


عسل �لنحل



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

ها	�� يحيى. �منذ �لثمانيا. من �لقر� �لماضي كتب عد(ً� كبيرً� من 

�لمؤلفا. في مو�ضيغ مختلفة، 4يمانية �علمية �سياسية، 4ال جانب 

Fلك يوجد للكاتب مؤلفا. في غاية �ألهمية تكشف @يف �تبا= نظرية 

�لتطو	، �تفند �(عا�Mتهم، �تفضح �لصال. �لخفية، بين �لد�	�ينية 

��أليديولوجيا. �لّدموية.

 �Oلقر� 	نو Pعماله هو 4يصا� M�	� لمؤلف �لرئيسي من� Sهد�

مثل �لكريم 4لى شتى بقا= �لعالم، �(فع �لناT بذلك 4لى �لتفكير ��لتفّكر  �ساسية  4يمانية  قضايا  في 

�جو( �هللا تعالى ��حد�نيته، ��ليو� �آلخر، �كذلك كشف �ألسس �لمتها�نة لنظم �لجاحدين �سلوكياتهم 

�لمنحرفة. �4لى حّد �آل� ترجم للكاتب نحو ٢٥٠ مؤلفًا 4لى ٥٧ لغة مختلفة، �هي تحضى باهتما� بالغ 

� �هللا تعالى سوS تكو� كليا. ها	�� يحيى خالP �لقر� �لو�حد Fبإ� .Mمن قبل شريحة ��سعة من �لقّر�

 Pلعد�� bلعالم 4لى مر�تب �لسكينة ��لسال� ��لصد� Mنحا���لعشرين، �سيلة للبلوd باإلنسا� في شتى 

� �لكريم.Oلتعريف بها في �لقر� Mلتي جا� e)لسعا�� Pلجما��

حوP �لكاتبحوP �لكاتب

4� هدS هذ� �لكتاi هو �إلشا	e 4لى معجزeٍ من معجز�. خلق �هللا لوضع حد لهذ� �لكسل 

� الختيا	 �لنحل موضوعًا للكتاi سببًا مهمًا، أل� �لنحل من �لمخلوقا. �لتي ��لفكرj، كما 

� �لنحل �� �لكريم ��سترعى �ألنظا	 4ليها، حين Fكر في سو	e �لنحل Oكرها �هللا تعالى في �لقرF

يتصرS بوحي من �هللا تعالى:

ا َيْعِرُشوَ�. ُثمَّ ُكِلي ِمْن  َجِر َ�ِممَّ � �تَِّخِذj ِمَن �لِجَباPِ ُبُيوتًا َ�ِمَن �لشَّ��ْ�َحى َ	بَُّك 4لى �لنَّْحِل َ�َ﴿

 ،Tِِللنَّا Mٌلَو�ُنُه فيِه ِشَفا�ُكلِّ �لثََّمَر�ِ. َفاْسُلِكي ُسُبَل َ	بِِّك Fُُلًال، َيْخُرuُ ِمْن ُبُطوِنَها َشَر�iٌ ُمْخَتِلٌف 

ُر�َ�﴾ [�لنحل: ٦٩-٦٨] 4ِ�َّ في Fِلَك آلَيًة ِلَقْوٍ� َيَتَفكَّ

�باإلضافة 4لى تنا�لنا خصائص �لنحل بالتفصيل في هذ� �لكتاi، سنقو� �يضًا بشر| كيفية 

تفاهم �لنحل فيما بينها، �كيف يتسنى لعشر�. �آلالS من �لنحل �لعيش معًا (�� مشكال. في 

مستعمرe �لنحل، �كيف تستدP على طرقها ��تجاهاتها عند �لطير��، �كيف تقو� بإنتاu �لعسل، 

�. �كما سنر� في �لفصوP �لقا(مة Oيا. �لقرO خر� مما تحدثت عنه�باإلضافة 4لى موضوعا. 

فإنه -خالفًا لما تّدعيه نظرية �لتطو	- ال يوجد �j صر�= ال في �لطبيعة �ال في حياe �لنحل.



��قطا	) �ها	�� يحيى (عدنا

�لّدفا= عن �لفلسفا. �لما(ية ��آل	�M �إللحا(ية ��ألفكا	 �لُمنحرفة �ألخر�. 

� نافح منافح عن تلك �لنظريا. بعد مطالعة هذ� �لمؤلفا. فلن ���F4 حد� �

يكو� Fلك سو� عن عناٍ( عاطفي ألّ� �لّسند �لعلمّي قد تّم (حضه �4بطاله. �ال شك 

� �ُحججه �لّد�مغة.  ��لكاتب ال يسعى Oحكمة �لقر eلخصائص نابعة من قو� �� هذ�

من �	�M عمله هذ� 4لى نيل �لمديح ��لثناM 4نما هدفه �غايته هد�ية �لناT ��لسير بهم 

   .j)ّمكسب ما ��� ليس هّمه تحصيل �jّ 	بح ّ�في طريق �إليما�، كما 

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

�لناT على قر�Mتها لتكو� �سيلة لهد�يتهم هم في �لحقيقة يقدمو� خدمة للدين 

ال تقّد	 بثمن.

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

�ألFها� �ُتدخل �لبلبلة على �ألفكا	 �تزيد من �لّشكو� ��لترّ(( �ال تملك  تأثيًر�  

قوّيا �حاسًما في طر( �لشبها. من �لقلوi،  ُيعتبر َمضيعًة للجهد ��لوقت. �من 

 �� هذ� �لمؤلفا. لم تكن لتتر� كل هذ� �لتأثير لو كانت تركز على بيا��لو�ضح 

 .Tلسامي �لمتمثل في هد�ية �لنا� Sكثر من تركيزها على �لهد��لقوe �أل(بية للكاتب 

� �لغاية �لقصو� هي (حض �� يتحّقق من ��من لديه �(نى شك في Fلك فيمكنه 

� من خالP تأثير هذ� �لجهد �4خالصه �نجاحه.     Oلقر� bخال��إللحا( �نشر 

 Mنحا�� �لظلم ��لفوضى �لسائدين �ليو� في �يتعين 4(	�� حقيقة مهمة، �هي 

 ��أل	� �ما يتعر� له �لمسلمو� من ��F َسببه تحّكم �لفكر �إللحا(j في شؤ�

بالفكر  �لهزيمة   b4لحا هو  كّله  هذ�  من  �لخال�  يضمن   jلذ� ��لطريق  �لعالم. 

 Tلّنا� ُيصبح  بحيث  �لقرOنية   bألخال�  M4جال  �  ��إليما حقائق   ��بيا  j)إللحا�

قا(	ين على �لتمسك بها. �بالنظر 4لى حالة �لعالم �ما ُير�( له من مزيد 

جّر� 4لى �لفسا( ��لّشر�	 ��لدما	 فإنه من �لضر�	j �لُمسا	عة 

ُيقضى  فقد  �4ال   ،j	بما هو ضر� �لقيا�  4لى  �لمستطا=  قد	 

�ألمر �الَ. حين منا�.  �خالP �لقر� �لو�حد ��لعشرين، 

 Pيحيى -من خال �� �هللا تعالى سوS تكوُ� كلّيا. ها	�Fبإ�

نهوضها بهذ� �لمهّمة-  �لوسيلة للوصوP بالّناT 4لى مر�تب 

 e)لسعا��  Pلجما�� Pلعد�� bلسكينة ��لسال� ��لصد�

� �لكريم. Oضحها لنا �لقر���لتي 



عسل �لنحل

حوP �ملؤلف

يتكو� �السم �لمستعا	 للكاتب من "ها	��" � "يحيى" في Fكر� موقرe للنبيين �للذين 

جا(ال ضد �لكفر ��إللحا(، بينما يظهر �لخاتم �لنبوj على �لغالS 	مًز� ال	تبا� �لمعاني �لتي 

� �لكريم Oلقر� �ّ�تحتويها هذ� �لكتب بمضمو� هذ� �لخاتم. �يشير هذ� �لخاتم �لنبوj 4لى 

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

� �لكريم ��لسنة �لّنبوية (ليًال �مرشًد�، �في جميع �لمؤلفا. �خذ �لعهد Oلكاتب لنفسه �لقر�

على نفسه بنسف جميع �ألسس �لتي تقو� عليها �لنظم �إللحا(ية �4بطاP كل �لمز�عم �لتي 

تقو� عليها �لحركا. �لمناهضة للّدين. �يعتبر هذ� �لخاتم �لذj َمهر به كتبه بمثابة 4عالٍ� عن 

    .��هد�فه هذ

 ،Tسالته لجميع �لنا	� �Oلقر� 	ئيسي هو تبليع نو	 Sهد Pجميع كتب �لمؤلف حو 	تد�

�لنظم �إللحا(ية  �حثهم على �إليما� بوجو( �هللا ��حد�نيته ��ليو� �آلخر، �عر� تهافت 

�فضحها على �لمإل.  

تحضى كتب ها	�� يحيى بقبوP ��هتما� كبيرين في شتى �نحاM �لعالم؛ من �لهند 4لى 

�مريكا، �من 4نكلتر� 4لى �ند�نيسيا، �من بولونيا 4لى �لبوسنة، �من 4سبانيا 4لى �لبر�@يل، �من 

ماليزيا 4لى 4يطاليا، �من فرنسا 4لى بلغا	يا �	�سيا.     

ترجمت ُكتب �لمؤّلف 4لى �لعديد من �لّلغا. �ألجنبية، �من بين تلك �للغا.: �إلنكليزية 

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

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

��لسو�حلية (لغة مستعملة في تنز�نيا) �لغة �لهوسه (لغة منتشرe في 4فريقيا)، �لغة �لّديولهي 

(لغة مستخدمة في مو	يس) ��لد�نما	كية ��لمجرية �غيرها من �للغا.. � هنا� 4قباP كبير 

على قر�eM هذ� �لكتب بهذ� �للغا.. 

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

سبًبا في هد�ية كثير من �لناT 4لى طريق �إليما� �ساهمت من جانب Oخر في تقوية 4يما� كثير 

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

 Pسلوبها ��لعمق في تنا��فيها ��لسهولة �لموجو(e بين ثنايا سطو	ها ��لصدb �لذj يميز 

�لقضايا �لعلمية. �ما يمّيز هذ� �لمؤلفا. �يضا ُسرعة تأثيرها �ضما� نتائجها �عد� �لقد	e على 

نقض ما فيها �(حضه.  �كل من يقر� هذ� �لكتب �يتأمل فيها بعمق لن يكو� بإمكانه بعد Fلك 



��قطا	) �ها	�� يحيى (عدنا

عسل 

�لنحل



عسل �لنحل

ها	��  يحيى

عسل 

�لنحل



��قطا	) �ها	�� يحيى (عدنا

Tلفهر

٨ ......................................... حياe �لنحل

١٢ ........................ �لحياe في مستعمرe �لنحل

٨٤ .......................... طرb �لتخابر عند �لنحل

١١٢ ........................ �نقسا�  مستعمرe �لنحل

١٢٦ ............. �لتصميم �لر�ئع لـجسـد �لنحـل

١٣٢ خاليا �لنحل �لسد�سية: معجزe هندسية..........

١٦٠ ............................. �إلعجا@ في �لعسل

١٦٨ .................. �لنتيجة �لختامية: حقيقة �لخلق

١٧١ ................................ �نهيا	 �لّد�	�ينية



عسل �لنحل

4لى �لقر�M �لكر��

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

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

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

� منها.���الستفا
في  نقدمه  �لذ<  �ألخر[،  �لكتب   dستعر�� على   eلالطال �لقا89  �قت  يتسع   "< نأمل  #ننا 
نهاية هذ� �لكتاN، ليكو" على علم بوجو� منابع ثرَّ� �مصا�9 غنية من �لكتب في �لمو�ضيع �إليمانية 

��لسياسية، �لتي تعد قر��تها مفيد� �ممتعة للغاية.
ال تر[ في هذ- �لكتب ما تر�- في بعض �لكتب �ألخر[ من j9[ شخصية للمؤلف، �ال تر[ 
شر�حا �#يضاحا� مستند� #لى مصا�9 مشبوهة، �ال >< نقص >� قصو9 في >سلوN �أل�N ��لتوقير 
#لى   �<  ���لحير� ��لتر #لى  �لقا89  يُجر  �لمقدَّسة، �ال ما  �لمفاهيم ��لمو�ضيع  �تخا;- تجا-  �لو�جب 

.mليأ3 ��لقنو�



��قطا	) �ها	�� يحيى (عدنا

�لحر�N �لمدمر�، �لمذ�بح �لجماعية، �لَقَتلة �لذين يقتلو" �لنا3 ��" >" تطرn لهم 
 Zلعد  ��لبر من  يموتو"  �لذين  �لنا3   ،e9لشو��� �ألpقة  في  ينامو"  �لذين   qألطفا� عين، 
�جو� مأ�[ لهم، �لصبيا" �لذين يتو9طو" في �قتر�n �لجر�ئم، �لمشكال� �لتي تعاني 

منها �ألسر، عصابا� �لشباN، سو� �ستغالq �لمناصب...
حياتنا  من  يتجز>  ال  جز��ً  >صبحت  �لتي  �الجتماعية  �لمشكال�  هذ-  نتأمل  عندما 
�ليومية نجد �جو� نقص مشتر? في >سا3 �في قاعد� هذ- �لمشاكل، حيث نر[ هذ� 
�لنقص با�p9ً في �لظلم �فقد �لعد�لة، �في �لغش ��لخد�e، �في �لقسو� �عدZ �لرحمة، 

�>مثاq ;لك من �لخلق �لسيئ �لذ< يؤ�< #لى ظهو9 هذ- �لمشكال�.
هذ� �لنقص �لمهم يتمثل في >" �لنا3 ال يفكر�"، �ألنهم ال يفكر�" فهم ال ير�" 
�لحقائق. �لشي� �لمهم عند هؤال� �لنا3 هو مصالحهم �لشخصية فقط ال غير، �حياتهم 
فيها  �لتي يفكر�"  �لقليلة  �لمر��  >�ًال �>خير�ً؛ فال يهتمو" بمن حولهم، �في  �لخاصة 
 �بشي� غير >نفسهم ينحصر هذ� �لتفكير باألشيا� �لتي تخصهم فقط. لذ� فهم يحيو" حيا
تكو" فيها مقاييس �لخير ��لشر مرتبطة بهذ� �لمقيا3 �لشخصي ��لنفعي، �ال يتبا�9 #لى 
>;ها" هؤال� >< موضوe مهم (مثل موضوe �لغاية من هذ- �لحيا� مثًال) ألنهم مقتنعو" 
بما يعملونه ضمن تيا9 حياتهم �ليومية، �ير�" ;لك كافيًا �ال حاجة أل< مزيد �ال أل< 

تفكير.
من   ���لموجو لألحيا�  �لمدهشة  بالخو�{  يفكر��  أل"  حاجة   >< هؤال�  ير[  ال 
من   ��لعديد  eألنو�� هذ-  ظهو9 كل  >مكن  pكيف  للتفكير:  حاجة  ير�"  �ال  حولهم، 
 "pلتو�� >� في  >نفسهم �في >جسا�هم،  للتفكير في  �لكماq؟3، �ال  �ألحيا� بكل هذ� 
�لموجو� في �لسما�. #نهم ال يفكر�" بأ< شي� من هذ- �ألشيا�، �لذ� ال ينتبهو" #لى 
�هللا  يقّد�9"  فإنهم ال  �لذلك  تعالى.  �هللا   �بقد9 ُخِلق)   :><) pُصمِّمز  قد  >" كل شي� 
تعالى خالق �لسما��� ��ألd9 حق قد9-، �ال يد9كو" لما;� ُخلقو� �ما هي مسؤ�لياتهم 
تجا- خالقهم. بينما �9� في 7يا� عديد� في �لقر7" �لكريم >" �لذين يفكر�" هم �لذ< 
�هللا   �قد9 في  �يتأملو"  يتفكر�"  �لذين  >مثاq هؤال�  تتحد� عن  �آلتية  ��آلية  يتعظو"، 

تعالى:
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عسل �لنحل

حياe �لنحل

�َفال َيْشُكُر��؟ ﴾   ،iُ	َِ�َلُهْم ِفَيها َمَناِفُع َ�َمَشا ﴿
[يس:٧٣] 



��قطا	) �ها	�� يحيى (عدنا

�لنحل  بها   Zيقو �لتي  �ألنشطة 
تتم  #نما  �لنحل   �مستعمر في 
من قبل �لشغاال� >� �لعامال� 
�لنحل   �مستعمر ففي  فقط؛ 
�لنحل  �ملكة  �لعامال�  توجد 
�لعامال�   Zتقو� ��لذكو9، 
 ��لمستعمر  qعما< بجميع 
للملكة  فإ"  ;لك  �مع  تقريبًا، 
�إلبقا�  �هي  مهمة جد�ً  �ظيفة 
>ما  �لنحل،   �مستعمر على 
فهي  للذكو9   ��لوحيد �لمهمة 
 Zتقو �لملكة،  بتلقيح   Zلقيا�
�لنحل بوظائفها هذ- في حياتها 

�لقصير� ثم تمو�.
�باإلضافة #لى تنا�لنا خصائص �لنحل بالتفصيل في هذ� �لكتاN، سنقوZ >يضًا بشر$ 
 "��كيفية تفاهم �لنحل فيما بينها، �كيف يتسنى لعشر�� �آلالn من �لنحل �لعيش معًا 
�لطير�"،  عند  ��تجاهاتها  طرقها  على   qتستد �كيف  �لنحل،   �مستعمر في  مشكال� 
7يا�  عنه  تحدثت  مما  >خر[  موضوعا�  #لى  باإلضافة  �لعسل،  بإنتا�   Zتقو �كيف 
�لقر7". �كما سنر[ في �لفصوq �لقا�مة فإنه -خالفًا لما تّدعيه نظرية �لتطو9- ال يوجد 

>< صر�e ال في �لطبيعة �ال في حيا� �لنحل.
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عسل �لنحل

َ��لنََّهاِ	 آلَياٍ. ُأل�لي  �للَّْيِل   Sَِ��ْخِتال َ��َألْ	ِ�  َماَ��ِ.  �لسَّ َخْلِق  �َّ في ﴿

في   �ُر�َ �َيَتَفكَّ ُجُنوِبِهْم  َ�َعلى  َ�ُقُعو(ً�  ِقَيامًا  �هللاََّ   �َيْذُكُر�َ �لذيَن   .iَِألْلَبا�

َفِقَنا  ُسْبَحاَنَك،  َباِطًال،  َهَذ�  َخَلْقَت  َما  َ	بََّنا  َ��َألْ	ِ�؛  َماَ��ِ.  �لسَّ َخْلِق 

.[١٩١-١٩٠ :�َعَذ�iَ �لنَّاِ	﴾ [PO عمر�

#" هدn هذ� �لكتاN هو �إلشا9� #لى معجزٍ� من معجز�� خلق �هللا لوضع حد لهذ� 
�لنحل من  مهمًا، أل"  للكتاN سببًا  �لنحل موضوعًا  >" الختيا9  �لفكر<، كما  �لكسل 
�لمخلوقا� �لتي ;كرها �هللا تعالى في �لقر7" �لكريم ��سترعى �ألنظا9 #ليها، حين ;كر 

في سو9� �لنحل >" �لنحل يتصرn بوحي من �هللا تعالى:

ا  َجِر َ�ِممَّ � �تَِّخِذj ِمَن �لِجَباPِ ُبُيوتًا َ�ِمَن �لشَّ��ْ�َحى َ	بَُّك 4لى �لنَّْحِل َ�َ﴿

َيْعِرُشوَ�. ُثمَّ ُكِلي ِمْن ُكلِّ �لثََّمَر�ِ. َفاْسُلِكي ُسُبَل َ	بِِّك Fُُلًال، َيْخُرuُ ِمْن 

ِلَقْوٍ�  آلَيًة  Fِلَك  في   َّ�4ِ  ،Tِِللنَّا  Mٌِشَفا فيِه  �لَو�ُنُه  ُمْخَتِلٌف   iٌَشَر� ُبُطوِنَها 

ُر�َ�﴾ [�لنحل: ٦٩-٦٨] َيَتَفكَّ

 qلجبا� من  تتخذ  �لتي  �لنحل  #لى  �آلية  هذ-  في  �ألنظا9  ُلفتت  لقد 
في  سنبين  �كما  �لعسل،  �تنتج  �لثمر��  تأكل  ��لتي  بيوتًا 
هذ-  كل  فإ"   Nلكتا� هذ�  من  �لمتقدمة   qلفصو�
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��قطا	) �ها	�� يحيى (عدنا

للنحل عائلة ��سعة تشمل عشرين >لف نوe، �هذ- �لحشر� تملك قابليا� هندسية 
>ما  �الجتماعية،  بحياتها  �ألخر[  �ألحيا�  من  كثير  عن  تتميز  �هي  مذهلة،  �معما9ية 

�سائل �التصاq فيما بينها فقد >;هلت �لعلما� �لذين قامو� بتدقيقها ���9ستها.
�لنحل �لعسل خصائص تميز- عن >نو�e �لنحل �ألخر[، فهو يقوZ ببنا� مستعمر�� 
له في جذ�e �لنحل >� في >�كن >خر[ مغلقة مشابهة. �تتألف مستعمر� �لنحل من ملكة 
�من عد� مئا� من �لذكو9، باإلضافة #لى عد� يتر��$ بين عشر� 7الn �ثمانين >لف 
�لثالثة (�لتي تختلف فيما بينها في شكلها �لخا9جي)   nنحلة عاملة. �في هذ- �ألصنا

نر[ >" �لملكة ��لعامال� من �إلنا�.
ال يوجد في >< مستعمر� من مستعمر�� �لنحل سو[ ملكة ��حد� فقط، �يكو" 
حجمها >كبر من حجم �لعامال�، ��ظيفتها �ألساسية هي �ضع �لبيض. �يتم �لتناسل 
�لملكة   Zتقو� �لنحل.  ;كو9  مع  يتناسلن  فال  �لعامال�  >ما  �لملكة،  �لنحلة  بو�سطة 
 Zلنظا�� �-باإلضافة #لى �ظيفة �ضع �لبيض- بإفر�p مو�� مهمة تؤمن �حد� �لمستعمر

�لسائد فيها.
�مع كو" ;كو9 �لنحل >كبر حجمًا من �لعامال� #ال >نهم ال يملكو" ال #بر �للسع 
 qبتلقيح �لملكة. >ما جميع �ألعما Zهي �لقيا ��ال >عضا� جمع �ألغذية، ��ظيفتهم �لوحيد
�لملكي  �لعسل  �#نتا�  �ألغذية  �جمع  �لسد�سية  �لخاليا  بنا�  (من   �للمستعمر �ألخر[ 

�تنظيم حر�9� �لمستعمر� �عمليا� �لتنظيف ��لدفاe) فتقع على عاتق �لعامال�.
 ]َّ��تؤ �لنحل.   �مستعمر في   ��لحيا مر�حل  من  مرحلة  كل  في  كامل   Zنظا يوجد 
 (�للمستعمر �لعامة  �لحاجا�  بتأمين  ��نتهاً�  �ليرقا�  9عاية  من  (بد��ً  �لوظائف  جميع 
��" >< نقص >� قصو9، �يظهر >�ضح مثاq على هذ� في >ثنا� �العتنا� بصغا9 �لنحل 
في �لمستعمر�. �سيتضح هذ� �ألمر عند قيامنا بشر$ �لعناية �لفائقة �لتي تبذلها �لنحال� 

�ألخريا� لهؤال� �لصغا9 �مقد�9 �لتضحية �لتي يبدينها.

��لعناية �لتي يقدمها �لنحل لصغا	

تستوجب بعض �ألنو�e من �ألحيا� 9عاية صغا9ها >كثر من �ألحيا� �ألخر[. �نر[ 
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عسل �لنحل

�لحياe في 

مستعمرe �لنحل



��قطا	) �ها	�� يحيى (عدنا

من  مماثل   �عد يوجد  �لنحل   �مستعمر في   ���لموجو �ليرقا�   n7ال مقابل  في 
�لعامال� �لمرضعا�، �تجد هذ- �لمرضعا� في حركة ��ئبة �هي تؤ�< �ظيفتها في 
�على   ،��لمستعمر في  �ليرقا�   n7ال  ��جو من  �لرغم  �على  ��ليرقا�.  �لبيض  مر�قبة 
فالعامال�  >� �ضطر�N؛  يوZ، فال يحد� >< خلل  �لتغذية كل  بر�مج   qتبد �لرغم من 
تكو" على علم >< نوe من >نو�e �لغذ�� يجب #عطاjها أل< يرقة، �تعلم عمر كل يرقة 
من هذ- �ليرقا� �لتي تعد باآلالn، �ال يحد� هنا >< خطأ >� >< سهو. �هذ� شي� 
مدهش جد�ً �محير جد�ً بسبب �لعد� �لكبير من �لبيوd �لتي تضعها �لملكة في >�قا� 

مختلفة �في >حجاZ مختلفة.
�صغا9 �لنحل (�ال سيما عندما تكو" في مرحلة �ليرقة) تتبع نظامًا غذ�ئيًا معينًا، �هذ� 
�لنظاZ �لغذ�ئي مرتبط بعمر صغا9 �لنحل �بعمر �ليرقا�، �مع هذ� فال تصا�n �لعامال� 

�لمرضعا� >< صعوبة في تغذية �ليرقا�.
�لنمو في غرn خاصة في  (�لمستمر� في  �ليرقا�  تبلغ  تقع حا�ثة غريبة عندما  ثم 
�لمستعمر�) �ليوZَ �لسابع من عمرها، #; تقطع �ليرقة تنا�q �لغذ�� فجأ�، �تقوZ �لعامال� 
 Zبتغطية فتحة �لغرفة تمامًا بطبقة من �لشمع على شكل قبة خفيفة٤، �في هذ- �ألثنا� تقو
� خاصة تقوZ بإفر�pها٥. �هكذ� تكو" �ليرقة ��ليرقة بلف نفسها بشرنقة تصنعها من ما

 .(Pupa) (�9�قد �نتقلت #لى مرحلة (�لخا
9� يوجد >مر يجب تدقيقه >�ًال، ��قبل �النتقاq #لى شر$ مرحلة �لخا

� �لتي تتألف منها هذ- �لشرنقة �لمحيطة ��هو بنية �تركيب �لما

(يسا	) بعد ستة �يا� 

يتضاعف �@� �ليرقا. 

١٥٠٠ ضعفًا، �ال تكا( 

�لغرS �لموجو(e فيها 

تسعها.

(يمين) بعد هذ� �لمرحلة 

يقف �لنمو �تبد� مرحلة 

.e	)لخا�

�ضع  من  �يا�  ثالثة  بعد 

 uتخر �لبيض  �لملكة 

.��ليرقا. بشكل (يد�
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عسل �لنحل

�ليرقة  ثم  �لبيضة  تنتقل عبر مر�حل مختلفة، كمر�حل  �لتي  هذ� في �ضو$ في �ألحيا� 
9� �صوًال #لى �لحشر� �لكاملة؛ أل" كل مرحلة من هذ- �لمر�حل تتطلب عناية �ثم �لخا

خاصة بها.
 �9���لنحل يمر بمثل هذ- �لمر�حل �لمختلفة؛ #; تتطو9 صغا9- من طو9 �ليرقة #لى �لخا
ثم تصبح نحلة بالغة كاملة. �تبد> هذ- �لمر�حل حين تضع �لملكة للبيض؛ حيث يتم #بد�� 
في  �لموجو�ين  �لنحل  9عاية صغا9  مسؤ�لية  �تقع  �لنحل.  لصغا9  كاملة  �9عاية  عناية 
مستعمر� �لنحل على �لعامال� �لتي تقوZ بتهيئة غرn حضانة في >ماكن معينة �مخصصة 
في مستعمر� �لنحل لكي تضع �لملكة بيضها فيها. فتأتي �لملكة #لى هذ- �لغرn �تفحص 

.�نظافتها �مد[ مال�متها لوضع �لبيض، ثم تضع في كل غرفة بيضة ��حد
�من >جل فقس هذ� �لبيض تقوZ �لعامال� بتهيئة كافة �لشر�m �لمطلوبة: من تأمين 
 �للغذ�� �لذ< ستحتا� #ليه �ليرقا� �لخا9جة من �لبيض، #لى تحديد �ضبط �9جة حر�9
هذ- �لغرn، #لى تأمين مر�قبة خاصة لها؛ >< >" �لعامال� تقوZ بإبد�� عناية خاصة بهذ- 

�ليرقا� مستعملًة طرقًا ;�� تفصيال� �قيقة.

مر�قبة �لعامال. �لدقيقة لليرقا. 

>ياZ، �في نهاية  �لخاليا في ثالثة  �لملكة بكل عناية في  �لتي تضعها   dلبيو� تنضج 
�لخا9جة  �لديد�"  هذ-  تملك  �ال  بيضا�١.  �لنحل كديد�"  يرقا�  تخر�  �لمرحلة  هذ- 
من �لبيض عيونًا �ال >جنحة �ال سيقانًا، >< >نها ال تشبه بمنظرها �لخا9جي �لنحل من 

قريب >� بعيد.
� حديثًا بكل عناية، #لى �9جة >نه لوحظ ��تقوZ �لعامال� بتغذية هذ- �ليرقا� �لمولو
>" كل يرقة تتم pيا9تها من ِقَبل �لعامال� في هذ- �لمرحلة عشر� 7الn مر�٢، �تتغذ[ 
�ليرقا� في �ألياZ �لثالثة �أل�لى من خر�جها من �لبيض بالعسل �لملكي. �مرحلة �ليرقة 
هي >كثر �لمر�حل �لتي يتغذ[ فيها �لنحل �يتطو9 من �لناحية �لجسدية، ففي هذ- �لمرحلة 
� �pنها بنحو >لف �خمسمئة مر� عن �pنها ��تتغذ[ �لنحلة باستمر�9، �بعد ستة >ياZ يز

حاq خر�جها من �لبيض٣.
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��قطا	) �ها	�� يحيى (عدنا

9عايتها بو�سطة >حيا� >خر[، ��لتي ال تستطيع �لرjية �ال �لسمع �ال تملك #ال مظاهر 
�لقياZ بنفسها بصنع خيوm هذ- �لشرنقة. #" مثل هذ� �إل�عا� بعيد عن   (�بسيطة للحيا
�لعلم �عن �لعقل ألنه يعني قبوq >نها تملك �لمعلوما� �لالpمة لصنع مو�� كيميائية كما 
تملك قابلية #جر�� �لحسابا� �لرياضية، �هذ� ليس فرضية علمية بل خياًال بعيد �لمد[.

�ألحيا� (حتى �#" فرضنا  >" هذ-  نقطة هامة، �هي  �لتأكيد على  هنا  �لكن يجب 
>نها تملك �لشعو9 ��إل��9?) فال يحصل >< تغير >� فر� في هذ� �ألمر ألنه ما من حي 
يستطيع بنفسه تكوين جهاp عضو< غير موجو� في جسد-. فمثًال لنأخذ �إلنسا" �لذ< 
 �هو �لمخلو� �لعاقل �لوحيد في �لطبيعة، �مع ;لك فال يستطيع هذ� �إلنسا" #نشا� >جهز
� كيميائية مهما كانت بسيطة. �لذ� فاال�عا� بأ" ما يعجز �في جسمه تقوZ بإنتا� >< ما
�عا� � �عنه هذ� �إلنسا" صاحب �لعلم ��لعقل ��لذكا� تستطيع �لقياZ به مثل هذ- �لحشر

ال يستقيم ال مع �لعلم �ال مع �لمنطق.
� خيوm �لحرير �لتي تستعملها �لكي نستطيع �إلجابة على سؤ�q: كيف تكونت ما
 ���ليرقة في شرنقتها؟ علينا >" نتذكر >�ًال �لمو�� �لتي تؤلف �تشكل هذ- �لخيوm؛ فما
��للوسين   qلكيليكو�� �لفايبر�"  مثل  مختلفة   �مو�  eجتما� من  تتألف   mلخيو� هذ- 
�لسريزين (�هي #حد[   ����آل9جينين ��لتير�pين، �لكن بنسب معلومة. �لو >خذنا ما

على �ليسا	 نر� تشريح �ليرقة �لتي تعتني بها �لنحال. 

 eيشبة قطعة لحم صغير jلذ� bلعاملة. �هذ� �لمخلو�

ال يمكنه 4صد�	 �j قر�	 بنفسه، �يستحيل عليه �لقيا� 

.�بإفر�@ �لمو�( �لكيميا�ية �لضر�	ية لنمو

Mouth

Spiracles

Midgut

HindigutExcetory

 tubules Development stage of young bees.

Silk 

glands
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عسل �لنحل

� (�لتي تقوZ �ليرقا� بإفر�pها بفضل غد� �لحرير ;�� �9�. #" من خو�{ هذ- �لما�بالخا
 .�� في 9>سها) هي >نها فو9 تعرضها للهو�� تتصلب خالq مد� قصير��لشعبتين �لموجو
��لخاصية �لثانية هي >نها تملك -بفضل �جو� بر�تين خا{ يدعى pفايبر�نس- قابلية 
كبير� لقتل �لبكتيريا �قابلية كبير� لمنع �اللتهابا�. �يخمن �لعلما� �لمختصو" بالنحل 

بأ" هذ- �لشرنقة �لتي تحيكها �ليرقا� حوq نفسها تصونها من �لجر�ثيم.
 �مو� من  معينة  بنسب  خليط  من  �لشرنقة  حياكة  في  �لمستعملة  �لشبكة  �تتكو" 

كيميائية مختلفة �هي:
بنسبة   qيتألف من غليكو �لخليط  بنسبة ٦٧,٥٣٪ (�هذ�  فايبر�" مر"  بر�تين   .١

٥,٦٦٪، �لوسين بنسبة ٥,١٪، �97جينين بنسبة ١٪، �تير�pين بنسبة ١٠٪).  
٢. بر�تين ;� قو�Z جيالتيني يدعيسريزين بنسبة ٣٦,٢٠٪ (�يتكو" هذ� �لبر�تين من 

سيرين بنسبة ٢٩٪، �7النين بنسبة ٤٦٪، �لوسين بنسبة ٢٥٪).
٣. بر�تينا� >خر[ بنسبة ٤٣,٢٤٪.

٤. شمع بنسبة ٣٩,١٪.
٥. pيت �صمغ ��9تنج بنسبة ١٠,٠٪.

٦. مو�� صبغية بنسبة ٠٥,٠٪ ٦.
��لتركيب �لكيميائي لخيوm �لشرنقة �لتي تحيكها يرقا� �لنحل هي نفسها عند كل 
 mيرقا� �لنحل في نهاية هذ- �لمرحلة بلف هذ- �لخيو Zتقو Zنحلة، فمنذ ماليين �ألعو�
 �� �لمعقد��لتي تتكو" من �لمو�� �لمذكو9� >عال-. �ال تقوZ يرقا� �لنحل بإنتا� هذ- �لما
�لتركيب في كل �قت، بل عندما تحتا� #ليها فقط. فإ;� >خذنا هذ� �ألمر بعين �العتبا9 
� �لكيميائية في ��تأملنا- �9�� >سئلة عد� على �لخاطر، فمثًال: كيف ظهر� هذ- �لما
جسم �ليرقة؟ هل تستطيع هذ- �ليرقة �لتي ال تملك ال عينًا �ال جناحًا �ال �ماغًا، ��لتي 
مثل هذ-  تستطيع  �لتي ستو�جهها، هل   ��لحيا  mشر� nتعر بعد �ال  �لدنيا  تشاهد  لم 
�؟ فمثًال: هل �كتشفت �ليرقة بنفسها ��ليرقة >" تقر9 بنفسها �تقوZ بإنتا� مثل هذ- �لما
 ���؟ هل نجحت �ليرقة بإنتا� هذ- �لما�خو�{ �لصيانة ��لحفظ �لتي تملكها هذ- �لما

� �لحافظة في جسم �ليرقة؟�بنفسها؟ من �لذ< �ضع هذ- �لما
تتم  ��لتي  �لحركة،  تستطيع  ال  (�لتي  �ليرقة  هذ-  على  �لمستحيل  من  بأنه  شك  ال 
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9� في خليتها �ثني عشر �9�. �تبقى �لخا��ليرقا� تكو" �ليرقا� قد �خلت مرحلة �لخا
 �9��لخا بينما تكو"  �لخا�9،  تغير من   >< qُيالَحظ حصو �ألثنا� ال  يومًا٧، �في هذ- 
 �في �لد�خل في نمو مستمر. �بعد ثالثة >سابيع من �ضع �لملكة �لبيضة في �لمستعمر
يتمز� �لغطا� �لموجو� فوقها �تخر� نحلة كاملة مهيأ� للطير�"، �بعد هذ� يبقى �لمظهر 

9� في �لمستعمر� عبا9� عن قشر� ميتة.��لخا9جي للخا
9�، �تستمر ستة >سابيع �تبد> حيا� نحلة �لعسل من لحظة خر�جها من مرحلة �لخا
9�، بل تخر� ��لخا �ليرقة �ال  �لمستعمر� ال تشبه ال  فقط٨. ��لنحلة عندما تخر� من 
�ستكملت  �قد   ��ألخير �لمرحلة  من طو9  �لنحلة  #" خر��  تمامًا.  كمخلو� مختلف 
يجب   eموضو نقص   ><  "��� حياتها  في  ستحتاجها  �لتي  �لعضوية   ��ألجهز جميع 
 ،�9��لوقوn عند- مليًا. لقد تم �ستكماq بنية �لنحلة كلها في �لغرفة �لمغلقة لمرحلة �لخا
مثل >جنحتها ;�� �لتركيب �لخا{ �لذ< يساعدها على �لطير�" �لبعيد، �عيونها �لخاصة 
�لمصممة أل��� �ظيفتها، �#برتها �لتي تستعملها ضد >عد�ئها، �غد�ها �إلفر�pية، �نظامها 
�للقا$   Nلتي تساعدها على جمع حبو� تناسلها، �pغبها   Zلخا{ لصنع �لشمع، �نظا�

.�9���لخالصة >" جميع >نظمتها تتكامل �هي في مرحلة �لخا
9� #لى نحلة كاملة �;لك بطر$ ���آل" لندقق كيف تحولت �ليرقة في مرحلة �لخا
هذ-  قر9  �لذ<  من  9�؟ ��لخا مرحلة  في  �لنمو  صفا�  ظهر�  فكيف  �ألسئلة:  بعض 
 "<  Z< �لتطو9يو"؟  يزعم  �لمصا�فا� كما  >Z هي  �لنحلة نفسها،  >هي  �لمرحلة �عّينها؟ 

فو� �لجميع قد9� �قو� >خر[؟

�لجسمية  �لخصائص  جميع  تتشّكل 

للنحلة �هي في مرحلة �لخا(	e في غرفة 

�جميع  �عيونها  �لنحلة  �جنحة � مغلقة. 

حسب   eمهيأ  �تكو �ألخر�  �عضائها 

ظر�S �لعالم �لخا	جي.



عسل �لنحل

 ��لمو�� �لد�خلة في تركيب هذ- �لخيوm) لر>ينا >نها مؤلفة من خليط بنسب �قيقة من عد
مو�� مثل �لسرين ��آلالنين ��للوسين، �باإلضافة #لى هذ- �لمو�� توجد مو�� >خر[ تدخل 
في تركيب هذ- �لخيوm �لتي تنسج منها �ليرقة شرنقتها، مثل �لشمع ��لزيت ��لصمغ.

�كما 9>ينا فيجب توفر عد� مو�� �بنسب �قيقة لكي تتشكل هذ- �لخيوm �لحريرية. 
هذ-  تركيب  في  �لد�خلة   ��لمو� هذ-  من   ��ما >بسط  �نأخذ  بتجربة  نقم  �عنا  ��آل" 
� تلقائيًا. �لكن مهما �نتظرنا �مهما عملنا فالنتيجة ال ��لخيوm، �لننتظر تكّو" هذ- �لما
>� سنو��، >� حتى �لماليين من �لسنو��، فلن  تتغير �بد�ً، فلو �نتظرنا >يامًا >� شهو�9ً 
تؤلفها!  �لتي  �لذ��9  تتشكل ;9� ��حد� من  لن  بل   ،��لمو� � من هذ- �ما تتشكل >< 
 ��لذلك فإ" �ال�عا� بأ" �لمو�� �لتي تدخل في تركيب خيوm �لشرنقة ظهر� �لو�حد
تلو �ألخر[ عن طريق �لمصا�فا� �>نها قد �جتمعت معًا (عن طريق �لمصا�فا� >يضًا) 

لتكوين هذ- �لخيوm ليس سو[ �ّ�عا� يخر� تمامًا عن مقاييس �لعقل ��لعلم.
#" تكو" هذ- �لخيوm 7لية ��حد� فقط من مجموعة من �آلليا� �لضر�9ية لخر�� 
�لنحلة من �لبيضة ��صولها #لى مرحلة �لقد9� على �لطير�"، �يجب >" تعمل هذ- �آلليا� 
�ليرقة �لتحوq #لى نحلة كاملة، �>< نقص هنا  معًا �ضمن #طا9 متكامل لكي تستطيع 
سيؤ�< #لى منع تطو9 �لنحلة �سيؤ�< #لى موتها، �هذ� يعني �نقر�d نسل �لنحل على 
مر �لزمن. ��لشي� �لذ< نستنبطه هنا هو >" �لنحل لم يظهر تلقائيًا ضمن شريط pمني 
كما يّدعي >نصا9 نظرية �لتطو9، بل ظهر في �قت ��حد �بشكل كامل. �هذ� يرينا >" 
�لنحل قد ُخِلق بو�سطة �لخالق؛ �لخالق �لذ< خلق �لسما��� ��ألd9 �هو مالك كل 

شي�، �هللا �لعليم �لقدير.
فاهللا تعالى هو �لذ< قّد9 �لخو�{ �لتي يجب >" يتمتع بها �لنحل، �هو �لذ< �هبه 
��" >< نقص، �هو �لذ< >لهم �ليرقا� كيفية حياكة  �جميع هذ- �لخو�{ �فعة ��حد

�لشر�نق. >< >نه هو �لمقد9 لكل تصرفا� �سلو? �لنحل.

e	)مرحلة �لخا
 �قبة خفيفة فو� مستعمر �لشمع على شكل  �لعامال� بصنع غطا� من   Zتقو عندما 
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�لحي  �لكائن  بأ"   �لالعتقا معنى  فال  �لحقيقة؛  في  ��ضح  �ألسئلة  هذ-   Nجو��
بإجر�� جميع   Zقا �>نه  �لخا�9  ما سيحتاجه في  يعرn جميع  �لشرنقة  ��خل  ��لموجو
هذ- �لتغيير�� في جسد- على ضو� هذ- �لمعرفة، �ال يمكن ظهو9 >جهز� >� تر�كيب 
(كالعين ��لجهاp �لهضمي ��إلنزيما� ��لهرمونا�) نتيجة للمصا�فا� �لعشو�ئية، كما 

.�9�ال يمكن تصو9 حد�� >< تدخل من �لخا�9 لمساعد� �لخا
9� #لى �ال يمكن عز� �#سنا� �ستكماq جميع �ألعضا� عند �لنحلة في مرحلة �لخا
�لمصا�فا� �لعشو�ئية �ال #لى �لنحلة نفسها، فمثل هذ� �لصنع �لمتكامل �لخالي من >< 
عيب >� نقص ال يمكن تحقيقه #ال من قبل صاحب قد9� عظيمة ال مثيل له، �هو �هللا 

�لخالق �لقا�9 على كل شي�.

تقسيم �لعمل �نظا� مستعمرe �لنحل
يعيش في كل مستعمر� نحل ما يتر��$ بين عشر� 7الn �ثمانين >لف نحلة. �على 
�قيق �تقسيم �9ئع للعمل،  Zنظا ��لرغم من كثر� عد� �لنحل في �لمستعمر� نر[ �جو

�بفضل هذ� �لنظاZ �تقسيم �لعمل ال يحد� في �لمستعمر� >< �ضطر�N >� فوضى.

غرفتها  من  نحلة  كل   uتخر  

�ال  �عضائها.  كل  �كتملت  �قد 

�لنحلة  �ال  �لمصا(فا.  تستطيع 

نفسها 4نجا@ هذ� �ألمر.

�لنحلة  �جنحة   �تكو

خر�جها  عند  �	يشها 

من غرفتها مبتلة، �بعد 

مدe يجف هذ� �لريش 

 eبمباشر �لنحلة   ��تبد

 eمستعمر في  �ظائفها 

�لنحل.
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�قيقة  ببحو�  �لعلما�   Zقا �قد  حقًا.  �لتأمل  #لى  يدعو  �لنحل  بين   ��لموجو  Zلنظا�
�لمعتمد� عليها في تقسيم  �لنظاZ، �بحثو� عن �ألسس  تأمين هذ�  �مفصلة حوq كيفية 
 ��لعمل لمعرفة �لسبب �لكامن ���9 كل هذ� �لتفهم ��لتالZj �لموجو�ين بين كل هذ� �لعد
�لضخم من �لنحل في �لمستعمر�. �كانت �لنتائج �لتي توصل #ليها �لعلما� مدعا� للتفكير 
��لتأمل، ��ضطر �لتطو9يو" �لذين يّدعو" >" �ألحيا� قد ظهر� نتيجة للمصا�فا� �لعميا� 

� �لنظر في نظريتهم على ضو� هذ- �لبحو�.�#لى #عا
�لوحيد   Zلمفهو� هو  �لتطو9يين  قبل  من   Zلمقد�  3��لحيا  eصر�p  Zمفهو يكن  �لم 
�لذ< ظهر� هنا مناقضته للو�قع، فالتطو9يو" يقولو" #" كل حي من �ألحيا� في �لطبيعة 
يصاe9 من >جل منفعته �مصلحته فقط. �حسب هذ� �لفكر �لمشو- فإ" �لسبب �لكامن 
�لمحافظة على نسلها، ><  قياZ �ألحيا� برعاية صغا9ها هو 9غبة هذ- �ألحيا� في   ��9�
�ألحيا�  سلو?  تفسير  عن  يعجز�"  عندما  �لتطو9يين  بأ"  علمًا  هذ-.  غريزتها  بسبب 
كيف  �لكن  سألتهم:   "# >ما   ،Zلد��� على   3��pلغريز #لى  ينسبونها  فإنهم  �تصرفاتها 

.N؟ فلن يستطيعو� تقديم >< جو��ظهر� هذ- �لغر�ئز #لى �لوجو
�لذ<  �لطبيعي   Nلالنتخا نتيجة   ��لوجو #لى  ظهر�  �لغر�ئز   "< �لتطو9يو"  يّدعي 
يعّد�نه �آللية �لرئيسية في �لتطو9، �يعنو" باالنتخاN �لطبيعي قياZ �ألحيا� باصطفا� بعض 
�لتغير�� �لمفيد� لها من مجموعة �لتغيير�� �#بقائها �نقلها #لى ;9ياتها. �لكن لو >معّنا 
 ��جو �كذلك  معينة،  معرفة  يستدعي  ��الختيا9  �الصطفا�  هذ�  مثل   "< لوجدنا  �لنظر 
7لية التخا; �لقر���9. >< يجب هنا قياZ �لكائن �لحي بتصرn ما ثم �كتشافه >" هذ� 
�لتصرn يوفر له فائد� كبير� على �لمد[ �لبعيد، ثم قيامه بتكر�9 هذ� �لتصرn عن �عي 
��9? حتى يجعل هذ� �لتصرn غريز�. �لكن ال شك >" مثل 7لية �تخا; �لقر���9 هذ- ال #�
ترجع #لى >< كائن حي، بل #" هذ- �لكائنا� -�e عنك �تخا; قر���9 في صالحها- ال 

� فيها.�تعي تمامًا حتى �أل�ضاe �لتي تكو" موجو
قبل؛  بالشر$ من  تنا�لناها  �لتي  �لشرنقة   qمثا في   ��لغريز  eفي موضو لنفكر  فمثًال 
 �فكما قلنا فإنه ما #" يحين �لوقت �لمناسب حتى تقوZ �لعامال� بتغطية قمة �لمستعمر
�لتي توجد فيها �ليرقة، فتقوZ هذ- �ليرقة بلف نفسها بشرنقة. �سو�� >كا" �لنحل يعيش 
في >فريقيا >Z في >ستر�ليا فهو جميعًا يقوZ بالشي� نفسه منذ ماليين �لسنو��. >< >" هذ- 
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� في جميع �لنحل. حسنًا، �لكن كيف علمت �لعامال� �علمت �ليرقا� �غريز� موجو
بحساباتها  �لتوصل  #مكانها  في  فهل  �لشر�نق؟  هذ-  ��خل  هو  لنموها  مكا"  >فضل   "<

�باختيا9ها #لى مثل هذ� �لقر�9؟
هنا يقع �لتطو9يو" في تناقض صا�9 مع >نفسهم؛ ألنهم يقر�" بأ" مثل هذ� �الختيا9 
ال يستطيعه #ال صاحب قد9� كبير�، >< ال بد من قو� �قد9� عاقلة تستطيع تقديم جميع 
 nهذ� يعني �العتر� qلكائنا�. �قبو� �لتي تحتاجها هذ-  �لغريزية  �لتصرفا� ��لخو�{ 
� في �لطبيعة تعو� #لى خلق �هللا، �بوجو� �هللا تعالى، >< >" جميع �لتصاميم �لبديعة �لموجو
�>" جميع �لتصرفا� �لتي نطلق عليها �سم �لغريز� عند هذ- �ألحيا� #نما هي #لهاZ من �هللا 
تعالى لهذ- �ألحيا�. ��لحقيقة >" �لتطو9يين على �عي بهذ- �لحقيقة، فهم >يضًا يد9كو" 
>" حشر� صغير� كالنحل ال تملك >< #��9? >� عقل �ال تستطيع >" تملك بنفسها كل 
�هللا   �لقد9 مشاهدتهم  -مع  �لتطو9يين  �لكن  �العتيا�ية،  �غير  �لمدهشة  �لقابليا�  هذ- 

�لفائقة، �مع معرفتهم �ستحالة فرضياتهم- فهم ال يتو�نو" عن �لدفاe عن نظريتهم.
 -Zمثل هذ- �لذهنيا�؛ ففي عهد موسى -عليه �لسال Nقد عا� في �لسابق >صحا�
>نكر قوZٌ جميع �لمعجز�� �لتي جا� بها هذ� �لنبي �لكريم �>صر�� على #نكا9 �هللا تعالى 

 :qإليما" به. �يشر$ �هللا تعالى �ضع هؤال� �لنا3 فيقو� Zعد�

َعاِقبَة   �َ�ُعُلّوً�، فاْنُظْر كيَف كاَ �ْنُفُسُهْم ُظلمًا  ِبها ��ْسَتْيَقَنْتها  ﴿َ�َجَحد�� 

�لُمفِسدين﴾  [�لنمل: ١٤]

�عتر�فا. �لتطو	يين
� في �لطبيعة ال يصا�فهم �ليل �عندما يدقق �لعلما� �لنظر في �لكائنا� �لحية �لموجو
��حد �ال �ليال" على �لخلق عند ماليين �ألحيا�، بل تصا�فهم >�لة ال حصر لها؛ لذ� 

.�نر�هم يضطر�" #لى �العتر�n بعدZ جد�[ �لتمسك با�عا��� �لغريز
يجد  �لتي   ��لكبير �لو9طة  على  نمو;�  تايلو9   "��غو9 �لجينا�  لعالم  �آلتي   nالعتر���

�جل  من  يقاتل  �لطبيعة  في   e)لموجو�  Mألحيا� من  حي  كل   ��  ��لتطو	يو يّدعي 

 ��لحفا´ على مصلحته، بينما يوجد في �لنحل (على عكس �)عاM �لتطو	يين( تعا�

مشتر� ملفت للنظر �نظا� (قيق ناتج من هذ� �لتعا�� �لمشتر�. �هذ� �لنظا� �لدقيق 

(ليل على كو� �لنحل يتصرS بإلها� من �هللا تعالى.



��قطا	) �ها	�� يحيى (عدنا

لقانو" عاZ يسو� �ألحيا� �لعضوية �يشكل >سا3 تقدمها �تكاثرها، �هو قانو" صر�e �ألحيا� 
�بقا� �ألصلح �هال? �ألضعف. �قد ال تكو" نظرتي هذ- منطقية، �لكني >�9ها >كثر #شباعًا 

لقو� خياليس١٣.
#" >نصا9 نظرية �لتطو9 ال يتو9عو" عن سلو? >< طريق في سبيل #نكا9 �لخالق؛ فكما 
�لغر�ئز قد خلقت  �لتسليم بأ"   Zبأ" عد nلتطو9) يعتر� 9>ينا فإ" ���9" (��ضع نظرية 
شي� غير منطقي، �مع هذ� نر�- يقوq #" #نكا9 هذ� �ألمر ُيشبع خياله >كثر! >< >" �ألمر 

هو كما ;كرته �آلية �لكريمة �لسابقة: َ�َجَحد�� ِبها ��ْسَتْيَقَنْتها �ْنُفُسُهْم.
في �ألمثلة �لتي >عطاها ���9" حوq طائر �لوقو�� ��لنمل �لمستعَبد� نر[ >" �لخو�{ 
�لكائنين هي قياZ كل ��حد منها بوضع خطة معينة للوصوq #لى  �لمشتركة بين هذين 
هدn في صالحه، ثم تطبيق هذ- �لخطة ��" >< قصو9 >� خلل. #" �لقياZ بوضع تكتيك 
لخد�e كائن 7خر ��كتشاn نقاm ضعفه ��ضع �لخطط في هذ� �لصد� يحتا� #لى عقل 
�قد9� على تقييم �أل�ضاe، بينما ال يملك ال �لنمل �ال طائر �لوقو�� مثل هذ- �لقابلية 
�لمجاq �لم  تد9يب في هذ�   >< تأخذ  لم  �لمخلوقا�  �لتقييم، �هذ-   �قد9 �لعقلية �ال 
تتعلم هذ- �لخطط من �آلخرين �ال تملك >< خلفية معلوماتية في هذ� �ألمر. كل ما في 
�ألمر >" هذ- �لكائنا� �لحية قد ُخلقت بجميع خو�صها من ِقبل �هللا، �هي تقوZ بهذ- 

�ألعماq �بتطبيق هذ- �لخطط بإلهاZ من �هللا تعالى.
في �لصفحة �آلتية سنو9� >مثلة على �لتصرفا� �لو�عية �لتي تبديها هذ- �لمخلوقا�.

(eلغريز�) نحل �لعسل يوجه ضربة لنظرية

مهما حا�q �لتطو9يو" �لتعامي عن j9ية �لكثير من تصرفا� �ألحيا� في �لطبيعة، فإ" 
هذ- �لتصرفا� تكّذN نظريتهم. �نحل �لعسل -بحياته �الجتماعية �بتصرفاته �لعقالنية- 

هو من جملة هذ- �ألحيا� �لتي تنزq ضربة موجعة بنظرية �لتطو9.
يّدعي  مثلما  �لبقا�)  على   eصر�)  ><  ��جو �لنحل   �مستعمر في   n�نصا ال  #ننا 
�لتطو9يو". بل على �لعكس نشاهد تصرفا� شعا9ها �لتعا�" �لمشتر? �لمتسم بالتضحية، 
بالعقل  �لمتسمة  �لنحل  تصرفا�   "< يتأكد   ��لمستعمر في  �لسائد   Zلنظا� يتأمل  �من 
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عسل �لنحل

�لتطو9يو" >نفسهم فيها: p#;� تسا�لنا: كيف يظهر >< تصرn غريز< #لى �لوجو�، �كيف 
 >< نجد  مو�9ثة؟ ال  #لى صفة  �تنقلب  �ألحيا�   eنو�< من   eنو  >< في   ��لغريز تترسخ هذ- 

جو�بس٩.

�يشر$ �بن تشا9لز ���9" �لذ< نشر كتاp Nحيا� تشا9لز ���9" �9سائلهس 
 :qفيقو eلصعوبا� �ل¢ عاشها ��لد- ¡ هذ� �ملوضو�

pكا" 7نذ�? يكمل �لقسم �أل�q من �لفصل �لثالث من كتابه p>صل �ألنو�عس، �كا" يبحث 
 qتنا� #لى  �لذ< ساقه  �لسبب  �لحيو�نا� �غر�ئزها. �كا"   ���لعا �لمختلفة  فيه عن �أل�جه 
هذ� �لموضوe في بد�ية �لقسم هو منع �لقا89 من �لقياZ باالعتر�d على فكر� >" �لغر�ئز قد 
�لتي   ��لفكر �عتر�ضه على هذ-   "����لحيلولة  �لطبيعي،   Nلالنتخا نتيجة  تحققت �ظهر� 
ستبد� مستحيلة في نظر-. لقد كا" موضوe �لغر�ئز �لذ< شغل �لقسم �لثالث من كتاp N>صل 

�ألنو�عس من >هم �لصعوبا� �لتي ��جهتها �لنظرية �>كثرها جدية١٠3.

�لتطو9  نظرية  تو�جه  �ل¢  بالصعوبا�   (�عديد مو�ضع   ¡)  "�9��  nعتر� �قد 
¡ موضوe �لغر�ئز؛ فمثًال يذكر ¡ كتابه p>صل �ألنو�عس >" موضوe �لغر�ئز ¡ 

 :qنظريته حيث يقو Zيهد ��حليو�نا� يكا
بحيث   ��لقو من  للقا89  يبد�  قد  >" ظهو9ها  �9جة  #لى  محير� �مدهشة  �لغر�ئز  >كثر   "#p

يستطيع هدZ نظريتيس١١.
 :qتطو9 �لغر�ئز فيقو Zعد e�9" في موضع 7خر عن موضو���يتحد� 

p#" �لظن �لغالب لدّ< هو >" �لغر�ئز ال تصيبها �لتغير�� �لحساسة �لتي تصيب �لُبنى ��لتر�كيب 
�ألخر[، �كما ;كر� في كتابي فإ" من �لصعب جد�ً فهم �لغريز� >� �لتغير�� غير �لو�عية 

�لتي تصيب �لبنية على مر�حلس١٢.
 Nباستحالة �كتسا ����9" (�هو �لذ< �ضع نظرية �لتطو9) مر�� عديد nقد �عتر�
�لكن  �لطبيعي،   Nالنتخا� طريق  عن  لها  ��لمفيد  �لمعقد  ��لسلو?  �لتصرفا�  �ألحيا� 
على �لرغم من ضعف هذ- �لفكر� �تهافتها نجد ���9" يصر$ بالسبب �لذ< يحد� به 

 :qلقبولها فيقو
p#نني ال >نظر #لى قياZ طائر �لوقو�� بطر� #خوته غير �ألشقا� من �لوكر، �#لى تحوq �لنمل 
#لى عبيد �#لى غيرها من �لغر�ئز، على >نها غر�ئز ُخلقت >� ُ�هبت، بل على >نها 7ثا9 جانبية 
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��قطا	) �ها	�� يحيى (عدنا

للمصا�فا�  نتيجة  �ال  نفسه  �لنحل  من  نابعة  تكو"   "< يمكن  ال   Zبالنظا� �بالتضحية 
�لعشو�ئية.

�لنا3  هؤال�   Zقا�  ��لو�حد  ��لمستعمر في   ��لموجو �لنحل   �بعد >نا3  �جتمع  �لو 
بتوفير جميع حاجاتهم بأنفسهم لعلمنا مد[ >همية ما يقوZ به �لنحل. �لو >خذنا بعين 
�العتبا9 �لحد �أل�نى تقريبًا لعد� �لنحل في �لمستعمر� �لو�حد� (�هو عشر�" >لف نحلة) 
��فترضنا >" >ناسًا بنفس هذ� �لعد� يعيشو" معًا في مكا" غير مفتو$ (��خل بناية مثًال) 
فسنشاهد ظهو9 كثيرمن �لمشكال� في >مو9 �لنظافة ��ألمن ��لغذ�� �ما شابهها. �ال 

.qمنظم لألعما� Z9كامل #ال بعد تحقيق تقسيم صا Zيمكن تحقيق نظا
�لذ< �ضعه   Zكالنظا  Zنظا �إلنسا" �ضع  على  >بد�ً  �لسهل  من  ليس  >نه  ��لخالصة 
كيف   nتعر كاملة-  نحلة  حجرتها  من  خر�جها  -منذ  �لنحلة   "< نر[  بينما  �لنحل. 
تصو" �لنظاZ �لموجو� �ما هي �ظيفتها �>ين �متى �كيف تتصرn، علمًا بأنه ال يوجد 
 Zبه. فالنحل يقو Zبمهمة توجيه �تعليم هذ� �لنحل بما يجب عليه �لقيا Zنحل 7خر يقو
بو�جباته بدقة منقطعة �لنظير ��" >" يمر بمرحلة تد9يب >� تعليم ألنه قد ُخلق بو�سطة 
تعالى  فإ" �هللا  �لنحل   �9>ينا في سو9 �لمميز��. �كما  �لخو�{ �بهذ-  بهذ-  تعالى  �هللا 
� معًا �يلهم �لنحل �لقياZ بهذ- �ألعماq، �هو -تعالى- �لذ< جعل 7الn �لنحل �لموجو

��خل مستعمر� مظلمة تعيش حيا� يسو�ها �لنظاZ �لكامل.

�لنحل �لعامل: �نشط �فر�( 

مستعمرe �لنحل

>هم عنصر في تأمين �لنظاZ في مستعمر� �لنحل هو �لنحل �لعامل. �نظر�ً للعد� �لضخم 
للنحل في �لمستعمر� توجد >عماq كثير� يجب �لقياZ بها، منها 9عاية �لصغا9، �توفير 
�لنظافة، ��لتغذية، �جمع �لطعاZ �خزنه، �توفير �ألمن. ��لنحال� �لعامال� هي �لمسؤ�لة 
عن هذ- �ألعماq. �مع >" كل نحلة عاملة >نثى مثل �لملكة، #ال >نها حالما تخر� من 
حجرتها تبد> �على عجل بأ��� ��جباتها في �لمستعمر�. �قبل >" ننتقل #لى شر$ مفصل 
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عسل �لنحل

طائر  �لجانبية  �لصو	  في  نر� 

�لوسطى   e	لصو� �في   .bلوقو��

�هو  �لصغير   bلوقو�� طائر  نر� 

�في  �لعش.  من  �لبيضة  يرمي 

�لصو	e �ليمنى نر� �لطائر صاحب 

 jلذ� bلعش �هو يطعم فر· �لوقو��

�كبر منه. �يكو

نر� في �لصو	e �ليسر� �لنمل �لمستعَبد. 4� �لتصرفا. �لو�عية لألحياM قد (فعت �لتطو	يين (�لذين يد�فعو� عن فكرe  ظهو	 

�عتر�فا.  بمثابة  ُتَعد  �لصد(  �لتي قدموها في هذ�  � �اليضاحا. � 4لى �ضع محرu �صعب، لد	جة  �لمصا(فا.)  �ألحياM عن طريق 

على فشل نظرية �لتطو	.

4� �لتصرفا. �لعقالنية لنحل �لعسل ُتعد �حد �لموضوعا. �لتي �ضعت (�	�� في موقف صعب ال يحسد 

تفسير   j�تقديم  �لتطو	 ال تستطيع  �لنحل فقط. �نظرية  �لو�عية غير مقتصرe على  �لتصرفا.   �عليه، �مثل هذ

للتصرفا. �لو�عية للعديد من �لكائنا. �لحية، فمثًال تقو� �نثى طائر �لوقو�b بوضع بيضها في �عشا� نو= Oخر 

من �لطيو	 �خر�، �هكذ� تضمن قيا� طيو	 �خر� بمهمة 	عاية صغا	ها �تغذيتها. �تفقس بيضة �لوقو�b قبل فقس 

 ��لبيضا. �لعائدe للطائر صاحب �لعش، �على �لرغم من كو� طائر �لوقو�b �لصغير ال يعو( 4لى صاحب �لعش فإ

��P ما يقو� به هو 	مي �لبيضا. �ألخر� خا	جه، �هو يختا	 �لقيا� بهذ� �لعمل عندما ال يكو� �لطائر صاحب 

�لعش موجو(ً�. �هكذ� يأخذ �لوقو�b �لصغير ضمانًا لنفسه. �هذ� �لتصرS �لو�عي ��لمخطط من قبل هذ� �لطائر 

حالما يخرu من �لبيض هو �حد �لتصرفا. �لموجو(e في عالم �ألحياM ��لتي تضع (�	�� في موقف صعب.

يقو�  �لنمل  �نو�=  من  نو=   Sتصر هو  موقف صعب  في   ��	�) يضع   jلذ� �لنمط  هذ�  من  Oخر   Sتصّر�

بتهريب يرقا. نو= Oخر من �لنمل ثم يقو� باستعبا(ها. فمن �هم خو�� هذ� �لنو= من �لنمل (�لذj ُيطلق عليه 

�نه يقو� في �عقاi غا	ته على مستعمرe نو= Oخر من �لنمل بسرقة يرقا. تلك  (bلُمستِر� ���سم �لنمل �لُمستعِبد 

�لمستعمرe، �بعد تحوP هذ� �ليرقا. 4لى نمل كامل يقو� باستعبا(ها �تسخيرها في �عماله. �هو يقو� ��ًال بتقليد 

� يشم نمل تلك �لمستعمرe تلك �لر�ئحة (�هي �	�ئحة �إلنذ�	 �لتي يفر@ها نمل �لمستعمرe �لتي سيهاجمها، �ما 

4نذ�	 بوقو= هجو�) حتى يهرi من �لمستعمرe فيقو� �لنمل �لمستعِبد بسرقة يرقا. Fلك �لنمل �مخز�� غذ�ئه 

كغنيمة حرi، ثم يقو� باستعبا( هذ� �ليرقا. عندما تتحوP 4لى نمل.

 � �ألحياM �لتي �ضعت (�	�
في موقف صعب



��قطا	) �ها	�� يحيى (عدنا

�لنحل �لعامل هو �لمسؤ�P عن �لقيا� بجميع �عماP �لمستعمرe �لتي يعيش فيها OالS �لنحل، �يتم تأمين 

�لنظا� في �لمستعمرe بقيا� �لنحل �لعامل بما يقع عليه من مسؤ�ليا. بشكل فاعل. ��هللا تعالى �لخبير بكل 

.Sمن �لنحل كيف تتصر Sيلهم عشر�. �آلال jهو �لذ Mشي



عسل �لنحل

لو�جبا� �لعامال� نستطيع ;كر عنا�ين هذ- �ألعماq كما يأتي:
١. تنظيف مستعمر� �لنحل.

٢. 9عاية �ليرقا� �صغا9 �لنحل.
٣. تغذية �لملكة �;كو9 �لنحل.

٤. صنع �لعسل.
٥. صنع �تعمير �لخاليا �لسد�سية.

.�٦. تهوية �لمستعمر
.�٧. توفير >من �لمستعمر

.�٨. جمع 9حيق �لزهو9 �حبوN �للقا$ ��لما� ��لر�تنج �خز" هذ- �لمو�
تتم �لمحافظة على �لنظاZ في �لمستعمر� بقياZ كل نحلة من 7الn �لنحل بوظيفتها 
تقسيم  يتم  �كيف   ،��لمستعمر في   ��لموجو  Zلنظا� هو  ما  �لكن  عاتقها.  على   ��لملقا

�لوظائف بين �لنحل �على >< >سا3؟
قاZ عالم �لحشر�� �أللماني غوستاn ��9 بالبحث عن >جوبة لهذ- �ألسئلة فتبين له 
 �-بعد #جر�� تجاN9 عديد�- >" �ألعماq �لتي تتكفل �لعامال� بإنجاpها في �لمستعمر
مرتبطة بعمر �لعاملة؛ فحسب هذ� �لنظاZ تقوZ �لعامال� في �ألسابيع �لثالثة �أل�لى من 
�لبعض �آلخر١٤، >< حسب مر�حل عمرها. �هذ-  بعضها عن  بأعماq يختلف  عمرها 

�لمر�حل هي:
�لمرحلة �أل�لى: �ليوZ �أل�q ��ليوZ �لثاني.

�لمرحلة �لثانية: من �ليوZ �لثالث حتى �ليوZ �لتاسع.
�لمرحلة �لثالثة: من �ليوZ �لعاشر حتى �ليوZ �لسا�3 عشر.

�لمرحلة �لر�بعة: من �ليوZ �لسابع عشر حتى �ليوZ �لعشرين.
�لمرحلة �لخامسة:من �ليوZ �لحا�< ��لعشرين فصاعد�ً.

��لحقيقة >" �لعمر ليس هو �لعامل �لوحيد في تقسيم �ألعماq؛ فمع >" لكل عاملة 
� #ال >" من �لممكن #جر�� تغيير فجائي في هذ- �لوظائف �مسؤ�لياتها ��ظائفها �لمحد
عند �لظر�n �لطا9ئة. �هذ� شي� #يجابي �مهم جد�ً في مجتمع حاشد كمجتمع �لنحل، 
فلو كانت �لقو�نين �لتي توeَّp �لوظائف على >ساسها قو�نين جامد� ال مر�نة فيها لوقعت 
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��قطا	) �ها	�� يحيى (عدنا

�لمر�حل �لمهمة في حياe �لنحلة �لعاملة:

�لمرحلة �أل�لى: �لنحل �لقائم 

بأعماP �لتنظيف ��لحضانة

بمد  محير-  تبد> -بشكل  �لدنيا حتى  على  عيونها  �لعامال�  �لنحال�  تفتح   "< ما 
 �< بإ9شا�ها   �< �لعمل  بتعليمها   Zيقو من  يوجد  �ال   .��لمستعمر تنظيف  في  �لعو"  يد 
بتصرفا� مد9كة من لحظة خر�جها  تبد>  فهي  لها،  �لعمل  بإيضا$ طبيعة   �< بتد9يبها 
 Zمن �لنحل بانسجا nعشر�� �آلال nمن حجرتها. ��ظيفة كل نحلة معلومة، �تتصر
 �تاZ فيما بينها ���" حد�� >< �ضطر�N >� فوضى، فيتم تأسيس �لنظاZ في �لمستعمر

في �قت قصير.

عندما تخرu �لنحلة من غرفتها يكو� جسمها مبتًال �كأنها خرجت من �لماM توً�، حيث يكو� 	يشها ملتصقًا 

بعضه ببعض. فتقو� ��ًال بتنظيم 	يشها بو�سطة �	جلها، ثم تبد� فو	ً� بأعماP �لتنظيف، بدMً� بتنظيف �لغرفة 

�لتي خرجت منها ثم �لغرS �ألخر� حيث تجعلها صالحة لكي تضع �لملكة �لبيض فيها.



عسل �لنحل

�لمستعمر� في مشكلة كبير� لو حد� >مر طا89 �غير متوقع. فمثًال لو شا9? �لحر�3 
من �لنحل بصد هجوZ كبير على �لمستعمر� ��ستمر� بقية �لنحل كل في �ظائفها لكا" 
هذ� خطر�ً مميتًا للمستعمر� ككل. بينما �لذ< يحصل >" >غلبية �لنحل تقوZ باالشتر�? في 
�لقتاq �في �لدفاe عن �لمستعمر�، حيث يكو" >من �لمستعمر� هو �لمقدZ على �ألمو9 

.Zألخر[ على �لد���
 qبأعما  �فجأ قياZ موظف صحي  يختلف عن  �لنحلة ال  لوظيفة  �لفجائي  �لتغيير   "#
 qلمهندسين. لنعمل مقا9نة في عالم �إلنسا" >�ًال، حيث يمكننا >" نقو� qلهندسة �بأعما�
#ننا نستطيع �صف شخص بالذكا� #" كا" باستطاعته �لقياZ بأعماq مختلفة. �لكن #" 
كا" هذ� شيئًا �عتيا�يًا �طبيعيًا في عالم �إلنسا" فإ" �لوضع يختلف #" كا" �ألمر متعلقًا 
بحشر�، أل" في �سع �إلنسا" �لتدN9 في ساحا� مختلفة �هو يملك مخز�نًا كبير�ً 
من �لمعاn9 ��لمها��9 بعد تجاN9 طويلة. �لكننا نتحد� هنا عن �لنحلة، لذ� فالوضع 
مختلف �غير عا�<. هنا يجب علينا طر$ �لسؤ�q �آلتي: كيف نستطيع شر$ �لمعرفة 

� لد[ �لنحل؟ �من �لذ< منحها #ياها؟���لقابليا� �لموجو
يقوq �لتطو9يو" #" منبع �مصد9 هذ- �لقابليا� هو #ما �لمصا�فا� >� >نها هدية من 
�pلطبيعة �ألمز؛ >< >" >نصا9 نظرية �لتطو9 يّدعو" بأ" �pلطبيعة �ألمز قد قامت بتحويل 
�لعسل!  في صنع  �#لى خبير  �لصغا9،  برعاية  �#لى مختص   ،pممتا معما9<  #لى  �لنحل 
بينما ال تستطيع �لطبيعة �لمؤلفة من �لطيو9 ��لحشر�� ��لز��حف ��ألشجا9 ��ألحجا9 
��ألعشاN ��لزهو9 خلق نحلة ��حد� باستعماq �لمصا�فا�، بل ال تستطيع �لطبيعة خلق 
عضو ��حد من >عضا� �لنحلة ال تستطيع خلق جنا$ ��حد� للنحلة �ال #عطا�ها قابلية 
 pجها صنع  �ال  يتغير  ال  ��حد  مقيا3  على  بصنعها   Zتقو �لتي  �لسد�سية  �لخاليا  صنع 
�لتناسل عندها، أل" �لطبيعة نفسها مخلوقة من ِقَبل �هللا تعالى، �كل جز� من >جز�� �لطبيعة 

-حتى >�� تفاصيلها- مصممة �مخلوقة من قبل �هللا عز �جل.
�يتصرn �لنحل (مثله مثل �ألحيا� �ألخر[) بإلهاZ من �هللا، لذ� فمنبع جميع تصرفاتها 

�لعقالنية يعو� #لى �هللا تعالى مالك �لملك، �هو �لمصد9 �لوحيد لها.
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��قطا	) �ها	�� يحيى (عدنا

�لمرحلة �لثانية: �لعامال. �لحاضنا. لليرقا.

تبد> �لعامال� في �ليوZ �لثالث من >عما9ها بأخذ �ظيفة تغذية �ليرقا� على عاتقها، 
�تبد> باالهتماZ بكل صغير� �كبير� متعلقة بهذ- �لوظيفة١٦.

تتطلب 9عاية يرقا� �لنحل �قة ��هتمامًا >كثر بالنسبة للعديد من �ألحيا� �ألخر[، 
هذ-  فمن  معينة.   mشر� يختلف حسب  �ليرقا�  تغذية  شكل   "< هنا  �لمهمة  ��لنقطة 
�لشر�m عمر �ليرقة، ثم �لوظيفة �لتي ستقوZ بها في �لمستعمر� في �لمستقبل. فكل هذ- 
�لشر�m تؤثر على نوعية غذ�� �ليرقا�، �تقوZ �لعامال� �لحاضنا� باتباe جد�q غذ�ئي 

.�خا{ في هذ� �لصد
�تتم 9عاية �ليرقا� حسب >عما9ها على خطوتين:

١. تقوZ �لعامال� منذ �ليوZ �لثالث �حتى �ليوZ �لخامس من >عما9ها بتغذية �ليرقا� 
�لتي بلغت >عما9ها ثالثة >ياZ، فتقوZ بصنع pخبز �لعسلس (�هو مؤلف من حبوN �لطلع 

ستقو�  �لتي  �لوظيفة  �حسب  عمرها  �لنحل حسب   eمستعمر في   e)لموجو� �ليرقا.  تغذية  يتغير شكل 

بها في �لمستعمرe. �على �لرغم من كل Fلك تستطيع �لنحال. �لعامال. 	عاية �تغذية OالS �ليرقا. 

 Sفي �لغر e)ليرقا. �لموجو� e	فوضى، حيث تقو� بزيا ���لموجو(e بدقة �نظا� �(�� حد�� �j خطأ 

طو�P �ليو� مانحة 4ياها كل 	عاية ��هتما�.



عسل �لنحل

 �9��لخا مرحلة  >كملت  �لتي  فالنحلة  �لتنظيف،  هي  �لعاملة  للنحلة  �أل�لى  �لوظيفة 
تبد> فو�9ً بعمليا� �لتنظيف، �هي تبد> بتنظيف حجرتها >�ًال ثم تقضي >�q يومين من 
حياتها في تنظيف غرn �لحضانة. �لما كانت �لملكة تبيض على �لد��Z فالحاجة ملّحة 
#لى غرn جديد�، �لذ� فال بد من تنظيف >< غرفة فرغت �تهيئتها الستقباq �لبيضا� 
�لجديد�. تدخل �لعاملة #لى �لغرفة �لتي تريد تنظيفها �تمكث هنا? بضع �قائق >حيانًا، 
�أل�لين من  �ليومين  �لعاملة في   Zبلحسها. �تقو بدقة  بتنظيف كل جد�9نها   Zتقو حيث 
عمرها بالتجوq خا�9 >�قا� �لتنظيف في >نحا� �لمستعمر� لمعرفتها. �تكو" �لعامال� 

مسؤ�لة عن نظافة �لمستعمر� حتى في �لمر�حل �ألخر[ من حياتها ١٥.

من �هم �ظائف 

�لنحل �لعامل تنظيف 

�لمستعمرe. �نر� 

في �لصو	e �لجانبية 

�لنحل �لعامل �هو 

 Sلغر� Mيفتح غطا

�لتي ُفّرغت من 

�ليرقا. �يدقق فيما 

 Sكانت �لغر �F4

صالحة لقيا� �لملكة 

بوضع �لبيض فيها 

�� غير صالحة، كما 

 �يقو� بتنظيف هذ

.Sلغر�

32



��قطا	) �ها	�� يحيى (عدنا

>خر[.
�لخا�9 �توpيعها على  �لمجموعة من  بتوpيع �ألغذية  قيامها  �لعمال" �أل�q ��لثاني 
من  �ألpها9  9حيق   Zباستال  Zتقو فهي  �لمستعمر�؛  في  �لفائض  خز"  ثم  �لنحل،  باقي 
بخزنه   Zتقو  �< �لجائع  �لنحل  على  فتقسمه   ��لمستعمر #لى  �لر�جعا�  �لرحيق  جامعا� 

-حسب �لظر�n- في خاليا �لعسل �لسد�سية ٢٠.

عملية �لتنظيف �لكبر� في مستعمرe �لنحل

>ما �لعمل �لثالث �لذ< تقوZ به �لعامال� في هذ- �لمرحلة فهو تنظيف �لمسكن، >< 
�لمستعمر�، ��لنظافة مهمة جد�ً من �لناحية �لصحية للمستعمر�. فتقوZ �لعامال� بتنظيف 
�لمستعمر� من بقايا ما يتركه �لنحل �لخا�9 تو�ً من غرفه، �من >غلفة هذ- �لحجر�� �لتي 
لم تعد لها حاجة، �من جثث �لنحل �لميت. فتسحب هذ- �لمو�� �>شباهها #لى مدخل 

.٢١ ��لمستعمر� ثم تحملها �تطير بها �ترميها على بعد عد� >متا9 من �لمستعمر
>ما #" كا" �لشي� �لمر�� �لتخلص منه كبير�ً بحيث ال تستطيع �لنحال� حمله فإنها 
� من بعض �لبر�عم �� �سمها pبر�بوليسينس. �يحصل �لنحل على هذ- �لما�تقوZ بتغليفه بما
�لر�تنجية   ���لما �لسفلية، حيث يقوZ بمز�  باستعماq فكوكه  لبعض �ألشجا9  �لصمغية 
 ��موجو خاصة  >كيا3  في  يضعها  ثم   ،���لما هذ-  صانعًا  فمه   ��pبإفر� يلوكها  �لتي 

عندما يرجع �لنحل 

حامل �لغذ�M 4لى 

�لمستعمرe يو@= 

هذ� �لغذ�M على 

�لنحل �لموجو( 

 �� eفي �لمستعمر

يخزنه في �لخاليا.
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عسل �لنحل

�لمخلوm مع �لعسل) �تغذ< به �ليرقا�١٧، >ما �ليرقا� �لتي لم يبلغ عمرها ثالثة >ياZ فال 
تستطيع هضم خبز �لعسل، �لذلك تتم تغذيتها بأغذية مختلفة.

٢. تتم تغذية �ليرقا� �لخا9جة من �لبيض تو�ً بنوe من �لحليب تقوZ �لنحل �لعامال� 
 ��تنشط غد� موجو �لسا�3 من عمرها   Zليو� �لعاملة في  �لنحلة  فعندما تدخل  بتهيئته؛ 
في 9>سها (�سمها غد� �لحاضنة) فتقوZ بإفر�p سائل يدعى pحليب �لنحلس (>� (�لغذ�� 
 .Zحد �ثالثة >يا�� Zلملكي)، �هذ� �لسائل هو غذ�� �ليرقا� �لتي يتر��$ عمرها بين يو�
� خاصة جد�ً حير� �لعلما�، أل" تحوq �ليرقة #لى نحلة عاملة >� ��حليب �لنحل هذ� ما
 Zلعامال�. فالعامال� �لحاضنا� تقو� -pلى ملكة مرتبٌط بهذ� �لسائل �لغريب �لذ< تفر#
بتغذية �ليرقا� بهذ� �لسائل مد� ثالثة >ياZ عقب خر�جها من �لبيض، ثم تتغذ[ �ليرقا� 
بعد ;لك -كما قلنا سابقًا- بخبز �لعسل. >ما �ليرقة �لمرشحة أل" تكو" ملكة فال يعطى 

.١٨ Zليرقة �لتي تمتد ستة >يا� �لها خبز �لعسل >بد�ً بل تتغذ[ بحليب �لنحل طوq فتر

�ملرحلة �لثالثة: عامال. �لبناM تباشر �ظائفها

 nللتعر �لنحل   ��لعاشر من عمر- خا�9 مستعمر  Zليو� �لمستعمر� منذ  يخر� نحل 
�لنحل من خليته. في  فيها  �لتي يخر�  �لمر� �أل�لى  به، �هذ- هي  �لمحيطة  �لبيئة  على 
�لثاني   Zليو� �في  بالنضو�،  �لعامال�  بطن  في   ���لموجو �لشمع   �تبد> غد �ألثنا�  هذ- 
عشر تكو" قد >كملت نضجها �>صبحت مستعد� إلنتا� �لشمع ١٩، >ما �لغد� �لحاضنة 
�لقياZ بوظيفة �لحاضنة  �لعامال� ١٢ يومًا تكف عن  فتقف فعاليتها. �عندما يبلغ عمر 
 e(>< تكف عن تغذية �لصغا9) �تبد> بصنع �لخاليا �لسد�سية (�نظر�ً لكو" هذ� �لموضو

.(Nمة من هذ� �لكتا�مهمًا جد�ً فسنقوZ ببحثه بالتفصيل في �لفصوq �لقا
ليس من �لضر�9< للنحال� �لعامال� صنع �لخاليا �لسد�سية على �لد��Z، �لكن #" 
لم يكن �لمكا" كافيًا لسد حاجة مستعمر� �لنحل >� لو �نتقل �لنحل �هاجر #لى مكا" 
7خر فإ" �لعامال� تقوZ عندئذ بصنع خاليا سد�سية جديد�. �باستثنا� هذين �الحتمالين 
تقوZ �لعاملة باستعماq �لشمع في تعمير �تصليح �لخاليا �لسد�سية في �ألغلب. �ال يأخذ 
هذ� �لعمل منها �قتًا طويًال، �لكن �لعامال� تقوZ في هذ- �لمرحلة بثالثة >عماq مهمة 
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��قطا	) �ها	�� يحيى (عدنا

� للبكتيريا في عملية صنع �لموميا�.�مضا
هذ-  �معرفته  �لمعلوما�؟  هذ-  كل  �لنحل   nعر �كيف  >ين  ِمن   :qنتسا� �هنا 
�لمعلوما� ال تكفي، #; كيف عرn كيفية صنع �لبر�بوليسين؟ من عّلم �لنحل كل هذ- 
 ���؟ كيف عرn معا�لة تركيب هذ- �لما��لمعلوما�؟ كيف �كتشف �لنحل هذ- �لما
قبل �لقياZ بصنعها؟ �كيف قاZ بنقل هذ- �لمعلوما� لمستعمر�� �لنحل �ألخر[؟ �كيف 

نقل هذ- �لمعلوما� #لى ;9ياته؟
 ��ال شك >" �لنحل ال يملك �لمعلوما� حوq >عماq �لموميا� �ال تركيب هذ- �لما
� للبكتيريا �ال >ماكن �ستعمالها، �ال يستطيع صنع �ألجهز� �لعضوية �لتي توِجد ��لمضا
�لعمليا�  تعّلم هذ-  �لنحل  �لمو�� في جسد-. كما يستحيل على  �لتي تفرp هذ-   ��لغد
(�لتي تتطلب معرفة �علمًا في كل مرحلة من مر�حلها) عن طريق �لمصا�فا� أل" هذ- 

�لمصا�فا� ال تنتج >< تصرe�� n >� عقالني.
�كل هذ� ُيظهر بوضو$ >" قد9� خا9جية قامت بتعليم �لنحل؛ فاهللا تعالى هو �لذ< 
>لهمه �لقياZ بكل هذ- �ألعماq، ��لنحل (مثله في هذ� مثل سائر �ألحيا� �ألخر[) يخضع 

لمالك �لملك �لذ< بيد- مقاليد كل �ألمو9.

 :�﴿َفَتَعالى �هللاُّ �لَمِلُك �لَحقُّ ال 4لَه 4ّال ُهَو َ	iُّ �لَعْرِ� �لَكريم﴾ [�لمؤمنو

.[١١٦

�أل�جه �لمتعد(e الستعماP �لبر�بوليسين

�الستعماq �لثاني للبر�بوليسين هو في بنا� مستعمر� �لنحل، حيث يقوZ �لنحل بمل� 
 ��، كما يقوZ �لنحل في �أل�9ضي �لبركانية �لحا9�ثقوN �لمستعمر� �شقوقها بهذ- �لما
� �لشمع �لتي تعد �� مع ما�جد�ً (مثل >�9ضي ساال9نو في جنوبي #يطاليا) بخلط هذ- �لما

.٢٣ �� �لشمع للحر�9�� مقا�مة ما��� �لخاZ �لرئيسية في بنا� خاليا �لنحل، فتز��لما
� �لتي تستعمل في مو�ضع �يوجد بين �لنحل تقسيم تاZ في عمليا� جمع هذ- �لما
مختلفة في �لمستعمر� �في نقلها، �ُيشاَهد �جو� �ختالn عند 9جوe نحلة تحمل هذ- 
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عسل �لنحل

في >9جله �لخلفية، ثم ينقلها #لى �لمستعمر�. �من 
�9pتنج  >يضًا  ُتدعى  (�لتي  �pلبر�بوليسينس  صفا� 

� للبكتيريا ٢٢.�� مضا��لنحلس) >نها ما
خاصية  من  �لكاملة   ��باالستفا �لنحل   Zيقو�
 Zيقو فهو  للبكتيريا،   ���لمضا �لبر�بوليسيين 
��خل  يقتلها  �لتي   ��لكبير �لحشر��   �>جسا بتغطية 
بهذ-  �لخا�9  #لى  9ميها  يستطيع  ال  ��لتي   ��لمستعمر

�، >< >نه يقوZ بعملية صنع موميا�!��لما
�لكي   ،�محير تفصيال�  فيها  لر>ينا   ��ألخير �لجملة  تأملنا  لو 
فأ�ًال  للبر�بوليسين؛  �لنحل   qستعما� في شكل  لنفكر  �لتفصيال�  هذ-  تتضح 
يجب على �لنحل >" يعرn >" >< كائن حي #" ما� تفسخ جسد- �>" �لمو�� �لناتجة 
من هذ� �لتفسخ ستضر بالمستعمر�، ثم عليه >" يعرn >نه يجب #جر�� عملية كيميائية 
 ��لغرd �لحيلولة ��" تفسخ �لجسد �لميت، �عليه >" يعرn >يضًا >" عليه �ستعماq ما

يستخد� �لنحل فكوكه في �لحفر عند �خذ �لرحيق من �ألشجا	 

.e	كما هو موضح في �لتخطيط �لجانبي �في �لصو 	أل@ها��
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 qبد �ليرقا�  �لحاضنة �9عاية  مرحلة  في  �لنحلة �هي   �تفرp غد  "< �لممكن  من  كا" 
نسل   dنقر��� �ليرقا�  جميع  مو�  �لحالة  هذ-  مثل  في  �لنتيجة  �تكو"  سمًا،  �لغذ�� 
�لنحل. �لكن ال تحد� في �لو�قع >< مشكلة عند تغيير �لوظائف ��لمهما�، بل يمضي 

��" >< نقص >� قصو9.� Zكل شي� في غاية �لدقة ��لنظا

�¡ �ملرحلة �لر�بعة >يض¥ تتغ¤ �ظيفة �لنحلة �لعاملة.

eلمرحلة �لر�بعة: حر�سة �لمستعمر�

تقوZ �لعامال� في �لمرحلة �لر�بعة من حياتها بحر�سة مدخل �لمستعمر�. �يحد� 
تغير في جسدها حيث تنشط في جسدها غد� �إلبر� �تبد> بإفر�p �لسم، �تقوZ �لعامال� 
به   Nمرغو غير  �pئر  �لسما$ أل<   Zعد�  ��لمستعمر مدخل  بحر�سة  �لمرحلة  هذ-  في 
بدخوq �لمستعمر�. �ال يدخل �لمستعمر� >< قا�Z (حتى نحل �لمستعمر�) #ال بعد #;" 
�لعامال� �لحا9سا�، �في حالة تر? �لنحلة �لحا9سة مكانها في مدخل �لمستعمر� تأتي 
حا9سة >خر[ في �للحظة نفسها �تأخذ نوبتها في �لحر�سة ٢٥. �نسنطيع تشبيه حر�سة 

.eئحة �لهجو� في �لمستعمر�	يقو� بنشر  jلنحل �لعامل �لذ�
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� #لى �لمستعمر� عن 9جوe نحلة تحمل حبوN �للقا$؛ ��لما
فا9غة   �حجر عن  تبحث  �للقا$   Nحبو تحمل  �لتي  فالنحلة 
لتضع فيها حملها، >ما �لنحلة �لتي تحمل �لبر�بوليسين فتذهب 
� �تعرضها على �مباشر� #لى ساحة �لبنا� �لمحتاجة لهذ- �لما
�لنحال� �لعامال� هنا?، فتتوجه �لعامال� #لى تلك �لنحلة #" 
� حاجة �تأخذ حاجتها منها من كيس تلك �كانت لهذ- �لما
� صمغية ��لنحلة، �تسرe بخلطها مع �لشمع حتى تتكو" ما
يلفت  �لذ<  ��لشي�  �لبنا�.  عمليا�  في   qلالستعما صالحة 
في  �لبر�بوليسين  تنقل  �لتي  �لنحلة  تدخل   Zعد هو  هنا  �لنظر 
� ٢٤ أل" ��لبنا�، بل هي تنتظر حتى يقوZ >صدقاjها بتفريغ حملها من هذ- �لما  qعما<
لكل فر� في مستعمر� �لنحل عمًال خاصًا، �كل ��حد يهتم بعمله، �لكن #" حدثت >< 
مشكلة في عمل ما فإ" سائر �لنحل سيقوZ -عندئذ- بالتعا�" لمعالجة تلك �لمشكلة. 
� �نقلها ثم بأعماq سد �لثقوN >� بأعماq �لموميا� �لذ� ال تقوZ �لنحلة بجمع هذ- �لما
 Zحتى لو كانت �لعامال� تملك قابلية �لقيا� ،�>� نقل هذ- �لموميا� #لى خا�9 �لمستعمر
 qعملها على �لوجه �لمرضي �تتر? �ألعما qال >نها تكتفي بإكما# ،qبكل هذ- �ألعما

�ألخر[ لغيرها من �لنحال� �لعاملة �لمكلفة بها.
عندما ند39 حيا� �لنحلة �لعاملة يجب >ال ننسى نقطة مهمة، �هي >" جميع �لتغيير�� 
�لحا�ثة في >عمالها طوq عمرها �لبالغ ٦٥ >سابيع مرتبطة بالتغير�� �لحا�ثة في جسدها، 
 �فبينما يقل #فر�p بعض �لغد� عندها تبد> غد� >خر[ بالظهو9 �بالعمل. فمثًال تنشط �لغد
�لشمعية عندها في مرحلة بنا� �لمستعمر�، >ما في مرحلة حضانة �9عاية �ليرقا� فتنشط 
�لغد� �لتي تنتج �لغذ�� لهذ- �ليرقا�، �عندما تحين مرحلة �لحر�سة تبد> �لغد� �إلفر�pية 
عندها بإفر�p �لسم فجأ�. �لو كا" �لتطو9 
 �<  ،�كثير مشكال�  لحدثت  عشو�ئيًا 
مثل  �تشكل  تكّو"   qالستحا -باألصح- 
فمثًال  �لدقيق.   Zلنظا� هذ� 

﴿�هللا مافي �لسمو�. 

��أل	� �4لى �هللا ترجع 

�ألمو	﴾

[ ١٠٩ �[PO عمر�

�ما�  T	نحل حا

.eمدخل �لمستعمر



��قطا	) �ها	�� يحيى (عدنا

 qَستثنا�. �#;� حا�لت نحلٌة �لدخو� >< "��على �لمستعمر� فتهاجمه حا9سا� �لمدخل 
فتطر� خا�9  تحملها  �لتي  �لر�ئحة  بو�سطة  تمييزها  يتم  >خر[  نحل   �مستعمر  >< #لى 

�لمستعمر�، �قد تقتل.
� فعل ���لمدخل 9 �لمستعمر� تبد< حا9سا�  فو9 ظهو9 كائن غريب في مدخل 
عنيفة، �تبد> باستعماq #برها �لسامة ضد هذ� �ألجنبي �آلتي من غير �عو�. �عقب هذ� 
�لهجوZ �لذ< تشنه �لحا9سا� يشتر? باقي >عضا� �لمستعمر� في �لهجوZ >يضًا. ��لذ< 
يشعل شر�9� �لهجوZ �لجماعي هو �لر�ئحة �لتي تنتشر في �لمستعمر� من #بر� �لحا9سة 
�لخا{  �لوضع  يكو"  �>حيانًا  �ألجنبي.  �لطا�9  هذ�  ضد  تشنه  �لذ<   Zلهجو� عقب 
للحا9سة �طريقة طير�نها عالمة #نذ�9 �#شا9� خطر لباقي >فر�� �لمستعمر� باإلضافة #لى 
�9ئحة #برتها. �بعد �نتشا9 عالما� �إلنذ�9 ��لخطر تتجمع مئا� من �لنحل في مدخل 
� هيا� �p كلما ��لمستعمر�، �كلما كانت �لر�ئحة �لمنتشر� من #بر� �لحا9سة قوية �نفا;

.٢٦ qلنحل �9غبته في �لقتا�
�يقوZ �لنحل باستعماq هذ- �لر�ئحة �لتي تلعب ���9ً مهمًا في �لتخابر ��لتو�صل فيما 
بين >فر��- منذ ُ�جد في هذ- �لدنيا، فهو ينتج هذ- �لر�ئحة من >بد�نه �لتي >بدe �هللا عز 

.-��جل تصميمها �يستخدمها في تسهيل �التصاq ��لتفاهم بين >فر�

 jأل eعندما تتعر� �لمستعمر

 T	لحا� �لنحل  يقو�  هجو� 

 .�F كيميا�ية   e)ما بنشر 

�لر�ئحة   ��هذ خاصة.  	�ئحة 

�لنحل   Sقو� �ضع  �كذلك 

 eلمستعمر� �فر�(  جميع  تدفع 

4لى �لحركة، �تد�فع �لنحال. 

 �4� eلعامال. عن �لمستعمر�

كلفها هذ� �لدفا= حياتها.
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�لمستعمر� بالتفتيش �لذ< ُيطبَّق على حد�� كل ��لة. #" >من �لحد�� مهم جد�ً بالنسبة 
لكل بلد، لذ� تؤخذ فيه جميع �الحتياطا� �ألمنية. كذلك يعد >من مستعمر� �لنحل مهمًا 

جد�ً، فال تسمح �لحا9سا� أل< >جنبي بدخولها.
�على �لرغم من كو" �لمظهر �لخا9جي لجميع �لنحل متشابهًا فيمكن معرفة �لنحلة 
�ألجنبية فو�9ً. �عندما بحث �لعلما� عن �لطريقة �لتي يستعين بها �لنمل في هذ� �لتمييز 
توصلو� #لى نتائج مذهلة. #" >هم عامل في هذ� �لتمييز هو �9ئحة مستعمر� �لنحل ;�تها؛ 
 nيتعر �لمستعمر��، ��لنحل  باقي  تميزها عن  بها  فلكل مستعمر� نحل �9ئحة خاصة 
ُيعد خطر�ً  �لر�ئحة  �لر�ئحة، �كل كائن حي ال يحمل هذ-  بهذ-   ��لمستعمر  �>فر� #لى 

 Mلألحيا  jبالتصد �لحا	سا.  �لنحال.  تقو� 

� تحمل � ��) eلمستعمر� Pخو) Pلتي تحا��

عليها  ��لهجو�   eبالمستعمر �لخاصة  �لر�ئحة 

.u	طر(ها 4لى �لخا�
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تضحيا. �لنحال. �لعامال.

 dتعر فإنها  حياتها  من  �لمرحلة  هذ-  في  �لحر�سة  بمهمة  �لعامال�   Zتقو عندما 
نفسها لخطر كبير، أل" �لنحلة �لتي تهاجم عد�ها تو�جه خطر �لمو� عندما تفشل في 
لبنيتها  �نظر�ً  �لقنفذ،   Zتشبه سها نهايتها  في   ��لنحلة سهاZ صغير  �إلبر #برتها.  سحب 
هذ- ال تستطيع �لنحلة في >كثر �ألحيا" �سترجاe #برتها من لحم �لحيو�" �لذ< لسعته. 
 eلعاملة �لحا9سة ال تستطيع سحب #برتها #ال عندما تلسع نحلة >خر[ >� بعض >نو���
تلسع  عندما  �لكنها  ضر9.  بأ<   Nتصا ال  #برتها  تستطيع سحب  �عندما  �لحيو�نا�، 
�إلنسا" خاصة �تحا�q �لطير�" تبقى �إلبر� في محل �للسعة �يتمز� �لقسم �لخلفي من 
بطنها، �في هذ� �لقسم �لخلفي �لمتمز� من بطنها توجد غد� �لسم ��ألعصاN �لموجهة 
�لد�خلية. �من خو�{  >حشائها  في  �لتمز�  نتيجة هذ�  �لنحلة  تمو�  ما  لها، �سرعا" 
�لغد� �لسمية >نها تستمر في ضخ �لسم #لى جسد �لضحية فتر� من �لوقت على �لرغم من 

�نفصالها من جسد �لنحلة ٢٧.
 ،��لمحافظة على >من �لمستعمر� مسؤ�لية كبير� ��ظيفة تهم جميع >فر�� �لمستعمر
�تقوZ �لعامال� �لحا9سا� بأ��� هذ- �لوظيفة حتى �#" ضحت بحياتها في هذ� �لسبيل. 
 ��بما >" كل نحلة ستقوZ بمهمة �لحر�سة عندما يحين >��نها فإ" كل ��حد� منها مستعد

.�للتضحية بحياتها في سبيل �لمحافظة على >من �لمستعمر

 M�	� لسبب �لحقيقي�

�لتصرفا. �لفد�ئية للنحل

�لتضحية بالحيا� تصرn �سلو? ال يمكن لنظرية �لتطو9 تفسير- >� #يضاحه، ألنها 
بالنسبة  بل هو تصرn مستحيل   .eعن صر� �عبا9  ��لحيا  "< >سا3  نظرتها على  تقيم 
 .�#ليها، فهي تقوq #" �ألحيا� تدخل في صر�عا� للحفا¦ على نفسها ��لبقا� في �لحيا
 e9تتصا >حيا�  عن  فقط   �عبا9 �لطبيعة   "#  qنقو  "< يمكن  ال  >ننا  هي  �لحقيقة  �لكن 
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Nerve 

Ganglion

Muscle

Venom 

sac

Protactor Muscle

Retractor Muscle

Barbed Lancets

The drawing above shows the beesting 

mechanism, with such structures as 

the muscles and venom sac.

 eإلبر� خطافا.  تنغر@  �لنحلة  تلسع  عندما 

� طقم ��لنتيجة   �في لحم �لضحية، �تكو

�إلبرe كله ينفصل من مكانه مما يؤ(j 4لى 

 �� بعد  �حتى  مميتًا.  جرحًا  �لنحلة  جر| 

تبتعد �لنحلة �لمهاجمة فإ� عضال. �للسع 

نحو   eإلبر� (فع  �في  �لتلقص  في  تستمر 

 eلصغير� e	لد�خل �ضخ �لسم. �في �لصو�

نر� 4برe تركتها �لنحلة.
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Adnan Oktar

يقو� نحل �لعسل 

بقتل �لزنابير �لتي 

 uتهاجمه بإنتا

.e	لحر��

4� �لزنابير �ليابانية ُتَعد بالMً كبيرً� بالنسبة لنحل �لعسل �أل�	�بي، فثالثو� @نبو	ً� من هذ� �لزنابير 

� نحل �� تقتل ثالثين �لفًا من نحل �لعسل عندما تهجم على مستعمرe نحل �لعسل لنهبها، غير �تستطيع 

�لعسل �لمحلي مجهزe (منذ ُخلق) بآلية (فا= 	�ئعة ضد هذ� �لزنابير.

عندما يكتشف �حد �لزنابير مستعمرe نحل جديدe يفر@ 	�ئحة خاصة إلخبا	 جماعته باألمر. �لما 

 eلمستعمر� يتجمع عند مدخل  ما   �فإنه سرعا نفسها �فهمها  �لر�ئحة  �لعسل شم  باستطاعة نحل   �كا

�حد �لزنابير من �لمستعمرe تطير خمسمئة نحلة من نحل �لعسل �تحيط  iللدفا= عنها، �عندما يقتر

بالزنبو	، �تبد� كل نحلة بتحريك جسدها حركة 

�	تجافية شديدe، فتؤ(j هذ� �لحركة 4لى �	تفا= 

يحس   Mألثنا�  �هذ �في  �لنحل.  �جسا�   e	حر�

�لزنبو	 �كأنه ُيشو� في فر�، �بعد قليل يمو. 

�لزنبو	 محترقًا.

�لهجو�  هذ�  حاال.  4حد�  تصوير  تم  لقد 

�لبيضاM من  �لمناطق  بفلم حساT للحر�	e، �في 

�لفلم بلغت (	جة �لحر�	e خمسين (	جة مئوية. 

�هذ� �لحر�	e �لتي تستطيع نحل �لعسل تحملها 

تعد (	جة قاتلة للزنابير 

(مجلة (Nature)، سبتمبر ١٩٩٥)

�ستر�تيجية �لدفا= لد� نحل �لعسل: 

�ستعماP �لحر�	e لمحق �لعد�
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بين �ألحيا�.  �لتعا�" ��لتضحية  >نو�عًا كثير� من >�جه سلو?  >يضًا  �تتقاتل، ألننا نجد 
�>ماZ هذ� �لوضع ��عى �لتطو9يو" >" �ألحيا� تضحي بنفسها حفاظًا على �لنسل �تأمينًا 
لد��مه، >< >نها تسلك هذ� �لسلو? لوجو� منفعة لها. �لكن هذ� �ال�عا� يحتو< على 

.�تناقضا� عديد
� على >حيا� >كبر منها �>قو[ ���" >< تر Zلعامال� �لحا9سا� بالهجو� Zفمثًال تقو
بد�فع مصلحته يجلب معه  �لنحل يتصرn هكذ�  بأ"  �لزنابير �تقاتلها. #" �ال�عا�  مثل 
>سئلة >خر[ يجب �إلجابة عليها؛ فهل تتصرn �لنحلة �لحا9سة بهذ� �لشكل ألنها تفكر 
�لنحلة  تستطيع  هل  �لمستعمر�3؟  في  �لموجو�ين  �لصغا9  >حمي   "< pيجب   :qتقو�
�لقياZ بمثل هذ� �لتفكير �لمنطقي؟ هل يمكن >" يكو" للنحل #��9? ��عي لمفاهيم مثل 
�لماضي ��لمستقبل �>" يحمل همومًا >� 7ماًال للمستقبل؟ �>< مصلحة للنحلة �لحا9سة 

عندما تمو� �فاعًا عن �لمستعمر�؟

ال شك >" �لنحل ال يستطيع >" يفكر بشكل منطقي �ال يوجد له ¡ هذ� �ألمر 
>< مصلحة. �ح¨ لو كانت له مصلحة فإ" 9مي نفسه ¡ خطر �ملو� >مر ال مع§ 

له. #" �حلا9سا� تتصرn هكذ� أل" مهمة �حلر�سة >عطيت ©ا.
#" من �لمستحيل >" تكو" �لمصا�فا� �لعشو�ئية هي �لسبب في قياZ �ألحيا� (�لتي 
ال تملك ال عقًال �ال �عيًا) بوضع خطة معينة ثم �لتحر? على ضوئها، �#ظها9ها >مثلة 
�لقياZ بمثل هذ�  �لتعا�" ��إليثا9. يجب >" تكو" �ألحيا� قد ُعلِّمت   n�9ئعة من صنو

�لسلو?، >� بتعبير 7خر: >نها تتصرn هكذ� بإلهاZ من �هللا عز �جل.
�هللا  من   Zبإلها  nتتصر  d9أل� هذ-  �جه  على  �ألخر[  �ألحيا�  �جميع  �لنحل   "#
تعالى. #" جميع �ألحيا� في �لكو" خاضعة ألمر �هللا، �هي تتحر? بإلهاZ منه، ��هللا تعالى 

يخبرنا عن سيطرته على جميع �ألحيا� بقوله: 

﴿َما ِمْن َ(�ّبٍة 4ال ُهَو Oِخٌذ ِبَناِصَيِتها، 4ّ� 	ّبي َعَلى ِصر�ٍ� ُمستقيم﴾ 

[هو(: ٥٦]
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��قطا	) �ها	�� يحيى (عدنا

يستطيع  ال  ألنه   ��لمستعمر  "pمخا في  �لعسل 
بخز"   Zيقو �ال  �لشتا�،  فصل  في  �لغذ��  جمع 
حبوN �لطلع �لكنه يدخر من هذ- �لحبوN ما 

.٢٨ �يكفي للصغا9 في �ألياZ �لممطر
ال يستعمل �لنحل حبوN �لطلع �لتي يجمعها 
 ��ما #لى  بتحويلها   Zيقو بل  مباشر�ً،  �ستعماًال 
هذ-  �ُتصَنع  �لعسلس.  pخبز  �سم  عليها  نطلق 
� بإضافة 9حيق �ألpها9 مع بعض �إلنزيما� ��لما
�هي  �ألpها9،  من   ��لمأخو; �لطلع   Nلى حبو#

� ُتستعمل للتغذية فقط ٢٩.�ما
يقع  �ألpها9  �9حيق  �لطلع   Nحبو جمع   "#
على عاتق �لعامال� من عمر ٢١ يومًا. في هذ- 
�تنطلق  �لشمعية   ��لغد  pفر�# يتوقف  �لمرحلة 
خا�9   ��خطير  �جديد مهمة  #لى  �لعامال� 
�لمستعمر�. #" �لتجوq بين �ألpها9 >مر محفوn بالمخاطر أل" جميع >عد�� �لنحل (مثل 
ألنها  متعبة  �لمهمة  هذ-   "< �لخا�9، كما  في   �موجو �لطيو9)   eنو�< �بعض  �لعناكب 
تضطر �لنحل #لى طير�" مستمر بين �لمستعمر� �بين مصد9 �لغذ��، �ال يلبث هذ� �لنحل 

>" يمو� بعد >" تتلف عضال� �لطير�" لديه.
#" جسم �لنحل مجهز بأنظمة خاصة لجمع حبوN �لطلع �9حيق �ألpها9، �من >جل 
يمكن  فال  �لطلع   Nحبو >ما  �لرحيق،  ببلع  �لنحل   Zيقو �لعسل  كيس  في  �لرحيق  خز" 
بلعها كالرحيق �لذلك ينقلها �لنحل #لى �لمستعمر� بعد �ضعها بشكل كر�� ملتصقة 

بجانب سيقانه �لخلفية.

�كياT �لطلع لد� �لنحل

#" �لجانب �لخا9جي من �لسيقا" �لخلفية للنحل مصممة بحيث تكوِّ" حفر� خفيفة، 
�هذ� �لقسم من >جسا� �لنحل يكو" مثل ملعقة تساعد على حمل حبوN �لطلع. كما 

يوجد �عد�M ُكُثر لنحل �لعسل �لذj يخرu لجمع 

 (��عال e	لنبي (في �لصو� Tلطلع، منها فر� iحبو

��ليعسوi ��لعناكب.
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عسل �لنحل

�لمرحلة �لخامسة: 

Mلنحال. جامعا. �لغذ��

�لمرحلة �ألخير� من عمر �لنحل هي مرحلة �لقياZ بجمع �لغذ��، ��لنحل يأخذ كل 
غذ�ئه من حبوN �لطلع �من 9حيق �ألpها9. �حبوN �لطلع غنية بالبر�تين، >ما �لرحيق فهو 
� �ألساسية للعسل من جهة >خر[. �يضطر �لنحل #لى خز" �منبع للطاقة من جهة ��لما
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��قطا	) �ها	�� يحيى (عدنا

 Nكيس حبوp لقسم �سم� توجد شعر�� طو�q على محيط >9جلها، �يطلق على هذ� 
�لطلعس. >ما �لقسم �لسفلي من بطن �لنحلة فإنه مغطى بزغب ناعم، فعندما يقوZ �لنحل 
بو�سطة   Zفيقو  ،-�بأجسا  Nلحبو� هذ-  بعض  تلتصق  �ألpها9  من  �لطلع   Nحبو بجمع 
� على سيقانه بكنس ��لشعر�� (�لتي تشبه �لفرشا�) �لموجو
هذ- �لحبوN �لمتجمعة >سفل بطونه ثم يخزنها في >كيا3 

حبوN �لطلع ٣٠.
�لغذ��  جمع  مرحلة  #لى  �صلت  �لتي  �لعامال�   Zتقو
بمل� معدتها بكمية من �لعسل لتكتسب طاقة قبل طير�نها 
�لعسل  هذ�  بعض   qباستعما  Zتقو كما   ،��لمستعمر من 
�لطلع،  >كيا3  في  �لطلع   Nحبو خز"  في 
�لذكر<  �لقسم  فو�  �لنحلة  تقف  فعندما 
�>9جلها  فكوكها  بو�سطة   Zتقو  ��لزهر من 
قو�مًا  تعطيها  �لكي  �لطلع،   Nحبو بجمع 
الصقًا ترطب هذ- �لحبوN بجز� من �لعسل. 
�بينما تقوZ �لنحلة بهذ- �ألعماq تلتصق بعض 
حبوN �لطلع بالشعر �لموجو� على جسمها، 
لذ� تبد� �لنحلة >حيانًا �كأنها قد تمرغت في 

�لطحين.
�لطلع   Nحبو كنس  بعملية  �لنحلة   Zتقو
طير�نها.  >ثنا�  في  �لطلع  كيس  في  �جمعها 
في   Zتقو >خر[  #لى   �pهر من  تطير  فعندما 
�لخلفية  ساقها   qباستعما- نفسه  �لوقت 
 Nبجمع حبو -��لفرشا �لتي تملك ما يشبه 
� في جسمها �ما �لتصق منها ��لطلع �لموجو
نفسها  �لعملية  تكر9  ثم  �لخلفية،  ساقها  في 
تستعمل  �لنحلة   "<  >< �ألخر[.  بساقها 

١
٢

٣

خاصة   Mعضا�  Pباستعما �لطلع   iحبو �لنحل  ينقل 

خلقها �هللا تعالى في �	جله.�لصو	e 	قم ١: تستعمل 

�لمتر�كم  �لطلع  لجمع  �لطلع   iحبو  eفرشا �لنحلة 

	قم   e	لصو�.eحد�� منطقة  في  �لمشط  �سّنة  على 

سلة   �� كيس  نحو  �لطلع   iحبو �لنحلة  تدفع   :٢

�لنحلة  تقو�  �لنهاية  �في   :٣ 	قم   e	لطلع.�لصو�

�لعسل �لخا	u من  بقليل من  �لطلع   iبترطيب حبو
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عسل �لنحل

﴿ لُه َمَقاليُد �لّسَماَ��ِ. ��ألْ	ِ� َيْبُسُط �لّرْ@bَ ِلَمن ﴿ لُه َمَقاليُد �لّسَماَ��ِ. ��ألْ	ِ� َيْبُسُط �لّرْ@bَ ِلَمن 

َيَشاMُ �َيْقِدُ	 4ّنُه ِبُكلِّ َشيMٍ َعِليٌمَيَشاMُ �َيْقِدُ	 4ّنُه ِبُكلِّ َشيMٍ َعِليٌم ﴾

[�لشو	�:١٢]



��قطا	) �ها	�� يحيى (عدنا

� تختلف عن �ألخر[ من ناحية �يجمع �لنحل ما�تين مختلفتين من �ألpها9، �كل ما
�لتركيب �من ناحية طريقة �لجمع ثم من ناحية مجاq �الستعماq. فلكي يستطيع �لنحل 
 Nلذ< يستعمله عند جمع حبو� Z7خر غير �لنظا Zها9 يحتا� #لى نظاpجمع 9حيق �أل
�لطلع، أل" >ماكن �جو� �لرحيق تختلف باختالn �ألpها9. فرحيق بعض �ألpها9 يكو" 
#ليه  تصل  لذ�  >يضًا،  #ليه   qلوصو� �يسهل  j9يته  تسهل  بشكل  >��9قها  فو�   ً��موجو
�لحشر�� �ألخر[ كذلك. �بعض >نو�e �ألpها9 يصعب j9ية 9حيقها ��لوصوq #ليه، 
 Nنبو< بشكل  تكو"  �لتي   ��لزهر من  �لسفلي  �لقسم  في   ً��موجو �لرحيق  يكو"  حيث 

تستطيع �لنحلة -بفضل �لتصميم �لر�ئع لجسدها- �لوصوP 4لى �لرحيق �لموجو( في �عماb ال تستطيع 

�لحشر�. �ألخر� �لوصوP 4ليها، فقد خلق �هللا تعالى �لنحل بمميز�. مناسبة لوظائفه.



عسل �لنحل

ساقها �لخلفية �ليسر[ مر� ثم ساقها �لخلفية �ليمنى مر� >خر[ في جمع حبوN �لطلع 
� على �لجهة �لخا9جية من ساقيها، �هكذ� يتم ���ضعها في �ألكيا3 �لصغير� �لموجو
�في  �ألكيا3،  هذ-  تمتلئ  حتى  هذ�  عملها  في  �لنحلة  �تستمر  �لطلع.   Nحبو جمع 
 ��لصغير �لطلع. هنا تكو" هذ- �ألكيا3   Nمن حبو ��لنهاية تتشكل كر� كثيفة �كبير
قد �متأل�، �لكي ال تسقط هذ- �لحبوN تقوZ �لنحلة -من حين آلخر- بضرN هذ- 
�ألكيا3 بساقها من �لجهة �لخا9جية لحشر �لحبوN بشكل جيد فيها �منع سقوطها، ثم 
 Nخاصة لحبو nعند �صولها #ليها تخز" حملها في غر� .�تأخذ طريقها #لى �لمستعمر
 >< Zها9، �لكن ال تقوpلطلع من �أل� Nخر[ تنقل حبو< ��لطلع٣١. توجد حشر�� عديد
منها بهذ� �لعمل بكفا�� �لنحل، �>هم عامل في هذ- �لكفا�� هو >" جسم �لنحلة مالئم 

جد�ً لجمع حبوN �لطلع.
��قتًا  كبير�ً   ً��مجهو  qتبذ فالنحلة  كبير؛  #لى جهد  يحتا�   Nلحبو� هذ-  #" جمع 
طويًال حتى تحصل على مل� ��p فقط من �ألكيا3 من حبوN �لطلع �لتي تنقلها #لى 
 Nلحبو� لهذ-  �لمخصصة   (��لو�حد �لعين   �<)  ��لو�حد �لغرفة  تحتا�  بينما   ،��لمستعمر
#لى عشرين �pجًا لملئها في �لمعدq. �هذ� يعني >" على �لنحل >" يبقى في حركة ��ئبة 

.٣٢

سائر  من  �كثر   eMبكفا �لطلع   iحبو جمع  �لنحلة  تستطيع 

�لتركيب �لخا� لفمها �جسمها  �لحشر�. �ألخر� بفضل 

�لتي  �لطلع   Pسال �بفضل  �لزغب)،   ��) بالريش  �لمغطى 

تملكها. �نر� في �لصو	e نحًال مأل سالله بحبوi �لطلع.
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عسل �لنحل

طويل، لذ� يجب على �لحشر�� �لنز�q #لى 
>عما� هذ- �ألpها9 للوصوq #لى 9حيقها. 
للعديد من  �ألمر يشكل صعوبة  �مثل هذ� 
بالنسبة  مشكلة  يعد  ال  �لكنه  �لحشر��، 

عليه  يطلق  عضو�ً  تملك  �لنحلة  أل"  للنحل 
خرطومًا  �لعضو  هذ�  �يشبه  pبر�بوسيكسس.  �سم 

طويًال، �هو يسّهل �صوq �لنحل #لى �لرحيق �لموجو� في 
��لما�،  �لعسل  جمع  في  �لنحال�  �تستخدمه  �ألpها9،  >عما� 

فيما  �ألغذية   q�تبا عملية  في  >يضًا  تستخدمه  كما 
�نقلها  �لملكة   ��pفر�# لحس  في  �كذلك  بينها 
#لى �لنحال� �ألخر[. �عندما ال تستخدZ �لنحلة 
�لقسم �لسفلي من  �لعضو تقوZ بطيه تحت  هذ� 
فمها كما ُتطو[ قطعة من �لو�9، �عند قيامها 

بنشر-   Zتقو ��لما�  �لرحيق  بجمع 
�فتحه ٣٣.

 �pهر على  �لنحلة  تحط  عندما 
�لرحيق  قطير��  بنقل  >�ًال   Zتقو
 Nنبو< #لى  خرطومها  بو�سطة 

�لعاملة  �لنحلة  عند  �لخرطو�   Pطو يتر��| 

 ٣,٢٥,٧ بين  �لنحل-  نو=  -حسب 

�أل@ها	  بعض  في  �لرحيق  �يوجد  ملم. 

�بعد من غيرها من �أل@ها	، لذ�  bعما�في 

لسحب  طويلة  خر�طيم  �لنحل  �متال�   �فإ

�لرحيق من هذ� �أل@ها	 يعد ميزe كبيرe له. 

 ��عال �ليسا	  في  �لموجو(  �لمخطط  �في 

�لمنطوية  ��لحالة  �لمفتوحة  �لحالة  نشاهد 

في  �لمخطط  �في  للخرطو�،  �لمغلقة)   )

للخرطو�  �لمطوية  �لحالة  نشاهد  �ألسفل 

.(Z) Sعلى شكل حر

Mandible

Proboscis

Maxilla

Flabellum

Labium
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��قطا	) �ها	�� يحيى (عدنا

تبريد عاجل سا9عت عامال� >خر[ بتر? >عمالها ��لتوجه لهذ� �لعمل، �#;� تعرضت 
�لمستعمر� #لى هجوZ كبير ساe9 معظم �لنحل #لى مهمة �لدفاe عن �لمستعمر� ��ندفعت 

مئا� �لعامال� #لى مدخل �لمستعمر� لد�9 �لخطر بشكل جماعي ٣٦.
 nتعر� ���لخالصة >" كل نحلة تعرn جيد�ً في كل �قت جميع حاجا� �لمستعمر
كيف تتصرn. �كما تبين من �لمو�ضيع �لتي تطرقنا #ليها يوجد �pعيس ��ضح في جميع 

.�>عماq �تصرفا� �لنحل، �هي تنجز �لمهما� �لملقا� على عاتقها بكل كفا�
�لنحل  خو�{  جميع   "< �هي  مهمة،  نتيجة  #لى  توصلنا  �لحقيقة  هذ-  تأملنا  فإ;� 
قد  بأنها  �الّ�عا�  يمكن  �9#�تها �ال  #لى  #سنا�ها  يمكن  ��لسلوكية) ال  منها  (�لجسدية 
مع  �ال  �لعقل  مع  ال  يتماشى  ال  �لزعم  فهذ�  �لعميا�؛  �لمصا�فا�  طريق  عن  �كتسبتها 
�لنحو  على  �لمر�حل  نفس  في  �لنحل  جميع   nتصر حقيقة   "# �لعلم.  مع  �ال  �لمنطق 
نفسه ��ستمر�9 �لنظاZ نفسه في �لمستعمر� منذ ظهو9 �لنحل #لى �لوجو�، �غير ;لك من 
�لتفصيال�، مؤشر�� ��ضحة على �لقد9� �لتي توجهها. #" �لمعرفة �لتي يملكها �لنحل 
 ��ممنوحة له من ِقبل صاحب هذ- �لقد9� �لسامية، �هو �هللا تعالى عالم �لغيب ��لشها
�خالق كل شي� بقد9، �لذ< يلهم �لنحل كيف يتصرn �ما;� يعمل في مختلف مر�حل 

حياته.

في  َما  َلُه  ُيَسبُِّح  �لُحْسَنى،   Mُألْسَما� َلُه   	ُ �لُمَصوِّ  Èُ	ِلَبا� �لَخاِلُق  �هللاُّ  ﴿ُهَو 

�لّسَما��ِ. ��ألْ	ِ�، َ�ُهَو �لَعزيُز �لَحكيُم﴾ [�لحشر: ٢٤].

eفي �لمستعمر e	ضبط �تعيير �لحر�

بعض �ألحيا� تستعمل حر�9� >جسا�ها لتأمين تو�p" حر�9� �لجو �لمحيط بها، �هذ- 
��ألسما?   e���لضفا ��لثعابين  (كالسحليا�  �ألحيا�  باقي  >ما  ��لطيو9.  �لثدييا�  هي 

��لحشر��، #لخ) فتتغير حر�9� >جسا�ها حسب حر�9� �لمناطق �لتي تعيش فيها.
 �فإ;� >خذنا هذ- �لمعلوما� بعين �العتبا9 فمن �لمدهش >" نعلم >" حر�9� مستعمر
نحل �لعسل ال تتغير عن ٣٥ �9جة مئوية؛ أل" �لنحل >يضًا من �ألحيا� �لتي ال تستطيع 
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�لطعاZ �منه #لى �لقسم �لمسمى pمعد� �لعسلس (>� pكيس �لعسلس). فتمأل �لنحلة هذ� 
�لكيس بالرحيق ثم تعو� #لى �لمستعمر�، �يبلغ حجم هذ� �لكيس خمسين مللتر�ً تقريبًا، 
�لكيس  هذ�  مل�  تستطيع  لكي   �pهر �مئة �خمسين  مئة  بين  ما   �لزيا9 �لنحلة  �تضطر 

بالرحيق ٣٤.
�يظهر مبد> تقسيم �لعمل بين �لنحل في موضوe جمع �لرحيق �خزنه >يضًا؛ فالنحلة 
�لحاملة للرحيق عندما تصل #لى �لمستعمر� ال تشغل �قتها في عملية خز" هذ� �لرحيق في 
�لمستعمر�، بل تقوZ بنقل �لرحيق عن طريق فمها #لى �لنحال� �لموظفا� بخز" �لرحيق. 
�هي تبقي �لجز� �لذ< تحتاجه من �لعسل لتوليد �لطاقة لديها، ثم ترجع #لى مصد9 �لغذ�� 
على �لفو9. >ما �لنحلة �لتي �ستلمت �لرحيق >� �لعسل فتقوZ بخزنه >� بتوpيعه على �لنحل، 

�هذ� �ألمر مرتبط بحاجة �لنحل في تلك �للحظة #لى �لغذ�� ٣٥.

�لوظائف �ألخر�

�ظائفها   "#� نموها  مر�حل   qطو� مختلفة  لتغير��   dتتعر �لنحل   �>جسا  "# قلنا 
�لتغير��  �هذ-  >جسا�ها.  في  �لحاصلة  �لتغير��  هذ-  حسب  تتغير   ��لمستعمر ��خل 
فأعضا�   ،eللرجو قابلة  غير  تغير��  ليست  حياتها  من  معينة  مر�حل  في  تحد�  �لتي 
 �مر �لسابقة �تكتسبها  تسترجع بعض �ظائفها  قد  �لنحل 
حدثت  لو  فمثًال   .��لمستعمر حاجا�  >خر[ حسب 
نتيجة هجوZ خا9جي   ��لمستعمر في   �كبير تخريبا� 
تعد  لم  (�لتي  �لناضجة  �لنحال�  تبد>  حريق  نتيجة   �<
� �لشمع) باسترجاe قابلية #فر�p �لشمع لتالفي �تفرp ما
تغذية  في  نقص   qحتما� ظهر   �;#� �لتخريبا�،  هذ- 
�ليرقا� بد>� غد� �لحاضنة في نحال� >خر[ -عد� 
في  نقص  �باإلنتا�، �#" حد�  بالعمل  �لمرضعا�- 
>خر[   �>عد� خرجت   ��لمستعمر في  �لعسل  مخز�" 
من �لنحل لجمع �لرحيق، �#;� �حتاجت �لمستعمر� #لى 

﴿�لَِّذj َلُه ُمْلُك 

َماَ��ِ. َ��ْألَْ	ِ� َ�َلْم  �لسَّ

َيتَِّخْذ َ�َلًد� َ�َلْم َيُكن لَُّه 

َشِريٌك ِفي �ْلُمْلِك َ�َخَلَق 

� َتْقِديًر�﴾  ُ	َ ُكلَّ َشْيMٍ َفَقدَّ

[٢ �[سو	e �لفرقا
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��قطا	) �ها	�� يحيى (عدنا

�لمستعمر� كثير�ً تقوZ �لعامال� �لجامعا� بجلب �لما� #لى �لمستعمر� بدًال من �لرحيق 
 n9 �لميا- �لقريبة �تنثرها فو� غر��حبوN �لطلع، حيث تجلب قطر�� �لما� من مصا
�لحضانة٣٨ ، ثم تقوZ برفرفة >جنحتها لتبخير قطر�� �لما� هذ-. �بهذ- �لطريقة تنخفض 
في  لوحظ  �لسابقة٣٩. �قد  #لى حالتها   ��تعو �لمستعمر� في �قت قصير   ��9جة حر�9
قد ُ�ضعت  نحل   �>" مستعمر �لرغم من  >نه على   eلموضو� ُ>جريت حوq هذ�  تجربة 
 eستطا� فقد  مئوية  �9جة  خمسين  حر�9ته  �9جة  بلغت   Zيو في  �لشمس  >شعة  تحت 
�لنحل -بنقله �لمستمر للما� من نبع قريب- تخفيض �9جة حر�9� �لمستعمر� #لى خمس 

�ثالثين �9جة مئوية �>" يحافظ على �9جة �لحر�9� هذ-.
 ��لحر�9 تخفيض  لطريقة  مشابهة  طريقة  �لنحل   Zيستخد  ���لبا9 �لشتا�  >شهر  �في 
في �لمستعمر�، فعندما تنخفض �9جة �لحر�9� يتجمع �لنحل �يتكوZ بعضه على �لبعض 
 ��آلخر، �يتغير سمك كومة �لنحل هذ- متر��حًا بين ٥,٢ سم � ٥,٧ سم حسب شد
�9جة �لحر�9�. �تغلف هذ- �لكومة �لمستعمر� كقشر� سميكة، ��لنحل �لذ<  dنخفا�
ال يوجد في �لكومة �ألصلية يكو" موجو��ً في �لد�خل �يكو" >يضًا متقا9بًا مع بعضه 
�لبعض، #ال >نه ال يكو" بنفس �لتقاN9 ��لتز�حم كالنحل �لموجو� في �لخا�9. �هذ� 
هذ-  من   ��لمتولد  �بالحر�9 �يبعث   �مستمر بحركة   Zيقو �لد�خل  في   ��لموجو �لنحل 
 �� في �9جة حر�9��لحركة #لى �لنحل �لموجو� في �لخا�9 (تستطيع كل نحلة موجو
 .(�مقد�9ها َعشر �9جا� مئوية #نتا� حر�9� مقد�9ها ُعشر �9جة مئوية في �لدقيقة �لو�حد
 �فيبعث حر�9 يزيد من حركته  �لنحل -#" �ستوجب �ألمر حر�9� >على- >"  �يستطيع 
 .��>كثر. >ما �لنحل في �لخا�9 فيقلص >جسا�- لكي يقلل من �9جة تماسها مع �لبر�
�بعد مر�9 مد� ينفد �لغذ�� �لذ< خزنه �لنحل �لموجو� في �لخا�9، فيتم تبا�q �لمو�قع 
بينه �بين �لنحل �لموجو� في �لد�خل. �يستمر �لتنا�N بهذ� �لشكل حتى �لحصوq على 
بد9جة  �الحتفا¦  �لطريقة  هذ-   Zباستخد� �لنحل  �يستطيع  �لمطلوبة٤٠.   ��لحر�9 �9جة 
�9جة مئوية في �لمستعمر� حتى في يوZ با9� جد�ً هبطت �9جة حر�9ته #لى  ٣٥ �حر�9

�9جة مئوية تحت �لصفر ٤١. ٣٥
�كما تبين مما جا� >عال- فإ" �لطر� �لتي يستعملها �لنحل طر� مؤثر� �عملية جد�ً. 
 ،qلحلو� �هذ-  �لطر�  هذ-  �لنحل  �كتشف  كيف  هو  هنا  تأمله  يجب  �لذ<  ��لشي� 
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عسل �لنحل

 ��لمستعمر� بحر�9 �لحر�9< في   "pلتو�� تغيير حر�9� >جسا�ها، لذ� ال يستطيع تأسيس 
عند  منه   �9��لصا  ��لحر�9 نتيجة   ��لمستعمر  �حر�9 �9جة   "pتو� يوّفر  �لكنه   .-�>جسا
 �حركته٣٧ ، �من >هم �ظائف �لعامال� تعيير حر�9� �لمستعمر�. فأينما ُ�جد� مستعمر
#لخ- �مهما كانت �9جة  بين صخو9 جبل،   �<  ��لعسل -سو�� في فجو� شجر نحل 
 ،Zلنحل على �لد��� ��لحر�9� في �لخا�9 فإ" �9جة حر�9� �لمستعمر� تكو" تحت سيطر
�لخريف في مستو[  �لربيع حتى  �لمستعمر� من نهاية   ��لحفا¦ على �9جة حر�9 �يتم 
�9جة  تغير  فيها  تؤثر  �لتي  �ألحيا�  من  �لعسل  �نحل  مئوية.  �9جة   ٥,٣٤  -  ٥,٣٥
 ��لفعاليا� تتم كلها في �9جة حر�9 �لعسل �غيرها من  �لحر�9�؛ فإنتا� �لشمع �صنع 
معينة، ��ليرقا� �لصغير� هي >كثر >فر�� �لمستعمر� تأثر�ً �تضر�9ً بتغير �9جة �لحر�9�، لذ� 
 �تبذq عناية كبير� بد9جة حر�9� غرn �لحضانة. �لكي يتم تنظيم �9جة حر�9� �لمستعمر
في >ثنا� تغير �9جا� �لحر�9� خالq ساعا� �ليوZ يقوZ �لنحل بفعاليا� مختلفة للحفا¦ 
على ثبا� �9جة حر�9� �لمستعمر�، فمثًال في ساعا� �لصبا$ �لباكر عندما يكو" �لجو 
�لنها9  ساعا�   Zبتقد� �لبيض،  لتدفئة   ��لمستعمر  qحو  Zتتكو� �لعامال�  تخر�   ً��با9
قامت   ��لحر�9 �9جة   ���p فإ;�  تد9يجيًا.  �لكومة  هذ-  �تنحل  تتناقص   �nلد� �تز�يد 
بعض �لعامال� برn >جنحتها كمر�حة لتخفيض هذ- �لحر�9�، �هي توجه حركة �تيا9 

.��لهو�� فو� �لخاليا �لسد�سية �في �تجا- مدخل �لمستعمر
 �حر�9 ترتفع  فعندما  تأثير�ً.  >كثر  تبريد  بعملية   Zفتقو  ��لحر�9  �شديد  Zأليا� في  >ما 

يتحقق �لتو�@� �لحر�	j في �لخلية نتيجة قيا� �لنحل بتطبيق طرb عدe. فعند 

تيا	  إلحد��  �جنحته  حركة   Pباستعما �لنحل  يقو�   e	لحر�� (	جة  �	تفا= 

هو�ئي يساعد على خفض (	جة �لحر�	e، �هذ� طريقة ��حدe من �لطرb �لتي 

يستعملها في هذ� �لصد(.



��قطا	) �ها	�� يحيى (عدنا

 �حشر  Zقيا أل"  للمستعمر�؟  �لمناسبة   ��لحر�9 �9جة  #لى  �لتوصل  في  نجح  �كيف 
بقياسا� حساسة للحر�9� #لى هذ- �لد9جة >مر ��هش �غريب.

 .��لحر�9 �9جة  لقيا3  >جسامه  في  مقياسًا  �لنحل  يملك   "< يجب  شي�  كل  قبل 
 �للحر�9 �لحسا3  �لعضو  #عطا� جو�N حوq كيفية نشو� هذ�  �لحالة يجب  �في هذ- 
في جسد �لنحل. �لما كا" من �لمستحيل للنحل �متال? مثل هذ- �لمنظومة عن طريق 
 ��لمصا�فا�، كما ال يستطيع �لنحل �كتشاn كيفية تعيين �لحر�9� �لمناسبة للمستعمر
 �قو� �قد9  �بد من �جو #;" ال  �لمصا�فا�،  بها عن طريق  �كذلك كيفية �الحتفا¦ 

>عطت �لنحل هذ- �لقابليا�.
�، �هي >" جميع تصرفا� �لنحل ليست ��كل هذ� يوصلنا #لى نتيجة ��حد� �محد
#ال #لهامًا من خالقه صاحب �لقد9� ��لقو� ��لعلم، �كل �لمنظوما� �لتي يملكها �لنحل 

ليست سو[ #بد�e من خلق �هللا �لعلّي �لقدير.

مو. �لعامال.

��" >< توقف. لذلك،  �تعمل �لعامال� منذ �ال�تها في حمل جميع >عبا� �لمستعمر
 ��نظر�ً لهذ- �لوتير� �لشاقة من �لعمل، فإنها ال تعيش بعد مرحلة خر�جها من �لمستعمر

نشاهد في �لصو	e �لنحل �لعامل �لذj مأل سالله بحبوi �لطلع. 4� جمع �حمل حبوi �لطلع مهمة صعبة 

 eنسجته فيمو. بعد فتر�يقو� بها �لنحل في �لمرحلة �ألخيرe من حياته، �في �ثناM هذ� �لعمل �لمرهق تتضر	 

.eجيز�
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�لطير�� �لكفM للحشر�.

 New �لجديد)”  (�لعاِلم  مجلة  في   ١٩٩٦ عا�  �كتوبر) )  Pأل�� تشرين  عد(  في  ُنشر.  �لتي  �لمقالة  في 

 eMكفا �F لحشر�. ليس� �� طير��Scientist ” �هي من �لمجال. �لمر�ِّجة للفكر �لتطو	j) تمت �إلشا	e 4لى 
�لتي تصرفها 4لى طاقة حركية، �ما   بقية �لطاقة  � تحّوP سو� ٦٪ فقط من �لطاقة ��ثناM طير�نها  �نها ال تستطيع �

.Mًتضيع هبا e	4لى حر� Pفتتحو

�كانت  نفسه.  �لموضو=  في  ببحو�  �	يز�نا  جامعة  من  �مجموعته   �ها	يسو  �قا� جو �لمقالة   �هذ 4ثر  �على 

�سبابًا مهمة جدً�. �قد ُنشر هذ� �لبحث في  �� �	�M قلة �لكفاeM هذ��لنتيجة �لتي توصلو� 4ليها مدهشة، فقد �جد�� 

مجلة (�لطبيعة) )Science) في نفس �لسنة، �في هذ� �لتجا	i قامو� بتغيير حر�	e �لجو �لمحيط بمستعمرe نحل 

�جسا( �لنحل �سرعة 	فرفة �جنحتها، �كذلك سرعة فعاليا. �أليض (metabolism) عندها.  e	حر� Tقامو� بقيا�

فعندما �	تفعت (	جة �لحر�	e من ٢٠ (	جة مئوية 4لى ٤٠ (	جة مئوية نقصت سرعة 	فرفة �ألجنحة بنسبة ١٦٪، 

�نقصت سرعة عمليا. �أليض بنسبة ٥٠٪، �بقيت حر�	e صد	 كل نحلة ثابتة. �لم يؤ( �نخفا� سرعة 	فرفة �جنحة 

�لنحل 4لى �j مشكال. لديها في �لطير��. �كلما @�(. (	جة �لحر�	e @�(. كفاeM �لطير�� لد� �لنحل، �ظهر في 

.e	كفأ في �أليا� �لحا�� عضال. �لنحل تعمل بشكل ��لنتيجة 

قا� ها	يسو� 4ثر هذ� بالبحث عن سبب �نخفا� �لكفاeM لد� �لنحل عند �لطير�� في �ألجو�M �لبا	(e. فقد شاهد 

 Mجسم �لنحلة في �ألجو� MS) يساعد على �لحفا´ على eMلمنخفض �لكفا� �� �لحر�	e �لتي تنبعث في �ثناM هذ� �لطير��

 i	لتجا� ��لبا	(e، �يشغل هذ� �ألمر موقعًا مهمًا في نظا� �لتو�@� �لحر�	j في مستعمرe �لنحل. �قد تبين في نهاية هذ

� لعضال. �جنحة �لنحل �ظيفتين مهمتين: 4حد�هما تأمين طير�� �لنحل، ��لثانية 4نتاu �لحر�	e �لتي يحتاجها ��لدقيقة 

� �لنحل يستطيع بفضل هذ� �لتصميم �لموجو( في �جنحته �لطير�� من جهة، �4نتاu �لحر�	e �لتي يحتاجها � j��لنحل. 

حسب �لشر�� ��لظر�S �لمحيطة به.

 e)لموجو� Mفي تصاميم �ألحيا Mخطا�4� بحثو� عن �j نشوM بالمصا(فا. �� عن  Mلعلما� �� Pيتبين من هذ� �لمثا�

� �لتصاميم �في �لطبيعة فلن يصلو� 4لى �j نتائج صحيحة، �لن يحصد�� سو� ضيا= ��قا. ثمينة. بينما نشاهد �ليو� 

�لموجو(e في �لطبيعة تصاميم كاملة �	�ئعة، �كل حي من �ألحياM يملك �لخو�� ��لقابليا. �لتي يحتاجها. �j تظهر 

�تقن كل شيM صنعًا. �لو توجه �إلنسا� 4لى بحوثه من هذ� �لمنطلق (�j من  jعلم �هللا عز �جل �لذ� e	مامنا قد�

� جميع �لتصاميم �لموجو(e في �لطبيعة تصاميم 	�ئعة �خالية من �لخلل ��لقصو	) لوصل 4لى �لنتائج بشكل �منطلق 

�قرi 4لى فهم �لصنعة ��لفن �لر�ئع للخلق في �لطبيعة. ��سر= �لكا
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��قطا	) �ها	�� يحيى (عدنا

 nتتصر� تعمله  ما;�  بالضبط   nتعر عاملة  كل   .��لمستعمر
ضمن #طا9 من �لنظاZ �لر�ئع" ٤٣.

>حيانًا   Zتقو �لعامال�  فإ"  قبل،  من  ;كرنا  �كما 
بإفر�p سو�ئل خاصة، >� تقوZ باستعماq >عضا� خاصة 
�إلبقا�  �لنحل  يستطيع  �لكي  �لعمل.  لذلك  مصممة 
جميع  �لوقت  نفس  في  يملك   "< يجب  حياته  على 
 �#بر يملك   "< فيجب  حاليًا.  يملكها  �لتي  �لخصائص 
المتصا{  �خرطومًا   ،��لمستعمر عن   eللدفا سامة 
به  لتلتصق  جسمه  في  �pغبًا  �ألpها9،  من  �لرحيق 
حبوN �لطلع، �فرشا� من �لشعر مرّكبة على سيقانه، 
لد[   ���لموجو ��لتر�كيب  �ألعضا�  من  ;لك  �غير 
عليه  يطلق  ما  جميع  يكو"   "< يجب  �>يضًا   .d9أل� �جه  على  ظهو9-  منذ  �لنحل 
 nمنذ بد�ية ظهو9 �لنحل. فالنحل يجب >" يعر ً���لتطو9يو" تعبير”غريز� �لنحل” موجو
منذ �ال�ته كيف يقوZ بتغذية �ليرقا�، �كيف يهتم بالملكة، �بأ< ��pية يصنع �لخاليا 
� �لشمع، �كيف ��لسد�سية لكي يتيسر خز" �لعسل فيها بسهولة �يتم �القتصا� في ما
تخبر  �كيف  �لبر�بوليس،   ��ما يجمع  �كيف  >منها،  على  �يحافظ   ��لمستعمر يصو" 
نحلة �ألخريا� بمكا" �لغذ��... ��لخالصة يجب >" يتحلى �لنحل بجميع قابلياته منذ 

.d9بد�ية ظهو9- على �أل
لظهر�  نحًال  �لنحل  تجعل  �لتي  �لخو�{   eمجمو من   ���حد خاصية  ُفقد�  �لو 
مشكال� كبير� �لم تستطع هذ- �ألحيا� �الستمر�9 في �لحيا�، �كل هذ� يرينا >" �لنحل 
لم يظهر نتيجة تطو��9 تحققت في شريط طويل من �لزمن كما يّدعي �لتطو9يو". فلو 
نقصت منظومة ��حد� في >جسا� �لنحل لما �ستطاe �لبقا� في �لحيا�. فمثًال لو لم تملك 
لما �ستطاعت �لدفاe عن نفسها، �لو لم تملك >كيا3 �لطلع في سيقانها �لخلفية  #بر�ً 
لما �ستطاعت   ��لمستعمر�، �لو كانت خر�طيمها قصير #لى  �لغذ��  لما �ستطاعت نقل 
� �لشمع لما �ستطاعت بنا� �لخاليا، �لو لم تكن ��لوصوq #لى �لرحيق، �لو لم تفرp ما
 nكيفية 9عاية �حضانة �ليرقا� لما �ستطاعت �لمحافظة على نسلها، �لو لم تعر nتعر

� �هللاَّ َلُه ُمْلُك ّ��َلْم َتْعَلْم َ﴿

�لّسَماَ��ِ. َ��أل	ِ� َ�َما 

َلُكم ِمن ُ(�ِ� �هللاِّ ِمن َ�ِليٍّ 

َ�ال َنِصيٍر﴾ 

[١٠٧:eلبقر�]
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عسل �لنحل

لجمع �لغذ�� سو[ مد� تتر��$ بين ثالثة >سابيع �>9بعة.
#" >هم سبب في مو� �لعاملة هو عملها في جمع �لغذ��. ففي نهاية هذ� �لعمل �لشا� 
تصاN غد�ها �لشمعية �نظاZ �لغذ�� لديها بالتلف، كما تفقد �لعاملة شعرها �pغبها. �في 
�لنهاية، �بعد ما يقاN9 ثمانمئة كيلومتر من �لطير�"، تتلف عضال� >جنحتها كذلك. 

�في �لنهاية تمو� �لعاملة في >ثنا� عملها بعيد�ً عن خليتها على �ألغلب ٤٢.
�يتولى >فر�� �لمستعمر� �لجد� �لذين يخرجو" من �لبيض في موسم �لخريف خدمة 
� هذ� �لنحل تصا�n �قت �لشتا� فإنه ال ��لمستعمر� ��لعناية بأمو9ها. �لما كانت �ال

يخر� خا�9 �لمستعمر� بل يتغذ[ بالطعاZ �لذ< جمعه �لنحل سابقًا.
�مع >" >عما9 �لنحل تكو" قصير� #ال >" عمر �لمستعمر� يكو" طويًال نوعًا ما؛ فهي 
تبقى حية مد� عشرين سنة >� >كثر #" لم تقع >حد�� غير متوقعة (كحريق في غابتها 

>� حد�� جفاn شديد).

�لظهو	 �لفجائي للنحل

 qعما< جميع   "< �هي  هامة،  نقطة  #لى  �النتبا-  يجب  �لنحل   �حيا ند39  عندما 
�ثمانين   n7ال  �عشر بين   -�عد متوسط  يتر��$  �لذ<  �لنحل  بو�سطة  تد�9   ��لمستعمر
>� فوضى في   Nلكبير فال يحد� >< �ضطر��  ��لعد �لرغم من هذ�  >لف نحلة. �على 
�لمستعمر�، �على �لرغم من هذ� �لحشد �لكبير للنحل فال تبقى �ليرقا� �لخا9جا� من 
تأخر   �< �لمستعمر� �ال >< نقص  �لدفاe عن  �لبيض جائعة، �ال يحد� >< خلل في 
في خدمة �لملكة. فالنحل يتصرn على �لد��Z بكل عقالنية �ينجز جميع >عماله بأكفأ 

.�صو9
جا� في كتاN "�لتصرفا� �لر�ئعة للحيو�نا�" بخصو{ >نشطة �لنحال� �لعامال� 

ما يأتي: 
 "��"تصرفا� �لنحل �لعامل تكو" معقولة على �لد��Z، �ال تصد9 من هذ- �لنحال� حركة 
هدn >� غاية؛ فمثًال بينما تقوZ نحلة بتهيئة حجر� للبيض �لجديد� تتجوq نحلة >خر[ بين 
 Nخر[ بحر�سة با< Zنحلة ثالثة بجمع �لعسل، �تقو Zلخاليا �لسد�سية لخدمة �لملكة، �تقو�
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��قطا	) �ها	�� يحيى (عدنا

Mلبقا� eتوّفر للمستعمر
لو >لقينا نظر� متفحصة على �لمستعمر� لر>ينا >" �لعامال� تبد< �هتمامًا خاصًا بنحلة 
>كبر منها حجمًا. �هذ- �لنحلة �لتي يقوZ نحل �لمستعمر� بتلبية جميع حاجاتها من غذ�� 
�نظافة �>من هي �لنحلة �لملكة �لتي تضمن بقا� مستعمر� �لنحل. �مع >" مستعمر� �لنحل 
 .�تحو< عشر�� �آلالn من �لنحال� �لعامال�، #ال >نه ال توجد فيها #ال ملكة ��حد
 �مستعمر  Z��� تضمن  �لبيض-  -بوضعها  ألنها  للنحل،  حياتية   ��لملكة ضر�9  ���جو

� تفرpها �لملكة.��لنحل، كما >" �لنظاZ يتحقق في �لمستعمر� بو�سطة ما
 �ال تنشغل �لملكة -طوq حياتها- #ال بوضع �لبيض، �تكو" مقيمة ��خل �لمستعمر
على �لد��Z. �تقوZ بوضع �لبيض من بد�ية �لربيع 
�لخر��   "�� �لصيف  فصل  نهاية  حتى 
�لعامال�   Zتقو� �لنحل،   �مستعمر خا�9 
�عندما  حاجاتها.  جميع  �بتوفير  بخدمتها 
تتجمع   ��لمستعمر ��خل  �لملكة   qتتجو
حولها بعض �لعامال� حيث تقوZ بتغذيتها 
�تنظيفها  بقر�نها  �بدلكها  مستمر  بشكل 
ال  �لملكة   "< ��لخالصة  جسمها.  بلحس 
أل"  يخصها،   eموضو بأ<  نفسها  تشغل 
�لمستعمر� هي �ضع  �لوحيد� في  �ظيفتها 

�لبيض.

eلملكة: نحلة متميز�

�لنحل منذ  �لملكة عن غيرها من  تتميز 
تنشأ في موضع خا{  فهي  �ليرقة؛  مرحلة 
 �لها متميز عن باقي مو�ضع مستعمر� �لنحل؛ فالموضع �لذ< تربى �تنمو فيه �لملكة عبا9

يرقة ملكة �لنحلة �هي موجو(e في 

�قسا� �� غرS خاصة.
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عسل �لنحل

كيفية �لدفاe عن �لمستعمر� فلن تستفيد شيئًا حتى �#" نمت �تقو� غد�ها �لسمية... 
�باختصا9 يجب ظهو9 ��جو� جميع �ألنظمة عند �لنحل �جميع �لقابليا� في �لوقت 

نفسه ���" >< نقص، �يستحيل تحقق هذ� عن طريق �لمصا�فا�.
كل هذ� يرينا >" �لنحل قد ظهر منذ �لبد�ية بوضعه �لحالي؛ >< >نه قد ُخلق بو�سطة 
� في �لنحل، �هذ� �لخالق هو �هللا �خالق. �هذ� �لخالق يرينا ;�ته بتصاميمه �لر�ئعة �لموجو

تعالى خالق �لسما��� ��ألd9 �ما بينهما �هو �لخال� �لعليم: 

َتميَد   �ْ� َ	َ��ِسَي  �أل	ِ�  في  �لَقى � َتَرْ�َنها  َعَمٍد  ِبَغْيِر  �لّسما��ِ.  ﴿َخَلَق 

َفأْنَبْتَنا فيها ِمْن ُكلِّ   Mًَما Mِْنَزْلَنا ِمَن �لّسَما�ِبُكْم َ�َبثَّ فيها ِمْن ُكلِّ َ(�ّبٍة، �

 :�ُ(�ِنِه﴾ [لقما ِمْن  �لذيَن  َخَلَق   �Fََما َفَأ	�ني  �هللاِّ  َخْلُق  َكريٍم. هذ�   uٍ�ْ@َ

.[١١-١٠

ملكة �لنحل: �لنحلة �لتي 

ملكة �لنحل مهمة جدً� 

لمستعمرe �لنحل؛ فهي 

�لتي تضمن �ستمر�	 �جو( 

�لمستعمرe، �لذ� تقو� 

�لنحال. �لعامال. بتأمين 

جميع حاجا. �لملكة. 

�نشاهد في �لصو	e �لنحال. 

�لعامال. �لمهتما. بتغذية 

�لملكة �تأمين سالمتها 

�	عاية جميع شؤ�نها.
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��قطا	) �ها	�� يحيى (عدنا

�لخو��: �لخو��: 

�لخو�� �لسمعية�لخو�� �لسمعية

عد( �لعيو� �لصغيرe في �لعيو� �لعدسية

dلفص �لضوئي للدما�

عد( لوحا. قر� �الستشعا	

��لقيمة �لنسبية لمساحة سطح �لقر�

�لغد( �إلفر�@ية�لغد( �إلفر�@ية

غد( لتغذية �ليرقا.

غد( 4فر�@ية في �لفك

4فر�@�. �لر�T (متعلقة بالشفة)

غد( شمعية

غد( ناسانوS (متعلقة بتعيين �التجاها.)

غد( (�فو	 (متعلقة بالدفا=)

غد( كوشفينكوS (تفر@ �لر��ئح)

eجها@ �لتناسل ��إلبرeجها@ �لتناسل ��إلبر

�لخصية ��لمبيض

jلسائل �لمنو� Mكيس الحتو�

eإلبر� Sخطا

eطبقا. �إلبر

بنية قسم �لفمبنية قسم �لفم

Mandibles

Mandibular )ألخد��

�لخرطو�

�لساb ��لذ	�=�لساb ��لذ	�=

حبوi �للقا| �لصحافة �مشط

.سلة �للقا|

sensilla �لجنا|

�لعاملة�لعاملة

٦٩٠٠-٤٠٠٠

متوسط

٣٠٠٠

٢

e)موجو

eكبير

eكبير

e)موجو

e)موجو

eصغير

eصغير

خفضت �لمبايض

ال �لمتقدمه

قو�

طليق �لمرفقه

	قيق

e)موجو

طويل

e)موجو

e)موجو

�سط

�لملكة�لملكة

٤٠٠٠-٣٠٠٠

صغير

١٦٠٠

 ١

e)غير موجو

كبيرe جدً�

eكبير

e)غير موجو

e)غير موجو

كثير

e)موجو

�لموسع �لمبايض

eكبير

صغير جدً�

eمثبتة بقو

متين

غير موجو(

قصير

e)غير موجو

e)غير موجو

ضعيفة

�لذكر�لذكر

 - ٧٠٠٠

 ٨٦٠٠

كبير

٣٠٠٠٠

٣

e)غير موجو

eصغير

e)غير موجو

e)غير موجو

e)غير موجو

e)غير موجو

e)غير موجو

خصية

e)غير موجو

eال توجد 4بر

e)غير موجو

صغير

غير موجو(

قصير

e)غير موجو

e)غير موجو

قوية

�لمصد	: :Mark L. Winston R The Biology of the Bee   صفحة ٤٠ 

�لفر�b �لموجو(e بين �لنحل
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عسل �لنحل

عن حجر� خاصة تتدلى نحو >سفل مستعمر� �لنحل. �نظر�ً أل" حجم �لملكة >كبر من 
.٤٤�سائر �لنحل فإنها تبني حجرتها هذ- بحجم >كبر من سائر حجر�� �لمستعمر

عن  شي�  في  تختلف  ال  �لملكة  منها  تنشأ  �لتي  �لبيضة  فإ"  �لسابق  في  قلنا  �كما 
 Zلتي تنشأ منها �لعامال�، �لكن بسبب فر� �لتغذية في مرحلة �ليرقة �لتي تد�� dلبيو�
ستة >ياZ ال تنشأ �لملكة كنحلة >نثى مثل �لعامال�، بل كنحلة متميز� من ناحية �لوظيفة 
�من ناحية �لمظهر �لخا9جي >يضًا. �بينما ُيعطى �لغذ�� �لملكي ثالثة >ياZ فقط لليرقا� 
�ألخر[ تتغذ[ يرقة �لملكة طو�q مرحلة �لحضانة هذ- (��لبالغة ستة >ياZ) بهذ� �لغذ�� 

�لثمين٤٥.
ناحية  �من  �لتركيب  ناحية  من  بشكل خا{  للملكة  �لمعطى  �لملكي  �لغذ��  �يعيَّر 
 ��لملكة طو�q فتر ليرقة  >نه يعطى  �لتي ُ>جريت  �لد�9سا�  تبين من  �لمقد�9 >يضًا. �قد 
�لحضانة عشر� ملليغر�ما� من هذ� �لغذ�� �لملكي، بينما يكو" نصيب كل يرقة >خر[ 
فر��  تتولد  فقط  �لغذ�ئي  �لفر�  هذ�  �بسب  �لغذ��.  هذ�  من  فقط  ملليغر�ما�  ثالثة 

تخرu من �لبيض 

�لذj تضعه �لملكة 

�نو�= مختلفة من 

�لنحل حسب نو= 

�لتغذية �حسب 

.iشكل �إلخصا

Egg

Fertilized

Light 
Feeding

Heavy feeding + 
Royal Jelly

Unfertilized

Worker

Queen
Drone
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��قطا	) �ها	�� يحيى (عدنا

�أليا� �أل�لى للملكة

9�. �بعد ستة عشر يومًا من �ضعها �تمر �لملكة >يضًا بعد مرحلة �ليرقة بمرحلة �لخا
9�، �تبد� في مظهرها �لخا9جي >كبر من �لنحلة �لعاملة �كبيضة تخر� من مرحلة �لخا

بمقد�9 ال بأ3 به �>طوq من ;كر �لنحل.
تقوZ �لعامال� بتنشئة عد� مرشحا� لمنصب �لملكة �ليس مرشحة ��حد�، �;لك 
#لى  �لعامال�  �لملكَة ><ُّ سو� >سرعت   Nصا< �;#� ،��لمستعمر �حتياطًا �ضمانًا ألمن 
�لعسل  �لتجوq بين خاليا  �لملكة �لجديد� هو  به   Zعمل تقو q�<� .]تنشئة ملكة >خر
 Zتقو ثم  �لعسل  هذ�  من  �لملكة  فتأكل  لها،  غطا�  ال  عسل   �مستعمر على  تعثر  حتى 
بجوال� سريعة بين �لخاليا �غرn �ليرقا� ��لبيض. ��لغاية من هذ� �لتجوq هي �لعثو9 
على >< ملكة >خر[ �قتلها؛ فإ;� عثر� هذ- �لملكة �لجديد� على >< ملكة لم تخر� 
بعد من �لبيض في >< مستعمر� قامت بالقضا� عليها، فتقوZ بتخريب غرفة �لحاضنة >� 
بفتح  فقط  تكتفي   �< بإبرتها،  منافستها  �تلسع  بفكوكها  >خر[  مرشحة  9� أل< ��لخا

غطا� تلك �لحجر� �تركه مفتوحًا فتقوZ �لعامال� بمهمة �لقضا� على تلك �لمناِفسة.
على  منهما   ��لو�حد هجمت  كاملة  ناضجة  ملكة   ��لمستعمر في  صا�فت  فإ;� 
�ألخر[، �يستمر �لصر�e حتى تستطيع #حد�هما �لقضا� على �ألخر[ بلسعها بإبرتها، 
في  �لحا�ثة  هذ-  مثل  تتكر9  �ال  �لسامة.  �للسعة  هذ-  تتلقى  �لتي  �لملكة  تمو�  حيث 
مستعمر� �لنحل كثير�ً، بل تحد� عندما تشيخ �لملكة �لسابقة >� عندما ال تخر� �لملكة 
� >" �لملكة ��لجديد� من �لمستعمر� لتكوين مستعمر� جديد�. �لكن �لذ< يحد� عا
 ��لمستعمر �لسابقة قد تركت  �لملكة  9� تكو" ��لخا �لجديد� عندما تخر� من مرحلة 
منذ مد�. #" حر{ �لملكة على �لقضا� على مناِفساتها كل هذ� �لحر{ مهم جد�ً من 
 mفيها، �هذ� شر �ناحية �لنظاZ في �لمستعمر�، أل" هذ� �لنظاZ مرتبط بوجو� ملكة ��حد

.٤٧Zلنظا� ��>ساسي لسيا

�لسابقة  �مللكة  >" حتل ºل  تستطيع  ال  غرفتها  من   ��جلديد �مللكة  عندما ½ر� 
>�ًال.  ُتخَصب   "< �مللكة ¾ب  تبيض  �لكي  �لبيض،  بوضع  بعد  تبد>  فوÁ9 ألÀا ¿ 
��خل مستعمر� �لنحل، لذ� ال تلبث �مللكة >" ½ر�  Áال يتم >بد Nلكن �إلخصا�
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عسل �لنحل

مو9فولوجية (تركيبية �بنيوية) بين �لنحلة �لملكة �بين 
�لنحلة �لعاملة٤٦.

�لفر�b بين �لملكة �باقي �لنحل

تختلف �لملكة من ناحية �لتركيب �لعاZ �من ناحية 
كو"  مع  فمثًال  �لنحل.  باقي  عن  �لخا9جي  �لمظهر 
نامية،  �لملكة #ال >" مبايضها غير  #ناثًا مثل  �لعامال� 
�لملكة  عند  ��لصد9  �لر>3  �حجم  عقيمة.  >نها   ><
�مع  �لعاملة،  عند   �موجو هو  عما  كثير�ً  >كبر  ليسا 
لصنع  مناسبًا  تركيبًا  تشّكل  ال  فكوكها   Zفعظا ;لك 
�لقو<  �لشعر  �لملكة  تملك  ال  كما  �لشمع،  خاليا 
�لطلع.  >كيا3   Nقر ساقها  في  �لعاملة  تملكه  �لذ< 
��ألهم من هذ� كله >" �لملكة (�لتي تخر� من نفس 
�لبيض �لذ< تخر� منه �لعامال�) تتميز عنهن -بسبب 
�لعاملة  بعمر  يكو"  ال  عمرها  بأ"  �لخاصة-  تغذيتها 
 n��#;� صا >سابيع �ستة،  بين خمسة  يتر��$  (�هو 
 �عد تعيش  فربما  �لشتا�  فصل  �لبيض  من  خر�جها 
سنو��  >9بع  نحو  تعيش  �لملكة   "# بل  فقط)  >شهر 

#لى خمس.
هذ- هي بعض �لفر�� �لعامة �لتي توجد بين �لملكة 
�باقي �لنحل. �في �لصفحة �آلتية نر[ قائمة تفصيلية 
يجب  �لقائمة  هذ-  فحص  يتم  �عندما  �لفر��،  بهذ- 
>ال ننسى >" فر�� �لتغذية �مد� هذ- �لتغذية هي �لتي 

تنتج هذ- �لفر�� 

   

 �يكو �لملكة من غرفتها   uخر� 	فو

��P عمل لها هو �لقضاM على �لملكة 

 .eلمستعمر� في   e)لموجو� �ألخر� 

.��نشاهد في �لصو	e ملكتين تتقاتال
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 �تعو #تمامها  �بعد  �لجو،  في   Nإلخصا� عملية  تتم 
� ما تفقد ;كو9 �لنحل حياتها ��لملكة #لى �لمستعمر�، �عا
لطير�"  تخر�  �لملكة   "< لوحظ  �قد  �لعملية.  هذ-  بعد 
 �عشر ��ثنتي  مر��  ثال�  بين  يتر��$   ً��عد  Nإلخصا�
مر�، �في كل مر� يخصبها ;كر مختلف أل" مني ;كر ��حد 
ال يكفي لمل� �لكيس �لمنو< عندها، لذ� فال بد لها من �اللتقا� 
قامو�  �لذين  �لذكو9  جميع  مني  �يتجمع   .٥١ �لذكو9  من   �بعد
بإخصاN �لملكة في �لكيس �لمنو< للملكة �لتي تقوZ باستخد�مه 

طو�q حياتها �لبالغة ٤ - ٥ سنو��٥٢. 
 ���يبلغ متوسط عد� �لُحَوينا� (�لحيو�نا� �لمنوية) �لموجو
في �لكيس �لمنو< للملكة ستة ماليين ُحَوين ٥٣. �خالفًا لمعظم 
تمّكنها  بنية  �لنحل تملك  �لمنوية لذكو9  �لحيو�نا�  فإ"  �ألحيا� 
من �لبقا� حية �صالحة لعد� سنو�� ��" >" يعتريها �لفسا�، �هذ� 

جانب 7خر من �لتصميم �لر�ئع �لذ< يملكه جسد �لنحل.
 dُتخزَّ" �لُحوينا� في جسد �لملكة، �لكنها ال تتوجه نحو �لبيو
إلخصابها كلما حا" >��" �ضع �لبيض، بل تقوZ �لملكة بالسيطر� على جميع مر�حل 
 Nإلخصا�  Zإلتما 9غبتها  حسب  �لكيس  هذ�  من  �لُحوينا�  تختا9  فهي   .Nإلخصا�
(�سوn نقوZ بشر$ تفصيلي لهذ- �لعملية �لتي تعد معجز� باهر� في �ألجز�� �لقا�مة من 

هذ� �لكتاN #" شا� �هللا).

مليو� بيضة في �لسنة

بعد �إلخصاN بيومين >� ثالثة >ياZ تقوZ �لملكة بوضع �لبيض في �لخاليا �لتي تهيئها 
�لعامال�. �يستمر موسم �ضع �لبيض من بد�ية �لربيع حتى >��سط �لخريف، �تستمر 
�لملكة بوضع �لبيض طوq حياتها؛ فتبيض -في مو�سم �ضع �لبيض- عد��ً يتر��$ بين 
� هذ� �لعد� عند �لضر�9� #لى ٣٠٠٠ ��١٥٠٠ �٢٠٠٠ بيضة في �ليوZ �لو�حد ٥٤، �يز
 �بيضة. فإ;� >خذنا �لمعدq �لزمني لعملية �ضع �لبيض سنجد >" �لملكة تضع بيضة ��حد

ملكة �لنحل �هي تضع 

بيضة في غرفة تم 

تنظيفها.
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إلخصاֲדا٤٨.  ;كو9  عن  للبحث   ��ملستعمر من 
#" �مللكة ½ر� من �ملستعمر� ¡ #حد[ حالتني ال 
 �ثالث ©ما؛ عند ط¤�" �إلخصاN، �عند �©جر
لتكوين مستعمر� جديد�. �عد� هاتني �حلالتني ال 

.Áبد< �½ر� �مللكة خا�9 �ملستعمر

 Zتقو  Nإلخصا� لط¤�"  �مللكة  خر��  قبل 
�ليومني   ¡�  ،��ملستعمر ��خل  �لد�ئم   qبالتجو
 Ä#  ><) �ملدخل   Ä# تتوجه   3���لسا �خلامس 
 eعندما يكمل �ألسبو� .Á9مر� (�باN �ملستعمر
�مللكة بط¤�" ملسافا� قص¤� ملعرفة  تبد>   qأل��

 qتطو Æ ��ضع �ملستعمر� �معرفة ما حو©ا. �تبد> مد� �لط¤�" هذ- من �قيقة ��حد
¡ �ألياZ �لتالية للط¤�" �أل�q ح¨ تبلغ مد� نصف ساعة٤٩.

طير�� �إلخصاi للملكة

�بعد  �لنحل،  من  مع مجموعة   Nإلخصا� طير�"  في   ��لمستعمر من  �لملكة  تخر� 
مد� تفتر� �لملكة عن باقي �لنحل �تتوجه �حدها #لى �لساحا� �لتي يتجمع فيها ;كو9 
لكي  خاصة  �9ئحة   pبإفر� تبد>  معينة  بنسبة  �لساحة  هذ-  من   Nتقتر  "< �بعد  �لنحل، 
تدq �لذكو9 عليها. �حين يد9? �لذكو9 مكا" �لملكة يتحقق �إلخصاN في >ثنا� هذ� 
�لملكة من غرفة  �لعاشر من خر��   Zليو� في   Nيتم طير�" �إلخصا ما   ���لطير�". �عا

.٥٠�9��لخا
يوجد في �لجهاp �لتناسلي للملكة مبيضا" إلنتا� �لبيض، �كذلك كيس صغير في 
�لقسم �لخلفي من جسمها لخز" مني �لذكو9 فيه، �لهذ� �لكيس �لصغير ��9 بالغ �ألهمية 

 .�في حيا� نحل �لمستعمر

 uلملكة �لتي تخر� 	لنحل في �نتظا� 	كوF

.uلتز��� �لطير�
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قليًال من �لُحوينا� �لمخز�نة في �لكيس �لمنو< �لمرتبط بالقنا� �لتي يمر منها �لبيض، 
�تقوZ �لُحوينا� �لتي تلتقي بالبيضة في تلك �لقنا� بإخصابها. �تتم عملية �إلخصاN حتى 
�لو لم يوجد سو[ ُحَوين (حيو�" منو<) ��حد، فإ" لم يخر� >< ُحَوين من �لكيس فإ" 
�إلخصاN ال يتم. ��لملكة تملك �لسيطر� على هذ- �لعملية، فإ" قامت بإخصاN �لبيضة 
نتجت عن �لعملية نحلة عاملة، �#" لم تقم بإخصاN �لبيضة نتجت عنها نحلة ;كر٥٨.

 >< �على   pلجها� هذ�  مثل  �لملكة  ملكت  ليعرفو� كيف  طويًال  �لعلما�  بحث  �قد 
هذ-  في  تبين  فقد  جد�ً؛  �هشتهم < نتائج  #لى  فتوصلو�  �لجنس  تعيين  في  تعتمد  >سا3 
�لبحو� >" �لنحال� �لعامال� هي �لتي توجه �لملكة في موضوe تعيين �لجنس (على 
�لرغم من سيطر� �لملكة على نوe �لبيضة). أل" �لملكة تضع بيضًا مناسبًا لنوe �لغرفة 
فإنها  ملم  بقيا3 ٢,٥  �لملكة  #ليها  >تت  �لتي  �لغرفة  فإ;� كانت  �لعامال�؛  تهيئها  �لتي 
تد9? >نها غرفة معد� لنحلة عاملة، فتضع فيها بيضة مخصبة لتخر� منها نحلة عاملة. 
>ما #" �جد� غرفة >كبر من غرفة �لنحلة �لعاملة بمّليمتر ��حد فإنها تضع فيها بيضة غير 
�لتي  �لنحل �لمذكر   nغر ��لملكة بيوضًا غير مخصبة بعد مخصبة. �بتعبير 7خر تضع 

عملتها �هيأتها �لنحال� �لعامال�٥٩.
 �كما >" �لعامال� هي �لتي تعير عد� �لغرn، >< >" �لعامال� هي �لتي تقر9 عد
�لنحل �لعامال� �عد� �لنحل �لذكو9 �لتي تحتاجها �لمستعمر�، �ما مقد�9 �لمكا" �لذ< 

يجب تخصيصه لخز" �لعسل �حبوN �لطلع٦٠.
�كما 9>ينا فإ" �لعامال� هي �لتي تقر9 عد� �لغرn حسب حاجة �لمستعمر�، �هي 
هة للملكة في هذ� �لخصو{. �>ماZ هذ�  �لتي تقر9 >بعا� هذ- �لغرn، فتكو" هي �لموجِّ
�لقياZ بنفسها بعمل   ��لعقل بعض �ألسئلة: هل تستطيع حشر تتبا�9 #لى  �لوضع �لمحير 
بعض �لحسابا� �تعيين >بعا� �لغرn؟ �هل تستطيع حشر� توجيه حركة حشر� >خر[؟ ال 
شك >" هذ� غير ممكن؛ فالنحل >حيا� ;�� >�مغة صغير� جد�ً فال تستطيع �لقياZ بالتفكير 
 ���لتحليل ��لحساN. �يظهر من هذ� >" �لسيطر� على تصرفا� �لنحل تتم بو�سطة قو
>خر[، �صاحب �لقو� هذ- هو �هللا خالق كل شي�، ��لسبب �لكامن ���9 عملية �لتوجيه 
�لتي تقوZ بها �لعامال� يرجع #لى >" �هللا عز �جل هو �لذ< يلهم �لعاملة ��لملكة جميع 

>عمالها �>نماm سلوكها.
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في كل �قيقة.
�قد لوحظ >" �لملكة تضع ما بين نصف مليو" #لى مليو" بيضة خالq موسم �ضع 
 ��لبيض �لسنو<٥٦. فإ;� >خذنا عمر �لملكة بعين �العتبا9 فإ" هذ� يعني >" �لملكة �لو�حد
تضع ماليين �لبيض، �يكا� مجموp� e" �لبيض �لذ< تضعه �لملكة في يوZ ��حد يسا�< 

�p" جسم �لملكة نفسها.
عندما تبيض �لملكة ُتدخل >�ًال 9>سها في �لخلية �لسد�سية �تدقق ��خلها، فإ" 9>� 
>" �لخلية خالية �مالئمة لوضع �لبيض >�لت -عندئذ- مؤخرتها ��خلها، ثم �ضعت فيها 
بيضتها �لطويلة بكل عناية. �فو9 �نتهائها من �ضع �لبيضة فإنها تساe9 بالتوجه #لى خاليا 
>خر[، �تقوZ بتكر�9 هذ- �لمهمة في �ليوZ �لو�حد >لفًا �خمسمئة مر� في �ألقل. �مع 

كو" هذ� �لعمل مرهقًا فإ" �لملكة تبد< �لعناية نفسها عند �ضع كل بيضة٥٧.

 Tجنا�كيف تعين �لملكة 

�لنحل �ألخر�

تحديد  تستطيع  �لملكة   "# سابقًا  قلنا 
 Zتقو �هي   ،��لمستعمر نحل  >جنا3 
�لكيس  فم  �غلق  فتح  بو�سطة  بذلك 
 �بقنا مرتبط  �لكيس  هذ�   "# �لمنو<. 
�قيقة مع قنا� صنع �لبيض، فعندما 
فإنها  بيضة  �ضع  �لملكة  تريد 
تقلص عضالتها �ترسل مقد��9ً 

نشاهد هنا �إلبرe ��لجها@ 

�لتناسلي لملكة تم 4خصابها.

�لمبيض

غد� �لسم

�لسم سا�

قناe �لبيض

Spermathecal ��لغد

Spermatheca

e4بر

Dufour ��لغد
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�لنحل لكي تكو" متالئمة مع هذ�   �شرحنا- 7نف¥، �لذلك خلق �هللا تعاÄ >نظمة >جسا
�لنظاZ �مع طر�p �حليا� �ل¢ Çياها، �هو �خلّال� �لعليم.

�َفَمْن َيْخُلُق َكَمْن ال َيْخُلُق َ�َفال َتَذّكُر��؟﴾[�لنحل: ١٧]َ﴿

pheromones �لملكه

لملكه � 

pheromones

�لملكه

pheromones

تحيط  ��لعامال.  ١.�لملكة 

�لتي  �لمو�(  ألخذ  بها 

تفر@ها.

٢. �لنحلة �لعاملة �قد تشبعت بعطر 

�لملكة �	�ئحتها.

٣. �لعامال. �هي تنقل �تنشر 

	�ئحة �لملكة بين �لنحل.

 eئحة �لملكة بعد مد�	٤. تصبح 

هي 	�ئحة �لنحلة �لعاملة نفسها.

نشاهد   jلتصوير� �لرسم  هذ�  في 

�إلفر�@�.  تأخذ  �هي  عامال.  نحال. 

تقو�  كيف  �نر�  �لملكة،  تفر@ها  �لتي 

�لعامال..  �لنحال.  سائر  على  بتو@يعها 

�لنحل   Tتما عند  �لر�ئحة  تو@يع  �يتم 

بعضه ببعض.
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��لدليل �آلخر على �جو� 9قابة من ِقبل �لعامال� على 
�لملكة >" �لملكة تضع بيضًا للملكا� �لجديد�. �هذ� �ضع 
في  غيرها  ملكة   �تتحمل �جو ال  �لملكة  تمامًا أل"  محير 
 nمع هذ� نر[ >" �لملكة تضع بيضًا في �لغر� ،��لمستعمر

�لخاصة �لتي تصنعها �لعامال� للملكا�.
 nغر  "< �هي  مهمة،  نقطة  #لى  �النتبا-  يجب  �هنا 
 nكو9 �لنحل- >كبر من غر; nلملكا� تكو" -مثل غر�
�لتمييز   Zبعد �لملكة   Zقيا  �هنا خطو9 يظهر   >< �لعامال�، 
تخطئ  ال  �لملكة  �لكن   .nلغر� من  �لنوعين  هذين  بين 
�لبيضة �لصحيحة في �لغرفة �لصحيحة.   Zفي هذ� �لخصو{، فهي تضع على �لد�� >بد�ً 
يكو"  �لذ<  �لنحل  ;كر  منها  يخر�  �لتي   dلبيو� �لملكا�   nغر في  تضع  ال  فمثًال 
�لنحال� �إلنا� (><  �لتي تخر� منها  �لبيوd �لمخصبة  �لعامال�، بل تضع  >كبر من 

�لعامال�).
على   qتد  �عديد تفصيال�  من  �آل"  عرفنا- ح¨  ما   "# لنفكر:  هنا  لنتوقف  ��آل" 
تصرفا� ¡ غاية �لوعي �على نظاZ �جتماعي كامل ال نقص فيه �على تصاميم متالئمة مع 
 Áفر� يبلغ مقد�9- مليمتر nلة باكتشاÈ Zفمن �لو�ضح >نه من �ملستحيل قيا .Zهذ� �لنظا
��حدÁ بنفسها �>خذها �لقر�9 بوضع �لبيض حسب هذ� �لتغ¤ ¡ �ألبعا�. �¾ب �لتفكر 
>�ًال: َمن �لذ< يقر9 �لعد� �ملناسب �لذ< حتتاجه �ملستعمر� من �لعامال� �من �لذكو9؟ 
�َمن �لذ< يقر9 م¨ حتتا� �ملستعمر� #Ä ملكة جديد�؟ هل عقل �لنحل �لذ< يقوZ بصنع 
�خلاليا �معرفته �علمه هو �لذ< يوفر هذ� �لنظاZ �ملوجو� ¡ �ملستعمر�؟ >� لنتسا�q: كيف 
>صبح ¡ �ستطاعة �لنحلة �مللكة (�ل¢ متلك �ماغ¥ صغ¤Á �بضع عقد عصبية بسيطة) معرفة 
�لغاية �ل¢ >ُنشئت ©ا �لغرn �ملختلفة، Æ �لنجا$ ¡ عدZ �خللط بينها عند �ضع �لبيض، بل 
 ��ضعها �لبيض بصو9� صحيحة على �لد��Z؟ كيف يتيسر ©ا هذ�؟ يظهر من كل هذ� �جو
9قابة كاملة على �لنحل ال نقص فيها، �ليست هذ- �لرقابة عبا9� عن 9قابة بضع Èال� 
ضمن 7الn �لنحل �ال 9قابة �مللكة، بل هي 9قابة �إل©اZ �إل©ي. فالنحل -مثله مثل �ألحيا� 
�ألخر[- يتصرn ¡ ضو� �إل©اZ �إل©ي فيستطيع �ملحافظة على هذ� �لنظاZ �ملدهش �لذ< 

﴿ َسّبَح ِهللاِّ َما في 

�لّسَماَ��ِ. َ��أل	ِ� 

َ�ُهَو �لَعِزيُز �لَحِكيُم ﴾      

[�لحديد:١].
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� هي �لتي تؤسس �في �لمستعمر� فال تقوZ �لعامال� بصنع غرn �لملكا�. #" هذ- �لما
�لنظاZ في �لمستعمر�، لذ� كا" على �لملكة �لقياZ كل يوZ بإفر�p ما يكفي لجميع نحل 
� هو عشر مّليغر�Z يوميًا ��لمستعمر� منها. �قد لوحظ >" نصيب كل نحلة من هذ- �لما
 ;#  ،��لمستعمر �لموجو� في  �لنحل  #لى جميع   ���لما ٦٢. �يجب >" تصل �9ئحة هذ- 

عليها  �لمستحيل  �لمستعمر�، �لكن من  في   Zلنظا� تؤسس  �لتي  �لملكة هي   "# صحيح 
.��النشغاq بكل نحلة على حد

بالملكة  تحيط  �لنحل  من  مجموعة  بو�سطة   ��لمستعمر في  �لملكة  �9ئحة  نشر  يتم 

�لقسم  �في   ،eلمستعمر� في  �لعاملة  �لنحلة  �ظائف  من   �ًMجز  jلعلو� قسمها  في  �لتخطيطية   e	لصو� تبين 

.eألسفل نر� تأثير �لملكة على �لنحل في �لمستعمر�

�لعلف

بناM بتمشيط

 �لذj يعوb تنمية عامل

�لمبايض

 منع ظهو	 �لجديد �لملكه

�ليرقا.

iيميل �لشبا

تخزين �الغذيه
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عسل �لنحل

ُكْن  َلُه   Pَُيقو َفإّنَما  �ْمرً�  َقَضى   �F4� َ��ألْ	ِ�  �لّسَماَ��ِ.  ﴿َبديُع 

.[١١٧ :eلبقر�]﴾�َفَيكو

4فر�@ لتأمين سلطة �لملكة

في  �لملكة   �فوجو �لملكة،  غرفة  بصنع  �لعامال�   Zتقو ال  �لعا�ية   mلشر�� في 
��" هذ�، �لكن �ألمر يتغير في �ألحو�q �لطا9ئة ��الستثنائية. �لكي  qيحو ��لمستعمر
 �نفهم كيف تحس �لعامال� بالحاجة #لى بنا� غرفة �لملكة مع �جو� ملكة في �لمستعمر

يجب >" نفحص ما تفرp- �لملكة.
�إلنا� ال تستطيع �ضع  �إلنا�، �لكن هذ-  �لمستعمر� كله من  �لعامل في  �لنحل 
 qها �لتناسلي. �قد >ثا9 هذ� �لوضع �لذ< يلفت �النتبا- فضوpلبيض كالملكة لضمو9 جها�

#لى   >��لذ< يؤ �ليرقة هو  �لتغذية في مرحلة  �لعلما�. �كنا قد ;كرنا من قبل >" فر� 
 ً�pليرقة #لى نحلة عاملة >� #لى ملكة، ��لحقيقة >" �لنحال� �لعامال� تملك جها� qتحو
تناسليًا عند بد� �ال�تها، �لكنه ال ينمو �ال يكمل �ال يصل #لى حالة تستطيع معه �لعاملة 

�ضع �لبيض. �قد بحث �لعلما� هذ� �ألمر �نجحو� في معرفة �لسبب >خير�ً.
بقية  يخبر  >نه  �لسائل  هذ�  خو�{  �من  �لملكة،   -pتفر سائل  في  �لسبب  يكمن 
� �في صحة جيد� من جهة، �يقوZ -من جهة >خر[- بقلب جميع ��لنحل >نها موجو
 �#نا� �لنحل �لموجو��� في �لمستعمر� #لى نحل عقيما�. �>يضًا يستطيع جميع >فر�
�لمستعمر� �لتعرn على بعضهم �لبعض بو�سطة هذ� �لسائل٦١. ��لتركيب �لكيميائي لهذ� 

� في فكها �ألسفل هو:��لسائل �لذ< تفرp- �لملكة من غد� موجو
 ���) موجو��لما �لنحل؛ فما ��مت (>< هذ-  تأثير 7خر على   �pلمفَر�  ���لما �لهذ- 

         O           H
CH٣-C(CH٢)٥ C=CCOOH
                             H                         

٩-keto-(E)-٢-decenoic acid 

4لى �ليسا	 �لتركيب �لكيميائي �لمغلق إلفر�@ �لملكة، �4لى �ليمين �لتركيب �لمفتو| له. �نظر: صفحة 

٢٢٢
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��قطا	) �ها	�� يحيى (عدنا

ملكية.   nغر #لى  �قلبها   nلغر� هذ-  توسيع  هي  �لعمل  هذ�  من  ��لغاية  ملكا�،  #لى 
 ��فلكل حجر� ملكة تهدZ �لعامال� عد� غرn مجا�9�، �طبعًا تمو� �ليرقا� �لموجو

.٦٥nفي هذ- �لغر
غير >" هذ- �لخسا9� ال تعد >مر�ً هامًا للمستعمر�، أل" تصرn �لعامال� هذ� ُيعتبر 
ضر�9يًا من ناحية �ستمر�9 �لمستعمر�، فهي تفضل نحلة ��حد� مرشحة أل" تكو" ملكة 
على حيا� عد� يرقا�. �بعد تهيئة غرفة �لملكة بهذ� �لشكل تبد> �لعامال� بتغذية �ليرقا� 

�لمرشحا� لكي تكو" ملكا� بالغذ�� �لملكي.
عمل   q�< �يكو"  غرفتها،  من   �مد بعد  خاصة)  9عاية  تلقت  (�لتي  �لملكة  تخر� 
تركها  منذ خر�جها من غرفتها �حتى  �لملكة  �تد9?  منافساتها.  �لقضا� على  لها هو 
 qلألعما ��حد  تفسير  يوجد سو[  �ال  تمامًا.  عمله  عليها  يجب  �لذ<  ما   ��لمستعمر
�، �كذلك المتال? هذ- �لحشر�� جميع �لتجهيز�� ��لو�عية �لتي تستهدn غاية محد
��9كًا مما >لهمها به �هللا #� ��لالpمة ��لضر�9ية لتحقيق هذ- �لغاية، �هو >نها تملك غريز

.Zهذ� �إللها� �عز �جل، فهي تتحر? في ضو� هذ- �لغريز

Fكر �لنحل 

 �لكل فر� من >فر�� مستعمر� �لنحل عد� ��جبا�، ��الستثنا� �لوحيد في هذ� �لصد
هو ;كو9 �لنحل. فذكر �لنحل ال يساهم في >< عمل في �لمستعمر�، فال يشا9? في 
�لدفاe عنها �ال في نظافتها �ال في جمع �لغذ��. �لوظيفة �لوحيد� له هو �لقياZ بتلقيح 
�لملكة٦٦. فإ;� �ستثنينا >عضا� �لتناسل ��لتلقيح نر[ >" ;كر �لنحل ال يملك >< خاصية 
� في بقية �لنحل، لذ� فإنه ال يستطيع �لقياZ بأ< عمل سو[ هذ� �من �لخو�{ �لموجو
�لمذكر�، �هذ-  �لعاملة ��لنحلة  �لنحلة  بين  �لعمل. �توجد فر�� مميز� ���ضحة جد�ً 

بعض >هم �لفر�� فيما يلي:
- تملك �لنحلة �لعاملة كيس حبوN �لطلع، �ال يملك �لذكر مثل هذ� �لكيس.

.�- تملك �لنحلة �لعاملة #بر� سامة، �ال يملك �لذكر مثل هذ- �إلبر
- تملك �لنحلة �لعاملة فرشا� في ساقها لجمع حبوN �لطلع �شعر�ً خفيفًا في بطنها، 

�ال يوجد >< من هذ� لد[ ;كر �لنحل.
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عسل �لنحل

على �لد��Z �تكو" في خدمتها. �تقوZ هذ- �لمجموعة من �لنحل بأخذ هذ� �لسائل بلعق 
� #لى باقي �لنحل عند نقل �لغذ�� #ليها. �كما هو �جسم �لملكة، ثم تنقل �9ئحة هذ- �لما
معلوZ فإ" نقل �لغذ�� عند �لنحل يكو" عن طريق �لفم، �هكذ� يتم نقل �9ئحة �لملكة 
 �بسرعة #لى جميع >فر�� �لمستعمر� عند توpيع �لغذ�� عليهم. �هكذ� يكو" لكل مستعمر

.��9ئحتها �لخاصة بها، �هذ- �لر�ئحة يحملها كل فر� من >فر�� �لمستعمر
� يكو" هذ� مؤشرÁ يدفع �لعامال� #Ä �لعمل، أل" ��عندما يقل #فر�p هذ- �ملا
مع§ هذ� >" �مللكة قد شاخت >� >" �ملستعمر� قد ك�Ñ >كثر من �لالZp. �¡ كلتا 

.٦٣��حلالتني ¾ب على �لعامال� �½ا; بعض �خلطو�� ¡ هذ� �لصد

عندما تشيخ �لملكة

عندما تشيخ �لملكة تقل قوتها، �تظهر نتائج هذ� �لوضع في �لمستعمر�. فمثًال تبطأ 
>يضًا.  تقل  تفرpها  �لتي  �لخاصة   ���لما  "< �لبيض عندها، ��ألهم من هذ�  عملية �ضع 
� �لتي تفرpها �لملكة ��هذ- �لبو��9 تكو" مؤشر�� للعامال�، فكما هو معلوZ فإ" �لما
تبد>   ���لما #فر�p هذ-  تنشئة ملكا� جديد�، �عندما يقل  �لعامال� من  �لتي تمنع  هي 
 .�ملكة جديد لتنشئة  �لالpمة  �لترتيبا�  �تأخذ جميع  ملكة  غرفة  بصنع  فو�9ً  �لعامال� 
بشكل  ملكة  بال   ��لمستعمر بقا�  �لمتوقع  من  ليس  طبيعي  بشكل  �ألمو9  تسير  عندما 
فجائي، فعندما تتغير �لظر�n فيها بشكل فجائي �يظهر خطر �حتماq بقائها بال ملكة 

تقوZ �لعامال� فو�9ً بتغذية بعض �ليرقا� بالغذ�� �لملكي٦٤.
�ليرقا�  فيها  �لتي توجد  �لغرفة   "< قبل  فقد ;كرنا من  نقطة هامة.  >يضا  توجد هنا 
�لتي ستنشأ منها �لملكة تكو" >كبر من �لغرn �ألخر[ في �لظر�n �العتيا�ية، >ما في 
�لظر�n �لطا9ئة فال تملك �لعامال� �لمضطر�� لتنشئة ملكة جديد� #مكانية نقل �ليرقا� 
#لى غرn >�سع، �لذلك تكو" �لغرn �لتي ستنشأ فيها �لملكا� �لجديد�� غرفًا �عتيا�ية 
�ألبعا�. �هذ� �لوضع يسبب مشكلة في نمو �لملكا� �لجديد�� �تطو9هن، �لكنه ال 
يشكل >< مشكلة بالنسبة للعامال�. ففي مثل هذ- �لحاال� �لطا9ئة تبد> �لعامال� بشق 
 Nية �لتي توجد فيها �ليرقا� �لمرشحا� لالنقال��#�pلة �لغرn �لمجا�9� للغرn �العتيا
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��قطا	) �ها	�� يحيى (عدنا

#لى ثالثة 7الn عاملة تعمل في  >لفين  �لعامال�، >< >"  �لنحال�  خمٍس >� ستٍّ من 
هذ- �لمرحلة إلطعاZ �لذكو9.

 Nلحقيقة >" عشر نحال� -على �ألكثر- من ;كو9 �لنحل تكفي لتلقيح �#خصا��
�لملكة، �مع ;لك تتم تربية �لمئا� من ;كو9 �لنحل في كل مستعمر�. �على �لرغم من 
كثافة �ألعماq في �لمستعمر� تكر3 بعض �لعامال� كل �قتهن في لذكو9 �لنحل. �هذ- 
�ظيفة هامة جد�ً، أل" �لملكة عندما تطير طير�" �لتز��� ال بد >" تجد عد��ً من ;كو9 
�لنحل، فإ;� ما تذكرنا �جو� >عد�� عديدين للنحل �عدZ قد9� �لذكو9 على �لدفاe عن 

� عد� ;كو9 �لنحل.�>نفسهم لعدZ �متالكهم �إلبر� �لسامة تبين لنا مد[ ضر�9� pيا
#" قياZ �لعامال� بإبد�� كل هذ- �لرعاية لذكو9 �لنحل (مع كونهم ال ينفعو" في >< 
 "< �لمستعمر� ككل؛ فال شك  >من  ناحية ضما"  تدبير مهم من   (��لمستعمر عمل في 
 �من ���9 �تخا; مثل �لتدبير هدفًا مهمًا، �هذ� �لهدn هو ضما" �ستمر�9 بقا� �لمستعمر
�لكن   .��لصد هذ�  في   �مخاطر  >< في   qلدخو�  Zعد� �لملكة  تلقيح  بضما"  ���مها �
كيف يتخذ �لنحل مثل هذ� �لقر�9 �لمهم؟ هل عقد �لنحل جلسة مشتركة ��تخذ قر��9ً 
نافعة  #ستر�تيجية  >نها   ?9�< ثم  �ألمر مصا�فة  �كتشف هذ�   Z< �إلستر�تيجية  باتباe هذ- 

فقر9 �الستمر�9 في تطبيقها؟
هذ�  مثل  �تخا;  يستطيع  �ال  هذ�  من  >< شي�  فعل  يستطيع  ال  �لنحل   "< ال شك 
�لقر�9، #; ال يملك 7لية �تخا; �لقر���9 �ال يملك مد�9? تساعد- على �ضع مثل هذ- 
�ألحيا�  من  -كغير-  فهو  تنفيذها،  ثم  �إلستر�تيجيا� 

�ألخر[- خاضع ألمر �هللا عز �جل.
�لو كا" عد� �لذكو9 محد���ً لكا" من �لممكن 
�لملكة،  تلقيح   eموضو في  مشكال�   �عد ظهو9 
قد   �< �لملكة،  �لذكو9  بعض  يجد  >ال  يمكن  فمثًال 
يكونو" طعمًا للعديد من �ألعد��. �هذ� سيؤ�< #لى 
�لكافي من  بالقد9  للملكة  �لمنو<  �لكيس  عدZ مل� 
�لنطف، >< يكو" سببًا في عدZ #نتا� �لعد� �لكافي 
من �لنحل للمستعمر�. بينما ال يحد� هذ� في �لو�قع، 
ففي كل �قت يوجد عد� كاn من ;كو9 �لنحل في 
�لمستعمر� أل" �لنحل يقوZ (كما >لهمه �هللا تعالى) برعاية ;كو9 �لنحل �لذين يتجولو" 

��" >< عمل، �تستمر هذ- �لرعاية حتى نهاية مرحلة �لتز���. �في �لمستعمر

 ��َفَغْيَر ِ(يِن �هللاِّ َيْبُغوَ ﴿

�َلُه َ�ْسَلَم َمن في 

�لّسَماَ��ِ. َ��أل	ِ� 

َطوعًا �َكْرهًا 4�َليِه 

 ﴾�ُيرَجُعوَ

[٨٣:�[PO عمر�
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عد(  يقل   Mلشتا� موسم  في 

قليًال،   eلمستعمر� في  �لنحل 

 e)بالزيا �لنحل  عد(   �يبد �لكن 

�لربيع،  بد�ية  منذ  �خر�   eمر

 eحتى هجر e)لزيا� ��تستمر هذ

 eلمستعمر� من  �لنحل  من  قسم 

.eجديد eلتكوين مستعمر

 Mبيع       شتا	لخريف       �لصيف     �

.�- تملك �لنحلة �لعاملة غد�� شمعية، �ال يملك ;كر �لنحل مثل هذ- �لغد
- تقوZ �لعامال� بصنع �لخاليا �لسد�سية، �ال يستطيع ;كر �لنحل صنعها.

- تملك �لنحلة �لعاملة مها��9 عديد� (مثل �لرقصا� �لد�لة على �التجا-)، >ما ;كر 
�لنحل فال يملك مثل هذ- �لمها��9.

- تستطيع �لعامال� جمع �لغذ��، بينما ال يستطيع ;لك ;كر �لنحل.
 Zلقيا� �لنحل  بينما ال يستطيع ;كر  �ليرقا� �9عايتها،  �لعامال� حضانة  - تستطيع 

بهذ- �لمهمة.
 "��في موسم �لشتا� ال يعيش في �لمستعمر� سو[ #نا� �لنحل، أل" �لذكو9 ُيطر
من �لمستعمر� قبل حلوq �لشتا� >� ُيقتلو". �لكن ما >" ينتهي موسم �لشتا� حتى تبد> 
�لعامال� بصنع خاليا لغرn �لذكو9، �تقوZ �لملكة بوضع �لبيض �لذ< ينقلب فيما بعد 
#لى ;كو9 في هذ- �لغرn. �في بد�ية شهر >يا9 (مايو) يبد> ;كو9 �لنحل بالخر�� من 

.٦٧nهذ- �لغر
 ��- هي �ألشهر �لتي تتر? فيها �لملكة �لسابقة �لمستعمر�تكو" هذ- �ألشهر -في �لعا
�تهاجر، �هي �ألشهر �لتي تنشأ �تظهر فيها �لملكا� �لجديد��. لذ� كا" من �لضر�9< 
>حد  هو  �هذ�   .Nإلخصا� بطير�"   Zلقيا� �لبيض  �ضع  تستطيع  لكي   ��لجديد للملكة 
 �>سباN قياZ �لعامال� بتنشئة ;كو9 �لنحل. �مع >" هذ- �لذكو9 تكو" عديمة �لكفا�
;كو9   �عد �يتر��$  �لعامال�.   nطر من   �كبير �خدمة  �عناية  9عاية  تالقي  >نها  #ال 
�لنحل في �لمستعمر� بين >9بعمئة �خمسمئة نحلة، �تغذية ;كر ��حد تحتا� #لى عمل 

eلعج �لفتر�
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��قطا	) �ها	�� يحيى (عدنا

�لذين >خفقو� في �لوصوq #لى �لملكة ��لتز��� معها ال يبقى >مامهم عمر طويل، #; تعيش 
بو�سطة  عليها  �لقضا�  يتم  ثم  �لصيف  بد�ية  �لربيع �حتى  موسم  في  فقط  �لنحل  ;كو9 
�9جة حر�9� �لصيف  ��ياp� لنحل �لعامل. فبعد �نتها� �لتز��� مع �لملكة �#خصابها، �مع�
�لعامال�  �لنحل  تصرفا�  في  يتم تحوq كبير  �ألpها9 �يشح)  فيها 9حيق  يقل  (��لتي 
في موسم  �لنحل  بذكو9  ��هتماما كبيرين  9عاية  تبد<  �لعامال�   "< فمع  �لذكو9.  مع 
�لتز���، #ال >نها تبد> بعد �نتها� هذ� �لموسم بالهجوZ عليها �قطع >جنحتها. فإ" 9غب 
>< نحل ;كر في تنا�q طعاZ قامت �لعامال� بمسكه من قر�نه بفكوكها �لقوية �سحبه 

نحو باN �لمستعمر� ثم #لقائه خا9جًا.
تمو� ;كو9 �لنحل من �لجوe بعد مد� قصير� من #لقائها خا�9 �لمستعمر� ألنها 
 ،�عاجز� عن تأمين غذ�ئها بأنفسها. لذ� تحا�q �لذكو9 بإصر�9 �لدخوq #لى �لمستعمر
�لكن �لنحال� �لعامال� تقوZ بعضها، بل حتى بلسعها بإبرها �لسامة �قتلها. �مع >" 
لهجومها(٧٠).  �لتصد<  تستطيع  ال  >نها  #ال  �لعامال�  من  حجمًا  >كبر  �لنحل  ;كو9 
�تبقى �لعامال� ��لملكة فقط في �لمستعمر� �عتبا�9ً من لحظة #خر�� �لذكو9 منها حتى 

موسم �لربيع �لتالي.

� ُيتّمو� هذ� �لوظيفة حتى يطر(هم ��لوظيفة �لوحيدe لذكو	 �لنحل هي �لقيا� بإخصاi �لملكة، �ما 

.eلمستعمر� u	لنحل �لعامل 4لى خا�
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عسل �لنحل

�لتصميم في جسد Fكر 

��لنحل ��لتز��u �ما بعد
تبد> ;كو9 �لنحل بالخر�� من �لمستعمر� بعد >سبوعين من �ال�تها بحثًا عن �لملكة. 
�في مرحلة �لتز��� هذ- للذكو9 تظهر �ظيفة >خر[ إلفر�p �لملكة، فذكو9 �لنحل تجد 
بعض  �لنحل  ;كو9  �يملك   .���لما هذ-  بو�سطة  �لتز���  طير�"  في  �لخا9جة  �لملكة 
� في �لمستعمر� (>< �لعامال� ��لتفو� من �لناحية �لتشريحية على #نا� �لنحل �لموجو
��لملكة)، فمثًال تحتو< عيو" �لذكو9 على قطع >كثر بالنسبة لعيو" �لعامال� (تحتو< 
على نحو عشر� 7الn قطعة)، �تحتو< في قر�" �الستشعا9 على قطع شم >كثر >يضا 

(نحو ٢٦٠٠ قطعة)، كما >" >جنحة �لذكو9 >قو[ من >جنحة �لعامال�٦٨.
� لد[ �لذكو9 متوجهة لتحقيق هدn معين، �نالحظ >" جميع �لخصائص �لموجو
�لملكة. فالذكر بحاجة #لى >جهز� تساعد-  �هذ� �لهدn هو تسهيل عثو9 �لذكر على 
على �لطير�" في �ألعالي مد� طويلة في >ثنا� �لبحث عن �لملكة، �كذلك على شم �9ئحة 

.��لملكة من بعيد. �;كر �لنحل يملك هذ- �لخو�{ ��" سائر �لنحل في �لمستعمر
#" �متال? كل حي من �ألحيا� مو�صفا� �خو�{ ضر�9ية لحياته �ليل ��حد فقط 
�قيق في هذ� �لكو"، ��ستحالة تأسس مثل هذ� �لتو�p" عن طريق  "pتو� �من >�لة �جو
�لمصا�فا� حقيقة ال 9يب فيها. #" �هللا تعالى �لقا�9 على كل شي� هو �لذ< خلق كل 
�لتو�p" �لذ< يشمل �لكو" كله  #ليها، �هذ�  �لتي يحتا�  حي ��هبه جميع �لخصائص 

ليس سو[ �ليل ��حد فقط من >�لة قد9� �لخلق �لالنهائية هللا عز �جل.

�لنهاية �لتي تنتظر Fكو	 �لنحل
�، فال يقترN ;كو9 �لنحل �يتم �لتز��� بين �لملكة �;كو9 �لنحل في علو مرتفع عا
من �لملكة في علو >قل من >9بعة >متا9 �نصف �لمتر. �في عملية �لتز��� هذ- ينفصل 
كل �لجهاp �لتناسلي �لذكر< �كذلك �لكيس �لمنو< من جسم ;كر �لنحل �يبقى في 
جسم �لملكة، �يمو� ;كو9 �لنحل بعد #تمامهم �لتز��� مباشر�٦٩. �حتى ;كو9 �لنحل 
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��قطا	) �ها	�� يحيى (عدنا

>ضخم من �لعامال� لذ� فاالهتماZ بها >صعب.
�ال تكتفي �لعامال� بقتل ;كو9 �لنحل، فعندما يشح مخز�" �لغذ�� تقوZ �لعامال� 
 �بالقضا� على �لبيض �على �ليرقا� >يضًا. �هذ- طريقة تلجأ #ليها �لعامال� لتقليل عد
>فر�� �لمستعمر�. فعندما تقوZ �لعامال� بتنظيم �تخطيط عد� >فر�� �لمستعمر� تقوZ بهذ- 
�لبيض  على  �لقضا�  #لى  >حيانًا  تضطر  لذ�  عليه،  مسيطر  �بشكل  على خطو��  �لعملية 
9�. �قد لوحظ >" �لنحل يقلل ��على قسم من �لنحل �لموجو� في مرحلة �ليرقة >� �لخا

.٧١�بهذ- �لطريقة ُخمس عد� >فر�� �لمستعمر
 Zفنظا �لنحل.   �حيا في  �9ئعة  �9قابة   Zنظا  ��جو �آل"  حتى  شرحنا-  مما  �يتبين 
�لمستعمر� �لذ< يلبي جميع حاجا� �لنحل �ليل على >نه قد ُ�ضع من لد" عليم خبير، 
��هللا تعالى خلق كل حي لحكمة، ��ظيفة �إلنسا" �لعاقل هي تأمل هذ- �ألحيا� �تأمل 

�لِحَكم من ���9 خلقها



عسل �لنحل

 �نظر ��pية  من  �لنحل  ;كو9  �ضع  لند39  ��آل" 
�لنحل  ;كو9  فإ"  قليل  قبل  ;كرنا  فكما  �لتطو9يين. 
مع  �لتز���  عملية   Zتما# من   �قصير  �مد بعد  تمو� 
��pية  من  تفسير-  يمكن  ال   nتصر �هذ�  �لملكة، 
لطير�"  �لنحل  ;كو9  خر��  أل"  �لتطو9ية   ��لنظر
�لمو�  خطر  �>خذ-  �لنحل   eنو لحفظ  �لتز��� 
>جل  من   eلصر��p  �فكر مع  تماما  يتناقض  بالحسبا" 
�لبقا�3. �لو كانت في �لطبيعة >< 7لية للتطو9 لقامت 
;كو9 �لنحل حتى �آل" بتطوير 7لية تحفظها �تكو" في 
ماليين  �منذ  �لنحل،  ;كو9   "< نر[  بينما  مصلحتها. 
�لسنين، تخر� #لى طير�" �لتز��� مع علمها بأ" ;لك 

سيكو" #يذ�نًا بنهايتها �موتها.
بين  تحد�  �لتي   ��لمتكر9 �لتضحية  هذ-  سبب  تفسير  نستطيع  ال  >ننا  ��لخالصة 
نحل �لعسل بأ< فرضية من �لفرضيا� �لتطو9ية. يوجد تفسير ��حد فقط لقياZ مخلو� 
 Zلنظا�  "< �هو:  بينها،  يعيش  �لتي  �لمجموعة  ��9حة  >من  سبيل  في  بنفسه  بالتضحية 
�لسا9< في مستعمر�� �لنحل موضوe من جهة قد9� عالية ;�� علم غير محد��، �هي 
قد9� �لخالق �لعظيم، �>نه هو �لذ< عين لكل فر� من >فر�� �لمستعمر� �ظائفه �لخاصة به 
��لمختلفة عن غير-. �يتصرn �لنحل بشكل متالئم مع هذ- �لوظائف �لمعطا� له، �#" 
 Zبالتضحية بنفسه في هذ� �لسبيل. فاألمر �لمهم هنا هو �ستمر�9 �لنظا Zستوجب �ألمر قا�
في �لمستعمر�، ��لتضحية �لتي يستوجبها هذ� �ألمر ال تقع بشكل ��e من قبل �لنحل 

� �إللهية �لتي تسّير �لنحل.��لمحر�Z من �لعقل ��إل��9? بل تتحقق بأمر من �إل�9

eتخطيط عد( �ألفر�( في �لمستعمر
 Zمن �لنحل �لعامال� بدًال من #طعا n7ال Zتقو �بفضل �لنظاZ �لسائد في �لمستعمر
;كو9 �لنحل �لتي ال تنفع في شي� بإنجاp �لعديد من �ألعماq �ألكثر فائد� طو�q فصل 
�لشتا� ��خل �لمستعمر� �خا9جها. #" مقا�مة شهو9 فصل �لشتا� ��لصمو� >مامها شي� 
مهم بالنسبة الستمر�9 مستعمر� �لنحل، فالحصوq على >فر�� >كثر يستوجب خز" غذ�� 
�لنحل  #" ;كو9  ثم  >كبر.   �بذq جهو >< يجب  >كثر،  يعني صنع خاليا  >كثر، �هذ� 

﴿ َ�ِمن Oياِتِه َخْلُق 

�لّسَماَ��ِ. ��أل	ِ� َ�َما َبثَّ 

فيِهما ِمن َ(�بٍَّة َ�ُهَو على 

جمِعِهْم �F4 َيَشاMُ َقِدير﴾

[�لشو	�:٢٩].
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��قطا	) �ها	�� يحيى (عدنا

قاZ �لعلما� منذ سنو�� ببحو� عديد� للوصوq #لى فهم 7لية توفير 
�لنحل للنظاZ في �لمستعمر� �لتي تضم عشر�� �آلالn من �لنحل، �ال 
فمثًال  �لخصو{.  هذ�  في  تجر<  �ألكا�يمية  �لبحو�  من  �لعديد   qتز�

قاZ >حد >فضل �لمختصين في �لنحل (�هو عالم �ألحيا� �لنمسا�< في جامعة ميونيخ، 
�لبرفيسو9 كاq9 فو" فريش) بتأليف كتاN “لغة �لرقص �معرفة �التجا- عند �لنحل”، 
�لتخابر  طر�  لشر$  كله  ُخّصص  �قد  ثالثمئة �خمسين صفحة،  في  يقع   Nكتا �هو 

عند �لنحل.

كيف يتفاهم �لنحل �ألصم

 �يضطر �لنحل ¡ معظم �ألحيا" #Ä �لط¤�" مسافا� بعيد� �مسح مساحا� كب¤
 �Õث¥ عن �لغذ��. �عندما جتد Èلة مصد9 غذ�� ترجع حاًال #Ä �ملستعمر� لتخÑ �ألفر�
�آلخرين بذلك، �بعد مد� قص¤� نر[ >" باقي Èل �ملستعمر� يط¤ حوq هذ� �ملصد9 
�لغذ�ئي. #" �لنحل >صم، لذ� ال يستطيع �ستعماq نظاZ ½ابر يعتمد على �لصو�٧٢، 
�لكن �لنحلة تستطيع -مع هذ� #خبا9- بقية >فر�� مستعمر� �لنحل �تعريفهم مبكا" 

�لغذ�� ��" >< خطأ. >ما طر� �لتعريف فليست عا�ية.
عندما بحث �لعلما� في كيفية قياZ �لنحل باإلخبا9 عن �ألماكن �لتي �كتشفها ��جهو� 
�ضعًا مدهشًا جد�ً. فالنحل يقوZ بتعريف �لمكا" �لذ< يريد- لألفر�� �آلخرين بالرقص. 
�جميع �لمعلوما� �لتي تخص ;لك �لمكا" (بعد-، ��تجاهه، �مد[ غنى هذ� �لمكا" 

نة في تلك �لرقصة. بالغذ��...) كل هذ- �لمعلوما� متضمَّ
حركا�  بتكر�9   Zتقو�  ��لمستعمر #لى  غذ�ئيًا  مصد�9ً  �كتشفت  �لتي  �لنحلة   �تعو
معينة بشكل مستمر لجلب >نظا9 باقي �لنحال�، �يمكن �ستخال{ جميع �لمعلوما� 
حوq موضع ;لك �لغذ�� من حركا� 9قصتها تلك. فمثًال #" �كتفت نحلة �9جعة #لى 
�لمستعمر� حاملة حبوN �لطلع بتسليم حمولتها #لى �آلخرين ��لرجوe من حيث >تت 
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عسل �لنحل

طرb �لتخابر 

عند �لنحل

 ُّi	َ َفَتعاَلى �هللاُّ �لَمِلُك �لَحقُّ ال 4لَه 4ّال ُهَو ﴿

[١١٦ :��لَعْرِ� �لَكريم ﴾ [�لمؤمنو



��قطا	) �ها	�� يحيى (عدنا

�بينما تقوZ �لنحلة برقصة ��ئرية #;� كا" مصد9 �لغذ�� يبعد نحو خمسة عشر متر�ً، 
فإنها ترقص 9قصة تمهيدية (�هي 9قصة �لتأ9جح >� �لرقصة �الهتز�pية) #;� كا" مصد9 
�لغذ�� على بعد يتر��$ بين خمسة معشرين متر�ً �مئة متر. >ما #;� كا" هذ� �لبعد >كثر 
من مئة متر فتقوZ برقصة �لذَنب (�يطلق عليها >يضًا �سم “قصة �لرقم ثمانية”) �تعين 
فيها ُبعد �لمصد9 ��تجاهه �ماهيته. فتقوZ �لنحلة بهذ- �لرقصا� عند عو�تها من مصد9 
�لغذ�� #لى �لمستعمر�، �بينما تخطو خطو� في >ثنا� �لرقص تقوZ بهز بطنها >يضًا، �ترسم 
في >ثنا� 9قصتها هذ- شكًال يشبه 9قم ثمانية (باإلنكليزية) شبهًا كبير�ً (>< على شكل 
��ئرتين ملتصقتين). �#;� كا" �لمصد9 قريبًا تسير �لنحلة في 9قصتها على خط مستقيم 

نشاهد في هذ� �لصو	e �لنحلة �هي تعطي معلوما. عن ُبعد مصد	 �لغذ�M، �هي 	قصة 	قم (٨) 

�لمبيَّنة في �لصو	e بشكل خطو� متموجة.

موقع  من  �لنحل  يرجع  عندما 

قر�  على  بالرقص  تقو�   Mلغذ��

 e	لصو� في  �نشاهد  �لعسل. 

�لرقصة �لتي يؤ(يها �لنحل في حالة 

�لرقصة   ��هذ قريبًا،   Mلغذ��  �كو

متو�@يين، حيث  عبا	e عن خطين 

نصَفي  	قصتها  في  �لنحلة  ترسم 

(�ئرe �تعو( 4لى نقطة �لبد�ية.
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فمعنى هذ� p>" موضع �لغذ�� �لذ< جلبت منه هذ- �لحبوN موضع معلوZ، >� >" �لغذ�� 
شحيح في هذ� �لموضعس. �في �أل�قا� �لتي يشح �لما� فيها عند �لنحل فإ" هذ- �لرقصة 

تخبر عن موضع �جو� �لما�٧٣.

	قصا. �لنحل

لرقصا� �لنحل شكال" مختلفا"، فنمط �لرقص يختلف حسب ُبعد مصد9 �لغذ��، 
�لرقص  يبين هذ�  �لد�ئريس. �ال  �pلرقص  �لنحل هو  �لمشاَهد عند  �لرقص   eنو�< �>كثر 
�لد�ئر< ُبعد موضع �لغذ�� �ال �تجاهه، بل يخبر �لنحال� �ألخريا� بوجو� موضع للغذ�� 
على ُبعد >قل من خمسة عشر متر�ً عن �لمستعمر�. ��لنحلة �لتي تكتشف مصد�9ً غذ�ئيًا 
�لرقص  بهذ�   Zتقو ثم  جمعته  �لذ<  �لرحيق  بعض  بنقل  >�ًال   Zتقو  ��لمستعمر من  قريبًا 
�لد�ئر<، �يقوZ بقية �لنحل باالشتر�? معها في هذ� �لرقص. �تستمر �لنحلة �لر�قصة برسم 
�تجاهها، �يستغر�  >� مرتين تعكس   ����9نها مر qبرقصتها، �بعد #كما ����ئر صغير
 q��لرقص عد� ثو�" >� �قيقة ��حد� تكو" قد ���9 في >ثنائها عشرين مر�. ثم يبد> تبا
7خر للرحيق بين هذ- �لنحلة �لر�قصة �بقية �لنحل، �>خير�ً ُيختتم �لرقص، ثم تخر� �لنحلة 
�لر�قصة من �لمستعمر� للبحث عن مصد9 7خر للغذ��. �قد شاهد كاq9 فو" فريش في 
#حد[ تجا9به >" ١٥٥ نحلة من مجموe ١٧٤ نحلة �تصلت مع هذ- �لنحلة �لر�قصة 

�ستطاعت �لعثو9 على موضع �لغذ�� بعد خمس �قائق فقط٧٤.
�فو�   Zلظال� في   ��لمستعمر في  �لتعريفية  �لرقصا�  بهذ-  �لنحل   Zيقو �قد 
في  �لنحل   �معرفة مد[ كفا� من جهة  مهمة  �لنقطة  �لسد�سية. �هذ-  �لخاليا 
 ��لمستعمر في  �لنحل  من  حولها  من  بإخبا9   Zتقو فالنحلة  �لتخابر؛   eموضو
�لمعلوما� �لمتعلقة بمصد9 �لغذ�� في �لظالZ، �يتم فهم معنى هذ- 
�لحركا� �لتي تقوZ بها فو� �لخاليا من ِقبل باقي �لنحل جيد�ً، 

.��سرعا" ما يتم �تخا; �لالZp بهذ� �لصد

كا	P فو� فيش
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ثانية،   ١٥ كل  يتم  �لذ<  �لد��9"   �بعد تقا3 
 qلشما� �ليمين �;��   ��; pبحركا� �الهتز��
عند �لسير على خط مستقيم، �باألpيز. �سرعة 
بعيد�ً  �لمصد9  كا"  كلما  تقل  �لرقصة   eيقا#
 ����تسرe كلما كا" قريبًا، >ما مد� �لرقصة فتز

�يا� ُبعد �لمصد٧٦9.pبا
شيئًا،  يفيد  ال  �حد-  �التجا-  معرفة  �لكن 
بجمع   Zيقو �لذ<  �لعامل  للنحل  �لمهم  فمن 
يجب  �لتي  �لمسافة  مقد�9   nيعر  "< �لرحيق 

(١) �F4 كا� مصد	 �لغذ�M باتجا� �لشمس تمامًا �� في �التجا� �لمعاكس تمامًا يكو� �سط �لرقصة بشكل 

عمو(j على �أل	�. (٢) ��F4 كا� �تجا� �لقسم �لمستقيم من �لرقصة يعمل @��ية مقد�	ها ٨٠ (	جة 

� مصد	 �لغذ�M يميل على �مع �التجا� �لعمو(j على �أل	� (�j مع خط �لجاFبية �أل	ضية) فمعنى Fلك 

�لمتموu نحو �ألعلى  �لنحلة ترسم �لخط �لمستقيم  �لشمس بز��ية مقد�	ها ٨٠ (	جة. (٣) 4� كانت 

 ��� مصد	 �لغذ�M باتجا� �لشمس تمامًا، �ما 4� كانت ترسم هذ� �لخط نحو �ألسفل فالمعنى �فمعنى هذ� 

�لغذ�M باتجا� معاكس للشمس.

Hive

Mلغذ�� 	مصد

Mلغذ�� 	مصد

Mلغذ�� 	مصد
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�تهز جسدها في �لثانية �لو�حد� نحو خمس عشر� مر� #لى �ليمين �#لى �ليسا9.
�لنحلة بشكل مستقيم مع �لخط �لخيالي  �لتي يشكلها �لطريق �لذ< تقطعه  ��لز��ية 
مع  �لغذ��  يشكلها مصد9  �لتي  �لز��ية  #لى تحت هي  فو�  من   ��لمستعمر يقطع  �لذ< 
�لشمس. ��لقسم �لعلو< �لذ< يكو" عمو�يًا على �ألd9 يمثل �لشمس بشكل 9مز<. 
�ألفق  بين خط  �لغذ��، �كذلك  �لنحل �بين مصد9   �بين مستعمر فلو 9ُسم خط يصل 
�لموجو� >سفل �لشمس �>سفل �لمستعمر�، فإ" �لز��ية �لمحصو9� بين �لمستقيمين نر�ها 
تسا�< ��pية �لرقصة �الهتز�pية. فالنحل يستطيع تقسيم �لمنطقة #لى مثلثا� كما يفعل 

�لمهندسو"!٧٥
>ثنا�  في  �لنحلة  تنفذها  �لتي  �الهتز�pية  �لحركا�  في  عضو  >هم  �لنحل  بطن  يعد 
 ��لعائد �الهتز�pية  �لحركا�  من   9�صا >pيز   ��لمستعمر  qحو فيما  �ينتشر  9قصتها، 
لعضال� �هيكل �لنحل. �في نهاية كل خط سير مستقيم تعو� �لنحلة �تتجه نحو نقطة 
ثم تسير مر� >خر[ على خط مستقيم �تعمل حركة  ��ئر<،  �لبد�ية بخط سير نصف 
تر�جعية بعكس �التجا- تمامًا. �كما يحد� في �لرقصة �لد�ئرية تقف �لنحلة �لر�قصة في 
 ����لموجو �لعامال�  �لنحال�  �لموجو� في بطنها على  �لعسل   epلذنبية �تو� �لرقصة 
بإصد�9  �لر�قصة  �لنحلة   Nقر  ���لموجو �لنحال�   Zتقو� �لرقصة.  تنتهي  �بهذ�  بقربها، 
�هتز�p قصير يستمر نحو ُعشر ثانية، �هذ� �الهتز�p يؤ�< #لى توقف �لنحلة �لر�قصة عن 
9قصة  نفس  هي  �لرحيق  تجمع  �لتي  �لنحلة  �9قصة  معها.  �لغذ��   q�تبا #لى  ثم  �لرقص 

�لنحلة �لتي تجمع حبوN �لطلع.
�لغذ�� بكل  �لرقصا� فهم �تعيين موضع مصد9  �لذ< ير�قب هذ-  �لنحل  �يستطيع 
سهولة. �من #حد[ خو�{ �لرقصة �لتي تبين ُبعد مصد9 �لغذ�� >" #يقاe �سرعة �لرقصة 

نشاهد في �لشكل �عال� 	قصا. مختلف �نو�= �لنحل.
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يستطيع برقصاته تعريف بقية �لنحل بأماكن على بعد عشر� كيلومتر��.

من �ملعلوما� �لضر�9ية للنحل معرفة نوعية �لغذ�� �ملوجو� ¡ ;لك �ملصد9، �هو 
�لر�قصة ��ل¢  �لنحلة  � على جسد ��لر�ئحة �ملوجو �ملعلوما� من  Çصل على هذ- 

>خذִדا من ;لك �ملصد9.
في ضو� هذ- �لمعلوما� �لتي تستقيها بقية �لنحل من �لنحلة �لر�قصة تستطيع �لعثو9 
على ;لك �لمصد9 �لغذ�ئي بكل سهولة. �يتناسب عد� �لنحال� �لتي تتجمع فو� ;لك 
�لمصد9 �لغذ�ئي طر�يًا مع عد� �لنحل �لر�قص، أل" نحل �لمستعمر� ال يخر� جميعه 
في طلب ;لك �لمصد9 برقصة نحلة ��حد�، بل تخر� في �لبد�ية مجموعة �ستكشافية، 
فإ" 9قصت >فر�� هذ- �لمجموعة عند عو�تها #لى �لمستعمر� توجه عد� >كبر من �لنحل 
 ��� فتر� �لرقص فز�� عد�p كلما كا" ;لك �لمصد9 غنيًا كلما� ،nنحو ;لك �لهد

 �F4� .عثر عليه �لنحل غنيًا جدً� فإنه يقو� برقصا. عنيفة تعبيرً� عن فرحته jلغذ�ئي �لذ� 	لمصد� ��F4 كا

 �كا� �لغذ�M قريبًا فإنه يرسم برقصاته شكًال (�ئريًا (كما هو مبين في �لجهة �ليسر� من �لشكل)، �هذ

�لرقصة تسمى [�لرقصة �لد�ئرية]. �ما 4� كا� �لمصد	 �لغذ�ئي بعيدً� فيقو� في 	قصته برسم شكل 	قم 

(٨)، �يضيف �لحركا. �الهتز�@ية 4لى هذ� �لرقصة كما هو مبين على يمين �لشكل.
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عليه قطعها. ��لنحلة �لتي ترجع #لى �لمستعمر� تقوZ بإخبا9 بقية �لنحل -بحركا� معينة 
 qمن جسمها- بمقد�9 ُبعد هذ� �لمصد9 �لغذ�ئي. ففي >ثنا� �لرقص تتجمع �لنحال� حو
�لنحلة �لر�قصة �تر�قب �تتابع حركاتها، كما تلمس بقر�نها بطنها �لمهتز. �هذ- �لحركة 
 qمهمة جد�ً أل" �لتيا9 �لهو�ئي �لمتقطع �لذ< ُتحدثه �لنحلة �لر�قصة يعطي �لمعلوما� حو
بعد مسافة �لمصد9 �لغذ�ئي، فمن �هتز�p �لجز� �لسفلي من بطن �لنحلة تحد� تيا��9 
فتد9?  �لتيا��9  بهذ-  �لنحلة  لبطن هذ-  �لمالِمسة  بقر�نها  �لنحال�  بقية  هو�ئية �تشعر 
مقد�9 ُبعد هذ� �لمصد9 �لغذ�ئي٧٧. فمثًال #" كا" �لموضع �لذ< تريد �لنحلة تعريفه على 
ُبعد ٢٥٠ متر�ً تقوZ بهز >سفل بطنها خمس مر�� في نصف �قيقة. �قد لوحظ >" �لنحل 

Sun

بعضها   (٨) ثمانية  	قم  	قصا.  تشبه  ال 

 ��تجا نر�  �لجانبي  �لشكل  ففي  بعضًا، 

 Mلغذ�� ��لرقصا. �لعديدe لإلشا	e 4لى كو

قد	ها  بز��ية  �لشمس  يسا	  على  موجو(ً� 

٨٠ (	جة.

عندما تقو� �لنحلة بتعريف موضع �لغذ�M ال 

تكو� مضطرe 4لى سلو� طريق مستقيم 4ليه. 

ففي �لتجربة �لتي �جر�ها كا	P فو� فريك 

جعل �لنحل يد�	 

حوP �لبناية �لتي 

�ضع غذ�M في 

�لطرS �آلخر  

�لبعيد منها عن 

مستعمرe �لنحل، 

�لكن �لنحل �لذj �كتشف 

 Mلغذ�� �مصد	 �لغذ�M عين �تجا

في 	قصاته بالخط �لمستقيم (�لخط 

�لمتقطع �لموجو( في �لرسم)، �ما 

باقي �لنحل �لذj توجه 4لى مصد	 

�لغذ�M فقد سلك طريقًا مباشرً� 4ليه 

(من فوb �لبناية).

Hive

Route taken by 

the foragers

Root taken by

subsequent bees

Food Source

Interrupted lines

indicating the 

direct

route
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#;" فَمن قاZ بتعليم �لنحل كل هذ- �لتصرفا� �لو�عية؟ ال يتعلم �لنحل هذ- �لتصرفا� 
 nمن غير- من �لنحل، فال توجد مثل هذ- �لمرحلة من �لتعلم في حياته ألنه يولد �هو يعر
كل هذ- �ألمو9، �عندما يحين �لوقت �لمناسب يقوZ بتطبيق ما يعرفه. �هذ� ينطبق على 

جميع �لنحل على �جه هذ- �ألd9 منذ ماليين �لسنين.
هنا نجد >نفسنا >ماZ حقيقة كبر[ ال ينكرها من له نصيب من ضمير �هي: 

#" �هللا عز �جل �لذ< خلق �ألحيا� كلها خلق �لنحل >يضًا ��" >< نقص >� قصو9 
�علمه �لقياZ بمثل هذ- �لتصرفا� �لو�عية ��لعاقلة، �كما جا� في سو9� �لنحل فإ" �لنحل 

يتصرn بإلهاZ من �هللا تعالى.
جو  في  �لتفكر  يجب  برقصاته  �لنحل  به   Zيقو �لذ<  �لتعريف  >همية  ند9?  �لكي 
�لكاتبة ما9يا" ستامب ���كنز  فيها. تشر$  �لنحل بحركاته هذ-   Zيقو �لتي   ��لمستعمر
(�هي من >نصا9 نظرية �لتطو9) في كتابها �pلعالم �لصامت للحيو�ناتز كيفية قياZ �لنحل 

 :qبالتعريف بحركاته فتقو
p#" مشكلة �لنحل >نه يقوZ برقصاته في ��خل �لمستعمر� �لمظلمة �لتي ال يمكن فيها j9ية ال 
.٧٨>��لغذ�� �ال �لشمس. �ليس هذ� فقط، فالنحل يرقص فو� قر{ �لعسل في �ضع عمو

��آل" حا�لو� >" تتخيلو� �لوضع. #" �لنحلة �لتي تقوZ بتعريف �لمكا" على �لرغم من 

[�لنحلة  يسمى  نو=  �لعسل  نحل  من 

في  مستعمر�تها  تبني  �هي  �لقزمة]، 

ترجع   Mغذ� على  تعثر  �عندما   .Mلعر��

 eلمستعمر� سطح   bفو بالرقص   ��تبد

	قصتها  في  �تعّين  (�ئمًا،  بالنحل  �لمغطى 

.Mلغذ�� ��تجا

Mلغذ��
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� �لنحل �لكي تتم �لبرهنة على 

من  محيطه  معرفة  في  يستفيد 

 Mلمستوية ُ�ضع غذ�� Pألشكا�

�على  في  �لمبين  �لموضع  في 

 eمد �بعد  �لشكل،  في  �ليسا	 

�لمصد	.  �لنحل على هذ�  عثر 

من  �لنحل   uخر �حين 

 Mلغذ�� 4لى   �لالتجا  eلمستعمر�

ُقبض عليه �جيM به 4لى �لنقطة 

�لشكل  �سفل  في   e)لموجو�

نحو  فتوجه  سر�حه،  �طلق �

�لغذ�M مباشرe، مع �نه لم يكن 

باالمكا� 	Óية مصد	 �لغذ�M من 

تلك �لنقطة.

>كثر  #لى  للغذ��  �لجامعا�  �لعامال�   Zهتما� يتوجه  �هكذ�  #ليه.  �لمتوجهة  �لنحال� 
�لمصا�9 ِغنى بالغذ��.

هذ-  في  9قصتها  �لكن  >يضًا،  �لنحلة  ترقص  فقير�ً  �لغذ�ئي  �لمصد9  يكو"  �عندما 
�لحالة تكو" 9قصة قصير�. �هذ� ينعكس على بقية نحل �لمستعمر�، �سرعا" ما تنفض 
 ��لنحال� �لمتجمعا� من حوq �لنحلة �لر�قصة. �في هذ- �لحالة تقوZ مجموعة جديد

بالبحث عن �لغذ��.
��آل" لنقف هنا �نفكر: #" �ألحيا� �لتي تقوZ بهذ- �لرقصا� �لتي شرحنا تفصيالتها 
هي حشر�� صغير� يبلغ طوq �لو�حد� منها بضعة سنتمتر��، �هنا يوجد تناقض ملفت 
ما شرحنا-   "< يتبين  �لكن  عا�ية،   �>نها حشر على  �لنحلة  #لى  ينظر�"  فالنا3  للنظر؛ 
حتى �آل" ال يمكن >" يتحقق #ال بقد��9 عقل كبير. �لو طلبنا من #نسا" �لقياZ بتعريف 
�إلنسا" -مع  مثلها، أل" هذ�  �لنجا$   eستطا� لما  برقصاتها  �لنحل  به   Zتقو لما  مشابه 
 �كونه صاحب عقل �علم- ال يستطيع �لقياZ بمثل هذ- �لحسابا� ��" �لتجهز بأجهز

للقياسا�، فهو ال يملك مثل هذ- �لقد��9.

Point where the 

bees are released

food source
N

Hive
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Adnan Oktar

برقصاتها  �لنحال.  تقو� 

على   Mلغذ�� لمصد	  �لتعريفية 

�لسطح �لعمو(j لقر� �لعسل، 

 Mلغذ�� 	مصد �هذ� مع �لعلم بأ

�لشكل)  في  مبين  هو  (كما 

�مع  �فقي.  مستو�  في  يوجد 

Fلك يفهم سائر �لنحل �لرقصة 

�يقو�  تامًا  فهمًا  �لتعريفية 

حة  �لموضَّ �لز��ية   iبحسا

 Mلغذ�� نحو  �يتجه  �لرقصة  في 

�يصل 4ليه. ��إللها� �إللهي هو 

�لمدهشة  �لقابلية   �هذ مصد	 

�لموجو(e عند �لنحل.

باتجا� �لشمس
Mلغذ�� 	مصد

�التجا� من مصد	 غذ�ئي

Hive

�التجا� من مصد	 غذ�ئي

Foager bee per-

forming the figure 

- eight dance 

Bees gathering to 

touch the forager 

performing the fi-

gure - eight dance 

باتجا� �لشمس

Figure eight dance 

form 
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قيامها برقصتها هذ- في �ضع عمو�< فإ" �لنحل �لذ< يفهم هذ- �لمعلوما� �يخر� 
 �للبحث عن هذ� �لمصد9 �لغذ�ئي سيتحر? في مستو[ >فقي. >< >" �لمعلوما� �لمعطا
للنحل حوq �التجا- �لو�جب �لتوجه #ليه كا" يجب >" ُتعطى له في مستو[ >فقي، �لو 
تحر? �لنحل حسب تعريف معطى له في مستو[ عمو�< لكا" عليه �ال9تفاe عمو�يًا 
بشكل مستقيم للبحث عن �لغذ��، �لكا" يستحيل عليه -في هذ- �لحالة- �لعثو9 على 

.qمن �ألحو� qلغذ�� بأ< حا�
 :qتستمر �لكاتبة ما9يا" في شرحها فتقو�

 �< �لجهة  تلك  #لى  باالتجا-  �لغذ��  موقع  تعريف  �لر�قصة  �لنحلة  تستطيع  ال  �لسبب  �pلهذ� 
عندما  �أل9ضية  �لجا;بية  �لغذ�� حسب  #لى   ��لمستعمر من  �لمسا9  تعين  بل  #ليها،   �باإلشا9
 Zيقو� �لشمس).  موقع  فتعينها حسب  خا9جها  تخر�  عندما  (>ما   ��لمستعمر ��خل  تكو" 
�لشمس؛  موقع  �لمعلوما� حسب  بتحويل هذ-   (��لمستعمر من  يخر�  (عندما  �لنحل  باقي 
فإ" كا" �لغذ�� باتجا- �لشمس تمامًا قامت �لنحلة بأ��� 9قصتها �الهتز�pية على خط مستقيم 
بشكل عمو�< >ماZ �لمستعمر�، �#" كا" �لغذ�� غرN �لشمس بأ9بعين �9جة >�� 9قصتها 
على يسا9 �لخط �لعمو�< بأ9بعين �9جة. �هكذ� تبين �لنحلة �لر�قصة موضع �لغذ�� حسب 
 ���لخط �لعمو�< �ليس حسب �لشمس، فتعطي �لمعلوما� ألصدقائها من بقية �لنحل �لموجو
من  تخر�  حالما  طير�نها  في  #ليها  �التجا-  عليها  يجب  �لتي  بالجهة   ��لمستعمر  Zظال في 

.٧٩��لمستعمر
في  �هي  تستطيع  �لنحلة   "# لنا.   ��لمعطا �لمعلوما�  بهذ-  لنفكر  هنا  لنقف  ��آل" 
�لظالZ �في مستو[ سطح 7خر فهم �لمعلوما� �لمعطا� لها فهمًا صحيحًا ��لعثو9 على 
تكو"   >��لعمو �لخط  �لر�قصة حسب  �لنحلة  بها   Zتقو �لتي  �لحركا�  �هذ-   .nلهد�
مفهومة بو�سطة بقية �لنحل �لتي تعرn حساN قيا3 �لز��يا. �تشر$ هذ- �لكاتبة >فكا9ها 

حوq هذ� �لوضع كما يأتي: 
p#" قياZ �لنحل بإنجاp هذ� �ألمر بشكل صحيح (تقصد حساN �لز��يا) �ليل على مقد9تها 

على نقل �لمعلوما� فيما بينها٨٠.
�كما تبين فإ" �لنحل يستطيع حساN �لز��يا. �قد فسر� �لكاتبة هذ� �ألمر بأنه نقل 
 nلنحل �كتشا� eللمعلوما�، غير >نه توجد هنا >سئلة مهمة تحتا� ألجوبة:كيف �ستطا
طريقة حساN �لز��يا؟ �هل من �لممكن >" تقوZ حشر� (كالنحل) بالنظر #لى �لشمس 
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للتعريف �لذ<  �لعمو�ية، �>" تضيف  ��لتمييز بين �لمستويا� �ألفقية �بين �لمستويا� 
تقوZ به حساN �لز��يا �>" تفعل هذ� بشكل صحيح كل مر�؟ ثم كيف حصل �لنحل 

�من >ين على قابلية �لتفسير؟ �كيف تعلم �ستعماq �لشمس كبوصلة؟
�من �لحقائق �لو�ضحة >" �لنحلة ال تستطيع بنفسها �لقياZ بعمليا� حسابية �9ياضية 
فقط  ��حد  �سبب  عامل  يوجد  �لز��يا.   Nحسا� �لمستويا�  بين  �لفر�   Nمثل حسا
لقد��9 �لنحل هذ-؛ �هو >" �لنحل توجهه قد9� عليا كبير�، �هذ- �لقد9� �لتي تحكم 

�لكو" كله هي قد9� �هللا جل جالله.

كيف يستطيع �لنحل معرفة 

�الجتاها. Ô �أليا� �لغائمة؟

بالنسبة  فهذ� ضر�9<  >يضًا،  �لشمس  ير�قب  �لغذ��  نحو مصد9  �لنحل  يطير  عندما 
للنحلة �لمرشد� برقصاتها #لى مصد9 �لغذ��.

من �لو�ضح مد[ �لعمل �لخا�9 �لذ< يقوZ به �لنحل. �لكن �لنحل ال يكتفي بهذ� 
�لعمل �لخا�9، بل يضيف #ليه عمًال خا9قًا >كثر، �ينجز هذ� �لعمل باستعماq موجا� 

Sun

Solar rays

Solar rays

�لبنفسجية   bفو �ألشعة  موجا.  �لنحل  يستعمل  �لغائمة  �أليا�  في 

لمعرفة �تجاهه، ��F4 لم تكن �لغيو� كثيفة جدً� فيمكن لهذ� �ألشعة 

� تخترقها. �يستطيع �لنحل باتبا= Fبذبا. هذ� �ألشعة �لصا(	e من �

�لشمس حساi �معرفة موضع �لشمس في تلك �للحظة.
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K

� �لنحل في �لمستعمرe ال يخرu طائرً� 4لى موضع �لغذ�M بعد متابعته لرقصة �لنحلة �لقد لوحظ 

 uهل يخر 	ًال ثم يقر���لجامعة للغذ�M فو	ً� �بشكل Oلي، بل يقّو� �لمعلوما. �لتي قدمتها �لرقصا. 

.uال يخر ��

في 4حد� �لتجا	i �لتي �جريت في هذ� �لموضو= ُ�ضع قا	i في بحيرe قريبة من مستعمرe نحل 

 eسرعت 4لى �لمستعمر��ُ�ضع غذ�M في هذ� �لقا	i، �بعد مدe �كُتشف هذ� �لغذ�M بو�سطة نحال. 

 Pلنحال. قامت برقصا. طويلة شرحت فيها جميع �لمعلوما. حو� �� هذ�إلبالd هذ� �لخبر. �مع 

�همية للموضو=. ثم ُسحب هذ� �لقا	i 4لى  j�� بقية �لنحل لم ُتِعْر ��لغذ�M �حوP بعد� ��تجاهه 4ال 

�عطت �لخبر برقصاتها. � eخر� فعا(. 4لى �لمستعمر��لشاطئ، ��كُتشف هذ� �لغذ�M بو�سطة نحال. 

.i	تجه نحو �لقا�� eلنحل من �لمستعمر� uخر eلمر� ��في هذ

� فيها � Sلمنطقة �يعر� Sلنحل يعر� ����لنتيجة �لتي خلص 4ليها �لعلماM من هذ� �لتجربة هي 

 .Mهمية لرقصا. �لنحال. �لتي جا��j غذ�M، لذ� لم يعر  eلبحير� ��نه ال يوجد في هذ Sيعر� eبحير

بالخبر في �لمرe �أل�لى!

(عقل �لحيو�� (The Animal Mind,James and Carol Gould  صفحة ١٠٦

�Fكرe �لنحل



��قطا	) �ها	�� يحيى (عدنا

في هذ- �لحالة ير� #لى �لخاطر سؤ�q: �ما;� لو كانت �لمسافة على بعد >كثر من 
>9بع �قائق؟

كنا قد ;كرنا >" �لنحل يستطيع جمع �لغذ�� من مساحة قطرها عشر� كيلومتر��. 
�لكن  �قيقة٨٣،   ٤٥  �مد يطير   "< عليه  كيلومتر��   �عشر مسافة  �لنحل  يقطع  �لكي 
بنفس  �لنحل  خر�  فلو  عندئذ،  �9جة   ١١ بمقد�9  موقعها  غير�  قد  تكو"  �لشمس 
�لد9جة �لتي عرفتها �لنحلة �لر�قصة في �لمستعمر� البتعد عن �لهدn كلما غير� �لشمس 
موضعها. ثم #" من �لمفيد >" نذكر >" �لنحلة �أل�لى �لتي عثر� على �لغذ�� على بعد 
عشر� كيلومتر�� عن �لمستعمر� ستضع في عقلها عند 9جوعها #لى �لمستعمر� موضع 
 eلرجو� عند  �لنحلة  هذ-  �لكن سرعة   ،eلرجو� بد�ية  >ثنا�  في  للشمس  بالنسبة  �لغذ�� 
ستكو" >بطأ بسبب ثقل حمولتها من �لغذ�� (تكو" سرعتها نحو تسعة كيلومتر�� في 
�لساعة)٨٤، لذ� تكو" �لشمس قد غير� موضعها بمقد�9 ٥,١٦ �9جة عند �صولها #لى 
�لنحلة عند قيامها بتعريف مكا"  �لمستعمر�، �في هذ- �لحالة من �لمحتمل >" تخطئ 
�لغذ�� بالنسبة للشمس. فإ;� >ضفنا #لى خطأ تعريف �لنحلة (��لبالغ ٥,١٦ �9جة) خطأ 
�لنحل �لذ< سيخر� متوجهًا #لى هذ� �لهدn (��لذ< سيبلغ كما قلنا ١١ �9جة) سيصبح 
 nلهد� عن  يختلف   nلى هد# �لنحل سيذهب   "<  >< �9جة؛  �لخطأ ٥,٢٧   eمجمو
 ��لصحيح بز��ية مقد�9ها ٥,٢٧ �9جة. ثم #" �لنحلة �لتي تذهب كل هذ- �لمسافة �لبعيد
� #لى �لمستعمر� أل" �لنحل ال يحمل في ��لغذ�� ال تبقى لها طاقة للعو عندما ال تجد 
معدته عند �لخر�� للتز�� بالغذ�� #ال مقد��9ً من �لعسل يكفي لقطع �لمسافة �لتي عّرفتها 
�لنحلة �لر�قصة، �;لك لكي يحمل >كبر كمية ممكنة من �لغذ�� عند �لرجوe. �عندما 
 eفي معدتها �تستنفذ- ال تبقى لديها >< طاقة للطير�" ��لرجو �ينتهي هذ� �لعسل �لموجو

.eفتعجز عن �لرجو �#لى �لمستعمر
�لكن هذ� ال يحصل؛ فمنذ ماليين �لسنو�� تكو" جميع �لتعريفا� �لتي يقوZ بها 
�لنحل مفهومة من ِقبل بقية �لنحل على �لرغم من ���9" �لشمس �تغييرها لموضعها، �ال 
يالقي �لنحل صعوبة في �لعثو9 على مو�ضع �ألغذية! �يرينا هذ� >" �لنحل ال يخطئ عند 
قيامه بحساN �لز��يا بالنسبة للشمس. �لو >9�نا �ضع تعبير 9ياضي لهذ� �ألمر لقلنا #" 
�لنحل يضع في حسابه �جوN #ضافة �9جة ��حد� للز��يا لكل >9بع �قائق من �لطير�" 
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 Zلغيو� qألشعة فو� �لبنفسجية. �هذ- �لموجا� فو� �لبنفسجية تستطيع �لنفا; من خال�
#" لم تكن كثيفة جد�ً، لذلك يقوZ �لنحل باستعمالها في مثل هذ- �ألياZ لمعرفة �تجا- 
�لشمس. �في هذ- �لحالة تكو" �ألشعة �لطبيعية �لمنتشر� من �لشمس قد �سُتقطبت، >< 
>" �تجا- �هتز���p �لموجا� �لضوئية تتغير بانتظاZ في >ثنا� حركة �لشمس في �لسما�. 
�>شكاq �الستقطاN هذ- ال ُتر[ بعين �إلنسا"، �لكن �لنحل يستطيع j9يتها (�كذلك 
بعض �ألحيا� �ألخر[). �ال يشكل عدj9 Zية �لشمس >� كو" �لسما� غائمة مانعًا لهذ- 
#لى مساحا�  �لسما�  �لغيوZ- تقسيم   ��لرغم من �جو �لنحل -على  �ألحيا�، فيستطيع 
�مربعا� ��لقياZ بحساN مكا" �لشمس في تلك �للحظة٨١. �ال شك >" هذ- �لخاصية 
مثاq ��حد فقط من >مثلة �لتصميم �لر�ئع للخالق �لمبدe، �بفضل هذ- �لقابلية يستطيع 

�لنحل �لمحافظة على بقائه.

�لنحل يصيب في �لوصف 4صابة تامة
قلنا #" �لنحل بعد مد� من مر�قبته لرقصة �لنحلة �لر�قصة يطير من �لمستعمر� متوجهًا 
نحو �لهدn. �لكنه يو�جه هنا مشكلة مهمة يجب >ال تغيب عن �لباq، �هي >" �9جة 
�لز��ية �لتي تعطيها �لنحلة �لر�قصة هي بالنسبة #لى �لشمس. �لكن �لشمس ليست جرمًا 
�9جة  تتحر?  �لشمس  فإ"   Zمعلو هو  فكما  ساكنًا، 
��حد� كل >9بع �قائق. فلو طا9 �لنحل بنفس �لد9جة 
حركة  بسبب  >بد�ً  هدفه  #لى  �صل  لما   Zلد��� على 
�9جة  �قائق  >9بع  كل  في  سيخطئ  ألنه  �لشمس، 
 nيكبر مقد�9 �النحر� ���حد�، �في �لمسافا� �لبعيد
 ��لقصير �لمسافا�  في  تالفيها.  يمكن  ال  �9جة  #لى 
(مثًال ٢٠٠متر) ال يشكل هذ� �ألمر مشكلة كبير� أل" 
معدq سرعة طير�" �لنحل تبلغ ثالثة عشر كيلومتر�ً في 
�لساعة، >< >نها تقطع في �لدقيقة �لو�حد� ٢١٦متر�ً 

.٨٢

﴿ �لذj َلُه ُملُك 

�لّسما��ِ. ��أل	ِ� �َلم 

َيّتِخْذ َ�َلدً� �َلْم َيُكن 

َلُه َشِريٌك في �لُملِك 

 ��َخَلَق ُكلَّ َشيMٍ َفَقّدَ	ُ

[٢:�َتْقِديرً�﴾ [�لفرقا
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(�هي نتيجة هذ� �لحساN) �يستطيع �الحتفا¦ بموضع �لغذ�� في ;�كرته بشكل صحيح 
�يقوZ بإخبا9 بقية �لنحل عن ;لك �لموضع �تعريفه بشكل صحيح! �تفهم بقية �لنحل 
 qهذ� �لتعريف فهمًا جيد�ً �تستطيع �لوصو (بحسابا� �لز��ية بالنسبة للشمس Zلتي تقو�)

#لى �لهدn بسهولة!
#;� قر>نا �لفقر� �ألخير� بإمعا" �تأّمل سند9? فو�9ً �جو� شي� غير �عتيا�< �شي� 
خا�9 في هذ� �ألمر؛ فمن �لمفيد قر��� هذ- �لجمل بتأ" جملة جملة �تخيل ما جا� فيها، 
ثم �لتفكر بإنصاn باستعماq �لعقل ��لمنطق ��لوجد�". #" عد� �لذين يعرفو" كم �قيقة 
قليل، �لكن   ��لنا3 عد بين   �تبديل موضعها مقد�9 �9جة ��حد �لشمس في  تحتاجها 
9ياضية  بحسابا�   Zلقيا� يستطيع   -�جيد معرفة  �ألمر  بهذ�  معرفته  #لى  -#ضافة  �لنحل 
 Zفهل يستطيع �لنحل �لقيا !��قيقة ال يخطئ فيها �قيقة، بل ال يخطئ حتى ثانية ��حد
�حد- �بإ�9�ته ال غير بمثل هذ- �لحسابا� �لتي يعجز عنها غير �ألخصائيين من �لنا3؟ 
ال يستطيع هذ� طبعًا؛ فمثل هذ- �لمقد9� مهد�� #لى �لنحل من خالقه �لقدير، �>< ��عا� 
7خر يكو" مناقضًا بشكل صريح لجميع قو�عد �لعقل ��لمنطق. ��لذين يّدعو" >" �لنحل 
 "< �لحقيقة-  -في  يّدعو"  مزعومة  تطو9ية3  pمرحلة   qلحسابا� خال� هذ-  تعلم  قد 
علما�  من  >فضل  بشكل  �لسنين  ماليين  منذ  �لرياضية  �لمعا�ال�  حل   nعر قد  �لنحل 
�لرياضيا� �لحاليين �لذين طو��9 >نفسهم خالq مئا� �ألعو�Z. �ال يمكن أل< #نسا" 

عاقل قوq هذ�!

من �ين تعلم �لنحل �لحساi؟

� من �يقوZ بأشكاq متعد �لنحل  فإ"  �لمقدمة حتى �آل"  �لمعلوما�  كما عرفنا من 
ما   �على حشرٍ �لمستحيل  �من  هذ-.  في حساباته  �لشمس   Zيستخد �هو  �لحسابا�، 
معرفة حركا� �ألd9 ��لشمس �نتائج هذ- �لحركا� �تأثير�تها بنفسها ��لتصرn على 
ضو� هذ- �لمعرفة، كما يستحيل >" تكو" هذ- �لحسابا� صحيحة في كل مر� نتيجة 
�لموضوe مجمعو"  �لمختصين في هذ�  �لعلما�  �لرغم من هذ� فإ"  �لمصا�فا�. �على 

على >" �لنحل يعرn هذ- �لحسابا� �يقوZ بها منذ ماليين �لسنو��!
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١

٣

�جريت تجا	i عديدe على �لنحل عند خر�جه من �لمستعمرe للبحث عن �لغذ�O Mخذً� معه مقد�	ً� 

معينًا من �لعسل. �في 4حد� هذ� �لتجا	i ُ�ضع ماM محّلى بالسكر في 4ناM على بعد معين من 

مستعمرe نحل، �سرعا� ما �كتشف �لنحل موضع �إلناM �	جع 4لى �لمستعمرe (�لصو	e ١) �قا� 

بتعريف بقية �لنحل بموضع �لغذ�M فخرجت �لمجموعة �أل�لى من �لنحل (على ضوM هذ� �لتعريف) 

 Mلتجربة 4لى 4بعا( �إلنا� �متوجهة 4لى هذ� �لمصد	 حاملة معها بعض �لغذ�M. ثم عمد �لقائمو� بهذ

4لى مسافة �بعد بقليل، �عندما جاM. �لمجموعة �لثانية �لم تجد �لغذ�M في �لمكا� �لذj تم تعريفه 

لها لم تستطع �لرجو= الستنفا( �قو(ها (�لصو	e ٢)، �لم تستطع هذ� �لنحال. �لرجو= 4ال بعد 

 jلذ� ��لسبب   .(٤٣  �(�لصو	تا �لعسل  بعض  �من  �لمحلى   Mلما� من   Mلغذ�� من  مد(ً�  4عطائها 

�كبر  �جل حمل  من  �لغذ�M هو  نحو مصد	  لرحلته  فقط  �لكافي  �لمقد�	  �خذ  4لى  بالنحل  يحد� 

.Mكمية ممكنة من �لغذ�

 

حساi �ألبعا( عند �لنحل
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Rhabdomere
خاليا 

شبكي

dلصبا� Mالخفا�

خاليا شبكي

Rhabdomere

مخر��

عدسه

�لخاليا �لعصبيه

نر�  �ليسا	  �قصى  في 

نحلة،   T�	 في  مقطعًا 

فنر�  �لجانب  في  �ما 

�توجد   .eحد�� عوينة 

عدسة شفافة �محدبة في 

�لقسم �لخا	جي من كل 

 �هذ جانب  �4لى  عوينة. 

للنحلة  �لمركبة   ��لعيو

ثال�  �سها 	 في  توجد 

عيو� بسيطة.

�ليمين مقطعًا طوليًا في عين  4لى  نشاهد 

�لُعَوينا.  هي  �لطويلة  �لخطو�  �لنحلة. 

تعمل  ُعوينة  �كل   ،(eلصغير�  �(�لعيو

�تر� بشكل مستقل. �هي مجموعة معًا 

�كل  علبة،  في  �لقصب  من  حزمة  مثل 

بشكل  مختلفة  جهة  نحو  متجهة  عوينة 

قليل عن �لعوينا. �ألخر�. �في �ألسفل 

.eنر� مقطعًا عرضيًا لعوينة ��حد

عدسه

Ocelli

مجمع 

�لعين
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لو تا- #نسا" فلن يستطيع >" يجد طريقه -#" لم يكن متد9بًا في هذ� 
�لموضوe- #ال باستعماq 7ال� معينة كالبوصلة، �يستحيل تقريبًا على مثل 
تعتمد على  >" يجد طريقه ��تجا- سير- حسب حسابا�  �لشخص  هذ� 
 "����pية �لشمس. بينما نر[ >" >< نحلة تستطيع تعريف >< موضع تر�- 

>< خطأ ألصدقائها في �لمستعمر� على �لرغم من حركة �لشمس. فكيف ظهر� 
هذ- �لخو�{ �لمدهشة لد[ �لنحل، �كيف �ستطاe �لنحل تعلم هذ- �لحسابا�؟

#" �إلجابة على هذ- �ألسئلة مهمة جد�ً؛ #; يجب على �لنحل >" يملك منذ �ال�ته 
قابلية تعيين �التجاها� �تعريف هذ- �التجاها� لغير- من �لنحل، ألنها ضر�9ية للنحل 
ضر�9� مطلقة لكي يشبع حاجته من �لغذ�� �من �لمسكن، >< >نها ضر�9ية للمحافظة 

على نسل �لنحل.
�ال يمكن ظهو9 هذ- �لمقد9� (كما يدعي �لتطو9يو") ضمن شريط pمني �نتيجة 
تحقق تغير�� �تطو��9 عديد� �مختلفة، لذ� نر[ >" �لعلما� من >نصا9 نظرية �لتطو9 
�لتخابر عن طريق  في  �لنحل  قد��9  تفسير كيفية ظهو9  في  يو�جهو" صعوبا� جمة 
���كنز، عندما ُ�ّجه  ��لرقص. �كمثاq على هذ� نر[ >" �لعالم �لتطو9< �لشهير، 9يتشا9
 >< تقديم  يستطع  �لم  �لكلمة  بمعنى  ُبهت  �لنحلة  تطو9 9قص  #ليه سؤ�q حوq كيفية 

 :qفقد قا ،nشا Nجو�
pعند تقديم 9>< في هذ� �لخصو{، 9بما كا" �لرقص نوعًا... ليس من �لصعب تخمين... 
ال >حد يعرn سبب هذ�، �لكنه شي� ��قع. لقد �جدنا بعض �لمر�حل �النتقالية لتطو9 هذ� 
�لرقص للنحل �لحالي من بد�يا� بسيطة. مثلما قصصت عليكم... قد ال تكو" هذ- �لقصة 

صحيحة �لكن ال بد >" شيئًا مماثًال قد حدثس٨٥.
9بط  أل"  ���كنز،  قدمها  �لتي  �إلجابة  هذ-  في  �لمنطقي  �لتهافت  �لو�ضح  من 
 "# �خيالية.  خر�فية  قصة  سو[  ليست  �نتقالية  �بمر�حل  بالمصا�فا�  �لنحل  9قص 
ظهو9ها  يمكن   �مقد9 ليست  �لشمس  على   ً���عتما للز��يا  9ياضية  بحسابا�   Zلقيا�
بالمصا�فا�، ثم #" تعلم �لنحل �لرقص �كذلك قيامه بحساN �لز��يا ال يكفيا"، ألنه 
�عندما  �لتعريف.  بمهمة  �لقائمة  �لر�قصة  �لنحلة  حركا�  فهم  �لنحل  بقية  على  يجب 
نفكر �نتأمل في هذ� �ألمر يتبين لنا مد[ عبث �حمق مجر� تخيل >" كل هذ� مرتبط 
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كلها في مكا" ��حد كأنها حزمة من �لقصب �تنتهي كل منها في �لخا�9 بعدسة شفافة 
محدبة٨٦، �تشكل هذ- �لعدسا� �لقشر� �لخا9جية للعين �لتي لها شكل بيضو< يشبه 
توجد  �لر>3  �لموجو�تين على جانبي  �لمركبتين  �لعينين  هاتين  #لى  �باإلضافة  �لزجا�. 

فو� 9>3 �لنحلة ثال� عيو" بسيطة، �ُيخمَّن >نها ُتستخَدZ في قيا3 شد� �لضو�.
#" عين �لنحل تتفو� على عين �إلنسا" في ناحيتين: �أل�لى �ستطاعتها j9ية �ألشعة 
فو� �لبنفسجية، ��لثانية �ستطاعتها تحليل �الستقطاN �لضوئي(٨٧). �هذ- �لخو�{ هي 
�لتي تساعد �لنحل على تعيين موضع �لشمس ���pيتها، �بفضل هذ- �لخو�{ يستطيع 
�لنحل عمل �لتصحيحا� �لالpمة �لتي تأخذ في �عتبا9ها مسا9 �لشمس �تغييرها لموقعها 

�;لك عند قيامها في �لمستعمر� بتعريف موضع �لغذ�� ��تجاهه ��" >< خطأ.

طرb تعريف �أل@ها	

 Zتقو للغذ��  �لجامعة  �لنحال�   e9جو قبل 
�لغذ�ئي.  �لمصد9  على  خاصة  �9ئحة  بوضع 
كيس  يوجد  عاملة  نحلة  كل  جسم  ففي 
�9ئحة تستخدمه متى شا��، �يوجد هذ� 
�لخلفي  �لقسم  في  ظهرها  في  �لكيس 
جلد  عن   �عبا9 �هو  جسمها،  من 
�لد�خل،  نحو  منطٍو  متجعد 
في  �لخا�9  من  ُير[  �ال 
�العتيا�ية.   qألحو��
�لنحلة #خر�جه  تستطيع 
#لى �لخا�9 متى شا�� 
�لكيس  �9ئحة  فتنتشر 
حوq �لزهر� �لتي تقف 



عسل �لنحل

�لنحلة  خاصية �خر� من خصائص عين 

 bفو باألشعة   Tلإلحسا مصممة  �نها 

�لنحلة  تستطيع  �هكذ�  �لبنفسجية، 

�لطلع   iحبو محا�	  معرفة   eلطائر�

على  �ألشعة   Tنعكا� نتيجة   e)لموجو�

��	�b �أل@ها	.

في  �لموجو(  �لخا�  �لتركيب  بفضل 

عن  �لباحثة  �لنحلة  تستطيع  عيونها 

مثلما  بسهولة  �أل@ها	  	Óية   Mلغذ��

�لهبو�  ممر  	Óية   eلطائر� تستطيع 

�لمضاM باألنو�	 �لكاشفة.

بالمصا�فا� �لعميا�؛ فمهما تطا�q �لزمن فال يمكن >بد�ً تشّكل مثل هذ- �لقد��9 >� 
ظهو9ها عند >< كائن حي ظهو�9ً تلقائيًا.

تصرفاته  >" جميع  نر[  �لتفكير، �مع هذ�  قابلية   �< يحمل صفة  �لنحل مخلو� ال 
متسمة بوعي �شعو9 �عقالنية مدهشة. ��هللا تعالى �حد- هو مصد9 هذ� �لوعي ��لشعو9 

�هذ- �لمعجز�� �لو�ضحة في �لنحل �ضوحها في جميع >9جا� �لكو".
عيو� �لنحل

 ��jبد �لنحل  عند  �لشمس  من   ���الستفا قابلية   ��جو �لعلما�   ?9�< عندما 
فقامو�  �التجاها�،   Nحسا� بتعيين  �لنحل   Zقيا كيفية   qحو �عديد ببحو� 
>�ًال بتدقيق تركيب �لعين عند �لنحل، فوجد�� >نها ;�� تصميم يساعدها على 

تحقيق هذ- �لحسابا�.
�لعيو"  من  عين  نحو ٦٩٠٠  من  مركبة  فهي  جد�ً؛  تركيب خا{  �لنحلة  لعين 

�لدقيقة �لتي تستطيع كل منها �لقياZ بعمليا� �إلبصا9 ��لرjية �لمختلفة �لتي تقوZ بها �لعين 
�لعا�ية. �كل ��حد� من هذ- �لعيو" �لدقيقة تعمل �كأنها عين مستقلة، �هي مجموعة 
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عسل �لنحل

فوقها. �تشبه هذ- �لر�ئحة �9ئحة pهر� �لترنجا" (�هو نبا� من �لفصيلة �لشفوية أل��9قه 
نكهة ليمونية)، �يمكن لإلنسا" شمها ��لتعرn عليها بسهولة. �تكو" �لنحلة حساسة 

جد�ً لر�ئحة >صدقائها في �لمستعمر� �تستطيع شم هذ- �لر�ئحة من بعيد٨٨.
�بفضل هذ- �إلشا9� (>< �لر�ئحة �لتي يضعها �لنحل على �ألpها9) ستعرn >< نحلة 
من مستعمر� >خر[ تحط عليها >" 9حيق هذ- �ألpها9 قد �سُتنفد� من قبل غيرها من 

�لنحل فتطير مبتعد� عنها حاًال، �هكذ� ال تضيع �قتها �ال طاقتها فيما ال جد�[ منه.

�لنحل �تلقيح �أل@ها	

#;� تتبعنا مدً� منظر نحل �لعسل في بستاٍ" عامر باألpها9 سنر[ شيئًا ملفتًا للنظر، #; 
 �سنالحظ >" �لنحل ينتقل بين �لنوe نفسه من �ألpها9. �عندما ينتقل من pهر� #لى pهر

>خر[ من نفس �لنوe ال يهتم باألنو�e �ألخر[ >بد�ً.
ينتقل �لنحل >حيانًا عد� >ياZ بين �لنوe نفسه من �ألpها9، �هذ� �لتصرn من �لنحل 
يأتي: عندما تحط نحلة على  �لوضع كما  >يضًا. �نستطيع شر$ هذ�   �له �للزهر مفيد 
 nقت لمعرفة مكا" �لرحيق ألنها ال تعر�� �pهر� ما أل�q مر� تضطر لصرn مجهو
�لنوe نفسه من  �لزهر� بعد، �لكنها -بعد >" تحط على  طبيعة تركيب هذ- 
�لزهر� للمر� �لخامسة >� �لسا�سة- تكتسب مها9� �سرعة في 
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�لوصوq #لى �لرحيق فتقتصد في �لزمن. >ما فائد� هذ� �ألمر (>< قياZ �لنحل باالنتقاq بين 
�لنوe نفسه من �ألpها9) بالنسبة #لى �ألpها9 فهي >" �ألpها9 تلقح بهذ- �لوسيلة بسرعة 
�بشكل مضمو" أل" حبوN طلع >< pهر� ال تفيد في تلقيح نوe 7خر من �ألpها9، �ال 
 qها9. �يستدpمن �أل eللنحل لنفس �لنو �يتم تلقيح هذ- �ألpها9 #ال بعد pيا��9 عديد

�لنحل على �لنوe نفسه من �ألpها9 بو�سطة �9ئحتها.
 "<  Zلمعلو� تلقيح �ألpها9. من  #لقا� نظر� على كيفية جريا" عملية  �لمفيد هنا  من 
 Zطلعها، �لكن �لنحل عندما يقو Nها9 من >جل 9حيقها �من >جل حبوpلنحل يز�9 �أل�
بجمع حبوN �لطلع يحقق في �لوقت نفسه عملية حيوية جد�ً لألpها9، #; يكو" ��سطة 
 �لتلقيحها. فلكي تتم عملية �لتلقيح في �ألpها9 يجب �ختالm �لحبوN �ألنثوية في �لزهر
مع �لحبوN �لذكرية (>< مع حبوN �لطلع)؛ >< يجب مجي� بعض حبوN �لطلع #لى 
�ال  معها.  ليتحد  �ألنثوية)   Nلحبو� على  �لمحتوية   ��لّسد� (�هو   ��لزهر من  لز�  جز� 
تستطيع �ألpها9 توصيل حبوN �للقا$ �لذكرية #لى �لمئبر (�هو جز� �لسد�� �لذ< يحتو< 
على هذ- �لحبوN �ألنثوية)، �ال يتم هذ� �التحا� #ال بو�سطة �لحشر��، حيث يتم �لتلقيح 

.٨٩�بعد- �تتكو" �لبذ�9 �لجديد� �لتي ستكّو" �ألpها9 �لجديد
�لخالق  ِقبل  من  منهما  ُصمِّم كلٌّ  �قد  قوية،  ��لنحل عالقة  �ألpها9  بين  توجد   ";#
�لمبدe ليجذN �آلخر. فمثًال تقوZ �ألpها9 �لتي تحتا� #لى �لحشر�� في تحقيق تلقيحها 

تلقيح  في  مهمًا   �ً	�)  Tبومبو نحلة  تلعب 

�يضًا  �لتالية  �لصفحة  في  يظهر  �كما  �أل@ها	. 

�ألنو�=  من  �كثف  شعر   .�F �لنحلة   �فهذ

�ألخر� من �لنحل، �هذ� �لشعر مغطى بخطافا. 

 eلزهر�  Pحو �لنحلة  طافت  �كلما  مجهرية. 

ساعد. هذ� �لخطافا. على جمع حبوi �لطلع 

�للزجة �لتي تلتصق بها، ثم تقو� �لنحلة بو�سطة 

�	جلها �لوسطى بخز� حبوi �لطلع في سلتها.

Tنحلة بومبو



عسل �لنحل

﴿ َ�َما ِمن َ(�ّبٍة في �أل	ِ� 4ّال على �هللاِّ ِ	ْ@ُقها �َيْعَلُم ﴿ َ�َما ِمن َ(�ّبٍة في �أل	ِ� 4ّال على �هللاِّ ِ	ْ@ُقها �َيْعَلُم 

ُمسَتَقّرها َ�ُمسَتْوَ(َعها ُكلٌّ في ِكَتاiٍ ُمبيٍن ﴾ [هو(:٦]ُمسَتَقّرها َ�ُمسَتْوَ(َعها ُكلٌّ في ِكَتاiٍ ُمبيٍن ﴾ [هو(:٦]



��قطا	) �ها	�� يحيى (عدنا

 Zها9، كما تقوpلنحل في �لحقيقة #لى �أل� Nلرحيق، �هذ� �لرحيق هو �لذ< يجذ� pبإفر�
�ألpها9 بر��ئحها �بألو�نها �لمختلفة �لجذ�بة بجلب �نتبا- �لحشر�� #ليها.

>يضًا،  �إلنسا"  #لى  بالنسبة  جد�ً  مهمة  ��لنحل  �ألpها9  بين   ���لموجو �لعالقة  هذ- 
تلقَّح   ��لمثمر �ألشجا9  >pها9  من  كبير  فقسم  للز�9عة؛  جد�ً  مهمة  �لنحل  تربية  أل" 
�لمختصين  من  �لعديد  ير[  لذ�  �لنحل،  بو�سطة 
>" مساهمة �لنحل في هذ� �لمجاq >هم من قيامه 
 9�بإنتا� �لعسل! �عندما نفكر في هذ� �ألمر تتبا
�لقر7"؛  في  بالنحل  �لمتعلقة  �آليا�  >;هاننا  #لى 
باألكل  �لنحل   Zقيا #لى  >نظا9نا  يلفت  تعالى  فاهللا 

من جميع �لثمر��:

ِمَن   jتَِّخذ�  �� �لنَّْحِل  4لى  َ	بَُّك  َ��ْ�َحى ﴿

ا َيْعِرُشوَ�. ُثمَّ  َجِر َ�ِممَّ �لجَباPِ ُبُيوتًا َ�ِمَن �لشَّ

َ	بِِّك  ُسُبَل  َفاْسُلكي  �لثََّمَر�ِ.  ُكلِّ  ِمْن  ُكلي 

ُمْخَتِلٌف   iٌَشَر� ُبُطوِنَها  ِمْن   uَُيْخُر Fُُلًال، 

4�َّ في Fِلَك آليًة ِلَقْوٍ�  ،Tِِللنَّا Mٌلو�ُنُه فيِه ِشَفا�

ُر�َ�﴾ [�لنحل: ٦٨-٦٩] َيَتَفكَّ

عالقة  ��أل@ها	  �لنحل  بين  توجد 

�ثيقة �متبا(لة.
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Adnan Oktar

Upper wall

of flower

Secretory 

glands

Droplet

Bucket

Intermediate

section
Narrow

tunnel

containing

pollen

Lateral calyx

leaf

�لناقوسي.  �لشكل   .�F لسحلبية�  eلنحل �@هر� بين   e)لموجو� �لعالقة  ��أل@ها	  �لنحل  بين   �Óلتال� ��جه  من 

يقو� �لسائل �لموجو( في قسم �لناقوT من �لزهرe ببعث 	�ئحة تجذi �لنحل 4ليها، ��لنحلة �لتي تنجذi �تأتي 

 uيوجد فيه هذ� �لسائل. �ال يوجد هنا للنحلة سو� مخر jتنزلق فيها �تسقط 4لى �لقسم �لذ eلزهر� �4لى هذ

�لنحلة   Pتحا� �بينما  �لنفق.  هذ�  سقف  في   eلزهر� طلع   iحبو �توجد  ضيق،  نفق  بشكل  �هو  فقط،  ��حد 

 iتلتصق حبو b@من هذ� �لمأ uلتخلص ��لخر��

�للقا| على ظهرها. �بعد مدe تتخلص �لنحلة من 

مصيدe �لزهرe، �عندما تز�	 @هرe سحلبية �خر� 

تتر� حبوi �لطلع هذ� عندها. �هكذ� تتم عملية 

تلقيح هذ� �لزهرe، كما تحصل �لنحلة على �لسائل 

�لذj تجذi به صديقاتها من �لنحل بر�ئحته. �هذ� 

(ليل  �لحيين  �لكائنين  هذين  بين   �Óلتال�� �لتناسق 

 jحاجاتهما ��لذ Sيعر jعلى �لخالق �لو�حد �لذ

خلق كًال منهما.

�نظر: ١٩٩٩ ,Natural History, March  صفحة ٧٢- ٧٤

�لنحل �@هرe �لسحلبية



��قطا	) �ها	�� يحيى (عدنا

;كرنا من قبل >" �لنحلة �لملكة تبد> منذ بد�ية �لربيع بوضع ١٥٠٠-٢٠٠٠ بيضة 
 �� في �لعد� فإ" �لمستعمر�في �ليوZ، فإ;� لم يقم �لنحل باتخا; تدبير لمو�جهة هذ- �لزيا
ال تستطيع بعد فتر� �ستيعاN هذ- �ألعد�� �ال توفير حاجا� >فر��ها. فإ" حسبنا سرعة 
�ضع �لبيض بو�سطة �لملكة فهذ� يعني #ضافة عد� يتر��$ بين خمسة �>9بعين >لفًا �ستين 
� �لسريعة ستؤ�< #لى �>لفًا من �لنحل #لى �لمستعمر� في شهر ��حد فقط، �هذ- �لزيا

عجز �لمستعمر� عن �لقياZ بوظائفها بعد �قت قصير.
فقط من عو�مل ضبط  ُيَعد عامًال ��حد�ً  �لملكة   -pتفر �لذ<  �لسائل   "< كما علمنا 
� �لسريعة لعد� �لعامال� في �لمستعمر� يقل ��لنظاZ في �لمستعمر�. �بعد مد� من �لزيا
نصيب كل عاملة من هذ� �لسائل، �نقصا" نصيب كل فر� في �لمستعمر� من هذ� �لسائل 
.٩١�� >فر�� �لمستعمر�يكو" مؤشر�ً على >" �أل��" قد 7" للبحث عن حل لمشكلة pيا

� عد� سكا" منطقة ما فإ" �لتد�بير �لتي يجب �تخا;ها معلومة؛ فإما >" تتوسع �p �;#
 "#  .qلحلو� هذ-  >نسب  يختا9  ��لنحل  �لسكا"،  تقليل  سياسة   eتبا� يتم   �< �لمساكن 
 ��لمستعمر في  �لمكا"  ليست ضيق  �لمشكلة  مناسبًا أل"  حًال  ليس   ��لمستعمر توسيع 
�#نما قلة نصيب كل فر� من �لسائل �لذ< تفرp- �لملكة. �عند حد�� هذ� �لنقصا" تبد> 
 ،�بالمستعمر �لخاصة  �لر�ئحة  بالنمو ��لتطو9 كما تخف  �لعامال�  �لتناسل عند   �>جهز
��لنتيجة �لحتمية لهذ� �ألمر هو قياZ �لعامال� ببنا� غرn للملكا�. ��لخالصة >" �لخلل 

.�سيدN في �لتو�p" ��لنظاZ �لموجو� في �لمستعمر
فعند  لذ�   ،��لمستعمر في  تطبيقه  يمكن  حل  >فضل  �لنسل  تحديد  سياسة   eتبا�  "#
� في �لمستعمر� يتوجه �لنحل #لى سلو? تقليل عد� >فر��ها، �لكنه �ظهو9 مشكلة �لزيا
#لى  يضطر  عندما  >حيانًا  يفعل  مثلما   ��9���لخا �ليرقا�  على  �لقضا�  سبيل  يسلك  ال 
من  جد�ً  عقالنية  طريقة  �لنحل  يتبعها  �لتي  �لطريقة   "# �ضطر��9ً.  �لشتا�  >شهر  في  هذ� 
 �� في �لمستعمر�جميع >�جهها، �هي طريقة مربحة >يضًا. فعند حد�� مثل هذ- �لزيا
يقوZ قسم من �لنحل بتر? �لمستعمر� مع �لملكة �لقديمة بحثًا عن مكا" جديد إلقامة 

.�مستعمر� جديد
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عسل �لنحل

�نقسا�  

مستعمرe �لنحل

﴿َقاَ Pَ	iُّ �لَمْشِرbِ َ��لَمْغِرiِ َ�َما َبْيَنُهَما 4ِْ� ُكْنُتْم 

[٢٨ :Mلشعر��] ﴾�َتْعِقُلوَ



��قطا	) �ها	�� يحيى (عدنا

eجديد eلبحث عن مستعمر� Mبد
في �أل�قا� �العتيا�ية تبحث �لنحال� �لعامال� عن �لرحيق �عن حبوN �لطلع �عن 
� ما تكو" هجر� �لنحل في نهاية ��لما�. >ما �آل" فتبد> بالبحث عن >مكنة جديد�. �عا
 Nلغذ�� (�لرحيق �حبو� �لربيع >� في بد�ية فصل �لصيف، ففي هذ� �ألياZ يكو"  فصل 
 ��لطلع) متوفر�ً ��لهو�� حا�9ً ��لنها9 طويًال. �َتوفر هذ- �لشر�m ُيسّهل قياZ �لنحل بالهجر

�تر? مستعمرتها �لقديمة.
تقوZ كل نحلة مهيأ� للهجر� �تكوين مستعمر� جديد� بمل� معدتها بالعسل قبل تر? 
للتجوq بين �ألpها9.  �لكافية، ألنها ال تملك �قتًا  �لطاقة  لنفسها  �لمستعمر� لكي توفر 
�تمتلئ معد� كل منها #لى �9جة يتوسع فيها بطنها حتى #" جسمها يفقد �لمر�نة �لالpمة 
للنحل عند �ستعماله إلبرته �لسامة٩٤، لذ� نر[ >" �لنحل يكو" مسالمًا جد�ً عند طير�" 
�لهجر�. �هنا تكمن حكمة كبير�، أل" كو" �لنحل مسالمًا في هذ� �لطير�" >مر مهم جد�ً 
لسالمة �إلنسا" �>منه، ألننا #" علمنا >" عد� �لنحل في هذ- �لهجر� يبلغ من عشرين 
>لف نحلة #لى ثالثين >لفًا (>< نصف عد� نحل �لمستعمر�) علمنا مد[ �لخطو9� �لتي 

ملكة �لنحل �لسابقة (في �لوسط) �معها �لنحل �لمهاجر لتأسيس مستعمرe جديدe. �هذ� �لنحل �لذj تجمع 

 eلجديد� eمناسب للمستعمر ��لباحثا. عن مكا يبقى في مكانه حتى تقو� �لنحال.   eغصن شجر bفو

.�بالعثو	 على مثل هذ� �لمكا



عسل �لنحل

�لتحضير�. �لتي يقو� 

eبها �لنحل قبل �لهجر
تبد> >�لى مر�حل �لتهيؤ للهجر� بقياZ �لعامال� ببنا� غرn ;كو9 �لنحل، حيث 

يجب >" تكو" هذ- �لغرn مهيأ� في بد�ية شهر نيسا" (>بريل)٩٢. �يعو� �لسبب في 
;لك #لى >" نمو �لذكو9 يستغر� �قتًا >طوq من نمو بقية �لنحل (يستغر� نمو �لملكة 
١٦ يومًا، ��لعامال� ٢١ يومًا، ��لذكو9 ٢٤ يومًا). #" تهيئة غرn ;كو9 �لنحل >�ًال 
�قبل نقص �لسائل �لذ< تفرp- �لملكة >مر ملفت للنظر؛ #; كا" من �لمفر�d ��لو�جب 
>" تقوZ �لعامال� عند نقص هذ� �لسائل ببنا� غرn �لملكا� >�ًال، لكنها -على �لرغم 
 ،nكو9 �لنحل. �في بد�ية >يا9 (مايو) يخر� �لذكو9 من �لغر; nمن هذ�- تبد> ببنا� غر
�كما هو معر�n يستطيع �لذكو9 �لبحث عن �لملكة بعد �ال�تهم بأسبوعين، فإ" لم 
لذ� كا" من  >� حكمة.   �فائد يعد لوجو�هم ><  لم  يجد�� ملكة إلخصابها �تلقيحها 
 ،Nتهيئتها للخر�� #لى طير�" �لتز��� ��إلخصا� ��لضر�9< تنشئة �لملكة في هذ- �لفتر
في  �لملكة  نجحت  لما  �لذكو9   nغر بنا�  في  قليًال  �لعامال�  �لنحال�  تأخر�  فلو 
�لتز��� >� لتأخر� هذ- �لعملية. �لّما كانت �لملكة عاجز� عن �ضع �لبيض قبل �لتز��� 
فإ" هذ� يشّكل خطر�ً على كيا" �لمستعمر�، >ما �لملكة �لسابقة �لتي تملك قابلية �ضع 
هذ�  حل  �يتم   .�بمد  ��لجديد �لملكة   ���ال قبل   ��لمستعمر تركت  قد  فتكو"  �لبيض 
�ألمر �لذ< يبد� معقد�ً بالتوقيت �لزمني �لر�ئع للنحل، �;لك بقيامه بصنع غرn �لملكا� 

�لجديد� في �لوقت �لمناسب تمامًا.
بإجبا9  >خر[  من جهة   Zتقو �لملكا�   nببنا� غر �لعامال�  �لنحال�   Zتقو �بينما 
�لملكة �لسابقة على تر? عملية �ضع �لبيض، أل" �قت �لهجر� قد حا" �على �لنحل >" 
ينشغل بهذ� �ألمر �>" يتهيأ له. لذ� تقوZ �لعامال� بإعطا� �لملكة �لسابقة كمية >صغر من 
�لغذ�� �لملكي، �بسبب قلة �لغذ�� تقف عملية #نتا� �لبيض لد[ �لملكة. هنا? سبب 7خر 
لتقليل �لغذ�� �لمعطى للملكة؛ فلكي تستطيع �لملكة �لطير�" (مع قسم من �لنحل عندما 
يحين �قت �لهجر�) يجب >ال تكو" ثقيلة �لجسم �بطيئة �لحركة. �بعد مد� تبد� 7ثا9 
هذ� �لمنع �لذ< طبقته �لعامال� على �لملكة، #; يدN �لنشاm في �لملكة فتبد> بسرعة 

�لحركة. �بعد مضي فتر� قصير� تكو" �لملكة في نشاm �في خفة بقية �لنحل٩٣.

114



��قطا	) �ها	�� يحيى (عدنا

�لعامال. �لباحثا.
بينما ينتظر قسم من نحل �لمستعمر� �لمتكوZ بشكل عنقو� تكو" بعض �لعامال� 
 .��لتهيؤ من قبل مد #نها تكو" قد بد>� في  �لبحث، بل  منهمكة في نشاm كبير من 
فقبل عد� >ياZ من هجر� قسم من �لنحل من �لمستعمر� تخر� بعض �لنحال� �لعامال� 
 .�للبحث عن مكا" جديد التخا;- مأ�[ �مسكنًا لها، >< عن موضع لمستعمر� جديد

�تضطر >حيانا للطير�" لمسافة عد� كيلومتر�� في جميع �التجاها�٩٨.
�عندما يبد> �لنحل بالبحث عن مكا" مناسب لمستعمرته �لجديد� في �لشقو� �في 
جذ�e �ألشجا9 ال يقوZ ببحث عشو�ئي، بل يقوZ عد� كبير من �لباحثا� بمهمة �لتفتيش 
��ضعة خطة محكمة للسكن �لجديد �فق حسابا� عديد�، حتى تتوصل هذ- �لباحثا� 
#لى 9>< مشتر? حوq >فضل مكا" للمستعمر�. ثم ترجع هذ- �لعامال� �لباحثا� #لى 
 �للمستعمر �ختيا9-  تم  �لذ<  �لجديد  �لمكا"  #لى  لنقله  �لنحل  فيه   Zتكو �لذ<  �لمكا" 

.��لجديد
 �عند� تعثر �لنحلة �لباحثة على ثقب >� فجو� مناسبة تقوZ بفحصها فحصًا �قيقًا لمد
 ��تقاN9 �لساعة، ثم تقوZ بالطير�" حوq �لمكا" لمعرفة منظر- ��ضعه من �لخا�9. �عا
ما تدخل #لى ��خل �لفجو� �تمشي ��خلها؛ تمشي >�ًال قرN �لمدخل ثم �ألماكن �لقريبة 
�في بحث  �لد�خلية.  �في كل مساحتها  �لد�خلية  >قسامها  في  �تمشي  تدخل  ثم  منه، 
بهذ� �لخصو{ قاZ به توما3 سيلي من جامعة ياال �ألمريكية لوحظ >" �لنحلة مشت ما 

يقاN9 خمسين متر�ً في �لد�خل٩٩.
يبلغ عد� �لباحثا� من �لنحل عن مسكن جديد ٢٤ نحلة، �بهذ- �لطريقة يحصل 
بتدقيق جميع  �لنحل   Zيقو �لنهاية  نفسه، �في  �لوقت  في  بديلة  >ماكن   ��لنحل على عد
 �هذ- �ألماكن �فحصها حتى يصل >خير�ً #لى قر�9 معين. �نتيجة هذ� �لفحص ينزq عد

نر� في �لصو	تين �لجانبيتين 

تنظيم (	جة �لحر�	e في كومة 

�لنحل. �في �أليا� �لبا	(e يتكو� 

�لنحل بعضه فوb بعض بكثافة 

�كثر، �لكي ال يز(�( �لفقد 

�لحر�	j يقّلص �لنحل من سعة 

قنو�. �لتهوية �لد�خلية (في 

 e)ما عند @يا��قصى �ليسا	)، 

�لحر�	e فيقو� �لنحل بتوسيع 

�لكومة لزيا(e �لتهوية �لمركزية 

�لد�خلية.

٥٠

٣٥٠

٣٠٠

٢٥٠
١٩٠

٣٠٠
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عسل �لنحل

يشكلها مثل هذ� �لعد� من �لنحل لو كا" عد��نيًا.
مجموعة  مع   ��لمستعمرَ �لملكُة  تتر?   ��لجديد �لملكة  خر��   "��<  Nيقتر عندما 
 Zيتكو  ��لمستعمر من  �لنحل  �بعد خر��  �لنحل.  ;كو9  بعض  �مع  �لعامل  �لنحل  من 
فو� غصن شجر� >� نتو� من �لنتو��� �لقريبة من �لمستعمر� مثل عنقو� من �لعنب٩٥، 
من  جد��9ً  �يكو"  بالملكة  �لنحل  �يحيط   .��لعنقو  �< �لكومة  هذ-  �لملكة  �تتوسط 
#نتا�  يتم   �مد �بعد   ،Zنظا ضمن  �لنحل   Zيتكو لسالمتها.  �تأمينًا  لها  حفظًا   -�>جسا

.��لر�ئحة �لجديد� �لخاصة بهذ- �لمستعمر� �لجديد
في  تملك  �لنحلة  فإ"  �ألpها9  على  بالتأشير  �لنحل   Zقيا  eموضو في  ;كرنا  �كما 
جسدها كيسًا للر�ئحة تستعمله متى شا��، �هذ� �لكيس موجو� على ظهرها في �لجز� 
�لخلفي من جسمها، �هو عبا9� عن جلد مطو< نحو �لد�خل �يكو" مخفيًا �ال ُير[ 
من �لخا�9 في �أل�قا� �لتي ال تستعمله. �لكنها ُتظهر هذ� �لكيس عند �ستعمالها له، 

� في هذ� �لكيس �تفرp �لر�ئحة.��في هذ- �لحالة تنشط بعض �لغد� �لموجو
�لذ<  �لجديد  �لمكا"  للتأشير على  �لر�ئحة  باستعماq هذ-  �لدليال�  �لنحال�   Zتقو
 �تم �ختيا9-، ��لنحل حسا3 جد�ً لهذ- �لر�ئحة �لتي >ّشر� بها �لدليال� على �لمستعمر
�لموضع  على  بسهولة  �لعثو9  يستطيع  لذ�   ،٩٧�بعيد مسافة  من  بها  �إلحسا3  �يستطيع 

�لجديد �لذ< يتوجه #ليه.

من  �تخذ  �قد  �لمهاجر  �لنحل  �لصو	تين  هاتين  في  نر� 

�ألشجا	 مسكنًا له لحين �لعثو	 على مكا� مناسب لمستعمرته 

.eلجديد�
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��قطا	) �ها	�� يحيى (عدنا

�لمكا" ضيقًا  فإ" كا"  بالعسل.  �لز�ئد   Úلفر�� مل�  يستطيع  ألنه  �لكبير  �لمكا"  يرجح 
 �كانت �لمشكال� �لتي يو�جهها �لنحل >كبر، ألنه سيضطر #لى تخصيص مساحة صغير
�لشتا�،  �لغذ�� لفصل  �لكافية من  �لكمية  >نه ال يستطيع خز"  يعني  �لغذ��، �هذ�  لخز" 
�هذ- مشكلة كبير� قد تؤ�< حتى #لى مو� نحل �لمستعمر� كله١٠١. �تفصيل 7خر 
 qفإ" �لمكا" �لمتوجه نحو �لشما Zيتعلق بز��ية �لمدخل بالنسبة للشمس. فكما هو معلو
يكو" با9��ً، لذ� ال يكو" مثل هذ� �لمكا" مقبوًال لد[ �لنحل، �يضع �لنحل �لبا$ هذ� 

�ألمر في �عتبا9- عند �لبحث عن �لمسكن �لجديد١٠٢.
عليه  بالتأشير   Zيقو �ختا9-  �لذ<  �لمكا"  بصالحية  �لباحث  �لنحل  يقتنع   "< بعد 
 ��لر�ئحة �يمكث فتر بر�ئحته، تمامًا كقيامه بالتأشير على �ألpها9، حيث يفتح >كيا3 

في ;لك �لمكا" حتى ينتشر عبق �لر�ئحة في >9جائه١٠٣.

١.day,٣:٠٠-١:٣٥

٣:٠٠-٢:٠٠

٧ ٣٠

٣٥٠٠ meters

٦١ ٥٧ ٢٦

٧ ٧ ١٥

٤:٠٠-٣:٠٠ ٥:٠٠-٤:٠٠ ٥.gün, ٩:٠٠-٧:٣٠ ٩:٤٠-٩:٠٠

journey to 

the new 

nest

٢.days,٥:٠٠-١٢:٠٠ ٣.days, ١٢:٠٠-١١:٠٠ ٤.days, ٩:٤٥-٩:٣٠ ١:٠٠-١٢:٣٠

١٠:٤٥ rain

٢:٠٠-١:٠٠

تبتعد مجموعة �لنحال. �لباحثا. عن مأ�� جديد، ثم ترجع إلخبا	 �لبقية باألماكن �لجديدe �لتي عثر. عليها، �في 

�لنهاية تتوصل 4لى قر�	 موحد، ثم تفترb �لمجموعة. �ترينا �لرسو� �عال� �لرقصا. �لتي ير�قبها �لنحل حتى �لوصوP 4لى 

�	بعة �يا� تقريبًا. (�لشماP هو نحو �ألعلى. مقد�	 طوP �لخط يبين مقد�	 بعد �لمسافة، �ما  bيستغر jلنهائي �لذ� 	لقر��

.(�مقد�	 سمك �لخط فيبين عد( �لرقصا. �لتي تمت في Fلك �التجا
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عسل �لنحل

على  �لنهاية  في  �التفا�  يتم  ثم  >�ًال،  >ماكن  ثالثة   �< مكانين  #لى  �لمقترحة  �ألماكن 
 .��ختيا9 >فضل مكا" من هذ- �ألماكن �يتقر9 >" يكو" هو مكا" �لمستعمر� �لجديد

 �عد �لقر�9  هذ�  �تخا;  يستغر�  �قد 
�لنحال�  تلك  من  نحلة  كل  أل"   Zيا<
لكل مكا"  �قيق � بفحص شامل   Zتقو
 Zقيا  "# ثم  �لبديلة،  �ألماكن  هذ-  من 
�الحتماال�  جميع  بقيا3  نحلة   ٥٠٠
��لوصوq #لى قر�9 من �ألكثرية يستغر� 
عد� >ياZ. �طوq هذ- �لفتر� يبقى نحل 
 �شجر غصن  فو�  متكومًا   ��لمستعمر
للباحثا�، �ما >"  �لنهائي  �لقر�9  ينتظر 
�لنحل  يتحر?  حتى  �لقر�9  هذ�  يصد9 

#لى مأ��- �لجديد.
�لكي نفهم مد[ >همية هذ� �لعمل 
تدقيق  �لمفيد  من  �لنحل  به   Zيقو �لذ< 
كل تصرn من تصرفا� �لنحل في هذ� 
تقر9  >سا3   >< على  >�ًال  لنَر   .��لصد

�لنحالُ� �لباحثا� صالحيَة �لمكا" �لجديد. #نها تبحث عن مكا" جديد �هي تضع في 
�عتبا9ها تدقيق تفاصيل عديد� منها مد[ �9تفاe هذ� �لمكا" عن �ألd9، �هل توجد 
تهتم بشكل  للسد؟ كما  قابلة  � فهل هي ��لخا�9، �#;� كانت موجو فيه شقو� نحو 
يمنع  بحيث  صغير�ً  �لمدخل  يكو"   "< فيجب  مناسبًا،  �لمدخل  كو"   �بضر�9 خا{ 
�لطيو9 �بعض �لحيو�نا� (كالسناجب مثًال) ��لزنابير �لسا9قة، �لكنه يجب >" يكو" من 
�لسعة بحيث يسمح بدخوq �لنحل جامع �لغذ�� بيسر ��9حة عند عو�ته بحيث ال يضطر 
� >" يكو" �لمدخل صغير�ً ��لنحل #لى �النتظا9 لد[ �لمدخل قبل �لدخوq. �يرجح عا
أل" �لدفاe عن �لمدخل �لو�سع يكو" صعبًا، كما يصعب �الحتفا¦ بالتو�p" �لحر�9< 

� �لفقد �لحر�9<١٠٠.��في �لمستعمر� في فصل �لشتا� عندما يز
للنحل   �ُيستعمل مستعمرً  nلذ< سو� �لمكا"  في  توفرها  يجب  �لتي  �لخو�{  من 
 ���خل فجو� في شجر� فإْ" كانت �لفجو ��لمساحة �لد�خلية. فمثًال لو كانت �لمستعمر
كبير� جد�ً يصعب على �لنحل تدفئتها، �لكن لو ُخّير �لنحل بين مكا" ضيق �7خر كبير 

نشاهد في هذ� �لصو	e �لنحل �لمهاجر.
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َ�ِمّما  �لّشَجِر  َ�ِمَن  ُبُيوتًا   Pِلِجَبا� ِمَن   jّتِخِذ�  �ِ�َ �لّنْحِل  4لى  َ	بَُّك  �ْ�َحى �  ﴿

َيْعِرُشوَ�﴾    [�لنحل:٦٨].
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(بيب �لنشا� 

eفي نحل �لمستعمر
�نتظا9  موقع  #لى  �لباحث  �لنحل  يصل   �مد بعد 
طريق  عن  �لجديد  بالموقع  �يخبر-  �لنحل  باقي 
 Zيقو �لذ<  �لرقص  نفس  هو  �لرقص  �هذ�  �لرقص، 
عن   ��لمستعمر نحل  #خبا9  يريد  عندما  �لنحل  به 
#لى   �باإلشا9  Zيقو حيث  غذ�ئي؛  لمصد9  �كتشافه 
�تجا- �لمسكن �لجديد برقصة 9قم ثمانية(٨) بالجز� 
�يمينًا.  يسا�9ً  �لنحلة  فيه  تتمايل  �لذ<  �لمستقيم 

كا"  فإ"  �شدتها،  �لرقصة   qطو مع  طر�يًا  �لجديد  �لمكا"  صالحية  مد[  �تتناسب 
�لمكا" مثاليًا طالت �لرقصة نصف ساعة >� ساعة كاملة، >ما #" كا" غير مناسب تمامًا 

فتكو" 9قصة �لنحل >قل حماسة �>قل 9غبة١٠٤.
ال يتحقق توجه �لنحل كله نحو مكا" ��حد على �لفو9 أل" عد��ً من �لباحثا� قد 
توpعت للبحث ��الستكشاn في مساحة كبير� من �ألd9، �كل نحلة تقتر$ مكانًا 
مختلفًا عند 9جوعها؛ لذ� نجد في مكا" �لمستعمر� �لمؤقتة عد� مجموعا� من �لنحل 
هذ-  تقترحها  �لتي  �ألماكن  تكو"  �ألحيا"  من  كثير  �في  9قصتها.   >�تؤ منها  �كل 

�لمجموعا� مختلفة �في �تجاها� متباينة١٠٥.
�لكومة �يطير نحو  تلك  >ماكنه في  �لنحل  يتر? بعض  �لنحل حتى  تستمر 9قصا� 
�ألماكن �لمقتَرحة. �يقوZ هذ� �لنحل بتمشيط �أل�9ضي �لمحيطة بموقعه حتى �لعثو9 على 
�لنحل هنا?. ��لمكا" �لمفضل يكو"  �لتي تركها  بالر�ئحة  �لمقترحة مستهديًا  �ألماكن 
هو �لمكا" �لذ< تز�9- >عد�� >كثر من �لنحل، �بذلك تنتشر �9ئحة �لمستعمر� في هذ� 

�لمكا" بشكل >قو[١٠٦.
�يستغر� �نحالq كومة �لنحل �نحالًال كامًال �طير�نها #لى �لمستعمر� �لجديد� بشكل 
جماعي >سبوعًا ��حد�ً في >كثر تقدير. �في هذ� �لطير�" تقوZ �لنحال� �لتي سبق �>" 
� �لطير�" بر�ئحتها، �بذلك ال يحتا� �لنحل #لى معلوما� ��9�p �لمسكن �لجديد بقيا

قر�	  4لى  توصل   jلذ� �لنحل  هنا  نشاهد 

في   eجديد  eمستعمر له  ��تخذ  موحد 

.eجذ= شجر
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�لنحل محر�Z من مثل  ��9كًا ��عيًا، �ال شك >" #� ���9#  Zلتعلم نفسها مسألة تستلز�
� ��إل��9? ��لوعي، ��هللا تعالى �لعليم �لخبير هو �لذ< يلهمه �لتصرn بكل �هذ- �إل�9
هذ� �لعقل ��لوعي �هو �لذ< يرعا- مثلما يرعى بقية �ألحيا� �يهبها جميع �لمنظوما� 

�لجسدية �لتي تحتا� #ليها. �بهذ� يخبرنا �هللا عز �جل في كتابه �لكريم: 

 َّ�ْلُت َعَلى �هللاِّ َ	ّبي َ�َ	بُِّكْم، َما ِمْن َ(�بٍَّة 4ّال ُهَو Oِخٌذ ِبَناِصَيِتَها، 4ِ ﴿4ّني َتَوكَّ

َ	ّبي َعَلى ِصَر�ٍ� ُمْسَتِقيٍم﴾ [هو(: ٥٦].

ما�F يحد� في مستعمرe �لنحل �لسابقة؟
�لنحل تقريبًا   �يبقى فيها نصف عد �لقديمة   ��لمستعمر �لنحل من   ��نتها� هجر بعد 
>� >كثر من �لنصف. �لما كانت �لملكة �لسابقة قد خرجت من �لمستعمر� قبل ظهو9 
 Zال تستغر� سو[ >يا ��لملكة �لجديد� فإ" �لمستعمر� تبقى بال ملكة، �لكن هذ- �لمد
معد����؛ #; ما >" تكتمل عملية �لهجر� حتى تكو" #حد[ �لملكا� قد >كملت نموها 

عندما ال يعثر 

 ��لنحل على مكا

مناسب يبني مأ�� 

له بشكل مؤقت 

على �ألشجا	. 

 ��نشاهد في هذ

�قر��  e	لصو�

�لعسل �لتي يصنعها 

 Mلنحل في �لعر��

��لمعرضة لجميع 

�ألخطا	.
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>خر[ بل يصل #لى �لمستعمر� �لجديد� بسالZ. �يجب على �لملكة �لطير�" ضمن هذ- 
�لمجموعة من �لنحل أل" �جو�ها هو �لذ< يمسك بزماZ �لوحد� في �لمستعمر�، فإ" 

� ضمنها فالنحل سيخطئ �يعو� #لى �لمستعمر� �لقريبة.�لم تكن �لملكة موجو
غاية  في   �تكوينه مستعمرً� جديد >ثنا�  في  �لنحل  >" تصرفا�  �يتبين -مما سبق- 
�لعقالنية ��لوعي؛ أل" �ضع �لخطط في هذ- �ألثنا� ��لقياZ بتحليال� منطقية في >ثنا� 
�ختيا9 �لمكا" �لصحيح من عد� بد�ئل، هذ- �ألمو9 كلها تحتا� عقًال بال شك، بينما ال 
يمكن �لقوq #" �لنحل يملك عقًال مستقًال. �كما قلنا من قبل فإ" �لنحلة ليست -في 
نهاية �لمطاn- سو[ حشر� صغير� بطوq بضعة سنتمتر�� ��ماغها صغير جد�ً، �لو 
�لعقل ��لمنطق لكا" شيئًا معقوًال �ال غر�بة  >ناسًا من ;�<  �لعمل  �لقائمو" بهذ�  كا" 
فيه، �لكن عندما يكو" �لنحل هو َمن يقوZ بكل هذ- �ألمو9 فإ" على �إلنسا" >" يقف 

ليتأمل �يفكر.
�لشامل؟  �لتخطيط  هذ�  مثل  �تطبيق  �ضع  في  �ألحيا�  هذ-  تنجح   -";#- فكيف 
عملية  أل"  �لعميا�  �لمصا�فا�  طريق  عن  �لخطط  هذ-  تعّلم  �ألحيا�  لهذ-  يمكن  ال 

يقو� �لنحل �لباحث عن مأ�� جديد عند 	جوعه بأ(�M 	قصا. لبيا� �تجا� �ُبعد �ألماكن �لصالحة 

�لتي عثر عليها. �يشير كل سهم 4لى �تجا� مكا� من هذ� �ألماكن، �يمثل طوPُ �لسهم مقد�َ	 ُبعد 

�ما مقد�	 سمك �لسهم فيشير . ��لمأ�� �لجديد �لمقتر|، �تشير @��ية �لسهم 4لى �تجا� Fلك �لمكا

4لى عد( �لنحال. �لر�قصا. في �تجا� �لمأ�� �لجديد. نشاهد في �قصى �ليسا	 �لرقصا. �لمتوجهة 

نحو �	بع مناطق، �Fلك قبل �لوصوP 4لى قر�	 موحد. �ما في �لصو	e �لقريبة فنشاهد �لرقصة �لتي 

�ّ(�ها �لنحل قبيل �لتحر� 4لى �لمأ�� �لجديد.
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�لزيا��9  بمئا�   Zيو كل  في   Zيقو�  ،�خطو  �خطو �لر�ئعة  �لسد�سية  �لخاليا  �لشمع 
لليرقا�، �يضّحي بنفسه عند �لدفاe عن �لمستعمر�، �يبذq جهو��ً جبا9� لصنع �لعسل، 
�ُيظهر قابليا� مدهشة عند #نشا� �لمستعمر�� �لجديد�، �ُيظهر نجاحًا كبير�ً في تأسيس 

نظاZ تاZ في �لمستعمر� كل هذ- �لخصائص ��لمز�يا >�هشت �لعلما�.
#" �لنحل يقّوZ محيَطه �لخا9جي بلغته �يتخذ �لقر���9 �يطّبقها، �>حيانًا يغّير هذ- 
(�لتي  �لنحل  لتصرفا�  �لعامة  �لسمة   "< ��لخالصة  �لطا9ئة.   nلظر�� �لقر���9 حسب 
 �>عطينا >مثلة عديد� لها) تغلب عليها �لصفة �لعقالنية، لكن كما ;كرنا في مو�ضع عديد
من هذ� �لكتاN فإ" �لعقل ��لمعرفة ليستا صفتين عائدتين #لى �لنحل ;�ته، �ها هي ;< 
 ”�� �تَِّخذj ِمن �لِجَباPِ ُبُيوتًا َ�ِمن �لّشَجِر َ�ِمّما َيْعِرُشوَ�7ية “���َحى َ	بَُّك 4لى �لّنْحِل 
#نما  بالعقل ��لمنطق  �لمتسم  ُتخبرنا بأ" جميع تصرفا� هذ- �ألحيا� �جميع سلوكها 

هو من #لهاZ �هللا تعالى لها.
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.١٠٨�فتتر? غرفتها �تبد> حياتها �لجديد� في �لمستعمر
فإ" لم تتر? �لملكة �لسابقة �لمستعمر� قبل ظهو9 �لملكة �لجديد� فإ" هذ� يدq على 
>نها قد شاخت �كبر�، �في هذ- �لحالة تقوZ �لملكة �لجديد� بلسعها بإبرتها فتقتلها. 
 mال بسبب شيخوختها بل بسبب كو" �لشر� ��لكن �لملكة �لسابقة قد تتأخر في �لهجر
�لجوية غير مالئمة للهجر� �للطير�". �هذ� >مر خطير في �لمستعمر�، فلو ظهر� �لملكة 
#حد�هما ستقتل   "<� �لملكتين  بين  محالة  قتاًال سينشب ال   "< يعني  هذ�  فإ"   ��لجديد
 "pلذ< قد يخل بالتو�� qمثل هذ� �لقتا eقو� "���ألخر[ بالتأكيد. �لكي يحوq �لنحل 
��لنظاZ �لموجوَ�ين في �لمستعمر� نر�- يستعين بطريقة غريبة؛ #; يقوZ بعمل غطا� >قو[ 
9�، �لكنه ال ينسى �ال يهمل فتح ثقب �لسقف غرفة �لملكة �لتي ال تز�q في مرحلة �لخا
حة من هذ- �لفتحة في  صغير لها في �لوقت نفسه. �تقوZ �لعامال� بتغذية �لملكة �لمرشَّ

�قت الحق.
�لكن �لمشكلة ال تنتهي هنا؛ أل" �لملكة �لسابقة تتجوq في �لمستعمر� بنشاm >كبر 
من �لسابق، �#;� �كتشفت �جو� ملكة جديد� فسوn تحا�q قتلها. �لكنها ُتمَنع من 
�لقياZ بهذ�؛ حيث يتكوZ �لنحل فو� غرفة �لملكة �لجديد�، فإ;� حا�لت �لملكة �لسابقة 
�القتر�N من �لملكة �لجديد� �مسها بضر9 فستدفعها �لنحال� �لعامال� بعيد١٠٩�ً. #" 
 .�جهو� �لنحل كلها تنصبُّ على صيانة �لملكة �لجديد�، �بالتالي صيانة كيا" �لمستعمر

لذلك نر�- يأخذ كل �الحتماال� بعين �العتبا9 �يتخذ كافة �لتد�بير �لالpمة لحمايتها.
�لملكة  تركت  فإ;�   ،���حد  �هجر من  >كثر  #لى  �لمستعمر��  #حد[  تحتا�  �قد 
بتنشئة �تربية   Zتقو �لعامال�  �لنحال�  فإ"  �لثانية   ��لهجر �لمستعمر� في هذ-   ��لجديد

ملكة جديد� >خر[١١٠.

�لنحل يتصرS بإلها� من �هللا تعالى
 �كما 9>ينا حتى �آل" فإ" �لنحل يملك >غرN �لخصائص بين �ألحيا� �>كثَرها مدعا
للدهشة؛ فهو يفرp �لشمع بكل صبر من غّد� صغير� بحجم 9>3 �لدبو3، �يصنع بهذ� 
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على  �حتو[  �لكمبيوتر)  مجال�  >شهر  من  (�هي   (Byte) مجلة  في  خبٌر  ُنشر 
بو�سطة  �لنحلة   Úما� بتدقيق  �لمجلة  هذ-  قامت  فقد  �لنحل.  بشأ"  غريبة  معلوما� 
 �يعمل بصو9 �لنحل   Úما�فإ"  �لبحو�  �لنهائية ألحد هذ-  �لنتائج  �لكمبيوتر، �حسب 
تطو�9ً  �>كثرها  �لكمبيوتر��  فأحد�  �لحالية.   ��لمتطو9 �لكمبيوتر��  >كثر  من   eسر<
ينجز ١٦ مليا9 عملية في �لثانية �لو�حد�، >ما عد� �لعمليا� �لتي يقوZ بها �ماÚ �لنحلة 
فهو ٦٢٥ ضعف هذ� �لرقم؛ >< >نه ينجز عشر� ترليونا� (عشر� ماليين مليو") عملية 
في �لثانية �لو�حد�! �فو� هذ� فإ" �ماÚ �لنحلة عندما يقوZ بكل هذ� �لعد� �لكبير من 
نحلة  تستهلكها عشر� ماليين  �لتي  فالطاقة  #ال طاقة صغير� جد�ً،   nلعمليا� ال يصر�
 ��لو�حد �لنحلة   Úما� "< ><) m�� لتي يصرفها مصبا$ كهربائي ;� مئة� تعا�q �لطاقة 

يصرn طاقة >قل من ميكر� ��m ��حد)١١١.
 ��هذ- �لمقا9نة مع �ماÚ �لنحل تكشف لنا عن تصميم �9ئع في بنية �تركيب >جسا
فمثًال نر[  �لنحل مصمم بشكل خا{ أل��� �ظائفها؛  �لنحل. �كل عضو من >عضا� 
>" هيكل �لنحلة هيكل متين جد�ً، كما يملك �لجهاp �لتنفسي بنية �تركيبًا يساعد على 
#يصاq غذ�� >كثر #لى �ألنسجة. >ما بنية �لعضال� فمصممة في كل منطقة من مناطق 
جسم �لنحلة بصفا� خاصة حسب حاجة تلك �لمنطقة، فمثًال نر[ >" عضال� �ألجنحة 
تخلو من �لغشا� �لخا9جي �لموجو� في �لعضال� �ألخر[ مما يساعد على توفير مقد�9 
>كبر من �ألكسجين لها، ��لشي� نفسه نالحظه في منظومة �لشم �منظومة �لتذ��، فهما 

مصممتا" بشكل خا{ لتساعدها على �لقياZ بوظيفتها في جمع �لغذ�� من �ألpها9.
�كما ;كرنا في �لصفحا� �لسابقة من هذ� �لكتاN فإ" �لبنية �لر�ئعة لجسم �لنحلة 
بأجمعها تكتمل بعد #تماZ مر�حل نموها ��خل غرفة صغير�. �هذ� �لتصميم �لر�ئع لجسد 
�لنحلة �ليل ��حد فقط من �أل�لة على �لفن �إللهي �لذ< ال يجا9[ �على �لعلم �إللهي 

�لالنهائي �لمحيط بكل شي�.

“4ّنما 4لُهُكُم �هللاُّ �لذj ال 4لَه 4ّال ُهَو َ�ِسَع ُكلَّ َشيMٍ ِعًلم﴾ [طه:٩٨].

جسد  في   ��لموجو �لتصميم  عن   �مختصر معلوما�  �لقسم  هذ�  في  ستجد�" 
�لنحل.
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�لتصميم �لر�ئع 

لـجسـد �لنحـل

﴿ِهللاِّ ُمْلُك �لّسَماَ��ِ. َ��ألْ	ِ� َ�َما فيِهنَّ َ�ُهَو 

[١٢٠:eلمائد�]  ﴾َقِدير Mٍَعَلى ُكّل َشي



��قطا	) �ها	�� يحيى (عدنا

منها   eتتفر� �لهو��،  خز"  في  كبير)  حجمها  �لكن  قليل 
قنو�� صغير� تصل #لى جميع �ألنسجة. تقوZ �لنحلة بالضغط 
حيث  في جسدها  �لد��9"  عملية   eلتسّر �ألكيا3  هذ-  على 

تتساe9 عملية �صوq �ألغذية #لى �ألنسجة١١٣.

تركيب �لعضلة 
تتركب كل عضلة من عضال� �لنحلة من عد� مختلف 
من �أللياn �لعضلية، �تتركب هذ- �أللياn من خاليا طولية. 
#لى  تحتا�  في كل كائن حي  �لخاليا  فإ"   Zمعلو �كما هو 
هي  ��لميتوكوند9يا  �فعالياتها،  نشاطاتها  تباشر  لكي  طاقة 
 Zلقيا� �لتي توفر هذ- �لطاقة للخاليا. �يحتا� �لنحل من >جل 
هذ-  تلبية  تمت  �قد   ،dالنقبا� قابلية  لها   ��ما #لى  بالحركة 
 �بكثر �توجد  �pلمايوفايبريلس  تدعى  خاصة   ��بما �لحاجة 
�تتكو"   .dالنقبا� قابلية  �لها  �لعضلية   nألليا� سائل  في 
��خلها  في  �تحتو<  �لبر�تينا�  من  �لخاصة   ���لما هذ- 
طوليًا،  متر�صة  �لشكل  بيضوية  عمالقة  ميتوكوند9يا�  على 
بسكر  �لعضلية   nألليا� في   Zpلسيتوبال� يمتلئ  �لوسيلة  �بهذ- 

كلوكوجين �لذ< يستعمل كمخز" للطاقة.
� �لمايوفايبريل في عضال� >جنحة �لنحل سريع �تتشكل ما
�هذ-  ميكر�مللمتر��١١٤،  ثالثة  على  تزيد  ال  �قيقة  >قطا9   ��; تركيبا�  في  �لحركة 
ضربة   ٢٥٠  qبمعد >جنحة  بضربا�   Zلقيا� من  �لنحلة  تمّكن  �لصغر  بالغة  �لتركيبا� 
�للقا$ بسرعة تسعة   Nلنحلة عندما تكو" محّملة بحبو� �لو�حد�١١٥. �تطير  �لثانية  في 
فتبلغ سرعتها ثالثة عشر  >ما عندما ال يكو" عندها >< حمل  �لساعة،  كيلومتر�� في 

كيلومتر�ً في �لساعة.
 qمجا بحسب  �لحركة  على  �لنحلة  تعين  �لتي  �لعضال�  �تركيب  بنية  تتغير   �
�ستعمالها؛ مثًال يوجد غشا� خا9جي في عضال� �لنحلة �لكن ال يوجد مثل هذ� �لغشا� 
في عضال� �ألجنحة �لتي تتحر? بسرعة كبير�، �;لك من >جل توفير مقد�9 كاn من 

Spiracles

Air Sac

Trachea

�لنحلة  جسم  4لى   Mلهو��  

�من  منه،   uلخر���

�لتي  �لهو�ئية  �لقصبا. 

(�خل  4لى   Mلهو�� تنقل 

 Tألكيا� �من  �لخاليا، 

�لهو�ئية.

129



عسل �لنحل

هيكل �لنحل
صلبة،  قشو9  من  يتكو"  خا9جي  هيكل  �ألخر[)  �لحشر��  مثل  (مثله  للنحل 
� تدعى ���لمرّكب �ألساسي �لذ< يكّو" هذ� �لهيكل �لخا9جي طبقٌة مفصلية صلبة من ما
�لكايتين. �قد ُخلقت هذ- �لطبقا� بصالبة كافية لتكوين بنية �لهيكل �لخا9جي١١٢. >ما 

��لبر�تين  �لما�  فهي  �لهيكل  تكّو"  �لتي  �ألخر[   ��لمو�
��لدهن.

�لنظا� �لتنفسي
 Nلتنفسي في �لنحل بالثقو� Zيبد> �لنظا
�تمتد  �لخا�9.  نحو  �لمفتوحة  �لتنفسية 

بسهولة  تصل  حتى   eتتفر�  Nلثقو� هذ- 
�لنحلة  جسد  في  �ألعضا�  جميع  #لى 
 e9;< �تتوسع  فريد،  تنفسي   Zنظا ضمن 
هو�ئية3.  p>كياسًا  فتكّو"   Zلنظا� هذ� 

 �عد  ��; (�هي  �ألكيا3  هذ-  �ُتستعمل 

Pollen 

Basket

Sting

Thorax

Head

Antenna

Thorax

Abdomen

 Wings

Sting

Tarsus

Pollen basket

Legs

Proboscis
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��قطا	) �ها	�� يحيى (عدنا

�هكذ� تبد� عند �لطير�" �كأ" لها جناحين. �عند �لر�حة 
ينفك هذ� �ال9تباm بين �لجناحين �يعو� �لجناحا" �ألماميا" 

.١١٧���لخلفيا" #لى حالتهما �لحر

جها@ �لشم
توجد >عضا� �لشم لد[ �لنحلة فو� قر�" �ستشعا9ها (ال توجد >عضا� 
�لشم لد[ �لحشر�� في ��خل فتحا� �لتنفس كما هو موجو� لد[ �إلنسا"، 
ففتحا� �لتنفس ال توجد في 9>3 �لحشر�� بل في مناطق >خر[ من جسمها). 
 Nماغها نحو قر�" �الستشعا9، غير >" هذ- �ألعصا��لشم من   Nتمتد >عصا�
 �>جسا أل"  بالر��ئح  مباشر  تما3  على  تكو"  ال 
تكو"  عندها)  �الستشعا9  قر�"  (حتى  �لحشر�� 
لنحلة  �ستشعا9  قر"  تضع  �عندما   .�بقشر  �مغطا
تحت �لمجهر تر[ عليها فتحا� عديد�، �تنتهي 
>عصاN �لشم �آلتية من �لدماÚ في هذ- �لفتحا�. 
�هذ- �لفتحا� مغطا� بغشا� 9قيق خا{ للمحافظة 
;لك-  -مع  �لكن   ،Nألعصا� هذ-  نهايا�  على 
فإ" هذ� �لغشا� �لرقيق يسمح بتسرN �لر�ئحة #لى 
هذ- �لفتحا�. كما يغطي 9يش خفيف �لمساحا� 

� بين هذ- �لفتحا�، �هذ� �لريش هو 9يش �لسمع للنحل١١٨.��لموجو

bجها@ �لتذ�
�لنحلة  فمها �في خر�طيمها، �تستطيع   Úفر� في  �لنحلة  لد[  �لتذ��  >عضا�  توجد 
�لتمييز بين �لحلو ��لمر ��لمالح ��لحامض. #" تمييز �لحلو هو �ألهم بالنسبة للنحلة �لتي 
تجمع �لعسل، �تستطيع �لنحلة �لتمييز بشكل جيد بين >نو�e �لسكر �لالpمة لها. �هنا 
يستطيع  ال  قد  �لخصو{:  هذ�  في  ��لنحل  �إلنسا"  بين  �آلتية  �لمقا9نة  #جر��  نستطيع 
�إلنسا" تمييز �لفر� بين �لسّكر ��لمو�� �لمستعملة للتحلية (�لمو�� �لمحّلية) �لتي ال قيمة 
�لتمييز فو�9ً  فالنحل يستطيع  �لمحّلية؛   �بالمو� �لنحل   eبينما ال يمكن خد� غذ�ئية لها، 

Antennal Pedicle

Scape

Receptor Cells

Nerve Cells

(�)

(i)

(u)

())

(هـ)

(S�)

(@)

 e)لسبع �لموجو� Tتركيب �لحو�

على قر� �الستشعا	:

(�) شعرe صغير�F e. جد�	 

سميك.

(i) لوحة....

(u) عضو متقعر.

(هـ) خطا�F S جد�	 سميك.

(�) خطاS 	قيق �F جد�	 	قيق.

(@) خطاS كبير �F جد�	 	قيق.
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توفير  >جل  من  للتنفس  بأنابيب  �لنحلة  >قساZ جسد  تز�يد جميع  تم  كما  �ألكسجين. 
�ألكسجين �لضر�9< لحركته �لسريعة١١٦.

تركيب �لجنا|
�لحقيقة  >نها تملك في  تبد� �كأنها تملك جناحين، #ال  �لنحلة عندما تطير   "< مع 
>9بعة >جنحة، �هي تحر? >جنحتها �أل9بعة �تستعملها �كأ" لها جناحين. �هذ- �لطريقة 
باالستعماq متو�فقة مع قو�نين �لديناميكا �لهو�ئية، �لو كانت هذ- �ألجنحة �أل9بعة تتحر? 
بشكل مستقل لما كانت مالئمة للطير�"، �لكن �لنحلة تستطيع بفضل �لتصميم �لخا{ 

�لموجو� في >جنحتها �لطير�" بشكل >سرe من �لعديد من �ألحيا� �لطائر� �ألخر[.
 �< كالبا�  هيئة  على  �لقو<  �لريش  من  صف  للنحلة  �لخلفي  �لجنا$  في  يوجد 
�ألمامي،  �لجنا$  من   nلمعقو� �لخلفي  �لقسم  بربط  �لكالبا�  هذ-   Zتقو� مقابض. 

Veins

HamuliVertical

Muscles

Longitudinal

Muscles

�لعاملة  للنحلة  ��لخلفية  �ألمامية  �ألجنحة  هنا  نشاهد   -�

�لخلفية  تربط �ألجنحة  �لتي  �لخطافا.  ��لعر�b، �كذلك 

.�باألجنحة �ألمامية في �ثناM �لطير�

بتأمين معظم  �لصد	  تقو� عضال.   ��لطير�  Mثنا� في   -i

�لعضال.  لتقّلص  فنتيجًة  �لطير��؛  يحتاجها  �لتي   eلقو�

بشكل  �لصد	  يمد  �لعمو(ية  �لعضال.   Mتخا	�� �لطولية 

 Mتخا	�� �ألسفل،  نحو  �ألجنحة  �يسحب   j)عمو

4لى   j)يؤ �لعمو(ية  �لعضال.  �تقلص  �لطولية  �لعضال. 

�لعكس، �j 4لى ميل �لصد	 نحو �لخا	u �سحب �ألجنحة 

من  تجعلها  �لنحلة  في   e)لموجو� �لبنية   ��هذ  .bفو 4لى 

.eفضل �لحشر�. �لطائر�
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من >هم خو�{ �لنحل �لتي تثير �لدهشة ��الستغر�N �لخاليا �لسد�سية �لمنتظمة �لتي 
يقوZ بصنعها. �عندما نشاهد مجموعة كبير� من �لنحل تعمل على #نشا� هذ- �لخاليا 
 �يتبا�9 #لى >;هاننا >" عمل هذ- �لمجموعة سينتهي #لى فوضى أل" >فر��ها تعمل بصو9
 �< >< عمل  تحقيق  �ستطاعتها  >حد  يتصو9  فال  لذ�  �آلخر،  �لبعض  بعضها عن  مستقلة 
�لتنظيم في نهاية عملها هذ�. �لكن -على �لعكس من هذ�  #نشا� >< شي� منظم غاية 
بعض  مع  بعضه  متالئمة   �بصو9 يعمل  �لخاليا  ببنا�   Zيقو �لذ<  �لنحل  فإ"  �لتخمين- 
�بصو9� متناسقة �منظمة غاية �لتنظيم، فعلى �لرغم من قياZ >فر�� �لمجموعة بالعمل من 
>ماكن مختلفة فهي تبني خاليا سد�سية بنفس �ألبعا� تمامًا، �عندما تلتقي هذ- �لخاليا 
�نحر�n في ��pيا  �للقا� �ال يحد� ><  >ثر لمكا"  �لوسط ال يظهر ><  �لسد�سية في 

هذ- �لخاليا �لسد�سية.
ال يقوZ �لنحل ببنا� �لخاليا �لسد�سية في قر{ �لعسل #ال عند ظهو9 �لحاجة لها، �هو 
ينشئ هذ- �لخاليا في >قر�{ �لعسل من >جل �لسكن �من >جل خز" �لغذ�� �من >جل 
9عاية �لبيض �9عاية صغا9 �لنحل فيها. ��لخاليا تملك بنية منتظمة من جميع �لنو�حي؛ 
فمثًال هذ- �ألقر�{ ;�� �جهين، �يوجد في كل �جه مئا� من �لعيو" �لسد�سية، بل 
7الn! �يتم مل� هذ- �لعيو" ضمن نظاZ معين بالعسل �بحبوN �لطلع �بالبيض، فنر[ 
�لقر{  �سط  �ُيمأل  �لقر{،  �سط  حتى  �ألعلى  من  �عتبا�9ً  بالعسل  ُتمأل  �لخاليا   "<
 nلعسل في �ألطر�� �ليرقا�. �يستمر خز"   nلطلع، �في �ألسفل توجد غر�  Nبحبو
 ���لجانبية منها >يضًا، �لكن تقوZ �لنحال� �لعامال� بمل� صفوn من �لخاليا �لموجو
 mختال� "�� qُلطلع١٢٠؛ �هكذ� ُيحا�  Nليرقا� بحبو�  nلعسل �بين غر� "pبين مخا
 Zلعسل. �ال شك >" هذ� �ألمر (>< عد� nليرقا� >� بغر� nلطلع بغر� Nحبو nغر
�ختالm هذ- �لغرn) في صالح �إلنسا" بالد9جة �أل�لى، �#ال لو�جه جامعو �لعسل �مرّبو 
�لنحل مشكال� معقد� ألنهم سيضر�" باألفر�� �لجد� لمستعمر� �لنحل ��" قصد عندما 
يحا�لو" جمع �لعسل من قسٍم من هذ- �لخاليا، ثم #ّ" َتنا�q �لعسل سيكو" صعبًا لكونه 

مخلوطًا باليرقا�.
�هنا >يضًا نجد �تجاهًا ��عيًا لتحقيق هذ� �ليسر ��لسهولة؛ #; ال يوجد >< فر� في 
 nلطلع؛ فهذ- �لغر� Nحبو nليرقا� �غر� nلعسل �غر� nلشكل ��لمظهر بين غر�
�لبيض  �لملكة عند �ضع  تمامًا، �مع ;لك فال تخطئ  بينها  فيما  �لخاليا) متشابهة   �<)
�لطلع، بل تضعها   Nبد�ً، #; ال تضعها في غرفة عسل فا9غة >� في غرفة فا9غة لحبو<
�لنحل  �لذ< �هب ملكة  تعالى هو  >" �هللا  �لد��Z. �ال شك  �لصحيح على  �لمكا"  في 

هذ- �لقابلية.
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خاليا �لنحل 

 eلسد�سية: معجز�

هندسية



��قطا	) �ها	�� يحيى (عدنا

ما�F يقوP �لتطو	يو� عن 

صنع �قر�� �لعسل
عالما�  �هنا?  به،  خاصة  تصرفا�  �ألخر[)  �ألحيا�  مثل  ;لك  في  (مثله  للنحل 
يستطيع  ال  فمثًال  �لتطو9.  >نصا9  نظر  �جهة  من  �لتصرفا�  هذ-   qحو  �عديد  Zستفا�
�لمستحيل  من  أل"   ��لصد هذ�  في   ��لمثا9 �ألسئلة  من  �لعديد  على  �إلجابة  �لتطو9يو" 

تفسير �لحيا� �الجتماعية للنحل �خو�{ هذ- �لحيا� بو�سطة 7لية �لتطو9.
لقد >طلق ���9" على �لنحل �على �لنمل �سم “�لحشر� �الجتماعية” بسبب عيشها 
�لحشر��  هذ-  تصرفا�  تفسير  بصعوبة  مر��   �عد  nعتر� �قد  مستعمر��.  في 
�الجتماعية بآلية نظريته في �لتطو9، ففي كتابه “>صل �ألنو�e” يقوq عند �إلجابة على 

سؤ�q عن �لتناقض �لذ< تقع فيه نظريته حوq �لغريز� عند �ألحيا�:
 qلطبيعي؟ فما;� نستطيع >" نقو� Nبالتغير نتيجة لالنتخا Nيمكن >" ُتكتسب �لغر�ئز >� تصا<p
�لرياضيين   nكتشا� قبل  �لسد�سية  �لخاليا  عيو"  بنا�  #لى  �لنحل  تدفع  �لتي   ��لغريز في حق 

�لكبا9 لخصائصها؟١٢١.
هذ-  لما;� �ضعت   nنعر �لنحل  يبنيها  �لتي  �لسد�سية  �لخاليا  بنية  نفحص  �عندما 

�لخاليا ���9" في �ضع حر� لد9جة قيامه بمحاكمة نظريته.

�لتركيب �لعا� لقر� 
�لعسل

لر>ينا  �لوسط  من  �لعسل  قر{  شطرنا  لو 
في  ��خلي  جد�9  هنا?  غريبًا.  منظر�ً  >مامنا 
�ألخر[   Zألقسا� مثل   - �لجد�9  �هذ�  �لقر{، 
�يشكل  �لشمع.  من  >يضا   qمعمو �لقر{-  من 
 ���أل9ضية �لمشتركة للخاليا �لمرصوصة ��لموجو
في كال �لطرفين. #" >9ضية �لخاليا ليست مستوية 
تناسب �ألخر[. �>9ضية  بما   �فكل >9ضية مقعر تختلط  فال  �لعسل  قر�  في  جدً�  منتظمة  بنية  توجد 

�ليرقا. مع �لعسل �بدً�.
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توجد بنية منتظمة جدً� في قر� �لعسل فال تختلط �ليرقا. مع �لعسل �بدً�.
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 Mلمرحلة �أل�لى في بنا� 

 uقر�� �لشمع: 4نتا�
�لشمع 

هي  �لعسل  >قر�{  بنا�  في  �ألساسية   ���لما
 ���p< لشمع من >9بعة� ���لشمع. �تفرp �لنحل ما
�في  بطنها.  >سفل   ���لموجو �لشمعية   ��لغد من 
صغيرتا"  فتحتا"  توجد   ��لغد هذ-  �لتقا�  مكا" 
�لفتحتين  هاتين  في  �لشمع  �تتكو"  �ضيقتا" 
�تستعمل   .��صغير 9قيقة  >قر�{  شكل  على 
�لمتكونة من 9يش  �لمقابض   �< �لكالبا�  �لنحل 
� في >9جلها �لخلفية اللتقاm هذ- �خفيف ��لموجو
�لمقبض  هذ�   pبغر �لنحل   Zتقو �لشمعية.  �ألقر�{ 
#لى  �لخلفية  برجلها  تسحبها  ثم  �لشمع  قر{  في 
�لخا�9. ثم تدفعها >�ال #لى �لوسط ثم #لى 9جلها �ألمامية (تملك �لنحل ست >9جل) 
�>خير� تتنا�q �لقر{ بعظاZ فكها �تعجنه لكي يكو" في قو�Z صالح لالستعماq.١٢٣ �ما 
>" يؤخذ قر{ شمعي من تلك �لفتحة حتى يظهر قر{ 7خر. �لكن �لعامل �لمهم في 
#فر�p �لشمع هو �9جة �لحر�9�. لذ� نجد >" �لنحل عندما تنو< بنا� �صنع قر{ �لعسل 
تقوZ >�ال بااللتصا� بعضها مع �لبعض �آلخر على شكل كومة كر�ية. �بهذ- �لطريقة 
يتم تأمين ٣٥ �9جة مئوية من �لحر�9�. �تتم عملية �لعجن في مثل هذ- �لد9جة �لمناسبة 

من �لحر�9�. �هكذ� يتهيأ �لشمع �لذ< يأخذ قو�ما بالستيكيا مناسبا للبنا�. 
�لطلع   Nحبو معه  يخلط   "< ما  �لكن  �بيضا.   -pفر�# بد�ية  عند  �لشمع  لو"  يكو" 
�مو�� >خر[ حتى يميل لونه #لى �للو" �ألصفر �#لى �للو" �لبني. >ما �لتركيب �لكيميائي 

للشمع فهو:١٢٤
هيد�9كا9بونا�١٤٪ 

مونوسيتا� ٣٥٪
�ييستر�� ١٤٪

يخرu �لشمع من �لشقوb �لعلوية في حالة 

.eلوحا. صغير
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�لخاليا �لمتقابلة ��خلة �لو�حد� منها في �ألخر[ لالقتصا� في �لحيز �لمكاني. ��لجد�9" 
� بين �لخاليا، �تملك تركيبا ��لجانبية تمتد #لى >سفل >كثر من �لجد�9" �لوسطية �لموجو
يساعدها على �لوقوn بميل قليل. �هذ� �لميل �لقليل يساعد على منع �نسكاN �لعسل 

من عين �لمستعمر� �لمملو�� عسال. ١٢٢
�عد� هذ� نر[ >" غرn �لعامال� تكو" في >على مستعمر� �لنحل. >ما غرn �لذكو9 
 .�- �لذين هم >قل عد�� - فتكو" في >سفلها. �تبنى غرفة �لملكة في �سفل �لمستعمر
في  �لذكو9   �عد يقل  عندما  فمثال  �لحاجة.  حسب  تبنى  �لقر{  في  �لخاليا   "< كما 
�لمستعمر�، >� عند �لخر�� من فصل �لشتا�( ال يبقى >< ;كر في �لمستعمر� في �لشتا�) 
لكبر   nلغر� باقي  من  >�سع  تكو"  �لتي  �لذكو9   nلخاليا من غر� بإنشا�  �لنحل   Zتقو
 .�حجم �لذكو9. كما ال تبنى غرفة للملكة #ال عند حاجة �لمستعمر� #لى ملكة جديد

� �لخاZ في �#ضافة #لى هذ� فهنا? تفاصيل مهمة >خر[ حوq بنا� �لخاليا. فإنتا� �لما
بنا� �لخاليا ��ستعمالها، �كذلك �لحسابا� �لرياضية �لتي يجب عملها عند بنا� �لخاليا 

شي� مدهش �محير.
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هيد�9كسيد �لبوليستر٨٪
١٢٪�حو�مض حر

يحتا� #نتا� �لشمع #لى طاقة كبير�. لذ� تستهلك �لنحل ٢٢ كغم من �لعسل عند 
 N9بسحب قطع من �لشمع يقا �#نتا� كغم ��حد من �لشمع. تقوZ �لنحل في كل مر
للنحل.  ثمينة   ���لشمع ما لما;� يعد  حجمه حجم 9>3 �بو١٢٥3فإ;� عرفنا هذ� علمنا 
تضطر  �عندما  �لشمع.  من  فتا�  >صغر  من  حتى  �لقصو[   ��باالستفا �لنحل   Zتقو لذ� 
بدال   ��لمستعمر هذ-  من  �لشمع  �نقل  حمل  تفضل  نر�ها  مستعمرتها  تر?  #لى  �لنحل 
�لدكتو9  �أللماني  �لعالم  �لعسل في صنع شمع جديد. �قد >جر[  باستهال?   Zلقيا� من 
لبنا�  �لنحل  تركها  نحل   �مستعمر على  فعثر  �ألمر  هذ�  في  بحوثا   (N. Koeniger)
�لثاني   Zليو� �لعامال� 9جعت في  �لنحل  �لعالم >"  مستعمر� >خر[ جديد�. شاهد هذ� 
#لى �لمستعمر� �لقديمة �بد>� بمضغ �لشمع �لموجو� في هذ- �لمستعمر� �نقل �لشمع 
#لى �لمستعمر� �لجديد�. ��لسبب �لكامن ���9 هذ� �لتصرn �القتصا�< للنحل هو >" 

١٢٦ .�#نتا� �لشمع يحتا� #لى طاقة كبير
�لذ< تفرp- بشكل قطع صغير� بحجم 9>3  للشمع  باستعماq عقالني  �لنحل   Zتقو
�لدبو3. فتحا�q #ستعماq >قل كمية ممكنة لبنا� >كبر عد� من �لخاليا. فمثال تستهلك 
�لنحل ٤٠غر�ما فقط من �لشمع في بنا� قر{ عسل بأبعا� ٣٧ ٥ٍّ .٢٢ سم. �هذ� �لقر{ 
�لذ< يز" عندما يكو" فا9غا ٤٠ غر�ما يستطيع خز" ما يقاN9 كيلوغر�مين �ثنين تقريبا 

من �لعسل. ١٢٧ 

كيف ظهر �لشمع للوجو(؟
� �لشمع - �لتي هي >فضل �#" بنا� قر{ �لعسل متعلق بوجو� �لشمع. �#" #نتا� ما
� لبنا� �لخاليا في �قر�{ �لعسل- من قبل �لنحل يعد �حد- �ليال باهر� من ��>نسب ما

�لة �لخلق. <
� لد[ �لنحل عند >�q ظهو9ها، ��يزعم �لتطو9يو" #" هذ- �لخاصية لم تكن موجو
�نتيجة  �لزمن  من  طويلة  فسحة  ضمن  بالتد9يج  ظهر�  �لنحل  خو�{  جميع   "<�
للمصا�فا� �لمتعاقبة ��لمتسلسلة. لذ� نو� بطر$ بعض �ألسئلة عليهم بيا" مد[ تهافت 

 e	لحر�� (	جة  4لى   Pلوصو� �جل  �من  �لعسل.  قر�   Mببنا  �بد  jلذ� �لنحل   e	لصو�  �هذ في  نشاهد 

�لال@مة إلنتاu �لشمع يتكو� �لنحل بعضه فوb بعض لرفع (	جة �لحر�	e، ثم يقو� بعجن لوحا. �لشمع 

بأفو�هه تمهيدً� لبناM خاليا سد�سية منتظمة جدً� �متشابهة تمامًا.
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��" حد�� >< فوضى؟ �كيف نجحت � Zفي نظا �في �لعيش في ظالZ في �لمستعمر
في �لوصوq #لى مثل هذ� �لنظاZ؟

 mفيما ;كرنا- >عال- كخطو  nبإنصا يتأمل   "< #" على كل شخص يملك ضمير� 
�لخو�{  جميع   �pبحيا �لنحل  مثل  مخلو�   Zقيا �لمستحيل  من   "< شك  �ال  عامة. 
�لصحيح - عن طريق  بالوجه  �ستعمالها  ثم  �لخاليا  بنا�  تمكنها من  �لتي  ��لصفا� - 
�لمصا�فا�. #" هذ- �لقابلية �لخا9قة للبنا� عند �لنحل ال تتناسب ال مع حجمها �ال مع 

سعة �ماغها �ال مع عقلها �ال مع شعو9ها. 
�لنقم بمقا9نة قابليا� �لنحل مع �إلنسا" �لذ< هو �لمخلو� �لعاقل ��لو�عي �لوحيد 
له   �مفيد #فر�pية   �غد في جسمه  يؤّمن   "< �إلنسا"  يستطيع  فهل   .d9أل� سطح  على 
لعابه  يجعل  بحيث  �تصميم  بتخطيط   Zلقيا� يستطيع  هل  مثال  �9#�ته؟ � 9غبته   �بمجر
جسمه؟  في   ��لغد هذ-  مثل  �ضع  يستطيع  يريد؟�هل  حينما  صمغية   ��ما #لى   qيتحو
#نجاp شي� ال  توقع  �لعقل ��لمنطق  >نه ال يستطيع هذ�. #;" فهل من  يعلمو"  �لجميع 

يستطيعه �إلنسا" �لعاقل ��لو�عي من �لنحل؟
ال يستطيع ال �لنحل �ال >< حي من �ألحيا� #ضافة عضو من �ألعضا� في جسمه، 
�. #" �جو� �لقابيا� �لخا9قة في �لنحل �ليل على >نها خلقت ��ال #ضافة #فر�p >< ما
لقد  تعالى.  قبل �هللا  #نما خلقت من  �لنحل �جميع �ألحيا� �ألخر[   "# قبل خالق.  من 
خلق �هللا �لنحل لكي تكو" عبر� لإلنسا" �لكي تكو" مدعا� للتأمل ��لتفكير في عظمة 
� �لتي تستطيع عمل كل شي�. �ما على �إلنسا" �لعاقل �هذ� �لخالق �قد9ته �لالمحد�
#ال سماe صو� ضمير- ��لتوجه #لى خالقه في كل عمل من >عماله، �توجيه كل حياته 

�لوجهة �لتي يرضاها خالقه. 

َ��ْألَْبَصاَ	  ْمَع  �لسَّ َيْمِلُك  �مَّْن َ َ��ْألَْ	ِ�   Mَِما �لسَّ ِمْن  َيْرُ@ُقُكْم  َمْن  ﴿ُقْل 

�ْألَْمَر  ُيَدبُِّر  َ�َمْن  �ْلَحيِّ  ِمْن  �ْلَميَِّت   uَُ�ُيْخِر �ْلَميِِّت  ِمْن  �ْلَحيَّ   uُُيْخِر َ�َمْن 

َفَسَيُقوُلوَ� �هللاَُّ َفُقْل َ�َفَال َتتَُّقوَ� ﴾ [ يونس/ ٣١]
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مز�عم �لتطو9يين. 
 ��� �لشمع �لتي كانت في �لبد�ية ما�>�ال: كيف �ستطاعت �لنحل معرفة تركيب ما

غريبة عنها تماما؟ 
 nختال� >< "��ثانيا: كيف تسنى لجميع �لنحل �لتوصل #لى نفس �لتركيب تماما 

�طو�q ماليين �لسنين؟ 
� �لمثالية في �ثالثا: كيف �ستطاعت �لنحل تكوين �لجهاp �لذ< ينتج مثل هذ- �لما

جسمها؟
 ��� �لشمع �لتي تعد �لما��لنفرd �لمستحيل �نقوq بأ" �لنحل نجحت في #نتا� ما
�ألساسية في بنا� خاليا قر{ �لشمع. �لكن هذ� �لنجا$ �حد- ال يكفي، �ال يعني >< 
شي�، أل" �لنحل يجب >" تملك في �لوقت نفسه جميع �لمعلوما� �لهندسية �جميع 

�لقابليا� �لتي يستلزمها مثل هذ� �لبنا�. 
�لخو�{  هذ-  �متلكت  نحلة   "<  dفنفتر �لثانية   ��للمر >يضا  �لمستحيل   dلنفر�
��لمعلوما� ��لقابليا� مصا�فة. �هذ� >يضا ال يكفي على �إلطال�، أل" عليها تعليم بقية 
 Zلمنتج للشمع في >جسا� pكل هذ- �لمعلوما�، �كذلك صنع �لجها �>فر�� �لمستعمر
بقية �لنحل. كما يجب عليها نقل جميع هذ- �لمعلوما� ��لقابليا� #لى >جياq �لنحل 

�لقا�مة مع نقل �تو9يث جهاp #نتا� �لشمع في >جسامها >يضا. 
�عال�� على كل هذ� يجب على جميع �لنحل معرفة كيفية تقسيم �ألعماq ��لوظائف 
فيما بينها لكي تستطيع �لعيش معا. أل" معرفة جميع �لنحل كيفية بنا� �لخاليا ال تكفي، 
�لعمل فيما  �لتي تستطيع بها تنظيم �تقسيم  �لعقل ��لوعي ��لقابلية  بل عليها >" تملك 
بينها. أل" هنا? عالما� �ستفهاZ كثير� �>سئلة عديد� حوq: كيف تنجح 7الn �لنحل 

�لشمَع  �لنحُل   uيستخر� �مرهقة،  صعبة  عملية  �لشمع   u4نتا

 .Tبو) T�من �لغد( �لشمعية على شكل لوحا. صغيرe بقد	 	

نشاهد في �لصو	e �لنحل �هو يقو� ببناM قر� �لعسل.
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كيف تتحد( �بعا( �لخاليا 

�لسد�سية في قر� �لعسل؟
 qقائمة بذ�تها. فهذ- �لخاليا �لتي تتكو" >شكا �#" مرحلة بنا� خاليا �لقر{ معجز
�ألسمى  �لعقل  تجليا�  #ال من  ليست  تماما  بينها  فيما  منتظمة جد� �متسا�ية  سد�سية 

في �لنحل. 
>ماكن  من   qلنز�� يتم  نفسه  �لوقت  �في  �ألعلى،  من  �لعمل  يبد>  �لقر{  بنا�  عند 

مختلفة #لى �ألسفل من قبل مجموعتين >� ثال� مجموعا� من �لنحل. 
يتحد مع صفين 7خرين.  ثم  �لجانبين  يتوسع نحو  �لعسل  #" صفا ��حد� من قر{ 
�يتم هذ� �لعمل في غاية �لتناسق ��لتالZj، #لى �9جة >" �إلنسا" ال يستطيع >بد� مالحظة 
>" �لقر{ قد تكو" من ثالثة >قساZ ملتحمة بعضها مع �لبعض �آلخر. #" صفوn قر{ 
�لعسل �لتي تبنى من ثال� جها� مختلفة تكو" منتظمة #لى �9جة >نها تكو" في �ألخير 
�لسد�سية  �لخاليا  من  مئا�  على  �تحتو<   Zالنتظا� غاية  منتظمة   ���حد بقطعة  قرصا 
�على مئا� من �لز��يا. �ال يمكن مالحظة >< >ثر أل< مكا" �لتحاZ. �هذ� يبرهن >" 
�لنحل ال تبد> بعملها بشكل �عتباطي، بل نها تبد> �قد حسبت �لمسافة بين نقطة �لبد�ية 
�نقطة �لنهاية �نقاm �اللتقا� ��اللتحاZ جيد�. �>بعا� �لخاليا �لسد�سية �لتي تبنيها �لنحل 
�ليرقا�   nلطلع �غر�  Nلعسل �حبو�  nخاليا �غر dفعر (standart ) قياسية  �>بعا
 ��لمستعمر  dعر �يبلغ  >كبر  فتكو"  �لنحل  ;كو9   nغر >ما  ملم.   (٤,٥ هو(٢,٥- 

هنا(٢,٦- ٤,٦) ملم. ١٢٨
�الستشعا9  بريش  �لوسطية  �لجد�9"   dعر�  ��لمستعمر  dعر بقيا3  �لنحل   Zتقو
قر"  ففي  خاصة.  �ستشعا9ها  قر�"  �على  فكها  على  �لريش  هذ-  �توجد  �لحساسة. 
 (sensilla trichodea �ستشعا9)  9يشة   ٨٥٠٠  N9يقا ما  توجد  للنحل   ���حد �ستشعا9 
سمك  لقيا3  �لريش  هذ-   qباستعما �لنحل   Z(١٢٩)تقو �ستشعا9.   �مستعمر  ٥٠٠٠٠٠�

�لقياسا�. �عندما  �لنحل حساسة جد� عند هذ-  يبنونها. �تكو"  �لتي  �لخاليا  جد�9" 
 Zبدفع هذ� �لجد�9 على �لد�� Zببنائه تقو Zلنحل بإضافة �لشمع #لى �لجد�9 �لذ< تقو� Zتقو
 �بشكل خفيف. �هي تعين مد[ مر�نة �لمستعمر� �سمك �لجد�9 من حركة �لمستعمر

 eتبد� �ألقر�� قطعة ��حد� ،Pتصا� ��ال يظهر على قر� �لعسل �j مكا� �لتحا� 

 Mعد(ً� كبيرً� من �لنحل يقو� ببنا ��كأنها خرجت من يد ��حدe. �هذ� شيM مدهش أل

�صنع قر� �لعسل مبتدئًا بمناطق مختلفة منه. 
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 eٍَشَجَر ِمن  �أل	ِ�  في  �ّنما  �لو   ﴿

َسبعُة   �َبعِدِ ِمن   �ُ َيُمدُّ ��لَبْحُر  �قالٌ� 

�هللاَّ   �ّ4ِ �هللاِّ  َكِلَماُ.  َنِفَدْ.  ما  �بُحٍر 

                  ..﴾ َحِكيم  َعِزيٌز 

.[٢٧:�                   [لقما



��قطا	) �ها	�� يحيى (عدنا

�لخاليا يكو" كبير� جد�. فمثال لكي تستطيع �لنحل خز" ٩ .٩ كغم من �لعسل عليها 
>" تبني قرصا يحتو< على ٣٥ �لف مستعمر� سد�سية. ١٣١

في   qللكما  qمثا �لنحل  فإ" خاليا  �آل"  �لمعطا� حتى  �لمعلوما�  من  يظهر  �كما 
تصميم حافا� قر{   "< �لعاZ. كما  تصميمها  مر�حل  مرحلة من  �لبنا� �في كل  >ثنا� 
�لعسل تملك تصميما مدهشا، فالنحل تبني >غطية هذ- �لخاليا بشكل سد�سي ��لجو�نب 
�لنحل بربط   Zهكذ� تقو� .eألضال� >pبأقو�3 منحنية. >ما �لسقف فبشكل مربع متو�
سقوn �لخاليا بين طرفي �لقر{ ببعضها. �بقيامها بوضع سقف كل خلية سد�سية من 
>حد طرفي �لقر{ �سط ثال� خاليا سد�سية من �لطرn �آلخر تكو" قد قو� قر{ 

�� من متانته �تر�بطه. �p� لعسل�

ال مثيل لبناM خاليا �لنحل
�لعلما�  �هشة �;هوال. ��لذ< يدهش  �����p� لنحل كلما� �لعلما� �نيا  كلما بحث 
 qألشكا� بصنع   Zتقو >ين  �قيقة �معرفتها  9ياضية  تنفيذ حسابا�  �لنحل على   �قد9 هو 
�لسد�سية �>ين تقوZ بصنع �ألشكاq �لمتو�pية �ألضالe، >� �ألشكاq �لمنحنية. فمثال نر[ 
في كتاN ( عالم �لنحل The World of bees) �لذ< يعد من �لمصا�9 �لعلمية �لمهمة 
في موضوe �لنحل �هو من تأليف �لباحثة ( ما9< هويت Murray Hoyt ) تلخيصا 

لبنا� قر{ �لعسل:
#" قياZ مختلف �لنحل بوضع �لشمع �لذ< تحمله في >فو�هها في �لمكا" �لصحيح، ثم تشكيل 
 ��تكوين �لسمك نفسه ��لشكل نفسه شي� مذهل �مدهش. �يتبين لنا من هذ� >" كل حشر

من عشر�� �آلالn من هذ- �لحشر�� تعد مهندسا با9عا. 
تقوZ كل نحلة بوضع قطعة صغير� من �لشمع في منطقتها في �لقر{. �مع هذ� تكو" كل 
 eعندما نر�قب �لنحل نظن >نها تسر� .�مستعمر� من خاليا �لقر{ بنفس �لشكل �بنفس �ألبعا
#لى هنا �#لى هنا? بشكل عشو�ئي حسب 9>يها �9غبتها. يوجد في بنا� قر{ �لعسل تصميم 
هندسي �9ئع من ناحية �ألبعا� �من ناحية �لفسح. تقوZ �لمئا� بل �آلالn من �لنحل بالعمل 

١٣٢`�من نقاm مختلفة، �في �لنهاية تظهر >مامنا >نسب �لفر�غا� �>نسب �>كمل �ألبعا
�لعبا�9 >عال- تدعو #لى �لتأمل حقا. فاإلنسا" عندما ال يملك في يد- 7ال� قيا3 
�لقياZ برسم >شكاq هندسية منتظمة.  �لمثلثا� يصعب عليه جد�   �<  ��9سم كالمسطر
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�لخفيف. �في  �لدفع  >ثنا� هذ�  في 
>مر  يظهر   qألعما� هذ-  نهاية 
فسمك   ،>pعجا#� خا�9 
يبلغ  �لخاليا  جد�9"  جميع 
 nتماما ٠٧ .٠ ملم. �ال ينحر
هذ� �لسمك #ال حو�لي ٠٠,٠ملم 
من  �أللف  في  �ثنا"   ><) فقط 

�لميللمتر �لو�حد)١٣٠
  Zلشي� �لملفت للنظر ليس بنا� خاليا �لقر{ فقط بل تحقيق �اللتحا��

بينها >يضا. فالنحل ال تقوZ بتكملة بنا� مستعمر� ��حد� لتنتقل #لى بنا� مستعمر� >خر[، 
�لخاليا  ببنا�  �لعمل  يبد>  �أل�لى   �للمستعمر �لجانبية  �لجد�9"  بإضافة  �لنحل  تقو"  فينما 
�لجديد� باتجا- �لمنطقة �لسفلية من �لقر{، �يتم �لبد� ببنا� جد�9" �لخاليا �لمجا�9� من 
�لمنطقة �لسفلية �بينما يستمر �لعمل في بنا� �لخاليا تلتحق مجموعا� جديد� من �لنحل 
بالعمل. ��لملفت للنظر >" �لملتحقا� �لجديد�� بالعمل من �لنحل تعرn �لمرحلة �لتي 
بلغتها عملية �لبنا�، �تبد> بالعمل على 

هذ� �ألسا3. 
�لسد�سية  �لخاليا  تأخذ   "< �بعد 
بو�سطة  �لنحل   Zتقو �لنهائي  شكلها 
 ��لزيا بطنها  من   -pتفر 7خر  سائل 
�لعمل  ينتهي  �هنا  �لشمع.  صالبة 
على  �لمحتو<  �لقر{  بنا�  �يكمل 
خاليا سد�سية متشابهة �منتظمة غاية 
 ��لنظاZ. �يجب >" نذكر هنا >" عد

بالشمع  �لعسل  قر�  بصنع  تقو�  نحلة  هنا  نشاهد 

قر�  فنشاهد  �لسفلى   e	لصو� في  �ما   .�تفر@  jلذ�

�لنحال.  بعض  �فوقه   Pالكتما� �شك  على  عسل 

�لعامال..
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 �� ��ضح  بشكل  �يظهر  �لعسل.  قر�   Mبنا  Pجد� حو  eكثير تفاصيل  فهنا�  تبين  �كما 

�لقر� مصمم بشكل خا� جد�. �تخيل �جو( �j �حتماP في ظهو	 مثل هذ� �لتصميم 

�خرb يناقض �لعلم ��لمنطق. 4� كل مرحلة من مر�حل  Pخيا Mعن طريق �لمصا(فا. �لعميا

حياe �لنحل تجل من تجليا. �لقد	e �لنهائية هللا تعالى في �لخلق. 

�لقياسا. �لمثاليه في مشط
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 jَ��لُفْلِك �لتي َتْجر 	لّليِل ��لّنهاِ� Sِِ� ��خِتال	في َخْلِق �لّسماَ��ِ. َ��أل �ّ4﴿

في �لَبْحِر ِبما َينَفُع �لّناTَ �َما �نَزPَ �هللاُّ من �لّسماMِ ِمن َماMٍ َفأحَيا ِبِه �أل	َ� َبْعَد 

 Mِِر َبْيَن �لّسَما َموِتَها َ�َبثَّ فيَها ِمن ُكلِّ َ(�ّبٍة َ�َتْصِريِف �لّرَياِ| َ��لّسَحاiِ �لُمَسخَّ

[١٦٤:eلبقر�]  ﴾ ���أل	ِ� آلياٍ. ِلَقْوٍ� َيْعِقُلو

�تسند  �لعسل  قر�  طرَفي  في  توجد  �لتي  �لسد�سية  �لخاليا  تركيب  �ألسفل  �لشكل  في  نشاهد 

4حد�ها �ألخر�، �كذلك @��يا هذ� �لخاليا. �يقو� �لنحل �لصانع لهذ� �لخاليا بحساi هذ� �لز��يا 

عند �لقيا� بصنع قر� �لشمع �خاليا� �لسد�سية.
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لنحال�  تتسع  �لعمل تكو" ضيقة �ال  �قتا طويال. أل" ساحة  �لقر{  بنا�  فقط ألخذ 
 ��� عد� �لخاليا �لمبنية. >ما #" بد>� �لنحل من جها� متعد�>خريا� للعمل #ال بعد pيا
- كما تفعل جميع �لنحل على �لد��Z - فيمكن #شر�? عد� كبير من �لنحل في �لعمل 

مما يؤ�< #لى #تماZ �لعمل بسرعة. 
�كما تبين فهنا? تفاصيل كثير� جد� حوq بنا� قر{ �لعسل. �يظهر بشكل ��ضح >" 
�لقر{ مصمم بشكل خا{ جد�. �تخيل �جو� >< �حتماq في ظهو9 مثل هذ� �لتصميم 
من  مرحلة  #" كل  ��لمنطق.  �لعلم  يناقض  >خر�   qلعميا� خيا� �لمصا�فا�  طريق  عن 

مر�حل حيا� �لنحل تجل من تجليا� �لقد9� �لنهائية هللا تعالى في �لخلق. 

�لحسابا. �لمذهلة للنحل
لكي ند9? �لناحية �إلعجاpية لعمل �لنحل سنفكر في مثاq نقدمه: لنفرd >نك تملك 
�للبنا�  هذ-  9صف  منك   Nلمطلو�  "<�  ،��ألبعا ناحية  من  بينها  فيما  متسا�ية  لبنا� 
�ليمين  �لبد� بهذ� �لرصف من طرفي �لخط ( من  على خط مستقيم. كما يطلب منك 
 nمن �ليسا9)في �لوقت نفسه. >< تحتا� #لى شخص 7خر يعمل في �لرصف في �لطر�
�آلخر. سيكو" هذ� �لعمل سهال لك، �ال يحتا� منك >< حساN. �لكن ما >" تصل 
 qمسافة >صغر من طو �#لى منتصف �لخط حتى تر[ - في >غلب �الحتماال�- �جو
�للبنة. �لكنك تستطيع حل هذ- �لمشكلة بتكسير �للبنة ��ستعماq جز� صغير منها لمل� 

 .�تلك �لفجو� �لصغير
تعمله  ما  عمل  منك   Nلمطلو�  "<  dلنفر ��آل" 
�للبنا�  عد�  تامة  كلها  �للبنا�  تكو"   "< �هو  �لنحل، 
� في كل طرn. فما;� تعمل في هذ- �لحالة؟ ��لموجو
بعمل  �لسد�سي  �لشكل  طبيعة  بسبب  �لنحل   Zتقو  )
>نصاn �لشكل �لسد�سي في �ألطر�n). >< لو عملت 
مثل عمل �لنحل كا" لك حق �ستعماq لبنة مكسو9� في 
كل طرn من طرفي �لخط �لمستقيم. >ما باقي �للبنا� 

 .qفيجب >" تكو� لبنا� تامة �متسا�ية �لطو
#جر��  عليك   Nألسلو� بهذ�  �لعمل  بهذ�   Zتقو لكي 

﴿ �ِهللاِّ ُمْلُك �لّسماَ��ِ. 

َ��أل	ِ� �َما َبيَنُهما يخُلُق 

َما َيَشاMُ َ��هللاُّ َعلى ُكلِّ 

َشيMٍ َقِديٌر﴾ 

[١٧:eلمائد�]
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مثل  نجا$  >ما 
هذ� �إلنسا" في تنفيذ ��pيا 
مثلما  ١٢٠�9جة  مقد�9ها 

تقوZ �لنحل عند بنا� �لخاليا 
 "< ��لسد�سية في �لقر{ فيكا

يكو" مستحيال. 
 "< ننسى  >ال  يجب  ثم 

على  �لمرسومة  �لهندسية   qألشكا�
�لنحل   Zتقو بينما  بعدين،   ��; �لو�9 

 .�بتنفيذ �سطو�نا� سد�سية من ثالثة >بعا
بنا� هذ-  �توجد حسابا� �قيقة جد� عند 

سمك  ناحية  من  �لسد�سية  �السطو�نا� 
�لجد�9" �مقد�9 مر�نتها. �لما كا" �لقر{ 
متكونا من طبقتين تظهر هنا? مشكلة 9بط 
�لطرفين  من  �لخاليا  قيعا"   �< >9ضيا� 

�لعسل  �لعسل من خاليا  ببعضهما. �لكي ال يسيل 
يوجد هنا? ميل مقد�9- ١٣ �9جة في هذ- �لخاليا. ١٣٣

�عال�� على هذ� فقد ;كرنا بأ" قر{ �لعسل عبا9� عن قر{ متكو" من عد� قطع 
قطعة  توسع  من  يتشكل  ال  �لقر{   "<  >< �آلخر.  �لبعض  مع  بعضها  >لتحمت  مختلفة 
صغير� بالبنا� تد9يجيا. بل يتشكل من 9بط نهايا� قطع مختلفة تبنيها >فر�� مختلفة من 
�لنحل بشكل مستقل. �عندما يتم 9بط >طر�n �لقطع �لمختلفة للقر{ ��لمبنية في نفس 
�لتي  �لسد�سية  �لخاليا  تبقى  >ثر. �ال   >< يبقى  يظهر �ال  نقاm مختلفة، ال  من  �لوقت 
 >< �< ناقصة �ال تظهر >< فر�� في �ال9تفاعا�   nلتقا� هذ- �ألطر�� تقع في مناطق 
خالn �عدZ تناسق بين �لخاليا. �تقوZ �لنحل بتوصيل نهايا� �>طر�n مختلف �لقطع 
�نتها�  �لربط عند  لمناطق  �ثر   >< #لى �9جة ال يمكن مالحظة  ��لمناطق بشكل كامل 

عمل قر{ �لعسل. 
�قد يخطر على �لباq �لسؤ�q �آلتي: لما;� ال تبد> �لنحل بالعمل من طرn ��حد فقط 
عند بنا� �لقر{؟ لو قامت �لنحل ببنا� قر{ �لعسل من جهة ��حد� >� من طرn ��حد 

�ألسفل  �لشكل  في  نشاهد 

�لتي  �لسد�سية  �لخاليا  تركيب 

�لعسل  قر�  طرَفي  في  توجد 

�ألخر�،  4حد�ها  �تسند 

�لخاليا.   �هذ @��يا  �كذلك 

 �لهذ �لصانع  �لنحل  �يقو� 

�لز��يا   �هذ  iبحسا �لخاليا 

�لشمع  قر�  بصنع  �لقيا�  عند 

�خاليا� �لسد�سية.
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� في �ألطر�n مهم جد�.فلو بنيت هذ- �لخاليا �لناقصة �فإ" عرd �لخاليا �لناقصة �لموجو
بعرd >قل >� >كبر من �لمطلوN تظهر مشاكل �لربط عند �لوصوq #لى �لمنتصف، فال 
 "< لها �هي  �النتبا-  نقطة >خر[ يجب  �لربط بشكل صحيح. �توجد هنا  يتحقق هذ� 
 Zنفذ� �عملت بشكل صحيح �حسب �لياسا� �لصحيحة فإ" قيا "#� qجميع �ألطو�
#حد[ مجموعا� �لنحل �لعاملة في �لبنا�بالبد� بالعمل >سفل >� >على قليال من �لمكا" 
�لقر{  منتصف  #لى   qلوصو� عند  تظهر  ما  �لمشاكل سرعا"  فإ"  منه  �لبد�   dلمفر��
حيث ال يمكن حينئذ توصيل مجموعا� �لخاليا �لسد�سية بعضها ببعض. �شي� 7خر 
 nمهم >يضا �هو #" قامت مجموعة �لنحل �لعاملة في �لمنطقة �لوسطى من �لقر{ بحر
�لربط مع  تأمين  �ليمين السستحاq >يضا  #لى  �ليسا� >�  #لى  �لسد�سية قليال  بنا� �لخاليا 

�لخاليا �لسد�سية �ألخر[ �آلتية من �لطرفين.
�لو 9جعنا #لى �لمثاq �لسابق نقوq #نه #" تدخل شخص ثالث في �لبنا� باللبنا� في 
�لقسم �لوسطي من �لخط بينما �لبنا� مستمر من �لطرفين �لأليمن ��أليسر �بت �لفوضى 
في �لعمل. �في هذ- �لحالة على �لشخص �لثالث >" يحسب بدقة >ين يضع �للبنة �أل�لى 
بالضبط. ألنه �ضع �للبنة في مكا" غير صحيح يؤ�< #لى ظهو9 فر�Ú في كال �لطرفين 

من �لعمل.
 mنقا في  مشاكل   >� تظهر  �ال  �ألخطا�،  هذ-  مثل  في  �بد�  تقع  ال  �لنحل  �لكن 
�اللتقا� ��لربط �ال يظهر �< >ثر ألماكن �لربط مهما تعد�� مجموعا� �لنحل �لعاملة 
في بنا� �لقر{ في �لوقت نفسه. بل تظهر كل نحلة �كأنها مهندسة متمرسة تعمل في 

ظل تناسق �تالZj مع باقي �لنحل

هل تستطيع 	سم خاليا في قر� 

عسل باستعماP �لقلم فقط؟
��آل" سنقوZ بتجربة �سهل �>بسط من >جل تقييم عمل �لنحل. جربو� �لقياZ برسم 
�شكاq سد�سية على �9قة �عتيا�ية با�ئين بالرسم من عد� >9كا" من �لو9قة، �حا�لو� 
>" تربطو� هذ- �ألشكاq �لسد�سية بعضها مع �لبعض �آلخر عندما تصلو" في �لرسم #لى 
 .qال يظهر في نتيجة 9سمكم هذ� >< >ثر ألماكن �التصا< mمنتصف �لو9قة. �لكن بشر
 set ( 3كّو �< qفرجا �< ���ألهم >ال تحا�لو� �الستعانة في >ثنا� هذ� �لرسم بأ< مسطر
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بعض �لحسابا� >�ال. ألنه ال يمكنك �لنجا$ في تنفيذ �لعمل بشكل عشو�ئي. فعليك 
مثال �لقياZ بالحسابا� �آلتية: 

١. تأخذ بيد? شريطا للقيا3 �تقيس طوq �لخط. 
٢. تقوZ بقيا3 طوq �للبنة. >< قيا3 طوq �حد� �لبنا�. 

٣. تقوZ بتقسيم طوq �لخط على طوq �للبنة. فإ" لم يكن طوq �لخط من مضاعفا� 
طوq �للبنة تحصل على 9قم كسر<.

� في �لعد� �لذ< تحصل علية نتيجة �لقسمة >عال- مهم p9بعد �لفا �٤. �لرقم �لموجو
�لرقم  �للبنة. فمثال #" كا" هذ�  جد� ألنه يعين لك مقد�9 ما يجب عليك تكسير- من 
٢٥,٠ فيجب >ال يزيد مجموe طوq �للبنتين �للتين تضعهما على �لطرفين عن هذ- �لنسبة. 

�هكذ� تستطيع �لقياZ بتعيير مناسب حسب �لقيمة �لتي تحصل عليها.
٥. تقوZ - حسب �لرقم �لذ< تحصليه - بوضع لبنة قصير� على كل طرn من طرفي 
�لخط، ثم تستطيع #كماq �لبنا� �>نت مطمئن. �عندما تصل من �لطرفين #لى �لمنتصف 
ستكو" �للبنة �ألخير� �لتي تضعها لبنة كاملة. هذ� #;� كنت قد قمت بالعمليا� �لسابقة 

��" >< خطأ. 
�كما يظهر مما جا� >عال- فإنك تضطر لعمل بعض �حلسابا� ��ستعماq بعض 

7ال� �لقيا3 للنجا$ ¡ تنفيذ هذ� �لعمل. 
� في ���آل" لنأ� #لى حسابا� �لنحل �لتي هي >عقد بكثير من �لحسابا� �لموجو

مثاq �لبنا� باللبنا� >عال- ��لتي تقوZ بها �لنحل ��" �الستعانة بأ< 7لة قيا3:
لنذكر مر� >خر[ بأ" ما تقوZ به �لنحل ليس �لقياZ برسم خط مستقيم فو� سطح 
 �مستو، �ال 9صف لبنا�، بل بنا� خاليا سد�سية منتظمة جنبا #لى جنب �بنفس �ألبعا
بينما يتر��$  �ماغها (٧٤,٠) ملم مكعب فقط.  "p� يبلغ ���لمقاييس. ��لنحل حشر
�pنهامن ٨٠ #لى ١٠٠ ملغم.١٣٤ �مع ;لك تستطيع �لقياZ بحسابا� ال يستطيعها #ال 
�إلنسا". بل >حيانا بحسابا� يجد حتى �إلنسا" صعوبة فيها مثل حساN �لز��يا، �لكنها 
تقوZ بهذ- �لحسابا� ��" >< خطأ، فتبني خاليا سد�سية منتظمة �متسا�ية فيما بينها. 
�لعسل  بنا� قر{   Zتقو ��لمستعمر �لعامال� في  �لنحل  �يجب >ال ينسى هنا >" جميع 

بشكل متعا�" �بشكل متناسق.
عرd كل خلية من �لخاليا �لتي تقوZ �لنحل ببنائها يتر��$ بين ٢,٥ ملم �بين ٤,٥ 
 ��� من �لحيز بشكل جيد عندما يكو" �لحيز محد��ملم على �لد��Z. �لكي تتم �الستفا
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�لز��يا في قر� �لعسل
على �لنحل �لتي تقوZ ببنا� �لخاليا في �لقر{ �النتبا- #لى ثالثة >نو�e من �لز��يا:

١. �لز��يا �لد�خلية للخاليا �لسد�سية. 
 .d9٢.  �لز��ية �لتي تشكلها هذ- �لخاليا مع �أل

� في قعر �لخاليا �لسد�سية. �٣. ��pيا متو�pيا� �ألضالe �لموجو

  تنجح �لنحل في عمل ��pيا �9جتها ١٢٠�9جة بالضبط، �هي �لد9جة �لضر�9ية 
لألشكاq �لسد�سية. ��لنقطة �ألخر[ �لتي تهتم بها نحل �لعسل عند بنا� هذ- �لخاليا هي 
ميل هذ- �لخاليا. فلو بنيت هذ- �لخاليا مو�pية لألd9 تماما لساq �لعسل �لمخز�" فيها 
#لى �لخا�9. لذ� تقوZ �لنحل برفع �لخاليا من �لطرفين مقد�9 ١٣ �9جة، فتمنع بذلك من 

١٣٥ .d9ية لألpكو" �لخاليا مو�
>ما �لز��ية �لثالثة �لتي تصنعها �لنحل فهي ��pيا �لتقا� قيعا" �لخاليا. �قد >حدثت هذ- 
�لز��ية نقاشا� بين �لعلما�. �في �لنهاية خرجت �لنحل ظافر� من هذ- �لنقاشا�. �هذ� 

موضوe مهم جد� �ملفت للنظر. 

:Mحر@ته �لنحل ضد �لعلما� jلنصر �لذ�

�لحساi �لخالي من �لخطأ للميل
;كرنا سابقا >" �لنحل تبني قر{ �لعسل باتجاهين. فغرn �لخاليا �لتي 
 �< >9ضيتها  في  قيعانها(><  في  تتحد  سد�سي  موشو9  بشكل  تكو" 
� في �لطرn �آلخر. �>قر�{ �لعسل �قاعدتها) بقيعا" �لخاليا �لموجو
�لتي تبنيها �لنحل تكو" كاملة من جميع �لنو�حي �تملك تصميما �9ئعا. 

غير >نه يوجد في نقاm �التحا� لغرn �لخاليا تصميم �9ئع 7خر. 
 ��جو هي  �لتصميم  هذ�  في  مالحظتها  يجب  �لتي  �أل�لى  �لنقطة 
بشكل  هي  �لتي  �لخاليا  قيعا"  في  مربعة   eضال< متو�pيا�  ثالثة 
قد صممت   �مستعمر >" كل  �لثانية هي  ��لنقطة  موشو9 سد�سي. 
لكي تكو" على �لد��Z في �سط ثال� خاليا من �لطرn �لخلفي. 

خلية  4لى  ننظر  عندما 

 ��سد�سية من �ألعلى نر� 

 Pتصا� من  تتألف  قاعدتها 

من  مجموعا.  ثال� 

مربعا. متو�@ية �ألضال=.
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��" �لقياZ بأ< حسابا�. ستر�" في نهاية �لتجربة >" هذ� >مر صعب جد� � (square
بل مستحيل. فإ;� تصو9نا �جو� ثالثة >� >9بعة >شخا{ يقومو" بهذ� �لرسم على �لو9قة 

�9كنا بشكل >فضل مد[ �لصعوبة �لفائقة في هذ� �لعمل. < nطر�< �نفسها �من عد
�عليكم >" تتذكر�� >يضا >نه عندما تخطأ�" في �لرسم تستطيعو" مسح �لرسم �لخطأ 
�تعيد�" �لرسم. �لكن �لنحل عندما تقوZ ببنا� �لخاليا ال يوجد >مامها مجاq �لخطأ ثم 
 "��� �#صال$ هذ� �لخطأ. فهي تقوZ ببنا� �لخاليا �لسد�سية في قر{ �لعسل مر� ��حد

>< خطأ. 
�هذ- �ألمثلة تبين لنا >" قياZ �لنحل ببنا� �لخاليا �لسد�سية �لمنتظمة بمنتهى �لر�عة 
ثم 9بط هذ- �لخاليا ببعضها لتكوين قر{ �لعسل >مر في غاية �لصعوبة. �عال�� على 
 �هذ� فإ" �لمعجز� �لظاهر� في قد9
�لخاليا  هذ-  بنا�  على  �لنحل 
�لمنتظمة منذ ظهو9ها على �جه 
�ألd9 ليست مقتصر� على هذ� 

�ألمر فقط. 

سد�سية   Pشكا� 	سم   ��إلنسا على  يستحيل 

تر�   ��)  Pألشكا�  �هذ �توحيد  بالقلم  منتظمة 

ماليين  منذ  �لعمل  بهذ�  �لنحل  يقو�  بينما  �ثر،   j�

�لسنين!
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�مهما كا" فهنا? خطأ موجو�. �قد �عتقد �لعلما� >" �لنحل قد �قتربت في حساباتها 
من �لحقيقة، �لكنها لم تصل #ليها تماما. �لكن �لشي� �لمدهش هنا >نه تبين >" �لنحل 

لم تخطأ >بد�ً. �#ليك �لتفاصيل:
 Colin Maclarin ماكَلو9"  كولن  �لمشهو9  �السكتلند<  �لرياضي  �لعالم   �>عا
هذ-  نتائج  عن  �إلعال"  تم  �عندما  جديد.  من  نفسه   Nلحسا�  )) ٦٤٧١ - ٨٩٦١
>علن  �لرياضي  �لعالم  �لعلم. أل" هذ�  عالم  في  �هشة � ��لحسابا� >حد� ضجة كبير
>" �لز��يا �لتي تستعملها �لنحل مضبوطة مائة في �لمائة �تخلو من >< خطأ مهما كا" 

نحل  حق  في   Pنقو  �� نستطيع   �Fما “�لكن   :Pقا�  eلصغير�  eلحشر�  �هذ  �تجا Fهل   ��	�) حتى 

�لعسل؟!!”

 e	عشاشها من �لتبن ( في �لصو�4� قيا� �لنحل بصنح �لخاليا �لسد�سية �لر�ئعة، �قيا� �لعصافير بصنع 

لها  �بناM مساكن  �لتربة  �أل	�نب بحفر  قيا�   �� �ليمنى)   e	لصو�  ) �لسد�(  ��لقندT بصنع  �ليسر�) 

� جميعها قد خلقت من قبل �هللا. �هنا�  هذ� �لغر�ئز �لكامنة �لتي تقو( مختلف �ألحياM برها� على 

�مثاP �ضر�i هذ� �لتصرفا. برها� �(ليل على �جو( �هللا �لذj خلق �لكو� كله ضمن تخطيط  �4

معين �جهز �ألحياM بقابليا. مدهشة �	�ئعة.

�نظر:

G. Mansfield, Creation or)

 Change? God,s purpuse with mankind proved by the wonder of the  universe,  Logos  

.publication

� يذكر في حق �لنحل؟� �ما�F يستطيع (�	�
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 ��لبنية �لمتد�خلة مع بعضها �لبعض تؤمن >قصى �9جة من �لقو �هذ- 
 ���لمقا�مة للخاليا. �نستطيع >" نقوq >" �لخاليا �لمتحد� في �لقاعد

تبد� �كأنها قد �لتحمت مع بعضها بقيو� فوال;ية. 
�لعسل  �لموجو� في خاليا قر{  �لر�ئع  �لتصميم  �ققو�  �لذين  �لعلما�  �ندهش  �قد 
لثال�  قيعا"  ثالثة  تشكيل  في   ���لموجو  ��لمعقد �لرياضية  �لحسابا�  شاهد��  عندما 
�لتصميم يحتا�  خاليا قاعا لمستعمر� ��حد� في �لجهة �ألخر[ من �لقر{. أل" هذ� 

#لى عمليا� 9ياضية في غاية �لتعقيد. 
�لتي  �لز��يا  >نسب  مقد�9   Nلحسا �قيقة �  �معقد بحسابا�  �لرياضيا�  علما�   Zقا
 "< #لى   ”Konig”9لمشهو� �لرياضي  �لعالم  �توصل  >عال-.   ��لمذكو9  mلشر�� تحقق 
>فضل �لز��يا في قعر �لخاليا �لسد�سية هي ١٠٩ �9جة �٢٦ �قيقة، �٧٠ �9جة �٣٤ 

�قيقة. 
حسنا  �لكن ما �لز��يا �لتي تستخدمها �لنحل؟ حسب �لقياسا� �لدقيقة �لتي >جريت 
ظهر >" هذ- �لز��يا هي ١٠٩ �9جة �٢٨ �قيقة، �٧٠ �9جة �٣٢ �قيقة. �>نه ال يوجد 

>< تغيير >� �نحر�n في هذ- �لز��يا. 
كا" هذ� >مر� ال يصد�  #;" فقد �ستطاعت �لنحل �لوصوq #لى نجا$ ال يصد�، 
��لوصوq #لى نتيجة لم يستطع �لوصوq #ليها سو[ �لعلما� �لعباقر� �لمختصين في علم 

�لرياضيا�. 
�لكن حسابا� �لنحل كانت تختلف بمقد�9 ١/ ٣٠ من �لد9جة ( �لد9جة تسا�< 
�قيقة. ��لفر� بين حسابا� �لعلما� �بين حسابا� �لنحل يسا�< �قيقتين >< جزً�  ٦٠
من ثالثين جز� من �لد9جة �لو�حد�). #;" فإ" �لنحل تخطأ في >ثنا� صنعها لخاليا �لعسل 

خطأ صغير� جد� يبلغ جزً� من ثالثين جز� من �لد9جة. 

عندما تتجا�	 ثال� قو�عد للخاليا �لسد�سية (�لتي تتكو� من مربعا. متو�@ية �ألضال=) تظهر 

تلقائيًا قاعدe لخلية سد�سية في �لطرS �لثاني من �لقر�. �بهذ� �لطريقة تلتحم �لخاليا في طرَفي 

�لقر� بعضها مع بعض �يبد� �لقر� �كأنه قطعة متينة ��حدe. ��لز��يا �لموجو(e في 

هذ� �لمربعا. �لمتو�@ية �ألضال= (قيقة �كاملة بكل معنى �لكلمة.
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�لخطأ  �لذ< عمل معه. �كا"   9��لعالم كونك ��لكا قبل  �لخطأ كا" من  ضئيال، �>" 
ناتجا من خطأ في جد��q �للوغا9يتما� �لتي �ستعملوها 7نذ�?. 

��لخالصة ال يوجد >< خطأ في �لخاليا �لتي تبنيها �لنحل. ١٣٦. �>" مقد�9 �لخطأ 
�لبالغ ٣٠/١ من �لد9جة يعو� لعلما� �لرياضيا� �ليس #لى �لنحل. 

لما�F �لشكل �لسد�سي؟
 Zقيقة جد� يصعب حتى على �إلنسا" �لقيا�كما تبين فإ" >قر�{ �لعسل تستند #لى حسابا� 

بها. �هي تر�كيب معما9ية �9ئعة تدهش �لعلما�. 
�قد قاZ �لعلما� �لذين �ققو� ��9سو� خاليا �لنحل ببحو� كثير� �مفصلة للتوصل #لى سبب 
�ختيا9 �لنحل �لشكل �لسد�سي على �لد��Z �ليس >< شكل 7خر كالشكل �لثماني >� �لخماسي 

>� �لمثلث >� �لمربع. 
يقوq �لعالم ( كاq9 فو" فرسك Karl von Frisch) - �هو من >شهر �لعلما� �لمختصين 
في موضوe �لنحل - في كتابه ( �لحيو�" �لمعماAnimal Architecture >9) ما يأتي 

:qجو�با على هذ� �لسؤ�
“لو صنعت خاليا �لنحل بأشكاq >خر[ كالشكل �لد�ئر< >� �لخماسي لظهر� هنا? 
مناطق غير مستعملة. >< لتم خز" مقد�9 >قل من �لعسل، �الستعملت كمية >كبر من 
�لشمع ��" فائد� لمل� هذ- �لفر�غا�. �لو �ستعملت �ألشكاq �لمربعة >� �لمثلثة لكا" 
 �من �لممكن خز" �لكمية نفسها من �لعسل فيها #" كانت >عماقها كعمق �لمستعمر
�لسد�سية. �لكن >قصر محيط موجو� بين هذ- �ألشكاq هو محيط �لشكل �لسد�سي. 
� �لمستعملة في بنا� �لشكل �لسد�سي ��يعني هذ� >نه على �لرغم من تسا�< �لحجوZ فإ" �لما
�لنتيجة  #لى  نتوصل  �هنا  �لثالثية.   �< �لرباعية   qألشكا� في  �لمستعملة   ��لمو� من  >قل  تكو" 
� من ��التية: #" �لشكل �لسد�سي بينما يستطيع خز" >كبر كمية من �لعسل فإنه يتطلب >قل ما
 ��لشمع. >< >" �لنحل تستعمل >فضل �ألشكاq. #" �ستعماq �لنحل للخاليا �لسد�سية عبا9
عن تصميم هندسي. فالخاليا متالئمة بعضها مع �لبعض �آلخر �جد�9نها مشتركة. �هذ� يؤمن 
�ستعماq �قل كمية من �لشمع لخز" >كبر كمية من �لعسل. ثم >" هذ- �لخاليا تملك مقا�مة 

 ١٣٧ .”nضعا< �كبير� #; تستطيع حمل >ثقاq >كثر من �pنها بعد
9� كاq9 فو" في �القتبا3 >عال- �إلجابة على سؤ�q:3 لما;� �لشكل �لسد�سي؟ p. �لكن �<
�لسؤ�q �ألساسي �لذ< يجب >" نجيب عليه هو: كيف �ستطاعت �لنحل �لتوصل #لى مثل هذ� 
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﴿ �لَحْمُد ِهللاِّ �لذj َلُه ما في �لّسَماَ��ِ. �َما في عسل �لنحل

�أل	ِ� �َلُه �لَحْمُد في �آلِخَرeِ َ�ُهَو �لَحِكيُم �لَخِبيُر ﴾ 

[سبأ:١]



��قطا	) �ها	�� يحيى (عدنا

� للرقصا� فتعرn بعد �لمصد9 �لغذ�ئي. �٩. تستطيع قيا3 �لتر
١٠. تستطيع حساN مقد�9 �لز��ية بين �لمصد9 �لغذ�ئي �بين �لشمس عند >��� �لرقصا� 

 .>�في �لمستعمر� �لموضوعة بشكل عمو
١١. تستطيع بنا� خاليا سد�سية منتظمة جد�. 

�لكن يجب مالحظة >" هذ� �لمخلو� �لذ< يستطيع �لقياZ بجميع �ألعماq >عال- ال يملك 
في �ماغه من �لخاليا �لعصبية #ال عد�� >قل من �لخاليا �لعصبية �لضر�9ية عند �إلنسا" للنطق 
 eفقط �تعني في �للغة �لالتينية: (نحل �لعسل). (١٣٩) #" مجمو (apis mellifica) بكلمة
حجم �لدماÚ عند �لنحل يبلغ (٧٤,٠) ملليمتر� مكعبا فقط. (١٤٠) بل #" �ماÚ �لملكة �لتي 
تعد >هم فر� في �لمستعمر� >قل من هذ� �لحجم - على �لرغم من كبر حجم �لملكة - حيث 
يبلغ (٧١,٠) ملليمتر� مكعبا فقط. لذ� نتوصل من خالq هذ- �لمعلوما� #لى �لنتيجة �آلتية: 
ال توجد >< عالقة باألعماq �لتي تقوZ بها �لنحل مع �ماغها. فجميع قابلياتها �لر�ئعة هذ- #نما 

قد “ �هبت “ لها. 
��آل" لنفكر في هذ- �لمعلوما� مر� >خر[، �لنتسا�q: من �لذ< �هب كل هذ- �لقابليا� 
 Zلتي تستطيع �لقيا�� �� بقابليا� عديد��لخا9قة للنحل؟ فكيف ظهر� هذ- �لمخلوقا� �لمز�
>خذ   "��� �ال�تها  منذ  �لمخلوقا�  هذ-  تستطيع  �كيف  �إلنسا"؟  عنها  يعجز  بحسابا� 
تنظيم  ظل  في  �ظائفها  #يفا�  تستطيع  �لخا9قة؟�كيف   qألعما� هذ-  بمثل   Zلقيا� تد9يب   ><
�جتماعي �قيق؟ أل" نظامها �الجتماعي من �لر�عة بحيث يستدعي عقال 9فيع �لمستو[. فكيف 

�ستطاعت هذ- �لمخلوقا� تحقيق مثل هذ� �لمستو[ �لرفيع من �لتنظيم؟
 �عندما نفكر حوq هذ- �ألسئلة نجد >مامنا هذ- �لحقيقة �لوحيد�: #" �هللا تعالى ;� �لقد9
� هو ��هب هذ- �لخو�{ �هذ- �لقابليا� �لمدهشة للنحل. ��هللا تعالى يرينا في هذ� ��لالمحد�
�لمخلو� �في غير- من �لمخلوقا� علمه �لالنهائي �خلقه �لبديع من غير مثاq مسبق. �ما على 

�إلنسا" �لمشاهد لر�عة >مثاq هذ� �لخلق سو[ تسبيح �هللا تعالى �تقديسه ��الستسالZ له. 

 َّ�ْلُت َعَلى �هللاِّ َ	بِّي َ�َ	بُِّكم مَّا ِمن َ(Oبٍَّة 4ِالَّ ُهَو Oِخٌذ ِبَناِصَيِتَها 4ِ ﴿ 4ِنِّي َتَوكَّ

َ	بِّي َعَلى ِصَر�ٍ� مُّْسَتِقيٍم ﴾ [سو	e هو( ٥٦]
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�الكتشاn؟. �لكي يد9? �إلنسا" >" �لنحل لم تتوصل #لى مثل هذ� �لتصميم �لر�ئع ��لخالي 
من >< خلل >� قصو9 نتيجة تطو��9 بطيئة ضمن مر�حل تطو9ية خيالية  لكي يد9? �إلنسا" 
هذ� �ألمر فيكفي فقط >" يكو" شخصا منطقيا. أل" �لظن بأ" �لنحل جربت �لشكل �لخماسي 
مثال >�ال ثم تحولت بعد ;لك #لى تجربة �لشكل �لثالثي، ثم #لى �ألشكاq �ألخر[ �>نها بعد 
�>نها  �القتصا�ية  �لناحية  من  �ألفضل  هو  �لسد�سي  �لشكل   "< �9كت <  Zألعو�� مئا�  مر�9 
قر�9 بعد ;لك �لتمسك بهذ� �لشكل. مثل هذ- �لظنو" ظنو" خرقا�. �pعم صحة مثل هذ� 
�لسينا9يو #�عا� بوقوe �لمستحيل من �لناحية �لعقلية ��لمنطقية #ال #;� �عتبرنا �لنحل مخلوقا� 

عاقلة �مد9كة كاإلنسا". 
لقد خلقت �لنحل من قبل �هللا تعالى، �لم تعش مر�حل تطو9ية، �لم يصبها >< تغيير منذ 

خلقها. �قد ملكت منذ خلقها جميع �لصفا� ��لخو�{ �لتي تتمتع بها �آل". 

�لنتيجة
لقد �ستعرضنا في هذ� �لكتاN كيف >" هنا? >عماq كثير� تقوZ بها �لنحل تثير �لدهشة 
��إلعجاN عند �إلنسا". ففي >ثنا� �لفتر� �لقصير� لعمرها ��لبالغة بضعة >سابيع تنتقل من عمل 
#لى عمل في ��خل �لمستعمر� �تنجز جميع >عماq �لمستعمر� من 9عاية �حضانة �ليرقا� #لى 

بنا� >قر�{ �لعسل، �من جمع �لغذ�� #لى صنع �لعسل. 
�لتي تنجح في تنفيذ كل هذ- �ألعماq حو�لي ٧٠٠٠ مستعمر� عصبية في  �لنحل  تملك 
>جسا�ها. بينما يبلغ عد� �لخاليا �لعصبية في جسد �إلنسا" مليوني ضعف هذ� �لعد�. �١٣٨مع 

:Nآلتية �لتي �ستعرضنا بعضها بالتفصيل في هذ� �لكتا� qهذ� تستطيع �لنحل تنفيذ �ألعما
١. �لعديد من �ألعماq �لمعقد� في �لمستعمر�: تغذية �لصغا9، عمليا� �لتنظيف، عمليا� 

 .��لتهوية، تصليح بعض جو�نب �لمستعمر� �سد �لشقو� في �لمستعمر
٢.  تستطيع �لتمييز بين �ألصدقا� �بين �ألعد�� من بين �لنحل. 

٣. تستطيع تعيين �التجا- حسب مقد�9 �لز��ية مع �لشمس. 
٤. تستطيع تمييز �ألشعة فو� �لبنفسجية. 

٥. تستطيع حساp� N" حبوN �لطلع �لتي تحملها. 
� على سطح �ألd9، ��لر��ئح �لتي �٦. تستطيع بو�سطة بريق �لسما� ��إلشا��9 �لموجو

تصا�فها في طريقها تعيين خط سير صحيح في طير�نها. 
٧. تستطيع تعيين �لمسافة �لتي تقطعها في >ثنا� طير�نها. 

٨. تستطيع تعيين >فضل مكا" موجو� في �لمستعمر� لخز" �لغذ��. 
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��قطا	) �ها	�� يحيى (عدنا

خدمت �لنحل �إلنسا" بإنتاجها �لعسل منذ >قدZ عصو9 �لتا9يخ، فتا9يخ تربية �لنحل 
١٤١.��#نتا� �لعسل يرجع #لى سنة ٣٥٠٠ قبل �لميال

4نتاu �لعسل
� �ألساسية ��لرئيسية للعسل هو �لرحيق �لذ< تجمعه �لنحل �كما هو معلوZ فإ" �لما
تلعب  #لى عسل. �ال  �لرحيق  بتحويل  �لنحل   Zلفو�كه. �تقو� بر�عم  �ألpها9 �من  من 
حبوN �لطلع ���9 في صنع �لعسل. �تستخدZ �لنحل حبوN �لطلع لمو�جهة حاجتها 

من �لبر�تينا�. 
يتعرd �لرحيق �لذ< تجمعه �لنحل من �ألpها9 �من بر�عم �لفو�كه في عضو ��خلي 
غني  عجيني   Zقو� #لى   qيتحو� كيميائي  تغير  #لى   p �لعسلية   ��لمعد  p يدعى  للنحل 
بالفيتامينا� ��لمعا�" ��لسكر. ثم ُيخز" �لعسل في خاليا قر{ �لعسل �يغطى بطبقة 
من �لشمع. �يصل �لعسل #لى مذ�قه �قو�مه �لمعر�n خالq خزنه في هذ- �لخاليا نتيجة 

لنظاZ �لتهوية �لخاصة �لتي تقوZ بها �لنحل.١٤٢
 eنو #لى  �مذ�قه  فيه   ��لموجو �لسكر   "pتو�� �لعسل  لو"  في   nالختال� �يرجع 
في   ���لموجو  ��لمتطاير �لدهو"  #لى  �لعسل  �9ئحة   ��تعو تماما.  �لمجمع  �لرحيق 

�ألpها9. �هذ- �لدهو" �لمتطاير� هي �لتي تشكل ��9ئح �ألpها9 كذلك. 
 Zفمثال لكي يتم صنع نصف كيلو غر� .�يحتا� صنع �لعسل �#نتاجه #لى مشقة كبير
من �لعسل يجب على ٩٠٠ نحلة �لعمل طو�q يوZ ��حد. �يمكن تحويل جز� فقط 
مما تجمعه �لنحل #لى عسل. �#" مقد�9 �لعسل �لمنتج من �لرحيق متعلق بتركيز �لسكر 
 qها9 �لتفا$. لذ� ال يتحوp< في هذ� �لرحيق. فمثال ال يوجد سكر كثير في ��لموجو

من 9حيق pهر� �لتفا$ #ال جز� صغير فقط #لى عسل.١٤٣
نحلة  >لف  �لصافي يجب على ١٧  �لعسل  من  �لحصوq على ٤٥٠ غم  >جل  من 
 �pيا9� عشر� ماليين pهر�. يستوجب معدp qيا9� �عتيا�ية للنحل لألpها9 �لقياZ بزيا9
�قيقة. لذ� فللحصوq على ٤٥٠ غر�ما من �لعسل  ٢٥ �٥٠٠ pهر� تقريبا �تد�Z �لزيا9

�لصافي تحتا� �لنحل #لى ٧٠٠٠ ساعة عمل.١٤٤
� في صنع �لعسل، #ال >" �لنحل تقوZ بصنع ��على �لرغم من �لمشقة �لكبير� �لموجو
كميا� من �لعسل تبلغ >ضعاn حاجتها. �ال شك >" هذ� نعمة كبر[ يهديها �لخالق 

#لى �إلنسا". 
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�إلعجا@ في �لعسل

ا ِفي ُبُطوِنِه ِمْن َبْيِن  4ِ�َ�َّ َلُكْم ِفي �ْألَْنَعاِ� َلِعْبَرeً ُنْسِقيُكْم ِممَّ﴿

اِ	ِبيَن﴾ [�لنحل/٦٦] َفْرٍ� َ�َ(ٍ� َلَبًنا َخاِلًصا َساِئًغا ِللشَّ



��قطا	) �ها	�� يحيى (عدنا

محتويا. �لعسل
ال شك >" �لخاصية �أل�لى للعسل �لتي تتبا�9 #لى �لذهن هي >" طعمه حلو. �يرجع 
بنسبة  �لعنب  �لعسل. سكر  في  �لسكر  من   eنو�< ثالثة   ��جو #لى   ��لحال� هذ-  سبب 

٣٤٪، �لسكر�p بنسبة ٢٪، ��للفيلوp (levulose) >< سكر �لفاكهة بنسبة ٤٠٪ 
�#ضافة #لى هذ� يوجد في �لعسل ما� بنسبة ١٧٪، ��لقسم �لباقي >< ٧٪ منه يحتو< 
�لطلع   Nحبو� ��لفوسفو9   Zلمغنيسيو�� �لكبريت  �مركبا�   Zيو���لصو �لحديد  على 
��لبر�تين ��لحو�مض. ��لخليط �ألخير ( >< ٧٪) هو �لذ< يعين نوعية �لعسل �مد[ 

جو�ته.١٤٥
هنا? فر� مهم هو �لذ< يميز �لعسل عن �لسكر، فالسكر ال يختلط بالدZ #ال بعد 
�لحاجة   "��� بسرعة   Zبالد فيختلط  �لعسل  >ما  �لهضمي.   pلجها� في  هضمه  عملية 
سكر   Nنقال� من  تنتج  �لفو�كه  �سكر  �لعنب  سكر  من  محتوياته  أل"  هضمه.  #لى 
تعد  �لسكر  من   eألنو�� فهذ-  لذ�   .�كبير بنسبة  �لبد�ية  في  يوجد  �لذ<   3pلسكر��  p
pسكريا� بسيطة p. ��لخالصة >" �لعسل غذ�� مصمم لكي يفيد �لجسم �إلنساني >فضل 
فائد� �بأسرe شكل. �قد لوحظ >" �لعسل �لمخلوm بما� ��فئ يجهز �لجسم بالطاقة 

�قائق فقط.  �بعد عد

 .Mلعسل لتقتا. عليه في فصل �لشتا� �كما هو معلو� فإ� �لنحل تقو� بخز

 eحو�لي مستعمر e)لموجو� �أل@ها	  �لمنتجة على مصا(	  �لعسل  �تتوقف كمية 

 PبوF من �لعسل قبل eلنحل. �حتى لو قامت �لنحل بجمع ما يكفي �لمستعمر�

�تسعى  �لرحيق،  جمع  عن  تتوقف  �ال  جانبا  تنسحب  ال  فإنها  بشهر  �أل@ها	 

لتوسيع �لمستعمرe لكي تخز� كمية �كبر من �لعسل. 

�يقو� مربو �لنحل بأخذ قسم فقط من �لعسل، أل� �لنحل تقتا. على �لعسل 

في فصل �لشتاM.. �لو قا� مربو �لنحل بأخذ �لجزM �لكبر من �لعسل فإ� عليهم 

 Mقاسيا يضطر مربو �لنحل 4لى 4عطا Mلشتا� �تغذية �لنحل بمحلوP �لسكر. فإ� كا

�لعسل للنحل.  

كيف تتغذ� �لنحل في �لشتاM؟    كيف تتغذ� �لنحل في �لشتاM؟    
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﴿ ُثمَّ ُكِلي ِمْن ُكلِّ �لثََّمَر�ِ. ُثمَّ ُكِلي ِمْن ُكلِّ �لثََّمَر�ِ. 

 uُُلًال َيْخُرFُ بِِّك	َفاْسُلِكي ُسُبَل َ uُُلًال َيْخُرFُ بِِّك	َفاْسُلِكي ُسُبَل َ

ِمْن ُبُطوِنَها َشَر�iٌ ُمْخَتِلٌف ِمْن ُبُطوِنَها َشَر�iٌ ُمْخَتِلٌف 

4ِ�َّ ِفي  Tِِللنَّا Mٌْلَو�ُنُه ِفيِه ِشَفا�4ِ�َّ ِفي َ Tِِللنَّا Mٌْلَو�ُنُه ِفيِه ِشَفا�َ

 ﴾ �ُر�َ ُر�َ�Fَِلَك َآلَيًة ِلَقْوٍ� َيَتَفكَّ Fَِلَك َآلَيًة ِلَقْوٍ� َيَتَفكَّ

[�لنحل ٦٩][�لنحل ٦٩]



��قطا	) �ها	�� يحيى (عدنا

طلع �لنحل: غذ�M ال مثيل له 
يقوZ �لنحل بصنع غذ�� 7خر من حبوN �لطلع. فكما ;كرنا سابقا فالنحل ال تستعمل 
� تدعى p طلع �لنحلس. �حبوN �لطلع �لتي تجمعها بشكل مباشر، بل تحولها #لى ما
�لطلع   Nحبو #لى  �ألنزيما�  �بعض  �ألpها9  9حيق  بعض  بإضافة  �لتحويل  هذ�  �يتم 

�لمجموعة من �ألpها9. 
نجد كل ما نحتاجه في هذ� �لخليط. يتكو" ٢٥٪ من طلع �لنحل من بر�تينا� نباتية 
(يحتو< على ١٨ نوعا من �ألحماd �ألمينية، ٨ منها من �ألحماd �ألمينية �ألساسية). 
ثم >كثر من ١٢ نوعا من >نو�e �لفيتامينا� �٢٨ نوعا من >نو�e �لمعا�"، ١١ >نزيما 

NUTRIENT

Energy

Water

Carbohydrates (total)

Fructose

Glucose

Maltose

Sucrose

Proteins, amino acids,

vitamins and minerals (total)

Thiamine

Riboflavin

Niacin

Pantothenic acid

Pyridoxine (B٦)

Ascorbic acid (C)

Minerals

Calcium

Copper

Iron

Magnesium

Manganese

Phosphorus

Potassium

Sodium

Zinc

Acid (particularly gluconic acid)

Protein

Nitrogen

Amino acids

٣٠٤,٠ kilocalories

١٧,١ gram

٨٢,٤ gram

٣٨,٥ gram

٣١,٠ gram

٧,٢٠ gram

١,٥٠ gram

٠,٥٠ g

٠,٠٠٦ milligram<

٠,٠٦ milligram<

٠,٣٦ milligram<

٠,١١ milligram<

٠,٣٢ milligram<

٢,٤-٢,٢ milligram

٩,٢٠-٤,٤ milligram

٠,١٠-٠,٠٠٣ milligram

١,٥-٠,٠٦ milligram

٣,٥٠-١,٢ milligram

٠,٤-٠,٠٢ milligram

٦,٣٠-١,٩ milligram

١٦,٨-١٣,٢ milligram

٧,٦٠-٠,٠ milligram

٠,٤-٠,٠٣ milligram

(٪ ١,١٧-٠,١٧) ٪ ٠,٥٧

٠,٢٦٦ ٪

٠,٠٤٣ ٪

٠,١-٠,٠٥ ٪

Reference: www.honeywell.com/composit.html

Average amount in

 ١٠٠ grams of honey
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�لشفاM في �لعسل
تركيبه يشكل غذ��  ��لمعا�" �بسبب خو�{  �لفيتامينا�  �لعسل الحتو�ئه على   "#

:qشافيا لإلنسا". �قد >شا9 �لقر7" �لكريم لهذ� �ألمر فقا

َجِر  �لشَّ َ�ِمْن  ُبُيوًتا   Pِْلِجَبا� ِمْن   jتَِّخِذ�  �ْ�َ �لنَّْحِل  4َِلى  َ	بَُّك  �ْ�َحى َ�َ  ﴿

 uُُلًال َيْخُرFُ بِِّك	ُثمَّ ُكِلي ِمْن ُكلِّ �لثََّمَر�ِ. َفاْسُلِكي ُسُبَل َ  �ا َيْعِرُشوَ َ�ِممَّ

4ِ�َّ ِفي Fَِلَك َآلَيًة ِلَقْوٍ�  Tِِللنَّا Mٌْلَو�ُنُه ِفيِه ِشَفا�ِمْن ُبُطوِنَها َشَر�iٌ ُمْخَتِلٌف َ

ُر�َ� ﴾ [�لنحل/٦٨- ٦٩] َيَتَفكَّ

�من >هم مز�يا �لعسل >نه ال يسمح للبكتريا بالحلوq فيه. �يتطر� �لدكتو9 (بو��? فز 
:qهذ� �ألمر فيقو q# (لعسل ��لشفا�� ) في كتابه )Bodag F. Beck . ْبك

“ تحتا� جميع �ألحيا� لكي تعيش #لى مقد�9 معين من �لرطوبة �عندما تكو" �لبكتريا في 
معيشة  مع   Zيتال� ال  للعسل  �لحمضي  �لجو  كما  فتمو�.  9طوبتها  تفقد  �لعسل  مع  تما3 
في  تمو�  �إلنساني  بالجسم  تضر  �لتي  �لمجهرية  �لعضويا�  من  �لعديد   "#� فيه.  �لبكتريا 

�لعسل”. ١٤٦
�ال يكتفي �لعسل بأنه يمنع #يو�� �لبكتريا، بل يستعمل كمبيد للبكتريا. فمثال نجد >" 

بكتريا )حز�3( �لمعر�فة بمقا�متها للمضا��� �لحيوية ال تستطيع مقا�مة �لعسل. ١٤٧
على  �لقضا�  �لعسل  pبفضل  �لدكتو9 “�بليو. ساكا�”.m. سفًكفُُّّ   eستطا� �قد 
في  �لديز�نطا9يا)  �لزحا9(  جر�ثيم  �على  ساعة،   ٤٨  nظر في  �لتيفو3  حمى  جر�ثيم 

ظرn ١٠ساعا�.١٤٨
�لتي  �لحقيقة  �لشفا�. �هذ-  يغلب عليه طابع  �لعسل غذ�� قو<   "< �يظهر من هذ� 
توصل #ليها �لعلم منذ بضع سنو�� >خبر عنها �لقر7" قبل >كثر من ١٤٠٠ سنة. �هذ� 

��" شك #حد[ معجز�� �لقر7" �لكريم �لمنزq من قبل N9 �لعالمين. 
�بجانب �لمعا�" �>نو�e �لسكريا� ��لفيتامينا� يحتو< �لعسل على كميا� قليلة 

 .�من بعض �لهو9مونا� ��لزنك ��لنحا3 ��ليو
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�هو  �لجلدية  �لمشاكل  بعال�   Zلقيا� �على  �لعمر.  في  �إلنسا"   Zتقد كلما   ��لمندثر �لخاليا 
يحافظ على لو" �لجلد. 

�هو مفيد >يضا في حاال� �إل9ها� �لشديد ��لمزمن، �في �ألمر�d �لمستعصية �في مرحلة 
 ،�ما بعد �لعمليا� �لجر�حية �في حاال� �إلصابة بالرضوd ��لجر�$ ألنه يكسب �لجسم قو
� �لطاقة. كما يقلل نسبة �لكوليستر�q ��لدهو"، �هو ضد تصلب �لشر�يين. ��له خاصية pيا
�لعضال�  تكوين  �في  �لكبد  في حفظ  مفيد  >نه  مؤخر�  >جريت  �لتي  �لبحو�  من  تبين  كما 
 "p� تنظيم  �في   ��لذ�كر تقوية  �في  �صحتها  سالمتها  �تأمين   Zلعظا� تنمية  �في  ��ألنسجة 

�لجسم �في شفا� �لجر�$. 
�قد �ستعمل �ألطبا� في >لمانيا حليب �لنحل في مختلف ساحا� �لطب: في عال� سو� 
�لتغذية �في عال� �ألطفاq �لخد�. �لوحظ تحسن كبير في صحة �في �p" ألطفاq �لذين 
غذ�� به. كما لوحظ تحسن >حو�q �لمصابين باألمر�d �لعصبية ��لنفسية، حيث 9جعو� #لى 

>��pنهم �العتيا�ية، �>صبح لهم نظاZ عصبي �جسمي >فضل. 
كما يفيد حليب �لنحل في تأخير �لشيخوخة �في عال� مشاكل سن �ليأ3 �مشاكل سو� 
�لتغذية �في عال� �لتهاN �لمفاصل �>مر�d �لشر�يين �في >مر�d �لقرحة �لناشئة عن �لعصا��9 

�لهضمية، �ألمر�d �لكبد. �بشكل عاZ يوصى من قبل �ألطبا� كمقو عاZ للجسم.١٥٣ 
قمنا في هذ� �لكتاN حتى هذ� �لفصل بعرd �لكثير من خو�{ �لنحل �مميز�تها. �>�ضحنا 
��لبنا�  ��لتخطيط   Nلحسا� �قابلية  �لو�عية  ��لتصرفا�  �لر�ئعة   ��ألجهز ظهو9  كيفية  باأل�لة 
لديها. كما >ثبتنا بأ�لة تفصيلية مد[ تهافت �عدZ صحة �آللية �لمقدمة من قبل �لتطو9يين حيث 
قدمنا >�لة من حيا� �لنحل �من �آلليا� �لتي تملكها. ��ألهم من هذ� >" كل من يفكر تفكير� 

سليما سير[ �لحقيقة ��ضحة >مامه. 
�لكي نر[ هذ- �لحقيقة علينا >" نبحث في سؤ�q مهم �هو: كيف كانت �لنحلة �أل�لى 
 Nلتطو9يين ال يمكن >" يعطو� >< جو�� �لتي ظهر� تديم حياتها؟ �لنشاهد مر� >خر[ >" 

 .qعلى هذ� �لسؤ� qمعقو
كما هو معلوZ فإ" �لتطو9يين يدعو" >" �ألحيا� تطو�9 من بعضها �لبعض. ��لحقيقة >" 
هذ� �ال�عا� متهافت من >ساسه( للتفصيل �نظر #لى قسم: خطأ �لنظر� �لتطو9ية). �لكن �عونا 
نفترq�< "< d نحل ظهر� على �جه �ألd9 ظهرتنتيجة للمصا�فا�. �لكن يجب >" تكو" 
هذ- نحلة ( >� باألصح يجب �جو� �لنحلة �لملكة) لكي يستمر نسل �لنحل. �لكن �لملكة ال 
تملك قابلية تأمين �لغذ�� لنفسها. فكما هو معلوZ فالنحال� �لعامال� هي �لتي تغذيها بحليب 
�لنحل. �ال تتكو" لد[ �لملكة قابلية �ضع �لبيض #ال بعد >خذ هذ� �لغذ��. لذ� ففي هذ- �لحالة 
فإ" ملكة عاجز� عن تغذية نفسها �عاجز� عن �ضع �لبيض ال تستطيع #��مة نسلها، >< تكو" 
�لنتيجة هي �نقر�d �لنحل من �جه �ألd9. �حتى لو عاشت �لملكة فهذ� ال يؤمن ���Z �لنسل. 

لذ� يجب �جو� نحل ;كر لكي يقوZ بتلقيحها. 
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�مساعد< �ألنزيم، � ١١ نوعا من �لكا9بوهيد��9. �مثل هذ- �لمحتويا� تجعل طلع �لنحل 
شيئا >كثر من مجر� غذ�� جيد. 

منذ عاZ ١٩٥٠ جر� بحو� ���9سا� كثير� حوq طلع �لنحل. �قد جر� �ال سيما 
في مختبر ( ِ�[nْ؟( للبحو� قرN با9يس تجاN9 عديد� جد� حوq هذ� �لموضوe. �تبين 
ى  من هذ- �لتجاN9 ��لبحو� >" طلع �لعسل تحتو< على مضا��� حيوية تقوZ بقتل بكتريا كٌُ

قفكىٌٌَِّّ �>نو�e >خر[ من �لبكتريا. �على مو�� مغذية �مقوية �مسرعة لعمليا� �أليض ١٤٩
n �ألخصائي في علم �لتغذية: �يقوq �لدكتو9 بافو 7يتر�ال .ْ . ;ففָُד �[ٌُُّْ

 dللمر �لجسم  مقا�مة  يزيد من  �>كملها. �هو  �لطبيعة  في  >غنى غذ��  �لنحل  “طلع 
�للتوتر�� �لنفسية. �في حاال� عديد� نّشط من �تير� �لشفا�”١٥٠

 Dr.) بتر�فيج  نا�"  �لدكتو9   qيقو �لنحل.  بطلع  كبير�  �هتماما  >يضا  �لر�3  >�لى  �قد 
 �Longevity)�لموجو �لمديد  �لعيش   ) >كا�يمية   (Naun Petrovich Joirich

بالقرN من مدينة ( فال�يفوستو):
�لضر�9ية   ��لمو� للغذ�� �للد���. فهو يحتو< على جميع  �لنحل خزين طبيعي  “طلع 

(١٥١) .”�للحيا
�يؤمن طلع �لنحل لياقة �لبد" كذلك. فمن كتاN (طلع �لنحل �صحتك) ملؤلفه كا9لسو" 
�يد Carlson Wade �من كتاN ( طلع �لنحل ) ملؤلفيه جا? سكانات¢ � ليند� النكهامي 
قويت  قد  �لرياضيني  لياقة   "< نعلم   Jack Scagnetti and Linda Lyngheim

�حتسنت بفضل طلع �لنحل. ١٥٢

حليب �لنحل
معرفة  تتم  لم  �لتي   ��لمو� بعض  على  �تحتو<  جد�  �لتركيب   �معقد  ��ما �لنحل  حليب 
#نتاجها صناعيا. فهو يحتو< على هرمونا� طبيعية �على  خو�صها حتى �آل"، لذ� ال يمكن 
� �الستايكوالين �لتي �معا�" �على فيتامين N، �حامض �لفوليك، �حو�مض �هنية �على ما
يؤ�< قلة �جو�ها في �لجسم #لى ظهو9 >مر�d عصبية منها �لبركينسو" ��لز�هيمر، �هو غني 
بأحماd >مينية �بر�تينا� ��هو" �كا9بوهيد��9. كما يحتو< على حامض �السبرتيك �لذ< 

يلعب ���9 فعاال في تجديد خاليا �لجسم �نموها. 
 Zلهر� ضد   qمفعو �له  مغذ<  �هو  �للفير�3،  للبكتريا   ��مضا خو�{  �لنحل  �لحليب 
�لتناسل   pجها�  Nألعصا�� �لعظمي  �للهيكل  �لتنفس   pلجها >يضا  مفيد  �هو  ��لشيخوخة. 
لتاسيس  �لخاليا. �هو منشط  �لمناعة ��لدفاe �لنظم   Zلقلب، �لنظا� �لصما� �أل�عية   ���لغد
�لتو�p" �لهرموني في �لجسم. كما ينظم فعاليا� �أليض �يجعلها طبيعية. �يساعد على تعويض 
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>يضا    �لعشو�ئية  �لمصا�فا�  طريق  �عن  معا  ظهر�  ;كر�  �نحال  ملكة   "<  dلنفر�
(مثل هذ �لفرضية مستحيلة طبعا، بل من �9بع �لمستحيال� كما يقولو"). �لنقل بأ" 
�لملكة بد>� - بعد عملية �لتلقيح - بوضع �لبيض. �لكن �لملكة ال تملك قابلية بنا� 
�ليرقا�  أل"  مكا"   >< في  �لخا�9  في  �لبيض  تستطيع �ضع  ال  كما  �لخاليا.  �صنع 
�لخا9جة من �لبيض ال تستطيع �لعيش خا9جا. ثم >" �لملكة ال تستطيع تأمين �لغذ�� لهذ- 
�ليرقا�. �يعو� سبب هذ� #لى >" �لملكة ال تستطيع �لخر�� خا�9 �لمستعمر� لجمع 
�ألعضا�  �لعمل �ال  لهذ�  في جسمها  �لضر�9ية  �ألعضا�  تملك  فهي ال  �لطلع   Nحبو
�لضر�9ية إلنتا� �لعسل. لذ� فالمصير �لحتمي لهذ- �ليرقا� هو �لمو� حاq خر�جها 
 eعلى كل هذ� فال تملك �لملكة �ال يملك ;كر �لنحل #بر� للدفا �من �لبيض. �عال�

عن >نفسها. لذ� يستحيل عليها صيانة نفسها �يرقاتها من �ألعد��. 
��لنتيجة �لتي نصل #ليها >نه يستحيل ظهو9 �لنحل عن طريق �لمصا�فا� �لعشو�ئية 
لنظريا�  مصد�قية   >< هنا?  تبقى  ال  �لحالة  هذ-  في  حياتها.  ��مة # كذلك  �يستحيل 
 d9فا�. >< >" خصائص مخلو� ��حد فقط على سطح �أل��لظهو9 عن طريق �لمصا
تكفي لدحض نظرية �لتطو9. أل" �ألمثلة �لتي >عطيناها >عال- تبين ضر�9� ظهو9 �لنحلة 
�لنسل �ظهو9 ;كر   Z��� تؤمن  �لتي  �لملكة  �ألعماq �ظهو9  تقوZ بجميع  �لتي  �لعاملة 
�لنحل �لذ< يقوZ بتلقيح �لملكة  ظهو9 هذ- �ألنو�e �لثالثة معا �في �لوقت نفسه. #" 
�لوقت   نفس  �في  معا  �لنحل  من  �لثالثة   eألنو�� هذ-  لظهو9  �لممكن  �لوحيد  �لتفسير 
�لتفسير �لوحيد هو >نها ُخلقت من قبل �هللا تعالى. هذ- هي �لحقيقة �لو�ضحة �ضو$ 
�لشمس. فاهللا تعالى �لذ< خلق جميع �ألحيا� هو �لذ< خلق �لنحل ��هب لها جميع 
نعمة   Zفقد >كثر من حاجتها  #نتا� عسل  قابلية  >عطاها  �لذ<  �لمدهشة. �هو  قابلياتها 

كبير� لإلنسا". 
#" �لنتيجة �لتي يتوصل #ليها كل صاحب عقل �ضمير قر> هذ� �لكتاN �فهم �لحقائق 
� فيه سيصل حتما #لى �لنتيجة �آلتية: #" �هللا تعالى صاحب 9حمة ��سعة جد� ��لموجو
لعبا�-. �هو �لحاكم �لوحيد �لذ< بيد- مقاليد كل شي� في �لسما��� ��ألd9. �كل 

 .�خاصية �قابلية تملكها �ألحيا� تجل من تجليا� علمه �لالمحد�

َ�َلُه  �ْلَعاَلِميَن[٣٦]   ِّi	َ �ْألَْ	ِ�   ِّi	َ�َ َماَ��ِ.  �لسَّ  ِّi	َ �ْلَحْمُد  [َفِللَِّه 

[�لجاثية/٣٦- �ْلَحِكيُم]  �ْلَعِزيُز  َ�ُهَو  َ��ْألَْ	ِ�  َماَ��ِ.  �لسَّ ِفي   Mُْلِكْبِرَيا�

[٣٧
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�لنتيجة �لختامية:

 حقيقة �لخلق



��قطا	) �ها	�� يحيى (عدنا

�نهيا	 �لّد�	�ينية

 Mَلُه �ْألَْسَما 	ُ ﴿ ُهَو �هللاَُّ �ْلَخاِلُق �ْلَباِ	Èُ �ْلُمَصوِّ

َماَ��ِ. َ��ْألَْ	ِ� َ�ُهَو  �ْلُحْسَنى ُيَسبُِّح َلُه َما ِفي �لسَّ

�ْلَعِزيُز �ْلَحِكيُم ﴾  [سو	e �لحشر٢٤]



﴿ َ	iُّ �لّسماَ��ِ. ��أل	ِ� َ�َما بيَنُهَما َفاْعُبْدُ� َ��ْصَطِبْر عسل �لنحل

ِلِعَباَ(ِتِه َهْل َتعَلُم َلُه َسِمّيًا﴾ [مريم:٦٥]



��قطا	) �ها	�� يحيى (عدنا

عقد ���9ين 7ماله على �الكتشافا� �لعلمية �لتي كا" يظن >نها ستزيل �لعقبا� �لتي تو�جهها نظريته، 
#ال >" ما >ثبتته هذ- �الكتشافا� جا� عكس ما تمنا- �لرجل.

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

٢-ال يوجد >< �كتشاn علمي يدq على قد9� "�لتقنيا� �لتطو9ية" �لتي تفترضها �لنظرية على �لتطو9 
.qمن �ألحو� qفي >< حا

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

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

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

علم �ألحيا�.

eتنشأ من �لحيا eلحيا�
في هذ� �لكتاN، لم يتطر� ���9ين #لى >صل �لحيا�. فقد كا" �لفهم �لبد�ئي لحقيقة �لحيا� في عصر- 
يعتمد على �إلفتر�d بأ" �لكائنا� �لحية ;�� بنيا� بسيطة جدً�. لقد القت نظرية �لنشو� �لتلقائي �لتي 
�نتشر� في �لقر�" �لوسطى، ��لتي تقوq >" �لمو�� غير �لحية تجمعت من تلقا� نفسها لتشكل كائن حي، 
��9جًا ��سعًا في ;لك �لزمن. من �العتقا��� �لتي نتجت عن هذ- �لنتيجة هي >" �لحشر�� تنشأ عن بقايا 
�لطعاZ، �>" �لجر;�" تأتي من �لقمح. هنا يجد9 بنا >" نتعرd لتجربة مضحكة قاZ بها �لبعض، حيث تم 

�ضع بعض �لقمح على قطعة �سخة من �لقما�، �كا" �لمنتظر >" يخر� جر;�ً بعد برهة من �لزمن.
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لقد ظهر� �لنظرية �لّد��9ينية، يعني نظرية �لتطو9 بهدn 9فض فكر� �لخلق، بيد >نها لم تنجح في 
;لك، �ُ�عتبر� مجر� سفسطة خا9جة عن نطا� �لعلم. �هذ- �لنظرية تّدعي >" �لكائنا� �لحية تولد� 
بطريق �لمصا�فة من �لكائنا� غير �لحية، �قد تم 9�ها �نقضها بعد >ّ" >ثبت �لعلم  >ّ" �لكو" ��لكائنا� 
�لحية تحتو< على >نظمة غاية في �إلعجاp. �على هذ� �لنحو >ثبت �لعلم كذلك >" �هللا تعالى هو خالق 

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

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

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

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

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

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

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

تركيب �لبر�تينا�.
 #ال >نه لم تمض عد� سنو�� حتى ثبت بطال" هذ- �لنظرية، �لتي كانت تعتبر خطو� �9ئد� في 
تقدZ نظرية �لتطو9، فالمنا� �لذ< �ستخدZ في هذ- �لتجربة كا" مختلفًا جد�ً عن �لظر�n �أل9ضية 

�لحقيقية.١٥٦
�بعد فتر� من �لصمت �عترn ميللر >" �لمنا� �لذ< �ستخدمه في تجربته كا" غير حقيقيًا.١٥٧

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

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

بد>� �لحيا� على �ألd9؟"١٥٨

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

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

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

مكتبة عمالقة مكونة من ٩٠٠ مجلد�ً من �لموسوعا� كال منها يتألف من ٥٠٠ صفحة.
�هنا تنشا مشكلة >خر[ مثير�: فجز<� �لـ DNA ال يمكنه >" يتضاعف #ال بمساعد� بعض 
�لبر�تينا� �لمختصة (�ألنزيما�)، �هذ- �ألنزيما� ال يمكن >" تتشكل بد�9ها  #ال من خالq �لمعلوما� 
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�من �لمنطلق ;�ته كا" يعتقد >" �لديد�" تخر� من �للحم؛ 
#ال >نه لم يلبث �لعلم >" >ثبت >" �لديد�" ال تخر� من �للحم 
بشكل تلقائي، �#نما يحملها �لذباN بشكل يرقانا� ال تر[ 

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

� غير حية �كا" هذ� �العتقا� مقبو� علميًا.��لوجو� من ما
لم يطل �لوقت حتى >علن باستو9 نتائج ��9ساته �لطويلة 
�>بحاثه �لكثير� �لتي تدحض >سا3 نظرية ���9ين. قاq باستو9 
 Zفي محاضرته �لتي >علن فيها عن �نتصا�9ته في �لسو9بو" عا

:١٨٦٤
"ال يمكن >" تستفيق نظرية �لنشو� �لتلقائي من �لضربة �لصاعقة �لتي >صابتها بها 

هذ- �لتجربة �لبسيطة." ١٥٤
قا�Z �لمد�فعو" عن �لنظرية �لد��9ينية �كتشافا� باستو9 لوقت طويل. #ال >" ماجا� به باستو9 باإلضافة 
� �لحية، >بقيا فكر� �جو� �لحيا� على سطح �#لى ما كشف عنه �لتقدZ �لعلمي من �لبنية �لمعقد� لخلية �لما

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

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

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

�لحية".١٥٥
 �حمل �لتطو9يو" بعد >�برين مسؤ�لية حل مشكلة منشأ �لحيا�. �كا" >كثر هذ- �لتجاN9 شهر
 ��pمن �لغا �تلك �لتي قاZ بها �لكيميائي �ألمريكي ستانلي ميللر عاZ ١٩٥٣. قاZ هذ� �لعالم بدمج عد

 شا	لز (�	�ين
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تأثير الما	�

���9ين �إلجابة على هذ� �لسؤ�q من خالq �لفهم  qلكن كيف حتد� هذ- "�لتغ¤�� �إل¾ابية"؟ حا��

�لبد�ئي للعلوZ ¡ ;لك �لوقت. فحسب نظرية الما9? �لذ< عا� قبل ���9ين، فإ" �لكائنا� �حلية تو�9 صفاִדا 

�ل¢ �كتسبتها خالq حياִדا #Ä �ألجياq �لتالية ، �هذ- �لصفا� تتر�كم من جيل #Ä 7خر لتشكل >نو�e جديد� من 

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

.q7خر ح¨ �ستقر� على هذ� �لطو Ä# لثما9 �ل¢ حتملها �ألشجا9 �لعالية، فطالت 9قبتها من جيل� Ä#

 Zثها عن �لطعاÕ لدبب غطست ¡ �ملا� >ثنا�� "< q�9ين مثاًال مماثًال ¡ كتابه فقا�� ��باقتفا� >ثر-، >�9
١٦١."qحيتا" على مر �ألجيا Ä#  فتحولت

 �#ال >نه ما لبثت >" ظهر� قو�نني �لو�9ثة على يد �لعا¿ ماندq ¡ �لقر" �لعشرين، مما >حبط >سطو9� �متد�

�لصفا� عÑ �ألجياq. �هكذ� سقط �الصطفا� �لطبيعي كدعامة من �عاما� نظرية �لتطو9.

�لد�	�ينية �لجديدe ��لطفر�.

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

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

جينية تطر> على �لكائن �حلي �حتد� بفعل تأث¤�� خا9جية مثل �لتعرÄ# d �إلشعاعا� �>خطا� ¡ تضاعف 

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

4� �لطفر�. �لو	�ثية ال يمكن بأj حاP من 

 : DNA لـ eتظيف معلوما. جديد �� �� Pألحو��

فاألجز�M �لتي تكو� �لمعلوما. �لجينية عندما تنز= من 

�� تنتقل 4لى قسم  iيحد� لها خر� ���ماكنها 4ما 

Oخر من �لـ DNA، فالطفر�. �لو	�ثية ال يمكن �بد� 

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

خاصية 4ضافية. ما يحد� من جر�M �لطفر�. 

�لو	�ثية �مو	 غير عا(ية كأ� تخرu �لرجل من 

� من �لبطن.      Fأل� uتخر  ���لظهر 
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�لمشفر� في جز<� �لـ DNA. �بما >" كل منهما يعتمد على �آلخر ، فمن �لضر�9< >" يتو�جد� في 
�لوقت نفسه عند عملية �لتضاعف.�هذ� يأتي بالنظرية �لقائلة >" �لحيا� قد نشأ� من تلقا� نفسها #لى 
طريق مسد��. �قد �عترn �لبر�فسو9 ليسلي >�9جيل ، �هو تطو9< مشهو9 من جامعة سانت ياغو 

:١٩٩٤ Zألمريكية عا� Zنشر في مجلة �لعلو eموضو qكاليفو9نيا بهذ- �لحقيقة من خال
"من �لمستحيل >" تكو" �لبر�تينا� ��لحموd �آلمينية، �كالهما جزيئا� معقد�، قد نشأ� من تلقا� 

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

�من �لنظر� �أل�لى يجد >حدنا >نه من �لمستحيل >" تكو" �لحيا� قد نشأ� من خالq عمليا� كيميائية 
بحتة"١٥٩

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

�ألفكا	 �لخيالية لنظرية �لتطو	
�لنقطة �لثانية �لتي تدحض نظرية ���9ين هي >" كال �لمفهومين �للذين �ضعتهما �لنظرية كـ "تقنيا�  

تطو9ية" ثبت >نها في �لحقيقة ال تملك >< قو� تطو9ية.
لقد �عتمد ���9ين في خدعة �لتطو9 �لتي خر� بها على فكر� "�إلصطفا� �لطبيعي". �قد ضمن هذ- 

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

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

:qحيث قا eفي كتابه >صل �ألنو�
"ال يمكن لقانو" �الصطفا� �لطبيعي >" يحقق شيئًا مالم تحد� تغيير�� فر�ية #يجابية".١٦٠
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"  >" ينجز شيئ¥ بنفسه. �هذ� يعó >نه ال يوجد تقنيا� تطو9 ¡ �لطبيعة. �بانتفا� �جو� هذ- �لتقنيا� تنتفي 

عملية �لتطو9.

�لسجال. �إلحاثية: 

ال (ليل على �جو( �شكاP مرحلية

نظرية  �ال�عا��� �ضوح¥ ¡ سينا9يو  >كثر  �ملستحاثا� على  �ليل ¡ سجل  يوجد ><  �حلقيقة ال   ¡

�لتطو9.

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

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

�لسنني.

�#;� كا" هذ� �الفتر�d حقيقي ، فمن �لضر�9< �جو� عد� كب¤ من �ألنو�e �ملرحلية �ل¢ عاشت ¡ 

 �فتر� �لتحوq �لطويلة. على سبيل �ملثاq البد من �جو� كائن نصفه ôكة �نصفه سلحفا� Çمل صفا� �لسلحفا

باإلضافة #Ä صفا� �ألôا? �ل¢ Çملها >صًال. >� كائنا� نصفها ط¤ ��لنصف �آلخر ��pحف، >< حتمل بعض 

 �صفا� �لطيو9 باإلضافة #Ä صفا� �لز��حف �ل¢ حتملها >صًال. �مبا >Àا ¡ �لطو9 �ملرحلي، فهي كائنا� عاجز

غ¤ مؤهلة، �معاقة؛ �يطلق �لتطو9يو" على هذ- �ألشكاq �خليالية #سم "�ألشكاq �لتحولية"

 .eلو كا" هنا? حيو�نا� كتلك حق¥، فيجب >" يكو" هنا? �ملاليني بل �لباليني منها �بشكل متنو

���9ين ¡ كتابه ">صل  qألهم من ;لك ¾ب >" حتمل سجال� �ملستحاثا� بقايا هذ- �ألحيا� �لغريبة. يقو��

:"eألنو��
"#;� كانت نظري¢ صحيحة، فالبد من �جو� عد�Á كب¤Á من �ألنو�e �ملختلفة �ل¢ تصنف ضمن فئة 

��حد�، �هذ� �لوجو� ستثبته �لسجال� �إلحاثية". ١٦٣
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 �� �لنمو;� �لذ< يقف مد�فع¥ �ليوZ عن نظرية �لتطو9 هو  �لد��9ينية �جلديد�.تقوq هذ- �لنظرية �جلديد

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

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

�الجتا- �ملطلوN. فالطفر�� ¿ تكن ¡ يوZ من �ألياZ #¾ابية تؤ�< #Ä تقوية �تعزيز �لقد9� �حليوية  �لكائن �حلي، 

�#منا  #À# Äاكها �#ضعافها..

 >���لسبب ���9 هذ� ببساطة هو >" جز<� Ç DNAمل بنية معقد� جدÁ �>< تغي¤ عشو�ئي فيها سيؤ

ضرÁ9 كب¤Á. يشر$ عا¿ �جلينا� �9نغاناتا" �ملوضوe كالتا÷:

9� �حلد��. ثاني¥ �لطفر�� ¡ معظمها ضا9� �مهلكة ¡ بعض �ألحيا" ألÀا �">�ًال، �لطفر�� �جلينية نا

تغ¤�� عشو�ئية ، �>< تغ¤ غ¤ منظم، عال�� على �ملنظم ، ¡ >< كائن حي �9قييتنحد9 به Èو �ألسو� 

�ال ترتقي به #Ä �ألفضل. فا©ز� �أل9ضية �ل¢ قد تصيب >حد �ألبنية على سبيل �ملثاq، ستتسبب ¡ تغي¤ 
¡ �إلطا9 �لعاZ ©ا، �هذ� بالطبع ما لن يكو" حتسين¥ ¡ �لبنا�."١٦٢

�ليل على �جو� طفر� كانت �لسبب ¡ تغي¤ �لشفر� �لو�9ثية Èو �ألفضل.  >< Nذ� ليس غريب¥ غيا©

على �لعكس فجميع �لطفر�� كانت ناكسة . >صبح ��ضح¥ #;Á >" �لطفر� �ل¢ �عت�Ñ من تقنيا� �لتطو9 ال 

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

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

 Mمكسب حصل لنظرية �لنشو j�ليس هنا� 

�� �الختيا	 �لطبيعي.  Mالنتقا� eمن فكر Mتقا	إل��

Fلك أل� هذ� �آللية لم تعمل في يو� من �أليا� 

على تطوير �لمعلوما. �لجينية �� 4غنائها لد� 

�j نو= من �ألنو�=.   4نه ال يمكن ألj نو= 

 ��� يتغير 4لى نو= Oخر مختلف عنه؛ بمعنى �

� يغير نجم �لبحر فيصبح ��لتطو	 ال يمكن 

 ��سمكة، �� يغير �ألسما� فتصبح ضفا(=، 

يغير �لضفا(= فتصبح تماسيح �� يغير �لتماسيح 

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

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

عن >نو�e �جد� مسبقًا من خالq بعض عمليا� �لتحوq. >ما #;� كانت قد ظهر� بشكلها �لكامل ، 
فالبد >نها قد خلقت خلقًا.١٦٥

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

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

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

 " لإلنسا"   qأل�� �لجد  على  �لتطو9يو"  يطلق 
>�ستر�لوبيثيكو3" �يعني "قر� جنوN #فريقيا".��لحقيقة 
هو >" هذ� �لمخلو� ليس #ال نوعا من �لقر�� �لقديمة 
�لمنقرضة. >ثبتت �ألبحا� �لو�سعة �لتي >جر�ها عالما 
�لتشريح ، �للو9� سولي �pكرما" ��لبر�فسو9 تشا9لز 
على   ،��لمتحد ��لواليا�  #نكلتر�  من   ،�>�كسنا9

�  �لتي �نقرضت ��لتي �مستحاثا� >�ستر�لوبيثيكو3 >" هذ- �لمستحاثا� تعو� #لى >نو�e عا�ية من �لقر
ال تحمل >< شبه مع �إلنسا".١٦٦

��لفئة �لثانية �لتي يصنفها �لتطو9يو" هي "هومو" �تعني "�إلنسا"" �حسب نظرية �لتطو9، فإ" ساللة 
 ��لتطو9يو" خطة مثير� بتركيبهم لهد  eلهومو >كثر تطو�9ً من ساللة >�ستر�لوبيثيكو3. �هنا �ختر�

181



عسل �لنحل

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

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

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

�لمر� تلو �لمر�، لم نجد تطو9 تد9يجي >� مرحلة �نتقالية، �#نما ظهو9 مفاجئ لمجموعة من �لكائنا� 
على حساN >خر[.١٦٤

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

�لتطو9< ��غالئس فيوتويما:

� علماM �ألحياM �لذين هم من �نصا	 نظرية �لتطو	 ّ4

للطفر�.  مفيد   uFنمو عن   �يبحثو �خذ��  قد 

�ألحيائية  للطفر�.   iلذبا� عرَّضو�  �ألحيائية حيث 

�لمساعي  تلك  نهاية  في  �نه  4ال   ،��لقر بد�ية  منذ 

 iباF على  4ال   Pلحصو� يتم  لم  ��لمجهو(�. 

مريض، �عليل، �غير تا�. �يوجد في �ألعلى �على 

�ألسفل  �في  طبيعية،  فاكهة  لذبابة   e	صو �ليسا	 

تعرضت  �خر�  فاكهة  Fبابة  توجد  �ليمين  �على 

�سها، 	 من  سيقانها  �خرجت  �ألحيائية  للطفر�. 

�ما في �على �ليمين فتوجد Fبابة فاكهة قد خرجت 

لما  نتيجة  بالطبع  �Fلك   �مشو بشكل  �جنحتها 

تعرضت له من طفر�. �حيائية.
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 �على بيانا� �معلوما� ملموسة- هي �لفيزيا� ��لكيميا�، تليهما �لعلوZ �لبيولوجية �في �لد9جة �ألخير
�لعلوZ �الجتماعية. �في نهاية �لطيف تأتي �لعلوZ "غير �لعلمية" ��لتي يحتل مكانها "�إل��9? �لحسي 
�لمفرm" – �هي مفاهيم �لحاسة �لسا�سة ��لتيليباثي (�لتخاطر عن بعد) – �يليها "�لتطو9 �لبشر<". 

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

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

كل شي� جائز بالنسبة للتطو9<، حيث يكو" �لتطو9< مستعد�ً لتصديق �لعديد من �ألمو9 �لمتناقضة 
١ ٧ ١ في �قت ��حد.

لقد �نحد�9 قصة �لتطو9 �لبشر< لتصل #لى مستو[ �لتفسير�� �لمتحيز� لبعض �لمستحاثا� �لتي 
�ستخرجها بعض �ألشخا{ �لذين تعلقو� بهذ- �لنظرية بشكل >عمى.

�لمعا(لة �لد�	�ينية
#لى جانب كل ما تنا�لنا- #لى �آل" من >�لة تقنية ، نو� >" نوجزـ  #" شئتمـ  �بمثاq ��ضح بحيث 

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

�ألصل، #ال >نهم ال يستطيعو" >" يجهر�� به:
فليضع �لتطو9يو" كميا� �فير� من عناصر مثل �لفسفو9 ��أل��p ��لكربو" ��أل�كسجين ��لحديد 
��لماغنسيوZ �هي �لعناصر �لتي تتشكل منها بنية �لكائن �لحي، ��خل >عد�� هائلة من �لبر�ميل �لعظيمة. 
��خل هذ� �لمزيج من مو�� ال توجد  -��ليضيفو� حتى #لى هذ- �لبر�ميل ما ير�" >نه من �لضر�9< �جو
حتى في �لظر�n �لطبيعية. �ليفعمو� هذ� �لمزيج بقد9 ما يشا�j" من �ألحماd �ألمينية، ��لبر�تين 
 �(�حتماq تشكل �لوحد� �لو�حد� منه تصا�فيًا بنسبة ١٠ قو� ٩٥٠ ). �ليمّد�� هذ� �لمزيج بالحر�9
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 �مستحاثا� من هذ- �لمخلوقا� ��ضعها بترتيب معين. #ال >" تلك �لخطة خيالية ألنه لم يثبت �جو
>< عالقة تطو9ية بين هذ- �لفئا� �لمختلفة. يقوq >حد >هم �لمعلقين على نظرية �لتطو9 #يرنست ماير 

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

١٦٧".�تتعاd9 مع �الكتشافا� �ألخير

�من خالq �لسلسلة �لتي �ضعها �لتطو9يو" فإ" �لفئا� �أل9بع: >�ستر�لوبيثيكو3، هومو هابيليس، هومو 

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

علما� �لمستحاثا� �لبشرية قد >ثبتت >" هذ- �لفئا� �أل9بعأ�ستر�لوبيثيكو3 ، هومو هابيليس، هومو 
>9يكتو3، هومو سابينيس قد عاشت في بقاe مختلفة من �لعالم �في pمن ��حد.١٦٨

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

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

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

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

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

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

.�لمد� ١٥ عامًا، >نه ال يوجد شجر� بشرية تتفرe عن مخلوقا� شبيهة بالقر�
صنف �pكرما" �لعلوZ ضمن طيف >سما- "طيف �لعلوZ" يتد�9 من �لعلوZ �لتي يعتبرها علمية لينتهي 
 Zعلمية" – >< �لتي تقو" Zكرما"، فإ" >كثر �لعلو�p لتي يعتبرها غير علمية. �حسب طيف� Zفي �لعلو
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بإيجاp عن سؤ�q هو: كيف تبصر �لعين ؟ 
 ��#" �ألشعة �لمنبعثة من جسم ما، تسقط بشكل عكسي على شبكية �لعين، �تقوZ �لخاليا �لموجو
� بالجز� �هنالك بتحويل هذ- �ألشعة #لى #شا��9 كهربية، تصل #لى نقطة تسمى مركز �إلبصا9 موجو
�لخلفي للمخ. �هذ- �إلشا��9 �لكهربية، بعد مجموعة من �لعمليا� يتم �لتقاطها كصو9� في هذ� �لمركز 

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

مظلم بد9جة لم نصا�فها قط. #ال >نكم في هذ- �لظلمة �لحالكة تشاهد�" عالما مضيئا متوهجا.
� تعجز حتى تقنية �لقر" �لحا�< ��لعشرينـ  9غم �فضال عن كونه منظًر� على �9جة من �لنقا� ��لجو
كل �إلمكانيا� ـ >" تأتي بمثلها. �نظر�� مثال #لى �لكتاN �لذ< بين >يديكم �آل"، ��نظر�� #لى >يديكم 
� في >< موضع ��لتي تمسك �لكتاN، ثم �9فعو� 9>سكم ��نظر�� حولكم. >9>يتم منظًر� بهذ� �لنقا� ��لجو
7خر؟ #" شاشة >كثر >جهز� �لتلفاp تطو�9ً ��لتي تنتجها شركة >جهز� �لتلفاp �أل�لى على مستو[ �لعالم، 
 qلمهندسين يسعو" للوصو� n7ال� Zبهذ� �لقد9 من �لنقا�. �منذ مائة عا �ال يمكن >" تمنحكم صو9
#لى هذ� �لنقا�، �من ثم ُتشيَّد �لمصانع ��لمؤسسا� �لعمالقة، �ُتجر[ �ألبحا�، �يتم تطوير �لخطط 
 nلذ< بين >يديكم، فسو� Nفي �للحظة ;�تها #لى �لكتا� ،pلتصميما�. �لتنظر�� ثانية #لى شاشة �لتلفا��
�. فضال >" شاشة �لتلفاp تبد< لكم صو9� ثنائية �ألبعا�، في �تر�" >" هنا? فرقًا شاسعًا في �لنقا� ��لجو

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

  .pفي �لكامير� ��لتلفا ��نقا� �لمنظر �لذ< تر�- �لعين. �يحد� بالطبع >" تضيع �لصو9
 ���ها هم �لتطو9يو" يزعمو" >" 7لية �إلبصا9 في �لعين ��لتي تظهر هذ� �لمنظر �لذ< يتسم بالجو
��لنقا�، #نما تشكلت بمحض �لمصا�فة . ��آل" #;� ما قاq >حد لكم #" �لتلفاp �لموجو� في حجرتكم، 
#نما قد تشكل نتيجة مصا�فا�، �>" �لذ��9 تجمعت �جا�� بالجهاp �لذ< يشكل هذ- �لصو9�، ما;� 
تعتقد�" فيه؟! كيف لذ��9 غير ��عية >" تصنع ما لم يتأ� آلالn �ألشخا{ مجتمعين >" يصنعو- ؟! 
#ّ" �آللة �لتي تشكل منظًر� هو >كثر بد�ئية مما تر�- �لعين، لو >نها ال تتشكل مصا�فة، فإنه من �لو�ضح 
للغاية >" �لعين ��لمنظر �لذ< تر�- بد�9هما لن يتشكال محض مصا�فة، ��لحاq كذلك بالنسبة لأل;". 
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��لرطوبة بالنسبة �لتي ير�نها مناسبة، �ليخفقو- ما شا��j من �ألجهز� �لمتطو9�، �ليقّيضو� على 9>3 
هذ- �لبر�ميل صفو� علما� �لعالم، �لينتظر هؤال� �لخبر�� في مكانهم هذ� �بشكل مستمر مليا��9، بل 
تريليونا� �لسنين بالتنا�N من �ألN #لى �البن، �من جيل #لى جيل، �لتكن لهم مطلق �لحرية في >" 
يستخدمو� كافة ما يعتقد�" في ضر�9� �جو�- من �لظر�n من >جل تشكل �لكائن �لحي. #ّنهم مهما 
 �فعلو�،  ليس بمقد�9هم بالطبع >" ُيخرجو� كائنا حّيا من تلك �لبر�ميل. �ال يتأتى لهم >" يأتو� بو�حد
من �لّز�9فا� >� �ألسو� >� �لنحل >� عصافير �لكنا9يا >� �لبالبل >� �لببغا��� >� �لخيل >� حيتا" يونس >� 
 Zلتمر >� �لطماطم >� �لشما� �< qلبرتقا� �< pهو9 �لقرنفل >� �لموp �< هو9 �أل�9كيد >� �لزنابقp �< ��لو�9
��9 >� �لفر�شا� مختلفة  >� �لبطيخ >� �لتين >� �لزيتو" >� �لعنب >� �لخو� >� �لطو��يس >� طيو9 �لدُّ
�أللو�" �ماليين من �ألنو�e �لحية من مثل هؤال�. بل ليس بوسعهم >" يأتو� �لو بخلية من هذ- �لكائنا� 

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

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

�لتقنية 

�لموجو(e في 

�Fلعين ��أل�
>ما �لموضوe �آلخر �لذ< 
لم تستطع نظرية �لتطو9 >" تأتي 
 ��جو فهو   ،Zpجا بتفسير  له 
� في ��لموجو �لفائقة   ?�9��إل

�لعين ��أل;". 
 eقبل �لولو� #لى �لموضو�
�لمتعلق بالعين، نو� >" نجيب 

ف
مزي

ف
مزي
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عبير �لو�9�؟ #" �لتنبيها� �آلتية من عيني �إلنسا" �>;نيه �>نفه تمضي #لى �لمخ في صو9� #شا9� كهربية. 
�#نكم لتطالعو" تفصيال� كثير� في كتب علم �ألحيا� ��لطبيعة ��لكيميا� �لحيوية، بيد >نكم ال يمكن 
>" تصا�فو� في >< موضع قط >هم حقيقة ينطو< عليها هذ� �لموضوe >ال �هي: من ;� �لذ< بالمخ  
يتلقى هذ- �ألشا��9 �لكهربية �يد9كها على >نها صو9� �صو� ��9ئحة �#حسا3. #" ثمة حاسة توجد 
 �بد�خل �لمخ تلتقط هذ� كله ��" حاجة #لى عين >� >;" >� >نف، لمن تعو� هذ- �لحاسة. بالطبع ال تعو
على ما يشكل �لمخ من >عصاN �طبقا� �هنية �خاليا عصبية. �هكذ� �لهذ� �لسبب ليس بمقد�9 
�، >" يجيبو� على هذ- �لتساjال�، أل" ��لما�يين �لد��9ينيين ممن يظنو" >" كل شي� ليس سو[ ما
 ،�هذ- �لحاسة #نما هي �لر�$ �لتي خلقها �لمولى عز �جل. فهي ال تحتا� #لى عين حتى تر[ �لصو9
�ال >;" حتى تسمع �لصو�. �عال�� على هذ� كله، فهي ليست بحاجة #لى مخ كيما تفكر. #" كل 
�مر8 يطالع هذ- �لحقيقة �لعلمية �لجلية، عليه >" يفكر في �هللا عز �جل �لذ< جمع بمكا" حالك �لظلمة 
9 بعد� سنتيمتر�� مكّعبة، �لكائنا� كافة بصو9� ثالثية �ألبعا� ;�� >لو�" �ظالq �ضيا�،  ��خل �لمخ يقدَّ

�يخشا- �يلو; به.

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

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

ألنها �لتفسير �لما�< �لوحيد للطبيعة �لذ< يمكن �إلتيا" به. 
�>حيانا يعترفو" صر�حة بهذ�، �يعترn 9يتشا9� لونتين (Richard Lewontin)ـ  عالم �لو�9ثة 
 Zثم عالم في �لمقا ،qأل�� Zفي �لمقا >��لشهير بجامعة ها9فر� �في �لوقت ;�ته تطو9< باp9،ـ  بأنه "ما
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فاأل;" �لخا9جية تجمع �ألصو�� �لمحيطة بو�سطة صو�" �أل;"، �تقوZ بتوصيلها #لى �أل;" �لوسطى، 
لتقوZ هي �ألخر[ بتقوية �لذبذبا� �لصوتية �نقلها #لى �أل;" �لد�خلية، لتقوZ بد�9ها بتحويل هذ- �لذبذبا� 
#لى #شا��9 كهربية، �#9سالها #لى �لمخ. �عملية �لسمع >يضا كما هو �لشأ" في عملية �إلبصا9 تتم في 

مركز �لسمع �لموجو� في �لمخ. 
��لوضع �لذ< في �لعين يسر< كذلك على �أل;". بمعنى >" �لمخ محجوN كذلك عن �لصو� 
مثلما هو محجوN عن �لضو�، فالصو� ال ينفذ، �عليه فإنه مهما بلغت شد� �لضجيج خا�9 �لمخ، 
فإ" ��خله ساكن تماZ �لسكو". �9غم هذ� فإ" >نقى �ألصو�� ُتلتقط في �لمخ. �لو >نكم تسمعو" 
 mسيمفونيا� >�9كستر� في مخكم �لذ< ال ينِفذ #ليه �لصو�، فإنكم تشعر�" بكل صخب >حد �أل�سا
�لمز�حمة. �#;� ما قيس مستو[ �لصو� �لذ< بد�خل �لمخ باستخد�Z جهاp حسا3 في تلك �للحظة، 

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

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

لمن تعو( حاسة �إلبصا	 

��لسمع (�خل �لمخ ؟
من ;� �لذ< بد�خل �لمخ يشاهد عالما مضيئا ملونا، �يسمع �لسيمفونيا� �pقزقة �لعصافير، �يتنسم 
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تأثيًر�ً في تا9يخ �لعالم" بالنسبة #لى نظرية �لتطو9 سيكو" �ستخد�ًما في محله. #; #نه ليس في تا9يخ �لعالم 
�عتقا� >� pعم 7خر سلب عقوq �لبشر بمثل هذ- �لد9جة �حرمهم من فرصة �لتفكير بالعقل ��لمنطق، 
��" >" ير�� �لحقيقة �لتي كانت ��ضحة بجال�. �#ّ" هذ� لغفلة  qعينهم، حا< Zستا�9ً >ما qكأنه >سد�
� >هل سبأ للشمس �� بعض �لقبائل �إلفريقية للطوطم �عبا��عدZ بصير� ال يستسيغها عقل مثلها كمثل عبا
 Zموسى عليه �لسال Zقو ��� قوZ #بر�هيم عليه �لسالZ لأل�ثا"، �لتي كانو� يصنعونها بأيديهم، �عبا��عبا
للعجل �لذ< صنعو- من ;هب. �هذ� �لوضع في حقيقته #نما هو حماقة >شا9 #ليها �هللا تعالى في �لقر7" 
�لكريم. �ينبئنا �لمولى عز �جل في كثير من 7ياته بأ" من �لنا3 من سيستغلق عليه �لفهم �يتر��" #لى 

حاq يعجز�" فيه عن j9ية �لحقائق. �من بين هذ- �آليا� قوله تعالى:

�نَذْ	َتُهْم َ�ْ� َلْم ُتنِذْ	ُهْم َال ُيْؤِمُنوَ� َخَتَم �هللاُّ َعَلى ُقُلوِبهْم َ�4ِ�َّ �لَِّذيَن َكَفُر�ْ� َسَو�Mٌ َعَلْيِهْم َ﴿

[٦-٧ :eلبقر�] ﴾عِظيٌم iٌَ�َلُهْم َعَذ� eٌ�َِهْم ِغَشا	ْبَصاِ�َ�َعَلى َسْمِعِهْم َ�َعَلى َ

�قوله >يضا :

� الَّ َيْسَمُعوَ� ِبَها  ٌ�FَO ِبَها َ�َلُهْم �﴿َلُهْم ُقُلوiٌ الَّ َيْفَقُهوَ� ِبَها َ�َلُهْم َ�ْعُيٌن الَّ ُيْبِصُر�َ

[١٧٩ :Sألعر�� ] ﴾��ْ�َلـِئَك َكاَألْنَعاِ� َبْل ُهْم َ�َضلُّ ُ�ْ�َلـِئَك ُهُم �ْلَغاِفُلوَُ

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

َرْ. َ�ْبَصاُ	َنا  َماMِ َفَظلُّوْ� ِفيِه َيْعُرُجوَ�  َلَقاُلوْ� 4ِنََّما ُسكِّ ﴿ َ�َلْو َفَتْحَنا َعَلْيِهم َبابًا مَِّن �لسَّ
َبْل َنْحُن َقْوٌ� مَّْسُحوُ	�َ�﴾ [�لحجر: ١٤-١٥]

�#" �متد�� هذ� �لسحر بشكل مؤثر على قطاعا� عريضة من �لنا3 بهذ� �لقد9، ��بتعا� �لنا3 عن 
�لحقائق بهذ- �لد9جة، �بقا� هذ� �لسحر منذ ١٥٠ عاما، لهو �ضع مثير للحير� ��لدهشة بد9جة ال يمكن 
شرحها بكلما�، ألنه من �لممكن >" يستسيغ �لعقل �عتقا� شخص >� عد� >شخا{ لسينا9يوها� 
مستحيلة �مز�عم حافلة بالَخَرn ��لهر�� ��ألمو9 غير �لمنطقية، #ال >" �عتقا� �لكثيرين من �لبشر في كافة 
>نحا� �لعالم بأ" �لذ��9 �لال�عية ��لجامد� قد �جتمعت بقر�9 فجائي، فأتت بالكو" �لذ< نر�- يعمل 
بنظاZ ال تشوبه شائبة، �يكشف عن تنظيم غير عا�< �نظاZ متقن غاية �التقا"، �بكوكب �ألd9 �لذ< 
� بأنظمة معقد� تفو� �لحصر، ليس له من �يختص بكافة �لسما� �لمناسبة للحيا�، �بكائنا� حية مز�
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:qلذ< يليه"، #; يقو�
"#" لنا #يمانا بالما�ية، �هو #يما" �ستباقي (�عُتنق سلفا، ��فترضت صحته). ��لشي� �لذ< يدفعنا #لى 
�إلتيا" بتفسير ما�< للعالم، ليس هو >صوq �لعلم �قو�عد-، بل على �لعكس من ;لك فإنناـ  بسبب من 
#خالصنا سلفا للما�يةـ  نختلق >صوq �مفاهيم بحثية تأتي بتفسير ما�< للعالم. �نظر� #لى كو" �لما�ية 

١ ٧ ٢ صحيحة صحة مطلقة، فإننا ال يمكن >" نسمح بدخوq تفسير #لهي #لى �لساحة".
�ُتعد هذ- �لكلما� �عتر�فا� صريحة بأ" �لد��9ينية مولو� يحيا في سبيل �إلخال{ للفلسفة �لما�ية. 
 �� �لجامد��. �لهذ� �لسبب يعتقد�" >" �لما��هذ� �لمولو� يفترd >نه ما من �جو� قط سو[ �لما
عديمة �لوعي #نما خلقت �لحيا�. �يذهبو" #لى >" ماليين �ألنو�e �لحية �لمختلفة مثل �لطيو9 ��ألسما? 
 ����لز�9فا� ��لنمو9 ��لحشر�� ��ألشجا9 ��ألpها9 �حيتا" �لباq ��لبشر #نما تشكلت من ��خل �لما
� ;�تها؛ >< بالمطر �لساقط، ��لبر� �لخاطف. >ما في حقيقة ��لجامد� �بالتفاعال� �لحا�ثة ��خل �لما
�ألمر فإ" هذ� يتنافى مع �لعقل ��لمنطق على �لسو��. بيد >" �لد��9نيين يستمرئو" �لمنافحة عن هذ� �لر>< 

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

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

4� نظرية �لتطو	 هي �شد 

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

بمنأ[ عن �لعلم ��لحضا9�، ليست سو[ pعم يستحيل تصديقه. 
�على �لنحو �لمتقدZ تبيانه، فإ" من يؤمنو" بنظرية �لتطو9 يعتقد�" >" �ألساتذ� �لذين يفكر�" �يعقلو" 
�يخترعو"، ��لطالN �لجامعيين ��لعلما� مثل #ينستين هوبل (Einstein Hubble)، ��لفنانين مثل 
فر�نك سيناتر� (Frank Sinatra) �تشا9لتو" هيستو" (Charlton Heston)، يضاn #ليهم كائنا� 
مثل �لغزال" �>شجا9 �لليمو" �pهو9 �لقرنفل، سوn يخرجو" مع مر�9 �لزما" من مزيج من كثير من 
 nغير �لحية �لتي تمأل برميال عظيما. ال سيما �>" من يؤمنو" بهذ� �لَخَر ��لذ��9 ��لجزئيا� ��لمو�
هم علما� �>ساتذ� �>نا3 على قد9 من �لثقافة ��لتعليم. �لهذ� �لسبب فإ" �ستخد�Z تعبير ">شد �لسحر 
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﴿ َقاُلو�  ُسْبَحاَنَك َال ِعْلَم َلَنا 4الَّ َما َعلَّْمَتَنا

4ِنََّك َ�ْنَت �لَعِليـُم �َحلِكيـُم ﴾

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

:qثة تقو���آلية �لتي تسر� هذ- �لحا

ا َ�ْلَقْوْ� َسَحُر�ْ� َ�ْعُيَن �لنَّاTِ َ��ْسَتْرَهُبوُهْم َ�َجا��M ِبِسْحٍر َعِظيٍم ﴾  �ْلُقْوْ� َفَلمََّ Pََقا ﴿
[١١٦:Sألعر��]

. �على نحو ما تبد[ تمكن سحر� فرعو" بما صنعو- من خدe >" يسحر�� �لنا3 جميعا باستثنا� 
موسى ��لذين 7منو� به. #ال >" �لبرها" �لذ<  >لقا- موسى في مو�جهة ما >لقا- هؤال� على حد �لتعبير 

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

�ْلِق َعَصاَ� َفِإ�Fَ ِهَي َتْلَقُف َما َيْأِفُكوَ�  َفَوَقَع �ْلَحقُّ َ�َبَطَل َ �ْ��ْ�َحْيَنا 4َِلى ُموَسى ََ�َ ﴿
 [١١٧-١١٩ :Sألعر��] ﴾َفُغِلُبوْ� ُهَناِلَك َ��نَقَلُبوْ� َصاِغِريَن �َما َكاُنوْ� َيْعَمُلوَ

�على نحو ما �9� في �آليا�، � مع #��9? >" ما فعله هؤال� �ألشخا{ �لذين سحر�� �لنا3 من 
قبل �>ثر�� عليهم #نما هو #فك، با��j بالذq ��لضعَّة. �>�لئك �لذين يؤمنو" بمز�عم خرقا� #لى >قصى 
 nعنها، فسو eمن �لعلم �بتأثير �لسحر في عصرنا �لر�هن، �ينذ�9" حياتهم للدفا n9جة تحت غال�
يسقط شأنهم �ُيذلو� ما لم يتخلو� عن هذ- �لمز�عم، �;لك حينما تظهر �لحقيقة بجال� بكامل معانيها، 

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

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

١ ٧ ٣ فرضية متهرئة يكتنفها �لغموd بسذ�جة ال يصدقها عقل" .
للغاية،  �لقريب  �لمستقبل  �لبشر في  ببعيد، بل على �لعكس من ;لك، فإ"  �هذ� �لمستقبل ليس 
سيد9كو" >" �لمصا�فا� ليست #لهًا �سوn يتم �العتر�n بأ" نظرية �لتطو9 #نما هي >كبر خدعة �>شد 
>نو�e �لسحر في تا9يخ �لعالم. �سرعا" ما بد> هذ� �لسحر �لشديد ينحسر عن �لنا3 في شتى >نحا� 
�ألd9، �با� �لكثير�" ممن �قفو� على سر خدعة �لتطو9، يتسا�لو" بدهشة �حير� كيف �نطلت هذ- 

�لخدعة عليهم.

﴿ َقاُلو�  ُسْبَحاَنَك َال ِعْلَم َلَنا 4الَّ َما َعلَّْمَتَنا

4ِنََّك َ�ْنَت �لَعِليـُم �َحلِكيـُم ﴾

[ ٣٢ : �[ �لبقر
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