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ٰ بام وصلت إليه من هذه النتائج ، قـد ذهبـت إىل مـا إنني: إذا قيل يل«

 .وراء الوقائع املحسوسة

 ، التـي ال األفكار وجدت نفيس يف خضم من أننينعم، :  أقولفإنني

ٰ قاطعا، وتكل طريقتي يف النظر إىل ًإثباتا إثباهتاًيمكن دائام   .األشياءً

وراء الوقـائع املحـسوسة، وإذا كنـت قـد ما ٰإىل كنت قد ذهبت فإذا 

ً شغوف دائام بان فإنني، فهل لك ان تدلني عليها؟ األخطاءوقعت يف بعض 

 .»أتعلم

 لويس باستري

 وتفويـضها إىل الواقـع غـري املحـسوس، هلـو إن تفسري هذه الظواهر

الدليل الواضح واحلـل الـصائب الـذي يـتم بـه إرضـاء النفـوس، وقنـاع 

 .العقول

 املؤلف
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 ٰبسم اهللا الرمحن الرحيم

 :مقدمة الكتاب

 سنني خلـت ، حيـنام عٰيرجع عهدي بفكرة تأليف هذا الكتاب إىل بض
 درس علمـي لعلـم فـذات يـوم كـان لـدينا. كنت ادرس يف كلية الزراعـة

احلرشات يف احد احلقول التجريبية ، فالحظت من خالل مشاهدايت عالقة 
فكنت أحـدث ! ات التي تقوم بتلقيحها واحلرشاألزهارتوافقية عجيبة بني 

 التالؤم بشكل تستطيع احلـرشة أصبحنفيس كيف متت هذه العالقة بحيث 
 عملها؟ لقد شغفت هبذا النـوع مـن الدراسـة ، ومتنيـت يف قـرارة أداءمعه 

 واحلـرشات لـدى األزهـار عن هذا التوافق العجيب بـني أتساءلنفيس ان 
 مل يكن من صميم األسئلةا النوع من  ، ولكن هذاألحياءملختصني يف علوم ا

ٰ عـىل الناحيـة املرفولوجيـة األحيـاءدراستنا يف الكلية، وانام تقتـرص علـوم 
 ).الفسلجية(والفيزيولوجية ) الشكلية(



٥  

 الكلية حان موعد نضوج الفكـرة ، واختمـر يف ذهنـي أهنيتوبعد ان 
ٰىل معرفـة ث واملطالعة للتوصل إحب، فسعيت بالاألحياءٰالتعرف عىل طبائع 

 .هذه الطبائع

لقــد شــغلت بدراســة العلــوم احلديثــة بــشتى املنــاحي واملجــاالت، 
ٰ توغال مطردا، واطلعت عىل ما توصل إليه العلامء، األحياءوتوغلت يف عامل  ً ً

 .وخاصة املتأخرون منهم

 ، رأيت النتائج خمتلفة واآلراء متباينة وأبحاثهموبعد مالحظة جتارهبم 
ّفلم أقع عىل أدل  بصورة واضحة األحياءة مقنعة وحقائق ثابتة ، تفرس طبائع ٰ

فقد الحظت من خالل دراسايت تفاسري عديدة تتعارض فيام بينها باألصـل 
 لطبائع احليوان صـفات بـرشية يف الـذهن أسبغوثبوت الفكر ، فمنهم من 

 جمرد األحياءومنهم من اعترب طبائع .  إفراطهموا يفوالعقل، فهؤالء قد بعد
 .ًاتية احلركة، وهؤالء ذهبوا بعيدا يف تفريطهمآلة ذ

ّ عـيل ٰ اجتاهي يف البحث واملطالعة إىل الكتب القديمـة،أغريررت ان قف
 مقنعة تشفي غلييل وتطفئ ظمأي، ولكنـي مل وأمثلة بفكرة صحيحة أحظى

 الرأي الصحيح، فقد اقترص القدماء يف دراساهتم إلثبات فيها التوصل أجد
 التي تروى عن األمثلةٰف والشكل واللون، وعىل بعض ٰ عىل الوصلألحياء

ً، فقد كتـب اليونـان والعـرب كتبـا عديـدة ختـص األحياءأحوال وطبائع 
 تروي لنا قصة أو فكاهة أو مـا أديب بأسلوب جاءت أهنااملوضوع هذا ، إال 

 !شابه ذلك

 مبهمة لـدي مـدة طويلـة األحياءفقد ظلت طبائع ! وحتريت يف أمري
ح فكري ، فتارة أصـدق بـرأي واقتنـع بأمثلـة ، ورسعـان مـا  يف رصاوأنا
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ينكشف بطالهنا ببزوغ فكـرة أخـرى تظهـر مـساوءها وتفنـدها، وهكـذا 
 بفكـر تزيـل الـشك والغمـوض عنـي، لإلحاطـة أسعىدواليك ، فبقيت 

 .وتدعني يف اطمئنان واستقرار

ٰوفقت  إىل ذلك بالوقوف عـىل نـسخة مـن كتـاب ، !! ًوأخريا  بـإمالءٰ
ٰعـىل املفـضل بــن عمـر اجلعفــي، × ّمـام جعفـر بــن حممـد الــصادقاإل

 فأصـبتفانكشفت يل احلقيقة والواقع، وزال عني الغمـوض والـشكوك ، 
هيتـدي باستقامته ّي الذي وٰهديف بالعلوم الدينية، وتوصلت إىل الطريق الس

 .ٰاإلنسان إىل االطمئنان واالستقرار

ّوهذا ما يتمناه كل متطلع   بـني أضـعواحلياة، وهـا أنـا  الكون ألرسارُ
ٰ متدرجا بالبحـث عـىل األحياءًيدي القارئ الكريم ، كتابا ارشح فيه طبائع  ً

 :النحو التايل

، وحترص بـني األحياء املحدثني املختصني بطبائع األحياءآراء علامء ) أ
 .قوسني كبريين

 صادرة من علـامء آخـرين أخرى علمية بأدلةتفنيد اآلراء السابقة ) ب
 . بنفس املوضوعخمتصني

جتاريب ومشاهدايت والربهنـة العقليـة التـي تـضع احلـل النهـائي ) جـ
 .األحياءلطبائع 

 ).جـ(الفقرة   التي تدعم ما جاء يفواألحاديثاآليات ) د

ًباين راعيت ان يكون الرشح مبسطا وبعيـدا عـن املـصطلحات !! ًعلام ً
ن طبقـات النـاس،  ، كي تفهمه اكرب جمموعة ممكنة مـاإلمكانالعلمية قدر 
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ًوبعيدا أيضا عن اخليال والوصف األديب كي تـدرك منـه الغايـة املتوخـاة،  ً
 خاليـة مـن األحيـاء طبـاع هـذه أسـلوب رشح ٰعىلواقترصت يف البحث 

 .الناحية الفسلجية والشكلية

 األحيــاء االبتدائيــة الـصغرية واألحيـاءٰ إىل طبــاع أتطـرقوكـذلك مل 
 !ٰحيتاج إىل رشح مسهباملجهرية ، ألن عاملها واسع و

مها طبـائع : ٰومن الناحية املنهجية فقد بوبت الكتاب إىل قسمني!! هذا
احليوان وطبائع النبات، ولكل قسم فصول ثالثـة، ولكـل فـصل مباحـث 

 النقـاط وأوضـحتًوحاولت جهدي ان يكـون التنـسيق علميـا، . عديدة 
 .  علمية ، ليربز بشكل يالئم القارئ املعارصماملبهمة برسو

ون، ّ زهـري احلـساألخٰ جزيـل الـشكر إىل أقدمًختاما ال يسعني إال ان 
إلبدائه املساعدة والعون، وأرجو من القارئ املحرتم الغض عـن اهلفـوات 

 إن وجدت ، فإن اإلنسان معرض هلا، واهللا اسأل ان يتقبـل هـذا واألغالط
 .ّاجلهد مني بقبول حسن، إنه سميع الدعاء

 





 

 

 

 

 

 :ّالقسم األول
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وباستطاعة احليوانـات . ّهي السلوك الذي ال يتعلمه احليوان: الغريزة
والغرائـز ثابتـة وحمـدودة .  الغريـزةأساسـهاان تقدم لنا نامذج من السلوك 

ّيمتاز هبا كل نوع من احليوانات وتتميـز هبـا كـام تتميـز بـشكلها وتركيبهـا  ُ
ٰ حصوهلا عىل غذائها، والوسيلة يفٰظة عىل نفسها  املحافأساسولوهنا، فهي 

ّ الـذي يرتكـز عليهـا األسـايسنعدمت حياهتا، إذ هـي املحـور ولوالها ال
 .ٰ، وتعمل عىل بقاء نوعهاأفعاهلا

 فأفراخ. والغريزة ال تتأتى بالتعلم أو االكتساب أو املحاكاة واالختبار
جرة لوحـدها، وقطـع الطيور الصغرية كالسنونو والساممة، يف مقدورها اهل

ٰاملسافات الشاسعة ـ وليست مجاعات ـ عابرة البحار والرباري، حتى تصل  ّ
 . أو حماكاةأخيارٰ، وتعود إىل املوطن األصيل دون أبوهياموقع هجرة 

 أصـواهتا إصـدار جتيـد األفـراخبدليل ، ان مكتسبة ولغة احليوان غري 
 .عند الوالدة

، فـصغار األبـوينتى بالتعلم مـن وان صفة االدخار لدى النمل مل تتأ
 .قفها البيضة تقوم بالعملية مبارشةنالنمل حال 

 بمعـزل ًأعـشاشاوان صغار املناكب حال الوالدة، تنسج من حريرها 
ّ، عىل نمط النوع الذي ننتمي إليهأبوهياعن  ٰ. 
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 مـن خلـف إبرازهـاٰقة ال تتعلم وال تكتسب والدليل عىل ذلـك والري
 .ئحة قوية عندما تروع للدفاع عن نفسها، وفرز راتنوءارأسها 

ٰواحليوانات ال تدرك الغريزة، فيـستدل عـىل ذلـك مـن التجـارب التـي 
 أهنـا خمهـا فـشوهد بإزالـةالـضفادع  ، مثـل ٰعىل بعض احليوانـات )١(أجريت

 عديمة املـخ، فـاملخ أهنا الرضورية للحياة بالرغم من عاملتستطيع ان تنجز األ
 التي تؤدهيا املجموعة العصبية ، وتـشري هـذه األفعالليس له اتصال بكثري من 

 . الغريزية ليس هلا ارتباط بمراكز القوى العقليةعاملٰالتجارب إىل ان األ

مجيـع  )٢( غريـزة مـا ، فقـد عطلـتإجيادواحلواس قد ال يستدل هبا يف 
 وقـرون  وقوائمهـاأجسامهااحلواس املعروفة عند اخلنافس، وذلك بتغطية 

ٰثم وضعت قطعة حلم عىل ! لقاراستشعارها با ّ مكـان  مسافة تقرب منهـا يفُ
 .ٰغري ظاهر، ومع ذلك مل ختطئ طريقها إىل قطعة اللحم غري الظاهرة للعيان

ّوالغرائز تورث، فسمك االنكليس  عند بلوغـه العـارشة مـن عمـره، 
ٰهياجر إىل البحر حيث يضع بيضه هناك وهيلك ، فتفقس البيـوض وهيـاجر 

ً وصـغار احليوانـات ختـرج اصـواتا خمتلفـة تـشابه آباؤهافعلت  كام األبناء
 من يستقل بذاته حال نقـب البيـضة عنـه، األفراخ، وان من آبائها أصوات

والطيور التي تؤخذ صغرية مـن . فيلتقط احلبوب ويميز الصالح من الردئ
 عنـد الكـرب والطيـور اهيأبوٰ، عىل نمط نوع ًأعشاشا، تبني لنفسها أعشاشها

 .ٰة تتشكل عندما يمر شخص عىل مسارحهابيساحل
                                            

 .٧: احليواناتغرائز ) ١(

 .١٩٦٠/ ٦/ ٥: جملة الزراعة) ٢(
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فنستدل من ذلك، بان الغريزة فطرية تظهر يف وقـت حمـدد مـن عمـر 
احليوان، قد تكون مرة واحدة يف حياته أو أكثر، وهي كاملة املهارة منذ أول 

 .تكوينها أو تتكامل بمرور الزمن

 عــاملظم تقـرره مرحلــة العمـر، واألتوالغرائـز تتعاقـب برتتيــب منـ
ّيزية تصدر من الكائن احلي بال قصد وال تأمل ، فام يقـوم بـه لـيس إال الغر

ّهديا فطريا يتناسب من حاجاته ومستلزماته يف احلياة طبعها اهللا عـز وجـل  ً ًّ
 أو إدراكً ختضع هبـا وراثيـا مـن دون واألجيالباخللقة، وهي ثابتة ال تتغري 

ّوانام تعمل وفقا للنظام الذي جبلت عليـه فطريـ! تعقل ًا، ألجـل املـصلحة ً
 .ٰ وتعاىل، الستدامة الفرد وبقاء النوعسبحانهًلطفا من خالقها 

ّ الباري عز وجل يفأشاروقد  َّقـال ربنَـا الـذي أعطـى كـل  ﴿حمكم كتابه  ّ َّ َُ َ َْ َ ِ ُّ َ
َيشء خلقه ثم هدى َ َّ ُ َُ ْ َ ٍ

ْ َ﴾)١(. 
ٰيــشري فــيام روي عنــه إىل النظــام × واإلمــام أيب عبــد اهللا الــصادق

ٰ احليوانات، حيث أمىل عىل املفضل بن عمـر يف توحيـده، عنـد الغريزي يف
وكل هذا منه بال عقل وال روية، بل خلقة خلق «: احلديث عن النملة، فقال

ّعليها ملصلحة من اهللا عز وجل ٰفانظر إىل «: ×وعن العنكبوت يقول. )٢ (»ّ
حليلـة ّالضعيفة، كيف جعل يف طبعها ما ال يبلغه اإلنسان إال باالدويبة هذه 

 .)٣(»واستعامل اآلالت فيها؟
                                            

 .٥٠: سورة طه) ١(

 .١٠٢ ـ ١٠١: توحيد املفضل) ٢(

 .١٠٢ ـ ١٠١: توحيد املفضل) ٣(
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ان الـصواب ٰعـىل ففي هذا أوضـح الداللـة «: ×وعن النحل يقول
وسـخره لنحل بل هي للذي طبعـه عليهـا، لواحلكمة يف هذه الصنعة ليس 

 .)١(»فيها ملصلحة الناس

ّخلق السمك ومشاكلته لألمـر الـذي تأمل «: ×وعن السمك يقول
  .)٢(»قدر ان يكون عليه

 النـسل؟ ومـن إلقامـةّ كان ذلـك إال فلم«: ×جة يقولوعن الدجا
  .)٣(»ٰ النسل وال روية هلا وال تفكري، لو ال اهنا جمبولة عىل ذلكبإقامةأخذها 

 :هذه هي الغريزة باختصار ، وفيام ييل بعض من صورها يف بحوث

                                            
 .١٠٥ ـ ١١١: توحيد املفضل) ١(

 .١٠٥ ـ ١١١: توحيد املفضل) ٢(

 .١٠٥ ـ ١١١: توحيد املفضل) ٣(



١٤ 

 


 

 هـي  بعد اهلجرة، حيـثاألصليةٰهتتدي بعض احليوانات إىل مواطنها 
 مئـات أو آالف األصـلية مبتعـدة عـن مواطنهـا أخـرىٰهتاجر إىل منـاطق 

ّاألميال، ثم تعود ثانية إىل املوطن األصيل الذي نشأ ُٰ ّ فيـه واملكـان الـذي تّ
 .ولدت منه

ًهنالك أسباب حتثها وتدعوها إىل مغـادرة مواطنهـا، وهـذه غالبـا مـا  ٰ
 .ّتكون بتحكم عوامل البيئة واملحيط الذي تعيش فيه

ّوملا مل يكن القصد الذي نرمي إليه ، هو البحـث عـن هـذه األسـباب 
ّ يف رشحها، إذ ان ذلك يبعدنا عام هندف إليـه، فـسنبينها ونـشري واإلسهاب

 . باملناسبة يف حينهإليها

ٰهـو كيفيـة وقـوع احليـوان عـىل املـسافة : ّإن القصد الذي نرمي إليـه
 نـسبة بحـدوث أدنـىهلدف، مع  اوإصابةاحلقيقية يف العودة، وبلوغ الغاية 

ٰاخلطأ، فكيف يقع احليوان عىل املسافة احلقيقية يف اهلجرة والعودة؟ وهل ان 
اخلربة والتجربة السابقة للحيوانات هي السبب يف اهتدائها وبلوغ غايتهـا؟ 

ٰ واضـحة وهنـاك أدلـة مقنعـة تـدل عـىل عـدم أمثلـةٰلقد دلت النتائج عىل 
 .  احليوية التي جيرهيا احليوان يف اهتدائهلعامواملحاكاة يف األاالختبار 
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ٰ إىل ٰفهجرة الطيور مثل واضح عىل ذلك، فبعض أنواع الطيـور هتـاجر
 أو اجلنوبيــة، قاطعــة يف طرياهنــا مــسافة شاســعة عــابرة الــشاملية األقــاليم

املحيطات والقارات، مبتعدة عن مواطنها األصلية بمئات أو آالف األميال 
 .، أو التكاثر، أو بتأثري املناخللتفتيش عن الغذاء 

ًفبعضها تغادر شتاء وتعود إىل مواطنها يف الربيع، وأخرى تغادر ربيعا  ٰ ً
 .وتعود يف اخلريف

ــالرغم ــاين العالمــات فب  مــن بعــد املــسافة ووعــورة املــسالك ، وتب
ٰ، نرى ان هذه الطيور هتتدي إىل موطنها األصيل وموضع انطالقها األرضية

 !شاد بعالمات أو االستفادة من جتارهبا السابقةاألول، دون االسرت

ّجيمع كل رسب كبار الطيور وصغارها، ومثل هذه : [ل انهيق  األرسابُ
 أو ختتفي بني الصخور ، ويف هذه احلالة يـرجح األشجارٰتقف يف الليل عىل 

ّان الطيور الكبرية يف السن تتقدم عىل اجلميع يف القيادة، وتعني االجتاه الذي  ٰ
أن يسري عليه الرسب، مستعينة باختبارها السابق، ومتخذة من األهنار جيب 

ّواجلبال والسواحل عالمات ترشدها إىل السبيل الذي جيب ان تسلكه ٰ[)١(. 
ٰ التي تالحظ عـىل هجـرة وعـودة الطيـور، تكـشف لنـا األمثلةّإال ان 

حقائق تثبت عدم صحة القول السابق، وال يمكـن ان يكـون هـو التفـسري 
ٰنع، فمثال الطيور التي تطلق كل عىل انفراد ، تستطيع االهتداء إىل مناطق املق ٰ ّ ُ ً

ّاهلجرة والعـودة إىل موقعهـا األصـيل الـذي انطلقـت منـه، دون أن تـضل  ٰ
                                            

 .٣١٦: علم احليوان) ١(
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بع كبار ٰفهذا دليل قاطع عىل ان الطيور املجتمعة ال تت. وختطئ طريق العودة
 .ٰالوصول إىل مواطن اهلجرة الطيور يف

 وحـدها ـ أبوهياٰر إىل موطن هجرة ج ان صغارها هتاواغرب من ذلك
 مستمرة  ـ قاطعة مسافات شاسعة ، جمتازة البحار والرباري،ًأرساباوليست 

ًيف طرياهنا ليال وهنارا مع جهلها هذه املسالك التي مل يسبق هلا أن هـاجرت . ً
ّ ، كي تستفيد من خربهتا السابقة، ومع كل هذا فاستطاعتها ان تتعقـإليها ب ُ

 .ٰهجرة أبوهيا وتعود إىل املوطن األصيل بدون اختبار

 ترحل من انكلرتا قبيل ان تكـون فإهناٰوأبرز مثال عىل ذلك الوقاويق، 
ّثم تسري ! ٰفراخها قادرة عىل الطريان ٰ بعدها عىل خط هجـرة أبوهيـا األفراخُ

ٰحتى تصل موطن اهلجرة األصيل ّ. 

 ألهنـام الطريق من أبوهيا، والأح تعلمت أهنا: فال حيق لنا إذن ان نقول
 اسرتشــدت بالعالمــات بأهنــا: ًوال يمكــن القــول أيــضا ! يطــريان قبلهــا

ّاألرضية، كام يف التعبـري الـسالف الـذكر الـذي حـرص معرفـة الطريـق يف 
العالمات األرضية، يف حني ان بعض الطيور تطري يف الليـل، فلـم يكـن يف 

 . توجد فيها عالماتوسعها ان ترى العالمات، كام ان البحار ال

ٰفالزقزاق املذهب يعشش يف كندا ، ثم هيـاجر إىل  ّ ُ  اجلنوبيـة، يف أمريكـاّ
 ميل فوق املحيط دون توقف، فال يعد ألفيهناية الصيف، فيقطع يف طريانه 

 انعـدام وإنام يف حتمله مشقة الطريان املستمر فحسب، أعجوبةهذا غرابة أو 
 .املحيط أعجب من ذلكالعالمات التي يسرتشد هبا يف عرض 

، وتقـصد املـواطن الـشتوية يف أفريقيـاٰواللقالق هتاجر مـن أوربـا إىل 
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كيلـومرت، ) ١٣٥٠٠(الناتال والكاب، فتقطع يف هجرهتا مـسافة مقاطعتي 
 .يف هذه الرحلة خالل شهرين

ٰ تـسبح، عـىل ان وإنـاموالبطارقة من الطيور التي ال تستطيع الطـريان، 
ًل سنة ذهابا ُبعض أنواعها هتاجر ك ٰ مـن القـارة القطبيـة اجلنوبيـة إىل ًوإياباّ

ٰف األميال سباحة يف املحيط، مهتدية إىل مقرهـا آال اجلنوبية، قاطعة أمريكا
 .السابق من دون زلل

العـامل أن الطيور هي أول من قامت برحلة حول : ونحب أن نذكر هنا
 األرض،حول ّفطارت من املوقع الذي نشأت منه، ودارت !! قبل اإلنسان

ّوعادت إىل موقعها الذي انطلقت منه ٰ. 

ٰعىل هجرة الطيور ، ملعرفة كيفية وقوعها عىل ) ١( عدة جتاربأجريتلقد  ٰ
 .املسافة احلقيقية، فنذكر هنا أهم اآلراء التي ذكرت يف هذا الصدد والرد عليها

ان الطيور يمكنها ان تشعر بخيوط القوة املغناطيـسية ، املمتـدة : [قيل
ّ، إال ] الشاميل واجلنويب، وبذلك توجه نفسهااملغناطيسيني قطبي األرض بني
 بالقوى املغناطيسية، وان غريزة اهلجرة والعودة ليست تتأثر  لوحظت الأهنا

ٰان اجلاذبية هـي التـي تـساعد احلـامم عـىل . [ هلا عالقة بالقوى املغناطيسية
 ].معرفة اجلهات

يـشبه  يف مقدمـة رأس الطـري مـامل يكتشف بعد فيام إذا كـان !! ولكن
وربام كانت الـشمس . [البوصلة يستطيع به معرفة اجلهات بواسطة اجلاذبية

                                            
 .١٠٣ و١٠١و ٩٤: طباع احليوان) ١(
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ٰفتكون الطيور حينئذ عـىل علـم ]. االجتاهٰهي التي تساعد احلامم عىل معرفة 
بتبدل الوقت، حيث كلام اجتهت غرب نقطة انطالقها أو رشقها مـن الكـرة 

 .ًت صباحا وبعد الظهراألرضية، خيتلف الوقت يف اجلها

ًفمن املعلوم انه حينام يكون الوقت هنارا يف منطقة مواجهـة للـشمس، 
 .ًفإنه يكون ليال يف املنطقة املعاكسة للشمس من الكرة األرضية

يتدرج الـزمن كلـام ابتعـدنا مـن املنطقـة املواجهـة !! ٰوعىل هذا األساس
رة الشاميل واجلنـويب،  خيتلف بني نصفي الكاألربعةللشمس، كام وان الفصول 

 .الدليل ملعرفة االجتاه عند الطيورهي فال يمكن أن تكون الشمس 

ًعىل ان بعـض النـاس، ممـن كـانوا يفكـرون يف األمـر جـديا، كـانوا [ ٰ
ً، تطـري طريانـا يف منطقة غري معروفة لـدهياتزجل يعتقدون ان الطيور التي 

ٰ ودوما، حتى تعثر عىلًأبداًحلزونيا يزداد عرضه  ٰ ّ  هلـا علـم أرضية عالمات ً
ٰهبا ، إذا كانت ال تزال تقوى عىل الطريان، وبعد ذلك يكـون يف وسـعها ان 

 ].ٰتطري باستقامة واحدة إىل موطنها

إن بعض الطيور تطري لتوها نحو املوطن، مـن دون األخـذ بالـدوران يف 
وران  بالدتأخذمنطقة غري معروفة باجتاه املوطن، بعد أن  وبعضها تطري يف. اجلو

 عالمة أرضية، وقـسم منـه أيةٰالتمهيدي لبضعة دقائق، من دون ان تعتمد عىل 
ّيطري بعكس االجتاه ثم يطري باالجتاه السوي نحو املوطن ُ. 

! بأن للطيـور حاسـة سادسـة أو حاسـة االجتـاه: فال يلزم بنا ان نقول
، ٰحيث مل يعثر عىل اثر يستدل بوجودها وال تزال مبهمة ومل تفـرس لنـا يشء

، سوى ان األحياءفهجرة وعودة الطيور ظلت من الغرائز املجهولة يف علم 
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 .موقعها يف حمط الفرضيات اآلن

اهلجـرة  يفاالختبـار ومما تقدم ظهر لدينا ان الطيور ليـست هلـا قـدرة 
ودة حـسب لوازمهـا د حمفطرية هداية بأهناّومل يبق لدينا إال القول . والعودة

ّو احلل الوحيد الذي يكون فيه رضـاء النفـوس وحاجاهتا احلياتية، وهذا ه
 اخلالق هذه القوى تدبرها وترعى شؤوهنا ، وذلك بإبداعوموافقة العقول، 

 .الستدامة الفرد وبقاء النوع

ٰوالغرائز جعلها اهللا تعاىل بالطبع حمدودة وثابتة ال تتغـري، ومـا هجـرة 
تبار وتعقـل، بـل  هذه الغرائز الصادرة من الطري بدون اخإحدىّالطيور إال 

ٰفطرة فطرها اهللا عز وجل منـذ اخللقـة األوىل لعلـة وحكمـة، وهـي بلـوغ  ّ ّ
 وإنـام مرامه، وهو حينام يعمل ال يدرك مـا يعمـل وحصوله أهدافهاحليوان 

 املصلحة ، فسبحان من أودع لكل فرد ، هداه، وسـبحان ألجلجبل عليها 
 .من أعطى لكل نوع منهجه

 .ٰر إىل ذهنه ان ما ذكرته غري مرتبط بمسبباتولعل القارئ الكريم يتباد

، بأسـباهباان املتحري للحقيقـة البـد ان يقـر ارتبـاط املـسببات ! نعم
، فهجـرة الطيـور )بأسـباهباّ اهللا ان جيـري األمـور إال أبـى(فالقول املـأثور 

فهنـاك . ا احليويـةأعامهلـوعودهتا تكمن يف بواطنها دوافـع جتعلهـا تقـوم ب
 . مغادرة موطنهاٰ حتثها عىلأسباب

 اهلجرة ، ناجتة بسبب التفتيش عن الغذاء أسبابًونحن ذكرنا سابقا أن 
ٰأو التكاثر أو بتأثري املناخ، فالفطرة التي فطرها اهللا تعـاىل هبـا جعلـت هـذه 

ٰ أو فـرادى، صـغارا أو كبـارا إىل ًأرساباالطيور هتاجر  ً الـشاملية أو  األقـاليمً
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ْأمل﴿: ٰاجلنوبية، وقوله تعاىل َ َّ يروا إىل الطري مسخرات يف جو السامء ما يمسكهن إال َ ِ ِ َِّ ُ ُ ِّ َ ْ َُ ِ ٍْ َ َ َّ َ َ ُ ْ َِ َّ َّ َْ

َاهللاُّ إن يف ذلك آليات لقوم يؤمنُون َ َ َِّ ٍ ِْ ُ ْ ٍَ ِّ َ َ ِ ِ﴾)١(. 
آالف األميـال، وجتتـاز ً أرسابا، فتقطع أنواعها هتاجر بعض األسامكو

 متنعهـا العقبـات، املوانع وتتخطى القواطع ، ال ختـشى االصـطدامات وال
 وأعايلفبني األمواج املتالطمة والتيارات القوية تارة، ويف أعامق املحيطات  

ٰتغادر النهـر إىل البحـر وتعـود ثانيـة إىل النهـر، إىل : الشالالت تارة أخرى ٰ ٰ
 .ّموقع آبائها األول الذي انطلقت منه

 ثانيـة ٰ هتاجر بالعكس فترتك البحار إىل األهنار، وتـدخلأخرى وأنواع
تغادر ) بسمك االنكليس(ٰالبحار إىل املوقع األصيل ، فثعابني املاء املعروف 

ٰاألهنار متجهة إىل البحار، فتعرب املحيط األطليس حتى تصل إىل جزائر اهلند  ٰ ّٰ
الغربية، وهنالك تبيض ومتوت فتفقس البيوض يف الربيع، وتبـدأ الـصغار 

ٰ خطرة حتى ألهوالبرحلة العودة متعرضة  ٰ، فتصل إىل موقـع األهنارتدخل ّ
 .آبائها األول، فتستغرق يف عودهتا حوايل السنة

ك السابق، فيغادر البحر يف فـصل لامن يسلك عكس املسيوسمك سل
 األهنار لوضـع البـيض هنـاك ومتـوت، فعنـدما تفقـس أعايلٰالتناسل، إىل 

ٰ وتنمو الصغار، هتاجر إىل البحر إىل املوطن األصيلالبيوض ٰ. 

 التـي تـسري اإلرادةاءل ونقولك ما هي احلاسـة املوجهـة وقـوة ولنتس
إن كانـت احلـواس هـي الـسبب فـ!  هذه خالل الرحالت اهلائلة؟األسامك

ًاألول والواسطة التي ترشدها ، فإن حواسها ضعيفة جدا، حيث أدت املياه 
                                            

 .٧٩: سورة النحل) ١(
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 . وذوقهاإحساسهاٰإىل احتجاب برصها وزوال طبلة سمعها ، وقلة 

 األسامكّم قوية، فهل هي الدليل الذي تستهدي هبا ان حاسة الش! نعم
ًللعثور عىل مواطنها؟ ان اهلجرة طويلة جدا، واخـتالف   التـي متـر املنـاطقٰ

 .خالل هذه الرحالت اهلائلة شديدة  هبا يفاإلرشادمنها، مما جيعل صعوبة 

ٰإن قوة حاستها الشمية تستطيع متيز اليشء القريب منها، فتعينهـا عـىل 
، وقـد أودعهـا اخلـالق هـذه احلاسـة األخـرىلـضعف حواسـها تغذيتها 

 .يشتهالتساعدها يف مع

... «: األسـامك عن حاسـة الـشم يف يقولحينام × فعن اإلمام الصادق
فأعني بفضل حس يف الشم، ألن برصه ضـعيف، واملـاء حيجبـه فـصار يـشم 

  .)١(» فكيف يعلم به وبموضعهوإالالطعم من البعد البعيد، فينتجعه فيتبعه، 

 الكامنـة يف  التي توجههـا، هـي القـوىاإلرادةإن حاسة االجتاه وقوة 
تضاعيف فطرهتا، وهي غريزة موروثة يدفعها قـانون اهلـي خفـي بـالعودة 

 .حيث كانت

وليس االختيار واالكتساب دليلهـا، فـال احلـواس تـشعرها بالوقـت 
ٰالذي هتاجر فيه ، وال املحاكاة تدهلا عىل طريق العودة ، وانـام  جعلـت هـذه ّ

 .ًباخللقة وتتابعت األنسال جمبولة عليها لطفا من خالقها يف بقائها

، فيـستمر يف األزهارًوالنحل يغادر خليته ساعيا يف البحث عن رحيق 
ًطريانه ساعات عديـدة، ويتجـول بـساحات املـروج البعيـدة ، غائبـا عـن 

جيمع كفايته ًمستعمرته فرتة طويلة، مبتعدا عن خليته مسافة كبرية، وبعد ان 
                                            

 .١١٢: توحيد املفضل) ١(
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ٰمن الرحيق ، يقفل راجعا إىل خليته دون أن يظل طريقـه أو خيطـئ هدفـه  ً .
 .األخرىٰفيهتدي إىل خليته من بني مجوع خليات النحل 

 ،)١( عدة جتاربأجريتلقد ! ٰفكيف هيتدي النحل إىل موطنه وخليته؟
 .يها علواإلجابة اآلراءملعرفة كيفية اهتداء النحل خليته ، واليك بعض هذه 

ٰ ان النحالت التي عـادت إىل خليتهـا اهتـدت إىل طريقهـا، نونظوامل[ ٰ
 أبـصارهاٰألهنا كانت عىل علم بـاملوقع املحـيط بـه ، وقـد اسـتعملت قـوة 

 ].ومعرفتها بالعالمات األرضية لتجد الطريق السوي

حينام نضع خلية نحل يف مرج واسع منعدم العالمات ونطلق !! ولكن
ة من جتوال النحل وقطعه مسافة طويلة ـ ومهام كانـت النحل منه، فبعد فرت

ٰالريح عكسية االجتاه ـ فانه يعود إىل خليته، دون ان خيطـئ طريـق العـودة، 
 .رغم انعدام العالمات

 ٰ هيتدي هبا إىل موطنه ، فإنه يـستعني يفأخرىٰعىل ان النحل له طرائق [
 ].املحيط املجاور للخلية مبارشة برائحة النحل اخلاصة

ولكن عند نقل خلية مـن مكـان آلخـر، يبعـد عـن املكـان األول بـضع 
، وال يذهب األصيلٰياردات، فان النحل العائد من جتواله يتجه إىل مكان اخللية 

 ً.أخرياٰإىل اخللية يف موقعها الثاين، وبعد التفتيش والبحث عن اخللية جيدها 

ٰهب إىل اخللية فلو أن النحل يستدل برائحة النحل أو بقوة األبصار، لذ
يف مكاهنا اجلديد مبارشة، ألن الرائحة تنبعث منها وواضحة له لقرهبـا عـن 

                                            
  .٨٦ ـ ٨٥: طباع احليوان) ١(
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 .مكان اخللية األصيل

فلـو فرضـنا ان الـشمس ] ان البوصلة التي يسرتشد هبا هي الشمس[
ٰهــي الواســطة التــي تــستدل النحلــة هبــا يف اهتــدائها إىل خليتهــا، وذلــك 

 )ْ ٣٠(مورد الرحيق ، مكونـة زاويـة ٰباستدبارها الشمس عند الذهاب إىل 
األيرس، فتواجه الشمس عند العودة إىل خليتهـا مكونـة زاويـة ٰعىل اجلانب 

 ).١( كام يف الشكل رقم األيمنعىل اجلانب )  ٣٠ْ(

ٰفيتبادر لنا بسؤال عن كيفية وقوفه عـىل املـسافة احلقيقيـة ومهـام غـري 
ٰىل زهـرة ، ووضـعت يف  التجربة بأخذ نحلـة واقفـة عـأعيدتاجتاهه فلقد 

ّصندوق، ثم  ، ) ٢( من اجلهة املقابلة للخليـة، كـام يف الـشكل رقـم أطلقتُ
، فشوهد اهنا تقطع نفس املسافة التي بني موقع الزهـرة )أ(ًابتداء من النقطة 

 ).ب(ٰواخللية، فتصل إىل نقطة 

  الشمس  

  الخلية  ٣٠ْ  الزهرة
 النحلة

)١(
  

  الشمس  

  )ب(   ٣٠ْ  )أ (  
النحلة

 )٢( 
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 املسافة األخرية مطابقة، فـيام لـو ذهبـت النحلـة مـن أصبحتفكيف 
ٰليست املشكلة اهتداء النحل إىل خليته فحـسب، وإنـام ! ٰىل اخللية؟الزهرة إ

قيس املسافة بعـدد احلركـات التـي فهل ت[ٰكيفية وقوفه عىل املسافة احلقيقة 
إن مـا جيـري يف حقيقـة ] .  األجنحة؟ أم بعدد رضبـات القلـب؟تتحركها

لـو متعنّـا النظـر يف . والتـصورالتخيـل ذلك، ليس يف وسع الباحثني سوى 
ٰظاهرة اهتداء النحل إىل خليته ، لرأينا انه مبني عىل هذه الـصورة باخللقـة،  ٰ
ٰمدفوعا عىل ذلك بالطبع ، ألجل الفائدة التي هي من نعم البـاري سـبحانه  ً

 .ٰوتعاىل خللقه

َّوأوحى ربك إىل النَّحل أن اختذي من اجلبال بيوتا ومن الشجر ومما﴿ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ُ ُ َ َ ْ ُّ َ ْ َِ َّ ً ِ ِ ْ َّ ِ َ َِ َ َِ َ يعرشون َ ُ ِ ْ َ
ٌ ثم كيل من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذلال ْخيرج من بطوهنا رشاب خمتلف * َِ َ ْ َُّ ً ُ ٌُ ُ ُ ِّ َُ َ

ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ َ َّ ُُ َ ُ ْ َ َ َُّ َ ُ ِّ

َألوانه فيه شفاء للنَّاس إن يف ذلك آلية لقوم يتفكرون َ َ ً َ َّ َُ َّ َ َُ ْ َ ُ ٍَ ِّ َْ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ َ﴾)١(.  

 سلـسلة مرتابطـة مـن اموإنـفام يقوم به النحل، ليس بترصف العقـل، 
هبا، فلو كان يف وسعه أن ُ املتكررة التي جبل عليها ، فهو غري مدرك عاملاأل

 !ّأو غري يف منهج سلوكه! يدرك لوقع خطأ يف عمله

ٰ النوع الواحد، يقوم عىل شـاكلة واحـدة يف أفرادنشاهد ان مجيع !! ولكن
أي لـيس لـه عقـل ( فيام خيص النحل »بحار األنوار«االهتداء، فمن تعليقات 

ٰيترصف يف سائر األشياء عىل نحو ترصفه يف ذلك األمر املخصوص، فظهر ان 
                                            

 .٦٩ ـ ٦٨: سورة النحل) ١(



٢٥  

خصوص هذا األمر اهلام من مدبر حكيم أو خلقة وطبيعة جبل عليها يف شـأن 
ًمصلحته اخلاصة، مع كون هذا احليوان غافال عن املصلحة أيضا، ولعـل هـذا  ً

 .)١()ة للكلياتيؤيد ما يقال ان احليوانات العجم غري مدرك
 أنـواعيف انكلـرتا ان بعـض )٢(والفراش يطري باجتاه معني، فقد شوهد

 امللفوف األبيض، يصل هدفه الرامي إليه، بـالرغم الفراشالفراش، ومنها 
 ! عن خط سريهإمالتهٰمن هبوب الرياح املؤدية إىل 

متثـل ) أ(، بفـرض ان نقطـة أدنـاهولتوضيح هذه الظاهرة نرسم الـشكل 
 الفراشـة عـن إمالةٰهدفها، فالرياح ستعمل عىل ) ب(فراشة، والنقطة موقع ال

، ) ب(ٰعـىل يمـني ) جــ(ٰبزاوية معينة، بحيث تصل إىل نقطـة ) أ ب(املستقيم 
) ب أ د(، )ب أ جــ(بحيـث تكـون الزاويتـان ) أ د(فتسلك الفراشة املستقيم 

 :يت اآلٰمتساويتان، وبذلك يستطيع الوصول إىل هدفه كام مبني يف الشكل
 د  

 ب  أ 

 حـ  

ٰولوحظ أيضا يف املناطق االستوائية طريان الفراش عىل شـكل أرساب  ً
ًباجتاه واحد، قاطعا مسافة ألف ميل دون أن يغـري اجتاهـه أو يعـرتي سـريه 
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امللل، ويتفادى وقوعه يف خطأ أو زلل ، وبذلك يبلغ غايتـه حـسب املـنهج 
ّالذي خطه اهللا له ّ. 

ث نتيجة عبث أو هلو، وانام كانت موجـودة منـذ إن الغرائز هذه مل حتد
 . حني والدهتا غرائز تامة التكوينإبرازهاالصغر، كام يتبني 

 ان هـذه الغرائـز صـدرت هكـذا مـن : ال يمكن لنا ان نقـولوكذلك
العدم املطلق، وانام هلا بداية ، ولكل بداية مبتدئ فهـو تـدبري اهلـي وعنايـة 

 .خبريه عظيم من لدن لطيف يربانية وتوج

 هلـذه احليوانـات ، لـضلت يف اإلهليـةفلوال العناية الربانيـة والرعايـة 
 فيها ، فاهللا سـبحانه واإلدراكهتا، وذلك لفقدان العقل ااهتدائها وبلوغ غاي

ٰ الغرائـز، لتـسري عـىل بإحيائهـاٰوتعاىل استعاض عن فقدان الذهن والعقـل 
ٰهداها وتسلك عىل ضوئها وتعمل عـىل وفقهـا مطاعـة يف ً هنجهـا، حفظـا ٰ

 .ًلذاهتا وبقاء لكياهنا واستدامة لنوعها

، قامت مقام العقل، وهي كافية لـسري الغرائز إحيائها يف اإلهليةفالعناية 
 .، بقدر حاجاهتا ومتطلباهتا يف احلياةأفعاهلا وإقامةا أعامهل
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 تعترب لغـة احليـوان واسـطة االتـصال بعـضه بـبعض ، فهـي وسـيلة
ٰاالرتباط، واصل التفاهم وأساس التجمع ، فتتنادي فيام بينهـا، وعـىل اثـر 

 . تتجمعأصواهتا

إن لكل حيوان صوت ، ختتلف موجاتـه مـن حيـث الطـول والقـرص 
 .أنواعهوالرتدد باختالف 

 هبذا الشأن، قام هبا قسم سلوك احليوان باملتحف )١( جتربةأجريتفلقد 
ّبتسجيل خوار متساح عىل اسطوانة، ثم األمريكي للتاريخ الطبيعي، وذلك  ُ ٰ

ٰمحلوا االسطوانة إىل بركة ماء فيها متساح آخر، فعند فتح املـسجل ظهـر ان 
 ًأحيانـاًاحليوان هذا ينتبه للصوت املنبعث ، فيخرج صوتا بـشدة، ويتهـيج 

 .ًحذرا منه

ًوما هياج احليوانات يف فرتة اجلوع أو عند مـدامهتها عـدوا، إال أمثلـة 
 . تطالب فيها بالطعام أو الدفاع عن نفسهامألوفة

ٰ عىل ان ، ، حقائق واضحة وأدلة مقنعةلألصواتان إخراج احليوانات 
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مجيع أنواع األصوات التي خترجها، والوسائل التي يتم االتصال فـيام بينهـا 
 .من دون تعلمها من أحد ، أو سامعها من الغري

 بطريقة خاصة، يعـربيتصل النحل بعضه ببعض ، ويتم التفاهم بينهم 
ّكل واحد منهم عن مراده ومقصده ُ. 

لغة الرقص والرسور، ومنطق .  غريبةإشارات لغة عجيبة، وتبادل أهنا
والـسهول وتكتـشف عبـري العبري والعطور، فعندما ترتاد النحلـة احلقـول 

ٰالزهور، تعـود مـرسعة إىل خليتهـا فتخـرب رفيقاهتـا، فيخـرجن إىل مواقـع  ٰ
 .األزهارحيق  وجينني راألشجار

وما هـي تلـك الوسـيلة ! فكيف خترب النحلة رفيقاهتا بوجود الرحيق؟
 التي يتم التفاهم بينهن؟

ٰ عـىل واإلجابـةملعرفة لغة النحـل ، )١( جتربةبأجراءلقد قام احد العلامء 
 السابقة، فصنع خلية زجاجية، وجلب جمموعة من النحل، ووضع األسئلة

 أخـذ ٰ متيزها عن النحل املرتـاد إىل احلقـولعليها نقط ملونة كعالمة فارقة،
وبعـد . األزهـارٰيراقب اخلليفة ملشاهدة النحلة األوىل التي تعثر عىل رحيق 

ان الحظ ذلك مسكها ودمغ يف جسمها عالمة أخرى، لريى ما تصنع هـذه 
عادت النحلة هذه وبأرجلها لقاح عالق، وهي ترقص معـربة عـن ! النحلة

ها ـ التي جهزت هلذا الغرض ـ واتـصلت مـع وجود غنيمة، ودخلت خليت
ّ النحالت تلمسها بمجساهتن التي هـي فأخذتالنحل املوجود يف اخللية ، 
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وبقيت تدور يف اخللية وترقص حوايل دقيقـة واحـدة، .  الشمأعضاءبمثابة 
، وهـن  األزهـارٰ النحالت باخلروج والـذهاب إىل مواقـع أرسعتوبعدها 

ٰعلت النحلة األوىل املكتشفة للغنيمة، حتـى  كام فأجسامهنيرقصن ويفتلن  ّٰ
 .األزهار وجينني رحيق األشجارٰيصلن إىل مواقع 

فبواسـطة . ان وسيلة االتصال والتفاهم بيـنهن هـو العبـري والـرقص
ٰعىل ٰ عىل الرحيق ونوعه، والرقص تدل رائحتهاالعبري تستدل النحالت من 

 .مقدار الرحيق وبعد املسافة واالجتاه

 .دار الرحيق فيستدل به من شدة الرقصة أو فتورهافاما مق

ٰفالشدة تدل عىل كثرة الرحيق والفتور يدل عىل قل  .هتٰ

ٰ يزيد عـىل األزهاروأما املسافة فقد شوهد ان النحلة عندما جتد مسافة 
، هـازة ) 8(المـة ع تعـود برقـصة تـشبه الفأهنـابعد مئة ياردة من خليتها ، 

  اخللية ، وتسمى هذه الرقصة بالرقصة الذنبيـةٰجسمها أو ذنبها إىل ان تصل
Tail dance، متيزا عن الرقصة املدورة ًRound dance التي تعـرب عـن ،

 .أخرىكلامت 

ياردة، فان النحلـة تـدور ) ٣٠٠(ٰتكون املواد الغذائية عىل بعد فحينام 
ٰدورة يف الدقيقة الواحدة، بيـنام إذا كانـت املـواد الغذائيـة عـىل بعـد ) ٢٨(
دورة يف الدقيقة الواجـدة، ويظهـر ) ١١(ياردة فان النحلة تدور ) ٣٠٠٠(

من ذلك ان الدورات تكرب يف احلالة الثانية، فكلام كانت املـسافة أبعـد كلـام 
أقل أي بنـسبة عكـسية ، امـا االجتـاه فيـستدل عليـه ) 8(العالمة كان عدد 

 . من هذابأكثربواسطة هذه الرقصة، وال يسمح البحث رشح ذلك 



٣٠ 

 ـ  )١(لنمساويني ـ ويدعى كارل فون فرتشقد قىض أحد علامء احليوان ال
ًأربعني عاما يف حماولة حل هذه املشكلة ـ معرفة لغـة احليـوان ـ فتبـني مـن 

مرت، تعرب عـن ) ١٠٠(خالل جتاربه ، ان النحلة القادمة من بقعة تبعد نحو 
ٰبقعة عىل بعد ثانية، يف حني ان النحلة القادمة من ) ١٥(عرش لغات يف مدى 

 .ميلني تقوم بعمل ثالث لغات فقط يف تلك املدة

 وبعـد املـسافة وكميـة األزهـار بموقـع األخريـاتإن إخبار النحلـة 
 . وتذهل العقولاأللبابالرحيق، من الظواهر التي حتري 

ٰظمة، ووقوفها عـىل ت املنعاملفكيف تقوم هذه احلرشة الصغرية باأل
ميـة الرحيـق ومعرفتهـا املوقـع وتعينهـا وتقـديرها كة، يـاملسافة احلقيق

 !االجتاه؟

ٰ ، واإلنـسان بحاجـة إىل معرفـة طبـائع إجابـةٰكلها أسـئلة حتتـاج إىل 
 .، ليقف عن حقيقته وماهيته يف الوجوداألحياء

 تشهد بحكمـة اخلـالق وتـدبريه، وإذا أراد املـرءان أعالهان ما ذكرناه 
التجـارب الـسالفة الـذكر، يثبت صحة املعلومات السابقة، فعليـه القيـام ب

ر احلكيم ، وأليقن أن ذلـك هـو بلريى طبائع النحل كلها تشهد بوجود املد
 .من صنع اخلالق العظيم

ّان اليشء الذي جيب ذكره، هو ان اإلنسان مكتشف هذه الظواهر، وما 
ّفالعربة بأصل القـانون الـذي يـشهد بخالقـه . الفرضيات هلاهو إال واضع 
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 .ٰوهو اهللا تعاىل

ٰتتنادى الطيور فيام بينها يف الليل، وعىل اثر هذه األصوات جتتمـع يف و
فـإذا ضـل . طرياهنا ، واال لتفرقت ، ألن الظلمـة متنـع الرؤيـة فـيام بيـنهم 

 .احدمها فانه يسمع هذه األصوات ويلتحق بالرسب

 ، فوق تل أو يف احلقل، وتنعق سوية يف آن واحدًأحياناوالغربان جتتمع 
ٰك ينفرد منهم اثنان فيحيط هبم جمموعـة وتنقـرهم نقـرا حتـى  ذلأثناءويف  ّ ً

 .هيلكان

والعصافري إذا تشاجر اثنان ، فرسعان ما يستنجد احدها بجامعـة مـن 
ٰوغريها من احلاالت التي تدل عىل . ٰر عىل املعتديقالعصافري، فيهجموا بالن

 .حتدثها فيام بينها

 ونقنقـة الدجاجـة ك الطيور كثـرية وخمتلفـة، كزقـاء الـديأصواتإن 
عيـق وصفري النرس وعندلـة العنـدليب، ونوهديل احلامم، وسجع القمري، 

 .الغراب

ف نغامته من حيث الطول والقرص والرتدد، فكل طائر له صوت ، ختتل
 .أنواعهباختالف 

علم أو الـسامع، بـدليل إجـادة تان لغة الطيور وراثية، غري مكتسبة بـال
ٰوالدة مبارشة، فمنها نستدل عىل اهنا غرائـز  أصواهتا عند البإصدار األفراخ

ٰفطرية، انعم اهللا عليها باخللقة ، مرسومة عىل ذلك بالطبع، ليس هلا القـدرة 
ٰعىل التغري، تتلفظ بمقطع واحد وعىل وترية واحدة َوورث ﴿: ٰقال اهللا تعاىل. ٰ ِ َ َ

ِسليامن داوود وقال يا أهيا النَّاس علمنَا منط َ ْ ُّ َ ُِّ َ َُ ُ َ َ َ ُ َ َْ َ َ َق الطري وأوتينَا من كل يشء إن هذا هلو ُ َُ َ َ َّ ََّ ِ ٍِ
ْ َ َِّ ُ ِ ِ ُ ْ



٣٢ 

ُالفضل املبني ِْ ُْ َُ ْ﴾)١(. 

،  التجمعوأساس، ن غايات عديدة ، فهي أصل التفاهمان للغة احليوا
 .ووسيلة يف الدفاع عن نفسه وتسبيحه هللا

ّولو ان العلم احلديث مل يتوصل بعد إىل هذه احلقيقة، ولكن الدين اقر  ٰ
ِأمل تـر أن اهللاَ يـسبح لـه مـن يف  ﴿: ك بعدد من آيات القرآن الكريم، فقولـهذل َ َ َُ ُ ِّ َُ َّ ََ ََ ْ

َالساموات واألرض والطري صافات كل قد علـم صـالته وتـسبيحه واهللاُ علـيم بـام  ٌ ْ َ ْ ْ َ َِّ ِ َِ َِ ََ ُ َ َ ُ َ َ َ َ ََ َ َْ َ َّ ٌَّّ ُ ٍ ِ
ُ ِ

َيفعلون ُْ َ َّتسبح له الساموات الس ﴿: وقوله، )٢(﴾َ َ َّ َُ َُ ُ ُ ِّبع واألرض ومن فيهن وإن مـن َِّ َ ِْ َ َّ َ َ ُ ِْ ِ ُ َ

ًيشء إال يسبح بحمده ولكن ال تفقهون تسبيحهم إنه كان حليام غفورا ً ْ ْ ْ َُ َ َ َ َْ ِ َ ُ ُ َ ُ َ َ ُ ِّ َُ َّ َ َ َِ ِِ َِّ َ َِّ ِ ٍ
ْ َ﴾)٣(.  

 إذا توخى الباحث ،تهاقٰإين موقن ان تفسري هذه الظواهر تصل إىل حقي
ا مل حيـط نفـسه بالريبـة والـشك يف ، إذبحثهالعلمي سالمة جتاربه، وواقعية 

ّجتاربه، وأرى بان رضاء النفوس واقتناع العقول، لن يتم إال بتفويض تلك 
ٰالظواهر إىل اهللا تعاىل انتقـاد ممـن ال ٰوانا عىل ثقـة مـن ان كالمـي سيـشري . ٰ

يؤمنون بوجود احلكمة والغاية من وراء هذه الغرائز ، بل يكتفـوا بالتفـسري 
 مـن نظريـات متثـل أبحـاثهموحيسبون ان ما توصلت إليـه كانيكي هلا، يامل

 .احلقيقة بعينها

 أقـوى أخـرىولكن رسعان ما يظهر بطالهنا ببـزوغ جتـارب علميـة 

                                            
 .١٦: ة النملسور) ١(

 .٤١: سورة النور) ٢(

 .٤٤: سورة االرساء) ٣(



٣٣  

 بذلت يف تقـديم واألتعابفكثري من اجلهود . ّواقعية وأصح أدلة فتحبطها 
 ســليمة الغايــة، ولكــن رسعــان مــا يــشوهبا االنحــراف بتــداخل أبحــاث

 التي تسريها كام تـشاء ، فتـذهب هـذه اجلهـود واألهواءول العواطف واملي
ٰ تناقضها، وهكـذا تتـصادم اآلراء حتـى أخرى علمية أبحاثسدى بظهور  ّ

 .تصل حقيقة األمر، وهو ما ينطق به الدين

فال جيوز لنا التغيـري يف الـدين وتفـسري اآليـات واألحاديـث النبويـة 
تغيري يف العلـم احلـديث كـي وغريها، لتطابق األبحاث العلمية، بل جيب ال

ًيطابق الدين، فالعلم ليس له حد، وقابل للتغيـري وفقـا للظـروف املحيطـة 
 .بالتجربة

ولكن ما انزل من اآليـات . تصل عدة نتائج خمتلفة لتجربة واحدةفقد 
ً الساموية ثابت غري قابـل للتغيـري، وانـزل وفقـا ملالءمـة مجيـع واألحاديث

 .األمكنة وخمتلف األزمنة

 من املالحظات التي شاهدهتا عند قيامي بتجربة حول تأثري املواسم ان
 ان لغـة أجريتهاليات التي مٰعىل نسبة تفقيس بيض الدجاج، فبدا يل من الع

 .الطيور غريزية ال تتأثر بالتعلم أو السامع

 ختـرج األفـراخت ان ده التفقـيس االصـطناعي، شـاأجريتفحينام 
 .ًفيام لو كان التفريخ طبيعيا األفراخًاصواتا مشاهبة ألصوات 

 فطري، لعدم وجـود األم بجنبهـا األصواتومنها يستدل بان إخراج 
 . تتعلم منهااألفراخّالذي يعزى بان 

ً هـذه حـال تفقيـسها اصـطناعيا األفـراخوازداد تأكيدي حني عزلت 



٣٤ 

ووضعتها يف مكان ال تستطيع سامع أصوات الدجاجات والديكة ، فعندما 
 كـام يفعـل إصـدارهاً أصواتا خمتلفة األنواع وجتيـد يف  خترجأخذتكربت 
ٰفزقاء الديك للتنبيه عىل ساعات الليل وتارة يعلو زقاؤه مما يدل عىل . أبواها ٰ

 . عند مدامهة العدو هلاإرهابيةًالظفر والغلبة، والدجاجة تصدر اصواتا 

ً اصواتا ألفراخهاومن املالحظات العجيبة التي شاهدهتا، إصدار األم 
حتذيرية عند قرب العدو، تأمرهم باالختفـاء بـرسعة ، فـإذا ذهـب العـدو 

ّكل ذلك تعلمه . تنادهيم ثانية بالتجمع سوية  وإنـام تعلـم أو سـامع، ندوبـُ
 .جبلت عليه بالطبع

 . اهللا فيها هذه اخلاصية باخللقة، حلفظ النسل وبقاء النوعوأودع

 هلا الذكر وهـو خفية، فيستجيببنداءات  الفراش تنادي ذكرها وأنثى
 واسـتجاب أنثـاهفكيف سمع الذكر نداء . بعيد عنها، فيطري ويقف بجنبها 

 !؟فهل لدهيا آلة مغناطيسية حية جتذب الذكر نحوها! ؟ةهلا رغم بعد املساف
ولكـن مل نعثـر !أم جهاز السلكي يلتقط الذكر حروف تعرب االلتقاء بينهام؟

 .ٰعىل مثل ذلك فيها

ة حـان الرائ: [)١(لطبيعيني هذه الظاهرة بقـوهلملقد فرس بعض العلامء ا
 ].أنثاهٰهي التي جتذب الفراش الذكر إىل 

نحن نعلم ان الرائجة تكون باجتاه الريح ، ولكن عند وقوف الذكر يف 
، واجتاه الـريح مـن ) ب(املبينة بالشكل أدناه، واألنثى يف النقطة ) أ(النقطة 

                                            
 .١٢٠: العلم يدعو لإليامن) ١(
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نثاه بالرغم من معاكـسة الـريح ، ومع ذلك يستجيب الذكر أل) ب(ٰإىل ) أ(
 .للرائحة املنبعثة من األنثى

 

 اجتاه هبوب الريح

 )ب(األنثى   )  أ(الذكر   

 يف فرتة السكون، مما يؤكد بان هنـاك اإلشاراتنالحظ تبادهلا !! وكذلك
وهذه الرابطة مل تكتسب من املحيط باالختبـار . ًعامال آخر غري الريح ويربطهام

 .ة بالتعلم، بل قوة خفية تربطهام تتجىل قدرة اخلالق فيهاوال ختترب من البيئ

ما هي هذه القوة اخلفية؟ وملاذا مل نستطع ان نحس : ولرب سائل يقول
 بوجودها؟ والعلم احلديث وضع لنا نتائج تدرك باحلواس؟

مـا، فانـه يفـرسها مـن ان العلم احلديث عندما يقوم بتحليل ظـاهرة 
فيزيائية أو كيمياوية أو ما شابه ذلك،  قواعد ًا عىلدسلجية، مستنفة الالوجه

 . احليويةاألفعالوانه يرشح وظائف األعضاء التي بموجبها جتري 

فهنـاك يف . ٰأما نحن فنرشح هذه الظواهر عـىل أسـاس العلـة والغـرض
فبعض .  تعليليةاألخرىو، احدمها فسلجية أحيائي لكل سؤال إجابتانالواقع 
تري أقروا بانه ال يمكـن إدراك احلقيقـة بـاجلواب ياء مثل لويس باساألحعلامء 

 أمثـال هيكـل  مادي كام يتصورها الـبعض،أساسٰاألول فقط، وحتليلها عىل 
 ].ًأنسانا اصنع وأناً هواء ومواد كيمياوية ووقتا ، أعطني: [)١(ّالذي قال

                                            
 .١٤٨: العلم يدعو لإليامن) ١(



٣٦ 

ْيا أهيا النَّاس رضب مثل فاستمعوا له إن الـذين تـد﴿ َ ََ ُ ُ َ ُ َِ َِّ َ ٌَّ َ َِ ْ َ ُِّ ُ َ َعون مـن دون اهللاِ لـن َ ِ ُ ِ َ ُ

َْخيلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الـذباب شـيئا ال يـستنقذوه منْـه ضـعف  ُ ُ ُ َ ْ ُ َ ُ ْ َ َ ُ ُ ْ َ ً ََ ً َِ ُِ ُّ ُ َُ َْ ُ ْ ََّ ُ َ َ َُ ِ ِ

ُالطالب واملطلوب َ ُُ ْ َْ َِّ﴾)١(. 

 فـأفالطونان هناك مشاعر وأفكار باطنية تدرك حقيقـة مـا وراء املـادة ، 
قيقة ال تثبت إال باحلواس الظاهرة، فيجب ان يكون القرد إذا كانت احل: (يقول

 ).اإلحساسات يشرتكان يف هذه ألهناموالفيلسوف احلكيم سواء بسواء، 

ونحن حينام نقول بان هذا املخلوق الصغري ـ أي الفراش ـ ال يكـسب 
فلو قلنا انه يدرك ، ال درك اللهب .  فيهاإلدراكوال خيترب، ننعته بعدم وجود 

فام يقوم به من أفعال، ليست . ٰ إىل مصدر الضوء فيحرتقإقدامهع عن وامتن
سوى غرائز جبل عليها ، وسجيته ان يعمل وال يـدرك مـا يعمـل، فيـؤدي 

 .ر يف احلياة ويموتردوره املق

ّ، ألن يؤدي كل منـه قـسطه يف هـذه األحياءلك هي مشيئة اخلالق يف ت ُ
ٰنظامها املقرر هلـا، وتـستمر إىل  حسب ة املقرربأوجههاالدنيا، لتكمل احلياة 

 .حني فنائها

ومن غرائب طبائع النمل كيفية اتصال بعضها ببعض والتفاهم بينهـا، 
ً مسكنا وأدخلتٰواليك مثل بسيط عىل ذلك، وقد أخذت نملة من مسكنها 

آخر، فحاملا تلمسها نملة من هذا املسكن تـرسع ، وختـرب رفيقاهتـا بوجـود 
وبعد ! ًلة باخلروج فوراين وينذرن النملة الدخغريب يف مسكنها ، فيجتمع

                                            
 .٧٣: سورة احلج) ١(
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بـادرت هياج ومحاس شديدين ، هتـرب النملـة الداخلـة، وإذا مل هتـرب أو 
ٰبمقاومة، فيجرهنا إىل قعر املسكن ويعذبنها حتى املامت ّٰ. 

ٰفقد قال اهللا تعـاىل يف . ومن هذه الظاهرة يتبني بان للنمل لغة خاصة به
َحتى إذ ﴿كتابه املجيد  ِ َّ ُا أتـوا عـىل واد النَّمـل قالـت نملـة يـا أهيـا النَّمـل ادخلـوا َ ُ َ َُ ْ َ َ ْْ ُّ ْ َْ َ ٌَ ََ ْ َِ ِ َ َ

َمساكنَكم ال حيطمنَّكم سليامن وجنُوده وهم ال يشعرون ُُ ْ َ ُ ْ َ ْ َ َُ َ َ ُ ُ ُ َ ْْ ُ َُ َ َُ ِ ِْ َ﴾ )١(. 

ٰأننا مل نفهم لغة احليوان، ألهنا عىل وترية واحدة وبمقطع واحد، عكس 
 ذات  ذات مقاطع، يربط بينهـا لتكـوين كلـامتألفاظباإلنسان فانه يتكلم 

 .معنى معني يف ذهنه ، يستخدمها للتفاهم وتبادل األفكار

 ان يـتلفظ ويـتكلم رىحاأل مل منع احليوان النطق؟ فكان من :فلو قيل
 كام يفعل اإلنسان؟

 أفكـاران النطق ما هو إال تعبـري عـام جيـيش مـن : ٰواجلواب عىل ذلك
لذهن، والتي تظهر بصورة النطق والتلفظ لدى املتكلم، وخواطر معينة يف ا

ليفهم السامع املراد من هـذه األفكـار واخلـواطر، وبـام ان احليـوان عـديم 
 وخـواطر الذهن والعقل والتفكر يف األمور، وبذلك مل تتكون لديـه أفكـار

ٰ عنها ، وبذلك ال يستفيد أيضا إىليعرب ّ النطق الذي يعترب وسيلة التعبـري، أو ً
ٰبعبارة أخرى ان التعبري مفقود لدى احليوان، وبذلك مل تكن هناك حاجة إىل 

فلغـة احليـوان هـذه ليـست سـوى . النطق، حيث ان النطق مرتبط بالتعبري
ًهم لطفـا منـه نفطرة فطرها اهللا عليها ، لالستفادة منها يف االتـصال فـيام بيـ

 .ٰسبحانه وتعاىل ملخلوقاته
                                            

 .١٨: سورة النمل) ١(



٣٨ 

 


 

ٰى احليوانات دائام يف احلـصول عـىل الغـذاء تسع فهنـاك عـدة طـرق . ً
 النوع أفرادٰستطيع بواسطتها احلصول عىل الغذاء ، وهذه الطرق يتميز هبا ت

الواحد، وتتصف بخاصية تؤهلها أداء مهمتها ، وتظهر هذه بسبب  وجـود 
 .تاز هبامت جسدية خاصة إمكانية

ٰخذها يف حصوهلا عـىل الغـذاء، ان اغتذاء احليوانات والوسائل التي تت
 .أمثلة واضحة وبراهني صادقة، تؤيد بان ما تقوم به بدون تعلم أو اختبار

ٰفبعض أنواع الزنابري، يضع بيوضه عىل حرشات أخر، لتغذيـة يرقاتـه 
عليها ، بعد ان يقوم بلدغـه يف موضـع ، بحيـث تفقـد احلـرشة إحـساسها 

 يقــوم رىحاألبــأو . روبلها يف مكاهنــا فــال تــستطيع اهلــشووعيهــا، ويــ
 وعيها، والسبب هو االحتفاظ هبا كلحم طازج تتغـذى وإفقادهايرها دبتخ

ًفلو لدغه لدغة قاتلـة، لـتعفن اللحـم . عليها يرقاته بعد نقب البيض عنها  ً
 .وجف فال تستفيد منه

). طالنطـا(اصطياد زنبـور احلفـار للجنـدب : ٰومن األمثلة عىل ذلك
 وخيزنه يف مكان ، بحيث يفقد اجلنـدب شـعوره فبعد صيده يضعه يف حفرة

بعد ان ينهي الذكر دوره ، تأيت األنثى لتضع البـيض يف مكـان ، ووإحساسه



٣٩  

ٰمناسب عىل جسد اجلندب وتذهب، فتفقس البيوض إىل يرقات تتطعم  من ٰ
 .ٰجسد اجلندب ـ اللحم املحفوظ واملجهز هلا ـ إىل ان تكرب وتصبح حرشة

 بعـد انجـاز إهنـاما هذه الظاهرة من قبل، حيث إن األب واألم مل يعرف
ّدورمها، يغادران منطقة العمل ويموتان ، فتفقس البيوض عن يرقـات ثـم  ُ

ً سابقا، فـال هـي آباؤمهاؤدي العملية كام فعل تٰتتكامل إىل حرشات بالغة، ل
جهـا اوخاة منه، الهنا ال تـرى نتت عملهام ومل يعرفا الغاية املأدركا آباؤهاوال 
ومن هذا يتبني بان احليوان ال يدرك الغريزة وليس لديـه . وضع البيضبعد 

فكرة عن الغاية ، أي ان هلا صفات موروثة من السلوك، مل تـتم بـالتعلم أو 
ٰاالختبار، وانام طبعها اهللا عىل ذلك ّ. 

، كـالزنبور النمـيس أخـرىٰومن الزنابري ما يضع بيوضه عـىل حـرشة 
وطريقـة ذلـك هـو ان حيـط ! ر اخلـشبّالذي يضع بيضه فوق يرقات زنبو

ر ثقـب يف اخلـشب بواسـطة ابـرتني فٰالزنبور النميس عىل شجرة ، فيبدأ بح
، وأسـفل أعـىلموجودتني يف مؤخرته كاملنشار ، فيحرك هـذين املنـشارين 

 والتـي ،فيثقب الشجرة من فوق يرقات زنبور اخلشب املختفية يف داخلهـا
ٰ بالغة فيهـا ، فـسلط اهللا تعـاىل ًرضاراأ يف جذع الشجرة مسببة ًأنفاقاحتدث 

 الريقـات ألـد أعـداءهذه احلرشة للقضاء عليها ، فيعد الزنبور النميس من 
ٰالثاقبة للخشب، وبعد ان حيدث الزنبور النميس ثقبـا مؤديـا إىل الريقـات،  ً ً

ً دقيقا للغاية متصل يف هنايته ، ويضع بيضه فوق ًأنبوبايدخل يف هذه الفتحة 
ٰر اخلشب، فتفقس هذه البيوض إىل زنابري نمسية صغرية، تبـدأ يرقات زنبو

 .ًتدرجييا يف أكل يرقات زنبور اخلشب فتقيض عليها

 أنفـاقكيف جيد الزنبور النميس الريقة وهـي خمتبئـة يف ! فاملشكلة هنا



٤٠ 

ًالشجرة؟ وكيف يضع بيضه فوقها متامـا ، رغـم وجـود حـاجز يمنـع مـن 
وكيف ! م واختبار؟يلية من دون تعل العمأجرىوكيف ! استخدام حواسه؟

 !ٰضمنت وضع بيضتها عىل الريقات ومل تر نتائجها؟

 اإلجابـة هذه احلرشات، مـن حقـه االستفـسار عـن عاملان املتتبع أل
الشافية والكافية عن األسئلة الـسابقة، فقـد جييـب العلـم احلـديث بقولـه 

ً قريبـة جـدا، ثهمأبحا األحياء علامء أجرىاملعقول، ان الفرتة التي سبق ان 
 عـامل األوأرسارٰوهذه املدة القليلـة غـري كافيـة للوصـول إىل معرفـة كنـه 

 .الصادرة من احليوان

 أكثر مما ظهر لدينا مـن العلـوم، األحياءإن املجاهيل الغامضة يف علم 
 .عاملفعسى ان يكتشف يف املستقبل عن ماهية وكنه هذه األ

 عـن اإلجابـةيه ان ال يـرسع يف بان العلم احلديث عل: فتبادر يف القول
سئلة السابقة يف الوقت احلارض، وبـردود وامهـة تبلبـل ذهنيـة القـارئ، األ

 مقنعة تشفي غليله، فعىل الباحثني إجابةحيث ان املتتبع هلذه الغرائز يطلب 
ٰالتأين والصرب، حتى تتوسع املعارف وتـزداد اخلـربات، وتكثـر املختـربات  ّ

ٰجحه يف الوصول إىل احلقيقة النرية، التي ينطق هبا والوسائل العلمية التي تن
 .الدين

ان يرقات بعض احلرشات املوكبية، تـسري : ومن الطريف ان نذكر هنا
ٰبخط مستقيم سعيا وراء غذائها، عىل شكل سلـسلة مرتابطـة ، فكـل رأس  ً

 .ب اآلخرنيتصل بذ

ً ان أحدا جعـل رأس الـدودة األوىل يف املوكـب، متـس :ومن الظريف



٤١  

 يف املوكب ، فشوهد ان هذه احلرشات ظلت تـدور يف األخريةب الدودة ذن
 !! كاملأسبوع ملدة األخرىٰسريها عىل شكل حلقة مفرغة، الواحدة تيل 

اصطياد النمل حلرشات املن، فيـصطادها :  اغتذاء احليوانقومن طرائ
ٰ النباتات، وجيلبها إىل مسكنه، ويضعها يف املكان املخـصص أوراقٰمن عىل 

ّذا الغرض، ثم يقوم بعدها بعزل حرشات املن اهلزيلةهل  والضعيفة ، وينقلها ُ
 النبات، لتمتص العصارة النباتية وتسمن، وبعـد ذلـك أوراقٰمرة ثانية إىل 

ًيرجعها ويضعها مع حرشات املن التي مجعها قـبال، فيقـوم بلعـق بطوهنـا، 
ّلذي يف بطـن انه شديد الولع بالعصري ا! المتصاص العصري السكري احللو

 .هذه احلرشات

ٰفإذا رأى عددا كبريا منها عىل  ً ٰ ، فرسعان مـا هيـرع إىل رفقائـه األوراقً
ًوخيربهم بذلك، فيجلب معه عددا من النمل حسب كميـة حـرشات املـن 

 .األوراقٰاملوجودة عىل 

، املوجـودةأما كيفية جلب عدد من النمـل مطـابق لكميـة احلـرشات 
ٰصة وفتورها، فالرقص الشديد يـدل عـىل كثـرة  بشدة الرقبإخبارهمفذلك 

 .حرشات املن وبالعكس

 األوراق النبات ، بـني ثنايـا أوراقٰوبعض النمل يزرع الفطريات عىل 
، جيلب منها بني حني وآخر كميـة إعدادها، وبعد أن تكثر السيقانوشقوق 

 .ات عليهتضري غذاء مستمر تقوبذلك يمكنه حت. ٰإىل مسكنه لالغتذاء عليها

ّأنه حني شعور نملة باجلوع، وتعـذر عليهـا : ومن طبائع النمل الغريبة
األكل لكثرة ما عليها من عمل وشغل بـشؤون املـسكن ، فـتالمس قـرون 



٤٢ 

يها وتنال فرفيقاهتا، فيعلمن بجوعها، فتدنو واحدة منهن وتضع الطعام يف 
 .ًشكرا منها

ل اشد العناء اعتنائه بصغاره وجلب الغذاء هلا، وبذ: ومن طبائع النمل
ٰوغاية الصرب يف سبيلها ، فرتاه يعاين املتاعب ويتغلب عىل املـصاعب كلهـا، 
يف سبيل البحث عن غنائم إلطعامها، وادخار القسم اآلخـر لـسباته، فهـو 

 .)١( الشتاءألجليدخر القوت يف الصيف 

هناك ظاهرة عجيبة للنمل هو خزنة احلبوب، فيخزهنا يف ردهة خاصة 
، والسبب يف ذلك هو سـهولة إخـراج احلبـوب بـني آونـة  العشأعىلتقع 

ٰ إىل اخلارج جلفافه وعدم تعفنه ، والسبب الثاين هـو املحاولـة ملنـع وأخرى
، فالرطوبـة والظـروف اإلنبـاتانباهتا حيث ان الردهات الـسفىل رسيعـة 

. ، فتفقد خواصها الغذائية فال تـستفيد منهـااإلنباتٰاملالءمة تساعدان عىل 
 يف ردهتها املخصصة فانه رسعان ما يقطع اجلذير النامي تت احلبوبفإذا انب

                                            
ٰانظروا إىل النملـة يف صـغر جثتهـا، ولطافـة : (يف وصف النملة× فعن اإلمام عيل) ١(

ٰبرص وال بمستدرك الفكـر، كيـف دبـت عـىل أرضـها؟ هيئتها، ال تكاد تنال يلحظ ال
ّوصبت عىل رزقها، تنقل احلبـة إىل حجرهـا وتعـدها يف مـستقرها ، جتمـع يف حرهـا  ٰ ٰ

قهـا، ال يغفلهـا املنّـان وال فلربدها، ويف وردها لصدرها، مكفولة برزقها، مرزوقة بو
اري أكلهـا يف امس ولو فكرت يف جمحيرمها الديان، ولو يف الصفا اليابس واحلجر اجل

علوها وسفلها ، وما يف اجلوف مـن رش أسـيف بطنهـا ، ومـا يف الـرأس مـن عينهـا 
ًوإذهنا، لقضيت من خلقها عجبا، ولقيت من وصفها تعبا ً. 

ٰتعاىل الذي أقامها عىل قوائمها، وبناها عىل دعائمها مل يرشكه يف فطرهتا فاطر ، ومل يعنـه يف  ٰ ّ ٰ
 .٣٢٩ص: هنج البالغة) خلقها قادر



٤٣  

ٰللحيلولة يف عدم انباهتا، وقد يفلق احلبة إىل نصفني لئال تنبت ، ويف الكزيرة 
 . ملعرفته بان النصفني منها تنبتأقسامٰإىل أربع 

ٰهناك ظواهر كثرية للنمل، يف حـصوله عـىل الطعـام واحلـزن، يطـول 
 .ٰتفي هبذه الظاهرة وتفرسها عىل ضوء أبحاثنارشحها هنا، ولنك

؟ فإذا كان ذلـك إظهارها هل أن اختبارها وتعليمها مها سبب :ونقول
فقـد ! ، فكيف بالذر ـ صغار النمل ـ حال نقفه مـن البيـضة يقـوم بأدائهـا

شوهد ان الذر ينرش الطعام خارج زبيته ـ أي مسكنه ـ ليجـف، ألن طـول 
ّوالتـسوس، ثـم حيملهـا وخيزهنـا يف مكاهنـا مدة االدخـار بـسبب الـتعفن  ُ

ّولوحظ أيضا أنه يفلق احلبة لئال تنبـت ، فـشوهد . املخصص هلا انـه يقـوم ً
فلو استطعنا . هبذه العلميات لوحده، دون ان يرى ذلك أو يتعلمه من أحد

ه احلياتية، ألمكننـا القـول بانـه أعاملان نثبت ان للنمل نباهة ذاتية يدرك هبا 
 .لم ، ولكن ذلك مستحيل لفقدان الذهن والعقل فيهاخيترب ويتع

 التي يقوم هبـا النمـل ، هـي غرائـز موروثـة جبـل عليهـا عاملإن األ
ّبفطرته ، وانه غري مدرك هلا ، وال يكون هلا الفضل بأدائها، وانام الذي غـرز  ّ
ّغرائزها وطبع طبائعها، هو صانعها اخلالق العظيم واملـدبر احلكـيم الـذي 

ّ وسـبحان الـذي ، يف اضعف خملوقاته حكمتهأودعّسبحان الذي ، فأنشأها
 .)١( بقدرتهأنشأها

                                            
احلقـرية الـصغرية هـل ) الذرة(تأمل وجه : قوله عن النمل × عن اإلمام الصادق) ١(

ًجتد فيها نقصا عام فيه صالحها، فمن أين هذا التقدير والصواب يف خلق الـذرة؟ إال 

  >=                                                                   .من التدبري القائم يف صغري اخللق وكبريه
 



٤٤ 

فمـن . وللطيور عادات أصلية يف تغذيتها، متوغلة جذورها منذ القوم
ٰ ان الفرخ الذي يف داخل البيضة يتغذى عىل املح، وكلام نمى اجلنـني ماملعلو ّ

  وبعـد تكامـل.هلواءٰتوسعت الفجوة اهلوائية، الحتياجه إىل كمية اكرب من ا
نموه خيرج منها، فتقوم األم بنفخ حوصلته قبل تقديم الغذاء، ألهنا تـضيق 

ّعند إعطائه الطعام، ثم ترطب الغذاء يف حوصلتها وتزقه يف فمـه وهكـذا . ُ
ٰتقوم بتغذيته إىل أن يكرب ، ويقوى عىل الطريان، مع ٰدا عىل نفسه يف التقاطتمٰ ً 

 .ذائهً احلب، مستغنيا عنها يف إغت

ّكل ذلك تفعله دون اختبار واختيار وتعقل   ، بل جبلة جبلـت وإدراكُ
عليها ، وفطرة فطرها اهللا عليها ، منحها اهللا باخللقة منذ خلقها حلفظ النسل 

 .)١(وبقاء النوع
                                                                                             

واحتشاده يف مجع القوت وإعـداده ، فانـك تـرى اجلامعـة منهـا إذا ) النمل(ٰانظر إىل  =<
ٰنقلت احلب إىل زبيتها ، بمنزلة مجاعة من الناس ينقلون الطعام أو غريه، بل للنمـل يف 

ٰامـا تـراهم يتعـاونون عـىل النقـل، كـام . ذلك من اجلد والتشمري ماليس للناس مثله
ً العمل، ثم يعمدون إىل احلب فيقطعونه قطعاٰيتعاون الناس عىل ُٰ لكيال ينبت فيفـسد . ّ

ّعليهم ، فإذا أصابه ندى أخرجوه فنرشوه حتى جيف ، ثم ال يتخذ النمل الزبية إال يف  ّ ُٰ ّ
نشز من األرض ، كيال يفيض السيل فيغرقها، وكل هذا منه بال عقل وال رويـة ، بـل 

 .١٠١ص: توحيد املفضل). زخلقة خلق عليها ملصلحة من اهللا جل وع

ّثم صار الطـائر الـسائج يف هـذا اجلـو : (... يف خلقة الطيور× عن اإلمام الصادق) ١( ُ

ٰيعقد عىل بيضه، فيحضنه أسبوعا وبعضها أسـبوعني وبعـضها ثالثـة أسـابيع، حتـى  ّ ً ٰ
ّخيرج الفرخ من البيضة، ثم يقبل عليه فيزقه الريح لتتسع حوصلته للغذاء، ثـم يربيـه  ُّ ُ

 >= فمن كلفه ان يلقط الطعم واحلب يستخرجه، بعد أن يستقر. ويغذيه بام يعيش به
 



٤٥  

 الدجاج تلتقط احلب حال نقـب فأفراخ. ومن الطيور ما تستقل بذاهتا
 الغـذاء فـان دئ منهـا، وإذا مل جتـدالبيضة  عنها، ومتيز الغذاء الصالح والر

ًبمقدورها ان تبقى أسـبوعا  اإلفـرازاتٰ كـامال بـال غـذاء ، معتمـدة عـىل ٰ
مـاكن بعيـدة ، ٰ إىل أاألفـراخالداخلية يف جسمها ، وهلذا نرى الدول تصدر 

فنستدل من ذلك ان هلا عناية ربانية تعتني .  عديدة ًمستغرقة يف سفرها أياما
 .)١(عى شؤوهناورعاية إهلية ترهبا 

 مهمتهـا، كالتقـاط احلـب أداءوللطيور خواص مميزة، تـستخدمها يف 
ٰوهـذه الوسـيلة تـساعدها عـىل . أعدائهابرسعة مقرتنة باحلذر الشديد من 

 أعـضاؤهاٰالتقاط كمية كبرية من احلبوب برسعة، وقد ساعدها عـىل ذلـك 

                                                                                             
حوصلته ، ويغذو به فراخه؟ وألي معنى حيتمل هذه املـشقة ، ولـيس بـذي  يف =<  

روية وال تفكر، وال يأمل يف فراخه ما يؤمل اإلنسان يف ولده من العز والرفـد وبقـاء 
ٰف عىل فراخه ، لعلة ال يعرفها وال يفكر فيهـا ، الذكر؟ فهذا من فعله يشهد انه معطو

ٰوهي دوام النسل وبقاؤه لطفا من اهللا تعاىل ذكره  .١٠٤: التوحيد املفضل). ً

لـذلك أعطيـت النهـوض (.. يف الطيور واستقالل أفراخها × عن اإلمام الصادق) ١(
لقـبج، ًواالستقالل بأنفسها، وكذلك ترى كثريا من الطري كمثل الدجاج والدراج وا

ًتدرج وتلقط حني تنقاب عنها البيضة، فأما ما كان منها ضعيفا ال هنوض فيه، كمثـل 

ّفراخ احلامم واليامم واحلمر، فقد جعل يف األمهات فضل عطف عليها ، متـج الطعـام 
ٰيف أفواهها بعد ما توعيه حواصلها ، فال تزال تغذوها حتى تستقل بأنفسها  ولـذلك . ّ

ٰ كثرية مثل ما ترزق الدجاج، لتقوى ا ألم عىل تربية فراخها، فال ًمل ترزق احلامم أفراخا
توحيـد ). ًتفسد وال متوت ، فكال أعطى بقـسط مـن تـدبري احلكـيم اللطيـف اخلبـري

 .٨٩: املفضل



٤٦ 

 . املكيفة هلذا الغرض

ٰع احلبـوب ، ومنهـا ترسـل إىل فاحلويصلة بمثابة املخزن األول يف مجـ
القانصة ، وهي املخزن الثاين، فلو انعدمت احلوصلة ملا أمكنهـا االتـصاف 

. باخلاصية السابقة، ولكانت بطيئة يف عملية التقاط احلب فـسهل افرتاسـها
 بـرسعة يف حالـة زق وإخراجه هي ترطيب الغذاء أخرىوللحوصلة فائدة 

 .)١(أفراخها

ة مثل اللقالق ومالك احلـزين ، قابليـة التقـاط ة املائيضوللطيور اخلوا
 املائية الصغرية وهي تسبح يف  املاء، فهـي الوسـيلة التـي تـساعدها األحياء

 بسهولة ومسكها من دون ان هترب ، وال تـتم هـذه األحياءٰعىل قبض هذه 
ّالعملية إال وهلا مميزات جسدية تساعدها للقيام هبذه اخلاصية ، وهي طـول 

ٰفلو كان عىل العكس ملا استطاعت من . ة بطول العنق واملنقارنالساقني مقرت
 .)٢( هذه العمليةإجراء

                                            
فكر يا مفضل يف حوصـلة الطـائر، ومـا (يف حوصلة الطائر × عن اإلمام الصادق) ١(

ً قليال قليال ، فلو  ّه الطعام إالييق، ال ينفذ فٰقدر له ، فان مسلك الطعام إىل القانصة ض ً

ٰكان الطائر ال يلقط حبة ثانية، حتى تصل األوىل إىل القانصة لطال عليـه، ومتـى كـان  ٰ ٰ ّ

ًيستويف طعمه؟ فإنام خيتلسه اختالسا لشدة احلـذر، فجعلـت لـه احلوصـلة كـاملخالة 

ٰم تنفـذه إىل القانـصة عـىل ُاملعلقة أمامه، ليوعي فيها ما أدرك من الطعام بـرسعة ، ثـ ٰ ّ
ٰمهل، ويف احلويصلة أيضا خلة أخرى، فان من الطائر مـن حيتـاج إىل ان يـزق فراخـه  ً

 .١٠٥ص: توحيد املفضل). فيكون رده للطعام من قرب أسهل عليه

>  =هل رأيت يا مفضل هذا الطـائر  (عن اإلمام الصادق يف الطائر الطويل الساقني ) ٢(
 



٤٧  

ٰوم ، قابلية  عىل القبض عـىل فريـستها بة مثل اليوللطيور اجلارحة الليل ٰ
ٰ التـي تـساعدها عـىل مـسك احليوانـات الوسـيلةمن ارتفاع عـال ، وهـي 

 متكنها أعضاءّلية إال وهلا األرضية والطائرة برسعة فائقة ، وال تتم هذه العم
 يف الظالم الدامس، واجتـاه العينـان األبصارمن القيام هبذه اخلاصية ، فقوة 

ٰإىل األمــام ولــيس إىل اجلــانبني كبقيــة الطيــور  ، ونعومــة الــريش األخــرىٰ
وزغوبته، جتعل صوت طريانه غري مسموع، ولقد شوهد انه يبرص احليـوان 

 .)١(لمة الليلٰوهو جيري عىل العشب مهام تكن ظ
                                                                                             

وعرفت ماله من املنفعة يف طول سـاقيه، فانـه ا كثـر ذلـك يف الطويل الساقني؟  =<
ضحضاح من املاء فرتاه بساقني طويلني ، كانه ربيئة فوق مرقب وهو يتأمل مـا يـدب 
ٰيف املاء ، فإذا رأى شيئا مما يتقوت به، خطا خطوات رقيقا حتى يتناوله ولو كان قـصري  ّ ً ً

نه املاء فيثور ويذعر منه، فيتفـرق الساقني وكان خيطو نحو الصيد ليأخذه ، يصيب بط
تأمـل . عنه ، فخلق له ذلك العمـودان ليـدرك هبـام حاجتـه وال يفـسد عليـه مطلبـه

ّرضوب التدبري يف خلق الطائر، فانك جتد كل طـائر طويـل الـساقني طويـل العنـق،  ُ
وذلك ليتمكن من تناول طعمه من األرض، ولو كان طويل الساقني قصري العنق، ملـا 

طول العنق بطول املناقري، ليـزداد  ًن يتناول شيئا من األرض ، وربام اعني معاستطاع ا
ٰافال ترى انك ال تفتش شيئا من اخللقـة إال وجدتـه عـىل . ًاألمر عليه سهولة وامكانا ّ ً

 .١٠٧ص: توحيد املفضل!). غاية الصواب واحلكمة؟

 هـذه األصـناف أعلمت ما طعام: (يف معاش الطيور الليلية× عن اإلمام الصادق) ١(
ال يا مـوالي : وم واهلام واخلفاش؟ قلت بّمن الطري، التي ال خترج إال بالليل، كمثل ال

ان معاشها من رضوب تنترش يف اجلو، من البعـوض والفـراش وأشـباه اجلـراد : قال
توحيـد ). واليعاسيب، وذلك ان هذه الرضوب مبثوثة يف اجلو، ال خيلو منها موضـع

 .١٠٨ص: املفضل



٤٨ 

 مـن الطيـور ، تتـصف بـصفات تتميـز هبـا يف أخـرى أصنافوهناك 
املقـام ، وكلهـا أمثلـة تـشهد بقـدرة  هذا تغذيتها ، ولكن يطول رشحها يف

 .اخلالق العظيم، وعظمة الصانع اخلبري

ًإهنا نامذج حية تربهن للرائي ومنذ أول وهلة ، بـأن هلـا صـانعا خبـريا  ً
ًوخالقا عظيام، وما غر  . أو اكتسابيةاختباريهّائزها إال فطرية وليست ً

ٰاهنا مطبوعة عىل ذلك باخللقة وممنوحة هلا بـالفطرة، منحهـا اهللا تعـاىل  ٰ
 .طبائعها حلفظ كياهنا واستمرار نوعها

ٰومن املـشاهدات التـي لوحظـت عـىل الطيـور، تعاوهنـا ومـساعدهتا 
تـذاء، فـإذا مـا االغ  يفأخـرى من نوعها ، أو مع حيوانات األخرىللطيور 
ً احد أفراد نوعها بعاهة أو مرض أو كان مشغوال ومنهمكاأصيب  يف صـنع ً

ٰعشه أو حمتضنا بيضه، ومل يتمكن من مغادرته للحصول عـىل غذائـه، فـان  ً
 .الفرد اآلخر من نوعه يسعى يف جلب الطعام له ال طعامه

ًالثـا ًبـا ثاانـه رأى غـرابني يطعـامن غر( برهم اإلحيائيفقد ذكر العامل 
 ).ً شجرة جرحيا وكان له فيها بضعة أيامفًواقعا يف جو

ان بعض طيور املاء كان جيلـب الـسمك : (وعن ستانسريي حيث قال
 ).ٰإىل واحد أعمى من نوعه

، فقـد األخـرىّأما التعـاون الـذي حيـدث بـني الطيـور واحليوانـات 
ٰ عـىل  يف أفريقيا الوسطى، ان الطائر الكشاف للعسل، حاملـا يعثـر)١(لوحظ

                                            
 .٨ ص:انب اإلنساين عند احليواناجل) ١(



٤٩  

ًه يطري عموديا هازا ريش ذيله، حمدثا صوتا يعلـم احليوانـات نخلية نحل فا ً ً ً
ً، فيقتسامن خليـة العـسل مقتنعـا إليهااألرضية بوجود خلية عسل فيقودها 

 .ّبالشمع املتخلف الذي يعترب غذاءه املفضل، وتلتهم احليوانات العسل

ّهذه أمثلة عىل التعاون الذي بـني الطيـور يف حالـة  االغتـذاء، وهنـاك ٰ
ًالعديد من األمثلة التي ليس يف وسعنا ذكرها هنا، والبد ان كال منا شـاهد 

 .هذه الظواهر من خالل رؤيته ألفعال احليوان

ًومن هذه املشاهدات تستنتج ان احليـوان يـصل إليـه طعامـه أحيانـا، 
ٰبدون عناء وجهد وتعب وكد، فهو ضامن عيشه حتـى يف فـرتات عجـزه،  ّ

ٰقه حتى يف احلاالت احلرجة  رزومكلف َوكأين من دابة ال حتمـل رزقهـا اهللاَُّ  ﴿ّ َّ َ ِّ ََ ْ ِْ ُ َِ ٍ َِ َ َ

ُيرزقها وإياكم وهو السميع العليم َّ ْ ِْ َ ُ َ َ َّ َ َ َْ ِ ُ ُ ِ ُ ُ﴾ )١(. 

ه أعاملـفقبل أن تتيـرس الفرصـة للحيـوان ، للقيـام بعمـل مـن : [قيل
ملختلفة ويـدور يف ٰالغريزية للحصول عىل الطعام أو الزوج، يرتاد األماكن ا

ٰخمتلف جهـات بقعتـه، سـعيا وراء احلـصول عـىل مـا حيتاجـه، ذلـك ألن  ً 
 .)٢ (]احليوانات حمبة لالستطالع

 الغريزيـة للطيـور، هـو االسـتطالع عـاملاألبمعنى ان من االختبـار 
 بـاألفراخٰللحصول عىل الطعام ، فرتتاد املناطق باحثة عن غذائها، فكيـف 

قفهـا البـيض ، ال تـدور يف بقعتهـا وال تـستطلع ن  بـذاهتا بعـدلالتي تستق
                                            

 .٦٠: سورة العنكبوت) ١(

 .١٥٨ص: طباع احليوان) ٢(



٥٠ 

فلو كانت تستطلع كـان مـن . منطقتها، وانام تستكفي بام تيرس هلا من الغذاء
األحرى ارتياد املناطق والدوران يف بقعتها للبحث عـن الغـذاء ، ولكـن مل 
ٰنشاهد عىل مثل ذلك، وإنام التغذية نمـوذج فطـري بحـت ، لـيس هلـا أي 

 .ع واالختبارعالقة باالستطال

 اإلعجــابراهــا ألفعــال احليــوان ، تثــري نإن املــشاهدات التــي 
واالستغراب يف القيام هبا ، ومـا يـروى لنـا التـاريخ مـن قـصص أعجـب 

 .وأغرب

ًهو أن النبـي سـليامن كـان جالـسا : ٰفنذكر هنا واحدة عىل سبيل املثال ّ
ٰذات يوم عىل ساحل البحر، فلفتت نظـره نملـة حاملـة طعامـا إىل ً  سـاحل ٰ

البحر، وبعد أن انتظرت مدة من الزمن خرجت ضفدعة من املاء، وفتحت 
ّفاها فبادرت النملة يف الدخول يف فمها، ثـم غطـست الـضفدعة يف املـاء،  ُ
وبعد برهة مـن الـزمن ظهـرت الـضفدعة ، فخرجـت النملـة مـن فمهـا، 

ّفاستغرب النبي سليامن وسأهلا عن عملها ، فأجابـت بـأن اهللا وكلهـا عـ  ٰىلّ
دودة عمياء يف ثقب صخرة ، والصخرة يف قعـر البحـر جللـب طعـام هلـا، 
ٰفأوعز اهللا إىل هذه الضفدعة ان تساعدها بالوصول إىل الدودة، وهـا نحـن  ٰ

ّمكلفني هبذا العمل يف كل يوم  التـي العميـاء  ٰ الغذاء إىل هذه الدودةبإيصالُ
 .يف ثقب الصخرة

 أبحاث العلم احلديث، حياءاأللقد طابقت أغلب أقوال تاريخ طبائع 
يف جتاربــه عــن التغذيــة واالرتبــاط االجتامعــي، وخاصــة مملكتــي النمــل 
ًوالنحل، وقد عرب الدين بقوله الرصيح بأن للحيوانات أمما أمثالنا وذلك يف  ّ



٥١  

ِوما من دآبة يف األرض وال طائر يطري بجنَاحيه  ﴿من سورة األنعام ) ٣٨(اآلية  ِ ِ ٍ ِْ َ َ َ َ َّ َ َِ َُ ٍ َ َ ِ ْ َِ

َإال أمم أمثالكم ما فرطنَا يف الكتاب من يشء ثم إىل رهبم حيرشون ُ ْ َ َُ َْ ُْ ْ ِّ َ َّ َّ َّ ْ ٌ َِ َ ِ ٍِ َ ِ ِِ َ ِ ُ ُ ََّ ُ ﴾. 

إن القدماء يف تفسريهم البسيط، قـد أدركـوا حقيقـة األمـر يف طبـائع 
ٰ إىل اخلالق املدبر، رغم انعدام الوسـائل املختربيـة التـي وإرجاعها، األحياء

والباحث العلمي احلديث، وما يمتلكه . لية مضهم العيستخدموهنا يف أغرا
 عـن معرفـة أبحاثـهيف الوقت احلارض من أجهزة وأدوات حديثـة، رصف 

ــم  ــته لعل ــى يف دراس ــر، واكتف ــة األم ــاءحقيق ــسلجية األحي ــة الف  باحلال
 .والترشحيية

ولقد توغل البعض من أويل العلم يف أبحاثهم وجتـارهبم ، فانكـشفت 
 .الق وعظمة الصانع وبان هلم الواقعهلم آثار قدرة اخل

قـسم مـنهم سـار يف طريـق : ٰإال أن مجيعهم ينقسمون إىل ثالثة أقسام
هبذه اآلثار، وقسم منهم ابتعد عن الطريق السوي، وقسم ًمسرتشدا احلقيقة 

 .ٰوقف عىل مفرتق هذه الطرق

أثبت من نتائج بحثه، وجود اخلالق املـدبر هلـذه األمـور، وال : فاألول
 .ن أن تكون طبائع األحياء صادرة هكذا من العبثيمك

اليـة، فـأنكر اخلـالق ي علل نتـائج أبحاثـه بمـربرات وامهـة خ:والثاين
 .والصانع

ٰالزال يبحث عن الطريق املستقيم، فهو عىل شك من أمـره ، : والثالث
 الصواب، فهو كمن أصـبح مـع القـسم ٰفاما أن يتوصل يف أبحاثه إىل جادة



٥٢ 

اهللا، وأما أن خيطئ يف أبحاثه طريق احلق، فهو كمن صار مـع ّاألول املؤمن ب
 .القسم الثاين املنكر هللا

، املؤلف من قبل نخبة )اهللا يتجىل يف عرص العلم(ومن دراستي لكتاب 
 .)١(ولمن العلامء، اتضح يل بان القسم األكرب يعدون من القسم األ

                                            
فقد ذكر أحدهم وهو أدوارد لو تركيل أستاذ علم األحياء ورئـيس القـسم بجامعـة ) ١(

ٰلقد عمت بالدنا يف السنوات األخرية موجة مـن العـودة إىل : (سان فرانسيسكو قوله
ف العلميـة ومعاهد العلـم لـدينا، وال شـك أن الكـشالدين ، ومل تتخط هذه املوجة 

ًاحلديثة التي تشري إىل رضورة وجود اله هلذا الكـون ، قـد لعبـت دورا كبـريا يف هـذه  ً ٰ
ٰوطبيعي ان البحوث العلميـة التـي أدت إىل هـذه . ٰالعودة إىل رحاب اهللا واالجتاه إليه

اية العلوم هي البحث عـن األدلة، مل يكن القصد من إجرائها أثبات وجود اخلالق، فغ
ٰخبايا الطبيعة واستغالل قواها، ولقد من اخلالق عىل جيلنا وبـارك جهودنـا العلميـة  ّ
ّبكشف كثري من األمور حول الطبيعة، وصار من الواجب عـىل كـل إنـسان،  سـواء  ُ ٰ
أكان من املشتغلني بالعلوم أم من  غري املشتغلني هبا ، أن يستفيد مـن هـذه الكـشوف 

 .٣٠ ـ ٢٨  ص:اهللا يتجىل يف عرص العلم).  يف تدعيم إيامنهالعلمية



٥٣  

 


 

مــن أجـل منفعــة مـشرتكة، فيقرتنــان يتفـق كائنـان باملعيــشة سـوية، 
ويتصاحبان، فيسمى هـذا التعـاون الوثيـق بـني هـذين الكـائنني لغـرض 

ٰفإذا اتفـق كائنـان عـىل أن يكمـل   commensalism مصلحتهام بالتعايش
ّ نواقصه ، فتعقد حينئذ الرشكة ويمد كل منهام اآلخر باليشء لآلخرأحدمها  ُ

 الـدفاع عـن األخـرىوانات الغذاء، ًفمثال حتتاج بعض احليو! ّالذي يطلبه
نفسها، وليس بمقدور أحدمها ان ينجز مهمته لوحده، وباستطاعة أحـدمها 
ٰانجاز مهمة اآلخر، فتعقد رشكة ثنائية  عىل أن يمـد الثـاين األول بالغـذاء، 

 .ويدافع األول عن الثاين عند مدامهته عدوه

ئق البحـر، ، املتعايش مع أحـد أنـواع شـقااألسامكلقد وجد نوع من 
ّفكان يبحث كل منهام عن اآلخر ليقرتنـا ويتـصاحبا، ألن أحـدمها مكمـل  ُ

 يف التعاون اجلاري بينهام ، وحني يلتقيان يرسع شقائق البحـر بفـتح لألخر
فتـستقر الـسمكة بـني أذرع . ٰجمساته ليستقبل السمكة بالدخول إىل مضيفه

 وآخـر ختـرج وبـني حـني. شقائق البحر، وتتخذ ملجأ بني طيـات جمـساته
ٰلتصطاد صغار السمك، لتقدمه إىل شقائق البحر ليتغذى هبا، وتتغذى هـي 

 .بالقسم الباقي، بينام يقوم شقائق البحر كمدافع عنها عند مدامهة العدو هلا



٥٤ 

وقد يكون التعايش بني حيوان ونبـات، ولـيس بـني حيـوانني فقـط، 
ٰ قـائم عـىل فهناك تعايش حادث بني حيوان اهليـدرا واالشـنات اخلـرضاء،

ّالذي تبادل املنفعة بينهام، حيث تستفيد االشنات من ثاين أوكسيد الكربون 
 .يلفظه اهليدرا، ويستفيد اهليدرا منها بتغذية النشاء

 وااللتقـاء بـرسعة قبــل اآلخــر أحـدمها إجيـادولنتـساءل عـن كيفيــة 
ٰهالكهام؟ حيث إذا بقيا مدة طويلة ، كل عىل انفراده، تلتهم السمكة ك ّ طعـم ُ

 التعايش الغذاء له، فال يستطيع إيصالللغري، وهيلك شقائق البحر من عدم 
 .ملفرده بل عليه أن يقرتن من كائن آخر

وكيف متيز السمكة النوع اخلاص من الشقائق، وتدخل بمضيفها مـن 
ة أو دمـاغ يميـز بـه؟ وكيـف أمنـت عاقبـة يدون أن تكون له أعظـاء حـس

 فـاقتباالعرفا بأن خلـتهام ال تنجـز إال الضيافة ومل ختف ان تلسع؟ وكيف 
 سوية؟

ًإن األسئلة السابقة وغريها، كثريا ما ترد يف ذهن اإلنسان ، فتوقظه من 
ّغفلته فينتبه مبهوتا مندهشا، ثم  ُ ً  ذهنه للتفكـر هبـا، ولكـن رسعـان مـا هيئً

 .ٰيغفل عنها ثانية بانرصافه إىل ملهيات تشغله وتنسيه

ٰىل عدم السامح لذهنه بالتفكر هبا، وإطالة النظر ًانه يعمد أحيانا إ: أقول
ًفيها، ألن هذه الفرتة تضع حدا من االنغامر بامللذات والوغول بالشهوات ، 
ًوأحيانا تؤمله من وخزات تذكره ما وراء هذه احلياة، أو بـاألحرى جتعلـه يف 

 .إطار روحي متحوال عن الواقع املادي

زة، ومتعـن بنتائجهـا مـدة قليلـة، فلو أطلق لذهنه التفكر هبا فرتة وجي
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ً ، ومتسك بتطبيق دينه، مرتـديا قأيقن بوجود الصانع، واعرتف بصنع اخلال
ًلباس التقوى، متقمصا رداء اإليامن، معتربا بام خلق اهللا من خملوقات ، وما  ً

ًسخر له من كائنات، واقعا عىل بينة من أمره ، مدركا وجوده وخلقه ًٰ. 

غرائزها، لساوره العجب من أمرها، والدهـشة فلو تأمل يف طبائعها و
ّمن أفعاهلا، من تعايش وتبادل منفعة ، كل منهام مك  بـأداء مهمتـه اجتـاه لفـُ

فـسبحان مـن هـدامها، ! اآلخر، فـال شـجار بيـنهام وال نـزاع يف رشكـتهام
 . وفطرمهاأهلمهاموسبحان من 

ي ، وه parasitismسمى بالتطفل توهناك حالة أخرى يف املعيشة ، 
 .ً رضرالآلخرًمها مسببا عملية تتم بني كائنني، بحيث يستفيد أحد

ٰفمثال يسمى احليوان الذي يعيش عىل اآلخر باملتطفـل، مـن ذلـك أن  ّ ً
بعض الطيور عندما تبيض ال حتتضن بيضها، وإنام ترميه يف أعشاش غريها، 

فتحتـضن ! ٰوتذهب تاركة مشقة احلضانة والتغذية عىل غريها مـن الطيـور
ٰه البيضة التي ألقيـت يف عـشها مـع بيـضها إىل حـني تفقيـسها ونـشوء هذ

ًاألفراخ، ثم يقوم بعدها بتغذية الفرخ املتطفل الذي قـد يكـرب أحيانـا عـن  ّ ُّ
 !حجمها

ان الفرخ املتطفل يطرد أفـراخ الطـري : لقد شوهد يف بعض األعشاش
ّل ُومـع كـ. ّمن العش، أو يرمي البيض الذي مل يتم تفقيـسه خـارج العـش

فان األم املحتضنة ، تزق فرخ الطـري املتطفـل، رغـم قذفـه أفراخهـا !! هذا
 .خارج العش

ٰوأبرز مثال عىل ذلك الوقـاويق، التـي ترمـي بيـضها يف عـش جـشنة 
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ضن جشنة الشجر بيضة الوقواق مع بيـضها، وقـد ت، فتح)أبو مترة(الشجر 
وم الثالـث ًلوحظ أن فرخ الوقواق يرمي أفراخ جشنة الشجر خارجا يف الي

 .وبالرغم من ذلك فان جشنة الشجر تستمر بزقه بالغذاء. من التفقيس

، إذ ترمي بيضها يف األوريب الكاكو أنثىومن أمثلة املتطفل، ما تقوم هبا 
 .ُعش طري يسمى باملغرد

إن الطيور التي تودع بيضتها يف أعشاش طيور أخـرى، ومـا تقـوم بـه 
ال يدرك املتطفل، ما ذلك إال غرائز هذه الطيور من احتضان وتغذية الفرخ 

 ال إهنـامأي بمعنـى . ّالطري املودع واملودع عنده ، الغاية املتوخاة من أجلهـا 
 .يدركان الغريزة

ّفالطري الذي حيتضن بيضة طري آخر، وما يقـوم بـه مـن تغذيـة الفـرخ 
ّ املتطفل عىل أفراخها، رغم األذى الذي يـصيبها منـه نتيجـة رميـه ءالنايش ٰ
 املـا وأفراخها خارج العش، فهي غريزة ال تدركها، فلو أهنـا تـدرك ، بيضه

ًأقبلت عىل احتضان البيضة امللقاة يف عشها، وملا قامت أبـدا بتغذيـة الفـرخ  ٰ
 .ّالذي خيرج منها، طاملا تصاب بأرضار منه

 ال تدرك األخرىأما الطيور التي ترمي بيضها يف أعشاش غريها، فهي 
 ، فهي ترمي بيضتها وتذهب بدون رجعة، اهل ترى نسًالغاية أيضا، حيث ال

.  منهـاإدراكوال تعرف نتيجته أهو حي أم ميت؟ وإنام قامت بذلك بـدون 
فلو اهنا تدرك ملا رمت بيضها يف عش غريها، وانام قامـت بنفـسها بحـضن 

، التي حتمل يف رسيرهتا احلنان والرفق األخرىوتغذية أفراخها مثل الطيور 
 .ألفراخها
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 والرمحـة اإلهليـةبأن هذه الطيور ، حماطـة بالعنايـة : تدل من ذلك فنس
الواسعة، فلوال احتضان الطيور للبيضة املرمية، النقطعت ساللة الطري غري 
ٰاملحتضن منذ البداية ، ولكن شاء اهللا تعاىل أن جيعل للطيور املودعة عنـدها 

 هـذه إدراكك يمنعها ل، وذءالنايشالبيضة خاصية احتضان وتغذية الفرخ 
 .الغريزة، ومل تعرف القصدية والغائية منها

 الغريزة، هو ما يقوم به النمـل، بتـشجيع إدراكٰومن األمثلة عىل  عدم 
فالنمـل . ّبعض احلرشات للمعيشة بمسكنه، رغم الرضر الذي يصيبه منها

ًيريب صغار اخلنفسان، طمعا يف االستفادة من عصريها احللـو، ولكـن هـذا 
ه هالك وتلف ذريته أي النمل، حيث يقوم اخلنفـسان بقتـل خيلف من ورائ

صغار النمل أينام جيده ، ومع هذا فان النمل يربيهـا رغـم حـصول الـرضر 
 .منها

 أعاله ، قد يظن اهنا غرائز معوجة ال فائدة منها، أو لألمثلة يءإن القار
ٰأهنا غرائز ناقصة ، أو غرائز انقلبت إىل رش، أو أهنا احللقة األوىل  يف تطورها ٰ

ٰإىل غرائز ناقصة، وغريها من األسـئلة التـي تتبـادر إىل ذهنـه عـن ماهيتهـا  ٰ
 األحياءا طاملا ترضه؟ وهو عكس أسلوب هلوأسباهبا، وملاذا يسعى احليوان 

 .ٰاملتعايشة، القائمة عىل االستفادة فيام بينهام

اقع هي إن حقيقة األمر ليست كام يتصورها املرء هبذه الغرائز، وانام الو
 الغرائز التي تقوم هبا بعض احليوانات ، أما أسباب حدوثها وعلـل كإحدى

 عـن فهمهـا إدراكنـا اهللا هذه اخلاصية، حلكمـة يقـرص إيداعتكوينها ، فهو 
 .ومعرفتها
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 ال تقنـع بإجابـةفقد جييب العامل الرتبوي والنفيس والفلـسفي عنهـا ، 
 طاملا مل تظهر نتائج أبحاثهـا بةإجا بذلك ، ألنه ال يرىض بأية اإلحيائيالعامل 

من املختربات ، واستخدام الوسائل العلمية التي حتيط األجابة بيشء مادي 
 .حمسوس

 هذه ، املحاطة باحلواس اخلمـسة، ليـست هـي اإلجابةأن : لقد ذكرنا
 عـام اإلجابـةاحلقيقة بعينها كام يتصورها الباحث العلمي ، حيث تنقـصها 

ٰ العليـة، التـي ترمـي إىل التعليـل باألسـبابا عنهـا وراء املادة ، والتي عربن
 .ومعرفة الغرض

ّ الدين الذي جييب عـام نفهذا من شأ: اهلأما علة حدوثها ومن املسبب 
 ذكرنا أعاله، من أن هلذه الغرائز علة وحكمـة، فيامفإن . وراء املادة من علل

 .يستنبطها العامل الديني من اآليات واألحاديث النبوية

 فـسلجية يتوالهـا إجابـة ، إجابتـانان لكل ظـاهرة :  كام قلنافالواقع
 وإجابـة بكل ما يتعلق من أمور ماديـة بحتـة، اإلجابةالباحث العلمي عن 

ّعلية يتوالها العامل الديني الذي يبحث عام وراء املادة من علل ّ. 

ن االعلمي بام توصل إليه من بحث بعلل دينية ، لكـمج الباحث دافلو 
ٰهور بحث صحيح، هيدف يف إجابته إىل الناحية املادية والروحية يف الواقع ظ

ًمعا، وهذا هو خالصة النتائج املصيبة يف األبحاث، وهو ما نقصده يف بحثنا 
ٰاآلن، الذي هو الوصول إىل   واقعية جتمع ما توصـل إليـه االثنـان أو إجابةّ

ّم رسد ُنصحح ما وقع فيه الباحث العلمي من خطأ بأدلة علمية أخـرى ، ثـ
 .األقوال الدينية والدمج بينهام
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. تبني احليوانات أعشاشها بأشـكال وتـصاميم تالئـم البيئـة املحيطـة
، األخـرىًالنوع الواحد أعشاشا، تتميز عن أعـشاش األنـواع أفراد ويبني 

وختتلف مواد البنّاء بالنسبة للموقع املحيط ، وكـذلك الـشكل والتـصميم 
ّوهناك بعض األنواع يبني كل فرد مسكنه لوحده، . حلاجة املقتضاةحسب ا ُ

 .ٰوأنواع تتعاون عىل بناء مسكنها

 التي جترهيا يف عاملأمثلة تؤيد بأن األإن قيام احليوانات ببناء مساكنها، 
 .بناء مساكنها ، انام تتم بدون اختبار أو اكتساب

 سائل من الغدد ًفالعنكبوت يتخذ عشا ينسجه من حريره، وذلك بفرز
ٰاحلريرية البطنية ، الذي يمر عـىل مغـازل سـتة مثقبـة، خترتقهـا مئـات مـن  ّ
ٰاألنابيب املجهرية املوجودة يف هناية البطن تفتح فتحة إىل اخلـارج، ومـا ان 
ًخيرج هذا السائل إىل اهلواء حتى يتصلب ويشكل خيطا دقيقا، يتخذه لبنـاء  ً ٰ ّٰ

 .ًجيعله رشكا يصطاد بهعش أو لصنع رشنقة أو لعلم نسيج 

فعنكبوت احلائط يقف عند باب عشه، يرتبص باهلوام ليصطادها، وما 
ٰأن متر إحداها حتى يثب الختطافها، ويدخلها مسكنه الفرتسها ومنـه مـا . ّ

ًيصنع رشاكا خارج مسكنه وقريبا منه، ليصطاد احلرشات والديدان وهذه . ً
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 احلـرشات مـن هـذا إحدى ٰالرشاك تكون عىل هيئة مصيدة ، فمتى ما دنت
مسكنه النسيج، ووقعت يف النسيج ، فيأيت العنكبوت ويصطادها ويدخلها 

ًفهو أول من ابتكر فخا لصيد الفريسة، فجعل من شبكته التي يغزهلـا مـن . 
 .ًخيوطه، مصيدة مصممة بشكل متقن، بحيث تقع فيه الفريسة حتام

ٰىل فوهة مسكنه  ، ويقف عاألشجارٰوعنكبوت احلدائق يبني عشه عىل 
ًمنتظرا الدود املار من أمـام مـسكنه ، فمتـى دنـت منـه دودة وثـب عليهـا 

 .وافرتسها

ًوقسم منه يتخذ مـن نـسجه دائـرة منتظمـة، تتـداخل اخليـوط أفقيـا 
ٰفأحيانا متتـد مـن شـجرة إىل أخـرى ، أو مـن . ًوعموديا ترتبط بني جانبني  ً

 هــذه »فنــسن«تور  راقــب الـدكوقــد! ٰجانـب جــدول إىل اجلانــب اآلخـر
واتفـق (ك احلـرشات هلذا اخليط الغليظ فائدة ملـسالسلسلة، واكتشف بأن 

ًوهو يراقبها يوما أن وقعت ذبابة عىل اخليط، فـانقض عليهـا حـاال وقطـع  ٰ ً
ٰبعض اخليوط الرفيعة، وأدخله إىل داخل الـزنجري ويتحـرك، وقـد قطعتـه 

وهـو أول مـن !) ريهًثالث مرات أو أربعا، وكلام قطعته مرة بـدأ ينـسج غـ
ٰنسج من حريره خيطا طويال ، يثبـت أطرافـه عـىل يإذ ! ابتدع فكرة اجلسور ً ً

 .حافتي اجلدول ويعرب عليه

والعجيب يف أمر هذا العنكبوت يف صنعه العش، انـه ال يرمـي جثـث 
بـل . ًالفرائس القتىل عند باب املدخل، خوفا من أن تراه حية فتهجم عليـه 

ع فيها اجلثث ، تكون فتحتها خلف املسكن، ويرمي يتخذ غرفة  علوية جيم
 .منها فرائسه



٦١  

وقد اصطنع سالسل وسالمل ينزل منها ، وهيـرب مـن البـاب اخللفيـة 
فهو أول من ابتكر اخلنادق . عند مدامهته عدو، ويلوذ بأحد شقوق األرض

َّدها بمالجئ خفية وحصنها بوسائل واقية َّاملحفورة يف جوف األرض، وزو
 !عند التعرض خلطر ، والفرار إليها عند املدامهة بعدويلوذ هبا 

ٰوعنكبوت املاء يبني أحيانا عشه عـىل الـساحل ، وقـد الحـظ املـسيو  ً
ٰتعمل بيتا من احلرير، عىل : ( الطريقة التي تنسج فيها بيتها فقال»بالنشارد« ً

ٰقدر قمع اخلياطة، يف وسط  عشب نام عـىل شـاطئ النهـر، ومنظـره المـع 
ٰ وأحيانا يصنع عنكبوت املـاء لنفـسه عـشا عـىل شـكل منطـاد، ).كالفضة ً ً

ّويضعه عىل املاء ثم يمسك  ُ ّبفقاعة هواء ويعلقها عىل شعر جسمه، ثم يـأيت ٰ ُ ٰ
وهكـذا يكـرر . ٰإىل عشه ويكمن حتته، فيطلق هذه الفقاعة يف العش لينتفخ

، أنثـاهٰالعملية ، فيصبح العش عىل هيئة منطاد فوق املاء، فيسكن فيه وتلـد 
فهو أول من ابتدع فكرة السفينة . وتريب الصغار يف مأمن عن هبوب الرياح

ًهبذا الشكل ، إذ يصنع عشه من أوراق الشجر، مستخدما خيوطه احلريرية، 
ّيف تثبيته، ويضعه عىل شاطئ النهر، ليحمله وما معه من مؤونة ثم ينطلق به  ُ ٰ

 !!يف املاء

ًالعش؟ فهل يتلقـى دروسـا  صنعه  العنكبوت يفأعاملٰفامذا نقول عىل 
وهل إن صغار العناكب تتعلم وتكتـسب خـربة ! يف صنع هذه األعشاش؟

 نسج بيتها؟

ًإن الصغار حال الوالدة، تنـسج مـن حريرهـا أعـشاشا بمعـزل عـن 
ّأبوهيا، عىل نمط النوع الذي تنتمي إليه  كام ان غريزة النـسج هـذه كاملـة . ٰ
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وشوهد ان أول . ٰإىل خربات لصنع أعشاشهااملهارة منذ الوالدة، فال حتتاج 
ٰفنـستدل عـىل أن الـصغار مل . بيت تصنعه مشاهبة للبيوت التي تصنعه بعد 

ًتلقــن دروســا عمليــة يف صــنع العــش، فهــي إذن غريــزة فطريــة متأصــلة 
ا ومـا صـنعها اخليـوط وغزهلـ. ًيـاثتسلسلت وتتابعت األنسال عليهـا ورا

بيتها ، ولتقتات بواسطتها، والدفاع عن وحياكتها إال هبة من خالقها لنسج 
 .)١(وحفظها ألجل البقاءنفسها، 

ٰبينى النمل مسكنه حتت األرض وبني الشقوق ، وعـىل الـشجر وبـني 
ٰور، أو عىل أسوار البيوت ومرتفعات خثناياه، أو يف ثقوب األخشاب والص

التلول ، ويتألف مـسكنه مـن طبقـات ، خيـصص الطـابق العلـوي خلـزن 
والباقية حلفظ البيض والفقس والعناية بالـصغار، وتوجـد غـرف الطعام، 

                                            
ّإىل هذا الذي يقال لـه الليـث، !! انظر: (يف طبائع العنكبوت× عن اإلمام الصادق) ١( ٰ

، وما أعطي من احليلة والرفق يف معاشـه، فانـك تـراه )د الذبابسأ(وتسميه العامة 
ّحني حيس بالذباب قد وقع قريبا منه، تركه مليا حت ً ٰى كأنه مـوات ال حـراك بـه، فـإذا ً

ًرأى الذباب قد اطمأن وغفل عنه ، دب دبيبا دقيقـا،  ٰحتـى يكـون منـه بحيـث تنالـه ً ّ
ّ، ثم يثب عليه فيأخذه ، فإذا أخذه اشتمل عليه بجسمه كله، خمافة أن ينجـو منـه وثبته ُ

ّفال يزال قابضا عليه ، حتى حيس بأنه قد ضعف واسرتخى، ثم يقبل عليـه ف ُٰ يفرتسـه، ًّ
ًفإنه ينسج ذلك النسج، فيتخـذه رشكـا ومـصيدة ) العنكبوت(فأما . وحييا بذلك منه

ّللذباب، ثم يكمن يف جوفه ، فإذا نشب فيه الذباب احال عليـه ، يلدغـه سـاعة بعـد  ُ

فذلك حيكي صيد الكالب والفهـود، وهـذا حيكـي صـيد . ساعة ، فيعيش بذلك منه
ه الدويبة الـضعيفة، كيـف جعـل يف طبعهـا مـا ال ٰإىل هذ!! فانظر. االرشاك واحلبائل

 .١٠٢ص: توحيد املفضل) . ة واستعامل اآلالت فيها؟لٰيبلغه اإلنسان إىل باحلي
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خاصــة للملكــة واملربيــات واحلــراس، ومرافــق خمتلفــة وأروقــة أماميــة، 
ّفبينـي كـل نـوع . ومشتمالت جانبية، ختصص ملواشيها وعامهلا وأرسائهـا ُ

ًة بشكل خيتلف تـصميام وهـيكال عـن قـرى أنـواع النمـل تقري . األخـرىً
 .سب البيئة املحيطة واحلاجة املقتضاةوكذلك يتم بناؤه ح

ًفالنمل الرمادي اللون يبني قريته خالفا ملا يقـوم بـه النمـل األمحـر أو 
فلو راقبت النمل عندما يبنـي بيتـه، . األخرض، يف دقة االخرتاع والتصميم

لقلت بأنه أمهر البنائني، يف دقة البنّاء والزخرفة يف التصميم، واإلقتـصاد يف 
ًقت فيصنع أوال أكمة من الرتاب ، ويسدها من مجيع اجلوانـب الكلفة و الو

، فيخرج ًعدى اجلهة السفىل، ليجعل منها دهليزا يدخل اليها حتت األرض 
ًالرتاب من داخلها ويسقف البنّاء، ثم يبنـي طابقـا آخـر فوقـه، ويـستخدم  ُّ

هـا اجلــدران، ويبنـي اجلــدران يًذرات الـرتاب الـصلدة أساســا، ترتكـز عل
ّثـم يقـوم بعمـل . ب املرطب، ليجف بعـدها وتتـصلب مـادة البنّـاءبالرتا ُ

، تتخللها السالسل والسالمل يف الصعود واألروقة واألزقةاملخادع واملرافق 
 .عليها

ًوأخريا يقوم بعمل أخدود حول البنّاء، وينهي عمله دون أن جيـزع أو 
 .يكل ويسأم

ٰفهو يكد منتهى الكد، وجيتهد غاية اجلهد، حتى يتو ٰصل إىل بناء مـتقن ّ
 .والئق، كامل مع مجيع الوجوه، من فن ورسم وبناء وصقل

فهو يرسمه ويكملـه ، حـسب احلاجـة املقتـضاة ، ويـستخدم قرونـه 
ًللقياس، وأحناكه للتقطيع، ويديه جلبل الطني وجعله غراء لزجا ممسكا ً ً. 
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ّكل ذلك يفعله دون   وتعقل منه، ولعل السائل يقول كـي يقـوم إدراكُ
 ٰ عىل ذلك؟اإلثبات ووعي؟ وما هو إدراكا العمل اجلبار العظيم بال هبذ

انه يمكنك أن تشاهد النمـل حيـنام يـصنع : ٰعىل ذلك نقولواجلواب 
  ماذا يعمـل حـال نقـف البيـضة عنـه ) الذر(ٰقريته، فانظر إىل صغار النمل 

ـ عندما يكون االباء والعملة منشغلني بالبنـاء ـ فانـك سـتالحظ الريقـات 
ًال من أن تعمل هلا رشنقة ، تقوم بمساعدة أبوهيا يف بناء القريـة، وهـي ال بد

 .ًختطئ وكأنام هي خبرية وممارسة للعمل سابقا

ٰأفال يدل ذلك عىل الصانع القدير الذي خلقه عىل هذه الصورة؟ فأهلم  ّٰ
بتنـا ثطبائعه بالفطرة، وهي غريزة كاملة املهارة منذ أول نشوئها، وسبق أن أ

 . سليقة جبل عليها باخللقةوإناميس له نباهة ذاتية، بأنه ل

ٰ من الشمع ، فتتوىل العامالت بناءها عىل بإنشائهاويبني النحل خالياه 
هيئة حجرات ، خمتلفـة احلجـوم حـسب احلاجـة املقتـضاة، فتعـد لنفـسها 
حجرات صغرية، وللذكور حجرات أكرب ، وللملكة غرفة خاصة تتميز عن 

 .األخرىبقية الغرف 

بأهنا مصممة بصورة هندسية، وبدقة فائقـة : ومتتاز هذه الغرف مجيعها
ٰتتشابه مجيع عيون اخللية بالشكل السدايس، ومل يتخـذهنا عـىل هيئـة شـكل 

 .آخر

وانـب، اجلفالشكل املربع واملـستطيل والـدائري، خيلـف زوائـد مـن 
دة، ٰتكلف النحلة كمية أكثر من الشمع، إضافة إىل مضاعفة اجلهد وطول امل

 : كام مبني يف األشكال اآلتية
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 جـ  بـ   

 أ

       )٣(   )٢(  ) ١( 

يوضح النقطة السابقة بـصورة مفهومـة فـالوتر ) ١(ففي الشكل رقم 
)  بأ(يكون أصغر من جمموع طويل املستقيمني ) أ ب جـ(يف املثلث ) جـ أ(
سـم، ٣) أ ب(وذلك حسب نظرية فيثاغورس، فلو كـان طـول ) ب جـ(، 
 ٢٥  = ٢ ٤+  ٢ ٣ = ٢) أ جـ(: يكون ) أجـ(سم، فان ٤) ب جـ(و

 .سم٥= إذن أ جـ 

 .سم) ٤+  ٣(سم أقل من ٥ومن املعلوم ان الطول 

 .أعاله) ٣(و) ٢(ٰوكذلك ينطبق هذا عىل الشكل رقم 

ٰوإذا ما احتاج إىل ادخار كمية كبرية من العسل، فانه يعمد إىل توسـعة  ٰ
 .وتعميق هذه العيون حسب احلاجة

ًبـأن هنـاك توافقـا عجيبـا ، بـني  بنـاء اخلليـة : األحيـاءحيدثنا علامء و ً
وتكييف جسم النحلة ، للعمل بدقة ومهارة ، أي وجود توافق بني تركيـب 
ًأعضاء جسمها والوظيفة التي تقوم من أجلها ، بمعنى أن هناك تناسبا بـني 

 .ٰبناء اخللية والقدرة عىل البنّاء

اقـب غرائـزه ، أي أهنـا جمموعـة غرائـز إن ما يتصف به النحل هو تع
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 )١( جتربـةبـإجراءولقد اكتشف ذلـك . األخرىمتسلسلة تظهر إحداها بعد 
ّوذلك بوضع خلية نحل مؤهلة داخل صندوق زجاجي، ثـم دمغـت نقـط  ُ
ٰملونـة عـىل عـامالت النحـل، بعــد خروجهـا مـن دور اخلـادرة مبــارشة، 

 .ٰا عىل مر مراحل حياهتاأعامهلوشوهدت 

 من أفواه العـامالت األزهار ققيامها بامتصاص رحي: ا شوهدفأول م
ٰاملتقدمات يف السن، أو أخذ سالل اللقاح العالق عىل أرجل العامالت التي 

ّ، ثم تقوم بفرز العسل من فمهـا والـشمع مـن جـسمها، األزهارجنتها من  ُ
اخل اخللية، وبعـد ثالثـة أيـام تقـضيه هبـذا العمـل، وتصنع نخاريب يف د

ٰإىل وظيفة أخرى، وهي كنس وتنظيف اخللية ، وحتمل األوساخ إىل تتحول  ٰ
ّاخلارج، ثم تستمر ب  أخرى تستوجب القيام هبا، من العناية بالربقـات أعاملُ

 . من البيوضفتقن صغار النحل، التي وإطعام

ٰوبعد مرور عرشين يومـا عـىل خروجهـا مـن اخلـادرة، تبـدأ العاملـة  ً
جلني الرحيق وجلب اللقـاح ، لتبـدأ يف صـنع ، األزهاربالتجوال يف مواقع 

ظم تقـرره مرحلـة تا برتتيب منـأعامهلأقراص داخل اخللية، وهكذا تتعاقب 
العمر التي جتتازها، فعندما تؤدي الواجب املقـرر، ينبغـي هلـا ان تـستأنف 

 .العمل املطلوب انجازه بعد هذه املرحلة

ٰ عـىل مـدى خـرىاأل أحـداهاا جمموعة من سلسلة غرائز، تتعقب أعامهلف
فرتات عمرها ، فال تستطيع أن تغري يف هنج سلوكها، أو تبطئ يف عمل وترسع 

                                            
 .١٤٦: طبائع احليوان) ١(
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ٰيف آخر، وإنام غرائز فطرية تؤدهيا عىل نمط واحد بجميع النوع وبـدون خطـأ ، 
ًوقد أودع اهللا سبحانه وتعاىل هذه الغرائز لطفا منه ألجل املصلحة ٰ)١(. 

 املـواد املتطلبـة يف بنائـه، بعـد والطيور تبدأ يف بنـاء أعـشاشها، ومجـع
ولكل نوع عش خـاص، يتميـز بـه عـن بقيـة أعـشاش األنـواع . التزاوج
 وهيكلـه ته، من ناحية الـشكل ومـواد بنائـه، فلكـل منهـا هندسـاألخرى

عض يضع  عشه يف حفر األرض، ويغطيـه باخلاص، حسب البيئة املحيطة ف
 وتنـسج مـن اراألشـجٰ تبني أعـشاشها عـىل األخرىوبالعود واحلشيش، 

ٰاألغصان، وقسم ال يصنع عشا بل يرتك بيضه عىل األرض ً. 

ٰري نوع من الطيور، يصنع عشه عىل هيكـل وتـصميم هنـديس، ففالص
فيجمع احلشائش والعيدان الطويلة، ويرشع يف بناء عشه بعد التزاوج، وقد 

ّيصنع عدة بيوت ثم خيتار أفضلها وأحسنها  عاملوهي أول من أدخلت األ. ُ
فتبني أعشاشها بتصميم هنـديس رائـع وبتنظـيم ! ندسية يف بناء املساكناهل

فني بارع، يالئم املوقع املحيط واحلاجة املقتضاة، غري مـستعني بـيشء مـن 
 .الوسائل سوى منقاره وأرجله

                                            
ٰإىل النحـل واحتـشاده يف صـنعة !! انظـر: (يف طبائع النحـل× عن اإلمام الصادق) ١(

 من دقائق الفطنة، فانك إذا تأملت العسل، وهتيئة البيوت املسدسة، وما ترى يف ذلك
ًا لعمل رأيته عجيبا لطيفا، وإذا رأيت املعمـول ، وجدتـه عظـيام رشيفـا موقعـه مـن  ً ًً

ًالناس، وإذا رجعت إىل الفاعل الفيته غبيا جاهال بنفسه فضال عام سوى ذلك ، ففـي  ً ٰ
هـي ٰهذا أوضح الداللة عىل أن الصواب واحلكمة يف هذه الصنعة ليس للنحـل، بـل 

 .١١١: توحيد املفضل). للذي طبعه عليها، وسخره فيها ملصلحة الناس
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ٰوبعض أنواع الطيور تصنع أعشاشها عىل ساحل النهـر، فـابو النقـار 
ٰحيفر لنفسه وكرا عىل جانب النهر  ً، بارتفاع إىل األعـىل منتهيـا بفجـوة ًمائالً ٰ

ٰيضع فيه بيضه ، حتى إذا زاد ماء النهر مل يصل إىل احلفرة التي فيها البـيض،  ٰ ّ
ألن ضغط اهلواء فيها يمنعه عن ذلك، فلو كانت بالعكس أي احلفرة مائلـة 
ٰإىل األسفل لغمرها املاء، فهذا يوضـح لنـا انـه هـو أول مـن عـرف فكـرة 

 : مبني يف الشكل أدناهالضغط اجلوي، كام

 
 حافة النهار  

 الفجوة  النهر   

 
 ملعرفة هل أن األفـراخ تـتعلم عمليـة بنـاء )١(لقد أجريت عدة جتارب

فقـد أخـذت . األعشاش أم غريزة فطرية؟ فظهر من ذلك أهنا غريزة فطرية
اخ من أعشاشها، مثل أفراخ السنونو والسمنة واللقالق حـال تفقيـسها رأف

ت بمعزل عن أبوهيا، فـشوهد اهنـا عنـد كربهـا تبنـي هلـا من البيض، وربي
 .ًأعشاشا حسب نمط نوعها

عن أبوهيـا ، يف اليـوم ) نوع من الطيور(وكذلك عزلت درسة صفراء 
وبعد مرور مدة من الزمن ، استطاعت بنـاء . الرابع من تفقيسها من البيضة

ًأيـضا و. عشها حسبام تبنيه أبناء نوعها، مـن الـشعر والعيـدان واحلـشيش
                                            

 .١٤٢: طباع احليوان) ١(
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 أجيـال، مـن املـواد التـي تبنـي هبـا ألربعـةحرمت بعض الطيور النساجة 
أعشاشها، ومع هذا كله استطاع اجليل اخلامس أن يبني عشه اخلـاص بعـد 

 .أن جهز باملواد املستلزمة للبناء

 وهناك سؤال آخر هو هل يدرك الطري حينام يصنع عشه؟

كله اهلنديس، لتبـادر فلو تتبعنا حركات الطري يف بناء عشه وتصميم هي
 .يف ذهننا بأنه صاحب عبقرية فذة ، وممارسة فنية وخربة

ٰولكن الواقع عىل العكس، فهو ال يدرك بناء عشه، وال يدرك ملاذا يبني 
ًرب مثاال حيا ملـا تلعبـه الغريـزة الفطريـة، توانام طريقة تعششه هذه تع! عشه ً

 وقت حمدد مـن  عمـره ، وئها، واهنا تظهر يفوهي كاملة املهارة منذ أول نش
 .وتكون خمصصة للوقت املحدد لظهورها

فعملية بنـاء األعـشاش، تـأيت بعـد أو قبـل التـزاوج بقليـل، وذلـك 
الحتضان البيض، فالواقع أن ظهورها يف مثل هذا الوقت ، يتجىل يف حتقيق 

 .الغرض وانجاز املهمة ، وبذلك تربز الفائدة

 القول بأن هذه من العمليـات مكنناألفلو كانت تظهر بغري وقتها املحدد، 
 .ام احليوان هبايلة ، التي تصدر عن غاية أخرى ، ال يعرف حقيقة قيالبد

فال زال العلم احلديث يبحث عن القصد من قيام احليوان بالفعاليـات 
 األحيـاءوستنجيل لنا وتنكشف أمامنا أرسار عظمة اخلالق يف عامل ة، يالبديل

ً املجاهيل وما أقل املعارف، فان اجلزء القليـل جـدا ٰعىل مر الزمن ، فام أكثر
، كشف لنـا حقـائق األمـور، ومـع هـذا فلـم يـزل العلـوم األحياءيف عامل 

ٰغامضة، والباحثون يكشفون لنا جزءا ثم جزء عىل مر العصور ّ ُ ً. 
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 وتتـشكل عـادة.  وتغري أصواهتاألواهنا احليوانات أظهارهو : التشكل
 .ألحد الغرضني، مها التزاوج أو الدفاع عن نفسها

ان . والقصد من ذلك، هو هتيج الـشهوة اجلنـسية أو إرهـاب اخلـصم
 وان قيامهـا ،وانـات تتـشابه يف تـشكالهتامجيع أفراد النوع الواحد من احلي

 .بالتشكل عمل ال حيدث نتيجة التعلم أو املحاكاة

ّزه، ثـم يعـرض صـدره فطائر الصفنج ينرش ريش جناحيه وذيله وهيـ ُ
ًنفيل واكليله األزرق، ويقوم بتشكيالت خمتلفة يدور الذكر منها ماشـيا رالق

 .ألنثى ليقنعها بالتزاوجلًحول األنثى، عارضا بعض العروض 

ويعـدو يف والشحرور من الطيور التي تزور العراق شـتاء، يتمـسكن 
العصافري تدعو وأنثى . نصف دائرة ، وهو يلوح بجناحيه وذيله أمام األنثى
 تعاكس الطيـور وبذلكالذكر اليها ، بجناح متهدل كاسح وزقزقة متتابعة، 

 . ، حيث أن الداعي هنا األنثىاألخرى

ًوتتشكل أحيانا ذكور بعض أنواع الطيور مجاعيا، مثل طيور اجلنة الزاهيـة  ً
 .املوجودة يف غينية، والديكة السود يف أسكوتلندة، واألحاجيل يف هولندا
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ٰشد الذكور سوية يف منطقـة واحـدة، حيتـل كـل ذكـر عـىل بقعـة فتحت ّ ُ
ًصغرية، تبلغ مساحتها قدما مربعا واحدا ً  ، تعـرض أنثى، فعندما تدنو منها ً

الذكور تشكيالهتا وألوان ريشها، وتتعارك فيام بينها ، ويربز الـذكر القـوي 
لعش ووضع لتختاره األنثى، فحينئذ يتم لقاؤمها، وترتكه لتبدأ هي يف بناء ا

 .البيض واحتضانه

ّ عىل املحاكـات هـي التـشكل املـشرتك الـذي األخرىواألمثلة [قيل  ٰ
حيصل بني جنيس بعض الطيور، كالوز العراقي واألطايش والبطارقة التـي 

 .)١ (]ينحني بعضها لبعض

ٰامل الغريزية، هو ما يطلق عىل التقليد الغريزي اسم األعبمعنى أن من 
ًملشرتك ليس هو عمال تقليديا، حيث أن ما تقدم به هـو املحاكاة، فالتشكل ا ً
 ألواهنـا، لتظهـر أنثـى عندما تـدنو منهـا ألواهنا وإظهارعرض تشكيالهتا، 

املختلفة الزاهية، فتبدو جذابة ومجيلة تثري املنبهـات اجلنـسية لـدى األنثـى، 
ى فهي غريزة تسبق الغريزة التي تليها وهي اجلامع، بمعنى هتيئة ملرحلة أخر

 . احليوان يف سلسلة تعاقب الغرائزأعاملمن 

ًإن األلوان جعلت يف الذكر شـكال زاهيـا أمجـل مـن األنثـى، ليـضع  ً
ٰوقد رتـب اهللا سـبحانه وتعـاىل ريـش الطـري .  يف التزاوجلإلناث االختيار

 .)٢(بحيث يكون باستطاعته نرشه وطيه عند التشكل
                                            

 .١٥٧ص: طباع احليوان) ١(

تأمل ريش الطري كيـف هـو؟ فانـك (يف وصف ريش الطري × عن اإلمام الصادق) ٢(
ٰتراه منسوجا كنسج الثوب من سلوك دقائق، قد ألف بعضه إىل بعض ، كتـأليف ً = <
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جناحيـه وطيـه، ومن أمثلة التشكل مـا يقـوم بـه الطـاووس يف نـرش 
ٰوخاصة عندما يعرض تشكيالته أمام األنثى، فلو أحدقت النظـر إىل زينتـه 
لساورك العجب يف أمره والوهم يف منظره، كأنه قنـديل مـرقط باألحجـار 

 .النفيسة ، ذات األلوان الزاهية واألشكال املختلفة

 برسـم األشـكال وإتقـاندقة يف الفن والتـصوير، ! اهلي أمرك عجيب
! هلا من يد صـانعة  ويبهر العقل أوصافه، فياألوانهب، يسحر الناظر والرتتي

يف تلـك النظـرات العجيبـة هلـذا املخلـوق تـتجىل ! يا هلا من قدرة عظيمـة
عظمتك ، وتنجيل آياتك، فهي آية من آياتك الكثرية ونعمـة إهليـة جليلـة، 

ِوإن تعـدوا ن ﴿. فآياتك عديـدة، وآالؤك مجـة ، ونعـامؤك غزيـرة ْ ُّ َُ َعمـة اهللاِّ ال َِ َ َ ْ
ٌحتصوها إن اهللاَّ لغفور رحيم َّ ٌِ ُ ََّ َ ِ َ ُ ْ  .)٢(يف وصفه الطاووس×  فعن اإلمام عيل.)١(﴾ُ

                                                                                             
ًخليط إىل  اخليط والشعرة إىل الشعرة، ثم ترى ذلك النسج إذا مددته ينفتح قليال  ا=< ّ ٰ ُٰ

ًوال ينشق لتداخله الريح، فيقل الطائر إذا طار ، وترى يف وسط الريشة عمودا غليظـا  ً

ّمتينا، قد نسج عليه الذي هو مثل الـشعر ليمـسكه بـصالبته، وهـو القـصبة التـي يف  ً

ٰ أجوف، ليخف عىل الطائر وال يعوقـه عـىل ا لطـريانوسط الريشة ، وهو مع ذلك ٰ .(
 .١٠٦: توحيد املفضل

 .١٩: سورة النحل) ١(

ّومن أعجبها خلقا الطاووس الذي أقامه يف احكم تعديل، ونضد الوانـه يف أحـسن ) (٢( ً

ٰإذا درج إىل ا ألنثى نرشه من طيـه، . تنضيد ، بجناح ارشج قصبه وذنب أطال مسحبه
. خيتال بألوانه ، ويميس بزيفانه. ٰىل رأسه ، كأنه قلع داري عنجه نويتهًوسام به مطال ع

فـان شـبهته بـام .. يفيض كأفضاء الديكة، ويؤر بمالحقة ار الغول املغتلة يف الرضاب
ّجني جنى من زهرة كل ربيع: أنبتت األرض قلت ُ > =وان ضـاهيته بـاملالبس فهـو . ّ
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ّأما التشكل الذي حيدث يف الدفاع عن نفسها وعن بيضها وأفراخها، فان 
ٰبعض الطيور التي تبني أعشاشها عىل األرض، مثل البط والقطا وآكل املحـار 

ٰ عند هجوم عدو عـىل عـشها، تطـري وتكـسح األرض افإهنوالزقزاق املطوق، 
بجنحها املرفرف، وكأهنا أصيبت بأذى، وبعملها هذا تلفت نظـر العـدو بأهنـا 
جريح ليس بمقدورها الطريان، فيتبعها هذا الطـري ليفرتسـها، فتبعـده مـسافة 

ٰطويلة بحيث تؤمن فيها عىل أفراخها، ثم تطري بعدها وتأيت إىل عشها ّ ُ ٰ. 

ًلطيور أحيانا لغرض الفعاليـات البديليـة ، فيتـشكل الطـري وتتشكل ا
رغم وجود أنثى معه ، وقد شاهدت هذه الظاهرة يف الطيور عندما مـررت 
ٰعىل مسارحها يف حديقة احليوان، فتشكلها هذا مل يكن عن مدامهة عدو هلـا 

 .أو حرماهنا من األزواج

                                                                                             
ته بـاحليل فهـو كفـصوص ذات كموش احللل، كمونق عصب اليمن، وان شاكل =<

ألوان ، قد نطقت باللجن املكلل يميش ميش املرح املختال، ويتصفح ذنبه وجناحيـه، 
ًفيقهقه ضاحكا، جلامل رسباله واصابيغ وشاحه فإذا رمى ببرصه إىل قوائمـه ، زقـا معـوال  ٰ ً

 ته ويشهد بصادق توجعه ، ألن قوائمه محش كقوائم الديكـةثبني عن استغايبصوت يكاد 
اخلالسية وقد نجمت من طنوب سـاقه صيـصية خفيـة، ولـه يف موضـع العـرف قنزعـة 

ٰوخمرج عنقه كاإلبريق ومغرزها إىل حيث بطنه كصبغ الوسمة اليامنيـة، أو . خرضاء موشاة
ّإال أنـه خييـل لكثـرة مائـة . كحريرة ملبسة مرآة ذات صقال، وكأنه متلفع بمعجر اسـحم

مستدق القلـم يف لـون خط كممتزجة به ومع فتق سمعه وشدة بريقه ، ان اخلرضة النارضة 
ّفهو ببياضه يف سواد ما هنالك يأتلق وقل صبغ، إال وقد أخذ منـه . االقحوان ، أبيض يقق

بقسط وعالة بكثرة صقاله وبريقه وبصيص ديباجه ورونقه فهو كاالزاهري املبثوثة مل ترهبـا 
 .٢٨٨ص: هنج البالغة). أمطار ربيع وال شموس قيظ



٧٤ 

 .ا ال تدرك الغريزةفالواقع ان الطيور ال تدرك ملاذا تتشكل ، بمعنى أهن

ّومن األمثلة عىل التشكل الذي ال يدركه احليوان، هو ما يقوم بـه أ و بـٰ
ٰفيعشش عىل شجرة ، فإذا مـا اقرتبـت منـه حيـة ، )نوع من العصافري(مترة 

لتبلع عشه، فانه يتشكل ويرسع بالتقاط حسكة من األرض، ويبدأ بالرفرفة 
 لتبلعه، فيلقي هـذه احلـسكة يف ٰعىل رأس احلية، فعند ذلك تفتح احلية فاها

فمها ، فتغرس احلسكة أشواكها يف داخل فم احلية، فيتلـوى وتتقلـب مـن 
ٰاألمل الذي أصاهبا ، برسوخ أشواك احلسكة يف فمها إىل أن متوت ّ)١(. 

ٰأفال يدل كل هذا إىل اهلدايـة الربانيـة والعنايـة  ّ  هلـذا املخلـوق اإلهليـةُ
ٰأو ال يدل هذا عـىل عظمـة اخلـالق ! وبقائه؟ٰالصغري يف املحافظة عىل نفسه 
 فطرته؟ كيف ننعتـه ونـصفه بالـذكاء وإيداعٰوقدرة الصانع عىل منح هداه 

 الفـخ ألدركوالتعقل ولدينا كثري من األمثلة بأنه ال يدرك فلو كـان يـدرك 
ٰواملصائد وهو يرى غريه يقع يف رشاكها؟ فاحلقيقة انه مفطور عىل القيام هبا 

ٰاملرسوم له ، ويعمل عىل حسب املـنهج املخطـط لـه ال حييـد حسب النظام 
                                            

ّفأما الطائر الـصغري الـذي يقـال لـه (يف حيلة الطائر أو مترة × عن اإلمام الصادق) ١(

ٰ، فقد عشش يف بعض األوقات يف بعض الشجر، فنظر إىل حية عظيمة قـد )ابن مترة(
أقبلت نحو عشه فاغرة فاها، تبغيه لتبتلعـه ، فبيـنام هـو يتقلـب ويـضطرب يف طلـب 

اهـا يف فـم احليـة، فلـم تـزل احليـة تلتـوي حيلة منها إذا وجد حسكة، فحملهـا فالق
ٰوتتقلب حتى ماتت ّأفرأيت لو مل أخربك بذلك، كان خيطر ببال غريك أنه يكـون مـن . ّ

اعترب هبـذا . حسكة مثل هذه املنفعة؟ أو يكون من طائر صغري أو كبري مثل هذه احليلة
). سمع بـهّها منافع ال تعرف إال بحادث حيدث أو خـرب يـيوكثري من األشياء تكون ف

 .١١٠ص: توحيد املفضل
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عنه، طائع يف انجازه وخاضع يف عمله ، ال يدرك العمل حيـنام يعمـل، وال 
 ٰيعقل الواجب حينام يقوم به ، بل جمبول ومطبوع ، خلق عىل هـذه الـصورة

 .ٰباخللقة ، وهو من نعم الباري تعاىل للمصلحة والفائدة

 فسمك أبو شوكة ـ ذي ثالث أشـواك ـ ألسامكاوتتشكل بعض أنواع 
 املائية، فتـصبح البقعـة املحيطـة األدغاليقوم باحتالل ديرة له ، فيبنيها من 

ًديرته اخلاصة، ثم يبدأ ببناء مسكنه منتظرا مرور   من نوعه ، ليتشكل هلا أنثىُّ
 .ويسمح هلا بالدخول يف ديرته

يقـوم برقـصات  نوعـه منتفخـة بـالبيض، إنـاث إحـدىفإذا اقرتبت 
ّمتعرجة ويتقرب منها، ثم يقف أمامها فتستجيب له بتشكل خاص، معلنـة  ُ
ٰالرىض بالتزاوج، فيقودها إىل ديرتـه ، وتتبعـه هـي إىل أن تـدخل مـسكنه،  ٰ

 .فينخس ذيلها فتضع البيض وتغادر

 جعلـت فيهـا مكـان )١(فقد أجريت جتربة!! نعم، انه ال يدرك التشكل
ن، فقـام الـذكر يعـرض تـشكيله، وأدى مجيـع األنثى دمـى منتفخـة الـبط

احلركات التي يقوم هبا ، مـن الـرقص وااللتفـات واالنتـصاب والـنخس 
 .وغريها رغم عدم االستجابة

ٰأما يف حالة الدفاع عن نفسه، فإذا ما جتاوز ذكـر آخـر مـن نوعـه عـىل 
ديرته ، فانه يطارده وهياجم ذلك الغريب، ينصب جسمه بوضـع عمـودي 

ٰ عارضا بطنه احلمراء للعدو، وإذا امتنع أو رد املتجاوز عـىل ورأس منكس، ً
                                            

 .١٤٩: طباع احليوان) ١(
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 .اهلجوم ، فيهامجه بشوكتني من أشواكه الثالث

ٰ ، من صـنعه الـديرة إىل حـني األسامكتتجىل ظاهرة تعاقب الغرائز يف 
ويف وسع الباحث املجرب أن يقطع هذه السلسلة أو يعيـد . تفقيس البيض

 أنثـى إذا وضع يف عش ذكر سمك أيب شـوكه ًاستئنافها يف أية نقطة ، فمثال
من نوعه ، فانه ينخـسها مـن دون أن يعيـد اخلطـوات الـسابقة يف سلـسلة 

 . الغريزيةعاملاأل

بمعنى أن السلسلة املقطوعـة مـن الغرائـز تتـصل حلقتهـا ، إذا تـوفر 
ّومن هذا يظهر لـدينا بـأن الـسلوك اخلـاص الـذي . ّاليشء الذي منع عنه 

ً يعد صفة فطرية ، وما التشكل سوى عمـل غريـزي متامـا، األسامكتسلكه 
تتميز به أفراد النوع الواحد، وهذه الصفة أهلمت باخللقة، وطبعـت عليهـا 

 .ًلطفا من خالقها هلا

 فإهنـاً الفراش ذكرا من نوعهـا، أنثىوالفراش يتشكل ، فعندما تالقي 
ٰهتبط إىل األرض وتدعو الذكر إىل أن حيط بقرهبـا، وبعـدها  يتـشكل الـذكر ٰ

ّبالدوران حوهلا ، هازا جسمه واقفا بني يدهيا، ثم يبادر بنرش جناحيه وطيـه  ُ ً ً
 .ورش العطور، فتسمح بعدها األنثى له بالتزاوج

ذيـل (ّأما التشكل الذي حيدث يف حالة الدفاع عن نفسه، فـان فراشـة 
  خمتلفـة مـنألـوان بإظهـار وذلـكتنذر أعداءها باالبتعاد عنها، ) السنونو

ٰاألخرض الباهت، الضارب إىل الصفرة مع نقط سوداء خمملية املظهر، ونقط 
 .برتقالية اللون

ٰة ال تتأتى بالتعلم واملحاكاة، والدليل عـىل ذلـك هـو ثان التشكل ورا
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ًعندما تروع الريقة ، تدفعها الغريزة إىل أن تـسل مـن خلـف رأسـها نتـوءا  ٰ
ّبرتقايل اللون كانه قرنان، ثم تفرز رائحة ان األلوان .  قوية فيرتكها أعداؤهاُ

 أو الدفاع عن نفسه، هلي من الـصفات تزاوجهالتي يبدهيا الفراش يف حالة 
ٰ اهللا سـبحانه وتعـاىل منـذ النـشأة األوىل، وتتابعـت أنـشأهاّالوراثية الـذي 

ّاألجيال بانتقال هذه الصفات ، تعاىل اهللا الذي أنشأها هبذه اخللقة ٰ)١(. 

                                            
حينام يقول عن ألـوان )) العلم يدعو لإليامن((كريس موديسون مؤلف كتاب . عن أ ) ١(

وحني تطري الفراشة يف اهلواء بكل ألواهنا ا لباهرة ، نـرى باملكرسـكوب أن (الفراش 
ّأجنحتها مغطاة بقرشة تشبه الريش، وان كـل بقعـة محـرا ء أو سـمراء أو خـرضاء أو ُ

ّملكان الذي كانت فيه الفراشة األصـلية وترقيطهـا يـشبه تـرقيط اصفراء هي يف مثال 

ًأبوهيا من كل الوجوه، إىل حد ميكرسكويب تقريبا ٰ ّ ُ... 

ّواللون يقال عنه انه ناشئ من كون مواد معينة تتـرشب كـل األشـعة مـن أطـوال موجـة  ُ
ًات الضوء هي كبرية جدا نسبيا، ألهنا جتـري مـن معينة، تاركة الباقي لينعكس وموج ً

ًثالثة وثالثني الفا إىل ستة وثالثني الفا عن البوصة الواحدة، بينام  األخـرى املوجـات ًٰ
ٰأو األشعة جتري من أميال للراديو إىل عرشة ماليني أو أكثر عن البوصة لالشعة فـوق 

هنـاك فراشـات معينـة يف وال ندري ماذا نكتـشف بعدئـذ يف املـستقبل و. البنفسجية
ًاملناطق احلارة أجنحتها مغطاة بقرش مكون بعضه مـن ألـواح جـدا رقيقـة مـن مـادة 

ًوينفذ الضوء وينعكس بلون أزرق مجيل كام تراه أحيانا بني ألـواح عـني اهلـر، . شفافة

ولو حدث تغري بمقدار جزء من عـرشة آالف جـزء مـن البوصـة، يف سـمك غـشاء 
ان اجلينات ترتب األمـور ، بحيـث . ذلك الضوء أو ذهب كليةاجلناح للفراشة لتغري 

 .١٣٩ص: العلم يدعو لإليامن). ٰال حيدث تغري عىل مدى الف جيل
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ذات وعـي  [بأهناٰيميل كثري من الناس إىل املبالغة يف وصف حيواناهتم 
ٰوإدراك وذكاء وعقل، وهي قادرة عىل التعرف عىل األشـياء، وتـستطيع أن  ٰ

ٰوزادوا عـىل ذلـك يف . ا وأفعاهلـاأعامهلتستنتج قواعد عامة من جمموعة من 
األفكـار املجـردة، وان هلـا شخـصية ٰقوة ذكائها بأن هلا املقدرة عىل تـصور 

 ].منفردة ولكن بصورة أصغر وبمقياس أوطأ من العقل البرشي

لقد يعد أولئك يف شططهم عن وضع صيغة حقيقية هنائية عـن طبـائع 
ٰاحليوان وليس هناك ما يدعو إىل أية صلة بنا وارتباط جيمعنا، فكـل ضـمن 

العقل والنطـق، ويمتـاز ويتميز عنها ب . كه املحدده اخلاص وسلو عاملإطار
 .، فالبون شاسع بينهامبذكائه دون غريه من االحياء

ٰفالذكاء كام عرب عنه جون ديوي  يطلق عىل االقرتاحـات امللموسـة التـي 
تنجم عن خربات املايض بعد أن أصبحت تلك االقرتاحات نامية وناضجة يف 

جتديد ضوء حاجات احلارض وعوائقه ، وبعد أن استخدمت غايات وأساليب 
 .)١ ()معني واختريت بنجاحها أو خيبتها يف انجاز مهمة التوافق واالكتفاء

                                            
  .٨٥ص: علم النفس) ١(
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ً ختتلف اختالفـا كليـا يف وإهناوعليه ليست احليوانات من هذا القبيل،  ً
 بـرتمن األستاذالتجارب التي قام هبا ف. الدرجة والنوعية عن ذكاء اإلنسان

 خيتلــف عــن ذكــاء ٰعــىل احليوانــات ، اســتنتج منهــا ان ذكــاء اإلنــسان ال
ًاحليوانات بالدرجة فقط، باعتبار أن ذكـاء املخلوقـات مجيعـا تنحـدر عـن 
ّأصل واحد كام تذكر ذلك نظرية التطور، بل أنـه خيتلـف عنهـا يف النوعيـة 

 .)١ ()كذلك

ان احليوانات التي دون اللبائن متتاز بـأن : لقد ذكرنا يف الفصل السابق
 .أفعاهلا غريزية

ا عـن أعامهلـالتـي سـنذكرها يف هـذا الفـصل ـ ختتلـف أما اللبائن ـ و
 متتاز بيشء آخر من حيث سعة العمـل وإناماألفعال الصادرة عن الغريزة ، 

 .وأداء الفعالية من الغرائز

 الغريزية والذكاء، عاملفنستنتج من ذلك أن أفعال اللبائن ليست كاأل
 .ّإال أهنا تنحرص بني االثنني كحد وسط بينهام

ملعرفة ذلك احلد الوسطي، وما هـو الـيشء !! ضوع هذا هنا املوثتبح
ٰه ، وأطلعت عىل أبحاث ما توصـل إليـه أعاملّيف داخلية احليوان الذي يقرر 

 واإلجابـة وسلوكها، فلم أجـد ذلـك احلـل املقنـع األحياءاملختصني بعلم 
 .املرضية، التي تضع الصيغة النهائية ألفعال اللبائن

شأ بفعل الغرائز، واستدلوا بان أفعاهلا خـارج فقسم من علل أفعاهلا تن
                                            

  .٨٩ص: نفس املصدر) ١(
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إال أننا نـشاهد .  تقع حتت النظام الغريزيوبذلكعن حد العقل والتفكر ، 
 الصادرة عـن الغريـزة، مـن حيـث سـعة عاملأفعال اللبائن ختتلف عن األ

 .الفعالية وأداء العمل

وقسم آخر رأى أهنا مشاهبة ألفعال اإلنسان ولكـن بـصورة مـصغرة، 
 غري صحيح، ألهنا ختتلف من حيث النوعية والدرجة، والفارق بينهام وهذا

وبني ذكاء اإلنسان، هو أن الثاين يستمد أفعاله مـن العقـل وجهـود الفكـر 
والتدبر والنظر يف األمور ، فهو يزداد ويصقل بكثري مـن لوازمـه وحاجاتـه 

 .فالعقل له حرية االختيار واالختبار وله مرونة. وخربته وممارسته

ٰحتريت يف األمر مدة طويلة ملعرفة ذلك اليشء، الذي عىل أساسه تقـوم  ّ
ٰاللبائن بأفعاهلا، وأخريا وفقت إىل معرفة ذلك بـالرجوع إىل كتـاب توحيـد  ٰ ً
ّاملفضل وتوصلت إىل احلل الصائب والدليل الواضح، الذي يضع الـصيغة  ٰ

 .ّالنهائية لطبائع اللبائن ، إال وهي الفطنة

ابتة وحمدودة ال تتغـري، ألهنـا أنـشئت باخللقـة ، ولـيس والفطنة هذه ث
باإلدراك  ىتأتتوالفطنة ال : بوسعها تبديلها وهنج غريها ، فهي إذن طبع هلا 

 . الفطنةأساسهاوباستطاعة اللبائن ان تقوم لنا نامذج من السلوك 

فالثعالب تتظاهر باملوت، والدلفني يكمن حتت سمكة يف املاء ليحتـال 
 من الذنب، والكـالب هلـا أكلهاً مبتدئا  يصطاد احليةواأليلا، يف اصطياده

 .عطف وحمبة وآلفة

 وأدلـة واضـحة أمثلة. والرعاية األبوية عند البهائم واللبائن الكيسية 
 .إدراكمقنعة بأن ما تقوم به انام هو بدافع الفطنة وبدون 



٨٣  

ٰ عـىل بعـض )١(أجريـت من التجارب التي اإلدراكٰويستدل عىل عدم 
عصب الكبري يف العمـود الّيوانات مثل الكالب والقطط، الذي برت فيها احل

، مـع كوهنـا عديمـة ةاللحي الرضوريةا أعامهلالفقري، فاستطاعت ان تنجز 
 التـي تؤدهيـا املجموعـة األفعـال، فاملخ ليس له اتصال بكثري مـن اإلدراك

 .العقلية التي تؤدهيا ليس هلا ارتباط بمراكز القوى عاملالعصبية وان األ

 املحسوسة وليست األشياءان الثديات بحكم فطنتها توحي بتصورها 
املجردة ، فال يمنع من تصور اللبائن ما حييطها من احليوانات ، فتهرب مـن 

ٰ وتألف غريها، إضافة إىل ذلك فإن هلا املقدرة عىل التعبري عـن هـذه أعدائها ٰ
ملحـسوس، فقـد  ، بأصوات وحركات تبدهيا تـدل بوقـع احلـدث ااألشياء
 بقرب عـدو هلـا، فتخـنس هـذه أفراخها برصاخ خاص خترب ًأحياناترصخ 

وترسع باالختفاء ، فالرصخة هذه ما هي إال تعبري عن وقع حدث حمسوس 
 . إليهأفراخها أنظارتلفت 

 تتـصورها كالـشجاعة أهنـاٰ املجردة ، فليس هناك ما يدل عىل األفكارأما 
 فـذلك أبعـد أفعاهلـاٰ عىل قوانني معينة ضـمن اما استنتاجها. والعدالة وغريها

ّالذي فهذه اخلاصية يتصف هبا اإلنسان . وليس بوسعها ومقدورها ان تستنتج
 . ٰيضع قواعد عامة من عدة حقائق، ويرجع ذلك إىل سعة عقليته ومنطقه

فاللبائن هلا فطنة حمدودة، ومتتاز القرود بذهنيـة خاصـة وفطنـة عاليـة 
 الـتفهم عـن سائـسها ٰحليوانات اللبونة ، فلها القدرة عىلمتتاز هبا عن بقية ا

 .أفعاهلا مدرهبا ، وحماكاة صاحبها يف إشاراتوتلقي 
                                            

 .٧ص: غرائز احليوانات) ١(
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طرية تظهر حسب الظـروف املحيطـة واحلاجـة املقتـضاة، فإن الفطنة 
فهي صادرة منها بال وعي أو إدراك ، فام يقوم به إال هدايـة فطريـة حمـدودة 

اهتـا يف احليـاة، وهـذه جعلـت بـالطبع هتـا ومتطلباحسب لوازمهـا وحاج
واخللقة، وهي ثابتة ال تتبدل ، وتتابع األنسال عليها من دون قـصد وتأمـل 
ّوإنام تسري عليها وفق النظام الذي جبلت عليه، بتأديتها ألجل املـصلحة يف 

 .بقائها، وحفظ نوعها

 يف ٰوقال اهللا تعـاىل. ٰومنح اهللا هلا هذا باخللقة، وهداها عىل ذلك بالطبع
َقال ربنَا الذي أعطى كل يشء خلقه ثم هدى ﴿حمكم كتابه  َ َّ َُ َ َ َُ ُّْ َّ َّ ََ ٍ

ْ َ ُ ْ َ ِ﴾ )١(. 

وإمالئه للمفضل، حينام يقول عـن البهـائم × وعن اإلمام الصادق
فكر يا مفضل يف الفطن التي جعلت يف البهائم ملصلحتها، بالطبع واخللقة (

ّلطفا من اهللا عز وجل هلم ًّ() ٢(. 

فانه ملا كان الثعلب يـضعف عـن كثـري ممـا : (× لب يقولن الثععو
تقوى عليه السباع من مساورة الصيد ، أعني بالـدهاء والفطنـة واالحتيـال 

 .)٣()ملعاشه

 .)٤()ٰفانظر إىل ما جعل من طباع هذه البهيمة: (× يقولاأليلوعن 

                                            
 .٥٠: سورة طه) ١(

 .٩٩: توحيد املفضل) ٢(

 .٩٩: توحيد املفضل) ٣(

 .٩٩: توحيد املفضل) ٤(
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ًفانظر إىل هذه احليلة كيف جعلت طبعـا يف : (×وعن الدلفني يقول ٰ
 .)١ ()يمة لبعض املصلحةهذه البه

ِّفلم طبع : (×وعن الكلب يقول ُ َ  .)٢()ٰلكلب عىل هذه األلفة واملحبة؟اِ

ّوخص مع ذلـك بالـذهن والفطنـة التـي هبـا : (×وعن القرد يقول
 .)٣ () بفعلهيرى اإلنسانًيفهم عن سائسه ما يؤمي إليه ، وحيكي كثريا مما 

ٰ الدالة عىل الفطنـة يف لةاألمثوإليك بعد هذا ، يف البحث التايل، بعض 
 .اللبائن

                                            
 .١٠٠: توحيد املفضل) ١(

 .٩١: توحيد املفضل) ٢(

 .٩٦: توحيد املفضل) ٣(



٨٦ 

 


 

ويتميز النوع الواحد بطرق . تقوم احليوانات اللبونة باالحتيال لإلصطياد
ر التي نشاهدها يف اللبائن يثبت بـدليل واهفمن الظ. خاصة يمتاز هبا عن غريه

 . بال وعي أو إدراكقاطع وبرهان قانع، أن ما يقوم به احليوان يف إحتياله

ٰفالثعلب يتظاهر باملوت، فيستلقي عىل ظهره وينفخ بطنـه ويفـتح فـاه 
ويديل لسانه ويغمض عينيه وال يبد حراك منـه، فتـدنو احليوانـات لتقتـات 

ّعليه حاسبة أنه ميت ، وعندما تقرتب يقفز وينقض عليها ثم يفرتسها ُ ًّ! 

قرية فذة وذكاء وخربة إن املرء لرياوده الظنون، بان الثعلب صاحب عب
ًقديرة، ولكنه يف الواقع ليس حكيام يف هنج سلوكه ، وعلميا يف حـد ذاتـه ،  ً

 .فهو يترصف بدون عقل أو إدراك

ّ يف حالة متاوت الثعلب، ملعرفة هل أنه يـدرك مـا )١( جتربةأجريتفلقد 
 ّ وتنتفخ بطنه، هو أنه تنتابه غيبوبةأوصالهّيقوم به؟ فشوهد أنه حني تتجمد 

وفقدان الشعور، فيكون يف غفلة من أمره، وما أن يقرتب احليوان منه تـزال 
ّوشوهد أيضا أنه تنتابه هذه الغيبوبة يف حالـة . هذه احلالة فينهض إلفرتاسه ً

                                            
 .٥١ص: اجلانب إنساين عند احليوان) ١(



٨٧  

. ّ الذي يصيبه عنـد املدامهـةع من جراء الفزأوصالهمدامهة عدو له فتتجمد 
 .ّفاحلقيقة أنه ضعيف القدرة والسيطرة يف اصطياده

ان ظاهرة اإلصطياد بحد ذاهتا غريزة ، يقوم هبا احليوان يف : لو قيل لنا
 إصطياد الفريسة، فكيف يمكننا القول بان االحتيال لالصطياد فطنة؟

 فـاألوىل. ًان هناك فارقا بني االحتيال لإلصطياد وظـاهرة اإلصـطياد 
ملية افرتاس ملعاشه ، والثانية عٰعملية مبنية عىل  اخلداع واملكر يف االحتيال 

ٰواستخدام وسائل دالة عىل املكر واخلـداع فقط ال تتطلب القيام باالحتيال 
 . احليلة يف اصطيادهإتباعوإنام استعامل القوة واهلجوم املبارش من دون 

ٰفإذن هناك اختالف بينهام، فام الذي حيفز اللبائن عىل القيام ملثـل هـذه  ّ
بعت عليها باخللقـة وهدايـة فطريـة ُاألمور؟ فهذا ال يتم إال بكوهنا فطنة ط

حمدودة ال تتغري ، تسري عليـه حـسب حاجاهتـا ومتطلباهتـا يف احليـاة، دون 
ُيلها للصيد والدفاع عن نفسها ، وقد جبلت عليها منـذ اإدراك وتعقل يف حت

خلقتها، متمسكة بتضاعيف فطرهتا التي فطرها اهللا عليها، فهي تدرجت يف 
 لغرض املـصلحة إرادتهّ، زودها الباري وفق ّ حسب النشوء األولأسالفها

 .)١(يف استدامة الفرد وبقاء النوع

                                            
والثعلب إذا أعوزه الطعم، متاوت ونفخ : (يف طبائع الثعلب× عن اإلمام الصادق) ١(

ًبطنه، حتى حيسبه الطري ميتا ، فإذا وقعت عليه لتنهشه، وثـب عليهـا فأخـذها ٰ فمـن . ّ
ّ والروية هبذه احليلة ، إال من توكل بتوجيه الرزق لـه مـن النطقأعان الثعلب العديم  ّ

فإنه ملا كان الثعلب يضعف عن كثري مما تقوى عليه السباع مـن مـساورة . هذا وشبهه
 .٩٩: توحيد املفضل). الصيد، أعني بالدهاء والفطنة واالحتيال ملعاشه



٨٨ 

والدلفني نوع من احلوت، حيتال يف اصطياده ، فيأخذ السمكة ويقتلهـا 
ّليجعلها تطفو عىل سطح املاء، ثم يكمن حتتها فيـأيت الطـري ليقتـات عليـه،  ُ ٰ

ليحتـال يف   لـهفإن هذه اخللة وهبت. ولكن رسعان ما يثب عليه ويصطاده
ٰمعاشه، فهي فطنة جعلت بالطبع واخللقة لغرض حصوله عىل الغذاء

)١(. 

 أكلهـا يباغت احلية يف اصطيادها، فينقض عليها برسعة مبتـدأ واأليل
من ذيلها، فتلتف حول جسمه وتلسعه وتفرز سمومها يف جسده، وبعـد ان 

ً يعطش عطشا شديدا من جراء احلرارة املتولـدأكلهاينهي من  ة يف جـسمه، ً
ٰمعدته، فريكض هائجا يف طلب احلصول عىل املاء،  نتيجة تفاعل السموم يف ً

ٰحتى إذا وجده وقف عىل شاطئ النهر أو عند ترعـة ينظـر إىل املـاء بـشوق  ٰٰ ّ
ًمتمنيا ان يرشب جرعة ليطفئ ظمـأه، ولكـن يمتنـع عـن رشبـه الن املـاء 

فيبقـى يتلـوى ويـرتعص ٰيتفاعل مع السموم فيولد مادة تؤدي به إىل موته، 
ًمن شدة الظامء ثم يقوم حائام حول ال ّ ًرتعة متمنيا االرتواء بجرعـة واحـدة، ُ

ًولكنه ال يقوم عىل الرشب مطلقا ٰوبعد فرتة طويلـة يقـضيها يف النظـر إىل . ٰ
 .املاء هيدأ ويسكن لزوال اثر السموم عليه فيتقدم ويرشب املاء

ّفمن الذي علمه وأعطى له هذه الفطنة، ٰ عىل رشب املـاء األقدام بعدم ّ
                                            

والـدلفني يلـتمس صـيد الطـري، فتكـون (الدلفني قوله عن × عن اإلمام الصادق) ١(
ّحيلته يف ذلك، أن يأخذ السمك فيقتله ويرسحه حتى يطفو عىل املاء، ثم يكمـن حتتـه  ُٰ ٰ ّ
ٰويثور املاء الذي عليه حتى ال يتبني شخصه فإذا وقع الطري عىل السمك الطايف وثـب  ٰ ّ ّ

ًفانظر إىل هـذه احليلـة كيـف جعلـت طبعـا يف هـ. إليه فاصطاده ذه البهيمـة لـبغض ٰ
 .٩٩: توحيد املفضل). املصلحة
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ّأفال يدل كل ذلـك !  احلية مبارشة، بالرغم من ظمأه ورغبته للامء؟أكلبعد  ُ
ّعىل اخلالق العظيم واملعطـي القـدير الـذي أهلمـه يف فطرتـه هـذه  الفطنـة، ٰ

 .)١(وتتابعت عليها مورثة هذه الصفة

ب البحر،  يف مشاهدته كالاإلعجاب بنبأ يثري )٢( احد العلامءأدىلولقد 
ّيف املاء وتستخرج صخرة وتضعها عىل صدرها، ثـم تـستلقي تغوض وهي  ُ ٰ

ٰعىل ظهرها يف املاء، فإذا ما اصطاد حمارا يضعه عىل هذه الـصخرة، وحيطـم  ًٰ
 املحاط به ويأكل املحار، فكأنه يستخدم الصخرة كسندان حيطـم هبـا عالدر

 .الدرع املحاري

ل ملعاشـه ، وأنـه غـري مـدرك هلـا، ٰفنستدل عىل ان له فطنة يف االحتيـا
فلطاملا نشاهد بأهنا ختتص لغرض معـني، فلـو كـان هنـاك إدراك وتعقـل، 
لشمل مجيع فعاليات احليوان احلياتية، فلامذا اخـتص بحـاالت معينـة دون 

 بـام افاالتصو، اخللة  هذه أمثال خالية من األخرىغريها، وان الفعاليات 
 هلذه اللبائن الفطن لبقائهـا أعطىان من فسبح. ٰيدل عىل عدم اإلدراك فيها
 .شؤوهنا هذه القوى تدبرها وترعى أودعوحفظ نوعها وسبحان من 

                                            
ًفإن األيل يأكل احليـات ، فـيعطش عطـشا (قوله عن األيل × عن اإلمام الصادق) ١(

ٰشديدا فيمتنع من رشب املاء، خوفا من ان يدب السم يف جسمه فيقتله، ويقـف عـىل  ً ً

ًالغدير وهو جمهود عطشا، فيعج عجيجا عاليا ، وال يرشب منه، ولو رش ً ب ملـات مـن ً
ٰساعته، فانظر إىل ما جعل يف طباع هذه البهيمة، من حتمـل الظمـأ الغالـب الـشديد، 
ًخوفا من املرضة يف الرشب، وذلك مما ال يكاد اإلنسان العاقل املميـز أن يـضبطه مـن 

 .٩٩: توحيد املفضل). نفسه

 .٦٢ص: اجلانب اإلنساين عن احليوان) ٢(
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 لالصـطياد فاالحتيـالطنـة، فإن هناك عدة صفات تظهرها اللبائن بال
ٰعىل طعامـه يتطلب احليوان ان يقوم بخدعة أو حيلة ، ليتمكن من حصوله 

 فـالتاموت. ٰحلصول عىل غذائـهنعدمت هذه الصفة لكان من الصعب افلو ا
واإلخفاء أمثلة للفطنة يف االحتيـال لالصـطياد، واالصـطياد هـو الـسبب 

 .الداعي إلبراز الفطنة

ّمل يكن قصدنا هو االسهاب يف السبب، ولكن من الذي جعل الفطنـة 
ّ؟ أما من الـذي إدراكه بعدم القيام بنفسه لعدم أثبتناتقرتن بالسبب، بعد ان 

ّملاذا؟ فهذا يرجع إىل املشيئة األوىل يف خلقها الـذي مـنح هلـا أودع الفطنة و ٰ ٰ
 .اخلالق فطنتها، لغرض املعيشة والبقاء يف هذه احلياة



٩١  

 


 

اللبـائن بعـض الوسـائل يف الـدفاع عـن نفـسها، كـالقرون تستخدم 
دل واملخالب واجلري الرسيع ورسعة اإلختفاء والـسكون والـتاموت وتبـ

 واالنــسجام مــع املحــيط، وغريهــا مــن الوســائل التــي تــستطيع األلــوان
 .بواسطتها التخلص من العدو برسعة

ٰفمن املالحظات التي تـشاهد عـىل احليـوان دالئـل واضـحة للعيـان 
وشواهد مقنعة للرائي ، بأن ما يقوم به يف الـدفاع عـن نفـسه بـدون وعـي 

 :  هيوأدراك

احبه، يـدافع عنـه اشـد مـن  وحمب وديـع لـصأليففالكلب عطوف 
ان يف داخليته فطنة . الدفاع عن نفسه، فهو حافظ أمني لبيته وماله وحاشيته

يستخدمها يف الدفاع، وهي ليست تابعة منه بإدراك ، حيث ان صغاره حال 
 .والدهتا وخروجها من حظائرها يمكنها ان تؤدي دور آبائها يف الدفاع

 ، أن صـغار الكـالب غنـاماألفلقد شاهدت هذه الظاهرة عنـد رعـاة 
حال والدهتا تدافع عن نفسها وعن صاحبها وتستخدم الفطنة التي منحت 

ٰ اهللا تعـاىل الفطـن وأودعٰفهي ورثتها عن آبائها وجمبولة عىل القيام هبا ، . هلا
فيها بالطبع ، ختتلـف وحاجـات احليـوان احلياتيـة، وقـد جعلـت حمـدودة 
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اللبـائن درجـات تتفـاوت يف الفطـن،  أعطي هلذه اإلهليةوبمقتىض احلكمة 
ٰلتسري عىل هداها ليبقى الفرد ويدوم النوع بانتظام ، لطفا منه سبحانه وتعاىل  ً ٰ

 .)١( يف استمرارية بقائها يف هذه احلياة

 فاع عن نفسها ، أما عند وقوعهـا يفوالثعالب كام ذكرنا تتاموت يف الد
ليـصها قطعهـا  رجليـه، ومل يـستطع ختإحـدىمأزق أو فخ، بحيث نشبت 

 .أرجلبأسنانه، وذلك لفطنته بأنه يمكن أن يعيش بثالثة 

 يكون لذكورها قرون تدافع عن نفـسها، ولكـن تـسقط هـذه واأليل
ّ من كل سنة، ثـم تتجـدد ثانيـة فـإذا مـا سـقطت هـذه آذارالقرون يف شهر  ُ ّ ُ

ً ضعيف احليلة مثل األنثى خائفا، فرتاه خيتفي يف األيلالقرون ، يصبح ذكر 
 .، وإذا ما نمت قرونه ثانية خرج وكأنه محل سالحه معهأوقاتهأكثر 

ًوالدالفني وهي احليتان البحرية تعيش مجاعات ، وغالبا ما ترافق الـسفن 
ٰيف البحر وهي مؤنسة غري مؤذيـة ، فـإذا رأت غريقـا فإهنـا تنقـذه وحتملـه إىل  ً

 .وتقتلهٰ هتجم عىل املعتدي فإهناوإذا اصطيد احد الدالفني . الساحل
                                            

ّثم جع: (×عن اإلمام الصادق) ١( ٰل يف الكلب من بني هذه السباع عطف عىل مالكـه ُ
ٰوحماماة عنه، وحافظ له ، ينتقل عىل احليطان والسطوح يف ظلمة الليل حلراسـة منـزل 

ار عنه ، ويبلغ من حمبتـه لـصاحبه ان يبـذل نفـسه للمـوت دونـه عصاحبه وذب الذ
ٰودون ماشيته وماله، ويألفه غاية األلف حتى يصرب معه عـىل اجلـوع واجل ٰ َفلـم . فـوةّ ِ

ًطبع الكلب عىل هذه األلفة واملحبة؟ إال ليكـون حارسـا لإلنـسان لـه عـني بأنيـاب  ٰ
). ميها وخيفرهـاحيوخمالب، ونباح هائل، ليذعر عنه السارق، ويتجنب املواضع التي 

 .٩١: توحيد املفضل
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 يـرصخ األخـرً الذكر دائام ، فإذا اصـطيد احـدها فـان األنثىوترافق 
ٰويتهيج ويرمي نفسه إىل األعىل ويشخر ، ثم يسقط ميتا حزنا عىل زوجه ًٰ ً ُّ ٰ. 

فاحليوانات هلا وسائل يف الدفاع عن نفسها، وختتلـف هـذه الوسـائل 
ا أضـالف أو  هلـفـاألوىلبالنسبة للحيوانات آكلة النبات عن آكلة اللحوم، 

 وخمالب، وكل منهـا مكيـف حـسب معيـشتها يف أنياب والثانية هلا حوافر،
 .)١(التغذية والدفاع عن نفسها

ــة ترعــى شــؤوهنا  ــد خفي ــات الــضعيفة تتطلــب إىل ي اجتــاه ٰواحليوان
ٰال اليد املانعة من سطوة القوي عىل الضعيف، لفنيـت  احليوانات القوية فلو

، إال لألقـوىٰلقوي عىل الضعيف وكان البقاء  من احليوانات وسيطر اأنواع
بقائهـا  ًانـات ضـعيفة جـدا الزالـت مـستمرة يف من حيوأنواعأننا نشاهد 

 .واستدامة نوعها

ّأفال يدل عىل ان هذه اليد ، بفعل اخلالق العظيم واملبدع احلكيم، الذي  ٰ
                                            

تأمل التدبري يف خلق آكالت اللحم مـن احليـوان ، حـني : (× عن اإلمام الصادق) ١(
ت ذوات أسنان حداد ، وبراثن شداد، وأشداق وأفواه واسعة ، فانه ملـا قـدر ان خلق

 ذلـك وأعينـت بـسالح وأدوات تـصلح لكاشتـيكون طعمها اللحم، خلقت خلقة 
للصيد، وكذلك جتد سباع الطري ذوات مناقري وخمالب مهيئـة لفعلهـا ، ولـو كانـت ا 

ألهنـا ال تـصيد وال تأكـل لوحوش ذوات خمالب كانت قد أعطيت ماال حتتاج إليـه ، 
ولو كانت السباع ذوات اضالف كانـت قـد منعـت مـا حتتـاج إليـه ، اعنـي ) اللحم

ّالسالح الذي تصيد به وتتعيش، أفال ترى كيف أعطي كل واحـد مـن الـصنفني مـا  ُّ
  .٨٨: توحيد املفضل). يشكل صنفه وطبقته، بل ما فيه بقاؤه وصالحه
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ه هيأ هلذه احليوانات الضعيفة من الوسائل للدفاع عن نفسها والبقاء يف هـذ
 .احلياة

واحليوانات يفرتس بعـضها الـبعض ، وتـصبح غـذاء لغريهـا، فهـي 
ٰمفطورة عىل ذلك ضبطا للموازين التي قدرها اهللا تعاىل وانزهلا بقدر، وقال  ً ٰ

ٍكل يشء خلقنَاه بقدر ﴿ٰاهللا تعاىل  َ َ ِْ ُ َ ََّ ٍ
ْ َ ُ﴾ )١(. 

لغطت  نوع ما يتوالد من دون ان يصيبها عارض يفتك هبا، أصبحفلو 
 رضرها ال يطاق، والنعدمت احليـاة، فـسلط وألصبحت شاسعة ، مساحا

 من الرضر النـاتج واإلقالل، وذلك ملعيشتها األخرٰاهللا بعضها عىل البعض 
فـصل آخـر ان شـاء اهللا عن انتشار نوع معني ، وسنرشح املوضوع هـذا يف 

 .ٰتعاىل 

                                            
 .٤٩: سورة القمر) ١(
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 وأالم لرتضع منها، أمهاهتاٰا إىل أثداء تسارع أفراخ اللبائن حال والدهت
تغذي ابنها باللبن الكايف ، فهناك عالقة شديدة، ورابطة متينة وجاذبية قوية 

 .األبناء أفواه األثداءتسحب هبا 

ٰ بالعطف واحلنان والرعاية بصغارها، إىل ان تقوى عىل األبوانيتصف  ٰ
 األبويـةرعايـة التـي تـشاهد بخـصوص الالظواهر االستقالل بذاهتا، فان 

ٰ صادقة ، عىل ان ما يقوم بـه احليـوان وأدلةن اللبائن، حقائق واضحة للعيل
 .وأدراكبدون تعقل 

ًحقال وهو آت مـن  يدخل األغناملقد لفت نظري ذات يوم قطيع من 
 سـوية، حيـث كـان مـن أبناءها صاحب احلقل أطلقرعى، وعند دخوله امل

. ٰ إىل املرعـىاألمهاتند ذهاب  يف غرفة عاألبناءعادة صاحب احلقل حجز 
ٰيف هذه احلالة استطاع كل ابن أن يميز أمه واهتدى إىل ثدهيا، إن هلا حـواس  ّ ُ

 ٰفهل يستفيد منها باختبارها إىل االهتداء؟

ٰحال والدهتا عـاجزة عـن االهتـداء إىل )  اخلنازيرأوالد(ان اخلنانيص 
امت ثـدهيا  حلـاألمهـاتثدي أمها بواسطة اللمس والشم، ولـوال وضـع 

 .ًبأفواهها ملاتت جوعا



٩٦ 

ّبمعنى ان الشم واللمس ليس هلـا كـل  ان سـبب .  يف االهتـداءاألثـرُ
، وكـل مـنهام مكتمـل وجمهـز األبنـاءاالتصال هو التغذية لنمـو وترعـرع 

ــا  ــذي يــدعونا لالســتغراب وحيثن بقابليــات الن يــؤدي دوره املقــرر ، فال
تـي جتـذهبا والرابطـة التـي هو كيفيـة االتـصال وماهيـة القـوة الللتساؤل 
 جتمعها؟

 عجـل أنثـىواليك مثال آخر يوضح لنا ذلك بصورة جلية، وهـو أن 
ٰ صغريها ملـدة يـوم كامـل ، وترتكـه كـي تتجـول عـىل بإرضاعالبحر تقوم 

 للبحـث عـن أبنهـا األم أو أكثـر ترجـع أسـبوعساحل البحر، وبعد فـرتة 
عـن أمـه مـن بـني إلرضاعه واالبن بعد حتسـسه بـاجلوع يبـادر بالبحـث 

، واألبنـاء األمهات املجتمعة، رغم احلشود املجتمعة من واألبناء األمهات
ٰ إىل ان يلتقيا وكأنام عىل موعد معـني ، فيلتقـي األخرفكل منهام يبحث عن  ٰ

 .؟؟ من دون جهد أو تعبباألخراحدمها 

 اريتأخٰإن التقاءمها دال عىل فطنتهام التي منحها اهللا هلام بالطبع من دون 
ٰذا الذي جيعل االبن الصغري حيافظ عىل الوقت املحدد له فمن . أو إكتساب  ّ

يف التقائه مع أمه؟ فلو قلنا بان أمه اخربته بموعد اللقاء وعلم االبن املوعـد 
 . ان ما يقوم به بإدراك منهاممعنباملقرر، 

 أو عجـول البحـر األغنـامذلك فيجب القول بان لو افرتضنا ! ًحسنا
وملاذا تـصبح ! ٰتقاد إىل املجازر؟امذا ال تتمتع وتلوذ بالفرار عندما تدرك ، فل

ّ الذي يصيبها منه؟ األذىخاضعة وطائعة ومسخرة من قبل اإلنسان، رغم 
وإنام جبلت عليها، وجعل اهللا  وإدراكإن ما تقوم به صادر منها بدون وعي 
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 ذاهتـا وتبقـي طنة حمدودة بالفطرة التي فطرها اهللا هلا باخللقـة، لـتحفظفهلا 
 .نوعها

 يف الكلية مع بعض الطلبة املختصني بعلم تهايأجرومن التجارب التي 
 يف يوم بإجرائهااحليوان حول بقرة ، ملعرفة بعض املعلومات التي طلبت منا 

 ساعة فقط، واستخالص بعض املعلومات من حيث درجة ٢٤واحد وملدة 
، فقـسم الوقـت بيننـا وإنتاجهـاحرارهتا والتنفس ودقات القلب وغـذائها 

ّملراقبة هذه البقرة، عىل أن يكون كل منا له وقت حمدد  ُ ٰ جتاربـه عـىل إلجـراءٰ
 بـأجراءّهذه البقرة، فكان من سوء احلظ أن يكـون الوقـت الـذي حـدد يل 

 .ًالتجربة هو الساعة الثالثة ليال

 عينة بأخذفمن املالحظات التي لفتت نظري، هو امتناعها لالحتالب 
 الفحص عليه ، ومل يكـن يف ذلـك الوقـت احـد إلجراءها، وذلك من حليب

 .استفرس منه عن سبب امتناع هذه البقرة لالحتالب

ٰ يف الوصـول إىل فأفلحـتًوأخريا بعد تفكر تذكرت طبائع احليـوان ، 
ّ ثم عزله وأخـذ عينـة مـن ًأوالالسبب، وذلك أن االبن يتقدم يف االرتضاع  ُ

ّاحلليب منه، وبالفعل ثم ذل  .ك بسهولة وأمتمت جتاريبُ

 حليبـه إال بعـد أن يتقـدم بإعطاءوالسؤال هو ما سبب امتناع احليوان 
ّ عىل السؤال األول هو ما اإلجابةأبنه؟ فهل يدرك ما يقوم به من أفعال؟ إن  ٰ

منـه يرتـضع أو بجنبـه يتصف به من فطنة ، حيث ال يعطي حليبه إال وأبنه 
 البنهـا واملحبـة التـي األمذي تبديـه ّ األمر، وذلك للحنان والعطف الأول

 .ختاجلها
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ٰهو أهنا ال تدرك هذه املحبة والعطف عىل : ٰواجلواب عىل السؤال الثاين
االبن ومل تدرك االبن بحد ذاتـه، واسـتنتجت مـن ذلـك باسـتبدال االبـن 

 حليبه بسهولة وقام بنفس العمليـات التـي يقـوم هبـا فأعطىبعجل حمنط، 
 .فهواحلك وغريها من األمور التي تبدي حلنانه وعطاجتاه ابنه من اللحس 

 احلـب إجـراءٰومن هذا نستنتج بان له فطنة حمدودة يقوم عىل ضـوئها 
التي اجلبلة وأنه غري مدرك لذلك ، وإنام يفعل ذلك حسب لألبناء والعطف 

 .جبل عليها باخللقة والتي انعم اهللا هبا عليه

ّ جنينا واحدا يف كـل مـرة، غـري أنثاهوالكنغر من اللبائن الكيسية، تلد  ً ًُ
ًمكتمل النمو وضعيف جدا، وال يزيد طوله عن االنج، فتأخذه وتـضعه يف 

ًمبكـرة جـدا جيب خاص يف مؤخرة بطنها جمهز هلذا الغرض، الن الـوالدة 
 .، فجهز هلا هذا الكيس لتكملة نمو صغارهاأسابيعحيث مدة محلها مخسة 

بنه يف هذه احلالة ، وهو ان االبن ال ويف العجيب أمر الكنغر يف رعاية أ
جنـب الكـيس، فتقـوم يستطيع االرتضاع من حلامت ثدي أمه املوجـودة ب

ٰعضلة حماولة توصيل حلمة ثدهيا إىل داخل الكـيس فريتـضع منـه، ويبقـى 
ٰ إىل ان يتم نموه ويـستطيع األمًاالبن يف هذا الكيس مشموال بعناية ورعاية 

ٰتبعا أمه، فتقوم بتجهيزه الغذاء حتى يـستقل  احلشائش الطرية وخيرج مأكل ّ ً
 .بذاته

 عـدة صـغار تزحـف أنثاهًيوسوم أيضا من اللبائن الكيسية، فتلد واأل
ٰعىل بطنها، حتى تصل إىل اجليب املخصص إليوائها فتدخل فيـه ٰ ّ ان طـول . ٰ

 أسـبوعان ، وفـرتة محلهـا األصـبع يزيد عن طول الالصغار يف هذه احلالة 
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ٰلصغار يف هـذا الكـيس، وترتـضع مـن حلـامت ثـدهيا إىل ان فيكتمل نمو ا
 كـام يف األمٰتصبح قادرة عىل اخلروج فتخرج، إال أهنا يف هذه احلالة ال تتبـع 

 وهـي حتملهـا، وإذا مـا ولـدت األم تتعلق بظهر وذيل وإناماحلالة السابقة، 
 مـن ١٨ مـا يقـارب األمثانية تدخل صغارها اجلدد يف الكيس، فقد حتمل 

 . معهانائهاأب

ٰوالغريب من أمر الـصغار هـذه ، هـو كيفيـة اهتـدائها إىل الكـيس أو 
ً؟ فقد شوهد أهنا تزحف تلقائيـا مـن األمّاجليب، الذي هو يف مؤخرة بطن 

 .ً، وتدخل اجليب مبارشةاألمدون إعانة 

 والطلـب مـن البـاحثني يف مـضامر العلـم األسئلةليس قصدنا وضع 
ئلة املحرية التـي مل جيـب عنهـا العلـم سد من االاإلجابة عنها، فهناك العدي

احلديث، فقد وضع عليها الباحثون عالئم االستفهام وانـرصفوا، مـدعني 
ٰبانه سيأيت اليوم الذي جياب فيه عىل ذلك ّ. 

 األسـئلةٰ عـىل لإلجابـةفكام توغل الباحث العلمي وتعمق يف أبحاثه، 
عالئم إستفهام أخرى الغامضة وحل رموز عالئم االستفهام ، ظهرت لديه 

ٰتضاف إىل األسئلة السابقة، وهكذا فقد تراكمت لدينا الكثري من املجاهيـل 
 .األحياءيف علم 

ٰونحن حينام نذهب يف حتليلهـا إىل مـا وراء الوقـائع املحـسوسة، فقـد 
 عـن اإلجابة الصحيحة هلا، فليس يف وسعنا واإلجابةوجدنا احلل املناسب 

 . مادية تقع يف إطار حمسوسبإجابة غري حمسوس ، األسئلة التي تقع يف إطار

ًفمثال الرعايـة األبويـة يف بحثنـا هـذا ، فلـو قيـل كيـف حتمـل أنثـى 
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 االبوسوم ثامنية عرش من أبنائها وتدرأ عنهم اخلطر؟

لقد جعل يف خلقتها دهاء ومكر تنافس الثعلب يف حيله، فـإذا : فنقول
بالدخول يف الكـيس وختـنس،  تتاموت وترسع الصغار فإهناما دامهها عدو 

ٰفيفتح فمه ويديل لسانه ويغمض عينيه بحيث ال يبدي أية حركة منـه حتـى  ّ
ٰولو رضب أو رفس، ولكن ما أن يدير املعتدي وجهه، حتى تفر منه وتنجو  ّ
هي وأفراخها ، فلقد أجادت يف التمثيل، وأجاد معها ذلك أبناؤها، وكأهنـا 

 .ٰ التمثييل عىل املرسحٰعىل موعد معني يف إبرازها املشهد

ونحن حينام ننعتها بالفطنة، بسبب ما نالحظه من قيامها بأفعال تشابه 
ّتقريبا أفعال البرش، من حيث احلنان والعطف الـذي يبديـه األبـوان إجتـاه  ً

، طبعها أبنائهام، وهذه الفطنة هي ذكاء فطري حمدود، جعل بالطبع واخللقة 
تخدام احلنـان والعطـف هلجـرت أبناءهـا، ٰاهللا عىل ذلك، فلوال الفطنة باس

ًالصغار لعدم متكنها من االستقالل ذاتيـا يف معيـشتها بعـد والنتيجة هالك 
 .ٰالوالدة واالعتامد عىل نفسها وال نقرض النوع

ًونحن حينام نقول بأهنا ال تدرك ، وذلك مما نالحظه من أفعاهلا أيـضا، 
ٰفمن ذا الذي يدعوها إىل االهتامم بعناية و جيعل ّرعاية أبنائها؟ ومن ذا الذي ّ

 .يتحمالن مشقة جلب الغذاء وتربيتها ودرء اخلطر عنهااألبوين 

لعدم وجود منفعة تـستفيد منهـا، فهـي فكان من األحرى أن هتجرها 
ٰعندما تبلغ مرحلة من العمر وتصبح قادرة عىل معيـشتها ترتكهـا، بعكـس 

قبلة واملساعدة والعـون لـه يف ّاإلنسان الذي يتوقع من أبنائه اخلدمة يف مست
 .عجزه وبقاء الذكر احلسن له بعد موته
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إن ما تقوم به اللبائن من كد وجهد لالعتناء بأبنائها، ورعايتها، صادر 
 .وأدراكمنها بدون وعي وتعقل 

ٰوالفطنة ثابتة وحمدودة يف كل نوع، وختتلف من نـوع إىل آخـر حـسب  ّ ُ
ٰ جعلها اهللا مناسبة لقـدرهتا عـىل القيـام متطالباهتا وحاجاهتا يف احلياة ، وقد

ًهبا، وذلك حلفظ ذاهتا وبقاء نوعها، وقد جعلت بالطبع واخللقة لطفـا منـه 
 .ٰسبحانه وتعاىل
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ّتقوم اللبائن أحيانا ببعض احلركات، تشابه إىل حد ما أفعال اإلنـسان ٰ ً .
هتا، تؤدي نفـس حركـات آبائهـا يف وصغارها عندما ترافق آباءها يف جوال

فبعد أن قرأت بعض الدراسات حول هذا املوضـوع، . اهي التي جترعاملاأل
ٰواالستفسار من اهلواة برتبية احليـوان، واالطـالع عـىل اللبـائن يف حديقـة 

 .احليوان، إستنتجت بأن اللبائن ال تدرك ما تقوم به من أفعال

ل تسري بإنتظـام إذا يوك، أن اخلفمن املشاهدات التي شاهدهتا يف السري
ما عزفت هلا نغمة موسيقية معينة، وترقص برقصة منتظمة حـسب النغمـة 

 .املخصصة

واألغنام تتلقى إشارة من مدرهبا ، وتؤدي بعض األلعـاب الرياضـية 
 . التي يقوم هبا اإلنسانلأللعاباملشاهبة 

 مـن والكالب املتمرنة جتلب الرقم املطلوب منهـا، مـن بـني جمموعـة
 . القدمبكرةقان يأو تتبارى فيام بينها بكرة القدم، كام يتبارى فر. األرقام

ّفهل ختالج نفوس هذه احليوانات األفكار، وتقرر يف نفسها شيئا ما، ثم  ُ ً
تقوم بالعمل؟ وهل تتذكر أفعاهلا السابقة، وتستفيد من خربهتا وجتارهبـا يف 

 مــن دون تــدريبها حــل مــشكالهتا؟ وإذا مــا صــادفها مــشكلة ألول مــرة
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هل تـستطيع أن تعلـل األمـور : وتعليمها فهل تستطيع حلها؟ بمعنى آخر
 !وتستنتج كام يفعل اإلنسان؟

إن اخليول التي تسري بسري منتظم ، وتؤدي بعـض الرقـصات حـسب 
، وبـدأت تـسري الـشكلالنغامت املوسيقية، مل تكن يف احلقيقة مدربـة هبـذا 

ة العازفة، وإنام العملية التي دربت عليها ٰوترقص عىل ضوء النغمة املوسيقي
 :ٰيف بادئ األمر هو  عىل الوجه التايل

ٰيرتك احلصان ألن يسري ضمن مسافة خمصصة له ، ثم يسلط مثال عـىل  ّ ُ
ٰقدمه األيمن مانع، فريفع احلصان قدمه وحيركها نتيجة لذلك ، فيستمر عىل 

ُتأثري الصدمة عىل قدمه األيمن كلام خطى خطوة، ث ّم تعاد التجربـة مقرتنـة ٰ
 .بنغمة موسيقية

ّبمعنى أنه يقرن املنبه الطبيعي بمنبه إصـطناعي آخـر، وبعـد التعويـد 
ٰ، وتـستمر النغمـة عـىل )املـانع(عليها مدة من الزمن يرفع املنبـه الطبيعـي 

العزف، فيظـل احلـصان يرفـع قدمـه اليمنـى، بمعنـى أداء العمـل باملنبـه 
ن ما يقوم به هو سريه بانتظـام حـسب النغمـة االصطناعي، فيظن الرائي بأ

ٰ العزفة، أو أنه يرقص عىل ضوء املوسيقىاملوسيقية ّ. 

ربط املنبه الطبيعي ٰولقد قام العامل الرويس بافلوف بتجاربه عىل الكالب ، ب
إذا إقرتن (بآخر إصطناعي، وتسمى نظريته اليوم بنظرية التعلم الرشطي، وهو 

عي ملدة كافية، صار بإمكان املنبه االصطناعي أن يثري منبه إصطناعي مع منبه طبي
 .)١()عند ظهوره الفعل االنعكايس، عند غياب املنبه الطبيعي

                                            
 .٥٢: سعلم النف) ١(
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ًإن العوامل االصـطناعية هـذه ، تكـون سـببا يف إفـالت الفطنـة مـن 
مكمنها، وأدائها كام يف العوامل الطبيعية، وليست العمليـة جمـرد فعـل ورد 

 .الفعل االنعكايس

، يف حالة قيامهـا باأللعـاب الرياضـية ، فإهنـا لألغنامبالنسبة وكذلك 
ّ يف ساحة معينة ، ثم يوضـع أمامهـا موانـع بإطالقهاتدرب يف بادئ األمر،  ُ

حاجزة، كاملناضد واملصاطب، ويف هناية املانع األخري يوضع طعامها بحيث 
 تـضطرتراه، ولكن ال تـتمكن الوصـول إليـه إال بإجتيـاز املوانـع هـذه ، ف

ّعبورها كي تصل إىل الطعام ، فتدرب األغنام عـىل إجتيـاز املوانـع يف كـل  ُ ٰ ٰ
وجبة طعام تقدم هلا، فعندما تعرض هذه األغنام للمشاهدين وهي جائعـة 
ٰوأمامها هذه املوانع ومل يوضع هلا طعام يف هنايتها، فتبـادر إىل عبـور املوانـع 

ّكي تصل إىل هدفها، وهو الطعام الذي كان يوضع س ًابقا يف إستالم وجبتها ٰ
 الرياضية ناجتة عـن ذكـاء عاملالغذائية، فيظن املشاهد أن ما تقوم به من األ

ٰوتعقل، يف حني أن مـا تقـوم بـه لغـرض وصـوهلا إىل هنايـة املـانع األخـري 
 .ٰحلصوهلا عىل طعامها، ولكن يف هذه املرة مل يوضع هلا الطعام

ٰم ، فإهنا مدربـة عـىل ضـوء أما بالنسبة للكالب يف عملية جلب األرقا
ٰالوسائل السابقة، وتعمل عىل ضوء النغمة املوسيقية العازفة، فـالواقع أهنـا 

 .ًال تدرك األرقام هنائيا

ٰوالدليل عىل ذلك هو ما شاهدته ، وأنـا أنظـر إىل مـدرب الكـالب يف  ٰ
ّ، ثم نيس ما )٤(ٰالسريك، فقد أعطى املدرب إشارة إىل الكلب بجلب الرقم  ُ

ٰ إىل الكلب فأوعز إىل عازيف املوسيقى بعزف نغمة تدل عىل جلب الرقم قاله ٰ ٰ
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 ابتـدأبعد أن ) ٨(فعندما عزفت املوسيقى ذهب الكلب وجلب الرقم ) ٨(
ٰيف سريه من الرقم األول حتى بلغ الرقم الثامن وجلبه  أدراكفلـو كـان ذا . ّ

ممـا ) ٨ (ولـيس الـرقم) ٤(ّألدرك إشارة املدرب الذي أخربه بجلب الرقم 
 .ٰنستدل بأن ما جلبه كان عىل ضوء النغمة العازفة وليس إشارة املدرب

ًبة القدم ، فإنه ال يفهمها وال يعلم باللعبة هنائيا، عٰوكذلك بالنسبة إىل ل
ٰسوى أنه مدرب عىل إستالم  ترمي فعندما .  املتمثل طعامه بكرة القدمغذائهّ

 املعرب عنها بكـرة القـدم يف اللعبـة ٰهلا بالون ملئ باهلواء هتوى إىل األرض ـ
ٰالتي أجريت فيام بينهم ـ فتصطدم برؤوسها، ثم ترتفع إىل األعـىل خلفتهـا،  ّ ُ
ٰوهكذا ترتفع وهتبط عىل رؤوسهم ، فـيظن الرائـي بـأن مـا تقـوم بـه هـي 

 .مناورات حقيقية بكرة القدم

، هو ربط حامي اهلدف بسلسلة حديدية إدراكهاٰدليل عىل  عدم وأكرب 
فلـم . مثبتة باهلدف، كي ال ترتكه وتسعى وراء غذائها املتمثل بكـرة القـدم

 !ربطها بسلسلة إذا كانت تدرك وتعقل؟

إن احليوانات السالفة الذكر، ال تدرك الرقص أو اللعـب أو األرقـام، 
ٰوإنام تقوم هبا ألجل حصوهلا عىل الطعام ، بعد جتويعها فرتة من الـزمن، أو 

 .ريبهاّذى الذي يصيبها أثناء تدبدافع التخلص من األ

ٰفعندما تعرض هذه احليوانات إىل املشاهدين، ترفع الوسائل الطبيعيـة 
ًالتي دربت عليها ، وتستبدل عوضها بأجهزة إصـطناعية ، تكـون سـببا يف 

فلو كانت تدرك وتعقـل مـا تقـوم بـه ، وتفكـر يف األمـور . افالت الفطنة 
 وأملا يف أثنـاء تـدريبها مـن الـوخز وتعلل، ملا حتملت األذى الـذي يـصيبه
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 المتنعت من التسليم إلرادة البرش، والذت بـالفرار أو باألحرىاجلوع، أو 
 .هتاجم املدرب وتؤذيه

فعندما نقول بان ليس لدهيا عقل أو ذهن تترصف به ، حني نـشاهدها 
مقموعة ومسخرة وذليلة لدى اإلنسان يستخدمها كيف يشاء، فقـد منعهـا 

ٰه وتعاىل من العقل والتفكر يف األمور، إلستفادة البـرش منهـا خالقها سبحان
ْوذللنَاها هلم ﴿ أخرى عليها واستخدامها يف جماالت األثقاليف ركوهبا ومحل  ُ َ ََ ْ َّ َ

َفمنْها ركوهبم ومنْها يأكلون َُ ُ ُْ َ َ َ َِ ِْ ُ ُ يف انقياد احليوانات ×  وعن اإلمام الصادق)١(﴾َ
 . ما يؤيد ذلك)٢(املسخرة لإلنسان

ًومن املشاهدات التي شـاهدهتا يف الـسريك أيـضا ، هـو مـا تقـوم بـه 
 ذات عقل بأهنا الظريفة، التي يظن املشاهد األلعاب والدببة ببعض األسود
 يف تـدريبها أفعـالان ما تقوم به مـن .  بام تفعله وإحساس وموهبة وإدراك

                                            
 .٧٢: سورة يس) ١(

ًاما ترى احلامر كيف يذل للطحن واحلمولة وهو يرى الفرس مودعا منعام، والبعـري ) (٢(

ال يطيقه عدة رجال لو ا ستعىص كيف كان ينقاد للصبي؟ والثور الشديد كيـف كـان 
ٰيذعن لصاحبه ، حتى يضع النري عـىل عنقـه وحيـرث بـه؟ والفـرس الكـريم يركـب  ٰ ّ

نة باملواتاة لفارسه والقطيع من الغنم يرعاه واحد، ولو تفرقت الغـنم السيوف واآلس
ّفاخذ كل واحد منها يف ناحية مل يلحقها . وكذلك مجيع األصناف املـسخرة لإلنـسان. ُ

كانت كذلك إال باهنا عدمت العقل والروية ، فإهنا لو كانت تعقل وترتوى يف األمور 
ٰثري من مآربه حتى يمتنع اجلمـل عـىل قائـدة ٰكانت خليقة ا ن تلتوي عىل اإلنسان يف ك ٰ ّ

توحيـد ). ٰوالثور عىل صاحبه، وتتفرق الغنم عـن راعيهـا وأشـباه هـذا مـن األمـور
 .٩٠: املفضل
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ّبالوسائل الطبيعية، ثم تقرن بوسائل اصطناعية، فتكون منبهـة ومثـري ة الن ُ
ّتؤدي الفعل السابق، ثم ترفع الوسائل الطبيعية كالغذاء، وبعـض   األدواتُ

ّ الـذي األذىغذائها أو التخلص من إىل ٰالتي جترب عىل القيام هبا ، للوصول 
يصيبها فيمر احليوان بمراحل عدة فتظهر لـدى املـشاهد بحركـات شـبيهة 

رياوده الشك بأن احليوان  مشاهبة ألفعاله، فأخرى أعامل الرياضية أو بألعابه
 حيـل املـسائل بـاألحرىّيتعلم، بمعنى انه يدرك اليشء الذي يقوم بـه ، أو 

 .ٰاملستصعبة لديه عندما يتعرض هلا عىل مر حياته

 وجتتمـع سـوية يف تتآزران السباع تدرك ، كان باستطاعتها ان : ناللو ق
ٰمكان ما، ثم هتجم عىل بلدة مؤهلة بالسكان ، وتفـرتس كلـ ّ  ألهنـا ام تالقيـهُ

ّفمن الذي يمنع عن هجومها وافرتاسها؟ ومن الذي يوقف من .  منهأقوى ّ
 عديمة الذهن والعقل مما حـال بأهنا يمكننا القول أفالصوالهتا وجوالهتا؟ 

فالفضل . بينها وبني تآزرها وجعلها تعيش يف الرباري والصحاري القاسية
 لإلنـسان مـن تـسخريها ّخلالقها الذي جعلها هلذه الصورة بحيـث يمكـن

 .)١(واستخدامها
                                            

وكـذلك هـذه (العقل للسباع رغم قوهتا وسطوهتا افتقاد يف × عن اإلمام الصادق) ١(
قـة ان جتتـاحهم ، ٰالسباع لو كانت ذات عقل وروية فتوازرت عىل الناس، كانت خلي

ٰفمن كان يقوم لألسد والذئاب والنمور والدببة، لو تعاونت وتظاهرت عىل النـاس؟ 
أفال ترى كيف حجر ذلك عليها وصارت مكان ما كان خياف من أقـدامها ونكايتهـا 
ّهتاب مساكن الناس وحتجم عنها ، ثم ال تظهر وال تنتـرش لطلـب قوهتـا إال بالليـل،  ُ

منهم ولو كان ذلـك لـساورهتم يف مقموعة ف من اإلنس بل فهي مع صولتها كاخلائ
 .٩١: توحيد املفضل). مساكنهم، وضيقت عليهم



١٠٨ 

ّأما تعلم صغار احليوان، فهو يف احلقيقة ليس تعلام بمعنى الكلمة الذي  ً
ٰنطلقه عىل مفهوم البـرش يف تعلمـه، ذلـك بـان الـتعلم مـصحوب بتعقـل 

، وهذه احلالة ال توجـد وأدراكٰواكتساب، مما يدل عىل ان القائم به ذا وعي 
 .لدى احليوان

 م الصغار، ما هي إال النضج احلاصل يف غريزة من الغرائزفظاهرة تعل
ٰغري كاملة التكوين عند الوالدة ، ثم تتكامل عىل مر مراحل حياهتـا، وهـذه  ّ ُ

 .احلالة مشاهبة ومقانة ، لنمو أحد األعضاء وتكاملها بعد الوالدة

الصغار ألبوهيـا يف جوالهتـا لالصـطياد ، مـا هـي إال مرافقة فظاهرة 
 األبـوان دلة هذه الغريزة بعد الوالدة، ويف بعض األحيان يساععملية تكم

ًعىل تكملة غريزة من غرائز صغارها ـ طبعا غريزيا ـ  ً ٰ 

ٰفمثال يف حالة اإلصـطياد ، جيلـب اآلبـاء الفريـسة إىل عـشها، لـتعلم 
ٰصغارها عىل كيفية االنقضاض عليها، كـام تفعـل القطـط يف حالـة جلـب 

ة اصطيادها، والـصغار ٰ، وتقوم بتدريبها عىل كيفيالفئران اجلرحية لصغارها
 .قتباس ذلك نتيجة استعداد فطري هلاهلا قابلة ا

لبـائن ، حيـصل بوجـود فطنـة لفنستنتج مما سبق ان تدريب اإلنسان ل
عندها، وتعلم الصغار من كبارهـا ذلـك راجـع لإلسـتعداد الفطـري هلـا، 

ً ، ال ينتج جـيال لـه نفـس والفرق بينها ان احليوان املدرب من قبل اإلنسان
 األبـوين الطبيعي للصغار من قبـل اما التعلم.  املدربة عليها آباؤهاعاملاأل

 .ألبنائهاّفانه يورث 

ٰوقد اثبت العلامء عىل  عدم توارث األوىل وهـي الـصفات املكتـسبة ،  ٰ
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ّ العالمة وايزمن صاحب نظرية استمرار اجلرميالزم، الـذي اعـرتض فأدىل
 تـوارث الـصفات املكتـسبة ، فـأدىل إمكانيةمارك ودارون يف ٰعىل نظرية ال

بعدة براهني وحجج مما يدحض تلك الفكرة ، منها حوادث القطـع وتـأثري 
 اجلرثومية والكحولية، األمراض واملناعة املكتسبة ضد واإلمهالاالستعامل 

 .  عدم انتقال الصفات املكتسبة بالوراثةٰ اثبت عىلّوعالقتها بالوراثة الذي

، فإهنا تورث ، وذلك مـا األبويناما التعليم الطبيعي للصغار من قبل 
 . بانتقال الصفات من آبائهاأجياهلانالحظه يف 

 حـول هـذا املوضـع األحيـاءوهبذه املناسبة نـذكر بعـض آراء علـامء 
 :)١(ٰ السيكولوجيون فيام بينهم إىل فريقنيانقسم: موضحني رأينا فيها

د من الوعي أو العقـل مـن أي نـوع، ورأي فريق يرى ان احليوان جمر[
ّهذا الفريق لـيس جديـدا وانـام يـذهب إليـه ديكـارت الـذي كـان يعتـرب  ً

 ].احليوانات جمرد آالت ذاتية احلركة

  بجميـع مميـزات البـرشأن احليـوان مهيـأ[ّوالفريق الثاين الذي يـرى 
 ].العقلية ويعرف هذا الرأي بمذهب التشبيهية اإلنسانية

بـان احليـوان جمـرد آلـة ، فـام هـو الـيشء : ٰاألوىل لو قلنـا ففي احلالة 
ّ، ومـا الـذي جيعـل بافعالـة بانطالقه، واستمرار احليوان بالقيـام األسايس

 بأفعالهالت غري املرضية؟ ان استمرارية احليوان بالقيام ااحليوان يستبعد احل
 يف واستبعاد احلاالت غـري املرضـية، هلـي مـن الغرائـز أو الفطنـة الكامنـة

                                            
 .١٤: سلوك احليوان) ١(
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 بـأداءٰ اهللا تعاىل لالستفادة هبـا أودعها معه منذ اخللقة، أنشئتيته التي لداخ
 .ه بصورة صحيحةأعامل

ً سـابقا، بـان احليـوان جمـرد عـن الـوعي أثبتنـااما الفريق الثاين، فقد 
ٰ عىل ذلك، وإنام يعمـل بـدافع الغريـزة أو الفطنـة األمثلة وأوردناوالعقل، 

ٰ النابعة من اهللا تعاىل منذ اخللقة والنشأة األوىلالفطرية الثابتة املحدودة، ٰ. 

ٰوهناك ثالث نظريات يف تعلم احليوان ـ نذكرها هنا ـ ومناقشتها عـىل 
 :  هي أبحاثناضوء 

 األمريكـيٰنظرية التعلم باملحاولـة واخلطـأ، وتنـسب إىل العـامل : ًأوال
فس، وهـو ادوارد ثورندايك، وهو من علامء املدرسة السلوكية يف علـم الـن

ان الـتعلم يـأيت [ٰأول تفسري للتعلم، اجته إىل الناحية املادية يف التعليل، وهو 
عن طريق الترصف العشوائي، أو املحاوالت غري املرتابطة وهي املحاوالت 

ًالتي يعثر هبا عىل احلل مصادفة واتفاقا ً  ان الطريقـة التـي جـاء هبـا ثـور )١(]ٰ
 .ٰندايك أشبه يشء إىل عمل املكائن

ّان كل ما مر ينبئ : (سلوكن يف كتابه العقل واملكائن واألستاذوقد قال  ُ
ّان التعلم باملحاولة واخلطأ، قد نظر إليه عىل أنـه عمليـة يمكـن ان تقلـدها  ٰ

 وقد علل ثورندايك بحثه بعدة قـوانني .)٢()املكائن، وهي يف احلقيقة كذلك
 .ر بحالـة مرضـية قانون التكرار، فكيف يعلـم احليـوان بـأن التكـراأمهها

                                            
 .٤٦: علم النفس) ١(

 .٥١: علم النفس) ٢(
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ويستمر عليها طاملا هو ال يدرك؟ وكيف يستبعد احلـاالت غـري املرضـية؟ 
ّإذن البد ان تكون يف داخليته دافع الغريزة أو الفطنة، الذي جتعلـه يـستبعد 

ٰ معه باخللقة، الذي من اهللا عىل خملوقاتـه أنشئتاحلاالت غري املرضية وهذه  ّ
 .ستمرارهبا ، لالستفادة منها يف البقاء واال

 بنظرية التعلم االقـرتاين ، ًأحيانانظرية التعلم الرشطي ، وتسمى : ثانيا
ًوقد ذكرنا سـابقا قولـه . ٰوتنسب إىل العامل الرويس ايفان برتوفيش بافلوف

 بان العوامـل االصـطناعية تكـون سـبب وأثبتنابأثر رد الفعل االنعكايس، 
عاليات بدون هذه املـؤثرات  فبأداء احليوان يقوم ًأحياناولكن نشاهد . ذلك

 ـ كـام أبنائهـاٰ عىل اآلباءٰاخلارجية، فهل يوجد مؤثر يدعو إىل عطف وحنان 
! أبنائهـا ـ مع انتفاء االستفادة واملنفعة مـن األبويةشاهدنا يف بحث الرعاية 

 يف مـساعدته عنـد أبنائـهّوهو بعكس اإلنسان الذي يتوقع االسـتفادة مـن 
 .زهالكرب، والعون إليه يف عج

 بآبـائهم، رغـم األبناءفام هو ذلك الربط واجلاذبية القوية ، التي تربط 
 املـنعكس الفعـلعدم وجود ما يسمى باملؤثرات اخلارجية؟ فامذا نفـرس رد 

 إظهـارهلذه؟ أفال يدل بـتجيل ظـاهرة الفطنـة باسـتخدامها يف سـلوكها يف 
  الصفات؟ هذهوإبرازاحلنان والعطف، نتيجة الفطنة الكامنة يف خلقتها 

فتفسري الفعل املنعكس آيل، مل جيعل اللبائن فطنة تستخدمها، وتـذهب 
 أصـحابط باملـادة، كـام ذهـب بٰيف حتاليلها إىل الناحية الفسلجية ومـا يـرت

 .ٰالنظرية األوىل يف تفسريهم املادي يف نظرية التعلم باملحاولة واخلطأ

 تفـسري سـلوك ٰوبعد حيث ال يمكن االعـتامد عـىل النظريـة املاديـة يف
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ٰاحليوان بقي علينا الرجوع إىل السلوك الفطري يف حلها، والتـي فطرهـا اهللا 
ٰعليها لطفا منه تعاىل   . املصلحةألجلً

، األملـانٰ إىل مجاعة من العلامء نظرية التعلم باالستبصار، وتنسب: ًثالثا
ّوالـذي تعتقـده .  املذهب اجلـشتلطأصحاب كيلر وكوفكه، وهم أشهرهم

ٰدرسة ، هو أن التعلم يأيت عن طريق االستبصار، والتي تعتمـد عـىل هذه امل
ولقد أوضحنا .  احليوان وحل مشاكله بصورة رسيعة وفجائيةوأدراكتأمل 

ٰ عىل ذلك، موضـحني بـان مـا األمثلةًسابقا بان احليوان ال يدرك ، وأوردنا 
طرهتـا ، يقوم به احليوان هو بدافع الغريزة أو الفطنة الكامنة يف تـضاعيف ف

ٰوالذي انشأ اهللا تعاىل غرائزها وفطنتها بالطبع واخللقـة وتوارثـت االنـسال  ّ
ٰ الفائدة تفضال مـن اهللا تعـاىل يف بقائهـا ألجلهذه اخلاصية غري مدركة هلا ،  ً ّ

 .وحفظ ذاهتا

 هذه املدرسة حول القرود فـال يمكـن دمـج أجرهتااما التجارب التي 
 قاعدة واحـدة، ووضـع نظريـة جتمعهـا ٰمجيع احليوانات صنف اللبائن عىل

 .ّحيث ختتلف فطنة القرود عنها، كام سنوضحه يف املوضوع الذي يليه
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 نظرية االستبـصار، اختـذوا مـن أصحابان : ذكرنا يف البحث السابق
ٰذهنية القرود أدلة ثابتة وشـواهد مقنعـة ، عـىل ان مجيـع حيوانـات صـنف  ّ

 .ٰ، وان هلا القابلية عىل التعلموإدراكت وعي اللبائن ذا

، مـن حيـث األخـرىوهذا هو اخلطأ يف جعـل القـرود مـع احليوانـات 
ًالذهنية والفطنة، حيث ان فطنة القرود ختتلف اختالفـا كبـريا عـن فطنـة بقيـة  ً
اللبائن ، فإن هلا ذهنية خاصة وفطنة متتاز هبا عن بقية اللبائن، فهي هلا املقـدورة 

 .أفعاله مدرهبا وحماكاة صاحبها يف أشاراتلتفهم من سائسها، وتلقي ٰعىل ا

ٰولقد استدل عىل ذهنية القرود، وذلـك بوضـع
نـوع مـن ( سـعدان )١(

 الغرف، وعلق يف وسطها موزة بخيط متديل من السقف، إحدىيف ) القرود
ووضع يف زاوية الغرفة صندوقان وصـفيحة تنـك فارغـة، ملعرفـة هـل ان 

 ع ان يستخدم هذه الوسائل يف مسك املوزة واقتطافها؟السعدان يستطي

ّبدأ السعدان ينظر إىل  املوزة، ثم  ّ نظرة عىل الصناديق الفارغة، ثم ألقىُٰ ُ ٰ
ٰتأمل برهة من الزمن، وأخذ يدور يف الغرفـة حـائرا يف كيفيـة الوصـول إىل  ً

                                            
 ٤٦: علم النفس) ١(
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ّ ثـماألخـرى افلح بوضع الصناديق الواحدة فـوق ًوأخريااقتطاف املوزة،  ُ 
 .وضع صفيحة التنك فوق الصناديق وتسلق عليها ، فأمسك املوزة وأكلها

ّإن للقرود ذكاء فطريا حمـدودا يـسهل أمـر تـدريبها ومترينهـا، كـام ان  ً ً ً
ٰتعلمها ليس بالشكل الذي يتم عىل نمط تعلـم البـرش، فـالتعلم كـام عرفـه 

احليـوان مل وربـام أن ). يف السلوك بعد ازدياد اخلربةبانه تغيري (جون ديوي 
ّخرباته السابقة، بمعنى أنـه فاقـد الـذاكرة ، ويفقـدها يستطيع حفظ وابقاء 

 .ينعدم حدوث التعلم ، فالتعلم مرتبط بوجود الذاكرة

ٰ القرود ناجتة عن وجود فطنة ، منحها اهللا تعاىل له منذ خلقه ، أعاملان 
ة بقيـة اللبـائن، ا، وهذه الفطنة متتاز عن فطنأعامهللالستفادة منها بالقيام يف 

 قيامهـا أثناءمن حيث سعة الفعالية ، وحل بعض الصعوبات التي يامرسها 
 .اأعامهليف 

 مـذهب اجلـشتلط، أصحاب أجراهاوهناك العديد من التجارب التي 
ٰ يف جتاربه عىل الشمبانزيوخاصة ما قام به العالمة كهلر 

 بوضـع وذلك، )١(
 تبعد عنها بمسافة قليلـة، الشمبانزي يف قفص، ووضع فوق القفص فاكهة

ّال تستطيع احلصول عليها بيدها ، إال أنه وضع يف داخل القفص عـصوتان 
، لكـي تـشكل وتكـون منهـا تنوء فيها األخرىو مثقوبة أحداهاتان، قصري

 . الفاكهةإسقاطعصا واحدة، يستفيد منها يف 

وبعد حماوالت عديدة يف جلب الفاكهة، استطاع ان يشكل العصوتان 
                                            

 .٦٠: علم النفس) ١(
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 . الفاكهةإسقاط عصا واحدة، استخدمها يف وأصبحت األخرىبحدة الوا

إن ما تقوم به القرود ليس بترصف العقل ، وتعلمها ليس كـام يـستخدمه 
ّاإلنسان يف تعلمه ، وهناك الفارق الكبري بينهام الذي هو العقـل والنطـق، وإذا 

اإلنـسان  دراسة سلوك احليوان ، جيب علينا ان ال نقارن ذلك بـسلوك أردناما 
 .عاملاألٰحيث ليس هناك ما يدعو إىل الشبه يف التعلم والقيام يف 

ا وقد أعامهلإن هلا فطنة حمدودة تستخدمها يف االستفادة بالقيام يف ! نعم
ا حـسب طبعهـا أعامهلـٰخلقها اهللا تعاىل هبذا الشكل، بحيث تستطيع تأديـة 

ّ فـضله ، ولكـناألعـضاء من حيث بعض باإلنسانوخلقتها، وقد شبهت 
 .)١(عليها بالذهن والعقل والنطق

                                            
 يف كثـري تأمل خلقة القرد، وشبهه باإلنـسان(يف خلقة القرد × عن اإلمام الصادق) ١(

ًوكذلك أحشاؤه شـبيهة أيـضا . من أعضائه، أعني الرأس والوجه واملنكبني والصدر

َّبأحشاء اإلنسان ، وخص مع ذلك بالذهن والفطنة التـي هبـا يفهـم عـن سائـسه مـا  ُ
ّحتى أنه يقرب مـن خلـق اإلنـسان . ً إليه ، وحيكي كثريا مما يرى اإلنسان يفعله ييؤم ّٰ

أن يكون عربة لإلنسان يف نفسه، فيعلم . ٰلقته عىل ما هي عليه وشامئله يف التدبري يف خ
وأنه لـوال فـضيلة . ّأنه من طينة البهائم وسنخها إذا كان يقرب من خلقها هذا القرب

ٰعـىل ان يف جـسم القـرد . ّفضله هبا يف الذهن والعقل والنطق، كان كـبعض البهـائم
لـذنب املـسدل والـشعر املجلـل ًفضوال أخرى ، تفرق بينه وبني اإلنسان، كاخلطم وا

 .للجسم كله

ًوهذا مل يكن مانعا للقرد، أن يلحق باإلنسان لو أعطي مثل ذهن اإلنسان وعقلـه ونطقـه، 

والفصل الفاصل بينه وبني اإلنـسان ـ يف احلقيقـة ـ هـو الـنقص يف العقـل والـذهن 
 .٩٦: توحيد املفضل). والنطق
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ٰ احليوان منذ بدء حياته حتى هنايته أعاملدراسة : )١(يتناول علم السلوك ّ
 وإنـامث احلركـة  مـن حيـاألعضاء أعاملٰ مل تقترص عىل عامل، وان لفظة األ

 الـصادرة عـن فعالواأل الغريزية عامل من حيث األأخرىتعرب يف جماالت 
 .الفطنة

لقد انشأ هلذا الغرض املعامل واملختربات واملعاهد وحدائق احليـوان، 
 جيـدة وأسـاليب علمية حديثة أسسٰعىل  دراسة سلوك احليوان وأصبحت

 اخلاصـة ووسـائل االختبـارات واألدوات الفنيـة األجهـزةوخصصت هلا 
 .اته علم النفس احليواين له قواعده ونظريوأصبحاحلديثة 

 التـي واألمثلـةلقد اتضح لدينا من دراستنا لبحث الغريـزة والفطنـة، 
الـسائدة  فيها ، كيف ان الـسلوك هـذا مل خيـضع لـبعض القـوانني أدرجت

ًبتعريفها خضوعا تاما؟ ومل يطـابع كنههـا وجوهرهـا، والحظنـا كيـف أن  ً
نظريات التعلم تكاد ال تطابق مضمون السلوك احلقيقي واملعنـى الـواقعي 
للفعاليات التي جيرهيا احليوان، وكيـف ان التعـاريف التـي وضـعت هلـا مل 

 بإطـارٰ ذهبـت إىل تغليفهـا وإنـامٰتصل إىل حقيقة السلوك بمعنى الكلمـة؟ 
 . مبهمة بعيدة عن الواقعبألفاظخاص وتعبري معني مزود 

                                            
 .لامء يف الغريزة والذكاءٰذكر هذا الفصل للرد عىل بعض آراء الع) ١(
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ً رشحا وافيا وجممال كافيا، يدحض األلفاظونحن بدورنا رشحنا هذه  ً ًً
ّهذه التعاريف ومناقضتها لواقعية احليوان واملحيط الذي يعـيش ما جاء يف 

 الصحيح واملعنى احلقيقي لسلوك احليـوان، وأثبتنـا األسلوب فأعطينافيه، 
 املقنعـة والـشواهد الـصادقة التـي تـدعم ذلـك، مـن خـالل باألدلةذلك 

 واملـشاهدات التـي شـوهدت، واسـتدللنا بالعقـل أجريتالتجارب التي 
 الدين ، واستنتجنا من ذلك بان هناك نوعني من السلوك فقط وموافقتها مع

ً، خيتلف احدمها عن اآلخر اختالفا ظاهرا مها ً : 

ّوهي السلوك الذي ال يتأتى بالتعلم واالختبار :  الغريزيةعاملاأل: ًأوال
 .وختتص هبا احليوانات الواطئة مما دون اللبائن

سلوك الذي ال يتأتى بـوعي وهو ال: طنةفاالفعال الصادرة عن ال: ًثانيا
 .وادراك منها، وخيتص هبا صنف اللبائن

هداية فطرية حمدودة حسب حاجاته ولوازمه يف احلياة، طبعها : فاألوىل
ًاهللا عز وجل باخللقة وهي ثابتة ال تتغري، واإلنسان تتابع عليهـا وراثيـا مـن  ّ ّ

ّدون قصد وتأمل ، وإنام تعلم وفقا للنظام الـذي جبلـت عـىل الـس ري عليـه ً
ٰ املصلحة ، لطفا من خالقها سـبحانه وتعـاىل السـتدامة الفـرد ألجلًفطريا  ً

 .وبقاء النوع

 جعلـت بـالطبع وإدراكًفطرية أيضا صادرة منهـا بـال وعـي : والثانية
 أعطـيواخللقة، وهي حمدودة وثابتة ال تتبدل ، وبمقتـىض احلكمـة اإلهليـة 

ٰ عىل هداها وهي تتوارثها، يف الفطن لتسريهلذه احليوانات درجات تتفاوت 
هذه ألجل الفائـدة ، ومنح اهللا هلا األولٰجمبولة عىل القيام هبا حسب نشوئها 
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 .وعهاليف بقائها وحفظ 

 ومنحها باخللقة ، كمثل خلق احـد إيداعهاٰوان مثل األوىل والثانية يف 
 واألخريةني روحية ت ال يفرتق عنها من حيث النشأة، إال ان السابقأعضائها

ّ للمفـضل، أنـه حتـدث عـن ًإمـالء× فعن اإلمام جعفر الصادق. مادية 
وكل هذا منه بال عقـل وال رويـة ، بـل خلقـة خلـق عليهـا : (الغرائز فقال

فكـر يـا مفـضل يف : (× وعن الفطنة قـال.)١ ()ملصلحة من اهللا جل وعز
ّمـن اهللا عـز ًلطفـا الفطن التي جعلت يف البهائم ملصلحتها بالطبع واخللقة، 

 .)٢ ()ّجل هلمو

ٰ يف السلوك وهـي تـشمل عـىل الغريـزة األخرى األمثلةواليك بعض 
 :والفطنة

                                            
 .١٠١ - ٩٩: توحيد املفضل) ١(

 .١٠١ - ٩٩: توحيد املفضل) ٢(
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 يف وقـت معـني عنـد انفتاحهـا األزهـار أنواعٰيقصد النحل إىل بعض 
 تنفتح وتنغلق يف وقت معني من النهار، أو هنار كامل معـني يف أزهارفهناك 

 يرسع النحـل يف هـذه األزهارصيف، وعندما تنفتح هذه فصل الربيع أو ال
الفرتة جلني الرحيق منها قبل ان تطبق أوراقها، وتبقى يف سـعيها وترددهـا 

ٰعىل هذه احلالة كل يوم وهي تسعى إىل هذه  ّ ُ  .األزهارٰ

 إناء ملعرفة احلس الزمني يف النحل، وذلك بوضع )١( جتربةأجريتلقد 
، ووضعت يف مكـان يمكـن للنحـل الـرتدد ٰفيه سائل سكري عىل منضدة 

ٰعليه، وبعد جميء النحل المتـصاص الـسائل مـن عـىل املنـضدة، مـسكت 
فلـوحظ . ٰ عالمات ملراقبة فرتة ترددها إىل هذه املنضدةأجسامهاودمغت يف 

ّان هذه النحالت تأيت إىل املنضدة يف كل يوم يف الـساعة التـي يوضـع فيهـا  ُ ٰ
ٰ ومل يوضـع عـىل اإلنـاءل السكري، وبعدها رفـع ٰ املحتوي عىل السائاإلناء

 يف كل يوم، ويف الوقـت ٰاملنضدة يشء، إال ان النحل ظل يرتدد عىل املنضدة
املخصص لوضع االناء، واستمر خالل اسـبوع يـرتدد رغـم عـدم وجـود 

                                            
 .٤٢: طباع احليوان) ١(
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، فكيف يرتدد النحل يف الوقت املحدد؟ وما هي ةسائل سكري عىل املنضد
 الساعة التي يستعني هبا؟ 

 تعني هبـا النحـلس ملعرفـة الـساعة التـي يـ)١( عدة جتاربأجريتلقد 
 . والرد عليهااآلراءفسنذكر بعض هذه 

، ولكن من املالحظ ان النحل جائع ]ان اجلوع هو ساعة النحل: [قيل
 مـن مواقـع إليهاٰعىل الدوام، وذلك النه يفرغ العسل يف خليته بعد العودة 

ّ، ثم يرتدد ثانية للتزواألزهار د بالرحيق وهكذا ، وربام يتغذى يف خليته قبل ُ
موقـع الـشمس أو [وقـد يكـون . اخلروج منها، فليس إذن اجلـوع سـاعته

ٰالتبدالت التي حتدث يف ضوء النهار من الصباح حتى املساء، هـي الـساعة  ّ
 ].األزهارٰالتي يرتدد بموجبها عىل 

اء، آناء الليل ية مضاءة بالكهربنبآ التجربة السابقة يف داخل أعيدتلقد 
ّ النهار، فكانت النتيجة أن ترتدد النحالت يف الوقت الذي يوضـع وأطراف

السائل السكري، فليس إذن موقع الشمس وال التبدالت التي حتـدث هـو 
ّتبدالت احلرارة أو الرطوبة التي حتدث كـل [وربام يكون . اختبارها الوقت ُ

 ].ًساعة هي ساعة النحل أيضا

لتغري يف درجة احلرارة والرطوبة يف غرفة التجربة لقد حوفظ عىل عدم ا
 .السابقة ، ومع ذلك تكرر العمل

 الكونية املنبعثة من الـسامء هـي اآللـة األشعةشدة [وحيتمل ان تكون 
                                            

 .٤٢: طباع احليوان) ١(
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 التجربة نفسها يف منجم، حيث ال أعيدتلقد ]. أوقاتهالتي ينظم هبا النحل 
ليـه، فكـان النحـل ٰ الكونية عىل اخرتاق األرض والوصول إاألشعةتقوى 

 الكونية األشعةٰ املعينة بسهولة ، مما يدل عىل ان باألوقاتٰيرتدد عىل املنضدة 
 . يف حدوث تغري بأوقات املجيءاألثرليس هلا 

 ان اجلراد عندما يبلغ من العمر سبعة عرش )١(ووجد يف والية نيوانكلند
 عاش تلـك ًعاما خيرج من بني شقوق األرض، ويظهر باملاليني منه بعد ان

الفرتة يف ظالم دامس يف داخل الشقوق، وتضبط موعد اخلروج وهـو يـوم 
. ٰالرابع والعرشين من شهر مايس دون سابقة تدعو إىل االنتظار لذلك اليوم

 ال أمامهـا تغطي مساحات شاسعة وتتلـف كلـام جتـد فإهناوإذا ما خرجت 
 .)٢(يعوقها عائق

ّوصـة يف كـل قفـزة، فهـي ودودة البوصة نوع من الدود تقفز مسافة ب ُ
                                            

 .١٦٨: العلم يدعو لإليامن) ١(

! ٰانظر إىل هذا اجلـراد مـا أضـعفه وأقـواه: (قوله عن اجلراد× عن اإلمام الصادق) ٢(
 كأضـعف األشـياء وإن دلفـت عـساكره نحـو بلـد مـن فانك إذا تأملت خلقه رأيته

إال ترى ان ملكا من ملوك األرض لو مجـع فيلـه . البلدان مل يستطع احد ان حيميه منه
ٰأفلـيس مـن الـدالئل عـىل قـدرة . ٰورجله ليحمي بالده من اجلراد مل يقدر عىل ذلك 

إليـه كيـف انظـر . ٰاخلالق ان يبعث اضعف خلقه إىل أقوى خلقه، فال يـستطيع دفعـه
ٰالسهل واجلبل والبدو واحلـرض، حتـى فيغشى ٰينساب عىل وجه األرض مثل السيل،  ّ

ٰيسرت نور الشمس بكثرته، فلو كان هذا مما يصنع باأليدي حتى كان جتتمـع منـه هـذه  ّ
ٰالكثرة؟ ويف كم سنة كان يرتفع؟ فاستدل بذلك عىل القدرة التي ال يؤدهـا يشء، وال 

 .١١١: فضلتوحيد امل). يكثر  عليها
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ّتدب عىل األرض بقفزات منتظمة، فلو حسبنا عدد القفزات ورسعـة كـل  ُ ٰ
وكثـري مـن الديـدان .  حساب املسافة التـي سـارت وزمنهـا ألمكنناقفزة 
ٰقيس املسافة وتعني الزمن إال اهنـا ليـست بحاجـة إىل حـساب تا ان هيمكن
 .ذلك

ُ مل يبد منها  بزمن ، ولو أهنااأعامهلوان الكائنات احلية بوجه عام تتحدد 
فنـذكر يف هـذا الـصدد بعـض . فام تقوم به هو بدافع الغريـزة. توقيت واع

 .التعاريف التي وردت يف الغريزة والرد عليها

اعتـرب ، كـام ]الفعـل املـنعكس املركـب[أهنـا : )١(ت سبنرسبرفقال هر
ئن احلـي جمموع االستجابات التي تنبثـق عـن الكـا[ّزي، أنه يالسلوك الغر

، ويعترب سلوك احلـرشات ومـا تقـوم بـه يف حياهتـا، ]بفعل املؤثرات البيئية
 . غريزيةأفعالكسة مركبة، أو بمعنى آخر ع منأفعالعبارة عن 

ّثم يستمر بقولـه  وتـؤثر العوامـل اخلارجيـة كالـضوء أو احلـرارة أو [ُ
ريهـا يف  النباتيـة أو غاإلفـرازات الرتبة، ورائحة أجزاءاجلاذبية أو مالمسة 

 ].احلرشة فيتبع ذلك استجابتها هلذه العوامل

ًمـشاهبا  [األزهارٰوهي عىل حد تعبري كاربنرت، يكون سلوك النحلة بني 
 .)٢ (]لسلوك برادة احلديد يف املجال املغناطييس

 يف هذا البحث ال تنطبـق والتعـاريف أوردناها السابقة التي األمثلةإن 
                                            

 .١٢٢: طبائع النحل) ١(

 .١٢٢: طبائع النحل) ٢(
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ًنعكس املركب، فمثال أي عامل جيعل النحل السابقة، وذلك بتأثري الفعل امل
 بان البيئة لـيس هلـا تـأثري أثبتنا جلني الرحيق، بعد ان األزهاريقصد مواقع 

 ، كيف يقـف النحـل أخرىعليه بالقيام بمهمته، هذا من ناحية ومن ناحية 
؟ فلـو األزهـارٰعىل الزمن احلقيقي ومراعاته الوقـت املحـدد عنـد إنفتـاح 

نقاب يف املـستقبل، عـن القـصدية والغائيـة يف خـروج فرضنا انه كشف ال
ٰالنحل، وإجياد املؤثر الطبيعي لـذلك، ولكـن مـن الـصعب الوقـوف عـىل 

 االنعكاسية، ان ما تقـوم األفعالفمن تفاسري . معرفة النحل وقته بالضبط 
 أنـشأها يف طبعـه ، اإلهليـةبه ليس سوى هدي فطري منبعـث مـن العنايـة 

 . يف وراثتهاألجيالبعت الباري يف خلقه، تتا

ٰكذلك بالنسبة إىل اجلراد وحتديـده الوقـت بخروجـه يف اليـوم الرابـع 
ًوالعرشين يف شهر مايس، بعد ان قضت سبعة عرش عاما بني الشقوق دون 
ّسابقة تدعوها لالنتظار؟ فأين هـو املـؤثر الـذي يـؤثر يف حـدوث الفعـل 

ٰكيف يقف عـىل الـزمن املنعكس املركب كام يف التعريف السالف الذكر؟ و
ٰاملحدد يف خروجـه؟ وكـذلك بالنـسبة إىل دودة البوصـة وقفزهتـا املـسافة 

 متأتية من تأثري اأعامهلاملنتظمة والتي تقدر ببوصة واحدة لكل قفزة، فلو ان 
الفعل املنعكس املركب، لكان االختالف يف سريها لوجـود عـدة مـؤثرات 

احدة رغم  عدم االسـتفادة مـن  املسافة بوصة وأصبحتخمتلفة عليها، فلم 
ا أعامهلـحساهبا املسافة وتقدير الزمن؟ وكثري مـن الكائنـات احليـة تتحـدد 

ًبزمن ، مع اهنا مل تبد توقيتا واعيا منها ولكـن اإلنـسان يـدرك ذلـك منهـا ! ً
 ، والنهـار والليـل، واملـد واجلـزر األربعـةبالظروف املحيطة من الفصول 

غريها من املقاييس التي يالحظها يف حتديد ودرجة احلرارة ونبض القلب، و
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فال يمكننا القول بان العوامل املؤثرة هي التـي تـسري .  احليوان بزمن أعامل
 .اأعامهلهذه احلرشات بالوجهة املضبوطة والدقيقة يف انجاز 

ان الغرائز صادرة من مصدر اهلي بالوجه الصحيح، والتناسق الـدقيق 
ٰ عـىل اإلهليـة يمنع من أن تكـون هـذه العنايـة ، فالاأعامهل وأداءبني طاقتها 

ان الـوهم ( احلـيس حد تعبري ابن سينا يف كتابـه اإلدراكٰ، عىل اإلهلامسبيل 
ٰيقف بواسطة االهلامات والغرائز عىل املعاين النافعة أو الضارة املوجـودة يف 
املحسوسات، وتكتسب النفوس هذه االهلامـات والغرائـز مـن مبادئهـا يف 

 دائم بينها ، فتفيض عليها هذه االهلامات والغرائز لعلوي عن اتصالالعامل ا
ٰمن هناك ، فتستفيد منها النفوس يف حياهتا الواقعية، إذ هبا تقف عىل املعاين 

 ).ٰإىل النافع وحتذر الضار، فتسعى النافعة والضارة يف املحسوسات 

ج حـسون ّويؤيد ما جاء يف هذا القول مما ذكره احلاج حممد حسني احلا
 بأن احليوان يـسلك بواسـطة القـوة الوامهـة، وهـذه )١(يف كتابه املكاشفات

ٰكامنة جعلت بالطبع وانشئت باخللقة ، انشأها اهللا تعاىل ليعيش هبـذه القـوة 
احليوان يعيش بقوتني من (وقوله ان . والشهوة ويمتاز اإلنسان عنها بالعقل

يوان يف هاتني القوتني الشهوة  احلأخ واإلنسانالكامل ومها الشهوة والوامهة 
 ).ٰوالعقل يف اإلنسان يشء ثالث يمتاز به عىل احليوان. والوامهة

 

                                            
 .١٠: املكاشفات) ١(
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، وينبعث اإلضاءةالبحار، وهلا خاصية  Fire wormتقطن ديدان النار 
الضوء منها يف وقت معني ، وهو عند التقاء الذكر باألنثى يف فرتة التزاوج، 

ّثم يفرتقان ُ. 

ري العجب والدهـشة، هـو أن وقـت التـزاوج يكـون يف الليلـة ثومما ي
ّالسابعة عرش من كل شهر عريب، فيلتقي الذكر باألنثى بعد غروب الشمس  ُ

 متقطعة دالة األنوارك الليلة، فتتوهج وتنبعث لبخمس ومخسني دقيقة يف ت
ّعىل التقائهام ثم يفرتقان ُ تقاء يف الليلـة الـسابعة عـرش ٰإىل ان تتم عملية االل. ٰ

 .ّمن الشهر العريب الذي يليه

ٰ، ولـه القابليـة عـىل األعـشاب بـني  يقطـنFire flyوذباب النـار 
، فتخرج األنثـى األخرى من سائر املخلوقات املضيئة أقوى بشدة اإلضاءة

ّ، اعتادت ان جتلس عليها كـل ليلـة وممـا  ٰيف الليل وجتلس عىل ورقة عشب ُ
ٰغراب والعجب، اهنا تكرر اجللوس عىل الورقـة التـي جتلـس يدعونا لالست
ّعليها كل ليلة ّفتعطي إىل الذكور الذين حييطوهنا من كل جانـب وامللتفـني . ُ ُّ ٰ

 متهيئـة لقبـول زوج هلـا، بأهنـا ضوئية متقطعة تعلمهم إشاراتمن حوهلا، 
 إشـارات بإعطـاء فتقوم هـذه بـدورها اإلشاراتفتفهم الذكور معنى هذه 
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ً ما يقرب من عرشة ذكور، فتختار ذكرا واحدا إليهامها بالقبول، فيتوجه تعل ً
مـن  هلـا فيقـرتب الـذكر ًأزواجا تقبلها إناثوتنرصف البقية، للبحث عن 

ّزوجته، ويبعث كل منهم   تتعاقـب فـيام بينهـا ، ويـستمر أخـرى بإشاراتُ
 .ً مدة مخس دقائق، وأخريا يلتقي معهااإلشاراتانبعاث هذه 

 التفاهم بينها، فان اهتداء إلجراءالحظ هنا ان الزمن عامل مهم من امل
. ٰ يتوقف عىل الفرتة التي بني وميض الذكر وومـيض األنثـىأنثاهٰالذكر إىل 

، ومل جتاوبه األنثى بعد ثانيتني وعندما تكون درجة إشارته الذكر أعطىفإذا 
 أخـرٰإىل نـوع  تنتمي وإهنا، أنثاهمئوية، عرف بان هذه ليست ) ٢٥(احلرارة 

 من نوعه، أنثىمن الذباب غري نوعه ، فيطري الذكر لتوه برسعة للبحث عن 
وقـد يعـرف .  الضوئية بعـد ثـانيتني بالـضبطإشارتهٰ جتاوبه عىل أنثىليجد 
 ، فقد يكون لون الضوء اإلضاءة التي تنتمي إليه من نوعه، بلون أنثاهالذكر 

 .لتي تيضء فيهابيض أو أصفر أو برتقايل، وكذلك الفرتة ا

كلهـا  اإلناثجتتمع  Colophotinوهناك نوع من ذباب النار املسمى 
 فتيضء بامجعها يف وقت واحـد، وكأنـه تيـار كهربـائي ،ٰعىل شجرة واحدة

ّرسي عىل هذه الشجرة فأضاءها، ثم تطفئ بأمجعها مرة واحدة وكأنه قطـع  ُ ٰ
ة معينـة ذات لـون  ضـوئيبإشارةالتيار الكهربائي منها، وكلها تنادي الذكر 

 .واحد

، ليعقبـوا اإلنـاث يرقبـون اضـاءة أخرىٰوالذكور جمتمعة عىل شجرة 
ً غالبـا مـا اإلشـارات، وهذه لإلناث الضوئية راتااألشٰ جتيب عىل بإضاءة

 .تستعمل بينهم لغرض التزاوج
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 متفرقـة بـني واإلنـاثٰوقد تكون الذكور جمتمعة عـىل جـذع شـجرة 
 ويتم التزاوج يف حاالت معينة اإلشاراتلو  تاإلشارات فتتبادل اإلعشاب

 .منها 

وتوجد يف قاع املحيطات كائنات حية ينبعث منها ضوء، وختتلف هذه 
 هنا بمثابة مصابيح هتدهيا يف سريها بني اإلضاءةبالشكل واحلجم واللون، و

 .الظالم الدامس يف أعامق املحيطات

 األعـامقوقـات  خملمن% ٩٥ان  (األحياءويذكر بيبي وهو احد علامء 
فهـي % ٥، أما النسبة القليلة الباقيـة األلوانتشع بالضوء احليوي املختلف 

 ).التي ال نستطيع ان نراها، حيث يطوهيا الظالم يف رحابه

، وبالرغم من عدم وجود عيون هلا ، اإلضاءة كل التي ال متاألحياءإن 
فـضل  بوذلـكفاهنا مع ذلك تسري يف ذلك الظالم وتتحاشـى االصـطدام، 

ًاللوامس التي تتحسس هبا، والتي جعلها هلا خالقهـا عوضـا عـن العيـون 
 .اإلضاءةاملفقودة وانعدام 

 املـضيئة األسامك، نوع من األعامق املضيئة التي تسبح يف األحياءفمن 
 حيـز مـن املـاء، وشـاهدهتا كيـف تـستغل إطـار يف إليها النظر أمعنتفلو 

ٰ أهنا متد خيوطا مـن نـسيج حتـى االضوية التي يف جسدها لالصطياد، ترى ّ ً
 األحيـاء الـصغرية واألسـامك من نسيج حي، ختدع هبا ينتهي بزائدة مضيئة

ّ الصغرية، هبذه الكتلة من النسيج احلـي املـيضء، كالـصياد الـذي األخرى
 .األسامكيرمي صنارته ويف هنايتها الطعم ليصطاد هبا 

 األحيـاءة الصـطياد فالسمكة التي هلا مثل هذا النسيج ، تعتربه وسـيل
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فعندما يلتهم الكائن احلي هذه الزائدة املضيئة، تـسحب . األخرىالصغرية 
ّنسيجها رويدا رويدا إىل جهة الفم ومعه الصيد فتأكلهـا ، ثـم يعـاد اخلـيط  ُٰ ً ً

 .بزائدته املضيئة لتقوم بخدعة ثانية وهكذا دواليك

ً ضعيفة جـدا وهناك بعض الكائنات احلية الصغرية التي تعيش يف املاء
ليس لدهيا من هذه الوسائل، وأهنا لو بقيـت ملفردهـا اصـطيدت مـن قبـل 

، وال نقرض نوعها، ولكن شاء خالقها أن يعايشها مع حيوان آخـر أعدائها
ّ، وهذه هي البكرتيا املضيئة أما احليـوان األول فيـسمى بإضاءتهيدافع عنها 

 هلـذا إضـاءهتاٰ عـىل  البكرتيا زمام السيطرةأعطت، فقد sepiola سيبيوال
احليوان عندما يدامهه عدو، ومل تعطـه هـذه الـسيطرة إال واشـرتطت عليـه 
ٰمدها بالغذاء الوايف يف حالة اصطيادها له ، فوافق الطرفان عىل ذلك وهـذه 

 .ًما تسمى باملعيشة التعاونية كام رشحناها سابقا يف بحث التعايش

ما يمسى جونبـوالكس ومن الكائنات احلية الصغرية التي تيضء، هو 
Gonyaulax ، يف املختـربات ، ولكـن الزال إضاءتهوقد استفاد العلامء من 

فلقـد وضـع كميـة منـه يف  . اإلضـاءةجيهل مدى استفادة احليوان من هذه 
ّو ويتكـاثر، ثـم رجرجـت حمتويـات مٰدورق، وعرض عىل ضوء النهار لين ُ

ًمتساوية مثال ثامين  تيضء وتظلم بفرتات األحياءالدورق، فشوهد بان هذه 
ٰأو عرش ساعات، حتى ان احد العلامء صنع هبذه   الـصغرية سـاعة األحيـاءّ

 األحيـاء هـذه إضـاءةيعتمد عليها بتوقيته، وذلك جيعل فرتات متساوية يف 
ٰ ، ومل يتوصل العلم احلديث بعـد ، إىل معرفـة الـرس يف التوقيـت وإظالمها

 .ضاءةاإل من األحياءاملنظم، ومدى استفادة هذه 
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 املضيئة، التي أدرجنا امثلتهـا عـن األحياءهذه نبذة خمترصة عن بعض 
 خاصـية األحيـاء مـن األنـواعان لبعض .  املخلوقات املضيئةأرساركتاب 

ٰ فينبعث من أجسامها ضوء مشع، يرمز إىل غاية هيدف هبا احليـوان اإلضاءة
 اإلشارة  فرتة من الزمن ، حسباإلضاءةٰللحصول عىل مرامه، وقد تستمر 

ّ نوعـه، ثـم ينطفـئ الـضوء لتعقبـه أفـراداملتبادلة بينه وبني   أخـرى إضـاءةُ
 .وهكذا

ٰ هنا خيتلف لوهنا من نوع إىل آخر، فلكل نوع لون خـاص يف اإلضاءةو
يرمي إليها أفـراد ، وختتلف الغاية التي إضاءة وفرتة حمدودة وشدة اإلضاءة

 .اإلضاءة النوع الواحد يف

 األحياء أرسارٰهذه اخلاصية للوصول إىل معرفة  نوقد بحث املختصو
، ودراسة الضوء نفسه، ملعرفة ماهيته وكنهـه، اإلضاءةاملضيئة، والفائدة من 

 يف قـاع اإلضـاءة مـن األحيـاءكام وبحث هـؤالء الفائـدة التـي تتوخاهـا 
 .املحيطات

 بعـضهم مـن يتخـصص هبـذه أصبحٰلقد توسع هذا العلم إىل درجة، 
 هذه املخلوقات التـي ينبعـث منهـا الـضوء، أرسارف عن الناحية ، والكش

  يف املختربات؟األحياءوهل يمكن االستفادة من ضياء هذه 

 عن حقيقـة هـذا الـضوء أسئلةلقد راود املختصني هبذا املوضوع عدة 
 تعاريف فإليك! دافع الغريزة؟ب بادراك منه أو أفعالهوهل ان احليوان خيترب 

 . السابقةاألمثلةٰيها عىل ضوء  عن الغريزة والرد علأخرى

ًوهي نزعة طبيعية نفسية تعتمد عىل الوراثة ، وغالبـا [ عرفت الغريزة  ٰ
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ًكون تكونا كامال بعد الوالدة مبارشة ، أو بعد فرتة معينة من التكـوين تما ت ً
 مـن نـوع معـني أو بطريـق بأشياءوهي نزعة تؤدي باحليوان نحو االهتامم 

ٰمعني وما ان يدركها حتى  االمتثـال هلـا بطريقـة وحيس باحلاجة امللحة نحـ ّ
 .)١ (]حمدودة

 من نوع معني، فام هـو بأشياءان احليوان هيتم : يستطرد التعريف بقوله
ّهذا النوع الذي هيتم به احليوان؟ فهل هناك من يشء هيتم بموعـد الـزواج 

مـت فإذا قيل أهنـا اهت! لديدان النار يف يوم السابع عرش من الشهر العريب؟
بان هذا اليوم يكون موعد تزاوجها فنحن نالحـظ : وأخربت به من قبل آبائها

 متوت بعد التزاوج مبارشة ، فتفقس البيوض وتنمو الـصغار، وتقـوم اآلباءان 
 . علمت ذلكأسالفهابالعملية كام قامت به آباؤها، فال هي وال 

ّثم يستمر التعريف بقوله ٰوما ان يدركها حتى حيـس باحلاجـة : ُ امللحـة ّ
فاحلرشات املضيئة التي متوت بعد تزاوجها بعد ان تـضع األنثـى بيوضـها، 

ٰ التي تيل حتى حتس باحلاجة امللحة؟األفعالفمتى ستدرك  ّ! 

فطري فالواقع ان مثل هذه احلرشات ال تدرك ما تقوم به ، فهو سلوك 
ّال تتعلمه ، وقد هيـأ اهللا عـز وجـل غرائزهـا مطبوعـة عـىل ذلـك باخللقـة  ّ

 .الستمرار عليهاوا

 املـرشوطة، التـي وإن األفعـالّأنه جمموعة من [ًوعرفت الغريزة أيضا 
 مـرة ال حتـددها جتربـة ألولكانت تسهم يف التجربة، إال أهنا عنـدما تظهـر 

                                            
 .١٠٧: سلوك احليوان) ١(
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 تكييفية تنمو نحو حفظ كيان الفرد والـساللة كـام ان األفعالوهذه . الفرد
 .)١ (] واحدة الساللة تؤدهيا بطريقة تكاد تكونأفرادمجيع 

يستطرد التعريف قوله بان الغرائز تسهم بالتجربة، فأي جتربة تقوم هبا 
 أداءٰفعندما تقـصد إىل ! ًالكائنات احلية الصغرية وفرتة حياهتا قصرية جدا؟

ٰإضـافة إىل ذلـك بـأن .  التجربـةأكـاملجتربة ما ، فقد ينتهـي عمرهـا قبـل 
رباهتـا وجتارهبـا الـسابقة، احليوانات عديمة اإلدراك ، كيف تستفيد مـن خ

 .جود الذاكرة التي تستبقي اخلربات والتجارب السابقةووذلك لعدم 

 بطيئـة، بمعنـى ان هنـاك أكـسدةنحن نعلم أن الضوء احلي ينتج عن 
 املـضيئة األحيـاء، ولكـن توجـد بعـض األكسدة كي تنتج هذه أوكسجني

 ! هذا الضوء؟فام هو الرس يف انبعاث! األوكسجني مع انعدام أضواءتبعث 

كسدة النريان هو ثاين اوكسيد الكربون أونقطة أخرى هي ان الناتج يف 
فهنـاك !  الضوء هو املاءأكسدةبتخلف الفحم، ولكن نشاهد ان الناتج من 

 فامذا نعلل ذلك؟. فارق كبري بني غاز ثاين اوكسيد الكربون واملاء

 أنـزيموجـود  ، البد هلا مـن األحياء هذه إضاءةإن : يقول وليم هاريف
 لك جزء واحد من أعطيّيذكر لنا أنه لو  ( تشع ، فيقول األحياءهذه جيعل 

املادة التي ينبعث منها الضوء ، ووزعته يف أربعني ألف مليون جزء من مـاء 
البحر، الستطعت ان ترى ضوءها يف هذه الكمية اهلائلة من املاء يف وجـود 

 ).األوكسجني خاص مع أنزيم

                                            
 .١٠٧: سلوك احليوان) ١(
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 يتم بوجود األنزيم اخلاص والـدافع النبعـاث اعاإلشعفلو فرض ان 
؟ واملقـادير الثابتـة والنـسبة اإلنـزيامتٰالضوء، فمن هو املسيطر عىل هـذه 

ً التي جتعلها أن تكون سببا يف انبعاث الضوء، فلو اختل املعينة يف األنزيامت
أفال ترى عظمة . اإلضاءةنعدمت ًالتوازن يف املقادير بمقدار ضئيل جدا، ال

ّالق تتجىل يف مثل هذه األمور، إىل متى نخبيء حقيقة اخلالق وهو الـذي اخل ٰ
ٰهيدينا إىل إزالة غوامض أرسار احلياة، ويكشف لنا ما أودعه فيها لالستفادة 

ّ، وهو القادر عىل كل يشءوإرادتهمنها، إهنا حتدث بقدرته  ُ ٰ. 

عـة ، وان الطبيًوإدراكـاًبـأن للخاليـا فهـام [ومنهم من عرف الغريزة 
 ، وإدراك فإذا كان للخاليا فهم .)١ (]زودت اخلاليا بالغريزة أو بقوة التفكري

ّ الصاحلة هلا، وهتمل اليشء الذي مل تستفد منـه، بمعنـى األشياءفاهنا تنتقي 
 .أهنا تقوم بأشياء تدر عليها منفعة، وتلفظ ما يضدها وينغص عيشها

 كـام أوضـحنا اءةفاإلض التي تيضء، لألحياءًلنرضب القول هذا مثال 
ٰسابقا، هلا فائدة باألهتـداء إىل أفـراد نوعـه وج ه، وقـسم يـستخدمه يف سنـً

الدفاع عن نفسه، واآلخر يف االصطياد، ويف قاع املحيطـات هتتـدي هبـا يف 
 .سريها يف الظالم

، ومل تلـق أي إضـاءته املضيئة، مل تستفد من األحياءّإال أن هناك بعض 
 .دة من إنبعاث الضوء منهائفا

ًفمثال نجد بعض البكرتيـا والفطريـات املـضيئة واحليوانـات األوليـة 
                                            

 .١٠٠: العلم يدعو لإليامن) ١(
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؟ ولذلك توجد ضاءهتا من إاألحياءاملنرية فام هي الفائدة التي تتوخاها هذه 
بعض الديدان املضيئة تسكن الطني، فام فائدة الضوء هلا ، وهي بني طبقات 

 .ً مطلقاباإلضاءةّالرتاب الذي ال تستفيد معه 

إن الطبيعـة زودت اخلاليـا بـالغريزة أو بقـوة : عريف بقولهوينتهي الت
هل الطبيعة هي التي تسري األمور وتزود اخلاليـا : التفكري ولنتسائل ونقول

بالغريزة وبقوة التفكري؟ أم هناك من سريها ؟ وهل ينقـيض معـني الطبيعـة 
 هـذه األسـئلةبتزويد اخلاليا بالغرائز؟ أم هناك من يزودها؟ لنجيـب عـن 

 املضيئة ، فنقول أن االستمرار يف األحياء يف  املوجودةاإلضاءةٰبيقها عىل بتط
ٰنتهي أخريا بعدم القدرة عىل ت، اإلضاءةٰ واستهالكها يؤدي إىل نفاذ اإلضاءة ً
ة يف إضـاءهتا، فالـداينمو الـصناعي الـصغري ذو ق، مامل تزود بالطااإلضاءة

ٰفـسها تتحـول إىل طاقـة  ناإلضـاءةكفاءة حمدودة تنتهي فرتة إضـاءته، الن 
 املستمر، واحلرارة هنا طاقة مفقودة، فالبـد بإشعاعهاأخرى، وهي احلرارة 

 .اإلضاءةٰإذن شحن الداينمو الصغري الستمراره عىل 

 باإلضـاءة األحيـاءفالطبيعة ان قلنا ذاتية التكوين، وهـي التـي تـزود 
ٰسـرتجاعها عـىل ّاملستمرة، فالبد أن يأيت اليوم الذي تنفذ طاقـة الطبيعـة ال

 .باإلضاءةتزويدها 

 مستمرة، والطبيعة كام هي غري ناقـصة، فالبـد اإلضاءةولكن نالحظ إن 
ّإذن من وجود من يزودها بالطاقة، كي حتافظ عىل املـستوى الـذي خلقـت يف  ٰ

ّ فالذي يزود هذه الطاقة، واملسري هلذه األمور، ذلك هو اهللا تعـاىل الـذي .بدايته ٰ
 األحيـاءٰنقصده، والصانع القدير واملقوم هلذه املادة التي تـشع إىل مـدى حيـاة 

ٰأما كيف منح ذلك؟ فنقول بأهنا طبعت عىل ذلك باخللقة واسـتمرت . املضيئة



١٣٦ 

 . مدركة هلا اهلي، وتتابعت األجيال عليها غريباإلهلامعليها 



١٣٧  

 


 

ّ، إذ شـوهد أنـه إذا أصـابته األسد هو نينالك مادة أكتشفإن أول من 
ٰاحلمى، ذهب إىل شجرة الكنني وكرس أغصاهنا وكمـن حتتهـا إىل  أن يعـرق ٰ

 .ويربأ

وان أول من اكتشف مادة املوميـا هـو الغـزال، إذ رمـاه صـياد بـسهم 
ّ أحد زوايا جبل ومسح جرحه هبـا وشـفى، ثـم ٰفأصابته جراحة ، فهرع إىل ُ

 .فتشت هذه البقعة وإذا هبا مادة املوميا

ّوان أول من استخدم امللينـات هـو الطيـور، فـشوهد أنـه إذا أصـابه 
ٰإمساك، ذهب إىل البحر وأخذ جرعة من مـاء البحـر ورشب منـه، فتـسهل 

 .بطنه ويربأ

، إذا شـوهد أحـد وهو أول من أدخل بنـاء وجتبـري العظـام املكـسورة
ٰالطيور قد كرس رجله، فهرع بأخذ كميـة مـن الطـني ووضـعها عـىل حمـل 

ّالكرس، ثم جاء  واخلـوص ليلتـئم العظـم باخليوط  ولفها وربطها باألليافُ
 !املكسور ويشفى

وهو أول من اتبع عملية املـواراة ، فالغرابـان اللـذان تقـاتال يف زمـن 
َفبعـث ﴿. نه وأهال الرتاب عليـه، وارى الغراب القاتل املقتول ودف×آدم ََ َ



١٣٨ 

ْاهللاُّ غرابا يبحث يف األرض لرييه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن  َ َُ َ َُ َ َْ ََ ْ َ َ ْ َ ُ ْ ُ َ َ ْ َ ًَ َ ِ ِ َِ ُ ْ َِ َ َ ِ ِ َ ِ ُ

َأكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النَّادمني ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ ْ َ ََ َُ َ َ ْ ََ ََ َ َِ ِ ُ ْ ََ ُ﴾)١(. 

 من عرفت ما للمواراة من فائدة طبية، فترسع بنفسها واحليوانات أول
ٰ، إىل أحـد الثقـوب واحلفـر فتـواري األجـلإذا ما دنى منها املوت وقـرب 

.  لغريهـا بتفـسخها األمـراضنفسها، الن موهتا يف أماكن مكشوفة تسبب 
فهل حتس احليوانات بأمل وتوارى جسدها؟ وإذا ما قامت به فهل هو بدافع 

 ا أو جمرد صدفة؟غريزهتا وفطنته

لقد حدث نزاع بني مجعية الرفق باحليوان وبني علامء الترشيح، وادعى 
، وقال الثاين أن من املحتمـل اعتبـار باألملّاألول بأن مجيع احليوانات حتس 

، بـاألمل، أما دون ذلـك فـال يعتقـد أهنـا حتـس باألملاحليوانات العليا حتس 
ٰودة عند شطرها إىل نصفني ال يعنـي ٰفأوردوا أمثلة عىل ذلك، منها تلوي الد

 . وان ذلك عمل انعكايسباألملأهنا حتس 

وأثبتوا من خالل جتارهبم يف املعامل واملختربات ان احليوانات الواطئة 
هـايوود «ًوال زال النزاع قائام بينهم ولقد سئل أحـدهم هـو . باألملال حتس 

ًالعلـامء دائـام ان خيربين الصيادون و(، عن وجهة نظره بذلك، فقال »براون
السمكة ال تبايل إذا مـا أصـاهبا الـشخص فهـي ال تتـأمل، والواقـع أننـي ال 

 ).ٰ إىل معرفة رأي السمكة ذاهتا يف املوضوعأتوق أظن أنني يأعرف، ولكنن

 إجيـاد متوغـل يف البحـث عـن وأناوبينام كنت أبحث املوضوع هذا ، 

                                            
 .٣١: سورة املائدة) ١(
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بادرين رجل بسؤال وأنا مه، احلل النهائي واحلقيقي من تأمل احليوانات أو عد
 أن اإلنـصافأمن : فقال يلالقي نظرة عىل أسامك موجودة يف داخل حوض 

 هذه ، ونـضيق مكاهنـا ونحـرم حريتهـا يف الـسري يف جمارهيـا األسامكنقيد 
 !نعم: الطبيعة؟ قلت

 هذه تتـأمل؟ وان تـورد يل األسامكولكن هل بمقدورك ان تثبت يل بأن 
.  عـن سـؤالك الـسابقاإلجابـةاحلالة يمكـن هذه  أمثلة توافق العقل، ويف

 .ٰفبهت وانرصف ومل يستطع االستدالل عىل ما يؤيد ذلك

ٰ املوضوع هذا فرتة مـن الـزمن ، وأجريـت جتربـة عـىل ذلـك، تبحث
 الطويلـة، األبحاثوقارنتها بتجارب العلامء اآلخرين، وتوصلت من هذه 

ٰ العقل، وقبل أن نجيب عىل ان ٰإىل يشء نطق به الدين قبال وهو مما يوافق به
 لـدى اسحـساإلٰاحليوان يتأمل، ينبغـي علينـا املبـادرة إىل أن نثبـت وجـود 

ّ يتـضمن قبـل كـل يشء بـاألملإن الـشعور : (احليوان، فقد قال أحد العلامء ُ
 إذا كنت عـديم احلـس ال يمكننـي أن أشـعر أننيوجود التحسس ، حيث 

ٰ أن نكـون عـىل علـم بـشعور ألجـل فإننـا، وإذا كان األمر كـذلك ، باألمل
ً، يتحتم علينا أن نقرر إذا كان احلس موجودا عند احليـوان أو باألملاحليوان 

 .)١()غري موجود، فكيف نستطيع معرفة ذلك؟

أجريت جتربة بترشيح ضفدع بعد ختديره، وأخرجت املخ منـه، وبعـد 
؟  هل انـه حيـسألرىأن زال التخدير عنه ، وخزت إحدى رجليه بدبوس 

                                            
 .١٤: طباع احليوان) ١(



١٤٠ 

ٰفرأيت أنه رفع قدمه هذه ، مما يدل عىل وجود   فيـه، رغـم عـدم اإلحساسّ
 .وجود املخ فيه، إال أن الضفدع مات بعد قليل

ًأبقى الضفدع حيا بعد إتـالف دماغـه، :  بتجربة)١(لقد قام أحد العلامء
فأثبت وجود احلس فيه، بالرغم من عدم وجود دماغ فيـه ، فوضـع قطعـة 

ٰغمرهـا باحلـامض عـىل ظهـر الـضفدع، فأخـذ صغرية من النـشاف بعـد 
ٰالضفدع يرفع قدميه اخللفية ليدفع هبا ورقة النشاف املوجودة عـىل ظهـره، 

 .ٰ وسعى إىل التخلص منهباألملفكأنه حس 

ّأن هناك حسا للحيوان بمعنى أنه يتأمل هذا ما توصل : من هذا نستنتج  ً
 .إليه العلم احلارض

: حينام يقـول يف اجلـرادة× إلمام عيلولننظر ما ينطق به الدين فعن ا
ًيثبت بأن هلا حسا قويـا  وإن شـئت قلـت يف اجلـرادة إذ خلـق هلـا عينـني (ً

وجعل هلا السمع اخلفي وفـتح هلـا .  هلا حدقتني قمراوينيوأرسجمحراويني 
الفم السوي، جعل هلا احلس القوي، ونابني هبـام تقـرض ، ومنجلـني هبـام 

ولو أجلبوا بجمعهم، . م وال يستطيعون ذهباتقبض، يرهبها الزراع يف زرعه
ٰحتى ترد احلرث يف نزواهتا، وتقيض منه شـهواهتا، وخلقهـا كلـه ال يكـون  ّ

 .)٢ ()ًأصبعا مستدقة

 احليوان باملوت، ومواراة جسده يف ثقوب وحفر، أحساسأما يف حالة 
                                            

 .١٥: طباع احليوان) ١(

 .٣٣٠: هنج البالغة) ٢(
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ٰفوضـعت سـموما عـىل هيئـة . تهافذلك ما الحظته من التجربة التي أجري ً
 الفئران ويف اليوم الثـاين هطعم يف مناطق مكشوفة من مكان يكثر في، ككتل
، طً نـصفها ، ومل أر فئرانـا قـأكـل التجربة، وجدت السموم قـد إجراءمن 

ٰفعلمت بأن الفئران هذه قد ماتت، ففتشت عن جثثها يف كل مكان ، حتـى  ّ ّ ُ
د البحـث ّاين مل أدع الثقوب الصغرية إال ورأيتها، ولكني مل أعثر عليها وبعـ

الشديد، رأيت جثثها يف ثقوب حتـت األرض أشـبه برتتيـب مقـابر البـرش 
ولكن بالصورة املصغرة، وتعجبت من ذلك لبعد املسافة بني موقع السموم 

ٰوهلذا ال نرى جثث احليوانات ملقاة عىل األرض بعد موهتا، . ومكان الدفن
 .دد أنواعهٰيف حني ان موت احليوانات يزيد عىل موت البرش بكثري، لتع

ٰ قد اهتدت إىل أن يّ باملرض الذي فيها ، فهاإلصابةأهنا ال تريد لغريها 
ٰ معدية وسارية، فقد يلجأ احليوان املصاب إىل مكـان ينعـزل فيـه األمراض

ٰعن بقية أفراد نوعه، وكذلك بالنسبة ملواراته، فانـه يـذهب إىل مكـان غـري 
تـصبح  ممـا األمراضمكشوف، لئال يكون جسده عرضة للتفسخ وانتشار 

 .معه احلياة مهددة باخلطر بانتشار الرائحة يف اجلو

ّكل ذلك إىل الـصانع القـدير واملـدبر احلكـيم، الـذي جعـل أفال يدل  ّٰ ُ
ٰسلوك احليوان فطريا، هيتدي إىل ما ينفعه ويلفـظ مـا يـرضه، فهـو بمـشيته  ً

 .)١(يسلك وبقدرته يعمل
                                            

فكـر يـا مفـضل يف (يف مواراة البهائم عن إحساسها باملوت × قعن اإلمام الصاد) ١(
خلقة  عجيبة جعلت يف البهائم ، فأهنم يوارون أنفسهم إذا ماتوا، عام يـواري النـاس 

> =موتاهم، واال فاين جيف هذه الوحوش والـسباع وغريهـا، ال يـرى منهـا يشء، 
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 بـدافع الفطنـة والغريـزة أما مداواة ومواراة احليوان جـسده، فتكـون
إن ما يقوم بـه احليـوان مـن : وليست بالصدفة، لقد قال بعض السلوكيني 

، فقد قال ما يرو شـنريال عـن إصـطياد القطـط صدفةّأفعال ما هو إال جمرد 
ٰأنه يبدو ان استجابة القطط لقتل الفئران، تتوقف عىل ميـل [والفئران  هـذه ّ

 .)١ (]تذوقها الدم عن طريق الصدفةأما أكلها الفريسة فيتم ب... القطط

 هبـا األخـذإن حدوث الصدفة مـن األمـور الـشاذة، التـي ال يمكـن 
والصدفة مـن الناحيـة الرياضـية تبعـد . العمليةيها يف املجاالتلوالقياس ع

 التـي واألمثلـةًاملعنى عن الوقوع هنائيا، وكأهنا لـيس هلـا أثـر يف الوجـود، 
يف العمليـة  هبـا يف احلـسابات خـذاألترضب لنا عـن الـصدفة، ال يمكـن 

                                                                                             
ن النـاس لـصدق، أهنـا أكثـر مـ: وليست قليلة فتحفض لقلتها بل لو قال قائـل =<

فأعترب يف ذلك بام تـراه يف الـصحاري واجلبـال مـن أرساب الظبـاء واملهـا واحلمـري 
الوحش والوعول واأليائل وغري ذلك من الوحوش وأصناف الـسباع مـن األسـود 
والضباع والذئاب والنمور وغريها ، ورضوب اهلـوام واحلـرشات ودواب األرض، 

 واألوز والكراكـي واحلـامم وسـباع الطـري وكذلك أرساب الطري من الغربان والقطا
ّمجيعا، وكلها ال يرى منها إذا ماتت إال الواحد بعد الوا  قـانص أو يفرتسـه ةديد يصحً

سبع ، فإذا أحـسوا بـاملوت كمنـوا يف مواضـع خفيـة فيموتـون فيهـا ، ولـوال ذلـك 
ٰالصحاري فيها حتى تفسد رائحة اهلواء وحتدث األمراض والوبـاءالمتألت  ظر فـان. ّ

ّإىل هذا بالذي خيلص إليه الناس وعملوه بالتمثل األول الذي مثل هلم ، كيـف جعـل  ّ ٰ
ًطبعا وادراكا يف البهائم وغريها  الناس من معرة ما حيدث عليهم من األمراض ليسلم ً

 .٩٧: توحيد املفضل). والفساد

 .٩٩: اجلانب اإلنساين عند احليوان) ١(
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فهل يمكن أن يكـون أكـل القطـط الفئـران عـن طريـق . األشياءحدوث 
ٰالصدفة؟ طاملا هي مطبوعة عىل ذلك ومفطورة عىل أكلها منذ الوالدة، فإذا  ٰ

الصدفة للفرد الواحد، فهل أن النوع بأمجعه خيـضع كان حدوثها عن طريق 
ا تقــوم هبــا احليوانــات يف مــداواهتا ٰإىل نظريــة الــصدفة واالحــتامل؟ أن مــ

ومواراهتا، ال يمكن أن يقع عن طريق الصدفة، ولو قسنا هـذه احلالـة مـن 
 .ّالناحية الرياضية، لو وجدنا أنه يستحيل حدوثه هلذه عن طريق الصدفة

ًفرد حيوان من نـوع معـني، وان فـردا منهـا ) ١٠٠٠(لنفرض وجود 
ن صـدفة مواراتـه هبـذا مات ووارى جسده بمكان غـري مكـشوف، فيكـو

 ).١٠٠٠(ٰإىل ) ١(الشكل 

ٰإىل ) ١(ولنفرض مات فرد ثاين ، فان موارتـه بالـشكل أعـاله يكـون 
ٰفان موارة األول عىل التوايل عـىل . ٰ، بمعنى واحد إىل النسبة الباقية) ٩٩٩( ٰ ّ

 وذلـك، )٩٩٩٠٠٠(ٰإىل ) ١(الشكل املبني أعاله ، تكون صـدفة حـدوثها 
 .حاصل رضب النسبتني

فـرد مـن نـوع معـني؟ ) ١٠٠٠(ذا تكون النسبة يف صـدفة مـواراة امف
فكيف حيدث جلميع أنواع احليوانات التي تواري جـسدها بالـشكل املبـني 

ّأنه ليس للصدفة أثر يف مواراة احليوان جـسده أو : أعاله؟ ومن هذا نستدل
 .مداواة نفسه

ان  (:كريس موريسون مؤلف كتـاب العلـم يـدعو لإليـامن . أ: يقول
 طريقـة مـن طـرق أليـةالصدفة تبدو شاردة غري منتظرة ، وغـري خاضـعة 

 مـع ذلـك خاضـعة لقـانون فإهنااحلساب، ولكن إذا كنا تدهشنا مفاجآهتا، 
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 ).صارم نافذ

إن ما تقوم به احليوانات يف مداواهتا ومواراهتا، تكون بدافع الفطنـة أو 
فيهـا وبواسـطتها حتفـظ ّالغريزة املمدودة لدى احليوان، الـذي جعلهـا اهللا 

ّنفسها من الوباء الذي يصيبها، وتداوى جسدها إذا مـا أصـيبت بمـرض، 
ٰتعاىل اهللا عىل عطائه خللقه من النعم ، وما وهب ملخلوقاته من الفطن ٰ)١(. 

                                            
ناس هلا إال من جعـل هـذا فيهـا؟ ومتـى كـان ومن فطن ال(× عن اإلمام الصادق) ١(

ٰيوقف عىل هذا منها بالعرض واإلنفاق كام قال القائلون؟ وهب اإلنسان فطـن هلـذه 
ٰاألشياء بذهنه ولطيف رويته وجتارته فالبهائم كيف فطنـت هلـا ، حتـى صـار بعـض  ّ

ن السباع يتداوى من جراحه أن أصابته ببعض العقاقري فيربأ، وبعض الطري حيتقن مـ
 .١٤٩: توحيد املفضل). احلرص يصيبه بامء البحر فيسلم ، وأشباه هذا كثري



١٤٥  

 


 

هناك حرشات يمكنها املعيـشة يف أسـوأ الظـروف وأقـسى البيئـات ، 
خل ثامر الفلفل األمحر مثل أحد أنواع اخلنافس، وأخـرى فمنها ما يعيش دا

تعيش فوق السنة احليوانات، وحرشات ليس هلـا فـم أو معـدة وال تتنـاول 
ّطعاما فتعيش ساعات قالئل تتكاثر ثم متوت ُ ً. 

ًوهناك حيوانات ليس هلا عيون مطلقا، أو هلا برص ضعيف، يف وسعها 
فدودة األرض ليس هلا عيون، فـإذا . رإن جتابه احلياة ومتيز بني الظلمة والنو

وضعتها يف غرفة مظلمـة وسـلطت عليهـا النـور فاهنـا تلتـوي وتـرتعش، 
 ضعيفة البرص، فان بمقدورها أن تشعر ما إذا كانت متجهة نحـو األسامكو

ٰصخرة أو حجر، فتتحاش االصطدام حتى يف الظـالم احلالـك، واخلفـاش  ّ
لنهار، فيكون طريانه يف الليل ويف ًضعيف البرص جدا، فهو ال يكاد يرى يف ا

ّويف إحدى التجارب عصب عيونه وأطلق يف مكان شديد . الظالم الدامس ُ
الظلمة، فاستطاع أن يتحاش االصطدام ويصطاد احلرشات بفمه املفتـوح، 

 .ّالذي تدخل احلرشات الطائرة فيه فيأكلها

يلة من ًومن احليوانات ما يرشب املاء مطلقا، أو يقاوم العطش مدة طو
 يف املـواد امليـاهالزمن، وليست املقاومة بعدم رشب املاء تتمثـل باسـتخدام 
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ٰالغذائية التي يتغذى عليها، وإنام باستطاعتها أن تعتاش عىل احلبوب اليابسة 
ٰواحليوانات الصحراوية، هلا املقدرة عىل ). نوع من الطيور(فقط، كام يف اخلرض 

 فـأرة )١(ل واألغنام وقد ربى أحد العلامءالبقاء بدون ماء خالل شهرين، كاجلام
، فاسـتطاعت أن تعـيش ثـالث طًبرية، واستخدم يف غذائها حبوبا يابـسة فقـ

 .سنوات، دون أن ترشب خالهلا املاء، أو تغتذي باملواد الغذائية التي فيها املاء

ظاهرة االختفاء لدى احليوانات التي تالئم البيئـة إنـام جتـري بأسـلوب و
فالعنكبوت األسيوي يصنع مـن حريـره . ٰ وتدعو إىل االستغراب يثري الدهشة

ّحماور كاذبة ، ثم يصنع فوقها حزمة من األنقاض ، فـإذا مـرت الطيـور ورأت  ُ
 .حركة هذا احليوان، ترسع بالتقاط احلزمة تاركة العنكبوت دون إيذاء

ومن العناكب الصغرية ما حيمل فوق ظهره نحلة ميتة ، فيمر مـن بـني 
 من النمل، يـومههم وكأنـه نملـة تـسري مـن بيـنهم أو عـضو مـن جمموعة

 .مجاعتهم

ًوالنحل أيضا يستخفي، فيحمل فوق ظهـره قطعـا صـغرية مـن ورق  ً
 .حاالنبات ، وكأهنا نباتات تداعبها الري

ٰوبعض احلرشات تتاموت، فتنقلب عىل ظهرهـا وتطـوي أرجلهـا وال 
لطيـور والـسكون لـدى واجلثـو عنـد ا. تبدي حركة، وكأهنا فارقت احلياة

 .فيثبت الكبش اجلبيل والوعل يف حلظات اخلطر، األخرىاحليوانات 

وظاهرة تبدل األلوان وتغريها، ومالءمتها للمحيط، من العوامل التي 
                                            

 .٢٠: فصول يف التاريخ الطبيعي) ١(
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ًفاحلرباء تعـرض عـدة ألـوان خمتلفـة، تبعـا للبيئـة . ٰتساعد عىل االستخفاء
الليل، ولـون أخـرض  والوقت ، فيكون لوهنا أسمر ببقع صفراء يف املحيطة

رمادي يف الفجر، وسوداء أو سمراء باهتة يف النهـار، وإذا أثـريت تعـرض 
 ٰنقط برتقالية اللون، وإذا وقفت عىل غصن يف ضوء الـشمس يكـون لوهنـا

 زاهية تصبح خرضاء، وإذا كان ًدا، وإذا وضعت يبن أوراق خرضاءجًداكنا 
 املعـرض  اجلانـبًأحد جانبيها معرضا للشمس واآلخـر يف الظـل فيكـون

 .ًللشمس أدكن لونا

ومن احليوانات ما تتأقلم مع املحيط، فتكون مزودة ببعض اخلصائص 
ٰالتي جتعلها متالئمة مع البيئة املحيطة هبا، فالدب األبيض يعدو برسعة عىل 
اجلليد فال ينزلق، ويصعد أكوامه العالية وال يسقط ويالئم العطش بربودته 

 .القاسية

ٍواهللاَُّ خلق كل دابـة ﴿من احليوانات التي تتالئم مع البيئة  وهناك العديد َّ َ ََّ َُ َ َ

َمن ماء فمنْهم من يميش عىل بطنه ومنْهم من يميش عىل رجلني ومنْهم من يميش عىل  َ ََ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َّ ْ ْ َّ ْ َّ ََّ ُ َ ْ َ ُ َ َ َ ُِ َ ِ ْ َ

َأربع ْخيلق اهللاَُّ ما يشاء إن اهللاََّ عىل كل يشء ق ٍَّ
ْ َ ُِّ ُُ َ ٍَ َ َِ َ ََ ْ ٌديرَ ِ﴾) ١(. 

سنقترص يف رشح سلوك ثالث حاالت من األمثلة أعاله كي ال نطيـل 
ٰالبحث، فاملوضوع طويل جدا حيتاج يف كل حالة منها إىل جملدات، وسأتلو  ّ ًُ

، واحلـاالت املخترص الوجيز لبعض النامذج احليـة ملالءمـة احليـوان للبيئـة
 .فاءالثالث هي فقدان البرص ومقاومة العطش وظاهرة األخت

                                            
 .٤٥: سورة النور) ١(
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 :فقدان البرص

هناك عدة أنواع من احليوانات الفاقدة البرص والضعيفة الرؤية، فمنها 
ما يملك خاليا حسية أو حجريات خاصة، تـستطيع التمييـز بـني الظلمـة 
والنور، وهذه أشبه باخلاليا الشبكية التي يف عيوننا ، ومتتـاز الديـدان هبـذه 

 شبكة من هذه اخلاليا التـي اخلاصية حيث تنعدم فيها العيون، ولكن متلك
 .تساعدها يف التمييز بني الظالم والنور

وهناك بعض احليوانات االبتدائية العديمة البرص، التي تعيش يف قـاع 
 يف هداها وسـريها يف الظـالم ـ كـام اإلضاءةاملحيطات، فمنها ما يستخدم 

 املــضيئة ـ وأخــرى ال متلــك إضــاءة، األحيــاءذلــك يف بحــث . أوضـحنا
 .دم لوامسها يف االهتداء يف مسلكهافتستخ

منهـا لـضعف تـستفيد ًتوجد بعض احليوانـات متلـك عيونـا، لكـن ال و
ومـن احليوانـات الـضعيفة البـرص . البرص، أو تستخدمها يف حاالت خاصـة

ّاخلفاش، والعجيب يف أمره أنه بالرغم من ضعف برصه فان طريانـه يكـون يف 
ٰقبات، واستدل عـىل ذلـك أحـدهم الليل، وال يصطدم بالعوائق ويتحاش الع

بوضع خفافيش يف غرفة مظلمة علق فيها أجراص، فإذا مـا إصـطدمت هـذه 
 .دق، فشوهد أن األجراص مل تدق واهنا حتاشت االصطدامتفان األجراص 

واملشكلة هي إذا كانت اخلفافيش ضعيفة البـرص، فكيـف ال تـصطدم 
ًا ، فهل تـستفيد منـه يف ًهبذه املوانع وتتحاشى العقبات؟ إن هلا سمعا شديد

بـأن سـمعها القـوي هـو : األحيـاءحتاشيها االصطدام؟ لقـد أمجـع علـامء 
ّاألساس الذي ترتكز عليه ، والبناء الذي تبني عليه سلوكها، يف اهتدائها يف  ّ



١٤٩  

طرياهنا يف الليل وعدم األصـطدام، حيـث تـم تفـسري اهتـدائها وحتاشـيها 
 :ٰالعقبات واملوانع عىل الوجه التايل

ان اخلفاش يسمع األمواج فوق ـ الصوتية، التي تقدر رسعة ذبـذباهتا 
ذبذبة يف الثانية، وهذه ال نستطيع سـامعها نحـن حيـث ) ٥٠٠٠٠(بمقدار 

) ١٦(أننا نستطيع سـامع األصـوات التـي تقـدر رسعـة ذبـذباهتا مـا بـني 
ذبذبة يف الثانية فاخلفافيش ترصصع عندما تطري ونغمـة هـذه ) ٣٠٠٠٠(و

ً عالية جدا، ال نستطيع سـامعها إال بآلـة علميـة خاصـة متيزهـا، الرصصعة
ذبذبـة يف ) ٥٠٠٠٠(فاستخدمت هذه اآللـة فلـوحظ أن الـرصصعة ذات 

 . من الثانية الواحدة فقط٥٠/ ١الثانية تستديم 

ًوهكذا فان اخلفافيش تبعث أمواجا الفوق ـ الـصوتية ، فيـدل الـزمن 
ٰمن رجوع الصدى إىل آذان اخلفاش، عىل  بعد املسافة املوجـودة بينـه ويـبن ٰ

 من ّالعائق الذي يالقيه أثناء طريانه، فعندما يدنو من العائق تزداد رصصعته
ٰعـرش إىل مخــسني يف الثانيــة، وبتعــدد الــرصصعات يــستفيد اخلفــاش مــن 

وعنـدما حيـط . املعلومات التي حيصل عليهـا بواسـطة األصـداء املـرتددة 
ٰصعته ، حتـى قـد تـصل فـوق املائـة يف اخلفاش يف مكان حصني تزداد رص ّ

 .الثانية قبل أن حيط

ٰاملتوخاة سامع أكرب عدد ممكن من تردد صدى األجسام، حتى  والفائدة ّ
الصغائر منها ليتحاشاها يف طريانه، وبذلك نراه يستطيع التمييز بني الـربوز 

ّالصغري والنتوء املتعرج، وبذلك حيط عىل املكان الذي يستطيع التعلق ف . يـهٰ
ٰفلو كان سامعه يقتـرص عـىل األمـواج القـصرية، ملـا أمكنـه حتـايش بعـض 

 .األجسام وبذلك يصطدم هبا
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ًليست اخلفافيش سواء يف قوة رصصعتها ، فان لكل خفاش نوعـا معينـا  ً
من الرصصعة، من ناحية الرسعة واملدة واملسافة التي تـصل فيـه الـرصصعة، 

 بعد مخسة ياردات فقـط، وإن ٰفقد لوحظ أن أقوى رصصعة تصل سمعها عىل
عتها وهتتـدي يف صـقرص املسافة هذه ملا فيه من فائدة، حيث تستطيع متييز رص

صـبح مـن ألمسلكها، فلو كانـت املـسافة كبـرية الختلطـت الـرصصعات و
ٰالصعب سامعها، وبذلك يـؤدي إىل إصـطدام بعـضها بـبعض أو إصـطدامها 

 .باجلدران

ٰىل مسافة قصرية، وهـي منتهـى  اخلفاش برسعة وعاستدارةوهلذا نرى 
 .مسافة رصصعته ، فيستدير فجأة ويبدأ يف رصصعة أخرى وهكذا

ٰوهلذا لن نر اخلفاش يطري عىل مستوى واحد كام يف الطيور، وإهنا عـىل  ٰ
 .هيئة إستدارات يف طريانه

ٰوعىل ضوء هذه املعلومات ، وعىل أساس هذه القاعدة ،  بني وصـمم  ٰ
لطــائرات ، فانــه ينبعــث منــه موجــات جهــاز الــرادار الكتــشاف ا

ٰكهرومغناطيسية بدال من املوجات الصوتية، ولكـن عـىل القاعـدة نفـسها ً .
ً اآللة ، أي وقت رجوع الـصدى مـرضوبا يف رسعـة تسجلهّفالوقت الذي 

 .ّاملوجات، هو بعد املسافة الذي تكون فيه الطائرة واجتاهها

ّتخدم الـرادار، ثـم وهبذا يمكننا القول بأن اخلفاش هـو أول مـن إسـ ُ
 .إستخدمه اإلنسان بأكتشافه منه

القوي ونحن بسمعها ٰفأنظر إىل حكمة اخلالق يف التعويض عن برصها 
حينام يعجبنا صنع اإلنسان جهاز الرادار، ففي حكمة اخلالق وجعلـه هـذه 
ٰالصنيعة للخفاش ما هو أعجـب ، ونحـن حيـنام ننظـر إىل جهـاز الـرادار 
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ٰالبـرش املـؤدي إىل التـدمري واهلـالك ففـي إسـتخدام وإستخدامه يف حتطيم 
هتداء يف الظالم والبحث عن قوتـه ليعتـاش بـه إىل االاخلفاش جهازه هذا 

ونحن حينام نرى ما بلغـه اإلنـسان مـن وسـائل يف اخرتاعـه ! تدبري أفضل
القنابل الذرية واهليدروجينية، يسعى هبا إىل حتطيم نفـسه وخـراب العـامل ، 

 .املخلوقات وسائلها لغرض معاشها طريقة أفضلِذه ففي إستخدام ه

ّأال ترى من عجائب لطفه أنه هـدى هـذا املخلـوق الـصغري، وجعـل 
ّأال ترى من غرائب عظمته أنه هدى ! معاشه يف الظالم رغم ضعف برصه؟

ٰ صغارها وكبارها يف مسلكها للوصول إىل غايتهـا رغـم عـدم األحياءهذه 
فـسبحان ! يستخدمها اإلنسان يف حياتـه؟إستخدامها بعض الوسائل التي 

 .)١( هداها ، وسبحان من منحها فطرهتااألحياءمن أعطى هلذه 

                                            
ومن لطائف صنعته وعجائـب خلقتـه، مـا : (يف وصفه اخلفاش× عن اإلمام عيل) ١(

 يشء، أرانا غوامض احلكمة يف هذه اخلفـافيش التـي يقبـضها الـضياء الباسـط لكـل
وتبسطها الظالم القابض لكل حي، وكيف عشيت أعينها عن أن تستمد من الشمس 
ٰاملظيئة نورا هتتدي به يف مـذاهبها، وتتـصل بعالنيـة برهـان الـشمس إىل معارضـها،  ً

وردعها بتأللؤ ضيائها عـن املـيض يف سـبحات إرشاقهـا، وأكنهـا يف مكامنهـا  عـن 
وجاعلـة الليـل . ٰفون بالنهار عـىل أحـداقهاالذهاب يف بلج إئتالفها، فهي مسدلة اجل

فال يرد أبـصارها أسـداف ظلمتـه، وال متتنـع يف . ًرساجا تستدل به يف التامس أرزاقها
فإذا القت الشمس قناعها، وبدت أوضـاح هنارهـا، ودخـل . امليض فيه لفسق وجنته

ٰمن ارشاق نورها عىل الضباب يف وجارها، أطبقت األجفان عىل مآقيها وتبلغـت  ممـا ٰ
ًوالنهار سكنا . ًفسبحان من جعل الليل هلا هنارا ومعاشا. إكتسبت من فئ ظلم لياليها

 .)٢٦٦: هنج البالغة). ًوقرارا
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 :مقاومة الطعش

ومن احليوانات التي تتالئم مع البيئـة، وهـي احليوانـات الـصحراوية 
ٰالتي تبقى مدة طويلة بدون ماء ، فال تصاب بأذى مع ما حييطها من الطقس 

ً من ذلك، احليوانات التي ال ترشب املـاء بتاتـا، وأغرب. اجلاف وشدة احلر
ّ، والعنب الذي يعتقده الناس بأنـه إذا عطـش )نوع من الطيور(مثل اخلرض 

ٰإستقبل الريح وفتح فاه فيكون بذلك ريه، والعرب رضبت مثال عىل اليشء  ً
ٰال يكون هذا حتى يرد العنب(املمتنع بقوهلا  بمعنى إستحالة ورود العنب ) ّ

 .املاء

ولقد تعجب العلامء من أمر هذه احليوانات، والتي هلـا أجهـزة هـضم 
ّوتنفس وأفراز، إن تبقى بدون ماء ، فأجرى كل منهم ُ  بخـصوص أبحاثه )١(ٰ

 .املوضوع هذا ، وإختلفت التعاليل بذلك

لتلك احليوانات أعضاء متتص هبـا الرطوبـة مـن [إن : فأدعى أحدهم
ٰ، إال أنه مل يالحظ عىل مثل هـذه ]امهااهلواء، وحتوهلا ماء تسد به حاجة أجس ّ

 .ٰاألعضاء املوجودة يف جسمها ، القابلية عىل إمتصاص رطوبة اهلواء

تأخذ ما حتتاج إليه من املاء من طعامها، عنـد حتليلـه [بأهنا : وقال آخر
ًيف أجسامها حتليال كيمياويا ، فربى أحدهم فأرة برية، وإقترص يف غذائها ع ]ً

ٰ يقدم هلا ماء فاستمرت عـىل هـذه احلالـة فـرتة شـهر مل ىل حبوب يابسة ومل
 . ترشب خالله املاء، وعندما قدم هلا املاء نفرت منه ومل ترشب

                                            
 .٢٠: فصول يف التاريخ الطبيعي) ١(
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 إطعامهـاٰوأجرى آخر نفـس التجربـة فاسـتمر ثـالث سـنوات عـىل 
ٰاحلبوب اليابسة، ومل يقدم هلا املاء مطلقا، مما يدل عىل أهنا ال تعتمد عىل املـاء  ٰ ً

 . غذائها االعتياديّالذي يكون يف

إن هيدروجني املـواد، يتحـدان يف داخـل جـسمها : [وقسم من يعتقد
 ].ويتكون منها املاء

ًوعىل فرض صحة الرأي األخـري، وإعتبـاره أفـضل التفاسـري إقناعـا  ٰ
ّوأكثرها للعقول مطابقة، وهو الرأي السديد الذي يمكـن أن يؤخـذ بنظـر 

 .االعتبار ويعقد عليه

ٰسيطر عىل احتـاد النـسب يف داخـل جـسم احليـوان؟ فمن املرشف وامل
بذرتني من اهليدروجني وذرة واحدة مـن األوكـسجني ليكـون املـاء ، فلـو 

 اإلمهالًزيدت أو نقصت هذه النسب ملا تكون املاء إطالقا، فهل هذا نتيجة 
 والعبث يف املقادير؟

ٰإن االسـتمرار عـىل تكـوين نـسب معينــة وثابتـة مـن املـاء يف داخــل 
ًامها، ال يمكن أن يكـون مهـال وعبثـا، ألن أجس  والعبـث خيلـف اإلمهـالً

مقادير غري متساوية وغري منتظمة، يف فرتة تكوينها وإنعدامها تارة وإفراطها 
يف أخرى، النه ال يقع ضمن قاعدة معينة وقانون ثابت، وإنام تقع حتت تأثري 

ٰ إىل الــصدف، وبتكــرار حمــاوالت آليــة واقعــة حتــت تــأثري معــني، تــؤدي
ميكانيكية العمل، فاحليوانات ليست واقعة حتت مثل هذه التـأثريات وإنـام 
ٰختتلف حياهتا من بيئة إىل أخرى وحتت ظـروف غـري ثابتـة ومـع إخـتالف 
ٰحميطها نشاهد ثبات نسبة املاء يف جسدها، لتحافظ  عىل النسب الداخلـة يف 
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 .تركيب جسمها

ًظمة ، البد أن يكون حكـيام، ٰإن املرشف واملسيطر عىل هذه النسب املنت
ًظام ، الن فاقد اليشء ال يعطيـه واملـنظم تً والعبث ال خيلف شيئا منفاإلمهال

ٰهذا هو الصانع الذي لـه القـدرة  عـىل أن يـضع الـيشء بقـدر ومـوازين،  ّ
ّوالقدرة هذه ال تصدر إال عن يد قاهرة فوق كل األمور، تستطيع أن تقـول  ُ

ِهـو اهللاَُّ الـذي ال إلـه إال هـو عـامل الغيـب ﴿ لليشء كن فيكون ، ذلـك هـو اهللا ْ َ َ ََ ْ َّ َ َ َُّ
ِ َ ُ ُِ ِ ِ

ُوالشهادة هو الرمحن الرحيم  َّ َِّ ُِ َ َ َ ََ ْ ُ ُ هو اهللاَُّ الذي ال إله إال هو امللك القدوس الـسالم *َّ ََّ ُ َُْ َ َ َُّ ْ َّ َ َ َُّ ِ ُ ُِ ِ ِ

ْاملؤمن املهيمن العزيز اجلبار املتكرب سب َّ َ ُ ْ َ ُُ ُ ِّ ُ ََ َ ُْ ْ ُْ ُُْ ِْ ْ ِ َحان اهللاَِّ عام يرشكون ِ َُ ِ ْ َُ ُ هو اهللاَُّ اخلالق البارئ *ََّ ِ َ َ َْ ُ ِ ْ ُ
ــز  ــساموات واألرض وهــو العزي ــا يف ال ــه م ــسبح ل ــامء احلــسنَى ي ــه األس ُاملــصور ل ِ َ َ َ َ َ ُ ُ ِّ ُ ُ ِّ َْ ْ َ ْ َُ ِ ْ َ َّ َ َ ْ ُ َ ْ َُ َِ ِ ْ ُْ

ُاحلكيم َِ ْ﴾)١(. 

 :ظاهرة االختفاء

لبيئـة، فيحـاول إن االختفاء لدى احليوان هي إحدى عوامل مالئمـة ا
ًاحليوان دائام إخفاء معامله من حيث اهليكل والظل، فيخفي هيكله بواسـطة 

 .تناسقه اللوين مع املحيط كي ال يرى ، فهو نوع من أنواع اخلداع البرصي

ًويسعى احليوان دائام إىل إخفـاء ظلـه أيـضا، فيأخـذ بتغيـري  ٰ  هاعأوضـً
ٰويستلقي عىل ظهره مـرة و أخرى، ثجيحسب الظرف املكاين، فينبطح تارة و

ًأخرى، فيضغط نفسه كي يالئم املحيط ويعترب السكون عـامال مـساعدا يف  ً
 .إخفائه، فان أي حركة يبدهيا تكشف نفسه للعدو

                                            
 .٢٤ ـ ٢٢: سورة احلرش) ١(
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وظاهرة الـتاموت لـدى بعـض احليوانـات مـن أهـم وسـائل الـدفاع 
ٰواهلجوم، فيبدي عالئم تدل عـىل مفارقتـه للحيـاة، فكثـري مـن احلـرشات 

ًومن احليوانات ما يتخذ أوضاعا تشابه أغصان .  يتاموت الثعلبتتاموت كام
 .ّبعض النباتات، فيظن الرائي بأنه غصن ، مثل عصا الداعي وفرس النبي

وتبدل األلوان لدى بعض أنواع احليوان ومالئمتها مع املحيط ، يعترب من 
العوامل املهمة يف االختفاء، فهناك بعـض العظايـا والزواحـف والـسالحف 

ٰنسجم من حيث اللون مع املحيط إنسجاما تاما، حتى أهنات ّ ً  تكاد ال تـرى مـن ً
شدة املالءمة، وإذا ما تغري املحيط فاهنا تغري لون جلدها حسب مـا حييطهـا 

 . واملاء وغريهاواألعشابمن األرض 

ٰوأبرز مثل عىل تبدل األلوان ورسعة تغريها هو احلرباء، فتتلون بلـون 
) ١٥(ٰد أن التبدل من لون إىل آخر حيتاج من الوقت املحيط برسعة ، فشوه

ٰمخسة عرش دقيقة، أما يف حالة التغري من اللون الباهت إىل اللون فيحتاج إىل  ٰ
 .أربعة دقائق لتغري اللون

 عن هذا الـسؤال، جيـب فلإلجابة؟ األلوانكيف تتبدل هذه : فلو قيل
 .علينا أن نرشح ماهية األصباغ وحقيقتها

أهنا ناجتة عن : يلق عن ماهية األصباغ ، ف)١(ة فرضياتلقد وضعت عد
أن أكثر األصباغ النباتية أمهية هو الكلوروفيـل، وهـو [مصدر نبايت ومؤداه 

خليط من أصباغ خرضاء وزرقاء وصفراء، والصفراء أنواع من الكـاروتني 

                                            
 .٦٦، ٦٥، ٦٠: إستخفاء احليوان) ١(
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ٰ النباتيـة التـي تتناوهلـا احليوانـات متيـل إىل األصباغ، وأن هذه الزانثوفيلو
 ].لوين بعض األجزاء الداخليةت

املواد ً لدى احليوان، فشوهد أهنا ختتلف تركيبا عن األصباغلقد حللت 
 .السابقة فالبد إذن من مصدر آخر للتلوين غري املصدر النبايت

 ناجتـة عـن ختلـف هـضم بعـض املـواد األلـوانوقال آخر إن بعـض 
ء مـع الـسمراء الغذائية، فقال تنشأ األلـوان الـسوداء والـسمراء والـصفرا

 احلية، من مـادة تنـتج األنسجةالنحاسية، من صبغ يسمى ملنني يتكون يف 
 ]. الربوتينيةاألطعمةًعادة وطبيعيا يف هضم 

س، حيـث التعقيـد وإن هذا التعليل غري مقنع للعقول ومـريض للنفـ
احلاصل يف تراكيب املـواد، املتخلفـة عـن هـضم املـواد الغذائيـة املتنوعـة 

 يف التغيري األساسكيب، فال يمكن إعتبار املواد املتخلفة هي واملختلفة الرت
 .األلواناحلاصل يف 

 لك مجيع العوامل املؤثرة الداخلية اهلاضـمة لألطعمـة هيأّ أنه لو به
؟ فألوان الشعر والعيون واجللود األلوانالربوتينية، فهل يمكن أن تنشأ لنا 

 . الربوتينيةاألطعمة هضمن والقشور التي يف احليوان ، ال يمكن أن تنتج م

ّثم قالوا يرجع لـون العـني [... و] ًإن امللنني غالبا ما يوجد يف العني[: ُ
آخرون زرقـة العيـون، فـأثبتوا أن علامء ، فبحث ]ٰالزرقاء إىل وجود امللنني

ٰ ناتج عن عدم وجود الصبغ هنائيا، وليس هناك أي تأثري عىل األزرقاللون  ً
 .مللننيظهور اللون هذا بصبغة ا

 مشهورة عن العالقة الوثيقة ويمدنا اهليموكلبني بحالة[: وقال آخرون
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ًبني ـ فسيولوجيا ـ أية جمموعة من احليوانات وطبيعة أصباغها وكل جمموعة 
 ].ا نوع خاص من اهليموكلوبنيهلمن احليوان 

 األثـره لـوبعد دراسة اهليموكلبني املوجود يف دم احليوانات، ظهر بأن 
واحلمراء والزرقـاء، فـاللون االمحـر  مثل اخلرضاء ناأللوابعض يف إظهار 

 الداكن ناتج عن طريق الغدة واألمحرالفاتح هو لون اهليموكلبني واالخرض 
 واألزرقًالصفراء التي يف الكبد والتي يكون مصدرها اهليمـوكلبني أيـضا، 

 .ًينتج من املصدر نفسه أيضا

 األلـوانشابه احلاصل بني هـذه ًويمكن إعتبار التعليل هذا صائبا ، للت
 فهـي موضـع حـدس، والزال األلـواناملتخلفة عن اهليمكلوبني، أما بقية 

ٰالنقاش بني العلامء يف هذا املوضوع ممتدا حتى اآلن ّ ً. 

ً، فهـو الـيشء القليـل جـدا يف األصـباغهذه نبذة خمترصة عن حقيقـة 
جلـد احليـوان ٰرشحنا هذا ، ولنأت إىل ظـاهرة تبـدل االلـوان وتغريهـا يف 

ًفهناك أيضا عدة فرضيات متباينة الزالت قيد الدرس والبحـث، وسـنذكر 
 .بعضها لتتمة املوضوع وإهنا بحث االختفاء

ٰ عىل تغري اللون يف )١(فالتجارب التي أجراها األستاذ هيمني ومعاونوه
ٰالصفيخشوميات والربمائيات، التي عزاهـا إىل سـبب هرمـون، يتكـون يف 

أن هناك هورمونـان يفـرزان يف الغـدة التخاميـة، : ومؤداه. ةالغدة النخامي
 من الغدة النخامية يفرز األوسطجيددان املالءمة مع السطح املحيط، فاجلزء 

                                            
 .٢٤٠، ٣٢٦: استخفاء احليوان) ١(
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للتغـري إىل اللـون الـداكن، واجلـزء الـدرين منـه يفـرز ًهورمونا يـستجيب 
. رى تقـرر ذلـكخـًهذا يكون تبعا لعوامـل أًهورمونا يستجيب إىل التغيري 

ًن املعروف سابقا قبل إجراء جتارب هيمني، إن الفص اخللفي من الغدة وكا
النخامية، يسبب متدد حـاالت اللـون، وتـم انقباضـها بحقـن احليوانـات 

 .ًباالدرنالني، ولكن الزال البحث هذا مستمرا ومل يؤكد بعد

، فاسـتنتج أن وأجرى آخرون جتـارهبم يف تغـري اللـون يف الزواحـف 
لية، تسبب شحوبة اللـون، ولكـن نـشاهد أن احلربـاء ال درجة احلرارة العا

، ومـع األشـجارًتستطيع أن تتحمل احلرارة املرتفعة، وتستظل دائـام حتـت 
 .ذلك فان اللون الباهت يظهر عندها يف الظل وبدرجة حرارة أوطأ

ًان جلد احلرباء شديد احلـساسية للـضوء، فهـو يعمـل تنبيهـا : وقيل 
حتـدد حـامالت امللنـني ، وحيـدث اللـون الـداكن ً يسبب انعكاسـا ًابتدائيا

، يؤدي فعلها إراديً فعال منعكسا غري األساسٰويكون تغري اللون عىل هذا 
  .صبية يف اجللد والعنيعبواسطة مستقبالت 

ولكن مل حيدد بعد كيفية سلوك وآليـة التغـري يف اللـون هبـذا الـشكل، 
ًفالعملية ليست إال افرتاضا وضع هبذه الصيغة ّ. 

 يف جلود احليوانات، ما هي إال أقـوال األلوان وتبدل اإلصباغفحقيقة 
ٰعىل مستوى الفرضيات ، وحتى لو أصبحت هـذه الفرضـيات يف مـستوى 

 وتبدل األلـوان، اإلصباغالنظريات واستخلص منها قواعد عامة يف ماهية 
ّ ، الـذي وضـع األحيـاءٰفان ذلك يدل عىل عظمـة الـصانع واخلـالق هلـذه 

ّ وركز دعائمه منذ نشأهتا األوىل، وما اإلنسان إال مكتشف األسايس القانون ٰ
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 .لتلك القواعد

 بـه إيامننـاٰوان اهللا تعاىل خلقها لنا، لكي تكتشف هذه احلقائق، ليـزداد 
ٰوتعظيمنا له ، وشكرنا إياه عىل ما وهبنا من النعم والعطايا، التي ال تعد وال 

َوإن تعدوا نعمة ا ﴿حتىص،  َْ ْ ُ َِ ُّ َ ٌهللاِّ ال حتصوها إن اهللاَّ لغفور رحيمِ َّ ٌِ ُ ََّ َ َِ َ ُ ْ : ٰ وقوله تعاىل)١( ﴾ُ
ِومن النَّاس والدواب واألنعام خمتلف ألوانه كـذلك إنـام ْخيـشى اهللاََّ مـن عبـاده  ﴿ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ُ َ َ َ ِّ َ َ َ ََ َ َُ َْ َّ ُ َ ْ َِّ َ َ ْ َْ ٌِ ِ ِ َ

ٌالعلامء إن اهللاََّ عزيز غفور َُ ََّ ٌ َِ ِ َ ُْ﴾ )٢(. 

                                            
 .١٨: سورة النحل) ١(

 .٢٦: سورة فاطر) ٢(





 

 

 

 

 

 :اينالثالقسم 
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التكييف مالئمة الكائن احلي للعيش يف ظروف معينة ، فـالتحويرات 
 .واالنتشار والسبات والتنافس يف النبات، كلها حماوالت للتالؤم مع البيئة

فالتحويرات لغـرض تثبيـت النبتـة، ومالءمـة املنـاخ، والـدفاع عـن 
بايت يف بقاع األرض ، إنام يتم بواسطة النفس، واالنتشار لغرض التوزيع الن

 .اإلنسان أو الرياح واملاء واحليوانات

والسبات إنام هو لغرض حدوث بعض التغريات يف النبـات، لتجهيـز 
 . من النمو، بعد فرتة السباتاألخرىمواد للحالة 

 . والفضاء والنوراألوليةٰوالتنافس لغرض احلصول عىل املواد 

ٰرص تكييفها يف بيئتني، مها احلياة عىل اليابـسة فاملحاوالت السابقة ينح
، وهلا ظرفها أعالهواحلياء يف املاء، ولكل منها جتري فيها املحاوالت األربعة 

ًالعام، ولكل نوع من النبات له أيضا ظـرف بيئـي خـاص، يمتـاز بـه عـن 
 .، ولكن مجيعها ضمن البيئة العامةاألخرى األنواع

ًاملحيط والبيئة املناسبة ، مل يكن اتفاقـا إن التكييف للتالؤم مع الظرف 
نتخبـت بنفـسها  عرضية شاذة منشؤها عـشوائي، أو اوإمهاال، أو انه نتيجة

ظم ت باخللقـة جعـل برتتيـب منـنـشؤها املالئمـة، يف حـني ان ًطبيعيا البيئة
ومنسق، وهلا قوانينها اخلاصة، وهـي كأحـد الطبـائع الكامنـة املتدرجـة يف 
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ٰأسالفها حتى النش ّوء األول، ويفيد وجودهـا وتوارثهـا يف اسـتدامة النـوع ّ
 .وبقاء الفرد

ّك الطبائع ترجع إىل اخلالق عز وجل يف ترتيبها وتنظيمها ، ذلـك لإن ت ّ ٰ
ِّإن اهللاَّ فالق احلب  ﴿: ٰبأهنا جزء من مشيئة اهللا تعاىل يف خلق النبات، ومن آياته َ ْ َ َُّ ِ ِ

َْوالنَّوى ْخيرج احلي من امل َْ ُ َ َِ َّ َ ِ َيت وخمرج امليت من احلي ذلكم اهللاُّ فأنى تؤفكونُ َ َ َ ْ َُْ ُ ُْ ُْ َّ َ ُ ِّ َِ ِ ِ َِ ِّ ُ َ ِِّ﴾)١(. 

يف توحيده، إمـالء × ّحممد الصادقٰويشري إىل ذلك اإلمام جعفر بن 
فلمن هذا التقـدير  (األشجارللمفضل بن عمر ، حينام يقول عن التدبري يف 

ّإال ملقدر حكيم، وما العلة فيـه إال تفكيـه  اإلنـسان هبـذه الـثامر واألنـوار؟ ّ
 .)٢ ()ٰوالعجب من أناس جعلوا مكان الشكر عىل النعمة جحود املنعم هبا

ّوعــن إرادة اهللا عــز وجــل يقــول ّ النافــذة يف كــل يشء اإلرادة: (×ّ ُ
 .)٣ ()واألمر املطاع

 .واليك بعض ظواهر التكييف

                                            
 .٩٥: سورة األنعام) ١(

 .١٤٤، ١٤٥: توحيد املفضل) ٢(

 .١٤٤، ١٤٥: توحيد املفضل) ٣(
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 احليـاة، وكـل جـزء يتحـور ٰعىلها تتحور بعض النباتات الستمراريت
حسب احلاجة املقتـضاة، أو يأخـذ الـشكل املالئـم للغـرض واألغـراض 
متعددة أمهها تثبيت النبتة ومالءمة املناخ والـدفاع عـن الـنفس ، فاجلـذور 

ٰور كـل منهـا إىل مـا حـ والـثامر والبـذور، يتاألزهارو األوراقوالسيقان و ّ ُ
 .يالئمها من األغراض أعاله

 :تالتثبي

ٰان اجلذور تتحـور لغـرض التثبيـت، فيتحـور قـسم منهـا إىل جـذور 
 .عرضية أو هوائية

 ، والتـي تتـدىل األوراقمـن هي التي تنشأ من السيقان أو : فالعرضية
 .مثل اجلذور الناشئة من العقد السفىل لسيقان الذرة: وتدخل الرتبة

دي، وقـد ال  وخترتق الرتبة مثل التني اهلناألغصانتنشأ من : واهلوائية
ٰخترتق هذه اجلذور الرتبة بل تتعلق عىل نباتـات أخـرى للتثبيـت هبـا مثـل 
اللبالب، ومجيعها تقوم بدور التثبيت ووظيفة أخرى هي االمتصاص التـي 

 . التي تنمو حتت الرتبةاألصليةأخذ الشكل املالئم للتثبيت فهي اجلذور ت
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 الـسيقان اعأنـو، كأحـد واإلسـنادتتحور لغرض التثبيـت : والسيقان
ٰوالضعيفة لـيس هلـا املقـدرة عـىل االنتـصاب، . الضعيفة والسيقان املمتدة

ٰهي املتسلقة التي تصعد إىل : واملحورة منها. ٰفتستند عىل غريها لتثبيت النبتة
تحـورة مٰاألعىل، وتتسلق بواسطة حوالق، وهي عبارة عن أعـضاء خيطيـة 

 هي أغصان حمـورة تنـشأ والسيقان املمتدة.  مثل حوالق العنبأغصانعن 
ٰ الـساق، ومتتـد عـىل سـطح األرض، وتثبيـت بواسـطة اجلـذور أسفلمن 

ٰعم الناشئة عـىل بعـض االعرضية  املتدلية داخل الرتبة ، واملسرتسلة من الرب
 .نقاط معينة هلذا الغصن مثل الشليك

فهـي الـسيقان : أما املتكيفة حـسب الـشكل املالئـم لـنفس الغـرض
ٰمن السيقان الـضعيفة، فالزاحفـة هـي التـي تزحـف عـىل الزاحفة وامللتفة 

 .)١(األرض، لثقل أثامرها مثل الرقي والبطيخ

ٰهي التي تلتف حلزونيـا مـستندة عـىل غريهـا مثـل : والسيقان امللتفة ً
                                            

فكـر : (عن محل اليقطني وما فيه من التدبري واحلكمـة: قوله× عن اإلمام الصادق) ١(

يا مفضل يف محل اليقطـني الـضعيف، مثـل هـذه الـثامر الثقيلـة مـن الـدباء والقثـاء 

 يف ذلك من التدبري واحلكمة فانه حني قدر أن حيمل مثـل هـذه الـثامر، والبطيخ، وما

ًجعل نباته منبسطا عىل األرض ولو كان ينتصب قائام كام ينتصب الزرع والـشجر، ملـا   ٰ ً

. ٰاستطاع ان حيمل مثل هذه الثامر الثقيلة ، ولتقصف قبل إدراكها وانتهائها إىل غاياهتـا

رض، ليلقـي عليهـا ثـامره، فتحملهـا عنـه فـرتى ٰفانظر كيف صار يمتد عىل وجه األ

ًاألصل من القرع والبطيخ مفرتشا األرض ، وثامره مبثوثة عليها وحواليه كأنـه هـرة 

 .١٤٦: توحيد املفضل). ممتدة، وقد اكتنفها جراؤها لرتضع منها
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 .االيبوميا

ٰ البزاليا املتحـورة إىل ل ، مثواإلسناد تتحور لغرض التثبيت األوراقو
ًورات احلاصلة والتكييفـات احلادثـة سـابقا، و تأملنا التحلحوالق للتسلق  

 يف الرتبـة األصيلٰ إىل اجلذر واإلسناد، لإلثباتلوجدناها العوامل املساعدة 
 ، لرأينا أن هذه التحويرات ذات أمهيـة بالغـة يف اإلثباتولو متعنا يف فائدة 

 ثانيـة، لـشاهدنا إنباهتـا وعـدم عليهـاحياة النبتة، فلو أقمنا جتربة بالقضاء 
 . من ذلكلفائدة املتوخاةا

إن حتوير هذه األجزاء من النبات لغرض التثبيت، برهان قاطع ودليل 
مة الصانع وقدرة اخلالق، يف جعل إضافات مساعدة للجذر كٰساطع عىل ح

 .)١(الراسخ يف الرتبة، ومنعها من السقوط والفناء
                                            

تأمـل احلكمـة مـن خلـق الـشجر (يف احلكمة مـن خلـق الـشجر × عن الصادق) ١(

غذاء الدائم كحاجة احليوان، ومل يكـن هلـا الٰهنا ملا كانت حتتاج إىل وأصناف النبات، فإ

أفواه كأفواه احليوان، وال حركة تنبعث هبا لتناول الغذاء، جعلت أصوهلا مركـوزة يف 

ليهـا مـن الـورق والثمـر، ٰغـذاء، فتؤديـه إىل األغـصان ومـا عاألرض لتنزع منها ال

هلا التـي هـي كـاألفواه ملتقمـة فصارت األرض كاألم املربيـة هلـا ، وصـارت أصـو

ٰكـام ترضـع أصـناف احليـوان أمهاهتـا، أمل تـر إىل عمـد . لألرض لتنزع منهـا الغـذاء
ّالفساطيط واخليم، كيف متد باالطناب من كل جا نب، لتثبت منتصبة فـال تـسقط وال ُ

ّيل، فهكذا جتد النبات كلـه لـه عـروق منتـرشة يف األرض ، ممتـدة إىل كـل جانـب مت ُ ٰ
وتقيمه، ولوال ذلك كيف كان يثبت هذا النخل الطوال والـدوح العظـام يف لتمسكه 

 .١٤٣: توحيد املفضل). الريح العاصف؟
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 :املناخ

 الشوكية والتحويرات التي حتدث لغرض املناخ، كام يف بعض السيقان
حتورت  عن أغصان، وأصـبحت صـلبة مدببـة لتـصغري مـساحة الـسطح 

ح لتتالءم مع الطقـس اجلـاف، لكوهنـا املعرض للتبخر، كام تقل عملية النت
 .مناطق جافة تعيش يف

أما السيقان املتكيفة للشكل املالئم للمناخ، كالسيقان الورقيـة، وهـي 
وقد غطت بطبقة من . بري مثل الصاألوراققان خرضاء منتفخة، شبيهة بيس

 فقـد أوراقهـااملادة الشمعية ، لتقليل عملية النتح وخزن املواد الغذائية، أما 
 .أصبحت صغرية ومدببة ، لتالئم معيشتها يف املناطق الصحراوية

 تالئم املناخ املحيط هبا ، فالتي تنمو يف املناطق إشكاال تأخذ األوراقو
 كبرية، وذلك لتعريض اكرب غصانواألاالستوائية تكون عريضة ومسطحة 

 املنطقة هذه دائمية ـ عن طريق أمطار املياه الزائدة ـ ألن إلزاحةسطح ممكن 
 .عملية النتح

 فيهــا صــغرية األوراقوالتــي تنمــو يف املنــاطق الــصحراوية، تكــون 
 لتقليل عملية النـتح، كةيسمومدورة أو مدببة وأبرية، حتيطها طبقة شمعية 

 .ل يف تلك املناطق للجفاف احلاصوذلك

 صـغرية، وتأخـذ األوراقاملنـاطق البـاردة، فتكـون  أما التي تنمـو يف
 . تالئم الطقس املناسب هلاإشكاال

 الصغرية والنباتات املجهريـة األوراقوقد تنبت بعض النباتات، ذات 
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لتكون يف مأمن من برودة الطقس التي ترضها ، النخفاض درجـة احلـرارة 
 واملحيطات، ألن درجة حرارة املياه ال البحارعرض حتت الصفر، فتنمو يف 

ْٰ  م، وحيافظ عىل هذه الدرجة حتى عند االنجامد، فتعيش هذه ٤ عن ظتنخف ّ ٰ
 . احليوانات يف مأمن من برودة الطقسوكذلكالنباتات ، 

ــة األوراقٰهــذا بالنــسبة إىل شــكل  ٰ ، أمــا التكييــف بالنــسبة إىل نوعي
مناطق يف العامل ، يكون فيها التوزيـع النبـايت النباتات، فتشاهد هناك سبعة 

لكل من القسمني الشاميل واجلنويب، وتشمل عن نوعني من احلياة مها احلياة 
ًعىل اليابسة واحلياة يف املاء، فنذكر هنا خمتـرصا عـن نباتـات هـذه   األقـسامٰ

ٰمبتدئني بالقسم الشاميل وتوزيعها النبايت، من القطب الـشاميل حتـى منطقـة  ّ
 .ستواءاال

فالنباتات التي تعيش فيها، هي االشنات واحلشائش : منطقة التندرا) أ
ً القصرية، وفصل النمو قصري جـدا ال يزيـد األشجاروبعض الشجريات و

 .ً يوما٦٠عن 

ان نباتات هذه املنطقة هي من . منطقة الغابات الصنوبرية الشاملية) ب
 مثل الصنوبر، وتتكون  اخليطيةاألوراق الدائمة اخلرضة، وذوات األشجار

 . الشجريات واحلشائشأنباتٰفيها الظالل تؤثر عىل 

ان مـن خواصـها ان تكـون : منطقـة الغابـات النفـضية املعتدلـة) جـ
 والـشجريات وبعـض األعـشاب ، فتكثر فيها األوراق متساقطة أشجارها
 . ذوات الثامر اللبية والبندقاألشجار وخاصة األشجار

ملراعي الطبيعية، وتتميز بنمـو اتكثر فيها : تدلة منطقة احلشائش املع) د
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 .احلشائش ، وكثري منها ذات الريزومات

إن هذه املنطقة تشبه منطقـة احلـشائش : االستوائيةمنطقة السافانا ) هـ
 بصورة متباعدة، مثل االكاسيا ونباتات احلليـب األشجارولكن تنترش فيها 

 ).اليوفوربيا(

ا النباتات التي ختـزن امليـاه كالـصبري وتنمو فيه: منطقة الصحاري) و
 . الصحراويةواألعشاب

تنمو فيها األشجار الطويلة الدائمـة :  االستوائيةاألمطارمنطقة غابات ) ز
ٰاخلرضة، والنباتات املتسلقة، والنباتات التي تعيش عىل قلف األشجار ويكـاد 

 .ينعدم نمو احلشائش بسبب قلة شدة الضوء حتت األشجار

 ذات مناطق حياتيـة متعـددة، موزعـة بينهـا ، هلـا نفـس وهناك جبال
 . البيئية بينهااألدوار

ٰهذا بالنسبة إىل احلياة عىل اليابسة، أما احلياة يف املاء فتنقـسم إىل أربعـة  ٰٰ
 .أقسام

 األحـراش أطرافهـاٰفتنمـو  عـىل : ـ احلياة  يف االهوار واملستنقعات١
أمـا يف الـداخل . صاف، كالقصب والـربدي والصفـواألعشاب واألدغال

فتنمو بعض النباتات املائية، كزنابق املاء وتظهر أوراقهـا وأزهارهـا طافيـة 
 .فوق سطح املاء، وتنمو كذلك بعض الطحالب

ملجهريـة والنباتـات فتنمـو فيهـا النباتـات ا: البحـرياتـ احليـاة يف ٢
ء،  املـذاب يف املـااألوكـسجنيًاالبتدائية وتعترب هذه عامال مهـام يف وجـود 
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 األخـرى األحيـاءحيث تطرحه نتيجة عملية الرتكيب الضوئي، وتزويدها 
ٰ، عدا بعض البكرتيا التي ال حتتاج إىل ذلك، فهـي أوكسجنيٰالتي حتتاج إىل 

 .بكرتيا ال هوائية فتكتفي باملواد العضوية يف قاع البحرية

 واحلــشائش واألدغــالٰتنمــو عــىل الــشواطئ : األهنــارـــ احليــاة يف ٣
، أما املناطق العالية عند املنابع فتنمو الطحالب واحلزازيات، أما يف كالربدي

 .الداخل فتنمو الطحالب

وتنمو فيها الـداينموات والطحالـب : ـ احلياة يف البحار واملحيطات٤
الذهبيــة ـ الــصفراء والطحالــب الــسمراء واحلمــراء، مثــل الفيــوكس أو 

 .الپوليسيفونيا

ٰ أكـرب دليـل عـىل  ان هنـاك عنايـة إن التكييف السابق لغرض املنـاخ،
ورعاية يف شؤوهنا، وإال ملا أخذت هبذا الـشكل املنـتظم املالئـم لكـل نبتـة 
ظرفها املناسب، والتحويرات التي حتدث هلذا الغرض من األدلة التي تثبت 
ًبأن هناك يدا صانعة وإرادة نافذة، جعلتها تالئم الظرف املحيط هبا، وهـذا 

ّل يف جعـل هـذه التكيفـات والتحـويرات للنبـات ّنعم الباري عز وجمن 
 .األربعةحسب املناطق ومالءمتها مع الفصول 

 :الدفاع عن النفس

والتكييفات التي حتدث للدفاع عن النفس النباتية عديدة منها اجلذور 
فلو حرق أو قطع رأس جذير توقـف هـذا عـن الـسري، وينحـرف اجلـذير 

ذى، وإذا ضغط رأس اجلـذير فـإن اور عن اجلهة التي أصيب جماوره بأجامل
ًكان الضغط قويا توقف عن السري، وإذا ضغط بني جسمني أحدمها صـلب 
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ًقويـا انعطـف عـىل ٰتوجه إىل جهة الليونة ، وإذا مل يمكن الـضغط لني واآلخر 
ٰاجلسم الذي ضغطه، ويتجه اجلذر إىل البقعة التي تكثر فيها  لرطوبة، وإذا وقع اّ

، وإذا إليـهر، وإذا كانت هناك جاذبيـة انجـذب كلـه نور عليه انحرف عن النو
 .ّتسلط عليه عامالن سوية فيؤثر عليه العامل الذي هو أكثر فائدة له من اآلخر

ٰ عىل سري اجلذور داخل الرتبة، فلوحظ أن سريها )١(ولقد أجريت جتربة
تبلغ بقوة ربع رطل يف نموها الطويل، وثامنية أرطال يف نموها العريض، وان 

 . اجلذور خترتق الصخور الصلبة وتشققها، مثل التني والزيتونبعض

؟ وتـشقق أرطـالفام هي مصدر هذه القوة التي تدفع الرتبـة بقـوة ثامنيـة 
النباتية الصخور، طاملا نالحظ دقة وصغر خاليا القمة النامية يف اجلذير، فاخللية 

 لقوة؟تكاد ال ترى إال باملكرسكوب، هل بمقدورها ان تعطي هذه ا التي

أن اخلاليا تبدأ باالنشطار املتزايـد لتكـوين خاليـا :  من ذلكوأعجب
ٰجدد، فام هو الذي يدعوها إىل االنقسام؟ ان األمر اخلفي يف انقـسام خاليـا  ّ
القمة النامية وتوليدها القوة ال يمكن تركه ، وعدم رشح هذه النقطـة التـي 

 .طاملا يرتكها الباحثون، وعدم التدخل يف رشحها

 ومل ترشح ، ألهنا حقيقة توصل الباحث أمهلتًريا مثل هذه األمور وكث
ّإىل إال يامن باهللا  ولكن الباحث العلمي عندما يصل يف مثـل هـذه املرحلـة . ٰ

لتخلص من األمور الالمادية ، والتي لمن األمور اخلفية، يضع هلا مسميات 
لعواطـف  الصانع واخلالق، ولكن تغلب عليـه ابإجياد الباحث أدركتوان 

                                            
 .٢٠: فصول يف التاريخ الطبيعي) ١(
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وصـل  ، فنراه يمأل بحثه بعبارات ومهية لـسد حلقـات الواألهواءوامليول 
ٰوالفراغ يف بحثه ، وليربز بطابع طبيعي خايل من كلمة اهللا مبني عـىل العلـم 
احلديث كام يدعيه، ولينال من وراء ذلك لقب براءة ذمة اكتشافه واخرتاعه، 

 .متع بالشهرة التي حيظى هبا يف هذه احلياةويت

ّ الذي يتطلع إليه ، ويرغبـه واألصل األساس ىاخفّأنه : ولكن احلقيقة
ّكل إنسان يشتاق ملعرفة   وكنه هذه املوجودات ، واخلفايا الكثرية التي أرسارُ

 .ًجيهلها والتي دائام هو يف شغل شاغل هبا

 بإجابـة عنهـا ومـن قـبلهم، فيجـاهبوا االستفـسارًوكثريا مـا حيـاول 
 والعبث، واإلمهالالعدم و والصدفةات، كالطبيعة مسفسطة ومربقعة بعبار

ٰوما إىل ذلك من املسميات التي تزيد يف بلبلة ذهنه وازدياد شكوكه، ليقع يف 
 .ّهوة من إال وهام

ٰلنبحث األمور اخلفية بحثا دقيقا بنوع من اجلديـة احلقـة، والنظـرة إىل  ً ً
ّق الـذي نحـن فيـه، نا ننجو مـن املـأزّعللً الواقعية املجدية نفعا ، األبحاث

 . واالطمئنان حليفنا والسعادة هدفناأمرناكون يف سالمة من نول

ّفام مهنا لو أعزيت هذه األمور إىل اخلالق، املوجد املنشئ األول للنبتـة،  ٰ
ٰاملستمر يف رعايتها وعنايتها، وما مهنا لو عللنا القوة للجذير إىل العلة األوىل  ٰ

ّاىل ، الذي هو علة كل يشء وإليه ترجـع للمعلوالت، وهو اهللا سبحانه وتع ُّ ٰ
 .األمور

ً معينة يف الدفاع عن نفسها، فتصعد مثال ًإشكاالوبعض السيقان تأخذ 
ٰإىل األعىل أو تتسلق أو تلتف، فتكون   مـن قبـل أكلها يف مأمن عن األوراقٰ
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 . الدوايل واللبالبأنواعاحليوان، مثل بعض 

بتة، فتتلون بعض أوراق النبات ً أيضا للدفاع عن الناألوراقوتتكيف 
). الـصبري(بام يشبه األرض ، كي ال هيتدي اليها احليوان مثل التني الشوكي 

 حادة أو ابرية تـؤذي أشواكأخرى، فتصبح ً إشكاال تأخذ األوراقوبعض 
ٰ إىل حد ما تشبه أصبحت األوراقاحليوان  عند ملسها مثل الرببري، وبعض 

 مثـل عليها األوراق تقتنصها ومتيتها، وتطبق املصائد، فإذا دنت منها حرشة
ٰ عىل شكل قمـع فـوق سـطح أصبحت األوراقالنباتات املثانية املائية، فإن 

ّاملاء ، فإذا وقعت عليها حرشة انفتح القمع وسقطت احلرشة إىل الداخل ثم  ُٰ
 وتقذف احلـرشة األوراقًتغلق فورا، فتموت احلرشة داخال وبعدها تنفتح 

 .امليتة

مثـل قانـصة الـذباب ونبـات اجلـرة ونـدى : النباتات القانـصةومن 
ٰ، الذي يكون عىل أوراقه يقع لزجة ، فإذا مسته حرشة فاهنا تلـصق الشمس  ّ

ٰ ، فتموت احلرشة يف داخلها ثم تفتح وتقذف إىل اخلارجاألوراقوتطبق  ّ ُ. 

 عليه النبايت املـشهور أطلقّالنبات الذي :  النباتات القانصةأشهرومن 
ّ الطبيعة، فإن يف كل ورقة من أعجوبةنيوس اسم لي  ينطبق  مرصاعانأوراقهُ

ً وحتتوي هذه عىل غـدد تفـرز سـائال حامـضيا قرمـزي ٰاحدمها عىل اآلخر، ٰ
ٰاللون، فإذا حطت حرشة عىل أحد املرصاعني فاهنام ينطبقان برسعة وتفـرز 

 .ًرجاالغدد سائلها لتميتها، وبعدها ينفتح املرصاعان لتطرح اجلثة خا

ٰص احلرشات، وتساعدها عـىل ن معينة لقأشكاالً تأخذ أيضا األزهارو
 مـا األزهـار الـسداتية واملدقيـة، ومـن أعضائهالك املواد اللزجة التي يف ذ
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، فـإذا سـطع األسـفلٰ معينة فتلتوي رؤوسـها وتتـدىل  إىل أوقاتتنفتح يف 
ا تتـدىل ومنها مـ.  وفتحت لتتقبل مصدر النوروارتفعتعليها نور الشمس 

 والبذور، فـإذا كملـت ونـضجت هنـضت وارتفعـت األثامرلغرض نضج 
 أرجـل صـنارات ملـسك أبـرزت آمنة من االعتداء عليها ، ألهنا وأصبحت

 تـربز صـنارات أثامرهـا العائلة الورديـة، فـإن أنواعاحلرشات، مثل بعض 
 . الذباب ومتيتهاأرجلملسك 

ً معينا، يف سـبيل الـدفاع عـن ً وطعامًوألوانا أشكاالبعضها  تأخذ األثامرو
ًنفسها، فاخلوخ واملشمش والتفاح يكون طعمها حامضيا قبـل نـضجها تقيهـا 
من االقتطاف، أو ان تكون الثامر حماطة بقرشة صلبة حتميها مثل اللوز والبندق 

 .ًوالفستق، وأحيانا تكون فوق القرشة الصلبة طبقة مرة عفصة كاجلوز

فاع، فتحـاط بعـضها بقـرشة صـلبة  للدأخرى إشكاالوالبذور تأخذ 
كبذرة اخلوخ، أو ان تكون البذرة نفسها مرة كاملـشمش، ومـن البـذور مـا 

ٰوانا مشاهبة للون األرض، فـإذا سـقطت عـىل األرض يلتأخذ ا ٰعـذر عـىل تً
 . اللوبياأنواعاحليوان التقاطها، كبذور اخلروع وبعض 

ّسوسن الـذي ومن النباتات ما حيمي بذوره بحركات غريبة، كنبات ال
يقلد احلية ذات االجراس، فإذا مسته احليوانات قامت بحركـات وصـاتت 

ومنهـا مـا تقـوم . ًبذورها مشاهبا ملا تقوم به احلية، فتهرب منها احليوانـات
بحركات واضحة مثل نبات السنط، فإذا ملست فاهنا تتدىل وتـضم اوراقهـا 

ا خجلة وتسميها ٰجمتمعة وكأهنا اصيبت باذى، فانزوت وانطوت عىل نفسه
 ).املستحية (العامة نبات 
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 ، فانقبــضت األوراقوقــد ملــست أوراق هــذه النبتــة وهــي منبــسطة 
ٰوريقاهتا وانطبقت بعضها عىل بعض كأهنا حتاول االبتعاد عنـي ، وزدت يف 
ملسها فابعدت وريقاهتا عني بقدر ما تسمح هلا اتصاهلا بالغصن، وكل هـذه 

 .ا ودرء اخلطر عنهاهلا جلب النفع احلركات التي تقوم هبا غايته

تنبت بني األشواك والعواسج لتحتمي هبا، ومنها مـا  ومن النباتات ما
ومنهـا مـا تنبـت حتـت املـاء كـي ال . تنبت مدفونة حتت الرتاب مثل الكامة

 .تقطف وتأكل

ٰلو القينا نظرة عابرة عىل التكييفات احلادثة يف تلـك النباتـات، والتـي 
ك قـدرة لـ ذئمة يف الدفاع عن نفسها، نجد ان مـن وراءاختذت اشكاال مال

قاهرة وقوة مسيطرة هلذه األمور واألحـوال ، وإال ملـا نمـت هبـذا الـشكل 
الذي يأخذ التكييف وسائل دفاعية تقيها، فالصيانة التي حتميها هي من نعم 

 ٰ، التي تكون النباتات اللبنة األوىل يف احليـاة الهنـااألحياءاخلالق إلستدامة 
 . مستهلكةاألخرى األحياءاملنتجة وبقية 

ٰ النافذة من قبل اهللا سبحانه وتعاىل اإلرادة إليهافلو ال الصيانة التي متتد 
 املنتجـة األحيـاءٰللنبات، يف املحافظة عىل نفسها النعدمت احليـاة بانعـدام 

 .)١(األخرى األحياءالتي تستند عليها 

                                            
تأمل نبات هذه احلبوب ! (يف بعض النباتات وكيف تصان؟× عن اإلمام الصادق) ١(

 يف أوعيـة مثـل اخلـرائط من العدس واملاش والباقالء وما أشـبه ذلـك، فاهنـا ختـرج 
ٰلتصوهنا وحتجبها من اآلفات، إىل أن تشتد وتستحكم ، كام قد تكون املشيمة عىل  ٰ= <
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ناخ والدفاع، كلها تعرب عـن إن التكييف والتحوير لغرض التثبيت وامل
ٰعظمة اخلالق وقدرتـه، عـىل جعـل هـذه التحـويرات والتكييفـات تالئـم 

ّ النافـذة كـام عـرب عنهـا اإلمـام اإلرادةاهنا . الظرف املحيط والبيئة املناسبة 
ّاإلرادة النافذة يف كل يشء (الصادق بقوله   .)١ () املطاعواألمرُ

َّوهو الذي أنزل من الس﴿ َ َ َ َِ َِ ََّ َ ُامء ماء فأخرجنَا به نبـات كـل يشء فأخرجنَـا منْـه ُ ْ َ ِْ َِ َ َ َْ َْ ِ ََ ٍَ
ْ َ ِّ ُ َ َ

ٍخرضا نخرج منْه حبا مَرتاكبا ومن النَّخل من طلعها قنْوان دانية وجنَّات من أعنَاب  ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ ً َ ُ ُِّ َ ٍُّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٌِ ٌ َْ ِ ْ ْ َِ ُّ ً
ٍوالزيتون والرمان مشتبها وغري متشابه ِ َِ َْ َ ُُ ْ ُ َّ َُّ َ َ ً َ ْ ََ َ ْ انظروا إىل ثمره إذا أثمر وينْعه إن يف ذلكم َّ َ َ َ ُُ ِ ِ ِ َِ َّ ْ َ َ ْ ُِ ِ ِ ِ َِ َ َ ِ

َآليات لقوم يؤمنُون َِ ٍْ ُ ْ ٍَ ِّ﴾)٢(. 

                                                                                             
ًاجلنني هلذا املعنى بعينه ، وأما الرب وما أشبه فانه خيرج مدرجا يف قشور صـالب،  =<

ٰعىل رؤوسها أمثال األسنة يف السنبل، ليمنع الطري منه ليتوفر عىل الزراع ٰ. 

ٰأوليس قد ينال الطري من الرب واحلبوب؟ قيل له بىل عىل هـذا قـدر األمـر فيهـا، : قال قائلفان 
ٰالن الطري خلق من خلق اهللا تعاىل وقد جعـل اهللا تبـارك وتعـاىل لـه يف مـا ختـرج األرض  ٰ
ّحظا، ولكن حصنت احلبوب هبذه احلجب لئال يتمكن الطري منها كـل الـتمكن، فيعبـث  ُ ً

ًفان الطري لو صـادف احلـب بـارزا، لـيس عليـه يشء حيـول . لفاحشهبا ويفسد الفساد ا

ٰدونه، ألكب عليه حتى ينسفه أصال، فكان يعرض مـن ذلـك ان يبـشم الطـري فيمـوت،  ّ
ًوخيرج الزراع من زرعه صفرا، فجعلت عليه هذه الوقايات لتـصونه ، فينـال الطـائر منـه 

ًشيئا يسريا يتقوت به، ويبقى أكثره لإلنسان فانه أو ّىل به، إذ هو الذي كدح فيه وشـقى بـه، ً

 .١٤٢: توحيد املفضل). ّوكان الذي حيتاج إليه أكثر مما حيتاج إليه الطري

 .١٤٤: توحيد املفضل) ١(

 .٩٩: سورة األنعام) ٢(
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يأ هلا ، فالوسائل إمـا هتتنترش النباتات يف بقاع األرض بواسطة وسائل 
نات، وسنبحث ان يقوم اإلنسان بنرشها أو بغريه، مثل الرياح واملاء واحليوا

 . يف نقل الثامر والبذوراألخريةالوسائط الثالثة 

ٰهناك بعض الرشوط التي هلا عالقة بانتشار النباتات، وهي قدرهتا عىل 
 .البقاء والتحمل ومقاومة املوانع واالجتاه ومعدل االنتشار

ٰقابليـة النبـات عـىل املعيـشة يف بيئـة معينـة، : ٰفالقدرة عىل البقاء هـي
ٰفالقدرة عىل التكاثر . يه ، وتكييف النبات لذلك املناخ املحيط به والتكاثر ف

ٰيف ذلك الظرف واستمراره عىل البقاء، جتعل النبات يستوطن تلك البقعـة، 
 .دهيالًا يًويصبح نباتا دائم

ٰ قابلية النبات عـىل مقاومـة الظـروف البيئيـة املختلفـة، :لتحمل هواو
 لـدهيا وأخـرى حتمل الظروف املحيطـة، ٰفهناك نباتات هلا قابلية عالية عىل

ٰحتمل واطئ يف البقاء، وعـىل هـذا وضـع مقيـاس معـني يف معرفـة حتمـل 
ٰالنبات، الذي يقع بني احلدين األعىل   نستطيع معرفة قدرة وبذلك، واألدنىّ

 .ٰ، عند االنتقال إىل البيئة اجلديدةلإلنباتٰالنبات عىل التحمل 

تي تعرقل سري طرق االنتشار، ومحـل احلواجز ال: ومقاومة املوانع هي



١٧٨ 

 يف األنـواع، وهذا ما حيدد انتشار أخرى يف مناطق لإلنباتالبذور أو الثامر 
ًمناطق معينة ، وختتلـف املوانـع بالنـسبة إىل نـوع النبـات أيـضا ، فالبحـار ٰ

هنار واجلبال والصحارى واملناطق العـشبية الواسـعة، عوامـل تعرقـل واال
ٰاهلا، هذا بالنسبة إىل احلياة عىل اليابسة ، أمـا احليـاة يف انتشار النباتات وانتق ٰ

املاء فهناك التيارات املائية القوية ، واختالف درجة حـرارة املـاء أو ملوحـة 
 .املاء أو وجود اجلزر، كلها موانع تعرقل سري انتشار النباتات املائية

يــاه ٰان اجتــاه االنتــشار يتوقــف عــىل الوســائل الناقلــة ، فالريــاح وامل
 وذلـك األنـواعنتـشار جتاهات معينة، وهذه قـد حتـدد يف اواحليوانات هلا ا

ٰبالنسبة إىل جمارهيا ، فتسلك الثامر والبذور جمرى سري تلك الوسائل، فمتـى 
ٰما اجتهت هذه الوسائل إىل مناطق مالئمة، وظروف بيئية مناسـبة ، حـدث 

نتـشار االل طـرق التي تقف مضادة يف سري وسائ: ومن العوامل . اإلنبات
 .األثامروًهي املمرات أو املسالك، التي تكون عائقا النتشار البذور 

ٰومعدل انتشار النبات يتوقف عىل نوعيـة البـذور، فقـد تعـرب البـذور 
ٰالصغرية وتتخلف البذور الكبرية، ويتوقف املعدل أيضا عىل طرق االنتشار  ً

 تنقل بواسطة السنجاب ، التياألشجار فقد قدر معدل انتشار بذور نباتات 
ّ كيلو مرتا يف كل ١ / ٦ّالذي يتغذى عليها، بمعدل   سنة، ومن املمكن ألفًُ

 سـم يف خـالل بـضع ٣٠انتقال البذور الصغرية بواسطة األعاصري حوايل 
 .ساعات

ؤثرة يف انتـشار النباتـات يف ملـهذه نبذة خمترصة عن بعض العوامـل، ا
 .تشارهابقاع األرض بدون تدخل اإلنسان يف ان
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 أمـاكنٰإن الوسائل السابقة، التـي حتمـل الـثامر والبـذور وتنقلهـا إىل 
ٰ، ليست هي الكل يف حتملها مسؤولية االنتقال عىل عاتقها، فالبد من أخرى

 مكيفة لالنتقال وإال األثامرو موجودة يف نفس البذور أخرىوجود عوامل 
 .عذر نقلها مع إنعدام وجود هذه التكييفاتتفانه ي

 هذه هي التي تـساعد البـذور والـثامر لالنتـشار بـرسعة، تتكييفافال
 :ٰبواسطة الوسائل الثالث، التي هي عىل النحو التايل

 :الرياح

فالبذور التي تتكيف لالنتشار بواسطة الرياح مثل بذور الصنوبر، فإن 
ٰ تساعدها عىل االنتقال، وللقطن شعريات طويلة مولـدة يف أجنحةلبذورها 

 .ٰعد عىل رسعة انتشارها بواسطة الريحالبرشة، تسا

والثامر التي تنقل بواسطة الرياح، تكون مكيفة لالنتقال هبذه الوسـيلة 
ٰ تـساعدها عـىل أجنحـةفثامر االسفندان والـدردار ولـسان العـصفور هلـا 

 األجنحـةّالطريان فقد كيفت بالشكل الذي تستطيع الرياح محلها بمساعدة 
ة أصبحت بشكل خصل مـن الـشعريات مـا شـبه التي فيها، واهلندباء الربي

املظلية ، تستطيع الرياح أن حتملها بسهولة لدخول اهلواء فيها ورفعها، وبذا 
 ريـشية دائميـة، فقـد أقالمر ذات ام قابلة لالنتقال، والكليامتس أثأصبحت

 .أخرىٰأصبحت خفيفة تستطيع الرياح محلها ونقلها إىل مواقع 

ئية مملـوءة بـاهلواء ، فـإن خفتهـا تـساعد  غشاغلفة أثامر ذات أكوهنا
ٰهذا وبالنسبة إىل التكييفات احلاصلة يف نفس . ٰالرياح عىل انتشارها بسهولة

ً مـساعدا آخـر يف نقلهـا، هـو أن اتـصاهلا مـع امهـا ًالثمرة فإن هناك عامال
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ٰضعيف، فإذا ما عصفت الرياح تنفصل هذه برسعة، وتطـري معهـا إىل بقـع 
 .بعيدة تنمو فهيا

ــشار البــذور،  ــل املــساعدة يف انت ــةان العوام  اإلضــافية كاألجنح
 الريـشية واإلغلفـة الغـشائية، كلهـا وسـائل واألقـالموالشعريات املظلية 

 .ٰتساعد البذور عىل محلها بسهولة بواسطة الرياح

إن فائدة هذه الوسائل، هو انتشار اكرب جمموعة مـن البـذور ، يف أكـرب 
 حـرصها يف لنوعية يف بقاع األرض ، وعـدم مساحة من األرض، وانتشار ا

ٰمناطق معينة، الستفادة أكرب جمموعة من الناس واحليوانات إىل ذلك النـوع 
 .من النبات

ٰ هبذه الكيفيـة، وانتـشارها عـىل نطـاق واسـع، مل يكـن إن تصميم البذور
ٰ منـذ اخللقـة األوىل، انتـشارهايأ اهللا وسـائل هوقد . ًعشوائيا وبدون منظم هلا 

ٰواإلنسان لفت نظـره إىل هـذه الظـاهرة، وتـم . ٰ عىل ذلكاألصنافتوارثت و
ٰاكتشافه هلذه الوسائل متأخرا، ثم وضع هلا العلل ناسيا العلة األوىل يف صنعه ًّ ُ ً. 

 وأسـباهبا لألصـلحًبأهنا انتخبت طبيعيا والبقـاء : فلو كانت كام يدعي
قـة ورس احليـاة وكنـه ٰالطفرة، حلري به أن يعرف النشأة األوىل وأصـل اخلل

ُأفـرأيتم ﴿ٰاملوجودات، وما إىل ذلك من املجاهيل القريبة منه وخاصة نفـسه  ْ َ ََ َ

َما حترثون  ُ ُ َّْ َ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون *َ ُ َّ ُ ِْ ُ ْ َُ َ َ ُْ َ َْ َ ْ لو نشاء جلعلنَـاه حطامـا فظللـتم *َ ً َُ َْ َ ْ ََ َ َ َُ ُ َ َْ

َتفكهون  َُ َّ َ إنا ملغرمون *َ َُُ َ ْ َّ َ بل ن*ِ ْ َحن حمرومونَ ُ ُ ْ َ ُ ْ﴾)١(. 

                                            
 .٦٦ ـ ٦٣: سورة الواقعة) ١(
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 :املاء

ٰوالبذور تتكيف كي تساعدها عىل االنتشار بسهولة يف املاء، مثل اهلنـدباء 
 تطفـو عليـه، فلـو مل تكـن هـذه ألهنا خفيفة سهلة االنتقال مع املاء فإهناالربية 

 .أخرى يف مناطق واإلنباتالتكييفات ملا حدث الغرض ، وهو االنتشار 

 ذات الغـالف األثـامرقـال بواسـطة املـاء، مثـل والثامر تتكيـف لالنت
ٰالغشائي، الذي حيتوي هواء يف داخله يساعده عىل الطفو فوق املاء، فينقلـه  ً ّ

 مالئمة إلنباتـه، وجـوز اهلنـد ثمـرة ذات جـدار أخرىٰبمجراه إىل مناطق 
 فـإن هلـا عصريهٰخارجي ليفي خشن، وداخلها جموف حيتوي عىل قليل من 

 .إلنباته صاحلة أخرى أماكنٰوفان واالنتقال إىل ٰالقابلية عىل الط

، مثل خفتها وجعلها تطفو فوق سـطح األثامروإن التكييف يف البذور 
املاء، هلي من األدلة الناصعة يف إثبات عناية اخلالق، ولـوال التكييـف هبـذا 

 منحرصة يف مناطقهـا وعـدم انتـشارها يف األثامرالشكل، ألصبحت نوعية 
 . خمتلفة منهاأنواعٰلغابات التي تشتمل عىل عدة غريها ، وخاصة ا

ّواإلنسان غافل عام جيرى يف هذا الكوكب الذي نعيش فيـه، وعنـدما 
ٰتنجيل له احلقائق عىل مر الزمن ، وتثبت قدرة اخلالق العظيم واملبدع احلكيم 
ٰمر وكأن مل يعنه األمر ، مسديا حجابا عىل ذهنه، لئال بفطـن هلـا الن فطنتـه  ً ً ّ

ٰ الشكر إىل صانعها، الذي وهب له هذه الـنعم، ولكـن عـىل أداءٰوه إىل تدع ّ ٰ
العكس من ذلك فبدال من ان يتفكر يف صنعتها وخلقتها، يرصف ذهنـه يف 
ٰملهيات تشغله عن التفكر هبا، وبدال من ان يؤدي شكره إىل خالقها يطلـق 

َفـال صـدق وال ﴿ أهوائهـاٰشهوته إىل عناهنا، ويشبع نفسه يف  َ ََ َ َّ صـىل ََّ ِ ولكـن *َ َ َ
َّكذب وتوىل  َ َ ََ َّ َّ ثم ذهب إىل أهله يتمطى *َ َ َُ ََّ َ َِ ِ ْ ََ َ َ أوىل لك فأوىل *ِ َ َْ َْ َ َ َ ثم أوىل لك فأوىل *َ َ َْ َْ َ َُ َ َّ* 
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ًأحيسب اإلنسان أن يْرتك سدى  ُ َ َ ََ ُْ َُ َُ ِ ْ َ﴾)١(. 

 :احليوانات

والبذور التـي تنقـل بواسـطة احليوانـات عديـدة، أمهـا البـذور ذات 
ٰ والكالليب، فان هلا خاصية االلتصاق بجلده، وتنقـل إىل منـاطق ألشواكا

والبذور املحاطة بقرشة صـلبة، تقـاوم تـأثري العـصارات اهلـضمية . اخرى
 . ثانيةلإلنباتللحيوانات، فإهنا تطرح يف أماكن 

والبذور املغطاة بامدة لزجة كبذور الدبق وبعض أنواع اخلـردل، فإهنـا 
 أجـسامانات أو تلتصق بمناقريها، فإذا احتكـت مـع تلتصق بأجسام احليو

 .، فإهنا تسقط وتنبت يف املناطق املالئمة التي تقع فيهاأخرى

 لالنتقال بواسطة احليوانات ، مثل الشعري واحلـشائش األثامروتكييف 
ٰ ، فان هلا عوامل مساعدة عىل انتقاهلـا هبـذه الوسـيلة ، فلهـا شـعر األخرى

 جلد احليوانات ، فلـوال التكييـف احلاصـل هبـذا ٰ عىلااللتصاقيساعد يف 
 .ٰا التصق عىل جلد احليوانات وبالتايل يترضر نقلهملالشكل 

 خاصـية التمـسك بأرجـل ألشـواكهاوهناك أثامر ذات أشواك ، فإن 
 وأثـامر ذات كالليـب لإلنبات أخرىٰوجلود احليوانات ، فتنقل إىل مناطق 

 مـن قبـل لألكل صاحلة وأثامروان جعلت هلا هذه اخلاصية لاللتصاق باحلي
 ، لنقـل بـذورها ملـسافات بعيـدة يف معـدهتا، األخرىالطيور واحليوانات 
 ، فتحفظ يف معدة احليوان حالـة للهضم غري قابلة ألهناوطرحها مع الرباز، 

                                            
 .٣٧ ـ ٣٢: سورة القيامة) ١(
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ّالنقل إىل ان تقع مع الـرباز يف مكـان آخـر والبنـدق الـذي تأخـذه بعـض  ٰ
اصة كام يفعل السنجاب، وأثامر مغطاة بامدة احليوانات ، وترميه يف أماكن خ

، فلوال املادة أخرى أماكنٰ احليوانات، وتنقل إىل بأجساملزوجة، فإهنا تلزج 
 .اللزجة ملا أمكن نقل هذه الثامر

 أخـرىٰ إىل منـاطق األثامروإذا مل تتوفر إحدى الوسائل السابقة ، لنقل 
 الشجرة متجمعـة أو أسفل، أن تسقط األثامرفان حكمة اخلالق ال تدع هلذه 

ٰ ثانية تقل، للتزاحم احلاصل عىل إلنباهتا، ذلك ألن فائدهتا أمهابالقرب من 
 . يف بقعة حمدودة صغريةاألوليةاملواد 

 بـشدة األثـامرفشاءت قدرة اخلالق واإلرادة الربانية، أن تنفجـر هـذه 
د يف اخلـروع والقثـاء الـربي، ولقـقوية عند نضجها، وتتوزع بذورها كـام 

 القريبــة مــن األحيـاءٰشـوهد أن بعــض إنفـالق الــثامر، يـؤدي إىل إصــابة 
ٰ بأذى بليغ، الن قـوة انفالقهـا قـد تـصل إىل األثامراألشجار احلاصلة هلذه 

 .درجة ان البذرة تنطلق برسعة فائقة تؤذي احليوان

ولقد سميت هذه الكيفية من االنفالق بالوسيلة امليكانيكية، ونحن ال 
ٰ، ولكن أال نالحظ عظمة اهللا تعاىل بتكييفها لالنفالق، وهـي اهيمنا تسميته

ٰإن صفة اإلنفالق كامنـة فيهـا، ترجـع إىل املـشيئة !  الصادر هلالألمرمطيعة 
ٰاخلالقة يف جتهيزها هبذه الصفة، وهي تسلـسلت يف أسـالفها حتـى النـشوء  ّ

د ّاألول يف خلق النوع، وال ينايف ذلـك كوهنـا موجـودة فيهـا ، فهـي كأحـ
 .ِالطبائع الكامنة، كام الحظنا يف بحث الغريزة والفطنة ذلك

 معدة بالطبع لالنتشار، والطباع هذه خمزونة تقـوم بأدائهـا عنـد األثامرإن 
 الثمرة املنفلقة، وال خيتلف حدوثها عن نمو اجزائهـا سـوى أعضاءاكتامل بقية 
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 .انفالقها غري حمسوسة، وتستدل بآثارها عند واألوىلان الثانية حمسوسة 

ّومن العجيب ان إال ثامر ذات البذرة  الواحدة ال تنفلق، لكـون بـذرة 
 مهيأة أخرىٰواحدة فيها يستدعي قذفها إىل مسافات بعيدة، لوجود وسائل 

 التـي تكـون بـذورها األثـامرلنقلها ، ولكن نشاهد ان االنفجار حيـدث يف 
ٰذر عـىل احليـوان صغرية، مثل البنفسج واللوبيا واخلروع وغريها، ممـا يتعـ

 .إليها االهتداء

 كام يقول الطبيعيون أو انـه إمهاالًإن ما حيدث يف الواقع ليس اتفاقا أو 
ًنتيجة عرضية شاذة يف احلياة، بالعكس فان هلا تنسيقا وترتيبا من ًظام يف طرق تً

 النافذة، املتمثلة يف واإلرادةاالنتشار، تقع حتت رمحة اخلالق والعناية الربانية 
 .»كن فيكون«ًأراد شيئا أن يقول له ه إذا ّأن

ما فائدة إنتشار النباتات يف الـرباري والـصحاري : ولرب سائل يقول
ًنفعا، وان كثريا من املوجودات ليس هلا فائدة جتدي وان النباتات املنترشة ال  ً

 وفائدهتا ، ًيف وجودها؟ ان اإلنسان جيهل كثريا من املوجودات عن ماهيتها
 .ًنا وجودها مرضةوحيسب أحيا

ًختتلف مكانا وزمانا حـسب احلاجـة ان الفائدة التي يتطلبها اإلنسان،  ً
املقتضاة، فكلام نشاهد يف الواقع من األمور تعترب فائدة بحد ذاهتا، جعلـت 

ٰ هبا، فلو كانت األمور كلهـا عـىل شـاكلة واحـدة ضواالتعاة اإلنسان ربلع
ٰه إىل ثـلـام يـشاهد مـن املتناقـضات حتآللفه اإلنسان ومل يعر هلا االنتباه، فك

 .لإلنسانتفاعها نها فوائد يف احلقيقة تتدرج حسب ا ، فكلواالعتبارالشكر 

ًفانتشار النباتات يف الرباري والصحاري مثال، له من الفوائـد الكثـرية 
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يف وجوده، منها علف للحيوانات، ومنها نباتات تـستخدم لغـرض الطـب 
دباغة، واخرى تستعمل للصباغة، وقـسم ومنها نباتات تستعمل لغرض ال

ٰمنه يستخدم كحطب للوقود، إىل غريها من الفوائد الكثـرية، التـي جيهلهـا 
 .)١(اإلنسان من جهة ماهية وجودها

ٰ بالوسائل املساعدة، خلري دليل عىل صـنعة اهللا ان انتشار البذور وتالؤمها
ّعز وجل يف  لها، ب هتتـدي سـّفسبحان الذي جعل البـذور الـصغرية. انتشارهاّ

ّوسبحان الذي كيفها بالشكل الذي يالئمها مع محلها بالوسائل املقررة ّّ. 

ُويف األرض قطع متجاورات وجنَّات من أعنَاب وزرع ونخيل صنْوان وغري ﴿ ْ ْ ِّ َ ُّ َْ َ َ َ ٌ َ ْ َ َ َ ٌ ٌَ َِ ٌ ِ َِ ٌ ٌ ََ ٍْ َِ ِ َِ

ِصنْوان يسقى بامء واحد ونفضل بعضها عىل بعض يف ٍ ْ َ َ ْ َ َ َ ُ ََ َ َ ُِّ َ َُ ٍ ِ َ ِْ ٍ ٍ األكل إن يف ذلك آليات لقوم ِ ْ ََ َ َِّّ ٍَ َِ ِ ِ ِ ُ ُ

َيعقلون ُ ِ ْ َ﴾)٢(. 

                                            
ولعلـك تـشكل يف هـذا قوله (عن فائدة نباتات الصحارى × عن اإلمام الصادق) ١(

ابت يف الصحاري والرباري حيـث ال أنـس وال أنـيس ، فـتظن انـه فـضل ال نالنبات، ال
حاجة إليه ، وليس كذلك، بل هو طعـم هلـذه الوحـوش، وحبـه علـف للطـري، وعـوده 
وإفناؤه حطب، فيستعمله الناس، وفيه بعد أشياء تعالج هبـا األبـدان وأخـرى تـدبغ هبـا 

ألـست تعلـم ان مـن أحـسن . ألمتعة ، وأشباه هذا من املـصالحاجللود، وأخرى تصبغ ا
النبات وأحقره هذا الربدي وما أشبهها، ففيها مع هذا من رضوب املنافع، فقد يتخـذ مـن 
ّالربدي القراطيس التي حيتاج إليها امللوك والسوقة، واحلرص التي يـستعملها كـل صـنف  ُ

ًين، وجيعـل حـشوا بـني الظـروف يف من الناس، ويعمل منه الغلف التي يـوقي هبـا األوا

، لكيال تعيب وتنكرس، وأشباه هـذا مـن املنـافع فـاعترب بـام تـرى مـن رضوب االسفاط 
 .١٥٠: توحيد املفضل). املآرب يف صغري اخللق وكبريه وبامله قيمة وما ال قيمة له

 .٤: سورة الرعد) ٢(
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هي الفرتة التي تتوقف فيهـا حالـة النمـو، ويكـون لغـرض : السبات
 من النمـو األخرى، لتجهيز مواد للحالة النباتحدوث بعض التغريات يف 

بت، إال بعد مرور مـدة فالبذرة التي تسقط عن أمها ال تن. بعد فرتة السبات
. اإلنبــاتمعينــة، تكــون خالهلــا حــدوث التغــريات يف داخلهــا لغــرض 

 النبعاث وذلك ال متوت يف اخلريف والشتاء، األوراقوالنباتات املتساقطة 
 للنمـو اآليت بعـد فـرتة األثـامر، لغـرض جتهيـز مـواد داخلهاالتغريات يف 

 .السبات

 :سبات البذور

ّتنبـت إال بعـد أن جتتـاز  ن البذور املنقولة الا: ذكرنا يف بحث االنتشار
ٰبعض العوائق، حتى تصل إىل املنطقة املالئمة  ٰ وكذلك  البـذور ال . لإلنباتّ

، وهـي املـاء ودرجـة احلـرارة اإلنبـاتّتنبت إال بعد ان تتوفر فيهـا رشوط 
 .واألوكسجنياملناسبة 

كن اجلنني  فيتمأغلفتها البذرة، حيث يرطب أنباتفاملاء عامل مهم يف 
ٰ إىل اجلنـني األوكـسجنيًبذلك مـن شـقها، وهـو رضوري أيـضا لـدخول 

 .وخيفف تركيز الربوتوبالزم لتسهيل جريان الفعاليات احليوية
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 البـذرة إلنبـاتفهناك درجة حرارة معينـة : أما درجة احلرارة املناسبة
 . لدرجات احلرارةواألدنى األقىصّ الذي بني ىوافضلها احلد الوسط

 . غاز رضوري هلا، تستخدمه يف حالة التنفسسجنيواألوك

ٰوهناك عوامل مؤثرة عىل حيويـة البـذرة نفـسها، وهـي قـوة ونـشاط 
 النضوج، ودرجـة نـضوج أثناءاألبوين ، والعوامل التي تتعرض هلا البذرة 

 .البذرة، والظروف التي تتعرض هلا البذرة عند االدخار، وعمر البذرة

 نــشطني أبــوينور اجليــدة تنــتج عــن هــو ان البــذ: األبــوينفنــشاط 
وبالعكس فان البذور الرديئة واملشوهة تنتج عن أبوين ضـعيفني، فالبـذور 

 .ًمثل هذه إذا نبتت يكون نتاجها رديئا

والعوامل التي تتعرض هلا البذور أثناء النضوج، هي الرطوبة ودرجـة 
 يفـضل ٰ يؤثران إذا زادا عن حدمها عىل نـضج البـذور، وقـدفأهناماحلرارة، 

 .اجلفاف يف حالة النضج

هي املرحلة التي تنـضج فيهـا البـذور بـصورة : ودرجة نضوج البذور
 ملكاملة ، والنباتات الناجتة عن هذه تكون حسنة وجيـدة امـا البـذور التـي 

يكمل نضجها، فالنباتات الناجتة منها تكون رديئة وضعيفة، والظروف التي 
 . االدخارأثناءتتعرض هلا البذور 

، وهذه املرحلـة تـسمى سـبات اآلنهو موضوع بحثنا : ر البذوروعم
ٰ، إهنا مهمة وحـساسة بالنـسبة إىل اإلنباتالبذور، وهي املرحلة التي تسبق 

 البذور، حيث ان أي تأثري للعوامل اخلارجية الزائدة عن احلد عليها، تؤدي
 . احليةواألقسام األجنةٰإىل موت 
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 الـسبات ، جيـب أن تكـون نـاءأثفالظروف التي تتعـرض هلـا البـذرة 
، كأن تكون درجة احلرارة واطئـة وقليلـة التغـري، ودرجـة مالئمة حليويتها

ٰالرطوبة واطئة جدا، فأي زيادة يف الرطوبـة تـؤدي إىل   البـذرة، مـع أنبـاتً
 الكافية، وإذا ما نبتت تبدأ عملية األوكسجنيدرجة احلرارة املناسبة وكمية 

 .غذاء، وبالتايل تقل الطاقة املدخرة فينقص الوزن ويقل الالتنفس

حيوية البذرة يف بطأ فتتدرج ، اإلنبات عامل آخر يؤثر يف وعمر البذرة
ً بتدرج عمرها ، إىل ان تصل إىل مرحلة ال تنبـت فيهـا البـذرة مطلقـا أنباهتا ٰ ٰ

ٰلفقدان احليوية بمرور الزمن، وتتوقـف هـذه احليويـة عـىل نوعيـة البـذرة 
ها، فهناك بذور تستطيع أن تنبت بعـد عـدة أيـام مـن والظروف املؤثرة علي

 فإهنـاوإذا تعـدت الفـرتة هـذه . ، مثل بذور الصفـصافأمهاسقوطها من 
 .متوت

 بحيويتهـا مـدة طويلـة حتـتفظ، القرنيـةوهناك بعض بذور الفـصيلة 
 اإلنبات تأخري )١(األحياءي بعض علامء ولقد عز.  سنة٨٠ ـ ٥٠ترتاوح بني 

 : ٰإىل  عدة أسباب هي

 البذرة غري كاملة النضج عند سـقوطها أجنةاألحيان تكون بعض ) [أ
ٰ ، فتحتاج هذه إىل مدة إلمتام نموها ، فتبقى البـذرة يف دور سـبات أمهامن 

ّ هذه ، ومن ثم تبدأ عملية األجنةإلكامل نمو   ].اإلنباتُ

 بعض البذور، قد تكون حائال دون امتصاص املاء رغم أغلفةان ) [ب
                                            

 .٢٠٥: علم النبات) ١(
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ٰ اإلنبـات ، فيعمـد الـزراع إىل ختـديش سـطوح البـذور، كـي توفر رشوط
 ].ءتساعدها يف امتصاص املا

ٰ ضـعيفة إىل درجـة ، ال تـستطيع شـق غـالف األجنـةقد تكون ) [جـ
هذه ، ٰالبذرة، فتعمد العضويات املوجودة يف الرتبة إىل تفسيخ أغلفة البذرة 

 ].اإلنباتويشق اجلنني طريقه يف 

 ثـاين وإفـراز املحيطة باجلنني اخـذ اوكـسجني األنسجةوقد متنع ) [د
 ].أنباته هذه دون نمو اجلنني أو تبطئ األنسجةاوكسيد الكربون، فتحول 

 أن بعض التغـريات البـد ٰإىل، قد يعزى اإلنباتويعتقد ان تأخري ) هـ
 . اجلنني، كزيادة محوضة العصري اخللويأقسامأن تطرأ ، يف خالل بعض 

 بإضـافة حـامض Haw thornالتني الشوكي ٰأجريت جتربة عىل ولقد 
 .إنباهتااهليدروكلوريك فقد تاليف تأخري 

، مل تكن العوامـل األربعـة أمهاإن عدم انبات البذور بعد سقوطها من 
ٰ، والدليل عىل ذلـك ان أنباهتا، هي السبب يف عدم أعالهٰاألوىل التي ذكرت 

 وقيام واألغلفة األجنةبعض البذور تكون ساملة وكاملة النضج، من حيث 
أمـا احلالـة اخلامـسة فقـد .  وقوهتـااألجنـةاجلنني بعملية التنفس وسالمة 

جاءت مطابقة للواقع، إال انه مل يكتمـل التفـسري بعـد ، فالـسبب الـرئيس 
للتأخري هو التغري احلاصل بسبب حـدوث احلـرارة فيهـا، نتيجـة التـنفس 

ك تغـري يف املـواد احلاصل للجنني فتسخن البذور هذه ، فيحدث نتيجة ذلـ
 .ٰالعضوية التي فيها ، إىل مواد جتهز حلالة اإلنبات

وبالفعل فقد لوحظ ذلك، يف وجـود هـذه احلـرارة للبـذور املخزونـة 
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 ثاين اوكـسيد الكربـون، مـع وإفراز األوكسجني بأخذنتيجة تنفس اجلنني 
 خـالل يوية اجلاريةاحلتغري يف املواد الغذائية التي فيها، من جراء العمليات 

فرتة السبات، وهلذا نرى ان املـدة الطويلـة التـي تعـرض للبـذور يف عـدم 
ٰ، تفقد حيويتها باسـتهالك الطاقـة املـدخرة، إىل أن تـصل إىل مرحلـة أنباهتا ٰ

 .الفقدان الكيل ونتيجتها املوت

 النافذة مـن قبـل اهللا اإلرادةان ما حيدث يف داخل البذور ، تتجىل فيها 
أسباب حدوث هذه التغريات، هي علل ملجريات هذه ٰسبحانه وتعاىل وان 

ّاألمور، ترجع إىل العلـة األوىل يف نـشئها الـذي  ٰ  لكـل يشء صـفاته أعطـىٰ
 .وهداه

 :سبات األشجار النفضية

 ، متر بدور سبات تتوقـف فيهـا عمليـة األوراقان النباتات املتساقطة 
كييفهـا يف النمو، وقد ذكرنا يف بحث التحـويرات مثـل هـذه النباتـات، وت

 يف اخلريـف والـشتاء، األوراقتدلـة، وتـسقط مناطق الغابات النفضية املع
وهذه املنطقة من أهم املنـاطق يف العـامل، التـي . وتورق يف الربيع والصيف

 .سكنها اإلنسان ونمت حضارته فيها

أهنـا تظلـل يف الـصيف وتلطـف اجلـو : ومن خواص هـذه النباتـات
 حرارة اجلو بتبخري املياه مـن النباتـات ذبأخوختفض درجة احلرارة، وذلك 

 الـشمس ألشـعة تـسمح فإهناوذلك عن طريق عملية النتح، اما يف الشتاء 
بالتخلل بينها ، واالستفادة منها بتدفئة اجلو بارتفاع درجة احلرارة هذا وإن 

 يف الشتاء، بعكـس األشـجار األوراق صيفية فال يستفاد من وجود أثامرها
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وخاصة احلمضيات التي تكون فاكهتهـا شـتوية وتـستمد الدائمة اخلرضة، 
 . هبا وتلطيف املناخيؤفللتٰأوراقها إىل الصيف 

 والقـضاء األوراقمنها جتديد : األوراقهناك فوائد عديدة من تساقط 
 . ، وسهولة نقل هذه النباتات وتقليمهااألوراقٰعىل بعض األمراض بتبدل 

لقريبة من هناية سوبق الورقة، هو أن اخلاليا ا: األوراقوكيفية سقوط 
ٰتتحول إىل خاليا مولدة رقيقة اجلدران، متتد عـىل عـرض الـسويق تـسمى  ٰ

ّثم تتغـري الـصحيفة الوسـطية  Abscission Lagger بمنطقة االنفصال ُ
جلدران اخلاليا تركيبها الكيمياوي، فعنـد هبـوب الريـاح تنفـصل بعـض 

ًخريا تتغلف بعـض خاليـا خاليا منطقة االنفصال عن بعضها بسهولة ، وأ
منطقة االنفصال بامديت اخلشبني والفلينني، فتشكل طبقة واقية فوق القـسم 

ّثـم ، Leaf Searّالذي انفصلت  عنه الورقة، وتسمى هذه املنطقة بالندبة  ُ
، األوراقتبدأ فرتة توقف النمو لعدم حـدوث الرتكيـب الـضوئي لفقـدان 

سبات راكـدة يف فـصل اخلريـف  بحالة واألغصانفتمر اجلذور والسيقان 
 .والشتاء

ان النبات يف مثل هذه احلالة مل يمـت، والرائـي لـه يظـن بانـه ميـت ، 
ٰ اهللا تعـاىل هـذه اخلاصـية أودعوذلك بفعل احلرارة الغريزية الكامنة، التـي 

 للفـرتة األثـامربحدوث التغريات يف داخل النبـات، لغـرض جتهيـز مـواد 
  .)١( من النموألخرىا

                                            
فكر يف رضوب من التـدبري : (جتدد حياتهيف موت الشجر و× عن اإلمام الصادق) ١(
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ارة الغريزية الكامنة يف النبات، يعرب عنه اليوم بالطاقة املدخرة، ان احلر
 التغـريات يف داخـل أحـداثيعمـل شـغال مثـل ووالنبات يرصف طاقـة 

 .ٰفالنبات يعمل شغال وحيتاج ذلك الشغل إىل طاقة. النبات

إن مصدر هذه الطاقة هو الشمس، حيث بواسـطة ضـوئها يـتم احتـاد 
ٰ يف عملية الرتكيب الضوئي، والداللة عىل ذلك ثاين اوكسيد الكربون واملاء

 حتت ضوء الشمس، لرأينا زيادة واإلنبات يف حالة الظالم اإلنباتلو قارنا 
 .ٰيف الوزن يف احلالة الثانية داللة عىل صنع السكر

 تثبت رضورة ضوء الـشمس، هـو حتقيـق وجـود أخرىوهناك جتربة 
م وجوده يف األوراق الكائنة وعد املعرضة لنور الشمس ، األوراقالنشا يف 

 األزرقٰ املعرضة إىل الـشمس بـاللون األوراقالظالم ، وذلك باكتساب  يف
ٰعند تفاعلها بمحلول اليود، وهذا يدل عىل وجود النشا، وعدم ظهور هـذا 

 .ن النشا يف حالة الظالمو التي مل تكاألوراقاللون يف 

الورقـة تـستعمل يف ٰمن جمموعة الطاقة الساقطة عىل  % ٢.٥ ـ ١.٥إن 
ٰالرتكيب الضوئي، اما الباقي فيتحول إىل طاقة حرارية يستفاد يف تبخري املاء 

                                                                                             
ّيف الشجر، فإنك تراه يموت يف كل سنة موته، فتحتبس احلـرارة الغريزيـة يف عـوده ،  ُ

ًويتولد فيه مواد الثامر ثم حيي وينترش فيأتيك هبذه الفواكه نوعا بعد نوع، كام تقدم ُّ  = <
د ، فرتى األغصان يف ًإليك أنواع االطبخة التي تعالج باأليدي واحدا بعد واح = <

ٰالشجر تتلقاك بثامرها حتى كأهنا تناول ها عن يد، وترى الريـاحني تتلقـاك يف افناهنـا كّ
ّكأهنا جتيئك بأنفسها، فلمن هذا التقدير إال ملقدر حكيم ، ومـا العلـة فيـه إال لتفكيـه  ّ

 ٰاإلنسان هبذه الثامر واألنوار، والعجب من أناس جعلوا مكـان الـشكر عـىل النعمـة
 .١٤٥: توحيد املفضل). جحود املنعم هبا
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بتكـوين الـسكر باسـتخدام واليك معادلة بانجاز الـشغل . يف عملية النتح
  + ٦H٢٠ + ٦co٢ طاقة=  Co٢ + C٦H١٢o٦ الطاقة الشمسية 

ة التي اختزنـت يف ّفحالة النمو يف الربيع، ما هي إال فعل الطاقة الكامن
ّالشتاء يف عيداهنا ، ثـم بـدأت تنمـو يف الربيـع الـصيف تفقـد الـثامر ويف . ُ

، وما ينتج منه من احلـر األربعة فتعاقب الفصول أوراقهاواخلريف تساقط 
 .)١(اإلنبات الكبري يف سلسلة حالة األثروالربد هلا 

 اقطة، وتـورق األشـجار املتـسأمها البذور بعد سقوطها من أنباتإن 
ٰ يف الربيع، هلي من األدلة الناصـعة واحلجـج الـصادقة عـىل فعـل األوراق

الباري تعاىل، يف فلق النوى واحلبة، وهو الذي اخرج احلي من امليت كـام يف 
َإن اهللاَّ فالق احلب والنَّوى ْخيرج احلي من امليت وخمرج امليـت مـن ﴿: ٰقوله تعاىل ِّ ُ َ ِّ َ ُ َ َ ِِّ ِ ِ ِ َِْ َْ ْ ْ َ َِّ ِْ ُُ َّ َ َ ُ ِ 

َاحلي ذلكم اهللاُّ فأنى تؤفكون َ َ َ ُْ ُْ ُ َّ َ ُ ِّ َِ ﴾)٢(. 

                                            
لـوال احلـر ملـا كانـت  الـثامر (.. عن احلر والربد وفوائـدمها × عن اإلمام الصادق) ١(

ٰاجلاسية املرة تنضج فتلني وتعذب، حتى يتفكه هبا رطبة ويابسة، ولوال الربد ملـا كـان  ّ
رد يف األرض ّالزرع يفرخ هكذا، ويريع الريـع الكثـري الـذي يتـسع للقـوت، ومـا يـ

أفال نرى ما يف احلر والربد من  عظيم الفنـاء واملنفعـة، وكالمهـا مـع غنائـه ... للبذر
ٰواملنفعة فيه يؤمل إال بدان ويمضها ويف ذلك عربة ملن فكر ، وداللة عىل انه مـن تـدبري  ّ

 .١٢٧ص:  توحيد املفضل).احلكيم يف مصلحة العامل وما فيه

 .٩٥: سورة األنعام) ٢(
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 والفضاء األوليةٰتتنافس النباتات فيام بينها لغرض احلصول  عىل املواد 
 .والنور

 ـ يتنافس مع األوراقفكل جزء من النبات ـ من اجلذور أو السيقان أو 
 نوعه أفراداحلاجة ، سواء كان من ٰمن نبات آخر عىل نفس . اجلزء املشابه له 

 .ًأو خمتلفا عنه

 :األوليةاملواد 

الرتبـة ٰ، وتـشمل عـىل عوامـل األوليـةفاجلذور تتنافس لغرض املواد 
وهي املاء وهواء الرتبة ودرجة حرارة الرتبة، وكمية وطبيعة حماليـل الرتبـة 

عـدة عوامـل، فاملاء الصالح للرتبة تتأثر كميتـه ب.  النافعة يف الرتبةاألحياءو
 ، الـسنةأشـهر خـالل األمطـار الساقطة، وتوزيـع هـذه األمطارمنها كمية 

ٰ تؤثر عىل مقدار تبخـر املـاء مـن الرتبـة، وعمـق الطبقـة ألهناورطوبة اجلو 
، وبرسعة ترشح املاء يف أسفلٰ من اخرتاقها إىل  التي ال يتمكن املاءاألرضية

ًيـة وبطيئـا يف الرتبـة الطينيـة، الرملالرتبـة ًالرتبة فيكون الرتشح رسيعـا يف 
ٰ إىل األعىل، فريفـع املـاء إىل السفىلٰوقابلية الرتبة عىل رفع املاء من الطبقات  ٰٰ

 يف الرتبة الطينية منها يف الرتبـة الرمليـة، وخيتلـف التنـافس أعىلمستويات 
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ٰأيضا عىل نوعية النبات النامي واملنطقة مما محل علـامء  ٰ إىل تـصنيف األحيـاءً
ٰ واىل تصنيف النباتات، باعتبار عالقتها بالبيئة وحاجتها إىل املاء إىل ياءاألح ٰ

 :أقسامأربعة 

، وهي النباتات التي تالئـم  Xero Phy tes اجلافةنباتات املنطقة ) أ
 .Sorghumبيئتها يف حتملها للجفاف، مثل الصبري والذرة البيضاء

لتـي تعـيش يف ، وهـي النباتـات اHydrophytes النباتات املائية) ب
 الـدخن والـرز والـربدي وأنواعًاملاء، أو يف تربة رطبة جدا، مثل زنابق املاء 

 .واالسل

، وهـي النباتـات  mesophytes نباتات املنـاطق املعتدلـة امليـاه) جـ
 .العادية التي تنمو بنشاط عند وجود كميات معتدلة من املياه

ٰات قادرة عىل النمو ، وهي نباتHalophytesنباتات املناطق امللحية ) د
يف املستنقعات املاحلة والسهول القلوية، حيث يكثـر املـاء يف الرتبـة ولكـن 
ــا ــسكر واالرمتيزي ــصب ال ــل ق ــز، مث ــادة الرتكي ــصاصه لزي ــصعب امت  ي

Artemesia،وبعض االدغال كنبات العجرش . 

فالرتبـة ختتلـف مـن ناحيـة وهواء الرتبة هو لغرض تنفس اجلـذور ، 
لرتبة الرملية التي تكون دقائق الرتبة فيهـا كبـرية، فيتخلـل قوامها ، فهناك ا

وهناك الرتبة الطينية التي تقـل . اهلواء بزيادة لعدم متاسكها وكثرة مساماهتا
فيها كمية اهلواء، لصغر حجم دقائق الرتبة، فتقل التهويـة لتامسـكها وقلـة 

 .مساماهتا

طـني الـسابقني، وهناك الرتبة املزجيية، التي تتفـاوت نـسبها مـن اخللي
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 .وتكون متوسطة التهوية

ٰوكذلك ختتلف التهوية بالنـسبة إىل جفـاف ورطوبـة الرتبـة، فالرتبـة 
ً الرتبـة دقيقـة جـدا أجـزاءًاملتوسطة اجلفاف حتوي هواء كثـريا، إذا مل تكـن 

 فـال ًوالرتبة الرطبة جدا حتوي هواء اقل، حللول املاء حمل اهلواء يف مساماهتا
 منـه يف املـاء، ولـذا نالحـظ بّبة املشيعة باملاء، إال مـا ذايوجد هواء يف الرت

، أمـا النباتـات األوكـسجنيًموت النباتات يف الرتبة املشبعة باملاء دائام لقلة 
ٰاملائية فينقل اهلواء إىل املجاميع اجلذرية بواسطة الفسح اهلوائية، وقد ترسـل 

 . املاءًبعض النباتات فروعا جذرية ترتفع هناياهتا فوق مستوى

ودرجة حرارة الرتبة، هو أن لبعضها درجة حـرارة واطئـة، ولبعـضها 
ٰاآلخر درجة حرارة معتدلة ، فالواطئـة تكـون مـرضة إىل اجلـذور ، حيـث 
تبطئ يف رسعة امتصاص اجلذور للـامء، ولـذا نالحـظ ان النباتـات تـذبل 

ي عندما تكون جذورها مغمورة يف تربة درجة حرارهتا واطئة، واملعتدلة هـ
 .ٰ عىل رسعة امتصاص املاءحمافظتهاالتي تالئم اجلذور يف 

وكمية وطبيعة حماليل الرتبة ؛ فان اجلذور متتص املواد املعدنية التـي يف 
، يف كميـة وطبيعـة املحاليـل أخـرىٰالرتبة، والرتبـة ختتلـف مـن بقعـة إىل 

ٰاملوجودة، وكذلك االختالف بالنسبة إىل نوع النبـات، واحتياجـه إىل نـو ع ٰ
 .خاص من املحاليل

 أنـواعًفالنباتات البذريـة تفـضل الرتبـة احلامـضية قلـيال، وتتفـاوت 
ٰالنباتات هذه بمالءمتها لنسب احلموضة، حتـى تـصل تفـضيلها إىل احلـد  ٰ ّ

 .القاعدي
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والعنارص املعدنية املوجودة يف الرتبة، أمهها البوتاسـيون والكالـسيوم 
ًالرتبـة واحـدا أو  ر، فلو فقد ماءوالفوسفوواحلديد والنرتوجني والكربيت 

أكثر من العنارص الرضورية، التي جيب ان حيـصل عليـه النبـات يف الرتبـة، 
 .لتأثر هذا النبات

فامليــاه التــي يف . ويــزداد تركيــز العنــارص الــسابقة يف مــاء دون آخــر
وية، ختتلف يف وجود هذه العنـارص عـن لاملستنقعات املاحلة أو يف الرتبة الق

ٰبة العذبة، وال يمكننا القول بأن النباتات التي تعيش يف البيئة األوىل مياه الرت
أفضل من الثانية لكثرة العنارص فيها، ذلك الن النبات مكيـف هلـذه البيئـة 

 .ٰ إىل ذلك فانه يمتص كمية حمدودة من حاجاته الرضوريةوإضافة

بة، فمن  الرتبإخصاب تقوم فإهنا املفيدة املوجودة يف الرتبة، األحياءأما 
ً البكرتيـا، التـي تقـوم بـدور فعـال جـدا يف أنواع املفيد هي بعض األحياء

ّإخصاب الرتبة، فتقوم بمزج غاز النرتوجني املوجـود يف اهلـواء ـ الـذي ال 
يستفيد منه النبات هبيئة غاز ـ مع بعض املـواد املعدنيـة املوجـودة يف الرتبـة 

 يف امتـصاصه أوليـة، كمواد فتكون مركبات نرتوجينية يستفيد منها النبات
 .لصنع الغذاء

ٰوقد تصل نسبة الكائنات احلية التي تعيش هبذه الرتبة اخلـصبة، إىل مـا 
وقد يصل عدد هذه الكائنـات . من املادة العضوية التي هبا% ٢٠يقرب من 

 .ٰاحلية إىل بضعة باليني يف الغرام الواحد من الرتبة

، والـرصاع األوليـة املـواد ٰلو تأملنا التنـافس احلاصـل للجـذور عـىل
، نشاهد ان الغلبة للنوع القوي األنواعالشديد بني جذور النباتات املختلفة 
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ٰ ، وهذا الرصاع الشديد سيؤدي حتام إىل نمـو األخرى املختلفة األنواعبني 
احليـاة  الـضعيفة التـي بجنبهـا األنـواعالنباتات القوية وترعرعها، وهالك 

ٰإىل ًمشرتكة، ولكن نرى ان االنواع قد نمـت جنبـا املتنافسة يف بقعة صغرية 
جنب، ومل حيدث مثل هذا التنافس، فكيف إذن متكنت النباتـات املزروعـة 

ً؟ البـد ان هنـاك سـببا يف بقـائهام مـشرتكني، الن من البقاء رغـم تقارهبـاا
 .والسبب هو يف كيفية نشوئه وتكييفه

 التي تكون جذورها ّهو أنه نالحظ ان بعض النباتات ،: فكيفية نشوئه
 القريبة من سـطح األرض، ونباتـات األوليةسطحية ، وهذه تستغل املواد 

 األوليـة تكون جذورها عميقة متوغلة يف الرتبة، وهذه تستغل املواد أخرى
 .العميقة، فالنوعان عاشا متقاربني دون ان يترضرا

 اإلمطـار مـن ميـاه ديفتفتـسفاحلشائش مثال تكون جذورها سطحية، 
ًتساقطة، اما األشجار والـشجريات، فتكـون جـذورها متوغلـة عميقـا، امل

 .فتستفيد هذه من املياه اجلوفية

ٰ لنوعية النبـات، بالنـسبة إىل األربعة األقسامفقد شاهدنا : أما تكييفها
ونباتـات املنـاطق املعتدلـة . البيئة ، فنباتات املنطقة اجلافة، والنباتات املائية

 .ق امللحيةاملياه ونباتات املناط

ًان كيفية النشوء وتكييفها مل يكن عشوائيا، ثم انتخبت بنفسها طبيعيـا  ُ ًّ
 احليوانـات ، فكيـف بالنباتـات إدراكًالبيئة املالئمة، لقد أثبتنا سابقا عـدم 

يوضع هلا االختبار واالختيار يف سلوكها وطبائعها، البد إذن ان نقر بوجود 
ة نرددهـا جتيـب عـن غـوامض موجد منظم، أو التمسك بعبـارات طبيعيـ
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ً ال جتدي نفعا، فهي إن أقنعت اجلهـالء مـن النـاس، األحياء طبائع وأرسار
ٰفال ختفى عىل العامل املدرك للحقيقـة، فـالرجوع إىل اهللا تعـاىل يف حـل هـذه  ٰ ٰ

ّ، هلو الدليل الناجع واحلل املفيد الذي تطمئن إليه القلـوب بأسباهبااملشاكل 
ٰشد به العقول، فإىل متـى تبقـى النفـوس معذبـة وتستقر به النفوس وتسرت

ٰسوس، لننطلــق إىل مــا وراء املــادة  املــادة واملحـأجــواءوالعقـول تائهــة يف 
ٰ يف الـصفحة األوىل أقوالهواملحسوس، كام عرب عنها لويس باستري املسطرة 

 .من هذا الكتاب

 :الفضاء

 وامللتفـة ٰوالتنافس عىل الفضاء تقوم به الـسيقان، فالنباتـات الزاحفـة
واملتسلقة واملمتدة والريزومات، وما شابه ذلك من احلشائش، فاهنا تغطـي 
مساحات شاسعة إذا ما تـوفرت هلـا الظـروف املالئمـة لالنتـشار، وعـدم 
ٰوجود مانع يعوقها كام يف املراعي، كذلك بالنسبة إىل األشجار والشجريات 

 .ٰوالتنافس احلاصل بينهام عىل الفضاء

 وذلـك، أخـرى النباتات ، ستكون عقبة يف نمو نباتات ان انتشار هذه
 من نمو رفيقاهتـا ، ان األنواع املكان بالنبات املنترش، فستحدد هذه بإشغال

ّالتنافس بصورة  عامة أمر متأصل بالطبع كامن فيها، منذ النـشوء األول يف 
اخللقة ، فالبد إذن من يشء آخر جيعل النباتات تنمو متقاربـة ضـمن بقعـة 

 .دودةحم

 عـن علـة االنتـشار، ان اإلجابـةقبل أن نذكر اليشء هذا ، جيب علينا 
سبب االنتشار هو حلدوث املراعي التـي تـستفيد منهـا احليوانـات لرعيهـا 
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باعتبار أن النوع هذا من النبات يعترب املصدر الغـذائي للحيـوان ، فتنتـرش 
شارها بـسهولة ٰومما ساعد عىل انت. لتكون كافية وميسورة جلميع احليوانات

 التـي األخـرىالنباتـات كبقيـة هو امتداد السيقان، وليس النمـو بالبـذور 
تتحدد كمياهتا، وكذلك فإهنا معرضة للقلع والسـتهالكها بكثـرة، فجعـل 

 .تكاثرها بالسيقان وليس بالبذور

ًان اليشء الذي جيعل النباتات البذرية تنمو معا، من دون   بعضها إعاقةّ
 مـن سـطح ًأفقيـاًن النباتـات املنتـرشة تأخـذ سـطحا هو أ: البعض شيئان

ٰ فيكـون نموهـا طوليـا ومرتفعـا إىل األخرىاألرض، أما النباتات البذرية  ً ً
 .ٰاألعىل ، فليس هناك ما يزامحه من حيث املكان والفضاء

ٰغالبا ما تكون صحراوية، وتعتمد عـىل : ٰوبالنسبة إىل النباتات املنترشة ً
ٰ رطوبة ، مما تساعد هذه عىل نمـو النباتـات أسفلها مياه األمطار، فتحفظ يف

ٰ متتد جذورها متوغلـة إىل األخريةالبذرية املنترشة واملتباعدة بينها، وان هذه 
ٰ، فتعتمد عىل امليـاه الغـائرة يف الرتبـة، فلـيس هنـاك مـا يزامحـه يف األسفل
ئعة تتجىل الصور الرا. ، فتصبح هذه كظالل تستظل فيها احليواناتاإلنبات

ٰبعضها عىل يطغى للنبات هبذه الظواهر العادلة، فال اعتداء وال استيالء وال 
ّيف اخذ كل ّ، فاجلميع حتت رمحة القانون اإلهلي الذي رسمه اهللا هلم األخرى ُ

 .منهم قسطه ومتطلباته يف احلياة

ٰ، وما يطـرأ عـىل سـلوكنا وطبائعنـا، مـن أنفسناٰونحن حينام ننظر إىل 
ّ الضعيف، رغم القانون الـذي رسـمه اهللا لنـا، ليعرتينـا ٰسيطرة القوي عىل

 هذا النبات البسيط، القـائم بـسلوكه وطبائعـه أماماخلجل وخفض الرأس 
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 .ًأحياناّباتم وجه، والنبات مطيع وواقع حتت يد اإلنسان الذي ال ينصفه 

 :النور

  ، ويؤثر فيها ، فهي تعتمـد عليـهاألوراقٰوالتنافس عىل النور تقوم به 
 المتـصاص الطاقـة، األنـسجةبالقيام بعملية الرتكيب الضوئي، وتسخني 

ٰ وعـىل األوراقٰوزيادة النتح نتيجة لتسخني الورقة، وتأثريه عىل تعني اجتـاه 
ٰدته عىل رسعة نمـو حتوزيع النباتات فوق سطح األرض ، وشدة الضوء و

 األوراقٰيف الغـصن وعـىل شـكل ٰوتكوين النبـات، وعـىل شـكل النظـام 
 .وتركيبها الداخيل

 النباتات التي تعيش يف الـشمس، تكـون فيهـا طبقـة النـسيج فأوراق
 أحلـشويعدد طبقاهتـا، والنـسيج أو املتوسط سميكة، لزيادة طول اخلاليا 

 واملسافات البينيـة صـغرية ، سميكةاألوراقو ضعيف التكوين األسفنجي
 األسـفلانـب ٰرشة سميكة وكثرة الكيوتني، والثغور موجـودة عـىل اجلبوال

ٰ عددها عىل هذا السطح كام يف السطح األعىل، وسطيكثرفقط، أو  ها براق حٰ
 . الضوء الساقطة عليه وكثرة الشعرياتأشعةًعكس كثريا من ي

 النباتات التي تعيش يف الظل ، فتكون طبقة النسيج املتوسط أوراقاما 
ة  رقيقــاألوراقو جيــد التكــوين، األسـفنجي أحلــشويرقيقـة، والنــسيج 

واملسافات البينية بني اخلاليا كبرية ، والبرشة رقيقة وقليلة الكيوتني، وعدد 
ًالثغور عىل سطحي الورقة متساوي تقريبا، وسطح الورقة غري ملاع ، ويندر  ٰ

 .وجود الشعريات فهيا
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ٰ عىل الضوء، وبـام ان ل تتنافس يف احلصواألوراق جعلت األسبابوهلذه 
 كبـرية ، ومتـأل فـضاء األخـرى والنباتـات  األشجار والشجرياتأوراقسعة 

ٰواسعا فالبد أنه سيولد تنـافس بـني هـذه النباتـات، للحـصول عـىل مـصدر  ّ ً
ّالضوء، إذن ما هو اليشء الذي حيل به التنافس؟ ومن الذي سيحل النزاع؟ ّ 

ّان اليشء الذي حيل به التنافس هو الكيفية والتكييف ، فالكيفية هو نشوء 
ٰعض النباتات حتتاج إىل مصدر ضوئي قوي وشدة  ضـوئية  ان بوذلكالنبات، 

 مــستقبلة ضــوء وأوراقهـا سـيقاهنا طويلــة فأصــبحتطويلـة ،  عاليـة ومــدة
 الكافية مثل النخيل، إال ان بعض النباتـات ال حتتـاج باألشعةالشمس، تتزود 

 احلمـضيات مثـل، ألن ذلك يـرضها اإلضاءةٰإىل شدة ضوئية ومدة طويلة يف 
 أسـفل إلنباهتـا نحو هـذه مالئمـة فأصبحترف، اه إال يف ظل وفال تنبت هذ

 هـذان النباتـان فأصـبحٰالنباتات األوىل، وذلك ما نشاهده يف نباتات الغابات، 
 .مستفيدان من ضوء الشمس، ومها يف بقعة واحدة وزال التنافس بينهام

، فبعدمـه ٰوحقيقة األمر ان النبات البد ان حيتـاج إىل ضـوء الـشمس 
 .ٰلنبات، إال ان املقدار خيتلف من نوع إىل آخريموت ا

 فإهنـااما التكييف فان النباتات التي تنبـت يف الـصحاري والبـوادي، 
بتكييفات تالئمها باستالم الضوء املبارش الدائمي، والتي تنبت حتت مؤهلة 

ً مكيفـة أيـضا باسـتالم فإهنـا، أعـالهالظالل كام يف الغابات والتي ذكرناها 
 الشمس املبارش فان عملية النتح تزداد، وبام ألشعةلو عرضت ضوء قليل، ف

ٰاهنا غري مكيفة بامتصاص كمية كبرية من املاء، فيؤدي هبا إىل املوت بفقـدان 
 .املاء الكثري وعدم التعويض
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ّوهو من الذي سيحل التنافس؟ وهـذا : ٰ عىل السؤال الثايناإلجابةاما 
 ّهو موضوع بحثنا الذي نركز عليه؟

ًل تنافس لغرض معني البد ان حيدث نزاعـا، وخاصـة إذا كانـت ُإن ك ّ
 األوليـة حية تتطلـب املـواد أعضاءاملسألة مسألة حياة أو موت، فالنباتات 

والفضاء والنور، لالستفادة منهـا يف مـستلزماهتا احلياتيـة، وبـام ان املكـان 
 ًحمدود والنباتات كثرية، إذن البد من ان هنـاك يـدا تـدخلت يف حـل هـذا

، ونحـن حيـنام األعـداد وقلت األنواعالتنافس كام الحظنا، وإال لتحددت 
ّنرجعها إىل اخللقة نقصد من وراء ذلك نشوءها األول وعندما نذكر النشوء  ٰ

 ليقم املوضوع بالوصـول للغايـة املقـصودة ّاألول حيب البحث عن املنشئ
والشكر يف حل ٰ، وهو اهللا تعاىل ، وجب اخلضوع له وإذا ايقنا بوجود املنشئ

 .األعداد وكثرة األنواعهذا التنافس بانتشار 

 األحيـاء، فخلـق هـذه اإلحـسانوالشكر واجب ألن اإلنـسان عبـد 
 املنتجة األحياءاملنتجة الستهالكها ملواصلة املعيشة واستمرارية احلياة فلوال 

 .النعدمت حياتنا

 ضـعف فـآالؤك مجـع (وإحسانهّفاحلمد هللا الذي انعم علينا من نعمه 
ن عـً فـضال إدراكهـا ونعامؤك كثرية قرص فهمـي عـن إحصائهالساين عن 

ٰ يفتقر إىل شـكر فكلـام إياكاستقصائها فكيف يل بتحصيل الشكر وشكري 
 .)١ ()ّقلت لك احلمد وجب عيل لذلك ان أقول لك احلمد

                                            
 .يف مناجاته× مام عيلاإل) ١(
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َأمن خلق الساموات واألرض وأنزل لكم من السامء ماء﴿ َ َّ ِّ ْ َ َّ ََّ َ َ َ ُْ َ َ ْ ََ ََ ََ ِ َ َ فأنبتنَا به حـدائق َ ِ َِ َْ َِ َ َ

َذات هبجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع اهللاَِّ بل هم قوم يعدلون َ َ َُ ْ َ َِ ٍْ َ ْ َ َ ٌ َ ٌَ ْ َّ َ ْ َّ ْ َُ َِ َ ََ ُ َُ ُ َِ﴾)١(. 

                                            
 .٦٠: سورة النمل) ١(
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، بحيـث ال األحيـاءلكل نـوع معـني مـن احلادث هو التغري : التوازن
ًهناية ، وال ينقص إىل درجة االختفاء هنائيا، بل يرتاوح عددها ٰيزداد إىل ماال  ٰ

 .حول معدل معني يطلق عليه معدل التوازن

حياتية، فكل نوع إذا عدد  والتغيري يكون بسبب العوامل احلياتية والال
ٰ عن املعدل، فينخفض إىل مستوى املعدل وذلك بكثرة تأثري العوامل، أفراده

 أقل من املعدل، فيزداد ليتساوى مـع املعـدل رادهأفوبالعكس إذا كان عدد 
 .وذلك بقلة تأثري العوامل

لقد ذكرنا يف بحث االنتشار، أن النباتات املنترشة هلا عوائـق حتـد مـن  
 حياتيـة وال أخـرىوهنـاك عوامـل . انتشارها، وسميت بالعوامل املـؤثرة

عوامـل جعلـت ع هذه اليشار، فجمتٰحياتية ، تعترب من املوانع تؤثر عىل االن
، ًحدا من انتشار النباتات بصورة فظيعة، واجتياحهـا املـساحات الـشاسعة

 .Balanceيسمى بالتوازنوهذا ما 

 األرض بتـأثري ع النباتات املزروعة يف بقـانهناك ثبوت يف معدل تواز
 نوع معني من نبات مساحات العوامل السابقة، ولوال هذه العوامل الجتاح

ًفالعوامل احلياتية التي تضع حـدا .  بالغة باجتياحهًكبرية ، واحدث ارضارا
امـا . ٰ عـىل النباتـاتواإلنـسانمن انتشار النباتات، يكون بتأثري احليوانات 

ٰحياتية التي تؤثر عىل االنتشار ، هو تعاقب الفصول األربعـة،  العوامل الال
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 . وهبوب العواصف وغريها،وتعاقب الصحو واملطر

 وأحـداثبات هو استهالكه يف تغذيتـه وقطعـه ٰفتأثري احليوان عىل الن
ٰ به، مما يؤدي إىل وضع حـد النتـشار النباتـات، فهنـاك العديـد مـن أرضار
ً عىل ذلك، فنذكر هنا واحـدا منهـا خـوف األمثلة ، وهـو ان احـد اإلطالـةٰ

ام ن ف يف اسرتاليا كسياج وقائي،Cactusً زرع نوعا معني من الصبار)١(امءلالع
 بصورة هائلة ، لعدم وجود عـائق يمنعـه مـن الوقـوف  ذلك الزرع وانترش

عند حده، فاجتاح هذا النبات مساحة مـا يقـارب مـساحة انكلـرتا، وبـدأ 
 األحيـاءفعقـد علـامء . ٰيزحف بجيشه الصامت للغزو عىل اسرتاليا امجعهـا

 والبحث عن وسـيلة ك،ًمؤمترا للتداول يف مصري البالء النازل والعدو الفات
 . العدودفاع تصد هجوم

 العامل، للبحث عن عـداء هـذا أنحاءًوأخريا قرروا ان يطوفوا يف مجيع 
ٰى إال عـىل هـذا النـوع مـن دالنبات، وبالفعل وجد احدهم حـرشة ال تتغـ ّ

ٰالصبار فجلبها، وافلحوا أخريا يف القـضاء عـىل الـصبار، واطمـأن النـاس  ً
 .حينئذ بزوال العدو املهاجم

من الصبار ال ينبت إال يف املناطق املعـدة ان هذا النوع : حقيقة األمر و
، وتـأقلم ذلـك النبـات حـسب اإلنبات، فعندما كيفت هلا بقعة يف لإلنبات

 مل تتوفر يف هذه األعداءالظرف اجلديد، بدأ ينترش يف البيئة اجلديدة، وبام ان 
 . يف معدل التوازنواإلخاللٰالبقعة ، فادى ذلك إىل االنتشار 

 لغطى نـوع معـني مـن نبـات وإالالق يف التوازن، ٰفانظر إىل حكمة اخل
                                            

 .١٥٧: العلم يدعو لإليامن) ١(
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ٰ وقد قال اهللا تعـاىل يف حمكـم األرضارٰمساحة شاسعة، مما يؤدي إىل حدوث 
ٍواألرض مددناها وألقينَا فيها روايس وأنبتنَـا فيهـا مـن كـل يشء  ﴿كتابه املجيد 

ْ ََ ِّ ُْ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ْ َ ْ َْ َ ََ ََ َ َْ َ َ َ

ٍموزون ُ ْ َوجعلنَا لكم فيها  *َّ َ َ َِ ْ ُ َ َ معايش ومن لستم له برازقني ْ ِ ِ َ ْ ْ َ َِ ُ َ ََ َُّ َ َ وإن من يشء إال عندنا *ِ َ ِ َّ ِ ٍِ
ْ َ ِّ َ

ٍخزائنُه وما ننَزله إال بقدر معلوم َُ َّ ُْ ُ َ َُّ ٍَ َ َُ ِ ِ ِّ َِ﴾)١(. 

، أو األربعـةتعاقـب الفـصول  فـان يف:  حياتيـةأما تأثري للعوامل الال
 األحياءٰعىل بعض ّالتطرف الذي حيصل يف الفصول، كلها فوائد يف القضاء 

 .)٢(الضارة ، فان هذه تتأثر برسعة بتغري الطقس فتموت

ٰ يف سلسلة تتابع نمو النبات عىل مر الفـصول ، مـن األمهيةوكذلك هلا 
 األحياء ونضوجها وجفافها وتعاقب الصحو واملطر يؤثر يف األثامرتكوين 

 التي تسبب ٰ تقيض عىل بعض اجلراثيم وامليكروبات،األمطارالضارة ، فمياه 

                                            
 .٢١ ـ ١٩: سورة احلجر) ١(

ّثم فكـر (يف التدبري واملصلحة يف الفصول األربعة من السنة × عن اإلمام الصادق) ٢( ُ

بعد هذا يف ارتفاع الشمس وانحطاطها، إلقامة هذه األزمنة األربعة من السنة ، ومـا 
ك من التدبري واملصلحة ، ففي الشتاء تعود احلرارة يف الشجر والنبـات، فيتولـد يف ذل

وتـشتد أبـدان احليـوان . ويتكثف اهلواء فينشأ منه الـسحاب واملطـر. فيها مواد الثامر
وتنـور . وتقوى ، ويف الربيع تتحرك وتظهر املواد املتولـدة يف الـشتاء فيطلـع ا لنبـات

، ويف الصيف حيتدم اهلـواء فتنـضج الـثامر، وتتحلـل ادفاألشجار وهييج احليوان للس
ول األبدان، وجيف وجه األرض ، فتهيـأ للبنـاء واألعـامل، ويف اخلريـف يـصفو ضف

اهلواء، وترتفع األمراض وتصح األبدان، ويمتد الليـل فـيمكن فيـه بعـض األعـامل 
). المٰلطوله، ويطيب اهلواء فيه إىل مصالح أخرى لو تقصيت لذكرها لطال فيهـا الكـ

 .١١٧: توحيد املفضل



٢٠٩  

 .)١( النباتيةاألمراضبعض 

وهبوب العواصف وخاصة الرملية، ذو أثر بليغ يف القضاء عىل بعض 
 .)٢( الضارةاآلفات

                                            
فكـر يـا (ٰها عىل العامل وفوائد ذلك بيف الصحو واملطر وتعاق× عن اإلمام الصادق) ١(

ٰمفضل يف الصحو واملطر، كيف يتعاقبان عىل هذا العامل ملا فيه صالحه، ومل دام واحـد 
 ...منهام عليه كان يف ذلك فساده

اخلـرض، واسـرتخت أبـدان احليـوان، وان ّإال ترى ان األمطار إذا توالت عفنت البقول و
ديـة ، والصحو إذا دام جفت األرض ، واحرتق النبـات، وغـيض مـاء العيـون واأل

ًس عىل اهلواء فاحدث رضوبا أخرى مـن األمـراضبفارض ذلك بالناس، وغلب الي ٰ .
ّفإذا تعاقبا عىل العامل هـذا التعاقـب، اعتـدل اهلـواء ودفـع كـل واحـد مـنهام عاديـة  ُ

ًويف نزوله ـ أي املطر ـ أيضا مصالح أخرى، (فصلحت األشياء واستقامت األخرى، 
 ، وجيلو كدر اهلواء، فريتفع الوباء احلـادث مـن ذلـك، ويغـسل مـا األبدانفانه يلني 

يسقط عىل الشجر والزرع من الداء املسمى بالريقان، إىل اشباه هذا مـن املنـافع، فـان 
سنني الرضر العظيم الكثري لـشدة مـا يقـع أوليس قد يكون منه يف بعض ال: قال قائل

ًمنه، أو برد يكون فيه حتطـم الغـالت، ونجـوره حيـدثها يف اهلـواء فيولـد كثـريا مـن 
بىل قد يكون ذلك الفرط، ملا فيه من : االمراض يف االبدان واآلفات يف الغالت؟ قيل

 يـصلح صالح االنسان، وكفه عن ركوب املعايص والتامدي فيها، فيكون املنفعة فيهـا
 . ١٣٧ و١٣٥: توحيد املفضل!). له يف دينه ارجح مما عسى ان يرزأ يف حاله

وانبهك يا مفضل عىل الريح ومـا فيهـا ، الـست : (يف الريح× عن اإلمام الصادق) ٢(
ترى ركودها إذا ركدت كيـف حيـدث الكـرب، الـذي يكـاد ان يـأيت عـىل النفـوس 

ويعفن البقول، ويعقب الوبـاء يف ويمرض االصحاء، وينهك املرىض، ويفسد الثامر، 
 .االبدان، واآلفة يف الغالت

 .١٢٧: توحيد املفضل). ففي هذا بيان ان هبوب الريح من تدبري احلكيم يف صالة اخللق



٢١٠ 

قد ترد يف ذهن القارئ الكريم، أسئلة حول كيفية حدوث التـوازن يف 
ان النباتات : النبات وفائدته واملسيطر عىل التوازن، فنجيب عن ذلك بقولنا

 واحليوانات احياء مستهلكة، فتسعى االخرية يف التغذي عـىل احياء منتجة،
وىل وكذلك قطعها فيهلك قسم منها، وهـذا مـا يـسمى تـأثري العوامـل األ

 .احلياتية عىل النبات

وامل املناخية، حتد من انتشار بعض النباتات، مما يؤدي عكام ان بعض ال
ة عىل النبات، اذن إىل موهتا والقضاء عليها، وهذه تسمى العوامل الالحياتي

سيصبح نقص يف النبات من جراء العاملني أعاله، وبام ان النباتات مستمرة 
ًيف الزيادة واالنتشار نتيجة الربع، فلو فرضنا مدة معينة مثال سـنة، المكننـا 

الـنقص : حساب معدل التوازن النبايت، وتكون النتيجة عـىل النحـو التـايل
 العوامل احلياتية والالحياتيـة، يـساوي احلاصل يف النبات خالل سنة بتأثري

 .الزيادة يف النبات نتيجة الربع

 .ًفستصبح هذه املعادلة متعادلة ومتوازنة دائام لتساوي الطرفني

وهبذه املناسبة نذكر التوازن احلاصل يف احليوان، لعالقتها مع املوضوع 
وإليـك ًمن الوجهة العامة، فيؤثر العامالن أعـاله عـىل احليوانـات أيـضا ، 

بعض االمثلة عىل ذلك، ونوجز يف البحث كي نصل إىل ما نرمي إليه باقرص 
 .طرق

 )١(هناك تأثري كائن عىل احليوانات ، فمن الظريف ان تومـاس اوسـتني
                                            

 .٥١: اهللا يتجىل يف عرص العلم) ١(



٢١١  

ًأحد علامء االحياء يف اسرتاليا، اسـتورد اثنـي عـرش زوجـا مـن االرانـب، 
كـان ذلـك سـنة واطلقها يف حماولة لتحسني هـذا احليـوان يف الـسرتاليا، و

 ، فكانت النتيجة ان أزدادت اعدادها، ومل يكن حينئـذ عـدو يفتـك ١٨٥٩
هبا، فأخذت االرانب تنترش يف مجيع انحاء اسرتاليا، إىل درجة أحدثت معها 
ارضار بالغة، وكانت النتيجة سيئة للغاية، فأجريت عدة حماوالت للقـضاء 

 .ردعليها ولكن باءت املحاوالت بالفشل للتزايد املضط

ميـل ) ٧٠٠٠(فبنيت اسوار عرب القارة يف كوينزالنـد، بلـغ امتـدادها 
 السام ولكن الطعممربع، ومع ذلك ثبت عدم فائدهتا، ثم استخدم نوع من 

هذه املحاولة باءت هي األخرى بالفشل، فاستمرت احلالـة هـذه عـرشات 
السنني ، وهرع الناس واحاطهم الفزع واخلـوف، ألهنـا اجتاحـت املـزارع 

 .ادت تقيض عىل مزروعاهتموك

وبعد البحث الشديد والدراسة العميقة يف معرفة عدو هـذا احليـوان، 
ًتوصلوا أخـريا إىل اسـتخدام فـريوس خـاص، يـسبب مرضـا قتـاال هلـذه  ً ً
ًاالرانب، هو املرض املخاطئ فقد قىض عىل قسم منهـا، ووضـع حـدا مـن 

إىل مـروج ومراعـي انتشارها، فتحولت االرايض املقفرة واملناطق اجلـرداء 
ت الزيادة يف االيراد من منتجات االغنام فقط، خالل السنة التي قيض رفقد

 . مليون جنيه٨٤، بام يبلغ ١٩٥٣عىل االرانب وذلك سنة 

فلوال عناية اهللا تعاىل يف حفظ التوازن، الجتاح نوع معني مـن حيـوان 
يـاة بالوجهـة مناطق كثرية ، مما يؤدي إىل احداث ارضار، مما يعرقل سري احل

 .املقررة
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ومن الطريف أن استخدام فريوس االرانب يف اوربا، من قبـل طبيـب 
 من املهتمني باملوضوع، فحقـن بـه بعـض االرانـب الربيـة التـي )١(فرنيس

ان انخفض عدد االرانب يف اصطادها ثم اطلقها بعد ذلك، فكانت النتيجة 
صبحت ضجة ونـزاع فرنسا ويف البالد االوربية اجلاورة، ومن جراء ذلك ا

بني الناس بسبب هذا احلقن، فقسم يؤيد حقن الفايرس يف دمـاء االرانـب 
لتقليل اعدادها، ألن ذلك يرض يف االنتاج النبايت وقسم عارض الفكرة هذه 
وقال بان االرانب مصدر غـذائي حيـواين، فانـه إذا ازداد فسيـصبح غـذاء 

 . الفقرية من الناستقابًمتيرسا للط

ان التوازن مهم يف حياة احليـوان ، وإال اصـبحت احليـاة وبذا نستنتج 
 .مهددة باخلطر، بانتشار احد االنواع دون ان يعيقها عائق

ومن التأثريات للعوامل الالحياتية عىل احليوان، فهـو تـأثري العوامـل 
يف هولنده يف اوائل القرن الثامن عرش، اهنا كادت  )٢(املناخية عليه، فقد ذكر

 من جراء تسلط دودة عىل سداد خشبية عـىل الـسواحل ، ان تصاب بكارثة
ّفاخذت حتفر يف داخلها حتى اوشكت عىل القضاء عليه ، فبدا االهنيار يبدو 
وكان الفيضان عندئذ عىل اوجه، فاصاب الناس الفزع واخلـوف، فهرعـوا 
إىل الكنائس يقرعون االجـراس ويتـرضعون إىل اهللا خمافـة اهنيـار الـسداد 

 ، فدعوا اهللا يف خالصهم من هذه الكارثة ونجاهتم مـن هـذه وغرق املدينة
 .احلادثة

                                            
 .  ٥٢: اهللا يتجىل يف عرص العلم) ١(

 . ٤٥: غرائز احليوانات) ٢(
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قـس وخفـضها، واجتـاح بتغري درجة حـرارة الط: فاستجاب اهللا هلم
الصقيع والربد عدة ايام، فامتت الديدان ألهنـا ال تـستطيع حتمـل الـربودة، 

 .وهبذا ختلصت امة كاملة روعتها دودة صغرية من اضعف خملوقاته

ً السداد ورممت االخشاب منعا لالهنيار، ثم بدأ العلامء عندئذ احكمت
بدراسة بعض العوامل املؤثرة عىل هذه الدودة، فشاهدوا أهنا تنفر من صدأ 
احلديد، فادخلت اعمدة احلديد بني لوحات اخلشب، واسـتطاعوا هبـذا ان 

 .يقللوا من انتشارها

وازن فهو شبيه هذه امثلة خمترصة عن التوازن يف احليوان، اما معدل الت
بطريف املعادلة السابقة، من حيث املؤثرات يف الطرف األول، والوالدات يف 

 .الطرف الثاين

 Webof life هـو كـي تـتم شـبكة احليـاة :ان الغرض من التـوازن

 وإال فـان أي خلـل يف هـذه الـشبكة يعنـي هـالك االحيـاء .بصورة كاملة
اصـل سـري الـشبكة االخرى التي ضمن هذه الشبكة، فمعـدل التـوازن يو

بالوجهة املنتظمـة وتـستمر احليـاة، ألن كـل جـزء منهـا مـرتبط بـاالجزاء 
 .األخرى

اما من هو املسيطر عىل التوازن، والذي جيعل طـريف املعادلـة بـصورة 
 .ٰمتوازنة ، فهو اهللا تعاىل

 يف شـبكة إربـاكٰ يؤدي إىل حـدوث األطراففالزيادة املفرطة يف احد 
 . قف سرية الشبكة واهلالكاحلياة، وبالنتيجة تو

ان الطبيعـة هـي ٰعـىل ّفهـم ال زالـوا يـرصون : اما ما يقوله الطبيعيون



٢١٤ 

و أهنا غـري عاقلـة فـام ل، فأساسه ن، وهذا القول باطل ماألشياءاملحكمة يف 
 به ـ فغري العاقل بأنفسهمٰيف الكون من موجودات يدل عىل نظام ـ يعرتفون 

ًال يمكن ان يكون شيئا منظام  ً  .ًعاقال فان فاقد اليشء ال يعطيهّ

وان قالوا ان الطبيعة عاقلة، فام يمنعهم من تسميتها بكلمة اهللا لتنتهـي 
ٰاملشكلة، فنحن نقول ان الطبيعة العاقلـة املدركـة هـو اهللا تعـاىل ، االزيل يف 

ّحكمه والقادر عىل كل يشء  يفواألبديكينونيته  ُ ٰ. 

ان الطبيعة ال تفعل : (طبيعةول عن القحينام ي× فعن اإلمام الصادق
 فيه متـام الـيشء يف طبيعتـه ، وزعمـوا ان احلكمـة ًشيئا لغري معنى، وال عام

ٰ الطبيعة هـذه احلكمـة، والوقـوف عـىل أعطىفمن : تشهد بذلك فقيل هلم
 بال جماوزة هلـا، وهـذا قـد تعجـز عنـه العقـول بعـد طـول األشياءحدود 

، فقد األفعالٰلقدرة عىل مثل هذه التجارب؟ فان أوجبوا للطبيعة احلكمة وا
 ان يكـون هـذا أنكـرواوان . أقروا بام انكروا ، ألن هذه هي صفات اخلالق

 .للطبيعة، فهذا وجه اخللق هيتف بان الفعل للخالق احلكيم

 ، األشـياء العمـد والتـدبري يف أنكـرواوقد كـان مـن القـدماء طائفـة 
تجوا به هذه اآليات التي وكان مما اح. وزعموا ان كوهنا بالعرض واالتفاق

ًتكون عىل غري جمرى العرف والعادة، كانسان يولد ناقصا  ، ًأصـبعاًزائدا أو ٰ
ٰمبـدل اخللـق، فجعلـوا هـذا دلـيال عـىل ان كـون ًأو يكون املولود مشوها 

  ليس بعمد وتقدير، بل بالعرض كيفام اتفق ان يكون؟األشياء

ذي يكـون بـالعرض ّإن الـ: رد عليهم فقال) ارسطاطاليس(وقد كان 
لها  تعرض للطبيعة، فتزيإلعراضواالتفاق، انام هو يشء يأيت يف الفرط مرة 

ًمور الطبيعية اجلارية عىل شـكل واحـد جريـا عن سبيلها، وليس بمنزلة األ ٰ
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ًدائام متتابعا ً. 

ٰ، جيـري أكثـر ذلـك عـىل مثـال  احليوان أصناف يا مفضل ترى وأنت
 كـام عليـه أصابع يدان ورجالن ومخس ومنهاج واحد ، كاإلنسان يولد وله

ٰاجلمهور من الناس، فاما ما يولد عىل خـالف ذلـك، فانـه لعلـة تكـون يف 
الرحم، أو يف املادة التي ينشأ منها اجلنني ن كام يعرض يف الصناعات، حـني 

 أو يف اإلرادةيتعمد الصانع الصواب يف صنعته ، فيعوق دون ذلك عائق يف 
 احليـوان أوالدلـيشء ، فقـد حيـدث مثـل ذلـك يف اآللة التي يعمـل فيهـا ا

ً التي وصفنا، فيأيت الولد زائدا أو ناقصا أو مشوها، ويسلم لألسباب ً  أكثرهاً
 .فيأيت سويا ال عله فيه

 لعلـة فيـه ، ال يوجـب األعراض أعاملّفكام ان الذي حيدث يف بعض 
 عـالاألفٰ وعدم الصانع، كذلك ما حيـدث عـىل بعـض اإلمهالًعليها مجيعا 

الطبيعية لعائق يدخل عليها، ال يوجب ان يكون مجيعها بالعرض واالتفاق 
ًان كوهنا بالعرض واالتفاق، مـن قبيـل ان شـيئا : األشياءفقول من قال يف 

 .وخطلٰمنها يأيت عىل خالف الطبيعة بعرض يعرض له خطأ 

ّلـيعلم أنـه : ؟ قيـل هلـماألشياءومل صار مثل هذا حيدث يف : فان قالوا
 باضطرار من الطبيعة، وال يمكن أن يكـون سـواه ـ كـام األشياءكون ليس 

قال القائلون ـ بل هو تقدير وعمد من خالق حكيم ، إذ جعل الطبيعة جتري 
 إلعـراض عن ذلـك ًأحياناٰأكثر ذلك عىل جمرى ومنهاج معروف ، وتزول 

ٰتعرض هلا، فيستدل بذلك عىل اهنا مرصفة مـدبرة فقـرية إىل    اخلـالقإبـداءٰ



٢١٦ 

 .)١() اخلالقنيأحسن عملها، تبارك اهللا وإمتاموقدرته يف بلوغ غايتها، 

                                            
 .١٦٥: توحيد املفضل) ١(
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، ًأحيانـا األشـياءهو العالقـات التوافقيـة االضـطرارية بـني : التوافق
 رسالتهام يف هذه ألداءفهناك توافق بني نوع من نبات مع نوع من حرشات، 

 .إال بالتوافق بينهاماحلياة، وال يتم ذلك 

، األزهـار تلقـيح ألداءفالعالقة التوافقية بني النبات واحلـرشات هـو 
 احلرشاتٰ إىل امليسم، ويكون بواسطة أملتكوالتلقيح عملية نقل اللقاح من 

 بأجـسامها بالتصاق حبوب اللقاح وذلكالتي تعترب احد الوسائط يف نقله، 
 اإلخـصابتم عمليـة تـ ، لخـرىأٰ ونقلها إىل زهـرة األزهارمن متك أحد 

 . والبذوراألثامر وإنتاج

واحلرشات تضع بيوضـها يف مبـيض الزهـرة ، ومتـوت هـي وتفقـس 
ٰبيوضها إىل يرقات، فتكتمل دورهتا احلياتية داخل الثامر أو البذور، وتتغذى 
ّعىل املواد التي فيها، إىل ان تصبح حرشة خترج وتؤدي نفـس الـدور الـذي  ٰ ٰ

 .قام به آباؤها

ٰ عىل هذا التوافق العالقة املوجـودة بـني فراشـة اليوكـا )١(األمثلةومن 
ونبات اليوكا، وهو أحد النباتات الزنبقية، فكـل مـنهام مكيـف ألداء دوره 

                                            
 .٤٨: اهللا يتجىل يف عرص العلم) ١(



٢١٩  

ٰ فيكون مبيضها إىل األعىل وامليسم اخفـض منـه األسفلٰفالزهرة متدلية إىل  ٰ
 عملها أداءالئم  ففمها مكيف بشكل يرشةاحل ، اما وأنثوية ذكرية األزهارو

 .بصورة مضبوطة

 اليوكا حبوب اللقاح من نبات اليوكا، من جمموعة إناثفعندما تستلم 
، أنثويـة أزهـار مـن جمموعـة أخـرٰ الذكرية، تذهب إىل نبات يوكـا األزهار

ً املدببة يف مبيض الزهـرة وتـضع بيوضـا أبرهتاٰوتقف عىل مبيضها وتدخل 
ّفيها، ثم تسري بمحاذاة القلم حت ّ ٰى تصل إىل امليسم، فتـزيح حبـوب اللقـاح ُ ٰ

 فتـتلقح  هذه املهمـة متـوتأداءالتي جلبتها من نبات اليوكا السابق، وبعد 
 نمو هذه أثناء لتبدأ يف تكوين الثمرة، ففي اإلخصاب، وتتم عملية األزهار

 أو األثـامرٰتفقس بيوض احلرشة إىل يرقات، ومتر بـادوار تتـدرج مـع نمـو 
خلها ، وتتغذى عىل املواد الغذائية التـي فيهـا فتعـيش يف البذور وهي يف دا

 .ٰمأمن إىل ان تبلغ دور احلرشة فتخرج لتقوم بالدور السابق كام فعل آباؤها

ًوصـانعا حكيام ًان هذا التوافق العجيب يثبت ان من وراء ذلك مدبرا 
 .بشؤون مثل هذا التوافق بني النبات واحليوانيعتني ًقديرا، 

 التوافقية العجيبة، هو ما تقوم به الزنابري الصغرية، مـع ومن العالقات
، فنبات باآلخرنبات التني فان لكليهام تكييفات خاصة تكمل ادوار احدمها 

 حرشـفية ، وهـو نوعـان مـن جمموعـة بـأوراقالتني ذو ختت ضيق حمـاط 
 مؤنثة وهلا قلم طويـل أزهار وأخرى مذكرة ومؤنثة، أزهار، أحدها األزهار

ّيبا خيتلف عن األولوضيق تقر ً. 

ٰ الزنـابري إىل إنـاثوالزنابري صغرية ومكيفة الداء عملها، فعندما تـأيت 
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، فان هـدفها وأنثوية ذكرية أزهارنباتات التني، ذات املجموعة التي تشمل 
ًالوصول إىل املبـيض لوضـع البـيض ، إال أن منطقـة التخـت ضـيقة جـدا  ٰ

 وتؤذهيا، ومـع ذلـك أجنحتهازق ٰوحماطة بأوراق حرشفية، إىل درجة اهنا مت
 عملها ، فتدخل وتضع البـيض ألداءّفاهنا تدخل رغم الرضر الذي يصيبها 

ّيف مبيض الزهرة، ثم اهنا تسجن هناك وال تستطيع اخلروج فتموت تفقـس  ُ
ٰالبيوض إىل يرقات ، وتتزاوج الشفافري الصغرية ومتوت الـذكور فتـستطيع 

وسـع املنطقـة بـالنمو املـستمر وصـغر  يف هـذه احلالـة اخلـروج ، لاإلناث
حجمها، فتخرج ويف طريقها حتتك باملتك ، فتلتصق ذرات اللقاح جلسمها، 
ّوتطري إىل نبات آخر من نوعه، فان وقعـت عـىل نفـس التـني الـذي حيمـل  ٰ ٰ

 .، فان العملية تعاد كالسابقواألنثوية املجموعتني الذكرية أزهار

ٰ الزنـابري عـىل إنـاث، فتـدخل ثويةأن ذو جمموعة أزهارهوان كان التني 
ٰطريق امليسم ، لقصد الوصول إىل املبيض، ولكن القلـم طويـل وضـيق يف 
هذه املجموعة، فتحاول ساعية بالدخول، ولكـن حماوالهتـا تبـوء بالفـشل 

 مـن حبـوب اللقـاح األزهـار هذه املحاوالت تلقح وأثناءومتوت ، عندئذ 
 مكونة وإنضاجها األزهارقف بتلقيح التي جلبتها، وتكمل الرسالة هبذا املو

 . التنيأثامر

 أداءنالحظ ان موت الزنـابري يف احلـاالت الـسابقة كلهـا، جـاء بعـد 
ٰ األوىل قد ماتت بعد وضع البيض، والـذكور ماتـت فاإلناثالعمل املقرر، 

 أدت، فكلها األزهار الثانية ماتت بعد تلقيح واإلناثبعد تزاوج الشفافري، 
 دون أن تكل واحدة أو تسأم مـن عملهـا ، رغـم اهلـالك بإخالص األمانة

 العمل مبارشة ، فكل مرحلـة جـاءت طبـق القـصد أداءّالذي يصيبها بعد 
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 .ّالذي يرمي إليه الطرفان املتوافقان

ٰان التوافق العجيب هذا ، هلـو مـن الـدالئل الواضـحة، عـىل ان وراء 
ًذلك مدبرا حكـيام وخالقـا عظـيام، يرعـى التوافـق  ًً  بـني النبـات ءنـايشالً

 .واحليوان

 ، هو ما يقـوم بـه نـوع مـن الـذباب مـع  التوافقية النادرةاألمثلةومن 
 مكيفـة وإهنا Jack in the pulpite ، تسمى جاك يف املقصورة أزهار
، وأنثوية ذكرية أزهار وإهنا منبثقة يف منتصفها، األزهار عملها، حيث ألداء

 ذات املجموعة الذكريـة األزهارذباب  الإناثوالذبابة دقيقة فعندما تدخل 
ٰفاهنا حتاول الوصول إىل  املبيض لوضع البيض ، إال أن املنطقة الضيقة حتول 

ّ الذي يصيبها، وبعد ان تدخل هذه األذىدون وصوهلا ، ولكن تدخل رغم 
املنطقة تسجن يف هذه املقصورة ، وليس لضيقها فحسب، وإنام ألهنا مغطاة 

، وهكـذا جتـري عـدة فتنزلـق بإقـدامهايها التثبـت بامدة شمعية يصعب عل
 احلالـة أصـبحتٰحماوالت يف اخلروج ، وليس الـذهاب إىل املبـيض، وانـام 

 . وقعت يف فخ يعرس التخلص منهألهناالنجاة بنفسها، 

ٰوباستمرارية املحاوالت، تلتصق حبـوب اللقـاح عـىل جـسمها مـن 
 يف اخلروج من هذا السجن، ًاملتوك القريبة من هذه املقصورة ، وأخريا تفلح

ً ، فان أصابت أزهارا ذات جمموعـة ذكريـة، فـان أخرى أزهارٰوتذهب إىل  
 ، فاهنا يف أنثوية ذات جمموعة أزهارٰالعملية تعاد كالسابق، وان وقعت عىل 

سجن متوت فيه، ولكـن رسـالتها قـد أدهتـا وهـي تلقـيح  هذه املرة تقع يف
 األثـامرنمو الريقات وتتدرج مع نمو ، ووضع البيض يف املبيض وتاألزهار

 .املواد الغذائية املتوفرة فيهاٰعىل أو البذور ، وتتغذى 
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ان هـذه الريقـات خلقـت هكـذا مـن العـدم، : يعتقد كثري من الناس
ّوتكونت داخل الثامر والبذور، فان هذا القول خاطئ، حيث ان كـل كـائن  ُ

نتيجـة تلقـيح بيـوض ، اإلخـصابتم قبله عمليـة تحي ال ينتج إال بعد ان 
ّ من كل نوع مـن وأنثىبمعنى جيب أن يكون هناك تزاوج بني ذكر   األحيـاءُ

 هذه البد ان يمـر هبـا فاألدوارًلكي ينتج فردا آخر يف حالة التكاثر اجلنيس، 
ّكل كائن حي ، كي تتحد الكميتات الذكرية مع   واحتـاد  األنثويـة الكميتاتُ

 .صبةاملخالبوبضة الكروموسومات وتكوين 

 وإهنـاخمترصة عن العالقات التوافقية بني النبات واحليـوان، نبذة هذه 
ٰمن األدلة الواضـحة والربهنـة العقليـة ، التـي تثبـت عـىل   النافـذة اإلرادةّ

 يف البقاء للفرد األفضلٰالصادرة من اهللا تعاىل، هبداية خملوقاته نحو السلوك 
 .واستدامة النوع

ٰ يـدل عـىل املـؤثر فـاألثره املـؤثرات، أننا نستدل بوجـود اخلـالق هبـذ
ٰ فاملوجود يدل عىل املوجد ، فالعقل حمدود يستطيع ان يـصل ،واملوجودات

 بـه اإلحاطـةٰبتفكريه إىل مدى حمدود اما خارج نطاق هذا املدى فال يمكـن 
 .النه ال يقع ضمن مداه

 ، واملـدى بنـصف قطرهـا)ع (فلو فرضنا للعقل بمركز دائرة ترمز هلـا
ال يـدرك ) ع(، فـان )س(حقيقة اهللا خارج مـدى العقـل جمهـول  و،)ص(

 فكل يشء يقـع ضـمن هـذه ٧/ ٢٢×  ٢سوى ما يكون ضمن دائرته ص
فهو خارج دائرة معارفـه، فـال ) س(ًالدائرة يكون معلوما لدى العقل، اما 

 . به ، الن ما وراء العقل ال يدرك بالعقلاإلحاطةيمكن 
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ذاك حيـصد  عن اهللا ، وكـان حينـاألعرابومن الظريف انه سئل احد 
حالوة البطيخ جاءت من املرارة ، فالرتبة ماحلة والثمرة : (ثامر البطيخ فقال
اهنا اجابة بـسيطة ضـمن ) فمن أين جاءت هذه احلالوة؟! قبل نضجها مرة

ٰحميطه، استدل عىل خالقه بتغري الطعم املر إىل احللو، فجـاء العلـم احلـديث  ٰ
 .بعده ليفرس هذه الظاهرة

ان حدوث التغريات الكيمياويـة يف داخـل البنـات، مـن حـني : القف
تغري حسب مراحلـه يف النمـو يٰ إىل حني تكوين الثمرة، جعلت طعمه إنباته

ٰإىل أن يبلغ احلالوة عند قطف الثمرة ، وعـرب عـن هـذه احلـالوة بحـدوث 
ئـات هـذا الـسكر، يالسكر بعد عمليـة الرتكيـب الـضوئي وتـضاعف جز

فوضـع هلـا . ركب، جعلت الثامر هذه تكتسب طعم احلالوةوتكون سكر م
 .املعادالت الكيمياوية يف تركيبه يطول رشحها يف هذا املقام

فلوال التدبري املحكم يف التغيري، ملا تكونت هذه النسب املعينة واملقادير 
ففـي هـذه الظـواهر . ة الطعم حسب الزمن املقررل، التي حتكم مرحالثابتة

ٰوحدانيته ، فاهللا تعاىل موجود قبل حدوث املوجودات، وهو ٰآيات تدل عىل 
كيف يعقل ان يكون : فان قالوا(× فعن اإلمام الصادق. واجب الوجود 

ّمباينا لكل يشء متعاليا عن كل يشء؟ قيل هلم ً ّاحلق الذي تطلـب معرفتـه : ًُ
ام ليس بموجـود ،   ان ينظر أموجود هوفأوهلا ، أوجه أربعة هو األشياءمن 

لثاين ان يعرف ما هو يف ذاته وجوهره؟ والثالث ان يعرف كيف هو ومـا وا
 علة؟ فليس مـن هـذه الوجـوه يشء وأليصفته؟ والرابع ان يعلم ملاذا هو 

 .يمكن للمخلوق أن يعرفه من اخلالق حق معرفته ، غري انه موجود فقط
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وكامل املعرفـة بـه، وأمـا : وكيف وما هو؟ فممتنع علم كنهه: نالفإذا ق
ّاذا هو؟ فساقط يف صفة اخلالق، النه جل ثناؤه علة كل يشء، ولـيس يشء مل ُ

ّبعلة له ، ثم ليس علم اإلنسان بانه موجـود يوجـب لـه ان يعلـم مـا هـو ! ُ
ما هـي وكيـف ! كام ان علمه بوجود النفس ال يوجب ان يعلم؟ ووكيف ه

 .وكذلك األمور الروحانية اللطيفةهي؟ 

ٰمن قصور العلم عنه وصفا، حتـى كانـه فانتم اآلن تصفون : فان قالوا ّ ً
غري معلوم؟ قيـل هلـم هـو كـذلك مـن جهـة إذا رام العقـل معرفـة كنهـه 

اخرى اقرب من كـل قريـب إذا اسـتدل عليـه  به، وهو من جهة واإلحاطة
ٰكالواضح ال خيفى عىل أحد وهو مـن جهـة بالدالئل الشافية، فهو من جهة 

ًضا ظـاهر بـشواهده ومـستور كالغامض ال يدركه أحد، وكذلك العقل أيـ
 .)١ ()بذاته

                                            
 .١٦٥: التوحيد املفضل) ١(
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 دراسـة طبـائع احليوانـات والنباتـات منـذ بـدء األحياءيتناول طبائع 
 األعامله من حيث كحياهتا حتى هنايتها، وتشمل طبائع احليوان دراسة سلو

 الصادرة من الفطنـة، وطبـائع النبـات دراسـة العوامـل واألفعالالغريزية 
 .يه مثل التكييف والتوازن والتوافقاملؤثرة ف

وباسـتطاعته ان ّعبارة عن السلوك الذي ال يتعلمه احليوان، : فالغريزة
والغرائـز متعـددة . ى بـالتعلم واالختبـارتيقدم لنا نامذج من السلوك ال تتأ

 .والتشكالتوالتعشش مثل اهلجرة واللغة والتغذية والتعايش 

ّ، كل ذلـك تقـوم بـه األصلية مواطنها ٰهي اهتداء احليوانات إىل: فاهلجرة ُ
ٰبدون تعلم أو حماكاة، بل غريزة فطرية أو دعها اهللا تعاىل فيهـا بـالطبع واخللقـة 

فـان .  املصلحة، وللحيوان لغة خاصة تعترب واسطة اتصال بعضه ببعضألجل
ّ الذي خيرجه والوسائل الذي يتم االتصال فيام بينه، مـن األصوات أنواعمجيع  ّ

 هو هدى فطـري غريـزي حمـدود وإنامه من أحد أو سامعه من الغري دون تعلم
 .حسب حاجاته، جعلها اهللا فيها بالطبع منذ نشأته األوىل

ٰهو حصول احليوان عىل غذائـه بطـرق خاصـة، متيـزه عـن : والتغذية
 يف تغـذيتها بـدون تعلـم أو ، فام تقوم به احليوانـاتاألخرى األنواعتغذية 

ثة جبلـت عليهـا بـالفطرة، طبـع غرائزهـا خالقهـا اختبار، بل غرائز مورو
 .ّوصانعها العظيم واملدبر احلكيم الذي أنشأها

ٰهو اتفاق كائنني عىل املعيشة سوية من أجل منفعة مشرتكة : والتعايش
 . فطرهتا وهي غرائز جبلت عليهاوأهلمها اهللا هداها أعطاهافقد 
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لبيئة املحيطة،  وتصاميم تالئم ابإشكال األعشاشهو بناء : والتعشش
أو اكتساب، بل فطـرة اختبار يف بناء مساكنها بدون جترهيا  التي األعاملفان 

 .عليهااالنسال ٰفطرها اهللا تعاىل هلا وغريزة موروثة تتابعت 

 وتغري أصـواهتا، فـان قيـام ألواهنا احليوانات إظهارهو : التشكالتو
 أعـاملاكـاة، بـل احليوانات بالتشكل عمل ال حيدث نتيجـة الـتعلم أو املح

 .ًغريزية تتميز هبا أفراد النوع الواحد جعلت باخللقة لطفا من خالقها

 لنـاوباستطاعة اللبائن ان تقدم . وفطنة احليوانات ال تتأثر بادراك منها
ٰ الدالة عىل الفطنة كثـرية، منهـا واألمثلة.  الفطنةأساسهانامذج من السلوك 

 والتمرين والتعلم األبويةالرعاية االحتيال لالصطياد والدفاع عن النفس و
 .وفطنة القرود

ظاهرة يمتاز هبا احليوان لالحتيال يف معاشه فام : فاالحتيال لالصطياد
 منها، بـل فطنـة طبعـت عليهـا وإدراكيف احتياهلا بال وعي تقوم به اللبائن 

 .ٰحمدودة ال تتغري منحها اهللا تعاىل هلاباخللقة وهداية فطرية 

هو وسائلها الدفاعية حلفظ نفسها ، فام تقوم به يف : سوالدفاع عن النف
ٰبل فطنة جمبولة عىل القيام هبا ، أودعهـا اهللا  . إدراكالدفاع عن نفسها بدون 

 .فيها بالطبع ، وهي تتفاوت حسب حاجات احليوان احلياتية

 فـام ألبنائهام األبوانّهو احلنان والعطف الذي يبديه : األبويةوالرعاية 
 ، بل فطنـة حمـدودة بـالفطرة فطرهـا اهللا عليهـا وإدراك ون تعقلتقوم به د

 .باخللقة لتحفظ ذاهتا وتبقي نوعها

ٰهو قيام اللبائن أحيانا ببعض احلركـات تـشابه إىل : والتمرين والتعلم ً
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ٰ ال تدرك الـيشء وال تعلـل، بـل تتـرصف عـىل فإهنا اإلنسان، أفعالحد ما 
 .الطبعٰضوء الفطنة التي منحها اهللا تعاىل ب

وفطنة القرود متتاز هبا عن بقية اللبائن ، فلهـا ذهنيـة خاصـة تـستطيع 
 مـدرهبا وحماكـاة صـاحبها يف أشـاراتمعها التفهم من سائـسها، وتلقـي 

 .أفعاله

، ناتج عن غريزة أو فطنـة فيـه، أفعالهّوالسلوك الذي يتبعه احليوان يف 
زة والفطنـة ، هـي ٰ عىل الغريـلّ يف السلوك الذي يشماألخرى األمثلةفمن 

 . املضيئة وطب احليوان ومالءمة البيئةاألحياءوالبايولوجي الزمن 

 بـزمن مؤقـت األعـاملهو قيام احليوان بـبعض : فالزمن البايولوجي
ً املصلحة تفـضال منـه ألجلًيسري وفقا له، اهنا غرائز فطرية أودعها اهللا فيها 

 .ٰعىل خملوقاته

 وينبعـث الـضوء اإلضـاءة خاصـية  هلاأحياءوهي :  املضيئة األحياءو
منها عند احلاجة، ان ما تقوم به بدافع الغريزة الفطرية التـي جبلـت عليهـا 

 .ةد الفائألجلٰوهي من نعم الباري تعاىل 

 بمرض أو جـرح أصابتههو مداواة احليوان نفسه عند : وطب احليوان
نـة أو فام تقوم بـه بـدافع الفط. واحليوانات تواري جسدها عند قرب وفاهتا

 .ٰ اهللا تعاىل حلفظ ذاهتا وبقاء نوعهاأودعهاالغريزة، التي 

 للبيئة مهام كانت الظـروف قاسـية األحياءهي مالءمة : ومالئمة البيئة
 .ٰالفطنة التي منحها اهللا تعاىل باخللقةأو فام تقوم به بدافع الغريزة 

ٰتشمل عىل طبـاع خمتلفـة منهـا التكييـف والتـوازن : وطبائع النباتات
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والتوافق، فالتكييف مالءمة الكائن احلي للعيش يف ظروف معينة ويـشمل 
 .ٰعىل عدة حاالت، منها التحويرات واالنتشار والسبات والتنافس

ٰفالتحويرات هو التغري احلاصل يف النباتات، الستمراريتها عىل احليـاة 
ــنفس ،  ــدفاع عــن ال ــاخ وال ــة ومالءمــة املن ويكــون لغــرض تثبيــت النبت

ًت التي حتدث يف النبات، كل ذلك أدلة تثبت ان هناك يدا صانعة فالتحويرا ّ ُ
ّ نافذة، جعلها تالئم الظرف املحيط هبا، وهذه من نعـم البـاري عـز وإرادة

ّوجل يف جعل هذه التحويرات للنباتات، حـسب املنـاطق ومالءمتهـا مـع 
 .األربعةالفصول 

تتم بدون تدخل هو التوزيع النبايت يف بقاع األرض، والتي : واالنتشار
ّاإلنسان وتنترش بواسطة الرياح واملاء واحليوانات، كل ذلك يقع  حتت رمحة ُ

 هتتـدي األثامروّ النافذة الذي جعل البذور واإلرادةاخلالق والعناية الربانية 
 .ّسبلها وكيفها بالشكل الذي يتالءم مع محلها بالوسائل املقررة

ة النمـو، ويكـون لغـرض هي الفرتة التي تتوقف فيها حالـ: والسبات
 من النمـو األخرىحدوث بعض التغريات يف النبات، لتجهيز مواد للحالة 

ٰ اهللا تعاىل فيها هذه اخلاصـية السـتمرار احليـاة أودعبعد فرتة السبات، فقد 
 .واستدامة النوع

 األوليـةهو النزاع احلاصل بني النباتـات مـن أجـل املـواد : والتنافس
ضمن سالمة وحيويـة يٰاهللا تعاىل تنافسها بشكل والفضاء والنور، وقد حل 

ّاجلميع، وذلك بكيفية نشوئها األول وتكييفها الذي جعل لكل منهم قس ه طّ
 .يف هذه احلياة من الوسائل الثالث السابقة
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 ، بحيـث ال األحيـاءهو التغري احلادث لكل نوع معني مـن : والتوازن
ٰيزداد إىل ماال هناية وال ينقص إىل درجة اال ًختفاء هنائيا ، بل يرتاوح عـددها ٰ

والتغـري يكـون بـسبب العوامـل . بمعدل معني يطلق عليه معدل التـوازن
ٰاحلياتية والال حياتية املـؤثرة عـىل النبـات، فاحلياتيـة هـو تـأثري احليوانـات 
واإلنسان باستهالل النباتات وقطعها والال حياتيـة هـو تعاقـب الفـصول 

ّكل ذلك يقوم . وهبوب العواصف وغريها وتعاقب الصحو واملطر األربعة ُ
به اخلالق يف موازنة املعادلة لتستمر شبكة احلياة من الوجهة الصحيحة فـال 

 . نتيجة ذلكاألرضارٰ عىل غريها لئال حتدث األنواعيطغى  احد 

ً أحيانا، مثل األشياءهو العالقات التوافقية االضطرارية بني : والتوافق
ّتات واحلرشات، وكل منها مكيف بالشكل الـذي التوافق احلاصل بني النبا

ٰ الرسالة التي عىل عاتقة، لطفا من اهللا تعـاىل إلكامل مهمته أداءيالئم  ً  ألجـلٰ
 .املصلحة يف إستدامة النوع وعدم حدوث خلل يف شبكة احلياة

ح غـوامض  ويوضـاألسـتارالزال العلم احلديث يكشف لنا حجـب 
ــسدي األرسار ــدورنا ن ــن ب ــا، ونح ــديرنا إعجابن ــة ألويل وتق ــم عام  العل

بـأن يوصـلنا العلـم : ًونقول كلمتنا مجيعا. والباحثني يف هذا املضامر خاصة
ٰاحلديث إىل اهلدف األعىل والغايـة العظمـى، بـالوغول يف حقـائق األمـور  ٰ

ّ كـل باحـث يتمنـاهّوبلوغ غاية العلوم والوقوف  عنـد ذلـك احلـد الـذي  ُ
 .وقارئ

ٰز املتلهـف لبلـوغ احلقيقـة والوصـول إىل  القارئ العزيـألشاركوإين 
 .ّ من املأزق الذي فيهواإلنقاذٰالغاية والنتيجة، والداعي إىل هدايته 
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ّ ـ ال عن تقليد ـ الذي تراه عيني القلبية وتلمـسه إيامينا من عميق هلأقو
ان العلم احلديث يبلغ حقيقة األمر ، ويصل ذلك احلد إذا : حوايس الباطنية

علمي سالمة بحثه وواقعية اكتشافه، دون ان حيـيط بحثـه  الباحث الىتوخ
 والعواطف وامليـول، فانـه سيـصل األهواءالشك والريب مع االبتعاد عن 

واالستقرار، بأن ملا يف الكون مـن موجـودات االطمئنان ٰحتام إىل ما يدعوه 
ٰيدا خالقة وقدرة صانعة، ذلك هو اهللا تعاىل ً . 

ــائع  ــاءوان طب ــلوكها األحي ــد وس ــذه ىإح ــة يف ه ــاري احليوي  املج
ٰاملوجودات التي تتم بتوجهها إىل اخلالق العظيم والصانع اخلبري وان اهللا عىل  ٰ

ّكل يشء قدير ُ. 

ّوأخريا أختم كالمي بالتمسك بقول املنفلوطي الذي يقـول ال مـانع : ً
من ان يعرب لنا املرصيون، املفيد النافع من مؤلفات علامء الغرب، واجليـد 

ٰأدب كتاهبم وشعرائهم، عىل ان ننظر فيه نظر الباحـث املنتقـد ال املمتع من 
ّالضعيف املستسلم، فال يأخذ كل قضية  علميـة مـسلمة وال نطـرب لكـل  ُ

ً الناقلون شيئا من عادات إلينا، وال مانع من ان ينقل ًمتهوراًمعنى أديب طربا 
يد التبـسط ٰالغربيني ومصطلحاهتم يف مدنيتهم، عىل ان ننظر إليه نظر من ير

ٰيف العلم والتوسـع يف التجربـة واالختبـار، ال عـىل ان نتقلـدها وننتحلهـا 
ما نستحـسن مـن شـؤوننا واسـتهجان مـا استحسان ونتخذها قاعدتنا يف 
 ).نستهجن من عاداتنا
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 ١٩٤...........................................................:ليةاملواد األو

 ١٩٩.................................................................:الفضاء



٢٣٧  

 ٢٠١...................................................................:النور

 ٢٠٦.................................................................التوازن

 ٢١٨..................................................................التوافق

 ٢٣٣...........................................................أسامء املصادر

 ٢٣٥................................................................الفهرس

 


