


معجز
 	لبر�تين



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

يحيى. �منذ �لثمانيا� من �لقر� �لماضي كتب عد*ً� كبيرً� من �لمؤلفا� 

في مو�ضيغ مختلفة، ;يمانية �علمية �سياسية، ;ال جانب :لك يوجد للكاتب 

مؤلفا� في غاية �ألهمية تكشف Eيف �تباC نظرية �لتطو�، �تفند �*عاA�تهم، 

�تفضح �لصال� �لخفية، بين �لد���ينية ��أليديولوجيا� �لّدموية.

�عماله هو ;يصاP نو� �لقر�O �لكريم  A��� لمؤلف �لرئيسي من� Sهد�

�لتفكير ��لتفّكر في قضايا  �لعالم، �*فع �لناT بذلك ;لى   Cلى شتى بقا;

�آلخر، �كذلك  ��ليو�  تعالى ��حد�نيته،  �هللا  مثل �جو*  �ساسية  ;يمانية 

كشف �ألسس �لمتها�نة لنظم �لجاحدين �سلوكياتهم �لمنحرفة. �;لى حّد 

�آل� ترجم للكاتب نحو ٢٥٠ مؤلفًا ;لى ٥٧ لغة مختلفة، �هي تحضى باهتما� بالغ من قبل شريحة ��سعة من 

�لقّر�A. �بإ:� �هللا تعالى سوS تكو� كليا� ها��� يحيى خالP �لقر� �لو�حد ��لعشرين، �سيلة للبلوb باإلنسا� 

في شتى �نحاA �لعالم ;لى مر�تب �لسكينة ��لسال� ��لصدe ��لعدP ��لجماP ��لسعا*d �لتي جاA �لتعريف بها في 

�لقر�O �لكريم.

حوP �لكاتبحوP �لكاتب

 ��قد يقتنع بعض �لناT ممن لديهم  �لقليل من �لعلم �� قلة �لتفكير بكثير من �ألخطاA في موضوC ما 

بطريقة تعمد �آلخرين  لمخالطتهم. فمثًال جهاE �لتلفاE، هو مجر* جهاE يتابع فيه �لشخص �ألخبا� ��ألفال� 

�جز�ئه �لد�خلية،  �ال ينبهر �ما� ;بد�C تقنيته ألنه ال يفكر به �ال  ���ليس لديه معلوما� عن كيفية عمله 

يهتم بهذ� �لموضوC �لم تصل ;ليه معلوما� مفصلة عنه � كيف يصل ;ليه �لصو� ��لصو�d �كيف تتكو� 

على �لشاشة، �كيف يتم �ال�تباi باألقما� �لصناعية،  �كيف تنتقل �لصو�d من بلد ;لى Oخر، �:لك بصعو*ها 

 d*، �كيفية �الستفا�معوقا ��* dلصو��� �بالصو بيتي �بيتك  �لموجو* في   Eلجها � ;لى  ثم  ��ًال   Aللفضا

�نه  Eلتلفا� �� kلكن :لك �لشخص ير� !dسئلة كثير�لقطاعا� ;نتاجه، �كيف يعمل جهاE �لمر�قبة عن بعد، 

مجر* جهاE ;لكتر�ني يذيع بر�مج ��فالمًا ��خبا�ً�.

;� ما الشك فيه �� �لهدS هو تنبيه �لناT بأنهم قد يعيشو� من غير �� يكو� لديهم �*نى فكرd عن �هم 

موضوعا� �لحياd، �هذ� يؤ*p ;لى �لوقوC في �خطاA فا*حة بسبب نقص �لتفكير.

�كثر لمجر* �نه مغمض  Aنما قد يخسر �لمر; ،Eعمل �لتلفا dليس ;لى مجر* فقد�� فكر p*هذ� قد يؤ�

�لعينين �ما� �*عاA�� �لبعض �لمتعلقة بنشأd �لحياd �لمرتبطة باأليما�.

لذلك يجب على �لناT �لتفكير في سؤ�P كيف نشأ� �لحياd على �أل�r؟

بعض   rبعر �:لك   rأل��  dنشأ كيفية  عن   P�لسؤ� هذ�  على   dلوحيد� �إلجابة   sلكتا� هذ�   rسيعر

خصائص �لبر�تينا� �لتي هي �ساT �لحياd ��لما*d �لحية.



ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

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

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

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

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

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

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

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

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

ال تقّد� بثمن.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�لتي ��ضحها لنا �لقر�G �لكريم. 
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حوj �ملؤلف

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

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

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

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

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

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

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

�هد�فه هذ,.    

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

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

�فضحها على �لمإل.  

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

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

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

ترجمت ُكتب �لمؤّلف 9لى �لعديد من �لّلغا" �ألجنبية، �من بين تلك �للغا": �إلنكليزية 

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

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

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

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

على قر��I هذ, �لكتب بهذ, �للغا". 

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

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

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

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

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

نقض ما فيها ��حضه.  �كل من يقر� هذ, �لكتب �يتأمل فيها بعمق لن يكو� بإمكانه بعد 8لك 
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Qلكر�� R8لى �لقر�Qلكر�� R8لى �لقر�

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

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

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

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

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

.mليأ3 ��لقنو�
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�>خبا�9ً.
عن   Nكتا مقدمة  في   nكمثا  pلتلفا� ;كر    ��9� من   qلهد� �ما  �لبعض   nيقو 9بما 

�لبر�تينا�؟
لديهم  يعيشو" من غير >" يكو"  بأنهم قد  �لنا3  تنبيه  �لهدq هو   "< فيه  #" ما الشك 
�نى فكر� عن >هم موضوعا� �لحيا�، �هذ� يؤ�< #لى �لوقوe في >خطا� فا�حة بسبب نقص <

�لتفكير.
 ��هذ� قد يؤ�< ليس #لى مجر� فقد�" فكر� عمل �لتلفاp، #نما قد يخسر �لمر� >كثر لمجر

�عا��� �لبعض �لمتعلقة بنشأ� �لحيا� �لمرتبطة باأليما".� Zنه مغمض �لعينين >ما<
لذلك يجب على �لنا3 �لتفكير في سؤ�n كيف نشأ� �لحيا� على �ألd9؟

�;لك   d9أل�  �نشأ �لسؤ�n عن كيفية  هذ�  على   ��لوحيد �إلجابة   Nلكتا� هذ�   dسيعر
� �لحية.�بعرd بعض خصائص �لبر�تينا� �لتي هي >سا3 �لحيا� ��لما

��لجو�N هو >" �لحيا� قد بد>� بالخلق �لمباشر من �لخالق �لعظيم 
﴿ َقاَ+ 8ِنََّما َ�َنا َ�ُسوُ+ َ�بِِّك ِألََهَب َلِك ُغَالًما Kَِكيָדا ﴾ [ سو�� مريم ١٩ ]
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�لتفكير بكثير من �ألخطا� في  �لعلم >� قلة  �لقليل من  �لنا3 ممن لديهم   قد يقتنع بعض 
موضوe ما >� بطريقة تعمد �آلخرين  لمخالطتهم. فمثًال جهاp �لتلفاp، هو مجر� جهاp يتابع فيه 
�لشخص �ألخبا9 ��ألفالZ �ليس لديه معلوما� عن كيفية عمله >� >جز�ئه �لد�خلية،  �ال ينبهر 
>ماZ #بد�e تقنيته ألنه ال يفكر به �ال يهتم بهذ� �لموضوe �لم تصل #ليه معلوما� مفصلة عنه 
� كيف يصل #ليه �لصو� ��لصو9� �كيف تتكو" على �لشاشة، �كيف يتم �ال9تباm باألقما9 
 pها للفضا� >�ًال ثم #لى � لجها��لصناعية،  �كيف تنتقل �لصو9� من بلد #لى 7خر، �;لك بصعو
� لقطاعا� #نتاجه، ���" معوقا�، �كيفية �الستفا ��لموجو� في بيتي �بيتك بالصو� ��لصو9

!��كيف يعمل جهاp �لمر�قبة عن بعد، >سئلة كثير
�>فالمًا  بر�مج  يذيع  #لكتر�ني   pجها  �مجر >نه   pلتلفا�  "< ير[  �لشخص  ;لك  �لكن 
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

بالمصا�فة  تحت �لظر�q �لبد�ئية لألd9. �على ضو� هذ� �ال�عا� فإ" �لذ��9 �لتي ال حيا� ال 
شعو9 �جتمعت عن طريق �لمصا�فة �كونت �لخلية كاملة �لتصميم �لتي ال نقص فيها �;�� 
ثم  �أل�لى  �لخلية  �كونت  تطو�9  قد  �لعميا�  �لمصا�فة  �تلك   .�للحيا �لالpمة  �لخصائص 

تطو�9 عبر �لزمن �كونت �لعلما� �>ساتذ� �لجامعة ��لفنانين ��لعباقر�؟؟.
�كثير من �لعلما� �لذين لم يد9كو� مد[ تعقيد �تفاصيل �لخلية  �تصميمها �لر�ئع �قتنعو� 
مغمضي �لعينين بنظرية �لتطو9 �لتي تضم ��عا��� غير منطقية، #لى جانب ;لك فإ" هذ- �لنظرية 

كانت تساند �لفكر �لما�< �لذ< بلغ >شد- في �لقر" ١٩ بإنكا9ها �جو� �لخالق.
�لكن مع �لتطو9 �لتكنولوجي � �لعلمي خاصة بعد �لنصف �لثاني من �لقر" �لعشرين تسبب 
في فهم نظرية �لتطو9 بأنها مخالفة لجميع �لحقائق �لعلمية �>نها مجر� سينا9يو خاnٍ من �أل�لة 
�لعلمية �>نها مغالطة تشبه �ألساطير �لقديمة. �لكن بعض �لعلما� لم يستطيعو� �لتخلي عن هذ- 
 eلخالق، فظلو� عاكفين على �لدفا� ��لنظرية �;لك ألنها تساند فكرهم �لما�< في #نكا9 �جو

.�عنها �تقديمها للنا3 على >نها �لتي تفسر �صل �لحيا
معلوما�  لديهم  ليست  >غلبيتهم  بأ"  مستغلين   Nلشعو�  eقنا# على  �لتطو9يو"  �عمل 
 eلنو� هذ�  في  �لكافي  �لتأمل  #مكانية  >يضًا  لديهم  �ليست  علمية  موضوعا�  في  تفصيلية 
تهم  �عا�� � إلثبا�  ;لك  في  ��ستخدمو�  �لما�ية.   �بالحيا �نشغالهم   nخال �لموضوعا�  من 
�نظرياتهم �لمزيفة  مقاالتهم �لتي pينوها بمصطلحا� التينية كثير� علمية على حسب pعمهم 

�لكنها خالية من ;لك تمامًا. �كل ;لك ليوهمو� �لنا3 بأ" �لتطو9ية هي �لحقيقة �لمطلقة.
 nيظنو" >" نظرية �لتطو9 هذ- هي �لنظرية �لعلمية �لتي تم �الستدال Zكثير من �لنا3 �ليو�

عليها . 
�ال يالحظو" >" �فتر�ضا� هذ- �لنظرية خا9{ �لعقل �بعيد� عن �لمنطق تمامًا.

 qعبث يستحيل �أليما" � �لتصديق بها قطعيًا،  ألنه لمن يعر �#" نظرية �لتطو9 هي مجر
>نه ليست �لخلية، بل جز� ��حد فقط من بر�تيناتها يمتلك تصميمًا غأية في �لتعقيد ��لتنظيم 
�لكثير من  �لتي تطلب    ��لمو� يتو�فر بها مئا� �ألنزيما� �  ��فقا لحسابا� �قيقة، �>يضًا 

�لشر�m لعملها �لتكوينها معًا بر�تينًا ��حد�ً.
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معجز� �لبر�تين

في �لقر" �لتاسع عشر كا" �لعلما� ير�" �لخلية كبقعة سو��� �هذ� ما كا" مفتاحًا (لد�9سة 
>سا3 �لحيا�) تحت �لمجهر �لضوئي 7نذ�?. ��لبعض كا" ير[ �لخلية عبا9� عن بالpما مليئة 

� سائلة ��خلها. ��لبعض �آلخر كا" ير�ها هالمية �لشكل.�بما
�ليوZ، �لذلك �عتقد  �لمتاحة  #لى �إلمكانيا�  بالنسبة  بد�ئيًا   ً�pيعتبر �لمجهر �لضوئي جها
� بسيطة جد�ً، �قد جا� ;لك طبقًا إلمكانياتهم في ;لك �لوقت من �لقر" ��لعلما� >" �لخلية ما
�لتاسع عشر، �حينما طرحت عليهم �لنظرية �لتي تدعي بأ" �لخلية قد تكونت من تلقا� نفسها، 

سرعا" ما تقبلوها.
 "<١٨٥٩  Zعا  "eألنو�� ">صل  كتابة  في  �لتطو9  نظرية  طر$  �لذ<  ���9ين  تشا9لز   "<
� �لحية قد تطو�9 �نمت عن طريق �لتطو9 من �لخلية �لبسيطة �لتي تكونت من  نفسها ��لما
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

�عقل ال محد��، هو �هللا سبحانه �تعإلى، �ينا�[ �هللا هؤال� �لمتعلمين �لمنكرين لتلك �لحقائق 
في �لقر7" �لعظيم قائًال:

﴿ َكْيَف َتْكُفُر�َ� ِباِهللا َ�ُكْنُتْم َ�ْمَو�تًا َفَأْحَياُكْم ُثمَّ ُيمِيُتُكْم ُثَم 8َِلْيِه ُتْرَجُعوَ� * ُهَو 

َسْبَع  �ُهَن  َفَسوَّ  Rَِما �لسَّ 8لى   oْسَتَو� ُثمَّ  َجِميعًا   pِ�َْأل� ِفي  َما  َلُكْم  َخَلَق  �لَِّذ- 

َسَمو�5ٍ ُ�ُهَو ِبُكلِّ َشْيRٍ َعِليٌم ﴾  [سو�� �لبقر�: ٢٨-٢٩]
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معجز� �لبر�تين

�في هذ� �لكتاN يتضح �نه من �لمستحيل تكو" �لم جز<� ��حد من �لبر�تين  مصا�فة. 
� ��عي لخلقه.��9# ��; �بل #نه تكوين ال نقص فيه �يتطلب قو

�قد يسأn بعض �لنا3 �لحق بصفهم " كيف للعلما� �لذين يعرفو" �يد9سو" �لبر�تين >كثر 
مننا �ما يز�لو" يد�فعو" عن نظرية �لمصا�فة هذ- "�لتطو9" " ��لجو�N هو >" هؤال� �لعلما� 
ال يد�فعو" عن �لنظرية بكونها نظرية علمية بل يد�فعو" عنها ألنها تساند فكرهم �لما�< في 
#نكا9 �جو� �لخالق، �يعترفو" بذلك حينًا بعد �آلخر. فمثًال  �.ميشيل ��لكير >نثر�بولوجي 

:nتطو9< من جامعة سيدنى حيث يقو
"يجب علينا >" نعترq بأ" �لسبب �لوحيد للكثير من �لعلما� �خبر�� �لتكنولوجيا بأ" يكونو� خا�مين 

بألسنتهم لنظرية �لتطو9، هو >" #نكا9 هذ- �لنظرية يفيد بوجو� �لخالق"١

>ما �لعالم �لتطو9< �لمعر�q عالميًا " فريد هيل"  فيعترq باستحالة نشأ� �لحيا� مصا�فة  
كما يلي:

"�قبل كل شئ فإ" �حتماn تكوين �لحيا� بطريقة �لمصا�فة ضئيل لد9جة >" �العتر�q بهذ� �ال�عا� 
يكو" غير منطقي"٢

#" �ال�عا� بأ" �لحيا� قد بد>� من تلقا� نفسها بعيد عن �لمنطق كما �عترq به متقدمو 
لينكر��  �لمنطق  عن  �لخا9جة  �عا��تهم � في  يستمر�"  فهم  ;لك  9غم  �على  �لتطو9ية  علما� 

�جو� �لخالق .
��لمعلوما� �لتي سيتم �لحصوn عليها من هذ� �لكتاN ما هي #ال جز� صغير عن �لبر�تينا� 
� �لحية "�لبر�توبالسما"، �تكفي  قر��� �لقليل من هذ- �لمعلوما� �� �ألساسية للما��لتي هي �لما

إلظها9 غش �لتطو9يين �لذ< �ستمر منذ مائة �خمسين عامًا (خا9{ �لعقل ��لمنطق) .
 Zلتصميم �لكامل في كل جز� من جزيئا� �لبر�تين �تكوينها �لدقيق، ��لمنهج  ��لنظا� "#
�لخا�9 في #نتاجها �تقسيم عملها ��ظائفها حتى في >صغر >جز�ئها يفيد بوجو� خالق عظيم 

�ليس مصا�فة.
 �كل ما في �لكو" من >صغر >جز�� �لبر�تين #لى >كبر �لمجر�� هو >ثر لخالق عظيم ;< قو
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

نقية  7خر[  بر�تينا�  تكو"  بينما  �لشبكية.  على  �لضو�   eقو� عند  �لرjية  عملية  يبد>  �لذ< 
تكو" عدسة �لعين. �بعض �لناقال� �لخاصة هي �لتي تقوZ بعملية �خوn �خر�{ �لجزيئا� 
من �#لى �لخلية. >يضًا جز<� DNA �لذ< يحمل جميع �لمعلوما� �لخاصة بالكائن �لحي ال 
 Zلخلية بد�" بر�تينا�. �;لك >" �لبر�تينا�  تقو� Zيتم نسخه �ال نسخ معلوماته >ثنا� �نقسا
بالتكوين  سو��  �ألحيا�،  عند  �لتكوين  �حد��  >صغر  هي  �لتي  �لخأليا  في  مختلفة  بوظائف 
��خلها،  ��لبر�تينا� �آلخر[ تقوZ بوظائف مساعد�، مثًال  تزيد  �>Z بإجر�� عمليا� عديد
بتكوين   Zتقو� �لمر��.   بمأليين  �لخلية  في   (�مساعد  ��(كما �لكيميائي  �لتفاعل  سرعة  من 
�لهذ-  �لتكوين.   #لى جانب خصائص   jلتجز� لها خصائص  >يضًا  �لخلية،  جميع كيميائيا� 
�لخاصية فهي تقطع �لجزيئا� �لكبير� �لتي  توجد في �لخلية #لى جزيئا� >صغر حجمًا يمكن 
تنأ�لها.  �>يضًا تقوZ بتفاعال� الpمة للطاقة في �لخلية، �>يضًا  تكوين �لعناصر �لالpمة للحركة 
�النقباضية في �لعضال�. #" ما سبق ;كر- هو مجر� بعض �لخصائص للبر�تينا� �لتي تصل 
#لى �آلالq.  جميع >نو�e �لبر�تينا� في >جسامنا تقوZ بالعمل بال �نقطاe الستمر�9 حياتنا في 
>كمل صحة خالn قر��تنا لهذ- �لسطو9. #" �الحتياجا� �لتي  تلزمنا من قر��� هذ- �لسطو9 
#لى تنأ�n �لطعاZ �نمو >جسامنا #لى مقأ�مة �ألمر�d  تتم عن طريق �لبر�تينا� �لتي تعمل ��خل 
�لخلية. ليس في جسم �إلنسا" فقط بل في �لنبا� #لى جميع >نو�e �لحيو�".  حتى �لبكتيريا 

�لبسيطة تقوZ بجميع �لعمليا� �لحيوية �لخاصة بها معتمد� على �لبر�تينا�.
كما سيذكر خالn هذ� �لكتاN >" هذ- �لجزيئا� �لمعجز� �لتي تتكو" من عد� من �لذ��9 
تقوZ بمسؤ�ليا� ال تصد� بتناسق عقلي جميل. فهنا? سؤ�n البد من >" يطرحه كل #نسا" 

  :Nكل فصل في هذ� �لكتا �على نفسه عند قر��
 تتكو" جزيئا� �لبر�تين  بربط عد� من �لذ��9 �لتي ال حيا� لها � �لتي يفترd >نها تفتقر 
#لى �لوعي ��لعقل فكيف تقوZ بجميع هذ- �لعمليا� بهذ- �لقد9� على �إلحسا3 بالمسؤ�لية 

��لتنظيم؟
 ���كل من يفكر بإخال� ير[ �لجو�N بأنه خلق ال نقص فيه من �هللا �لعظيم.  �>نه بإ�9
�هللا من >صغر ما في �لكو" #لى >كبر شئ. #" �هللا مالك كل شي� كما >خبرنا في �ألية �لكريمة 

بقوله تعالى:
        [٥٦ :Dهو ]  ﴾ بٍَّة�Dَ ْلُت َعَلى �ِهللا َ�بِّي َ�َ�بُُّكْم َما ِمن ﴿ 8نِّي َتَوكَّ
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معجز� �لبر�تين

كما هو معر�q فإ" جميع �ألحيا� تتكو" من �لخأليا . فمثًال هنا? ما يقرN من مائة 
بليو" خلية تكو" جسم �إلنسا" . �كل خلية منها تنتج ��" توقف كما يحتا{ #ليه �إلنسا" 
 eتكنولوجية عالية، فالبر�تينا� موضو �طو�n حياته، فإ;� �عتبرنا هذ- �لخأليا مصانع بها >جهز
��9ستنا ـ  تعتبر هي >سا3 هذ� �لمصنع، �هي ماكينا� في غأية �لتعقيد  للخلية، ��لبر�تينا� 

� �لحية.�تتحمل �ظائف مختلفة عن بعضها �لذلك تعتبر هي �لبنية �ألساسية للما
� �لتي تسمى "كير�تين"، هي �لمسؤ�لة عن �لصالبة في �لشعر ��ألظافر ��لريش، �مثال �لما
� مقأ�مة تشبه �لنأيلو" في �ألنسجة �هي >حد �لبر�تينا�، �هنا? بعض �لبر�تينيا� تكو" ما
�لتي تربط �لعضال� بالعظاZ . ��لبر�تين �لمسمى"�لكوالجين" يعطى �لمقأ�مة للعظاZ �مر�نة 
هو  �9��بسين" " بر�تين  #نما   .  mمطا شبه  �هو  بالو9يد  يحيط  مر"  7خر  �بر�تين  �لجلد. 
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

zألليا� oلكوالجين بر�تين قو� (�)

��بطة – �با}

�اللياz �لدقيقة

�لياz �لكوالجين

�لحلز�� �لثالثى للكوالجين
بولي ببتيد �لكوالجين

بولى ببتيد �لكير�تين

(|) �لكير�تين 

بر�تين ليفي للشعر

خاليا �لشع

�لياz �لكير�تين �لدقيقة

�لشعر

�لغليسين 

جز� طوله ٣٠٠ ميلليمتر

�لحلز�� �لثالثي �أليمن

�لحلز��  في  معر�فة  سلسلة 

�لكوالجيني �أليمن 

هنا� بأعلى يوجد بناR �لبر�تين �لذ- يحقق مقا�مة �لعظاQ � �لبر�تين �لكوالجيني 

في �لشعر � بأسفل يوجد مقطع بألياz �لكوجين.
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معجز� �لبر�تين

�لبر�تينا5 �لماهر� �لتي 

�نشأتها ���5 ال �عي لها

#" �لشكل �لذ< تر�نه في �لصفحة �لتالية يظهر �لتكوين 
�لذ9< لبر�تين مسمى "سيتوكر�Z سى" هذ� �لبر�تين مع 
صغر حجمه يصل #لى خمسة في �لمليو" من �لمليمتر � 
يتكو" بما يقرN من تجمع >لف من �لذ��9. �كما 
 nشكا<� �لذ��9  بين  �لتنظيم   "#  ��لصو9 في  تر[ 

�لتجمع مع بعضها في غأية �لتعقيد.
 .���آل" فلنفكر بإلقا� �لنظر على هذ- �لصو9

 �9; >لف  بأ"  يدعو"  �لد��9ينين   "#
تجمعت عن طريق �لمصا�فة بهذ� 

بر�تين    "# �يقولو"  �إلتقا". 
"سيتوكر�Z سي" �لذ< يمتلك 

 �لحيا �ألهمية  غأية  في  �ظائف 
بالمصا�فة  تكو"  قد  �لحي  �لكائن 

نتيجة تجمع عشو�ئي، �لما;� هذ- �لذ��9؟، �لم ليست ;��9 7خر[ غيرها؟، �يجب على 
هذ- �لذ��9 >" ترتبط بر��بط كيميائية مناسبة لتكوين هذ� �لبر�تين في �قت �بعد� �مكا" 
معين. هل يعقل >" يتم هذ� عشو�ئيًا على حسب �لد�9 �ينين �لغير منطقي �9غم هذ� يجب 

.�تكوين هذ� �لبر�تين �لذ< هو ;� >همية بالغة للحيا
لتكوين بر�تين "سيتوكر�Z سي" فقط بل �الفتر�ضا�  �لد�9>ينين ال يدعو" هذ�  غير >" 
نفسها لتكوين 7الq �لبر�تينا� �لالpمة للحيا�. �ال شك في >" �لقوn بأ" ;��9 �لكربو" � 

�لكو��كا5

�لنتر��

�لبر�تو�

�لذ�� 

R-لجز�
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

 Dلثالثي �ألبعا� Rلبنا�

لبر�تين سيتوكر�Q سي

ما ���9 �لطبيعة في تكوينها. فاالختيا9 �ألخير ال يتناسب مع �ألهد�q �لعلمية. #;" علينا >" نبحث 
 "٣.nأل�� nفي �الحتما

سي"   Zسيتوكر�" تكوين  �حتمالية  عن   Nكتا 7خرفي   eموضو في  �يميرسو[   nيقو�
بالمصا�فة حيث يقوn" >قل من �حتمالية كتابة قر� للتا9يخ  �لبشر< على 7لة كاتبة ��" خطأ"٤ 
�لطبيعة  ما ���9  لكن ;كر قو[   . �لمصا�فة  بطريق  �لبر�تين  تكوين هذ�  �ستحالة  �هذ- هي 
 qلعلمية، �هذ� يعنى >" علما� نظرية �لتطو9 �نهم مجبرين باالعتر�� qال يتناسب مع �ألهد�
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معجز� �لبر�تين

�لنتر�جين � �لحديد � �لفوسفو9 �لتي ال �عى �ال #��9? لها �علم قد كونت جميع �لبر�تينا� 
�لعقل  بعيد عن   nتنظيما� مختلفة، �طبعًا هذ� قو بنسب مختلفة �  بتجمعها   �للحيا �لالpمة 

��لمنطق تمامًا.
�ألجز��  >نشأ� هذ-  قد  �لالشعو9ية  �لذ��9  بأ"  �لعقل  �بعيد عن  منطقي  غير  �عا� � هذ� 
�لتي ال  �>حجامها   ��لصغير �ألجز��  هذ-  �ظائف  معرفة  عند   مصا�فة، خاصة  للغأية  �لمهمة 
� شبيهة بالتفلو" �هي �لتي �تتجأ�p خمسة في �لمليو" من �لمليمتر، فمن هذ- �لبر�تينا� ما
تكو" �لشعر ��ألظافر �9يش �لطيو9.  �بعضها يكو" �لر��بط (�أل9بطة) �لتي تربط �لعضال� 
بالعظاZ. �#ضافة #لى ;لك هو �ستقباn �لرسائل على سطح �لخلية عن طريق �لبر�تينا�.  �>يضًا 
 ��تتم مر�قبة مد�خل � مخا9{ �لخلية � >يضًا مر�قبة عمليا� �لعبو9 من �#لى �لخلية �>يضًا �لما
� بر�تينية �هي �لهيموغلوبين، �توجد ��لمسؤ�لة عن نقل �ألكسجين في �لدZ ��ألنسجة هي ما
� 7خر[ بر�تينية هي "�لتر�نسفرين"(�لناقل) �هو �لمسؤ�n عن نقل �لحديد في �لدZ. �>يضًا �ما
�لفيبر�نوجين ��لثر�مبينو فهما  �لبكتريا . >ما  �لدفاe عن �لجسم ضد  �لبر�تينا� مسؤ�لة عن 
 nمن �لبر�تينا� �هو �لمسؤ� eهنا? >يضًا �ألنسولين �هو نو� . Zلمسؤ�ال" عن تجلط �لد�
عن تنظيم �لسكر في �لدZ. هنا? بر�تينا� 7خر[ ال توجد في جسم �إلنسا" �لكن توجد في 
بعض �لكائنا� �لحية �آلخر[ �لها >همية عظمى لحيا� هذ- �لكائنا� � مثاn على ;لك بر�تين 
مامضا� للتجمد (>نتيفيريز) �لموجو� في �ما� بعض �ألسما?. �بر�تين (p9يلين) �لذ< يعطى 
>جنحة �لصر�صير ��لحشر�� خاصية �لمر�نة �لكاملة. #نه شي� خا�9 للطبيعة >" يكو" عشر�" 
حمضًا >مينيًا فقط >� بمعنى 7خر مجر� ;��9 تتجمع �تنشئ مو�� لها هذ- �لخصائص �تنجح 
في �لقياZ بأعماn مهمة مثل هذ- �تقبل هذ� �لتنظيم في �لقر���9 �لالpمة �تطبقها. �#نه لشي� 
مميز �جدير بالبحث ��لتفكير >" تتنوe �ظائف �عمليا� �لبر�تينا� مع �لعلم باحتو�ئها على 
نفس �لذ��9، #نما ترتيب ��ختالq >عد�� هذ- �لذ��9 يعطى لجز<� �لبر�تين مهاZ مختلفة 
�#" تفسير هذ- �لحقائق بالمصا�فة مستحيل قطعيًا. �في �لحقيقة #" �لتطو9يين يعترفو" بذلك 

فمثًال �لدكتو9 على �يميرسو[  يقوn عن تكوين بر�تين "سيتوكر�Z سي" ما يلي:
"فاحتماn تكوين ترتيب هذ� �لبر�تين قليل جد�ً حتى نستطيع >" نقوn �نه صفر. >� لقد توظفت قو[ 
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

عن   eلدفا�� �لخالق   ��جو #نكا9  هي  >هد�فهم  ال"  �;لك  بالمصا�فة  �لبر�تين  هذ�  بتكوين 
�لما�ية . �هذ� ��عا� غير منطقي يكفي لرjية >" >نصا9 هذ- �لنظرية في غأية �لخطأ #;� تفكرنا 

.nمجموعة �ألحجا9 في ميد�" �لتقسيم بإستنبو "# nقليًال . فمثًال  لو >تى >حد يقو
قد تحولت #لى تمثاn بديع النسا" . بمجر� تأثير �لريا$ �لشديد�. >� يقوn #" �ألمو�{ 
�لتبر< في  بالمصا�فة �جمل نما;{ نحت �لحجر  �لتي تضرN �لصخو9 قد كونت  �لعمالقة 
�أل9�". هل يعقل صد� قوله؟. كما نر[ #" >نصا9 نظرية �لتطو9 في �نهيا9 عقلي �منطقي 
لد9جة �نهم يقبلو" من ضمن هذ- �لمستحيال� >كثرها �ستحالة، #" كونهم مغلقي >عينهم 
 "< ��ضحًة  �لحقيقًة  #نها  �لمفهوما�،  معنى  يد9كو"  يجعلهم ال  قد  �لو�ضحة  �لحقائق   Zما<
جزيئا� �لبر�تين تم تصميمها بخلق مباشر من �هللا عز �جل صاحب �لعلم ��لقد9� على كل 

شي�

تصميما5 �لبر�تينا5 �لدقيقة �لمناسبة لوظائفها

في  تنظميها  يتم   ��ما لكل  �لمكونة  ��لذ��9   .��لمميز خصائصها   ��لمو� يعطي  ما   "#
مجموعا� خاصة تسمى " جز<�". �;��9 �لجزيئا� �لتي تشكل >نظمة �ألحيا� تحت تنظيم 
� �لحية . �هذ� موضوe هاZ للغأية أل" من �لكتاN �لذ< بأيدينا #لى �ألثا� حولنا �خا�  للما
�من >جسامنا #لى �لزهو9 كل ;لك يتكو" من ;��9. �لكن �لمو�� �لحية �غير �لحية تفتر� 

عن بعضها تمامًا باختالq تجمع ;�9تها معًا �تنظميها.
 dلحية "�لحمو� ��#" �لبر�تينا� هي �لمجموعة �لر�بعة من >9بع مو�� >ساسية تشكل �لما
 eمختلفة في كل مجمو nلنو�ية ��لكربوهيد��9 ��لدهو"". �قد تم تنظيم �لذ��9 بأشكا�
�لوظائف  �يتحمل  �لتنظيم  ;لك  طريق  عن  �لمختلفة  �لخصائص  تكتسب  �لذلك  جز<�<. 

على حسب خصائصها.
#" هذ�  �لتنظيم في �لذ��9 ��خل �لجزيئا� حسا3 جد�ً لد9جة >" �إلخالn بهذ� �لتنظيم 
جد�ً.   ��جيز  �فتر  nخال جسيمة  �>ضر�9  عو�قب  #لى   ]�يؤ �لذ��9  هذ-  من  فقط  لو�حد 
فمثًال ظاهر� �لرjية؛ فهنا? بر�تينا� كثير� تقوZ بهذ- �لوظيفة ��لتحقق منها �هي >على في 
مستو[ �أل��� من >< كامير� متقدمة جد�ً. فهي تقوZ بوظيفة �ألجز�� �لكثير� �لتي هي مسؤ�لة 
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٢١

�8 �لمصاDفا5 

ال يمكن �� تكو� 

�لتصميم �لمركب، 

�8 �لقو+ بأ� 

�لجزيئا5 ��5 

تصميم عا+ مثل 

�لبر�تينا5 قد 

تكونت مصاDفة 

عبثًا � غير �لمنطقي 

�لقو+ بأ� �لصخو� 

تحولت  8لى �ثر 

معما�- بديع 

بضربا5 �لمو? 

عليها �� �� �ألحجا� 

�لمتر�كة قد تحولت 

8لى تمثا+ ��ئع عن 

20طريق �لريا�.



ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

بهذ- �لخأليا  يمنع �لرjية �لملونة.  �مثاn 7خر، #" بر�تين "�لميالنين"  هو �لذ< يحمى �لعين 
��لجلد من >ضر�9 �ألشعة فو� �لبنفسجية، �توقف عمل هذ� �لبر�تين يؤ�[ #لى >مر�d بالجلد 

��لعين.
 ���أل تكوين جزيئي  >نسب  في  �لبر�تينا�  تكو"   "< يجب  �ألمثلة،  هذ-  في  نر[  �كما 
تكو"  �لتي  �ألمينية   dلحمو� مجموعا�  تكو"   "< يجب  �لذلك  لها،  �لمخصصة  �ظائفها 
في  �9ئع   ���<� كامل  مفصل  تصميم  هنا?  �>يضًا  تنظيم شكلي.  �نسب  في  >يضًا  �لبر�تينا� 

تكوين �لحموd �ألمينية >يضًا مثل �لبر�تينا�.
                           

�لتنظيم في �لحموp �ألمينية

لها  �ألمينية   dلحمو� �هذ-  �ألمينية.   dلحمو� تسمى  جزيئا�  من  �لبر�تينا�  تتكو" 
تكوين معقد للغأية �;لك على 9غم صغر حجمها بالنسبة #لى �لبر�تينا�، ��لذ��9 �لتي تكو" 
>مينية، مجموعة كربوكسيل  �لحموd �ألمينية عبا9� عن ثال� مجموعا� هي: " مجموعة 

(حمضية)، مجموعة �لسلسة �لطرفية (مجموعة �لكيل �لطرفية)" 
�لخاصية  �ألمينية.   dلحمو� جميع  في  ��ألمين  �لكربوكسيل  مجموعا�  نفس  توجد 
�لوحيد� �لتي تجعل �لحمض �ألميني مختلف عن �لحمض �آلخر هي مجموعة �لسلسة �لطرفية 
�لتي ترتبط بالجز<�. �يفضل �ختالq هذ- �لمجموعا� �لطرفية في كل حمض >ميني �بذلك 

يكو" كل حمض >ميني ;� خصائص مختلفة عن �آلخر.
 ��لماكينا� فال بد من �جو �#" كانت هنا? >جز�� ;�� خصائص مختلفة في تركيب 

>جز�� ;�� خصائص مختلفة في �لبر�تين  لتقوZ بوظائف معقد� للغأية في >جسامنا.
�لذ��9   ��عد �لكهربائية  ��لشحنا�  بالهيد�9جين   mال9تبا� قابلية   qختال�  "< �;لك 
 eلتنو� يكسب  �ألمينية   dلحمو� في  �لطرفية  �لسلسلة  مجموعا�  في  ترتيبها  �>شكالها  
للحموd �ألمينية �بذلك يتم #نتا{ ماكينا� �لبر�تين �لمتنوe من تلك �ألجز�� �لمتنوعة جد�ً، 
فمثًال، #"  كو" مجموعا� �لسلسة �لطرفية ;�� شحنة موجبة >� سالبة >� متعا�لة يجعل ;�با" 

جز<� �لحمض �ألميني في �لما� ممكنًا >� مستحيًال.
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�لعين
�لشبكية 

خاليا 8نسا� 

�لعين ( �لقرنية )

بر�تينا5 �لميالنين

للكامير�  �سم  هو  �لعلو-  �لرسم 

�لتي صممت بتقليد بناR �لعين

تخيلو� منظرً� بأعلى جو�D  ��لذ- تم �لحصو+ عليه عن طريق 

�لتكنولوجيا �ألخير�،  كامير� مكونة من مئا5 �ألجز�R  �8نتا? 

 �� �لضبا|  من   Rشي �لمنظر  هذ�  في  يكو�   �� من  بد  فال 

�صلها،  مثل  �لناصعة  �أللو��  تكو�   �� يمكن  فال  �النكسا�،  

�تخيلو� �يضًا �لمنظر �لذ- توضحه عيونكم �لمكونة من �لدهو� 

��لبر�تينا5 فقط، فال يمكن �� يكو� هنا� سو�D �� ضبا| �� 

�بدً�،  �لنقاR ال يفسد  �نكسا�ً� في مشاهد� ���ية عيوننا، �هذ� 

�ما �أللو�� فناصعة �يضًا، �8 �الDعاR �لقائل �� �لذ��5 �لال��عية 

 Rلعلما� من   zفة، ��آلالDبالمصا ��ئع  منظرً�  بتكوين  بد�5  قد 

��لفنيين ��لخبر�R لم يحصلو� على هذ� �لمنظر �لر�ئع عن �عظم 

�لتكنولوجيا منذ عشر�5 �لسنين فهذ� قو+ خا�? عن �لعقل، 

�جز�ئها عن طريق  بجميع  قد خلقت  �لعين   �� يد+ على  فهذ� 

�لخالق �لعظيم .

عن �لرjية في �لكامير� (�لكن هنا جدير بالذكر >نه على 9غم 
 "< ��ضح  >نه  #ال  ��لعين  �لكامير��  >نظمة  بين  �لقيا3  #مكانية 
�لكامير� ال تستطيع تحقيق �لرjية بذ�� �9جة نقا� عمل �لبر�تينا� 
� في �لعين. �هذ� حتى بالنسبة #لى >كثر �لكامير�� تقدمًا ��لموجو
 Zية >� عدjلر� �حتى �آل")، >< عطل في >جز�� �لكامير� يؤ�< #لى فسا
تكونها >صًال. �;لك >يضًا >" عملية �لرjية قد تنها9 فجأ� عند عدZ �متال? 
�لتكوين �لجز<�يي �لالZp لو�حد فقط من �لبر�تينا� �لكثير� �لتي تقوZ بعملية 
�لرjية. �مثاn على ;لك بر�تين " �لر���بسين" �هو �لبر�تين �لذ< يجعل �لعين تتأثر 

بالضو�، �>صغر عطل عند تكو" هذ� �لبر�تين يمنع هذ- �لعملية.
�كذلك �لخأليا �لمخر�طية في �لشبكية ��لمسؤ�لة عن �لرjية �لملونة �لذلك فأ< خلل 
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

�هكذ� فإ" تركيب �لحموd �ألمينية �لمختلفة  ;�� �لخصائص �لمختلفة جنبًا #لى جنب 
�ضع  هنا?  �لكن  �لجسم  في   ��محير متنوعة  بوظائف   Zلقيا� على   �9�قا �لبر�تينا�  يجعل 
خا� جد�ً للحموd �ألمينية  �لتي توجد في >جساZ �ألحيا�. تتكو" جميع �لبر�تينا� من٢٠ 

حمضًا >مينيًا من �لحموd �لتي يصل عد�ها في �لطبيعة #لى >كثر من ٢٠٠ حمض >ميني.

لما�� يستخدQ ٢٠ حمض �ميني فقط في تصنيع 

�لبر�تينا5 من ضمن ٢٠٠ حمض �ميني في �لطبيعة؟

هنا? �كثر من ٢٠٠ حمضًا >مينيًا في �لطبيعة. بينما عد� �لحموd �ألمينية �لمتوقع �جو�ها 
في �لطبيعة >كثر من هذ� �لعد� نظريًا. كثير من �لحموd غير �لمستخدمة في تكوين �لبر�تينا� 
يتم �ستخد�مها في عمليا� �أليض �لغذ�ئي في جسم �النسا"، #;" لما;� تختا9 هذ- �لبر�تينا� 

�لعشرين حمضًا >مينيًا فقط على 9غم �جو� >حماd 7خر[؟
يمكننا �لجو�N عن هذ� �لسؤ�n من منطلق بنية �لبر�تينا� �فعاليتها، �أل" �لبر�تينا� �لتي 
هي ضر�9� �لحيا� يجب >" تتمتع ببعض �لمميز�� للقياZ بوظائفها �>حد >هم �لعناصر �لتي 
تجعل �لبر�تينا� مميز� هي �لحموd �ألمينية. مثًال يجب >" تكو" بعض �لحموd �ألمينية 
 �تمتلك سالسل طرفية �9فضة للما� �#" هذ- �لسالسل يجب >" تكو" صغير� �ليست كبير

�#ال يستحيل تعبئتها ��خل �لبر�تين.
�لمعر�فة  �لخصائص  من  �ثنتين  تمتلك  �ألمينية   dلحمو� لبعض  �لطرفية  �لسالسل   "#
كتكوين �ألشكاn �لحلز�نية �>شكاn لفا� مطوية مضغوطة. �هذ� أل" �لبر�تين يأخذ شكًال 

ثالثي �ألبعا� عن طريق هذ- �لخصائص �لالpمة لقياZ �لبر�تين بوظائفه.
يحمل  >كثرها  �لبر�تينا�  في  >مينيًا  حمضًا  �لعشرين  هؤال�   "< >ثبتت  �لقائمة  ��ألبحا� 
�لطرفية �لكا9هة للما� �نصفها يحمل �لخصائص �لحلز�نية ��لنصف �آلخر يحمل  �لسالسل 

خصائص لفا� مطوية مضغوطة.
�ختيا9  �لعشرين سند9? حينئٍذ  سبب  �ألمينية   dلحمو� ببحث خصائص هذ-  قمنا  فلو 

هذ- �لحموd بالذ��.
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معجز� �لبر�تين
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�ألمينية،   pلحمو� من   �لبر�تينا5   تتكو� 

�هذ�  �لحموp لها �بنية مركبة للغاية، على 

�غم �نها �صغر من �لبر�تينا5 بكثير .

�لغليسين

�النين

�لفالين

فينيل �ألنين

ليسين

�سبا�جين 

8يز�ليسن

طرفية  بسلسلة  هنا  يرتبط 

مختلف

مجموعة �لحمضمجموعة �ألمين

�لجزR �ألساسي للحمض �ألميني

�لنما�?

بناR �لحموp �ألمينية

�  �لحموp �ألمينية تتكو� من �بط ثال� مجموعا5، " �لمجموعة 

�ألمينية، �لحمض �لكا�بوكسيلي، ��لسلسلة �لكربونية �لطرفية "
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

GLYCINE (gly) ALANINE (ala) VALINE (val) LEUCINE (leu) ISOLEUCINE (ile)

SERYNE (ser) THREONINE (Thr) CYSTEINE (cys) METHIONINE(Met)ASPARTIC ACID (Asp)

GLUMATIC ACID (Glu) LYSINE (Lys) ARGYNINE (Arg) ASPARAGINE(Asn) GLUMATINE (Gln)

PHENYLALANYN (Phe) TYROSINE (Try) TRYPTOPHANE(Trp)HISTIDINE (His) PROLINE (Pro)

Neutral Aliphatics

Acidic Aliphatics

Asidik Alifatikler Bazik Alifatikler

Aromatic Heterocyclic

Simple Carbon and 

Hidrogen chain

Hidroxyl group 

Sulphur Including

 Group

Acid chain

Basic chain

Polar but not ion

Big rounded

chain

Cyclic amino 

acid
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معجز� �لبر�تين

�لرسم جهة �لشما+ : هو سلسلة �لحمض �ألميني �لتي لها سلسلة 

طرفية ��5 خاصية حلز�نية – �لفا 

سلسلة  له  �لذ-  �ألميني  �لحمض  سلسلة  هو   : �على  في  �لرسم 

طرفية ��5 �لوضع – بيتا

فمثًال #" >بسط �>صغر �لحموd �ألمينية �هو �لغليسين يملك �ظيفة مهمة جد�ً في >حد 
�لكوالجين.  تكو"  >مينية   dثالثة حمو >حد  �لغليسين هو  �لكوالجين.  �لبر�تينا� �هو  >هم 
�ألميني  �لحمض  �لكوالجين. أل" هذ�  مهمًا في تصميم جز<�   ً�9��يلعب  �لصغير  �حجمه 
يجعل �لسالسل �لتي تكو" �لبر�تين بعضها مع بعض  ;�� �لتو�� صلب. �هذ� يزيد من نسبة 
9� على مقأ�مة شد �>لياq �لكوالجين قا >لياq �لكوالجين. �كما هو معر�q فإ"  مقأ�مة 
>كثر من �لصلب. �لو �ستخدZ في بنا� هذ� �لبر�تين حمض >ميني 7خر يملك سلسلة طرفية 
� في �لغليسين لما كا" أللياq �لغليسين �لقد9� على مقأ�مة �لشد �>طوn من �لسلسة �لموجو

9� على �ضع �لخأليا �لحية في صف.�هذ-. �لوال �لغليسين لم يكن >لياq �لكوالجين قا
كما ;كرنا سابقًا #" هنا? �عيًا �تخطيطًا �9ئعين في �ختيا9 �لحموd �ألمينية �لعشرين من 
�لطبيعة.  �لو كا" �ختيا9 هذ- �لحموd عشو�ئيًا لما كانت  >ميني في  ضمن ٢٠٠ حمض 
�لبر�تينا� �لالpمة للحيا� قد تكونت، �طبعًا فإ" �الختالq في ترتيب >� نوe حمض >ميني 

� �لحية، >� عدZ �لقياZ بوظائفها >� عدZ  �جو�ها >ساسًا.���حد يسبب �نهيا9 فاعلية �لما
كما نر[ فإ" هنا? تصميمًا ��عيًا ��ختيا�9ً عقالنيًا بحتًا 

� �لحية.�طبقًا للعقل في جميع مر�حل تكوين �لما
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

مركبا�  �يكونا"  �لكيميائية  �لتفاعال�  في   nلدخو� يستطيعا"   كالهما  �لنوعا"   � نفسها 
كيميائية بذ�� �لسهولة ��إلمكانية، ��لفر� بينهما هو �لتماثل في �لبنية،  �لكن �لعلما� �لذين 
قامو� بأبحا� في �لبر�تينا� الحظو� >" تلك �لبر�تينا� مكونة من �لحموd �ألمينية �ليسر[ 

فقط .  �ليس �لحموd �ألميني �أليمن �لذ< ال يوجد في �لكائنا� �لحية.
� بعد >بحا� متو�صلة تم �كتشاq سبب �جو� �لحموd �ألمينية �ليسر[ فقط في تكوين 
�لبر�تينا�، �لحموd �ألمينية �ليمنى مثلها  مثل �ليسر[ تستطيع تركيب سالسل >مينية �لكن 
هذ� يمنع #نتا{ �لبر�تين بشكل ثالثي �ألبعا� �هذ� شكل مهم لتركيبها.  �سنتنأ�n فيما بعد 
�لقياZ بوظائف �لبر�تينا� في �ألحيا�. �تسرN ��حد فقط من �لحموd �ألمينية �ليمنى  #لى 

�لمجموعة �ليسر[ يمنع تكوين �لبر�تين �لمناسب للقياZ بوظائفه.
�يشكل ظهو9 تكوين جميع �لبر�تينا� في 
�ألحيا� من �لحموd �ألمينية �ليسر[  مشكلة 
 �لوجو �;لك  �لتطو9يين  عند  7خر[  مهمة 
� �لمر�حل لتكوين �لبر�تينا�. ��ختيا��9 متعد
 dًال يجب �ختيا9 عشر�" فقط من �لحمو�<
� في �لطبيعة.  �البد ��ألمينية  �لمئتين �لموجو
�لعشرين  �ألمينية   dلحمو� هذ-  تكو"   "<

حموضًا >مينية يسر[،  �>< تد�خل من حمض 
فائد�.كو"  بال  �لبر�تين  يجعل  خطأ  >ميني 
ل مأpقًا  �لحموd �ألمينية ;�� شكل >يسر شكَّ
للتطو9يين � ;كر ;لك  في �لموسوعة �لبريطانية 

حيث يقاn فيها:
"#" جميع �لحموd �ألمينية �لتي هي بنية �لبر�تينا� في جميع 
�لبوليمير�� في ;��  بنية  �لحية في �ألd9 كما هي  �لكائنا� 
�هذ�   . �ستثنا�  بال  >يسر  شكل   ���; �لمتناسق  غير  �لشكل 
 nمثل #لقا� �لعملة ;�� �لوجهين، فنز�لها  ;� �حتمالين، �حتما

�لحمض   Rبنا �لشكل  هذ�  فى   oُير

كما   � �لكوالجين  لبر�تين  �لنو�- 

ثال�  كل  من  ��حد  �نه   يبد� 

�لغليسين   " هو  �مينية   pحمو

 Rلبنا �ميني  حمض  �نسب  هو   �  "

�لكوالجين بسبب صغر حجمه .

Pro

Pro Pro

Gly

Gly

Gly

Pro

Pro

Pro
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معجز� �لبر�تين

تتكو� �لبر�تينا5 �لموجو�D في �لكائنا5 �لحية من 

�لحموp �ألمينية ��5 �لشكل �لفر�غي �أليسر فقط 

�ألبحا� �لقائمة >ثبتت >" عشرين فقط من ضمن ٢٠٠ حمض في �لطبيعة بهذ� �لتركيب � 
�لعد� � �لتنسيق �لمختلف . لتكوين �لبر�تينا� . فال بد >" تكو" هذ- �لحموd ;�� شكل 

فر�غي >يسر في ;�� �لوقت.
#" جميع >نو�e �لحموd �ألمينية في �لطبيعة لها شكال" مختلفا"  >يمن �>يسر . فيتشابه 
 Zعلى 9غم تطابق مميز�تهما #ال �نهما >ما�  .��لحمض �ألميني مع >خيه كأنه شكله في �لمر7
 �بذ9 ترتبط  �ألمين  مجموعة   "< ;لك  في  �لسبب   � ��أليسر.  �أليمن  �ليد  كفي  مثل  بعض 
 nيقا �لذلك  �ألميني.  �لحمض  تؤ�مي  في  �أليمن  من  �آلخر  ��لحمض  �أليسر  من  �لكربو" 
بالنسبة  �لطبيعة   �لنوعين في  ألحدهم �لحمض �ألميني �أليمن  ��آلخر �أليسر. �يوجد كال 

�لحمض �ألميني �أليسر �لحمض �ألميني �أليمن

هيد��جين

نيتر�جين 

 �كسجين

كربو� 

�8  �لحموp �ألمينية تقسم 

8لى نوعين في �لطبيعية هما 

�لحمض �ألميني �أليمن 

��أليسر، فال بد �� تكو�  

�لحموp �ألمينية �لتي تكو� 

�لبر�تينا5 ��5 شكل 

فر�غي �يسر .
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

"جميع >نو�e �لحموd �ألمينية عندما يتم تخليقها من �لمو�� غير �لحية >� في �لمعامل تتكو" من 

صو9تين مثل بعضهما كيميائيًا. �كل منهما مثل j9ية �آلخر في �لمر>�٠ � جميع �لحموd �ألمينية 

في جميع �لكائنا� من #نسا" لحيو�" حتى �لجر�ثيم كلها ;�� شكل >يسر �ال توجد عملية طبيعية 

تستطيع >" تفر� بين كو" �لحمض �ألميني >يسر >� >يمن.  �هكذ� فإ" �حتماn تكوين بر�تين من 
حموd >مينية يسر[ بالمصا�فة هو صفر في عالم �لرياضة"٧

هنا? نقطة مهمة يجب مالحظتها هي >نه تحقق �الختيا9 �لو�عي.  �هذ� �الختيا9 له صاحب 
� ��لحكمة �هو �ختيا9 �هللا �لذ< >نشأ كل شي� بنظاZ حتى في >صغر ��هو ;� �لعقل ��إل�9

>جز�ئه٠ كما �9� في �لقر7" �لكريم:
ماRِ 8ِلَى �َألpِ�ْ ُثمَّ َيْعُرُ? 8ِلْيِه ِفي َيْوQٍ َكاَ� ِمْقَد�ُ�ُ� َ�ْلَف  ﴿ ُيَدبُِّر �َألْمَر ِمَن �لسَّ

�َ� ﴾  [�لسجد�: ٥] ا َتُعدُّ َسَنٍة ِممَّ

�لتخطيط �لر�ئع في 

تنسيق �لحموp �ألمينية

�لبر�تينا� � يجب >" يكو" هنا? تنسيق  كل �لظر�q �لسابق ;كرها ال تكفي لتكوين 
خا� لألحماd �ألمينية لكل بر�تين.

#" �لحموd �ألمينية �لتي تجتمع مع بعضها  مثل تركيب �لحلقا� في �لسلسة  تنقلب #لى 
بنا� مختلف تمامًا  �تجعل �لبر�تينا� ;�� >شكاn ثالثية �ألبعا�  �;لك كي تقوZ �لبر�تينا� 

بعملها � �لمهاZ �لمكلفة بها.
 �< �لبر�تين  بنا�  �لحموd �ألمينية في  يتغير مكا"  >حد هذ-  لتحقيق ;لك يجب >الَّ    �
ينقص >حد هذ- �لحموd �ألمينية >� يتبدn >حدها مكا" �آلخر، أل" >< خطأ من هذ- �ألخطا� 
يؤ�< #لى فسا� في تناسق �لكل �#بطاn عمله. هذ� مثله مثل عدZ >يجا� معنى لكلمة معينة عند 
تغيير حرq >� #بد�له مكا" �آلخر، مثًال عند كتابة كلمة "�لخالق" (لو كتبنا هذ- �لكلمة سهو�ً 
�عند  كلمة"�لحالق".   �هي  مختلفة  كلمة  >مامنا  نجد  �لحا�)   qلى حر# �لخا�   qبتغير حر
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معجز� �لبر�تين

 �8 كو� �لحموp �ألمينية �لتي تكو� �لبر�تينا5 

��5 شكل �يسر �يضًا  يستحيل مثل �لعملة �لتي 

�فعت 8لى �على ��قعت على �لوجه �- �لصو��

�لصو9� >� �لكتابة.  �طبعًا ال ند9? كيفية �لجزيئا� �ليمنى 
في  �لكو"  مصد9  #لى  يرجع  �الختيا9  �هذ�  �ليسر[.    �<

           ٥".Zبشكل غير مفهو d9أل�
�لذ<  �لموسوعة  تعبير  عند  �لتوقف  �يجب 
في  �لكو"  مصد9  #لى  يرجع  �الختيا9  يقوn"هذ� 
�ألd9 بشكل غير مفهوZ"،#" �لتطو9يين يعتبر�" >" 
�الختيا9 �لصائب ��لو�عي  يأتي عن طريق �لمصا�فة 
ال  �لو�عية  �الختيا��9  هذ-  كل  بل  منطقي،  غير 
�لو�عية بل ترجع  �لعميا� غير  �لمصا�فة   #لى  ترجع 
�لتطو9يين  يكذبه  ما  ;لك   � �لعظيم.  �لخالق  #لى 
�هذ�  �لكو"   �نشأ في  �لمصا�فة   ��جو يدعو"   �
قد  �ألمينية   dلحمو� تكو"  �لتي  �لذ��9   "< معنا- 
قر�9 مصا�فة >" تكو" �لحمض �ألميني ثم تكو" 
 ،��لحيا �ألساسية  �لحية   ���لما �لتي هي  �لبر�تينا� 
 pتجأ� هو  �ال�عا�  بهذ�   Zلقيا�  "< في  شك  �ال 

لحد�� �لعلم � �لعقل.
 eلموضو� هذ�  في  �حتمالية   بحسابا�  �لعلما�    Zقا كما 
��جد�� >" �حتمالية تكوين جز<� �لبر�تين �لصغير �لمكو" 
�لعلم بأ" �الحتماn ��حد من ١٠ ٥٠ في عالم  >مينية هو ��حد في  ٠١٠٢١٠مع   dمن حمو
�لرياضة   يعتبر صفر�ً، �١٠٥٠  هو �ضع ٥٠ صفر�ً بجانب �لو�حد �لصحيح �هذ� �حتماn يعتبر 
�لو�حد  ال شي�٠ #;" ١٠٢١٠ هو �حتماn حد�� �لمستحيل نفسه (�ضع ٢١٠>صفا9 بجانب 

�لصحيح.٦
�ليسر[  �لشهير "��تر تي بر>�""�ستحالة تركيب �لحموd �ألمينية  �لكيميائي   �يلخص 

بالمصا�فة لتكوين حتى بر�تين ��حد فقط  بقوله:
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

بالتناسق � بذلك كونت >نو�e �لبر�تينا� �لتي تمتلك قد��9 �مميز�� خاصة جدً�.  �#ضافة 
بالتعأ�" �لمشتر? مع >مثاله بد�"   �لبر�تينا� يقوZ بوظيفته  #لى ;لك #" كل ��حد من هذ- 

خلل >� عطل.
>بد�ً  تكو"  �ال   �بالفسا  Zتقو #نما  �الستقر�9،  �هذ�  �ألنظمة  بهذ-   Zتقو ال  �لمصا�فة   "#
�لمتفوقة. حتى �جوN تنظيم �لحموd �ألمينية  �لعالية �  �لتكنولوجيا  �لناتجة عن  �لماكينا� 
 qعا� �لصد�بشكل منسق � محد�  لتكوين �لبر�تينا� �لمفيد�  �يظهر بوضو$ �ستحالة �
.d9لنظرية �لتطو9. #" مالك هذ� �لتنظيم هو �هللا �لذ< خلق �ألحيا� كلها � جزيئاتها في �أل

�لر�بطة �لتي تربط 

�لحموp �ألمينية :��بطة �لببتيد

�>حد �لشر�m �آلخر[ �لالpمة  لتكوين �لبر�تينا� هو 9بط �لحموd  �ألمينية معًا بر��بط 
تمثل جز�ً  �لر�بطة  معًا.  �هذ-   dلحمو� لهذ-  �لصحيح  �لترتيب  #لى جانب  خاصة صحيحة 
فيها  �لتي  �لذ��9   eنو�<� بعضها  مع  �ألمينية   dلحمو� 9بط  �p>يا  تم حسابا�  �قد  بينهم، 
�عد�ها، �قد تم حساN كل هذ� بدقة لكل بر�تين. مثًال #" �ختال�p q>ية 9بط �ثنين من 
هذ- �لحموd في سلسلة �لبر�تين بشكل ما غير ما كا" عليه يمنع #قامة هذ� �لجسر � كذلك 
تسمى  �لر��بط  �هذ-  منه،   �فائد ال  مختلف  #نتا{ جز<�  يتم  �لنهأية  �في  �لبر�تين،  تكوين 

"�9بطة ببتيدية" �هي �لتي تربط �لحموd �ألمينية معًا.
فالعلما� �لذين قامو� بأبحا� على �لكائنا� �لحية كانو� يعرفو" >" ;��9 �لجزيئا� �لتي 
في بنية �لكائنا� �لحية ترتبط مع بعضها بنوe من �لر��بط يقاn لها" �9بطة تساهمية" � لكن 
�ألبحا� �لتي >قيمت >ظهر� >" �لحموd �ألمينية �لتي تتجمع مع بعضها لتكوين �لبر�تينا� 
لكل  تتغير  ال   �قاعد �هذ-  قبل.   من  عليها   qلتعر� يتم  لم  خاصة  �9بطة  بينها  >قامت   قد 

�لبر�تينا�.
 Z١٩٠٢ على يد هوفمأيسنر�فيشر. لقد قا Zعا �لقد �كتشف >همية هذ- �لر��بط >�n مر
 �هذ�" �لباحثا"  بتجربة تسمى " بيو�9" إلظها9 �جو� هذ- �لر�بطة �لخاصة.(٨) � >ثبتا  �جو
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 qلمعنى كليًا. �تغير مكا" �لحر� خر�{ حرq من حر�فها نجد شيئًا ال معنى له � يفسد 
في �لكلمة >� نقصها يؤ�[ #لى فسا� �لمعنى كذلك �لبر�تينا� لها �لوضع نفسه  فأ< تغيير 
في >حد جزيئاتها يفسد عمله �يوقف �ظيفته، بل يتحوn #لى جز<� 7خر تمامًا.  �;لك أل" 
� مثل حر�q �لكلمة تمامًا حيث يعطي للكلمة �كل حمض >ميني يعطي للبر�تين خاصية محد
�لتفاعال�  في  �خوله  طريقه   � شحنته   � بشكله  �ألميني  �لحمض  فإ"  هكذ�  خاصًا،  صوتًا 

�لكيميائية مثل �لحر�q للكلمة تمامًا.
 � �ضع حمض >ميني ��حد فقط بشكل خاطئ >� #نقاصه في �لجسم يسبب >ضر��9ً كثير
� مثاn على ;لك هو مرd >نيميا �لبحر �ألبيض �لمتوسط �هو نوe من سرطا" �لدZ .  �كما 
هو معر�q #" �ألكسجين يصل #لى جميع �لخأليا في �لجسم عن طريق كر�� �لدZ �لحمر�� 
في �لدZ .  �تتم عملية نقل جز<� �ألكسجين عن طريق �لبر�تينا� ( بر�تين �لهيموغلوبين) 
� يتكو" تقريبًا من ٦٠٠ حمض >ميني موجو� في كر�� �لدZ �لحمر��،  �هذ� �لمرd ينشأ 
بسبب �ختالq حمض >ميني ��حد في بنية �لهيموغلوبين، �لحمض �ألميني" فالين" �;لك بدًال 

من " غلوتاميك" حمض >ميني 7خر في سلسلة �لحموd �ألمينية للهيموغلوبين.
#لى  �لبر�تين   nلهيموغلوبين يحو� في  >ميني ��حد   في حمض  فإ" خطأ ��حد�ً  �هكذ�  
>ميني، �هو  ��حد من ٦٠٠حمض  نتيجة خطأ  �ألكسجين �هذ�  نقل   Zقاتلة �هي عد مهمة 

مرd ال شفا� له.
�جتمعو�  �ألمينية   dلحمو� هذ-  كل   "< �لتطو9  نظرية   Nصحا< يزعم  ;لك  9غم  �عل 

في  �ألمينية   pلحمو� �حد   مكا�  تغيير   �8 �لطرفية،  �لسلسلة  مع  �ألميني  �لحمض  سلسلة  �لشكل  في  هنا� 

�لسلسلة �� 8خر�جها منها يحو+ جز� �لبر�تين 8لى عديم �لنفع، �من ثم �8 هذ� �لترتيب ال يتكو� بالمصاDفا5 

8طالقًا بل بنتيجة �لتصميم �لمسبق .

�لسلسلة �لطرفية

 �لسلسلة �ألساسية
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

�9بطة خاصة تتوظف في �لبر�تينا� في نهأية 
هذ- �لتجربة.

بقية  عن  �لر�بطة  هذ-  يميز  ما  �>هم 
بطريقة  بسهولة  تفككها   Zعد هو  �لر��بط 
�لببتيد  فر�بطة  لها.  >� بطر� مماثلة  �لتسخين 
ال تتفكك #ال #;� تعرضت للحموd �لقوية >� �لقلويا� مد� طويلة ال" هذ- �لر�بطة هي �لتي 
تعطى للبر�تينا� �لقو� ��لمتانة.  �يجب >" تتحد مجموعة �لكربوكسيل (مجموعة �لحمض 
�لكربوكسيلي) ( �هي مجموعة تشمل �لكربو" ��ألكسجين � �لهيد�9جين ) �لتي في �لحمض 
�ألميني مع مجموعة �ألمين NH٣ �هي تشمل (�لنتر�جين � �لهيد�9جين) �لتي في �لحمض 

�ألميني �آلخر لتكوين هذ- �لر�بطة (�9بطة ببتيدية).
�بذلك يتم قياZ �لتو�p" �لمهم في >ماكن �لربط عبر سالسل �لبر�تين.  � يظهر جز<� �لما� 

خالn تكو" هذ- �لر�بطة �لتي تشكل >كثر من ٨٠٪ لجزيئا� �لبر�تين.
 dفي هذ- �لنقطة: ما �لذ< جعل �لر�بطة �لتي تربط �لحمو nيمكننا طر$ هذ� �لسؤ� � 

�ألمينية هي �لر�بطة �لببتيدية مع >" جميع جزيئا� �ألحيا�  ترتبط ببعضها بر��بط تساهمية؟
�لتي >قيمت في هذ� �لمجاn >" �لحموd �ألمينية عندما تكو" معًا  >ثبتت �ألبحا�  لقد 
فالر��بط �لتي تقاZ بينها تشكل ٥٠٪ من �لر��بط �لببتيد ية ��آلخر[ عبا9� عن ��9بط 7خر[. 

valin

glumatik 
asitvalin histidin lösin tireonin prolin glumatik 

asit lizin

valin histidin lösin tireonin prolin glumatik 
asit lizin

خلية �����
�8 سبب حد�� مرp " �نيميا خلية ����� " هو 

�جوD �لحمض �ألميني �لمسمى " فالين" بدًال من 

�لهيموجلوبين،  بر�تين  فى   " "�لغلوتاميك  حمض 

�لهيموغلوبين  بر�تين  �لجانبية  �لصو��  في   oير�

. pلذ- حد� فيه هذ� �لمر�
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�لر��بط �لخاصة 

بربط �لحموp �ألمينية

�لر�بطة �لهيد��جينية

�لر�بطة �أليونية

Rكا�� �لما Dتحا�

�لر�بطة �لتساهمية

هنا? ��9بط كيميائية شتى تربط �لذ��9 � �لجزيئا� ببعضها.  تنقسم هذ- �لر��بط 
#لى ثالثة >نو�e هي ��9بط >يونية ���9بط تساهمية ���9بط هيد�9جينية (�هي >ضعفها).  
>ما  �لبر�تين.  بنا�  �حد-  هي  �لتي  �ألمينية   dلحمو� تربط  �لتي  هي  �لتساهمية  فالر��بط 
�لر��بط �لهيد�9جينية فهي �لتي تثبت �لحمض �ألميني بشكله �لثالثي �ألبعا� نتيجة �لتفافه 
في �لفر�¬. فلوال هذ- �لر�بطة �لهيد�9جينية ما  كانت تكونت �لبر�تينا� ;�� �لبعد �لثالثي 
 �� �لحية ��" �لبر�تينا�.  ��لغريب في هذ� >" مستو[ �لحر�9��طبعًا ال يمكن ;كر �لما
�لتي نحتا{ #ليها  سو�� في �لر�بطة �لتساهمية >Z �لهيد�9جينية هو نفس �لحر�9� �لتي توجد 
في بيئة �ألd9.  بينما تختلف كلتا �لر�بطتين عن بعضها في �لخصائص.  �ليس هنا? >< 

سبب طبيعي يلزمهم بالحاجة #لى نفس مستو[ �9جا� �لحر�9� نفسه.
 ��على 9غم ;لك فإ" كًال من �لر��بط �لكيميائية يمكن تكوينها في مستو[ �لحر�9
� لألd9. �لو كانت �لحر�9� �لمطلوبة لتكوين �لر��بط هذ- عالية >� مختلفة عن ��لمحد�
بعضها �ختالفًا كبير�ً لكا"   تكوين �لبر�تينا� في �لجسم �لحي مستحيًال . �;لك أل"  
�لبر�تين يعتمد على تكوين �لر�بطتين معًا في �لوقت نفسه، بمعنى >نه  لو كانت  تكوين 
�لحر�9� �لالpمة لتكوين �لر�بطة �لتساهمية ( �لمسؤ�لة عن ترتيب �لحموd �ألمينية)، >على 
�لثالثي  �لشكل  عن  (�لمسؤ�لة  �لهيد�9جينية  �لر�بطة  لتكوين  �لمطلوبة   ��لحر�9 من  بكثير 
�ألبعا� للبر�تين) الستحالة تكوين �لبر�تين �لتبقى كسلسلة غير مؤثر� � ال عمل لها، >� 

�لعكس بمعنى تعذ9 ترتيب �لحموd �ألمينية >ساسًا مع بعضها.   



ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

بآخر هي  �لببتيدية  بالر�بطة  منها  ��حد  تكوين كل  ��حتمالية  �ألمينية.    dلحمو� من  مئا� 
٥٠٪ � هكذ� يجب تكو" �لر�بطة �لببتدية بمئا� �ألعد�� لتكو" �لبر�تين  ��حتمالية تكوين 

كل ��حد منها على حد� هي  ٥٠٪.
�من منطلق ما ;كرنا حتى �آل" نلخص لكم �لخصائص �لتي يجب >" تكو" متوفر� في 

سالسل �لحموd �ألمينية �لتي تكو" �لبر�تين:
١. يوجد عشر�" حمضًا >مينيًا فقط في �لكائنا� �لحية من ضمن >كثر من ٢٠٠ 

حمض >ميني في �لطبيعة.  �يجب �ختيا9 �ألنو�e �لالpمة  للبر�تين �لمر�� #نتاجه من ضمن 
٢٠٠ حمض هؤال�.

٢. يجب >" تكو" �لحموd �ألمينية ;�� �لشكل �أليسر فقط � ليس �أليمن.
 dألمينية بشكل معين بعد >" يتم �ختيا9 �لحمو� d٣. يجب >" يكو" ترتيب �لحمو

�ألمينية �لصحيحة �لالpمة لتكو" �لبر�تين.
بعد  �;لك  ببتيدية  ��9بط  تكو"   "< البد  �ألمينية   dلحمو� بها  ترتبط  �لتي  �لر��بط   .٤

�لترتيب �لصحيح  لهذ- �لحموd �ألمينية.
لتكوين  �لمصا�فة  �لسابقة عن طريق   mلشر�� يستحيل تحقيق حتى �لو شرm ��حد من 

جز<� �لبر�تين �لو�حد فقط . �;" تكوين �لبر�تين بالمصا�فة مستحيل.
تكو"  �حتمالية  في  �لجزيئي  �ألحيا�  علما�  من  جد�ً   �كثير �حتمالية  تمت حسابا�  لقد 
�لبر�تين بالمصا�فة  هنا? مشاهير �لعلما� من ضمنهم"ها�9لد ما9تز" �" فريد هويل"  �"#ليا 
بريحوجين" � "هوبر� يوكى" � "�9بر� سا�9" �على 9غم >" هؤال� �لعلما� من �لتطو9يين 
#ال >" �لنتائج �لتي �صلو� #ليها هي �ستحالة �حتماn تكو" �لجزيئا� مثل �لبر�تين بالمصا�فة 
>بد�ً.  � يمكننا عرd �ستحالة تكو" جز<� �لبر�تين �لصغير �لذ< يصل طوله #لى  مئة حمض 

>ميني بالحساN �لرياضي:
�حتماn �جو� جميع �لحموd �ألمينية >يسرية  بالمصا�فة هو نسبة ��حد في ١٠٣٠ في 
بر�تين طوله عبا9� عن مئة حمض >ميني.  ��حتماn �جو� �لحمض �ألميني في �لموقع �لخا� 
به لسلسة �لحموd �ألمينية �لتي تشكل �لبر�تين هو نسبة ��حد لعشرين (٢٠/١) �;لك أل" 
عد� �لحموd �ألمينية في �لبر�تينا� في �لكائنا� �لحية هو عشر�".  ��حتماn #نتا{ �لبر�تين 
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 جز-R ثنائي �لببتيد

�لحمض �المينى

�لر�بطة ببتيد ية

H H
O

Rلما�

�لحموp �ألمينية ترتبط ببعضها بر��بط 

ببتيدية، �من �هم مميز�5 هذ� �لر�بطة 

عن �لر��بط �ألخرo هي عدQ �نفكاكها 

تبقى  �لميز�  هذ�  �بفضل  بسهولة، 

�لبر�تينا5 قوية �متينة .

�تنسيق   �بعد �لمعينة   �ألمينية   dلحمو� تكو"  فعندما  �لبر�تين٩.  جز<�  يظهر  ال  �حينئذ 
مناسبين �تنظيم بشرm >" تكو" كل هذ- �لحموd  ;�� شكل >يسر لتكوين �لبر�تين �لصحيح 
�لالZp  �كذلك في �لوقت نفسه  يجب >" تتكو" �لر�بطة �لببيتدية.  �عند عدZ تحقق >حد 
هذ- �لشر�m ال يتم تكو" �لبر�تين.  �هنا يجب >ّال ننسى >" جز<� �لبر�تين �لمتوسط يشمل 

�لحمض �المينى
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قاn  (ميشيل بيهي) �الختصاصي �لشهير في �لكيميا� �لحيوية" #" �حتماn �لوصوn #لى ترتيب 
 Nيصل شخص معصو "< nمناسب في بر�تين مكو" من ١٠٠ حمض >ميني �قل من �حتما

�لعينين #لى حبة 9مل ملونة في صحر�� مساحتها تصل #لى ٨,٦٠٠٠٠٠ كيلو متر مربع.١٠
  �#;� كا" تكو" �لبر�تين �لو�حد فقط بالمصا�فة هو �بعد من �لمستحيل فو�ضح طبعًا >" 
�ال�عا� �لقائم با" تكو" �آلالq من >نو�e �لبر�تينا� �لتي تتوظف في بنية �ألحيا� صدفة ثم 
تتحد مع بعضها لتكو" �لخأليا طبعًا ��عا� خا9{ �لمنطق. غير �نه ليست فقط �لبر�تينا� هي 
�لتي تقوZ بوظائف ��خل �لخلية بل توجد جزيئا� 7خر[ خلقت بوعي  �تنظيم عاnٍ ال مثيل 

له، �كل يقوZ بوظيفة ��خل #طا9 مخطط للخلية بما يناسبها.
� في كل مر�حل تخليق �لبر�تين يالحظ �جو� �لتصميم ��لقو�  ��لعقل ��لوعي.  �هي 
خصائص �هللا �لخالق. #" �لذين يعتبر�" >" �ألشيا�  ��الصطالحا� �لعاجز� �لتي ال حوn لها 
��" �هللا، الشك >نهم في خطأ فا�$، �هذ�  ��ال قو�  لها مثل �لمصا�فة بأنها �لخالق للوجو

��ضح في قوله سبحانه � تعالى:
َمو�5ِ َ��َألpِ�ْ َ� َلْم َيْتِخْذ َ�َلدً� َ�َلْم َيُكْن َلُه َشِريٌك ِفي  ﴿ �لَِّذ- َلُه ُمْلُك �لسَّ

َ�َال  َيْخِلُقوَ�  َال  �ِلَهًة  �Dُِنِه  ِمْن  َ��تََّخُذ��    * َتْقِديرً�   Rٍَشْي ُكلَّ  َ�َخَلَق  �لُمْلِك 

ً� َ�َال َنْفعًا َ�َال َيْمِلُكوَ� َمْوتًا َ�َال ُنُشو�ً� ﴾   َيْمُلُكوَ� َألنُفِسِهْم َضرَّ

[�لفرقا� ٢-٣]

�ألشكا+ �لنائية �أل�بعة للبر�تينا5

�لتي يقوZ  بها عن  #" �لخصائص �لحيوية � �لكيميائية ��لفيزيائية للبر�تينا�  ��ظائفها 
طريق هذ- �لخصائص تحد�ها >نو�e �لحموd �ألمينية  �ترتيب هذ- �لحموd  �تنظيماتها 

.dلتي في �لسلسلة �لطرفية لهذ- �لحمو�
تنقسم �لبر�تينا� #لى >9بعة >شكاn بنائية مختلفة:

١. �لشكل �لبنائي �أل�لي.
٢. �لشكل �لبنائي �لثانو<.
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�لخا� �لمكو" من مئة حمض >ميني هو ��حد في ١٠١٣٠. � �حتماn  �جو� �لر�بطة �لببتد ية 
في سلسلة �لحمض �ألميني هو٥٠٪ � >ما �حتماn كو" جميع �لر��بط ببتد ية إلنتا{ سلسلة 

فيها مئة حمض >ميني هو ١٠٣٠ تقريبًا،  �هذ� معنا- �حتماn يكا� يكو" صفر�ً.
��آل"  نلقي �لضو� على �حتماn تكو" سلسلة فيها مئة حمض >ميني  تم ترتيبها بشكل 
جميع  كو"   � >يسرّية  �ألمينية   dلحمو� هذ-  جميع   "< �كو"  معين  بر�تين  لتكوين  خا� 
�لر��بط ببتد ية، فاحتماn �جو� هذ- �لشر�m باعتبا9 �لحسابا� �الحتمالية،  فاحتماn ;لك 
��حد في ١٠١٩٠ تقريبًا .  ��حتماn تكو" هذ� �لبر�تين ��قعيًا هو صفر حتى لو >عطي �قتًا 

مثل عمر �لدنيا لتحقيق �الحتماn مثل ;لك تمامًا.
�ستحالة   �لوضو$  بكل  فنر[  >عيننا  في ١٠٥٠ صفر نصب  �لو�حد   nالحتما� �#;� �ضعنا 
�قوe �لوضع قطعيًا.  �#;� >�9كنا >" �لعد� ١٠١٩٠ يشمل ٤مر�� 9قم ١٠٥٠ تقريبًا أل�9كنا 
مد[ �ستحالة هذ� �لفرd . ( ١٠١٩٠= ١٠٤٠*١٠٥٠*١٠٥٠*١٠٥٠)،  �على ضو� هذ- �لنتائج 

 كيف تكونت �لما�D �لحية في �أل�p ؟ 

 qألمينية �لتي تكو" �لبر�تينا� فرضًا، فإ;� >لقينا >حر� dلجملة �لسابقة هي  �لحمو� qحر< "< dفلنفتر
هذ- �لجملة على �ألd9 عشو�ئيَا، فاحتماn تكو" هذ- �لجملة �لمفيد� صفر، � يمكن >" نجد ماليين �لنتائج 

من حركة عشو�ئية كهذ-، فثال� فقط من هذ- �الحتماال� كما يلي:
١. ��ًال �8 بعض �ألحرz سوz تسقط على �أل�p معكوسة 

٢. � z 5 تكو نت �لمد�� �لح يكاية في �أل�p ؟
>� بعض �ألحرq ستسقط معكوسة >� بعضهم على جانبهم،غير >" �لحر�q تم 9ميهم 9بما ال تقع جنبًا 

#لى جنب، عند �فتر�d �قوعهم جنبًا #لى جنب � يمكن ترتيبهم حلز�نيًا ��ألخر[ في شكل ��ئر< .
٣. � z | �تكك تن حا+ �- � - ��p ال في؟.

�حتماn �قوعهم جنبًا #لى جنب �حتماn صعب جد�ً، �عند قبولنا توقفهم جنبًا #لى جنب 9غم كل هذ- 
�لصعوبا�، فحينئذ ترتيبهم سيكو" خاطئًا، � بذلك سيظهر >مامنا تر�كم �لحر�q ال معنى له .

كما نر[ هذ� �لنمو;{ عند �تحا�  �لحموd �ألمينية �لتي في �لطبيعة عشو�ئيًا، بعضهم ببعض، سيكو" 
بعضها من �أليمن ��لبعض �آلخر من �أليسر، غير >نه عندما يترتبو" عشو�ئيًا سيكو" ترتيبهم ليس له معنى 
� كذلك لن يتكو" �لبر�تين،�كيف #;� 9>يتم جملة مفيد� تكونو� متأكدين بأ" هنا? #نسا" صاحب �عي 

�معرفة، فوجو� �لبر�تينا� منذ �آلالq �لسنين يظهر لنا �جو� �لمتعالي �لذ< خلقهم بالوعي ��لعقل .
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�لبر�تينا�  تكو"  #مكانية  على  �لتعريف  طريق  يختا�9"  مصا�فة  تكونت  قد  �لبر�تينا� 
بالمصا�فة على >نها بسيطة � سهلة للغأية  �يظنو" >نهم #;� >خفو� �لبنيا" �لمعقد للبر�تينا�،  
سيقنعو" �لنا3 >" يعتقد�� بأسطو9� �لمصا�فة هذ-.  �لذلك يتكلمو" عن بنيا" �لبر�تينا� 
مستخدمين >سلوبًا بأ" �لحموd �ألمينية تتصل ببعضها �تتركب مثل حبا� �لمسبحة  �تكو" 
�لبر�تينا� كما هي.  يفهم مما ;كرنا- حتى �آل" ال يكفي تركيب �لحموd �ألمينية ببعضها 
مثل تركيب حبا� �لمسبحة  بل ال بد من تو�جد شر�m عديد� يجب تو�فرها معًا في 7" 
�لبر�تينا� �لمفيد�، �لذلك يجب  ��حد.  �عند نقص >حد هذ- �لشر�m ال يمكن تكوين 
>" يؤخذ في �العتبا9 عند قر��� �لصفحا� �لمقبلة >" �لمصا�فة ال يمكن >" تقدZ بتخطيط  

�حسابا� �قيقة �ال يمكن >" تربط �لحموd �ألمينية ببعضها بأشكاn � طر� خاصة .
ترتيب  هو  �لحية   ��للما قصو[  >همية  لها  �لتي  �لبر�تينا�   nشكا<  �يحد ما  >هم   "#
�لحموd �ألمينية �لتي تكو" �لبر�تينا�  �ترتيب �لحموd �ألمينية بشكل غير عا�[ يكو" 
سببًا في عد� من �ألمر�d �لجينية،  �لذلك فإ" �لبنا� �أل�لي (>< ترتيب �لحموd �ألمينية) 

مهم للغأية.
#" ترتيب �لحموd �ألمينية يعتبر �لعمو�  �لفقر<  للبر�تين، �هذ� �لعمو� �لفقر< لكل 
>نو�e �لبر�تين قد تم خلقه �>يجا�- مخصوصًا له، �;لك مثل تحديد �لعمو� �لفقر< لشكل 
�لبر�تين  يحد� شكل  للبر�تينا�  �لفقر<    ��لعمو �كذلك  �لفقا9ية  �لحيو�نا�  عند  �لجسم 
 �نفسه،  �بذلك يكو" كل حمض >ميني مثل فقر� من فقر�� هذ� �لعمو�، �طبعًا لكل فقر
مكانها �لمحد� في �لعمو� �لفقر[ كذلك فإ" �لحموd �ألمينية لها ترتيب معين �;لك �فقًا 
لخصائص �لبر�تين.  �عندما نقا9" �لعمو� �لفقر< للبر�تينا� بالعمو� �لفقر< ألجسامنا على 
9غم >" �لوظائف �لتي يقوZ بها  شبيهه ببعضها #ال >" هنا? فرقًا بينهما، #" �لعمو� �لفقر< 
للبر�تينا� يقوZ بأعماله في مساحة ��حد  بالمليو" من �لملليمتر. #" �لعمو� �لفقر< �لذ< 
قو<  هيكل  >نه  في  �لصغير� ال شك  �لمساحة  هذ-  مثل  في  هذ�  �لمنظم  �لمهم  بعمله   Zيقو
�معجز ال محالة، �هنا >سئلة 7خر[ البد من �النتبا- #ليها، لقد خلقت فقر�� �لعمو� �لفقر< 
 �للبر�تين >< �لحموd �ألمينية خلقت خصيصًا بشكل مناسب التحا�ها ببعض مثل �لعمو
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٣. �لشكل �لبنائي �لثالث.
٤. �لشكل �لبنائي �لر�بع.

�لبنا� �أل�لى يتشكل من سالسل �لحموd �ألمينية �لمستقيمة، �هذ� �لبنا� �أل�لى للبر�تين ال 
 ً�9��يتفاعل،  � لكن عندما يدخل في �لبنا� �لثانو< >� �لثالث >� �لر�بع فانه يمكن >" يأخذ 
�لطويل  �ألميني  �لحمض  بالتفاq سلسلة  يتكو"  فإنه  �لثانو<  �لبنا�  >ما  �لتفاعال�،  بعض  في 
فبرين، كير�تين، �كير�تين-N" تكو" في  �كتين، ميوسين،   "��لمسما حلز�نيًا،  ��لبر�تينا� 

�لبنا� �لثانو<.
�نحنا� سلسلة �لحمض �ألميني   � qبالتفا فإنها  تتكو"  �لثالث  �لبنا�  �لبر�تينا� في  >ما   

.qلصو� ��طيها مثل كر
>ما �لبنا� �لر�بعي  يتكو" من �ثنين >� �كثر من سلسلة �لحمض �ألميني بذ�� �لطوn تقريبًا. 
 qلنائية �لمختلفة � تز�يدها بوظائف �لبر�تينا� مفصًال سو� nكر خصائص هذ- �ألشكا; "#�

يساعدنا >" نر[ عظمة �لخالق فيهم.
 nشكا< عن  هذ-  مثل  معلوما�  على   nلحصو� �لممكن  من  >نه  ننسى  ال   "< يجب   �
�لكتاN هو #ظها9 مد[ تعقيد �ألنظمة  �لمعلوما� في هذ�  #نما سبب ;كر هذ-  �لبر�تينا�، 
 "< يدعو"  حينما  �لتطو9يين  �بعض  �لبر�تينا�،  تكو"  �لتي  �لبنائية   nألشكا�� ��لتأثر��  
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�لفقر< في >جسامنا.  ��لوضع ;�ته بالنسبة #لى �لبر�تينا� فهي  مثل �لعمو� �لفقر< للجسم 
�لو�حد  �ألميني  �لحمض  يتحد  لم   �;# معًا.  �تحا�ها  يناسب  كامل  بشكل   mال9تبا� من  البد 
فقط بالذ< يليه بترتيب معين فإ" �لبر�تين يفقد فاعليته قليًال  فلنر[ مد[ عظمة �لخلق في 

هذ- �لنقطة.
��حد   >بعا�ها  خأليا  في  �لصغر  بمنتهي  مكا"  في  للغأية   ��لمعجز  nألعما� �تحققت 
�لتي  �ألمينية   dلحمو� مئا�   "#  .���لمجر بالعين  j9يته  يمكن  �ال  �لميليمتر  من    qباآلال
تكو" �لبر�تينا�  تكو" في >ماكنها �لتي يجب >" تكو" فيها ��" >< خطأ.  �هذ� �لوضع 
� ليس �سا9ٍ على بأليين �لخأليا �لتي في مأليين �لبشر في �لعالم. #" هذ� �لوضع �لخا�9 للعا
نتيجة �لمصا�فة �لتي يدعيها �لعلما� �لتطو9يو"، #" هذ- �لكائنا� هي جزيئا� صغير� يوجد 
�لذ��9  �لحموd �ألمينية في >صلها هي مجموعا� من  �لذ��9.  بمعنى >"  فيها عد� من 
�لأل��عية. #;" من �لذ< يقر9 كيفية تكو" �لبر�تين �لالZp للحيا� �>< حمض >ميني �في >< 
مكا" ؟هل يمكن >" �لذ��9 �لتي في �لحموd �ألمينية قد �جتمعت �قر�9 ثم قالت معًا:

"نجتمع بترتيب معين هكذ� ثم نتفق مع �لذ��9 �آلخر[ �لتي كونت �لحموd �ألمينية مثلنا 
�نتسق معًا بترتيب معين � هكذ� نكو" بر�تينًا؟ هل يعقل هذ� �ال�عا� غير �لمنطقي؟.

كذلك   � �ألمينية    dلحمو� �>يضًا  مها9تها  في  �لذ��9  هذ-  مثل  هنا?  ليس  #نه  كما 
�لبر�تينا� �لتي تكونها هذ- �لحموd ليس لديها �لقد9� على �تخا;  قر�9  بوضع جميع هذ- 
�لبنية  �لتي هي >حجا9  �لطريقة  �لبر�تينا� بهذ-  >نشأ  �لمناسب  ��لذ<  �لكائنا� في مكانها 
�هللا  هو   d9أل� في  نقص  �ال  لها  �لحية ال حصر  �لخأليا   eنو�< ��لذ< جعل  �لحية  للخأليا 

سبحانه �تعالى  خالق �لذ��9 � خالق �لمجر��.
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�لكيميائية   � �لحيوية  �لخصائص   �8

��لفيزيائية للبر�تينا5  ��ظائفها �لتي 

�لخصائص  هذ�  طريق  عن  بها    Qيقو

�ألمينية    pلحمو�  eنو�� تحدDها 

�تنظيماتها    pلحمو� هذ�  �ترتيب 

لهذ�  �لطرفية  �لسلسلة  في  �لتي 

.pلحمو�

�لحمض �المينى ١ �لحمض �المينى ٢ �لحمض �المينى ٣ �لحمض �المينى ٤ �لحمض �المينى ٥ �لحمض �المينى ٦

�لر��بط �لهيد��جينية 

Alpha Helix

سلسلة �لفا

سلسلة بيتا

Heme group

١. �لشكل �لبنائي �أل�لي.

٢. �لشكل �لبنائي �لثانو-.

٣. �لشكل �لبنائي �لثالث.

٤. �لشكل �لبنائي �لر�بع.

�لر��بط 

�لهيد��جينية 
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تسبيل �لشعر �لمجعد١١.
>ما �لبر�تينا� �لتي لها �لبنا� �لثانو< بشكل سلمى � طبقا� ال تكو" قابلة للتحوn مثل 
�لتي تملك �لبنا� �لحلز�ني، فإنها تكّو" �لبنا� �لقا�9 على #عطا� �النحنا� >� �النعقاq �لذ< 
� �لقز � شبكة ���  mلكثير من �ألحيا�، مثًال  #" خيو هو >حد  �الحتياجا� �لمهمة جد�ً 
هيد�9جينية   بر��بط  ببعضها  �لتيترتبط  �لسالسل  من  تتكو"  �آلخر[  ��لبر�تينا�  �لعنكبو�  
تتر�بط مو�pية، ��لعمو� �لفقر< لهذ- �لبر�تينا� تلتف نحو >على 9>سيًا  �>سفل >فقيًا مثل قطعة 
نسيج �لكر�شيه،  ��لسبب في هذ� هو >"  ;��9 �لببتيد قد �9تبطت بسلسلة �لبر�تين �لقائمة١٢ 

.nتلك منحنية �معقوفة �مستقيمة �قابلة للتحو ��بفضل هذ� فالبر�تينا� ;�� �لصو9
#" �النكسا��9 �لتي في �لبر�تينا� في >جساZ �لكائنا� �لحية تكو" ��ئمًا في �ألماكن 
�لالpمة . �#" لم  يكن بر�تين " �لفيبرين"لشبكة �لعنكبو� يملك خاصية �اللتفاq لما كانت 
شبكة هذ- �لحشر� تفيد شيئَا ال" بنا� هذ� �لبر�تين يزيد �لمقأ�مة لشبكة �لعنكبو� لمنع صيد- 
بسهولة، �بفضل هذ- �لخاصية تصل شبكة �لعنكبو� >قو[ بخمسة >ضعاq حديد بالسماكة 
نفسها (علمًا با" قطر شبكة �لعنكبو� ��حد باأللف من  �لميليمتر)١٣.  كما ير[ >" >بنية 
 ��لحيا تفاصيلها الستمر�9   ��بأ  � نقص  بال  له  مثيل  ال  بشكل  تصميمها  تم  قد  �لبر�تينا� 
في �ألحيا� ال مصا�فة عميا� تستطيع >" تحسب � تخطط � بال خطأ � تتصرq ببعد �لنظر 
9 لذ��9 �لكو" كلها بأ" تكو" تحت >مرها. فال  � بتفكير �قيق لهذ- �لد9جة حتى � لو قدَّ
�لذ9� �ال  سلسلة �ألحد�� �لتي تكونت صدفًا تملك �لعقل ��لعلم � �لمها9� لتنظيم جميع 
�لذ��9 لتحصيل شبكة �لعنكبو� على �نسب � ضع علمي. ��لقياZ با�عا� عكس ;لك يعد 

جنونًا خطير�ً  للغأية.

�لبناR �لثالثى للبر�تينا5

تبد> �لبر�تينا� بعد >" تأخذ شكلها �لثانو< بأخذ >شكاn جديد� بتأثير تقاN9 � تباعد 
�لحموd �ألمينية ببعضها � تنحني � تنطو< �>حيانا تأخذ #شكاn فيها تر�جع مفاجئ، �بذلك 
تكو" �لشكل ثالثي �ألبعا� �لذ< هو مهم جد�ً لتفاعال� �لبر�تين، � سبب ;لك �النحنا� � 
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�لبناR �لثانو- : 

�لحلز�ني �لمضغو} للبر�تينا5

تتحقق �ألحد�� �لمعجز� �آلخر[ >يضًا بعد >" كانت �لحموd �ألمينية جنبًا #لى جنب  
�لذ<  �لحمض  مع  ية  ببتيد  بر�بطة  يرتبط  �نه  #لى  #ضافة  >ميني  حمض  �كل  �لبر�تين،   Zتلز
بجانبه >يضًا يكو" �لر�بطة �لهيد�9جينية #" >شكاn هذ- �لر��بط تحد� موقف �>شكاn هذ- 
�لبنا�  �لمو�قع يكو"  �لحمض �ألميني >حيانًا في بعض   "# ترتيبها. مثًال  �ألمينية في   dلحمو�
 dلحمو�  Zتقو فلما  فيها،  هو  �لتي  �لسلسلة  في  هيد�9جينية  بر��بط   Zيقو عندما  �لحلز�نى 
بناً�  �لسلسلة � تكو" معها  �ألمينية بر��بط ضعيفة مع �لحموd �ألمينية �آلخر[ من خا9{ 

يشبه >��9{ �لسلم.
 nلهاتف،  حو� مثل سلك سماعة  تأخذ سلسلتها شكًال حلز�نيًا  �لتي  �لبر�تينا�  تلتف 
�لذ< هو مكو"  (�لميوسين)  �لشعر  بر�تين  مثًال  �لهاتف،  �لطولي مثل سلك  �لمركز �خطها 
�لر��بط  أل"  للتحويل،  قابًال   يكو"  �لسبب  لهذ�   � �لحلز�ني  �لشكل  هذ�  يأخذ  للعضال� 

�لهيد�9جينية يمكن كسرها �#عا�تها مر� 7خر[ بسهولة.
لقد ظهر� �إلمكانا� ��لتفسير�� �لمتنوعة في �لحيا� �ليومية خالn معرفة تأثير �لر��بط 
بين  تقع  �لتي  �لهيد�9جينية  �لر��بط  كسر  يتم   مثًال  �لجسم  بر�تينا�  على  �لهيد�9جينية 
�لمسبل >�  �لشعر  �لر��بط �لجديد� لتجعيد   Zلشعر �تقا� �لتي في بر�تينا�  �لحموd �ألمينية 

للبر�تينا5  �أل�لي   Rلبنا�  

 pلحمو� بتنظيم   يتكو� 

جنب  8لى  جنبًا  �ألمينية 

حبا5  مثل  معين  بترتيب 

�لمسبحة .
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

�لسلسة #لى بعض �تباعد بعض �ألجز�� �آلخر[، �#" عدZ � جو� >حد هذ- �لر��بط يسبب 
عدZ  �جو� بعض �النحنا��� ��النطو���� �لالpمة لشكل �لبر�تين �يحوn ;لك �لبر�تين #لى 

.�جز<� عديم �لفائد

قو� �لر��بط البد �� تكو� بالشكل �لمناسب

تكوين  يمكن  � ال  �آلخر[.  �لر��بط  عن  مختلفة  �لبر�تينا�  لتكوين   Zتلز �لتي  فالر��بط 
 ��ألشكاn �لمنحنية ثالثية �ألبعا� �لبر�تينا� بر��بط كيميائية قوية 7خر[. أل" هذ- �لقو� �لز�ئد
� عن �لمطلوN � بالتالي تسبب فقد�" خاصية �لبر�تين، �للر��بط تسبب تقاN9 �لجزيئا� pيا
� لهذ� �لسبب فإ" هذ- �لر�بطة هي �نسب �لر��بط النحنا� �لبر�تين حيث #نها �ألنسب لجميع 
خصائص �لبر�تين � قوتها >يضا مناسبة، غير >" سرعة فعالية �لبر�تينا� تتم بفضل هذ- �لر��بط، 

: eعالم �ألحيا� "جى ��تسو�"" مفسر�ً هذ� �لموضو nيقو�
"#" تركيب �ألنزيما� �لتي هي بر�تينا� يمّكنها من �التحا� ��الفتر�� بسرعة فائقة � ;لك 

عند >< تغير حر�9<"   
#" هذ- �لحقيقة تفسر سبب فاعلية � قو� �ألنزيما� بهذ- �لد9جة، تصل سرعة هذ- �لفاعلية 
تصل >حيانا #لى ١٠٦ مر�� خالn ثانية، �لو كانت هذ- �ألنزيما� مرتبطة بر��بط >قو[ من 

��9بطها �لطبيعية لتحركت بشكل >بطأ.١٤

ببعضها  ترتبط  �ألمينية   pلحمو�

بر��بط هيد��جينية غير �لر��بط 

سلسلة  تمتلك  فحينئذ  �لببيتدية، 

�هذ�  �لطبقي،   Rلبنا� �لبر�تين 

يسمى �لبناR �لثانو- للبر�تين .

�لر��بط �لهيد��جينية 
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معجز� �لبر�تين

�النطو�� هو تأثر �لسالسل �لطرفية ببعضها، #;" كيف تتحقق عملية �النحنا� �لمهمة لفاعلية 
جميع �ألنظمة �لحيوية نتيجة هذ- �لتأثير��؟

#" �لسالسل �لطرفية للحموd �ألمينية في �لبر�تينا� تنجذN � تدفع بعضها نتيجة بعض 
�لتأثير��،  �يلعب هذ� �لد�9 خمسة ���فع مهمة في تكوين حركة �لجذN ��لدفع، �يمكن 

تلخيص هذ- �لد��فع في:
"��9بط هيد�9جينية، �9بطة �لكبريتية، ��9بط >يونية،  قو[ جذN فاند9 فالس" بفضل هذ- 
�لر��بط �لخاصة تقترN بعض >جز�� �لحموd �ألمينية من بعضها � تنطو< سلسلة �لحامض 
 ��ألميني على نفسها � يتم �نحنا� �لبر�تينا� بز�>يا بتوقيت معين � يستقر �لبنا� �لثالثي �ألبعا

لجز<� �لبر�تين كذلك يتم منع تفككه في بيئة خا9{ �لخلية.
#" �لتجاN9 >ثبتت >" هذ- �لر��بط لها >همية بالغة، �;لك أل" كًال من هذ- �لر��بط يعطى 
�لبر�تين �لشكل �لمطلوN تمامًا، �تظهر في مناطق مختلفة طو�n جز<� �لبر�تين، �مثًال  #" 
��9بط �لكبريت �لثنائية �لتي تتكو" في مناطق معينة فقط في �لبر�تين تجعل �النحنا� �لخا� 
في  تلك �لمناطق خاصة فقط  �على قد9 �لحاجة #ليه، �كذلك �لقو[ �آلخر[ تقوZ بتأثير�� 
>جز��  بعض   Nقتر�� �تسبب  للبر�تين   �ألمينية   dللحمو معينة  مناطق  في  معينة  >�قا�  في 

 Rبنا  oير �لجانبية  �لصو��  فى  هنا�   

بر�تينا5  من  هو  �لذ-  �لميوسين 

تكوين �لعضال5، هذ� �لميوسين �لذ- 

هو من �لبر�تينا5 �لثانوية للبر�تينا5، 

هو يشكل طبقة مطاطية، ��لسبب في 

�لك �� �لر��بط �لهيد��جينية  تتكو� 

�لقابلة  غير  �ألمينية   pلحمو� من 

للكسر .
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

بر�تين    " �لحرير   zألليا  Dألبعا� �لثالثي   Rلبنا�  oير �ألسفل  في 

�لياz �لقز " مثل شبكة �لعنكبو5 تتكو� من سالسل تم �بطها 

ترتيبها  تم  �لتى  �لبر�تينا5  � كذلك  هيد��جينية  بر��بط  ببعض 

فحيا�  �منحنية،  مستقيمة  تكو�  �لسبب  �لهذ�  بالتسا�-، 

�لعنكبو5 مرتبطة بهذ� �لشبكة �لمنسوجة.

Ala

Ala

Gly

Gly

خاطئ يمنع ;لك �لحصوn على �لشكل �لمطلوN بل يظهر �لشكل �لعابث عديم �لنفع، مثًال 
عند قيامكم بأحد عمليا� �لطي �لمترتب �لالZp ناقصًا >� #لى >< جهة مختلفة للحصوn على 
شكل طائر� فلن يمكن �كتماn جنا$ �لطائر�.  �>يضًا ال تكتمل #طا��9 �لسيا9� بسبب �لطي 
�لخاطئ عندما نريد صنع شكل سيا9� . >ما �لوضع بالنسبة #لى �لبر�تينا� >كثر تفصيًال . #" 
�النحنا� في جهة خاطئة >� بترتيب خاطئ حتى في ��حد فقط من �لحموd �ألمينية في جز<� 
�مثًال  �لبر�تين.   فاعلية  فقد�"  #لى  >يضًا   ]��يؤ للبر�تين   #لى شكل خاطئ   ]�يؤ �لبر�تين 
�ألكسجين  نقل  مسؤ�لية  يتحمل  (�لذ<  �لهيموغلوبين"    " لبر�تين  �لكر�<  �لبنا�   �فسا عند 
 n٢٠ ضعفًا � يصل #لى حا dمن �لعر nلك �لبر�تين #لى >طو; nللعضال�) �حينئذ يصل طو

ال يقوZ معها بوظيفته.١٥
#" �لحموd �ألمينية عندما توضع معًا >� كل ��حد على حد� ال تفيد شيئًا، �لذ� تكسب 
معنى  �مغز[ مهمًا بهذ- �النحنا��� ��النعقافا� � تملك �ظائف حيوية ��خل �لجسم.  مثل 

49



معجز
 	لبر�تين

	لبنا� ثالثي 	ألبعا� للبر�تين هو 

نتيجة 	لتصميم 	لمتكامل 	لر	ئع

هذ�  شكل   � موقع   � توقيت   � �جهة  ���ية  �همية  مد�  نتخيل  كي  مثاًال  نعر#   �
.النحنا6.7 في سلسلة .لبر�تين . يمكننا تشبيه هذ. .لشكل .لحسا* بلعبة يا بانية شهير& �هي 
ثنائية .ألبعا8  .لو>قة  .للعبة تتعر#  " ��>يجامى"، للحصو@ على شكل ثالثي .ألبعا8 في هذ� 
بتتابع  �� سفينة �>قية  .لحصو@ على طائر& �>قية  بترتيبا6 معينة � يمكننا  لعمليا6 .النحنا7 
.النحنا7، �كذلك النحنا7 .لبر�تين بشكله .لثالثي .ألبعا8 �يضا يجب .نحنا7 سلسلة .لحمض 
�.لبر�تينا6 كمثا@  معينة.   مقا8ير ����يا � جها6  معينة �في  �ماكن  ���قا6  .ألميني في 
نتيجة هذ�  .لمطلوبة  .لحصو@ على .ألشكا@  .للعبة، �يستحيل  .ألبعا8 في هذ�  �شكا@ ثالثية 
.للعبة بعمليا6 .لطي .لعشو.ئية. ألنه يتم تصميم كل .ألشكا@ .لمطلوبة في .لنهأية من قبل  خبر.7  
 Pترتيب � مقد.> �بأ Pسيتم طيها بأ Q<قطعة من .لو P� R� مسبقًا. على Sفي هذ. .لموضو
شكل في .للعبة، حتى W RWحد� مر.حل عملية .لطي عند قيامها بترتيب �جهة خاطئة �بمقد.> 

 &' بعد  	لبر�تينا( 

	لتي  	ألشكا*  تأخذ 

في  بها  تتشكل 

تبد'   	لثانو2  بنائها 

 
جديد 'شكا*  بأخذ 

�طيها  بانكسا7ها 

	لمفاجئ  �7جوعها 

�بذلك  	لو7	�  <لى 

تتم 	لبنا� 	لثالث 
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

� � تثير �لحير� حتى �نه ال يمكن مقا9نة ;لك �لتصميم بأ< تصميم ��لخصائص خا9قة للعا
9>ينا- �عرفنا- .

#" نظامًا متعد� �لقطاعا� � ;�� مر�حل عديد� معقد� � متكاملة لهذ- �لد9جة صعب 
جد�ً >" يكو" تكوينه مصا�فة كما  سنر[ بوضو$.  �#لى ;لك #" ما تم �صفه �تعريفه هنا 
هو ملخص مبسط جد�ً لتفاصيل عديد� متعلقة ببنا� �لبر�تين، #" �لد�9سا� �ألكثر تفصيًال �لتي 
 �>جريت على �لبر�تينا� تظهر >كثر تعقيد�ً لهذ- �لجزيئا� �ال تز�n هنا? موضوعا� عديد

�لثالثي  �لبعد   �� �لشكل 

 " �لليز�Kيم  لبر�تينا5 

�نزيم مذيب للبكتريا"
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معجز� �لبر�تين

�9قة مسطحة بالتفافا�  ��نحنا��� ��عية �مخططة ��لتي توحي بتصميم ناجح ��كتسابها 
شكل طائر� >� سفينة...

من  >كثر  �معقد  منظم  �لبر�تين  بنا�   "< هو  �لنقطة  هذ-  في  بالذ��  شي�  ;كر  �يجب 
 "# ;لك  #لى  #ضافة   � بشكل مخطط  باالنحنا�  عليه   nلحصو� يتم  ��لذ<  �9قى  >< شكل 
بالمجهر  يظهر  #نه ال  � حتى ��لمجر بالعين  �نه تصعب j9يته  لد9جة  �لبر�تين صغير  جز<� 

�إللكتر�ني.
يتم �ضع هذ- �لذ��9 في مكا" بمنتهي �لصغر هكذ� � ترتيبهما  بما يناسب تخطيطًا 
�تصميمًا معينين ثم يتم �اللتفاq ��النحنا� بما يناسب �لتخطيط � �لتصميم >يضًا، �كل هذ- 



ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

قائم � جا9ٍ على  �لوضع  تتناسب >شكاn قطعة ��حد� في مكانها، مثل ;لك  لم   �;#  ��لصو9
 ��لبر�تينا� >يضًا،  �ال يفيد �لجز<� �لعمال� في >< �ظيفة #;� لم يناسب شكل �لربط  ��التحا

لو�حد فقط من �لبر�تينا� �لتي ستتحد معًا.١٦

"ميوغلوبين  لبر�تين   Dألبعا� ثالثي   Rبنا  oير

 Rلبنا� هذ�   �� في  �الشك  جدً�،  معقد  بشكل   "

�ألهمية،  غاية  في  بأعما+   Qيقو� فيه   نقص  ال 

يستحيل تكوينه عن طريق �لمصاDفة .
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معجز� �لبر�تين

لم يتم 7خر�جها #لى �لنو9، فهذ- تظهر عدZ �جو� �لمكا"  ��لفرصة ال�عا� تكو" حتى >صغر 
� �لحية مصا�فة.�>جز�� �لما

�لبناR �لر�بع للبر�تينا5: �لبر�تينا5 �لمتحد�

�لهو�تف  �>سال? جميع  �لهاتف،   �>جهز من  �لعديد  عليه  مكتب  هنا? سطح   "< تخيلو� 
تتد�خل مع بعضها، �طبعًا أل�n �هلة لن يمكن فك هذ- �ألسال? >� تحديد كل منها �#لى 
>< جهاp ينتمي �>يضًا �لبر�تينا� في بعض �ألحيا" تتحد مع بعضها لعمل �نحنا��� في شكل 

معقد للغأية مثل >سال? هذ- �لهو�تف �لتي تد�خلت معًا.
هذ�  تحقق   "< بعد  #ال  بوظائفها   Zتقو يجعلها  �لذ<  �لوضع  #لى  تصل  ال  �لبر�تينا�   "#
�التحا�، �يجب �لقياZ بتو�pنا� حساسة كثير� لتكوين �لجزيئا� �لعمالقة باتحا� �لبر�تينا� 
مع بعضها مثل �ليد ��لقفاp، #" لم يكن كذلك فلن يمكننا �9تباطهم ببعض، يمكننا >" نعطى 
 nلبر�تينا�، �ال  يمكن #كما� �مثاًال  لذلك بلعبة كبير� مثاًال  لهذ� �لتناسق �لذ< يلزZ التحا

�8 �النحنا5�R �لحاDثة في سلسلة �لبر�تين هي 

بتحويل  نشبه   �� يمكننا   � �لو�عي،هذ�  �لتصميم  نتيجة 

�لو�J 8لى شكل طيو� �سفن بتتابع �النحنا5�R �لخاصة، 

على شكل  �لحصو+  �لنهاية  في  يمنع  خاطئ   Rنحنا� فأ- 

�لالKمة   5�Rالنحنا�  �� في  شك  �ال  ��لسفن،  �لطيو� 

تكوينه   Qعد هذ�  من  �كثر  مركب  �لبر�تين  لتكوين 

52بالمصاDفة .



ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

�لذ<   Zلتا� �لشكل  بفضل  #ال  تتم  ال   �كثير 7خر[  ��ظائف  �لجزيئا�  �نقل  �لطاقة  �#نتا{ 
يمتلكه، #" كل معلومة جديد� يتم �لحصوn عليها عن هذ- �لجزيئا� تثير �لدهشة خاصة في 
بإحد[  �لحية   ���لما بأبحا� في جزيئا�  يقومو"  �لذين  �لحيوية،  �علماjها  �لكيميا�  علم 
#مكانيا� � تكنولوجيا �لعصر �لحديث  ��ليوZ، كلما ظهر بحث جديد >لقى �لضو� على هذ� 
�عا��� �لتطو9ين � "# ،Zهذ� �لنظا Zفا� >ما��لخلق �لعظيم �لبديع �>ظهر� عدZ منطقية �لمصا
بالمصا�فة  �>يمانهم  �لد9جة قد تكونت  لها تصميما� �9ئعة �معقد� لهذ-  �لتي  بأ" �ألبنية 
بها كمثل �أليما" باإلله �>نه #شا9� #لى فسا� منطق مهم جد�ً، #نما �لذين ير�" �لحقائق هم 
�لقر7"  في  تذكر  �لحقيقة  �هذ-  ��لعقل،  �لضمير   Nصحا< �هم  �لمخلصو"  �لمؤمنو"  �لنا3 

حيث يقوn �هللا سبحانه � تعالى: 
﴿ 8ِ�ََلُهُكْم 8َِلٌه َ��ِحٌد َال 8َِلَه 8ِالَّ ُهَو �لرَّْحَمُن �لرَِّحيٌم ﴾ [�لبقر�: ١٦٣]

مع  متناسقة  �لبر�تينا5  تكو�   �� يجب 

باتحاDها  �لعمالقة  �لجزيئا5  لتكو�  بعضها 

مع بعضها .
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معجز� �لبر�تين

يتحتم على �لبر�تينا� �لمتحد� >" تتحد� بعد� الZp تاZ للقياZ بوظائفهما في �لجسم. � 
� �لسكر �يمكننا >" نأخذ مثاًال � نفكر فيه �هو هرمو" " �ألنسولين" هذ� �لبر�تين ينظم pيا
من  >كثر  �ألميني  �لحمض  باتحا� سلسلة  ;لك   � منه   ���لزيا تخزين  >مر  بإعطا�  �لجسم  في 
�لشخص  �يسبب   ،��لفائد #لى جز<� عديم   ]�يؤ "�ألنسولين"  بنا�  في   �فسا  ><�  ،���حد
 ��إلصابة بمرd �لسكر، أل" " �ألنسولين" عندما ال يقوZ بوظيفته فالسكر يدخل �لجسم �يطر
 �منه ��" �ستخد�Z  �يضطرN معدله في �لدZ �ال يتم تخزينه � ;لك يؤ�[ #لى عدZ �جو
�لسكر في �لدZ عند �لحاجة #ليه لعمليا� �لجسم � لذلك ال يعطى �لطاقة �لتي يحتاجه #ليها 

�لجسم  ��لخأليا �حينئذ ال مفر من �لمو�.
لذلك فال بد >ال توجد >خطا� في �لشكل  ��لبنية في �لبر�تينا� �لتي يقترN عد�ها من 

٢٠٠ في �لخأليا، #" هذ� �لتكوين ال ينشأ #ال بخالق عظيم.
 "<  ><  ��ألخير �لمرحلة  عن  �لمعلوما�  بحسب  يتم   �لدقيق  �لتصميم  هذ�  ;لك أل"   �
 p9ينالين" مثًال من �لبر�تينا�  �هو يفر��لهدq يمر بجميع  تلك �لمر�حل، #" هرمو" " �أل
�لبنية  #لى  �صوله  حالة   في  #ال  �لعضال�   �  Zلد� �ال  �لقلب  به  يهتم  ال  �لكظرية   ��لغد من 
من  �لجسم  يحمى  �بذلك    ��لغد هذ-  �فعالية  >هميته    تظهر  �حينئذ   �لمطلوبة  �لصحيحة 
�لضغوm �لما�ية، �كذلك جميع �ألنزيما� ��لبر�تينا� �آلخر[ �لتي تعمل في �نقساZ �لخلية 

 Qبالقيا �لبر�تينا5  تركيب 

بانحنا5�R معقد� للغاية مثل 

متد�خلة  �لتليفو�،  �سال� 

 Rلبنا� يكو�  �هذ�  ببعضها 

�لر�بع للبر�تينا5 .
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�لال�مة  �لقطاعا�  �جميع  �لبر�تين،   �نتا�  بإعما� خال�  تقو�  �لبر�تينا�   من  ��لعديد 
إلنتا� �لبر�تين بد�خل �لخلية تعمل معًا بال نقص، يعمل حو�لي ٣٠٠ جز+* ضخم تقريبًا مع 
بعض في تخليق �لبر�تين، منهم 8كثر من ٨٠ بر�تين ":يبو���" �8كثر من ٢٠ جز+* يعمل 
إلحضا: �لحموE �ألمينية ��لعشر�� من �ألنزيما� �لمساعدA  �8كثر من ١٠٠ 8نزيم بإتما� 

 .١٨RNA *+لعمليا� �لنهائية �8كثر من ٤٠ جز�
�M هذ� �إلنتا� �لمتكامل �لذ+ يصعب على مجموعة من �لمهندسين M8 يحققوL، يجعل 
من  لمئا�  �VWبة  بفاعلية  �لميليمتر  من  باأللف  ��حد  من  8صغر  مساحة  في  تستمر   Aلحيا�
 :�W لجزيئا� �لتي لها� L8حد هذ Wجو� �لمساحة �عند عد� Lلجزيئا� 8صغر بكثير من هذ�
في هذL �لعملية �إلنتاجية فحينئٍذ  يحد\ عطل للسلسلة، �هذ� يد� على �M �نتا� �لبر�تين من 
�ألبنية �لتي ال غنى عنها في �لكائنا� �لحية �هذ� يعنى M8 `خر��  قطعة ��حدA فقط من هذ� 

�لنظا� يلقى بالنظا� 8كمله �لى �لفساW ��لتعطل.
مثًال عند عد� �جوW ما ينهي �إلنتا� �ما يقو� بتحرير �لبر�تين �لمنتج جديد�ً فهذ� كفيل 
بأM يفسد تو��M �إلنتا�، �M هذ� �لمخلوf �لذ+ يظهر نفسه بهذ� �لوعي �لجماعي �لمخطط ال 

يمكن M8 يكوM �ال من �بد�i خالق عظيم �هو �هللا .
� يمكنكم  في �لسطو: �لتالية قر�*A �لتفاصيل �لتي تثير �لدهشة ��لموجوAW في هذ� �لخلق 

�لمعجزA  ��لتي 8نشئت جميع مر�حلها بالعقل ��لتصميم.
�لكن هناk فو�ئد M8 تذكر حقيقة مهمة للغأية قبل �لقر�*A عن هذL �لعمليا�، فالعمليا� 
�لخلية.   �Wخل  �عضيا�  جزيئا�  هم  8عضاVها  �لتالية  �لصفحا�  في  ستذكر  �لتي  �إلنتاجية 
�عندما نقو� بد:�سة بنا* هذL �لجزيئا� نلتقي بجزيئا� 8صغر هي �لحموE �ألمينية �مصد: 
 ��:l من Mلمجموعا� �لتي تتكو� Lهذ M� ،لجزيئا� هو �لذ:�� غير �لحية �غير �لو�عية� Lهذ
�لنتر�جين ��ألكسجين  ��لهيد:�جين ��لكربوM " تقو� بأعما�  ��عية ��l عقل �ال  مثل" 
يتوقع �نجا� هذL �ألعما� من �لناMl� ،m ما �لذ+ جعل هذL �لذ:�� غير �لو�عية تقو�  بإعما� 

��عية �ما �لذ+ جعل �لذ:��  ناجحة 8كثر من 8ساتذA �لذ:A نفسهم؟
فهذ� �لنجاo �لذ+ سنشرحه في �لصفحا� �لتالية ال يمكن M8 يكوM للجزيئا� ��لذ:�� 
 E:بأمر �هللا �لذ+ يدبر كل 8مر �لسمو��  ��أل  Mغير �لحية �غير �لو�عية فكل هؤال* يتحركو

�ما فيهم.

57



معجز� �لبر�تين

 E:نتا� في �أل� �تنظيمه بأ+ نظا � Lال نقص فيه �ال يمكن مقا:نته في تعقيد �نظا kهنا
مجا�  �ال  �لكائنا�،   Aحيا حيوية الستمر�:  8هميه  له  �lلك  �لخلية  �Wخل  �لبر�تينا�  إلنتا� 

للخطأ في هذ� �لنظا� �إلنتاجي �لمعقد.
�ظهو: 8+ عطل في 8+ مرحلة يتم تصحيحه مباشرA عن طريق نظا� �لمر�قبة �لدقيق �ألمين، 
� كذلك �نتا� �لبر�تينا� �لتي تجعل �لكائن �لحي يستمر في حياته M�W 8+ خلل، �يتم lلك 

.uفي �قته  �مكانه �لمناسب � شكله �لمطلو
�M `خر �لخو�v �لمعجزA في �نتا� �لبر�تين هي �نجا�L في سرعة فائقة، مثًال يتم تخليق 
جز+* �لبر�تين �لذ+ يحمل مئة حمض 8ميني في خلية "بكتريا 8يشريثيبا كوالx" خال� خمس 
ثو�Mٍ فقط. هذL �لسرعة �لفائقة جد�ً ال يوجد مصنع في �لعالم يستطيع M8 يتم فيه مسيرA �إلنتا� 
M�W نقص لهذL �لسرعة، �M هذL �لسرعة مهمة جد�ً للكائن �لحي ألM هناk حاجة ملحة �لى 

١٧.Aفي �لخأليا الستمر�: �لحيا Aلبر�تينا� �لعديد�

�إلنتا! �لفريد �لذ� ال 

مثيل له +�خل �لخلية: 

تخليق �لبر�تين
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�لمسؤ�لة �كذلك �لمو�W �لخا� �لال�مة له خال� هذ� �إلنتا�، �يطلب هذ� �لكيميائي كل هذ� 
من شخص �8 مؤسسة ما تحريريًا �8 شفويًا.  �هكذ� تستخد� لغة خاصة لطلب معد� �نتا� 

�لبر�تين من �لحمض �لنو�+، �M هذL �للغة تشكل 8بجدية تتكوM من 8:بعة 8حر|.
مختلفة  نيتر�جينية  قو�عد  8:بعة  تنسيق  من   Mيتكو  "DNA" �لنو�+  �لحمض  فجز+* 
 ،"A W8ينين    " هي  ��لتي  قاعدية  جزيئا�  تسمى  �لمختلفة  �لقو�عد   Lهذ مختلف،  �بترتيب 
عن  معلوما�   Mيكو �لجزيئا�   Lهذ ترتيب   M�  ،"T "تأيمين   ،"C "سيتو�ين   ،"G "جو�نين 
�لكيفية �لال�مة لبنا* جميع �لبر�تينا� �لتي تستعملها �لكائنا� �لحية، بمعنى M8 �لمعلوما� عن 
�لبر�تينا� �لتي تكوM �لمعلوما� �لخاصة بها قد تمت كتابتها بأبجدية خاصة بأ:بعة حر�| 
8نها  لد:جة  جد�ً   Aكثير �لمعلوما�   Lفهذ  ،Mنسا� كل  في    "DNA" �لنو�+  �لحمض  في 

تحملها موسوعا� تمأل �لمكتبا�.
�M �لشفرA �لتي تمأل موسوعة بعدW عدA مجلد�� تكوM في مساحة 8صغر من ��حد باأللف 

هنا3 في �لشكل �لجانبي 

�لحمض  بنا7  ير9 

بنك   DNA  ��لنو�

ألجسامنا،   Bلمعلوما�

�ألميني  �لحمض   �E

ترتيب  من  يتكو� 

 Bلنيوكليوتيد� مختلف 

 � مختلفة،  ��بعة 

 Bلجزئيا�  Jهذ ترتيب 

بنا7   Bمعلوما يتضمن 

�لتي   Bلبر�تينا� جميع 

 Bلكائنا� تستخدمها 

�لحية .

�+ينين تايمين 

سيتوPينجو�نين

Bسكرفوسفا

��S نيتر�جين

��S هيد��جين

��S �لكربو�

 �كسجين
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بد�ية �إلنتا! :�إلشا�� �أل�لى

عند حد�\ شئ أل+ بر�تين في �لجسم ترسل �لرسالة �لمتعلقة بهذ� �الحتيا� �لى جزيئا� 
�لحمض �لنو�+ "DNA" �لموجوW بنو�A �لخلية �لتي ستقو� باإلنتا�، �هناk نقطة مهمة للغأية 
ال بد من مالحظتها، عند �لحاجة �لى 8+  بر�تين في �لجسم فإM بعض �لمخبرين  �هم 8يضًا 
بر�تينا� يعرفوM �لى 8ين يجب �M يذهبو� �يجد�M �لمكاM �لمتعلق به في �لجسم كله �يتم 

�:سا� �لرسالة �لتي تبين �لحاجة �لى مكانه �لصحيح  �بشكل صحيح.
��لبر�تين �لقائم بهذ� �التصا� يعر| طريقه من غير M8 يتوL في �لجسم �لذ+ هو u:W قاتم 
بالنسبة �ليه، �يوصل �لرسالة �لتي يحملها من غير M8 يضيعه �8 يضل في 8+ جز* من 8جز�ئه، 

�هذ� يد� على �لوعي �لوظيفي �لكامل في كل 8جز�ئه.
�M �لرسالة �لتي �صلت �لى نو�A �لخلية تتحو� �لى  بر�تين بعد �لعديد من �لعمليا� �لمنظمة 
 Mصو� �لرسالة لطلب �لبر�تين �لى �لخأليا �لصحيحة من ١٠٠ تريليو� M� . لمركبة للغأية��
خلية في �لجسم � قيا� �لخلية �لتي �صلت �ليها �لرسالة بأعما� فهم �لمطلوu مباشرA �تحقيق 
�نجا� بال نقص �نه لحد\ يثير �لدهشة في �إلنساM، ألM �لمذكو: هنا ليس مجموعة تشكلها 
�لناm 8صحاu �لوعي ��لعقل  ��إل:�AW � �لعلم بل هم �لموجو��W �لصغيرA حتى �نهم ال يمكن 
:Vيتهم بالعين �لمجرAW، مثل "�لدهوM � �لكربوM � �لفسفو:" �M هذL �لجزيئا� ليست لديها 
�إل:�AW ��لقد:A على �لفهم ��ألخبا: ��لتثبيت من تلقا* نفسها، فهي تقو�  بتصرفا�  ��عية مثل 

هذL �يتحركوM بالها� �شكل خاv �لذ+ 8عطاL �هللا لهم مثل جميع �لجزيئا�.
 uفأ�� عملية بعد �صو� �ألمر هي �لحصو� على �لمعلوما� �لمتعلقة بالبر�تين �لمطلو

"DNA" +نتاجه من �لحمض �لنو��

بد7 عملية �لطلب

في   Mتخز 8جسامنا  في  بوظائف  تقو�  �لتي  �لبر�تينا�  بجميع  �لمتعلقة  �لعمليا�  جميع 
جز+* �لحمض �لنو�+ "DNA" �لذ+ يوجد بنو�A �لخلية، بمعنى �نه عند �نتا� �لبر�تينا�  
�لنو�+ "DNA"، �لكن يجب  �لبر�تين تؤخذ من هذ� �لحمض  �لمتعلقة بهذ�  ��لمعلوما� 
�M يفهم �لحمض �لنو�+ �لمعلومة عن �لبر�تين كاملة � صحيحة 8يضًا، �lلك مثل �لكيميائي 
 :Wمعينة  �يطلب جميع �لمعلوما� �لفنية �لمطلوبة لإلنتا� من �لمصا AWبإنتا� ما �لذ+ سيقو�
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جميع  �قضا*  �لخلية  بد�خل  �ألعما�  تعطيل  لعد�  جد�ً  مهم  �لصحيح  �لبر�تين  �نتا�   M�
�لوظائف بمعنى �ستمر�: حياA �لخلية � لذلك يجب �لحصو� على معلوما� صحيحة Wقيقة في 
�لحمض �لنو�+ "DNA" بعد �صو� �لرسالة �لمتعلقة �لتي تبين M8 بر�تينًا معينًا ير�W �نتاجه، 

�Ml من �لذ+ يقو� بهذ� �الختيا: ��لعمل؟
�M �لخامة �لال�مة لعمل هذ� �إلنتا� �لمهم �لحيو+ هو جز+* مكوM باتحاW �لذ:�� لغير 
بمر�:  بالعلم   له ماE حافل   � Aخبر �l� يعقل �لذ+ يسمع �  �لعلم  ليست :جل  �لحية � 
�لحيو+  �لمهم  �الختيا:  هذ�  بعملية  �لقائم   � 8عو��،   Aلعد �لعلمية  �لد:�سية  حياته  بعد  �لسنين 
هو 8نزيم " بوليمير��" خاv بالحمض �لنو�+ “DNA” �لذ+ هو 8يضًا بر�تين  �يملك بنا* 
:�ئعًا، �عمل هذ� �ألنزيم صعب �معقد للغأية، �قبل كل شئ يجب M8 يختا: �لحر�| �لال�مة 
�لذ+    ”DNA“ +لنو�� �لحمض  بإنتاجه من �Wخل جز+*  �لذ+ سيقا�  بالبر�تين  �لمتعلقة 

`خر��   M� حر|،  مليا:��    ٣ من   Mيتكو
معلومة بعدA �سطر من �Wخل جز+* �لحمض  
�لنو�+ “DNA” �لذ+ يتكوM من ٣ مليا: 
مكونة  قطعة  على  �لحصو�  يشبه  حر| 
صفحا�  من  صفحة  �Wخل  �سطر   Aعد من 
موسوعة مكونة من 8لف مجلد M�W تعريف 

مباشر لهذL �لقطعة.
�M هذ� �لموضوi مهم � البد من �لتفكير 

�لعلما*  مئا�   M� معر�|  هو  كما  فيه، 
�لمتقدمين عالميًا يعملوM منذ عشرA 8عو�� 

يخر!   Pبوليميير� فأنزيم  �لبر�تين  Eنتا!  عند 

�ينسخها  �لبر�تين  بذلك  �لمتعلقة   Bلمعلوما�

من �لحمض �لنو�� �ال شك في �نه EعجاP يظهر 

�لوعي في مجموعة من �لذ��B �هي �نزيم .

 Pنزيم بوليميير��

��لحمض �لنو�

 Pنزيم بوليميير��

��لحمض �لنو�
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�لميليمتر  �هذ� �ضع معجز �خا:f للعاAW، فهذL �لمعلوما� ��l حولت �لى كتابة ستكوM �لف 
مجلد �كل مجلد بعدW ٥٠٠ صفحة �حتى �آلM  لم يكتب مؤلف بهذ� �لعدW �لمهو�.

�هذ� �لتشفير في طوله 8طو� ٢٠ضعف للموسوعة �لبريطانية �لشهيرA عالميًا.١٩
�قد تم تصميم �W:�� �بر�مج كمبيوتر ��l كفا*A عالية لتخزين �لمعلوما� في 8يامنا، 

�ال تز�� �لعمليا� عالية �لتكلفة لزياAW �لكفا*A بأنظمة تشفير مختلفة.
�لنو�+ "DNA" بكفا*A عالية ال  �لبر�تين في جز+* �لحمض   لقد تم تشفير معلوما� 
يمكن مقا:نتها بأ+ تكنولوجيا �نتا� على �أل:E، � يملك هذ� �لنظا� كفا*A تشفير معلوما� 
بأقصى قد: في مساحة صغيرA قابلة لتشغيلها.(٢٠) 8ما �لقو� باM نظا� تخزين �لمعلوما� �لذ+ 

ال غبا: عليه قد تكوM مصاWفة، فإنه �نهز�� منطق كبير جد�ً.

�E �لمعلوماB �لتي يملكها �لحمض  �لنو�� هي معلوماB خا�قة للعا+�، هذ� يعني �� عشرين مجلدً� 

 �E ،حد في مليا� من �لمتر�� �من �لموسوعاB يسع في مساحة �صغر من ١ نانوميتر "١٠-١٠" �

�إلنسا� لم يتمكن من E+��3 هذJ �لمساحة فما باله بالتخزين، �لكن تم Eنتا! حبيباB +قيقة تخز� فيها 

. ��لمعلوماB عن طريق تكنولوجيا +قيقة يحا�b �إلنسا� �ستخد�مها في �لتخزين مثل �لحمض �لنو�
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هذ� قد ظهر مصاWفة عن طريق �لصو�عق ��لزال�� فإنه ظاهرA محيرA للغأية .
بالبر�تين  �لمتعلقة  �لمعلومة  �M يجد  بعد  بوليمير��" �ظيفة `خرx مهمة جد�ً   " � ألنزيم 
مها:A � عالمة  يظهر   M� . � يجب   "DNA" �لنو�+  �لحمض  �نتاجه في جز+*   uلمطلو�

�لوعي في نسخ هذL �لمعلومة على �M يرسله �لى مكاM �إلنتا� �لصحيح.

نسخ �مر �لطلب

�M نسخ هذ� �ألمر، 8+ �لمعلومة �لتي تؤخذ من �لحمض �لنو�+ "DNA" بشكل صحيح 
مهم للغأية، ألM جميع �لمعلوما� �لمستخدمة خال� �إلنتا� يتم قر�*تها من هذ� �ألمر، �8+ 
 M� :لى مو� �لكائن �لحي، مثًال� +Wلعملية �لو خطأ �حيد في �لنسخ :بما يؤ� Lخطأ في هذ
تغيير�ً ��حد�ً  فقط من ضمن ٦٠٠ حمض 8ميني في منظومة بر�تين "�لهيوغلوبين" �لذ+  يقو� 
بنا*    +l بر�تين  �لى   " �لهيوغلوبين   " يحو�  �لد�  في  �ألنسجة  �لى  �ألكسجين  نقل  بوظيفة 
�لبحر �ألبيض  8نيميا  �لمعر�|"   Eلمر� قيامه بوظيفته، �يظهر  �لى عد�   +Wمختلف تمامًا يؤ

�لمتوسط " �lلك لعد� نقل �ألكسجين بهذ� �لبر�تين �لعاطل �لخامل.
 "DNA" +لحمض �لنو�� Mفالبد من عبو: ��8 جسو: عملية �لنسخ �هو فك طرفي حلز�
�ألنزيم  يرتبط  بوليمير��"،   "RNA 8نزيم  �لعملية   Lبهذ �يقو�  �لنسخ،  عملية  لبد8ية  lلك   �
RNA" بوليمير��" قبل بد8ية �لجين �لمطلوu نسخه ٣٥u حر| فيبد8 بفك :��بط  �W:جا� 

�لحمض �لنو�+ "DNA" �لملتف حو� نفسه مثل �لسلم � lلك كفتح �لسوستة، يتم هذ� �لفتح 
بسرعة فائقة، لد:جة M8 هناk خطو:A على حرf لحمض �لنو�+ "DNA" بسبب تسخينه �لى 
هذL �لد:جة، �لكن �لنظا� قد  تم تنظيفه ��عد�LW بشكل :�ئع  �8خذ� �لتد�بير �لال�مة لذلك، 
�بذلك يتم منع خطو:A حرقه بفضل هذL �إلعد���W �لمسبقة، �هناk 8نزيم خاv � كأنه يعر| 
 "DNA" +لحمض �لنو� oمكانية حد�ثها �يذهب �لى طرفي �لشريط �لمفتو��  A:لخطو� Lهذ
�يمسكها �ال يسمح باالحتكاk بينهما.  �8يضًا �ألنزيما� فلن يمكن نسخ 8مر �لطلب �لمسمى 
" :سالة �لحمض �لنو�+ "DNA  الM طرفي لحمض �لنو�+ "DNA" �لمفتوo كالسوستة 
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ليًال �نها:�ً في معمل مز�W بأحد\ �لتكنولوجيا � نجحو� في قر�*A بعض 8قسا� � معلوما� 
 AWلمعلوما� �لموجو� A*لخريطة �لجينية �لبشرية لقر�� iخال� مشر� "DNA" +لحمض �لنو��
معرفة  �لى  بعد  يصلو�  �لم  �لكبير  قمة   A*قر�  Wمجر �عرفو�   ،"DNA" �لنو�+  �لحمض  في 
 "RNA"+تريليونا� من 8نزيم �لحمض �لنو�  Mلك فاl لحر�|  أل+  بر�تين، مع� �ستخد��
"بوليمير��" بد�خل ١٠٠ تريليوM خلية في 8جسامنا تقر8 �لمعلوما� �لتي في �لحمض �لنو�+ 
 M�W تعطي �لمعلوما� �لمطلوبة منها M8 لك تستطيعl من �لبد8ية للنهأية، �فضًال عن "DNA"
8+ 8خطا*، 8ما �لقائم بهذL �لوظيفة �لكبيرA �لتي تتطلب �لسرعة ��لمها:A ��لعقل � �لفهم فهو 
�لجز+* �لذ+ يتكوM بتجمع �لذ:�� غير �لو�عية مع بعضها 8ما �Wعا* �لتطو:يين بأM نظامًا مثل 

�E �إلنسا� قد نجح  في قر��7 �لحمض �لنو�� DNA في عاe ٢٠٠٠ على �غم �نه يستخدe تكنولوجيا 

متفوقة عبر �لسنين، لكن �لبر�تيناB �لصغير� �لتي ال تر9 بالعين �لمجر+� ليس لها �عي �� حو�i �لكنها 

تقوe بهذ� �لعمل منذ مليا��B �لسنين +�� نقص .
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للجين �لخاv �لذ+  يوجد في �لحمض �لنو�+ في خأليا هذL �لمنطقة يسبب فساW �لخلية.

�M هذL �لبر�تينا� �لتي تنتجها هذL �لجينا�  �لخاطئة تضر �لخلية بدًال من M8 تفيدها ألنها 
قد تم �نتاجها بشكل خاطئ. 

�لوظائف مجرW جزيئا� غير ��عية   Lبمثل هذ Mلذين يقومو� 8ّال ننسى M8 هؤال*   يجب 
  AWلبر�تينا�، �كلها  مز��� �ألنزيما�  �لجزيئا� هي   Lهذ� ،AWمعد� ��:l Wباتحا تكونت 
 Lهذ lلعديد من �لمعوقا� �لتي يجب تخطيها بعد �تخا� kبالعلم ��لوعي �لوظيفي �لدقيق، هنا
�لتد�بير �لال�مة مثًال :بما توجد �لمعلومة �لتي تشمل تنظيم �لحمض �ألميني �لمطلوu في 8حد 
لنسخ  "�لبوليمير��"  8نزيم  يفعل   �lما حينئذ   ،"DNA"لكبير� �لنو�+  �لحمض  جز+*  مو�قع 
�لمعلوما� �لمتفرقة، 8+ �لشفر�� �لتي تشير �لى تنظيم �لحمض �ألميني؟ �ال يستطيع تقطيع 
�لخطأ  هذ�  على  �ستمر   �lفإ �لمطلوبة،  غير  بالشفر��  �لمر�:  يستطيع  �ال  �لنو�+  �لحمض 

.uلبر�تين �لمطلو� Mفسينسخ �لمعلوما� غير �لمطلوبة �حينئذ لن يتكو
 M8 بأنه يجب  تدبر  �لمشكلة، كأنه   Lلحل هذ AWللعا  f:يتحقق حد\ `خر مهم خا هنا 
في   uلمطلو� غير  �لقسم  بإحنا*  فيقو�   ،"DNA" �لنو�+  �لحمض  نسخ  عملية  في  يساعد 
 Wلتي تبعد عن بعضها بسبب �جو� Aلى �لخا:�، كذلك تتحد 8طر�| تنظيما� �لشفر� Aلشفر�
�لشفر�� �آلخر�W xخلها، �تأتي �لشفر�� �لتي يجب نسخها على �لخط نفسه، �بهذ� يمكن 

ألنزيم" �لبوليمير��" M8 ينسخ 8مر �لطلب بسهولة للبر�تين �لمطلوu �نتاجه.
�8حيانًا تستخد� منهجًا `خر �سبيًال مختلفًا  لتصفية �لشفر�� لغير �لمطلوبة، 8ما في هذ� 
�لنو�+ "DNA" ينسخ �لجين من �8له  �لبوليمير��" �لخاv بالحمض  �لمنهج  فإM 8نزيم " 
آلخرL  �بعد lلك  تأتي �ألنزيما� �لفاصلة (SPLICE CEOSOM) �لتي تأتي في �لموقع  
 Lلك يجب على هذl �لتحقيق  �تفصلها،  هيئة حلقا�  �لمطلوبة على  غير  �لشفر��  �تجعل 
�ألنزيما� مقا:نة �لمعلوما� �لمنسوخة من �لحمض �لنو�+ باألمر �لموجوW معها �تحدW ما ال 
يلزمها، �لو 8عطينا قائمتين طويلتين �مليئة بالحر�| � �لمطلوu فر� غير �لمطلوu من ضمن 
هذL �لقائمة � يجب علينا بالبحث في كلتا �لقائمتين سطر�ً سطر�ً �حرفًا حرفًا، �لذلك يجب 
 �l8ية بما نفعل �لما:W على Mلمطلوبة ��ال لن نكو� �لمعلوما�  M8  نعر| �لحر�| �نوعية 

نفعله، �لذلك ال يعر| �لناW�:� m �لجمل �لشهيرA "تنحني، تفر�،تفضل..."
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بنا*  �يفسد  �لنسخ   عملية  بد8ية  قبل  نفسهما  حو�   Mيلتفا
 kهنا M8 كما ،kبسبب �الحتكا "DNA" +لنو�� لحمض 
كل  في   :��Wبأ تقو�   ��لبر�تينا�   �ألنزيما�  عشر�� 
مرحلة  تقو� بأ�W* �ظائفها بتنسيق كبير M�W خلل �8 �بطا* 

. xخر` Aهذ�  جدير بالذكر مر�

�لنسخ �لخاطئ هو سبب �لسرطا� 

 Aألخير� �في �أليا Mفي مجا� �لسرطا Mجد  �لباحثو�
M8 �لبر�تينا� �لمنتجة خطأ في �لخلية تلعب �W:�ً مهمًا 
جد�ً في �جوW �لسرطاM� ،M �لجينا� �لخاطئة �لتي تم 
نسخها خال� عملية نسخ �لحمض �لنو�+ تسبب �نتا� 
 ��8 ظهر  قد  �الكتشا|  هذ�   M� �لخاطئة،  �لبر�تينا� 
 M8 �لى  توصلو�  لقد  �لمثانة،   Mسرطا 8بحا\  في   Aمر
نسخًا خاطئًا  في W:جة ��حدA فقط من ٥٠٠٠ W:جة 

جو�نين   

�جد  �لباحثوM في مجا� �لسرطاM في �أليا� �ألخيرM8 A �لبر�تينا� �لمنتجة خطأ في �لخلية تلعب 
�W:�ً مهمًا جد�ً في �جوW �لسرطاM� ،M �لجينا� �لخاطئة �لتي تم نسخها خال� عملية نسخ �لحمض 
 Mفي 8بحا\ سرطا Aهذ� �الكتشا| قد ظهر ��8 مر M� ،لبر�تينا� �لخاطئة� �نتا�  �لنو�+ تسبب 
 vجة للجين �لخا:W فقط من ٥٠٠٠ Aجة ��حد:W نسخًا خاطئًا  في M8 لمثانة، لقد توصلو� �لى�

�لذ+  يوجد في �لحمض �لنو�+ في خأليا هذL �لمنطقة يسبب فساW �لخلية.
�M هذL �لبر�تينا� �لتي تنتجها هذL �لجينا�  �لخاطئة تضر �لخلية بدًال من M8 تفيدها ألنها قد 

تم �نتاجها بشكل خاطئ. 

�لنسخ �لخاطئ هو سبب �لسرطا�

�+ينين

 سيتوPين
تايمين 

uلمنسو�

 غشا7 �لنو��
��لنو��

mRNA 

wلمفتا�

mRNA 
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�حيانًا  توجد �لمعلوما2 �لمتعلقة بالبر�تين في �ماكن مختلفة في �لحمض �لنو�� DNA، �في هذ� �لحالة ينسخ �نزيم 

بوليميير�? RNA �لجين من ��له حتى نهايته، ثم يأتي �ألنزيم �لمسمى " سبيلسيسوSPLICEASOME"7 تنحني �لسلسلة 

�لسلسلة  �لمطلو@ من  �لقسم غير   Fيتم قطع �طر �لعملية  نهاية هذ�  �لمطلوبة من طرفيها، � في  �لمنسوخة  من �ألجز�J غير 

 Qألنزيما2 للقيا7 بعملها فال بد �� يكونو� منتبهين حتى �نهم يستطيعو� �� يختا��� �ألحر� VJعلى كفا Wلمنحنية، �هذ� يد�

�لال?مة من 2��Y  من ضمن ماليين �لحر�Q في �مر �لطلب لديهم، [� [ظها� �لجز�J �لصغير �لذ� يتكو� من 2��Y ال ��عية 

مميز�2 خا�قة للعاVF �يظهر قد�V �هللا سبحانه �تعإلى في خلقه �لعظيم.

جز�DNA  J �ألصلي

�نسخة �لحمض �لنو�

 Jيتم تحديد �ألجز�

�لغير مطلوبة

Wالنفصا�

Fالتحا�
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 mلقبا� بعملية  يقو�  �لذ+   Mأل علمي،  مؤلف   �8 بيولوجي   uكتا  +8 في  بها  يقو�  �من 
��لتحديد ��لفر�  ��النعقا| ��النحنا* ��لفصل ��إللقا* هم �لمو�W �لتي تتكوM من �لمو�W غير 

�لحية مثل "�لفوسفا�  ��لكربوM" ��لتي ال تسمع �8 تبصر.
�لنو�+  �لحمض  من  �لطلب  8مر  نسخ  خال�  تحد\  �لتي  �لر�ئعة  �ألحد�\  تنتهي  �ال 
"DNA"، لذ� يجب M8 تنتهي عملية �لنسخ بحد\ معين ��ال فاM 8نزيم" �لبوليمير�� " سينسخ 
�لجين  �نتها*  �لى  �يشير  �لجين   `خر  في   (M�Wتمى كو)  Aشفر kهنا كله،  �لنو�+  �لحمض 
(�لكوM�W هو: مكونة من ثال\ قو�عد نيو كليونيدية تكوM شفرA في DNA فعندما يأتي 
�لنسخ  عملية   M8  k:فيد  RNA +لنو�� �لحمض  على   M�Wلكو� هذ�  �لى  �لبوليمير��  8نزيم 
 RNA +لنو�� ��لحمض    DNA  +لنو�� ��لحمض  �ألنزيم  �ينفصل  تتوقف   M8 يجب 
�لرسو� �لذ+ يحمل �لرسالة �لال�مة لتخليق �لبر�تين، �في هذL �لنقطة 8يضًا فإنه يتصر| بكل 
Wقة، ألM �لحمض �لنو�+ RNA �لرسو� يخر� من نو�A �لخلية �يقطع مسافة طويلة حتى 
 Lيصل �لى"�لريبو��ما�" �لتي يتم فيها �إلنتا� �يجب 8ال تتضر: �لرسالة �لتي يحملها خال� هذ

�لفترA، �لذلك يخر�  من نو�A �لخلية بمصاحبة بعض �ألنزيما� لحمياتها من �لضر:.

نقل �لمعلومة �لمنسوخة Eلى مركز �إلنتا!

بعد �لعثو: على �لمعلومة �لال�مة إلنتا� �لبر�تين في �لحمض �لنو�+ ��تما� عملية نسخها 
��آلM يجب نقل هذL �لمعلومة �لى �لمصنع �لمسمى "�لريبو��ما�" هذL �لعضيا� �لتي توجد 
في جميع �لخأليا تكوM بعيدA عن �لحمض �لنو�+ DNA  �متناثرA في سائل �لخلية، فالبد 
من نقل 8مر �إلنتا� �لى هذL �لمصانع بسرعة بال خلل فجز+* �لحمض �لنو�+ RNA �لرسو� 
يجد " �لريبو���" من ضمن عديد من �لجزيئا� ��لعضيا� في �لخلية من غير M8 يتوL �8 يختلط 
�لخا:جي على  بقسمه  يرتبط  �لريبو���   �لرسو�   mRNA �ألمر، عندما يجد جز+*  عليه 
�نتاجه    uلمطلو� للبر�تين  �ألميني  �لحمض  بتنظيم  �لمتعلقة  �لمعلومة   Mفإ شكل خط،  �بهذ� 
قد �صل �لى مركز �إلنتا�  بأماM، جز+* �لحمض �لنو�+ mRNA �لرسو� يحمل 8يضًا 
�لمعلومة �لتي تشير �لى ما�l يجب M8  يتم �متى �لبد8ية �8يضًا �لنهأية، �عند �صو� هذ� �ألمر 
�ألمينية   Eلحمو� لتحضير  للخلية   xخر` مناطق  �لى  �لرسائل  بإ:سا�  يبد8  �لريبو��ما�  �لى 

�لال�مة للبر�تين �لمطلوu �نتاجه.٢١
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 kلناقل �لذ+ ينقلهما يتحقق بنتيجة عمليا� مسلسلة مركبة، �هنا� �ألمينية بالحمض �لنو�+ 
 Mيكو M8 �لخاv، �لذلك يجب  بتفاعله  �ألمينية   Eلحمو� نوi من  8نزيم خاv يحقق كل 
 kهنا M� xلألنزيم 8بنية تناسب :بطها بالحمض �ألميني ��لحمض �لنو�+ �لناقل، 8يضًا كما نر
�لعديد من �ألجز�* لها �ظائف �عمليا�  متد�خلة مع بعضها في جميع �لمر�حل �عند عد� 
 M8 لكائن �لحي حتى ال يستطيع� Aلى ضر: حيا� xWألجز�*  قد يؤ� Lحد فقط  من هذ�� Wجو�
يستمر في �لحياA، مثًال عند عد� �جوW هذL �ألنزيما� �لخاصة �لتي تنشط �لحموE �ألمينية 
�لبر�تيني  ��لى  �لحموE �ألمينية ال تصل لإلنتا�  �لناقل   tRNA +لنو�� بالحمض  �تربطها 
�لريبو��ما�، �بذلك  يجب M8  يكوM هذ� �لنظا� قد تم تصميمه ككل �تحديد �لمو�W �لال�مة 

�خلقهما مع هذ� �لنظا� .
�كل حمض 8ميني يأتي به �لحمض �لنو�+ tRNA �لناقل �لى �لريبو��� يجب M8 يدخل 
في �لعميلة في 8ماكن محدAW � خط �إلنتا� �لذ+ حدLW �لحمض �لنو�+ tRNA �لرسو�.  
��M تصنيع حمض 8ميني ��حد فقط في �حدA خاطئة خال� �إلنتا� يكفي M8 يحو� �لبر�تين 
�لى جز+* ال فائدA منه �لكن هذL �لعملية تجر+ في خأليا حية بشكل متكامل M�W نقص �8 
خلل، �كل حمض نو�+ ناقل يقو� بوظيفة �لنقل بحيث  ينتقل كل حمض 8ميني �لى مكانه 
�لذ+ تم تحديدL في 8مر �إلنتا� � كذلك يجعل �لعملية �لتي في �إلنتا�  تستمر �ال تفسد، 8ما 
8مر �إلنتا�  فكما هو معر�| فإنه  مسجل في �لحمض �لنو�+ mRNA  �لرسو�، �M مفهو� 
�النضبا� �لمتكامل �لذ+ يالحظ في هذL �لجزيئا� �لالشعو:ية  ��لتعامال� �لتي  تظهر �نهم  
�لعقل   � Aلقو� 8صحاu �لمسؤ�لية ��لوعي Wليل على M8  كل ��حد منهم يطيع �هللا صاحب 

�8نهم يتحركوM تحت �لمر�قبة.

 eلترجمة �لو�جب �لقيا�

بها قبل عملية �إلنتا!

 Aلال�مة ��لمعلوما� �لمتعلقة بالبر�تين �لذ+ سيتم �نتاجه جاهز�  �لخا� Wألمر ��لمو�� M�
 Aمشكلة ��حد kقد تم �:سا� 8مر �لطلب �لى ماكينا� �إلنتا�  في خط �إلنتا�، �لكن هنا�
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Üre ti le cek pro te inin bil gi si 

mRNA ile hüc re nin çe kir de-

€in den ay r› la rak üre ti min 

ya p› la ca €› ye re, ya ni ri bo zo-

ma ge lir. Bu ara da ge re ken 

mal ze me ler de tRNA’lar ta ra-

f›n dan ri bo zo ma ge ti ril me ye 

ba  lar. 

غشا7 �لنو��

 bلرسو� �ينفصل �لحمض �لنو�

mRNA  عن  غشا7 �لنو��   

  جز�7 �لحمض �ألميني 

يرتبط بالحمض �ألميني 

�لناقل 

� �لنو��

 e�Pلريبو�

 e�P7 �لريبو�جز

�لكبير

 e�Pجز� �لريبو

�لصغير        

خر�! �لمو�+ �لخاE eلى مركز �إلنتا! 

�هنا تتحقق �حدx �لمعجز�� �لر�ئعة �هي �نتا� �لبر�تين في هذL �لنقطة. �بعد M8 يرتبط 
�لى  يأتي  بالريبو��ما�،  �لبر�تين  معلوما�  يحمل  �لذ+  �لرسو�   mRNA �لنو�+  �لحمض 
�لساحة �لحمض �لنو�+ tRNA �لناقل �هو نوi `خر من RNA ، �جز+* �لحمض �لنو�+ 
 M� ، DNA +هذ� 8يضًا يتم �نتاجه خصيصًا على حسب �لمعلوما� في �لحمض �لنو� RNA

�لناقلة ألنها قد توظفت لنقل �لحموE �ألمينية �لتي ستستخد�  هذL �لحموE �لنو�ية تسمى 
كمو�W خا� في �نتا� �لبر�تين في �لريبو���، �M هذL �لحموE مثل �سائل �لنقل �لخاصة �لتي 
تعمل في �لمصنع لنقل �لمو�W �لخا� لإلنتا�، لكن  هذL �لحموE �لنو�ية �لناقلة �لخاصة لها 

خصائص مختلفة تمامًا في نظا� �لنقل.
نقل كل ��حد  �يتم  8مينيًا،  يوجد في  كل خلية حية عشر�M حمضًا  كما lكر سابقًا، 
 Eلحمو� به ٢٢ ��M :بط  �لخاصة  �لنقل  �لخا�) بوسيلة   Wلمو�� �لعشرين (   Eلحمو�  Lمن هذ

بالبر�تين  �لمتعلقة   Bلمعلوما�  �E

�لذ� سينتج تأتى عن طريق �لحمض 

Eلى    mRNA  bلرسو�  ��لنو�

فيه  �إلنتا!  سيتم   ��لذ �لموقع 

�نفصالها  بعد   e�Pلريبو� Eلى   ��

 Jهذ  bخال �من  �لخلية،  نو��  من 

�لفتر� يبد� نقل �لمو�+ �لالPمة 

 �عن طريق �لحمض �لنو�

Eلى    tRNA �لناقل 

.e�Pلريبو�
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

سنذكرها بالتفصيل في �لصفحا� �لتالية �الشك في 8نه جدير بالذكر 8نه يمكن �جوW خطأ 
�8 خطأين فقط في �نتا� `ال| �لبر�تينا� �لال�مة لحياA �لكائنا� �لحية.  ��لتي هي ليست 
منتجًا  تكنولوجيًا من �نتا� �إلنساM في  حين fW8 M8 خبير في مجاله ال يستطيع M8 يترجم 

كتابًا مكونًا من ٢٠٠ :�8ية M�W خطأ �8 نقص مثلما قا� به �لبر�تين.٢٣

 wطريقة �لكو+�� . مضا+ �لكو+�� مثل �لقفل ��لمفتا

 M�W يعمل �ألمينية    Eلحمو� :بط  مركز  يجعل  �لترجمة  نظا�   Mفإ �لمنهج   بفضل هذ� 
�ألميني  �لحمض  طرفه  على  يحمل  �لذ+  �لناقل   tRNA �لنو�+  �لحمض  يلتقي  W8نى خطأ، 
بالحمض �ألميني mRNA  �لرسو� �لذ+ يحمل �لمعلومة عن �ألمر �هو �Wخل مركز �لربط 

 eما� يلتقيا�   bلرسو�� �لناقل  �لحامض   �E

لغة  لترجمة  ��لقفل   wلمفتا� مثل  بعضهما 

�لحمض �لنو�� E DNAلى معلوماB �لبر�تين، 

 bلرسو� �فكل ثالثة حر�z في �لحامض �لنو�

mRNA  تعتبر شفر� �� قفًال، فالجز7 �ألسفل 

من �لحمض �لنو�� �لناقل �S tRNA خاصية 

فتح هذ� �لقفل كمفتاw يقف �مامه .

يرتبط   ��لذ �لمكا� 

بالحامض �ألميني

" wمضا+ �لكو+�� " �لمفتا
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�لمعلومة   M8  Lكرl سبق  كما  حلها،  يجب   xخر`
في  خاصة  بلغة  كتابتها  تمت  قد  بالطلب  �لخاصة 
�لنو�+ DNA ، ��إلنتا� البد M8 يتم على  �لحمض 
�لكن    ،Lهذ �لخاصة  باللغة  �لمعلومة   Lهذ حسب 
خا�   Wكمو� تستخد�  �لتي   �ألمينية   Eلحمو� تنظيم 
لها لغة خاصة 8يضًا، يمكننا �لتعبير عن هذL �لمشكلة 

كآالتي: 
 Aشفر لغة  هو  �لطلب  8مر  في   uلمكتو� �ألمر   M�
خاصة بالحمض �لنو�+ DNA ، �هذL �للغة مكونة 
بالبر�تينا� مكونة  �لخاصة  ��للغة  8:بعة حر�|،  من 
من ٢٠ حرفًا (�هو عدW �لحموE �ألمينية) لذ� فهما 
نوعية  تطابق  �لفهم  لذلك  �كنتيجة   Mمختلفتا  Mلغتا
�لحمض  من  تأتي  �لتي  بالمعلومة  �ألميني  �لحمض 
�لنو�+  �لحمض  لغة  ترجمة  من  البد   Mفكا �لنو�+ 

.xلى لغة `خر�
 Lهذ تحل  بميكانيكية   Wمز� �لريبز��  مصنع   M�
 A:بصو  Aلحيا� �لحل الستمر�:   fطر  i�:بأ �لمشكلة 
طبيعية، لقد خلق نظا� �لترجمة �لذ+ يقو� بترجمة بين 

�للغتين �لمختلفتين في �لمصنع �لريبو��مي خال� �إلنتا� 
�M نظا� هذL �لترجمة  يسمى "�لكوM�W"،  �مضاW �لكوM�W  يعمل في مستوx متقد� 8كثر من 
مر�كز �لحاسب �آللي في هذ� �لوقت، �يعمل كأنه مترجم متميز في لغتين، يترجم �لمعلوما� 
�لتي تمت كتابتها بأ:بعة حر�|  للغة خاصة للحمض �لنو�+ DNA �لى لغة �لبر�تين �لتي 

تتكوM من ٢٠ حرفًا .
�لنهأية  في   �8 جنب  �لى  جنبًا  بترتيبهم  �ألمينية   Eلحمو�  i8نو� عن  �لتعبير  يتم  بذلك   �
يجعل �نتا� �لبر�تين �لمطلوu بشكل صحيح، �M كوM عميلة �لترجمة هذL خالية من 8خطا* 

 ��لنو� �لحمض  �بجدية  ترجمة  يجب   

E DNAلى �بجدية �لبر�تين مثًال يجب 

ترجمة �لكتابة �لموجو+� في �لشماE bلى 

لغة �لبر�تيناB �لتي في �ليمين .
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يخطئ  �لذ+ ال  �لترجمة  نظا�   "  M�Wلكو�  Wمضا – M�Wكو " �لمنهج   Aبمساعد  .٢
8ثنا* �لربط يأتي �لحمض mRNA  �يحمل �لحمض �لنو�+ �لناقل في مكاM 8ما� بعضه 
 "M�Wلرسو� " �لكو� mRNA لقفل، � يعتبر كل ثالثة 8حر| في��  oلمفتا� Mمثل 8سنا
(بمعنى �لقفل)، بينما �لحمض �لنو�+ tRNA  �لناقل هو �لذ+ بإمكانه فتح هذ� �لقفل �هو 

.(oبمعنى �لمفتا ) M�Wلكو� Wمضا

طر|  من  �نتاجه    uلمطلو� للبر�تين  �أل�لى  �ألمينية   Eبالحمو يأتي    .٤
tRNA �لناقل 8ما� �لكوM�W �لخاv �لمسمى " �لكوM�W �أل�لي " �هذ� �لذ+ يأمر 

 M�Wيأخذ  معلوما� من �لكو  M8 ال يبتد8 �إلنتا� قبل �لريبو��� �لترجمة،  بعملية 
�لمخصوv للبر�تين �لذ+ سو| ينتج،  �هذ� �لكوM�W  يسمى "ميثيونين".

{
{

مضا+ �لكو+��

جز�7 �لريبوe�P �لكبير

جز� �لريبوeP �لصغير

�لقسم �لثاني   bلقسم �أل��

mRNA

كو+ �لبد�ية 

�لكو+��  {
٣. ثم يدخل في �لعملية �لحمض �لنو�+ Rrna  �لريبو��مي  في �لمكاM �لذ+ 
  Rrna  +بعضهما، �لحمض �لنو� �لرسو� 8ما� mRNA لناقل مع� tRNA يأتي �ليه
  Rrna �لنو�+  للحمض  �لصغير  �لقسم  له قسماM مخصوصاM يدخل في  �لريبو��مي 
�لحمض  �لكبير  �لقسم  في  �يدخل  �لرسو�   mRNA �لنو�+  �لحمض  �لريبو��مى 
�لذ+   Mلمكا� في  �لعملية  لتسهيل  خاصة  ميكانيكية  �توجد  �لناقل،   tRNA �لنو�+ 
بسهولة،  مكانهما  في   Mيدخال لذلك  ��لناقل،  �لرسو�   Mلنو�يا�  Mلحمضا� فيه  يرتبط 
 Wنفسه، �لذ+ يعر|  �جو �قبل 8+ شئ حتى في بد8ية خلق �لريبو�� �هذ� 8مر ها�
لها  8يضًا  �8نها  معين   Eلغر �لرمو�   A*قر� في  ��ستخد�مهما    tRNA ، mRNA

�لمكاM �لمناسب �Wخل �لريبو��� نفسه 8نه ليس من �لممكن M8 تكوM هذL �لعملية قد 
 Lفة،  نظر�ً لهذ� �لتصميم �لر�ئع ��لمفصل �هذWتمت بطريقة عشو�ئية �8 تمت بالمصا

�لحسابا� �لدقيقة.
�يوجد قسماM للمكاM �لذ+ يرتبط فيه �لحمض �لنو�+ tRNA �لناقل، يستخد� 
 :Wلذ+ يغا� tRNA لقسم �لثاني� �يستخد�  �لذ+ يأتي �لى �لريبو�� tRNA أل���

من �لريبو��� بعد نهأية �ظيفته.٢٥
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 mRNA  +لقفل، �كل ثالثة حر�| في �لحمض �لنو��� o) سابقًا مثل �لمفتا�( �لريبو��
تعتبر شفرA ��حدA �8 قفًال، �لشكل ��لثالثي للحمض �لنو�+ tRNA �لناقل 8شبه بالصليب، 
�يربط على طرفه �لعلو+ (هذ� �لشكل �لصليبي) �لحمض �ألميني �لذ+ يحمله، بينما �لطر| 
بشكل  �لبر�تينا�  �نتا�  �يتم   ،(oلمفتا�  +8) �لقفل  هذ�  فتح  يمكنه  �لصليب  لهذ�  �ألسفل 
متكامل مثل �لسالسل بفضل هذ� �لنظا� �لمترجم �لخاv �لذ+ �ستخد� فيه �لريبو��� لإلنتا�، 
�M �لريبو��� يستعمل �كثر من مئة جز+* يعمل كل ��حد منها بشكل جماعي �منسق للقيا� 
بأعما� �لترجمة بهذ� �لمنهج �لجميل �هذL �لحموE �لنو�ية RNA �لخاصة �لتي تم �:سالها 
 RNA لنو�ية� Eلحمو� Lلى موقع �إلنتا�  ��كثر هؤال* هم بر�تينا� متخصصة.٢٤ �8هم هذ�
�إلنتا�  �فهم شفر��    A*قر� تتم  بد�خله  �لذ+  �لريبو��مي"   rRNA �لنو�+  �لحمض   " هي 
�لنو�+ mRNA �لذ+ يحمل  �لنو�+ tRNA �لناقل �هذ� من �لحمض  عن طريق �لحمض 
في عملية  نقص   M�W يعمل  Aلمجهز� �لميكانيكيا�   Lحد من هذ�� �Wخله. �كل  �لمعلوما� 

�لترجمة M�W خطأ � كل هذ� إلنتا� �لبر�تين �لصحيح.

�إلنتا�  لمعلوما�  �لحامل  �لرسو�    mRNA �لنو�+  �لحمض  يجي*   .١
�لى مكاM :بط �لحموE �ألمينية ( �لريبو���)، ثم  يأتي بعدmRNA L �لرسو� 

�لحامل �لخاv لألحماE �ألمينية .

�بر�تين �سوb �لجيش �لنيبالى �لملكى �لمعلوماB �لتي يتم نسخها من �لحمض �لريبي �لنو�

�لحمض �لنو�� �لناقل

�لحمض �ألميني

خطو� بخطو� +�خل �لمصنع 

�M 8هم عنصر من عناصر �لتشغيل في �إلنتا� هو :بط �لحموE �ألمينية M�W خطأ، �يمكن 
M8 نالحظ طريقة �لربط هذL كما يلي:
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 tRNA +لحمض �لنو�� :W١٠. ثم يغا
�لناقل من �لريبو��� بعد �نتها* عملية �لربط .

١١. في  ��l �لوقت يتحرtRNA k �لناقل �لثالث 
�لذ+ يوجد في �لقسم �أل�� مع �لحموE �ألمينية �لثالثة 
 Rrna +لمرتبطة به �لقسم �لثاني، يستمر �لحمض �لنو��

.mRNA لعملية على خط� Lلريبو��مي بهذ�

  Rrna لعملية 8ثنا* معرفة� L١٢. تنتهي هذ
�لريبو��مي  للكوM�W �أليقا| في �لحمض �لنو�+  

mRNA �لرسو� .

لحمض �لنو�� �لناقل �لذ� يأتي  ثانيًا 

{

كو+ �لتوقيف

سلسلة �لبر�تين �لمكونة

لحامض �لنو�� �لناقل �لذ� �لتقى بكو+ �لتوقيف
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٩. يرتبط tRNA �آلخر �لذ+ جا* �لى �لريبو���  
بالحمض  يرتبط  �لذ+  �لكبير  للقسم  �أل��  �لقسم  �لى 
�لنو�+ tRNA �لناقل، ثم يرتبط �لحمض �ألميني �أل��  

. tRNA لثاني �لى �لحمض �ألميني �لثالث بالـ��

{

�لر�بطة 

�لببتيدية

�لحمو� �ألمينية

�لحمض �لنو�� �لناقل �لذ� يأتي ��ال

{

٥. بعد معرفة مركز �لربط لهذ� �لكوM�W �أل�لي، يبد8 قر�*A �8 ترجمة �لكوM�W �لذ+ 
يخصص لكل �لبر�تينا� �:�* بعضها.

٦. �8ًال يرتبط �لكوM�W �لمبتد� بقسم صغير في rRNA  �لريبو���، ثم  يمر على 
هذ� �لكوmRNA M�W لنقل �لمعلوما� �لمطلوبة.

�ألمينية   Eلحمو� �لريبو��� مع  في  يأخذ مكانه    tRNA  Mفإ �لوقت   ��l في  .٧
 Eألمينية �لقديمة مع �لحمو� Eعليه، �ترتبط �لحمو uلمكتو� M�Wلكو� Wمضا Aمعه شفر�

�لجديدA في �لريبو��� بو�سطة �لر��بط �لببتيدية .

٨. ثم يترk ��8 من جا* من  tRNA �لريبو��� 
tRNA  �لثاني ينقل من �لقسم �أل�� �لى �لقسم �لثاني 

مع �لحموE �ألمينية �لخاصة به .

�لر�بطة 

�لببتيدية
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�الستمر�: في �لحياA حتى تحد\ 8مر�E خطيرA في كثير من �ألحياM، �يعر| �آلM8 M سبب 
 Lهذ  xحد� في  �ألخطا*   iقو� هو  lلك  في  ��لسبب  �لو:�ثة  هو   Aلخطير�  Eألمر��  iقو�

�لمر�حل.
8ما �لخلية ��لبر�تينا� فكأنهم يعرفوM 8همية هذL �لعمليا� للكائن �لحي فيتصرفوM بدقة 

شديدA  �ير�قبوM مر�:�ً �لمر�حل �لمختلفة خال� عملية �لتخليق.٢٩
يعمل عديد من �ألنزيما� للقيا� بعملية �لمر�قبة �لال�مة خال� �إلنتا� لبر�تين ��حد فقط، 
لديه   Mيكو  M8 البد  8نزيم  للمصنع، ألM كل  �إلنتا�  مر�قبة  قسم  �كأنها  �ألنزيما�   Lهذ  M�
 M8 ال يمكن Mكاملة عن كل مر�حل �إلنتا�، ��آل Aلمعلوما� �لمفصلة عن �لمنتج �لديه فكر�
ير�قب �لمنتج كما يجب، ��لغريب في هذ� M8 �لذين ير�قبوM جوAW �لبر�تين �لمنتج هم 8يضًا 
بر�تينا�، �M هذL �لجزيئا� �لمكونة من �لذ:�� �لأل��عية حتى لمعرفة 8نفسها، ��ألصل 8نهم 
 Lبهذ �تقو M� لبر�تينا�� Lكيف لهذ Ml� ،بشكل منتظم  �يعمل �لنظا ،Ml� :باستمر� M�Wموجو
�لمر�قبة ؟ من هو صاحب هذ� �لنظا� ��l �لعقل �لمدبر له؟ �ال شك في M8 �لجو�u عن هذ� 

�لسؤ�� معر�|، �M كل A:l تتحرk خلقها �هللا سبحانه �تعالى لما يناسبها من عمل.

يتم تسليم �لطلب لمكانه

 بعد �تما� جميع مر�حل �لمر�قبة، حينئذ يكوM �لبر�تين جاهز�ً للعمل، فتنطلق �لبر�تينا� 
نحو مكاM عملها، �تتم هندسة هذ� �لتصميم حتى هذL �لمرحلة من �إلنتا� تستمر �لى M8 يصل 

�لبر�تين �لى مكاM عمله � lلك W8 M�Wنى ضر: �8 تلف لها، �لكن كيف؟
 Aمحير� مركبة  �لمرحلة   Lهذ  M� تمامًا،  بعد  مفهو�  غير  ما���  �لسؤ��  هذ�   uجو��

 ٣٠.Mلإلنسا
�M �لبر�تينا� �لتي تم �نتاجها في �لخلية ال تترk في مكاM �إلنتا�، ���lً ظل �إلنتا� مستمر�ً 
 xنقص مثل جميع �ألنظمة �آلخر M�W ما ينتجه ال يفيد شيئًا، �لكن �نتا� �لبر�تين 8يضًا يتم�

في �لماAW �لحية.
 Wخاصة �لى 8ماكن تخزينه حتى يحين ميعا fكل بر�تين منتج يتم نقله بطر M8 لنتيجة��
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 Lمعينة، � لكن جميع هذ فتر��  �لبر�تين خال�  ال يجب � قوi هذL �ألحد�\ عن تخليق 
�لعمليا� تحد\ في ��l �لوقت بسرعة فائقة، فمثًال يمكن �ستمر�: �لترجمة بينما �لطر| �آلخر 
لخيط  �لحمض �لنو�+ �لرسو� mRNA  ما��� في عملية �ستنسا� 8مر �لطلب من �لحمض 
�لنو�+ DNA � مرتبط به.٢٧ �8يضًا خيط ��حد من �لحمض �لنو�+ �لرسو� mRNA يستطيع 
M8 يرتبط بريبو��ما� مختلفة ليعطى لهم �شا:A  بد* �إلنتا�. �كل :يبو��� يستطيع M8 ينتج 
 mRNA �لرسو�  �لنو�+  �لحمض  لخيط   مختلف  في طلب  مختلفة  8ميني  سلسلة حمض 
نفسه، �8يضًا يمكن �ستنسا� �لطلبا� �لمتعلقة بالبر�تينا� عن طريق �لحمض �لنو�+ �لرسو� 

mRNA في مو�قع مختلفة لجز+* �لحمض �لنو�+ في ��l �لوقت.٢٨

 A:حد يتطلب مها�� M` لمركبة للغأية في�� AWلمر�حل �لمتعد� ��l مكانية �ستمر�: عمل� M�
 Mغير 8نه يجب 8ّال يقع 8+ خطأ، فعند �لتدبر ��لتفكير في �مكانية �نسا ،Aبشد Lعالية �يثير �النتبا
�إلنتا�  باالهتما� بكمية  للقيا� بكم من �ألعما� في �قت ��حد ��مكانياته  l+ عقل ��عي 

فحينئذ تد:k عظمة هذL �لجزيئا�.
فلننتظر قليًال لنتدبر �مكانية �قوi �لملخص سابقًا بالمصاWفة؟ بمعنى هل يمكن M8 مأليين 
�لذ:�� قد صممت  نظامًا  يلزمه �لوعي مثل هذ� �8نهم �نتظر�� M8 تعطيهم �لطبيعة مصاWفة 
 i8نو� عليها جميع  طبقنا  �مهما  كله،   Mلكو�  ��:l �جتمعت جميع  لو  �لنظا�؟  هذ�  لتحقيق 
�لعمليا� �لفيزيائية 8يضًا يستحيل M8 تكوM هذL �لذ:�� منعدمة �لوعي قد 8نشأ� هذ� �لنظا� 

�لبديع .
��ضافة �لى lلك فإM �لنظا� ال ينتهي عند هذ� �لحد، ألنه لم تتم مر�قبة جوAW �لمنتج �لنهائي، 
�هي `خر عملية في ترتيب تخليق سلسلة �لحمض �لنو�+ �لمتكوM �خصائصه �معرفة كونها 

مناسبة لترتيب �لبر�تين �لمطلوu 8� ال؟

مر�قبة �لجو+�

�لى   +Wيؤ �لخأليا  �ليها  تحتا�  �لتي  �لبر�تينا�  فترتيب  خطأ   +8  M� سابقًا  lكرنا  كما 
ميكانيكيا� عديدA بد�خل �لخلية تؤxW �لى �بطا� عملها، �في هذL �لحا� ال تستطيع �لخلية 
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8ما�  لها 8+ معنى  ليس  �لمصاWفة   M8  Mيعرفو �نهم  �لحقيقة  �لحقائق �في  �لمصاWفة :غم كل 
�لخلق �لمعقد مثل lلك.

 PROF. DR.  " بيلكه  معمر  �لدكتو:"   lألستا� �لتطو:+  �ألحيا*  عالم  �يعتبر 
MYAMMER BILQE عن عجز �لتطو: 8ما� هذ� �لنظا� �لذ+ يعمل بشكل مبدi حتى ال 

تأتى 8+ فرصة لمصاWفة ��حدA حيث يقو�:
 Lبديع للغأية � ليس به نقص في �لخلية �لتي تجعل جميع هذ �بنظا �صناعة تخليق �لبر�تين تقا M�"

�لنتائج لصالحها � ال تجعل لنفسها 8+ خطو:A �8 خسا:A � تدخل في u�:W ال مخر� لها ."هكذ� 

تحد\ في �لخلية، � لكن كيف ينتج هذ� � كيف يقا� ؟ حتى �آلM نحن ال نفهم هذ� تمامًا، � لكن 

نرx �لنتائج � نالحظ بعض �لنقا� لهذ� �لنظا� �لبديع �لذ+ يخلق نتائج ممتا�A فقط .٣٤ 

ممتا�"  نظر  "بُعد  للغأية"  بديع  نظا�   " تقو�  عبا:��  �Wئمًا   Mيستعملو �لتطو:  علما*   M�

 e�Pيبو�

�لبر�تين �لمخلق

 �لحويصالB �لناقلة

�Pلمفر� Bلحويصال�

غشا7 �لخلية

�لشبكة �إلند�بالPمية  تغليف �لبر�تين 

�لكبير�

من  �لبر�تين  يخر! 

�لطر+  بطريقة  �لخلية 

�لخلو� �لغشائي

e�Pليز�

�لناقالB �لخاصة  �لخلية عن طريق  �لبر�تين خا�!  �ما Eخر�!  �لبر�تين  Eنتا!  �لخلية حتى بعد  �لمركز� تستمر في   Bلفعاليا�

�يرسل Eلى �لمكا� �لذ� سيستعمل فيه �ما يتر3 في جسم كولجي �يخز� فيه Eلى �� يطلق �تحتاجه Eليه �لخلية .
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في  ستستخد�  ��لتي  �لخلية  خا:�  �لى  توصيلها  سيتم  �لتي  �لبر�تينا�   M� مثًال  �ستعماله، 
"�لميتوكوند:يا"   �هي (عضية �نتا� �لطاقة ��لتي ستعمل في �لنو�A) يتم �:سالها �لى 8ماكنها 
 ً�:��W8 لخاصة تأخذ� �لطرf ��لميكانيكيا�   Lهذ M� ،لمختلفة� �لميكانيكيا�  باستخد�� 8حد 

في نقل �لبر�تينا� �لى 8ماكنها � تدعى 8نها "8نظمة �ألهد�|" للبر�تينا� ٣١
�M معرفة �لبر�تين مكانه �لذ+ سو| يذهب �ليه تعد معجزA، 8ما �سيلة �لنقلة على حسب 
�لسفر  لعد� تضر:L خال� :حلة  باألنزيما�  تغليفه � مساندته   � �ليه  �لذ+ سيذهب   Mلمكا�

فإنها معجزA محيرA 8يضًا.
 Aناًال جائز Mبد:�سا� في هذ� �لمجا� � �للذ� Mيقوما M�8يد سباتيني  �جنتر بلوبل �للذ�W
 " A:لبر�تينا� �لمنتجة حديثًا تحمل " تنظيم �شا� M8 A١٩٩٩، �كتشفنا بغر�بة شديد �نوبل عا
��لذ+ يتكوM من تنظيم �لحمض �ألميني �لخاv أليصالهم �لى 8هد�فهم  �عند �صولهم �لى 

٣٢. A:إلشا� Lعن هذ M8ماكنهم ينفصلو
8كثر   Aلى مساعد� يحتا�   A:إلشا�  Lبفضل هذ �لى هدفه  �لذ+ خر� مسافر�ً  �لبر�تين   M�
خال� هذL �لرحلة، �تلتقي �لبر�تينا� �لكثيرA �لتي  تم �نتاجها حديثًا بكثير من �آلال� �لجزيئية، 
فبعض هذL �آلال� يمسك �لبر�تين �يوصله �لى مكانه �لال�� له، مثًال �M " 8جسا� كولجي" 
�لبر�تينا� حتى يصلو� �لى 8ماكنهم،  � "�لشبكة �ألند�بالسمية" �هي عضيا� مهمة �توجه 
من   ٠,٠٠٠٢٥ مسافة  يقطع  �نتاجه  بعد   GORBOGEASE" "جا:باجيس  بر�تين  مثًال 
�لرحلة   Lهذ في  �ألمن  لتحقيق  �لمختلفة  �لبر�تينا�  من  عشر��  عمل  �يجب  �لسنتميتر، 

�لمتوجهة من  "�لسيتوبال�ما" �لى "�لكر�مو��ما�.٣٣ 
 Mبجميع �ألعما� �نحن جالسو �لد:جة �هي تقو� Lجميع خأليانا تشغل لهذ M8 تخيلو�
على مقاعدنا، على :غم M8 تريليونا� من خأليانا في `M ��حد تقو� بهذ� �إلنتا� �لذ+ تقو� 
به خلية ��حدA باستخد�� مئا� من �لمكنا� �ال 8نكم ال تسمعوM 8+ صو� �8 تشعر�M بأ+ 
حركة في 8جسامكم، �ضافة �لى lلك �M هذ� �إلنتا� �لذ+ يسع في صفحا� عديدA ال يأخذ 
مكانًا كثير�ً في �لجسم، ���l تحدثنا عنه ساعا�، �ال 8نه يستمر ١٠ ثو�M �8 بضع Wقائق على 
�ألكثر، ��لمكاM �لذ+ يأخذL هذ� �لحد\ ال يمكن :Vيته بالعين �لمجرM� ،AW علما* �لتطو: 
��لذين يحأ�لوM8 M يستمر�� في �Wعا* M8 �لماAW �لحية قد 8تت من �لبر�تينا� �لمكونة بطريق 
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�W:�ين، �lلك ألM �لوضع �لمذكو: يشكل Wليًال قويًا يلز� خلقًا مباشر�ً .٣٥
يجب M8 تكوM مكونا� �لنظا� معًا �Wخل �لخلية لتكوين �لبر�تين كما lكر هذ� �لعالم، 
 Mفيدعو M8ما �لتطو:يو ،Aال يتم �نتا� �لبر�تين �ال تستمر �لحيا �حتى نقص 8حد 8جز�* هذ� �لنظا
للبر�تينا�، �لكنه ��ضح  باتحاW مصاWفة  �لخأليا  ثم تكونت  �8ًال  �لبر�تينا� قد تكونت   M8
�عتر|  كما  هذ�   M� قطعيًا،  �آلخر   Mتكو عد�  �لى   xWيؤ �ألجز�*   Lهذ 8حد   Wجو� عد�   M8
"هاسكنجس "W HASKINGSليل على M8 �هللا سبحانه � تعالى خلق جميع �لكائنا� �لحية 

بكل 8نظمتها معًا، ��:W خلق �هللا �لبديع في �لقر`M �لكريم كما يلي :

 Bَِمو� ُ� َلُه �َألْسَما7ُ �ْلُحْسَنَى ُيَسْبُح َلُه َما ِفي �لسَّ ﴿ ُهَو �ُهللا �ْلَخاِلُق �ْلَباِ�ُ� �ْلُمَصوِّ

َ��َألْ�ِ� َ�ُهَو �لَعِزْيُز �ْلَحِكيُم ﴾  [�لحشر: ٢٤]
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 Mخال� 8بحاثهم �مالحظاتهم �لتي قامو� بها ؟  �لكنهم ال يستطيعو� AWللعا f:تصميم خا�
M8 يفسر�� هذ� �إلبد�i  ��لكما� � كيف تكوM، �هم يعرفوl Mلك � يعبر�M عن عجزهم 8ما 

تفسير هذ� فبقولهم " حتى �آلM ال نفهم هذ� تمامًا".
�نتا� مبدi كهذ�  بالطبع لن تستطيع M8 تكوM نظا�  �لأل��عية  �لذ:��   M8 لكنه ��ضح �

�تديرL، �نه لحقيقة ��ضحة M8 كل A:l تتحرk بعلم �هللا  �قد:ته ��لهامه.

�لحقيقة �لتي يبينها لنا تخليق �لبر�تين

عند �لنظر �لى مر�حل تخليق فإM �حدx �لنقا� �لتي تلفت �نتباهنا هي M8 هناk حاجة �لى 
مئا� من �ألنزيما� ��لبر�تينا� �لمختلفة إلنتا� جز+* ��حد من �لبر�تين، ��لى جانب lلك 

البد من �جوW عدW من �أليونا� ��لجزيئا� �آلخرMl� ،x كيف تكوM ��8 بر�تين؟ 
مقالته  في  lلك  عن  �يعبر  �لتطو:يين،  تو�جه  �لتي   fلمآ�� 8هم  8حد  هو  �لسؤ��  فهذ� 

 AMERICAN" مجلة  في  نشرها   �لتي 
SCIENTIST" حيث يقو�:

 W:  M�W  Aكثير 8سئلة  تز��  "�ما 
��لكيميا*  �لجينا�  علم  بفضل  مقنع 

�لنو�+  �لحمض   ���W�� مثل  �لحيوية 
�8يضًا تحويل �لشفر�� �لتي عليه �لى بر�تين 

في جميع �لكائنا� �لحية يحد\ بفضل 8نزيما� 
مناسبة جد�ً، �في ��l �لوقت يتم تحديد �لبنا* �لجزيئي 

لألنزيم هذ�  من �لحمض �لنو�+ DNA نفسه.
هذL �لحقيقة تكشف مشكلة سرية في �لتطو:، هل يا ترx قد تكونت 
من  �لبر�تين  تخليق  في  �لال�مة   xآلخر� ��ألنزيما�  نفسها   Aلشفر�

 A:ضر� �العتبا:  في  8خذنا   �l� �لتطو:؟  حد\  في  معًا   Aلشفر� �Wخل 
�جوW نظا� Wقيق لتخليق هذL �لجزيئا� �تكوينها مركبًا Wقيقًا خا:جًا عن �لعاAW فحينئذ من �لعبث 
lكر هذ� �لتطابق �لزمني �لمذكو:، يجب علينا M8 نبحث عن �لجو�u عن هذ� �لسؤ�� خا:� `:�* 

�لبر�تين  ��ية   

بأبعا+J �لثالثية
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تقريبًا  خلية   تريليو  ١٠٠ �لى  �كسجين  لتر 
بر�تين  هو  !لهيموغلوبين   �  ٣٦ !لجسم  في 
قسمًا  !لحمر!)  !لكريا*  تشكل   � جد!ً  كبير 
كبير!ً منه يعا67 ٩٠٪ من حجمه، � !لبر�تين 
في  !لخلية  في  يدخل  ال  !لد>جة  لهذ=  !لكبير 
�نها  تعر@   Aلد! خلية   �كأ !لعا7ية  !لظر�@ 
سو@ تحمل بر�تين  "!لهيموغلوبين" �لذلك 
  Aتدخل !لد عليها � تفتح له مكانًا فيها قبل �
�!لميتوكوند>يأ�   J!لنو!  " بطر7  قامت  �بهذ! 
 M<لى !لخا� Nما* " �!لعضيا* !آلخر�Qلريبو!
 J7لمطر�! !لعضيا*  �هذ=   ،!لمكا له  لتوسع 
�لى !لخا>M  تنسف عن طريق !لكر!* !لبيضا)"WBCs"  �!لتي هي  منطفة !لجسم  �بذلك 
 ال يبقى �\ شي)  في !لجسم من !لز�!ئد ال فائدJ منه، �لذلك بعد طر7 هذ= !لعضيا* فا
كر!* !لدA !لحمر!) ال تنتج �\ بر�تين aخر �ال يلزA `لك ٣٧ ، أل �ظيفة !لكر!* !لحمر!) 

هي نقل !ألكسجين في !لدA � توصيله �لى �\ مكا في !لجسم.

 �هم خصائص  "!لهيموغلوبين" هي مها>J قبضه ��حكامه على `>!* !ألكسجين  �هذ! �
!لدA � يمسكها � لكن  !لجزيئا* في  !لماهر يختا> !ألكسجين من ضمن مأليين من  !لجز) 
!لذ\ يرتبط باألكسجين  !لجز\)   !لقبض على جزيئا* !ألكسجين يتطلب مها>J خاصة أل
  يلمسه  � بالمصا7فة يتأكسد �يتحو6 �لى عديم !لنفع، �لذلك "!لهيموغلوبين" يمسكه �7

�كأنه صيا7 ماهر، فمن !لذ\ 7�Q= بهذ= !لخاصية !لتي تميز= عن غير=؟
يتكو "!لهيموغلوبين" عاJ7 من !تحا7 �>بعة �نو!n من !لبر�تينا* !لمختلفة �يحتو\ كل 
�!حد منهم على  `>!* !لحديد، فاألقساA !لتي تحمل `>!* !لحديد تسمى مجموعا* "!لهيم 
 *!<` بها  تمسك  !لتي  !لخاصة  !لكماشا*  هي  !لمجموعا*  فهذ=   (HEME GROUP)

!ألكسجين � كل مجموعة هيم تستطيع � تقبض على جز\) �كسجين �!حد ٣٨
�لمسك !ألكسجين باستخد!A !لحديد � نقله �لى !ألنسجة عن طريق مجموعا* " هيم" 

بر�تين �لهيموyلوبين �لكبير 
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لقد `كرنا في !ألقساA !لسابقة حتى !آل !ألبنية !لخاصة بجزيئا* !لبر�تين � كيفية �نتاجها 
في !لخلية، فعند 7>!سة �ظائف !لبر�تينا* نلتقي �نشاهد معجز!* !لخلق !لر!ئعة.

�لبر�تينا' صائد� �ألكسجين 

في �لد-: �لهيموغلوبين.

 من �حدN !لخصائص !لتي تجعل !لدA جز)ً! ال غنى عنه الستمر!> !لحياJ هي !لبر�تينا* �
!لتي يحملها !لدA فيه �هي !نسب مكا لهذ= !لبر�تينا* للقياA بوظائفها بأحسن حا6، �`لك 
أل !لدA يوصل هذ= !لبر�تينا* !لخاصة !لتي يحملها بد!خله �لى كل مكا يحتاM �لى هذ= 
!لبر�تينا* عن طريق نظاA !لشر�يين !لذ\ يصل �لى كل مكا بالجسم، مثًال � !لبر�تين !لمسمى 
"!لهيموغلوبين" !لموجو7 في خأليا !لدA "كر!* !لدA !لحمر!) RBCs" يحمل يوميًا ٦٠٠ 
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"ميثوهيموغلوبينميا" ٤١ هذ! !لمرu يسبب فقد! !لجلد لونه �تحوله �لى لو �t<Q  ��يضًا يسبب 
!لضيق في !لنفس  �ضعف !لغشا) !لمخاطي .

!لر!ئع  !لتصميم   � !لمسبق  !لتخطيط  �جو7  على  7ليل  `كرها  !لسابق  !لمعلوما*  كل   �
!لمتكامل، � طر7 !لكر!* !لحمر!)  للعضيا* !لتي بد!خلها لتوسع !لمكا !لهيموغلوبين بشكل 
 يكو !لهيموغلوبين �� ،Jمن هؤال) !لعاملين مباشر J7للغأية، �تنظيف كل !لبقأيا !لمطر� nٍ!�
�نه تصميم >!ئع  !نه ال شك في  يتضر> منه �  !لتي ال تفسد !ألكسجين �  بالخصائص  مز�7 
متكامل، �هذ! !لتصميم !لر!ئع تم تكوينه من !لذ>!* !لأل�!عية �الشك في �نه مستحيل،  �هذ= 
!لمعلوما* تد6 على � !لهيموغلوبين �كأنه يعر@ جميع !لمميز!* لألكسجين �يأخذ كل 
!الحتياطا* !لالQمة �يعر@ مدN ضر> !ألكسجين �ينقله في �نسب شكل يناسبه، فبعد `لك 
يوصل !ألكسجين !لذ\ يحمله �لى �\ مكا يحتاM �ليه  �7 نقص، � `>!* !لهيموغلوبين 
 تعر@ جزيئا* !ألكسجين �تمييزها يتطلب معرفة فائقة �هذ! �يضًا حد} >!ئع aخر، �� يكو
 !لمترتبة مصا7فة ��نشا) نظاA متكامل مثل هذ! مستحيل � يكو بنتيجة !ألحد!}  كل هذ! 

مصا7فة، �كل هذ! !لتصميم !لمبنى بتناسق مع !لجسم بشكل مثالي.
كما � !لعالم !لشهير عالميًا" ميشيل 7!نتو  "MICHAEL DENTON  عالم !ألحيا) 
!لدقيقة في كتابه !لمسمى "NATURE DESIGN"  يتحد} عن تصميما* >!ئعة حيث 

يقو6:
"البد من �جو7 نظاA تاA لنقل !ألكسجين لألنظمة `!* !لمستوN !لخليو\ !لعالي  �لذلك 
!لجزيئا* مثل !لهيموغلوبين هامة جد!ً، هل يوجد !لهيموغلوبين ؟ � !ألنظمة !لمعر�فة !لتي 
تنقل !ألكسجين ال تستطيع � تقتر~ من مستوN فعاليا* نقل !ألكسجين مثل !لهيموغلوبين 

."
�"!>نست بالد�ين "ERNEST BALDEIN يعبر عن هذ! بقوله:

   من هذ= !لز��ية � هيموجلوبين !لثديا* هو �نجح  بر�تينا* !لتنفس � .. � !أل7لة تشير �لى ��"

!لهيموغلوبين هو !فضل ��مثل بر�تين تم تصميمه لعملية !لتنفس"٤٢ 
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 تلمسه فهنا� ��Qيا �!نحنا)!* خاصة 7!خل !لجز\)، �خال6 هذ! !لربط !لسابق فتتغير � �7
هذ= !لز��يا بنسب معينة.٣٩

!لهيموغلوبين  بنا)  في  تغير!*  تحد}  !ألكسجين  !أل�لى  !لهيم  مجموعة  تمسك   � فبعد 

٤٠ � خال6 هذ= !لعملية 
 تمسك !ألكسجين مضاعفاًً � Nهذ! يسهل لمجموعا* !لهيم !آلخر�

!لمسمى   uلمر! يحد}  تأكسد  لو   \� مباشر  بشكل  باألكسجين  !لهيموغلوبين  !>تبط  لو 

�لكربو�  �كسيد  ثاني  مستو7   �8

فعند  �لفعالة،  �ألنسجة  فى  عاليًا  يكو� 

8لى هذ< �ألنسجة  �لهيموغلوبين  �صو@ 

لهذ<  �ألكسجين  يعطى   �� 8لى  يميل 

�لهميوغلوبين  فإ�  �بهذ�  �ألنسجة، 

يعطى �ألكسجين 8لى �ألنسجة �لمحتاجة 

�كسيد  ثاني  منهم   Qيستر� مباشرً�  8ليه 

�لكربو� .

شريا� �لد-

Xلكر�' �لحمر��

�لهيموجلوبين
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`لك  من  �!لهد@  تتحر�  ثابتة ال  في خأليا  نفسه   !لوقت  في  �يضًا  !لشعير!*   Aتستخد
هو تحريك خأليا aخرN في !لسائل، �!لخأليا `!* !لشعير!*. تقف ثابتة في �سط !لخأليا 

!آلخرN، فالشعير!*  تضر~ !لسائل على سطح !لخلية !لمطلو~ تحريكها.
فمثال كل خلية من !لخأليا !لثابتة في !لجهاQ !لتنفسي تملك مئا* من !لشعير!*.  �!لكثير 
في  !ستخدمت  !لتي  !لحربية  !لسفن  تجديف  يشبه  !لمشهد  �!حد  �هذ!   a في  يتحر�  منها 

!لعصو> !لقديمة.
!لتنفسي   Qلجها! �على  �لى  �تدفعه  هذ=   بتحركاتها  !لمخاطي  !لسائل  !لشعير!*  تضخ 
!لهو!ئية  !لقصبة  7!خل  !لتنفس  خال6  !لسائل  هذ!  تسر~   يمنعو �بهذ!  !لهو!ئية،  �!لقصبة 
�!لرئتين،  �هذ! يد6 على � هذ= !لحركة !لأل�!عية عاقلة للغأية  �مصممة مسبقًا، �تم تز�يد 
!لخأليا في هذ! !لموقع بأعضا) الQمة لمنع ضر> سائل !لمخاu، �غير هذ! � هذ= !لبر�تينا*  
تقر> معًا �تتحر� جماعيًا لتوجيه خلية نحو جهة معينة، � ما بينهم نظاA متناسق ال غبا> عليه، 

 هذ= !لحركة � Nير  Jفكر �!إلنسا !لذ\ يفكر �7
تنشأ  ال  هذ!  مثل  �!لميكانيكية  !لمنظمة 

مصا7فة.
هذ=  تكوين  7>!سة  �عند 

!لمركب  �!لبنا)  !لشعير!*  
 � يظهر  تمتلكه  !لذ\  للغأية 
عظيم،  لخالق  aثا>  هذ=  كل 
لقد � ضعت !ألبنية !لمتد!خلة 

تملك  �لخاليا  بعض   �8

في  تفيد  �لتي  �لشعير�' 

تحريك   �� نفسها  تحريك 

بعض �ألجز�X من حولها .

�لشعير�' 

�لخلية
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 �مكانية � ،tهو �مثل ��فضل !ألشكا6 على !إلطال  هذ! !لشكل !لناقل كما قا6 7ينتو�
!لقياA بهذ! !لتمييز لتر!كم !لجزيئا* 7!خل مكا عمالt بالنسبة �لى �بعا7= �مظلم مثل !لجسم، 
�يميز جز\) !ألكسجين عن طريق !لجزيئا* !آلخرN !لتي تم >بطه بها في �نسب شكل يظهر 

�جو7 عقل � تصميم  >!ئع.

�لبر�تينا' �لسابحة في خأليا �جسامنا

 حركة بعض !لخأليا في جسم !إلنسا مهمة جد!ً لعملية !أليض !لغذ!ئي � في !ستمر!> �
فعاليا* !لماJ7 !لحية، فالبر�تينا* هي !لمسؤ�لة عن فاعليا* !لماJ7 !لحية، �هذ= !لبر�تينا* 
!لمسؤ�لة عن حركة !لخأليا لتحركهم 7!خل !لجسم  �تسمى" !لتوبولين" �هي تكو !لجز) 
 nنو "!لخليو\ !لمسؤ�6 عن !لحركة عن طريق !لشعير!*  �هذ= !لشعير!* �� !ألهد!~ نوعا
هدبي مثل !لرمو� �نوa nخر يسمى !لسو� � هو يسبب !لحركة عن طريق ضربا* قوية"، 
كما لو كانت !لخلية تحر� نفسها بهذ= !ألهد!~  !لتي تشبه مجد!@ !لقو>!~، �مثا6 لذلك " 

!لحيو! !لمنو\" !لذ\ يحقق سفر= !لطويل 7!خل جسم !لمر�J بفضل هذ= !لشعير!*.

 �8 �لهيموجلوبين يحدc فيه تغير�' بنائية عديد� عندما يتحد مع �ألكسجين  فإنه 

مرتبط  �هو  حالته  �أليمن  �في  �أليسر  في  للهيموجلوبين  �لطبيعية  �لحالة  هذ<  في 

باألكسجين .
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 � على  بترتيب  فيقومو!   Nآلخر! !لتوبولين  جزيئا*  مع  يتجمعو!   � يأمرهم  !لذ\  �من 

لك؟ غير � جزيئا* !لتوبولين ال   ̀يكونو! !لشكل !ألسطو!ني  ��يضًا يفهمو هذ! !ألمر فينفذ�

تشكل ترتيبًا عشو!ئيًا، فنظامهم !لمرتب هو �نسب ما يمكن لها، �`! تحققت !لظر�@ !لعا7ية 

فبر�تينا*  معين)   Nمستو في   J<!لحر!� معتدلة     Aكالسيو كثافة  (عند �جو7  !لخلية  بد!خل 

!ألنابيب  لتكوين  aلي   بشكل  �تجتمع   �!لطو~  !ألسا�   !لحجر  بوظيفة  تتوظف  !لتبولوين 

ألنابيب �لدقيقة

�نبوQ hقيق

�نبوبي Qقيق

غشاX �لخلية
 غشاX �لخلية

�نابيب Qقيقة على هيئة  فيها تسعة  ير7  �لشعير� عموQيًا  تقطيع  تم   �j8 ��ئعًا،  تمتلك تصميمًا  �لخلية  �8 شعير�' 

خرطو-، فكل ��حد من هذ< �ألنابيب �لتسعة يتكو� من حلقتين متد�خلتين مع بعضهما، �ما كل حلقة فإنها مكونة 

من ثالثة عشر خيط �فيعة .
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مع  بعضها في نظاA بديع، !لشعير!* !لدقيقة �ضعت في >�� !لخلية في منتهي !لصغر �!لتي 
ترN بالمجهر !إللكتر�ني فقط، �!7عا) هؤال) � حد�} هذ!  نتيجة !لمصا7فة �!ألحد!} !لتي 
بالمصا7فة �باتخا` قر!> جماعي  لذ>!* ال �!عية طبعًا مستحيل، �!آل نبحث في  تطو>* 

بنا) هذ= !لشعير!* بخطو� عريضة.

�لتصميم �لمفصل �Qخل �لشعير�' �لدقيقة

 !لشعير!* تتكو من �ليا@ مغطاJ بغشا) !لشعيرJ جز) تطو> من غشا) !لخلية نفسها، �
 Jجز) في تما� !لخلية �له !تصا6 بالخلية، ��`! �ضعنا مقطعًا من !لشعير Jلشفر! �لذلك فا
�هنالك  �نبوبة  في شكل  �جز!) مختلفة  تسعة  من  نجدها مكونة  !إللكتر�ني   !لمجهر  تحت 
نقطة يجب !النتبا= �ليها هي � هذ= !لشعير!* صغيرJ  �ال يمكن قياسها بو!حدJ من شعرنا، 
�يذكر � هنا� تسعة �نابيب 7!خل كل �!حدJ من مئا* !لشعير!* بد!خل بنا) صغير حتى 
�نه  ال يرN بالعين، �نه  يبد� مستحيًال � نتخيل �جو7 تسعة �نابيب بد!خل �!حدJ من شعرنا، 
هذ=  من   Jحد!� �كل   "MICROTUBULES  " !لدقيقة  باألنابيب  !لشعير!*  هذ=  تسمى 

!ألنابيب !لدقيقة !لتسعة يتكو من ثالثة عشر  خيطًا >فيعًا مختلفًا.
!لتفاصيل لألنابيب !لتسعة 7!خل !لشعير!* على سطح !لخلية،  كما `كرنا سابقًا � هذ= 
 تتكو مختلفة،  خيو�   Jعشر من   تتكو !أل�6  لألنبو~  !لثابتة  فالحلقة  فقط،  هكذ!  ليست 
!ألنابيب !لدقيقة !لتسعة !لتي تكو !لشعيرJ  من !لبر�تين !لمسمى " TUBULIN" �جزيئا* 

!لتوبولين تتجمع في خلية لتكو نظاA !لهيكل !لسليليوQ\ مثل ترتيب !لطو~ في !لبنا).
� هنا نذكر مرa JخرN، لقد سبق !لحديث في !لجملة !لسابقة عن جزيئا* !لبر�تين ��نها 
!ألحيا)   كتب  في  مثلها   �� !لعبا>!*  هذ=   تصا7فو سو@  معين،   شكل  لتكوين  !جتمعت 
 nباجتما  تتكو !لبر�تينا*  �هذ=  !لموضوعا*،  !لشبيهة  �!لمجال*  !لكتب   �في  �!لو>!ثة 
 J<مها يملكا    �  J7!<إل!� للعلم  يمكن  �ال  �!عية ـ   !لال  !لكائنا*  فهذ=  �!عية،  ال   *!<`
!لسمع �!لبصر �!إل7>!� ـ  كيف يجد� بعضهم ��ًال  ثم يتحركو بنظاA �يكونو هذ= 

!السطو!نة؟.
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�هنا� سبب مهم في !حتياجهم �لى بر�تينا* aخرN لربطهم ببعض، � !ألنابيب !لدقيقة هي  
بر�تينا* لها �ظائف هامة في !لجسم  �يجب � تكو حرJ  �منحاJQ !لقياA بهذ= !لوظائف، 
هذ=  تأتي  �نما   ،Nخرa بوظيفة   Aللقيا aخر  ببر�تين  يرتبطو!  لم  طالما  بحرية   يتجولو �لهذ! 
!لبر�تينا* !لمساعدJ �تفرQ !ألنابيب !لدقيقة لتكوين !لشعير!*، �هذ! تنظيم مصمم  �!nٍ  للغأية 
في هذ! !لحد}، �!لبر�تينا* قر>* لضر�>J �نشا) شعير!* !لخلية �يعرفو بما يجب لتكوين 
!لذ\  !لشكل  !لمو!7 �هي تتجو6  بال هد@ �تربطها  ببعض في  !لشعير!* �يجمعو هذ= 
تم تصوير=  تحت !لمجهر !إللكتر�ني  ظهر* � !لشعير!* >!بطة مختلفة !ألنو!n !لتي تربط 
!ألنابيب !لدقيقة ببعضها، هنا� بر�تين يشكل !لجسر !لذ\ يربط !ألنابيب !لدقيقة ببعضها  �يقع 
في مركزين في �سط !لشعير!*، �في !لوقت نفس هنا� !متد!7 يطل على مركز !لشعير!* من 
!ثنين من !ألنابيب !لدقيقة �في !لنهأية � !لبر�تين !لمسمى "ناكسين "NEXIN يربط كل �نبوبة 
7قيقة بالتي جنبها �يمنع تفككها �تبعثرها عن بعض، �غير `لك � هنا� !متد!7ين مختلفين في 
كل �نبوبة 7قيقة، �يقا6 ألحدهما !لد>n !لخا>جي  �!آلخر !لد>n !لد!خلي، �قد �ثبتت تحاليل 
!لكيميا) !لحيوية �ثبتت � هذ= !المتد!7!* لها بر�تين يسمى "7ينأين "DYNEIN من ضمن 

فعاليا* هذ! !لبر�تين هو !لقياA بوظيفة !لمحر� �تكوين قوJ ميكانيكية في !لخلية.
�!آل فلنتفكر مرa JخرN هذ! !لبنا) !لذ\ يتكو من عد7 من !ألجز!)  �!لتي تكمل بعضها 
ببعض بمها>J  �عقل  �تتجمع مأليين !لذ>!* � تكو !ألبنية !لمختلفة ثم تتركب مع بعضها 
بمساعدJ !لذ>!* !آلخرN �هذ! يتم في مكا صغير ال يمكن >�يته بالعين �تظهر مكنة �� aلة 

معقدJ للغأية �!لتي سو@ نلخص كيفية تشغيلها فيما يلي:
!لتي تتكو من عد7 من !ألجز!)  �!لتي نعرفها، فمثًال   فلنتخيل جميع !لمكنا* �!ألشيا) 
مرتبطة  بشكل معقد �هذ=  �لكتر�نية   !لكمبيوتر سنجد �سالكًا  ��7!ئر   Qنفتح جها عندما 
!ألجهزJ �أل�6 �هلة ال تفيد شيئًا لمن ليس لديه خبرJ � معرفة عن !لكمبيوتر �يعر@ جيد!ً 
ما`! تفيد هذ= !لر�!بط، �عند= �عي ��7>!� � نقص سلك �!حد منها �� �جو7= في غير مكانه 
يؤN7 �لى عدA قياA !لجهاQ بعمله،  �مثا6 `لك � كل قطعة !لتي تكو !لشعير!*  للخلية لها 
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!لثاني،  !لتوبولين  لجز\)  خلفية  ناحية  يكمل  يملك سطحًا  !لتولولين  جز\)  فناحية  !لدقيقة، 
خلف  �!لثالث  !لثاني،   للتوبولين  !لخلفية  بالناحية  يلتصق  !لثالث  !لتوبولين  جز\)  �كذلك 
!لجز\) !لر!بع  �هكذ! تستمر !للعبة، ��`! قمنا بتشبيهه فإنه يشبه !لعلب !لمرتبة فوt بعضها، 
!لعلو\  يشبه  !ألسفل  !لجز\)   � نجد  بعضها   tفو �!لما>كة   nلنو!  *!` بترتيب  قمنا   !`��
تمامًا، �لهذ! فال يحتمل  بعضه  يتناسق كله مع  !لثالثة  !لثانية مع  !لعلبة  تمامًا، �هكذ!  �هكذ! 
بما>كا* مختلفة   �� غير هذ!،  !لعلب بشكل  بتنسيق  ��نما  !لترتيب   هذ!  !لعلب من  سقو� 
 ��  Nسو غير  بشكل  !لعلب  >تبنا   !`�� حركة،   �قل  في  !لسقو�   J<خطو �لى  تؤ7\  سو@ 
باتجاها* مختلفة يؤN7 �لى سقوطها، !لعلبة !أل�لى ال تركب �تتناسق مع !لعلبة !لثانية  ��يضًا 
تسقط !لعلب، �ما تناسق !لتركيب في بر�تينا* !لتوبولين فإنه �>�n  من ترتيب !لعلب، فكل 

بر�تين يرتبط مع !لمماثل له.٤٣ 
 من هو مالك هذ! !لتنظيم؟ �هل يمكن للخأليا !لتي تنتج  بر�تينا* !لتوبولين � تحد7 `�
كيفية تركيبها بأنسب شكل بقيامها بتصميم  �تخطيط ال غبا> عليه؟ فلنفكر � !لبر�تينا* تم 
�نتاجها بهذ= !لخصائص، �` من قا6 لها �نه يجب � تترتب  باتحا7 �جه �حدها مع  ظهر 
!آلخر، بدًال من � يكو  بعضهم �>!) بعض؟  �كيف تفهم !لبر�تينا* هذ! !ألمر �7 خطأ؟ 

حتى �لو �!حدJ منها.
�لو تذكرنا !لمد>سة �حصص !لرياضة، �� ترتيب  ٢٠ من !لطلبة  في !تجا= معين ��ضع 
تحديد  ملكة  لديهم  !لذين  للنا�  جهد!ً  يتطلب  هذ!   كا  !`�� �!لصبر،  !لجهد  يتطلب  معين 
!التجاها*، فكيف للبر�تينا* !لأل�!عية �!لمكونة من مو!7 مثل " !لفوسفو> �!لكربوهيد>!*  

�!لدهو " �كيف �نهم � تقوA  بهذ! في ترتيب كبير >!ئع  �7 خطأ في �\ من �جز!ئه؟
�هنا يجب � ال ننسى � جزيئا* !لتوبولين تختا> !لجزيئا* من نوعها نفس  من ضمن 
!لربط   J<مها لها  !لتوبولين  جزيئا*   � بعضها،  �7!خل  �تأتي   حولها  !لجزيئا*  من  مأليين 

باألنابيب !لدقيقة بسهولة.
 � ببعضها   Jلشعير!  تكو !لتي  !لدقيقة  !لتسعة  !ألنابيب  ترتبط   � �يضًا  يجب  !نه  بمعنى 
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�لنظا- �لحركي للشعير�' 

يمكننا � نتصو> حركا* !لشعير!* مثل قا>~ يسير في !لما)، فاألنابيب !لدقيقة !لتي تنتج 
تنزلق !ألنابيب   !لتجديف، فيمكن � بالما)  �تقوA بوظيفة  !لدفع  �!لتي تلمس سطحها   Jقو
!لتسعة مثل حركة !لتجديف عن طريق !لر�!بط بينهم،  ��`>n بر�تين "7يانين "DYNEIN تعد 
!لمحركا*  �تعطي قوJ �لى نظاA !لدفع !لحركي،  �ما "ناكسين "NEXSIN تكو !لر�!بط  
 هذ! !لنظاA ال يختلف سو!) �كا يحر� سفينة � ،Nلمحر� من �نبوبة 7قيقة آلخر! Jتنقل قو�
لتوفير  �A خلية  �يجب � يكو عديد من !ألجز!) معًا �مرتبطة ببعضها بشكل متناسق جد!ً 
هذ= !لحركة،  �هذ= !ألجز!) ال تفيد شيئًا طالما لم توضع في �ماكنها !لصحيحة، �مثا6 `لك 
 !لخرJ7 !لمتهالكة �هي �جز!) تقف متعطلة تمامًا، �ال �`! جا) مهند� ميكانيكي  ��خذ Qمخا
هذ= !لخرJ7  �!ختا> ما يصلح منها لتكوين !لمكنة !لتي يصممها في `هنه في �طا> مخطط،  
عندئذ  تظهر !لمكنة  �لها فعاليا* نتاM عقلي معين، كما يرN �نه �`! كا ال بد من  �عي  
�عقل لتكّو كل �!حد من !ألجز!)،  فيحتاM �لى !لوعي �!لعقل لتكوين !لبر�تينا* ببنا) مفيد 
حتى لو تم تكوين !لبر�تينا* بشكل من !ألشكا6،  ��`! حققنا كل هذ= هؤال) بد!خل !لخلية  
�ال يمكن � يجتمعو! � يكونو! �بنية مثل شعير!* تعمل بال نقص، فال بد من كائن `\ عقل 
يقوA بتنظيم هذ= !لبر�تينا*  �يجمعهم بشكل مناسب، � نظرية !لتطو> ال يمكن � تفسر 
تكو !لبر�تينا* قطعيًا �ال !ألبنية !لد!فعة !لمحركة !لتي ال يمكن �لغا) جز) منها �!لتي كونتها 
!لبر�تينا* باتحا7ها � لذلك فإ !لمصا7فة ال يمكن � تنتج !لمكنا* � !لمحركا* � بنو� 

!لمعلوما* �!لمصانع، فيستحيل تكوين كل هذ= !ألنظمة بالمصا7فة.
� خال@ `لك يجب � تكو مئا* من !لبر�تينا* � !ألنزيما* � !لجزيئا* مجتمعة في 
 �!حد لتكو حتى �صغر !ألنظمة مثل !لشعير!* !لموجوJ7 في خلية !لكائن !لحي، �يضًا لقد a
!كتشف علما) !لكيميا) !لحيوية في �بحاثهم � حركة !لخلية قد تم 7عمها عن طريق ٢٠٠ 
بر�تين aخر لم يذكر�! �سما)ها، �� عدA �جو7 �!حد منها يؤ7\ �لى عدA فائدJ !آلخرين، 
�بهذ! فإ نظرية !لتطو> !لتي تدعي � !لماJ7 !لحية قد نشأ* بتغير!* بطيئة � بخطو!* ال 
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 Aلى عد� N7هذ= !لقطاعا* �ما يؤ Nنقص �حد �همية بالغة لقياA !لشعير!*  بوظائفهم، ��
تحريك !لخلية � ما حولها �� ال تتكو هذ= !لشعير!*  �ساسًا.

عند  !لشعير!*  في  حد�ثه  يمكن  فيما  بالتجا>~  حققو!  قد  !لحيوية  !لكيميا)  علما)   �
فالشعير!*   DYNEIN" "7يانين  بر�تين  �يد\  تفرقت  لو  مثًال  منها،  جز)   \� �جو7   Aعد
ال تتحر�. �ما عند عدA �جو7 بر�تين "ناكسين "NEXSIN !لذ\ يقوA بوظيفة !لجسر بين 
 Nألنابيب !لدقيقة، فحينئذ تنفك هذ= !ألنابيب  بعضها، �بذلك يفسد بنا) !لشعير!*  �كما ير!
 يتخيل فيه نظامًا معقد!ً ال ينقص منه جز)  �  هنا� في مكا صغير يصعب على !إلنسا�
�!حد، �سو@ يفهم �همية !لتصميم في كل جز) عند مشاهدJ كيفية عمل  هذ! !لنظاA !لذ\ 

.Jتم تصميمه بالدقة لوظائف !لخلية الستمر!> !لحيا

Tüy cük le rin ha re ket sis te min de mik-

ro tüp ler kü rek gö re vi gö rür. Dyne in 

pro te ini ise mo tor gö re vi gö rür. Bu 

içi çe geç mi  ku sur suz sis tem göz le 

gö rül me ye cek ka dar kü çük bir ya p›-

n›n çok da ha kü çük bir par ça s›d›r. 

�ياqQ �لدينين
 غشاX �لخلية

�ألنابيب �لدقيقة �لخا�جية 

�لمركزية

�لخا�جية  �لدقيقة  �ألنابيب 

�لمز�Qجة

�لغشاX �لد�خلي
في حالة �السترخاX  ��لر�حة

Qينين 

sمتحر

Qينين 

sمتحر

�لتجديف  بوظيفة  تقو-  �لدقيقة  �ألنابيب   �8

فإنه  Qينين  بر�تين  ��ما  �لشعير�'  نظا-  في  �لحركة   �

 qلمتد�خل في بعضه ��لذ� �لنظا-  يعمل كمحرs، هذ� 

ال نقص فيه هو �صغر من  بنية صغير� ال يمكن �vيتها 

. �Qبالعين �لمجر
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 '�j في sشعير�' تتحر 

�التجا< في �z ��حد مثل 

بذلك   � �لتجديف  عملية 

حركة  في  �لخلية  تجعل 

سريعة، �في �j ' �لوقت 

بعض  توجه   �� يستطيع 

معينة  جهة  8لى   Qلمو��

تر7  �ألسفل  في   sهنا  �

 sتحر �لتي  �لشعير�' 

من   ��لمر� بويضة  خلية 

�لمبيض 8لى �لرحم .
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لشعير� � لقد جا� لعالم في علم ألحيا� لدقيق "ميشيل بيهي  �يمكن )طالقًا $� تفسر تكو
"MICHAEL BEHE بنقد مهم � متناقضا� مهمة جدً بخصو4 نظرية لتطو/ في كتابه 

 �لمسمى "لصند�@ ألسو< لد/�ين " � لذ> تحد: في كتابه عن لبر�تينا� � لشعير
لموجو<I في لخأليا بإسهاF � تحد: عن عجز نظرية لتطو/ � نهيا/ها $ماB تركيبا� � 

:Kحيث يقو �$بنية مركبة مثل لشعير
$نها  لظاهر  $بنية في  لبحث في   �Nبتعقيد ال يصد@ عندما بد  لحيوية فوجئو لكيميا�  � علما� ("

لمختلفة   �لتركيبا� تتكو� من عشر� حتى مئا� من ألجز Qهذ �( ،Sلسو Iلشعيربسيطة مثل 

< عد< T فكلما ،�لتي لم نلتفت )ليها هنا ضر�/> لعمل لشعير �لعديد من ألجز ��في لحقيقة )

  @Tلتي عرضت تدخل في مألسينا/يوها�  لمتعلقة  � Bلنظا<� صعوبة تجميع T مةTلال �ألجز

لد/سا� لمتعلقة لم تكِف شر\ تعقيد لنظاB، �لم يعر] حل حساسية  ��يظهر خطأ </�ين كما $

لتعقيد في  � ،Sسو �$ Iبتفسير لشعير �� نظرية </�ين لم تعر] إلتيا(� ً<ها تعقيدT لمشكلة بل

 �( � ،ً� يقومو بتغييرها $بد$ /�ين � تباعه لم يستطيعو> �$نظمة لسباحة، في لحقيقة $ظهر� $
لشعيرI هي �حدI فقط من ألنظمة لتي تصنع لمشاكل لد/�ين "٤٤

    Kينية كما قا�/لد Fلتي تكذلخلية هي �حدI فقط من لحقائق  fلتي تحر Iلشعير �(
لخالق لتي ال تحصى، فكل معجزI تعرفنا  �لحية مليئة بمعجز I>لما �"ميشيل بيهي" � )
 gلديه عقل � ضمير ير �قد/I /بنا لالمتناهية � علمه � خلقه لبديع � فنه في لخلق �$> )نسا

هللا سبحانه � تعالى هو لحاكم � إلله لوحيد لكل شي� : �أل<لة تدK على $ Qهذ �$

ِمْن  	هللاََّ  َيْخَشى  ِ�نََّما  َكَذِلَك  َ#ْلَو	ُنُه  ُمْخَتِلٌف  َ�	ْألَْنَعاِ)   ِّ+	�َ َ�	لدَّ 	لنَّاِ-  َ�ِمَن   ﴿

ِعَباِ=ِ> 	ْلُعَلَما; ِ�:َّ 	هللاََّ َعِزيٌز َغُفو4ٌ ﴾ [سو4
 فاطر ٢٨]
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عشرJ مأليين مرJ في حالة عدA �جو7=، �بهذ= !لسرعة تتمكن !ألنزيما* 
. Jجز\) خال6 7قيقة �!حد من �خال) �تغيير ٣٦ مليو

تجعل !ألنزيما*  �ظائف !لجسم في �قصى سرعة 
لها كما �نها تستخدA طاقة !لجسم بأقل مقد!> 
ممكن، ��`! !عتبرنا جسم !إلنسا مصنعًا 
�سائل  فيه   J7لموجو! �!ألنزيما* 
!إلنتاM، فسيصعب توفير !لطاقة لمصنع 
!لمكنا*  تريليونا*  تشغيل   أل كهذ!، 
لهذ=   nنو  ٢٠٠٠ من  �كثر  لها  !لتي 
طاقة  يتطلب  �هذ!  خطأ،   �7� !لسرعة  
عالية جد!ً هذ! غير � تحقيق تفاعل بسيط من تفاعال* 

!لخلية 7!خل !لمعمل يتطلب حر!>J � طاقة عالية للغأية. ٤٦
�لكن هذ= !ألنزيما* !لعاملة بهد�) 7!خل !لخأليا تقوA بوظائفها �7 خطأ عن طريق !لطاقة 
!لتي تحصل عليها من !لغذ!) � حر!>J !لجسم، �هذ= !لخصائص هي !لمتاحة لها فقط تكفي 
لمعرفة � !ألنزيما* هم !لموظفو !لمهرJ !لمصممو للقياA بكل ما يحد} في !لجسم تمامًا 
� ال  !ألنزيما* تر!قب !لتفاعال* !لحا7ثة في جميع �جز!) !لجسم �توصلها �لى 
حتى  !لخأليا  لجميع   Jلحيا! فرصة  !لالQمة إلعطا)  !لسرعة   Nمستو
 Nال يعر@ ما`! يجر  !إلنسا� ،�نحن نقر� هذ! !لكتا~ !آل
�نهم   كما  كاملة  معرفة  فلديها  !ألنزيما*  �ما  جسمه  7!خل 
في  !لحيوية  !لعمليا*  جميع  في  للغأية  مهمة  بتدخال*   Aتقو
موقعها، �غير `لك � كل �نزيم يسرn تفاعًال كيميائيًا معينَا 
في !لجسم �ال يوجد �نزيم يقوA بوظيفة �نزيم aخر �ال يختلط 
في �ظيفة �� يغيرها، أل كل �!حد من هذ= !ألنزيما* تم 

�نتاجه خصيصًا للقياA بوظيفة معينة .

في  �ألنزيما'  تنتج   

�لميتوكوند�يا بد�خل �لخلية 

�نهيد���  �ألنزيم  �vية 

بأبعاQ< �لثالثية
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�ألنزيما': 

 ���Qفع �لسرعة �لخاصة للحيا

!لفاعليا*  �هذ=  لحظة،  في كل  تتحقق   Jعديد فعاليا*  !لحية  !لكائنا*    Aجسا� في   �
مفصلة للغأية � تحتاM �لى تدخل " مر!قبين `�N مستوN عإ6ٍ " �!لذ\ يدفع سرعة !ألحد!} 
 : !لعالية  !لمستويا*   ��`  !لمر!قبو �هم  مر!حلها،  كل  في  فوضى  كل  ير!قب   � ينظمها   �

!ألنزيما* .
!لذ\  !لتي تعمل، كل منهم لعمل خا� مثل  �في كل خلية حية !آلال@ من !ألنزيما* 
 يساعد في نسخ !لحمض !لنو�\ � يجزN) مو!7 غذ!ئية �ينتج !لطاقة من !ألغذية � !لذ\ يكو

!لسالسل من !لجزيئا* !لبسيطة � يقوA بأعما6 ال تحصى مثل هذ= .
 " لهذ=   Jلكبير! �قسامها  7!خل   " !لميتوكوند>يا   " !لسبحية   Aألجسا! في  تنتج  !ألنزيما* 
!لميتوكوند>يا "، �هذ= تتكو من !لبر�تينا* �ما باقي �قسامها تتشكل من !لفيتامينا* � !لمو!7 
!لشبيهة لها، �لوال هذ= !ألنزيما* ما كانت �\ من !لوظائف سو@ تتم من !بسطها �لى !عقدها 

�� كانت ستتم في صو>J �بطأ � كأنها تقف.
� في كلتا !لحالتين !لنتيجة هي !لمو* �!لنهأية، ألننا لن نستطيع  � نأكل �� نتنفس �� 
!لتفاعال*  بعض  بد)  هي  !ألنزيما*  �ظائف  �هم   �  ،Jلحيا! !ستحالة  بمعنى  نتكلم   ��  Nنر
 !لكيميائية ��نهائها بسرعة 7!خل !لجسم، يجب على !لمو!7 !لكيميائية !لتي في جسم !إلنسا

 تدخل في تفاعال* �� تقوA !لخأليا بوظائفها .�
� لبد) !لتفاعال* !لكيميائية ال بد من �جو7 حر!>J عالية، � هذ= !لحر!>J تشكل خطر على 
!ألنزيما*، �`لك  !لمشكلة هو  !لمو*، �حل هذ=  !لحية � `لك ألنها تسبب  !لخأليا   Jحيا
ألنها تبد� !لتفاعال* !لكيميائية �تسرعها �7 !لحاجة �لى !لحر!>J !لعالية �لكنهم �نفسهم ال 
يدخلو في !لتفاعال*، � يمكننا � نعطي نمو`جًا من !لحياJ !ليومية  يتعلق بإسر!عهم إلحد!} 
 Aلك عن طريق �نزيم بتوظف بتنظيف !لد`�  tختنا! تحد} في خأليانا، �`لك �ننا نعيش �7
من ثاني �كسيد !لكربو عند !الستنشاt، أل �نزيم "�نهيد>!Q" يزيد من سرعة !لتنظيف  هذ= 
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!لالQمة � � لم يوجد ما يوقفهم، �هذ! �`! لم يحد} مثًال يؤN7 �لى �نتاM بر�تين معين في 
!لجسم !كثر من !لالAQ �� يسبب تعطل بعض !لتو!Qنا* في !لخلية . �ما !لذ\ ينظم فعاليا* 
هذ= !ألنزيما* فهو !لخلية، فعندما تقر> !لخلية ضر�>J توقف !ألنزيم فإنها تفعل `لك بتخطيط 

. J7للعا t<خا
 Jلمقلد! J7بعمله بتسلية مؤقتة، �لكن هذ= !لما Aتمنع !ألنزيم من !لقيا Jمقلد J7تضع له ما �
 J7لما!  "�� !ألنزيم"  مانع  !ألنزيم، �لذلك سمي"  للقبض على  !لحقيقية  !لمو!7  تنافس   ! البد 
!لمنافسة " �بهذ! يتم منع فاعليا* !ألنزيم بمنهج !لتسلية هذ! حتى يصل �نتاM !ألنزيم من !لمو!7 

�لى !لمستوN !لمطلو~ .
 !ألحد!} !لتي تم !لحديث عنها سابقًا من !ألحد!} !لتي تقر� مرJ ثم تمر عليها مر�> �
 !لكر!A �طبعًا جدير بالذكر � من تم !لحديث عنهم سابقًا �!لذين يعملو بحسابا* �يتخذ�
قر!>!* �يقومو بتنفيذها بمنتهى !لدقة هم ليسو! �ناسًا متعلمين ��صحا~ مسؤ�ليا* بل هم 
 " 7هو �فيتامينا*  �كربوهيد>!* �بر�تينا* " �!لتي تتكو من تجمع `>!* غير حية، �
!لخلية  تقر>  �عندما   Qمخا مر!قبة  بعملية   Aتقو �كأنها  !لمنتجة   J7لما! كمية  تحسب  !لخلية 

. Mبتنفيذ مخطط `كي للغأية أليقا@ !إلنتا Aمؤقًت فإنها تقو Mتوقف !إلنتا J<ضر�

� �لتي تؤثر فبها، مثل �جز�X لعبة " �لميكانو" تركب بسهولة Q�8 بنية �ألنزيما' تتناسب تماماًُ مع بنية �لما

� "�8 عثو� �ألنزيما' على �لمو�Q �لمناسبة لها في �لجسم،  ��بطها ببعض �نه ألX�Q مليX بالوعي، �ير7 

في �ألعلى �بط �ألنزيم �لمو�Q ببعضها.

�Qلما�

�Qلما�

�ألنزيم �ألنزيم �ألنزيم

�لمساحة �لمتحركة

�لمنتج �لمنتج
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مثًال !لقسم !لكبير من !ألنزيما* يستطيع � يكو مؤشر!ً في بيئة سائلة متعا7لة ( عديمة 
�ال في  ظر�@ حمضية  فعالة   !لغذ!) ال تكو !لمسئولة عن هضم  !ألنزيما*  بينما  !لشحنة) 
!لمالتوQ في  �لى سكر  !لنشا  !لمسؤ�6 عن تحويل   (Qألميال!) ~للعا! !لموجو7 في  !ألنزيم   ��
�سط �ساسي �يصاحب !لطعاA في  !لبلعوA �!لمر\، �نما عند !لوصو6 للمعدJ فالظر�@ قد 
تغير* �صبحت حمضية فيصبح عديم !لتأثير �في !لحقيقة � عمل هذ! !ألنزيم قد توقف عند 

. Jصوله للمعد�
 �شكا6 !ألنزيما* متناسقة تمامًا مع !لماJ7 !لتي تؤثر فيها، � !ألنزيم �!لماJ7 !لتي يؤثر �
فيها !ألنزيم متطابقا مع بعضهما مثل !لمفتا� �!لقفل في شكل هندسي ثالثي !ألبعا7،� عثو> 
!ألنزيم على !لماJ7 !لمناسبة له �!تحا7= بها في !لجسم ال شك في �نه تصر@ ملي) بالوعي، 
�جز!)  جميع  في  له  !لمناسبة  !لمو!7  ينتظر  !لذ\  !لصيا7  تشبه  !ألنزيما*   � `لك  �لى  �ضافة 
!لجسم، فكلها في !لمكا !لصحيح لها � يناسب خصائصها � تصميماتها �تبتعد عن !ألماكن 

!لتي تضرها �� يفقد� تأثيرها فيها .
�ما تحملها مسؤ�لية بد�ية جميع !لتفاعال* �� �عطائها !لسرعة !لمطلوبة فهو موضوa nخر 
!لتفاعال* �يعطونها !لسرعة  ال بد له من متدبر � قا7> عليه، � هذ= !ألنزيما* تبد� جميع 

تسر�  �ألنزيما'   �8

�لجسم  بد�خل  �لتفاعال' 

طاقة  مستو7  بخفض 

�غم  على  للتفاعل  �لحركة 

�نها ال تدخل في �لتفاعال' 

بنفسها.

� طاقة Qيا��

�لحركة 

�لمتسببة من 

�ألنزيما'

تفاعل ��Q �نزيم

تفاعل باألنزيم

 �تجا< �لتفاعل

�لمنتج}

قة
طا

�ل

�Qلما�
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,+ �ألنزيما) بنا% معقد حتى ال يمكن تكونها مصا�فة � يتحد� عن �لك �لكيميائي �لشهير 
"ميشيل بيتما+ "حيث يقو-:

 BIG BANG"" كما هو معر�? <+ عد� �لذ�3) في �لكو+ هو �١٠٨٠قد مضى من �النفجا3 �لعظيم"

١٠٧٠ ثانية من �لوقت، ��ستمر�3 �لحياF يحتاE ,لى ٢٠٠٠من �ألنزيما) �ألساسية، يجب <+ تكو+ عد� 

تكونهم جميعًا  �حتما-  <ما  �ألنزيما) صدفة،   Mفقط من هذ ��حد  لتكو+  <كثر من ١٠٢٠  �الحتماال) 

�فترضنا <+  بالمصا�فة يجب <+ يكو+ ��حد في ١٠٤٠٠٠ �حتما-، �هذ� مستحيل �لحد�� حتى �لو 

٤٨ ". Tلكو+ كله سائل عضو�

�لعلما% في حديثهم   Wبر� <نزيم ��حد فقط من تلقا% نفسه بالمصا�فة مستحيل كما  ,+ تكوين 
�لسابق،,+ خمسين <نزيمًا مختلفًا يعملو+ جماعيًا لتكوين <نزيم ��حد فقط، �تخليق حمض <ميني 
��حد فقط ألنزيم ��حد يحتاE ,لى ٩ <نزيما) مختلفة، <ما �لخلية �لتي ليست لديها <نزيما) لن 
  Tتوجد ألنها لن تستطيع <+ تقو_ بأعمالها، �لكن �جو� �ألنزيما) يتطلب �جو� <نزيما) <خر
في �لخلية، ,�+ كيف ستكو+ �ألنزيما) �أل�لى قبل <+ تكو+ �ألنزيما) �ألخرc؟ �هذ� سؤ�- ال 

يستطيع �لتطو3يو+ <+ يجيبو� عنه  <بد�ً.
�طبعًا  فإ+ مشاكل �لتطو3يين ال تنتهي بهذM فقط، هناg خاصية <خرc لألنزيما) ,لى جانب 
مشاكلها �إلنتاجية �لكيميائية، فإ�� لم يتم حفظ �ألنزيما) في �لظر�? �لالWمة عند تكوينها فإنها 

سو? تهلك بسهولة <� يمكن نزn �لتأثير منها بمعنى تحويلها ,لى مو�� غير مؤثرF مطلقًا.
��لنتيجة <نه يجب <+ تكو+ جميع �ألنزيما) ��لخلية ��ألبنية ��ألنظمة �ألخرc جاهزF لتكوين 
<نزيم ��حد فقط نشيط يقو_ بأعماله، ,�+ كيف تكو+ �ألنزيم �أل�-؟ ��لجو�o عن هذ� �لسؤ�- 
�<نزيماته   Mخأليا� بجزيئاته  كامًال  تعالى   � سبحانه  �هللا  خلقه  حي  كائن  كل   +,  . جد�ً  ��ضح 

�بر�تيناته معًا في ��) �لوقت .
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�نتاM !لخلية للماJ7 !لمقلدJ �!لتي تسلي !ألنزيم ��>سالها في !لوقت !لالAQ �يضًا هو حركة 
من  !ألنزيما*  منعت  لكانت  7!ئمًا   J7موجو  Jلمقلد! !لمو!7  هذ=  كانت  لو  ألنه  جد!ً،  �!عية 
بأعما6 `كية    Aلقيا!  � 7!ئمًا،  فتوقيتها صحيح  !لخأليا  �ما   Aللز�! عند  للمو!7  !لسريع   Mإلنتا!
�منظمة تلزA !لمعرفة مثل هذ= بنجا� �!حدJ تلو !ألخرN من !لجزيئا* !لصغيرJ حتى ال يمكن 
>�يتها بالعين، هذ! مظهر من مظاهر عظمة !لخالق سبحانه �تعالى، �تحر� هذ= !لكائنا* �نه 

بأمر !هللا ��نه لحقيقة �!ضحة .
في  لها  !لمثيلة  !ألبنية  في جميع  �!لبر�تينا*  باألنزيما*  !لمتعلقة  !لتفاصيل  ظهر*  كلما 
!لعلما)  !عتر!@  !لدقيق تسبب  !لعالم  !ألبنية في هذ!  !لتطو> جيد!ً، � هذ=  تبرQ نظرية  �يامنا  

–حبًا �� كرهًا-� هنا� تصميمًا >!ئعًا متكامًال في !لماJ7 !لحية .
!لدقيق  !ألحيا)  علم  في   "MALCOLM DIXON" !لعالم  �يقو6 

:"MICROBIOLOGY"

 نظاA !ألنزيما* يقوA بأعما6 ال �"
يستطيع � يقوA بها !لكيميائيو !لذين 
�نفسهم  !كتشفو!  قد  طبيعيًا   يكونو
طريق  عن  �صحابهم  من  مئا*  مع 
!لمصا7فة ؟ � !ألنزيما* �نظامها هي 
تصميمًا  تظهر   � ميكانيكيا* جينينة، 
مفصًال �كثر �`! �قيمت �بحا} عميقة 

�كثر".٤٧

�j8 لم يرQ من �ألنزيما' 8سر�� �لتفاعل 

�لشبيهة   ��لمقلد  �Qلما� �لخلية  ترسل 

 �Qلما� هذ<   �8�  ،>Qبعا�� �ألنزيم  لشغل 

تمامًا،  �ألنزيم  مع  تتناسب  خصائص  لها 

� �Qليل على Q�8 هذ� �لتصر� خا�� للعا

�جوQ �هللا تعالى .

� �لعاQية Qلما�

 �� �لمقلدQلما�

 �ألنزيم

 �� �لمقلدQلما�

 �ألنزيم
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ثالثي  باتحا7   Aتقو  J7لمضا!  Aألجسا!  فإ !لخاصية  �بهذ=  معًا،  يتحد�!   � خاصية  لهم   فإ
!ألبعا7 �7 خلل مع جزيئا* معينة �� مع �جز!) !ألجساA !لتي يعتبرها !لجسم غريبة عليه �\ 
على   J7لموجو!  J<لمنذ! !لجزيئا*  هي  !لمضا7!*  مولد!*   ��  "ANTIGEN" !إلعد!7 
سطح !ألجساA !لغريبة � تعط !إلشا>J لبد!ية �نتاM !ألجساA !لمضاJ7، فينتقل !لجسم �لى حالة 
!لطو>!� �يبد� مباشرJ  بتوليد !ألجساA !لمضاJ7 !لمناسبة للمو!7 !لغريبة بد!خل !لجسم، فعندما 
يلتقي !لجسم !لمناسب !لذ\ تم �نتاجه لمولد !لمضا7 فيتكو مركب !لجسم !لمضا7 مع مولد 

!لمضا7 �ينتزn تأثير= .
من   تتكو !لمضا7!*  بمولد!*   J7لمضا!  Aألجسا! !تحا7  عند   تتكو !لتي  �!لتفاعال* 

خمسة �نو!n مختلفة حسب >7 !لفعل �هي كما يلي :

 �لخلية �ألصلية �لتي 

لها مها�� �النقسا-

�لخلية �ألصلية

Xخاليا �لبا

�لمنتجة   '�Qلمضا�

 Xبا �لخاليا  من 

(h)

�لبر�تينا'  من   ٪٢٠  �8

 ،'�Qمضا �لبال�ما  تكونها 

�هي تنتج عن طريق �لخاليا 

في  8نتاجها  يتم  �لتي  �لبائية 

مميز�'  �هم  �لعظا-،  نخا� 

معرفتها  هي   '�Qلمضا�

في  �لدخيلة  �لغريبة   Qبالمو�

�لجسم �نز� تأثيرها �لضا� .



معجز� �لبر�تين

� : �لبر�تينا' �لتي Qألجسا- �لمضا�

تحمي �جسامنا من �لمو�Q �لغريبة 

!ألنظمة  في  تغيير  !صغر   � للغأية،  !لحية حساسة  !لكائنا*    Aجسا�  � معر�@  كما هو 
!لمسؤ�لة عن !ستمر!> !لحياJ �� 7خو6 ماJ7 غريبة صغيرJ في حجم �!حد في !لمليا> من !لمتر 
 7!خل !لخأليا � !لنظاA !لحي يكفي � يدمر جميع !ألنظمة �� يسبب  خسائر فا7حة ، �`

كيف يتم حمأية هذ! !لنظاA !لحسا�؟
هنا� مجموعة !لدفاn مثل " !لجيو� !لمجهزJ " !لتي في !لنظاA  !لدفاعي للد�6 في جسم 
كل كائن حي حتى يكو مستعد!ً للدفاn عنه ضد !لمو!7 !لضا>J، �هذ! �كبر جيش يملك �كبر 
عد7 من !لجنو7 حتى !آل، فالقسم !لدفاعي يد!فع عن ١٠٠ تريليو خلية في !لجسم تقريباًً 
تشكل جنو7 هذ! !لجيش نظامًا 7فاعيًا، هذ= !لخاليا تتو!جد بد!خل !لدA !لذ\ يصل �لى كل 
مكا في !لجسم � تر!قب كل شي) في !لجسم،   ��يضًا تمتلك �سلحة متطو>J للغأية،� هذ= 
!ألسلحة !لمستخدمة في هذ! !لنظاA !لدفاعي هي !ألجساA !لمضاJ7 !لتي هي نوn من !لبر�تينا*، 
 � بر�تينا*  هي  !لتي   � !لدفاعي  !لجيش  هذ!  في  مهمًا   ً!<�7 تلعب   J7لمضا!  Aألجسا! �هذ= 
 ��  "IMMUNOGLOBULIN" !لبر�تينا*  هذ=  تسمى  لذلك   � !لكر�\  !لشكل  تملك 
 Aألجسا! "IG" لغلوبيولين !لمناعي "، �هذ= !لبر�تينا* !لتي توجد على سطح !لخلية يرمز لها!"
!لمضاJ7 تنتج في !لخاليا "B" !لموجوJ7 في نخاn !لعظاA  �هي �هم !ألسلحة ��عد* خصيصًا 
!لبر�تينا*  من   ٪٢٠  � !لليمفا�ية  !لغد7  في  يوجد  بعضها   � !لغريبة  !لمو!7  ضد   A!لالستخد
!لموجوJ7 في !لبالQما هي !ألجساA !لمضاJ7، ��هم خصائص هذ= !لبر�تينا* هي تمييزها للمو!7 
!لغريبة !لتي تدخل في !لجسم من !لخاليا !ألصلية، �`لك خال6 مدJ قصيرJ، �هنا� سؤ!6 البد 
من طرحه : كيف تنجح هذ= !لبر�تينا* في �مر صعب للغاية كهذ!؟ �هذ= !لبر�تينا* !لمكونة 
من !لعديد من !لذ>!* !لالحية، كيف تستطيع � تميز !لمو!7 !لغريبة �!لمضرJ لآلخرين . على 

>غم � ليس لهم �7>!� �� مركز �7>!� �فهم هذ= !لمعطيا* .
��لى جانب خصائص !ألجساA !لمضاJ7 في معرفة !لمو!7 !لغريبة !لتي تدخل !لجسم �يضًا 
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!لخلية �يسبب فسا7 تكوين !لخلية �نزn تأثيرها !لضا> .
نظاA !لتكامل :  هذ! !لنظاA يوجد في نظاA !لبالQما � ليس له فاعلية في !لظر�@ !لعا7ية، 
 Aلنظا!  فاتحا7 !ألجساA !لمضاJ7 بمولد!* !لمضا7!* يحر� �ينشط هذ! !لنظاA، �في !لنهاية �

من  �لتأثير  تنز�   '�Qلمضا�  �8  (a–  �

في  تحدQها  �لتي   '�Qلمضا� مولد�' 

�لجسم .

�يتوغل  �لبكتريا  على  يغطي   (b-h

�لخلية  لعملية هضم  �Qخلها � يستعد 

�لضا�� ��حتو�ئها 

بالجر�ثيم  يتمسك   (C-�

�يحولها 8لى �شياX عديمة �لتأثير 

تربط  �لتي  �ألماكن  �يسد   )

�لخلية ).

�لجر�ثيم  تجميع    (D-Q

مع بعضها .

�جهز� �الستقبا@

�لخلية �لبيضاX �آلكلة

�8 �لمضا�Q' تقو- بوظائفها  بأساليب مختلفة جدً�، كما هو ��ضح في �لشكل 8نها تلتصق بسطح �لجر�ثيم ��لبكتريا، �تحو@ 

 Xلي، بتجميع �لبكتريا مع بعضها للقضا�� Xحيانًا يقومو� باستدعا� ،'�Qخل هذ< �لمضا�Q هذ< �لبكتريا 8لى عديمة �لتأثير بتوغلها

عليها، ��حيانًا يسد�� �لمو�قع �لخاصة بربط �لجر�ثيم على �لخاليا، كذلك ال تستطيع �q جرثومة �� ترتبط بالخلية �تخربها .

�جهز� �الستقبا@
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معجز� �لبر�تين

مولد!*  مع   J7لمضا!  Aألجسا! فيه  �تتحد   :"tاللتصا!  "  "AGGLUTINATION  -
!لمضا7!* � بهذ! يتم منع فاعلية مولد!* !لمضا7!* .

 ."ANTIBODY – ANTIGEN COMPLEX"
 J7لمضا!  Aألجسا! بين  >!بطة   تتكو  :  " !لترسيب   "  "PRECIPITATION"  -
 ANTIBODY-". مولد!* !لمضا7!* � هذ= !لر!بطة تترسب � تنفصل عن !لسائل !لحي

. "ANTIGEN REACTION

 "NEUTRILIZATION"  -
!لمضا7  !لجسم  يغطى   : !لتعا67"   "
�بذلك  !لمعا7ية    J7للما  Aلسا! !لجز) 
من  على  !لضا>  تأثيرها   � يمنع ضر>ها 

حولها .
عند   :  "DISSOLVING"  -
بمولد!*  !لمضا7  !لجسم  !>تبا� 
غشا)   `�با في  يتسبب  !لمضا7!* 

تعر�  �لتي   '�Qلمضا�  �8

تدخل  �لتي  �لغريبة   Qلمو��

 Xباألعد� تحيط   � �لجسم 

مباشر� �تجعلهم بال تأثير .

' �Qمضا

' �Qمضا

. Qأليسر : مسبب � مولد �لمضا� - Qأليمن : �بط �لمضا�

' �Qمضا
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

بجزيئا+ لم نلتِق بها 	بأ& %سلو" خا� بها، 	هذ� يقو�نا �لى موضو� نتجنبه 	 نحن نتحد� عن 

�لتطو=، 	كيف ير; نظامنا �لمناعي �لمستقبل 	كيف ينتج جزيئا+ مناعية 	�لتي تساعد على �لقيا. 
٥١. Bلجديد� Cبغا=�+ على �ألمر�

�H �لتطو=يين  ال يستطيعوH% H يجيبو� على هذ� �لسؤ�J ؟ ألH �لجو�" �لوحيد �لذ& يستطيع 
�لتطو=يوH% H يقولوS عن �ألسئلة (كيف تكوH هذ�؟ 	كيف 	جد هذ�؟) هو �لمصا�فة، 	لكن 
 Hهذ�؟ سيكو Hكيف تكو Jيقو Jلسؤ��	مثالها  	لدفا� � عندما %قيمت �ألبحا� في %نظمة 
�لجو�" �لقائل:�لمصا�فة  	هذ� �لجو�" غير منطقي حتى %نه يصعب على �لتطو=يين تخيله، 

	هم يتجنبوH �لدخوJ في هذS �لموضوعا+ 	 يعترفوH بعجزهم عن �لجو�" .
�نه إلعجا_ كبير %H يرفض علما[ �لتطو= هذS �لحقيقة مغمضي �لعينين على �لرغم من %نه 
حتى %صغر %جز�[ �لما�B �لحية قد تم خلقها خلقًا مباشر�ً من �هللا، ؟	هذS حقيقة 	�ضحة 	 قد 

: eلفئة من �لنا� Sلك في كتابه �لكريم عن هذh ضح �هللا	%

ْ�نا َبْيَنُكُم �ْلَمَوَ�  ﴿ َ�َفَرَ�ْيُتْم َما ُتَمْنوَ� َ�َ�ْنُتْم َتْخُلُقوَنُه َ�ْ# َنْحُن �ْلَخاِلُقوَ� * َنْحُن َقدَّ

5َ َ�ْمَثاَلُكْم َ�ُنْنشَئُكْم ِفي َما َال َتْعَلُموَ� * َ�َلَقد  َ�َما َنْحُن ِبَمْسُبوِقيَن * َعَلى َ�ْ� َنَبدِّ

ُر�َ� ﴾ [ �لو�قعة:٥٧-٦٢] َعِلْمُتْم �لنَّْشَأDَ �ُأل�َلى َفَلْوَال َتَذكَّ
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�لذ. تم تحذير� يدخل في سلسلة من �لتفاعال�، �هذ� �ألنزيما� �لخاصة بهذ� �لنظا� تقضى 
على �لجر�ثيم في �لموقع .

�لدفا: تم تقديمها، � تضم 9شا7�� في غاية �ألهمية لمن  �لمعلوما� عن نظا�  9> هذ� 
�لعمل  في  <جسامنا  في  �لجزيئا�  جميع   <> <بد�ً  ننسى  ال  فنحن  �لحقائق،  هذ�  عقله  يجهل 
G�ئمًا، �في <غلب �ألحيا> ال يمكن <> نالحظ ما بد�خل <جسامنا من �لمو�G �لغريبة �معرفتنا 

بها �منعها من �لدخوL في <جسامنا .
�لكن بعض جزيئاتنا �لتي تكونت تعتبر هذ� �ظيفة له، �لقد تم تز�يدها بما يفيد عملية 
�لدفا: هذ�، هذ� �لنظا� �لدفاعي �لمليQ بالمعجز�� من بد�يته، 9> �لذ7�� تتعرP على �لذ7�� 
�تعرP �ألجسا� �لمعاGية �تستطيع تفريقها عن �لخاليا �لمشابهة لها �تستطيع <> تقبض على 
عدGهم بعد معرفتها به مباشرT. �كل هذ� �ألسلحة �لمضاTG للعد�، فهذ� �لجزيئا� ��لبر�تينا� 
تكونت من �لذ7��W9 ،>، لمن �لعقل  ��لقدT7 �لتي تجعلهم يقومو> بهذ� �ألعماL �لعظيمة؟ 

كل هذ� هللا مالك �لملك ��لخلق .
للتطو7يين،  9> نظا� �لدفا: <يضًا مثل باقي معجز�� �لخلق هو <حد �لمآ]Z �لمهمة جد�ً 
 Pيعر TGلمضا�ألجسا� �لذ. يستطيع <> ينتج ١٠٠ مليو> نو: مختلف من �لنظا� � �9> هذ�

عد�� عندما ير�� <�L مرT �ينتج �لجسم �لمضاG �لمناسب له.٥٠
هذ�   <9  ،Tحد�� حقيقة   cهنا �لكن  Wلك،  يتحقق  كيف  <نه   Qللعلما سر�ً  هذ�   L�[ما�
"كريستوفر   Qألحيا� علم  في  �لعالم  يؤكد  �<يضًا  �لمصاGفة   نتيجة  يكو>   <> يمكن  �لنظا� ال 
 Pيعتر �نه  9ال  �لتطو7  <نصا7  من  <نه  من  �لرغم  على   CHRISTOPHER WILLS"يلزG

:Lلجينا� " حيث يقو�لمسمى " عبقرية �لدفاعي في كتابه �لنظا� �بذلك عن 
 Pنعر .�آل>   Qألحيا� علم  في  �ستفز�]�ً  �<كثرها  تعقيد�ً  �لمشكال�  <كثر  من  �لدفا: هو  نظا�   <9  "

كيف يحمينا هذ� �لنظا� من �ألمر�k �لتي �ختا7تنا كصيد منذ jالP �ماليين �لسنين،  �<جمل من 

هذ� <ننا �كتشفنا <> هذ� �لنظا� يمكن <> يحمينا من �ألمر�k �لتي نلتقي بها، نظامنا �لمناعي يقو� 

ترتبط   <> �لتي تستطيع  <يمونوغلوبيولين" ��لبر�تينا�   " �لمناعية  �ألمر �مجموعة من �ألجسا�  بهذ� 
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IMMUN GLOBULIN D IGD :D لجسم �لمناعي�


لمناعية(�)  
لخاليا  سطح  على  
لد�،  في   (IGD) 
لمضا�   
هذ يوجد 

لليمفا2ية،فهم ال تتحر, من تلقا* نفسها، بل تقطن على سطح 
لخاليا 
لدفاعية 

لعد2.  
هذ على  بالقبض  2تقو�   (T 
لمناعية  
لخاليا )

IMMUN GLOBULIN G IGG :G لجسم �لمناعي�

(٧٥-٧٠٪من  
لجسم  في   
2جو� 2
ألكثر  
ألساسي  
لنو@  هو  
لنو@   
هذ

لنو@ ،CعماBهم تتر
A2 بين  

ألجسا� 
لمضا�F) 2يستلز� بضعة Cيا� لتخليق هذ

لنو@ في 
لد� 2
لغد� 
لليمفا2ية 2
ألمعا* . فهي  

ألسابيع 2
ألعو
� . يوجد هذ
 .Fمباشر بها  تلتصق  
لجسم  في  
لغريبة   Fلما�
 تقابل  2عندما  
لد�  عبر   Kتجر


لجسم من 
لبكتريا 2 
لفير2ساM 2تزيل 
لخاصية  Oلعد2 . فهم يحمو
2لها تأثير قوK كمضا� حيوQ إلهال, 

لحمضية للسمو�.

2
لى جانب Xلك تتد
خل بين 
لخاليا لتمنع 
لجر
ثيم 2
ألجسا� 
لمجهرية 
لمتسولة �
خل 
لجسم من 
لتحر, 

لقا�B على 
لدخو\ من مشيمة 
أل� X2لك لصغر حجمه 2
لمميزF له .فهي تحمي  )IgGلوحيد (

لنو@  
. 2هذ


لتي قد يتعر[ لها في Cشهر حياته 
أل2لى. ]

لطفل 
لذQ لم يكتمل جها_^ 
لمناعي بعد من 
ألمر

لطفل يو
جه  Oلمشيمة لكا
 Bعلى عبو FBلتي تجعلها قا�
Ob2 لم تخلق هذ^ 
ألجسا� 
لمضا�F بالخصائص 


لموM قبل OC يولد. FBخطو

لتنسيق 
لر
ئع في 
لوظائف ال نقص فيه . فكل نو@ يقو� بما  

لمختلفة 2هذ M
2كما يرOC K هذ^ 
لمضا�

ً من 
لقا�B على تجهيز 
لبر2تيناM نفسها لوظائف شتى؟. 2من يبين لها ما تقو� به في Xb . لوظائف
عليه من 

لجسم ؟ 2هل من 
لممكن OC تقرB بنفسها حماية 
لجسم �OC O2 تنسى حماية 
لطفل 
لجديد ،فكيف لهذ^ 

C 2C Oعين OC تكوO مطيعة 2منظمة مثل 
لجيش؟ Xi 2C يدC 2C لتي ليس لها عقل

لال2
عية  (Mلبر2تينا
)�

لمو

كل هذ
 يد\ على 2جو� خالق عظيم بمجر� 
لتأمل في خلق 
إلنساO نفسه.

IgM

IgD

IgG

 IMMUNلمناعي

لجسم 
GLOBULIN  M IGM : M


لنو@ يوجد في 
لد� ،
لخاليا 
لليمفا2ية 2
لخاليا  
X^
 Mلميكر2با

لمناعية (�) ، فحين يصا� 
لجسم بأحد 


لنو@  

لعد2، هذ 

ألعد
*) يتم bنتاIGM  k لمكافحة هذ)
.(IGM) من M
IGM يتكوO من خمس 2حد



معجز
 	لبر�تين

&% �ألنو�! �لمختلفة لألجسا� �لمضا�� هي �لتي تتحمل �ظائف �فاعية مختلفة مثل 
&خبا: �لجسم لتنشيط �لخاليا �لدفاعية �ألخر1 �0 �التحا� معها لبد* �لصر�! ��لحر' 

�لمميتة.�ال شك 0% تحمل جزC* صغير للغاية هذ? �لوظائف � �لقيا� بها بنجا> شي* 
�أل��مر؟ بتلك  لها  0ين  �من  ��لوظيفة  �لمسؤ�لية  تلك   Jلجزيئا� هذ?  تتحمل   �Lلما جد�ً.  مهم 

 �&% �لبحث في �ظائف تلك �لجزيئاJ �لصغير� يفيد في فهم مسؤ�ليتها �عملها �0هميتها في �لنظا
�لدفاعي 

E IGE (IMMUN GLOBULIN E) لمناعي	لجسم 	

�ستدعا*  تتولى  �لمقاتلة  �لمضا��   ��ألجسا �لد� �هذ?  في  منتشر�  �هى 
�منها   Jباالنفعاال  �تقو �لوقت   J�L �في  للحر'  �لبيضا*   ��لد خاليا 

�لحساسية �لذلك فإ% عد�ها يز��� في مؤثر�J �لحساسية.

(IMMUN GLOBULIN A) IGA: A  لمناعي	لجسم 	

غز�  ضد  �لجسم  مع  تحا:'  �لتي   J�Yإلفر�� في  �لنو!  هذ�  يوجد 
 ��لميكر�باJ مثل &فر�J�Y �ألمعا* ��لمعد� ��لبلغم في �لشعب �لهو�ئية ��لد
بيئة  �أل�سا[ تكو%  ��للعا'. �Lلك أل% هذ?  �لعين  �أل� ��مو!  �حليب 

مناسبة لنمو �لجر�ثيم.
�هذ� �لنو! (IGA) �لمتشابهة تأخذ �لمو�قع �لتي يسهل �خو_ �لجر�ثيم 
منها �تسيطر �تر�قب هذ? �لمد�خل �Lلك يشبه ��:ياJ �لمر�قبة �لعسكرية 

للمناطق �إلستر�تيجية �لمهمة.
�لجنين في  �لدفا! عن  يتولى مهمة   Cلذ� (IGA) هو  0يضًا  �لنو!  هذ� 

 (IGA) جو�� �:حم 0مه �حتى بعد �ال�ته تستمر في �لدفا! عنه كنو! من �لمساعد� من 0مه �Lلك لعد
في جسم �لمولو�.

�هذ? �لمضا��J (IGA) تنتقل من حليب �أل� &لى طفلها عن طريق �لرضاعة فتحمي جهاY? �لهضمي 
من تأثير �لميكر�باJ �لكثير�، �بعد تما� مهمتها فإنها تنتهي �تختفي شأنها مثل (IgG) �هذ� بعد بضعة 

0سابيع من �ال�ته �هذ� تصميم عقلي مخطط له 0عد سابقًا له.
فلقد تم &عد�� خطة لحماية هذ� �لمولو�، بعض �لجنو� يأتو% لحمايته عند �قت �للز�� �عند �نتها* 
0نه ال توجد مصا�فة تخطط لكل هذ�،  �لو�ضح  لذ� فمن  &ليهم.  �لحاجة   �لعد فإنهم يختفو%  مهمتهم 
�ال هذ? �لمصا�فة 0يضًا تجعل هذ? �لد�:�J بهذ? �لطاعة، كل هذ� �لتخطيط صممه �هللا �لو�حد �هذ� 

ال شك فيه.

IgE

IgA


�نو	� 	ألجسا� 	لمضا�



ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

في جسم !إلنسا مما يجعله حائر!ً �ماA هذ= !لتفاصيل !لدقيقة .
�الشك في � !لدعوN بظهو> مثل هذ= !لمكونا* !لمعقدJ �بهذ! !لتنظيم �تقسيم !ألعما6 
 هذ! بتجمع `>!* ��جز!) ال �عي �ال حياJ مصا7فة...طبعا غير منطقي، �نما يد!فع !لد!>�ينيو
عن نظريتهم  مغمض !ألعين لمجر7 �نقا` �سند �فكا>هم !لملحدJ !لها7فة إلنكا> �جو7 !لخالق 
!لمزيفة  !أل7لة  �سلو~  على  .معتمدين  !لعلمي  !لتطو>  >غم  �على  �يضًا  !نهز!مهم  >غم  �على 
�!لجد!6 �!لمر!�غة في !لدفاn عن هذ= !الفتر!ضا*  غير !لمقبولة ، محا�لين !لتأثير على عامة 
!لنا� !لذين ال يفكر� في مثل هذ= !لموضوعا* .مثا6 على `لك � !لتطو>\ !لذ\ تحمل 
 على عاتقه !لدفاn عن نظرية !لتطو> في بلدنا يستعمل محاكاJ �تمثيال* إلثبا* سهولة تكو
!لبر�تينا* `!تيًا �مصا7فة إلظها> صدt نظريتهم . �لكن من كانت لديه �بسط !لمعلوما* عن 
!لبر�تينا* يالحظ �خطا) �مغالطا* هذ= !لمحاكاJ بسهولة �قد عبر هذ! !لتطو>\ كما يلي:

 !النتقا6 (بالتطو>) من !لبسيط !لتركيب �لى !ألكثر تعقيد!ً سو!) �كا في طبيعة !ألحيا) �

مثل  تر7  كانت  �لخلية   �8

�لعلو7  �لشكل  فى  �لبقع 

�لبد�ئي   hلميكر�سكو� فى 

�لمستخد- في �لقر� ١٩.

 �لمكير�سكوh �لبد�ئي

�لمكير�سكوh �إللكتر�ني

� �Qخل Qلعضيا' �لموجو�

�لخلية

في  تر7  �لتي  �لخلية 

�لميكر�سكوh �لبد�ئي 
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يمتلك  تكوين جز\)   u!فتر! هو  !لتطو>  نظرية  فيها  �قعت  !لتي  !ألخطا)  �كبر  �حد   �
طر�  �عندما  نفسه،  تلقا)  من  (!لبر�توبالسما)  !لحية   J7لما! مثل   Jمعقد ��ظائف  خصائص 
�كانت  قليلة،  !لحية   J7لما! عن  !لمعلوما*  كانت  !لـ١٩   !لقر في  نظريته  7!>�ين  تشا>لز 
!لخلية تشاهد كمجر7 بقعة سو7!) تحت !لمجاهر aنذ!� ، ��صف بعضهم !لخلية على �نها 
تكوين هالمي . �لقد حظي �صف 7!>�ين للماJ7 !لحية بأنها كانت مصا7فة �ثنا) تكو !لخلية 
في  �!لتكنولوجي  !لعلمي  !لتطو>  بعد  �لكن   ، !لعلما)  من جمهو>  !لز!ئد  �!لتعجب  بالتعقيب 
 tجد!ً ��نها تفو Jلخلية !لحية لها تكوين ��ظائف معقد! !لنصف !لثاني من !لقر !لـ٢ �ظهر �

.نظاA �\ مصنع متكامل معقد ينفي تكونيها بمجر7 مصا7فة �� `!تي كما �7عى !لد!>�ينيو
�كما `كر في هذ! !لكتا~ �نه حتى !لبر�تينا* !لتي هي �جز!) ثانوية فإ لها تركيبًا معقد!ً 
 Jكل من هذ= !لبر�تينا* له �ظائف �مسؤ�ليا* خطير �تناسقًا منظمًا بينها �بين بعضها، ��
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نفسها خا	% عن الحتما! �بعيد عنه مثل تكوين لشعر لمشهو	  إلينيا�� لملحمة لمشهو	� للشاعر 
لر�ماني فيرجيل بتبعثر لحر�2 هنا �هنا0 عشوئيًا".٥٣

شابير�7  �يفيد   (David Shapiro) مثل  لتطو	يين  بعض  >قامها  قد  نفسها  لحسابا=  هذ< 
،(Harold morfitz) ها	�لد مو	�فيتز،(Francis Crick)فرنسيس كريك، (Carl segan)كا	! 
 ،G�نك ساليسيبرسيجا(Lecompte Du Nuoy)، 7 الكومت ��نو(Frank Salisbury) ، I  فر

�تم لوصو! للنتائج نفسها.
ألمينية  Pلحمو�منذ ألعوX فإنه من لمعر�2 >7 خصائص كل بر�تين �تأثير< مرتبط بترتيب 
بطها يتحو! _لى شكل [G بعد ثالثي عن طريق ترتيب لشحنا= ��7 نقص لشحنة موجبة في �	�
لشكل يناسب تخزين لمعلوما= �لتفا2 لحمض لنو�DNA G حو!  قمة لخا	جي، �لذ فإ7 هذ
لشكل يتيح كثافة لتخزين للحمض لنو�G (DNA)  �مضاعفتها  نفسه بأنسب شكل، �لذ فإ7 هذ

٥٤.ًباليين ألضعا2 عن >كثر لحاسبا= آللية تطو	
�هذ يعني >7 جزيئا= لحمض لنو�G تصل _لى كفا�g تمكنها من تجميع معلوما= لجسم كله 
الكتشا2 عن لبر�تين �لحمض لنو�G يثبت مدI تعقيد  لبر�تين، �بهذ �تشفيرها عن طريق هذ
ألمينية فإنه ال يمكن ظهو	  Pمليئة بالحمو P	أللبر�تين �>ثبت قطعيًا نه حتى لو كانت 
 I	لتطو  P	أل عالم  بذلك  �يعتر2  مصا�فة   Pلحمو هذ<  بتجمع  لحية  لما�� 

�يلياX ستوكس(William stokes) كما يلي : 
 �gمملو لكوكب  من   =لمليا	 كانت  لو  حتى  >يضًا  لبر�تين  تكو7  كا7  “ما 
من   =لمليا	 عبر  ألمينية   Pلحمو تشمل  مائية  مزيجية  بطبقة  سطوحها 

٥٥.”Xألعو
�_لى جانب ما [كر سابقًا فا7 تكو7 

�لهيستو�  بر�تين  يتحو�   

 ��ألبعا �لثالثي  �لشكل  'لى 

بنيته  �بفضل  بنيته،  بسبب 

�لحمض  �لتفا3  يجعل 

�لنو�DNA 6 حو� نفسه 

�تخزين �لمعلوما8 .

بر�تين �لهيستو�
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!لزمن  عبر   يكو !ألحيا)  غير   ��
خال6  !النفعاال*  من  (بالماليين 

!لمليا>!*)   �لى  تصل  قد   A!عو�
.فإ`! �قمنا !لمعا7ال* في هذ= !لعملية 

فنعتبر  !ألسا�  في  بجزئيين  بد�*  بأنها 
هي٥٠٪،   (~) مع   (!) تجمع  !حتمالية 

�بعد تكوين (�~) فاحتمالية تكوين (M)عليهما 
 ~�) على   (7) تركيب  ، �كذلك  �يضًا هي ٥٠٪ 

M)٥٠٪ �� مثابة لهذ= !الحتماال*، فاال7عا) !لذ\ يقو6 
 كل هذ= !لمركبا* قد تكونت في � �!حد �!ستحالتها �

ليست من مسؤ�لية !لتطو>يين.٥٢       
�قل  لديه  من  يجعل  مما  فا>غًا  سينا>يو  تعتبر  !ألقو!6  فهذ= 

!لتطو>\  هذ!  حائر!ً.  �مامها  يقف  !لحيوية  !لكيميا)  علم  في  !لمعلوما* 
يتخيل � !لبر�تينا* عبا>J عن مجموعة من !لحموu !ألمينية !لتي ترتب مع بعضها كحبا* 
!لمسبحة. جاهًال بأنه يوجد عشر� نوn مختلف من هذ= !لحموu �!ألهم من `لك جهله 
بأ هذ= !لسلسلة من !لحموu !ألمينية لها ترتيب �تنسيق  معين لكي تكو بر�تينا . �� !نه 
يتجاهلها >غم علمه بها ، شأنه في `لك شأ من يقو6 ! !لشعر هو �قوn !لحر�@ جنبا �لى 
 جنب عشو!ئيا . �لكن البد � يكو �ضع !لحر�@ بترتيب معين كي تكتسب معنى �تكو

شعر!ً يقر� �على !لرغم من `لك فا ترتيب !لحموu !ألمينية عمليه معقدJ صعبة للغاية.
لذ! البد للحموu !ألمينية � تكو في ترتيب معين لكي تكو بر�تينًا فإ !حتمالية ظهو> 
هذ! !لتنسيق !لدقيق نتيجة !لمصا7فة (فمثال !حتما6 ترتيب ٤٠٠ حمض �ميني بطريقة !لمصا7فة 
هو �!حد في ٥٢٠ ١٠ (�هي نسبة �ضع  ٥٢٠ صفر بجانب ١)، فا حقيقة عدA �مكانية 
!لر�سي  !لعالم  فمثًال  �يضًا.  !لتطو>يين  �شد  عند  بها حتى  معتر@  !لبر�تينا* مصا7فة  تكوين 
يعتر@  !لجزيئيي  !لتطو>  لنظرية  �بًا  يعتبر  �هو   (Alexander oparin) ��>با>ين  �ليكساند> 
بذلك حيث يقو6 "عند !لذين قامو! بأبحا} في تكوين !لبر�تينا* �تجمعها من تلقا) نفسها 

 �لحمض �ألميني
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!لمصا7فة  طريق  عن  !لسابقة  !لشر��  �حد  تحقق   فإ  ، لذ! 
مستحيل �`لك �فقًا لحسابا* !الحتماال*، �مثا6 على `لك 

�ميني  حمض   ٥٠٠ به  بر�تين  بتكوين  !لعلما)   به   Aقا ما 
 uال@ !لحموa من (علمًا بوجو7 بعض !لبر�تينا* تتكو

!ألمينية) فتوصلو! �لى !لنتيجة !لتالية:
!حتما6 !لترتيب !لمنظم للحموu !ألمينية.

بنسبة(١ × ١٠ ٦٥٠)
!حتما6 تكو !لحمض !ألميني `\ !لشكل 

!لفر!غي !أليسر
بنسبة(١ × ١٠ ١٥٠)

!حتما6 تر!بط !لحموu !ألمينية معا بالر�!بط !لبيتدية 
(١ × ١٠ ١٥٠)

!الحتما6 !إلجمالي :(١ × ١٠ ٩٥٠)
�هو >قم فلكي ،�\ بإضافة ١٥٠ صفر يمين !لو!حد !لصحيح 

�هذ! !لرقم �عظم بكثير من كتابه !لمليا> !لذ\ يضا@ للو!حد !لصحيح ٩ �صفا>، ��يضًا 
!ضخم من عد7 !إللكتر�نا* !لتي تد�> في !لكو �هو( ١٠٧٥.)

١٠٧٥*١٠٧٥*١) Jلرقم يسا�\ : حاصل ضر~( ١٠٧٥) في نفسه ١٣مر! � \�
 ٠٧٥*١٠٧٥*١٠٧٥*١٠٧٥*١٠٧٥*٠١٠٧٥*١٠٧٥*١٠٧٥*١٠٧٥*١٠٧٥*١٠٧٥

. ١٠٩٥٠ =(
�هذ! يعنى �نه لو !جتمعت !لذ>!* كلها في !لدنيا ال يستطيعو تكوين بر�تين �!حد فقط 

عن طريق !لتجمع بالمصا7فة.
�توجد نقطه �خرN يحا�6 !لتطو>يو �بعا7ها عن !ألنظا> �هي : البد � تكو �جز!) 
 !لحية، �`لك ال هذ= !ألجز!) ال بد � تكو كاملة �7  J7لما! !لحية معًا لتكوين   J7لما!
 J7بهذ= !ألعما6 !لمتعد Aتقو نقص للحصو6 على !لفائدJ منها ، فالبنية !لناقصة ال تستطيع �
7!خل !لظر�@ !لطبيعية على حسب ما يدعي !لتطو> نفسه ، �هذ! ما يعر@" بالبقا) لألصلح 

�لتي  هي  �لر��بط  تكو�   �� يجب 

تربط  �لحموº �ألمينية �لتي تكو� 

�لبر�تينا' ���بط ببتيدية. .

 ��بطة ببتيد ية 
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جز\) بر�تين �!حد يعتمد على تو!فر عد7 من !لشر�� معًا.
�تلخيصًا لهذ= !لشر��:

- يجب � تكو مئا* !لحموu !ألمينية مرتبة بأعد!7 معينه �تنسيق معين حتى لتكوين 
�صغر !لبر�تينا*.

عمل  �يقا@   �� تغيير  بإمكانه  ترتيبه  تغير   �� !ألمينية   uلحمو! �حد  نقصن   ��  J7ياQ  -

!لبر�تين.
- يجب � يتكو  !لبر�تين من !لحموu !ألمينية `!* !لشكل !أليسر فقط �تغير= يجعل 

.Jلبر�تين بال فائد!
بنا)  يفسد   Nخر� >�!بط   \�� !لبيتيد!*   Jعديد بر!بطة  معًا  !ألمينية   uلحمو! ترتبط   -

!لبر�تين.
 بنا) !لبر�تين �شكله ثالثي !ألبعا7 هو !لذ\ يكسب !لبر�تين عمله �هذ! !لبنا) يتحقق � -
 بمساعد= �نزيما* خاصة عند تخليق  !لبر�تين في !لريبوA�Q 7!خل !لخلية .لذ! فهي ال تتكو
`!تيًا في كثير من �نو!n  !لبر�تين . �لذلك يجب � تكو �نزيما* �خرN موجوJ7 في !لطبيعة 

من قبل تكوين ��6 بر�تين ، �هذ! 7ليل كاٍ@ على بطال نظرية !لتطو>.

 ºلحمو� جميع   تكو�   �� يجب   

سلسلة  في  �يسر  شكل   '�j �ألمينية 

 �j منهم  ��حد   Qجو� حتى  �لبر�تين، 

بال  سالسل  8لى  يحولها  �يمن  شكل 

. �فائد
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  (Harold Blum)  : ها��لد بلو� -

	لمعر�فة   
	لبر�تينا 	لمصا�فة حتى ألصغر  	لذ	تي عن طريق  	لتكوين   "#
ير- ,نه مستحيل.٥٨

 Hoimar Von) �يتفو��  فا�  هويما�   -

:(Ditfurth

تعقيد  في  	لنو�ية)  �	لحمو2  	لبيض  (بيا2  	لبوليميرين  هذين  مثا7 
	لمصا�فة  بطريق  تكوينها  ،باستحالة  	لمستو-  عالي  	لتميز  �مد-  	لبنا< 
حتى 	لتفكير فيه مستحيل٥٩     فمثًال 	ستحالة ظهو@ 	لبنا< 	لحي بنتيجة 
	لعلم  في  �	قعي   IJنمو فهي  	إلحصائية  	لناحية  من   Mلمجر�	 	لمصا�فة 
	لجزيئي  للتركيب  	لخا@قة   
	لمميز	 تلك  #لى  �بالنظر   .Tليو	 	لتقدمي 
	لمصا�فة  نتيجة   
	لذ@	 لقا<  طريق  عن  �Jلك  	لحيوية   
	لعمليا  Uبهذ  Tيقو  Vلذ	� فقط  	لو	حد  للبر�تين 
مستحيل،ألنه يجب ," تتو	جد هذU 	لذ@	
 مع بعضها بالخصائص 	لميكانيكية �	لكهربية 	لصحيحة في 	لمكا" 

�	لزما" 	لصحيح �في 	لترتيب 	لدقيق لذلك ال مجا7 للشر^ عن طريق 	لمصا�فة.٦٠

عن  خا@جة   Vلنو�	 �	لحمض  	لبر�تين  ظهو@  تجعل  	لتي  فالمصا�فة  كبير	ً  	لكو"  يكو"  مهما 
٦١ .
	الحتماال

:(David A.Kaufman)(��فيد �.كافما� (جامعة فلو�يد�

	" نظرية 	لتطو@ بعيدM عن تقديم 	لشر^ 	لعلمي ألصل 	لشفر	
 	لجينية 	لتي لها تصميم بالغ 	لدقة � 	لتعقيد 
.فلوال هذU 	لشفر	
 ما �جد
 	لبر�تينا
 �ال 	لحياM نفسها.٦٢

	ستحالة  يد7 على   
	لبر�تينا  Iنتا# 	لكتاf عن  في هذ	   M@لمذكو	  
	لمعلوما بعض   "	
	لتكوين بالمصا�فة لتلك 	لمخلوقا
 	لمتناهية في 	لصغر �	لتي ال تر- بالعين 	لمجر�M .�يجب 
	لعلم با" 	لمعلوما
 	لمذكو@M في هذ	 	لكتاf ما هي #ال جز< صغير عن 	لبر�تينا
 	لتي لم 

يلق 	لضو< على  	لكثير من ,سر	@ها لم يلقى 	لضو< عليه .
هناi موضوعا" ,ظهرتهما 	لمعلوما
 	لخاصة بالبر�تين .هما:

�ألستا& �لدكتو� "��سل ��ليتل
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" يتشكل من !لموضوعا* !لتي �بطلت نظرية !لتطو>.
 (prof. Ali demirsoy)\7يميرسو علي   7.� �هو  ببلدنا  !لتطو>يين  متقدمي  �حد   ��

يشر� حتمية �جو7 كل !ألجز!) معًا إلمكانية !كتسا~ عملها !لحيو\ �مثا6 `لك: 
كيف !كتسبت !لميتوكوند>يا هذ= !لخاصية ،أل !كتسا~ هذ= !لخاصية لوحد=  يتحتم على تجمع 

!حتماال* ال يتصو>ها !لعقل ... !ألنزيما* !لتي تقوA بعمليه !لتنفس �!لمو!7 !لتحفيزية �!لخطو!* 

هذ=  كل  تحمل   � بد  ال  فالخلية  لذ!  !لتنفسي   Qلجها! عمل  خالصه  �هى  !ألنزيما*  هذ=  لعمل 

!ألنزيما* كاملة معا �� ال معنى لوجو7 بعضها فقط.

أل نقص �لو �!حدJ منها ال يفيد شيئًا، �على >غم تعا>u `لك مع !لتفكير !لعلمي، �منعًا لوجو7 

  �!حد �7a نقبل مجبرين بوجو7 جميع !ألنزيما* !لتنفسية 7!خل !لخلية في تأليف عقلي يجب �
نقص قبل !لتفاعل مع !ألكسجين.٥٦

قد  !لتنفسية  !ألنزيما*  بأ جميع  بالعجز  قبولهم مضطرين  يعبر عن  !لتطو>\  !لعالم  هذ! 
�جد* في � �!حد بد!خل !لخلية. �هذ! يعنى خلق !لجهاQ !لتنفسي بكل مكوناته في � �!حد 
 u<نما هذ! !لعالم !لتطو>\ يتجنب !العتر!@ بهذ= !لحقيقة �يعبر عن �نها شر� نصي معا� .

للفكر !لعلمي، �!إلنكا> بالعند ال7له !لخلق على >غم �ضوحها .
 prof.Dr.Russel) �7ليتل   >!سل  هو�.7  عالميًا  !لمعر�@  !آلخر  !لتطو>\   aما 
!لبر�تينا*  على  يعتمد  بوظائفها  �قيامها  !لبر�تينا*  هذ=  �جو7   بأ يعتر@   (Doolittle

!ألخرN حيث يقو6 :
كيف تكو قد تطو> في هذ= !لفترJ !لتي تتميز بالحساسية �!لتعقيد ؟فالمشكلة هنا كيف تكو هذ! 

 قبل تكو  Aلنظا! لهذ!  !ألجز!)  فائدJ �حد  بر�تين aخر؟ �ما هي  يعتمد  بر�تين   كا كل �  Aلنظا!
!لنظاA كامًال؟ ٥٧

 !لقليل من !لتطو>يين !ليوA يتعاملو بالمصا7فة �يعترفو باستحالة تكوين !لماJ7 !لحية �
�!لبر�تينا* مصا7فة. لكنهم �يضًا يستمر� في !لدفاn عن هذ= !لنظرية في سبيل �يديولوجياتهم. 
�في !لسطو> !لتالية بعض !لبيانا* لبعض !لتطو>يين !لمعر�فين عالميًا فيها !العتر!@ باستحالة 

تكوين !لبر�تينا* بطريقة !لمصا7فة:
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�خطًأ هي تجربة ميلر !لباحث !ألمريكي (ستانلي ميلر١٩٥٣ ).
  (H٢)  *!Qغا ، ��ضع خليطًا من  !لتطوير أل�>با>ين   �نابيب  معمل  بتجهيز  قاA ستانلي 
هيد>�جين ، (H٢O) بخا> !لما)  ، (NH٣) �مونيا ، (CH٤) !لميثا �هي !لمو!7 !لتي !عتبر 
تيا>  بتوصيل   Aقا، كهربي   Aنظا على  محتويًا  فيانبو~  !لبد!ئي   Nلجو! !لغال@  في  �جو7هم 
بغلي هذ!   Aقا ثم   .  *!Qلغا! بنفسجية على هذ=   tفو �شعة  تأثير  عالي تحت  كهربي بضغط 
من  ثال}  تخليق  !لنهاية الحظ  �في  !لكهربي  !لتيا>  !ستمر!>  بجانب  7>جة  مائة  �لى  !لخليط 

.Jمة للحياQلال! !لحموu !ألمينية !لعشر�
�قاA بفصل هذ= !لبر�تينا* !لمتكونة من محيط !لتجربة بميكانيكية "!لصيد !لبا>7" كذلك 
حصل على بعض !لحموu !ألمينية !لمختلفة خال6 !لتجا>~ !لتي قاA بها في ظر�@ مماثلة . 
هذ= !لتجربة !لتي قاA بها ميلر تحت هذ= !لظر�@ !لتي قيل �نها كانت بد!ئية نشر* سر�>!ً 

!لحصو6   ال �`لك  كبير!ً.  نجاحا  حققت  �كأنها  !لتطو>يين  بين 
!لكيميائي  !لتطو>  لنظرية  تأييد  يعتبر  !لتجربة  هذ=  من  نتائج  على 
من  !لحيو\  !ألساسي  !لهكيل   Mنتا� �مكانية  بإظها>  أل�>با>ين 
سينا>يو  في   Jهم خطو� هي  �!لتي  !لبسيط  !لبد!ئي  !لغال@   *!Qغا
فمثال  بعضهم  عند  �تأييد!ً  �قباًال  !لتجربة  هذ=  �القت   ، ��>با>ين  
"كا>6 سيجا" عالم !لفضا) !لشهير �صف هذ= !لتجربة بأنها �هم 
مجاًال  ��فسح  !لفضا).٦٤  من   Jلحيا! �ثبا* مجي)  خطوJ إلمكانية 
مثل  !لعامة  �!لنشر!*  !لمد>سية  !لكتب  في  ميلر  لنتائج  �!سعًا 
تبين  !لتي  !لتطو>ية  !ال7عائية  !ألشكا6  هذ=  �كذلك  مجلة"تايم". 
�صل !لحياJ �خذ* مكانا لها في !لمد!>� من �7 تضييع �قت 
ميلر .��ثير في  على تجربة  !لكيميائي �معتمد!ً  !لتطو>  منطلقًا من 

هذ! !لوقت !العتقا7 !لمعر�@ "نيوفيتا ليزA" !لذ\ يقو6 � !لماJ7 تملك  قوJ تكوين نفسها 
٦٥

�>!ثيًا ، من جر!) هذ= !لتجربة.
�لكن جتربة ميلر !ل§ !نطلقت بأفكا> ��>با>ين مؤسس نظرية !لتطو> !لكيميائي 
!شتملت على عناصر عديدJ �لكنها بعيدJ عن !حلقيقة بسبب !حتو!ئها �فكا> سلفية 

�لكساند� �. ��با�ين
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 �7>!� معجز!* !خللق !ألخرN �!ل»�تينا* للوصوª� 6 عقلية مدعى تكو
!ل»�تينا* !ملصا7فة. �كيفية !لتفك® �تكوين !ملنطق لديهم.

�`لك أل من ال يعر@ بنا) !لبر�تينا* �عملها �!لخاليا �!ألنزيما* >بما ال يهتم بنظرية 
 J7تفاصيل �فهم فلسفة  تلك !لمصا7فة يفهم خطو>تها !لحا N�< لمصا7فة هذ=. �لكن كلما!
لإلنسانية مما يستوجب  �قف نشاطها . أل !إليما بهذ= !لنظرية على >غم !أل7لة !لو!ضحة 
 A� علما)   A� باحثين  !لنا�  �كا هؤال)  . سو!)  �!لمنطق  !لعقل  !نهيا>  على  يد6  على خطئها 
�صحا~ كتب �A حتى حاصلين على جائزJ نوبل،�طبعًا � !نهيا> !لعقل يعني هبو� !إلنسانية 
�لى مستوN عدA �7>!� ما يسمعونه من !لخياال* �!ال7عا)!* !لخطيرJ للعلم �!إلنسانية  ، لذ! 
!لعقو6 �!لضمير ! يمنعو! هذ! !النهيا> �� يوصلو! !أل7لة !لصا7قة �لى  يجب على �صحا~ 

!لنا� متخذين تد!بيرهم.
!لخالق  بعظمة  للتعريف  !لبر�تينا*  خلق  في  !هللا  معجز!*  معرفة  هي  !لثانية  !ألهمية  �ما 
!لعقو6 ير� !أل7لة على عظمة  !لعظمية ، لذ! فأصحا~  !لالمتناهية �قد>ته  ��ظها> قد>J !هللا 
!لخالق �!ضحة في !لسمو!* �!أل>u �يتفكر� فيها ، �هذ! يزيد من �يمانهم لذ! يقو6 !هللا 

سبحانه �تعالى في قرaنه:
{8ِنَِّما َيْخَشَى �َهللا ِمْن ِعَباQِِ< �لُعَلَماXُ �8َِّ �َهللا َعِزيٌز َغُفوٌ� ﴾ [ فاطر :٢٨]

تجربة ميلر �لفاشلة

�خذ !لتطو>يو خال6 !لقر !لعشرين يبحثو عن جو!~ لكيفية تكو ��6 خلية حية على 
سطح !أل>u ، �كا �ليكساند>.�.��>با>ين عالم !ألحيا) !لر�سي هو ��6 من قاA  بالد>!سة 
نتيجة  �لى �\  !لعالم  !لكيميائي. �لم يصل هذ!  !لتطو>   J<محا�ال في صو nلموضو! في هذ! 
من خال6 7>!ساته !لتي قاA بها مما جعله يعتر@ قائًال" لألسف � �صل !لخلية هو �كثر !لنقط 

ظالمًا !لتي شملتها نظرية !لتطو> جميعا"٦٣
قد  !لخلية   � على  لالستدال6  بتجا>~  !لتطو>يين  من  !لكثير   Aقا ��>با>ين  !لعالم  �بعد 
تكونت عن طريق !لمصا7فة �لكن كل محا�التهم با)* بالفشل ، ��كثر هذ= !لتجا>~ فشًال 
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، �!لى جانب `لك �يضًا !7عى � !لغال@ !لجوN لأل>u كا ال يحتوN !ألكسجين !لحر ، 
بينما في !ألعو!A !لتي تلت تجربة ميلر ، �ظهر* !أل7لة !لجيوكيميائية (علم !أل>u !لكيميائي) 
!لتي �جريت، �ظهر* عدA صحة تخمينا*  ��>با>ين �ميلر ، �على !لعكس من  �!لتجا>~ 
`لك فإ جميع !أل7لة �ظهر* بشكل قو\ � !لغاQ!* !لطبيعية في !لغال@ !لبد!ئي كانت ثاني 

�لذ��'   �8 يدعو�  �لتطو�يين   �8

جزئيا'  8لى  تتحو@  �لال��عية 

�لعالم  ظر��  في  كاملة  بر�تين 

�لشكل  في  مذكو�  بتتابع  �لبد�ئي 

كشف  �لعالم  �لكن  �لجانبي، 

�لقر�  في   XعاQال� هذ�  بطال� 

.٢٠

�مونيا ميتا�

ثاني �كسيد �لكربو�

Xهيد��جين�لما

�لصو�عق
�آلتية  �لبنفسجية  فو�  �ألشعة 

من �لشمس

 �لحموº �ألمينية

�لسكر

�لفوسفا'

سلسلة �لبولي ببتيد سلسلة �لبولى نيوكليوتيد

�لخلية �لبد�ئية �لمو�Q �لشبيهة بالخلية �لبسيطة

�لبر�تينا' ��ألنزيما' ��لنيوكليوتيد�'
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قدمية . حيث � !لتجربة قد مت جتهيزها على حسب 
تنظيم يناسب !الستدال6 لنظرية !لتطو> !لكيميائي 
!ل§ صممها ��>با>ين ² `هنه  ، كذلك حا�لت 
!لتطو>  نظرية  صحة  على  !الستدال6  !لتجربة 
عن   Jلبعيد!  Nجلو! !لغال@  بيئة   ² !لكيميائي 
 uحلمو! Mحلقائق . فالتنظيم !لذ\ !ستعمله إلنتا!
للغال@   ªأل�! !لظر�@  يناسب  ال   !ألمينية كا
 كا !لترتيب  هذ!   � `لك  جانب   ª�  Nجلو!
فقط  !ألمينية   uحلمو!  Mإلنتا  ´Qمنحا  µميكانيكي
بعيدJ عن !لبيئة !لطبيعية . فإ`! �عيد !لنظر �ª هذ= 
يتم ظهو>  !لعلمية سو@  بتوجيه !حلقائق  !لتجربة 

!ال¶ياQ !لو!ضح.

تنظميا' غير ��قعية في تجربة ميلر

7>� � !لتجربة !لتي قاA بها ميلر لالستدال6 على �مكانية تكوين � ، Jلتجربة بمد! Aبعد قيا
!لعلمية في كثير  !لحقائق  بأنها ال تطابق  !لبد!ئية  !لظر�@  بالمصا7فة تحت  !لحموu !ألمينية 
 من !لنو!حي �سو@ ترN بسهولة � !لهد@ لم يكن علميا عند تنا�6 !لنقط !لتي تبين بطال

هذ= !لتجربة علميًا:
 !لغال@ !لجوN في تنظيم ميلر لم يكن هو !لحقيقة  ،فالظر�@ !لتي كا عليها !لغال@ �
!لجوN !لبد!ئي ال يمكن � تسمح بتكوين !لحموu !ألمينية �� !ألسا� !لالAQ للحياJ ، فلما 
 كا   u<لأل !لبد!ئي   Nلجو! !لغال@   � !7عى  !لكيميائي)  (!لتطو>  نظريته  ��>با>ين  طر� 
مختلفًا تمامًا عن !ليوA ٦٦ ، لذ! �>!7 ستانلي ميلر �قامة 7ليل لنظرية !لتطو> !لكيميائي مستخدمًا 
!فتر!ضا* !لغال@ !لبد!ئي  !لتي �ضعها ��>با>ين في كتابه ١٩٣٦. �لذلك !عتبر ميلر � !لغال@ 
 (H٢O) ، هيد>�جين  (H٢) ، مونيا� (CH٤) ، (NH٣)!لجوN لأل>u كا يتكو من ميتا
بخا> !لما) ، �هذ! يحاكي �يماثل �نتاM !لحمض !ألميني في !لغال@ !لبد!ئي كما `كر= ��با>ين 

ستانلي ميلر
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تر!كما*  �يضًا  ��ثبتت   .
�!لحديد   Aلليو>!نيو  Jمؤكد
�!لصخو>  !ألحجا>  في 
!لتي تقد> �عما>ها بـ ٣,٥ 
مليا> عاA (�جو7 !ألكسجين 

!لجو٦٨N. �لوحظ  !لغال@  من في 
مقد!>   � !الكتشافا*  هذ= 

يكن  لم  !لعهد  هذ!  في  !ألكسجين 
كانت  بل  !لتطو>يين،  !7عى  كما  قليًال 

�صو6  �يضًا  !ألبحا}  .���ضحت  منه   Jكثير كميا*  هنا� 
!لتطو>يين بـ ١٠ aال@ ضعف  توقعه  مما  �كثر   u<أل! !لبنفسجية على سطح   tفو !ألشعة 
!لجوN �`لك  !لغال@  !لكربو في  !لما) �ثاني �كسيد  لتحليل بخا>  !لقد> كا كافيًا  �هذ! 
يؤ7\ �لى ظهو> !ألكسجين . � هذ= !لحقائق !لتي �هملها ميلر في تجربته (�\ �7 !عتبا> 
على  قا7>!ً   ميلر لكا !ستعمل في تجربة   لو كا لوجو7 !ألكسجين) . ال هذ! !ألكسجين 
تحويل !لميتا �لى ثاني �كسيد !لكربو �!لما)؛ ��يضًا على تحويل !ألمونيا �لى نتر�جين �ما) 
 Jمباشر !لبنفسجية    tفو لألشعة  بتعرضها  !ألمينية   uلحمو! تجزئة  على  �يضًا  �!ضحًا   �كا
!نو �جو7  بعد.�!لنتيجة   �Q�� طبقة  فيها  يكن  لم  �نه  �كسجين حيث  بها  يوجد  بيئة ال  في 

 �� يثبتو�   �� �لسنين  ماليين  عبر  حا�لو�  �لتطو�يين   �8

�لمو�Q غير �لحية قد تكونت في ظر�� �لغال� �لجد�7 

تكو�  8مكانية  عد-   �8 �ليو-  لكن   � صدفًا،  �لبد�ئي 

�لبر�تينا' بالمصاQفة  حقيقة معر�فة .
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�كسيد !لكربو(CO٢) �نيتر�جين(H٢O) (N٢) بخا> !لما) �ليس ميتا �هيد>�جين ��مونيا 
�هذ= !لمعلوما* عن !لغال@ !لجوN لأل>u �ثبتت � تجا>~ ميلر ��مثالها قد �قيمت على 
!لتطو>  بالقصد إلثبا* سينا>يو   *!Qلغا! تنظيم غال@ !أل>u . �لكن ميلر قد !ستخدA هذ= 
على حسب  تجربته  فلقد صمم  لذ!   ، تجرييبًا    ١٩٢٤  Aعا �با>ين   ! !لذ\ طرحه  !لكيميائي 
��>با>ين . �!لغاية من `لك ليس تكوين  !لمعر�@ في عهد  !لبد!ئي   Nلجو! !لغال@  مقاييس 
 uلحمو! Mإلنتا AQلال! Nلحية بل !لغاية هي تكوين !لغال@ !لجو! J7قبل !لما Nلغال@ !لجو!
!ألمينية. �كما �فا7" >يتشا>7 كير" في مجلة !لعلوA (SCIENCE) ،ال يوجد 7ليل من �7لة 
!لجيوكيميا) �� !لجيولوجيا !لتي تم جمعها  خال6 !لثالثين عامًا !ألخيرJ �ثبتت ظر�@ !لغال@ 
٦٧ . �قد �7>� !لسبب !لوحيد في !ستمر!> صحة ظر�@ 

!لجوN !لبد!ئي !لذ\ !ستخدمه ميلر 
!لغال@ !لجوN !لبد!ئي هو � نظرية !لتطو> !لكيميائي تحتاM �لى `لك . ال هذ= !لظر�@ 
(!لغال@ !لجوN !لبد!ئي) هي !نسب !لظر�@ !لالQمة لتكوين !لحموu !ألمينية ، �ال يحد} 
تفاعل كيميائي بين غاQ!* !لغال@ !لجوN تحت !لظر�@ !لعا7ية !لطبيعية  ، حتى �! حدثت 
هذ= !لتفاعال* فإنها ال تصل �لى 7>جة تكوين �سا� !لماJ7 !لحية . � محا�لة تكوين �سا� 
 !لماJ7 !لحية في !لغال@ !لجوN عديم !لشحنا* كمثل !نتظا> تفاعل !لما) �!لزيت �� ما7تا

كيميائيتا غير حية.
هذ=   ! حيث   .  Jلحيا! ألصل  !لمطلق  !لعلمي  !ألسا�  هي  ليست  !لتجا>~  هذ=   �
 J7موجو تكن  لم  لها  شبيه   Nخر� �تجا>~  ميلر  تجربة  في  !لمفترضة  !لبد!ئية  !لظر�@ 
!لظر�@   � �ثبتت  قد   Jلحر! !لجيوكيميا)  7>!سا*  كانت   !`� !لبد!ئي   Nلجو! !لغال@  في 
معنا=  �هذ!  !لغال@  هذ!  في  !ألمينية   uلحمو! بتكوين  تسمح  �ال  في  متحكمة  !لكيميائية 
!لمعملية  !لتجا>~  من   n!ألنو! فهذ=  لذلك  مطلقا.  !لتكوين شيئا  في  تمثل  ميلر ال  تجربة   �
في  عليم  خالق  هنا�   � ثبت  بل  !لكيميائي  !لتطو>   nقو� !ستحالة  على  �ثبا*  فقط  ليست 
يوجد   كا  ، فيه   !ألمينية   uلحمو! تكونت  قد  �نه  يقا6  !لذ\  !لعهد  في   !ألمو>.� تنظيم 
!ألمينية.  uلحمو! جميع  تجز�   � يمكن  !لتي  بالكثافة  �كسجين   Nلجو! !لغال@  في 

بها   يستها ال  بكمية  حر  �كسجين  �جو7  !لمتسلسلة   !لجيوكيميائية  !لتجا>~  �ثبتت  لقد 
حتى قبل حياJ !لنبا*  ، حيث ظهو> !لغاQ!* !لبركانية �تشكل قو� قز� عند تبخر !لميا= 
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�قل تفاعًال بكثير من �لغا"�! �لمستخدمة في تجربة ميلر عا� ١٩٥٣ ، �غير �لك  ، �� �لغال� 

�لال"مة  �لكيميائية  �لتغير�!  تمت   ��, كيف  موجو�0ُ   كا�   �,� حتى  ميلر  �فترضه  �لذ7  �لجو9 

بوليمير�!  مثل  تعقيد�ً  �كثر  مجموعا!  ,لى  �ألمينية  �لحمو<  مثل  �لبسيطة  �لجزيئا!  �لتي حولت 

�لبر�تينا!؟"حتى ميلر نفسه كا� متأثر�ً �هو يمد يدJ قائُال" هذJ معضلة ��نها فعُال لمشكلة" ,��ُ كيف 
تنتجو� بوليمر�! ؟ هذJ ليست سهلة كما تبد�.٧٠

كما يبد� �� ميلر نفسه �قتنع بأ� تجربته �ليو� ال تفيد شيئا لتفسير �صل �لحياS ، �في مجلة 
“NATIONAL GEOGRAPHIC “ في عد0ها لشهر ما^[ عا� ١٩٩٨ : هناX مقالة 

تحت عنو�� " �صل �لحياS في �أل^<" تحمل هذJ �لسطو^:
 �� �يفكر��  بل  ميلر  �فترضه  ما  غير  �لبد�ئي  �لجو9  �لغال�   �� يتصو^��  �ليو�  �لعلما`  من  "كثير 

�لغطا` �لجو7 �لبد�ئي يتكو� من ثاني �كسيد �لكربو�  ��لنتر�جين �ليس من �لميتا� ��لهيد^�جين 
��ألمونيا. �هذ� خبر سي` للكيميائيين.٧١

تنظيم �لتجربة لستانلي ميلر : لقد كو� ميلر في تجربته ظر�فًا غير ��قعية � لذلك �� �لتجربة قد �عتبر� 

غير صحيحة في 7نيا �لعلو6 . 

غليا� �لما9

فر�>
فى  �لما9  يضا= 

�لمكثف

خلية �لتفاعل

غاQ �لهيد��جين � �لما9 

��ألمونيا ��لميتا�
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!ألمينية   uللحمو قاتلة  بيئة  �نها  يعني   كا !لبد!ئية  !لبيئة  في  �يضًا  �جو7=   Aعد� !ألكسجين 
 (J7<لبا! Jلمصيد!) Jلطريقة !لمسما! A!ألمينية من بيئة !لتجربة باستخد! uلقد عز6 ميلر !لحمو.
 !لغاQ!* !لتي !ستخدمها ميلر كانت  تناسب ظر�@ !لغال@ !لجوN !لبد!ئي؛ فهل � uفلنفتر
تؤيد نتيجة هذ= !لتجربة تطو>!ً كيميائيًا؟ ال… أل ميلر قد �نتج �يضًا في تجربته غير !لحية 
�لى جانب تلك !لمو!7 !ألساسية للماJ7 !لحية مثل قو!عد !لحمض !لنو�\ �!لحموu !ألمينية 
 Nألخر! !لمو!7  مع  !لحية ستتفاعل  غير  !لمو!7  لكانت  !لتجربة  في   !إلنسا يتدخل  لم  �لم   .
!لحية �كا !ألمر سينتهي عند تكوين مو!7 كيميائية ال قيمة لها �لمنع هذ! !لتفاعل �!لحيلولة 
تفسد  !لتي  !لكيميائية  !لمو!7  هذ=  تم عز6  فقد  !لكيميائي  !لتطو>  نظرية  تر!جيدية  !نتها)   �7
!لحموu !ألمينية �!لتي تحولها �لى مو!7 غير حية من �سط !لتجربة ، لذ! !ستخدA ستانلي ميلر 
مباشر!  بعد تكونها  !ألمينية   uلحمو! !لبا>J7" لحماية   Jلمصيد!  "�� بالفصل   Jلمسما! !لطريقة 
 A!خال6 !لتجربة .��ال سو@ تؤ7\ �لى !نعد J<من !لمو!7 !لثانوية !لمتكونة �!لظر�@ !لضا .
جزئيا* !لحموu !ألمينية؛ �في !لحقيقة ما كا هنا� طرt مثل !لمصيدJ !لبا>J7 في !لغال@ 
 uتكوين �\ حمو !لجوN !لبد!ئي . �كانت ستتجز� هذ= !لحموu في نفس !لمحيط بد�
 J7<لبا! Jلمصيد! Aمينية �خر\ ، كما عبر عنه !لكيميائي >يتشا>7 بليس بقوله" لو لم يكن نظا�
هذ! لكانت !لمنتجا* !لمتكونة ستنعدA عن طريق !لمصد> !لكهربائي٦٩.� لذلك فا ميلر لم 
 Jلمصيد! !لتي قاA بها لوال طريقة "  !لسابقة  �ميني �!حد في تجربته  يحصل على �\ حامض 
!لبا>J7".� بالطبع لقد !نها> !7عا) !لتطو>يين !لذ\ يقو6"� !لماJ7 !لحية قد ظهر* عن طريق 
!لمصا7فا* !لعشو!ئية" �`لك أل تجربة ميلر �ثبتت � !لحموu !ألمينية ال يمكن �نتاجها �ال 
في بيئة !لمعمل حيث يتم  تنظيم جميع !لظر�@ �بتد!خال* معينة.�هكذ! فقد تخلى علما) 
!لتطو> عن هذ= !لتجربة �� كانت ما تز!6 تعر@ كاكتشا@ علمي هاA في بعض !لمصا7> 
!لتركية . بينما في !ألعو!A !ألخيرJ في بعض !لمجال* !لعلمية !لغربية  � هذ= !لتجربة ال تفيد 
 ”EARTH“ تسمى  Jشهير  J<متطو علمية  مجلة  �صفته  ما  �هذ!   ،  Jلحيا! �صل  في  شيئًا 

!أل>u !لصاJ<7 في شهر فبر!ير عاA ١٩٩٨ في مقالة تسمى"محو> !لحياJ"حيث قالت
 بأ  u<أل! علما)  !عتر!@  هي  !لشبها*  هذ=  �!حد،   Aليو للشبها*   uتعر قد  ميلر  سينا>يو   �"

 *!Qلنتر�جين في !ألسا� �هذ= !لغا!� !لغال@ !لجوN !لبد!ئي كا يتكو من ثاني �كسيد !لكربو
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!لما)  جز�  يظهر  !لر!بطة  تلك  تكوين  �عند  !لبيتيد!*"  عد7  ">!بطة  تسمى  >!بطة  بو!سطة 
(H٢O) �`لك !لوضع يبطل >�N !لتطو>يين !لذ\ يقو6 � !لحياJ ظهر* ��ًال في !لبحا>.�على 

حسب !لقاعدJ !لكيميائية !لمعر�فة "لوشاتولييه" �!لتحلل !لمائي �!لكحولي فإنه ال يتم !لتفاعل 
��قلها  !لكيمائية  !لتفاعال*  �صعب  من  !لتفاعل  �هذ!  مائي  في �سط  !لما)  نو!تجه  من  !لذ\ 
!لتي  !ألماكن  �نها   !لتطو>يو عنها  يقو6  !لتي  !لمحيطا*  فإ هذ=  لذ!  !لحد�}  في  !حتماًال 
تكونت فيها !لحموu !ألمينية �هى في !لحقيقية !ألماكن غير !لمناسبة قطعيًا لتكوين !لبر�تينا* 
 � عن طريق >بط !لحموu !ألمينية معًا .�من ناحية �خرN؛ �نه يستحيل � يدعى !لتطو>يو
!لحياJ قد تكونت في !ليابسة بتغيير !7عائهم �ماA هذ= !لحقائق، أل !لبيئة !لوحيدJ !لتي تحمي 
!لحموu !ألمينية !لتي يفترu تكوينها هي !لبحا> بعيد!ً عن !ألشعة فوt !لبنفسجية !لتي سو@ 
 تحترt بسبب هذ= !ألشعة . �ما قاعدJ لوشاتولييه  �!لتحلل !لمائي �!لكحولي تجزA بعدA تكو

!لماJ7 !لحية في !لبحا> �هذ! يعتبر مشكلة لنظرية!لتطو>.

تجربة فوكس

بعد هذ! !لمأtQ !لذ\ �!جهه !لتطو>يو؛  !تجهو! �لى �نتاM سينا>يوها* مختلفة لحل مشكلة 
 SYDNEY”"ين نظرياتهم،  ��شهر هؤال) !لباحثين هو "سيدني فوكسQ!لما) !لتي قلبت مو!
FOX “ !لذ\ طر� نظرية عجيبة لحل هذ=  !لمشكلة: على حد Qعمه � !لحموu !ألمينية 

 N7� !هذ !أل�لى قد تكونت بجانب صخو> بركانية بعد تكوينها في !لوسط !لبد!ئي؛ لذ! فإ
 �لى تبخر !لما) بسبب !لحر!>J !لعالية �بذلك يمكن تجمع  !لحموu !ألمينية !لتي جفت لتكو
!لبر�تينا* �لكن هذ! !لحل !لغريب �يضًا لم يحظى بالقبو6 من �حد . أل !لحموu !ألمينية 
ما كانت لتقا�A هذ= !لحر!>J !لعالية !لتي عرضها فوكس  ، أل !ألبحا} !لقائمة كانت تثبت 

تجزئة !لحموu !ألمينية مباشرJ �ماA هذ= !لحر!>J !لعالية .
�لكن فوكس لم يتكاسل، �جمع !لحموu !ألمينية !لمنقاJ بالحر!>J في بيئة مجففة تحت 
ظر�@ خاصة جد!ً في !لمعمل. �لقد تم تجميع !لحموu !ألمينية �لكن لم يتم !لوصو6 �لى 
!لبر�تينا* . !نما تم !لحصو6 على مجر7 سالسل !لحموu !ألمينية مرتبطة مع بعضها عشو!ئيًا  
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عندما !7خلو! ثاني �كسيد !لكربو � نتر�جين في �سط !لتفاعل في !لمكونا* !لعضوية 
!لتي �نتجت كانت في غاية !لرJ(!7  ، بنفس نسبة كثافة مكعب !لمرقة !لغذ!ئي عند �ضعه في 
حماA سباحة  ، فالعلما) يصعب عليهم حتى !لتخيل في �مكانية نشأJ !لحياJ في محلو6 غير 
مركز مثل هذ! !لحسا)؛ فالنتيجة هي !نه ليس تجربة ميلر �� محا�ال* تطو>ية �خرN تستطيع 
 Jجميع !ألبحا} تظهر !ستحالة نشأ� ،  u<على !أل Jتر7 على سؤ!6 كيف تكونت !لحيا �
لهذ=  !لتطو>يين  �نكا>  �ما  مباشرJ؛  قد خلقت   Jلحيا!  � على  تد6  بالمصا7فة كذلك   Jلحيا!
!لحقيقة !لو!ضحة فيصد> من � لديهم !ألفكا> !لخاطئة !لمسبقة �!لمخالفة للعلم ��يضًا يعتر@ 

" ها>�لد يو>N " !لذ\ شا>� في تنظيم ميلر مع �ستا`= " ستانلي ميلر" حيث يقو6:
"نحن !لذين قمنا بأبحا} عن �صل !لحياJ مهما قمنا بأبحا} في هذ! !لموضوn سنصل �لى 
 Jلحيا! نتيجة � !لحياJ معقدJ حتى �نها يستحيل � تتطو> في �\ �>u  ، �نما نحن نؤمن بأ
تطو>* عن طريق ماJ7 ال حياJ لها على هذ= !أل>u تعبير!ً عن !عتقا7نا؛ �لكن 7قة تعقيدها 

تجعلنا ال نستطيع � نتخيل كيفية تطو>ها"٧٢

تجربة فاشلة �خر7 : تجربة فوكس

!لو!ضح كدليل  !لتطو>يين ما Q!لو! يحا�لو !ستخد!A تجربة ميلر على >غم فشلها  بعض 
على � !لحموu !ألمينية تكونت من !لمو!7 غير !لحية عن طريق !لمصا7فة؛ �لكن حتى لو 
كانت هذ= !لنتيجة قد تحققت ما كانت مشاكلهم قد !نتهت أل هنا� خطو!* �خرN �كثر 
 !لحموu !ألمينية يجب عليها � تجتمع �تكو  تقابلهم �كثر مما سبق �أل تعقيد!ً سو@ 

!لبر�تينا* !لتي هي �كثر تعقيد!ً منها .
فاال7عا) !لقائل " � !لبر�تينا* قد تكونت بالمصا7فة في !لظر�@ !لطبيعية " هو !7عا) `\ 

حقيقة �كثر من !ال7عا) !لقائل " � !لحموu !ألمينية قد تكونت بالمصا7فة "

مشكلة تخليق �لبر�تينا' في �لوسط �لمائي

�`لك  !لبر�تينا*  لتكوين  بينها  فيما  كيميائيا  تتر!بط  !ألمينية    uلحمو!  فإ `كرنا  كما 
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!لبد!ئي. .!ألشعة فوt !لبنفسجية !لمكثفة !لتي تصل �لى !أل>u، �!لظر�@ !لكيميائية �!لفيزيائية 
!لضا>J !لتي كانت في !لبيئة  !لبد!ئية غير !لمستقرJ  ، كانت ستؤN7 �لى تجزئة هذ= !لسالسل 
من !لحموu !ألمينية قبل � تهيئ لها �مكانية !الستمر!> في !لوجو7.  كما �نه ال يمكن �جو7 
!لحموu !ألمينية  في �عماt !لميا= !لتي ال تستطيع � تصل �ليها !ألشعة فوt !لبنفسجية �`لك 
 فا !لمعطيا*  ،  !لمائي �!لكحولي  .�تحت �ضو!) هذ=  لوشاتولييه  �!لتحلل   Jلقاعد �فقًا 
 Jهي !لجزيئا* !لتي تشكل بد!ية !لحيا  PROTENOIDS *شبا= !لبر�تينا� !لر�\ !لقائل با

قد فقد تأثير= بين >جا6 !لعلم.

بجانب  �لصخو�  8لى  �نتقلت  �لمحيط  في  تكونت   �� بعد  �ألمينية   ºلحمو�  �� فوكس   Áطر لقد 

�لبركا�، �لكن �QعاX فوكس هذ� لم يلق قبوًال في �لجها' �لعلمية أل� �لحموº �ألمينية سو� لن 

. �تتحمل  هذ< �لد�جة �لعالية من �لحر��
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�لكنها بعيدJ تمامًا عن �\ بر�تين حي؛ لو كا فوكس 
7>جة   *!` في  !ألمينية   uلحمو!   ً �ضع   على  !ستمر 

٧٤.J<!لتجز�* بفعل !لحر J<!لحر!
!لتي جعلت تجربة فوكس ال معنى   Nلنقطة !ألخر!�
!لتي  !ألمينية   uلحمو!  Aيستخد لم  فوكس   � هي  لها 
�نتجتها تجربة ميلر؛ !لحموu !ألمينية !لنقية في !لكائنا* 
!متد!7 ميلر . بل  �نها  !لتي تدعى  !لتجربة  !لحية . �لكن 
لها  !لتي توصل  !لنتيجة  تنطلق من   ! !ستخدA كا البد 
ميلر . �لكن سو!) �كا فوكس �A �\ باحث غير= فإنه لم 

يستخدA !لحموu !ألمينية  !لتي �نتجتها تجربة ميلر.٧٥
في  حتى  �يجابي   7<  \� فوكس  تجربة  تلق  �لم 

!لمحافل !لتطو>ية  ، �`لك أل سالسل !لحموu !ألمينية غير !لمفيدJ !لتي توصل �ليها فوكس 
!لبر�تينا* !ألساسية   كا �!ضحًا �نه ال يمكن �نتاجها في !لظر�@ !لطبيعية، غير `لك، فإ
للماJ7 !لحية ماQ!لت لم يتم !لحصو6 عليها �لم يتم بعد حل مشكلة �صل !لبر�تينا* كما !7عي 
 CHEMICAL ENGINERING”هي� J6 !ألمر �في مقالة نشرتها مجلة علمية شهير��

NEWS ”  �خبا> !لهندسة !لكيميائية عن تجربة فوكس حيث يقا6 :

شكل  في  ببعضها  !ألمينية   uلحمو! >بط  في   !آلخر!  �!لباحثا فوكس  سيدني  نجح  لقد   "
مسمى”PROTENOIDS “  �� �شبا= !لبر�تينا* في ظر�@ لم تكن موجوJ7 قط في !لعهو7 
!أل�لى للعالم باستخد!A �ساليب تسخين خاصة جد!ً . �على >غم `لك فإ هذ= !لبر�تينا* ال تشبه 
لو  مفيدJ".حتى  غير  �جز!) عشو!ئية  �نما هي  !ألشكا6  من  بأ\ شكل  !لحي  !لجسم  في   J7لموجو!

كانت هذ= !لجزيئا*  قد تكونت فعًال في !لعهو7 !أل�لى �ال يمكن تجزئتها ٧٦
�نتجها فوكس  كانت  !لبر�تينا* هذ= PROTENOIDS !لتي  !لحقيقة � �شبا=  �في 
بعيدJ تمامًا عن !لبر�تينا* من حيث  !لبنية �!لعمل. �!لفرt بينها �بين !لبر�تينا* كفرt تر!كم 

!لمعد !لخاA �!لجهاQ !لتكنولوجي !لمعقد.
غير `لك، حتى لو تم تر!كم هذ= !لحموu !ألمينية لم يكن لها حظ في !لغال@ !لجو\ 

سيدني فوكس
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. Jجو7 خالق نظم عمل �تكوين هذ= !لمركبا* !لمعقد�
لذ! فإ في هذ! !لقر سو@ يد>� !لنا� هذ= !لخر!فا* �يد>كو �جو7 !لخالق، لذلك 

.  !لثابتة لكل Qما �مكاaلنا� في تدبر حقائق !لقر! Jجب !لمؤمنين 7عو!� فا

  ﴾ فَعَدَلَك   sَ� َفَسوَّ َخَلَقَك   qلَِّذ� �لَكِريِم  ِبَربَِّك   sَََّغر َما  �ِإلْنَساُ�  َ�يَُّها  َيا   ﴿
[�النفطا�:٦-٨].
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� �خير!ً �بعد كل ما `كر،  يتضح � !لهد@ من تأليف هذ! !لكتا~ ليس علميًا بحتًا �كثر 
من كونه 7ليًال على قد>J !هللا !لفائقة �مدN �عجاQ= في !لخلق �� !هللا سبحانه �تعالى هو !لخالق 
. !لوحيد �!إلله !لوحيد �يظهر هذ! في خلقه للكائنا* !لتي سو@ تظل هي aية !هللا في !لكو

 �يجر� !لبر�تينا*  مجا6  في   يتخصصو !لذين  !لعلما)  من  كثير  �جو7  من  �بالرغم 
هذ=  �تكوين  عمل  مصا7فة  �هو  �ال  خطأ  في  �قع  منهم  كثير!ً   � �ال  �نها>!ً  ليًال  �بحاثهم 
!لبر�تينا* بالرغم من علمهم بمدN تعقيد �كما6 تركيب هذ= !لمو!7 مثًال !عتقا7هم با جز)!ً 

 ينقل !ألكسجين في !لدA بطريقة ما!� Jقد قر> فجأ Jمن هذ= !لمركبا* !لمعقد
غير  !ال7عا)!*  بهذ=   مقتنعو بهم إلقناعهم كما هم  !لنا�  ثقة   يستغلو !لعلما)  �هؤال) 
!لمقبولة . لذ! فا هذ! !لكتا~ ينفي نظرية !لصد@ !لتي فرضها !لعلما) ثم صدقوها، بل يثبت 
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لقد تنا�لنا مسألة !نهيا> نظرية !لتطو> �7الئل !لخلق في مو!ضع كثيرJ من �عمالنا، �سو@ ُنو!صل 
 Jينا �نه من !لفائد�< nلكن بالنظر �لى !ألهمية !لبالغة !لتي يكتسيها هذ! !لموضو�  .Nلك  في �عما6 �خر`

�ير!7 ملخص لذلك في هذ! !لموضع �يضا. 
      

�النهيا� �لعلمي للنظرية �لد���ينية

بالرغم من � هذ= !لنظرية تعو7 في جذ�>ها �لى !لتا>يخ !إلغريقي !لقديم، �ال �نها شهد* ��سع 
!نتشا> لها في !لقر !لتاسع عشر . كا �هم تطو> شهدته !لنظرية هو صد�> كتا~ تشا>لز 7!>�ين 
 u<لمختلفة على !أل! n!ألنو! "�صل !ألنو!n" !لذ\ صد> عاA ١٨٥٩. في هذ! !لكتا~ ينكر 7!>�ين �
قد خلقها !هللا. يقو6 7!>�ين � جميع !لكائنا* !لحية لها جد مشتر� ��نها قد تنوعت �!ختلفت بسبب 

.!ختالفا* طا>ئة متد>جة �تت عليها عبر !ألQما
 ."u!على �\ حقيقة علمية ثابتة، بل �نها مجر7 "�فتر Aنظريته ال تقو �كما يقر 7!>�ين نفسه، فإ
عال�J على `لك، يعتر@ 7!>�ين في فصل مطو6 من كتا~ بعنو! "!لمصاعب !لتي تو!جهها !لنظرية" 

 !لنظرية تتها�N �ماA !لعديد من !ألسئلة !لحرجة.�
عقد 7!>�ين aماله 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 7!>�ين �ماA !لعلم !لحديث من خال6 ثال} نقا� >ئيسية:

.u<على �جه !أل Jتفسر كيف نشأ* !لحيا ١-لم تتمكن هذ= !لنظرية بأ\ �سيلة من !لوسائل �
٢-ال يوجد �\ !كتشا@ علمي يد6 على قد>J "!لتقنيا* !لتطو>ية" !لتي تفترضها !لنظرية على !لتطو> 

في �\ حا6 من !ألحو!6.
٣-مايثبته !لسجل !إلحاثي  هو عكس !ال7عا)!* !لتي تقوA عليها نظرية !لتطو>.

سنناقش في هذ! !لفصل هذ= !لنقا� !لثال} !لرئيسية:

��لعقبة �أل�لى �لتي  لم تذلل: �صل �لحيا

 u<ظهر* على سطح !أل Jجميع !لكائنا* !لحية قد تطو>* عن خلية �حيد تقو6 نظرية !لتطو> �
 n!ينشأ  عنها !لماليين من !ألنظمة �!ألنو � Jلبد!ئية منذ ٣,٨ ماليين سنة. �لكن كيف يمكن لخلية �حيد!
!لحية؟  ��`! كا هذ! !لتطو> قد حد} فعًال فلما`! لم تظهر عالئمه في !لسجال* !إلحاثية ، هذ! سؤ!6 
لم تتمكن !لنظرية !إلجابة عليه. �ال � !لسؤ!6 !أل�6 !لذ\ بقي يو!جه هذ= !لنظرية، !لتي لم تجد جو!با 
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لقد ظهر* !لنظرية !لّد!>�ينية، يعني نظرية !لتطو> بهد@ >فض فكرJ !لخلق، بيد �نها لم تنجح في 
`لك، �ُ!عتبر* مجر7 سفسطة خا>جة عن نطاt !لعلم. �هذ= !لنظرية تّدعي � !لكائنا* !لحية تولد* 
بطريق !لمصا7فة من !لكائنا* غير !لحية، �قد تم >7ها �نقضها بعد �ّ �ثبت !لعلم  �ّ !لكو �!لكائنا* 
!لحية تحتو\ على �نظمة غاية في !إلعجاQ. �على هذ! !لنحو �ثبت !لعلم كذلك � !هللا تعالى هو خالق 

!لكو �خالق جميع !لكائنا* !لحية.        
�هذ= !لنظرية ال تقوA سوN على مناقضة !لحقائق !لعلمية �!ألكا`يب !لتي ترتد\ لبا� !لعلم �جملة 
من !لتزييفا*، �قد تم !لقياA بحملة �!سعة على نطاt !لعالم لكي تبقى هذ= !لّنظرية قائمة على �قد!مها، 

غير � هذ= !لحملة لم تتمكن من �خفا) !لحقيقة.  
لقد تعالت !ألصو!* خال6 !لثالثين سنة !لماضية في 7نيا !لعلم تبّين بأ نظرية !لتطو> تمثل �كبر خديعة 
في تا>يخ !لعلم. �قد �ثبتت !ألبحا} !لتي �جريت بشكل خا� !عتباً>! من عاA ١٩٨٠ بأّ !إل7عا)!* 
!لّد!>�ينية عا>ية تماما من !لّصحة، �قد تم !لتصريح بذلك من قبل !لعديد من كبا> >جا6 !لعلم.  ففي 
!لواليا* !لمتحدJ بشكل خا�، صر� !لكثير من علما) !لبيولوجيا �!لكيميا) !لحيوية �علم !لحفريا* 
�غيرها من !لعلوA !ألخرN بأ !لد!>�ينية �صلت �لى طريق مسد�7 ��ّ �صل !لكائنا* !لحية هو !لخلق.  

�!ليوA تؤكد !لتطّو>!* !لعلمية بأ !لكو �جميع !لكائنا* !لحية قد ُخلقت من قبل !هللا تعالى.   

�نهيا� �لّد���ينية
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�لمحا�ال' �لعاجز� في �لقر� �لعشرين

 ��6 من تبنى موضوn منشأ !لحياJ في !لقر !لعشرين كا !لتطو>\ !لمشهو> �لكسند> ��با>ين. �
لك !لقر، حا�6 من خاللها �ثبا* �مكانية  تقدA هذ! !لعالم بالعديد من !آل>!) !لعلمية في !لثالثينيا* من̀ 
تطو> خلية !لكائن !لحي عن طريق !لصدفة. �ال � 7>!ساته لم تنته �ال بالفشل، مما حد! بأ�برين تقديم 

!العتر!@ !لتالي:
!ألنظمة  تطو>  7>!سة  في  غموضًا  !لنقا�  �كثر  !أل�لى   !لخلية  منشأ  مشكلة  بقيت  لألسف،   "  

!لحية".٧٨
 Jكثر هذ= !لتجا>~ شهر� حمل !لتطو>يو بعد ��برين مسؤ�لية حل مشكلة منشأ !لحياJ. �كا
 *!Qهذ! !لعالم بدمج عد7 من !لغا A١٩٥٣. قا Aبها !لكيميائي !ألمريكي ستانلي ميللر عا Aتلك !لتي قا
!لتي يفترu �نها كانت موجوJ7 في !لمنا½ !لبد!ئي لأل>u، ��ضا@ �ليها مقد!> من !لطاقة. من خال6 
هذ= !لتجربة تمكن ميللر من تركيب عد7 من !لحموu !ألمينية (!لجزيئا* !لعضوية) !لتي تتو!جد في 

تركيب !لبر�تينا*.
 �ال �نه لم تمض عدJ سنو!* حتى ثبت بطال هذ= !لنظرية، !لتي كانت تعتبر خطوJ >!ئدJ في تقدA نظرية 

!لتطو>، فالمنا½ !لذ\ !ستخدA في هذ= !لتجربة كا مختلفًا جد!ً عن !لظر�@ !أل>ضية !لحقيقية.٧٩
�بعد فترJ من !لصمت !عتر@ ميللر � !لمنا½ !لذ\ !ستخدمه في تجربته كا غير حقيقيًا.٨٠

لقد با)* جميع محا�ال* !لتطو>يين في �ثبا* نظريتهم في !لقر !لعشرين بالفشل. يعتر@ !لعالم 
 Aعا "u<لجيولوجي با7! من معهد سكريبس في سانت ياغو بهذ= !لحقيقة في مقالة نشرتها مجلة "!أل!

:١٩٩٨
 نتمكن من حل !لمشكلة !لتي بد�نا !لقر معها �هي : كيف � "ها نحن !ليوA نغا7> !لقر !لعشرين �7

بد�* !لحياJ على !أل>u؟"٨١

��لبنية �لمعقد� للحيا

!لسبب !لرئيسي !لذ\ ��قع نظرية !لتطو> في مأtQ "كيف بد�* !لحياJ" هو � !لكائنا* !لحية، حتى 
!لبسيطة منها، تنطو\ على بنيا* في غاية !لتعقيد. فالخلية !لو!حدJ من !لكائن !لحي �كثر تعقيد!ً من �\ 
 منتج تقني صنعته يد !لبشر. فحتى يومنا هذ! ال يمكن أل\ مختبر كيميائي مهما بلغت 7>جة تطو>= �

ينجح في تركيب خلية حية من خال6 تجميع عد7 من !لمو!7 !لعضوية مع بعضها.
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عليه حتى !آل، هو كيف نشأ* "!لخلية !أل�لى".
تقبل  �ال  بالخلق  تعتر@  ال  !لتي  !لتطو>،  نظرية  تفسر 
بوجو7 خالق، نشو) !لخلية !أل�لى على �نها �تت عن طريق 
 !لصدفة !لتي تتضمنها قو!نين !لطبيعة. حسب هذ= !لنظرية تكو
!لماJ7 !لحية قد نشأ* من ماJ7 غير حية نتيجة للعديد من 
!لمصا7فا*، �من !لمؤكد � هذ! !لزعم ال يتو!فق مع �بسط 

قو!عد علم !ألحيا).

��لحيا� تنشأ من �لحيا

في هذ! !لكتا~، لم يتطرt 7!>�ين �لى �صل !لحياJ. فقد 
 u!في عصر= يعتمد على !إلفتر Jلفهم !لبد!ئي لحقيقة !لحيا! كا
 بأ !لكائنا* !لحية `!* بنيا* بسيطة جدً!. لقد القت نظرية !لنشو) !لتلقائي !لتي !نتشر* في !لقر�
!لوسطى، �!لتي تقو6 � !لمو!7 غير !لحية تجمعت من تلقا) نفسها لتشكل كائن حي، >�!جًا �!سعًا في 
 �� ،Aلحشر!* تنشأ عن بقايا !لطعا! `لك !لزمن. من !العتقا7!* !لتي نتجت عن هذ= !لنتيجة هي �
!لجر`! تأتي من !لقمح. هنا يجد> بنا � نتعرu لتجربة مضحكة قاA بها !لبعض، حيث تم �ضع بعض 

!لقمح على قطعة �سخة من !لقما�، �كا !لمنتظر � يخرM جر`!ً بعد برهة من !لزمن.
!ته كا يعتقد � !لديد! تخرM من !للحم؛ �ال �نه لم يلبث !لعلم � �ثبت � !لديد! ال  �من !لمنطلق̀ 

.J7بالعين !لمجر Nمن !للحم بشكل تلقائي، ��نما يحملها !لذبا~ بشكل يرقانا* ال تر Mتخر
كا هذ! !العتقا7 سائد!ً في !لزمن !لذ\ كتب فيه 7!>�ين كتا~ "�صل !ألنو!n" ، فقد كا يعتقد 

بأ !لبكتريا جا)* �لى !لوجو7 من ماJ7 غير حية �كا هذ! !العتقا7 مقبو! علميًا.
لم يطل !لوقت حتى �علن باستو> نتائج 7>!ساته !لطويلة ��بحاثه !لكثيرJ !لتي تدحض �سا� نظرية 

:١٨٦٤ Aعا 7!>�ين. قا6 باستو> في محاضرته !لتي �علن فيها عن !نتصا>!ته في !لسو>بو
"ال يمكن � تستفيق نظرية !لنشو) !لتلقائي من !لضربة !لصاعقة !لتي �صابتها بها هذ= !لتجربة !لبسيطة." 

٧٧

قا�A !لمد!فعو عن !لنظرية !لد!>�ينية !كتشافا* باستو> لوقت طويل. �ال � ماجا) به باستو> باإلضافة 
�لى ما كشف عنه !لتقدA !لعلمي من !لبنية !لمعقدJ لخلية !لماJ7 !لحية، �بقيا فكرJ �جو7 !لحياJ على سطح 

!أل>u عن طريق !لصدفة في مأtQ لم تستطع !لخر�M منه.

 شا�لز ���Qين
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  تبقى في معركة !لحياJ. على سبيل !لمثا6، عندما تهاجم !لحيو!نا* !لمتوحشة قطيعًا من !لغزال، فإ�
!لغزال !ألقوN �!لتي يمكنها � تركض بسرعة �كبر هي !لتي ستنجو! �تبقى على قيد !لحياJ. �هكذ! 
يتشكل قطيع جديد من !ألقويا) �!لسريعين فقط. �لكن، �لنفترu �ننا سلمنا بهذ! جدًال، فهل يمكن 

 يتطو>�! بأ\ شكل من !ألشكا6 ليصبحو! خيوًال مثًال؟ بالطبع ال.� لهؤال) !ألقويا) من قطيع !لغزال
لذلك نقو6 � هذ= !لفكرJ ال قوJ تطو>ية لها. 7!>�ين نفسه كا قلقًا بشأ هذ= !لحقيقة !لتي �ضعها 

في كتابه �صل !ألنو!n حيث قا6:
"ال يمكن لقانو !الصطفا) !لطبيعي � يحقق شيئًا مالم تحد} تغيير!* فر7ية �يجابية".٨٣

sتأثير الما�

�لكن كيف حتد} هذ= "!لتغ®!* !إل¾ابية"؟ حا�6 7!>�ين !إلجابة على هذ! !لسؤ!6 من خال6 !لفهم 

!لبد!ئي للعلوA ² `لك !لوقت. فحسب نظرية الما>� !لذ\ عا� قبل 7!>�ين، فإ !لكائنا* !حلية تو>} صفاִדا 

!ل§ !كتسبتها خال6 حياִדا �ª !ألجيا6 !لتالية ، �هذ= !لصفا* تتر!كم من جيل �a ªخر لتشكل �نو!n جديدJ من 

!لكائنا* !حلية. فحسب الما>�، !لز>!فا* هي كائنا* تطو>* عن !لظبا) عندما كانت جتاهد من �جل !لوصو6 

�ª !لثما> !ل§ حتملها !ألشجا> !لعالية، فطالت >قبتها من جيل �a ªخر حÁ !ستقر* على هذ! !لطو6.

 Aثها عن !لطعاÂ (لدبب غطست ² !ملا) �ثنا! �باقتفا) �ثر=، ��>7 7!>�ين مثاًال مماثًال ² كتابه فقا6 �
فتحولت  �ª حيتا على مر !ألجيا6".٨٤

�8 �لطفر�' �لو��ثية ال يمكن بأq حا@ من 

 : DNA لـ ��ألحو�@ �� �� تظيف معلوما' جديد

فاألجز�X �لتي تكو� �لمعلوما' �لجينية عندما تنز� من 

�ماكنها 8ما �� يحدc لها خر�h �� تنتقل 8لى قسم 

zخر من �لـ DNA، فالطفر�' �لو��ثية ال يمكن �بد� 

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

خاصية 8ضافية. ما يحدc من جر�X �لطفر�' 

�لو��ثية �مو� غير عاQية كأ� تخر� �لرجل من 

�لظهر ��  تخر� �أل�j من �لبطن.      
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 !لظر�@ !لمطلو~ توفرها لتركيب خلية حية هي �كثر بكثير من � ُتعرu. فإمكانية تركيب �حد �
!لبر�تينا* !لتي تعتبر حجر !ألسا� في !لخلية بشكل عشو!ئي هي ١ �لى ١٠٩٥٠ �هذ! بالنسبة لبر�تين 

مكو من ٥٠٠ حمض �ميني؛ �في !لرياضيا* يعتبر �\ !حتما6 �صغر من ١٥٠ مستحيًال!
 جز\) !لـ DNA !لذ\ يتو!جد في نو!J !لخلية �!لذ\ يخز !لمعلوما* !لو>!ثية، هو في حد �
`!ته بنك معلوما* معجز. فلو � !لمعلوما* !لمشفرJ 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 �خرN مثيرJ: فجز\) !لـ DNA ال يمكنه � يتضاعف �ال بمساعدJ بعض 
!لبر�تينا* !لمختصة (!ألنزيما*)، �هذ= !ألنزيما* ال يمكن � تتشكل بد�>ها  �ال من خال6 !لمعلوما* 
!لمشفرJ في جز\) !لـ DNA. �بما � كل منهما يعتمد على !آلخر ، فمن !لضر�>\ � يتو!جد! في 
!لوقت نفسه عند عملية !لتضاعف.�هذ! يأتي بالنظرية !لقائلة � !لحياJ قد نشأ* من تلقا) نفسها �لى 
طريق مسد�7. �قد !عتر@ !لبر�فسو> ليسلي ��>جيل ، �هو تطو>\ مشهو> من جامعة سانت ياغو 

:١٩٩٤ Aألمريكية عا! Aنشر في مجلة !لعلو nكاليفو>نيا بهذ= !لحقيقة من خال6 موضو
"من !لمستحيل � تكو !لبر�تينا* �!لحموu !آلمينية، �كالهما جزيئا* معقدJ، قد نشأ* من تلقا) 

نفسها في نفس !لوقت �في نفس !لمكا. �ضف �لى عدA �مكانية تو!جد �حدهما �7 !آلخر . �هكذ! 

�من !لنظرJ !أل�لى يجد �حدنا �نه من !لمستحيل � تكو !لحياJ قد نشأ* من خال6 عمليا* كيميائية 
بحتة"٨٢

ال شك �نه �`! كا من !لمستحيل � تنشأ !لحياJ من �سبا~ طبيعية، فال بد �نها قد "خلقت" بيد 
خالق. هذ= !لحقيقة تلغي نظرية !لتطو> ، �!لتي تهد@ بالد>جة !لرئيسية �لى �نكا> !لخلق، من �ساسها.

�ألفكا� �لخيالية لنظرية �لتطو�

!لنقطة !لثانية !لتي تدحض نظرية 7!>�ين هي � كال !لمفهومين !للذين �ضعتهما !لنظرية كـ "تقنيا*  
تطو>ية" ثبت �نها في !لحقيقة ال تملك �\ قوJ تطو>ية.

لقد !عتمد 7!>�ين في خدعة !لتطو> !لتي خرM بها على فكرJ "!إلصطفا) !لطبيعي". �قد ضمن هذ= 
!لفكرJ في كتابه: "�صل !ألنو!n ، عن طريق !الصطفا) !لطبيعي..."

يقو6 قانو !الصطفا) !لطبيعي � !لكائنا* !لحية !لتي تمتلك خصائص قوية فقط هي !لتي  يمكن 
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تغ®!* عشو!ئية ، ��\ تغ® غ® منظم، عال�J على !ملنظم ، ² �\ كائن حي >!قييتنحد> به ¶و !ألسو) 

�ال ترتقي به �ª !ألفضل. فاÅزJ !أل>ضية !ل§ قد تصيب �حد !ألبنية على سبيل !ملثا6، ستتسبب ² تغي® 
² !إلطا> !لعاÅ Aا، �هذ! بالطبع ما لن يكو حتسينµ ² !لبنا)."٨٥

Åذ! ليس غريبµ غيا~ �\ 7ليل على �جو7 طفرJ كانت !لسبب ² تغي® !لشفرJ !لو>!ثية ¶و !ألفضل. 

 !لطفرJ !ل§ !عت»* من تقنيا* !لتطو> ال � ´`� µعلى !لعكس فجميع !لطفر!* كانت ناكسة . �صبح �!ضح

جتلب على !لكائن !حلي �ال !ملزيد من !لضعف �جتعله عاجز´. ( من !لتأثر!* !لشائعة للطفرJ ² !لعصر !حلديث 

مرu !لسرطا). �طبيعي � ال تكو تقنية مدمرJ من تقنيا* "!لتطو>"، كما ال ميكن لـ "!الصطفا) !لطبيعي 

 ينجز شيئµ بنفسه. �هذ! يعÆ �نه ال يوجد تقنيا* تطو> ² !لطبيعة. �بانتفا) �جو7 هذ= !لتقنيا* تنتفي �  "

عملية !لتطو>.

�لسجال' �إلحاثية: 

ال Qليل على �جوQ �شكا@ مرحلية

نظرية  !ال7عا)!* �ضوحµ ² سينا>يو  �كثر  !ملستحاثا* على  7ليل ² سجل  يوجد �\  !حلقيقة ال   ²

!لتطو>.

حسب نظرية !لتطو>، فإ كل كائن حي قد نشأ عن كائن قبله، �\ � !لكائنا* !لسابقة قد حتولت 

�ª كائنا* �خرN، �كل !ألنو!n نشأ* ֲדذ= !لطريقة. �حسب !لنظرية، فإ هذ= !لتحوال* !ستغرقت ماليني 

!لسنني.

��`! كا هذ! !الفتر!u حقيقي ، فمن !لضر�>\ �جو7 عد7 كب® من !ألنو!n !ملرحلية !ل§ عاشت ² 

 Jمل صفا* !لسلحفاÉ Jكة �نصفه سلحفاÊ لتحو6 !لطويلة. على سبيل !ملثا6 البد من �جو7 كائن نصفه! Jفتر

باإلضافة �ª صفا* !ألÊا� !ل§ Éملها �صًال. �� كائنا* نصفها ط® �!لنصف !آلخر �Q!حف، �\ حتمل بعض 

 Jا ² !لطو> !ملرحلي، فهي كائنا* عاجزË� صفا* !لز�!حف !ل§ حتملها �صًال. �مبا ª� صفا* !لطيو> باإلضافة

غ® مؤهلة، �معاقة؛ �يطلق !لتطو>يو على هذ= !ألشكا6 !خليالية �سم "!ألشكا6 !لتحولية"

 .nهنا� !ملاليني بل !لباليني منها �بشكل متنو لو كا هنا� حيو!نا* كتلك حقµ، فيجب � يكو
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�ال �نه ما لبثت � ظهر* قو!نني !لو>!ثة على يد !لعاÍ ماند6 ² !لقر !لعشرين، مما �حبط �سطو>J !متد!7 

!لصفا* ع» !ألجيا6. �هكذ! سقط !الصطفا) !لطبيعي كدعامة من 7عاما* نظرية !لتطو>.

�لد���ينية �لجديد� ��لطفر�'

�من �جل !لوصوª� 6 حل، قاA !لد!>�ينيو بتطوير "نظرية تركيبية جديدJ" �� ما يدعى بـ "!لد!>�ينية 

!لد!>�ينية !جلديدJ نظرية "!لطفر!*"�هي تشوها*  !لعشرين. �ضافت   !لقر !لثالثينيا* من  !جلديدË ² "Jاية 

جينية تطر� على !لكائن !حلي �حتد} بفعل تأث®!* خا>جية مثل !لتعرª� u !إلشعاعا* ��خطا) ² تضاعف 

!لـ  DNA، باإلضافة �ª !لطفر!* !لطبيعية.

 Jتقو6 هذ= !لنظرية !جلديد.Jعن نظرية !لتطو> هو  !لد!>�ينية !جلديد Aليو! µلذ\ يقف مد!فع! M`لنمو! �

ـأ !ملاليني من !ألحيا) !ملتو!جدJ على سطح !أل>u قد جا)* نتيجة لطفر!* طر�* على !ألعضا) !ملعقدÅ  Jذ= 

!لكائنا* مثل !آل`! �!لعيو �!لرئا* �!ألجنحة، �\ �ضطر!با* �>!ثية. �ال � !حلقيقة !لعلمية تأÎ ² عكس 

!الجتا= !ملطلو~. فالطفر!* Í تكن ² يوA من !ألياA �¾ابية تؤª� \7 تقوية �تعزيز !لقد>J !حليوية  !لكائن !حلي، 

��منا  �Ë� ªاكها ��ضعافها..

�!لسبب �>!) هذ! ببساطة هو � جز\) É DNAمل بنية معقدJ جد´ ��\ تغي® عشو!ئي فيها سيؤ7\ 

:Ðكالتا nملوضو! ضر>´ كب®´. يشر� عاÍ !جلينا* >!نغاناتا

"��ًال، !لطفر!* !جلينية ناJ<7 !حلد�}. ثانيµ !لطفر!* ² معظمها ضا>J �مهلكة ² بعض !ألحيا ألËا 

 Xمكسب حصل لنظرية �لنشو q� sليس هنا

��إل�تقاX من فكر� �النتقاX �� �الختيا� �لطبيعي. 

jلك أل� هذ< �آللية لم تعمل في يو- من �أليا- 

على تطوير �لمعلوما' �لجينية �� 8غنائها لد7 

�q نو� من �ألنو��.   8نه ال يمكن ألq نو� 

�� يتغير 8لى نو� zخر مختلف عنه؛ بمعنى �� 

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

 �� ،�Qفتصبح ضفا sسمكة، �� يغير �ألسما

يغير �لضفا�Q فتصبح تماسيح �� يغير �لتماسيح 

فتصبح طيو��.    



ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

 !لخلق. فالتفسير !لوحيد لنشو) !لكائنا* !لحية بشكل مفاجئ على سطح !أل>u بشكلها !لكامل ��7
تطو> عن �جد!7 سابقين، �نما يعني � هذ= !ألنو!n قد خلقت خلقًا. �يقر هذ= !لحقيقة عالم !ألحيا) 

!لتطو>\ �7غالئس فيوتويما:
"!لخلق �!لتطو>، �بينهما !لتفسير!* !لمحتملة عن �صل !لكائنا* !لحية. فإما � تكو !ألنو!n قد ظهر* 

على سطح !أل>u بتكوينها !لكامل، �� ال تكو. �`! لم يكن !ألمر كذلك فهذ! يعني �نها قد تطو>* 

عن �نو!n �جد* مسبقًا من خال6 بعض عمليا* !لتحو6. �ما �`! كانت قد ظهر* بشكلها !لكامل ، 
فالبد �نها قد خلقت خلقًا.٨٨

�!لمستحاثا* تثبت � !لكائنا* !لحية قد نشأ* بشكلها !لمكتمل على سطح !أل>u، �هذ! يعني 
 "�صل !ألنو!n" ليس كما يدعي 7!>�ين، �نه خلق �ليس تطو>.�

قصة تطو� �إلنسا�

!لموضوn !لذ\ يحا�6 مؤيد�! نظرية !لتطو> !لكالA به 7!ئمًا هو موضوn �صل !إلنسا. يدعي 
 !إلنسا !لحالي قد تطو> عن نوn من �شبا= !لقرJ7. �خال6 هذ= !لعملية !لتطو>ية !لمزعومة، � !لد!>�ينيو
!لتي يفترu �نها !ستغرقت من ٤-٥ ماليين عامًا، ظهر* "�شكا6 تحولية" تفصل بين !إلنسا !لحديث 

��جد!7=، كما يزعمو. �حسب هذ= !لصو>J !لخيالية !لبحتة، صنفت هذ= !ألشكا6 في �>بعة فئا*:
١-��ستر!لوبيثيكو�
٢-هومو هابيليس.
٣-هومو �>يكتو�
٤-هومو سابينس

 "  لإلنسا !أل�6  !لجد  على   !لتطو>يو يطلق 
��ستر!لوبيثيكو�" �يعني "قر7 جنو~ �فريقيا".�!لحقيقة 
هو � هذ! !لمخلوt ليس �ال نوعا من !لقر�7 !لقديمة 
!لمنقرضة. �ثبتت !ألبحا} !لو!سعة !لتي �جر!ها عالما 

!لتشريح ، !للو>7 سولي �Qكرما �!لبر�فسو> تشا>لز 
��كسنا>7، من �نكلتر! �!لواليا* !لمتحدJ، على مستحاثا* ��ستر!لوبيثيكو� � هذ= !لمستحاثا* تعو7 

٨٩.�لى �نو!n عا7ية من !لقرJ7  !لتي !نقرضت �!لتي ال تحمل �\ شبه مع !إلنسا
�!لفئة !لثانية !لتي يصنفها !لتطو>يو هي "هومو" �تعني "!إلنسا" �حسب نظرية !لتطو>، فإ ساللة 
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�!ألهم من `لك ¾ب � حتمل سجال* !ملستحاثا* بقايا هذ= !ألحيا) !لغريبة. يقو6 7!>�ين ² كتابه "�صل 

:"n!ألنو!
"�`! كانت نظري§ صحيحة، فالبد من �جو7 عد7´ كب®´ من !ألنو!n !ملختلفة !ل§ تصنف ضمن فئة 

�!حدJ، �هذ! !لوجو7 ستثبته !لسجال* !إلحاثية". ٨٦

Qين تتبد���Q @ماz

بالرغم من جميع محا�ال* !لتطو>يين !لجاJ7 في �يجا7 مستحاثا* تدعم تصو>!تهم في �جو7 
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!>�ينية 

تمامًا: لقد نشأ* !لحياJ فجأJ �بتشكل تاA ال �جو7 أل\ شكل تحولي.
�قر �حد علما) !لتطو>، !لعالم !إلنجليز\ 7يريك aغر Derek Ager بهذ= !لحقيقة عندما قا6:

!لنقطة هي �ننا عندما قمنا بتقصي !لسجل !إلحاثي بالتفصيل سو!) على مستوN !ألنو!n �� !لترتيب !لزمني 

!لمرJ تلو !لمرJ، لم نجد تطو> تد>يجي �� مرحلة !نتقالية، ��نما ظهو> مفاجئ لمجموعة من !لكائنا* 
٨٧.Nعلى حسا~ �خر

هذ! يعني � !لسجل !إلحاثي يبرهن � جميع !لكائنا* !لحية قد ظهر* على !أل>u بشكل مفاجئ 
بأشكالها !لتامة، ��7 �\ طو> تحولي، �هذ! عكس !إل7عا) !لد!>�يني تمامًا ��ثبا* قو\ على حقيقة 

8ّ� علماX �ألحياX �لذين هم من �نصا� نظرية �لتطو� 

للطفر�'  مفيد   �jنمو عن  يبحثو�  �خذ��  قد 

�ألحيائية  للطفر�'   hلذبا� عرَّضو�  �ألحيائية حيث 

�لمساعي  تلك  نهاية  في  �نه  8ال  �لقر�،  بد�ية  منذ 

 hباj على  8ال  �لحصو@  يتم  لم   '�Qلمجهو��

مريض، �عليل، �غير تا-. �يوجد في �ألعلى �على 

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

تعرضت  �خر7  فاكهة  jبابة  توجد  �ليمين  �على 

��سها،  من  سيقانها  �خرجت  �ألحيائية  للطفر�' 

�ما في �على �ليمين فتوجد jبابة فاكهة قد خرجت 

لما  نتيجة  بالطبع  �jلك  مشو<  بشكل  �جنحتها 

تعرضت له من طفر�' �حيائية.
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 Aعلمية" – �\ !لتي تقو" Aكثر !لعلو� في !لعلوA !لتي يعتبرها غير علمية. �حسب طيف �Qكرما، فإ
 Jلبيولوجية �في !لد>جة !ألخير! Aعلى بيانا* �معلوما* ملموسة- هي !لفيزيا) �!لكيميا)، تليهما !لعلو
!لعلوA !الجتماعية. �في نهاية !لطيف تأتي !لعلوA "غير !لعلمية" �!لتي يحتل مكانها "!إل7>!� !لحسي 
!لمفر�" – �هي مفاهيم !لحاسة !لسا7سة �!لتيليباثي (!لتخاطر عن بعد) – �يليها "!لتطو> !لبشر\". 

�يشر� لنا �Qكر عمله هذ!:
نتحو6 من !لحقيقة !لمسجلة موضوعيًا  �لى تلك !لمجاال* !لتي يشغلها علم !ألحيا)  نحن هنا �`!ً 

!الفتر!ضي، مثل !إل7>!� !لحسي !لمفر�، �� !لتفسير !لتا>يخي للمستحاثا* !إلنسانية، �!لتي يبد� فيها 

كل شي) جائز بالنسبة للتطو>\، حيث يكو !لتطو>\ مستعد!ً لتصديق !لعديد من !ألمو> !لمتناقضة 
٩ ٤ في �قت �!حد.

لقد !نحد>* قصة !لتطو> !لبشر\ لتصل �لى مستوN !لتفسير!* !لمتحيزJ لبعض !لمستحاثا* !لتي 
!ستخرجها بعض !ألشخا� !لذين تعلقو! بهذ= !لنظرية بشكل �عمى.

�لمعاQلة �لد���ينية

�لى جانب كل ما تنا�لنا= �لى !آل من �7لة تقنية ، نو7 � نوجزـ  � شئتمـ  �بمثا6 �!ضح بحيث 
 . Jخرفا) فاسد Jلتطو>يين ��لو عقيد! يمكن حتى لألطفا6 � يفهمو= ، كيف �

 Jلذ>!* !لجامد! تزعم نظرية !لتطو> � !لحياJ تشكلت محض صدفة؛ �عليه �طبقًا لهذ! !لزعم فإ
�غير !لو!عية !جتمعت �شكلت ��ًال خلية، ثم جا)* !لذ>!* نفسها بطريقة �� بأخرN بالكائنا* !لحية 
�ننا حينما نجمع عناصر مثل !لكربو �!لفسفو> �!أل�Q* �!لبوتاسيوA �هي   :�!لبشر. �لنفكر !آل
!لمفر7!* !ألساسية في بنية !لكيا !لحي، فإنه تتشكل كومة. �مهما مر* كومة !لذ>!* هذ= بأ\ من 
!لعمليا*، فإنها ال يمكن � تشكل كائنا حيا �!حًد!. �لنجر تجربة في هذ! !لصد7 �`! ما شئتم ، �لنتنا�6 
بالبحث �!الستقصا)، باسم !لتطو>يين �تحت عنو! "!لمعا7لة !لد!>�ينية"، !لزعم !لذ\ ينافحو عنه في 

 يجهر�! به:� !ألصل، �ال �نهم ال يستطيعو
فليضع !لتطو>يو كميا* �فيرJ من عناصر مثل !لفسفو> �!أل�Q* �!لكربو �!أل�كسجين �!لحديد 
�!لماغنسيوA �هي !لعناصر !لتي تتشكل منها بنية !لكائن !لحي، 7!خل �عد!7 هائلة من !لبر!ميل !لعظيمة. 
�ليضيفو! حتى �لى هذ= !لبر!ميل ما ير� �نه من !لضر�>\ �جو7= 7!خل هذ! !لمزيج من مو!7 ال توجد 
حتى في !لظر�@ !لطبيعية. �ليفعمو! هذ! !لمزيج بقد> ما يشا�� من !ألحماu !ألمينية، �!لبر�تين 
 J<!ليمّد�! هذ! !لمزيج بالحر� .( ٩٥٠ Jمنه تصا7فيًا بنسبة ١٠ قو Jلو!حد! Jحتما6 تشكل !لوحد!)
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 Jبتركيبهم لهد Jخطة مثير !لتطو>يو  nلهومو �كثر تطو>!ً من ساللة ��ستر!لوبيثيكو�. �هنا !ختر!
مستحاثا* من هذ= !لمخلوقا* ��ضعها بترتيب معين. �ال � تلك !لخطة خيالية ألنه لم يثبت �جو7 
�\ عالقة تطو>ية بين هذ= !لفئا* !لمختلفة. يقو6 �حد �هم !لمعلقين على نظرية !لتطو> �يرنست ماير 

في كتابه "من !لمناظر!* !لطويلة:
 " تعتبر !ألحجية !لتا>يخية !لتي تتكلم عن �صل !لحياJ �� �صل !لهومو سابينس �حجية صعبة حتى �نها 

٩٠".Jمع !الكتشافا* !ألخير u<تتعا

�من خال6 !لسلسلة !لتي �ضعها !لتطو>يو فإ !لفئا* !أل>بع: ��ستر!لوبيثيكو�، هومو هابيليس، هومو 

�>يكتو�، هومو سابينيس ناشئة عن بعضها !لبعض. �ال � !الكتشافا* !ألخيرJ !لتي ظهر* على يد 

علما) !لمستحاثا* !لبشرية قد �ثبتت � هذ= !لفئا* !أل>بعأ�ستر!لوبيثيكو� ، هومو هابيليس، هومو 
�>يكتو�، هومو سابينيس قد عاشت في بقاn مختلفة من !لعالم �في Qمن �!حد.٩١

عال�J على هذ!، فإ !ألجز!) !لبشرية !لتي صنفت في فئة "هومو �>يكتو�" لم تنقرu حتى �قت 
٩٢.Jمن �!حد �في منطقة �!حدQ قريب جدً!، �ما !لنياند>تاليين �!لهوموسابينيس فقد تعايشو! في

هذ! !الكتشا@ يدحض !ال7عا) بأ �حد منهم يمكن � يكو جد!ً لآلخر. يفسر عالم !ألحيا) 
!لقديمة ستيفن جا\ غولد Stephen  Jay Gould من جامعة ها>فا>7 !لنهاية !لمسد�J7 !لتي �صلت 

�ليها نظرية !لتطو>، بالرغم من �نه عالم تطو>\:
ما`! سيكو مصير فكرتنا �`! كا هنا� تز!من معيشي لثال} من فئا* !لهومو (!إلفريقي �!أل�ستر!لوبيثيكو� 

!لقو\ �!لهومو هابيليس) �ثبت � �حد!ً منهم لم ينشأ عن !آلخر؟ �ضف �لى � �حد! من هؤال) لم يثبت 
٩٣.u<حياته على سطح !أل Jعليه �\ تحو6 تطو>\ خال6 فتر

نقو6 باختصا>، � سينا>يو !لتطو> !لبشر\ !لذ\ ينص على �جو7 مخلوt نصفه �نسا �نصفه قر7 
�!لذ\ قاA على !ستخد!A !لعديد من !لصو> !لخيالية !لتي ظهر* في !لكتب !لدعائية لنظرية !لتطو>، ليست 

�ال قصة ال �سا� لها من !لصحة !لعلمية.
�بالرغم من كو !لعالم سولي �Qكرما، !ألكثر شهرJ في !لمملكة !لمتحدJ، عالمًا تطو>يًا، �ال �نه 
!عتر@ في نهاية �بحاثه، !لتي !ستغرقت عدJ سنو!* �!لتي تنا�لت بشكل خا� مستحاثا* ��ستر!لوبيثيكو� 

لمدJ ١٥ عامًا، �نه ال يوجد شجرJ بشرية تتفرn عن مخلوقا* شبيهة بالقر�7.
صنف �Qكرما !لعلوA ضمن طيف �سما= "طيف !لعلوA" يتد>M من !لعلوA !لتي يعتبرها علمية لينتهي 
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 J7لخاليا !لموجو! Aألشعة !لمنبعثة من جسم ما، تسقط بشكل عكسي على شبكية !لعين، �تقو! �
هنالك بتحويل هذ= !ألشعة �لى �شا>!* كهربية، تصل �لى نقطة تسمى مركز !إلبصا> موجوJ7 بالجز) 
!لخلفي للمخ. �هذ= !إلشا>!* !لكهربية، بعد مجموعة من !لعمليا* يتم !لتقاطها كصو>J في هذ! !لمركز 

!لكائن في !لمخ. �بعد هذ= !لمعلومة فلنفكر: 
 !لمخ محجو~ عن !لضو)، بمعنى � 7!خل !لمخ ظالًما 7!مًسا، �ال يتأتى للضو) � ينفذ �لى حيث �
يوجد !لمخ. �!لموضع !لذ\ يسمى مركز !إلبصا> موضع حالك !لظلمة ليس !لضو) ببالغه �صال، �لعله 

مظلم بد>جة لم نصا7فها قط. �ال �نكم في هذ= !لظلمة !لحالكة تشاهد� عالما مضيئا متوهجا.
فضال عن كونه منظًر! على 7>جة من !لنقا) �!لجوJ7 تعجز حتى تقنية !لقر !لحا7\ �!لعشرينـ  >غم 
كل !إلمكانيا* ـ � تأتي بمثلها. !نظر�! مثال �لى !لكتا~ !لذ\ بين �يديكم !آل، �!نظر�! �لى �يديكم 
!لتي تمسك !لكتا~، ثم !>فعو! >�سكم �!نظر�! حولكم. �>�يتم منظًر! بهذ! !لنقا) �!لجوJ7 في �\ موضع 
aخر؟ � شاشة �كثر �جهزJ !لتلفاQ تطوً>! �!لتي تنتجها شركة �جهزJ !لتلفاQ !أل�لى على مستوN !لعالم، 
ال يمكن � تمنحكم صو>J بهذ! !لقد> من !لنقا). �منذ مائة عاa� Aال@ !لمهندسين يسعو للوصو6 
�لى هذ! !لنقا)، �من ثم ُتشيَّد !لمصانع �!لمؤسسا* !لعمالقة، �ُتجرN !ألبحا}، �يتم تطوير !لخطط 
!تها �لى !لكتا~ !لذ\ بين �يديكم، فسو@  �!لتصميما*. �لتنظر�! ثانية �لى شاشة !لتلفاQ، �في !للحظة̀ 
 هنا� فرقًا شاسعًا في !لنقا) �!لجوJ7. فضال � شاشة !لتلفاQ تبد\ لكم صو>J ثنائية !ألبعا7، في � تر�

حين �نكم تتابعو مناظر ثالثية !ألبعا7 `!* عمق. 
 J<تعطي صو Qتلفا Qمنذ سنو!* طو!6 يسعى عشر!* !آلال@ من !لمهندسين لتصنيع شاشا* جها�
ثالثية !ألبعا7، �!لوصو6 �لى جوJ7 >�ية !لعين. نعم لقد �مكنهم تصميم نظاA تلفاQ ثالثي !ألبعا7، غير �نه 
ليس في !إلمكا >�يته ثالثي !ألبعا7 �7 !>تد!) !لنظا>J. �مع � هذ= !ألبعا7 !لثالثة !صطناعية. فالجهة 
 J7ال يتشكل �بد! منظر في جو� .t<� من J<ما !لجهة !ألمامية فتبد� �كأنها صو� ،Jلخلفية تظل عكر!

  .Qفي !لكامير! �!لتلفا J<تضيع !لصو �نقا) !لمنظر !لذ\ تر!= !لعين. �يحد} بالطبع �
 J7لية !إلبصا> في !لعين �!لتي تظهر هذ! !لمنظر !لذ\ يتسم بالجوa � �ها هم !لتطو>يو يزعمو
�!لنقا)، �نما تشكلت بمحض !لمصا7فة . �!آل �`! ما قا6 �حد لكم � !لتلفاQ !لموجو7 في حجرتكم، 
�نما قد تشكل نتيجة مصا7فا*، �� !لذ>!* تجمعت �جا)* بالجهاQ !لذ\ يشكل هذ= !لصو>J، ما`! 
تعتقد� فيه؟! كيف لذ>!* غير �!عية � تصنع ما لم يتأ* آلال@ !ألشخا� مجتمعين � يصنعو= ؟! 
 !آللة !لتي تشكل منظًر! هو �كثر بد!ئية مما تر!= !لعين، لو �نها ال تتشكل مصا7فة، فإنه من !لو!ضح ّ�
 .للغاية � !لعين �!لمنظر !لذ\ تر!= بد�>هما لن يتشكال محض مصا7فة، �!لحا6 كذلك بالنسبة لأل`
فاأل` !لخا>جية تجمع !ألصو!* !لمحيطة بو!سطة صو! !أل`، �تقوA بتوصيلها �لى !أل` !لوسطى، 
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�!لرطوبة بالنسبة !لتي ير�نها مناسبة، �ليخفقو= ما شا��! من !ألجهزJ !لمتطو>J، �ليقّيضو! على >�� 
هذ= !لبر!ميل صفوJ علما) !لعالم، �لينتظر هؤال) !لخبر!) في مكانهم هذ! �بشكل مستمر مليا>!*، بل 
 تريليونا* !لسنين بالتنا�~ من !أل~ �لى !البن، �من جيل �لى جيل، �لتكن لهم مطلق !لحرية في �
يستخدمو! كافة ما يعتقد� في ضر�>J �جو7= من !لظر�@ من �جل تشكل !لكائن !لحي. �ّنهم مهما 
 Jيأتو! بو!حد فعلو!،  ليس بمقد�>هم بالطبع � ُيخرجو! كائنا حّيا من تلك !لبر!ميل. �ال يتأتى لهم �
من !لّز>!فا* �� !ألسو7 �� !لنحل �� عصافير !لكنا>يا �� !لبالبل �� !لببغا�!* �� !لخيل �� حيتا يونس �� 
 Aلبرتقا6 �� !لتمر �� !لطماطم �� !لشما! �� Qهو> !لقرنفل �� !لموQ �� هو> !أل�>كيد �� !لزنابقQ �� 7�<لو!
>!M �� !لفر!شا* مختلفة  �� !لبطيخ �� !لتين �� !لزيتو �� !لعنب �� !لخو½ �� !لطو!�يس �� طيو> !لدُّ
!أللو! �ماليين من !ألنو!n !لحية من مثل هؤال). بل ليس بوسعهم � يأتو! �لو بخلية من هذ= !لكائنا* 

!لحية !لتي �حصينا عد7!ً منها، ال بو!حدJ منها كاملة !لخلق. 
جملة ما نبغي قوله هو � !لذ>!* غير !لو!عية ليس بوسعها � تجتمع فتشكل خلية حية، �ال تستطيع 
 تتخذ قر!ً>! جديًد! من بعد فتقسم !لخلية نصفين، ثم تتخذ قر!>!* �خرN تباًعا فتأتي بكيا !لعلما) �
!لذين !خترعو! !لمجهر !إلليكتر�ني، ممن ير!قبو بنية !لخلية `!تها فيما بعد تحت !لمجهر. �ّ !لخلية 
تد~ فيها !لحياJ فقط بالخلق !لمعجز هللا عز �جل. �ما نظرية !لتطو> !لتي تزعم عكس هذ!، فهي سفسطة 
تتنافى تماما مع !لعقل �!لمنطق. �� �عما6 !لفكر �لو قليال في !لمز!عم !لتي طرحها !لتطو>يو، ليظهر 

بجال) هذ= !لحقيقة مثلما في !لنمو`M !لو!>7 �عال=. 

� في Qلتقنية �لموجو�

�jلعين ��أل�

�ما !لموضوn !آلخر !لذ\ 
لم تستطع نظرية !لتطو> � تأتي 
 J7جو فهو   ،AQجا بتفسير  له 
!لموجوJ7 في  !لفائقة  !إل7>!� 

 .!لعين �!أل`
 nلى !لموضو� Mقبل !لولو�
!لمتعلق بالعين، نو7 � نجيب 
بإيجاQ عن سؤ!6 هو: كيف 

تبصر !لعين ؟ 

ف
مزي

ف
مزي
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 تصا7فو! في �\ موضع قط �هم حقيقة ينطو\ عليها هذ! !لموضوn �ال �هي: من `! !لذ\ بالمخ  �
يتلقى هذ= !ألشا>!* !لكهربية �يد>كها على �نها صو>J �صو* �>!ئحة ��حسا�. � ثمة حاسة توجد 
بد!خل !لمخ تلتقط هذ! كله �7 حاجة �لى عين �� �` �� �نف، لمن تعو7 هذ= !لحاسة. بالطبع ال تعو7 
على ما يشكل !لمخ من �عصا~ �طبقا* 7هنية �خاليا عصبية. �هكذ! �لهذ! !لسبب ليس بمقد�> 
  يجيبو! على هذ= !لتسا�ال*، أل� ،J7ما Nكل شي) ليس سو � !لما7يين !لد!>�ينيين ممن يظنو
 ،J<لصو! Nلى عين حتى تر� Mهذ= !لحاسة �نما هي !لر�� !لتي خلقها !لمولى عز �جل. فهي ال تحتا
�ال �` حتى تسمع !لصو*. �عال�J على هذ! كله، فهي ليست بحاجة �لى مخ كيما تفكر. � كل 
!مر� يطالع هذ= !لحقيقة !لعلمية !لجلية، عليه � يفكر في !هللا عز �جل !لذ\ جمع بمكا حالك !لظلمة 
!* �لو! �ظال6 �ضيا)،  > بعدJ سنتيمتر!* مكّعبة، !لكائنا* كافة بصو>J ثالثية !ألبعا7̀  7!خل !لمخ يقدَّ

�يخشا= �يلو` به.

عقيد� ماQية

 ما تنا�لنا= �لى !آل بالبحث �!لتدقيق ليظهر � نظرية !لتطو> ما هي �ال Qعم يتعا>u بوضو� مع �
!الكتشافا* !لعلمية، �يجافي Qعم !لنظريةـ  فيما يتعلق بأصل !لحياJـ  !لمنطق !لعلمي. فليس ألية aلية 
تطو> قط طرحتها !لنظرية �\ تأثير تطو>\. �تكشف !لحفريا* � !لكائنا* !لحية لم تمر بمر!حل بينية 
تلك !لتي تستوجبها !لنظرية. �في هذ= !لحالة يتعين تنحية نظرية !لتطو> جانبا باعتبا>ها فكرJ مجافية للعلم. 
 ، !أل>u هي مركز !لكو� Jكثيًر! من !ألفكا> !لتي ظهر* على مد!> !لتا>يخ، مثل فكر ال سيما ��
قد ُحذفت من �جندJ !لعلم. في حين � نظرية !لتطو> ُيتشبث بها �بإصر!> في هذ= !ألجندJ، حتى �نه من 

!لنا� من يسعى إلظها> �\ !نتقا7 موجه �لى !لنظرية �كأنه هجوA على !لعلم ! ِلَم  هذ! �`؟! 
 !لسبب في هذ! !لوضع �نما هو تكو عقيدJ جاQمة لنظرية !لتطو> ال يمكن !لنكو� عنها بالنسبة �
�لى بعض !أل�سا�. �تخلص هذ= !أل�سا� �خالصًا �عمى للفلسفة !لما7ية، �تتبنى !لد!>�ينية كذلك 

ألنها !لتفسير !لما7\ !لوحيد للطبيعة !لذ\ يمكن !إلتيا به. 
��حيانا يعترفو صر!حة بهذ!، �يعتر@ >يتشا>7 لونتين (Richard Lewontin)ـ  عالم !لو>!ثة 
 Aأل�6، ثم عالم في !لمقا! Aـ  بأنه "ما7\ في !لمقا،Q<ته تطو>\ با! !لشهير بجامعة ها>فر7 �في !لوقت̀ 

!لذ\ يليه"، �` يقو6:
 لنا �يمانا بالما7ية، �هو �يما !ستباقي (!عُتنق سلفا، �!فترضت صحته). �!لشي) !لذ\ يدفعنا �لى �"
لك فإنناـ  بسبب من  !إلتيا بتفسير ما7\ للعالم، ليس هو �صو6 !لعلم �قو!عد=، بل على !لعكس من̀ 
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لتقوA هي !ألخرN بتقوية !لذبذبا* !لصوتية �نقلها �لى !أل` !لد!خلية، لتقوA بد�>ها بتحويل هذ= !لذبذبا* 
�لى �شا>!* كهربية، ��>سالها �لى !لمخ. �عملية !لسمع �يضا كما هو !لشأ في عملية !إلبصا> تتم في 

مركز !لسمع !لموجو7 في !لمخ. 
�!لوضع !لذ\ في !لعين يسر\ كذلك على !أل`. بمعنى � !لمخ محجو~ كذلك عن !لصو* 
مثلما هو محجو~ عن !لضو)، فالصو* ال ينفذ، �عليه فإنه مهما بلغت شدJ !لضجيج خا>M !لمخ، 
 فإ 7!خله ساكن تماA !لسكو. �>غم هذ! فإ �نقى !ألصو!* ُتلتقط في !لمخ. �لو �نكم تسمعو
سيمفونيا* ��>كستر! في مخكم !لذ\ ال ينِفذ �ليه !لصو*، فإنكم تشعر� بكل صخب �حد !أل�سا� 
!لمز7حمة. ��`! ما قيس مستوN !لصو* !لذ\ بد!خل !لمخ باستخد!A جهاQ حسا� في تلك !للحظة، 

 .Aلتا! فسيتضح �نه ُيطبق عليه !لسكو
�على نحو ما !ستخدمت !لتقنية �مال في !لحصو6 على صو>J نقية، فإ !لمساعي نفسها تتو!صل 
منذ عشر!* !لسنين بالنسبة كذلك للصو*. �ُتعد �جهزJ تسجيل !لصو* ��شرطة !لكاسيت �كثير من 
!ألجهزJ !إلليكتر�نية، �!ألنظمة !لموسيقية !لتي تلتقط !لصو*، بعض ثما> هذ= !لمساعي. �لكن على 
!لرغم من كل !لتقنيا*، �aال@ !لمهندسين �!لخبر!) !لعاملين بحقلها، لم يتأ* !لوصو6 �لى صو* بنقا) 
�جوJ7 !لصو* !لذ\ تلتقطه !أل`. �تأملو! �جو7 �شرطة !لكاسيت !لتي تنتجها كبرN شركا* !ألنظمة 
!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 
 !ألصو!* !لتي من نتاM !لتقنية !لموجوJ7 بالجسم !إلنساني تتسم بأقصى 7>جا* !لنقا)، �ال تشوبها �
شائبة. �ال تلتقط �` �نسا �بًد! !لصو* بشكل به صرير �� تشويش. ��يا ما كانت طبيعة !لصو* فإنها 
!* !لكيفية منذ � ُخلق !إلنسا ��لى يومنا هذ!.  تلتقطه بشكل كامل �نقي. �هذ! !لوضع ال يز!6 على̀ 
��لى !آل ليس ثمة جهاQ بصر\ �� صوتي من صنع بني !إلنسا يلتقط !لصو>J �!لصو* بشكل حسا� 

 .�ناجح مثل !لعين �!أل`
�فيما عد! هذ! كله، فإنه ثمة حقيقة عظيمة للغاية في عملية !إلبصا> �!لسمع. 

لمن تعوQ حاسة �إلبصا� 

��لسمع �Qخل �لمخ ؟

! !لذ\ بد!خل !لمخ يشاهد عالما مضيئا ملونا، �يسمع !لسيمفونيا* �Qقزقة !لعصافير، �يتنسم  من̀ 
عبير !لو>�7؟ � !لتنبيها* !آلتية من عيني !إلنسا ��`نيه ��نفه تمضي �لى !لمخ في صو>J �شا>J كهربية. 
��نكم لتطالعو تفصيال* كثيرJ في كتب علم !ألحيا) �!لطبيعة �!لكيميا) !لحيوية، بيد �نكم ال يمكن 
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�عدA بصيرJ ال يستسيغها عقل مثلها كمثل عباJ7 بعض !لقبائل !إلفريقية للطوطم �عباJ7 �هل سبأ للشمس 
 Aموسى عليه !لسال Aقو J7لتي كانو! يصنعونها بأيديهم، �عبا! ،�عباJ7 قوA �بر!هيم عليه !لسالA لأل�ثا
 aللعجل !لذ\ صنعو= من `هب. �هذ! !لوضع في حقيقته �نما هو حماقة �شا> �ليها !هللا تعالى في !لقر
!لكريم. �ينبئنا !لمولى عز �جل في كثير من aياته بأ من !لنا� من سيستغلق عليه !لفهم �يتر�7 �لى 

حا6 يعجز� فيه عن >�ية !لحقائق. �من بين هذ= !آليا* قوله تعالى:

﴿�8َِّ �لَِّذيَن َكَفُر�ْ� َسَو�Xٌ َعَلْيِهْم َ�َ�نَذْ�َتُهْم َ�ْ- َلْم ُتنِذْ�ُهْم َال ُيْؤِمُنوَ� َخَتَم �هللاُّ َعَلى ُقُلوِبهْم 

[٦-٧ :�َ�َعَلى َسْمِعِهْم َ�َعَلى َ�ْبَصاِ�ِهْم ِغَشاَ�ٌ� َ�َلُهْم َعَذ�hٌ عِظيٌم﴾ [�لبقر

�قوله �يضا :

﴿َلُهْم ُقُلوhٌ الَّ َيْفَقُهوَ� ِبَها َ�َلُهْم َ�ْعُيٌن الَّ ُيْبِصُر�َ� ِبَها َ�َلُهْم �jَzٌ� الَّ َيْسَمُعوَ� ِبَها  

ُ�ْ�َلـِئَك َكاَألْنَعاِ- َبْل ُهْم َ�َضلُّ ُ�ْ�َلـِئَك ُهُم �ْلَغاِفُلوَ�﴾ [ �ألعر��: ١٧٩]

�ما في سو>J !لِحْجر فيخبرنا !هللا عز �جل بأ ��لئك !لنا� قد ُسحر�! بحيث �نهم لن يؤمنو! حتى 
�لو >��! !لمعجز!*، �` يقو6 سبحانه �تعالى:

َرْ' َ�ْبَصاُ�َنا  َماXِ َفَظلُّوْ� ِفيِه َيْعُرُجوَ�  َلَقاُلوْ� 8ِنََّما ُسكِّ ﴿ َ�َلْو َفَتْحَنا َعَلْيِهم َبابًا مَِّن �لسَّ
َبْل َنْحُن َقْوٌ- مَّْسُحوُ��َ�﴾ [�لحجر: ١٤-١٥]

 !متد!7 هذ! !لسحر بشكل مؤثر على قطاعا* عريضة من !لنا� بهذ! !لقد>، �!بتعا7 !لنا� عن ��
!لحقائق بهذ= !لد>جة، �بقا) هذ! !لسحر منذ ١٥٠ عاما، لهو �ضع مثير للحيرJ �!لدهشة بد>جة ال يمكن 
شرحها بكلما*، ألنه من !لممكن � يستسيغ !لعقل !عتقا7 شخص �� عدJ �شخا� لسينا>يوها* 
مستحيلة �مز!عم حافلة بالَخَر@ �!لهر!) �!ألمو> غير !لمنطقية، �ال � !عتقا7 !لكثيرين من !لبشر في كافة 
�نحا) !لعالم بأ !لذ>!* !لال�عية �!لجامدJ قد !جتمعت بقر!> فجائي، فأتت بالكو !لذ\ نر!= يعمل 
بنظاA ال تشوبه شائبة، �يكشف عن تنظيم غير عا7\ �نظاA متقن غاية !التقا، �بكوكب !أل>u !لذ\ 
يختص بكافة !لسما* !لمناسبة للحياJ، �بكائنا* حية مز�J7 بأنظمة معقدJ تفوt !لحصر، ليس له من 

تفسير سوN �نه سحر.
 ،كما � !هللا عز �جل ينبئنا من خال6 تلك !لحا7ثة !لتي �قعت بين موسى عليه !لسالA �فرعو
بأ بعض !ألشخا� ممن ينافحو عن !لفلسفة !إللحا7ية، يؤّثر� على !لنا� بما يصنعونه من !لسحر. 
فحينما قص موسى عليه !لسالA نبأ !لدين !لحق على فرعو، طلب فرعو �لى موسى � يلتقي بسحرته 
في موضع يحتشد فيه !لنا�. �حينما !لتقى موسى !لسحرJ �مرهم � يبا7>�! هم باستعر!u مها>!تهم. 
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�خالصنا سلفا للما7يةـ  نختلق �صو6 �مفاهيم بحثية تأتي بتفسير ما7\ للعالم. �نظر! �لى كو !لما7ية 
٩ ٥ صحيحة صحة مطلقة، فإننا ال يمكن � نسمح بدخو6 تفسير �لهي �لى !لساحة".

�ُتعد هذ= !لكلما* !عتر!فا* صريحة بأ !لد!>�ينية مولو7 يحيا في سبيل !إلخال� للفلسفة !لما7ية. 
 Jلجامد! J7لما! � �هذ! !لمولو7 يفترu �نه ما من �جو7 قط سوN !لماJ7. �لهذ! !لسبب يعتقد�
عديمة !لوعي �نما خلقت !لحياJ. �يذهبو �لى � ماليين !ألنو!n !لحية !لمختلفة مثل !لطيو> �!ألسما� 
 J7لبا6 �!لبشر �نما تشكلت من 7!خل !لما! �!لز>!فا* �!لنمو> �!لحشر!* �!ألشجا> �!ألQها> �حيتا
!لجامدJ �بالتفاعال* !لحا7ثة 7!خل !لماJ7 `!تها؛ �\ بالمطر !لساقط، �!لبرt !لخاطف. �ما في حقيقة 
!ألمر فإ هذ! يتنافى مع !لعقل �!لمنطق على !لسو!). بيد � !لد!>�نيين يستمرئو !لمنافحة عن هذ! !لر�\ 

ُبغية "عدA 7خو6 تفسير �لهي �لى !لساحة" على حد تعبيرهم.
�ما من ال ينظر� �لى �صل !لكائنا* !لحية �في �`هانهم حكم ما7\ مسبق، فسو@ يد>كو هذ= 
\ قوJ �علم �عقل معجز. �نه !هللا !لذ\ خلق  !لحقيقة !لجلية. �!لكائنا* !لحية كافة �نما هي من صنع خالق̀ 

!لكو كله من !لعدA، �نّظمه بشكل ال تشوبه شائبة �� قصو>، �خلق !لكائنا* !لحية كافة �صّو>ها.
 

�8 نظرية �لتطو� هي �شد 

�لسحر تأثيرً� في تا�يخ �لعالم

يتعين هنا � نوضح � �يما �نسا ُيعِمل عقله �منطقه �7 �حكاA مسبقة ��7 !لوقوn تحت تأثير 
�\ �يديولوجية، سيد>� بسهولة �يسر � نظرية !لتطو> !لتي تذكرنا بخر!فا* !لمجتمعا* !لتي عاشت 

بمنأN عن !لعلم �!لحضا>J، ليست سوQ Nعم يستحيل تصديقه. 
  !ألساتذJ !لذين يفكر� �يعقلو� �على !لنحو !لمتقدA تبيانه، فإ من يؤمنو بنظرية !لتطو> يعتقد�
�يخترعو، �!لطال~ !لجامعيين �!لعلما) مثل �ينستين هوبل (Einstein Hubble)، �!لفنانين مثل 
فر!نك سيناتر! (Frank Sinatra) �تشا>لتو هيستو (Charlton Heston)، يضا@ �ليهم كائنا* 
مثل !لغزال ��شجا> !لليمو �Qهو> !لقرنفل، سو@ يخرجو مع مر�> !لزما من مزيج من كثير من 
!لذ>!* �!لجزئيا* �!لمو!7 غير !لحية !لتي تمأل برميال عظيما. ال سيما �� من يؤمنو بهذ! !لَخَر@ 
هم علما) ��ساتذJ ��نا� على قد> من !لثقافة �!لتعليم. �لهذ! !لسبب فإ !ستخد!A تعبير "�شد !لسحر 
تأثيًر!ً في تا>يخ !لعالم" بالنسبة �لى نظرية !لتطو> سيكو !ستخد!ًما في محله. �` �نه ليس في تا>يخ !لعالم 
!عتقاQ �� 7عم aخر سلب عقو6 !لبشر بمثل هذ= !لد>جة �حرمهم من فرصة !لتفكير بالعقل �!لمنطق، 
 ير�! !لحقيقة !لتي كانت �!ضحة بجال). ��ّ هذ! لغفلة � �كأنه �سد6 ستاً>! �ماA �عينهم، حا�7 6
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﴿ َقاُلو�  ُسْبَحاَنَك َال ِعْلَم َلَنا 8الَّ َما َعلَّْمَتَنا

8ِنََّك َ�ْنَت �لَعِليـُم �َحلِكيـُم ﴾

[ ٣٢ :Jلبقر! ]
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�!آلية !لتي تسر7 هذ= !لحا7ثة تقو6:

ا َ�ْلَقْوْ� َسَحُر�ْ� َ�ْعُيَن �لنَّاِ� َ��ْسَتْرَهُبوُهْم َ�َجا��X ِبِسْحٍر َعِظيٍم ﴾  ﴿ َقاَ@ َ�ْلُقْوْ� َفَلمَّ
[�ألعر��:١١٦]

 يسحر�! !لنا� جميعا باستثنا) � nبما صنعو= من خد . �على نحو ما تبدN تمكن سحرJ فرعو
موسى �!لذين aمنو! به. �ال � !لبرها !لذ\  �لقا= موسى في مو!جهة ما �لقا= هؤال) على حد !لتعبير 

 !لكريم "َتَلقََّف َما َيْأِفُكوَ"، �\ �ّنه �بطل تأثير=، يقو6 تعالى:aلو!>7 بالقر!

﴿ َ�َ�ْ�َحْيَنا 8َِلى ُموَسى َ�ْ� َ�ْلِق َعَصاsَ َفِإ�jَ ِهَي َتْلَقُف َما َيْأِفُكوَ�  َفَوَقَع �ْلَحقُّ َ�َبَطَل 
َما َكاُنوْ� َيْعَمُلوَ� َفُغِلُبوْ� ُهَناِلَك َ��نَقَلُبوْ� َصاِغِريَن﴾ [�ألعر��: ١١٧-١١٩] 

�على نحو ما �>7 في !آليا*، � مع �7>!� � ما فعله هؤال) !ألشخا� !لذين سحر�! !لنا� من 
قبل ��ثر�! عليهم �نما هو �فك، با��! بالذ6 �!لضعَّة. ���لئك !لذين يؤمنو بمز!عم خرقا) �لى �قصى 
7>جة تحت غال@ من !لعلم �بتأثير !لسحر في عصرنا !لر!هن، �ينذ>� حياتهم للدفاn عنها، فسو@ 
يسقط شأنهم �ُيذلو! ما لم يتخلو! عن هذ= !لمز!عم، �`لك حينما تظهر !لحقيقة بجال) بكامل معانيها، 

�"يبطل تأثير !لسحر". 
�يشر� مالكوA موجريدM (Malcolm Muggeridge) !لذ\ ظل ينافح عن نظرية !لتطو> حتى 
ناهز !لستين من عمر=، �كا فيلسوفًا ملحد!ً، �لكنه �7>� !لحقائق من بعد !لوضع !لذ\ ستترN7 �ليه 

نظرية !لتطو> في !لمستقبل !لقريب قائال: 
"�نني �نا نفسي صر* مقتنعا بأ نظرية !لتطو> ستكو �حدN مو!7 !لمز!� !لموجوJ7 بكتب تا>يخ 
 tعتنا! Jلمستقبل ال سيما في !لمجاال* !لتي ُطبقت فيها. �سيتلقى جيل !لمستقبل بالدهشة �!لحير!

٩ ٦ فرضية متهرئة يكتنفها !لغموu بسذ!جة ال يصدقها عقل" .
للغاية،  !لقريب  !لمستقبل  !لبشر في   ببعيد، بل على !لعكس من `لك، فإ !لمستقبل ليس  �هذ! 
 !لمصا7فا* ليست �لهًا �سو@ يتم !العتر!@ بأ نظرية !لتطو> �نما هي �كبر خدعة ��شد � سيد>كو
�نو!n !لسحر في تا>يخ !لعالم. �سرعا ما بد� هذ! !لسحر !لشديد ينحسر عن !لنا� في شتى �نحا) 
!أل>u، �با* !لكثير� ممن �قفو! على سر خدعة !لتطو>، يتسا)لو بدهشة �حيرJ كيف !نطلت هذ= 

!لخدعة عليهم.
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