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األوىل املقالة

األج��س��اد ه��ذه م��ن إالَّ رض األ أدي��م أظ��ن م��ا ال��وطءَ ��ِف َخ��فِّ

األحياء من ماليني ماليني بقبور نمرُّ جميًعا نا أمَّ األرض بها نطأ خطوة كل يف إننا
األرض يف آثارها تاركة ماتت ثم قبلنا، طويًال زمانًا وتألَّمت وجاهدت، عاشت التي

لنا: تقول أْن بها تريد كأنها أقدامنا تحت املنبسطة

اآلث��ار إل��ى ب��ع��دن��ا ف��ان��ظ��روا ع��ل��ي��ن��ا ت��دلُّ آث��ارن��ا ت��ل��ك

حقيقتها، يدركوا لم ولكنهم ومكان، زمان كل يف اآلثار هذه الناس رأى ولقد
باطن يف األحياء صور ترسم أْن زعمهم يف لها راق التي الطبيعة فلتات من فاعتربوها
أماكن يف ُوجدت التي الهائلة العظام يعتربون الوسطى األعرص يف وكانوا الحجارة.
من بقايا أنها — باملستوُدنت1 املعروف والحيوان األوىل الفيلة عظام وهي — متفرقة
اإلنسان. قبل طويًال زمانًا األرض يأهلون اعتقادهم يف كانوا الذين الجبابرة، طوائف

أدركوا قد عَرصهم السابقني الثاقبة واألفكار الراجحة العقول ذوي بعض أنَّ إالَّ
العدوَّ «كولوفنس» من «أكزينوفانوس» اليوناني الفيلسوف فإن القديم، منذ الحقيقة

الحلمية. األسنان ذا أي «املستودنت»؛ اسم «كوفيه» عليه أطلق وقد انقرض، حيوان نوع 1
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هي بما سنة ٢٤٠٠ منذ األحافري عرف اآللياوية2 الفلسفة وأبو اليونان، آللهة األلدَّ
وجود من واستدل املايض. يف حيَّة كانت ونباتات حيوانات بقايا أنها فعرف حقيقًة،
أزمري مقالع حجار يف والفقم السمك صور انطباع ومن الجبال، عىل بحرية أصداف

سابًقا. األماكن هذه يغطي كان املاء أنَّ وسرياقوس وباروس
أولئك مثل من والصادرة وهناك، هنا املتفرقة الصائبة األقوال هذه مثل أنَّ غري
بما ارتباطها لعدم نفسها؛ بحدِّ جليلًة كانت وإْن عليها، التعويل يمكن يكن لم النوابغ
املعلومة الراسخة والحقائق وبالتتابع. قليًال قليًال إالَّ تدرك لم التي املعلومات، من به تعزُّ
هذا أوائل يف إالَّ ذلك يتيرس ولم للصحة، مطابق تعليم عليها يبنى ألن يلزم ما دون كانت
أساس ووضع «كوفيه» الشهري الطبيعي العالم قام حيث املايض، القرن وأواخر القرن
ناقًصا، الحديث العلم هذا يزال ال كم يخفى وال األوىل. األحياء علم أي البالنتولوجية؛ علم
يقول: حيث «أغاسيز» كالم من ذلك عىل شاهد ولنا منه، ينتظر كم أيًضا يخفى ال ولكنه

وهي البسيطة؛ املسألة هذه لتأييد والصرب العناء من اقتىض كم يَعرف ال
كانت ونباتات، حيوانات بقايا الحقيقة يف هي املتحجرة اآلثار أو األحافري أنَّ
يبني أْن أوًال لزم إذ العلم. تاريخ عىل الواقفون إالَّ األرض عىل حيَّة سابًقا
زمانًا عليه املعول كان املذهب هذا ألن الطوفان؛ خَرب من ليست األحافري أنَّ
هذه أنَّ كوفيه بنيَّ ما حني من إالَّ قاعدة عىل تؤسس لم فالبالنتولوجية طويًال،
من لنا يعرض يزال ال فكم ذلك ومع انقرضت، قد حيوانات بقايا هي البقايا

حلها. ننتظر التي املسائل

يسهل ومما بحلها. الحديث العلم يشتغل إليها أجاسيز يشري التي املسائل فهذه
وفتح الجبال، وخرق الحديدية، السكك مد عن الصادرة االكتشافات اليوم الغاية هذه
إىل … البعيدة البلدان يف واالستقصاء اآلبار وحفر املدن، وبناء الطرق، وتخطيط املقالع،
إدراًكا املايض يف األشياء هذه إدراك ولعدم املايض. يف منه أكثر اآلن هو مما ذلك غري

الخوارق. من ُعدَّ أو به يُعبأ ال منها يشءٌ وجد إذا كان صحيًحا

يعرتفون وال العقل، أحكام عىل إالَّ يعوِّلون ال أصحابها القديمة، اليونان بالد يف مدينة آليا إىل نسبًة 2

. ُكلٍّ بواحد إالَّ للعالم
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هذا، يومنا إىل محفوظة بقيت أكثرها أو األوىل األحياء جميع أنَّ يُتوهم أْن ينبغي وال
األشياء لفعل تالىش األكرب والقسم األحوال، وافقته مما ا جدٍّ القليل إالَّ منها يحفظ لم فإنه
الرخوة، الحيوانات كطائفة طبعه من الحفظ ممكن غري منه كان ما سيما وال الخارجية،
ففي الهيكل العديمة الحيوانات لهذه آثار وجد ومتى الحيوانات، لباقي الرخوة واألجزاء
وقطع وعظام كلسية، وقواقع أصداف هو إنما غالبًا األحافري يف يشاهد وما الندرة. غاية
اآلثار هذه وعىل شاكل. وما متحجرة ومربزات وحوافر، وأسنان وريش، وشعر عظام،
الهياكل تلتقي أْن النادر ومن معيشتها. وجنس لها التابعة األحياء ملعرفة البحث يكون
كاملة، الحيوانات تلتقي أْن منه وأندر جيًدا. ومحفوظة كاملة األوىل لألزمنة العظميَّة
مموث، (جمع مماميث األخري هذا أمثلة أعظم ومن خصوصية. أحوال من لذلك بُدَّ وال
فهذه البالنتولوجية. أمثلة أهم من هي التي األوىل الفيلة أو سيبرييا األول) الفيل وهو
السنني، من ألوف عليها مرَّ وقد وأحشائها، وشعرها بجلدها كاملة توجد الحيوانات
أو الجليد فعل حفظها وسبب القديم. طعامها بقايا معدها يف وجد أنه بعضهم وزعم
يُعلم ولكي طينة. األرض أو سائًال املاء كان حني واندفنت وقعت حيث املجلودة، األرض
توجيه يكفي العلم، مساعدة بدون املسائل هذه إدراك البرشي العقل عىل يصعب كم
هائلة مناجذ أنها الحيوانات هذه يعتربون الذين الرحالة، سيبرييا قبائل معتقد إىل النظر
ذلك يعتقدون الجنوبية آسيا وصينيو النور، تقابل حاملا وتموت األرض، تحت تدب حيَّة

األرض. تحت حركتها إىل الزالزل وينسبون أيًضا،
ووجوده منها املحفوظ لقلة للغاية؛ صعبة األوىل األحياء معرفة أنَّ تقدم مما فيظهر
وإذا الطفيف. دون هو املحفوظ القليل هذا من املعلوم وألن ا؛ جدٍّ ناقصة حالة يف غالبًا
الثلث من كبريًا قسًما وأنَّ البحار، تحجبها أخماسها ثالثة أو األرض ثلثي بأن تذكرنا
وإنا طبيعية. موانع العلمية األبحاث عن تمنعنا أنَّه نعلم الشاهقة، الجبال تغطيه الباقي
من نعلمه وما الواسعة، وأوسرتاليا وأمريكا وأفريقيا آسيا قارات أحافري عن شيئًا نعلم ال
إنَّ قال: حيث دارِون أصاب ولقد الصغرية. أوروبا قارة من كله آٍت هو إنما القبيل هذا
من قسم من آٍت وهو الحقيقة، إىل بالنسبة شيئًا ليس البالنتولوجية مجموعاتنا أغنى
تدلنا املجاميع هذه اختالفات كثرة أنَّ عىل فيه، البحث مستوىف غري األرضصغري سطح

الحرص. حد يفوق بما األدوار كل يف األرض عىل عاشت التي األحياء كثرة عىل
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غالب يف نقصها وعن املعلومة، املواد قلة عن الناشئة الصعوبات هذه كل ومع
مختلفة؛ عضوية أجساًما تحتوي الكثرية املختلفة األرض طبقات أنَّ تحققوا قد األحيان،
من دور كل عىل تدل طبقاتها من طبقة كل التي األرض لتاريخ العديدة األدوار يف إنَّه أي
اختالفها يزيد بعض عن بعضها مختلفة خصوصية ونباتات حيوانات عاشت أدوارها،

بينها. البعد زاد كلما
األحافري مجرَّد من الحيواني النظام يف الطبقات بعض مقام يعينون فصاروا وعليه
يف تلتقي والتي الكلسية، ملادتها جيًدا تحفظ التي األصداف خصوًصا فيها، املوجودة
يف الطبقات بعض مقام تعيني عىل دليًال طويًال زمانًا اعتُربت فإنها بكثرة، األحافري
الحديثة االكتشافات من كثريًا أنَّ ولو ثمينة، أدلة تعترب اليوم إىل تزال ال وهي األرض،

ذلك. يناقض
العظيم املذهب نشأ الجيولوجية، الحوادث بعض فهم يف الوهم ومن تقدم، فمما
اللذان املذهبان وهذان الخلق. تعاقب مذهب وبالنتيجة وتقلباتها؛ األرض بنكبات القائل
عام انقالب بهما ويراد األخرية، األيام هذه حتى سواهما عىل تغلبا الشهري كوفيه أيدهما
وهذا حيَّة. أخرى مخلوقات أثره عىل تقوم ثم األرض، سطح عىل حياة أثر كل به يُمحق

األرض. تاريخ يف مرة ٥٠ أو ٤٠ أو ٣٦ حصل التعاقب
يستحيل أو يصعب كثرية مسائل من يخلو يكن لم البالنتولوجية علم أنَّ عىل
تاريخ من معلوم وقٍت يف األحياء كل مالشاة امتناع منها املذهب، هذا عىل تطبيقها
واالنقالبات النكبات يف تتغري لم حيَّة ثابتة أصول توجد ألنه واحدة؛ دفعة األرض
املتعددة األدوار خالل يف نرى فإنا ذلك، وعدا الدنيا. البحرية كالحيوانات الجيولوجية،
الصور أنَّ عىل يدلُّ مما كذلك؛ فيها بطيئًا انقراًضا ثم األنواع، بعض يف تدريجيٍّا تكاثًرا
يصح ال املالحظات فهذه األرض. طبقات تنسيق يف دور إىل دور من انتقلت الواحدة
يف األسايس النظام وحدة من نعلمه وما جديد. خلق يعقبه تام بانقراض التسليم معها
يف نجد ألننا أيًضا؛ ذلك يقبل ال الحيَّة الصور كل يف البنية تقارب ومن العضوي، العالم
بطيئًا تدرًجا بل فقط، املتشابهة الصور من عظيًما عدًدا ليس املختلفة األرض طبقات
املنقرضة األصول بني كان سواءٌ املختلفة الواحد املكان أحياء بني شديدة ونسبة صاعًدا،
وهذا ببعض، بعضها املتعددة الصور يربط رابط يوجد فإذن، منها. كلٍّ بني أو والحية،

ذكُره. املارِّ املذهب يف يكون أْن يجب ال
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نرصائه أشهر ومن اآلن، حتى نرصاء وله املذهب، هذا أيدوا كثريون فعلماء ذلك ومع
األوىل اآلثار لدرس السبيل مهد من أول العظميَّة األحافري يف بأبحاثه هو الذي كوفيه
املتناقضة، األمور هذه األرض» سطح «تقلبات كتابه يف أيًضا عرف ولقد علميٍّا. درًسا
تطبيقها نفسه عىل يأخذ لم أنَّه إالَّ دارِون، ألفكار مطابق ترتيب عىل أيًضا يذكرها وهو
أغاسيز بجانب يعذر أنَّه عىل حينه. يف ذلك مثل امتناَع السبب كان وربما مذهبه؛ عىل
أعجبه التي الصورة خلق يعيد أْن قادر الخالق «إنَّ بقوله: املسأَلة فصل يخَش لم الذي

البرشي. العقل وجه ويف العلم، وجه يف الباب يغلق الجواب هذا مثل فإن خلقها»؛
به والتسليم ، إالَّ ليس بالجهل إقرار هو الجيولوجية االنقالبات أو النكبات ومذهب
وهو الطبيعة، وراء ما إىل ُطفوٌر يُْدَرْك لم والطبيعي الحقيقي األشياء سبب أنَّ بدعوى
الرضا أنَّ عىل الطبيعي. سببه معرفة عليهم أشكل ما كل تفسري يف عموًما الناس شأن
رأوا ملا الذين أمريكا بهنود تشبٌُّه — الفالسفة أساتذتنا من كثرٍي شأُن وهو — بذلك

السماء! من نزل إنَّه قالوا: بينهم نازًال كوملب خريستف
حتى سواه ما عىل بعضه يقَو ولم الطويل، الزمان هذا كلَّ يثبت لم املذهب وهذا
يف رسخ قد كان األنواع ثبوت مبدأ أنَّ سيما وال يفضله، ما وجود لعدم إالَّ هذا يومنا
ولم خصويص، خلق وأنَّه الزمان، مرِّ عىل ثابت أنَّه يعترب نوع كل فكان الجميع، ذهن
التقدم. سبيل للعلم تمهد الحديثة األبحاث وأخذت دارِون، قام حتى الزعم هذا يتزعزع
بزمان دارِون قبل انتقض قد كان ذكره املارَّ وتقلباتها األرض نكبات مذهب أنَّ عىل
بنيَّ الذي اإلنكليزي ليل شارل الِرس الشهري الجيولوجي إىل راجع ذلك يف والفضل طويل،
تكن لم إليها املشار النكبات أنَّ االعرتاض، يقبل ال بما الجيولوجيا»، «مبادِئ كتابه يف
األرض وإنما واحدة، دفعة األرض سطح قط تعمَّ لم االنقالبات إنَّ أي خاصة؛ بل عامة
نفس فعل تحت وأبًدا دائًما وهي مستمرٍّا، ثابتًا تدريجيٍّا نشوءًا تاريخها يف دائًما تتبع
إنَّ أيًضا: وقال اليوم. حتى سطحها تغري تزال ال التي األحوال لنفس ومعرضة القوى،
حتى املذهب هذا اشتهر وما علينا. يخفى بحيث محسوس وغري ا، جدٍّ بطيءٌ النشوءَ هذا
مذهب عن األفكار النحراف السبيل مهد الذي وهو الجيولوجيني، جمهور إليه انضم

األنواع. ثبوت
تعاقب بمذهب التسليم ا إمَّ افرتاضات: ثالثة أحد عليه فلنا الحي العالم ظهور ا وأمَّ
الطبيعية، القوى بفعل متتابًعا تدريجيٍّا تحوًال العضوي العالم ل بتحوُّ القول أو الخلق،
يف ذاتيٍّا تولًدا رأًسا منها العليا حتى األنواع جميع بتولد القائل باملذهب التسليم أو
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بجميع النتقاضه فاسد واألخري يثبت، ال يكاد فاألول الطبيعية، القوى بفعل األدوار كل
ما فيه يقول وهو الشهري، الجيولوجي ليل املذهب هذا وواضع العضوي. العالم ظواهر

نصه:

من الدوام عىل يضمحل الحيَّة واألنواع األحياء من كثريًا أنَّ يعلمنا االختبار إنَّ
معروفة غري بطريقة قامت قد تكون أْن من إذن بدَّ فال العالم، يقفر أْن دون
األنواع هذه أنَّ فالقول اضمحلت، التي مقام جديدة أنواع الطبيعية الطرق من

غلط. حديثًا متكونة وهي حديثًا مكتشفة

ال إذ االضطراب؛ من القول هذا يف ما الطبيعية بالعلوم العارفني عىل يخفى وال
استعداد بدون واحدة دفعة يوجد ونحوهما الفرس أو كاألسد حيٍّا نوًعا أنَّ كيف يفهم

املعروفة. الطبيعية القوى بفعل سابق
كيف يبني أْن ينبغي بل جديدة، أنواع تتولد أنَّه يقال أن يكفي ال املسألة فلفصل
املسألة وهذه عملها، وكيفية الطبيعية القوى عن يُعلم ملا مطابًقا يكون بحيث ذلك، يكون
العالم به أعني العرص، هذا رجال أكرب من رجل بعًضا أو كالٍّ حلها قد الصعبة املهمة

اإلنكليزي: الطبيعي

دارِون3 رشل (1)

وقد إنكلرتا،4 يف ١٨٠٨ سنة املحقق والفيلسوف املدقق والعالم املقدام اإلمام هذا ُولد
تحقق حتى بصددها، نحن التي املسألة عن فقط البحث يف حياته من سنة عرشين رصف
صور ست أو خمس من أكثر من تشتق ال قد والحارضة املاضية الحيَّة األجسام أنَّ له
بعض إىل أي أدنى؛ صور إىل الصور هذه مرجع كان وربما وحيوانية. نباتية أصلية
الخاضع نشوئها يف التحوُّل عن أبًدا تنفكُّ ال مذهبه عىل الحية فاألجسام أصلية. كريات

اإلنكليزية الباخرة عىل األرض حول طوافه يف الطبيعية، العلمية بأبحاثه ذلك قبل اشتهر قد وكان 3

.١٨٣٧ إىل ١٨٣٢ سنة من «بيكل»
يف «كالبنتيون» وهي «ويستمنسرت»، كنيسة يف العظام رجالها مدفن يف ودفن ١٨٨٣ سنة يف وتويف 4

فرنسا.
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األوىل املقالة

ال فهو الطبيعية، الفلسفية األساليب أفضل من يعدُّ وكتابه ثابت. طبيعي لناموس
يُخفي وال والعيان، االمتحان عىل إالَّ بها تعلق وما الطبيعية الظواهر تفسري يف فيه يعتمد
اإلمكان. يف بما يبعدها لكي يبسطها؛ ذلك من بالضد بل تعرتضمذهبَه، التي الصعوبات
وكل آخر. نظًرا إليها ننظر أْن تعلمنا بالحري أو جديدة، كثريًة أشياء بسببه علمنا ولقد
ولذلك الفيزيولوجية؛ سيما وال الطبيعية، العلوم مسائل بأهم التعلق شديد له تعرَّض ما

العلوم. هذه تشملها التي العامة املسائل يهمهم الذين جميع ا جدٍّ يهم فهو
تأثريه جهة من دارِون كتاب من أعظم الجيولوجيا» «مبادئ ليل كتاب بعد يقم ولم
علم يف ليل فعل ما الحيوان علم يف فعل فدارِون الطبيعية، العلوم جميع يف العظيم
التدريجي ل التحوُّ حكم تحت وجعله ومجرد، مفاجٍئ كل من جرده أنَّه أي الجيولوجيا؛

الطبيعية. القوى بفعل
هذا يف تقدمه من إىل النظر من بدَّ ال دارِون، مذهب يف البحث إىل ننتقل أْن وقبل
منهم؛ كثريين أسماء كتابه مقدمة يف يذكر نفسه وهو األفاضل. العلماء من السبيل
ا إمَّ تنترش ولم هاجعة، لبثت ولكنها موجودة، كانت األفكار هذه مثل أنَّ عىل للداللة
توهمه كما ليس وهو «المرك»، وأفضلهم وأقدمهم الخصوم. لكثرة ا وإمَّ الربهان، لضعف
الفرنساويني. الطبيعيني أعظم من هو بالضد بل بالعلوم، له إملام ال فيلسوًفا بعضهم
من درس ما وأول طويًال. زمانًا باريس يف النبات بستان يف الحيوان تعليم توىل ولقد
هذا ا، جدٍّ فيهما نبغ اللذين والحيوان النبات عىل تعلق ثم والطب، امليتورولوجية العلوم
واضع، أول هو الذي املذهب هذا ألجل أضداده به هزأ ولطاملا الفلسفية. كتاباته عدا ما

االعتبار. من حقه ووفاه دارِون جاء حتى له
بها، خلقت التي الصورة عن تتغري لم ثابتة األنواع أنَّ المرك قبل االعتقاد وكان

نصه: ما املايض القرن نباتي أعظم لينيوس قال تتغري. ولن

األصل. يف املخلوقة الحيَّة الصور بقدر األنواع

الصور كانت ربما أنَّه قال من والعلماء الفالسفة من زمان كل يف ُوجد أنَّه عىل
إالَّ اعتباره يجوز ال ذلك أنَّ إالَّ ل، التحوَّ سبيل عىل سابقة صور من آتية الحارضة
وحده لالمرك الصحيح والفضل طبيعي. مستند كل من لخلوه فقط؛ الرأي قبيل من
الحيوان» «فلسفة كتابه يف القبيل هذا من بسطه ملا مًعا وطبيعيٍّا فيلسوًفا كان الذي
فيهما أوضح فإنه ،(١٨١٥ (سنة الِفَقر» العديم الحيوان «تاريخ وكتابه ،(١٨٠٩ (سنة
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دارِون مذهب عىل بخنر رشح

أعالها، إىل أدناها من بعض من بعضها واشتقاقها األنواع ثبوت عدَم طبيعية برباهني
التدريجي. ل بالتحوُّ وارتقاءها

أي والثفن؛ املعيشة وجنس والرضورة كالعادة أسباب، عدة النمو لهذا يذكر وهو
يف يجعلها التي والوراثة الخارجية األشياء وفعل والتصالب، وعدمه، األعضاء استعمال
الحيَّة األجسام يف الذاتي بالتولد ويقول التدريجي، االرتقاء ناموس ويعتقد األول. املقام
يظهر كما والرضورة العادة وعىل وعدمه، األعضاء استعمال عىل اعتماده وأكثر الدنيا،
لتبيان القبيل؛ هذا من به جاء ما بعض تفصيل من بأس وال يذكرها. التي األمثلة من

ويختلفان. يتفقان ما جهة من دارِون وبني بينه النسبة
ذلك، حصول كيفية يف يختلفان أنهما إالَّ األنواع مصدر حيث من اتفقا وإْن فهما
وجنس والرضورة العادة عىل العتماده — المرك فإن أصح؛ القبيل هذا من دارِون ونظر
دارِون ا وأمَّ نفسه، بقوة والحتياجاته الخارجية لألحوال يوفق الجسم أنَّ عنده — املعيشة
استعداد عن ال فيه الخارجية األشياء فعل من املذكور التوفيق يجعل ذلك من فبالضد
دارِون ومذهب تقييد فيه المرك قول ألن بينهما؛ الفرق أهمية تخفى وال لقبوله. فيه
من بأس وال العوامل. أهم من دارِون يجعله الذي الزمان فعل المرك يعترب وقلما أعم،

اإليضاح. لزيادة المرك من األمثلة بعض إيراد
يف هو األرض تحت دائًما لسكنه ألنَّه فيه؛ أثر هما أو عينان له ليس الُخْلَد إنَّ قال:
إىل ينتهي الطفل عيني إحدى ربطت إذا أنَّه قال حتى توسع وقد النور. وعن عنهما غنًى

أعور. نسٌل يتكون أجيال عدة ذلك تكرر وإذا فقط، واحدة عني ذا يصري أْن
رضورة ألن له؛ أعضاء ال ملس وجسٍد مستطيل شكل ذات كانت إنما األفاعي وإنَّ

ذلك. اقتضتا والعادة ضيقة مسالك يف مرورها
نتيجة طويلة؛ مماسك عىل واحتواؤها الخاص البحرية الرخوة الحيوانات وشكل

فريستها. إمساك ومحاولتها معيشتها جنس
العوم إىل الحتياجها أصابعها؛ بني غشاءٌ لها كان إنما كالبط املائية والطيور

له. واعتيادها
قويهما؛ والرجلني واملنقار العنق طويل كان إنما املاء بقرب يعيش الذي واللقلق

فيه. الوقوع عدم يحاول املاء من غذاءه التقاطه يف ألنه
املاء. أسفل من غذائه التقاط ملحاولته طويًال؛ منحنيًا كان إنما اإلَوزِّ وعنق

العالية. األشجار أوراق إىل عنقها ملد الحتياجها ا؛ جدٍّ طويًال عنقها كان إنما والزرافة
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بطنه بقرب جرابه يف أجريته القنقر وحمل قرونه. سبب النطاح؛ إىل الثور وميل
وقوته. ذنبه وطول رجليه لشدة فيه؛ سبب

وإن وهو والنقص، االجتهاد من التعليل هذا يف ما يُرى وغريها األمثلة هذه فمن
ارتباط عىل يصح ال كونه يف شك ال أنَّه إالَّ الظروف، بعض ويف الحوادث بعض عىل صحَّ
ناموس ا جدٍّ يعترب كان أنَّه المرك فضل يف يزيد ومما ببعض. بعضه العضوي العالم
يستطع لم ينبغي كما عمله كيفية إدراكه لعدم أنه إالَّ جيًدا، دارِون بسطه الذي الوراثة
بأن فاكتفى المرك ا وأمَّ األحوال، أخص يف بسطه فإنه دارِون بخالف حالة، كل يف تبيينه
ل وتتحوَّ ُ تنشأ األحياء تجعل ذكرها السابق األحوال مع الوراثة إنَّ اإلجمال: وجه عىل قال
وهو اإلنسان. حتى الحيوان أدنى من فيها الفاعلة الخارجية ولألحوال للرضورات وفًقا

وراثية. فيه االرتقاء كماالت صارت حتى ارتقى القرود من نوع اإلنسان أنَّ يظن
«شوبنهور» وهو املتأَخرين، األملان فالسفة أحد أفكار مع ا جدٍّ تتشابه المرك وأفكار
الحيوان احتياجات إنَّ يقول: المرك، نظري فإنه اإلرادة، يف يشء كل مبدأ يجعل الذي
فقرنا الجسم، ذلك إرادة مفعول هي إنما حي أعراضجسم وكل أعضائه، سبب وإرادته

العدو. إلرادته الرسيعة األيل وسيقان النطاح، وإرادته مليله هما إنما الثور
من ا بدٍّ نجد ال أننا إالَّ عالته، عىل هذا المرك قول نقبل أْن نستطيع ال كنا وإْن وإنه
أقرانه. عىل فضله يظهر وهنا دارِون، مع فيها تام باتفاق هو أخرى، بأمور معه التسليم
ل تتحوَّ فقط أفراد بل الطبيعة، يف أنواع ال أْن وعنده األنواع، إنكاره األمور هذه وأول
زمانه، وطول وقتنا فلقرص مكانه يف علينا يخفى ذلك كان وإذا محسوس، غري تحوًُّال

دارِون. مذهب يف جدٍّا مهمة القضية وهذه
بنكبات يقولون الذين الجيولوجيني من معارصيه بقول يسلم ال المرك أنَّ وثانيها
سيما ال به، يُعجب قول وهو خاصة. النكبات هذه أنَّ وعنده العامة، وانقالباتها األرض

زمانه.5 يف العلم حالة اعتربت إذا

حقيقيٍّا درًسا عامة أخرى مسائل أيًضا درس بل فقط، األمور هذه عىل فلسفته يف يقترص لم المرك 5

«فلسفة كتابه من مقتطفة قضايا بعض وهذه اليوم. العلم يف مقرر هو عما يختلف ال حالٍّ وحلَّها ماديٍّا،
الحيوان»:

اجتهاديَّة. بل طبيعيَّة، ليست إلخ … واألنواع والصفوف كالطوائف عليها ل املعوَّ التقاسيم (١)
محدود. األزمنة يف وثبوتها نسبي، ووجودها فشيئًا شيئًا إالَّ ن تتكوَّ لم األنواع (٢)
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فحول من وهو ،(١٧٧٢–١٨٤٤) سنتيلري جفروي إالَّ فرنسا يف عضد له يكن ولم
يف أفكاره وكانت األملانيني. الطبيعيني تعاليم من قريبة ونظرياته والطبيعيني العلماء
حتى بها يجاهر أْن يتجارس لم أنَّه إالَّ ،١٧٩٥ سنة نحو منذ المرك أفكار نظري األنواع

العضوي». الرتكيب وحدة «أصل رسالته يف وذلك ،١٨٢٨ سنة
األحوال عىل اعتماده وجل المرك، جعله ما غري التحوُّل هذا أسباب جعل أنَّه عىل
الحامض وكمية والرطوبة، الحرارة جهة من واختالفاته الهواء سيما وال الخارجة،
من وبنائها الحيَّة األجسام تكوين يف يؤثر أْن يجب مما ذلك، غري إىل فيه الكربونيك

العضوية. األجسام كل لبناء مشرتك بنظام يعتقد وهو التنفس. يف تأثريه
أيًضا، فيه يبحثان رجالن أملانيا يف كان املوضوع، هذا يف يبحث المرك كان وبينا

«أوكن». مًعا والفيلسوف الشهري والطبيعي «غاتي» الشاعر وهما
ترشيح يف مقام ذو وهو سنتيليار، جفروي من الفلسفيَّة نظرياته يف يقرتب فغاتي
اجتماع أنها الجمجمة يف وملذهبه اإلنسان، يف الفكني بني ما عظم الكتشافه املقابلة؛
ودقة ببيان فيه بسط وقد النبات»، «تحول كتابه ١٧٩٠ سنة نرش وقد متحولة. فقرات
األعضاء. باقي ن يتكوَّ ومنها النبات، يف أصل الورقة إنَّ فقال: التسلسل، مذهب مبادئَ
مذهب أي وجفروي؛ المرك مذهب إىل — سيأتي كما — الرأي هذا عن حني بعد رجع ثم

التسلسل. أو التدريجي االرتقاء
كتابه يف تبع ولقد (١٧٧٩–١٨٥١) غاتي من أعظم طبيعيٍّا فكان أوكن لورنس ا أمَّ
مذهب مبادئَ فيه يبسط لم وهو المرك، تبعه الذي الرتتيب نفس الطبيعة» «فلسفة
ناشئة الحيَّة األجسام جميع أنَّ وعنده أيًضا. ا جدٍّ املهم الكريات مذهب بل فقط، التحوُّل

وكليٍّا. جزئيَّا وصورته الحيوان، تكوين يف يؤثر الخارجية األحوال اختالف (٣)
بأعالها. ومنتهية أدناها من مبتدئة فأوًال أوًال الحيوانات كوَّنت الطبيعة (٤)

. بالحسِّ إالَّ بينهما فرق ال والحيوانات النباتات (٥)
طبيعية. إالَّ ليست الحياة (٦)

حي. كل أصل الخلوي النسيج (٧)
منفصل. حيوي مبدأ ال (٨)

العقل. أعمال وكل األفكار مولد العصبي الجهاز (٩)
حرة. غري اإلرادة (١٠)

األحكام. اشرتاك يف ارتقاءً إالَّ ليس اإلدراك (١١)
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برتو أو «بالسما اليوم نسميه ما نفس وهي (أرشليم)، األوىل» «الَعلقة يسميه مما
جميع منها يرتكب رأيه موجب عىل التي النقيعية الحيوانات يف الشهري ومذهبه بالسما».
هذين يف يكن ومهما الحايل. الكريات مذهب إىل إشارة فيه اإلنسان، يف العضوي العالم
الفائدة رسيًعا منهما يستفد لم فالعلم الصحة، من والكريات ل التحوُّ وهما: القولني،
أنَّ ذلك عىل وزد اإلبهام. يف العريقة الفلسفية النظريات عىل فيهما لالعتماد املنتظرة؛
بحيث الرصاحة، وعدم االقتضاب من هو الكالم، من قالب يف أفكاره يضع كان أوكن

ا. جدٍّ صعبًا انتشارها يجعل كان
التي سنة الثالثني يف شأنها يزدد لم الطبيعة» «فلسفة يف أوكن آراء فإن الجملة ويف
وكوفيه جهة، من جفروي بني حصل الذي الجدال يف إنه حتى انحطاًطا، إالَّ عقبتها
،١٨٣٠ سنة شباط ٢٢ يف بباريس العلوم جمعية يف األنواع تحول عىل جهة من وأنصاره
فاز إذ خصومهم؛ أمام خارسين أعقابهم عىل يرتدوا أْن الفلسفية املدرسة علماء اضطر
أصحاب عىل — فقط املنظور الواقع حيث من األشياء إىل ينظرون الذين — األصوليون
املوجود فهم ولسوء الشواهد لنقص كان إنما املذكور والفوز الطبيعة. يف الفلسفي النظر
إىل ولكن الغلبة، وصحت عليها دليل ال آراءٌ أنها بدعوى جفروي آراء تُقبل فلم منها،
األنواع أصل يف البحث مسأَلة واعتُربت املنظور، الواقع عىل اقترصوا الذين لخصومه حني،

كبريًا. علوٍّا الطبيعية العلوم عىل تعلو التي املسائل من
قريب قلنا، كما هو، الذي — غاتي كتب وقد أوروبا. كل يف الجدال هذا خرب وذاع
موته قبل منها فرغ املعنى، هذا يف جليلة رسالًة — وفلسفته جفروي من بأفكاره ا جدٍّ
كلٍّ ومذهب وجفروي كوفيه صفات يف مستوفيًا رشًحا ضمنها وقد ،(١٨٣٢) قليلة بأيام
من كان ملا الطبيعة فلسفة علم ذكر يُسمع لم ١٨٦٠ سنة إىل ١٨٣٠ سنة ومن منهما.
التي املزايا من له ما — والخطاء النقص من فيه ملا — العلماء فنيس خصومه، انتصار
مع تتفق ال الطبيعية األمور يف الفلسفة أنَّ — هكل قال كما — توهموا حتى تنكر، ال
وقام أيًضا ذلك اعتقد الجيولوجيا علم يف املصلحني أعظم هو الذي نفسه وَليل العلم.
كتابه يف أنَّه كيف (٣٢١ (صفحة البرشي» الجنس «قدم كتابه يف يذكر وهو المرك، ضد
سائًال املذكور كتابه يف إليه يتقدم ما وكثريًا ضده، تظاهر (١٨٣٢) الجيولوجيا» «مبادِئ

يقول: حيث العفو

صحيح. األنواع ل تحوُّ يف المرك قدَّمه ما كل إنَّ
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نصه: ما منه آخر موضع ويف

األنواع. تحديد عن عجزنا بان أكثر جديدة صوًرا عرفنا كلما

المرك. أفكار إىل رجوعه عىل يدل مما ذلك وغري
«مبادئُ كتابه يف األنواع ل تحوُّ ملذهب مضادته عن رغًما َليل أنَّ والغريب
عليه املعول العامة النكبات مذهب بنقضه السبيل له مهد الذي هو الجيولوجيا»،
العامة األرضية النكبات مذهب فساد وحَده ليل بنيَّ ملا ألنَّه الجيولوجيا؛ علم يف قديًما
أْن رضورًة لزم الحيَّة، األجسام يف واإلقليم الرتبة تأثري شدة فربس مع وبنيَّ املفاجئة،
الناس؛ وبعض الطبيعيني مرشب ضد عىل كانت ولو أيًضا، وجفروي المرك آراء تشتهر
املنترش العضوي العالم تكوين تتناول أْن بدَّ ال األرض تكوين يف األحوال معرفة ألن

الثانية. استمرار يقتيض الواحدة الحال واستمرار فوقها،
ودارِون التسرت. سبيل وعىل واحًدا واحًدا ولكن اآلراء، هذه يف البحث إىل العلماء فعاد
الهوتيِّي أفاضل بعض وفيهم رأيه، عىل موافقني منهم كثريين أسماء مقدمته يف لنا يذكر

اإلنكليز.
وبتسلسلها العضوية، الصور جميع بني شديدة عالقة بوجود االعتقاد زال وما
يجاهروا أْن لهم حان حتى الرس، يف الفالسفة بعض أذهان ينحت بعض عن بعضها

املقررة. الحوادث إىل فيه مستندين بحقيقته
مرتقية، تباينات إالَّ ليست النبات أنواع أنَّ ١٨٣٧ سنة يف هربرت ويليم فأذاع
وقد الشهري، الخلق» «آثار كتاب إنكلرتا يف ظهر ١٨٤٤ سنة يف ثم الحيوان. أنواع وكذلك
— اسمه أخفى وقد — مؤلفه فيه بسط ،١٨٥٣ سنة يف العارشة والطبعة مراًرا طبع
القوة والثاني: الخارجية، الحياة أحوال أحدهما: األحياء؛ يف التغيري يعمالن عاملني وجود
املبدأين هذين فمن الرتقي، إىل تدفعه فيه مستقرة ذاتية وهي ، الحيِّ بالجسم املتصلة

ثابتة. غري األنواع أنَّ املؤلف يستنتج
دلوي» «دوماليوس البلجيك يف الجيولوجيا علماء أفاضل أحد قال ١٨٤٦ سنة ويف
متكونة الجديدة األنواع أنَّ معناه ما امللكية، بروكسل جمعية سجل يف أثبتت رسالة يف

.١٨٣١ سنة من الرأي هذا أبدى أنَّه وذكر ، خاصٌّ خلق أنها ال بالتسلسل
مما اإلنكليز علماء مشاهري أحد سبنرس هربرت استنتج ١٨٥٢–١٨٥٨ سنة ويف
الخلق مذهبي بني قابل أن بعد الطبيعة يف املتبع العمومي التدرج ومن االختبار، قرره
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من التي األشياء يف الحاصلة للتغريات تغريت قد تكون أْن بدَّ ال األنواع أنَّ والتحول،
خارج.

األنواع كوَّنت الطبيعة «إنَّ فرنسا: نباتيِّي أفاضل أحد «نودن» قال ١٨٥٢ سنة ويف
التباينات.» نحن ن نكوِّ كما

جسم بفعل الجديدة األنواع ظهور تفسري يف «كيزرلني» الكونت قال ١٨٥٣ سنة ويف
األنواع، تولِّد التي الجراثيم ح لقَّ فربما األرض عىل األحيان بعض يف ينترش قد ، ميازميٍّ

طبيعيٍّا. تفسريًا اليشءِ لتفسري وسيلة إالَّ هو فما الزعم هذا غرابة من يكن ومهما
«بادن الفاضل بحث — دارِون يقول كما ١٨٥٥ سنة يف أي — بسنتني بعده ثم
يف جديدة أنواع ظهور أنَّ جليٍّا وبنيَّ العالم»، «وحدة كتابه يف الخلق فلسفة يف بادل»

قيايس. يشءٌ هو بالضد بل العجيب، من ليس الخلق
أعظم لفهم السبيل لنا فتحا وكالهما الجيولوجيا، علم يف ليل آثار اقتفى فدارِون

الطبيعة. أعمال
وهما اإلنكليز، علماء من شهريان اثنان املسألة هذه يف بحث ١٨٥٩ سنة ويف
يختلف ال مذهبًا فيها وذهبا دارِون، مع تقريبًا واحٍد وقت يف وهوكر هكسيل األستاذان

مذهبه. عن كثريًا
اإلنسان «منزلة كتابه نرش منذ ا جدٍّ اشتهر املقابلة، ترشيح علماء أحد هو وهكسيل
املتعاقب بالخلق االعتقاد أنَّ امللكية لوندرة جمعية يف ألقاه خطاب يف قال الطبيعة»، يف

يتفق: ال
الواقع. مع أوًال:

التوراة. مع ثانيًا:
العامِّ. الطبيعة تناسب ناموس مع ثالثًا:

سابقة أُخر أنواع عن ناشئة الحارضة األنواع بأن القائل املذهب أنَّ كيف بنيَّ ثم
فزيولوجية. مستندات بعض فيه الذي الوحيد املذهب هو متحولة،

طسمانيا نباتات يف هوكر الدكتور مقدمة ظهرت بقليل دارِون كتاب ظهور وبعد
فهم امتناع فيها بنيَّ وقد النباتيني، أفاضل من املذكور والدكتور أوسرتاليا). يف (مقاطعة
الطبيعة أنَّ يرى كدارِون وهو متحولة. سابقة أنواع عن بالتسلسل إالَّ األنواع ظهور
نوًعا ويؤلف الضعيف، منه القوي ويقتل نفسه، عن فيه يشءٍ كلُّ يدافع حرب ميدان
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مالشاة وبعد الطويل، الزمان مع إالَّ األحوال من حاٍل عىل تستقرُّ ال واألنواع بنفسه. قائًما
علم يف فأحدث هوكر ا أمَّ املهمة. األمور هذه بعض إىل وسنعود بنَي، بني التي الصور
ل التحوُّ استمرار مذهب أنَّ وعنده االنقالب، من الحيوان علم يف دارِون أحدثه ما النبات

الطبيعيون. بها جاء التي املذاهب أعظم
أخرى أموًرا أيًضا فيه فإن دارِون، مذهب يف الجوهرية العامة األمور عدا وما
والس املدعو األطباء أحد فإن بكثري. دارِون قبل املؤلفات بعض يف ذكرت مهمة عرضية
بقع جلدها عىل بيضاء، امرأة يف رسالة ١٨١٣ سنة يف امللكي لوندرة مجمع يف تال
يغري كما البرش أنواع ن تكوِّ الطبيعة إنَّ قال: حيث الطبيعي»، «االنتخاب فيها ذكر سود
البيض؛ من أكثر امليازمية السموم عىل يقوون البرش من فالسود املوايش، أنواع الزارعون

سواهم. فيها يبَق لم حتى الحارة املناطق يف منهم أكثر نموا لذلك
«تنازع ملسألة املؤيدين من شهري فرنساوي نباتي وهو ديكندل كان ١٨٢٠ سنة ويف
ما كل ذلك من يستنتج وهو بينها، تنازع يف دائًما النباتات جميع أنَّ وعنده البقاء»،

عليه. يرتتب
فعل كما األحياء كل عىل ذلك إطالق إالَّ دارِون لسبق هذه والحالة يقتيض يكن فلم

هو.
عدا ما هذا وغريهم، وأِون ووالس كليل إنكلرتة علماء أعظم إليه مال دارِون وكتاب
سنة ويف اللغط. من الكتاب هذا أوجب ما يخفى وال ذكرهما. السابق وهوكر هكسيل
التعليم هذا إنَّ وقال: اإلنكليز، الطبيعيني من جمعية يف أُكسُفرد مطران قام ١٨٦٠
عثرة حجر تكن وال دعنا له: وقائلني دارِون، مؤيدين الحارضون فأسكته للدين، مخالف
ما ثم املذكور، املذهب ضد هياج األمر أول يف حصل وفرنسا أملانيا ويف العلم.6 سبيل يف
متابعون الحديثة املدرسة علماء سيما وال وفرنسا أملانيا علماء أكثر واليوم هجع. أْن لبث
افرتاض أنَّه هو دارِون مذهب عىل الوحيد األصوليني واعرتاض األنواع،7 ل تحوُّ يف لدارِون

يهزأ ورجل لالرتقاء، قابل قرد بني من أجدادي يف الخيار يل كان «لو هكسيل: له قاله ما جملة من 6

القرد.» الخرتت الحقيقة عن بالبحث جهَده
حيث العام، العضوية األجسام تكوين يف هكل كتاب هو ومذهبه دارِون يف ُكتب ما أهم أنَّ يف خالف ال 7

كثريًا استعرنا وقد العضوية، األجسام ظهور أول مسألة سيما وال مذهبه، من مسائل عدة املؤلف بسط
الكتاب. هذا من
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متعاقبًا أو واحًدا الخلق افرتاضهم أنَّ املعرتضون جهل ولقد صحته، تبيني يستطاع ال
ذلك من فبالضد دارِون مذهب ا وأمَّ األشياء، جميع مع لتناقضه أكثر صحته تبيني يمتنع
مثًال الواحد الخلق أمر أنَّ معروًفا كان ولقد مفهومة. غري قبله كانت ظواهر جملة يفرس
وكثريًا عضوية، أخرى أجسام عىل إالَّ تعيش ال الَحلمية والنباتات الحيوانات ألن ممتنع؛
اكتشاًفا، بل افرتاًضا، ليس دارِون نظر أنَّ عىل آخر. نبات ظل يف إالَّ يعيش ال النبات من

يأتي. فيما إليه سنعود ألنا اآلن؛ أكثر ذلك يف الكالم نطيل وال
بمذهب تكلموا الذين جملة من إني أقول: املسألة هذه تاريخ من نفرغ أْن وقبل
يف واملادة» «القوة كتابي من ١٨٥٥ األوىل الطبعة ويف طويل، بزماٍن دارِون قبل ل التحوُّ

قلت: األول، التولد فصل

ل. والتحوُّ بالتسلسل طبيعيٍّا يحصل جديدة أنواع تولد إنَّ

وتغيريًا جهة، من األرض لسطح املختلفة األحوال فعل ذلك أسباب جعلت وقد
كما العوامل أو األسباب هذه فعل أفصل ولم أخرى، جهٍة من الجراثيم يف تدريجيٍّا
مؤيًدا دارِون كتاب ظهر حتى سنوات خمس مرت وما حينئٍذ. ذلك إمكان لعدم ينبغي

ل. التحوُّ مذهب
استعدَّت أْن بعد بل يُظن، قد كما فجأًة يبُد لم دارِون مذهب أنَّ تقدم مما فرُيى
أصحاب عرف أْن وبعد إنكلرتا، سيما وال وأملانيا وفرنسا إنكلرتا يف كثريًا له العقول
ظهر: ملا حصل وهذا مقامه، آخر إقامة يلزم كان أنَّه إالَّ القديم، املذهب فساد التحقيق

دارِون مذهب (2)

لعوامل عظيمة أشياء تولد الطبيعة أنَّ فيه والعجيب بنفسه، ا جدٍّ بسيط املذهب وهذا
ممر عىل فشيئًا شيئًا فقط قواها بتجمع محسوسة وغري ضعيفة، إلينا بالنظر تكون تكاد
«البساطة السائر: باملثل يذكرنا املذهب وهذا ا، جدٍّ الطويلة الجيولوجية واألدوار الدهور
ا، جدٍّ بسيطة والحقائق واالخرتاعات العظيمة االكتشافات جميع أنَّ عىل الحقيقة.» عالمة
قبل. تعلم لم أنها كيف يتعجبوا أْن يعلمونها للذين يعرض يشءٍ وأول الفهم، وقريبة

األنواع «تولد هو: وهذا مبدئيٍّا، مذهبه كلَّ يتضمن وحده دارِون كتاب وعنوان
البقاء». تنازع يف األَكمل األصول حفظ بواسطة أو الطبيعي، االنتخاب بواسطة
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كذلك، دارِون يقسمه لم وإْن جوهرية، مسائل أربع إىل يقسم املذهب هذا أنَّ وعندي
وهي: ا، جدٍّ فهمه يسهل الصورة هذه عىل ودرسه

البقاء. تنازع (١)
األفراد. تغري أو التباينات تكون (٢)

بالوراثة. النسل يف التغريات هذه انتقال (٣)
وهذا أفضلية، بعض فيه يكون الذي األفراد، هذه من للمتغري الطبيعة انتخاب (٤)

البقاء. تنازع بواسطة يحصل االنتخاب

تحويل استمرار هي التي فنتيجتها مًعا، وفعلت اجتمعت إذا األربعة العوامل فهذه
ذاتية. كأَنَّها تكون الطبيعة يف األحياء
هو: وأهمها العوامل هذه وأول

البقاء تنازع

دونه يقل ما إىل للتكاثر ميالة وحيوان نبات من األفراد جميع أنَّ يعلمنا االختبار إنَّ
وكان جميعه، نتاجهما صحَّ لو مثًال البيش وفأر السمك فإن األرض؛ عنه وتضيق الغذاء،
يف أذرًعا به ارتفاعها وبلغ األرض، به وتغطت البحر، لجج عنه لضاقت كافيًا الغذاء
الحال لكان نتاًجا، أقلها هو الذي كالفيل قليل تكاثرها أنواًعا أخذنا ولو سنني.8 بضع
هذا من تلد وال الثالثني، تبلغ حتى تلد ال الفيل أنثى فإن الطويل؛ الزمان مع أيًضا كذلك
فقط واحد زوج أخذ إذا أنَّه حسبوا فقد ذلك ومع فقط، أزواج ثالثة إالَّ التسعني إىل السن
ولو الفيلة. من مليونًا ١٥ الناتج يبلغ سنة ٥٠٠ مدَّة ففي تكاثره، يمنع ما يعرتضه ولم
ما عدد يبلغ سنة عرشين ففي سنة، كل يف جرثومتني سوى يعطي ال نبتًا كذلك أخذنا
صح فلو سنة، ٢٥ كل يف ويتضاعف قليًال، يتكاثر الذي اإلنسان وكذلك مليونًا. يعطي

السنني. من آالف بضعة يف األرض فسيح عنه لضاق نتاجه جميع
موانع وجود لعدم ا؛ جدٍّ كثريًا تكاثرت التي األنواع من معتربة أمثلة ذلك عىل ولنا
عددها يحىص ال رسبًا ترسُح التي الوحشية والبقر الخيل فإن تكاثرها؛ تمنع كلية

ألف. مائة إىل بيضة ألف من الواحدة املرة يف تبيض السمكة إنَّ يقال: 8
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غزوة يوم أوروبا من أتاها قليل عدد أصلها إنما الواسعة، الجنوبية أمريكا سهول يف
ثالثة بنحو الواسعة بالتا سهول يف الوحشية الخيل عدد همبلط قدَّر وقد اإلسبانيول.
قد حديثًا املكتشفة أوسرتاليا إىل أوروبا من أدخلت التي والحيوانات والنباتات ماليني.
الهند بالد يف ويوجد منها. األصلية عىل وفازت هناك، األرض تغطي كادت حتى تكاثرت
جبال إىل كامورن رأس من امتدت وقد أمريكا، اكتشاف منذ إليها أدخلت نباتات الرشقية

حماليا.
لبعض بعضها األفراد مزاحمة منها: كثرية، أسباب تعرتضها النتاج يف الكثرة فهذه
البقاء. تنازع هو أو أخرى، جهة من للحياة الخارجية األحوال موافقة وعدم جهة، من
مع بعضها األحياء بني كان ما بالفاعيل ويراد ومفعويل، فاعيل حالني: عىل التنازع وهذا
الطبيعة إنَّ دارِون: قال الصامتة. الطبيعة قوى وبني بينها كان ما وباملفعويل بعض،
عىل منها ماليني ويهلك نموه، تمام يبلغ ال منها الكثري أنَّ إالَّ سخية بيٍد الجراثيم تزرع
والهالك. التاليش بأسباب الكثري هذا علقت فقد بالكثري جادت وإْن الطبيعة ألن الدوام؛

نصه: ما للبقاء التنازع هذا وصف يف ولدارِون

عن باسمة الطبيعة ونرى الزاهيات، الليايل9 يف الطيور تغريد نسمع إذ إننا
قائمة هي إنما السعادة هذه جميع أنَّ ببال لنا يخطر ال والسكون، الصفاء ثغر
الذباب أنواع من تغتذي الطيور فإن ومستمر، متسع الحياة يف تالٍش عىل
التي أخواتها بني من الباقي القليل العدد هي أنها أيًضا وننىس النبات، وبذور
أو جنٍس، كل من أعداُؤها بأعشاشها وعبثت الجوارح، الطيور عليها سطت

ذلك. وغري والربد والجوع الفصول قساوة بها أملت

الطيور، تغريد أوقات من عهد ما أوىل هي األسحار فإن وإالَّ مخصوًصا، طائًرا الليايل بذكر أراد لعله 9
القيس: امرئ كقول

ال��ق��ط��ر ون��ش��ر ال��خ��زام��ى وري��ح ال��غ��م��ام وص��وب ال��م��دام ك��أَن
ال��م��س��ت��ح��ر ال��ط��ائ��ر غ��رَّد إذا أن��ي��اب��ه��ا ب��رد ب��ه يُ��ع��لُّ
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هذا معمعة يف سواه ما عىل غريها أو األنواع أو األفراد من الفائز أنَّ يخفى وال
وهذه الفوز. هذا له ق تحقِّ عقلية أو جسدية بصفاٍت بينها تميَّز ما هو للبقاء، التنازع
وسائط أو صغره، أو القد، كرب أو القوة، أو األقدام، تكون فقد ا، جدٍّ كثرية الصفات
الكساء، حسن أو الجوع، عىل الصرب أو الرسعة، أو الجمال، أو اللون، أو والدفاع، الهجوم
ولعموم إلخ. الرش… اتقاء يف الحكمة أو القوت، استحصال يف التدبري حسن أو الحيلة، أو
أو الرتبة، موافقة وللنبات ا)، جدٍّ محدوًدا الكثرة فعل كان (وإْن النتاج كثرة هي النوع
نباتات من املؤلف العشب قطعنا لو فإنا املرضة؛ الخارجية املؤثرات عىل بها يقوى قوة
سواه ما عىل — هذه والحالة — منه يقوى فال ذلك وكررنا األرض، مساواة عىل مختلفة
أنواع تسعة أنَّ القبيل هذا من امتحانات يف رأوا وقد للرتبة. موافقًة أكثر كان ما إالَّ
وزرعنا حصدناها ثم مًعا، مخلوطة مختلفة بزوًرا زرعنا لو أو هلكت. نوًعا عرشين من
القليل إالَّ األصلية البزور من حني بعد يبقى فال معلوم؛ زماٍن عىل وهكذا املحصود، بزور
عىل أقواهما إالَّ بقي ملا قفٍر يف نبتان تنازع فلو للرتبة. واألوفق نتاًجا، واألكثر ، األشدَّ
والدبق الجوع. عىل صربًا أشد كان من إالَّ القحط زمان يف يفوز وال اليبوسة، احتمال
من أكثر بذره وتنرش الطيور، تأكلها التي إثماره بحالوة األنواع من جاوره ما ينازع
الحياة ألحوال وفاًقا منه أكثر أخرى أنواع بني وضع إذا الجبيل الغنم أنواع وبعض سواه.
يف يغوص إنما املائي الغشائية األجنحة وذو أيًضا. الطبية العلقة وهكذا يهلك، فإنه
القنص يف نوعه من سواه ما عىل متميًزا يجعله رجليه يف خاصٍّ لتكويٍن بسهولة؛ املاء
يقطنان اللذين األبيض والدب األبيض كالحجل لونه يفيده الحيوانات وبعض والهرب.
عىل يعيش الذي األخرض الذباب وكذلك الدوام، عىل بالثلج املغطاة القطبية الجهات يف
الهرب يف رسعته وبعضها الشتاء، أقبل إذا يتلبد الذي فروه يقيه وبعضها النبات. أوراق
اإلنكليزي األسود الفأر كانقراض القبيل، هذا من غريبة أمثلة ولنا القتال. يف شدته أو
ولم دورانج. غوليوم مراكب عىل املانش قطع الذي الهنوفري، الرمادي الفأر أنياب تحت
انقرض أنَّه إالَّ األبيض، الفأر غري سابًقا كليفورنيا يف فرنسيسكو سان مدينة يف يكن
ثمن بلغ حتى فيها تكاثر وقد األوروباوية، باملراكب إليها جاء الذي األسود الفأر أمام
وكانت منها. آخر لنوع أمريكا يف الخطاطيف من نوع وانقرض رياًال. خمسني القط
يف التنازع وهذا منها. املغرد الدج انقراض إنكلرتة يف الدبق دج انتشار رسعة نتيجة
انقراض من التاريخ يف معروف هو ما القبيل هذا ومن اإلنسان، عىل أيًضا يطلق الوجود

بينهم. أوروبا أهل لدخول املتوحشني وأوسرتاليا أمريكا أهل
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يف الشرتاكها بعض؛ إىل بعضها األقرب األنواع بني إالَّ معظمه التنازع يبلغ وال
الصورة كانت وكلما يفقد. حتى بعض عن بعضها ابتعدت كلما ويقلُّ عليه، املتنازع
صوًرا التنازع يف األحداث التخاذ األحداث؛ خصومها مقاومة عن أضعف كانت قديمة
أبًدا؛ تعود ال ُغلبت صورة وكل أقوى. تجعلها الحياة أحوال يف الحاصلة للتغريات أنسب
أوسرتاليا يف عجيب نوع عىل ذلك كل لنا ويتضح التنازع. يف الثبات عىل قادرًة تعود ال إذ
تزل لم منازعة كل عن جغرافيٍّا املنعزل العالم من القسم هذا فإن الجديدة؛ هوالندة أو
رتبًة حيواناته وأعىل طويل. زمان منذ املتكونة أحافرينا تشبه متأخرة ونباتاته حيواناته
أقوى عليه أخرى أنواع لتغلب وتالىش الثاني، الدور يف أوروبا يف عاش الذي الجراب ذو
وجود لعدم يتالَش ولم هذا، يومنا إىل أوسرتاليا يف الحيوان هذا مثل بقي وإنما وأكمل.
حتى بالتاليش، فيها ما كل أخذ اإلنكليز دخلها يوم من ولكن البأس، شديد له منازع
لم إنَّه أي ذلك؛ ضد قط يسمع ولم معهم. أدخلوه ما منازعة عىل صربه لعدم يزول كاد

أوروبا. يف تتأصل أْن أمكنها أوسرتاليا موجودات أنَّ يسمع
فالجوارح منها، الجوارح بسبب الحيوانات من العظيم الجانب تكاثر امتنع فإذا
ال الحيوان لنمو ا حدٍّ نفسه من يقيم الذي القوت لقلة أيًضا؛ تكاثرها يمتنع نفسها
الطري خمس أنَّ دارِون ذكر فقد والحر، والربد اإلقليم تأثري أيًضا ذلك عىل وزد يتعدى.
وما ،١٨٥٤-١٨٥٥ سنة حصل الذي القارس الربد بسبب إنكلرتا يف أماكن بعض يف هلك
الذي أنَّ كما اإلقليم. طبيعة عىل أكثر واملتعود ريًشا، واألكثر األقوى هو إنما منه بقي
وصاحب الشديد، هو إنما دارِون مذهب عىل القحط زمان يف القوت باستحصال يفوز
كلما يشتد — الربد سيما وال — الطبيعية القوارس مع التنازع أنَّ املعلوم ومن الحيلة.
شدتها. لفرط املذكورة القوارس تتغلب حيث يتالىش يكاد أنَّه إالَّ الشمال، نحو صعدنا
يف فإن أخرى؛ أنواع تنازع مع كان إذا إالَّ يظهر ال قد ما نوٍع يف اإلقليم تأثري أنَّ عىل
بعيدة الحدائق خارج ونفسها تركت ولو جيًدا، اإلقليم متحملة كثرية نباتات حدائقنا
شجر ويكاد لها. والحيوانات أقرانها ملنازعة تثبت أْن استطاعت ملا اإلنسان، اعتناء عن
ترعاه فإنها أبقارها من يلحقه الذي للرضر يتالىش إنكلرتا أعمال من أكوسيا يف القطران
هذا مثل من يصونه بما اإلنسان يتداركه أْن من بدَّ ال فيها يتنامى ولكي صغري، وهو
كثريًا. به ألَرضَّ وجد لو ذباب وجود عدم عىل البلدان بعض يف نجاحه يتوقف وقد الرضر،
هو كما الوحشية الحالة إىل تنتقل ال باراجي بالد يف والكالب والخيل البقر أنَّ ُعلم ولقد
بيضه بإلقاء صغارها ويقتل فيها، يكثر مجنح لذباب الجنوبية أمريكا باقي يف الغالب
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بقرها وكثرت ذبابها، لقل الذباب اآلكل الطري أنواع بعض فيها انترش فلو اتها، رسَّ يف
يف ذلك وألَثر منها، تقتات التي نباتاتها يف عظيم تغري ولحصل أيًضا، الوحشية وخيلها
بينها. املوازنة فيها تغريات عدة حصول إىل أحوالها سائر وتداعت أيًضا، طيورها أحوال
األعمال اختالط من الوجود ظواهر يف للبقاء التنازع يفعله ما يرينا الشاهد فهذا
وبلغ االرتباط، هذا عن البحث يف ا جدٍّ دارِون دقق ولقد الشديد. االرتباط من بينها ملا
يرتدد الذي بالذباب النباتات من كثري تلقيح به فرس ما ذلك من عظيمة. نتيجة فيه
تلقحت ملا ولواله أخرى، إىل زهرة من البُلن10 حامًال وغريها)، والزنابري (كالنحل عليها
وعدد أوكارها، يخرب الذي البيش فأر عدد عىل يتوقف الزنابري وعدد املذكورة. النباتات
وجود إن بحيث وهكذا، … تفرتسه التي والبوم القطاط عدد عىل متوقف البيش فأر
من معلوم هو فيما أيًضا شاهد ولنا املكان. ذلك نباتات يف يؤثر مكان يف جارح حيوان
الدودة كانت فحيثما «ننَّا»، واسمها الختفائه تختفي ثم القطران، شجرة يف تظهر دودة
أقفر فإذا فتموت، جسدها يف بيضه يضع حيوان وهو ا؛ جدٍّ «األكنمن» كثر املذكورة

كله. ذلك من يشءٌ يكن لم كأن «األكنمن» فاختفى قوتها لفقد «الننَّا» ماتت الغاب
الجزيرة هذه فإن هيالنة، القديسة جزيرة من مأخوذ ثالث شاهد أيًضا وهناك
والخنازير املعز أوروبا أهل أدخل فلما كثيف، غاب يغطيها السادسعرش القرن يف كانت
تغريات حيواناتها عىل فطرأ قرنني، ظرف األرضيف فتعرت الصغرية، الفروخ رعت إليها
القديم، يف موجوًدا كان نوع وهي أرضية، رخوة حيوانات آثار تربتها يف ويلتقي جسيمة.

الجزيرة. هذه يف إالَّ يوجد يكن ولم اليوم، انقرض وقد
وصفاته تكوينه يف يرتبط حيٍّ جسم كل أنَّ تبني وهي تكفي، الشواهد فهذه
تنازعه التي الحية األجسام من بغريه — غالبًا خفي أنَّه ولو — شديًدا ارتباًطا الخاصة
النمر بأنياب — دارِون قال كما — جيًدا ظاهر األمر وهذا ذلك. وغري ومسكنه قوته يف

بشعره. يتعلق الذي الذباب بمخالب ظاهر هو كما وأظفاره،
بجانب فاسدة أمثاًال ذكر أنَّه دارِون عىل سابًقا املذكور كتابه يف هكل الحظ وقد
يكون ال اآلخر الواحد يعدم بحيث البقاء تنازع أنَّ — هكل أي — وعنده صحيحة، أمثال
بل الحي، إعدام غايته تكون فال الرضورة وبني بينها ا وأمَّ فقط، الحية األجسام بني إالَّ

ومفعويلٍّ. فاعيلٍّ إىل التنازع بقسمنا تقدم فيما ذلك إىل أرشنا كما لها توفيقه

النبات. للقاح اسم وهو النبات، ذكور أعضاء يف غبار 10
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يف هو كما أيًضا األدبية الحياة يف هو الذي البقاء تنازع خص فيما نبسطه ما فهذا
الباقية، الثالثة األقسام عىل الكالم نبسط أْن املوضوع لتتمة علينا وبقي الطبيعية. الحياة
هو ملا الطبيعة انتخاب وأخريًا بالوراثة، التباينات هذه انتقال ثم التباينات، ن تكوُّ وهي

وهو: فاألول صالحية. أكثر

التباينات ن تكوُّ

الحية األجسام أنَّ وهي دارِون، وضعها والتي االختبار، من املتحصلة القاعدة عىل مبني
الصادرة األصل عن تنحرف إنها أي محدود؛ حدٍّ وإىل مختلفة، أوجٍه عىل التغري إىل ميالة
أو القوة أو القد أو الكساء أو اللون أو السحنة يف ا إمَّ خصوصية، صفات ببعض عنه
مع اثنان يجتمع وال مطلًقا، ا تامٍّ شبًها اآلباء األبناء تشبه فال األعضاء، بعض تكوين
يوجد بل واحدة، شجرٍة عىل ورقتان وال حتى واحد، شبٍه عىل العضوية األجسام كثرة
يطلق عام ناموس إذن هو محدود حدٍّ إىل فالتحول قليًال. كان مهما ولو اختالف دائًما
يلد إنه أيًضا يقال أْن يصح وال نظريه، حيٍّا يلد الحيَّ إنَّ يقال وال األحياء. جميع عىل
راسخة كانت فلو متخلقة، غري أنها كما راسخة ليست الوراثة ألن عنه؛ مختلًفا حيٍّا
بخالف وذلك األحوال، سائر ويف األدوار جميع يف واحًدا العضوي العالم يبقى أْن القتىض
متخلقة كانت ولو الجيولوجية. األدوار يف العظيم األحياء اختالف من يعلم ملا الواقع
ليس وهو قياس، إىل يردُّ وال بها يرشد شذوذ العضوية الصور يف يحصل أْن القتىض
يشبه القاعدة هذه وعىل به، شبيًها حيٍّا يلد حيٍّ كل إنَّ يقال: أْن والصحيح أيًضا. كذلك
جزئي االختالف أنَّ ولو الصفات، بكل أبًدا يشبههما وال الجوهرية، بالصفات أبويه االبن
النباتات فإن أطول، التسلسل سلسلة كانت كلما االختالف هذا ويشتد محسوس. غري
املطعمة املثمرة واألشجار البزرية، النباتات من بأصلها شبًها أكثر الفسيلية واألشجار
عىل بالبزرة. زرعت إذا الربي أصلها إىل وترجع بالفسيلة، زرعت إذا إالَّ كذلك تنبت ال
فإن املحقق؛ غري عىل يخفى بحيث ا جدٍّ جزئي غالبًا هو واآلباء األبناء بني االختالف أنَّ
فرد كل فيعرف الراعي ا وأمَّ اآلخر، نظري منه واحٍد كل أنَّ للبعض يظهر قد الغنم قطيع
ويجتمع بعضه يعرف فإنه الطري، من رسب يف زوج كل وهكذا خصوصية. بعالمة منه

بسهولة. به
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األهمية من له ما يخفى وال التباينات، تكوين نتيجته التغري إىل األحياء يف امليل فهذا
تباينات بتوليد ذلك كان سواءٌ واألزهار، واألثمار األهلية الحيوانات تحسني صناعة يف

توليدها. بعد بتثبيتها أو بالتصالب جديدة
يف الصفات بعض انحصار عن حاصلة فإنها األنواع أصل دارِون رأي عىل وهذا
فالتباينات الطويل، الزمان مع فيه وثبوتها بالوراثة، النسل يف وانتقالها األفراد، بعض

وثابتة. جيًدا واضحة تباينات واألنواع النشأَة حالة يف أنواع رأيه عىل
التي األماكن يف كما الضد يتوهم حتى واضًحا الطبيعي االنتخاب يظهر لم وربما
اليابسة وأقسام والهواء والقوت والرتبة كاإلقليم الخارجية، الحياة أحوال فيها تتغري ال
منذ لها يعرض لم الجغرايف ملوقعها فإنها مرص، بالد مثل ا جدٍّ قليًال تتغري أو واملياه،
فلم الخصوصية، أحوالها سائر يف وال إقليمها، يف ال به يعتد تغري أدنى السنني من ألوف
ذلك من فبالضد أحوالها املتغرية األماكن يف ا وأمَّ أناسها. وال حيواناتها وال نباتاتها تتغري

ا. جدٍّ واضًحا ظاهًرا الطبيعي االنتخاب يكون
ملا التباينات وتكوين االختالف إىل األحياء ميل ينكروا أْن دارِون خصوم يسع وال
كاللون فقط األعراض إالَّ يتناول ال أنَّه يزعمون أنهم إالَّ عموًما، به ومسلَّم واضح هو
بطالن دارِون بنيَّ وقد التكوين. جوهر إىل تأثريه يصل وال ذلك، وغري والقد والجلد
النوع بني الفرق إنَّ قال: أيًضا، الجوهر إىل يصل املذكور امليل أنَّ وأثبت هذا، زعمهم
فيه لهم وليس كبري، القبيل هذا من العلماء بني واالختالف علميٍّا، تبيينه يمتنع والتباين
النوع. به يفصل ا حدٍّ النتاج اعتبارهم االرتباك هذا يف أوقعهم والذي مقبول، تعريف

ذكر فقد هواه، عىل يميزها منهم وكل جديدة، أنواًعا العلماء ويضع إالَّ سنة تمر وال
أنها مع أنواًعا غريه عدَّها إنكليزيٍّا نباتًا ١٨٢ يذكر وستن اإلنكليزي النباتي أنَّ دارِون

نصه: ما املعنى هذا يف هوكر قال وقد تباينات.

فالنوع النبات، من نوع ١٥٠٠٠ إىل ٨٠٠٠ من اآلن يعدون النباتيني إنَّ
بأنفسنا؛ األنواع انتقال نتحقق أْن نستطيع ال كنا وإذا محدود. غري إذن

ا. جدٍّ ضيقة االختبار من دائرة يف فالنحصارنا

بعضهم يعدها كثرية أصوًال فيه فإن الحيوان؛ عن أيًضا يقال النبات عن قيل وما
بطالن لخصومه بنيَّ وقد الحيوان، أستاذ جيبل قال وقد أنواًعا. وبعضهم تباينات
أقل فيها هي اختالفات عىل األنواع تمييز يف يعتمدون ما كثريًا «إنهم النوع: يف اعتقادهم
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كثريًا والحيوان النبات تحسني صناعة يف «إنه هكل: وقال البرشي.» الجنس فروع يف منها
الطبيعيني بعض يعتربها التي الطبيعية االختالفات من أهم اختالفات عىل يحصل ما
القول «إنَّ أيًضا: يقول دارِون مرتجم برن واألستاذ أيًضا.» والجنس النوع لتقرير كافية
كان كلما أنَّه معلوم وألَمر األشياء.» طبيعة يف يسوِّغه ما وليس له، أساس ال باألنواع
والصور بالتباينات علمه لزيادة األنواع؛ تمييز عليه أشكل فنِّه يف االطالع واسع الطبيعِي
القول أنَّ عىل يدل مما وهذا بالنوع؛ التصديق قل العلم اتسع فكلما وعليه، بنَي. بنَي التي

اإلنسان. عقل يف إالَّ له أساس ال به
ألنها يكرهونها؛ بالضد بل التباينات، قيمة يعتربون قلما القديم املذهب وأصحاب
ا؛ جدٍّ ثمينة فهي تابعه ومن دارِون عند ا وأمَّ الرتتيب، حيث من االرتباك يف توقعهم
وصار دارِون، مذهب قيام منذ الرتتيب طرق تغريت وقد الجديدة. األنواع أصل ألنها
املعوَّل القاعدة عىل انطباقها لعدم سابًقا؛ أمرها يُهمل كان التي بالتباينات كثريًا يُعتنى
تجار أحد أنَّ البرشي» الجنس «قدم كتاب يف املعنى هذا يف ليل ذكر وقد عندهم. عليها
شيئًا يخىش ال إنه يوم ذات له قال الطبيعية، العلوم يف ا جدٍّ املتعمق لوندرة يف األصداف
وصًفا الكبرية الرخوة الحيوانات بعض وصف يف رسالة ظهور مثل مجموعاته قيمة يقلل
أيًضا: يقول ليل أنَّ غري مشٍرت. له يعود ال التباينات صف يف يدخل نوع كل ألن جيًدا؛
الطلب كثر حتى إنكلرتا، يف ا جدٍّ العلمية الحقائق قيمة زادت الزمن ذلك منذ «ولكن
وأصبحت كبريًا، انفصاًال بعض عن بعضها املنفصلة الصور بني تصل التي الصور عىل

األصليَّة.» الصور من أثمن قيمتها
األحوال وافقته وإْن نوًعا يصري تباين كل أنَّ تقدم مما االستنتاج ينبغي ال أنَّه عىل
األنواع أنَّ هكل ويزعم الطبيعي. االنتخاب أو التصالب يف تتالىش كثرية تباينات فإن ؛ كالٍّ
وبعضها ثابت، وبعضها ا، جدٍّ متغري فبعضها للتغيري، قابليتها يف متساوية غري كلها
وكثرة الخارجية، الحياة أحوال رأيه عىل االختالف هذا وسبب محدود. حدٍّ إىل متغري
وفاًقا األنواع أكثر البرشي النوع أنَّ وعنده ذلك. شاكل وما … قلته أو النوع انتشار

لألحوال.
مذهب يف له قيمة ال ذلك أنَّ عىل التغري. إىل امليل من لألحياء ما بشأن نبسطه ما فهذا
الوراثة أي — أنها وأعلم النسل يف لألنواع املميزة الصفات تنقل التي بالوراثة إالَّ دارِون
ومثل واألظفار، األصابع عدد زيادة مثل التكوين، عيوب تنقل كما األمراض تنقل —
آفات عن الحاصلة كالعيوب عارضًة أو تقدم، كما كانت والديًة الجلد، وتشقق الجهر
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كالشهوات، أيًضا، كذلك األدبية الصفات تنقل الجسدية الصفات تنقل أنها وكما طارئة.
ما كثريًا أنها أمرها عجيب ومن ذلك. غري إىل … والعقل واألخالق، والعوائد، واألميال،
«األتافيسم»، عندهم يسمى األمر وهذا ذلك، بعد األوالد يف وتظهر كامنة األجيال تقطع
أْن بني فرق وال الرجعة، أو الوراثي بالدور عليه ونصطلح الجد، إىل الرجوع ومعناه
كما ليس لكن دارِون، قبل معروًفا كان الوراثي واالنتقال األم. أو األَب جهة من يكون
ا وأمَّ الغرابة، سبيل عىل يُذكر يشءٌ منه ذُكر إذا فكان عليه، يرتتب ما لفهم ينبغي
وارتقاء العضوي، العالم ارتقاء تاريخ يف عليها يُعتمد التي األمور أعظم من فهو اليوم
أنَّ وعرفوا املرضية، الوراثة إىل انتبهوا قد القديم منذ األطباء أنَّ عىل البرشي. الجنس
معلوم سن حتى يظهر وال الجسد، يف ويكمن وراثيٍّا، يصري قد املزمنة األمراض غالب
يجهلوا ولم املكتسبة، األمراض انتقال أيًضا وعرفوا البلوغ. سن مع يفشو الذي كالسل
واألخالق، والعوائد باألميال أجدادهم من بموجبه األوالد تقرب الذي الوراثي الدور أمر
يف سنة ١٥ أو ١٠ نحو منذ فريخو قال جسدية. أخرى وصفات املرضية واالستعدادات
الصادر الولد ثم ومن الجرثومة، مادة يكسبان األم وبدن األب بدن إنَّ معناه: ما ذلك
ما أيًضا عرف وقد املوت. حتى تسكن ال خصوصية طبيعة ذات مادية حركة عنها،
فلسفة عليه تبنى ما أصح ستكون إنها قال: حيث األهمية، من املسألة لهذه سيكون
سواءٌ كثرية ظواهر عن طبيعيٍّا التعليل إىل يتوصل بالوراثة ألنَّه أصاب؛ ولقد الطبيعة،
يف يعمد كان مما أيًضا، الشعوب حياة أو العقلية، أو الجسدية، األفراد حياة يف ذلك كان
يدرك، ال األحياء يف استعداد إىل ينسب أو الطبيعة، فوق ما قوى إىل سابًقا عنه تعليله
عىل أبًدا يفرت لم وبطيءٍ، شاق عمل نتيجة إالَّ ليس يملكه ما وكل اآلن، هو كما فاإلنسان
كانت سواءٌ بالوراثة، العديدة األجيال يف الصفات انتقال عىل وقائم الطويلة، الدهور مر

. إالَّ ليس مكتسبة أو والدية، معنوية أو حسية الصفات هذه
نصه: ما املعنى هذا يف دارِون قال األنواع، انتقال مذهب يف جدٍّا مهمة فالوراثة

عىل تنطبق ال والتي شذوذًا، أكثرها حتى االختالفات أن املقرر من كان إذا
وتشقق وكالجهر زيادتها، أو واألظفار األصابع بعض كنقص معلوم جنس
يف كذلك يكون أْن ينبغي بالحري فكم بحرٍص، النسل يف تنتقل وغريها، الجلد
الصفات لكل الشامل الوراثة ناموس جليٍّا عليها يصح التي العادية االختالفات

الفردية.
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أْن املستقبل وعىل كليٍّا، مجهولة تزال ال الخاصة الوراثة نواميس بأن يُقرُّ أنَّه عىل
مكنوناتها.11 عن الحجاب يرفع

وهي: وأهمها، دارِون مذهب من قضية آخر إىل اآلن وصلنا وقد

الطبيعي االنتخاب

يف الحاصلة لالختالفات كان إذا إالَّ يكون وال أيًضا. الطبيعي التحسني «برن» ويسميه
ثالث إحدى عىل رضورًة تكون الفردية االختالفات فإن البقاء؛ تنازع يف معنًى الفرد
األخرية الحالة ففي مرضة، وال نافعة ال أو له، مرضة أو للمنازع، نافعة ا إمَّ حاالت:
ألن مرضة؛ كانت إذا أيًضا وكذلك سوى. حدٍّ عىل وعدمه فبقاؤها معنًى لها يكون ال
ا وإمَّ الفرد، مالشاة ا إمَّ أمرين: أحد نتيجته تكون هذه والحالة يحصل الذي االختالف
يف وخصومه إخوانه عىل به الفرد فيمتاز نافًعا، كان إذا نتيجته وتختلف الصفة. مالشاة
االمتياز وهذا األجيال. مرور عىل فيه وينمو نسله إىل االمتياز هذا وينتقل البقاء، تنازع
يكفي ال جديًدا نوًعا به الفرد يؤلف فلكي جهيد، جهٍد بعد إالَّ يحصل ال البقاء تنازع يف
آالف عرشة أو جيل، ألف أو جيل مائة أحيانًا لذلك يلزم بل واحدة، مرة به امتيازه

قال: يأتي، كما إليها املشار الوراثة نواميس يف الكالم هكل األستاذ بسط 11

النبات يف منه أظهر الفسييل النبات يف وهو أعظم، املنفصل الفرع كان كلما أشد يكون االنتقال إنَّ (أ)
. البزريِّ

الخصوصية، حياته يف املكتسبة صفاته بعض املوروثة صفاته عن فضًال نسله يُكسب جسم كل (ب)
ومتكامل. محافظ نوعني: عىل يكون االنتقال إن بحيث

ا. جدٍّ شديًدا الوراثي الدور أعمال من عمًال إالَّ ليس الجيل تغري إنَّ (ج)
غالبًا. األم يشبهن واإلناث األب، يشبهون الذكور (د)

وراثية. تصري قد األذناب) وقطع القرون (كنزع العارضة العيوب (ه)
األثمار تربية يف كما األجيال، يف تكرارها طال كلما وأثبت أسهل انتقالها يكون املكتسبة الصفات (و)

األزهار. وتحسني
العمر، من معلوم سن يف إالَّ يظهر ال إنَّه أي الحياة؛ بأدوار خاص وراثي انتقال ناموس يوجد (ز)

خاصة. األمراض يف يكون وهذا
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ومتكوناتها األرض تاريخ يف الزمان فإن دارِون، مذهب يف جدٍّا يعترب األمر وهذا جيل.
األدوار تعاقب اقتضاه الذي السنني عدد يف افتكرنا إذا الذُّعر ليتوالنا وإنَّا األول، املقام له

لحظة. يحسب يكاد ال ذلك إىل بالنظر فوجودنا الجيولوجية،
السبيل لنا فتحا وكالهما الجيولوجيا، علم يف ليل آثار اقتفى الحياة علم يف فدارِون
األهمية، وقليل ضعيف ظاهرها قًوى أو أسباب عىل القائمة الطبيعة أعمال أعظم لفهم
نرى. ما بكل ويأتي الطويل، الزمان مع يتجمع فإنه بطيئًا كان وإْن فعل، ذات أنها إالَّ
بدَّ ال ينبغي، كما معناه يفهم ولكي دارِون، مذهب أساس الطبيعي فاالنتخاب
تحسني علم بدرس إليه توصل إنما فهو به. القول إىل دعته التي األسباب معرفة من
عظيًما مبلًغا بلغ قد يخفى ال كما العلم وهذا الصناعي، األهلية والنباتات الحيوانات
لذلك. متفرغون أناس يوجد حيث دارِون وطن إنكلرتا يف سيما وال العجيبة، بنتائجه
ِفعل بالعيان يتأكد ولكي القبيل، هذا من كثرية امتحانات نفسه دارِون أجرى وقد
أنَّ بنفسه فتحقق الحمام، برتبية تشتغالن لوندرة يف جمعيتني يف انخرط الصناعة هذه
تحتوي قد ألنها الربي، الحمام أي اليمام؛ كلها أصلها إنما للحمام الكثرية التباينات
االختالف لشدة أنواع أنها بها اشتبه وربما أصلها. عىل والدالة به الخاصة الصفات بعض
الهيكل تكوين أيًضا يتناول بل فقط، الظاهرة الصفات عىل فيها يقترص ال فإنه بينها،
أنَّ الحمام تربيتي قبل أظن كنت ما «إني دارِون: قال ذلك. وغري الطريان وأمر والبيضة

واحدة!» صورة مصدرها يكون أْن يجوز التباينات هذه كل
ألنَّه الصناعي؛ التحسني يف القصوى الغاية بلغ قد اإلنسان إنَّ دارِون رأي وعىل
الصناعي. االنتخاب بواسطة الفردية االختالفات أقل واحد أصٍل يف يجمع أْن يستطيع
الواقعة األحياء يف جليٍّا يتضح األصلية، الصورة عن االنحراف أو التغري إىل الصور وميل
يف الحياة أحوال اختالفات لكثرة الطبيعة؛ فعل تحت الواقعة من أكثر الرتبية فعل تحت
امليل أي — القابلية هذه أنَّ عىل القوت. وغزارة املسكن كحسن تأثريها، وشدة األوىل الحالة
حتى تباينات يعطي يزال ال كالقمح األهلية نباتاتنا أقدم فإن أبًدا؛ تفقد ال — التغري إىل
القدماء الرومانيون وكان القديم، منذ معروًفا كان قد الصناعي التحسني ومبدأ يومنا.
املتوحشني. أفريقيا شعوب عند أيًضا معروف أنَّه ويظهر به. يعتنون وغريهم والصينيون
للرتبية دائًما يختار ألنَّه يدري؛ وال يستخدمه ونباتات حيوانات يربي إنسان كل أنَّ عىل
أنفسهم واملتوحشون وغريها. الخيل وجياد الصيد ككالب والنباتات، الحيوانات أحسن
القحط، زمان يف كما بحقيقته منهم علم غري عىل يستعملونه كليٍّا ذلك يجهلون الذين
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بال وشأنه يرتكونه أو سواها، ما ويقتلون الالزمة، الحيوانات أفضل إالَّ يبقون ال فإنهم
عناية.

الحيوانات أصحاب فالعتناء إنكلرتا؛ يف كثريًا تقدَّم قد الحيوان تربية علم كان وإذا
أحد وجد إذا أحدهم كان منها وافًرا عدًدا المتالكهم فإنهم به؛ فيها الثروة ذوي من
القطيع كل به يحسن حتى به، ويعتني يربيه حسنة صفات ببعض مميًزا القطيع أفراد
صارت بحيث األهلية، حيواناتهم تحسني إىل إنكلرتا أهل توصل وهكذا رويًدا. رويًدا
لها، قرون ال صغري ورأس نحيفة، وسيقان ضخم، بطن ذات للذبح املختارة بقرهم
للصوف وغنم — دًما املمتلئ عندهم ويسمى — وللشحم «للجامبن» خنزير لهم وصار
وأخرى الصورة، لحسن وخيل املنظر، لحسن وحمام للقتال، «بُلُدج» وكالب وديوك
منه. املولدة األصل ا جدٍّ تفوق العرب وخيل خيلهم جياد من املولدة األخرية وهذه للسباق،
إىل الصناعي التحسني بواسطة والخرض واألثمار األزهار تربية يف اإلنسان توصل وقد
بالرتبية اكتسب فإنه وقاٍس، يابس الربي أصله يف هو الذي كالجذر ا، جدٍّ عجيبة نتائج
عىل ألفضلها وانتخابه بها، اإلنسان اعتناء نتيجة اللذيذة األثمار وكل املعروف. طعَمه
بني بالتصالب فيقرن وحده، الصناعي االنتخاب يكفي ال وقد السنني. من طويلة مدة
االنتخاب أنَّ عىل غريه. يف الحسنة الصفات كل فيه جامٍع فرع عىل للحصول الفروع
غنم ومثاله ذلك، من ا جدٍّ أغرب نتائج يعطي قد فإنه ينبغي كما به اعتني إذا وحده
أْن املربي يستطيع ما عىل األمثلة أعظم من أنَّه مع دارِون يذكره ولم أمريكا، يف «أطر»
األماميتان وساقاه ا، جدٍّ طويل بدنه خروف «مصاشصتس» يف ُوجد فقد بالرتبية، يناله
سور فوق من يقفز أْن معه يستطيع ال ألنَّه التكوين؛ هذا فيه فاستحسن قصريتان
بقي حيث الشمالية أمريكا من كبري قسم عىل انترش حتى برتبيته فاعتُني الحظرية،
أكثر صوفه ألن فأزاحه؛ مور أو «مورينوس» اسمه إسباني غنم جاء ثم سنة، خمسني
سنة ولد إنه قال: حيث باراجي، يف كذلك مثاًال «عذارا» ذكر وقد منه. وأجود صوفه من
البلدية باراجي بقر اليوم حتى يزل ولم فربوه، املربون فاستحسنه قرون بال ثوٌر ١٧٧٠

«ُرلَّ». شهادة عىل القرون عديمة
يقول ودارِون الصناعي، التحسني طرق متنوعة هي كم األمثلة هذه من فرُيى
صناعيٍّا الفروع يحسن أن طاقته يف اإلنسان أن «كما معناه: ما ذلك إىل باالستناد
ا إمَّ يثبتها ثم ما، لغاية املوافقة الصفات بعض فيها يكون التي األفراد بانتخابه
تجمع فإنها أيًضا؛ الطبيعة تفعل هكذا الوالدة، بعد تحسينها باستمرار ا وإمَّ بالتصالب،
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عمل بني الوحيد والفرق جيل، إىل جيٍل من نسله يف وتنقلها للفرد، النافعة التغريات
زمن يف يتم عمله كان ولذلك باليشءِ؛ علم عن يعمل اإلنسان أنَّ هو والطبيعة، اإلنسان
بكثري.» ذلك من أطول زمان لنجاحها فيلزم الطبيعة ا وأمَّ قصري، الطبيعة إىل بالنسبة
فكم االنتخاب، يف ذلك مثل عىل يحصل اإلنسان كان إذا أنه أيًضا — دارِون أي — ويقول
اإلنسان، يفعل كما ملصلحتها تنتخب ال التي الطبيعة يف أعظم األمر هذا يكون أْن يجب
تفرت ال فإنها لذلك منه؛ أعظم وقوة أكثر بلباقة تشتغل والتي نفسه، املنتخب ملصلحة بل
وإالَّ حسنتها جيدة كانت فإن ممكنة، األحياء يف التغريات أقل جعل عن واحدة لحظة
لها، أعدائها مطاردة من الحيوانات بعض تقي التي األلوان كانت السبب ولهذا الشتها،
ضمنها، تكون التي البيضة قرشة به تشق الذي الرخص الطري صغار منقار رأس وكان
وتكوين القرش، تحت الذباب عىل ويفتش األشجار، يتسلق الذي الخشب ناقر ولون
كانت عينه السبب ولهذا معيشته، لجنس ذلك ملناسبة ولسانه وذنَبه ومنقاره مخالبه
والنتخاب أيًضا وله ، القويِّ وسالحها الحاد الجوارح وبرص العدو، الرسيعة املعزى قوائم
التي الزرافة عنق طول أيًضا وكذلك الديك.12 وعرف القوي األيل قرن جنسيٍّا يسمى
ذكرناه وإذ المرك، مذهب عىل الكالم يف ذكر املثال وهذا العالية، األشجار أفانني ترعى

دارِون. ومذهب المرك مذهب بني فيه الفرق وجه نبني أْن من لنا بدَّ فال هنا
التي العادَة أو الرضورَة الزرافة عنق يف الطول هذا سبب يجعل المرك أنَّ تقدَّم قد
سببه، عن التعليل يف عنه فيختلف دارِون ا وأمَّ العالية، األشجار إىل للتطاول تضطرها
منذ انقرض قد األصل وهذا منها، أصغر أصل من آتية الحالية الزرافة إنَّ يقول: حيث
ناميًا أعضائها باقي وال اليوم، هو كما طويًال األصل يف عنقها يكن فلم طويل، زمان
زمانًا الحالة هذه عىل وبقيت الحي)، الجسم يف متناسبة األعضاء أنَّ عىل (بناءً كذلك

ذو هكل رأي عىل وهو وبالعكس، اإلناث عىل للحصول الذكور تنازع به يراد الجنيس: االنتخاب 12
بل فقط، الذكور عىل يقترص وال دارِون. رأي عىل منها أعظم هي التي الحية، األجسام تغيري يف أهمية
كل إلخ، … الديك وعرف الخنزير، وأنياب األيل، وقرن الثور، وغبب األسد، فعفرة أيًضا اإلناث يتناول
الطيور بعض ذكور يف الجميلة األلوان وكذلك الجنيس. االنتخاب عن حاصلة امتيازات هكل عند ذلك
وهو الصفات. هذه ملثل حاويًا منها كان ما يفضلن اإلناث ألن أيًضا؛ الجميلة واألصوات الفراش وأنواع
للحصول التغريد إجادة يف تنازع الحسنة األصوات ذات الطيور بني يحصل أنَّه يؤكد — هكل أي —
ارتقائه أسباب أحد وأنَّه اإلنسان، يف كثريًا عليه معول املعقول االنتخاب هذا أنَّ أيًضا ويؤكد اإلناث، عىل

الجوهرية.
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لعدم فيها؛ جوهري تغري بدون أقل، أو أكثر أو سنة، ألف أو سنة، مائة كان ربما
أعالها، أي أشدُّها؛ إالَّ األشجار كل به ماتت شديد يبس حصل حتى حياتها أحوال تغري
قوتها، عىل الحصول وبني بينها يحول قرص عنقها يف التي الصغرية الزرافات كل فماتت
حتى هكذا وبقيت أوالدها، إىل نسلها يف ذلك وانتقل األعناق. الطويلة الكبرية وبقيت
وما وهكذا. … طوالها وبقيت قصارها، فماتت األوىل، املرة يف أصابها ما أيًضا أصابها
هي ما إىل العديدة واألجيال الطويلة األدوار يف بها بلغ حتى فيها، يتكرر األمر هذا زال
النمو دارِون يسميها شديدة قوة بمساعدة يتم التحوُّالت هذه مثل أنَّ ولِيُعلم اليوم. عليه
تغري لو بحيث تتغري، ال ثابتة بينها نسبة ذات حي جسم أعضاء أنَّ به ويراد املشرتك،
يكون القوائم طول أنَّ شوهد فقد األعضاء، سائر يف له مناسب أيًضا تغري لرافقه عضو
التي القطاط وأنَّ أيًضا، قصريتان رجاله املنقار القصري الحمام وأنَّ العنق، طول مع
وقس إلخ. … ناقصة أسنانها الشعر العديمة الكالب وأنَّ صماء، عادة هي زرق عيونها

المرك. أمثلة باقي ذلك عىل
يذكرها التي األسباب تأثري ينكر دارِون أنَّ ذلك من يظن أْن ينبغي ال أنَّه عىل
الذي االنتخاب بجانب رفيع مقاٍم يف ويضعها بتأثريها يعرتف بالضد بل كالَّ المرك،
والرضورة، واالستعمال العادة تقدم كما هي املذكورة واألسباب األول. املقام يف يعده
التغريات أمر يف القيمة من عنده األسباب لهذه ما يعلم دارِون يذكرها التي األمثلة ومن
البط من أضعف جناحيه وعظام أقوى، األهيل البط رجيل عظام كانت فألجلها الحادثة؛
الحيوانات وأكثر كبرية، تصري حلماتها فإن دائًما تحلب التي واملعزى البقر وكذلك الربي،
وكل فيها، شديدة فإنها الوحشية بخالف استعمالها لزوم لقلة مرتخية؛ آذانها األهلية
تحت دائًما لقيامه والُخْلد تطري، ال ألنها ضامرة؛ أجنحتها النعام طائفة من الطيور

كثري. ذلك وغري فيه، أثٌر هما ولذلك العينني؛ عن غنًى يف هو األرض
جفروي كثريًا يعتربها التي للحياة الخارجية األحوال بتأثري أيًضا دارِون ويعرتف
أنَّه إالَّ إلخ، … واملياه اليابسة وأقسام والهواء والنور والقوت والرتبة كاإلقليم سنتيلري،
سطح عىل الدائمة وتغرياتها الخارجية األشياء تأثري فإن الطبيعي؛ االنتخاب دون يجعلها
يكفي أنَّه العلماء من كثري ظن حتى ا، جدٍّ مهم ذلك كل — الدوام عىل املتغري — األرض
فنحن االرتقاء. من فيه حصل وما ، الحيِّ العالم يف الدائمة التغريات عن للتعليل وحده
النور أو القوت عىل ولونها اإلقليم، عىل متوقف الحيوانات كساء أنَّ اختبارنا قلة مع نعلم
أنَّ غري ذلك، وغري قلته أو القوت كثرة عىل وكربها عادة، فيها تقيم التي املساكن أو
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تفرس أْن دارِون رأي عىل يسعها ال مفصًال بيانها سيأتي التي الخارجية األحوال هذه
والحتياجاتها حياتها، وألحوال بها، املحيطة الخارجية لألشياء األحياء يف الكلية املطابقة
العامل هو الذي الطبيعي االنتخاب نتيجة إالَّ يكون ال الكلية املطابقة هذه فمثل إلخ، …
والعادة، وعدمه، األعضاء واستعمال الخارجية الحياة كأحوال العوامل باقي ا وأمَّ األكرب،

أيًضا. باالشرتاك معه فيعمل ذلك غري إىل والتصالب والوراثة، املتناسب، والنمو
العديدة األسباب هذه من كالٍّ يخص كم نعرف أْن علينا يستحيل بل ليصعب، وإنَّه
نعرف ال غالبًا أنَّا دارِون ويظن املشرتك. عملها عن الصادرة املختلطة النتائج من كلٍّ من
هو إنما ذلك من نستطيعه ما وإنَّ بموجبها، األحياء تتغري التي النواميس عن شيئًا
حصول وجوب ننكر أْن يسعنا فال كانت مهما أنَّه عىل النواميس. هذه بوجود التأكيد
يظن وال الطبيعي.13 االنتخاب بواسطة للفرد املوافقة الطفيفة التغريات يف ثابت تجمع
كل يف الكمال نحو به يسعيان فيه التجمع هذا ودوام الفرد يف املوافقة الصفات تجمع أنَّ
الغاية هذه عنه تحصل فال عظيًما والتكميل التحسني سلطان كان مهما فإنه األحوال،
أقرانه، عىل يقوى حتى املعنى، قليل ولو امتياز، الفرد يف يكون أْن يكفي قد ألنَّه دائًما؛

الصفات. باقي يف منها أضعف كان ولو
القوت. فقد حني يف والعافية القد، ككرب لالنحطاط سببًا أحيانًا االمتياز يكون وقد
ووقع الفرد تقهقر فربما ووجوبًا، دائًما ال غالبًا الفرد ات تغريُّ يصاحب فاالرتقاء وعليه،

ا، جدٍّ قليًال إالَّ رأًسا تفعل ال الخارجية الحياة أحوال أنَّ يزعم دارِون، ملذهب املنترصين أحد هكل، إنَّ 13
بالنسبة املطلقة املفعولية حالة يف الحي الجسم جعل حتى زعمه عىل اعتبارها يف بعضهم بالغ ولقد
هذين مبادلة نتيجة سوى عنده املطابقة وما فيها. أيًضا يفعل الجسم ألن خطأٌ؛ ذلك أنَّ وعنده إليها،
التكوين مبدأ يسمى ما نتيجة ا إمَّ رأيه، عىل الحية األجسام صفات فجميع واالنفعال، الفعل أي األمرين؛
يسمى ما نتيجة ا وإمَّ ووراثاته، الحي للجسم املادي األول الرتكيب عىل متوقف ذاتي املبدأ وهذا الباطن،
هذه عن الحاصل املطابقة وفعل خارج، من التي األشياء فعل تبادل عن الحاصل الظاهر، التكوين مبدأ
به يدل ما أحسن هي املطابقة لفظة أنَّ هكل ويرى للتكوين. العاملني هذين غري يوجد وال األشياء،
تتعداهما والثانية الوالدين، تلزم األوىل ومتعدية، الزمة نوعني: عىل عنده واملطابقة االنتخاب، فعل عىل
يؤثر وال األوالد أجسام يف ا جدٍّ يؤثر الوالدين يف القوت اختالف أنَّ االختبار من نعلم فإنا األوالد. إىل
وبني بينها ملا نظًرا الحية األجسام فكل وعليه عقيًما؛ يجعالنه غذائه ووفرة الحيوان وحبس فيهم، إالَّ
فيها، تارة نتيجتها تظهر قد غذائية تغريات فيها يحصل املتبادل، الفعل من خارج من التي األشياء

أوالدها. يف وتارة
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منه أكرب كان الذي الكهوف دب أصله فإن الحايل، األسمر الدب يف كما الحئول يف
والقوت املسكن، ويف األرض، سطح يف لتغريات الحارضة حالته إىل انحطَّ ولكنه وأقوى،
أكمل الخارج يف سابًقا كانت دودة من أصلها فإن البطنية الديدان وكذلك شاكل. وما …
فانحطت. الهضمية القناة يف معيشتها جنس لتغري أعضائها بعض فقدت ولكنها منها،
قوقعته من فتعرَّى مستقالٍّ كان ملا كلسية قوقعة له كان الذي مائي) (حلزون يبيد والرسِّ
القوقعة ألن الطبيعي؛ االنتخاب نتيجة وذلك أخرى، حيوانات عىل يعيش َحَلميٍّا صار إذ
له. معنى ال ثقًال تزيده إذ أرضته ربما بل الثانية، يف تنفعه ال األوىل الحالة يف له النافعة

رويًدا. رويًدا يُفقد فائدة فيه يعود ال جزءٍ فكل ذلك، وعىل
فقد االمتياز، بسبب الرضر من يحصل ما عىل شاهد مديرا جزيرة ِجْعالن يف ولنا
كان ما أنَّ عنده ذلك وسبب جناحيه؛ لنقصيف يطري ال هناك الُجَعل غالب إنَّ دارِون: قال
العاجز، إالَّ منه يبقى وال فيهلكه، البحر يف ويلقيه الريح يسوقه الطريان عىل قادًرا منه
وانكسار الشمس طلوع بعد إالَّ مكانه من يخرج ال وهو نسله إىل منه تكوينه فينتقل
وإذا الريح، من تقيه التي الصخور بجانب الرطبة األماكن يف قيامه ويكثر الريح، شدة
ملقاومة ا جدٍّ قويني جناحاه كان املذكورة الجزيرة يف األماكن بعض يف يطري ما منه ُوجد

األعضاء. استعمال عدم مع مشرتًكا الطبيعي االنتخاب عىل شاهد فذلك الرياح.
دائًما، االرتقاء إىل يؤدي ال الطبيعي االنتخاب أنَّ يُعلم غريها وكثري األمثلة هذه فمن
له حقيقَة ال العضوي العالم يف قليًال أو كثريًا االرتقاء أنَّ عىل غالبًا. إليه أدى وإْن
املناسب الحال فإن دارِون، مذهب عىل اليشءِ إىل نُظر إذا ذلك إىل االنتباه ويلزم واضحة،
إذا الكامل التكوين فإن غريها، يف يناسب ال قد واملكان الزمان من معلومة ظروف يف
يجعل الطبيعي االنتخاب كان ولذلك امتياًزا؛ ال نقًصا يكون بسيطة الوجود أحوال كانت
ال االنتخاب أنَّ وهو سابًقا، قلناه ما ننَس وال ارتقاءً. ال تقهقًرا هذه والحالة مثله يف
وقوف كان السبب ولهذا املتنازعة؛ األحياء ازدحام يكثر حيث إالَّ قوته كل يف يكون
بمعزٍل يكون أْن األنواع لبعض يعرض قد فإنه اآلخر، البعض وارتقاء األنواع بعض
الرخوة كالحيوانات متغري، غري ثابتًا فيبقى حياته أحوال بساطة لشدة منازعة؛ كل عن
وهكذا ا، جدٍّ طويل زمان منذ الحياة سلم يف واحدة درجة عىل واقفة تزل لم التي الدنيئة
ارتقت ولكنها موجودة، منها قريبة صور كانت وربما ا، جدٍّ قليًال إالَّ يتغري لم مما غريها
العالم عنها يصدر التي البطيئة الحركة أنَّ أيًضا ننَس وال أصولها. تبَق ولم رسيًعا،
ال وأنَّه املركب، إىل البسيط من صاعدة كانت كما زالت ما وأنها قط، تسكن لم العضوي

الطبيعة. يف النمو نواميس مقتىض عىل وتنمو أيًضا تتولد أولية جديدة صور تزال
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مدى يف جدٍّا دنيئة حالة ويف كامل، غري الصور من كثري يزال ال ملاذا يُعلم تقدم فمما
ألجل يضعف دارِون مذهب كاد وقد الطبيعي. االنتخاب رغم عىل الجيولوجية األدوار
املتغرية أو الثابتة الصور هذه فإن القبيل؛ هذا من الشايف بالتعليل وافوه أنهم لوال ذلك،
— الِفقر ذوات ا وأمَّ الحيوان. طبقات أدنى يف أي الِفقر؛ عديمات يف إالَّ لها وجود ال قليًال
قلما فإنها منها، الجراب كذوات ندر فيما إالَّ الكمال نحو دائًما فتسري — اإلنسان ومنها
القاعدة وبحسب فيه. ظهورها كان الذي اليوراوي14 الدور يف عليه كانت عما تغريت
وأشد الحياة، سلم يف أدنى كانت كلما أثبت تكون العضوية الصور أنَّ ليل وضعها التي
وقبول الرتكيب حيث من بساطتها الدنيا الصور يف ذلك وسبب أعىل؛ كانت كلما تغريًا
الصور يف ا وأمَّ أخرى. جهٍة من الخارجية حياتها أحوال تغري وعدم جهة، من التأثري
مما الخارجية؛ حياتها أحوال تغري مع انفعالها وشدة تركيبها اختالط فسببه العالية

ا. جدٍّ متغرية يجعلها
إنها قال: ببعض، بعضها األحياء يربط الذي الرابط إلدراك مثًال دارِون رضب وقد
األنواع هي يابسة وأغصان الباقية، األنواع هي متفرعة خرضاء أغصان ذات كشجرة
كذلك أفانينها تنمو وال بغريها، ترض حتى إالَّ هكذا تنمو ال النامية فاألغصان املنقرضة.
وكل تتغري، أْن من لها بُدَّ ال نامية األنواع تبقى فلكي أيًضا، جاورها بما ترض حتى
ال زال وإذا يثبت، ال يتغري ال نوع وكل عنه، الصادر األصل من حيوية أشد فهو تباين
األدوار يف عليه الزمان طال كلما أي — التكوين يف العهد قريب الجنس كان وكلما يعود.
األجناس بخالف الحياة، عىل أقدر كان أي أنواًعا؛ أكثر كان — تكوَّن حتى الجيولوجية
ما األحياء وأقوى رويًدا، رويًدا تتالىش حتى تقل أنواعها فإن بعيد، ظهورها عهد التي
الجديدة.15 زيالندة يف معروف هو كما تقدمه مما يشءٌ أمامه يثبت ال فإنه دورنا، يف
حول من تشعبت ثم بعض، إىل بعضها أقرب الغابرة الدهور يف الحية الصور وكانت
القديمة فالصور الجديدة. الصور كثرت حتى يوم عن يوًما تتباعد وأخذت األول، أصلها

من نوع األوليث؛ إىل نسبًة أيًضا األوليثي ويسمى وسويرسا، فرنسا بني يورا جبال إىل نسبة 14

الثانوية. األرض طبقات من طبقة وهو السمك، ببيض أشبه ا جدٍّ صغرية حبيبات من مؤلف الطباشري،
قد األبيض الرجل فأر إنَّ وهو: حكمة، كله مثل لغتهم يف عندهم األصليون أوسرتاليا سكان املاور 15
أمام سينقرض نفسه املاوري هكذا رسخسنا، قتل وإطريفاله ذبابنا، طرد قد ذبابه أنَّ كما فأرنا طرد

األبيض. الرجل
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الصور أغاسيز ويسميها املختلفة األجناس ن وتكوِّ وتتخصص، تتوزع صفات ذات إذن
حيث منفردة جزائر يف إالَّ تلتقي ال األوىل األصول وهذه املتقدمة. األصول أو األنبائية16

وغريها. والاللبيدوزير منقار)، ذو (حيوان العجيب كاألرنيثورنقس قليل التنازع
ملذهبه تخطئًة الحية الصور من كثري ارتقاء عدم يرى من عىل أيًضا دارِون رد وقد
تكون وقد لها، فائدة ال موروثة أعضاءٌ فيه غالبه بل الحيوان، من كثريًا أنَّ معناه بما
غنًى يف فإنها مثًال الفرقاطة17 كرجيل عنه، املوروث عن الوارث أحوال الختالف مرضة
لها، الزًما الغشاء هذا مثل كان التي كأجدادها تعوم ال ألنها األصابع؛ بني الغشاء عن
ناقصة أو ضامرة أي أثرية؛ أعضاء وتسمى والنبات، الحيوان يف ا جدٍّ كثرية ذلك وأمثال
هذه ومن معروفة. تكن فلم غايتها ا وأمَّ للرتتيب، إالَّ سابًقا بها يعني يكن ولم النمو،
تطري، ال التي الذباب وأنواع الطيور وأجنحة الكهوف، لحيوانات األثرية العيون األعضاء
التي واألسنان الحيات يف السفليان والطرفان والحوض الثدي،18 ذوات ذكور يف واألثداء
الفك يف األثرية القواطع واألسنان كبارها، يف أثرها إالَّ يبقى وال الحوتة، أجنَّة يف توجد
وقرابة الوراثة أمثلة أعظم من األخري وهذا الطيور، يف األثرية واألسنان للعجول، العلوي
فائدة وال منها هو الذي الثدي ذوات طائفة من كثرية بقايا أيًضا فيه واإلنسان األنواع.
يف الدودية والزوائد غاتي، اكتشفه الذي الفكني بني ما وعظم العصعص، كعظم لها،

الهضمية.19 القناة

املزمعة. بالصور تسميتها واألصوب 16

املاء. خارج األرض عىل يعيش اإلَوز من نوع 17

يف وذلك جانب، كل من ثالثة رجل يف أثرية أثداء ستة القبيل هذا من املعرِّب شاهده ما عجبت 18

األنواع. وقرابة الوراثة أدلة أعظم من نظري
به يتأَيد ما أعظم من يعدها وهو األثرية، األعضاء علم عىل الدستيلولوجيا اسم يطلق هكل إنَّ 19
الغائية؛ األسباب أي التلولوجيا دعائم انتقاض فيها ويرى الخلق، مذهب به وينقض دارِون، مذهب
من نوع منها يخلو وال للغاية، مغايًرا ثمَّ ومن ا، مرضٍّ يكون وقد نافع، غري هو ما األعضاء هذه من ألن
يكتفي وهو فتضمر. الحياة أحوال يف لتغري غالبًا إليها الحاجة لعدم استعمالها؛ عدم وسببها األنواع.
ويف األرض تحت تقيم التي وللحيوانات الَحلمية، للحيوانات األثرية العيون بذكر العديدة أمثلتها من
لذلك واملسمى يطري، ال الذي الذباب أنواع ولبعض الطيور، من لكثري األثرية واألجنحة البحار، عمق
الِفقر بذوات الخاصة األربعة األطراف وفقد أجنحة، ذات أجداد من أصله الذباب أنَّ مع األجنحة عديم
النبات عالم ا وأمَّ الطيور. يف األثري الذنَبي والنتوء الزعانف العديمة واألسماك الحرشات، أكثر من

كثرية. فيه ذلك فأمثلة
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يف الجنني يف فإن سواها؛ يف منه أظهر الجنينية الحياة يف الوراثة فعل أنَّ واعلم
تتنفس التي باألصداغ شبيهة عنقه، من جانب كل عىل شقوًقا حياته من األوىل األدوار
كأَن بها، لتتصل نفسها عىل تنعكس والرشايني لها، رئة ال التي الدنيا الِفقر ذوات بها
نفسها والرئة سواه. إىل ويتحول التكوين هذا يتغري ثم يصري، أْن مزمع الصدغي التنفس
أكثر ومركبة نامية ولكنها السمك، بها يعوم التي اخة النفَّ إالَّ ليست الثدي ذوات أعىل يف
باألصداغ قائم التكوين يف والحرشات السمك بني هو الذي الالبيدوزير يف والتنفس منها.
كثرية بحواجز مفصولة نفاخة سوى ليست الرئة أنَّ واضًحا فيه ويُرى مًعا، والرئتني
املختلفة الحيوانات جميع فإن واحد، الجنيني التكوين ومبدأ الفم. إىل ومفتوحة ا، جدٍّ
صورة من جميعها وتنشأ الجنينية، الحياة درجات أول يف بعض مع بعضها تتشابه
والجرذان والطيور الثدي ذوات أجنة إنَّ األجنة: علم أستاذ باير الشهري قال أولية. واحدة
بينها وليس أولها، يف تتشابه — املتباعدة الحيوان طوائف أي — والسالحف واألفاعي
الحياة. ظهور أول حتى تبقى قد املشابهة هذه إنَّ أيًضا: ويقول الكرب، جهة من إالَّ فرق
بدرجات نموه يف يمر كاإلنسان الِفقر ذوات أعىل جنني فإن أيًضا، ذلك من أكثر ويرى
وهو وأغاسيز أيًضا. السابقة أو األحفورية بل فقط، الحية ليس دونه، التي الحيوانات

نصه: ما أيًضا يقول دارِون خصوم من

الحيوانات جميع أجنة أنَّ اإلطالق سبيل عىل اآلن به الترصيح يل غ يسوِّ ألمر إنه
ألصولها رة املصغَّ الحية الصور هي رتبتها، كانت مهما وصورها الحارضة

األحفورية.

بل فيه، لها معنى ال إذ الخلق مذهب أي القديم؛ املذهب مع تتفق ال األشياء فهذه
واضح، فمعناها دارِون مذهب عىل ا وأمَّ الالهوت. بعلم عبثت وربما أيًضا، له منافية هي
ال الذي اإلَوز ملاذا نفهم أْن علينا يستحيل وبدونه صحته، عىل األدلة أعظم من وهي
مرضة بل زائدة، أعضاء الحية األجسام يف كان وملاذا رجليه، أصابع بني غشاءٌ له يعوم
يف الوحدة هذه وملاذا املقابلة، ترشيح من يعلم كما األحياء بني التشابه هذا وملاذا أحيانًا،
ببعض بعضها مرتبطة األحياء تكن لم فلو األثرية. األعضاء معنى وما الجنيني، التكوين

ذلك. بينها يكون أْن اقتىض ملا أعالها، إىل أدناها من جوهريٍّا ارتباًطا
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ال جسارته لعدم ذلك كان وربما واحد، أصٍل يف األحياء يحرص لم دارِون أنَّ عىل
طويل زماٍن منذ مخلوقة أوىل أصول خمسة أو أربعة من الحيوان فجعل آخر، لسبٍب
كتابه: آخر يف قال بل كليٍّا، ذلك عن يصمت لم أنَّه غري النبات. وكذلك زوج، أصل كل

أصلها األحياء بأن االعتقاد إىل رضورًة تدعونا كثرية غريها وأسبابًا املشابهة إنَّ
الحيوان. وعالم النبات عالم العاملني؛ بني جوهري فاصل ال وأن … واحد

أيًضا: يقول حيث نفسه عىل مستدرًكا يحرتس أنَّه غري

جميعها األرض هذه عىل عاشت التي األحياء أنَّ يل يظهر فيما أرى إني
هذه أساس أنَّ عىل الحياة، نسمة فيها الخالق نفخ أولية، واحدة صورة من

جوهريني. غري وعدمه بها فالتسليم املشابهة، النتيجِة

األستاذ قام وقد أيًضا. نقضه وربما ناقًصا، املذهب ويجعل قيايس، غري القول فهذا
أزواج عرشة أو لثمانية خصوصية خلق بأفعال سلمنا إذا ألنا ه؛ ضدَّ دارِون مرتجم برن
لتفسري ذلك بعد الداعي وما األحياء؟ جميع عىل الخلق هذا إطالق من املانع فما أصلية،
أو مرة الخالق الفعل حصول الفيلسوف عند سيان ألنَّه طبيعي؛ سبيل عىل ظهورها
أْن إالَّ لنا فليس الطبيعي. الناموس مقام املعجزة إقامة مرة ولو به فالتسليم مرات،
يُشتق العضوي العالم ونجعل آخره، حتى دارِون وضعه الذي التسلسل بمذهب نتوسع
لنا يسوغ «كيف برن: قال البييضة. أو الكرية من ا جدٍّ بسيطة أصلية واحدة صورة من
األكثر حتى العضوي الجسم أليس بأعيننا؟ يوم كل نراه الذي األمر هذا نستغرب أْن

ا.ه. البييضة؟» أو واحدة كرية من رويًدا رويًدا يتكون كاإلنسان كماًال
أسابيع أو أيام أو ساعات بضع يف ويتم طويل، وقت له يقتيض ال بالبيضة فالنمو
غشاءٍ من ومؤلفة غالبًا، مكروسكوبية ا جدٍّ صغرية كروية حوصلة والبييضة أشهر، أو
أخرى لحوصلة نواة أيًضا يؤلف الكل وهذا نواة، ومن لزجة مادًة يتضمن شفاف دقيق
والطري الدجاجة بيضة فإن الدجاجة، بيضة إىل الفهم يسبق وال البيضة. هي منها أكرب
بها يحيط الدجاجة بيضة ألن الثدي؛ ذوات بيضة سيما وال البيضات، سائر عن تختلف
ذوات بيضة ا وأمَّ جديد، حيوان لتكوين يلزم ما كل أي قرشة؛ ثم زالل، ثم مغٍذ، مح
وعليه، األمِّ. بدن من جاورها مما غذاُؤها يصلها بل كله، ذلك من يشءٌ فيها فليس الثدي
بانقسام بسيط فيها ونموه بيضة، من منشؤه حيوانًا أو كان نباتًا عضوي جسم فكل
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جبنية، كريات تسمى عضوية جواهر إىل املح فيتحول املح، يتضمنها التي اللزجة املادة
بإضافة الحي الجسم وتكون املمكنة، الصور جميع إىل وتتحول تتنامى الجواهر وهذه

باالنقسام. الكريات تنامي إىل راجع كله فالعمل جديدة، كريات
تكوين علم أي — األمربيولوجيا علم خصائص من املسألة بهذه اإلحاطة أنَّ عىل
أبسط من منشؤها العضوية األجسام جميع أنَّ فقط نعلم أْن فعلينا نحن ا وأمَّ — األجنة
ا جدٍّ بسيًطا انقساًما الكرية هذه بانقسام كائن نموها وأنَّ الكرية، أي املعروفة؛ الصور
جاٍر هو ما نفس عىل جاٍر أدواره كل يف ونراقبه نراه الذي الفردي النمو وهذا ظاهره. يف
ماليني منذ متكونة نفسها هي أولية، كريات من املتكون العضوي العالم كل نمو عليه

األوىل. البحار قعر يف السنني من
األوىل العضوية الصورة أصل أي األوىل؛ الكريات هذه مصدر نعرف أْن علينا فبقي
خلقت أم طبيعيٍّا ذاتيٍّا أتولدت الحياة، نسمة فيها نفخ الخالق إنَّ دارِون: يقول التي
خلق ألن دارِون؛ مذهب يف نقص الحد هذا عند الوقوف أنَّ عىل النمو؟ نواميس وأودعت

الدهور. ممر عىل متوالية مرات تكراره يمنع مانع فال مرة صحَّ إذا الصورة
علم عليه يدور الذي املحور اليوم هي التي الذاتي، التولد مسألة إالَّ إذن يبَق فلم
طبيعية؛ لقوى طبيعية نتيجة هو إنما األحياء ظهور أنَّ نبني أْن لنا أمكن إذا فإنه األحياء.
خافية؛ منه علينا تخَف ولم العضوي، العالم تضمنه ما كل عىل دارِون بمذهب ظهرنا
من جميعها مؤلفة تركيبًا، أكثرها حتى والنباتات، الحيوانات أنَّ اليوم مقرر أمٌر ألنَّه

الجنيني. تكوينها من يُعلم كما فقط الكرية أي األوىل؛ العضوية الصورة
أي الدنيا؛ األحياء يف به العليا األحياء يف الذاتي التولد عن استغنينا ذلك تقرر وإذا
السابق يف كانوا ولقد ذلك. غري يصح وال أيًضا، منها أبسط هو فيما أو األوىل الكرية يف
والديدان كالذباب نباتات، أو كانت حيواناٍت الدنيئة األحياء عىل الذاتي التولد يطلقون
أنَّ امليكروسكوب بواسطة رأوا ملا ذلك عن عدلوا ولكنهم أصلها، معرفة لتعذر وغريها؛
رسِّ عىل به اطلعوا وقد ا، جدٍّ صغرية جراثيم أو بيضات من أصلها املذكورة األحياء
من املؤلفة األحياء أدنى أيًضا به وعرفوا غالبًا، الجراثيم هذه بها تتكون التي الطرق
باملكروسكوب تُرى ألنها هكذا وسميت نقيعية؛ حيوانات واملسماة فقط، واحدة كرية
الحيوانات هذه اكتشفت وريثما العضوية. املناقيع يف عظيمة برسعة تتنامى جموًعا
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يفرت ولم ذاتيته، وعدم ظهورها ذاتية عىل الطبيعيني بني شديد جدال حصل النقيعية
أنَّ عىل بباريس. العلوم جمعية يف وتطارحوه الفرنسيس، علماء بعض أَثاره حتى قليًال
حينئٍذ الالزم االمتحاني الدليل ألن لنا؛ التي بالوسائل متيرس غري القضية هذه يف البت
ذاتيٍّا تولًدا األوىل الكريات لتولد الطبيعة يف املناسبة األحوال دامت وما للخلل، عرضة
وغريهما واملاء الهواء تجريد بعد األحوال هذه إيجاد يمكن فال ينبغي، كما معروفة غري
بحيث الرتكيب، من هو بناءٍ ذات بساطتها شدة مع نفسها الكرية أنَّ عىل الجراثيم. من
هو أو معجزة العلم يف يعترب كذلك ظهورها بل رأًسا، الجماد من صدورها معه يمتنع
فال سابق، نمو منتهى الكرية كانت وربما رأًسا. الجماد من العليا األحياء إحدى كظهور
املكتشفة الصور من قبلها فيما يبحث أْن يلزم بل الحياة، أصل عىل الوقوف منها يرجى
الحية، الصغرية الحويصالت من نوع هي والتي بعد، الكرية درجة تبلغ لم التي حديثًا

له. شكل ال يكون يكاد مخاط هي أو
ال ذلك أنَّ إالَّ اليوم، الذاتي التولد حدوث تؤيد ال االمتحانات كانت وإْن أنَّه عىل
يقتضيه فيما لتغري اليوم حدوثه عدم كان وربما فلسفيٍّا. ممتنًعا املسألة حل يجعل
مرت قد يخفى ال كما األرض فإن األرض؛ ن تكوُّ أول يف له كانت التي األحوال من
وقتنا من الذاتي التولد لحدوث مناسبة أكثر بعضها كان ربما ا، جدٍّ مختلفة كثرية بأدوار
أيًضا؛ عنه استغنينا وربما االمتناع، أو اإلغراب من االفرتاضيشءٌ هذا يف وليس الحارض،

العوائق. هذه عىل يقوى أْن بدَّ ال العلم يف التقدم استمرار ألن
الذين الطبيعيني من وكثري اليوم، حتى يحصل يزال ال الذاتي التولد أنَّ وعندي

أيًضا. نظريي ذلك يعتقد دارِون مذهب ظهور منذ املسألة هذه درس عىل تعلقوا
قد فإنه — فينا يف الحيوان بستان مدير — جيجر جستاف الدكتور جملتهم ومن
ذلك وأوضح األوىل، األحياء ظهور بمسألة الحيوان» يف «رسائله من الثالثة رسالته خص
يف متضادين حزبني وجود مقدمته يف ذكر أن بعد — قال دارِون، بمذهب مهتديًا جليٍّا

نصه: ما — والطبيعيون الطبيعة فوق ما أصحاب وهما املسألة، هذه

تزال ال األشياء معرفة وكانت األوىل، املرة يف الحزبان هذان تجاول ملا إنه
عىل ضاق علًما، وأوسعهم عقًال العلماء أذكى ذرع معه يقرص بما ناقصة

بها. يسخر ناقصة بينات عىل أتوا حتى الربهان مجال الطبيعيني
البالنتولوجية، الطبيعيني مستندات كثرت إذ الحال، انقلبت فقد اليوم ا وأمَّ
والفيزيولوجية، والترشيحية، والنباتية، والجغرافية، والجيولوجية،
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لم ما حقائق لهم وبدت دارِون، كتاب ظهر ما وأول واألمربيولوجية،
فوق ما أصحاب خصومهم عىل فاستظهروا الجدال، استأنفوا يدركونه يكونوا
عىل وردوهم كوفيه، قيادة تحت لهم استتب قد النرص كان الذين الطبيعة
بصدمات أركانها تزعزعت التي استحكاماتهم ضمن وحرصوهم أعقابهم

والربهان. القياس
يف عظيم شأن لها سيكون عوان، حرٌب اليوم بينهم القائمة والحرب
وأعظم ال كيف الدينية! الحياة يف سنة الثالثني حرب كشأن العلم، تاريخ
فال العضوية، بالحياة تعلق ما شبهة بال هو لحلها العلم يسعى التي املسائل

ا.ه. العلم. تاريخ يف ما أعظم الحرب هذه شأن يكون أْن شكَّ

األحياء منها املركبة العنارص من وتركيبه املاء يف كان األحياء أول أنَّ جيجر وعند
من أيًضا ثمَّ ومن خاصة. واألزوت واألكسيجني والهيدروجني الكربون من أي الحارضة؛
األول. الهواء يف كثريًا كان الذي الكربونيك الحامض أي واألكسيجني؛ الكربون مركب
من سوايل يف أوًال ظهرت األحياء أنَّ يظهر بحيث األزوت الكثري النشادر من وكذلك

النشادر. كربونات محلول
واحدة، خلية ذات أي بسيطة؛ كرية فكانت رأيه عىل األحياء هذه صورة ا وأمَّ
كربونات من وخاصة العضوية، غري املادة خمرية من اليوم هو كما كان وغذاؤها
من األعظم القسم يف بل األرض، من واحد مكاٍن يف يحدث لم التولد هذا وأنَّ النشادر،20
بسيطة أوًال املتكونة الصور كانت حينئٍذ سطحها يف الفاعلة األحوال ولبساطة سطحها،
األحياء هذه مثل يزال ال ألنَّه كذلك؛ يكون أْن يبعد وال الواحدة، الخلية ذات من أي ا؛ جدٍّ

اليوم. حتى أرضنا يف موجوًدا الواحدة الخلية ذات
حتى يُرى يزال ال مما بكثري شبيه يشءٌ بل نبات، وال حيوان ال أنها يظنُّ وهو
جعلها وقد إليهما. وتحول انشقَّ وباالرتقاء العاملني، بني املتوسطة الصور من اليوم
وهو — األوىل األحياء عالم أي — الربوتيست عالم سماه بنفسه، قائًما ثالثًا عامًلا بعضهم

األوىل الصورة اعتبارها معه يصح ال بحيث االختالط من هو تركيب ذات — قلنا كما — الكرية 20
السوايل بمواد الترصف خاصة له ، الحيِّ املخاط من نوع العلقة؛ يسمى ما هي األوىل والصورة للحياة،

أيًضا. البالسما باسم املعروفة العلقة هذه من األوىل الكريات كانت فربما به، املحيطة
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فإذا فيه، القابلية هذه وجود بعدم والنبات لالنقباض، بقابليته منها الحيوان يعرِّف
الواحدة الخلية ذات الكريات من أنَّ عىل نبات. فهي وإالَّ حيوان، فهي الُكريَّة انقبضت
اتصال نقطة لذلك فهي اآلخر؛ البعض يف ينقبُض وال حياته، أطوار بعض يف ينقبض ما
يقرب ما أو املذكورة الخاصة له ما أيًضا الكثرية الخاليا ذات الكريات ومن العاملني.
عن الواحد بها يتميز خصوصية معلومة صفة والحيوان للنبات يكن لم ولذلك منها؛
من وليس ظاهرة. جمة وبصفات منهما، العليا الطبقات يف إالَّ هكذا يتميزان وال اآلخر،
بعضها مًعا، ونباتات حيوانات القديمة األرض طبقات يف يلتقي أْن رأيه عىل الغريب

خطأٌ. وهو الحيوان سبق النبات أنَّ يزعم الذي القديم للمذهب خالًفا بعض بجانب
(حتى الخاليا الكثرية األحياء رأيه عىل تكونت الواحدة الخلية ذات األحياء هذه ومن
الجرثومة بنمو شديد شبٍه ذو األوىل العضوية األجسام نمو أنَّ وعنده األحياء). أعظم
بل عظمي، هيكل له ليس األحفوري السمك أصول أقدم فإن الجينية؛ الحياة أطوار يف
لهيكله ليس الِفقرات ذوات وأقدم حياته. أوائل يف الحايل السمك نظري ويف غرضويف،
أوائل يف الحارضة الثدي ذوات نظري وذنَب»، وثقب «رأس كبرية: أقسام ثالثة سوى
الحياة درجات لسائر أصوًال نرى نزال ال رأيه عىل كنا وإذا الجنينية. الحياة أطوار
أحوالها تتغري لم الواحدة الكرية ذات األحياء نمو طريقة فألن أدناها؛ حتى العضوية
األرض؛ يف بقاياها عىل العثور يرجى ال أنَّه وعنده األوىل. األطوار يف عليه كانت عما اليوم
القديمة الحجار يف حصلت التي العظيمة الشديدة وللتغريات ورخاوتها، صغرها لشدة

الدهور.21 من مر فيما
إيضاًحا عنه وزاد أيًضا، جيجر نظري املعنى بهذا «يانا» من هكل األستاذ تكلم وقد
بناء ال أيًضا أدنى أحياءٌ الواحدة الخلية ذات تحت يوجد أنَّه أبحاثه من ويظهر وتأكيًدا.
وهي باالنقسام. وتنمو باالمتصاص تغتذي أعضاء وال نواة، وال خلية، صورة وال لها،
من ا جدٍّ وتقرتب ا، جدٍّ ضعيف حدٍّ إىل االنقباض خاصة لها األلبيومن من صغرية كتٌل
وهي الكلسية. بقوقعته عنها يختلف الذي األرجل) الجذرية (الحيوانات الريزوبود جنس
وقد كاذبة، أرجًال تسمى لها، شكل ال رخوة زوائد جسمها من بإخراجها منظرها تغري

عىل وسنأتي كنادنس)، (أبوزون األوىل الحيوانات هذه من حيوانًا القديمة الحجار أحد يف وجدوا قد 21

يجيء. فيما تفصيله
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لها، شكل ال البومينية، عضوية أجسام إذن فاملونري لبساطتها، 22 مونريًا هكل سماها
أْن عن عوًضا العضوية الوظائف وجميع والتوليد. التغذية خاصة ولها واحدة، طبيعتها
املادة من رأًسا تصدر فإنها خاصة، أعضاءٍ بواسطة العليا الحيوانات يف كما فيها تتم

لها. شكل ال التي العضوية
العالم جميع عنها الصادر البالسموية23 الكريات أو املونري هذه إنَّ يقول: وهو
الكربون من ورباعية ثالثية مركبات فيه تكونت سايل يف تنمو بالتسلسل، العضوي
رويًدا رويًدا السايل يف البلورات ترسب كما ذاتيٍّا، واألزوت واألكسجني والهيدروجني

املتجاذبة. القوى بفعل
لعدم كانت إنما الذاتي، بالتولد التسليم تعرتض كانت التي الصعوبات أنَّ ويظن
هذه بكون للشك سبيل فال اليوم ا وأمَّ املونري، أي للغاية؛ البسيطة األحياء بهذه العلم
وكيفية عنها. صادًرا عضوي جسم كل بل خلية، كل وبكون الحياة، درجات أول األحياء
اللزجة باملادة النواة تحاط ثم نواة، فتصري املركزية نقطتها يف تكثف يحصل أنَّه ذلك
يف الكرية تكون يعلل كان وهكذا بالجميع. يحيط الذي الغشاء يظهر ثم رويًدا، رويًدا
املتضمن السايل من تتخلص هكل رأي عىل فالكرية وشوان. شليدن رأي عىل السابق
املتكون املونري من تتكون بل أبًدا، ذاتيٍّا الجماد من تتكون وال رأًسا، البالسموية املادة
كثرية أصول األوىل البحار يف تولدت والكيماوية الطبيعية األحوال يف الختالف فإنه ذاتيٍّا؛
البعض وبقي البقاء، تنازع يف األكثر وهو بعضها، تالىش مستقلة أنواع وربما املونري، من
األحياء من نوع كلَّ أنَّ هكل) عند (أي وعنده بأرسه. العضوي العالم جدَّ وصار اآلخر،
من جميعها صدرت الكثرية املونري أنواع كون يمنع ال وهذا املونري، من نوع عن صادر
يف يقول وهو التدريجي. بالتغري الكم يف ال الكيف يف واحد مونري من أي واحدة؛ صورة

نصه: ما املعنى هذا

السنني من آالًفا تتنامى بقيت األول الحيوان هذا من عديدة أجياًال أنَّ يمكن قد
حتى تتغري، أْن بدون بردت بعدما باألرض أحاط الذي األول، األوقيانوس يف

البسيط. اليونانية يف ومعناها 22

مكونة. مادة بها واملراد البالسما، إىل نسبة 23
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ذات األحياء هذه له تتغري أْن اقتىض الخارجية الحياة أحوال عىل تغري طرأ
الواحدة.24 الطبيعة ذات األلبيومينية كتلتها فتغريت الواحد، األصل

وإنما ال، أم اليوم يحصل يزال ال الذاتي التولد كان إذا ما يؤكد ال هكل أنَّ غري
ال والبلنتولوجيا األوىل، األزمان يف واحدة مرة ولو حصل قد يكون أْن بدَّ ال أنَّه يؤكد
جيجر، ذكرها التي لألسباب األولية األحياء هذه من يشءٍ عن لنا تكشف أْن يسعها
متوسطة طائفة بوجود ويقول والحيوان، النبات بني فاصل بحدٍّ يسلم ال كجيجر وهكل
رأيه عىل بينهما الجوهري والفرق — األوىل األحياء أي — الربوتيست طائفة أي بينهما؛
مذهبه حرص وقد الحيوان. يف منه أشد هو النبات يف قواًما نموها يف تكتسب الكرية أنَّ
كانت والتي اليوم األرض تأهل التي العضوية األجسام جميع «إنَّ قال: حيث يأتي بما
القليلة األوىل األصول يف تدريجي وارتقاءٍ بطيءٍ بتحول تكوَّنت قد السابق، يف عليها
من تكوَّنت قد نفسها األصول وهذه الطويل، الزمان يف فقط) واحًدا األصل كان (وربما

املونري.» أي البالسموية؛ العضوية األجسام بأبسط الخاص الذاتي بالتولد الجماد
من فيه ملا هذا هكل بمذهب تزول الذاتي التولد تعرتض التي الصعوبات فجميع
أخريًا اكتشفوا فإنهم أيًضا، لصحته مؤيدة البالنتوجية االكتشافات جاءت ولقد البساطة.

فأقول: عليه الكالم بسط من بدَّ وال ا، جدٍّ ا مهمٍّ ذلك من شيئًا أمريكا يف
قرشة طبقات أقدم سيلوريَّة25 املسماة الحجار أنَّ السابق يف يظنون كانوا إنهم
النباتات ألن أيًضا؛ التسلسل بمذهب ارتابوا وربما ذلك، يستغربون وكانوا األرض،
بالغة أنها إالَّ األنواع أدنى من كانت وإْن الطبقة هذه يف مًعا وجدت التي والحيوانات
أنهم ولو العضوية، األجسام أول تكون أْن يصح ال بحيث النمو، من قليل غري شيئًا
فوق كندا يف اكتشف قد لوجان ويليم أنَّ غري لتعليلها. جيولوجية أسباب إقامة حاولوا
الحجار أقدم سابقة كونها يف شبهة ال ا، جدٍّ صلبة حجار عدة لورنزو نهر مجرى

فيها املؤلف قال املونري، وصف يف لهكل ورسوم رسالة والعلوم الطب يف يانا غازتة يف أخريًا ظهر 24

نصه: ما

ا.ه. منه. كماًال وأقل املونري، من أبسط أحياء ر تصوُّ ليستحيل إنه

إنكلرتة. يف القديمة السيلور لبالد نسبة 25
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سموها وقد ا، جدٍّ طويلة أزمان الحارضة درجتها بلغت أْن إىل لها اقتىض وقد السيلورية،
وبافيارا هونكاريا يف أيًضا وجدت التي اللورنزية الحجار فهذه اللورنزية،26 بالطبقة
لنوع أصداف آثار اآلثار وهذه عضوية، آثار وفيه قدم ألف ُسمكه كليس عرٍق عىل تطلق
سوى ليست وهي الحياة، درجات أدنى من حيوانات عىل املشتمل الريزوبود27 هو عظيم
كليس غشاءٍ بزيادة عنها وتختلف هكل، وصفها التي للبالسما الرخوة الصغرية الكتل
ويعترب ألمريكا، الكلسية بالحجار مخلوًطا ويوجد األرض، يف محفوظ الغشاء وهذا فقط،
من كثري يزال وال بالرضورة. يشءٌ منه يوجد فال نفسه الحيوان ا وأمَّ الحياة، آثار كأول
مخاطية صغرية حويصلة من مكوَّنة وهي أيًضا، بحارنا قعر يف موجوًدا الحيوانات هذه

للغاية. رقيق صدف ولها خلية، صورة وال لها، بناء ال حية
كثرت الذي هذا يومنا إىل الحياة ظهرت منذ حالتها عن الحيوانات هذه تتغري ولم
«أيوزون كندا يف وجدوه الذي الحيوان سموا وقد ا. جدٍّ واألرض والهواء املاء سكان فيه

الحياة.28 شفق أنَّه إىل إشارًة الكندي؛ الشفق حيوان أو كنادتس»
يكون يكاد ما أو الحياة، درجات أول به يرينا رتبته من هو ما أو الحيوان فهذا
ورب طبيعية. بطرق الطبيعة أرسار أعظم هو الذي الحياة رس لنا ويوضح كذلك،
فيها تنمو التي العضوية املركبات تولدت كيف فيسأَل: ذلك نقض يحاول معرتض
مع الجماد من ذاتيٍّا تكونت أنها يُبنيَّ أْن أيستطاع أشبه؟ وما كاملونري األوىل األحياء
عليه ل املعوَّ االعرتاض هذا أنَّ إالَّ نفسها؟ العضوية األجسام بفعل إالَّ ن تتكوَّ ال أنها علمنا
قد األخرية سنة العرشين يف سيما وال الكيماوية، االكتشافات ألن اليوم؛ له قيمَة ال سابًقا
العنب، وسكر كالكحول، عضوية مركبات تولد اآلن الكيمياء فإن ممكنًا، املمتنع ت صريَّ
والخندرين والفيربين األلبيون حتى والدهون الفرميك، والحامض األكزاليك، والحامض
الحيوية. القوى فعل بغري ممتنع ذلك مثل أنَّ سابًقا يظن وكان رأًسا، الجماد من أيًضا
من فليس الطبيعة، يف منه أعظم يستطاع الكيماوية املعامل يف يستطاُع ما أنَّ شك وال

صناعيٍّا. لغريها يستطاع ما طبيعيٍّا عليها ينكر أْن إذن العقل

ذكره. املار لورنزو لنهر نسبة 26

األوىل. الحيوانات بروتوزواراي يسمى الحيوان صفوف أدنى من صف الريزوبود: 27
يف متميز مقام يف يضعه أنَّه إالَّ أيًضا، املعروفة الحيوانات رتب أدنى من األيوزون يجعل دارِون 28

لقوقعته. رتبته
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ذلك مثل فإن االرتقاء، يف بالغة أحياءً نُركِّب أْن طاقتنا يف أنَّ أحد يتوهمنَّ وال
ما أهم هو الذي الزمان سيما وال له، الالزمة األحوال عىل حصولنا المتناع صناعيٍّا؛ ممتنع
مقتضيات بجميع الصناعية العضوية املركبات بمعالجة نرجوه أْن يمكن ما وكل يكون.
أعىل كان ما ا وأمَّ عليها، الكالم تقدم كالتي ا جدٍّ دنيئة أحياءٍ عىل الحصول هو الحياة،
من لنا فيما له الرضورية املناسبة األحوال نجمع أْن يستحيل ألنَّه علينا؛ فيستحيل منها
أشياء إىل توصل قد اإلنسان أنَّ عىل ينبغي. كما عرفناها أننا ولو حتى القصري، الوقت
ذلك من يكن ومهما نرجو.29 مما أكثر إىل أيًضا توصل فربما منتظرة، غري ا جدٍّ جليلة
ذلك مثل ألن االرتقاء؛ من عظيًما مبلًغا بالغة أحياءٍ برتكيب أبًدا نطمع أْن ينبغي فال
من ماليني يف جدٍّا طويل زمان يف إالَّ ه تتمَّ ولم الطبيعة، عملته ا جدٍّ شاٍق عمل نتيجة

السنني.30

ه: نَصُّ ما (١٨٦٤ سنة بباريس (املطبوع البرش» فروع «تعدد كتابه يف بوشه جورج قال 29

ما يوًما يفعل ال كان إذا يدري ومن يصل، أين إىل يعلم من وليس له، حدَّ ال اإلنسان عقل إنَّ
معمله. من يخرجه جديد نوٍع يف الحياة وينفخ بروموثيوس، فعل كما

جوبرت لذلك فغضب السماء، نار باغتصابه الجص من رجل يف الحياة نفخ يابت ابن هو بروموثيوس:
نما. شيئًا منها أكلت كلما فكانت كبده، تأكل دودة عليه وسلط قوقاس، جبل عىل فربطه فلكان فأمر
ذات تولد فرآها الخط، من ١

٣٠٠٠– ١
٢٠٠٠ سمكها حبيبات باملكروسكوب يفحص شفهوزن األستاذ كان 30

الحيوانات إىل تتحول الواحدة الكرية ذات رأَى ثم الحيوانية. الحياة أصل أول أي الواحدة؛ الكرية
قال: حيث يناتيار جورج رأَى ما عىل وافقه وقد رويًدا. رويًدا وذلك رتبًة، منها أرفع هي التي النقيعية
سايل يف البلورات ن تكوُّ يشاهد كما النقيعية الحيوانات مشاهدة يمكن أنَّه يف شفهوزن أوافق «إني
التي األشياء بحسب صورته تتغري العفني»، «الفطر خيطيٍّا فطًرا رأَى يانا هلرمن واألستاذ ذلك.» فيه

ا.ه. يوم.» كل تشاهد ذلك مثل جديدة أشياء «إنَّ أيًضا: وقال فيها، يتولد
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سبيل عىل عليه يرتتب وما دارِون، مذهب عىل السابقة املقالة يف الكالم تقدم لقد
االعرتاضات أنَّ عىل عاقل. كل رأس يف تأثريه يرسخ أْن من بُدَّ ال فيها قيل وما االختصار.
ولم كتابه، من كبريًا قسًما لها فأفرد نفسه دارِون عرفها وقد كثرية، املذهب هذا عىل
صحة أيًضا يبني ولكي النظر، ودقة االطالع سعة من بماله لينفيها إالَّ كذلك يبسطها
لم أنَّه يف شك ال ما الغرض خلوِّ من أظهر ولقد التدقيق. وفضل التحقيق بمزية مذهبه

الحقيقة. معرفة سوى به يقصد
أو عليه بها اعُرتِض التي االعرتاضات كل فحصنا إذا الرشح بنا ليطول وإنه
يف يظهر ألنَّه جميًعا؛ أهمها هو فقط منها واحٍد عىل فنقترص نفسه، عىل هو اعرتضها
نفيًا دارِون ينفه لم الذي الالهوتي االعرتاض غري وهو ممكن، غري نَْفيَه أنَّ األمر أول
تغريُّ كلَّ قابلٍة أصول بضعة يف املحصوَر الخلَق بجعله قيمته تقليل أراد بل رصيًحا،
التعليل هذا مثل أنَّ القول إىل حاجة وال وعظمته. الخالق بحكمة أوىل نفسها من الحٍق
مواطنيه حاسات راعى أنَّه لوال عنه، االستغناء دارِون إمكان يف وكان نفسه، من ساقط
من يشء ال طبيعية أفعال عىل قائم وكله العمياء، الصدفة مذهبه قاعدة ألن الدينيَّة؛
لالرتقاء بناموس يسلم المرك ألن المرك؛ مذهب من املادية يف أعرق وهو فيها، القصد
الطبيعية األفعال يف تدريجي تجمع عىل متوقف عنده األحياء ارتقاء فإن دارِون ا وأمَّ عام،

تحىص. ال التي الضعيفة العارضة
ليس أََلمَّ ينَف ولم صح إذا ألنه ا؛ جدٍّ مهم وهو الهوتي، ال علمي إذن فاعرتاضنا
منها تعلق ما سيما وال أيًضا، ل التحوُّ مذاهب بسائر بل وحده، دارِون بمذهب فقط
تكوَّنت األحياء أنَّ صح إذا وهو: الحيوان، عالم ويف الطبيعة يف مقامه لتعيني باإلنسان
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انتقالها؛ عىل تدل صلة بينها كان أْن من بُدَّ فال رويًدا، رويًدا بعض عن بعضها بالتحوُّل
بينها يكن لم فلماذا األرض، يف الصور هذه تلتقي أْن ينبغي وكان بنَي، بني صور من أي

يوجد؟ لم فلماذا كان وإذا ذلك؟
كثرية صور تُْعَلُم أنه أحدها أجوبة: ثالثة االعرتاض هذا فساد عىل لنا إنَّ فنقول:
املحفوظة الصدفية الحيوانات من سيما وال أيًضا، جديدة صور تُلتقى يوم وكلَّ متوسطة،
ترتيبها كان ولذلك الكليس؛ أي الحجري لغشائها الدنيا رتبتها من سواها من أحسن
يختلف املعروفة األصداف من طويلة سلسلة اآلن ولنا أيًضا. أسهل تحوُّلها سلسلة يف
الدالة املتوسطة الصور من بينهما ما لوال بينهما، الجمع يستحيل بحيث ا جدٍّ طرفاها
الطبقات يف وجد بما كمل قد القبيل هذا من ناقًصا يزال ال كان وما التحول.1 بطء عىل
طبقات يف بالبحث األخرية السنني هذه يف وجدوا قد فإنهم األرض؛ يف حديثًا املكتشفة
األرايض بني والشمايل الجنوبي النمساوية ألب جبال منحنى يف كسيان وسان هلستاد
ثمانمائة نحو من مؤلًفا البحرية الحيوانات من عامًلا املتوسطة الثالثية واألرايض الثنائية،
لنا الزًما يزال ال االكتشافات هذه مثل أنَّ ريب وال واسًعا. فراًغا واحدة دفعًة مألَ نوع،
معنًى، لها ليس كأن بالتنوعات كثريًا يعبئون يكونوا لم دارِون قبل أنهم يخفى وال كثريًا،

قيمتها. ويعرفون بها يعتنون فصاروا اليوم ا وأمَّ
الحيوانات بني أيًضا فرق ال أن نجد الحقيقي، وجهها من املسألة إىل نظرنا وإذا
— املموث فإن القبيل؛ هذا من البحرية الرخوة والحيوانات مثًال، الثدي كذوات العليا
الفيلة من نوًعا ٢٦ من أقل تتضمن ال طويلة سلسلة منتهى إالَّ ليس — األول الفيل أي
أصله تتبع يمكن الفيل من (نوع املستودنت بني تصل االنتقالية الصور وهذه األوىل.
ذو الكركدن أي الرينورسوس أصل تتبع يمكن وهكذا الحايل، وفيلنا الثالثي) الدور إىل
اإلنكليزي املرشح اكتشف وقد األَُول، أجداده إىل الفيل يوجد حيث املوجود، الواحد القرن
املسافة إنَّ بحيث الجلد، والصفاقية املجرتات بني متوسطة أحفورية صور عدة «أون»

انتفت. قد مثًال الخنزير عن الجمل تفصل التي البعيدة

تريجونا، السبرييفريا إنَّ يقول: إنكلرتا «براشيبود» وصف يف جليلة رسالة صاحب دافيدسن 1

تربطهما التي الصور يَر لم من يصدِّق ال بحيث ا جدٍّ يختلفان طائفتهما طريف كراصا والسبرييفريا
الحيوانات طائفة من الخامسة الرتبة عىل يطلق اسم األرجل؛ الذراعية معناها براشيبود: متقاربان. أنهما

الرخوة.
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طائفتني بني وصل حديثًا، مكروروس األركوبيرتيكوس العجيب الطري واكتشاف
والحرشات.2 الطيور وهما: ا؛ تامٍّ انفصاًال األخرى عن إحداهما منفصلة الحيوان من
عن يبحث والبالنتولوجيني الحيوان)، طبائع (علماء والزولوجيني الجيولوجيني من وكثري
الحارضة الصور ألن خطأ؛ دارِون رأي عىل وذلك موجودين، نوعني بني متوسطة صور
كان ولذلك طويلة؛ تحوالت سلسلة منتهى منها كل بل رأًسا، بعض من بعضها آٍت غري
بينهما تجمع صورة عن ال لهما يبحث أْن معلومتني صورتني بني الجمع أريد إذا يقتيض
العنق، الغليظ والحمام الطاوويس الحمام ذلك مثال مجهول. مشرتك أصل عن بل رأًسا،
فيه يتصل منهما وكل الربي، الحمام من بل بعض، من بعضهما مشتقني غري فإنهما
ذلك ومع والتابري، الفرس بني متوسطة صورة يوجد وال به. خاصة متوسطة بصور
طويل. زماٍن منذ اضمحل وقد كليهما، عن مختلف مشرتك أصل عن متحوالن فهما
صور عىل يكتشف لم والكواجا، الوحش وحمار والحمار الفرس الحارضة األربع والصور
عهًدا أحدث واحد أصل يجمعها أنه مع رأًسا، ببعض بعضها تصلها بينها متوسطة
مختلفة كانت كلما الحارضة الصور أنَّ واعلم أيًضا. اضمحل وقد السابق، األصل من

كذلك. بعيدة تجمعها التي األصول كانت ا، جدٍّ بعض عن بعضها
فيقولون ا، جدٍّ املهم الرشط هذا يفوتهم ما كثريًا دارِون خصوم أنَّ فهمه يعز ومما

النمر؟ من والفيل الحمار، من يأتي األسد بأن تقنعنا أْن أتريد مثًال: لك
العلم، بغرائب نلحقه أْن علينا لوجب ذلك، من شيئًا يعلمنا دارِون مذهب كان فلو
الحيَّة الصور أنَّ وهو السابق، البيان من بسطناه بما التهمة هذه مثل عن يرتفع ولكنه

جفروي فعل كما واحد، مصدر من والحرشات الطيور نجعل أْن منه لنا يسوغ االكتشاف هذا 2

مكروروس واألركوبيرتيكوس الحرشات. عن صادرة الطيور أنَّ يبني أْن قصد إذ ١٨٣٨؛ سنة سنتيليار
كاف وهذا ريال، آالف بخمسة إنكلرتا اشرتته وقد العليا، يورا يف سولنهوفن يف ١٨٦١ سنة اكتشف
قدم وعرضه قراريط، وثمانية واحدة قدم الحيوان هذا وطول املكتشف. هذا قيمة عظم عىل للداللة
عرشين من مكوَّن قرياط ونصف قرياًطا عرش أحد طوله الضب، بذنب أشبه ذنب وله قراريط، وأربعة
ويجتمع قصري، فإنه الحايل الطري ذنب بخالف ريشتان، منها فقرة كل ويف مستطيلة، رفيعة فقرة
فقط، منها األخرية الِفقرة يف الذنب وريش قصرية، فقرات خمس أو أربع سوى له وليس نفسه، عىل
١٨ من له النعام ذنب فإن الجنينية؛ الحياة يف إالَّ منفصلة تكون ال الحارضة الطيور يف الذنب وفقرات
لألركوبرتيكوس األماميني الطرفني ريش ا وأمَّ تسًعا. صارت ارتقى فإذا حياته، أول يف فقرة ٢٠ إىل
أصل الحيوان هذا أنَّ عىل يدل ذلك فكل الحارضة؛ الطيور يف هو عما ناقص لذلك فهو فكاملروحة،

والحرشات. الطري بني املسافة يقرِّب ا جدٍّ قديم
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يف حاصل لتحول األخرية النتائج هي وإنما بعض، من بعضها يشتق ال الحارض للعالم
األصول؛ هذه تتابع أْن ويستحيل السنني. ماليني يف البطيء الطبيعة بفعل ماٍض أصل
بجانب بعضها اجتماعها يمتنع ال أنه عىل به، خاص طويل تحول منتهى منها كالٍّ ألن
الشجرة يف املختلفة األغصان أوراق تجتمع كما واحد،3 وقٍت ويف واحدة، أرض بعضعىل
يف بل األغصان، يف عنه نبحث أْن القتىض ورقة، كل أصل يف البحث أردنا فلو الواحدة،
هذا يف دارِون قال حدته. عىل الشجرة جذور من جذر كل يف بل الساق، يف بل الفروع،

نصه: ما املعنى

عىل اقترصنا إذا تصح ال محال، الطبيعة يف الطفرة أنَّ تعلمنا التي القاعدة إنَّ
عن وبحثنا املايض، إىل نظرنا إذا تصح وإنما اليوم، األرض تقطن التي األحياء
حقيقي؛ ال فقط ظاهري ولكنه كبريًا، فراًغا بينها فإن فيه؛ األحياء هذه أصل

طويل. زمان منذ ماتت بينها تصل كانت التي املتوسطة الصور ألن

املقالة يف قيل كما — املايض يف كانت املتعددة األصول جميع فإن الجملة، ويف
متشععة ا جدٍّ تباعدت فقد اليوم ا وأمَّ اليوم، هي مما بعض إىل بعضها أقرب — السابقة

كذلك. أيًضا كبريًا بينها الفراغ وصار األول، األصل حول
أنَّ السابقة املقالة يف تقدم قد فإنه األرض، من لنا املعلوم قلة هو الثاني والجواب
ناقًصا األوىل باألحياء علمنا كان ولذلك يذكر؛ شيئًا يكون ال يكاد منها املستقىص املعلوم
تغطيه منه كبري قسم الباقي والربع املياه، تحجبها األرض أرباع ثالثة فإن أيًضا، ا جدٍّ
القليل؛ إالَّ عنه نعرف فال بقي وما شتى، أخرى موانع استقصائه دون تحول أو الجبال،
عىل وزد عظيمة. فراغات تفصلها مقاطعة لنا تظهر األحياء سلسلة كانت إذا غرو فال
له بدَّ وال فبعضه، يشءٌ منها ُحفظ وإذا غالبًا، تُحفظ ال الحيَّة األحياء أنَّ أيًضا ذلك
من يبقى وال يشءٌ، منها يبقى ال الرخوة فاألجسام موافقة، خصوصية أحوال من أيًضا
ليل ذكر وقد للفساد. معرض غري األرض يف مدفونًا كان ما إالَّ أيًضا والعظام األصداف
ملا ١٨٥٣ سنة يف إنه فقال: البقايا، فساد رسعة عىل مثاًال البرشي الجنس قدم كتابه يف

من بعضها بالقرب تكونت قد بعض بجانب بعضها الكائنة الحية الصور «إنَّ هليار: األستاذ قال 3

آخر، نوٍع إىل حيٍّ نوع بانتقال يعلم دارِون مذهب أنَّ يتوهمون وكثريون بعض. عن بعضها ال بعض،
دارِون.» يقرأ لم أنَّه شك فال كذلك أفكاره كانت فمن
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حروب فيها حصل قد أنه مع برشية، لعظام أثر فيها يوجد لم هارلم بحرية تجفيف تمَّ
نسمة ٤٠٠٠٠ نحو ضفاتها عىل وقطن والهوالنديني، اإلسبانيول من مئات فيها وغرق

شاكل. وما وأسلحة ودراهم مراكب بقايا بعض إالَّ فيها يُلتَق ولم قرون، مدة
األحياء بني الصلة وفقد البالنتولوجية، املعلومات يف النقص ملعرفة كاٍف قلناه فما
نظًرا «إنه يقول: حيث جوهري، أيًضا آخر نظر ذلك سبب يف ولدارِون األحيان. غالب يف
الطبقات ألن الفراغ؛ وحصول الرابط فقد من بدَّ ال الجيولوجية الحوادث توايل لكيفية
يحصل األرض سطح من قسم كل فإن ا، جدٍّ طويلة أدوار تفصلها املختلفة الجيولوجية
البحر، فوق تارة فرتفعه ارتفاعه يف تغريًا تحدث وبطيئة، كثرية تغريات الدوام عىل فيه
نتيجته التعاقب فهذا عظيمة.»4 األرض من مساحة ذلك ويشمل تحته، طوًرا وتخسفه
األصلح االرتفاع حني يف ألنه األحياء؛ تكون عىل الجيولوجية األدلة يف فرتات حصول
العضوية البقايا لحفظ الالزمة الرواسب تلك ترسب ال الجديدة الحية الصور لتكون
أنواعها تكون املاء فوق ترتفع التي فاألرض ذلك، وعىل االنخفاض. حني يف وترسب
فيها مدفونًا شيئًا تحتوي ال لكنها أخرى، أماكن يف متكونة نفسها هي أنها مع حديثة،
فال املاء، يف االنغمار قبل عليها كانت التي باألنواع بربطها تسمح التي الحية البقايا من
عدد عىل الحصول ينبغي ذلك يمكن ولكي وبعده، االنغمار قبل أحيائها بني النسبة تعلم
تحصل سنة كل يف أنَّه عىل ذلك يتيرس. يكاد وال مختلفة، أماكن من األصول من وافر
املذهب فيقوى بني، بنَي التي املعروفة األصول عدد يزداد إذ املذهب؛ هذا تؤيد اكتشافات
الدور قبل كبرية ثدي ذوات وجود يعتقدون ال بقوا ولكم املايض، أغالط دحض عىل
القرود من كثريًا فيعرفون اليوم ا وأمَّ قبله، فيما أحفورية قرود توجد ال إنَّه أي الثالثي؛
منها أقدم هو فيما حتى الثنائية األرايض يف كبرية ثدي ذوات وجدوا وقد األحفورية.
آثار يعرفون يكونوا لم ١٨٥٨ سنة لغاية فإنه الطيور، يف يظن كان أيًضا وهكذا أيًضا.
األخرض الرميل العرق أعىل يف اكتشفوا فقد الوقت ذاك من ا وأمَّ الثالثي، الدور قبل طيور

األرض سطح علو يف بطيئة اختالفات هذا دورنا يف يُرى يزال ال فإنه القول، هذا صحة يف شبهة ال 4

ولبارازو ساحل فإن غريها؛ ويف إيطاليا، ويف الجنوبية، أمريكا ويف سكندنيافيا، يف منها أماكن، عدة يف
كوكمبو يف األرض وارتفعت شيلو، يف أيًضا ذلك من أعظم وحصل سنة، ٢٢٠ يف قدًما ١٩ ارتفع قد
أرض ارتفاع قرَّروا وقد طويلة، فرتة غالبًا يعقبه مرة ذلك حصل وكلما سنة. ١٥٠ يف أقدام عدة

التاريخي. العهد منذ قدم بمائتي سكندنيافيا
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طائفة من مائي طري آثار عليا) ثنائية (طبقة الطباشريية للطبقة — املسن حجر —
من أقدم يف مكروروس األركوبرتيكوس اكتشفوا وقد أيًضا. بالنورس املعروف املاء زمج
العرق يف عرفوا إنهم دارِون: قول وعىل الثنائي. للدور األوليثية الطبقة يف أي أيًضا؛ ذلك
كثرت فكلما ذلك وعىل لها، بقايا عىل يعثروا لم كبريًا طريًا ثالثني أرجل أثر األحمر الرميل

سابًقا.5 يُعتقد كان ملا خالًفا فجأة األنواع ظهور عدم لنا اتضح الجديدة االكتشافات
الصور فقد من مذهبه عىل املقامة الحجة به دارِون يدحض الذي الثالث والجواب
عىل نادًرا إالَّ االنتقالية الصور توجد ال فإنه الصور، هذه حياة بأحوال يتعلق املتوسطة
اضمحاللها ولسهولة بعدها. جاءت التي األصول من مدة وأقرص شدة أقل ألنها رأيه؛

سببان: ورسعته
الصور لتولد خاصة املوافقة الخارجية الحياة أحوال يف التغري مدة أنَّ أحدهما:
الصور فيها وتثبت تتكيف التي املدة من ا جدٍّ أقرص هي الطبيعي، باالنتخاب الجديدة
رسائله يف فوجت شارل ذكره الذي املثال ذكر إىل أعود القول هذا صحة ولبيان املذكورة،
القديم، الكهوف دب أصله أنَّ يف شبهَة الحارضال األسمر الدب أنَّ ذكر حيث اإلنسان، يف
وجود أنَّ غري بينهما االنتقالية الثالث الدرجات نعرف فإنا الطوفاني؛ الدور يف كان الذي
يخلو يكاد ال الذي الكهوف دب سيما وال كثري، وجودهما فإن بخالفهما، نادر بقاياها
ذلك سبب يفهم وال الطوفاني. للدور استقصيت التي ا جدٍّ الكثرية الكهوف من كهف منه
تنازعها يف االنتقالية الصور هذه واضمحالل الخارجية، الحياة أحوال تغري لرسعة إالَّ

الجديدة. األحوال هذه مع
حصل حيث والثبات، التأثري يف الغاية بلغ قد الخارجية األحوال تغري أنَّ واعلم
ثبتت حية صورة فكل الهواء، ويف اليابسة عىل الحياة إىل املاء يف الحياة من انتقال
مثل أنَّ دارِون ويظن قليل. غري شيئًا االرتقاء من بالًغا تكوينها كان االنتقال هذا يف
والحيوانات الصيف يف املاء يف السمك يطارد الذي كاملنك موجوًدا، يزال ال األصول هذه

الشتاء. يف األرضية

تزداد فيه واالكتشافات كبري، به األمل أنَّ إالَّ املهد، يف يزال ال — تقدم كما — البالنثولوجية علم 5

من وأكثرها باريس، إىل اليونان بالد يف بيكاري من أحافريَ جودري الطبيعي جلب ولقد يوم، عن يوًما
فهذه .١٨٦٦ سنة بباريس املطبوعة األحياء، ل تحوُّ يف رسالته يف ممناتيار وصفها وقد بني، بنَي التي
الدب بني كما أيًضا ا جدٍّ املتباعدة بني بل فقط، املتقاربة الثدي ذوات طوائف بني تصل ال االكتشافات

إلخ. … والفرس والخنزير والكلب
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بسهولة — االنتقالية أي — املتوسطة الصور ألجله تضمحل الذي الثاني والسبب
بعضها األقرب الصور بني الشدة يف الغاية تبلغان واملزاحمة املنازعة أنَّ هو ورسعة:
بني املنازعة وتقل له، قويٍّا منها كان ما ملنازعة تالىش ضعيًفا منها كان فما بعض، إىل
ذلك وعىل بعض. بجانب بعضها قيامها فيسهل بينها، املنازعة بطول املتباعدة األحياء
كثرية توليدها أسباب كانت كما ا، جدٍّ عظيمة االنتقالية الصور تاليش أسباب فتكون
تحوله. خفي — خاصة الِفقر ذوات أعىل يف كما — وتميز االرتقاء أرسع وكلما كذلك.

به له هذا غري آخر مبحث يف أيًضا تضمحل بني بنَي التي الصور أنَّ املقرر ومن
اللغات فإن اللغوي، املبحث به أعني ا؛ جدٍّ عنه بعيد أنَّه لنا ظهر وإْن شديدة، عالقة
اللغات أنَّ بينها والفرق أيًضا، وتنازع بعض، من بعضها وتنشأ تنمو كاألنواع املختلفة
قد فاألنواع منها. لنا أظهر تغريها يف كانت ولذلك ا؛ جدٍّ األنواع من أكثر برسعة تتغري
املهمة املشابهة وهذه قرون، عرشة من أكثر دامت لغة أنَّ يعلم وال سنة، ألف مائة تدوم
بخالف الكايف، البسط يبسطها لم أنَّه إال كتابه من ٤٢٦ صفحة يف دارِون ذكرها ا جدٍّ
من فصًال أفرد مولر مكس الشهري الفيلولوجي6 أبحاث إىل استناًدا فإنه ليل الجيولوجي
يقبل ال بما فيه بنيَّ وقد اللغات، عىل دارِون مذهب إلطالق البرشي» الجنس «قدم كتابه
وكما متشابهة، لنواميس تبًعا تتغري التاريخ يف واللغات الطبيعة يف األنواع أنَّ االعرتاض
أيًضا. األلسنة عن اللغات تمييز يصعب هكذا، التباينات عن األنواع تمييز يصعب أنَّه
عدد عىل متفقني غري الطبيعيني أنَّ كما اللغات، عدد عىل متفقني غري والفيلولوجيون
عن اللغة يفصل مقبول حدٌّ لهم وليس لغة، ٦٠٠٠ إىل ٤٠٠٠ من عندهم فهي األنواع،
اللغات يف الجوهريان والعامالن التباين. عن النوع يفصل حدٌّ يوجد ال أنَّه كما اللسان،
يف يحصل كذلك األنواع يف يحصل وكما الطبيعي. واالنتخاب التغري األنواع يف كما هما
بحد الظاهر يف لها قيمة ال صغرية عديدة أسباب لتجمع عظيمة نتائج أيًضا اللغات
وتعلم واالكتشافات، واالخرتاعات والكتبة الخطباء وكثرة أجنبية، عبارات كإدخال نفسها
نتيجته وتكون اللغة، يغري مما ذلك غري إىل … املختلفة األلفاظ وتنازع جديدة، علوم
اللسان شأن أيدت قد للتوراة لوثر ترجمة فإن بني. بنَي التي الصور أو الحدود مالشاة
— سنة ثالثمائة بعد من أي — اليوم ا وأمَّ طويًال، زمانًا أملانيا سائر يف السكسوني

اللغات. علم أي الفيلولوجيا؛ إىل نسبة اللغوي أي 6
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إذا األصيل وطنهم مع عالئقهم املنقطعة القاطنة أنَّ املقرر ومن أحد. يفهمه ال فيكاد
فإنهم االنقطاع، من الحال هذه عىل وهم سنة ستمائة أو خمسمائة نحو عليهم مرَّ
املخالطات بسبب التغري؛ من فيها حصل قد يكون ملا وطنهم لغة يفهمون يعودون ال
سكس من برنار األمري فإن عندهم. ذلك لقلة تتغري تكاد ال التي لغتهم بخالف والتقدم
انقطعت أملانية بقاطنة (١٨١٨–١٨٢٦ (سنة الشمالية أمريكا إىل سفره يف التقى ويمر
قرن، ربع نحو (١٧٩٢–١٨١٥ (سنة الفرنساوية الثورة حروب يف أوروبا مع عالئقها
استعماله قلَّ وقد املايض القرن يف أملانيا يف شائًعا كان قديًما لسانًا يتكلمون فوجدهم
نحو مستقلة بقيت حيث التاسع القرن يف أيزالندا يف نروجية قاطنة نزلت وقد فيها.
عن ا جدٍّ تغريت فقد نفسها نروج لغة ا وأمَّ القديمة، الغوثية لغتها وتتكلم سنة، ٤٠٠
القديم، األملاني اللسان اليوم األملان يفهم ال السبب ولهذا أوروبا؛ مع لعالقاتها األصلية

القديم. الفرنساوي الفرنسيس وال القديم، اإلنكليزي اإلنكليز وال
واتساعها، األفكار واتضاح حينئٍذ األعمال لتوزع لغاتها؛ تقدم زاد األمم تمدنت وكلما
من حالتها عىل دليل باأللفاظ اللغة فغنى خاصة، بداللة منها كل عن التعبري ولزوم

التمدن.7 من اإلنسان وحالة التقدم
عىل يرتتب ما وعىل اللغات، يف املتوسطة الصور فقد عىل واضًحا مثاًال ليل ذكر وقد
ماتت فلو واإلنكليزية، األملانية بني متوسطة الهوالندية اللغة إنَّ فقال: النتائج، من ذلك
طارئٌ عليها طرأ أو استغرقتها، غريها بالد إىل البالد انضمت لو كما املذكورة اللغة
ظنَّ وَلَما ا، جدٍّ واألملانية اإلنكليزية بني املسافة البتعدت فيها، ذلك مثل أوجب طبيعي
اللغتني. بني صلة توجد كانت أنَّه — ذلك فرضجهلهم عىل — املستقبل يف الفيلولوجيون
ليس املتوسطة الصور فقد هو أيًضا، األنواع بني كما اللغات بني العظيم التباعد فسبب

يعود. ال انقرض نوع كل أنَّ كما تحيا، ال ماتت لغة وكل ، إالَّ
«مذهب شليخر بكتاب — ليل كتاب عدا ما — فعليه البحث هذا يف التعمق أراد ومن
عىل جميعها تطلق دارِون مبادئَ «إنَّ مؤلفه: قال ،(١٨٦٣ (سنة اللغات» وعلم دارِون
الهندية اللغة هو واحد أصل لها يكون يكاد أوروبا لغات جميع فإن اللغات، نمو كيفية
… أخرى فروع الفروع هذه من تفرع ثم أوًال، فروع عدة تفرعت ومنها الجرمانية،
من لغة مراقبة يمكن فإنه علميٍّا؛ مقرر هو بل ، كالَّ افرتاض! قيل ما أنَّ يُظن وال وهكذا.

اإلنكليز. لغة أي شكسبري؛ لغة اإلنكليز قول عىل لغة أغنى 7

58



الثانية املقالة

الطبيعي عن الفيلولوجي يتميز وبهذا — ارتقائها أحوال سائر يف سريها وتتبع اللغات،
أنَّ منها يُتحقق فإنه مثًال الالتينية كاللغة — جدٍّا األنواع مراقبة عليه يصعب الذي
عىل يُنقض ال الذي الدليل الكتابيَّة اآلثار يف ولنا بها. يُتكلم دامت ما تتغري اللغات
ولكانت الفيلولوجي، عىل ذلك معرفة لتعذرت املذكورة اآلثار ولوال القول، هذا صحة
جدٍّا قصري زمن يف تحصل لغة تحوالت كانت وملا الطبيعي. عىل األنواع من أصعب عليه
أعظمها حتى اللغات سائر أنَّ ذلك عىل وزد أيًضا، أسهل إدراكها كان األنواع إىل بالنسبة
يف فيها يكن فلم الصور، أبسط من مبتدئًا بالتدريج حصل ارتقاءها أنَّ بنائها من يُعلم
بدون شاكل وما واألفكار والصور اإلحساسات عن املعربة البسيطة األلفاظ سوى أولها
الكريات تكونت كما األمر أول يف األصول هذه تكونت وقد نحوي. أو رصيف تغري أدنى
خاضعة كثرية، أمٍّ لغات البدءِ يف كان أنَّه عىل يدلنا وهذا نظريها، كثرية وكانت العضوية،
إالَّ مختلفة سبل يف نموها يرس ولم األصلية، العضوية كالصور واحدة نمٍو لكيفية كلها

نظريها.» حني بعد
منه أطول زمانًا التاريخي العهد يف دخولها قبل بقيت فاللغات شليخر رأي وعىل
نعلم ال أنا يخفى وال املذكور. العهد قبل وقدمه اإلنسان عن يُعلم ملا مطابق وذلك بعده،
يف ا جدٍّ متقدمة درجة عىل يدل االخرتاع هذا وأنَّ الكتابة، اخرتاع قبل اللغات عن شيئًا

البرشي. االرتقاء تاريخ
وقد أيًضا، وفيه املذكور العهد السابق الدور بحر يف كثرية لغات اضمحلت وقد
ال والتي التاريخ قبل اضمحلت التي اللغات أنَّ شك وال كذلك. جديدة لغات عنها تكونت
سوى اليوم تنازعها يف يبَق ولم بعده، عاشت التي اللغات من ا جدٍّ أكثر شيئًا عنها نعرف
والتباينات، األنواع من كثري وفيها كذلك، واملتسعة ا، جدٍّ املنترشة الهندوجرمانية اللغات
االنتقالية، الصور بينها من ُفقدت قد كثرية أخرى وألسباب الشعوب ملهاجرات فإنه
بعضها كائنة جوهريٍّا، انفصاًال بعض عن بعضها منفصلة كأنها اليوم صارت بحيث

العضوي. العالم يف األنواع نظري بعض بجانب
وال — مذهبه تعرتض التي الصعوبات نفى قد دارِون أنَّ كيف تقدم مما فرُيى
يف العلم مسائل أبعد أن وكيف — املتوسطة الصور فقد عىل املبني االعرتاض سيما
— السابقة املقالة يف قلنا كما — فإنه متشابهة. متقاربة مذهبه حول تجتمع الظاهر
تبيني يمكن ال افرتاض محض فجعله املذهب هذا شأن من يضع أْن بعضهم أراد قد
العلوم وتقدم االكتشافات أعظم ألن شيئًا؛ يفيد ال الطعن هذا مثل أنَّ والحال صحته،
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افرتاض كل يف اعتباره ينبغي وما االفرتاضات، هذه مثل سببها — الطبيعة سيما وال —
يستطاع وال كذلك، قياسية املستخرجة والنتيجة ال، أم كافية عليها املبني املواد كون
ال التي املسائل من كثري به يُعلل أنَّه هو صحته يؤيد ومما دارِون. مذهب عىل ذلك إنكار
شيئًا يفيد ال طبيعيٍّا يكون ال تعليل وكل طبيعية. وبأسباب كلية، ببساطة بدونه تفهم
يرىض ال والعلم الطبيعية، النواميس مقام املعجزة يقيم بالجهل إقرار هو بل بالحقيقة،
املبني — نفسه تعليمهم أنَّ مع الدين أصحاب هم دارِون مذهب عىل والطاعنون ذلك.
عدا ما ألنَّه معانيها؛ أسوءِ يف االفرتاض بلفظة أحق — الخلق وتكرار األنواع ثبوت عىل
البينة الحقائق مع يتفق ال فمذهبهم اإليمان، سوى دعواهم تأييد عىل لهم برهان ال أنَّه
كانت وإذا واملسببات، األسباب نسبة سوى أخرى نسبة يعرف ال الذي الصحيح والعلم
ونغلق املعجزة، ثوب نلبسها أْن ذلك من يلزمنا فال عنا، محجوبة تزال ال كثرية أموٌر
لنا رسها ينكشف أْن عىس معالجتها يف نبالغ أْن لنا ينبغي بل وجهها، يف البحث باب

ما. يوًما
من عند تُبقي ال املذكورة واإليضاحات القبيل، هذا من دارِون مذهب عىل خوف فال
ولكن فيه. ذكرت التي بالطرق تتكون تزال وال تكونت األنواع أنَّ يف شبهة عليها يطلع
؛ كالَّ العضوي؟ العالم نمو أحوال سائر عن للتعليل وحدها كافية الطرق هذه هل …
أجمع الحياة ظواهر عىل أو املفردة الحوادث جميع عىل دارِون مذهب أطلقنا لو فإنا
أنَّ عىل منه ويستدل نقيض، طريف عىل معه كان وربما عليه، ينطبق ال منها كثريًا لوجدنا
ا؛ جدٍّ عديدة السبل هذه أنَّ يف شك وال األنواع، لتحويل أيًضا أخرى سبًال سلكت الطبيعة
واحد. بسبيل غايتها تبلغ أْن يندر له نهاية ال الذي تفنُّنها يف الطبيعة أنَّ املسلَّم من ألنَّه
وقد دكولوين، غازت يف دارِون مذهب عن بحثه يف قال حيث فوجت شارل رأي من وأنا

صحته: عىل أقرَّ
رومه.8 إىل تؤدي كثرية طرًقا إنَّ

والختالفها الخارجية9 لألحوال بما كثريًا يعبأ لم كونه به دارِون يؤاخذ ما وأحق
ما كثريًا دارِون أنَّ السابقة املقالة يف بنا مرَّ ولقد األحياء، تغيري يف الشديد الفعل من

الطاحون. إىل تَؤدي الدروب كل العامي املثل ويف 8

إلخ. … واملياه اليابسة وأقسام والحرارة والنور والهواء والغذاء والرتبة كاإلقليم 9
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وما الطبيعي»، «االنتخاب مع إالَّ فعًال لها يجعل ال أنَّه إالَّ الخارجية، األحوال هذه يذكر
ا جدٍّ عظيم الخصويص فعلها أنَّ عىل األول، املقام له يجعل لكي ملذهبه تفصيًال إالَّ ذلك
تأثريًا تؤثر الدوام عىل املتغرية األرض سطح أحوال بأن التسليم من بدَّ وال الواقع، يف
يف العظيم االختالف من القارات بني ما اعتربنا إذا سيما وال األحياء، تحويل يف شديًدا
واعلم والنبات. الحيوان مهاجرة شاركه حيث ا جدٍّ شديًدا كان الفعل وهذا وغريه، الشكل
لنوٍع نوٍع إزاحة أو القحط، ا إمَّ وأسبابها كافة. الحية األجسام تتناول تكاد املهاجرة أنَّ
إرادية غري اتفاقيَّة املهاجرة تكون وقد ذلك. غري أو الرتبة، أو اإلقليم، يف اختالف أو آخر،
شاكل. وما الطيور أو الرياح، أو املياه، بواسطة آخر، إىل مكان من النبات بزور كانتقال
إىل غالبًا وتؤدي املهاجرة، بسبب وبغتة كليٍّا تغريًا تتغري قد الخارجية فاألحوال
قصرية مدة يف وأوسرتاليا أمريكا يف ا جدٍّ تغري قد اإلنكليزي األَصل فإن غريبة،10 نتائج
وإذا ظاهر. واألوسرتايل واألمريكاني اإلنكليزي بني اليوم الفرق إنَّ بحيث ما، نوع عىل
الجرمانيَّة الهندية الشعوب إىل بالنظر فعلينا الطوال، امُلدد يف النتائج هذه معرفة أردنا
تقرر قد فإنه أوروبا؛ إىل — حماليا وجبال الكنج نهر بني — آسيا من هاجرت التي
هذه أعضاء فسائر واحد، أصل ذوو اآلريني والهنود األسوجيني أنَّ الفيلولوجية باألبحاث
ولكن منه، الرشقي الجنوب أو قزيني بحر رشقي يف الواحد منشؤها الكربى اآلرية العائلة
تغريًا أفريقيا (سود) عبيد تغري وكم نروجي! أو وأسوجي هندي رجل بني اليوم فرق أي
أنَّ عىل وتنبهه. إدراكه زاد وعقلهم لونه، أرشق جلدهم فإن أمريكا، إىل بنقلهم حسنًا
بل بعض، من بعضهما ليس ألنهما وبالعكس؛ أبيض يصري ال دارِون مذهب يف األسود

الحيوان. عالم أصل يف أصولها تختفي لها ِعداَد ال بنَي بنَي صوٍر من آٍت منهما كلٌّ
لألحوال ما تبني ظاهرة حوادث — املهمة املهاجرة عن النظر بقطع — ولنا
املتميزة أوسرتاليا قارة يف فإن وتحولها؛ األحياء تكوين يف الخاص الفعل من الخارجية

الحية»، األجسام مهاجرة وناموس دارِون «مذهب عنوانها رسالة يف َوْجنَر مورينز األستاذ قال 10

الطبيعي، لالنتخاب رضوري رشط وهي مهم، أمٌر دارِون مذهب إىل بالنظر املهاجرة أنَّ معناه ما
أمثلة وذكر فشيئًا. شيئًا تموت تهاجر ال التي األنواع فإن الفعل؛ من له ما االنتخاب يفقد وبدونها
اعرتاضات من ويقيه االنتقال، مذهب يف جوهريٍّا خلًال يسد الرشط وهذا لقوله، تأييًدا مفيدة كثرية
اإلنسان، باعتناء قلَّت وقد اليوم، منها أكثر األرض لتكوين األوىل األدوار يف كانت واملهاجرات شتى،

الطبيعي. االنتخاب مقام الصناعي التحسني فقام
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حيوانات ذلك وغري والهواء والرتبة اإلقليم حيث من خصوصية بأحوال القارات باقي عن
غالبًا. غريبة أشكال ذات خصوصية ونباتات

ال عموديٍّا، متجهٍة رقيقٍة صفراء أوراق ذات فيها، خرضة ال شائكة فأشجارها
والجاجوار13 والنعام والبوما12 القيمان11 الجنوبية أمريكا ويف الشمس. نور تحجب
حتى — الثدي ذوات جميع والعجم سوريا ويف القديم. العالم يف أمثالها من أصغر
الكورس بالد يف والخيل والكالب أبيض. طويل شعر ذات — غريبة بالد من الصادرة
جزيرة يف وبرها واسودَّ آذانها واستقامت الخنازير، غلظ تضاعف وقد مرقط، جلدها
بها يؤتى التي القطط صارت حتى ا، جدٍّ تغريت قد باراجي إىل املدخلة والقطط كوبا.
ا جدٍّ تختلف الجنوبية أمريكا سهول وخيل بكرٍه. إالَّ مباضعتها تأبي أوروبا من حديثًا
وهي ١٥٣٧ سنة هناك اإلسبانيون أضاعها خيل من أصلها أنَّ مع العرب، خيل عن
فالرتبة اإلقليم، طبيعة بحسب يتغري غالبًا وجلدها الحيوانات شعر فلون األصل. عربية
األلوان تولد الحارة املناطق فإن واضًحا؛ فعًال ظاهره يف يفعل بالحيوان يحيط ما وكل
والحيوانات باهت، لون وكل غالبًا األَبيض اللون تولد الباردة واملناطق الزاهية، الشديدة
والتي القشور، لون تأخذ الشجر أصول عىل تقيم والتي بلونها، تتلون الرمال تقطن التي

إلخ. … خرضاء تكون األوراق عىل تعيش
األحوال فعل إلظهار كافيًا اختبارنا مجال ضيق عىل األمثلة هذه مثل كان فإذا
األدوار يف واملستمر البطيء فعلها أنَّ إذن شك فال الحية؛ األجسام يف وتغرياتها الخارجية
— حيوانًا أم كانت نباتًا — الحية األجسام يف يجعل ألن كاٍف األرض ن لتكوُّ الطويلة
والهواء اإلقليم يف وقعت التي االختالفات اعتربنا إذا سيما وال ا، جدٍّ شديدة كلية تغريات
وانخفض جهات، يف فارتفع ا، جدٍّ تغري قد األرض سطح فإن املياه. وتوزيع والحرارة
عىل املاء طغى وكم جباًال، الوهاد ارتفعت وكم وهاًدا، الجبال هبطت وكم أخرى، يف
ال الذين العلماء من وكثري املياه. وسط يف اليابسة ظهرت وكم بحًرا، فصريها اليابسة

التمساح. من نوع 11

األمريكاني. األسد 12

األمريكاني. النمر 13
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عن للتعليل وحده به يكتفي فعًال الخارجية لألحوال يجعل دارِون بمذهب يسلمون
والحارض.14 املايض يف وتحولها األنواع تسلسل

بني العمل وقسمنا الوسطى الحالة إىل عدلنا لو لكن تطرف، القول هذا أنَّ عىل
ا، جدٍّ علينا األمر لسهل أخرى، جهٍة من الخارجية واألحوال جهة من الطبيعي االنتخاب

التحول. لتعليل صحيحان قويان عامالن حينئٍذ لنا وكان
دارِون، يذكره ولم ينبغي، كما يبسط لم ثالث بعامل التسليم من أيًضا بدَّ وال
«تغري يسمونه ما ويجعل التكوين، أطوار مدَة الجرثومية بحالتها األحياء يف يتم ولكنه
فريبورج من بمجرتنر واألستاذ عديدة، مراًرا ذُكر وقد حديث، غري القول وهذا التكوين».
جراثيم من خرجت قد كانت ربما العليا الحيوانات أنَّ معناه ما ١٨٥٥ سنة فيه قال
كانت ذلك عىل األدلة أنَّ غري بتحولها، أو الجراثيم بانقسام أدنى حيوانات بيوض أو
البحث إلعادة العقول فنبه دارِون مذهب ا أمَّ عليها. االستناد يمكن فلم وغامضة، قليلة
أعني بحثه، موضوَع االسم بهذا الجديرين العلماء بعض جعلها حتى املسألة هذه يف
عىل تاله تقرير يف أبحاثه جمع فإنه كوليكر، األستاذ الشهري والفزيولوجي ح امُلرشِّ به
.١٨٦٤ سنة لبزيج يف طبع التقرير وهذا ورزبورج، يف والطبية الطبيعية العلوم مجمع
من له ما تبيني يف رشع النقص، من دارِون مذهب يف ما تقريره يف بنيَّ أْن بعد فكوليكر
حالٍّ األحياء أصل مسألة حل إىل املؤدي الوحيد الطريق خطَّ قد دارِون إنَّ فقال: املزايا،
مقبول، غري كاملة أحياءٍ بصفة — كوليكر حسب — الحية األجسام فظهور صحيًحا،
يف أقل موجود الناموس هذا مبدأ أنَّ وعنده عام. لالرتقاء ناموس مقتىض عىل تتكون بل
الطبائع»؛ الكثري «التكوين مذهب يسميه فيما منه الدارِوني الطبيعي» «االنتخاب عامل
ملقحة، غري أم كانت ملقحة جراثيمها أو الدنيا الحية األجسام بيوض أنَّ به ويراد
ليس األصل، يف منها أعىل تكون قد أخرى صور إىل تتحول أْن األحيان بعض يف تستطيع
ملذهبه تأييًدا يذكر وهو فجأة. بالتحول بل دارِون، عليها يعول التي البطيئة بالطريقة
بها التي السهولة وأيًضا ل، وللتحوُّ وللربثنوجنزيا،15 التكوين، لتغري العجيبة األحوال
أشكال عن كثريًا به يبعد تغريًا األسباب ألقل التكوين من األوىل أطواره يف الجنني يتغري

الهوائية. للتغريات األهم الفعل يجعل الذي سنتيلري جفروي منهم 14

املنقلب. التكوين 15
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بموجبه يكون أسايس رسم عىل قائم العضوي العالم أنَّ منه يستنتج مما األصيل؛ نموه
فأكثر. أكثر متغرية أشكال يف للربوز الصور ألبسط ميل

إالَّ كافية، أعدها ألسباب أسايس رسم بوجود أسلم ال دارِون مع كنت وإْن وإني
الحقيقية، باألبحاث وتأيد اتسع إذا عظيم شأن ذا يكون ألن قابًال كوليكر فكر أعترب أنني
واألجنة والبيوض الجراثيم قابلية تتبني التي الحوادث من كثري إىل مستند اآلن وهو
الفراخ بيض من التفريخ تغيري يمكن فإنه وعليه، خارج. من التي بالعوامل لالنفعال
بعض بإحداث غريبة متولدات توليد أيًضا ويمكن معلومة، بوسائط معلوم نوع عىل
والقلة. الكثرة حيث من الوالدين طعام األجنة تحول يف ا جدٍّ يؤثر ومما الجنني. يف عاهات
واالعتناء وحدها بعزلها وذلك ملكات؛ منها فيجعل منه العامالت فروخ ل يحوِّ والنحل
غايَة تبلغ منه الشاغالت يجعل والنمل وافًرا. طعاًما لها وتقديمه خصوصيٍّا، اعتناءً بها
أْن من الضفدع فروخ منع فإنه أدوار فعل ذلك وبعكس بها. خصويص باعتناء نموها
قدًرا بلغت فإنها ، كالَّ توقف، نموها ألن ليس عنها، النور بحجب ضفادع وتصري تبلغ
أحوال اعرتضت إذا إنه قال: وأجاسيز وبأذنابها. الفرخية حالتها يف بقيت إنما هائًال،
عنهما ينشأ فقد نموهما، من مختلفة درجاٍت يف متشابهتني جرثومتني نمو خارجية

مختلفان. نوعان
بل واحدة، مرة الحياة رسِّ عن الحجاب لرفع كاٍف غري دارِون مذهب كان وَلِنئ
التقدم ألن قدره؛ من يحط ما ذلك يف أرى لست أني إالَّ أيًضا، أخرى عوامل لذلك اقتىض
ال دارِون ففضل كبريًا، نجاًحا يحسب كهذا العقبات كثري سبيٍل يف واحدة خطوة ولو

األحياء. لتحويل أيًضا أخرى عوامل تستخدم الطبيعة أنَّ العلم وجد إذا ينقص
األوهام من كان ما نقض ويف الطبيعية، العلوم يف الفلسفة إدخال يف فضٌل ولدارِون
املواد وتجميع باملراقبة، إالَّ قبل من لها يسمح يكن لم العلوم هذه فإن العقول. عىل سائًدا
معه يستحيل مبلًغا عرصنا يف بلغ قد األعمال تقسيم أنَّ سيما وال شاكل، وما وترتيبها
امليل علمه إىل جامًعا العلم، صحيح االطالع، واسع رجل يلزم فكان للتعميم. اجتهاد كل
أو التقاليد، أصحاب غضب خاٍش غري األمر هذا مثل عىل يُقدم حتى الصحيح، الفلسفي
الخاصة الدروس عىل املتعلقني ألن للطبيعة. القديمة الفلسفة تعاريج يف يتيه أْن خائف
الغابة. يبرصوا أْن تمنعهم املثل رأي عىل فاألشجار ذلك، عن قارصون األمر بواقع هم

مذهب من أعظم كانت ربما أخرى، نتيجة الصحيحة العلوم يف الفلسفة وإلدخال
الطبيعية، العلوم دائرة من الغائية باألسباب االعتقاد إزالة وهي أال فلسفيٍّا؛ نفسه دارِون
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هذا فنَّدوا قد كانوا الطبيعيني بعضفالسفة أنَّ يخفى وال قاطعة. برباهني عموًما العلم أو
الطبيعيات، علم يف سيما وال النجاح، بعض ونجحوا املنطقية، بالحجج قبل من االعتقاد
األسباب يجعل الذي الالهوت علم سيما وال العلوم، لباقي خالًفا أثر له يبَق لم حيث
وعدم الوجه، وسط يف األنف وضع أن بها يجد إذ برهانه؛ وغاية حجته أساس الغائية

الحكمة. يف ونهاية اإلحكام، يف غاية الرجل إبهام يف العينني وضع
إىل ونسبتها فائدتها باعتبار بسيًطا نظًرا األعضاء هذه إىل ينظر الذي إنَّ نعم،
ما واملطابقة املوافقة من فيها يجد املايض، عن النظر بقطع للطبيعة املختلفة األحوال
فيما بل فقط، اليوم النظام من عليه هي فيما يبحث فال العلم ا وأمَّ مقصوًدا، يحسبه
اإلحكام من إليه وصلت ما إىل وصلت الطبيعية الطرق وبأي أيًضا، املايض يف عليه كانت
واألدلة الرصيحة، التعليالت دارِون مذهب لنا يبسط وهنا محسوس. غري نوع عىل
أعداء وألدُّ أيًضا. الحية واألمثلة الحوادث من بل فقط، وحدها الفلسفة من ليس املأخوذة
ببطالن جهاًرا يرصح أْن اضطر دارِون، كتاب قرأ ملا شليدن األستاذ وهو املادية الفلسفة

الطبيعة.16 يف الغائية باألسباب القول
األعضاء يف ما سبب عن طبيعيٍّا للتعليل ظني عىل يكفي ما األمثلة من تقدم ما ففي
تقوى البقاء،ِ وتنازع الطبيعي االنتخاب مبدأ عىل الواحدة الجهة فمن املوافقة، من
أخريًا، تثبت بحيث الطويلة، الدهور يف سواها عىل املناسبة والصفات املوافقة األعضاء
فائدة ال أعضاء الحية األجسام يف تحفظ والوراثة، االرتقاء مبدأ عىل الثانية الجهة ومن

أيًضا. مرضة تكون وقد لها،
هذه مثل يف مفيدة فإنها املتعرشة، النباتات آذان لهذه مثاًال دارِون ذكر وقد
جلد وتعرِّي لها. فائدة ال حيث تتعرش ال أخرى نباتات يف أيًضا توجد ولكنها النباتات،
ولكننا املتعفنة، الجثث يف يغل ألنَّه ملعيشته؛ اإلحكام غاية يف أنَّه يظهر الجثث دود رأس

الحية»: األجسام «استحالة كتابه يف هكل األستاذ قال 16

األسباب استقالل عىل األدلة أعظَم البقاء، تنازع يف الطبيعي االنتخاَب دارِون اكتشاف يف نرى إنا
يف الحيوية أو الغائية باألسباب القول أركان تقوض أيًضا ونرى البيولوجيا، يف امليكانيكية

الحية. األجسام
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تداريز إنَّ وقالوا: الرضورة. هذه له ليس الذي الحبش ديك رأس يف أيًضا ذلك نرى
والحالة فائدتها ننكر وال الوالدة، تسهيل لقصد هي الثدي ذوات صغار يف الجمجمة
صغار جماجم يف أيًضا موجودة ألنها لذلك؛ وضعت بأنها القول يصح ال ولكن هذه،
الفرقاطة، يف األصابع بني والغشاء البيضة. من تخرج التي الطري وصغار الحرشات
يزال ال ولكن الحارضة، حالتهما يف مرض هو بل فيهما، له فائدة ال األريض اإلَوز ويف
املقدمتني القائمتني ويف القرود، ذراع يف الكائنة املتفقة والعظام الوراثة. بسبب فيهما
هي وإنما شيئًا، الحيوانات هذه تفيد ال الفقم، زعنفة ويف الخفاش، جناح ويف للفرس،
يف البيض وقناة السام األفعى وناب طويل. زمان منذ انقرضت أجداٍد من موروثة بقايا
من بغريهما مرضان ألنهما الفائدة؛ أو الغائية األسباب عىل وجودهما ينطبق ال األكنمون
استعمالها بعد يموت صاحبها ألن بها؛ فائدة ال والنحل الزنابري وحمة الحية. الكائنات

كثري. ذلك وغري …
تكون وقد لها، فائدة ال كثرية أعضاءٌ فيه اإلتقان يف غاية هو الذي واإلنسان
املعروف املرض فيها ينشأ التي الدرقية17 الغدة ذلك مثال قتالة، ألمراض وسببًا مرضة
التي الدودية والزائدة االختناق، والتهابهما ورمهما يسبب قد اللتان واللوزتان بالجواتر،
خطًرا، تجمًعا فيه املواد تتجمع ما كثريًا الذي واألعور قتالة، التهابات منشأ األوالد يف هي
عضو بدننا يف يوجد ال الجملة ويف إلخ، … الذكور وأثداء والعصعص الصعرتية والغدد
وضع التي للغاية هو مما أصلح يكون أْن يمكن كان أنَّه التدقيق، عند فيه يُرى ال
والتي وألطفها، األعضاء أكمل هي التي الدقيق العني صنع من اليوم نتعجب وإننا لها،
الحارضة حالتها بلغت حتى ارتقت حساسة، عصبية نقطة دارِون تعليل حسب أصلها
اإلتقان غاية يف ليست فهي ذلك ومع محدودة، غري التغري من بدرجات مرت أْن بعد
والغذائية الهوائية القناتني ووضع النور. تبدد يمنع ال العيون أحسن ألن واإلحكام؛
قد التكوين يف نقص ناقًصا، ا سدٍّ املزمار بلسان إحداهما وسد األخرى، بجانب الواحدة
يعلم وال الهوائية، املسالك يف غريبة أجسام بدخول أخرى وآفات اإلسفكسيا إىل يؤدي

املقابلة. ترشيح من إالَّ ذلك سبب

نزعها أن له وظهر بالجواتر، املصابني من درقية غدًة ١٥٠ نحو سويرسا من كوخر الدكتور نزع 17

التثبت. تحتمل املسأَلة أنَّ عىل التامة، البالهة يف وقعوا قد منهم املنزوعة بعض فإن الدماغ، يف ا جدٍّ يؤثر
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يعتربها التي الحيوان، يف والبداهة األميال سبب أيًضا لنا يعلل دارِون ومذهب
امليل إنَّ قالوا: معلومة، لغايات القصد من أُودعته ما عىل عظيًما شاهًدا خصومه
سببه أنَّ مع راحتها، ألمر ومراعاة لها، حفًظا فيها؛ أُودع غريزي الطيور يف للمهاجرة
الرسيعة الطيور يجعل كان القايس الشتاء فإن والربد. الحر تعاقب من تولد وقد طبيعي،
عىل الوطن حب حملها الصيف جاء فإذا الجنوب، نحو الشمال من تنسحب الحركة
كانت سنة وكل كثرية. مراًرا األمر هذا وتكرر فيها، نشأت التي األماكن إىل الرجوع
امليل هذا فيها صار حتى الجنوب نحو وامتداده الربد، الشتداد أبعد إىل تدفع الطيور

غريزي. كأنَّه امليل هذا فصار وراثية، صارت والعادة عادة، املهاجرة إىل السنوي
ِلبُْطءِ فإنها الشاتية، الحيوانات نوم ينسب أْن يجب أيًضا األسباب هذه مثل وإىل
مدة تنام كانت حيث مظلمة أماكن إىل فتنسحب الربد، أمام من تهرب تكن لم حركتها
ودارِون وراثة.18 والعادة عادة صار حتى فيها يتكرر األمر هذا زال وما الشتاء، فصل
الصيد كلب وبديهة أعشاشه، لبناء الطري بديهة مثل كثرية وبدائه أمياًال ذلك غري يذكر
تجعلها التي األهلية الحيوانات وبديهة فيه، موروثة صارت حتى بالتعويد املكتسبة
غريه، أعشاش يف بيضه يضع تجعله التي الكوكو وبديهة اإلنسان، إىل امليل شديدة
بها النحل يبني التي والبديهة الغريب، النمل بها النمل يأرس التي العجيبة والبديهة
أنها مع الغائية األسباب عىل أدلة جعلوها التي والبدائه األميال من ذلك وغري خالياه
دليل وهذا املعيشة، جنس بتغري تتغري األميال هذه أنَّ عىل الطبيعي. االنتخاب نتيجة
عادة هناك فقد فإنه األمريكاني الخشب ناقر ذلك مثال ثابتة، وغري غريزية غري أنها عىل
فإنه أمريكا، يف الكوكو وكذلك طائر. وهو الذباب يصطاد وصار األشجار، عىل التعرش
ذلك. تفعل غريه أخرى وطيور غريه، أعشاش يف يبيض ال أي أوروبا؛ ككوكو يفعل ال

إىل تُنقل الحياة يف املكتسبة واألميال العادات أنَّ الوراثة، عىل الكالم يف األوىل املقالة يف تقدم قد 18

للطواف الراعي كلب فميل خاصة، الحيوانات تربية من مأخوذة املعلومات وهذه فيه، وتنثبت النسل،
والحيوانات أيًضا، فيه متوارث الفأر صيد عىل الجرذ صيد القط وتفضيل فيه، موروث القطيع حول
املولود سواها من العمل لهذا أقبل — وخيل بقر من — العربات جر عىل متعودة حيوانات من املولودة
صار حتى الخبب مليش امليل تناقلت اإلسبانيولية أمريكا خيل وجميع ذلك، تتعود لم حيوانات من
اإلنكليزي والغنم وراثية، صارت حتى العادة هذه فيه تربت اإلنكليزي القالب والحمام فيها، موروثًا
املولودة الحيوانات أنَّ والخالصة أجيال. ثالثة بعد إالَّ البالد تلك إىل أدخل الذي الشلجم أكل يتعود لم

سواها. من العادات لهذه أقبل تكون معلومة عادات عىل تربت حيوانات من
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لفهمه، ظني عىل يكفي ما األنواع انتقال يف دارِون مذهب بسط من تقدم ما ففي
فلسفة إىل بالنظر بل فقط، العلم إىل بالنظر ليس يوم، عن يوًما شأنه يزداد املذهب وهذا
كان إذا ما باعتبار أكثر يعظم فشأنه نفسه، حد يف أمره من يكن ومهما أيًضا. الكون
املذاهب لباقي نسبته ما ثم ذلك؟ نتائج هي فما عليه صح وإذا اإلنسان، عىل يصح
أيدها وإذا يؤيدها؟ هل العضوي، العالم بارتقاء تعلق فيما اليوم حتى عليها ل املعوَّ
خصوًصا؟ واإلنسان عموًما، العضوي العالم الرتقاء عليه ترتتب التي النواميس هي فما

اآلتية. املقاالت يف بحثنا موضوع ستكون املهمة املسائل فهذه
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أهم عن لنا يكشف ألنَّه مهم؛ السابقتني املقالتني يف بسطناه ما عىل دارِون مذهب
لنا يتيرس التي ات املعدَّ لنا يهيئُ إذ العضوي؛ العالم أصل وهو: أال وأوسعها، الظواهر
ل املعوَّ الغائية األسباب يف أم الطبيعية األسباب يف هي وهل بأسبابه، الحكم بموجبها

اليوم. حتى عليها
ما وإذا عليه، أيًضا يصح كان إذا ما ليُعلم اإلنسان عىل أُطلق إذا أكثر شأنه ويعظم
خارج هو أم كذلك، أصله يف العاملة هي الحية األجسام باقي يف العاملة النواميس كانت

النواميس؟ هذه حكم عن
من ماديني املدعوين خال ما — أيًضا والطبيعيني الفالسفة أكثر أنَّ يخفى فال
وال الحيوان، عالم عن جوهريٍّا مختلف اإلنسان أنَّ يعتقدون كانوا — اليونان فالسفة
لفقدان اليوم؛ حتى عليه معوًَّال االعتقاد هذا وبقي روحانيٍّا. وال جسمانيٍّا ال به له اتصال
الفلسفي والتصور للطبيعة العامة الوحدة ناقض ولو يخالفه، ما عليها يبنى التي األدلة
طبيعيٍّا، حلها العلم يستطع لم أتى؟» وكيف اإلنسان، أتى أين «من فمسألة للكون.
األديان كانت ملا لكن وحده. للدين إالَّ ممكنًا حلها يكن فلم العلم، عىل تعلو أنها واعتربت
تكاد فإنك للغاية؛ غريبة وأحيانًا أيًضا، كثرية اإلنسان أصل يف الروايات كانت متعددة
املعتقد يف طبقتهم اختالف عىل الشعوب جميع عند القضية بهذه تتعلق روايات ترى
هو الذي أصله، معرفة إىل امليل من املتوحش حتى لإلنسان ما عىل دليل وهذا والتمدن،

اإلنكليز. فالسفة أحد عنه قال كما األرسار» «رس
املعارف. يف تقدمنا إىل نظًرا آخر وجه عىل املسألة هذه لنا فتعرض اليوم ا وأمَّ
عىل األدلة أكرب من العقل طور فوق تُحسب كانت أْن بعد العلميَّة األبحاث يف ودخولها
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بالحقيقة، حبٍّا ال بعضهم، إليه ذهب ملا خالًفا له حدَّ ال فالعقل االقتدار.1 من للعقل ما
املسائل أشكل حل من نيأس أْن لنا يجوز ال ولذلك فلسفية؛ أو دينية النفس يف لغاية بل
كانت أبحاثًا لنا التي الوسائط بجميع جهدنا الحقيقة إىل نسعى أْن وينبغي وأغمضها،

افرتاضات. أم
ناموس كل ألن الطبيعية؛ العوامل نفس هي اإلنسان يف العاملة العوامل أنَّ شكَّ ال
التي النواميس إنَّ إذ أيًضا، اإلنسان عىل يطلق أْن ينبغي الحية الطبيعة سائر عىل يطلق
أي — الفيزيولوجيا وعلم الترشيح وعلم وثابتة. واحدة مقتضاها عىل العالم هذا ن تكوِّ
اإلنسان كون يف للريب محالٍّ يدعان ال أعضائه منافع وعلم — الحيوان جسم بناء علم
طبقات أعىل هي التي الطائفة وهذه الِفقرات، ذوات طائفة أكمل وفيزيولوجيٍّا ترشيحيٍّا
بني كان فإذا تحىص. ال دركات سلسلة يف اإلنسان عن ابتعدت كلما تنزل رتبًة الحيوان
ليس فهو فيزيولوجي، أو ترشيحي فراغ الثدي ذوات من منه قريب هو ما وبني اإلنسان
عريض اختالف عىل فقط ويدل منها، أخرى أجناس بني املوجودة الفراغات من أعظم
طرق إىل نظرنا إذا خاصة لنا تنجيل الحقيقة وهذه مطلق.2 أو جوهري ال نسبي، أو
منهم الذين تعب ذهاب وإىل الحيوان) طبائع (علماء الزولوجيون نهجها التي الرتتيب
هو الذي لينوس أنَّ عىل سدى. والنبات الحيوان عن مستقالٍّ عامًلا اإلنسان جعل حاولوا
األول صفه يف ضمَّ ألنَّه ذلك؛ يفته لم الحيوان علم يف الرتتيب طرق وضع من أعظم
انحاز قد ١٧٧٩ سنة بلومنباخ أنَّ غري قرد.3 والنصف والقرد اإلنسان «بريمات» املسمى

الفكر فروع جميع يف النتائج كثري اكتشاف الصحيح اإلنسان أصل معرفة «إنَّ شفهوزن: األستاذ قال 1

إليه.» الوصول العقل طاقة يف ما أعظم املستقبل عدها وربما البرشي،
نصه: ما الحية» الظواهر أسباب «معرفة كتابه يف هكسيل قال 2

والقريبة دونه التي الحيوانات عن يختلف ال بنائه إىل بالنظر اإلنسان أنَّ يُبني أْن السهل من إنه
صنفها. من التي عن نفسها الحيوانات هذه تختلف مما أكثر منه،

قابلوا إذا لكنهم والليل، النهار بني منه والقرد اإلنسان بني أعظم الفرق أنَّ يظهر «قد لينوس: قال 3

أنهما التصديق عليهم يصعب الصالح الرجاء رأس متوحش وبني املدنية، يف العريق األوروباوي بني
بسيًطا ورجًال امللوكي البالط سيدات من نبيلة سيدة بأن اقتناعهم يصعب أنَّه كما واحد، أصل من

ا.ه. واحد.» نوع من هما الغاب يف يعيش
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ذي صف عن له تمييًزا باإلنسان)؛ (وخصه اليدين ذي صف ووضع الرتتيب، هذا عن
فكل يدين»، ذو منتصب «حيوان أنَّه اإلنسان عرَّف وقد بالقرود). (وخصه أيدي األربع
«يدين». عىل وحصوله منتصبًا»، «وقوفه إذن رأيه عىل اإلنسان بها يتميز التي الصفات
اليوم وإىل العلم، يف أدخله الذي وهو الشهري، كوفيه وتبعه بوفون عرفه الرتتيب وهذا
لينوس. ترتيب إىل رجع قد الزولوجيني من كثريًا عدًدا أنَّ عىل تماًما. منه يخرج لم
وجه ال أيدي األربع وذي اليدين ذي بني فالتمييز وضعه، يمكن ما أصح الرتتيب وهذا
بني قابل فإنه هكسيل؛ اإلنكليزي للمرشح الدقيق البيان هذا يف والفضل ترشيحيٍّا، له
عىل االعتماد أنَّ وبنيَّ والقرد، اإلنسان يف ترشيحيٍّا وعضالتهما والرجل، اليد عظام بناء

أيًضا. الباطن إىل النظر يجب بل القضية، هذه مثل يف يكفي ال الظاهر
سيما وال باإلنسان الشبيه والقرد اإلنسان يف والرجل اليد أنَّ يتبني بحثه ومن
يدان بل زعم، كما أيٍد أربع له ليس الكورال إنَّ أي واحد؛ مبدأ عىل مكونتان الكورال
اليد بإبهام أشبه كبرية، إبهام ذات رجل سوى ليست الخلفية الكورال فقائمة ورجالن.
القرود أنواع سائر وهكذا ماسكة،4 رجًال له إنَّ أي األصابع؛ لباقي مقابلتها جهة من
من ولها واحد، الرسغ عظام وضع الحيوانات هذه سائر ففي أيًضا، قرود والنصف
الخلفية القائمة يجعل مما الطويلة، والقصبية القصريتان والباسطة القابضة العضالت
وال أيدي، األربع ذوات تسمية هكسيل يرفض لذلك يًدا؛ توهمها يجوز ال ِرجًال ترشيحيٍّا
كان ولو حتى ذلك غري يجوز وال الربيمات، من خصوصية طائفة سوى اإلنسان يعترب
تكوين بني أعظم والفرق أيًضا، ذكر مما أعظم الكورالَّ وِرجل اإلنسان ِرجل بني الفرق

واإلنسان. الكورالَّ بني منه والكورالَّ مثًال، أوتان األوران ِرجل

الكورال؛ يف املتناقضة األقوال بني التوفيق يمكن «إنه قال: القضية، هذه عىل شفهوزن األستاذ اعرتض 4
األصابع وجانب ِرجل، العقب جانب فإن يد؛ اآلخر البعض ويف ِرجل، بعضها يف هي الخلفية قائمته ألن
نظري كونها الشكل جهة من اإلنسان رجل يميز والذي العضو. هذا لوظيفة املوافقة غاية يف وذلك يد،
وبني اإلنسان انتصاب بني فهي ذلك من الكورال حالة ا وأمَّ املنتصب. اإلنسان جسم فوقها تحمل قنطرة
جسمه أنَّ مع عموديٍّا، يبقى ركض أو مىش ورسغه منحنيًا غالبًا يقف فالكورال األربع، ذوات وقوف
املستقرتني اليدين مؤخر عىل يستقر منه قسم بل فقط، وحدهما الخليفتني القائمتني عىل يستقر ال
يف موجود هو كما إالَّ واإلنسان، الحيوان بني االنتقال تصور يستطاع ال فإنه الجملة ويف األرض. عىل

ا.ه. الكورال.»
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كالعضالت األعضاء، باقي بني كذلك جوهري فرق يوجد ال أنَّه هكسيل ويؤكد
ذوات تقارب عىل األدلة أوضح هو الذي فالتسنني إلخ، … والدماغ واألسنان واألحشاء
والفرق التاج، وتكوين وأنواعها األسنان عدد حيث من والكورال، اإلنسان يف واحد الثدي
بنيَّ وقد املختلفة. القرود أنواع بني أعظم كان وربما فقط، عرضية أشياء يف بينهما
األرضاس ألن بيشءٍ؛ القرد أسنان وبني بينها فرق ال اإلنسان يف اللبن أسنان أنَّ شفهوزن
ال ببعض بعضها ملتصق وجذور صغري بتاج تتميز والتي بعد، فيما تنبت التي الكاذبة
يف بما أشبه وجذور تاج ذات صحيحة أرضاس مكانها ويوجد األول، التسنني يف توجد
أصله، إىل — أقرب أي — التكوين يف أدنى األول التسنني يف يكون اإلنسان إنَّ أي القرد؛
أسنان تشبه أيًضا التسنني هذا ويف الثاني. التسنني يف إالَّ حقيقة اإلنسانية يبلغ وال
شفهوزن استنتج وقد الحجم. خال ما صفاتها جميع يف العليا القرود أسنان اإلنسان
بناء يشبه العليا القرود وبناء األثمار.» عىل يعيش السابق يف كان اإلنسان «أنَّ ذلك من
ما كثريًا البرش جثث ترشيح يف أنَّه هكسيل بنيَّ وقد الترشيحية، األمور من كثري يف اإلنسان
والصور اإلنسان بني فاملشابهة «وعليه تقريبًا، القرود يف كما موضوعة العضالت تلتقي
معروف هو كما فقط الجنينية الحياة يف ليست — شفهوزن يقول كما — منه األدنى
فشيئًا.» شيئًا إالَّ أثرها يزول وال أيًضا، الكمال وبلوغه نموِّه حالة يف بل طويل، زمان من
أعظم من ثالث بناء يف واإلنسان القرود بني املشابهة من يوجد املؤلف هذا قول وعىل
هو اإلنسان بعد «فالقرد الثدي، ذوات لباقي ليس ما والجلد»، واألذن «العني الحواس
الوحيد وهو التأثريات، بأخف تحس التي الحساسة الجسيمات له الذي الوحيد الحيوان
بما شبيٌه الباطنة) (األذن فيه الدهليز والذي الشبكية، يف الصفراء البقعة له الذي أيًضا

عنه.» ذلك فيها يختلف التي القرود ألنصاف خالًفا اإلنسان، يف
عىل الدماغ، كانت ترشيحيٍّا الحيوان عن اإلنسان لفصل أيًضا وأقواها دعوى وآخر
البناء حيث من الحيوان باقي أدمغة وبني بينه فرق ال أن الدقيق الفحص بعد وجد أنَّه

فأقول: عليه، الكالم بسط من بُدَّ ال كان ا جدٍّ ا مهمٍّ العضو هذا كان وملا الترشيحي.
أْن يف آخرين كثريين بني من سعى اإلنكليز مرشحي مشاهري أحد أون األستاذ إنَّ
ذوات بني خاص صف يف ويضعه الحيوان، عن يفصله فاصًال اإلنسان دماغ يف يجد
املخيخ املغطيان للدماغ الخلفيَّان ان الفصَّ أوًال: وهي؛ صفات، ثالث لذلك فذكر الثدي،
الصغرية الرجل ثالثًا: الكبريين، الجانبيني للتجويفني الخلفي القرن ثانيًا: عليه، واملطفان
للقرن اإلنيس الجدار يف مستقرة مستطيلة بيضاء صغرية عقدة بها ويراد البحر، لفرس
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التكوين هذا أنَّ أون زعم فعىل مقابل. وحيش التواءٍ أو رشم من تنشأ قعره يف أو الخلفي
بني بنفسه قائم صف يف اإلنسان يضع أْن يجب الحيوان، يف منه هنا أكمل هو الذي
أي الجرينسفال؛ صف عن له تمييًزا املتسلط، أي األرشنسفال؛ صف سمي الثدي ذوات

الخاضع.
رولستون نظري له العلماء مناقضات كثرت ١٨٤٧ سنة أون مقال انترش وملا
قاله ما أنَّ النتيجة وكانت كذلك، القرود دماغ يف البحث وكثر وغريهم، وفلوار وهكسيل
كان شمبانزي، لدماغ وناقصة مغلوطة رسوم عىل بعضه يف استند وأنَّه مغلوط، أون
أنَّ تحققوا ألنهم دركولك»؛ ورشادرفان «فروليك الهوالنديني املرشحني بعض طبعها قد
لفرس الصغرية والرجل الجانبيني، للتجويفني الخلفي القرن كذلك فيها القرود أدمغة
يف مما أكثر وأحيانًا أيًضا، املخيخ عىل مطفان فيها للدماغ الخلفيني الفصني وأن البحر
يف اإلنسان مقام يف هكسيل كتاب من الثاني القسم فلرياجع اإلسهاب ولزيادة اإلنسان.5

الطبيعة.
أصغر بني الفرق أنَّ هكسيل بنيَّ فقد أيًضا، اعتباره ينبغي الذي الدماغ حجم ا وأمَّ
فروع بني هو مما أقل أنَّه إالَّ عظيًما، كان وإْن للكورال جمجمة وأكرب برشية، جمجمة
الباطن من أعظمها مساحة فبلغت برشية جماجم مورتون قاس وقد املختلفة. البرش
مساحتها تتجاوز ال هنود جماجم رأوا إنهم وقيل: قرياًطا، ٦٣ وأصغرها قرياًطا ١١٤
حجم فإن وعليه قرياًطا؛ ٣٤ تتجاوز ال للكورالَّ جمجمة أعظم ومساحة قرياًطا، ٤٦
ا وأمَّ والقرد. اإلنسان بني يختلف مما أكثر أعاله إىل اإلنسان أدنى من يختلف الدماغ
دماغ يف موجودة فإنها باإلنسان، ا خاصٍّ امتياًزا يجعلوها أْن أرادوا التي الدماغ تالفيف
أوتان األوران دماغ إىل للنسناس امللس الدماغ من النمو درجات كل وبالغة القرود،

اإلنسان. دماغ تالفيف عن تالفيفه تختلف قلما الذي والشمبانزي،
هكسيل، ذكرها التي النتيجة نفس لنا كان فحصناه جهاز أي أو عضو أي وهكذا
منه والقرد اإلنسان بني أقل البناء حيث من الفرق أنَّ وهي أبحاثه؛ خالصة هي والتي

املختلفة. القرود طوائف بني

اإلنسان دماغ بناء يف الكائنة األجزاء كل أنَّ يبينون «إنهم قال: حيث حديثًا غلطه أون عرف وقد 5

اإلنسان»، يف هي مما ا جدٍّ وأدنى كثريًا مختلفة أنها إالَّ أيًضا، (القرود) أيدي األربع ذوات يف موجودة
وحده. صٍف يف اإلنسان لوضع العالم هذا عند كاٍف النسبي الفرق هذا فإن ذلك ومع
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الكم يف الحيوان وأعىل اإلنسان أدنى بني الفرق إنَّ كذلك: يقول هكسيل واألستاذ
الدنيا، والحيوانات العليا الحيوانات بني مما أقل وهو — والحجم العدد يف أي — فقط
السفىل الطبقة من واآلخر العليا الطبقة من أحدهما رجلني بني أعظم رأيه عىل والفرق
إالَّ ليس اإلنسان علم أو األنثروبولوجية أنَّ وعنده الحيوانات. وأعىل الناس أدنى بني منه

الحيوان. علم أو الزولوجية من فرًعا
اآلخر عن الواحد به ينفصل والحيوان اإلنسان بني جوهري فرق يوجد فال وعليه
أنَّ يف اليوم شبهَة ال ألنَّه العقل؛ أو الروحاني يف وال الجسماني يف ال ا، تامٍّ انفصاًال
أي ونموه؛ ووضعه وشكله الدماغ كرب بحسب يختلف العقل وأنَّ الفكر، عضو الدماغ
فقط. واالرتقاء النمو يف بينهما والفرق وروحانيٍّا، جسمانيٍّا سيان والحيوان اإلنسان إنَّ
حيوان اإلنسان بأن يسلم ال والطبيعيني والالهوتيني الفالسفة من كثريٌ يوجد أنَّه عىل
الحيوانية. الحياة لنواميس خاضع غري فهو الروحاني يف ا وأمَّ فقط، الجسماني يف إالَّ

تؤدي منه القريب الحيوان وعقل اإلنسان عقل بني املقابلة بأن ذلك عىل ونجيب
وراء ما وألصحاب للفالسفة ويعرض املقابلة. ترشيح إليها يؤدي التي النتيجة نفس إىل
للمرشحني، تعرض التي الصعوبات نفس بينهما الفاصل بيان يحاولون عندما الطبيعة
قوى أعىل فإن جسديٍّا؛ يوجد ال أنَّه كما عقليٍّا، والحيوان اإلنسان بني فاصل يوجد فال
كاملحبة وأقواها، حاساته وأرفع الحياة، طبقات أدنى يف جرثوميٍّا موجوٌد العاقلة اإلنسان
به يتميز ما فكل أيًضا، الحيوان يف موجود إلخ … والحزن والحقد واأللم واللَّذة واملودة
ارتقائها يف والفضل بها، موعوٍد حالة يف الحيوان يف موجود النبيلة الصفات من اإلنسان
الصفات بكون إالَّ الحيوان عن يتميز ال فاإلنسان الطبيعي. االنتخاب ناموس إىل فيه
العقلية القوى جعل الذي وهذا أَرقى،6 األنسب وببقاء وأظهر، فيه أَبلغ بينهما املشرتكة

الفاسدة. والشهوات السافلة األميال عىل تقوى فيه
، كالَّ الحيوان، يف موجودة غري العاقلة القوى هذه أنَّ ذلك من يُظن أْن ينبغي وال
وانحطاطه كاإلنسان، ويتأمل باالختبار، ويتعلم ويستنتج، ويستقري، يقابل، فالحيوان
ومعرفة اإلنسان، يف كما هي العليا الحيوانات يف الفكر ونواميس فقط. كمي ذلك يف عنه

صفات فيه إنَّ أي ا؛ جدٍّ نامية كثرية أعضاء له أنَّ هو الحيوان، عن هكل رأي عىل اإلنسان يميز ما إن 6
الحنجرة بناء يف — كمال أو — توقيع حسن مثًال متفرقة، إالَّ الحيوان يف توجد ال مجتمعة كثرية

إلخ. … امليش يف واالنتصاب التصور، وكثرة التكلم قوة نتيجته إلخ؛ … واألطراف والدماغ
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السياسية النظامات وكل واحدة، رشائط عىل كليهما يف يتمان النتائج واستخراج األسباب
فيه أكمل تكون وقد الرسم، سبيل عىل ولكن الحيوان، يف موجودة لإلنسان واالجتماعية

اإلنسان. يف منها
ا جدٍّ حطت وقد اليوم، حتى قليًال إالَّ تُعلم لم العقليَّة الحيوان حياة أنَّ والخالصة
قد بهم محصوًرا املسائل هذه درس جعلوا الذين الفالسفة أساتذتنا ألن مقامها؛ عن
عن األشياء هذه يدرسون الذين ا وأمَّ االختبار، عىل ال مجردة أمور عىل أحكامهم بنوا
ولفهم الحيوان. عقل يستطيعه ما عىل تدلهم كثرية غريبة أموًرا يرون فإنهم قرب
الذين الناس عىل بل مكاتبهم، وراء يجلسون الذين العلماء عىل االعتماد ينبغي ال ذلك
الحيوانات معارض وأصحاب والفالحني، والرعاة كالصيَّادين الحيوانات، هذه يخالطون
أشياء نعلم فمنهم العقليَّة. أعمالها مراقبة لهم يتيرس الذين وغريهم عليها، واملحافظني
أيًضا لها بل فقط، كاإلنسان وعواطف عقل لها ليس فالحيوانات عادة، يقال عما مختلفة
تفاخر وقصوًرا بيوتًا وتبني جمعيَّاته، من أكثر أحيانًا منتظمة تكون قد وجمعيَّات لغات
بتهذيب ا جدٍّ كبارها وتعتني ومحاكم، وسجون وأرسى جنود وعندهم قصورنا، بها
وتكتسب أخالقها وتغري به، اإلنسان اعتناء من أكثر بذلك اعتناؤها كان وربما صغارها،
ينفي من لزعم خالًفا — ذلك عىل شاهد األهلية والحيوانات — اإلنسان بمخالطة كثريًا
ساغ ملا الزعم هذا صح ولو حتى لها. فاصًال ذلك لجعل توسًال عنها القابليَّة هذه
وجميع كذلك. يكتسبون قلما البرش متوحيش إنَّ إذ غريه؛ دون به خاصة صفة جعله
والبولينيزياوي واإلسكيمي الجلد أحمر فإن القابلية، هذه يف متساوين غري البرش فروع
املتمدنني. القوم بمخالطة يخفى ال كما جميعهم يتالشون إلخ … واألوسرتايل واملاوري
إىل أُدخل الذي األسود سوى األصلية حالته فوق وارتفع ذلك، عىل َقوي من نعلم وال
تماًما». الحيوان «نظري اإلنسان وبمخالطته العبودية حالة يف أيًضا وهذا الشمالية، أمريكا
يثبتون ال أيًضا فإنهم مجردة، أفكاره عن للتعبري النطق خاصة له اإلنسان إنَّ قالوا: وإذا
يعلم كما األمريكانية، اللغات جميع يف لها وجود ال ذلك عن املعربة األلفاظ إنَّ إذ شيئًا،
وأكثر البولينيزياوية، اللغات وبعض األوسرتالية، اللغات وكذلك املقابلة، فيلولوجية من
فيلزم والحيوان اإلنسان بني املقابلة أريد وإذا أفريقيا. أواسط سود يتكلمها التي األلسنة
أو أفريقيا متوحش مع بل عظيم، بينهما الفرق إنَّ إذ تمدنًا، الناس أكثر مع تكون أالَّ
كان وإذا نظرينا. اإلنسان اسم عليه يطلق كان وإْن ا، جدٍّ الحيوان إىل القريب أوسرتاليا
أنَّ يف والحيوان اإلنسان بني فرًقا يرى الشهري والفيسيولوجي املرشح بيشوف األستاذ
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أْن بها اإلنسان يقدر قوة «أنَّه يعرَّفه أيًضا بالذات شعور — الضمري عدا ما — له اإلنسان
كان إذا نسأله أْن بنا فيليق الخلق»، باقي إىل ونسبتها األشياء أحوال وبسائر بذاته، يتأمل
اإلسكيمي، أو فيليبني، جزائر ابن أو األمازون، متوحش أو الجديدة، زالندا ابن أنَّ يعتقد
يف يتأمل أْن يستطيع إنَّه أي أيًضا؛ ذلك له األوروباوي الصعلوك حتى البوتوكودي أو
فيهم تنُم لم متوحشون تائهون أناس إنهم عنهم: هو يقول لكنه الجميلة؟! األشياء هذه
«الصفة يسميه بما جاءنا أين من يذكر ال البخت ولسوء الخاصة»، البرشية «الصفة
إذ بكالمه كالمه ينقض وهو اإلنسان. نفس مراقبة من يكن لم إْن الخاصة» البرشية
ظهور إمكان يبني ولم زعمه، عىل للبرش املميزة الصفة برش بالحقيقة هم أناس عن ينفي
كما — الجلية الحوادث من اليقني علم نعلم أننا عىل الطرق. من بطريقة الصفة هذه
الذي التصوري اإلنسان هذا إىل منها الحيوان إىل األقرب السفىل الفروع أنَّ — مراًرا قلنا
أيًضا. له إخضاُعها أُريَد إذا تهلك بل فقط، التهذيب تقبل ال أنها ليس بيشوف، خلقه

اإلنسان، تعريفه يف بينهم نفسه حرش الذين الفالسفة بني وحده منفرد وبيشوف
يسمونه بما العلم أو الوجدان هذا لهما كذلك والحيوان كان، طبقة أي من فاإلنسان
عن — شوبنهور يقول كما — ينفيه وال بالذات، الشعور أيًضا: يقولون كما أو «أنا»،
«إنه أيًضا: ويقول لهم. شعور ال الذين الفالسفة إالَّ ظاهر سبب أدنى بدون الحيوان
يفرق كيف نفقته عىل يتعلم حتى النمر؛ مخالب بني الفالسفة هؤالء أحد يقع أْن يلزم

«بأنا»!» ليس وما «أنا» هو ما بني الحيوان
واالستقراء كالتأمل — العاقلة القوى مجتمع بل خصوصية، قوة ليس والعقل
أيًضا، الحيوان يف هو بل وحده، باإلنسان ا خاصٍّ ليس وهو عقًال، يسمى — والتصور
بقولنا: والحيوان اإلنسان بني حصينًا حاجًزا نقيم أْن العدل من «ليس شفهوزن: قال
البرش لسائر مميزة صفًة العقل جعل يجوز وكيف عاقل. غري والحيوان عاقل اإلنسان
فكل القبيل،7 هذا من تفاوتًا األفراد بل البرش، فروع بني أنَّ نعلم ونحن السواء؟ عىل

نصه: ما السود عن رسالة يف كوزربنس قال أيًضا فقد ربما، بل 7

التجريد فقوة األبيض، الفرع مبلَغ يبلغ أْن يستطيع ال األفريقي الفرع أنَّ من يقني يف إننا
حياته كل بل العقلية، الحياة يعرف فال منه، مفقود ذلك كل العقل نواميس وإدراك والتنسيق

طبيعية.
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عدوَّه املتوحش يقتل إذ البرشي العقل وأين التهذيب، من له قسم ما بقدر عقله واحد
نفسه العقل يكن لم إْن سواه عن اإلنسان يميز ما إنَّ قيل: وإْن دمه؟ من ويرشب
يف فالفضل نعقل أْن قادرين كنا إذا ألنَّه ذلك؛ يكذب فاالختبار عاقًال، يصري ألن فقابليته
فوق يضعنا الذي العايل القوى هذه نمو أنَّ إالَّ العقلية، وسائطنا ولجميع لحواسنا ذلك
روحيٍّا، واحًدا عامًال «إنَّ بقوله: ليل أصاب ولقد الناس.» سائر يف واحًدا ليس الحيوان
إىل أسفل من الحي العالم سائر يف يتحرك عقًال، أو نفًسا أو بديهة تسميته يف فرق ال
الستعانته الحيوان سائر عن يتميز اإلنسان بأن القول «إنَّ شفهوزن: رأي وعىل أعىل.»
يرمي وأنَّه بالحجر، الجوز يكرس القرد أنَّ ثقة عن نعلم ألننا مبني؛ ٌ خطأ وحده باآلالت

يفرتسها.» لكي الخلول أم صدفة طبقتي بني الحجر
فإنها والحيوان؛ اإلنسان بني االختالفات هذه يف البحث إطالة عن غنًى لفي وإنا
بها، مشحونة التعليم وكتب املدارس، يف عظيم شأن ذات وهي أحد، عىل تخفى ال
العزة هزة تأخذهم الذين التالمذة رءوس يف وثالثًا وثانيًا أوًال جربًا يدخلونها واملعلمون
املذهب فساد لتبيني وحدهما كافيتني قضيتني بذكر منها وأكتفي البرشي، مقامهم لعلو
مغلوطة؛ األخرية والقضية السماء. نحو املتجه والنظر امليش، يف االنتصاب وهما: كله؛
وإنما دائًما، األرض إىل ينظر ال الحيوان أنَّ كما دائًما، السماء إىل ينظر ال اإلنسان ألن
مما أكثر السماء نحو أنفهم يوجهون الذين أولئك ا وأمَّ طبيعيٍّا، أمامهما ينظران كالهما
أصحاب طبقة من يعتربون ال األحوال وبكل بهم، يسخر فمما أمامهم، التي األشياء إىل

األفكار.
تقيم أنها لوال أكثر فيها كان وربما القرود، من كثري يف فموجود عموديٍّا امليش ا وأمَّ
باإلنسان، الشبيهة القرود أصغر وهو فالجيبون ماسكة، أنها ولوال األشجار، عىل غالبًا
إنه الالكوتريش:8 عن يقول وكاستلنو األرض. عىل يكون إذ منتصبًا قيامه أكثر يكون
القرد أو — واألتل يتعب. ولم رجليه عىل طويلة ساعات مىش ظهره وراء يداه ربطت إذا
ال والكورال والشمبانزي منتصبًا. غالبًا يقف كذلك ونبيه ا، جدٍّ متحرك — الصنارة ذو
كثريًا. اإلنسان يد تشبه وهي بقفاها، أو اليد بأصابع إالَّ مشيهما يف األرض يلمسان
ويوجد الحيوان. وميش اإلنسان ميش بني متوسط الكورال ميش إنَّ تقدم: فيما قلنا وقد

بسهولة. ويدجن نبيه القرود من نوع 8
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كما الرِّجل وفيهم كالقرود، األشجار عىل غالبًا يقيمون املتوحشني القوم من كثري أيًضا
— عىل الجديدة كالدونيا أهايل فِرجل املاسكة، الرِّجل يف كما موضوعة إبهامها القرود يف
يتمسكون إنهم إذ األشجار؛ عىل للتعرش تفيدهم كما لإلمساك، تفيدهم — روكاس قول
ونصف أقدام أربع يتجاوزون ال فيليبني9 جزائر وأهايل اليد. تفعل كما بالغصون بها
قرش من ِمنَْطَقًة فقط وسطهم عىل يشدون أو عراًة يقومون متوحشون قوم وهم قدم،
سيما وال رجليهم، وأصابع األرض. عىل وتارة األشجار، عىل تارة ويقيمون الشجر.
وإحدى كاليد. والحبال باألغصان بها التمسك من يمكِّنها وضًعا موضوعة منها، اإلبهام
املالزيني يف ويوجد األشجار. عىل غفرهم ينصبون األجطاس واسمها املتوحشة قبائلهم
بالقرد خاصة صفات بعض — كأيديهم أيًضا أرجلهم يستعملون الذين جافا سكان —
مستندين الهواء يف معلقني وينامون الدوار، يصيبهم فال القوقايس، الفرع يف لها وجود ال

شاكل.10 ما أو غصن إىل
لعمل الستخدامها فشيئًا؛ شيئًا إال حركتها تخرس لم البرشية الرِّجل أنَّ شبهة وال
عادتهم فإن فرنسا، جنوبي سكان يف ذلك عىل شاهد ولنا الحذاء، والستعمال آخر
بحيث رجليهم، أصابع تحريك يف كلية سهولة عندهم جعلت األشجار عىل التعرش عىل
(شفهوزن). األشياء أصغر بأرجلهم ويتناولون كالقرود، األصابع لباقي إبهامهم يقابلون
وضع ألن طبيعيٍّا؛ كله ليس قدميه عىل منتصبًا عموديٍّا اإلنسان وقوف أنَّ عىل
ولذلك فقط؛ واحد جانب من إالَّ به الجسد يرتبط ال إذ لزوًما، يقتضيه ال الِفقري العمود
إالَّ منتصبني امليش يتعلمون ال واألطفال األمام، إىل السقوط كثريي والشيوخ األطفال كان
كان فقط، واحد جانب من العمود بهذا متعلًقا كله الجسد ثقل كان وملا صعوبة. بكل

الثقل. هذا حمل عىل يقوى ال ما كثريًا ألنَّه الحصول؛ الكثري لالنحناء سببًا فيه ذلك

واحد. أصل من الجديدة هوالندة أهايل والبابواي هم 9

أمامه. يُفعل يراه ما كل يتقلد فيه ما يجعل كالقرود «التا» يدعى ملرض أيًضا معرَّضون واملالزيون 10

القرد يشبهون «إنهم قال: اإلنكليزية، الهند يف للبرش السفىل الطبقات عن رآه عما كتب األملان وأحد
ألنهم القرد؛ يقتلون ال وهم جسدهم، أحوال من ذلك وغري وجلوسهم وقوفهم ويف عاداتهم، يف كثريًا
رسالة يختم الملان أَوي والدكتور ممسوخة!» قرود بالحري أنهم أظن وأنا ممسوًخا، إنسانًا يعتربونه
من قرود يوجد بأنَّه أسف بكل اقتنعت قد «إنني بقوله: البوتوكودي أي الربازييل الغاب إنسان يف كتبها

اليدين.» ذوي
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ذا اعتربوه ما كثريًا واحد أمٍر سوى علينا يبَق لم املوضوع هذا من نفرغ ولكي
والحيض البكارة غشاء به أعني كغريه؛ قيمته تسقط الدقيق الفحص وعند عظيم، شأن
من غريها ويف القرود، يف يوجدان فكالهما اإلنسان، بأنثى خاصان أنهما اعتربا اللذين
القرود أجناس بعض أنَّ ستوتكاردت من نوبرت الدكتور ذكر وقد أيًضا. الثدي ذوات
وبعضها أسابيع، أربعة كل بعضها صحيًحا، تحيضحيًضا القديم العالم قرود سيما وال

السنة. يف مرتني
جسمانيٍّا ال والحيوان اإلنسان بني كيفي أو مطلق فرق يوجد ال أنَّه تقدم مما فيظهر
بينهما الكائن العظيم الفراغ أنَّ عىل فقط. كمي أو نسبي بينهما الفرق بل روحانيٍّا، وال
اإلنسان بعد كلما ولذلك، املتوسطة. األصول وملوت التمدن الزدياد يوم؛ عن يوًما سيتسع
والفروع للقرود العليا األصول فإن الحقيقة، معرفة يف الصعوبة زادت األول أصله عن
سنة، عن سنة يقل منها وكل طويل، زمان منذ التاليش حالة يف صارت للبرش السفىل
فسوف األرض، سطح عىل وانتشاًرا ارتقاءً يزداد يزال ال فإنه املتمدن، اإلنسان بخالف
أو مئات بضع بعد اليوم منها ا جدٍّ أكرب الحيوان عن اإلنسان تفصل التي املسافة تصري
يروا لم إْن البعيد العرص ذلك علماء عىل قطعها يتعذر بحيث السنني، من آالف بضعة

إليها. يستندون مستندات الكتب يف
من الصعب تسهيل نتيجتها منها للعلم الناجمة والفوائد السياح اكتشافات أنَّ عىل
القليل إالَّ يُعلم يكن لم عرش التاسع أوائل ويف عرش الثامن القرن أواخر يف فإنه ذلك؛
الخرافة، محمل عىل كوفيه حمله عنها يذكر كان وما باإلنسان، الشبيهة القرود عن النزر
باإلنسان: شبيهة قرود أربعة فنعرف اليوم ا وأمَّ بوفون. زميله مختلقات من إنه وقال:
فالكورالَّ العهد، حديثة األخري هذا ومعرفة ، والكورالَّ أوتان واألوران والشمبانزي الجيبون
روي ومهما ذلك. وغري والتسنني والرجل اليد وكيان والهيكل، بالقد كثريًا اإلنسان يشبه
أقوى وهو أكثره. يف صحيح أنَّه تحقق فقد املبالغة من ورشاسته الحيوان هذا قوة عن
أشياء بعض يف اإلنسان تشبه أنها إالَّ واقًفا، وامليش القيام عىل باإلنسان الشبيهة القرود
وإْن والجيبون ودماغه، اإلنسان رأس من قريبان ودماغ رأس له فالشمبانزي منه، أكثر
جلوسه. وأنواع صدره بقفص كثريًا اإلنسان يشبه أنَّه إالَّ أقدام ثالثة قده يتجاوز ال كان
يف متفرقة بل القرود، من واحد نوٍع يف محصورة غري اإلنسان مع الشبه فأوجه
يفهمون ما عىل يحرصوها أْن يريدون الذين أولئك غلط إلظهار كاٍف وهذا كثرية، أنواع
الغلط هذا بيَّنت وقد رأًسا، القرود وبني بينه تصل واحدة صورة يف دارِون مذهب من
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الحارضة، الصور بني انتقالية صور عن البحث يجوز ال «إنه قلت: حيث تقدم، فيما
املختلفة الصفات فيه يجمع وكان طويل، زماٍن من انقرض قديم جد وبني بينها ولكن
وحمار الفرس الحارضة األربع الصور مثال ذكرت وقد أيًضا، وقلت الحارضة، لألنواع
نطمع أْن يجوز ال إنه إالَّ واحد، أصلها أنَّ يف شك ال إنه والكواجا: والحمار الوحش
بعضها املقيمة الحيَّة األجسام «إنَّ هليار: األستاذ قال بينها، متوسطة حيَّة صور بوجود
ألنها انتقالية؛ صور بينها يكون أْن إىل حاجة وال ا، جدٍّ مختلفة تكون قد بعض بجانب
واحًدا جدها كان ولنئ بعض، بجانب بعضها تكونت بل بعض، من بعضها تتكون لم

ا.» جدٍّ مختلفة تكون أْن يمكن أنَّه إالَّ
أْن لنا يجوز فال دارِون؛ مذهب عىل الحيوان عالم من اإلنسان شق أردنا إذا كذلك
نشأ مجهولة أجداد أو جدٍّ وبني بينه بل ، الكورالَّ وبني بينه متوسطة صور عن نبحث

أخرى.» جهٍة من القرد وفرع جهة، من اإلنسان فرع منها
وجوده؟ عىل يدل ما ُوجد أو ُوجد االنتقالية الصور هذه مثل هل يسأل: قائل ورب
علينا جادت قد املتأخرة السنني هذه يف العلمية االكتشافات فإن نعم؛ فأجيب:
تحول أْن يجب ال تُعلم، لم أنها فرض عىل االكتشافات هذه أنَّ عىل ذلك. من بكثري
جوابًا السابقة املقالة يف تقدم كما ألنَّه اإلنسان؛ عىل دارِون مذهب إطالق وبني بيننا
املعلوم لقلة االعرتاض، لهذا قيمة ال املتوسط األحفورية الصور فقدان اعرتاض عىل
القرود فيها تعيش التي القارَّات فإن يأتي؛ مما أكثر ذلك ويتضح األرض. من لنا
محجوبة تزال ال املتوسطة الصور فيها تكون أْن يلزم والتي الكبرية، باإلنسان الشبيهة
وبورنيو جافا وجزائر أفريقيا لقارَّة الحارة املناطق وهي البالنتولوجية، األبحاث عن
البليوسن، طبقة يف تعيش كانت التي الثدي ذوات عن أيًضا شيئًا نعرف وال وصومرتا.
يف أي امليوسن؛ طبقات يف ُوجد فقد أوروبا يف ا وأمَّ األماكن. لهذه األخري والبليوسن
وكان أحفورية، قرود بقايا اليوم، من أكثر حارَّة أوروبا كانت أيام األرض متكوِّنات
ال أنَّه أيًضا يظن كان كما أوروبا، يف أحفورية قرود يوجد ال أنَّه بعيد غري عهد من يظن
زمٍن يف أوروبا من استُخرج وقد بوجودها. الشك إىل اليوم سبيل ال برشية أحافري توجد
يف املوجودة الصفات بعض فيه يجمع بعضها األحفورية القرود من أنواع ستة قصري
يجمع أحفوريٍّا قرًدا لسويرسا الثالثية األرايض يف وجد وروتيمري اليوم، واإلنسان القرود
والقرد واملالكي). والبالتريهني الكرتهني (وهي: الحية القرود من أنواع ثالثة صفات فيه
سفح يف بقاياه ُوجدت الذراعني، طويل الجيبون من نوع الرتت دريوبيتكوس املسمى
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، الكورالَّ من أكرب وكان األعىل، امليوسان طبقات يف ١٨٥٦ سنة الفرنساوية البرينيز جبال
سائر من اإلنسان إىل أقرب كان أي الشمبانزي؛ من اإلنسان بأسنان شبًها أكثر وأسنانه

باإلنسان. الشبيهة الحارضة القرود
أْن يجب فكم ا، جدٍّ قليًال به األمل كان حيث أوروبا، يف ُوجد ذلك مثل كان فإذا
طبقات يف سيما وال الكبرية، القرود موطن هي التي االستوائية الجهات يف كثريًا يكون
فِلما طويًال، زمانًا بقائها وعدم املتوسطة الصور زوال ا وأمَّ األخري. والبليوسن البليوسن

البقاء. تنازع يف الشديدة املنازعة من اإلنسان وبني بينها حصل
القرود من اإلنسان إىل أقرب أحفورية قرود إذن ُوجد قد الواحدة الجهة فمن
ُوجد قد األخرى الجهة ومن أيًضا. أوضح دليًال تكون أخرى وجود ويرجى الحارضة،
البرشية املصنوعات ومن األحفورية، البرش صور من كثري األخرية السنني هذه يف أيًضا
ليست اإلنسان لتاريخ املعروفة سنة آالف الخمسة أو واألربعة ا. جدٍّ العهد قديمة وهي
يضيِّق الترشيحي اآلثار هذه وتكوين التاريخي. العهد السابق وجوده إىل بالنظر شيئًا
هذه فحص أردنا إذا الرشح بنا ويطول أيًضا. الحيوان عن اإلنسان تفصل التي املسافة
وغريهم وبوشه، وهكسيل فوجت وشارل ليل مؤلفات يف فلرتاجع بالتدقيق، املهمة املسألة
القديمة البرشية والعظام الجماجم جميع إنَّ أقول: فقط فيها، بحثوا الذين العلماء من
وجده الذي األحفوري السفيل والفك رسال، لنياند الشهرية الجمجمة خصوًصا جدٍّا العهد
شبيهة ا جدٍّ دنيء تكوين ذات كلها بلجيكا، يف الالس عىل نوالت مغارة يف حديثًا ديبون
تكوين يكن ولنئ ثم حيواني. أصل عىل تدل أي القرد؛ من وقريبة الحيوان بتكوين
القرد اإلنسان أنَّ إالَّ اليوم، املتوحشني أدنى تكوين من أدنى السافلة البرشية األحافري
والسبب بعد، يوجد لم ما يوًما عليه نعثر أْن من بُدَّ ال الذي — شفهوزن يقول كما —
األحوال موافقة عدم هو — األرض من لنا املعلوم قلة عن النظر بقطع — لذلك العظيم
فيه َوجد الذي للعرص خالًفا البرشية، العظام لحفظ ا جدٍّ القديم املايض يف الجيولوجية
أيًضا شفهوزن يقول كما — السبب ولهذا الكهفية. والحيوانات املموث املعارص اإلنسان
ذلك ومع اعتيادية. غري أحوال يف إالَّ ا جدٍّ القديمة اإلنسان آثار عىل العثور يرجى ال —
حيث املعنى، هذا يف بوشه جورج رأي من وأنا االكتشافات. هذه من العلم يحرم ال فربما

نصه: ما األنثروبولوجيا يف رسالة من يقول

نحتار حيَّة أجساًما األيام من يوًما لنا تُظهر ربما البرشية البالنتولوجية إنَّ
برشية! قرود أم هي أبٌرش فيها:
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ما منه فصل من (١٨٦٤ (سنة البرشية الفروع كثرة يف كتاب من أيًضا يقول وهو
نصه:

الشبيه القرد بني لوضعها نضطر قد جمجمة غًدا نجد ال أننا يقول من
واإلنسان. باإلنسان

قليًال كان مهما العلم له وحصَّ اكتشفه ما أنَّ األحوال سائِر يف مقرر ألمر وإنه
وإذا بالحيوان. اإلنسان يربط شديد رباط إىل أي واحد؛ معنًى إىل يشري فجميعه وناقًصا،
الفردوس، عىل يدل شيئًا أو منه، الضد عىل يدل واحًدا أمًرا نجد لم فلماذا ذلك، غري كان
هللا، خلقها التي الكاملة الصور من الحارضة الصورة من أكمل برشية صورة عىل أو
مستحيل؛ أمر ذلك ألن فالجواب: الخطية، بسبب النقص بهم ولحق لها، أوالد نحن والتي
وسعي واحدة، «الطبيعة بوشه: قال الطبيعة، وحدة يضاد يشء يكون أْن يمكن ال إذ

الوحدة.» هذه إىل للوصول هو إنما الحديثة العلوم
من وصورته اإلنسان عقل تخلص كيف نعرف أْن إالَّ علينا يبَق لم ذلك تقرر وإذ

الطرق؟ وبأي وصورته؟ الحيوان عقل
أنَّه إالَّ أكيًدا، رصيًحا جوابًا املسألة هذه عىل للجواب يكفي ما املواد من لنا ليس
بحث الذي فليل رويًدا؟ رويًدا أو فجأة ذلك حصل هل يف والبحث بعضها توضيح يمكن
مستنًدا فجأة، لإلنسان حصل االرتقاء هذا أنَّ يزعم البرشي» الجنس «قدم كتابه يف فيها
يدل الذكاء من يشءٌ أجدادهم يف يكون أْن بدون التاريخ يف نبغوا الذين النوابغ إىل فيه
بعض فيه فشبَّت الحيوانية، األصول أو األفراد بعض يف هكذا حصل فربما مجيئهم، عىل
املذهب من يشءٌ فيه الزعم وهذا اإلنسان. إىل أقرب فرع عنه فنشأ البرشية، الصفات

كوليكر. لألستاذ الطبائع الكثري التكوين مذهب أي مر؛ فيما عنه تكلمنا الذي
االرتقاء بل رضوريٍّا، أراه فال أنا ا وأمَّ مخري، فهو الرأي هذا تصديق أراد فمن
من يظهر كما السماء من يسقطون ال والنوابغ أمر. كل عن للتعليل كاٍف البطيء
كطبيعة املناسبة، األموال املحدودة الطبيعية النواميس فعل نتيجة هم بل ليل، كالم
واألرسة الرتبية ذلك إىل وأضف حسنًا. امتزاًجا املتضادة صفاتهما وامتزاج الوالدين،
ففي ذلك عدا وما بدونها. النوابغ تنبغ ال التي الرشوط من ذلك وغري والزمان، واملكان
أدنى من هم الذين والبرش والقرود الحيوانات صغار أنَّ هو عام، ناموس الطبيعة
صغار فإن العقل؛ وقابلية الجمجمة تكوين يف البالغني من أكثر يتشابهون جنسهم،

82



الثالثة املقالة

القرد صفات فيهم تتميز وال جمجمتهم، باستدارة األطفال ا جدٍّ يشبهون خاصة القرود
الجمجمة. عن الوجه وبروز الزاوي، والشكل والربوزات االنخفاضات فتبدو السن، مع إالَّ
طعنت كلما للرتبية تذعن وال وقساوة، رشاسة القرود فتزداد األخالق يف يحصل وكذلك
يُظهرون فإنهم بها، يوثق روايات من يُعلم كما السود أوالد يف أيًضا وهكذا السن. يف
بأخالقهم تخلقوا أشدهم بلغوا فإذا عليهما، مزيد ال للتهذيب وقابلية ذكاءً املدارس يف
هذه فمثل ذلك. من يشءٌ يكن لم كأَن بالتعليم اكتسبوه ما كل وخرسوا الوحشية،
وافقت فإذا االرتقاء، لقبول خصويص استعداد الصبوة سن يف يوجد أنَّه يعلمنا الشواهد
فبلغ صغري، وهو القابلية من فيه ملا األصول من أصل شبَّ فربما الخارجية األحوال

ومعنويٍّا. حسيٍّا عاليًا ارتقاء

هكل. أرنست

ردية؟ أم جيدة هي هل اإلنسان، عىل التحوُّل مذهب إطالق نتيجة اآلن هي فما
حيث بي تنديده يف منزل» «ولفجان أصاب وهل مقبولة؟ أم مكروهة رة؟ محقَّ أم معظَّمة
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هكسيل رأي اتباع يجب أو للبهيمية!» مصنوعة آلة قرد، ابن «اإلنسان متكرًها: رصخ
ينبغي للقنوط، وسببًا عاًرا اإلنسان أصل انحطاط يف نرى أْن عن عوًضا إنه يقول: الذي
أعظم غاية لبلوغ ونشاًطا رغبًة نزداد أْن بالرتبية إليه وصلنا وما أصلنا باعتبار علينا

دائًما. فأعىل وأعىل فأعظم،
املادي» الرأي «تاريخ كتاب من استعرته بكالم مقالتي وأختم الرأي، هذا من فأنا

قال: حيث النج، للفاضل

ألن أصلنا؛ حقارة من بلينوس فعل كما خجًال يحمر أْن بالفيلسوف يليق ال
أعظم فيه الطبيعة رصفت وقد يشءٍ، أجلُّ بالحقيقة هو حقري أنَّه لنا يظهر ما
عن ينحطَّ أْن اقتىض ملا أيًضا، أدنى أصل من اإلنسان كان لو حتى صناعة.

الكائنات.11 أرشف كونه

فقط، اإلنسان رشف يثبت أْن بل العلمية، الحقيقة يتوخى ال اإلنسان أصل عن بحثه يف اإلنسان كأَن 11

، الغضَّ العصاميَّ عليه ل ولفضَّ باٍل، بعظاميِّ فاخر ملا باالرتقاء يكون إنما الرشف هذا أنَّ تدبر ولو
. املنحطِّ بالتليد ال املتكامل بالطارف إذن والستمسك
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الطبيعة يف ونواميسه التقدم مذهب إىل بالنظر دارِون مذهب املقالة هذه يف نفحص
والتاريخ.

عىل شاهًدا ذكرت وقد الزمة، ال غالبة نتيجة التحول يف االرتقاء أنَّ مرَّ فيما تقدم
باالنتخاب شيئًا تستفد لم فإنها الدنيا، البحرية للحيوانات حالها عىل الباقية األصول ذلك
التي األشياء أحوال والستواء تركيبها، بساطة لشدة يُذكر؛ ال شيئًا استفادت أو الطبيعي،
وقلت: األحياء، بعض تقهقر عىل تدل أمثلة بعض أيًضا وذكرت بها. املحيطة خارج من
أْن وسعي ويف تقدًما. ال تقهقًرا األحوال بعض يف نتيجته تكون قد الطبيعي االنتخاب إنَّ
أعىل األصل يف كانت خاصة، الدنيا الحيوانات من طوائف بعض أيًضا ذلك إىل أضيف

اليوم. منها اختالًفا وأكثر تركيبًا،
ومنهم األحياء، يف االرتقاء العلماء بعض أنكر قد أخرى، أمور وعىل ذلك عىل فبناءً
كثرية، مسائل يف مرتاب االرتقاء مذهب من كونه مع وليل دارِون، مذهب من قوم
ال ذلك أنَّ يزعمون واألجناس، الطوائف بعض بارتقاء لإلقرار اضطرارهم مع وخصومه

األحوال. سائر يف مطَّرد االرتقاء أنَّ عىل رصيحة داللة يدل



دارِون مذهب عىل بخنر رشح

إىل منقسمون املسألة، هذه يف كثريًا بحثوا الذين اإلنكليز علماء سيما وال فالعلماء،
ينكر من األول القسم فمن االرتقاء. مذهب وأصحاب التحول، مذهب أصحاب قسمني:
العلماء بني حصل االختالف هذا ومثل التحول. ينكر من الثاني القسم ومن االرتقاء،
أوًال وضعه جيولوجي مذهب عىل سيما وال الخصام، بينهم اشتدَّ وقد أيًضا، أملانيا يف
العضوي، العالم يف ارتقاء كل ينكرون املذهب هذا فأصحاب «بون». من بيشوف األستاذ
الطبقات باطن يف أي والدفونية؛ السيلورية الصخور يف برشية آثار وجود يستغربون وال
يعتقدون إذ األرض؛ تكوين يف لرأيهم موافق وذلك األرضية، املتكونات أقدم أنها املشهورة
أدوارها من دور وكل موجوداتها، يف تتغري فلم األزل، منذ أحوالها يف تتغري لم األرض أنَّ
ذلك يف يلزم بل وحدها، املسألة فصل تستطيع ال الجيولوجيا أنَّ عىل بدءٍ. عىل عود
إالَّ الحكم يصح فال أيًضا، واألمربيولوجيا والفيزيولوجيا والترشيح، البالنتوجيا اعتبار

العلوم. هذه سائر اتفاق بعد
(سنة واألزل» «األرض سماه بكتاب أوًال ظهر أطوفولجر الرأي هذا زعماء ومن
يرى فهو .(١٨٦٣ (سنة ستيبني يف الطبيعيني مجمع عىل تالها برسالة ثم ،(١٨٥٧
الثاني و«العالم لألسماك»، األول «العالم أي اليوم؛ حتى عليه املعول القديم املذهب أنَّ
تنقضه لإلنسان» الرابع و«العالم وللطيور»، الثدي لذوات الثالث و«العالم للجرذان»،
تُعلم فإنه يُظن، مما كثريًا أبعد املختلفة الحيوان طوائف أصل وأنَّ الحديثة، االكتشافات
يف حتى الصدفية الكلسية الطبقة من وجرذان الثاني، الدور من وطيور ثدي ذوات اآلن
صور اليوم يوجد يزال وال إلخ. … أيًضا األول الدور أنرتاسيت2 ويف النحايس، الشيست1
طوائف ومثل والطيور، الثدي ذوات بني فإنه الخفاش، مثل األحفورية غري متوسطة
طبائع أو أحياء أيًضا اليوم ويوجد إلخ. … والسمك الثدي ذوات بني فإنها الحيتان
األدوار يف طوائف وجود يندر وال بالنمو، تنحل األوىل باألدوار خاصة أصوًال تعترب مركبة
يحصل األحوال بعض يف تقدم يحصل أنَّه وكما منها. أدنى طوائف قبل تكونت األوىل
غالبًا الدنيا الصور مع تتعاقب العليا الصور أنَّ ويظهر اآلخر. البعض يف كذلك تأخر
يُعلم ال — فولجر يقول كما — الصور يف دائم تجدد فيحصل ظاهر، ناموس بدون

الحجر. بلوح أشبه صفائح ذات معدنية طبقة 1

الحجر. فحم من نوع 2
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ال ولكنه معانيه، أهم يف بالتحول يسلم ففولجر لالرتقاء، عام ناموس يوجد وال ناموسه.
باالرتقاء. يسلم

ذلك، يشبه ما (١٨٦٦ (سنة األرض» «تاريخ كتابه يف «موهر» الدكتور ذكر وقد
قال:

نظامها بحسب املختلفة األرضية األدوار تاريخ به يميزون الذي التمييز إنَّ
الجزء يف يحصالن كانا وإْن األحياء، عالم يف والتقهقر االرتقاء وإنَّ مغلوط،
له نهاية ال ما إىل الدائم فاالرتقاء الكل، يف متعادالن أنهما إالَّ مالشاته، قبل

جميل. حلم

التي والرباهني االرتقاء، خصوم باقي ورأْى رأْيه عىل أيًضا التاريخ عن يقال وهكذا
والطبيعة. التاريخ يف واحدة إليها يستندون
هي: الطبيعة من املأخوذة والرباهني

العالم، ابتداء يف كانت كما اليوم هي الدنيا3 األوىل البحرية والحيوانات األحياء إنَّ أوًال:
هنا؟4 االرتقاء فأين

األوىل والحيوانات النباتات أي الكربى؛ الخمس أو األربع األحياء طوائف إنَّ ثانيًا:
متجاورة أو مجتمعة آثار منها توجد الِفقرات ذوات حتى واملفصلة، والرخوة واملشععة
األعىل يكون أْن القتىض صحيًحا، االرتقاء مذهب كان فلو األرض. طبقات أسفل يف
الحيوانات إىل … وثم ثم األوىل، الحيوانات ثم أوًال، النباتات فتكون األدنى، بعد منها
التكوين من بالًغا الصور أقدم يكون وقد اآلخر. يف تكون أْن يقتيض التي الِفقرية
طائفتها صور أعىل اليوم يعادل املعروفة البحرية النباتات أقدم فإن عالية؛ درجة

يخفى. ال كما األحياء سلم يف جدٍّا الدنيئة

إلخ. … والطحالب واألسفنج — العيون ذات أو املثقبة — والفورامينيفارا والنقاعيات كالربزوبود 3

كان أنَّه والفرق الجوهرية، الصفات بكل الحارضة األنواع يعادل املعروف الرباشيبود أنواع أقدم إنَّ 4
الوقوف هذا مثل أنَّ هكسيل ويزعم الصور. يف اختالًفا وأكثر الحارض، يف منه عدًدا أكثر املايض يف
من معروف حيوان وأقدم حوله. يشءٍ كل تغري مع الجيولوجية األدوار بعض يف لألسماك أيًضا عرض
ويوجد األرض، طبقات سائر يف يوجد الصدف من نوع وهو لينكوال، الرباشيبود هو الرخوة الحيوانات

فروع. منه تخرج أْن بدون ولكن اليوم، حيٍّا
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وبعض املايض، يف منها أدنى أنواًعا أو أجناًسا الحديثة الطبقات يف نجد إننا ثالثًا:
— املشععة والحيوانات األكينيودرم وبعض ا. جدٍّ عالية حيوانات فوق دنيئة حيوانات
ذوات بعض يف وربما املفصلة، أو الرخوة يف منه أعىل تكوين ذو — أجاسيز قول عىل
ارتفاعه إظهار يصعب ذباب املفصلة الحيوانات طائفة يف أيًضا ويوجد أيًضا. الِفقر
أعىل يكون قد الديدان وبعض األحياء. سلم يف جدٍّا منه أدنى كانت وإْن القرشية، عىل
البطنية بعض من تكوينًا أحسن يكون قد الرأس عديمات وبعض القرشية، بعض من

إلخ. … الحلزون أو األرجل
فلو اليوم، منه أكمل األوىل األيام يف كان والطوائف األجناس من كثريًا إنَّ وأخريًا: رابًعا
كالسفالوبود5 الرخوة والحيوانات ذلك. فيه كان ملا وأبًدا دائًما يحصل االرتقاء كان
خالًفا الصور يف ا جدٍّ ومتنوعة النمو، يف بالغة األول الدَّور يف كانت والرباشيوبود6
يف أيًضا ويلتقي املعروف. القليل اليشءُ إالَّ الطائفتني هاتني من يبَق لم فإنه لليوم،
يف املوجود البحر «ليس» مثل التكوين، يف وبالغة ا جدٍّ نامية صور القديمة األدوار هذه
متميزة، قطعة ألف ثالثني من مؤلفة صدفته فإن لألرض، والثالثية األولية املتكونات
الرخوة، بالحيوانات ا خاصَّ ذلك وليس احتياجاته. سائر ملوافقة وضع أحسن موضوعة
منه أكمل الثاني الدور بعضحرشات تكوين فإن الحيوان؛ طوائف سائر يف يوجد بل
كان وبعضها الحرص، حد تفوق أنواع للحرشات وكان مثًال. كالتمساح اليوم أمثالها يف
منها أكمل الِفقرات ذوات من كان ما ملنازعة حنٍي؛ بعد إالَّ تقل ولم هائًال، كربًا يبلغ
الحارض يف هي ا جدٍّ كبريًا نموٍّا تبلغ الثالثي الدور يف الثدي وذوات الطيور وكانت لها.
الحلمية والحيوانات البطنية كالديدان األنواع بعض تقهقر تقدم فيما ذكرت وقد دونه،

إلخ. …
الحرشات، لصف مثاًال الحيَّات يذكرون بعضالصفوف تقهقر عىل الدالة األمثلة ومن
الحيتان ثم الطيور، لصف مثاًال جناحيه ضمار بسبب الدهني واإلَوز الكبرية والطيور

إلخ. … الثدي ذوات لصف

األرجل. الرأسية 5
األرجل. الذراعية 6
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قالوا: أيًضا الحجج بنفس التاريخ يف االرتقاء ويدفعون
عادات عىل يزالون ال أي األصل؛ يف كانوا كما اآلن حتى يزالون ال الشعوب بعض إنَّ أوًال:
العظيم، ولأليل الكهوف، ولدب للمموث، املعارص التاريخي العهد السابق اإلنسان
آالت وله الحجر من بأسلحة اليوم حتى يحارب حتى ومنهم األول. القرن ولوحيد
كالحيوان ويعيش شاكل، ما أو الشجر ورق من أكواًخا ويسكن الحجر، من مصطنعة

عقليٍّا. وال جسديٍّا ال يتقدم ال واقف وهو
زمانًا ساكنًا التمدن من معلومة درجة يبلغ أْن بعد يقف الشعوب بعض إنَّ ثانيًا:

الصينيون. ذلك مثال سنة ألف كان ربما طويًال،
الجهل حضيض إىل انحطَّ والتمدن املجد ذرا بلغ أْن بعد الشعوب بعض إنَّ وأخريًا: ثالثًا
التي العصور من عقبها بما والرومان لليونان الزاهية القديمة العصور قابِل والغباوة:
بعده، املظلمة بالعصور بريكلس عرص وقابْل عندهم، والصنائع العلوم فيها انحطت
الرومانية وأفريقيا الوسطى وآسيا والهند والعجم مرص بالد عليه كانت بما وافتكْر
وبرسبوليس وأكبتان ونينوى وبابل إلخ، … ومكسيكا وإسبانيا وإيطاليا واليونان
الجديدة االكتشافات أنَّ واعلم السقوط. من بها لحق بما افتكر ثم وغريها، ورومة

مرص. بالد يف كما يوم عن يوًما فأبعد أبعد املايض يف التمدن ترينا
والرومان اليونان سياسة قابل وأدبيَّا: عقليٍّا عديدة أمور يف كذلك تقهقرنا ولقد
آلت بما املسيح عهد قبل الحرة والفلسفة املذبذبة، العجزاء بسياستنا املستقلة الناضجة
للجمهوريات النبيلة الفضائل كذلك قابل أو الالهوت. لعلم خادمة صارت إذ بعده؛ إليه
هي التي حراًما، أم كان حالًال املكسب وحب الذاتية، واألميال الدنيئة، املالذ بحب القديمة
الحق نسميه ما ارتقاء أنَّ أيًضا واعترب واالجتماعية. السياسية هيئتنا يف بالغة صفات
تخت عىل الرببرية والقساوة الوحشية القوة لتنصيب إالَّ سنة، ألف من أكثر بعد يفد لم

تمدنًا.7 األمم أعظم
الزمان يف دائم تغري يحصل إنَّه أي والطبيعة؛ التاريخ يف واحد إذن األشياء فمجرى
والنمو والخراب، والعمار والتأخر، التقدم بني دائم تعاقب فيحصل والبرش، واملكان

ثروتهم تفقد ال عليهم ذلك يسطو الذين واألمم الجنود، وحشد االستبداد الحال هذه نتائج أشد إنَّ 7
أيًضا. منهم وأدبية عقلية مزية كل زوال من خطر يف هم بل فقط،
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يشء كل بل تُنال، ال التي األمانيِّ من فيعد الدائم االرتقاء ا وأمَّ واملوت. والوالدة والوقوف،
تجري األشياء أنَّ أو ذنبها، تعض التي الرمزية بالحية أشبه مصمتة دائرة يف يتحرك
يتحرك يشء كل أنَّ يظهر حيث الدوام، عىل واألشخاص املناظر فيه تتغري مرسح يف كما

مكانه. يف يزال ال أنَّه مع بنشاط
غنَّاء، بقصيدة التاريخ يف التغري هذا مشهد إىل روكرت األملان شعراء أحد أشار وقد
وهو العالم، يف الخرض8 واسمه الُفرس، ميثولوجيا أشخاص أحد سياحة موضوعها جعل

قال: ترتيبها، بحسب تعريبها التزمنا وقد الشباب، يفارقه وال حيٍّا، يزال ال نبي

أثماًرا يقطف رجًال فرأيت املدن بإحدى يوم ذات مررت األزيل: الشباب الخرض قال
موجودة «املدينة عمله: إىل رجع وقد فقال املدينة، عمر عن فسألته بستان، من

األبد.» إىل وستبقى األزل، منذ
وجدت بل أثًرا، للمدينة أجد فلم عينه، باملكان ثانية مررت سنة خمسمائة بعد ثم
من فسألته: والشجر، النبات يرعى والقطيع مزماره، عىل يعزف منفرًدا راعيًا
متى ينبت «هذا قصبته: يف النفخ إىل عاد وقد فقال املدينة؟ اختفت كم عهد

القديم.» منذ مرًعى املكان وهذا ذاك يبس
وعىل األمواج، متالطم بحًرا فوجدت املكان، بنفس ثالثة مررت سنة خمسمائة بعد ثم
البحر كم عهد من ليسرتيح: وقف قد وكان فسألته شبكته، يلقي صياد شاطئه
الناس اصطاد املزبدة، األمواج وجود عهد «من سؤايل: من ضحك وقد فقال هنا؟

املرفأ.» هذا يف ويصطادون
شجرة يقطع ورجًال غابة فوجدت عينه، باملكان رابعة مررت سنة خمسمائة بعد ثم
أقطن زمان ومنذ أزيل مسكن «الغابة فقال: الغابة، هذه عمر عن فسألته فيها

األبد.» إىل هنا ستنبت األشجار وهذه فيها،
فيها تتزاحم زاهرة مدينة فوجدت املكان، بهذا خامسة مررت سنة خمسمائة بعد ثم
يل فقيل الراعي، وقصة والبحر، الغابة وأين بنائها، عهد عن فسألت األقدام،

األبد.» إىل كذلك وستبقى القديم، منذ تتغري لم هنا «الحال بقويل: يُعبأ ولم

ما وعىل النبي. إيليا وبني بينه يفرقون ال وقد الدائمة، الحياة ماء عني من رشب نبيٍّ اسم الخرض: 8
ماء عني من رشب باد خريجو األقدمني الفرس ملوك ألحد قائد الخرض أنَّ العرب رواية من يُتحصل

يجدها. فلم القوقاس يف العني هذه عن اإلسكندر وبحث خالًدا، وصار الحياة،
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أيًضا. سنة خمسمائة بعد اليشءِ نفس وسأجد

بتصور عنهما معرب االرتقاء ينكرون الذين مذهب عىل اإلنسان وتاريخ األرض فتاريخ
يتعاقب التغريات أعظم يريهم إذ االرتقاء؛ أصحاب أيًضا يوافق التصور وهذا الشاعر. هذا
اإلنسان يدركها ال ذلك يقتضيها التي األزمنة أنَّ إالَّ اإلنسان، تاريخ ويف الطبيعة، يف
هذا وإله يشء. كل علم له أُعطي من إالَّ يدركها وال ساكن، حوله يشء كل أنَّ يرى الذي
وراء ما إىل يمتد بل القصري، الحارض عىل نظره يقترص ال الذي العلم هو حقيقة الشاعر
يف عليه اعتمد الذي الزمان قرص هو إنما علميَّا روكرت الشاعر عىل به يؤاخذ وما ذلك.
إىل أقرب لكان خمسمائة؛ عن عوًضا سنة آالف خمسة قال: فلو سائحه، سياحة أدوار

أيًضا. رونًقا شعره ولزاد الحقيقة،
كشفها التي الحاالت أسوأ يف لكنا االرتقاء، عىل االعرتاضات وصحت ذلك صحَّ فلو
عموم يف والحياة واألمم الشعوب ووجود وجودنا يكون إذ للعزيمة؛ وأضعفها العلم لنا
آخر، وال بدأَة ال نفسها عىل األشياء عود عن عبارة السنني، من ماليني منذ الطبيعة
البحر كأمواج وتختفي والنظامات، واألمم والشعوب األفراد فتظهر تكميل، وال غاية وال
غريها يأتي ثم تنسحب، جديدة موجة تملؤه فارًغا مكانًا إالَّ أثًرا لوجودها ترتك أْن بدون

له.9 نهاية ال ما إىل وهكذا
تقدم ال دائمة بحركة أو أبدي بسكون القول بأن نجزم يجعلنا نعلمه ما أنَّ عىل
تقدم عىل ذلك من بالضد تدلنا والتاريخ الطبيعة يف األشياء فإن خطأ! وأي خطأ، فيها
قيمة ال أو صحيحة غري املذكورة االعرتاضات أنَّ القول هذا من يراد وال بطيء، ولو دائم
أيًضا يظن يزال ال وكما يظن، كان كما بسيطة ليست األشياء أنَّ عىل تدل وإنما ، كالَّ لها،
أدنى إىل أعىل من تؤلف الحية األجسام جميع أنَّ طويًال زمانًا االعتقاد كان فقد كثريون.

تربية مفعول من ينجو أْن القول هذا يف يستطع لم — املعارصين املاديني غالة من أنَّه مع — بخنر 9

إذا له معنى ال شعري هذا كالمه ألن معانيها؛ واستعمال األجيال يف عليه مرت التي الخيالية، األحالم
إنَّ قال: ولو حقيقة، الفرد يهم ال هنا املعاد ألن والجزئي، الكيل الوجود مصري إىل خالله من نظرنا
اإلنسان واستخدام الطبيعية، االرتقاء أرسار عىل الوقوف وهي العلم، غاية النتفت صحَّ لو القول هذا
مع نفسها، هي تصلح ال حال إلصالح سعي كل عن به ولوقف واالجتماعية، املعاشية أموره كل يف لها
حقيقة. وأثبت حجة، وأقوى بيانًا، أنصع كالمه لكان القول هذا قال ولو ذلك، غري هي الحقيقة أنَّ

الفارغة. وألفاظها الشعرية املعاني استهوته ولكنه سواه، به يريد ال هو وبالواقع
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وهذه صاعد، سريٌ إالَّ والحارض املايض يف للنمو يكن لم وأنَّه منتظمة، بسيطة سلسلة
أو اإلسفنج، أو الواحدة، الكرية ذي يف أولها كان أْن بُدَّ ال اإلنسان آخرها التي السلسلة
أوًال، وجدت األحياء أدنى العتبارها فالنباتات وعليه، ا. جدٍّ الدنيئة النباتية الصور بعض
الناشئة املفصلة ثم والرخوة، املشععة الحيوانات منها خرجت التي الدنيا الحيوانات ثم
والطيور الثدي ذوات ثم األسماك، من فالحرشات املفصلة، من األسماك ثم الرخوة، من
الصف، نفس يف كائن الرتتيب هذا مثل أنَّ كذلك واعتقدوا اإلنسان. ثم الحرشات، من
يتفق ال إذ اليوم؛ انتقض قد املذهب فهذا منها، أدنى صورة من ناشئة صورة كل وأنَّ

أخرى. إىل كبرية طائفة تحوُّل مع سيما وال األشياء، سائر مع
فهو أيًضا، اختالًطا وأكثر ذلك، غري هو به املتعلق واالرتقاء العضوي النمو فسري
واحدة، أصول من األصل يف نشأت متوازية كثرية سالسل بل فقط، واحدة سلسلة ليس
بسط وقبل واختالًفا، ا عدٍّ الحرص حد يفوق ما إىل متشعبة انبثت ثم واحد، أصل من أو
واحًدا االرتقاء مذهب عىل بها املعرتض االعرتاضات تفنيد من بُدَّ ال املهمة القضية هذه

فأقول: واحًدا،
يف عاٍل تكوين ذات صور وجود أي فولجر؛ أوطو إليها يستند التي الحجة إنَّ
تنقض ال — صحتها فرض عىل — يظن يكن لم حيث لألرض ا جدٍّ القديمة الطبقات
جيولوجية وأدوار أبعد أزمنة إىل ومتفرعاتها الحياة أصل تبعد وإنما االرتقاء، مذهب
يف صعوبة وال أطول، تكوينه زمان كان أرقى كان كلما الحيَّ أنَّ به املسلم ومن أقدم.
أقدم نعرف أننا نتوهم أْن ينبغي فال الجيولوجيا، ينقص ال الزمان إنَّ إذ ذلك، قبول
وبقطع فيوًما. يوًما فأقدم أقدم طبقات اكتشاف ننتظر أْن يجب بل ، كالَّ األرض، طبقات
لزم والذي ا، جدٍّ السميك السيلوريَّة11 الطبقات السابق الكمربي10 النظام عن النظر
حديثًا اكتشفوا قد فيها، مشتبه آثار إالَّ فيه للحياة ليس والذي السنني، من ماليني لتكوُّنه
طبقات عدة كنادنس» «األيوزون عىل الكالم يف السابقة مقالتي يف مرَّ كما أمريكا يف
األوروباوية الطبقات أقدم من أسبق الصخور وهذه اللورنسية، الطبقة سموها بلورية
كنادنس». «األيوزون اسمه حيوان بقايا فيها وجدوا وقد األوىل، اعتبارها يف ترسعوا التي

الحياة. آثار فيها اكتشفت التي األرضية الطبقات أقدم به يراد 10

الكمربية. الطبقات فوق وهي الحيوانية، الحياة طبقات أقدم السيلورية وباألرايض 11
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سنة باث يف اإلنكليز الطبيعيني مجمع افتتاح يف ألقاه خطاب يف ليل شارل السري قال
نصه: ما ١٨٦٤

هي الحيوانية، اآلثار هذه فيها املوجود الحجار هذه بأن الظن لنا يحق إنه
إنها أي منها؛ أقدم تكن لم إْن الحيوان عديمة املسماة أوروبا طبقات عمر من

حياة.12 كل سابقة يعتربونها كانوا التي الطبقات تقدمت

قد يكون أْن بُدَّ وال فقط. بكثرة العضوية اآلثار توجد حيث تبتدئْ لم فالحياة
فاملتكونات الحجار، قلب يف آثارها ترك أمكنها أْن قبل القرون من آالف عليها مىض
كأنها اليوم حتى اعتربوها التي والحجارة املشاهدة، تحت إذن تقع ال األوىل الحيوانية
أن بُدَّ ال للحياة، مشبهة آثار فيها أو أثر فيها ليس والتي الجيولوجية، املتكونات أول
األحياء آثار نجد لم فإذا سماكتها. لعظم نظًرا تكونت؛ حتى طويل زمان عليها مىض
ولشدة جهة، من تكوينها ولنقص متانتها، ولقلة لصغرها، حفظها فلعدم بكثرة؛ األوىل
ننتظر أْن يجب تقدم وكما أخرى. جهة من األرض جوف يف جدٍّا القديمة الحجار تغري
اللورنسية الطبقة اكتشاف ذلك عىل يدل كما يوم، عن يوًما فأقدم أقدم حجار عىل العثور

الحديث.
أقدم اليوم حتى خطأ اعتربت التي السيلورية أو النبتونية الطبقات إنَّ يقول: وهكل
العهد حديثة هي كذلك، ومتميزة ا جدٍّ نامية حيوانات آثار فيها يوجد والتي الطبقات،
الجيولوجيا يف السابقة الطبقات تكون اقتضاه الذي الزمان أنَّ ويظن غريها، إىل بالنسبة

فيها يوجد طبقات كندا يف اكتشف لوجان الِرس أنَّ معناه ما الجيولوجيا يف قطه األستاذ قال 12

بعضها. يف بلورية وهي قدم، ١٨٠٠٠ بنحو السيلورية حجارها أسفل تحت وهي كنادنس، األيوزون

قدم. ٢٠٠٠٠ سمكها سفىل ولورنسية قدم، ١٠٠٠٠ نحو وسمكها عليا لورنسية إىل قسموها وقد
يوجد واأليوزون حبيبية، كلسية ومتجمعات والكوارتز، الحجر)، من (نوع «الغنيس» من مؤلفة وهي
الطبقة بني واملمتدة قدم، ١٨٠٠٠ نحو سمكها التي الطبقات ا وأمَّ البلورية. الكلسية الطبقات يف
الهريونية. بالحجار أمريكا يف فتسمى تقريبًا الكمربي النظام تقابل والتي اللورنسية، والطبقة السيلورية
املحتوية الطبقات من يعلم ما أقدم هي وبوهيميا، بافيارا يف توجد التي اللورنسية املتكونات وهذه
املتكونات عظيم سمك عىل تمتد معلومة، عضوية آثار عىل املحتوية الرواسب وتحت عضوية، آثار عىل
التغري بسبب تعرف ال تكاد فيها كانت التي العضوية واآلثار الرواسب، ألقدم الشستي للتحول البلورية

الشديد.
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الكمربي النظامني سماكة عظم من يستدل كما الالحقة، يف منه ا جدٍّ أطول العضوية
األربعة، آثار وجود من املأخوذ االعرتاض قيمة أيًضا تضعف االعتبارات وهذه واللورنيس.
أو — نعرف ال كنا ملا ألنَّه األرض؛ طبقات أعمق يف مًعا الحيوانية صفوف الخمسة أو
تتضمنها، التي األحياء نعرف وال حقيقة، الطبقات أقدم — ناقصة معرفة ولكن نعرف
إىل بالنسبة حديثًا املتكونة الطبقات يف نجده ما طبيعة من نستنتج أْن لنا يجوز يكن لم
موجودة الحياة بأن نسلم أْن ينبغي ذلك من بالضد بل حاصل، غري التقدم أنَّ سواها
الحياة لبلوغ الالزم الزمان منذ أي الطبقات؛ هذه تكون قبل السنني من ماليني منذ

البطيءِ. االرتقاء يف العايل الحيوان مبلغ
لعالم الكربى الخمسة أو األربعة الصفوف فإن أيًضا، آخر خطأ االعرتاض هذا ويف
منه، يُفهم كما النبات عالم من أدناها ينشأ ولم بعض، من بعضها تنشأ لم الحيوان
وال للرخوة، أصًال ليست فاملشععة الشجرة. كأغصان بعض بجانب بعضها تكونت بل
كل بل للحيوان، أصًال النبات وال الِفقر، لذوات أصًال املفصلة وال للمفصلة، أصًال الرخوة
الفروع صور ارتسمت وربما واحدة. عنارص من بعض بجانب بعضه تكون ذلك من
بدون حدته، عىل ينمو منها واحد كل أخذ تكونت أْن وبعد األول، منذ األصلية الِفقرية
عن بعضها ابتعدت خطوة خطت وكلما األمر، أول يف كان ما إالَّ صلة بينها يكون أْن

كذلك.13 بعض
أو رسومها ألن ا؛ جدٍّ القديمة األدوار يف موجودة تكن لم الِفقر ذوات أنَّ عىل
فالقول األرضية، املتكونات أقدم املعتربة السفىل الطبقات يف موجودة غري األوىل أشكالها
يعتمد الذي وليل خطأٌ. السيلورية الطبقات يف موجودة الحيوان لعالم الكربى الفروع أنَّ

نصه: ما يقول وهو املؤلفني، باقي مع يتفق املادة هذه يف عليه

طبقات يتجاوز ال األحفوري السمك أصل أنَّ ١٨٣٨ سنة قبل يظن كان
السيلورية يف حتى الدفونية الطبقات يف ُوجد قد أنَّه عىل الحجري، الفحم

ثالثة أصلها من يخرج شجرة فكل مواضيع، ثمانية يف العاملني فروع شجرة هكل األستاذ رسم 13

إنَّ ثم الربوتيست. العالم أي بينهما؛ ملا وفرع النبات، لعالم وفرع الحيوان، لعالم فرع أصلية: فروع
سمك، إىل يتفرع الِفقرية وفرع وفقرية. ورخوة، ومفصلة، وأكينودرم، كولنتار، إىل يتفرع الحيوان فرع

اإلنسان. أعظمها ثدي وذوات وطيور، وحرشات، مائية، ونصف
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يف وال أثر، له يوجد ال حيث السفىل، طبقاتها يف ال العليا، طبقاتها يف أيًضا
يكن لم الِفقري األصل أنَّ ذلك من ويستنتج منها. األقدم األولية «لربند» املنطقة
أول أنها خطأ اعتربت التي املعروفة الطبقات أقدم يف ا جدٍّ نادًرا كان أو موجوًدا،
باألحياء. مأهولة كانت التي الطبقات من طويلة سلسلة آخر أنها مع الطبقات،

وال الغرضويف، السمك من أي السمك؛ أدنى من هو املعروف السمك أقدم أنَّ واعلم
يف عاٍل مقام ذا السمك كان ولنئ طويل. بزماٍن بعده إالَّ الحقيقي العظمي السمك يظهر
بالديدان، يشتبه كان بحيث ا جدٍّ دنيء تكوين ذي بأصل ابتداء أنَّه إالَّ الِفقري، األصل
فاألمفيوكسوس واملكسني، األمفيوكسوس ذلك: مثال له. صدف ال الحلزون من بنوع أو
أنَّ ويظهر الشمايل، البحر يف اليوم حتى موجوًدا يزال ال الرمحي السمك أو الرمحي
أحمر، دم وال قلب وال دماغ وال جمجمة له وليس الدنيئة، األوىل الصور هذه من أصله
من أنها مع واملفصلة، الرخوة الحيوانات أصول أكمل تحت يضعه الترشيحي وتكوينه
هذه من كثري إيراد وسعي ويف الِفقر.14 ذوات صف من أي ه؛ صفِّ من ا جدٍّ أدنى صف
أصٍل كل بل رأًسا، ببعض بعضها تتصل ال املختلفة الصفوف أنَّ منها يتضح التي األمثلة
بعض أنَّ أيًضا منها يتضح والتي به، الخاص نموَّه ينمو األول املنبت من انفصل متى
من أصلحها الواقع يف هو الِفقري واألصل لالرتقاء. قابليته يف بعض من أصلح األصول
بصور — قلت كما — ابتداء أنَّه ولو ا، جدٍّ الصفوف باقي سبق قد ولذلك القبيل؛ هذا

الصفوف. هذه صور أكمل من ا جدٍّ أدنى
بعض نمو من أكمل نموٍّا الطوائف أو الفروع بعض بلغ إذا ذلك بعد نستغرب فال
لها كاألفراد الحيَّة األجسام مجاميع أنَّ واضح أمر ألنه منه؛ واألعىل له املعارصة الطوائف
أْن ا وإمَّ إليها، وصلت التي النقطة عند تقف أْن ا فإمَّ قطعتها فإذا معلومة، حياة دورة
أو معها، نشأ سواء منها أعىل درجًة يبلغ حتى متقدًما غريها يبقى بينما متقهقرة، ترجع
واحدة حالة عىل تبقى أو السفىل، فروعها تيبس التي كالشجرة طويل، بزماٍن بعدها نشأ

إىل ضارب لون ذو هو أو له، لون ال دقيق وهو الشكل، رمحية بورقة شبيه الرمحي: السمك 14
الغرضوفية الرشيطة ومن الشوكي، حبله من فقري أنَّه ويعرف قرياطني، نحو وطوله شفاف، الحمرة
أحد يف كثريًا ناميًا كان الِفقر، لذوات دوٍن صفٍّ من حي آخر الحيوان هذا أنَّ شك وال تحته. املوجودة

فيٍه. عظام وجود لعدم أحفورية آثار منه يبَق لم وإنما السبلور»، عهد «قبل الجيولوجيا األدوار
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األغصان «إنَّ توطل: قال يوم. عن يوًما وتكرب وتفرخ تمتد العليا أغصانها كون حال
الزمان.»15 مع وتالشت ضعفت، نموها وقف فإذا تنمو، أْن قادرة دامت ما تبقى

بصور َ ابتدأ صف وكل صاعًدا، سريًا سار األنواع يف النمو هذا أنَّ يف شبهة فال
وإالَّ والحال، املايض يف االختبار من يُعلم كما فشيئًا، شيئًا ذلك بعد تنمو أخذت بسيطة
البعض. ففي الكل يف يكن لم إْن ذلك، ضد لحصل صحيح غري االرتقاء مذهب كان لو
القياس، عن الخروج وهذا الكثرية، املناقضات هذه ملاذا يفهم البسيط التعليل فبهذا
مذهب إنكار إىل داٍع ذلك يف يكون أْن غري من البالنتولوجيا يف أيًضا التقهقر وهذا
وكالمنا أخريًا. جاءت الكيل ارتقاؤها حيث من العليا الطوائف أنَّ يف شبهة ال إذ االرتقاء؛
بوجه سبقه الذي النبات عالم فوق هو الحيوان فعالم وعليه الجزئي؛ يف ال الكيل يف
األصل من كان وما قبله. املتكون الِفقر العديم األصل من أعىل الِفقري واألصل العموم،
وذوات األسماك، بعد الحرشات فجاءت دونه، منه كان بعدما جاء وأكمل أتم الِفقري
صفوف من صف كل يف وهكذا الطيور، بعد واإلنسان الحرشات، بعد والطيور الثدي
االرتقاء نواميس كانت ولنئ البتة. الطبيعة يف ذلك عكس حصل أنَّه يُعلم وال الِفقر. ذوات
التقدم يف انتظام عدم فيها وكان واضحة، غري الِفقر العديمة الحيوانات يف الجيولوجي
من جليٍّا يتضح كما األكمل، الصور دائًما تتقدم األبسط الصور أنَّ إالَّ كثريًا، والتأخر
الرخوة الحيوانات صور كانت وإذا الرخوة، الحيوانات صف أعىل هو الذي «السفالوبد»
األصول تلك كانت كلما أنَّه أيًضا نعترب أْن فينبغي األوىل، األرض متكونات يف تنوًعا أكثر

كذلك. تزيد العليا األصول كانت تنقص الدنيا
ذو ذكره املار البحر كليس األوىل، األنواع بعض أنَّ أيًضا االرتقاء ضد ذكروا وقد
بالضد بل االرتقاء، عىل عالمة بنفسه ليس االختالط أنَّ عىل ا. جدٍّ االختالط كثري تكوين
الصفات توزع أْن دائًما تحاول الطبيعة ألن غالبًا؛ البسيط يسبق املختلط ذلك من
القسمة بهذه تسهل وأن متميزة، صور عىل بينها وتفصل أوًال، واحد تكوين يف املجتمعة
الطبيعة، يف جوهري العمل قسمة يف املبدأ وهذا عظيًما. ارتقاءً املتميزة الصورة ارتقاء
قضاء عىل أقدر يكون فرد فكل والصناعية، والسياسية االجتماعية اإلنسان حياة يف كما

الذي العددي النمو ناموس موجب عىل والنوع الجغرايف، انتشاره إىل بالنسبة هو النوع دوام إنَّ 15
اعتبار ويجب وينقرض، بالتقهقر فيأخذ معلوًما عدًدا يبلغ حتى ويتكاثر، ينشأ نظريٍّا درشياك أثبته

دارِون. مذهب يف الناموسني هذين
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لها كان أي جسم؛ وظائف تخصصت وكلما له، استعداًدا أكثر تكوينه كان كلما أمر
خاصة، أعضاءٌ لها ليس الدنيا الحيوانات فإن أرقى؛ الجسم هذا كان خصوصية أعضاءٌ
الحيوانات ا وأمَّ به. يحيط ما وبني بينه بسيط بتبادل وظائفها كل يقيض جسمها بل
للتنفس، والرئتان للدورة، فالقلب وظيفة، لكل خاص عضٌو لها ذلك من فبالضد العليا
وهذا إلخ، … العقل لوظائف والدماغ البول، إلفراز والكليتان للهضم، الهضمية والقناة

راقية.16 الحيوانات هذه يجعل ما
يكون الذي الِفقري األصل أنَّ وهو أيًضا، آخر خطأ يف الوقوع من الحذر ويجب
كثرية صفوف تحت فيه يوجد بل بسيًطا، ا صفٍّ يؤلف ال الجميع من أظهر فيه االرتقاء
مستعدة أنها مع أخرى مجاميع يفوق ما نموه يبلغ إذ املجاميع، بعض فيها يُرى أيًضا
ا؛ جدٍّ يهمنا العليا الِفقر لذوات مجموع عىل سيما وال صحيح، وهذا ا. جدٍّ منه أعىل لنمو
لينوس يقول كما — الربيمات أو أيدي األربع ذوات مجموع به أعني منه، اإلنسان ألن
متوسطة صور عدة فيه والذي أعاله، يف اإلنسان يوجد الذي املجموع فهذا — وهكسيل
حيواناته بواسطة أصوله تمتدٌّ اإلنسان)، بجانب باإلنسان الشبيهة القرود ذلك (مثال
أدناها. إىل بل يظن، ربما كما املشيمية الثدي ذوات أصل طبقات أعال إىل ليس الدنيا،
يقسم الذي وهكسيل أيًضا. دنيئًا ا صفٍّ يتاخم فهو بنفسه ا جدٍّ عاٍل املجموع هذا أنَّ فمع
صفوف يف «ليس يقول: إذ جيًدا ذلك يصف طوائف أو صفوف تحت سبعة إىل الربيمات
فيه يهبط فإنه الربيمات؛ صف من أكثر كثرية درجات فيه يتضمن ما الثدي ذوات
الثدي ذوات أدنى عن تفصلها ال مخلوقات إىل الخلق أعىل من محسوس غري نوع عىل

واحدة.»17 خطوة إالَّ إدراًكا وأقلها املشيمية،

فاالرتقاء االرتقاء، علة هو الدنيا أمور يف كما الحية، األجسام يف املتزايد التخصص هذا أنَّ يرى هكل 16

والكيماوية. امليكانيكية لألعمال رضورية الزمة نتيجة هو بل إليه، يُدفع موضوع ناموس له ليس
وناموس االرتقاء ناموس إنَّ بحيث أحيانًا، التقهقر تكون وقد غالبًا، االرتقاء األعمال هذه ونتيجة
يف كان سواء وعام، ثابت االرتقاء بأن القول يصح وال واحد، ملعنًى مرتادفتني لفظتني ليسا التباعد
فال كثرية، أحيانًا عظيم تقهقر يحصل فقد الجزء يف ا وأمَّ الكل، إىل بالنظر إالَّ التاريخ يف أو الطبيعة

الحيوي. االرتقاء يف قصد وال رسم ال هكل رأي عىل يوجد
تحمل التي الجرابية عن لها تمييًزا املشيمة؛ بواسطة يغتذى جنينه كان ما هي املشيمية الثدي ذوات 17

الذي الثدي، ذوات أصل أعىل املشيمية الثدي وذوات بطنها، تحت موضوع جراب يف وترضعها صغارها
الِفقرات. ذوات أصل أعىل هو
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الُعجب من لإلنسان سيكون بما شعرت نفسها الطبيعة «كأن أيًضا: يقول أْن إىل
يف العبيد يذكِّر كان كما انتصاره، عند يتذكر اإلنسان عقل تجعل أْن فأرادت بنفسه،

ترابًا.» إالَّ ليس بأنه الظافر رومه
أصوٍل وجود وهو تفنيده، أريد االرتقاء مذهب عىل واحد اعرتاض إالَّ علينا يبَق فلم
يتولد زال ما الدنيا األولية الصور هذه مثل أنَّ األوىل املقالة يف تقدم وقد واقفة. أو ثابتة
عموًما، االرتقاء ضد شيئًا يفيد ال فوجودها كذلك يكن لم وإْن حتى األدوار، جميع يف
والستواء تكوينها بساطة لشدة الحقرية الصور هذه تتغري لم إذا ألنَّه خصوًصا؛ أفاد وإْن
يف اختالًفا وأكثر تكوينًا، أعىل أخرى أحياء أنَّ ينكر فال البسيطة، الخارجية أحوالها
واقفني، شعوبًا أيًضا التاريخ يف فإن ذلك، يف عجب وال الدوام. عىل ترتقي حياتها أحوال
القارات أقايص يف فيوجد السنني، من آالف منذ فيها كانوا التي خشونتهم عن يتغريوا لم
الحيوان،18 عن يفرقون قلما متوحشون، شعوب الحارة املناطق جزائر يف كما الكبرية
يصنعون إنهم أي التاريخي؛ العهد السابق اإلنسان أوروبا يف كان كما يزالون ال وآخرون
ويموتون يعيشون شتى، الحتياجات والعظم الخشب ويشتغلون الحجر، من أسلحتهم
الطبيعة يف وال اإلنسان، طبيعة يف يوجد ال أنَّه يرينا وهذا واحد. حدٍّ عند واقفون وهم
والداخلية. الخارجية األحوال بعض فعل نتيجة هو بل لالرتقاء، غريزي ميل الكربى

يف اآلخر البعض تقدم يمنع لم األوىل، الخشونة يف الشعوب بعض وقوف أنَّ عىل
الطبيعة. يف يحصل ملا طبًقا التمدن

هكذا املعروفة األرضية الطبقات أقدم يف التكوين يف بالغة صوًرا نجد أننا وكما
كانت التي مرص بالد ذلك مثال للتاريخ، القديمة العصور يف أيًضا بالًغا تمدنًا نجد
هذه أرض يف ونقبهم العلماء أبحاث إليه انتهت ما يخفى فال والعلم، التمدن مهد
وكتابات نقوًشا اكتشف فإنه الحديثة؛ الفرنسوي ماريت أبحاث سيما وال القديمة، البالد
هذه قبور جدران عىل وجد وقد املسيح، قبل سنة ٤٥٠٠ إىل ٤٠٠٠ عهد من وأصناًما

إنما ذنَب، له السود من فرًعا الحبشة بالد يف أنَّ — عليه والعهدة — غليسربج الدكتور روى 18

بدنه بني نسبة ال العضل، دقيق القد، صغري الحيوان، كصوت صوت وله جمجمته، سعة تقس لم
الرِّجل. وتكوين واألسنان، بالنطق إالَّ عنه يفرق وال القرد، يشبه فهو وأطرافه،
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فإذا التمدن.19 من عالية درجة يف كانت مرص أنَّ عىل تدل وكتابات، رسوًما العصور
الجيولوجيا. يف لنا يتظاهر الذي الخطأ نفس يف نسقط فإننا ذلك، ألجل االرتقاء أنكرنا
يف اإلنسان بلغها التي املراحل آخر أنه هو التمدن، هذا من نستنتجه أْن ينبغي ما وكل
فيه؛ الغلو من يشءَ ال القول وهذا بيشءٍ. عنها التاريخ يخربنا ال والتي الطويل، سريه
التي سنة آالف الخمسة أو آالف األربعة صريت قد وقدمه اإلنسان أصل يف األبحاث ألن
اإلنسان وجود فإن التاريخي؛ العهد قبل وجوده إىل بالنسبة يشء ال التاريخ، له يفرضها
بل األرض، تكوين يف دورنا قبل ما إىل يصعد الذي الطوفان عهد من ليس األرض عىل
وهذا الوسطى. أو األخرية طبقاته عهد من الثالثي الدور عهد من أي ا؛ جدٍّ أبعد عهٍد من

الطبيعة. يف األشياء عىل أيًضا يصح هنا يصح كما
التي املمالك أو فاألمم التاريخ، يف االرتقاء عىل االعرتاضات باقي أيًضا تنقض وهكذا
تشبه تقهقرت، أو واقفة، بقيت أو هلكت ا إمَّ التمدن، من عالية درجة بلغت أْن بعد
معلوًما مبلًغا بلغت أْن بعد والتي األحياء، عالم تاريخ يف ذكرناها التي املجاميع هذه
هكذا قوة. وأعظم فتوة أكثر جنسها من أخرى فروع مقامها وقام وقفت، الكمال من
والشعوب اليونان، أثر عىل مرصورومه أثر عىل قامت اليونان بالد فإن التاريخ؛ يف أيًضا
وقوف إالَّ التقدم يصب ولم العظيم، التقدم سلم عىل متدرجات رومه أثر عىل الجرمانية
أثرها عىل ويقوم ما، يوًما ستسقط تمدنها وعظمة مجدها بكل وأوروبا فقط. زمني
الشهرية، األسماء وتنطفي العظيمة، املدن فتسقط قوة، وأعظم فتوة أكثر البرش من فرع

الرفيع: التمدن ويزول الغنية، البالد وتفتقر

س��ام��ر20 ب��م��ك��ة ي��س��م��ر ول��م أن��ي��س ال��ص��ف��ا إل��ى ال��ح��ج��ون ب��ي��ن ي��ك��ن ل��م ك��أن

مدفنًا ٣١٥ تيبس هيكل جدران حول املسيح قبل ٤٥٠ سنة هرودوتس أروا املرصيني الكهنة إنَّ 19
لها يقتيض السلسلة فهذه املدينة، رياسة عىل أب عن ابنًا تعاقبوا الذين العظام، الكهنة موميات فيها

القرون. من آالف بضعة
والحق الخيالية، الشعرية نغمته إىل وعاد الراسخة، ماديته وهجر الصحيح، قياسه نيس هنا بخنر 20

الطبيعة عىل وأطلقه العام، التحول مذهب إىل اهتدى يوم من اإلنسان أنَّ هو اليوم، فيه مرية ال الذي
ا، عامٍّ ا تامٍّ شامًال مطرًدا أكيًدا العمران يف ارتقاؤه صار الصوب، هذا إىل فيها بمباحثه واتجه كلها،
األمر؛ كان مهما محاذاتها إىل هذه تسقط وال الراقية، األمم مقام إىل املنحطة األمم فيه ترتقي بحيث
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فال أعىل، ارتقاء جرثومة فيها يكون أنَّه إالَّ املزايا، لهذه استكماًال أقل أمم تقوم ثم
االرتقاء، بخالف وزمان مكان ظرف سوى ليس فالتقهقر عنها، وتزيد تبلغها أْن تلبث
مستعينة آثارها، عىل قيامها عىل متوقًفا الحديثة األمم ارتقاء كان وإْن وعام. مستمر فإنه
واحدة ذلك يف الشبه فأوجه اتصالها. استكمال تكون أْن بدون بها، مغتذية بمرتوكاتها،
االرتقاء من ارتقائها معظم تأخذ الحديثة العضوية املجاميع ألن الطبيعة؛ مع أيًضا
املوجودة الحية األجسام باقي ا وأمَّ رأًسا، به تتصل أْن بدون تقدمها يف بلغته الذي العايل
بعد والتي السمك)، أنواع من وكثري (كالجرابية املايض يف كانت كما الطبيعة يف اليوم
يحاكيها ما البرش تاريخ يف فلنا تتقدم، ولم وقفت االرتقاء، من معلوًما مبلًغا بلغت أْن
زمان منذ بلغت ما منه بلغت أْن بعد التمدن يف العهد القديمة الصني مملكة فإن أيًضا؛
تتقدم، أْن طاقتها يف يعد لم وربما اليوم، حتى تتقدم ال واقفة تزل ولم وقفت، قديم

ريب.21 دون من الزمان مع ستهلك فهي
استمرار إالَّ التحول مذهب حسب حقيقة هو ليس الذي البرشي االرتقاء شبهوا وقد
يتقهقر، أنَّه بدورانه يظهر صاعد بلولب األوىل، األزمان منذ العضوي العالم ارتقاء
فيما ذكر ما عىل بالشجرة تشبيهه ويمكن منتظم، نوع وعىل دائًما، يرتفع أنَّه والحال
مما وأعىل قوة، أكثر جديد نابت وكل قديمة، أغصان عىل جديدة أغصان تنبت إذ ؛ مرَّ

أيًضا. ذلك بغري شبهوه وربما عليه،22 نبت

أدبية املايض يف كانت فقد املايض، يف له كانت التي تلك غري هي اليوم العمران عليها القائم املبادئَ ألن
فصارت متزعزعة، خيالية دينية موجباتها وكانت عامة، طبيعية صارت فقد اليوم ا وأمَّ محصورة،
كل إىل هذه بمعداته العمران وسيمتد قريبة، فصارت بعيدة، غايتها وكانت ثابتة، حقيقية معقولة
ال منها مالءمته إىل تحويلها يستطيع ال التي الطبيعية الحوائل من دونه فيها يقوم ما إالَّ املعمورة
فريقيه املنحط فيه يدمج فقط منه فللراقي غلبة هناك كان وإْن أيًضا، األديان فواصل وستزول منه،
العمران ارتقاء مزية هي وهذه نفسه، هو وينحط املكان، له ليخيل أمامه من ينسحب ال ولكنه إليه،
ارتقاء صار بحيث املتقلقلة، والدينية األدبية باملبادئ ارتقائه أنواع عىل الراسخة الطبيعية باملبادئ
ال املزية، بهذه العقالء إلقناع كاٍف وحده وهذا محدود. غري كليٍّا متذبذب غري مطرًدا اليوم العمران

يمنعونه. ال ولكنهم يعيقونه، إصالح كل سبيل يف عقبات دائًما هم الذين األغرار
مقام إىل بارتقائها ذلك يكون فإنما األرجح، هو كما اليوم تهلك لم وإْن طبيعي، فالقياس هلكت إْن 21

محاذاتها. إىل هذه انحطاط من خوف أدنى بدون الراقية، األمم من سواها
النضرية األغصان فيشبه العضوي، االرتقاء سري وصف يف التشبيه هذا عىل ا جدٍّ يعتمد دارِون 22

مع بعضها تتنازع تثبت التي الفروع وكل املنقرضة، باألنواع القديمة واألغصان الحارضة، باألنواع
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يحسب ال املايض العالم تاريخ أنَّ وكما كيل. ببطء بل برسعة، يتم ال االرتقاء وهذا
ولكن ا. جدٍّ الطويل الزمان مع إالَّ تتيرس ال االرتقاء أسباب هكذا السنني، من باملاليني إالَّ
بالدقائق؛ يبخل فاإلنسان والتاريخ، الطبيعة يف الطويل السري إىل بالنظر الزمان هو ما
فيسري العالم ا وأمَّ يوم، عن ويوًما ساعة، عن ساعة نهايته من يقرتب نفسه يرى ألنَّه

فيه. واحٍد كيوم السنني من واملاليني األبد، وإىل األزل من
كلما وأقوى أشد يكون الرتبية مبدأ أنَّ إىل التنبيه من بدَّ ال الباب هذا من وللفروغ
فكلما والتاريخ، الطبيعة يف وواحد بسيط ذلك وسبب أكمل. فيها الفاعل الصور كانت
واألفكار واالحتياجات العقل كان اختالًفا، أكثر الخارجية الحياة وأحوال التكوين كان
قال كذلك. وأقوى أكثر التكميل ووسائط املهيجات وكانت مطلبًا، أعىل بها يتعلق ما وكل
هندسية نسبة عىل هو عرصنا يف والعلمي الصناعي االرتقاء إنَّ معناه: ما ذلك يف ليل
املايض، يف تقهقرنا كلما النسبة هذه نفس عىل وينقص العمومية، واملعارف التمدن مع
يأتي فيما قرن من أكثر له يقتيض املايضال يف قرون عرشة يف الحاصل التقدم إنَّ بحيث
ألن الغريزي بامليل ا جدٍّ أكثر الحيوان يشبه كان القديم يف اإلنسان إنَّ أيًضا: وقال بعده.
تقدم قابلنا وإذا للوقوف. بميله يشبهه أي تقدمه؛ الذي الفرع فروعه من فرع كل يتقلد
لقلة القرى فإن الناموس؛ هذا نفس عىل فيها تسري األشياء أنَّ نرى القرى بتقدم املدن
كثرية املقررة، األشياء عىل الحرص شديدة أنها ترى فيها والخارجية الداخلية املهيجات

لنظامها. االحرتام
ألوف وربما السنني، من ألوف التاريخ السابق العهد يف اإلنسان عىل مرَّ أْن غرَو فال
ذلك؛ بعد ا وأمَّ فقط، تاريخ له صار أو التهذيب من راقية درجة بلغ أْن قبل القرون من
قيل وما يوم. عن يوًما فأرسع أرسع ارتقاُؤه فصار التمدن، يف قدمه رسخت أْن بعد أي
يكون ال الحيوان يف االرتقاء فإن العضوي؛ العالم سائر عىل أيًضا صحيح اإلنسان عن
الثدي وذوات الِفقر كذوات غريه،ِ من أكمل منه كان فيما إالَّ ورسيًعا، ومنتظًما واضًحا

يف كانت التي الكثرية األفانني من يبَق ولم صغرية، أفانني األول يف كانت الكبرية واألغصان بعض،
نامية غري واقفة تزال ال أو زالت، أو يبست كثرية وفروع الباقي، تحمل ثالثة أو اثنني سوى األصل
يف والباقية املنقرضة واألنواع والطوائف، الصفوف عن عبارة الساقطة أو اليابسة فالفروع إلخ. …
بحيث دائمة، حركة هو بل تكميًال، وال ارتقاءً ال بنفسه يقتيض ال دارِون حسب الرتتيب وهذا األحافري.

رضورة. ترتقي أْن بدون األنواع تتغري
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األصول من تفلَّت إذ اإلنسان؛ يف حصل ما هو والتاريخ الطبيعة يف ارتقاء وأعظم ًة. خاصَّ
بينهما؛ الفرق هذا نستغرب وال شاسع. بون وبينه بينها صار حتى الثدي لذوات العليا
من متنوعة لرضوب قابل أنَّه شك ال اإلنسان إىل املوصلة العقبة يقطع أْن أمكنه من ألن
أكثر تبعده خطواته من خطوة كل صارت التمدن طريق عىل سار أْن وبعد االرتقاء،

األوىل. صورته عن فأكثر
شيئًا بالًغا كان من يظن فال ا، جدٍّ متأخرين يزالون ال كثريون إخوة ولإلنسان
تربية نتيجة أنَّه فليعلم بل فوق، من له معطاة مجانية موهبة ذلك أنَّ االرتقاء من كبريًا
يُعلم وال السبيل. هذا يف للسري يحثه له منشط أعظم هذا وعلمه صعب، وارتقاء متمهلة
اإلنسان عىل مستحيل أمر يوجد ال بأنَّه متيقن أنني عىل االرتقاء، هذا به يبلغ أين إىل
نطاق ويتسع قابليته، فتزداد العقل، من له وما القوى، من فيه ما استعمال أحسن إذا

اآلن. له مفروض أنَّه يظهر الذي الحد وراء ما إىل الطبيعة عىل سلطانه
علماء أحد رأْي عىل قليًال الكالم بسط من يل بُدَّ ال املوضوع هذا من الفراغ وقبل
واألفكار، املبدأ يف دارِون من ا جدٍّ قريب وهو اإلنسان، مستقبل يف والس» «ألفرد اإلنكليز
األماكن يقطن ريب بال كان إذ العقلية، قواه تنمو أْن وقبل أمره ل أوَّ يف اإلنسان «إنَّ قال:
الطبيعي لالنتخاب خاضًعا كان وامليوسن،23 األيوسن زمن يف الحارة املنطقة يف املحرقة
فعل من أيًضا يتخلص أخذ ترتقي االجتماعية وقواه ودماغه عقله أخذ ملا ثم كالحيوان،
التكاثف ألن التكلم؛ عىل قادًرا صار أْن بعد من جسده يف يتغري لم وربما الناموس. هذا
اإلنسان به قوَي ذلك كل واملساكن، واألسلحة الكساء وتهيئة الجمعية يف يحصل الذي
بحماية فيه البقاء تنازع فعل فأضعف معلوم، حد إىل الخارجية األحوال مقاومة عىل
الحياة يف الكسب سبل النشاط لقليل وَسُهل قتله، عن عوًضا به واالعتناء منه، الضعيف
أْن عن عوًضا باملسكني ويعتني املريض، يداوي فاإلنسان األعمال، م قسَّ إذ االجتماعية
به يحيط ما لطبيعة موافقة حالة يف يجعله ذلك كل الحيوان، يفعل كما ليهلكا يرتكهما

جوهريٍّا. تغريًا جسده يتغري أْن بدون
وُزرع الحبوب وبُذرت للصيد السهم واصُطنع كساءً الحيوان جلد اتِخذ ما وأول
إذ األرض؛ تاريخ من تقدم فيما لها مثال ال عظيمة ثورة الطبيعة يف حصل النبات،

الثالثي. للدور واملتوسط األول القسم 23
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كان وإْن الطبيعة، عىل سلطان له العالم، مع رضورًة يتغري أْن يلزمه ال كائن فيها ظهر
عقله. يف بتقدم بل جسده، بتغيري ال معها ويتفق ويزنه عمله يدرك ألنَّه محدوًدا؛

بل الطبيعي، االنتخاب حكم تحت من بنفسه الخروج عىل اإلنسان يقترص وال
الحيوانات سوى فيه يبقى ال زمن يأتي وسوف حكمه، تحت من أيًضا غريَه معه يُخرج
إالَّ الطبيعي االنتخاب مقام الصناعي االنتخاب فيه يقوم إذ املزروعة؛ والنباتات األهلية

البحر. يف
أنَّ ذلك ونتيجة عقليٍّا؛ فيه يفعل يزال ال جسديٍّا منه اإلنسان تحرَّر ما أنَّ عىل
عىل وتحكم غريها، تُاليش إذ أخريًا وحدها تبقى غريها، فوق بعقلها ترتقي التي الشعوب
كان وربما عقولنا، أكرب يعادل عقًال أفراده أضعف واحد شعب إالَّ يبقى ال حتى األرض
الحرية وتكون قريبه، بسعادة قائمة سعادته أنَّ يجد حينئٍذ واحد وكل أيًضا. منه أعىل
مقامها وتقوم الصارمة، للرشائع لزوم يعود وال اآلخر، عىل الواحد يتعدى ال إذ كاملًة
من أخريًا األرض تستحيل حتى املفيدة؛ العمومية باملصالح للقيام االختيارية الجمعيات
وال ملهم، قلب عىل يخطر لم جميل فردوس إىل املرتبة غري املطامع وميدان البُكا وادي

شاعر.» فكر تصوره
إجماليٍّا، إالَّ هنا أبسطه لم والذي بحرف، حرًفا كله به أسلم ال الذي املذهب فهذا
أصله من خرسه قد ما مستقبله يف اإلنسان عىل يعوض ما فيه فلعل صحيًحا كان إذا
ما يوًما سنصري بأن أمًال فينا يجعل يشءٌ فيه يكن لم ولنئ عليه. ل التحوُّ مذهب بإطالق
من لكربيائنا حينئٍذ أَرىض البرشي الجنس مستقبل إىل به نظرنا أن إالَّ بأجنحة، مالئكة

حال. كل يف ماضيه إىل النظر
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املادي بالرأي دارِون مذهب يربط الذي الرابط األخريتني املقالتني هاتني يف أبسط إني
إذا واإلنسان طبيعي. أنَّه كما واضح االرتباط وهذا والحال. للمايض املادية وبالفلسفة
واألرض السموات بعد له يعرض ما فأول به، تحيط التي وباألشياء بنفسه قليًال تأمل
هذه أتت أين من هذا: هو له يخطر سؤال وأول منه، يقرب الذي األحياء وعالم نفسه هو
املخلوقات وأكمل األرض سلطان هو الذي واإلنسان خلقها؟ ومن أَتت؟ وكيف األحياء؟

أيًضا؟ هو أتى أين من
كان العلم، واسطة بدون يمتنع مقنًعا جوابًا السؤاالت هذه عىل الجواب كان وملا
كل من مملوءًا بالخرافات، مشحونًا املختلفة الشعوب عند الخليقة يف الروايات أقدم

الطفولية. مهد يف كانوا إذ بالشعوب الخاصة التصورات من وغريب عجيب
أرمان: كتاب يف ما عىل األرمن عند الخليقة رواية وهذه

يتجىل أْن أراد بالعقل إالَّ يدرك ال والذي املنظور، غري األزيل األول الكائن إنَّ
بذرة فيه ووضع واحد فكر من املاء أوًال فخلق مجده، وبكل قدرته بكل
يف دخل ثم كالشمس. وتيضء كالذهب تلمع بيضة البذرة فصارت الخليقة،
البيضة انفلقت ثم اإلله. اإلنسان أي براما؛ بارام صورة عىل البيضة هذه
الواحدة الفلقة من فخلق الشمسية، السنني من ماليني ماليني بعد فلقتني
ثم املياه. عن منها اليابسة فصل التي األرض األخرى الفلقة ومن السماء،
األنثى؛ اآلخر الشطر ومن الذكر، الواحد الشطر من خلق شطرين، نفسه شطر

قابلة. وطبيعة فاعلة، طبيعة طبيعتني تقلد إنَّه أي
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العادة، هذه النصارى أجاز ثم السنة، رأس يف البيض يتهادون األرمن كان ولذلك
الفصح. عيد إىل نقلوها وقد

تورنر املرسل لنا نقله ما عىل الخليقة يف الجنوبي البحر جزائر سكان ورواية
املاء انسحب ثم باملاء، كلها مغطاة أوًال كانت األرض أنَّ يعتقدون فإنهم ذلك؛ من أبسط
حي، ونبات تراب قبضة ومعها حمامة صورة عىل ابنته اآللهة أبو فأرسل فشيئًا، شيئًا
ومنه بالذباب، تغطى أصوله امتدت وملا النبات وغرست الحجار، عىل الرتاب فوضعت
إىل ل تحوَّ اليوم اليابسة حيث املاء يف كان الذي السمك وبعض والنساء، الرجال ن تكوَّ
أخرى. حيوانات أو أسماًكا قبل من كانت كثرية حجاًرا نجد كنا السبب ولهذا حجار؛

األول اليوم يف النور خلق أْن وبعد أيام، ستة يف وأتمه العالم هللا خلق اليهود وعند
صورته، عىل اإلنسان خلق وأخريًا فقط! الرابع اليوم يف والكواكب والقمر الشمس خلق
خالًفا العدم من العالم خلق وقد يشء، كل أصل وفيه مادة، كل فوق — هللا أي — وهو
والذين يشء، كل أصل هي أزلية أوىل مادة عندهم الذين السامية، غري الشعوب ملعتقدات
األستاذ قول عىل — الهنود عقائد كل ويف الشمس،1 أو النور بتأليه عقائدهم تبتدئُ
عن عبارة أي بها؛ متصلة أزلية قوة فيها أزلية مادة من كائن الخلق — «دياتارييش»

الخالقة. القوة فيه تنمو أزيل (كاوس) غراب
من أي بها؛ متصلة أوىل قوة ذات كذلك أوىل مادة من كائن الخلق الفرس وعند
يف العالم خلق النور إله فهرمز العظيمان، إالهاهم وأهرمن هرمز فيه ينشأ الذي الكاوس
والسماء النور األول اليوم يف فخلق الرتتيب، يف الفرق مع التوراة رواية يف كما أيام، ستة
والسهول، والجبال األرض الثالث اليوم ويف والغيوم، املياه الثاني اليوم ويف والكواكب،

اإلنسان. السادس ويف الحيوانات، الخامس يف ثم النبات، الرابع يف ثم

الالمع، أو النور ومعناها «ديف»، أصلية: لفظة العظمى الهندوجرمانية أو اآلرية العائلة لغة يف إنَّ 1
يعرب السنسكريت لغة ففي هللا، عىل للداللة املذكورة الشعوب عند املستعملة األسماء سائر منها يشتق
وعند «ذبوس»، اليونان عند هو «دبوس» بلفظة: السماء وعن دبو»، أو دبواس أو «ديفاس بلفظة عنه
«تيوس»، بلفظة عنه يعربون والغوث «جوبرت». ومنه «جوفيس» قالوا: ثم ديوفيس»، أو «دروس الالتني
كلها «دبوس» والبورتغال اإلسبانيول وعند «ديو»، اإليطاليني وعند مرخمة، «دبو» الفرنساويني وعند
اللوثاني السالف ويف «ذيو»، بلفظة عنه يعربون القديمة األملانية اللغة ويف واحد. أصل من مشتقة
أبطاًال أو آلهة تعني تيوار لفظة الحماسية إدا أشعار ويف «تيوار». األدَّي السكنديناف ويف «ديواس»،

الشمال. أمم عند الحرب إله تعني منها املشتقة «تري» ولفظة أيًضا،
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ثم بالجن، مسكونة وظلمات ماء األصل يف كان يشء كل أنَّ يعتقدون بابل وأهل
فخلقت اآللهة كلف ثم الكواكب، واألرضوصنع السماء الكاوس هذا من «بل» اإلله فصل

والحيوانات. البرش
منها. خرج بيضة من العالم ن كوَّ «فتا» اإلله أنَّ يعتقدون كانوا واملرصيون

البرشي العقل تاريخ يف موجود قسمني إىل والتصورات العقائد يف االنقسام وهذا
ومستقل، حي إله يف واآلخر املادة، يف يشء كل أصل يجعل أحدهما آخره، إىل أوله من
وطوًرا واملادة، بالقوة تارة عنها ويعرب القديم، يف كانت كما اليوم تزال ال التثنية وهذه

الطبيعة. وراء وبما وبالطبيعة والجسم، بالروح
تقرتب قديمة بحتة فلسفية آراءٌ أيًضا يوجد فإنه الدينية؛ الروايات هذه عدا وما
هذه سبب كان وربما وسكانه. العالم ظهور خص فيما اليوم العلم آراء من أحيانًا
املراقبة عىل إالَّ يعتمدون ال طبيعيني أو أطباء كانوا القديم يف الفالسفة أكثر أنَّ املوافقة
فأخذ بنفسه، قائًما علًما وصارت بعدهم، استقلت أْن لبثت ما الفلسفة أنَّ إالَّ واالختبار.
كل يف ُوجد أنَّه عىل واختلفت. كثريًا اآلراء وكثرت التصورات، تيه يف يتقلبون الفالسفة
كان وإذا يأتي. فيما ذلك بيان عىل وسنأتي املادي، للرأي ميالون منهم قوم زمان
ولقلة جهة، من الفلسفة عىل الدين فلسطوة خصومهم؛ عىل يفوزوا لم املاديون الفالسفة
من للماديني يكن لم ملا فإنه أخرى. جهة من الصحيحة املعلومات من لهم كان ما
العضوي العالم ظهور سيما وال الوجود، مادية يف رأيهم به يؤيدون ما الحسية الرباهني
كأرسطو فالسفًة إنَّ حتى فأرىض، أقنع تكن لم إْن الروحيني دعوى كانت طبيعيٍّا،
ملا تكرَّر تزال ال التي القديمة الحجة املادي الرأي ضد يستعملوا أْن يهملوا لم وفولطر
والبيت رضورة، عامل له يقتيض العمل أنَّ وهي الجمهور، عىل العظيم الوقع من لها

كذلك. باٍن
االرتباط من املادية والفلسفة دارِون مذهب بني ملا األمر اختلف فقد اليوم ا وأمَّ
قبل. من يُظن كان كما باملمتنع ليس الطبيعي التعليل أنَّ املذهب هذا بنيَّ إذ الشديد؛
أمر األحياء ظهور أنَّ فلسفيٍّا بينوا قد دارِون قبل الكون وحدة اعتقدوا الذين أنَّ عىل
إذ املمكن التأكيد مع الرأي بهذا قالوا الذين من وإني اإلنسان، ظهور وكذلك طبيعي،

عديدة. بسنني دارِون قبْل وذلك ذاك،
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لعدٍد إالَّ لها قيمة ال عامة مبادئ من املستخرجة الفلسفية النتائج هذه مثل أنَّ عىل
الفيلسوف يقول كما (الذي األكرب القسم ا وأمَّ الراقية، واألفكار العلم ذوي من قليل
كذلك، وتعليالت واضحة حسية أدلة له فيقتيض رأيًا)، له ويريد لنفسه، يفتكر ال بركيل:
النظر، عىل املبنية الفلسفية األفكار كل به انتقضت الذي دارِون مذهب يف موجودة وهذه
نفسها. واملواد الطبيعة إىل براهينها يف تستند التي املادية أو الطبيعة للفلسفة الجو فخال
وال دارِون، مذهب من كثريًا استفادت املادية الفلسفة أنَّ ذلك بعد واضح وهو
املذهب هذا ألن بل فقط؛ ذكرناها والتي بينهما، الكائنة للنسبة ال عنه تنحرف أْن يسعها
الفلسفة بني والفرق صحيحة. الطبيعة يف فلسفة لتشييد أوًال السبيل مهد الذي هو
املايض يف كانت فإنها كذلك؛ املايضواضح يف كانت وما اليوم، إليه صارت ما عىل املادية
الكون أمر يف نتائجها تبني ثم االختالفات، أكرب أهملت وربما املشابهات، بعض إىل تستند
فصارت اليوم ا وأمَّ لذلك. قيمتها تعدم فكانت والحدس، اآلراء حد عن يخرج ال ما عىل

وطيًدا. وعلًما أيًضا علًما بل فقط، فلسفة ليس دارِون بمذهب
أْن علينا بقي الطبيعة، فلسفة يف الشأن من ملذهبنا ما وعرفنا ذلك، تقرر قد وإذ
من تقدم فيما بها جاهروا وقد مثلها، أو األفكار هذه لهم كان الذين أولئك إىل ننظر
الجوهرية؛ األمور يف يتوافقون هم والبسيط الطبيعي ملبدئهم نظًرا أنهم وسنرى العصور.
عندهم تكثر الذين سواهم بخالف كذلك، ومتفقة ا جدٍّ واضحة فلسفتهم كانت ولذلك
حتى مذاهبهم يف لتضيع وإنك األمور، من أمر يف بينهم اتفاًقا تجد ال وتكاد املناقضات،

غاتي: للشاعر «فوست» رواية يف التلميذ قال كما أخريًا تقول

ت��دوُر ب��رأس��ي ق��ام��ت رًح��ى ك��أَن ل��ذك��ره��ا دواٌر ل��ي��ع��رون��ي وإن��ي

إنما القبيل هذا من عنهم يقال ما كل إنَّ يقولون: الذين الفالسفة بذلك يرىض وال
حيث إىل وصلوا فقد اجتهادهم، كل مع وصلوا أين إىل يل: قل ولكن الوقيعة. باب من هو
من ضئيلة أشعة يتخلله خطأ تاريخ هو الفلسفة تاريخ «إنَّ قال: إذ مشاهريهم أحد قال
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القول هذا ينالها ال التي الفلسفة ا وأمَّ منه. أصح يُقل لم قول وهو ا.»2 جدٍّ قليلة النور
يف: أوًال ولنبحث بصددها، نحن التي الفلسفة فهي

القديم املادي الرأي

أول حقيقًة هم ألنهم اليونان؛ بني املاديني الفالسفة أقدم عن يبحثوا أْن العادة جرت
قبل اليونان فالسفة سمي السبب ولهذا الكون؛ يف وبحث الفلسفية املذاهب وضع من
بالغوَن شعوب اليونان قبل الرشق يف كان أنَّه اليوم نعلم أننا إالَّ كوسمولوجيني،3 سقراط
كما مستنبطاتهم من يكن لم العظيم اليونان تمدُّن أنَّ نفتكر يجعلنا وهذا التمدن، يف

مرص. سيما وال الرشق من أكثره جاءهم إنما بل طويًال، زمانًا ُظنَّ
مرصوالهند. بالد يف القديم يف وجود املادية الفلسفية لألفكار كان إذا لنرى فلنبحث
فالسفة بعض إنَّ قيل: ا، جدٍّ قليل نعلمه وما الهند، فلسفة عن كثريًا شيئًا نعلم ال أننا عىل
هما: أزليني أولني ملبدأين متضادة أفعال نتيجة العالم أنَّ زعم حتى املادية من بلغ الهند
منهما الهنود فلسفة يف أقلُّ هما والجحود املادية أنَّ الغريبة األمور ومن والصورة. املادة
ابن جوطامي أو بودا وضعها التي جوطامي،5 أو بودا4 تعاليم إىل بذلك أشري دينهم، يف

٦٠٠–٥٤٣ق.م. سنة الهند ملك
هو الرشق، يف ا جدٍّ ممتد أنَّه مع حديثًا إالَّ فيه البحث إىل يُنتبه لم الذي املذهب فهذا
مصطلح هو مما يشءٌ فيه ليس أي صلوات؛ وال طقوس وال ضحايا وال إله بدون دين
من مأخوذ وهو الفضيلة. أخرى وبعبارة واإلنسانية، األدب وأساسه األديان، يف عليه
ال أزلية بمادة يعلم بل العالم، يسمى ما وال آلهة وال إله فيه ليس الذي سنكجاه تعليم
بها، املتصلة الطبيعية بالقوى تتغري وهي والنفس، الطبيعة هما عامالن يحركها تتالىش

واملستقبل. الحال يف أملانيا يف الفلسفة يف جروب للفيلسوف كتاب من 2

األكوان. علم أي الكوسمولوجيا؛ إىل نسبة 3

يرشب، وال يطعم، وال ينكح، وال يولد، لم العالم هذا يف شخص عندهم البد ومعنى بد، «النِّحل»: ويف 4

يموت. وال يهرم، وال
إىل ظهوره وقت ومن الرشيف، السيد وتفسريه: شاكبني، اسمه العالم يف ظهر بد أول «النِّحل»: ويف 5

سنة. آالف خمسة الهجرة وقت
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فإنها اإلنسان، نفس خال ما دائم تغري إالَّ الحقيقة يف يوجد وال فقط، ظاهري فاملوت
متضادان. أمران والروح فالطبيعة الجسد، عن ومنفصلة لنفسها، موجودة

إالَّ الحقيقي بالوجود يسلم ال الذي بودا مذهب يف موجودان العامالن فهذان
والعمل. الراحة أو والحركة السكون قوَّتا بها الكائن األوىل املادة أي العظيم؛ لرباكريتي
هو والذي لسبب، كنتيجة طبيعيٍّا منه بد يكن لم الذي العالم كونت التي هي والحركة

الدوام. عىل وتحويله موجوًدا كان ما بتخريب كائن
من وهم أنها ويعتربها املادة، وجود ينكر الذي براهما مذهب ضد عىل بودا ومذهب
العالم وإنكار الجسد إماتة وأصل والروح، الجسد أي التثنية أصل الوهم وهذا الحواس،

وجود.6 وكل
يهم بودا تعليم فإن الفروض، حيث من املذهبني هذين بني أكثر الفرق ويعظم
واملحبة الفضيلة هي: عليه يفرضها التي والفروض اإلنسان. تحرير وغايته أكثر الشعب
املسكني ومساعدة الغريب ومحبة والعفة والصرب والحسنة والرحمة واالتضاع والشفقة
بها ويأمر إلخ. … االنتقام عن والعروض الحقد وعدم بالحيوانات، سيما وال والرأفة،
بني واإلخاء املساواة أيًضا ويُعلم القصاص. من خوًفا وال باملكافأة، طمًعا ال بالخري حبٍّا
األمري جسد «إنَّ يقول: وبودا واملقام، املولد جهة من االمتيازات سائر وينفي البرش، جمع

العبد.» جسد من أكثر يساوي ال
لغة أي بالصنسكريت؛ ال العامة بلغة تعليمه كتب بأن سواه عن بودا تميز وقد
للهنود) املقدسة الكتب (أي الودا أنكر وقد الزمان. ذلك يف األديان لباقي خالًفا الخاصة

ألنَّه وجوده؛ من طويل زمان بعد عليه دخلت بل فيه، أصلية ليست براهما مذهب روحانية أنَّ يظهر 6
إنَّه أي املعنى؛ يف للمادة مرادًفا األصل يف كان براهما وإن الطبيعة. قوى بتأليه األديان كسائر َ ابتدأ

نصه: ما الهنود) رشيعة كتاب (أي الودا يف جاء مًعا. محركها أو املادة وخالق مادة

واحد، جص إال حقيقة يوجد ال أنَّه وكما الجص، كل يعرف الجص من صغرية كرة من أنَّه كما
هكذا الفوالذ، كل جارجة من أو الذهب كل يعلم الذهب من واحد حيل من صاح يا أنَّه وكما
هو وليس نفسها. من تتحول التي املادة وهو يشء، كل وقوة يشء، كل مادة هو أيًضا براهما

أيًضا. يشءٍ كل هو بل فقط، يشء كل سبب

زاال ما فإنهما منها، املنشق البوديني وملذهب سنكجاه لفلسفة خالًفا فشيئًا شيئًا األرواح فيه دخلت ثم
املادة. يعظمان
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وكان املعاملة. بسوءِ يتهور أو التعصب يرتكب أْن بدون الرباهمية واألرواح اآللهة وطرد
انترشت ولذلك ا؛ عامٍّ دينًا دينه يجعل أن يريد كان ألنَّه املسلك؛ هذا يسلك أن يقتيض
والتسوية اإلخاء غايته ألن اليوم، املسيحي الدين كرسل املسكونة أقطار سائر يف رسله
اآلالم جميع من بالخالص يعدهم الذين الشعوب جميع وإنهاض الناس، جميع بني
ضيق كل العالم من يزيل أن بودا فغاية العدم. أي «النريوانا»؛ يف بدخولهم واملصائب
ورسيًعا. كثريًا بودا مذهب انترش ولذلك أنفسهم؛ بأمر إالَّ يهتمون ال الذين للرباهمة خالًفا
بودا دين أقام ق.م) سنة ٢٥٠) مغاده ملك أسوكا أن القديم تاريخه يف دونكر ذكر
املذكور، التعليم به يأمر كما بالحسنى بل بالقسوة، املخالفني يعامل ولم مملكته، يف
منع إنه قيل: الرشق. يف للعادة خالًفا أسريًا يقتل ولم الكهنة، أو الرباهمة يضطهد فلم
املسافرين لراحة السبل وأقام الطرق، عرض عىل األشجار زرع وقد باملوت، القصاص
للحيوانات بل فقط، للبرش ليس مستشفيات َ وأنشأ بالفقراء، كثريًا واعتنى واستقائهم،

أيًضا. واملريضة العاجزة
اضطهاده، عىل األمراء حركوا بودا مذهب ينقضه أن مذهبهم عىل الرباهمة خاف وملا
ِهراقة وبعد للمسيح. السابع القرن إىل الثالث القرن من الشديد االضطهاد هذا ودام
من جاوره وفيما منشئه مكان يف أي القديمة؛ الهند يف بودا مذهب انحرص كثرية دماء
انتشاًرا األديان أكثر اليوم إنَّه حتى ومنكوليا وتيبت واليابان والصني كسيالن البلدان

مليونًا. ٤٧٥ واملسيحيني مليونًا، ٤٥٠ يبلغون البوديني فإن املسيح، دين بعد
مبادئ بعض دينهم يف الرباهمة أدخل بل كليٍّا، الهند من البودية7 ظل يتقلص ولم

بودا. مذهب يف الجوهريتان القاعدتان وهما والنريوانا، املادة كأزلية منه

سبيل الطالب اإلنسان ومعناها البوديسعية، مرتبة البد مرتبة ودون قال: البوديسعية، «النِّحل»: ويف 7

وباالمتناع فيه، يرغب أن يجب فيما وبالرغبة والعطية بالصرب املرتبة تلك إىل يصل وإنما الحق،
الخلق، جميع عىل والرحمة محارمها، عن والعفة ولذاتها، شهواتها، عن والعروض الدنيا عن والتخيل
والنميمة، والكذب، والزنا، الناس، أموال واستحالل روح، ذي كل قتل العرشة: الذنوب عن واالجتناب
إحداها: خصال؛ عرش وباستكمال اآلخرة. لجزاء والجحد والسفه، األلقاب، وشناعة والشتم، والبذاء،
الدنياوية، الشهوات عن التعفف الثالثة: بالحلم، الغضب ودفع امليسء عن العفو الثانية: والكرم، الجود
رياضة الخامسة: الفاني، العالم هذا من الوجود الدائم العالم ذلك إىل التخلص يف الفكرة والرابعة:
طلب يف النفس ترصيف عىل القوة السادسة: األمور، عواقب إىل النظر وكثرة واألدب بالعلم العقل
بإيثار اإلخوان مع املعارشة حسن الثامنة: واحد، كل مع الكالم وطيب القول لني السابعة: العليات،
العارشة: بالكلية، الحق إىل والتوجه بالكلية الخلق عن اإلعراض التاسعة: نفسه. اختيار عىل اختيارهم
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والصحيح اللفظة، هذه معنى يف اختلفوا وقد بودا، مذهب غاية فهو النريوانا ا وأمَّ
معانيها، أتم يف العدمية عن عبارة بودا مذهب فيكون وعليه العدم، أو يشءَ ال تعني أنها
وسوف باطل، فيه يشءٍ وكل الوجع، من مركب رأيه عىل فالعالم العام، الوجع وعن
كلها والحياة واملوت. واملرض، والشيخوخة، الوالدة، أربعة: عنده الكربى واألوجاع يهلك.
شيئًا يتحرر أن اإلنسان عىل ينبغي العذاب هذا ومن األوجاع هذه من وللخالص عذاب،
راحة إىل أخريًا يرجع حتى فكر، كل ومن حاسة كل من والفلسفة الدين بواسطة فشيئًا
مقام له والبعث البعث، عذاب من الخالص وهي: أيًضا أخرى غاية وللنريوانا العدم.
السكون إىل وعود وشعور فكر كل من تخلص إذن هو فالنريوانا الهند. عقائد يف عظيم

العظمى. السعادة عن عبارة هو الذي (سونجا) األول العدم إىل أي العام؛
البطالة منه استخلصوا حتى البوديني عند هو عما النريوانا حولوا قد الرباهمة إنَّ ثم
فشيئًا شيئًا يتحول الذات ونكران الشديد، وبالتأمل أم،8 أم يقول فاإلنسان عمل، كل عن

فقط. للرباهمة إالَّ مستطاع غري التحول هذا أنَّ عىل براهما، إىل أو هللا إىل
استعار البودية دين هكذا البودية، دين من كثريًا استعار الرباهمة دين أنَّ وكما
الشعوب، يف بانتشاره وفسد البساطة من عليه كان ما فقد ثم الرباهمة، دين من كثريًا
الحيثية هذه ومن والرتب. والكهنة واإلماتة واألديرة والقون والصور القديسني من فأكثر
بودا صار ثم املبدأ، يف التناقض من بينهما ما شدة مع ا جدٍّ الكاثوليكي الدين يشبه

يعبدونه. إلًها نفسه

الذنوب شكل عىل العرش والوصايا قلت: ا.ه. الحق. جناب إىل ووصوًال الحق، إىل شوًقا الروح بذل
بالقذَّة. القذَّة حذو العرشة

فالصور واملعقول، املحسوس بني املتوسط هو ويقولون: الفكر، أمر يعظمون الفكرة أصحاب وهؤالء 8

العاملني، من العلمني مورد فهو أيًضا، عليه ترد املعقوالت من والحقائق عليه، ترد املحسوسات من
واالجتهادات البليغة بالرياضة املحسوسات عن والفكر الوهم يرصفوا حتى الجهد كل فيجتهدون
األحوال، مغيبات عن يخرب فربما العالم، ذلك له تجىل العالم هذا عن الفكر تجرد إذا حتى املجتهدة،
عادتهم كانت ولهذا الحال. يف فيقتله حيٍّ رجل عىل الوهم يوقع وربما األمطار، حبس عىل يقوى وربما
اإلصابة، يف واحد رأي عىل املتفقني املخلصني املهذبني من رجًال أربعون يجتمع أْن أمر دهمهم إذا
كتاب من ا.ه. ثقله. يكأَدهم الذي امللم البالء عنهم ويندفع حمله، يهضمهم الذي املهم لهم فيتجىل
وتعرف اليوم، حتى امللل بعض عند تزال ال التي العادة هذه بعضهم أخذ وعنهم قلت: والنحل». «امللل

أيًضا. بالذكر
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يف ظاهر عظيم مفعول ذات اليوم حتى تزال ال فساده عن رغًما الدين هذا ومبادئ
الدكتور ذكر األخرى. األديان ألصحاب أنفسهم الرباهمة حتى به، املتدينني معاملة حسن
الرباهمة أنَّ — بومباي قصبة — اإلنكليزية بوما مدرسة يف السنسكريت أستاذ هوج

نصه:9 ما الديني النصارى برتفض منددين له قالوا
أحًدا يضطهد ال العاقل ألن وضيقه؛ العقل ضعف عىل دليل فيهم الرتفض هذا إنَّ

قالوا: أْن إىل … لدينه

والدين أنفسنا. عىل إالَّ نتكل فال نحن وأما هللا، عىل اتكالكم كل تجعلون أنتم
أصلنا، من أدنى األصل وهذا سامي، أصل من شعب من مصدره املسيحي
البتة. العقائد هذه مثل نقبل ال فنحن مستعار، غري فلسفي فكر عنده وليس

التوراة. نص بحسب التكوين يفهموا أْن الرباهمة يستطع ولم

استحالة وقرر أصًال، النبوات نفي لهم مهد قد برهام، له يقال منهم رجل إىل ينتسبون والرباهمة 9

يكون أْن ا إمَّ أمرين: أحد من يخلو ال الرسول به يأتي الذي إنَّ قال: أْن منها بوجوه العقول يف ذلك
فأي إليه، والوصول بإدراكه التام العقل كفانا فقد معقوًال كان فإن معقوًال؛ يكون أالَّ ا وإمَّ معقوًال،
عن خروج بمعقول ليس ما قبول إذ مقبوًال، يكون فال معقوًال يكن لم وإن الرسول، إىل لنا حاجة
هو رجل اتباع الرسالة يف الكبائر أكرب إنه قال: أْن ومنها البهيمية، حريم يف ودخول اإلنسانية، حدِّ
يترصف كجماد إليه بالنسبة تكون حتى ترشب، مما ويرشب تأكل، مما يأكل والنفس الصورة يف مثلك
له تمييز فأي ونهيًا، أمًرا إليك يتقدم كعبد أو وخلًفا، أماًما يرصفك كحيوان أو ووضًعا، رفًعا فيك
تمييز فال قوله بمجرد اغرترتم فإن دعواه. صدق عىل دليله وما استخدامك أوجبت فضيلة وأية عليك
يحىص ال ما واألجسام الجواهر خصائص من فعندنا ومعجزته بحجته انحرستم وإن قول، عىل لقول
صاحب قال والنحل». «امللل كتاب من ا.ه. خربه. يساوي ال من األمور مغيبات عن املخربين ومن كثرًة،
األشياء خواص تقرير إىل ميلهم وأكثر واحد، مذهب عىل يتقاربان والهند والعرب املذكور: الكتاب
مذهب عىل يتقاربان والعجم والروم الروحانية. األمور واستعمال والحقائق، املاهيات بأحكام والحكم
األمور واستعمال والكميات، الكيفيات بأحكام والحكم األشياء، طبائع تقرير إىل ميلهم وأكثر واحد،

الجسمانية.

113



دارِون مذهب عىل بخنر رشح

وحده املسيحي بالدين ا خاصٍّ ليس األقطار سائر يف الدين ونرش باملحبة فالتعليم
أخذت النرصانية أنَّ يزعم وهو — شوبنهور قال الهند. عن ذلك أُخذ وربما يُظن، كما

نصه: ما مرص طريق عن الهند من تعاليمها

قبلها. طويًال زمانًا آسيا يف يُعلَّم كان ما إالَّ تعلِّم لم النرصانية إنَّ

بودنوف: قال وقد البوديني، عند موجودة كانت للتوراة األدبية التعاليم أنَّ يخفى وال
عدا وما فيها، اختالف بعض مع البودية الكتب يف موجودة الشاطر االبن حكاية إنَّ
الطبيعة وانفصال كاإلماتة، شتى مسائل يف البودية مع ا جدٍّ تتشابه النرصانية فإن ذلك
األديرة، يف واالعتزال والزهد، والنسك، الدنيا، والحياة الجسد واحتقار وتضادهما، والروح

شاكل. وما
اإلنكليزي املؤرخ قال وقد قبلها، موجوًدا يكن لم النرصانية يف يشءٌ إذن يوجد فال
اختالق موجودة تكن لم جديدة أدبية بحقائق جاءت النرصانية بأن القول «إنَّ بوكل:
كمسألة أيًضا مستعارة بها خاصة أنها يزعمون التي والقضايا بالتاريخ. جهل أو محض
ملوك أحد ابنة عن سنة ألفي أو ألف نحو من ذلك مثل قيل فإنه دنس، بال الحبل

املرصي. الشعب عقائد يف كان «ريث» قول عىل والتثليث مرص.»
تدرك ال أوىل أسباب أو جوهرية عنارص أربعة وجود يعتقدون كانوا واملرصيون
األوىل فاملادة األول. اإلله يتكون مجموعها من والزمان، والخالء، والروح، املادة، ذاتيتها:
كائنة قوة ذات حية يشخصونها كانوا «نيث» عندهم وتسمى — هنا عليها ونقترص —
سايس مدينة يف نيث صنم عىل املوجودة والكتابة انقطاع. بدون ومتحركة نفسها، من

فيها: واملكتوب القديمة

وسيكون. كان ما أنا

وهو لنيث، املعطى االسم يف أيًضا أكثر يظهر وهذا املادة، ذات إىل واضحة إشارة
العظمى». «األم

من جزءًا فصل األول اإلله إنَّ قالوا: املرصيني مذهب عىل الخليقة رواية وهذه
نمو هو وإنما جديد، بيشءٍ ليس املذهب هذا رواية عىل فالعالم منه. العالم ن وكوَّ مادته،
بيضة ويسمى مستدير، شكل ذو العالم وهذا األزل. منذ موجوًدا كان فيما استحالة أو
العالم هذا يتكمل ثم لها، خالقة ال مادته من صادرًة اآللهة تتكون وفيه أيًضا، الكون

الطويلة. الدهور يف رويًدا رويًدا
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الغرب، يف الفلسفي املادي الرأْي إىل الرشق يف الديني املادي الرأي من انتقلنا وإذا
ظهر وقد فلسفة، كل واضع يعد الفالسفة من جمهوًرا اليونان بالد يف أوًال نجد
سنة ُولد الذي سقراط زمان إىل السادس القرن أول من ونصف قرن نحو مدة يف
سموا ولذلك العالم؛ تكوين بمسألة اشتغلوا الفالسفة هؤالء وجميع املسيح. قبل ٤٤٩
أوىل.10 مادة من يشءٍ كل أصل وجعلوا طبيعية، مادية بأسباب فيه وقالوا كوسمولوجيني،
والنفس. والجسد واملادة الروح أي ذلك؛ بعد وضعت التي التثنية ذكر منهم أحد وال
لم اليونان فلسفة أنَّ ذلك وسبب الحديث؛ العلم مع متوافقون املسائل من كثري يف وهم
قول عىل فالسفتهم وأول الطبيعة. أحوال مراقبة عن نشأت وإنما الثيولوجية، عن تنشأ
واضع وهو الفالسفة، أبا يعتربونه واليونان ميلت، من طالس وهو طبيعيٍّا، كان دونكر

اليونانية. املدرسة أساس
وعلل حكمتهم، عىل واطلع املرصيني الكهنة عىل أوًال وقرأ ٦٣٥ق.م، سنة طالس ولد
كاملرصيني السنة وقسم ظلها، من األهرام ارتفاع وقاس طبيعية، بأسباب النيل طغيان
ا. جدٍّ األمر هذا من فانذهلوا الشمس اعرتى بكسوف وطنه أهل وأنبأ يوًما، ٣٦٥ إىل
منها أصغر أنَّه قدر وقد الشمس، من نوره يستمد القمر أنَّ إالَّ اليونان من يتعلم ولم
شبيهة أجساًما النجوم واعترب مناطق، خمس إىل السماء وقسم مرة. وعرشين بسبعمائة
ملئوها وقد الشعرية تصوراتهم سماء من بقومه ورجع ناًرا. مآلنة ولكنها باألرض،
من يشءِ كل أصل إنَّ وقال: األرض، من األرواح ونفى والوجود، الحقيقة عالم إىل باآللهة
تحتها. املاء هذا فعل من فيها الزالزل وإنَّ املاء،11 عىل وسابحة كروية األرض وإنَّ املاء،

اليونان أخذ فربما القديم، يف االنتشار كثري كان أوىل بمادة القول أنَّ املقالة هذه أول يف تقدم قد 10

القول. هذا من الطبيعة يف أفكارهم
السماء من كلها الجواهر أبدع ومنه صورة، لكل قابل املاء قال: املاء، هو األول املبدع أنَّ عنه نقل 11

جمود من أنَّ فذكر الجسماني، العنرص من مركب كل وعلة مبدع، كل علة وهو بينهما، وما واألرض
واألبخرة الدخان ومن النار، تكوَّنت املاء صفوة ومن الهواء، ن تكوَّ انحالله ومن األرض، تكوَّنت املاء
املسبب دوران املركز حول فدارت الكواكب، تكونت األثري من الحاصل االشتعال ومن السماء، تكونت
ذكر والنار سفًال، يكونان وهما أنثى، واألرض ذكر واملاء قال: إليه، فيها الحاصل بالشوق سببه عىل
املركبات مبدأ إنَّه أي — الثاني القول عىل واملاء الكتاب: مؤلف قال علوٍّا. يكونان وهما أنثى والهواء
«النحل». من املاء». عىل عرشه «وكان العرش، عليه الذي باملاء الشبه شديد — األول املبدأ ال الجسمانية
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أَنكزيمندر ومنهم: املادة، يف الكون أصل عن وبحث وطنه، أهل من كثري وتابعه
نحاس من لوح عىل واألرض البحر ورسم للوقت، مقياس أول فصنع ٦١٠ق.م) (ولد
للكواكب االنحناء خطوط بضبط واعتنى جغرافية، خارتة رسم من أول إنَّه أي أحمر؛
وأنَّ الكون، وسط يف معلق مستدير كقرص األرض أنَّ وزعم ومساحتها. ومسافاتها
ولم بالتتابع. تكونت اإلنسان حتى البحرية الحيوانات أدنى من فيها الحية املخلوقات
املادة فجعل أبسط، شيئًا يجد أْن أراد بل يشء، كل أصل املاء أنَّ عىل طالس يوافق
دون وإنها متناهية، وغري متالشية غري إنها وقال: يشء، كل وأصل يشء، كل قبل نفسها
كل تشمل األوىل املادة «إنَّ قال: نفسها، من نامية متحركة املاء من وأرق الهواء، رقة
أتى.» حيث إىل ويعود رضورة سيهلك يشء «كل أيًضا: وقال يشء.» كل وتدبر يشء،

مادته أنكزيمندر عىل وأنكر امليلتيني، الفالسفة من الثالث وهو أنكزيمانيس، جاء ثم
أقبل تكون أخرى مادة عن يبحث وأخذ ساكنة ألنها الحياة؛ توليد عىل تقوى ال أنها األوىل
إنَّ فقال: الهواء، يتنفس واإلنسان نَفسه، دوام عىل متوقفة اإلنسان حياة أنَّ فرأَى لذلك،
الهواء عىل تتوقف الحياة كانت إذا وإنه والحيوان، اإلنسان يف الحياة رشط إذن الهواء
رشًطا الهواء كان وإذا الدنيا، املخلوقات يف كذلك تكون أْن فباألوىل العليا، املخلوقات يف
والهواء كذلك، اإلنسان ونفس منظور غري فالهواء أيًضا، لها سببًا يكون أْن فيصح لها
الطبيعة؛ يف حي كل ونفس اإلنسان نفس الهواء كان فربما كذلك، اإلنسان ونفس يتحرك
نفس ليس الهواء إنَّ وقال: واحًدا. شيئًا والنفس والحياة النسمة أو النفس اعترب ولذلك
ظاهر هو كما األوىل وقوته األوىل مادته إنَّه أي أجمع؛ العالم نفس بل فقط، اإلنسان
يشمل الهواء هكذا علينا، وتتسلط تشملنا هواءٌ هي التي نفسنا أنَّ كما «إنه قوله: من
إىل مادة من يتغري يزال وال يتحرك، ينفك ال الفيلسوف هذا رأي عىل فالهواء يشء.» كل
وماء غيم إىل استحال تكثف وإذا نار، إىل استحال رقَّ فإذا صورة، إىل صورة ومن مادة،
سوى ليست واألرض الربد. صريَّ تكثَّف وإذا الحرارة، صريَّ أيًضا رقَّ وإذا وحجر، وتراب
ولرسعة األرض، من تطايرت أجزاء عن عبارة الالمعة السماوية واألجرام متكثف، هواء

والنار. الحرارة فيها فتولدت رقت حركتها
يف الحقيقية املعارف من يشء إىل تستند ال التي الفلسفية اآلراء هذه تقرتب فكم
الطويل والزمان البحث من للعلم اقتىض ما يخفى وال اليوم! العلم نتائج من الطبيعة
يشء كل وأنَّ كرة، األرض أنَّ طالس يعلم كان كما اليوم نعلم فإننا املبلغ؛ هذا بلغ حتى
مادة توجد أنَّه «أنكزيمندر» يعلم كان كما ونعلم طبيعي. السماء ويف األرض سطح عىل
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كل أنَّ «أنكزيمانيس» يعلم كان كما ونعلم والنمو، الحركة قوة فيها تتالىش ال أزلية أوىل
من متكونة السماوية واألجرام أرضنا أنَّ نظريه ونظن متلطف، أو متكثف هواءٌ األجسام
السماء يف تحصل تزال ال التي النيازك أنَّ أيًضا نعترب ونحن هوائية، مادة من أو الهواء
عىل وتنقض وتسخن، الهواء، يف دخولها عند تتكثف غازي، أو هوائي أصل من أجسام
يف وانبساط انقباض بحركة والربد الحر عن ونعلل متكثًفا، هواءً املاء ونعترب األرض.
والعد، الحرص تفوق الرتكيب من رضوب عىل باجتماعها الغازات أنَّ أيًضا ونعلم املادة.
الفيلسوف عن ا جدٍّ تقدمنا إننا نعم، الكون. مواد وسائر األحياء وكل جسدنا تؤلف
ما مركبًا عندنا صار إذ يظنه؛ كان مما ا جدٍّ أعم عندنا هواء لفظة وصارت اليوناني،

بسيًطا. عنده كان
أيًضا اعتمدوا بل فقط، الفلسفة عىل يقترصوا لم الذين اليونان هؤالء بعد إنه ثم
قامت واملادة، والهواء املاء الثالث: الكربى القواعد العلم يف أدخلوا والذين املراقبة، عىل
هذه وأصحاب ٥٤٠ق.م) سنة (املتوىف بيثاغوروس أسسها التي البيثاغوروسية املدرسة
الفلسفة. يف الغامضة األشياء أدخلوا الذين هم فإنهم الطبقة، هذه من يعدون ال املدرسة
املسائل إىل االستناد كانت كاليونان، الطبيعة مراقبة قاعدتهم تكون أْن عن وعوًضا
والروح األوىل، املادة وهي: األربعة، املرصية الفلسفة أركان رسم فبيثاغوروس الحسابية،
بالحساب كثريًا اشتغلوا والبيثاغوروسيون مربع. واحد يف األولني والزمان والخالء، األول،
يشءٍ «كل أو العدد» يف يشء كل «جوهر مثل من قضايا وضعوا وقد واملوسيقى، والهيئة
غري التكوين يف وأفكارهم الفلسفة. يف لها قياس ال كثرية أشياء أدخلوا وهكذا عدد»،

معناه: ما قال لوكانوس أوكلوس أحدهم أنَّ عىل واضحة

وش��م��س ق��م��ٍر م��ن ت��خ��ل��ي��ك ف��م��ا ه��ذي دن��ي��اك ف��ي ع��ش��ت وم��ه��م��ا

الضلع مربع «إنَّ لبيثاغوروس: الشهرية القاعدة عىل برين الشهري الكاتب علق وقد
األخريتني» الضلعني مربع حاصل تعدل الزاوية قائم مثلث يف القائمة للزاوية املقابلة
ثور، مائة لآللهة ضحى الكربى قاعدته اكتشف ملا بيثاغوروس «إنَّ قال: اآلتية، العبارة

بخوارها.» الجو الثريان تمأل جديدة حقيقة اكتشفت فكلما
الشهري ومؤسسها بيثاغوروس، مدرسة من أكثر فتهمنا اآللياوية املدرسة ا أمَّ
يف آليا مدينة من اسمها أخذت وقد الوسطى). (آسيا كولوفون من أكزينوفانوس

٥٤٠ق.م. سنة يف كان ووجودها سيسيليا،
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لويس الفيلسوف إىل وينسبون الدينية. األوهام ضد قام من أول وأكزينوفانوس
صورة عن منسوخ إنَّه أي اإلنسان»؛ عن محوَّل باهلل ر تصوُّ «كل اآلتية: العبارة فورباخ
ألهل قال حيث املعنى هذا إىل السابق هو أكزينوفانوس أنَّ والحال وذاته. اإلنسان
اآللهة أنَّ للبرش «يظهر الشهرية: العبارة هذه — األوهام بحر يف غاصوا وقد — وطنه
طراس وابن أفطس، وأنفها سود، آلهته فاألَسود ولسانهم، وأثوابهم البرش صورة لها
عىل آلهتها لصورت يدين واألسود للبقر أنَّ ولو أحمر، وشعر زرق بعيون آلهته يصور
األرض بطن يف املتحجرات عرف أكزينوفانوس أنَّ األوىل مقالتي يف مرَّ ولقد صورتها!»
ال عوالم توجد أنَّه وظنَّ سابًقا. موجودة كانت حيوانات أحافري إنها أي حقيقة؛ هي كما
اعتربها وإنما العوالم، عداد من السماء يف الظاهرة الكواكب يحسب لم أنَّه إالَّ لها نهاية

األرض. من نارية تصعدات
يف فإنه ٥٢٠ق.م؛ سنة ولد آسيا، من بارمنيدس أيًضا املدرسة هذه مشاهري ومن
عنده، مستحيل أمر يشء ال من يشءٍ فوجود والفراغ، العدم ينكر الطبيعة يف أرجوزته

واحد.» يشءٌ الكل وتكوين فينا يفتكر ما «إنَّ يقول: وهو
الفلسفة»: «تاريخ بَور ويقوُل

ملضادة هللا هو والكل الكل، يف هللا أنَّ ومعناه بالبنتايسم، رصحوا اآللياويني إنَّ
الكون. يف الدين أصحاب

تعليًما وأقام اآللياوية، املدرسة عن انفصل هرقليط أكزينوفانوس تالمذة وأحد
٥٠٠ق.م، سنة عاش الطبيعة، يف كتابه لغموض بالغامض ويسمى فهرقليط، جديًدا.
يكن فلم هو ا وأمَّ خاصة، الكينونة يعتربون كانوا فاآللياويون العزلة، يحب عبوًسا وكان
وتزول، تظهر فإنها املصري حالة يف دائًما هي األشياء «إنَّ قال: وقد الصريورة، إالَّ يهمه
عنًرصا واملادة واملاء الهواء اليونانيني عنارص عىل زاد وقد ما.» وقٍت يف كائنة غري ولكنها
لم الكل الواحد العالم «إنَّ أيًضا: وقال األوىل. الثالثة من أعظم ويعتربها النار، رابًعا:
تشتعل دائمة ناًرا األبد إىل وسيكون وكائن كان هو وإنما برش، وال آلهة ال أحد يصنعه

نفسه.» مع جوبرت يلعبها لعبة فهو محدود، حدٍّ إىل وتخمد
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األزلية النار من تصعد بأنها عنها ويعلل نار هرقليط قول عىل اإلنسان ونفس
واملصري، التغري حالة يف أنها والحال ثابتة، أشياء نرى أننا نظن إنا ويقول: اإللهية،12

لها. غاية وال باطلة نفسها والحياة وفارغة، ناقصة إذن فمعارفنا
حتى فيه هرقليط أسهب ولقد بودا، بتعليم يذكرنا األرضية األشياء يف العدم وهذا

املنتحب». أو «الباكي اسم ألجله عليه أُطلق
كينونة بني التوفيق يف فاجتهد طبيبًا وكان ٤٥٠ق.م)، (سنة أمبيدقلوس ظهر ثم
دارِون، ملذهب األول األب كونه عندنا اعتباره يزيد والذي هرقليط، وصريورة اآللياويني
من رضب إنَّه أي كان؛ ما تجديد عن عبارة الصريورة اعترب الغرض هذا إىل وللوصول
رابًعا عنًرصا والهواء واملاء النار املوجودة: الثالثة العنارص عىل زاد وقد الكينونة. رضوب
العلم، يف طويًال زمانًا دامت التي األربعة العنارص صاحب فهو ذلك وعىل الرتاب، وهو
وقد فلسفته، يف أثبتها وإنما يضعها، لم أرسطو ألن خطأ؛ أرسطو عنارص وتسميتها
سبب رأيه عىل كان وربما منها، أرق أثريي عنرص وهو الخامس، الجوهر إليها أضاف

الروحية. الظواهر
مخلوق. وغري أزليٍّا العالم يعترب كهرقليط وأمبيدوقل

يف كانت فيها الذي بالشوق واحدة كرة املتجمعة العنارص جميع «إنَّ قال: ثم
سبب هو وهذا الشوق؛ يضادهما اللذان واالنقسام التنافر حصل ثم ساكنة، األمر أول

بعد.» فيما العالم كوَّنا اللذين والتدافع التجاذب
األكمل فشيئًا شيئًا تكوَّنا العضوي والعالم األرض «إنَّ يقول: العالم ن تكوَّ أْن وبعد
عىل لها طاقة ال منتظمة، غري أو قياسية غري صور النمو هذا يف كان وربما األنقص، من

أنسب.» تركيبًا ونالت املوانع هذه من فتخلصت عليه، هي ما عىل الثبات
كانت ربما اإلنسان منها املركب العنارص «إنَّ يقول: ألنَّه املادة؛ تحول يعتقد وهو

املمكنة.» املركبات بسائر مرَّت قد
إىل فيها النفس ترجع معنوية غاية إىل ذلك وينسب األنفس، مفارقة أيًضا ويعتقد

الحب. أو والشوق الراحة من األوىل الحالة

األرض من تحلل وما األرض، فهو وتحجر منها تكاثف فما النار هو املوجودات َ مبدأ «إنَّ قال: 12

املاء، وبعدها األرض، وبعدها مبدأٌ، فالنار هواءً، صار النار بحرارة املاء من تحلل وما ماءً، صار بالنار
«النَِّحل». ا.ه. الفساد.» وإليها التكون فمنها املنتهى، وإليها املبدأ هي والنار الهواء. وبعدها
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القول أصحاب هم سقراط، قبل املادية الفلسفة لتاريخ الفالسفة أهم أنَّ عىل
اليونانية القاطنة من دموقريط وأصل ودموقريط، لوسيب وأعظمهم الفردة بالجواهر

٤٥٠ق.م. سنة ولد حيث أبدير يف
مذهب أبو أنَّه والظاهر كثري، يشءٌ عنه يُعلم ال — أيًضا لوسيبوس أو — فلوسيب
دقائق أو أوىل بذور بوجود قبله قال أنكزاجوراس الفيلسوف يكن وإْن الفردة، الجواهر
الطبيعية، العلوم يف عظيم شأن له الجوهري املذهب وهذا لها، عداد ال متساوية مادية

ا. جدٍّ تعاظم وقد اليوم حتى يزال وال
بالحواس تدرك ال دقائق األزل منذ فيه تتحرك «فراغ لوسيبوس: رأي عىل فيوجد
ال وهي تنفصل، أو الدقائق هذه تجتمع ما بحسب وتختفي تظهر واألشياء لها، عداد ال

تتالىش.» وال تتجزأ
تتجزأ ال بسيطة منترشة الدقائق أنَّ وتعليمه منه فأشهر دموقريط تلميذه ا وأمَّ
ال والذي الهواء، يف املوجود بالغبار شبهها وقد لصغرها، تدرك وال الحرص، تفوق أزلية
املواد سائر تتكون املختلفة اتحاداتها ومن الشمس، شعاع يف إالَّ يظهر وال عادًة، يدرك
العظم يف الجواهر أو الدقائق هذه اختالف عىل متوقف املواد واختالف وحي. جماد من
— ولها منها، أكرب فارغة بمساحات بعض عن بعضها منفصلة وهي والوضع، والصورة
مستقيمة. اصطدام وحركة دائرة حركة حركتان: — اآلخر البعض إىل بالنظر بعضها
مركبة والنفس عوالم. وتتالىش عوالم تتولد تزال وال كسعتها، له نهاية ال العوالم وعدد
ولكل الجسد، حرارة تولد النار بجواهر شبيهة كروية، ا جدٍّ لطيفة فردة جواهر من
ممنوعة أنها إالَّ الجسم عن االنفصال تطلب تنفك ال والنفس معينة. وحرارة نفس جسد

املوت. وقع التنفس وقف فإذا التنفس، بتصعد ذلك عن
تتأثر «النفس قال: به، خاص الحواس إدراك خص فيما مذهب ولدموقريط
صورة إدخال عن أو جسدي انفعال عن إالَّ تحصل ال األفكار ولكن األفكار، وحركاتها
عن فيها وتؤثر النفس، تدخل جسم كل من املنبعثة الصور وهذه النفس. إىل جسمية
حقيقة تدرك ال إذ األشياء؛ لطبيعة مطابق غري النفس يف وتأثريها الحواس، طريق
لم حيث إلخ، … األصوات ونسمع األلوان نرى فإننا حقيقة، وحدها والجواهر الجواهر،
االعتماد يلزم بل الحواس، بإدراك االكتفاء يصح فال هندسية. صوًرا إالَّ ندرك أْن يلزم يكن
وبني بينها والفرق متجمعة، فردة جواهر سوى ليسوا كذلك واآللهة أيًضا. العقل عىل
ألنها خالدة؛ ليست والنفس اإلنسان. جواهر من حياة وأكثر أقوى جواهرها أنَّ اإلنسان
نار.» جواهر وصارت الجواهر هذه انحلت املوت حصل فإذا محرتقة، جواهر من مؤلفة
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وهذه يشء.» يتالىش وال يشءٍ ال من يشءَ «ال القاعدة: هذه وضع كبارمنيدس وهو
باالختيار.» ال باالضطرار يشءٍ «كل أهم: وهي أيًضا األخرى القاعدة

تجلب الفضيلة ألن الفضيلة؛ عمل يلزم إنه يقول: فهو ا، جدٍّ بسيط دموقريط وأدب
يشءٍ؛ من خوًفا ال الخري عمل يلزم أنَّه يعتربون فإنهم األقدمني أكثر شأن وهذا السعادة.
قلق ال التي فالحياة غريه، من ال نفسه من اإلنسان يخجل أْن يلزم وإنه واجب. ألنَّه بل

األرض. يف سعادة أكرب غم وال فيها
طول الناس عند القدر جليل وعاش وهنيئة، طويلة شيخوخة لدموقريط كان وقد
الباع طويل كان أنَّه فيظهر الطب، يف سيما وال معارفه، وغزارة فضله عرفوا وقد حياته.
اختباره سعة عىل تدل ال فيه الحياة ترصف أْن ينبغي فيما وضعها التي والنصائح فيه.
الوقار من له ما عىل بل بالعلم)؛ حبٍّا السياحة عىل صباه يف ماله كل رصف (ألنَّه فقط
من تقدمه من فلسفة يف يوجد ال ما والتحديد واالرتباط الدقة من فلسفته ويف أيًضا.

صحيح: وهذا اليوم، العلم إىل منها أقرب وهي الفالسفة،
الجوهرية، األمور بجميع الجواهر يف مذهبنا يشبه الذي الجوهري مذهبه يف أوًال:
عندنا ا وأمَّ مختلفة، هندسية أشكال إالَّ لها ليس عنده الجواهر أنَّ وبينه بيننا والفرق
عندنا حركتها ا وأمَّ أوىل، حركة لها ينسب وهو الكيماوية. بالصفات بينها فاالختالف
وجواهرنا الجواهر. يف غريزيتني نعتربهما اللتني والدفع الجذب قوتي تضاد فمن
جواهره أنَّ يخفى وال الهواء.13 يف املنري بالغبار يشبهها التي جواهره من ا جدٍّ أصغر
أيًضا تصورية كانت وإْن جواهرنا ا وأمَّ الكون، أحوال عن التعليل لتسهيل تصورية

شتى. علمية وامتحانات مالحظات إىل تستند أنها إالَّ
مذهبنا يشبه آخر وقيام بعضها وزوال له، نهاية ال ما إىل العوالم كثرة يف مذهبه ثانيًا:

اليوم. الهيئة علم يف
كمذهبنا هي يتالىش»، يشءَ وال يشءٍ، ال من كائن يشءَ «ال فيها: يقول التي قاعدته ثالثًا:

القوة. حفظ ويف املادة تاليش عدم يف

التي الفردة الجواهر مجاميع من ميليارات فيها بطعمها تشعر تكاد ال التي امللح حبة فالنتن: قال 13

عيننا. تبرصها ال
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ال ما الطعن من القديم يف عليه جلب وهذا نظرينا، الغائية األسباب ينكر هو رابًعا:
هي الحقيقة ويف الكون. ربة العمياء» «الصدفة كجعله اليوم، املاديون يتحمله يزال
ال لكنه ناموس، يوجد أنَّه ينكر ال فدموقريط الكل، يف الحاكمة الصدفة ال الرضورة

اإلنسان. جهل عذر الصدفة: ويسمى لغاية، يفعل الناموس هذا بأن يسلم
وليست متحركة، جواهر إالَّ بموجبه العالم ليس الذي الحواس إدراك يف مذهبه خامًسا:
للمذاهب مطابق هو لحواسنا، أو لوجداننا ذاتيٍّا شعوًرا إالَّ واأللوان والروائح األصوات

اليوم. اإلحساس يف عليها ل املعوَّ
لدموقريط النار جواهر أنَّ بيننا والفرق كرأينا، النفسهو جوهر يف رأيه وأخريًا: سادًسا

زمانه. يف املجهولة واألعصاب، الدماغ بأفعال عندنا عنها يعربَّ
وقد األقدمني. الفالسفة سائر من أفكارنا إىل أقرب دموقريط أنَّ تقدم مما فريى
اليوم. املاديني رأي يضطهد يزال ال كما كثريًا واضطهد عرصه، يف املادي رأيه اشتهر
كل املستقبل يف إليه نسبوا ثم القول، عليه قىس فقد أرسطوطاليس، مضطهديه ومن

عنه. ذكرناه مما يتضح كما ذلك كل من براءٌ وهو طعن، كل وأوسعوه شائبة
هو ما بحقيقة اإلنسان قلب يف الشك وألقوا السفسطائيون جاء دموقريط بعد ثم
اآللهة. إىل حتى شكهم يف باستطالتهم إالَّ نظرنا يف أهمية لهم وليس سيعلم. وما معلوم،
موجودون أنهم اآللهة عن يقال أْن يستطاع ال إنه قال: (٤٤٠ق.م) بروثاغوراس منهم
مألَ الذي فاالضطهاد كتابه. وأحرق أثينا من وطرد بالجحود فاتهم موجودين؛ غري أو

اليونان. ميثولوجيا عهد من حتى ا جدٍّ قديم الدين ألجل مظالم العالم
الثالثني برئيس امللقب كريتياس وأحدهم الزمان، مع السفسطائيون تجارس ثم
الجاهل. الشعب ليخدعوا دهاة أناس اخرتاع سوى ليسوا اآللهة أنَّ جهاًرا يعلم رشع ظامًلا
اصطالح من والظلم العدل ويجعلون املطلق، الخري ينكرون السفسطائني أنَّ ومعلوم
ووضع املسيح، قبل الرابع القرن يف كان الذي أريستيب تطرف ثم االجتماعية. الهيئة
هي عنده فاللذة الوجود، غاية اعتربها التي اللذة عىل أسسه األخالق يف جديًدا علًما
العاقل. إالَّ سعيًدا ويكون النفس وضبط التأمل بني يجمع أْن يستطيع وال السعادة،

النفس. عذاب من أشد الجسد وعذاب النفس، لذة من أفضل الجسد ولذة
كثريَ امُلعارشة، َحَسَن العرص، ذلك يف األكابر مجالس كثريًا يغىش أريستيب وكان
«بالتون» العظيم بخصمه كثرية مراًرا اجتمع أْن له اتفق وقد الحكام. عىل كذلك الرتدد
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ثيودورس أريستيب مدرسة من خرج وقد — السرياقويس» «النيس عند الحكيم —
الجاحد.

النظرية، للفلسفة الجو خال ثم سقراط. قبل املاديني الفالسفة آخر كان وأريستيب
عن صفًحا هنا ونرضب وأرسطوطالس، بالتون الشهريان الفليسوفان فيها واشتهر
الفلسفة بتاريخ يختص يشءٌ فلسفتهم يف ليس ألنَّه سقراط؛ معلمهما ذكر وعن ذكرهما،

املادية.
الشهري، الطبيعية الفلسفة صاحب سرتاتون وهو أرسطوطاليس تالمذة أحد أنَّ إالَّ
أو القوة فإن مادي؛ مذهب له كان أنَّه القليل إالَّ منها يبلغنا لم التي تعاليمه من يظهر
اإلحساس. عىل املبني العلم إالَّ سرتاتون يعتربه ال العالم يدبر أرسطو عند الذي العقل
يجد وال بها. متصلة طبيعية بقوى املادة من مشتق حي كل بل يشءٍ، كل أنَّ يعترب وهو
والعقل إله، الطبيعة كل بل يشء، كل باطن يف أرسطو يضعه الذي الروحي للمبدأ لزوًما

رضورة. قبله الحواس شعور يقتيض فكر كل ألن حسية؛ قوة عنده
٣٤٢ق.م سنة ولد إبيقورس، العظيم الفيلسوف ظهر سنة بمائة سقراط بعد ثم
زيود،14 تكوين املدرسة يف يقرأ وهو سنة ١٤ ابن كان إذ له وحدث أطيكا، من قرية يف
يف فحار الكاوس؟ أتى أين من حينئٍذ معلمه فسأل يشءٍ، كل مبدأ الكاوس يجعل حيث
الجواهر يف وتعليمه دمقريط َ فقرأ بنفسه، ينظر وأخذ الفلسفة، يف هام ثمَّ ومن الجواب.
السياسية االرتباكات من هربًا وطنه؛ إىل عاد ثم أرسطو. تالمذة عىل قرأ أثينا ويف الفردة،
السن، يف تقدم وقد إالَّ إليها يرجع ولم الكبري، اإلسكندر موت بعد أثينا فيها وقعت التي
اآللهة يحرتم وكان قرباه. ذوي بني كأَنه بتالمذته، محاًطا وعاش بستانًا فيها فاشرتى
الفلسفة، مباحث من دائًما يخرجها كان ولكنه بالده، أهل اعتقاد يف متواتر هو ما عىل
العوالم بني الكائنة املساحات يف مقيمة لها، عمل ال خالدة أزلية كائنات يتمثلها وكان
واجب غري اآللهة احرتام أنَّ وعنده الطبيعة. مجرى من وال األرض، من يشءٌ يهمها ال
بما شبيهة حالة يف عائشة البرش من أكمل بًرشا إالَّ يعتربها وال لكمالها، بالنظر إالَّ
من القصد غاية هو وهذا وجع. كل من خاٍل سعيد وجود وهو فلسفته؛ يف يتصوره

لهومريوس. معاًرصا كان أنَّه البعض ويقول امليالد، قبل التاسع القرن يف كان يوناني شاعر اسم 14
إىل تُرجم وقد العالم، وتكوين اآللهة تسلسل يف شعره منها مختلفة، موضوعات يف أشعار عدة نظم

الحية. اللغات أكثر
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أنَّ عىل بينهم. املتبادل الوالء صدق عىل املجتمعني األحبة من مؤلفة كانت التي مدرسته
بدون ولكن شنعة، كل إليهما ونسب الكاذبة للتهم عرضة أصبحا ومؤسسها املدرسة
٧٢ سن يف تويف وقد ا. جدٍّ طاهرة كانت إبيقورس حياة أنَّ مقرر ألنَّه صحيح؛ إسناد
شهر كل من العرشين اليوم يف لهم تركه الذي البستان يف يجتمعون تالميذه وبقي سنة،

النريوز. لهذا معلوًما مبلًغا قرر قد إبيقورس وكان موته، بعد طويًال زمانًا
وأحسن ملخصاتها. إالَّ منها لنا ليس كتاب، ثالثمائة من نحًوا إبيقورس كتب وقد
«لوكراسيوس الالتيني الشاعر أرجوزة هو تعاليمه ملعرفة عليها يُعتمد التي املوارد
األشياء»، «طبيعة يف (٩٥–٥٢ق.م) إبيقورس بعد املذهب هذا زعماء أعظم كاروس»،

اسمها. تغري وقد إبيقورس كتب بعض من نسخة كانت ربما األرجوزة وهذه
املذهب وهما فقط، مذهبني عىل إالَّ اليونان فلسفة من يعوِّلوا لم الرومان أنَّ واعلم
كان العظام رومه رجال من وكثري إبيقورس. ومذهب زنون،15 مذهب أو الستوييس
خنزير «أنا بقوله: نفسه يصف كان فإنه كهوراس، إبيقورس مذهب من بكونه يفتخر
جهده بذل وقد املذهب، هذا خصوم من فكان شيرشون ا وأمَّ إلخ.» إبيقورس… قطيع من
ستويسيٍّا، كان بروتوس أحدهما قيرص أعداء الجمهوريني كبار من واثنان تحقريه. يف
عهد عىل مجدها أوج إبيقورس فلسفة بلغت وقد إبيقورسيٍّا. كان كاسيوس والثاني

لها. تابع غري عرصه شعراء من أحد يكن ولم أوغوسطوس، اإلمرباطور
أهم اعتربه الذي األخالق بعلم منها تعلق فيما ظاهر إبيقورس فلسفة وفضل
وهي: اليونان، فلسفة يف عليها املعتمد الثالثة األقسام فلسفته يف أيًضا راعى وقد املسائل.
مساعدين سوى والطبيعيات املنطق يجعل لم أنَّه إالَّ األَدب، وعلم والطبيعيات املنطق
بتخفيف اإلمكان قدر عىل سعيدة الحياة تكون حتى الحياة، يف رضورة الالزم العلم لهذا

الحسنة. باألخالق والتخلق بالحكمة مصائبها
غري والفراغ الفردة بالجواهر نظريه وقال الطبيعيات، يف دموقريط حذو حذا وقد
فيه وحركتها له، نهاية ال الذي الخالء هذا فراغ يف دائمة حركة متحركة الجواهر أنَّ

الرواقيني؛ زنون الفالسفة ومن الشدائد، عىل بالصرب ويأمر الفضيلة، عمل يف السعادة يجعل مذهب 15

فلسفته سميت هذا ومن «بسيل»، املسمى أثينا أروقة أحد تحت تعاليمه يلقي كان ألنَّه كذلك سمي
ومات بالعمل، القول يقرن فيها نفسه هو وكان ا، جدٍّ عالية الفضيلة يف فلسفة وهي الرواقية، بالفلسفة

وطنه. أهل من الوقار أسباب بكل ومحاًطا األيام، من شبعان شيًخا
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حركة وتحدث ببعض، بعضها تصطدم بحيث بعض موازاة عىل بعضها بانحراف
متنوعة عديدة وصور تراكيب إىل تؤدي الحركة وهذه الزوابع، كحركة مخروطية لولبية
ظواهر جميع يف يَر لم كإبيقوروس دموقريط أنَّ البعض استنتج هذا ومن ومتغرية.

العمياء. الصدفة فعل إالَّ الطبيعة
العقلية،16 اللذة ا جدٍّ عليها يفضل بل كأريستيب، الجسدية اللذة يعترب ال وإبيقورس
كجوبتري.» سعيًدا أكون أْن أقدر املاء، من وقدح الشعري خبز من برغيف «إني ويقول:
أعظم. السعادة وكانت سهًال، بها القيام كان اإلنسان احتياجات قلَّت كلما كالمه: ومن
الفضيلة ا وأمَّ صديقه. ألجل املوت عىل يقدم أْن عليه ينبغي واإلنسان ثمني، كنٌز واملحبة
يتوقف يشءٍ كل بل بنفسه، رديء أو جيد يشء ال أنَّه يقول إذ عنده؛ نسبية اعتيادية فهي
ومدرسته إبيقورس وعند فائدة. ذات فهي وحدها الرشائع ا وأمَّ واملناسبة، املوافقة عىل

القديم.17 يف املادية الفلسفة تقف

عقًال، تُدرك أجسام املوجودات مبادئ أنَّ يرى فكان دمقراطيس، أيام يف تفلسف الذي إبيقورس ا أمَّ 16
ثالثة لها أنَّ إالَّ لها، نهاية ال األجسام وكذلك له. نهاية الالَّ الخالء يف الخالء من تتحرك كانت وهي
أنَّ وذكر فقط. والشكل العظم شيئني: لها أنَّ يرى كان ودمقراطيس والثقل، والعظم الشكل أشياء:
فاصطكت محسوسة، غري موهومة أي معقولة؛ وهي تنكرس، وال تنفعل ال أي تتجزأُ؛ ال األجسام تلك
وتحركت وأشكالها، العالم هذا صور اصطكاكها من فحصل واتفاًقا، اضطراًرا حركاتها يف األجزاء تلك
صانًعا لها يثبتوا فلم باالتفاق، قالوا أنهم عنهم يحكى الذي هو وذلك لتحرك. جهات من أنحاء عىل

«النَِّحل». ا.ه. والخبطة. باالتفاق العالم حصول فلزمهم الصورة هذه وأوجد االصطكاك، أوجب
فوق فهي الصور ا وأمَّ فارغ، فمكان الخالء ا وأمَّ والصور. الخالء اثنان: «املبادئ قال: إبيقورس 17
املعاد. وإليها املبدأ فمنها إليها، ينحل فإنه منها ن كوِّ ما وكل املوجودات، أبدعت ومنها والخالء، املكان
كالحيوان واإلنسان وتدثر. تضمحل كلها بل وجزاء، مكافأة وال قضاء وال حساب الفراق بعد وليس
قدر عىل تلقائها من كلها العالم هذا يف األنفس عىل ترد التي والحاالت العالم، هذا يف مهمل مرسل
عليها فريد وقبًحا ا رشٍّ فعلت وإْن وفرح، رسور عليها فريد وحسنًا خريًا فعلت فإن وأفاعيلها، حركاتها
يظهر ما بقدر األخرى األنفس مع حزنها وكذا األخرى، باألنفس نفس كل رسور وإنما وترح. حزن

«النحل». ا.ه. أفاعيلها.» من لها
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الخامس القرن حتى إبيقورس عهد من هاجًعا بقي الفلسفة يف املادي الرأي إنَّ
فلسفة سيما وال املجردة، الفلسفة سادت الطويلة املدة هذه بحر ويف للمسيح، عرش
يف النرصانية انتشار الوسطى العصور يف تأييدها عىل ا جدٍّ ساعد ومما أرسطوطاليس،
يعتدُّ قلما فأرسطوطاليس السقوط، إىل املذكورة اململكة تداعت وقد الرومانية. اململكة
عنها خارجة للمادة الرضورية الصورة ويجعل ذاتية، حركة كل عنها وينفي باملادة
النرصانية فالسفة وبني بينه والفرق أول. محرك وجود برضورة ويقول لها، ومضادة
هو وإنما ذلك، لها املادة ألن له؛ صانع أو للعالم خالق غري عنده األول الكائن أنَّ ذلك يف

له.1 محرك
الغاية خدمة إالَّ لها غرض ال النهج هذا عىل النرصانية يف الفلسفية األفكار وبقيت
الهيئة، علم يف تعاليمهما ووضعا وكوبلر كوبرنيخ وقام أمريكا، اكتشفت حتى الالهوتية
العلوم مجرى تتبع أن لها اقتىض إذ الفلسفة؛ وجه غريت ثورة األفكار يف حصل ذلك عند
ماديني. أو طبيعيني أو عمليني اسم عليهم أطلق هذا مجراها تبعوا والذين الطبيعية.

من واحدة دفعة يتحرروا أْن املحدثون املاديون الفالسفة يستطع لم األمر أول ويف
عرش خمسة مدة األفكار بها اختمرت مبادئ هجر السهل من ليس ألنَّه أرسطو؛ فلسفة
من وأول منها. الصحيح تأييد بدعوى توضيحها يف اجتهدوا بل كليٍّا، ينبذوها فلم قرنًا

بومبوناتيوس. بطرس اسمه طلياني فيلسوف أساسها يف معوًال رضب

الصورة. مع باتحادها إالَّ ذلك لها وليس خصائص، وال صفات بنفسها لها ليس املادة أنَّ بالتون يزعم 1
صور باجتماعهما يولدان ذكر، واآلخر أنثى، أحدهما والصورة، املادة بعنرصين: قائمة عنده فاألجسام

الوجود.
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أمٌر النفس خلود أنَّ فيه بنيَّ النفس، خلود يف كتابًا ١٥١٦ سنة الفيلسوف هذا نرش
ال صفتان واملادة الصورة أو والجسم الصورة ألن أرسطو؛ حسب به التسليم يستحيل
النفس أنَّ كيف يربَهن أْن أوًال يقتيض اإلنسان بخلود التسليم أريَد «إذا قال: تفرتقان،
نفتكر. أْن لنا يمكن ال أفكار بدون فإنه فيه، تعمل أو فيها يعمل جسم بدون تحيا
مادي وغري أزيل بذاته الفكر أنَّ ينكر وال وأعضائه. الجسد عىل تتوقف نفسها واألفكار
وال الزمان، عن مجرًدا ليس وهو بالجزئي، إالَّ الكيل يدرك فال بالحواس، مرتبط أنَّه إالَّ
علم فيها يبقى ال إذ مائتة إذن فنفسنا وتحرض؛ تغيب األفكار ألن األوقات؛ من وقت يف

ذكر.» وال
باملكافأة، طمًعا عملها من ا جدٍّ َألَنْبَُل فضيلة ألنها الفضيلة عمل «إن أيًضا: وقال
حتى النفس؛ خلود يعلمون العموم مصلحة ألجل الذين السياسة أرباب يُذم ال أنَّه عىل
لذة عن سواهم يتبعه الذي القويم السبيل يف رجاءً أو خوًفا واألرشار الضعاف يسري
النفس، خلود ينكرون أرشار علماء سوى يوجد ال إنه يقال: ما صحيح غري ألنَّه وهًوى،
يكونوا لم وسناك وسيمونيد وبلينوس أومريوس فإن به، فيقرون األفاضل الحكماء ا وأمَّ

أغراضهم.» عبيد وليسوا أحراًرا كانوا بل ذلك، يعتقدوا لم ألنهم أرشاًرا؛
يجلب الوحي «إنَّ ويقول: املسيح، لرشيعة رضوخه يؤكد فبومبوناتيوس ذلك ومع
جميع أنَّ إالَّ اقتناع، أم منه ذلك أَِمَراءٌ ندري وال الفلسفة.» تستطيعهما ال ويقينًا تعزية
لخوفهم ذلك كان وربما نظريه؛ كانوا عرش السابع القرن نصف العرصحتى هذا فالسفة
تأصل شدة أيًضا السبب ولعلَّ بأفكاره، ح رصَّ من منه ينُج لم الذي بالنار الحريق من

الزمان. ذلك أهل نفوس يف اإليمان
فزعزع كوبرنيخ لنيقوال السماوية» األجرام «دوائر كتاب ظهر ١٥٤٣ سنة يف ثم
األرض حركة بنيَّ إذ حذوه؛ حذا ومن بأرسطوطاليس الثقة وأضعف اإليمان، أركان

الشمس. وحول نفسها عىل املزدوجة
طلياني فيلسوف وهو برونو، جيوردانو الحديث التعليم هذا زعماء أعظم ومن
إىل جمع وقد شتى، مسائل يف املاديني مع يتفق أنَّه إالَّ البانتايسم،2 مذهب من أيًضا
والعالم واحد، يشء واملادة والعالم األرض أنَّ وعنده االطالع. سعة الفلسفي النظر دقة

مختلفتني، صورتني اعتبارهما مع واحًدا شيئًا والكائنات هللا يجعل مًعا، وديني فلسفي مذهب 2

املتناهي وغري الترصف، املطلق هللا املذهب هذا موجب فعىل املطلق، الوجود عن منفصلتني غري ولكنهما
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جزءٌ اإلنسان ونفس هللا. مظاهر من مظهر وهو أجزائه، كل يف حيٌّ له نهاية ال وجود
ا وأمَّ بيثاغوروس، عىل يعتمد كان فكوبرنيخ نظريه. خالدة هي ولذلك اإللهي؛ العقل من
وقف وقد لها، حدَّ ال العوالم أنَّ يرى مثله وهو لوكرس، عىل كان اعتماده فجل برونو
والحرص العد تفوق شموس بأنها الثابتة النجوم وفرس كوبرنيخ ونظام الرأي هذا بني
وكل األصول كلَّ فيها وتحتوي حي، يشءٍ كل أم رأيه عىل واملادة سيارات. تحيطها
فمنيٍّا، فدًما، فكيلوًسا، خبًزا ثم سنبلة، صار بذرة األمر أول يف كان ما «إنَّ قال: الصور
غشيمة، أخرى مادة أو حجر أو تراب إىل تتحول والجثة هامدة. فجثة فإنسانًا، فجنينًا،
األشياء سائر إىل يتحول يشءٌ ذلك عىل فيوجد الدوام. عىل وهكذا الدور هذه يرجع ثم
فإنها فقط، املادة إالَّ املبدأ باسم وجدير خالد، حقيقة ثابت يشء فال يتغري. ال واحد وهو
كل وتفوق املادة تلبسها التي والصور املقادير. وكل الصور كل وحدها فيها تتضمن
إالَّ حقيقة يحصل ال موت يقع وحيث باطنها، يف تتولَّد بل خارج، من تأتيها ال حرص

آخر.» وتركيب مركب انحالل أو جديد وجود توليد
التي وهي يشءٍ، لكل الصحيح الجوهر فيه املادة ألن مادي؛ الحقيقة يف الرأي فهذا

رأينا. كما املادة تحدد التي هي عنده الصورة فإن ألرسطو، خالًفا الصور تكون
قضاة أيدي يف أخريًا ووقع وأملانيا، وفرنسا إنكلرتا إىل فرحل كثريًا برونو واضُطهد
تأثري لتعاليمه كان وقد ،١٦٠٠ سنة رومه يف بالنار وأحرق عليه فحكم فنيسيا، يف الدين

الفلسفة. مجرى يف عظيم
املادي والرأي ودكارتوس، باكون إىل راجع الفلسفة تجديد يف األعظم الفضل أنَّ عىل

عرش. السابع القرن أوائل يف وذلك وهوبس، جساندي إىل

نوعني: عىل وهو إليه. يردها ثم باالنتشار، أو بالتحول أو بالفيض منه املتناهية الكائنات يخلق
هللا صور من وصور ظواهر مجموع كأَنها الطبيعة إىل ينظر الذي الفكري، أو التصوري البانتايسم
يجعل الذي الطبيعي البانتايسم والثاني املعروف. الصوفيني مذهب وعليه متميز، مادي وجود دون من
باألرسار، االعتقاد إىل يميل واألول هو. إالَّ ليست نفسها والطبيعة الطبيعة، يف منترشة عامة صورة هللا

نفسه. املاديني مذهب يف كما الكون بمادية القول إىل يؤدي والثاني
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طريقة وبصاحب الحديثة، الطبيعية العلوم بأبي ويلقب (١٥٦١–١٦٢٦) فباكون
وهو واالختبار. املعاينة عىل والفلسفية العلمية معارفه يف اعتماده جل يجعل االستقراء،
القديمة الفلسفة مذاهب من يتبع لم أنَّه ذلك عىل والربهان املادي، الرأي من ا جدٍّ قريب
الفردة. بالجواهر إالَّ عنها التعليل يمكن ال الطبيعة إنَّ يقول: حيث دموقريط مذهب إالَّ
نظًرا باطلة لنا تظهر قد الدينية الحقائق إنَّ يقول: ألنَّه الدين؛ ضد متعصبًا يكن ولم
اإلنسان درس إنَّ ويقول: واألرواح، املالئكة شأن فلسفته يف يهمل ولم علمنا، لقلة
وهذا ذلك. من أرفع غايته بل فقط، معارفنا توسيع به يراد ال هللا صورة عىل املصنوع
تناقض يف يوقعه ما كثريًا األشياء، يف الطبيعي النظر من له ما مع فيه، الروحاني امليل
روًحا ويجعلها عاقلة إىل النفس ويقسم علم، الالهوت أنَّ إىل يذهب وهو نفسه. مع
قال وقد أيًضا. الحيوان عىل ويطلقها املادة عن تتولد عاقلة غري وإىل املادة، عن منفصلة
عن الروح يفصل ألنَّه الروح؛ إدراك عن تعجز فلسفته بأن يقر باكون إنَّ كونوفيرش:
وقد الدماغ، ومقرها بالجسد فمتعلقة النفس ا وأمَّ يدرك، ال شيئًا الروح يجعل إذ النفس

املادة. يف أفكاره لبث سياسة منه ذلك أنَّ بعضهم ظنَّ
فهو ا، تامٍّ فصًال والجسد الروح بني فيفصل (١٥٩٦–١٦٥٠) دكارتوس ا وأمَّ
قوله عنه يثنى الذي وهو الروحاني، واملذهب الفلسفة يف الحقيقي التثنية مذهب صاحب
عىل ال لباكون خالًفا فلسفته يف يعتمد وهو موجود.» أنا إذن أفتكر «أنا مثًال: صار الذي
املادي، الرأي من هو كثرية أمور يف أنَّه عىل التجريد. أو االستدالل عىل بل االستقراء،
يف ماديٍّ أعظم دالمرتي بأن القول عىل فنقترص هنا ذلك فصلنا إذا الرشح بنا ويطول

دكارتوس. مبادئ عىل بعضها يف فلسفته أسس عرش، الثامن القرن
طريق يف سار منهما وكل فلسفتهما، يف متفقني غري هما إذن ودكارتوس فباكون
روحاني. أو نظري والثاني حيس، أو مادي أو عميل أحدهما اليوم، حتى مفتوًحا يزال ال
و«شلني» و«فيخت» و«كنت» و«لبنيتز» «سبينوزا» بعده: دكارتوس طريق يف سار وممن
إىل نصل حتى و«لوك»، و«هوبس» «جسندي» باكون: طريق ويف كثري. وغريهم و«هجل»

اليوم. إىل ومنه عرش، الثامن القرن يف للفرنسيس املادي الرأي
عن كتبه ملا املادي الرأي مجدد أنَّه ويعترب ،١٥٩٢ سنة فرنسا يف ولد فجسندي
من معارصيه كسائر الخفية سبيل عىل ولكن الجهر، سبيل عىل ال له منتًرصا إبيقورس
بأنهم بالترصيح، كالمهم يفتتحون املادية مبادئهم بسط قبل كانوا الذين الطبيعيني،
مذهبه بسط يف الرشوع قبل فإنه مثًال؛ دكارتوس نظري للدين املطلق الرضوخ راضخون
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أنَّه إالَّ واحدة، دفعة العالم خلق تعاىل هللا أنَّ يف شك عندي «ليس يقول: العالم ظهور يف
نفسه.» من يتكوَّن أْن العالم يمكن كان كيف معرفة من بأس ال

كراهتهما عىل إالَّ يتفقا ولم نقيض، طريف عىل كانا دكارتوس ومعارصه فجسندي
يف اجتهد وقد االختبار، عىل يعتمد وجسندي العقل، عىل يعتمد فدكارتوس ألرسطو.
عن الجسد بانفصال يسلم ولم دكارتوس. جسيمات مذهب ضد الجوهري املذهب تأييد
وال فيه. محلول وجوهر حالٍّ فاكر جوهر بني بالفصل وال دكارتوس، رأي عىل الروح

إبيقورس. إىل مذهبه كل يف يستند ألنَّه ذلك؛ من أكثر عنه الكالم بسط إىل حاجة
هو يشءٍ أي ليعرف فلسفته؛ يف فبحث ١٥٨٨ سنة املولود هوبس3 توما ا وأمَّ
محض؛ حيس الشعور يف ومذهبه الحية. الكائنات يف والصور الشعور يولد الذي ذاك
عن مسببة الجسد أجزاء يف حركة عنده فاإلحساس الحواس، إىل يشءٍ كل يرد إنَّه أي
كالنور فينا، تحصل إنما التي اإلحساس صفة يفصل وهو خارج، من األشياء حركة
االختبار من آتية معرفة كل إنَّ يقول: وهو نفسها، األشياء حركة عن والصوت واللون
انفعال من املتولدة واألفكار الصور نسبة يف مقابلة إالَّ ليسا واإلدراك والعقل الخارجي،
وتصور األعصاب، بواسطة يكون الحيوان باطن إىل االنفعاالت هذه وتبليغ الحواس،
فيما ا وأمَّ كله». الحيوان يف فعل «رد إالَّ ليس ذلك عن يحصل الذي الخارجية األشياء
وينظر الالهوت، لعلماء بقي ما ويرتك منه، أسبابه تدرك ما عىل فيقترص بالعالم تعلق

جسماني. كائن كأنَّه عنه تعليله يف هللا إىل
باالتصال عاش حيث باريس إىل والتجأ الشعب، من خوًفا إنكلرتا من هرب وهوبس
الوصول موضوعه علم إنها بقوله: الفلسفة يعرِّف وهو كثريًا. عنه أخذ وقد جسندي، مع
أْن أراد وقد باألسباب. واملسببات باملسببات، األسباب معرفة إىل الصحيح باالستنتاج
يعترب وال والصناعة. السياسة تخدم أْن يجب إنها فقال: عملية، فائدة للفلسفة يكون
وحافظت الخوف هذا عىل الرشيعة صادقت فإذا الخوف، ونتيجة أوهاًما إالَّ الدين

خرافة. فهو وإالَّ دينًا صار عليه الحكومة
منها استفادت التي إنكلرتا يف ا جدٍّ حميًدا تأثريًا وباكون هوبس تعاليم أثرت وقد
القسوة عرص فيها انقىض ملا فإنه سواها؛ من أكثر عندها العادة هي كما معامالتها، يف

إنكلرتا» تمدُّن «تاريِخ يف «بوكل» ويعتربه املادية، الفلسفة تاريخ يف إنكلرتا فالسفة أعظم من هوبس: 3

نظًرا. املفكرين أبعد ومن كعبًا، الٌكتَّاب أعىل ومن عرش، السابع القرن يف اإلكلريوس أعداء ألد من
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العلوم تنشيط إىل حكامها يف امليل اشتد الرياء، موجب وانتفى األفكار، عىل والضغط
عليه أجرى حتى ا، جدٍّ هوبس يود كان الذي الثاني وكارلوس االختبارية. واملعارف
لالختبارات معمل قرصه يف عنده وكان ماهًرا، طبيعيٍّا كان غرفته يف رسمه وعلق الرواتب
السيدات وصارت الجميع، بني والكيماوية الطبيعية العلوم حب انترش وقد الطبيعية.
وهكذا والكهربائية. املغنطيسية امتحاناتهم وتحرض العلماء، حلقات عىل ترتدد النبيالت
حميًدا، عمليٍّا ماديٍّا منهًجا بها ونهجت رسيًعا، تقدًما الطبيعية العلوم يف إنكلرتا تقدمت

وأقواها. األمم أغنى قليلة قرون يف أصبحت حتى عظيمة فوائد عىل منه حصلت
(املولود لوك جون الشهري هوبس بعد إنكلرتا يف املادية الفلسفة يف تميزوا الذين ومن
األفكار بمضادته املادية للفلسفة السبيل مهد أنَّه إالَّ ماديٍّا يكن لم وإْن وهو ،(١٦٣٢
بالطب، أيًضا اشتغل بالفلسفة اشتغل أْن بعد ثم الحواس. عن املجرد والعقل الغريزية
األمور يف هوبس مبدأ ضد عىل وكان لهوبس، خالًفا السياسية األمور يف يتداخل ولم
وعاش األرستوقراطية. األثرة أنصار من فكان هوبس، بخالف ديموقراطيٍّا االجتماعية
ثورة حصلت حتى أفكاره بسبب له الحكومة ملضادة وطنه؛ عن متغيبًا طويًال زمانًا
وحدودها، اإلنسان معرفة أصل يف أو البرشي» اإلدراك «يف وكتابه إليه. فعاد ١٦٨٨ سنة
يف متنور كل رسيًعا إليه انضمَّ بحيث للغاية، وجيل ا جدٍّ واضح ١٦٩٠ سنة ظهر الذي

فيه: ما أهم مخلص وهذا إنكلرتا.

ويف ودكارتوس، لبالتون خالًفا غريزية معلومات وال مبادئُ وال أفكار يوجد ال
ال ألننا غريزية؛ منطقة أو أدبية حقائق وال أولية أفكار فينا يوجد ال الجملة
وزمان، مكان كل يف واحد اعتبار ذات منطقية قضية أو أدبية حقيقة نعلم
قضايانا بوجود يعلمون ال عقولهم تتهذب لم والذين املختلفة. الشعوب ويف
عن وفضًال غريزية؟! إذن تكون فكيف األدبية، حقائقنا بأكثر وال املجردة،
الجزئي، قبل الكيل ندرك ال باالختبار عليها نتحصل التي معارفنا يف فإننا ذلك

الكيل. ثم أوًال، الجزئي ندرك بالضد بل
عليه تنطبع أبيض قرطاس أو صقيل بلوح أشبه اإلنسان فعقل
ما مصدر هي الخارجية املحسوسات وهذه خارج، من اآلتية املحسوسات
االختبار، عىل متوقف معلوم «كل كوك: قال املعلومات. من عقلنا يكتسبه
عقلنا أعمال أو املحسوسة، الخارجية األشياء ا إمَّ موضوعها التي ومراقبتنا
سوى ويف االفتكار، مواد كل لعقلنا تقدم التي هي بالتأمل الحاصلة الباطنة
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التي الصور بعض معرفة يكتسب ال والولد فكر.» يوجد ال املصدرين هذين
ألمكن أردنا فلو فشيئًا، شيئًا حواسه بواسطة إالَّ املستقبل يف معرفته مواد هي
املألوفة. األفكار من الطفيف دون شيئًا إالَّ يكتسب ال بحيث ولًدا نربي أْن لنا
أصل ال أوليَّات أو مبادئ يسمونه مما كثريًا رءوسنا يف يغرسون حداثتنا ويف
ال أفكاًرا فينا نجد اإلدراك سن بلغنا فإذا أخرى، عجوز أو جدتنا َوْهم إالَّ لها
غريزية. إنها أي الطبيعة؛ من أو هللا من إنها فنقول: فينا، نشأت كيف نعلم
يكن لم العقل يف يشءَ «ال وهي: القضية هذه يف هي املالحظات هذه وخالصة

قبل.» من الحواس يف

معرفة أي تأميل؛ والثاني: حيس، أحدهما: تقدم؛ كما نوعني للمعرفة بأن يسلم ولوك
طبيعة من األخري هذا يعترب أنَّه إالَّ فينا. الباطنة األشياء ومعرفة عنا الخارجة األشياء
وال غريزية، ليست التأملية فاألفكار الحواس، بغري آتية بمعرفة يسلم ال إذ أيًضا؛ حسية

االختبار. نتيجة بل روحانية،
الحر» «الفكر كتابه ويف معلمه، من أبعد إىل ذهب كوك تلميذ كولونس أنطوني ثم
يُسلِّم ولم الالهوت، علم عىل وأنحى الدين، ونفى التوراة، يف طعن ١٧١٣ سنة املنشور

العقل. رشيعة غري برشيعة
بطرس املدعو الفرنساويني املفكرين أحد نفسه الوقت يف املذهب هذا ذهب وممن
التاريخي، التمحيص يف كبري قاموس صاحب وهو سنة، ٣٢ سن يف ١٧٠٦ سنة تويف بيل،
بدون األمة و«تقوم باألوهام»، االستمساك من أفضل «الجحود قوله: مثل من أفكار له

النفس». و«بخلود باهلل»، االعتقاد
وموضوعه اإلنكليزي تولند جون ألفه الذي الكتاب ينسب كوك فلسفة تأثري وإىل
الكتاب هذا انترش وقد .١٧٠٢ سنة كانت منه الثالثة والطبعة أرسار» بال «النرصانية
يهرب أْن اضطر حتى مؤلفه السلطة أهل فتعقب الناس، بني عظيم تأثري له وكان ا، جدٍّ
أكثر تطرف ثم األرسار. حيث من إالَّ الدين ضد يشءٌ هذا كتابه يف يكن ولم إنكلرتا، من
الفالسفة) من وكانت بروسيا، ملكة (شارلوط سريينا إىل رسائله يف إنه حتى فأكثر،
ومتحركة حية عنده فاملادة واملادة، القوة يف يشءٍ كل أصل وجعل املادي، بالرأي رصح
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سكونًا ساكن جسم4 يوجد وال يفرت، ال والصور املواد يف تبادل يشءٍ وكل نفسها، من
املادي. بالعالم مرتبطة دماغية جسدية حركة سوى ليس والفكر مطلًقا،

وكالهما الفرنساوي، وكونديلياك اإلنكليزي ِهوم دافيد لوك خطوات عىل سار وممن
يف الخوض وقبل ا. جدٍّ فيه املادية الفلسفة انترشت الذي عرش الثامن القرن رجال من
فيما نذكر لم ألننا عرش؛ السابع القرن يف أملانيا إىل نظرنا نحول أْن بنا يليق العرص هذا

فنقول: والفرنساويني، واإلنكليز الطليان من فالسفة أسماء إالَّ تقدم
سوى منها لنا وليس ذكره، من يعادل أحد فيها يكن لم العرص هذا يف أملانيا إنَّ
والفرنساوية. الالتينية بني العبارة ركيكة املؤلف، اسم مجهولة النفس جوهر يف رسالة
اآلراء وضد النفس، بجوهر املتعلقة الالهوتية الفلسفية األفكار ضد مؤلفها فيها قام وقد
الدقيقة، الدماغ ألياف يف حركة أنَّه العقل ويعرِّف الجسد، يف مقرها خص فيما املتضادة

الجسد. عن منفصلة نفس بوجود يسلم وال
من ليست األفكار إنَّ قال: (١٦٩٧ (سنة ولف بنكراسيوس األملاني الطبيب إنَّ ثم
قال ومثله للدماغ. وبالتخصيص للجسد، مادية أعمال هي بل الروحانية، النفس أعمال
أنَّ إىل وذهب وروحانيتها، النفس خلود أنكر فإنه (١٦٩٢)؛ ستوش فريدريك أيًضا
وتولد السليمة، العروق يف تجري التي واألخالط الدم بني اعتداًال إالَّ ليست اإلنسان نفس

اإلرادية. وغري اإلرادية األعمال جميع

يوجب ال الدين أنَّ إىل يذهب الفكر، حر وكاتب فيلسوف وهو — شفتسبوري اللورد عن تولند روى 4

اختالف عىل كالمه عرض يف أصدقائه من مجلس يف قال أنَّه — عليها يبعث وال رضورًة، الفضيلة
هو؟» األديان «أي قائلة: الحارضات السيدات إحدى فسألته واحد»، دين من العقالء جميع «إنَّ األديان:

املعري: قول عني الجواب بهذا وكأنه العقالء.» به ح يرصِّ ال الذي «هو شفتسبوري: فأجابها

ه��م��س��ي أط��ل��ت ال��ص��ح��ي��ح ق��ل��ت وإْن ص��وت��ي رف��ع��ت ال��م��ح��ال ق��ل��ت إذا

الحذر. ذلك يوجب الترصيح يعد لم الحظ فلحسن اليوم ا وأمَّ
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عرش الثامن القرن يف املادي الرأي

مًعا؛ ويختلفان يتفقان تقدمه الذي القرن يف املادي والرأي القرن، هذا يف املادي الرأي
هذا يف املادي الرأي إنَّ حيث من ويختلفان الخاصة، عىل اقتصارهما حيث من يتفقان
الفرنساوية الثورة هيئوا الذين هم وأصحابه لسابقه. خالًفا حدٍّ عند يقف ال القرن
الكاتب فرنسا يف زعمائه ومن واألفكار. السياسة مجرى بتغيريها العالم وجه قلبت التي
الطبقة من وفلسفته ماهًرا، طبيبًا وكان الفرنساويني، املاديني أعظم من وهو دالمرتي،
عليها. يطلع أْن دون من القول هذا قال وربما دنيئة، أنها بعضهم لقول خالًفا العالية
إىل ضمه الذي الكبري وفريدريك وروسو. فولطري خصميه أطوار من ا جدٍّ أنبل وأطواره
أخالقه. ونبالة نفسه، طهارة ويمدح الوجه، بشوش املعارشة، حسن أنَّه عنه يقول بالطه
لكي إالَّ املادي الرأي يتبع لم وأنَّه بالفحش، كهنرت املؤرخني بعض وصفه كيف نعلم فال

وتعصب. هًوى عن كتب ولعله لشبقه، عذًرا يجد
منذ املدرسة يف وتميز واآلداب، العلوم وقرأ مالو، سان يف ١٧٠٩ سنة دالمرتي ولد
وانصبَّ الشعر، يحب فصيًحا وكان األوىل. السنة يف صفه جوائز كل نال إذ حداثته؛
الطب ودرس عنها. تحول ثم للقسيسية، أخريًا وترشح اللغة، آداب عىل األمر أول يف
عىل قرأ حيث ليد مدرسة يف ودخل هوالندة، إىل فرحل ،١٧٣٣ سنة حتى ومارسه
وبني بينه حصل ذلك وبسبب كتبه؛ من كثريًا الفرنساوية إىل وترجم الشهري، بوهراف
من الهرب إىل اضطر وملا مرٍّا. هجوٍّا هجاهم وقد ونفور، خالف باريز يف السلطة أرباب
الشهري كتابه ألف سنة وبعد النفس، يف الطبيعي تاريخه طبع وهناك ليد، إىل عاد باريز
الفكر أنَّ نفسه عىل مراقبتها من فاستدل محرقة، بحمى أصيب إنه قيل: اآللة». «اإلنسان

الجسد. تركيب نتيجة
الفالسفة من أحد ال أن «(١٧٤٥) الطبيعي النفس «تاريخ كتابه أول يف بنيَّ وقد
بدون بنفس القول وأنَّ مجهوًال، األمر هذا وسيبقى النفس، جوهر هو ما يقول أْن قدر
إىل مرشٍد من وليس منفصلني. غري متصالن والجسد فالنفس الهذيان،5 من رضب جسد

ا.ه. ذلك.» من أكثر عني أعرف وال أفتكر، وأنا جسد «إني فولطري: قال 5
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املادة تجريد يمكن وال هو. يقول كما اإلنسان فالسفة فهي الحواس، من أصح املعرفة
تحس.6 أْن قادرة فاملادة عليه وبناءً واحد، يشءٌ فهما الواقع يف ا وأمَّ بالعقل، إالَّ والقوة
الحس يف ويعول الضعيفة. القضايا من فيها ما إىل مشريًا دكارتوس فلسفة فند وقد
والدماغ األعصاب عىل التأثري وقوع كيفية عن ويعلل وفسيولوجية، ترشيحية أمور عىل

العلمية. األدلة فلفقدان أحيانًا شط وإذا للعقل، قريبة برباهني
املولودين والعميان البكم الصم من كثرية أمثلة كتابه من فصل آخر يف ويذكر
اإلنسان فإن الحواس»، عن صادرة األفكار «كل أنَّ بها ليبني يتعلموا لم أناس ومن هكذا،
ولو عقله، ينمو ال الخارجية املؤثرات سائر عن محجوبًا والهدو الوحدة حجر يف الرابي
القول يدحض وكذلك كذلك. كان ملا به خاصة فيه بقوة ينمو مستقالٍّ جوهًرا العقل كان
ال إذن حواس «ال اآلتية: العبارة قال له ومعارضة لدكارتوس، خالًفا الغريزية باألفكار

أفكار.»
نصه: ما (١٧٤٨) اآللة» «اإلنسان كتابه يف ويقول

الفالسفة باألطباء خاصان وهما واالختبار، املراقبة عىل إالَّ نعتمد أْن ينبغي ال
النفس يراقبون الذين األطباء لسوى يحق وال أطباء، ليسوا الذين بالفالسفة ال

املوضوع. هذا يف يتكلموا أْن تعاستها ويف مجدها يف
املضحك من أليس الالهوتيون؟ سيما وال سواهم، ينبئنا أْن يستطيع فبَم
وانرصفوا يجهلونها، أمور يف — يخجلون وال — يبتون نسمعهم أْن املبكي
باألديان، االستمساك إىل بهم أدت مبهمة مباحث عىل لتعلقهم فيها؛ البحث عن

الجسد. تركيب جهلهم من بهم ما فوق التعصب إىل ودفعتهم

يف إالَّ اللهمَّ واملتأخرين، املتقدمني الفالسفة أعظم من يعدُّ الرصيح البسيط القول هذا يف ودالمرتي 6

عىل ترى والذي له، معنى ال الذي املعقد املبهم الكالم إالَّ الفلسفة من لهم يروق ال الذين أولئك نظر
ممن وغريهم، الكالم وعلماء الالهوت وعلماء النفسيني كالفالسفة والتعقيد، االجتهاد أثر منه عبارة كل
من أَلذ الحداد مطرقة صوت وسماع شيئًا، يقولون وال شيئًا، لك ليقولوا مجلدات يف الكالم لك ون يصفُّ
األمم، شأن يصلح وال كتبهم، كل من أهدى املياه مجاري عىل األطفال دواليب ومراقبة خطبهم، كل
أمة كل تزال ال التي املأثورات، هذه كل ومزقوا تكاتفوا متى إالَّ الصحيح االرتقاء طريق يف ويندفعون

املشني. جهلها تاريخ بالحقيقة وهي الثمني، كنزها تعتربها
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باعتبار شديًدا، تعلًقا املختلفة الجسد بأحوال العقل يتعلق كيف كذلك يبني وهو
إنسان دماغ ُعلَّ فإذا إلخ، … والقهوة والخمر األفيون وأفعال واملعاتيه، املرىضواملجانني
يف فلوقوعها الجنون، أنواع بعض يف لنا تظهر ال الدماغ يف املادية العلة كانت وإذا ، ُجنَّ
يستطيع ال مما غريها أو صغرية كليفة يشء أقل «إنَّ قال: نراها، ال ا جدٍّ دقيقة أعضاء
مجنونني.» وفونتنال7 أرازموس يجعل أْن إمكانه يف كان يدركه أْن ا جدٍّ الدقيق الترشيح

أيًضا: ويقول

ويستنتج ويقابل يراقب أْن أي يفتكر؛ أْن فيلزمه الزم، أمٌر الدماغ عمل إنَّ
وقع إذا تبرص أْن العني يلزم كما عليه، الخارجية األشياء تأثري يقع حاملا
جوهري فرق وال الصوتية. التموُّجات بلغتها إذا تسمع أْن واألذن النور عليها
ويستنتج ويقابل ويفتكر يحس فالحيوان الحيوان، ونفس اإلنسان نفس بني
فهما فقط، الكمال يف اإلنسان دون الحيوان أنَّ بينهما والفرق كاإلنسان،
اإلنسان جسد أنَّ غري واحدة، نواميس عىل متألفة واحدة عنارص من مركبان
من اختالًطا أكثر فإنها الفلكية، الساعة كآلة الحيوان جسد من اختالًطا أشد

الدارجة. الساعة آلة

يتعرض وال إدراكنا. فوق ذلك إنَّ يقول: فهو أزلية، أو مخلوقة املادة كون ا وأمَّ
وسلوكنا، راحتنا يف له دخل ال أن يزعم أنَّه إالَّ أيًضا، بوجوده أقر وربما هللا، وجود لنفي
يف يقول وهكذا بالدين. وال باإليمان لها تَعلُّق ال واألخالق سعادتنا، يف يزيد ال به وعلمنا

أيًضا. خالدة كانت فربما النفس، خلود
لذلك ويذكر كذلك، جزءٍ كل يف بل فقط، الكل يف ليس الحياة مبدأ إنَّ أيًضا: ويقول
األعضاء، بعض حركة وبقاء املوت، بعد للتهيج العضالت كقابلية فيزيولوجية، أمثلة
… الدنيئة الحيوانات يف نزعها بعد األعضاء بعض وعود الرأس، قطع بعد مثًال كالقلب

ذلك. وغري
الجسدية، والشهوات باملالذ متعلقة كتابات بعض نرشه دالمرتي عىل أُخذ وربما
أراد وقد املريض، معاملة بها الهائم معاملة وجوب إىل ينبه لكي إالَّ يذكرها لم لكنه

فرنساوي. والثاني: هوالندي، األول: 7
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يشءٌ فيها يكن فلم الخصوصية سريته ا وأمَّ العرص. ذلك رشيعة قساوة إىل يشري أْن بذلك
أْن يستطيعوا لم كثريًا، فيها عليه شنعوا الذين وخصومه االستقامة، عدم أو الخالعة من
فلم الرجال: كبار من غريه كثري منها يخُل لم التي الشوائب من صحيحة شائبة له يذكروا
كباكون، ضمريه باع وال كسويفت، خطيبتني غشَّ وال كروسو، اللقطاء بني بأوالده يرِم
يف وتويف الفلسفة8 وطبخته العلوم هذبته كرجٍل عاش بل كفولطري، كتابات ر زوَّ وال

.١٧٥١ سنة برلني
األصل أملاني وهو هولباخ، للبارون الطبيعة» «نظام كتاب ظهر ١٧٧٠ سنة يف ثم
معجب غري العلم، كثري للعلماء، محبٍّا الفقراء، إىل محسنًا ا، جدٍّ غنيٍّا وكان باريز، َقَطن

.١٧٨٩ سنة باريز يف وتويف ،١٧٢٣ سنة هدلشيم يف ولد بنفسه.
وقاعدته أهمهما اإلنساني فالقسم والهوتي، إنساني قسمني: إىل مقسوم الكتاب وهذا
تعيًسا كان إذا اإلنسان أنَّ وهي القضية، بهذه الكالم ويفتتح إبيقورس. كمذهب أدبية
منذ بها املتكبل األوهام من يتحرر أْن سعيًدا يصري حتى إذن فيقتيضله طبيعته، فلجهله
وسبب األمم، عاتق عىل والرؤساء الظاملون يلقيه الذي الثقيل النري سبب فإنها طفوليته،
نصه: ما أيًضا وفيه شاكل. وما الدماء وإراقة الدائمة والحروب والرتفض االضطهاد

يحرتم ونجعله نشاطه اإلنسان عىل نرد وبأن األوهام، رش نزيل بأن فلنجتهد
غريه يدع أْن من أقل فال أحالمه عن يعدل أْن يستطيع ال الذي ا أمَّ عقله،
يكونوا أْن خاصة األرض أهل يهم ما فإن نفسه، من ويقتنع لنفسه، يفتكر

للسلم. ومحبني ومحسنني عادلني

للسعادة. مرادفة هولباخ عند والفضيلة

ما وكثريًا وعدمها. الطبيعة يف نظره صحة يف معنًى كبري دالمرتي سرية عن املدافعة لهذه ليس 8

الفضيلة عنوان الهدى يدَّعون الذين هم كأنهم أتباعهم، أمام سريتهم تشنيع املاديني خصوم يحاول
مبادئ الرجال أقوم يف حتى الطبيعة ضعف إىل تنسب التي العيوب أنَّ لعرف الرائي أنصف ولو دائًما.
املبادئ أصحاب هم عنها واملسئول السالفة، االجتماعية الرتبية من إليهم اتصل الذي اإلرث منشئها
انتشار بعد اليوم االجتماعية الحالة أنَّ ينكر وال اليوم. حتى يدهم يف كانت الرتبية ألن الروحانية؛
إىل بالنظر ال الرتبية يف املقابلة تكون هكذا الوجوه. كل من املايض يف ا جدٍّ منها أصلح الطبيعية املبادئ

سلفائهم. عىل منه بأكثر عليهم ليس فيها فالذنب أفعالهم، ساءت إذا مخصوصني أفراد
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وانتظام والحركة املادة وعن الطبيعة، نظام عن الالحقة الخمسة الفصول يف وبحث
منها األخري الفصل وخصَّ املادي. للرأي املعروفة املبادِئ عىل إلخ … الطبيعية األعمال
منهم الذين واإللهيني املاديني بني الفاصل الحد وجعلها الغائية، باألسباب القول بتفنيد
عوانًا. حربًا ضده وأثار الطبيعة» «نظام ملعارضة فولطري انربى ذلك وألجل فولطري؛

هولباخ: قال

به جاء ما غري موجود من وراءها وليس الطبيعة، يف محصور يشءٍ كل إنَّ
لنواميسها، خاضع طبيعي كائن فهو الطبيعة صنع إالَّ ليس واإلنسان التصور.
وقواه له. وضعتها التي الحدود مجاوزة عىل بالفكر وال حتى له طاقة وال
وبني بينه وبالتفاعل ، إالَّ ليس املادية طبيعته من خصوصية حالة املعنوية

اليوم. مبلغه رويًدا رويًدا بلغ التدريجي وبالنمو به، املحيطة الطبيعة

نصه: ما األول القسم من العارش الفصل آخر يف قال أْن إىل

لنفس خاضع إنَّه إذ الطبيعة، فوق نفسه يعترب أْن إذن له حق ال فاإلنسان
حدود وراء ما إىل بالفكر فلريتفع الكائنات، سائر عىل تقع التي التغريات
أعماًال يعمل أنَّه يَر األخرى والكوائن جنسه واحدة بعنٍي ولريمق العالم، هذا
نايشءٌ بنفسه غروره أنَّ ويعلم أثماًرا، الشجرة تنبت كما الرضورة، حكم عىل
شخصه يجعل الذي التفضيل وأنَّ مًعا، العالم من وجزءًا شاهًدا كونه عن

الخصوصية. ومصلحته ذاته محبة سببه له موضوًعا

فكل لها، نهاية ال ومسببات أسباب وسلسلة وحركة، مادة إالَّ ليس عنده فالعالم
الدوام، عىل يتغري األجسام وأثبت فقط، ظاهري فيه والسكون ومتغري، متحرك فيه ما
جوهر خص فيما ا وأمَّ لها. معنى ال لفظة يشء ال من والخلق أزليتان، والحركة واملادة

نصه: ما قال مجهول. الجوهر هذا إنَّ يقول: بل به، ا جدٍّ متمسك غري فهو املادة

موجود، كل يدورها التي الدائرة هو أو يتحول ال الذي الطبيعة رس هو ذلك
وبعضها فشيئًا شيئًا تالشيها ثم وتحفظها، العالم أجزاء ن تكوِّ فالحركة
والسيارات الشموسونظامها تولد فالطبيعة حالها، عىل الكمية بقاء ببعضمع
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بددت وربما محسوس، غري نوع عىل جميًعا تغريها والحركة حولها، تدور التي
األيام.9 من يوًما أجزاءها

ولوكرس وإبيقورس كهرقليط أنَّه هو املادة، تغريات اعتباره يف هولباخ وخطأ
بريستيل اكتشف ذلك من سنوات أربع بعد ثم حياة، كل مبدأ النار يجعل وجسندي
ظواهر بها اتضحت التي العظيمة الفوازيه امتحانات اشتهرت العهد هذا ويف األكسيجني،

الواسع. الكيماوية التغريات مذهب قاعدة وكانت االشتعال،
أمبيدقل عللها كما والدفع، بالجذب املادية الصغرية األجزاء حركة هولباخ وعلل
االنتظام هذا وسبب االنتظام، شديد الطبيعة يف يحدث ما كل «إنَّ وقال: والنفور، باملحبة
ناموس الرضورة كانت واملسببات األسباب ولداعي األزلية، األساسية الطبيعة قوى

باالضطرار.» حادث حادٍث كل أي املعنوي؛ العالم يف كما الحيس العالم يف األعمال
النواميس عن الناشئة الظواهر تعاقب اللفظة بهذه املراد أنَّ النظام فصل يف بنيَّ وقد
حوادث من يشءٍ عىل النظام عدم لفظة إطالق يصح وال منتظًما. تعاقبًا الثابتة الطبيعية
جهلنا، يف إالَّ لذلك صحة وال عليها، العمياء الصدفة إطالق يصح ال أنَّه كما الطبيعة،
املعجزة، من يشءٌ فيه ليس الطبيعة يف النظام وهذا صدفة. نظنه أسبابه تفوتنا ما فكل
اعتباريان والرديء والجيد جيًدا.» يدرسوها لم للذين إالَّ عجيب أمر الطبيعة يف «فليس

شاكل. وما والصدفة النظام مثل الوجود، يف نسبيان
قال: املادة، عن منفصًال يفتكر ما جعل ألنَّه وتعليمه؛ ديكارتوس ضد تظاهر وقد
أبسط ذلك لكان االفتكار، درجة إىل اإلنسان يف ترتفع ألن خاصة ذات املادة جعلت لو
تنبهه العمل وهذا الدماغ، عمل عىل متوقف رأيه عىل النفس تغريات وسائر وأصح.

نصه: ما املعنى هذا يف قال خارج، إىل وتدعوه املنبهات،

والدماغ دماغهم، إالَّ عنهم يفصلون ال الجسد عن النفس يفصلون الذين إنَّ
األعمال وكل الجسد، جهات جميع من األعصاب إليه تجتمع الذي املركز هو
الخارجية للمؤثرات ينفعل وهو العضو. هذا يعملها للنفس ينسبونها التي

متحول يشء كل أنَّ فيها ثبت أْن بعد سيما وال اليوم، َ املبدأ هذا تحقيق رشعت الطبيعية العلوم وكأَن 9

الثانية. املقدمة يف تقدم كما نفسه، الفرد الجوهر حتى ثابت غري
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الحركة من مختلفة أنواًعا ويولد نفسه عىل يفعل أو الجسد، أعضاء فيحرك
النفس. قوى سميت

وبالحرص أعمالها، من عمًال أو املادة خصائص من خاصة سوى ليست فالنفس
مانع هناك يكون أالَّ فرض عىل — ذراعي النفس حركت «إذا قال: الدماغ، أعمال من
بسبب إذن عملها فيتعطل تحريكه، عىل تقدر تعود فال كبريًا ثقًال وحمل — ذلك يمنع
كذلك؛ يكون أْن يقتيض كان ملا املادة، وبني بينها نسبة ال روًحا النفس كانت ولو مادي.
منه، ذرة تحريك يف منها أعظم العالم تحريك يف صعوبة تجد أْن لها ينبغي ال الروح ألن

وهم.» إذن الروح هذا فمثل
مطلقة، حرة إرادة وال غريزية، أدبية أميال وال غريزية أفكار يوجد ال وبالنتيجة
يجعل الحرة اإلرادة وتعليم والعادة. والتشبه والرتبية الحواس من ناتج يشءٍ كل بل
وتنفُر النافع، تطلب ال اإلنسان فإرادة بالطبيعة، الكيل ارتباطه رضورة يجهل اإلنسان
تختار أنها نظنُّ فإننا لكيانها، الرضورة من ذلك يف ملا بل الحرية، من لها ملا الضار من
حيث من بها فمال اإلرادة عىل قوي سببًا األمر يف أنَّ والحال حرية. عن األشياء بني مما
فلكثرة أفعالنا؛ يف عليها نعتمد التي األخرية األسباب معرفة علينا يصعب كان وإذا غلبت.

اختالطها. ولشدة اعتمادنا قبل تنازعنا التي األسباب
تحس تزال ال النفس أنَّ يزعم من أنَّ معناه، ما النفس خلود خص فيما وقال
الكرس بعد الوقت تعني تزال ال املكسورة الساعة إنَّ يقول: أْن يلزمه املوت، بعد وتفتكر
عىل الناس أحرص النفس بخلود االعتقاد شديدي ترى أنك الغريب ومن قبله. كانت كما
األرشار يمنع ال إذ فيه؛ فائدة ال االعتقاد هذا أنَّ عىل املوت. لدى وأجبنهم الدنيا، الحياة
الدنيا الحياة يجعل بأنَّه فيسعى األخرى الحياة يعتقد ال الذي ا وأمَّ الرش. ارتكاب عن

قريبه. محبة بنيل إالَّ يجدها ال السعادة وهذه سعيدة،
أفكاره ويبسط املقررة، باألحوال كثريًا يندد الكتاب هذا من السياسية الفصول ويف
جملة من كان تعليمه أنَّ شك وال يكون. أْن يلزم وما كائن، هو فيما جسارة بكل وآرائه

نصه: ما املعنى هذا يف قال الفرنساوية، الثورة بواعث

جعل عىل يشءٍ كل لتضافر إالَّ األرض عىل الجنايات من القدر هذا نرى ال إننا
يرونها التي واألمثلة وتربيتهم، وحكوماتهم دياناتهم فإن جانني، أرشاًرا البرش
يذهب التي الفضيلة تعليم ينفع أْن عىس فما الرش. إىل تدفعهم أعينهم نصب
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وتجل وجنايته، الجاني شأن ترفع اجتماعية هيئات يف باردة غنيمة أصحابها
ضعاًفا؛ مرتكبوها كان إذا إالَّ الذنوب أقبح تقاص وال وإساءته، امليسء قدر
كانوا إذا أصحابها شأن ترفع لذنوب الصعاليك تقاص االجتماعية الهيئة فإن
أحكامهم لفساد إالَّ القبيح يرتكبوا لم أناٍس عىل باملوت تقيض ما وكثريًا كباًرا،

شأنها. بتعزيز قائمة الحكومة تكون التي الفاسدة باالعتقادات

مبسوط املادي والرأي هللا، ولوجود للدين معارضة ففيه للكتاب الثاني القسم ا وأمَّ
علمية ألسباب للدين هولباخ ومعارضة تقدمه. ممن أحد إليها يسبقه لم بجسارة فيه
األدلة لتبطيل حجته ا وأمَّ اإلنسان. مصائب جميع أصل يراه ألنَّه نقضه؛ فأراد وأدبية،
فإن فلسفيٍّا؛ لها قيمة ال األدلة هذه ألن ذلك كان وربما ومملة، فضعيفة هللا وجود عىل
وجود نفي عىل يقترص لم أنَّه عىل الفلسفة. عن خارجة ألسباب به يؤمن باهلل املؤمن
اآللهة. وجود يعتقدون ال أناس وجود يصح أنَّه وبنيَّ البانتايسم، مذهب عارض بل هللا،
يقدر ال الجمهور إنَّ يقول: ولكنه بالفضيلة، يرض ال الجحود أنَّ بيل رأي من وهو
هذه يف البحث يستغرق أْن الوقت وضيق املرشب الختالف يستطيع ال ألنَّه الجحود؛ عىل
حرية تقيد أالَّ الحكومة إىل يطلب أنَّه إالَّ العلم. بواسطة بها ويقتنع الصعبة، املسألة
رضر، بدون بعض بجانب بعضها يكون أْن يقدر املتناقضة األفكار إنَّ ويقول: الفكر،
مع الناس لعموم فيتيرس اآلخر البعض وإبادة البعض، لتأييد القسوة تُستعمل لم وإذا

الحقيقة. عىل يرسوا أن الزمان
الفضيلة الثالث: الطبيعة لبنات إالَّ يجوز ال االحرتام أنَّ بالقول كالمه ويختم

سواها. آلهة وال والحقيقة، والحكمة
هولباخ عدوا الذين الفرنساويني األنسيكلوبيذيني مشاهري الطبيعة» «بنظام ويلحق

الطبيعة». «نظام وكتاب اآللة»، «اإلنسان كتاب ظهور بني كان ووجودهم منهم،
بها يراد البرتون، للكتبي املعارف دائرة أو العلوم، موسوعة أو فاألنسيكلوبيذية،
سنة يف نرش فإنه اإلنكليزي، شامربس املرشوع هذا وصاحب املوجودة. املعارف مخترص
يف البرتون فأراد والعلوم»، للصنائع ا عامٍّ قاموًسا أو «سيكلوبيذية سماه مؤلًفا ١٧٢٧
عهدة وسلمه ديدرو، الشهري الكاتب إليه فاستدعى يؤلفه أْن رأى ثم ترجمته، األمر أول
الذي فولطري منهم الكتبة، مشاهري من وجمهور دالمربت ديدرو إىل وانضم تحريره،

كثريًا. فيه ساعد
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«أنسيكلوبيذية، االسم هذا تحت ،١٧٥٢ وسنة ١٧٥١ سنة يف ظهرا األوالن واملجلدان
والجزء ديدرو، ونرشه رتبه الكتبة، من جماعة تأليف والصنائع للعلوم مربهن قاموس أو
شاكلتهم عىل ومن الكهنة خواطر ضدهما فهيجا إلخ»، … دالمربت تأليف منه الريايض
تكميل أمكن ملا مالرب املدعو وزرائها أحد سيما وال الحكومة مساعدة ولوال العلماء. من
وطبع سعره، ارتفاع رغم عىل عظيًما انتشاًرا املؤلف هذا انترش وقد األنسيكلوبيذية. نرش
به وربح ،١٧٧٤ سنة إىل مرات أربع وترجم نسخة، ألف ثالثون األوىل املرة يف منه

فرنك. ماليني أربعة أو ثالثة من نحًوا الكتبيون
كابانيس: سماها وقد العرصومعتقداته، ذلك أفكار يف ا جدٍّ األنسيلكوبيذية أثرت وقد
أفكار تحول يف روزانكرانز قول عىل السبب وهي والظلم»، الوهم ضد املقدس «االتحاد
وراء ما رأي وانتقاض ديكارتوس)، إىل (نسبة الديكارتية التثنية عن الفرنساويني

العملية. اإلنكليز فلسفة وانتشار الطبيعة،
ودالمربت. ديدرو هما األنسيكلوبيذيا يف تميزا اللذان والرجالن

يف منه وأثبت فولطري من أعلم لكنه ولوك، نيوتون من يقتبس كفولطري فديدرو
أنَّه يف خالف وال العلماء. شأن واعتزال سكون عيشة كانت وحياته والجحود، املادية
بل معلومة، صناعة يتخذ ولم ،١٧١٣ سنة ولد الخصال، حميد األخالق رشيف كان
حتى ١٧٤٥ سنة ومن وبيل. ولوك باكون عىل االعتماد كثري وكان للعلم، نفسه وقف
سنة يف ثم فنسان. يف يوم مائة ألجلها سجن مهمة رساالت عدة نرش ١٧٤٩ سنة
الصعوبات بأنواع محاًطا سنة عرشين به فاشتغل األنسيكلوبيذية، مرشوع ظهر ١٧٤٩
إىل مراًرا دعته الشهرية كاترينا روسيا إمرباطورة إنَّ ثم واملعاكسات. واالضطهادات
له وأجزلت والسعة، الرحب عىل نزل حيث ١٧٧٣ سنة بطرسبورج إىل فذهب بالطها،
وطنه. إىل فعاد هناك، يبقى أْن ملرضه يستطع لم أنَّه إالَّ والهدايا، الصالت اإلمرباطورة
واألفكار واملوالسة والدناءة الخسة سوى ترى ال حيث واليوم العرص ذلك بني فرق فأي

املتوجة.10 الرءوس من مقربة الدنيئة
نحو خطوة أول «الكفر العبارة: هذه قاله ما وآخر ١٧٨٤ سنة ديدرو وتويف

حياتها. مدة ألرملته معاًشا روسيا إمرباطورة رتبت وقد الفلسفة.»

األحمر الكربيت من أندر والعلماء جهالء واألمراء الرشق يف الحال فكيف الغرب، يف ذلك كان إذا 10
الثراء. لطالب مثراًة للعلياء، وسلًما الذكاء منتهى السافلة األخالق بتلك ق التفوُّ صار وحتى ضعفاء؟!
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أرسطو أو بالتون رأس يصور أْن ر املصوِّ أراد «لو قال: واصفيه بعض وصفه وقد
فائق، ذكاء عىل يدل الصلت العريض جبينه فإن ديدرو؛ رأس من لذلك أليق وجد ملا
هيبة وجهه يكتيس كان الكالم يف يحتد كان ملا أنَّه إالَّ تراٍخ هيئته يف كان وإْن وهو
أيًضا، تعب أو سذاجة أو اضطراب عىل السكون حالة يف وهو هيئته دلت وربما وجالًال.

تمتلكه.» فكره قوة كانت ملا ديدرو غري يكن لم ديدرو ولكن
من ليسوا الذين ضد متعصب غري حليًما والدعة، الرأفة من عظيم جانب عىل وكان
ذهبًا وعرشين خمسة ثمنها وعني هجوه يف رسالة اقرتح دورليان الدوك إنَّ قيل: مرشبه،
هذا ليكسبه املعوزين أحد إىل ونسبها نفسه، بها هجا رسالة ديدرو فكتب ملؤلفها، تُدفع

قال: كتاباته بعض يف نفسه ديدرو وصف وقد املال.

الجيدة، والخمرة الشهية األطعمة يحب حلق فيل الحواس، لذَّات أحتقر ال إني
وأقبل صدري، إىل أضمها جميلة امرأة يل يكون أْن وأحب عينان، ويل قلب ويل
متهتكة، ليلة يف بل طرب، ليلة يف باألحباب االجتماع أكره وال ، بشفتيَّ شفتيها
نصيحة وإعطاء شاق، عمل وإتمام مسكني، مساعدة أنَّ عنك أخفي ال أني إالَّ
مفيدة أوقات ورصف صديق، صاحب مع والتنزه مفيد، كتاب وقراءة جيدة،
تجعلني لحليلتي، لطيفة رقيقة أشياء وذكر جيًدا، صفحة وكتابة أوالدي، مع

كله. ذلك من إيلَّ ألحبُّ قبلة؛ منها أستحق

ماديٍّا صار ثم وحده، باهلل ثم بالوحي، أوًال فآمن ثالث: بدرجات ديدرو مرَّ وقد
يف له ما وأهم األزل. منذ املتحركة أجزائها وأدق املادة يف يشء كل أصل وجعل ُمعطًِّال،
دالمربت «مباحثة موسومة ورسالة والحركة»، «املادة يف رسالة (١٧٧٠) املوضوع هذا
يذكره ما جملة ومن ،١٨٣١ سنة حتى تنرش لم األخرية وهذه دالمربت»، وحلم وديدرو
حس وال فيها حركة ال كتلة من يخرج فقط بالحرارة أنَّه كيف البيضة مثال ديدرو
األرض.» هياكل كل وتهدم الالهوتيني، تعاليم كل تنقض بذلك «إنك قال: حي، كائن
فال تسكُن، ال الحياة يف وحركة يفرت، ال املادة يف وتبادل دائم، اختمار عنده فالوجود
وال واحد، هو عظيم لكل أجزاء سوى ليست واألفراد متغري، يشءٍ كل بل ثابت، يشء
التكوين نتيجة سوى ليست والنفس فقط، الصورة يف تغري واملوت والحياة فالوالدة موت
حرة إرادة يوجد وال األعصاب. فسيولوجية إالَّ ليست النفس علم أو والبسيكولوجية،
والسعادة األبد، إىل ويبقى يزول ال علمه ألن عمله؛ يف اإلنسان وخلود خالدة، نفس وال
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ال وبالجملة، العظيمة. األعمال سبب ألنها األميال؛ مقاومة يجب وال واحد. يشء والفضيلة
املادي والرأي قمتها. إىل بها وبلغ فيها، ديدرو بحث وقد إالَّ املادي الرأي من مسألة توجد
بنفسها. واحدة هي التي القمم هذه لتأييد الطبيعية العلوم تقدم بواسطة يسعى الحديث
األنسيكلوبيذية. عىل اسمه تعليق بسبب فرنسا؛ كتبة أشهر فمن دالمربت ا أمَّ
فريدريك أصدقاء أخص ومن األكاذمية، أعضاء من وكان الرياضية، العلوم يف وشهرته
يف بكتابات حداثته منذ واشتهر ،١٧١٧ سنة باريز يف ولد كاترينا. واإلمرباطورة الكبري
األخالق، حسن الطبع، نبيل وكان الهيئة. علم يف ثم الطبيعية، والفلسفة الرياضية العلوم
حجته. يف حتى الحزم قليل ضعيًفا كان أنَّه عىل بنفسه مكتفيًا عفيًفا، كريًما محسنًا
يتعرض ال أنَّه إالَّ حيس مادي أي واملنطق؛ الفلسفة يف ولوك باكون مذهب عىل وهو
ألنَّه فيها؛ يشك بالحري أو الحرة لإلرادة وال لروحانيتها، وال النفس، لخلود وال هلل،
(سنة فولطري إىل كتب حيث كالمه من يظهر كما الالدريني من أو شكوكي بالحقيقة
معقوًال، أمًرا الشك إالَّ الطبيعة وراء ما ظلمات يف أجد ال إني بي «أقسم قال: (١٧٦٩
للتصديق مياًال وأراني بذلك، افتكرت كلما وأَتيه آخر، يشء أي وال املادة أفهم ال فإني
نراه. أننا نظن ما يشبه عنا خارج يشء يوجد ال وأنَّه الحواس، من وهم نراه ما كل بأن
العجب بالحقيقة هو فهذا يشء؟ يوجد ملاذا الهندي: امللك سؤال نفيس يف أردد ما وكثريًا
مونتني عبارة أنَّ يل «يظهر له: يقول الكبري فريدريك إىل كتب ١٧٧٠ سنة ويف العجاب!»
نظام يف أنَّ عىل هللا، أمر يف سيما وال الفلسفية، املسائل يف وحدها املعقولة هي أدري» «ال
هو كيف ولكن صنعها، صانع عىل الساعة تدل كما صنعه، صانع عىل يدل ما العالم
ممكنًا يكن لم وإْن ممكن؟ الخلق وهل فقط؟ نظمها أم املادة خلق وهل الصانع؟ هذا
وإْن عنها؟ منفصل أو بها متصل الصانع هذا فهل أزلية كانت وإْن أزلية؟ املادة فهل
الذي الصانع فكيف عنها، منفصًال كان وإْن املادة؟ وهللا هللا املادة فهل بها، متصًال كان
أمر يف يقول وهكذا أدري».» «ال سوى ذلك عىل جواب فال املادة؟ يف يفعل مادة ليس

كالمه. يف ظاهر هو ما املادية من هذا شكه يف أنَّ عىل وخلودها النفس
املولود كونديلياك األب أحدهما: آخران؛ اثنان ومدرستهم باألنسيكلوبيذيني ويلحق
بها وانتهى اإلدراك، مسألة يف البحث عىل تعلق ١٧١٥ سنة أي بسنتني؛ دالمربت قبل
كونديلياك، حذو حذا ١٧٥٧ سنة املولود كبانيس الطبيب والثاني: حسية. نتائج إىل
(سنة اإلنسان» يف والنفس الجسد «نسبة يف وكتابه الفسيولوجية، املسائل يف سيما وال
يقول: فكبانيس أخريًا. حتى يطبع زال وما أوروبا، لغات سائر إىل تُرجم (١٧٨٩–١٧٩٩
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واحد، يشء هما بل فقط، شديًدا ارتباًطا ببعض بعضهما يرتبطان ال والنفس الجسد إنَّ
واحد لعلم ثالثة فروع — األخالق وعلم النفس علم أي — والبسيكولوجية فالفسيولوجية
والدماغ األعصاب حركات إالَّ ليسا والعقل والنفس اإلنسان. علم أي األنثروبولوجية؛ هو
عضو الدماغ أنَّ ويؤكد أعصاب.» كله «اإلنسان الشهري: املثل ينسب وإليه وإحساساتها.
إلفراز الكبد أو للهضم، كاملعدة للفكر «الدماغ يقول: حيث فوجت كشارل وهو الفكر.
ووظيفة املعدة، األطعمة تحرك كما تحركه إليه الداخلة واملؤثرات الدم، من الصفراء
أحكام واستخراج بينها املقابلة ثم الصور، هذه وجمع تأثري لكل صورة حفظ الدماغ

دم.» إىل وتحويلها األطعمة حل املعدة وظيفة أنَّ كما منها،
أي للكون؛ الالزم النظام سوى ليس هللا وأمر إلهه. يكون كذلك اإلنسان يكون وكما
تكون ولن كائنة، هي وال تكن لم الكون ظواهر جميع «إنَّ قال: الطبيعي، املادة ناموس
يف يشء كل فسبب العوالم؛ جميع تسوس التي للنواميس أو للمادة الزمة نتيجة سوى

هللا.» أمر هلمونت: فان يسميها التي وهي النواميس، أو الصفات هذه
وصار فرنسا، الحيسيف الرأي تأيد واألنسيكلوبيذيني وكبانيس كونديلياك وبواسطة
القرن يف ا جدٍّ أيًضا تأثريه وامتد املتنورين، سائر عند األوىل الجمهورية عهد يف أتباع له

عرش. التاسع
دالمرتي؛ اسم عن ينفصل ال واسمه هلفتيوس، أيًضا الفرنساويني مشاهري ومن
ا جدٍّ املجد يحب وكان أملانيني، أبوين من ١٧١٥ سنة بباريز ولد نظريه. باملادية لتوسعه
فاشتهر العقل» «يف كتابه نرش سنني عرش تعب وبعد العلم. عىل وتعلق يشءٍ كل فرتك
جملة وعن بالنفس، الحس قوة عن يعرب وهو معرفة، كل مصدر الحس أنَّ وبنيَّ ا. جدٍّ به
من تكويننا وحالة النفس، نتيجة فالعقل بالعقل، للنفس املتحصلة واملعارف التأثريات
له والطفل فكر، ال الحواس وبدون الحواس عن ناشئة األفكار وكل والخشونة. الدقة
يتحصل بما فشيئًا شيئًا ينمو العقل ألن عقل؛ له وليس يحس، أْن قادر هو أي نفس؛
مع ليس ولكن نفسه، كل مع إذن يولد فاإلنسان الحواس. بواسطة املعلومات من للنفس

عقله. كل
أعمالنا كل مصدر هلفتيوس حسب هما الخصوصية واملصلحة الذات فمحبة
فاسد، فقول خري ألنَّه الخري عمل ا وأمَّ ملصلحته، إالَّ عمًال يعمل ال فاإلنسان وأحكامنا،
الشقاء.» عن وابعد الراحة، عن «فتش هذه: هي األدبية وقاعدته رش. ألنَّه الرش كعمل
الذاتية. املصلحة عىل واإلنسانية والجمعية الحكومة مصلحة بتقديم قائمة عنده والفضيلة
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كما هم كاألمم فاألفراد يشءٍ، كل عليها يتوقف إذ يشءٍ؛ أعظم الرتبية أنَّ يعترب وهو
عرصه. يف عليها ل املعوَّ التعليم طرق بشدة قاوم وقد ومعلموهم. مشرتعون صريهم

عليه جلب والدينية السياسية الهيئة يف كتابه تضمنه الذي العنيف الطعن وهذا
أْن اضطر وقد ،١٧٩٥ سنة الحكومة بأمر جهاًرا بالنار كتابه وأحرق شديًدا، اضطهاًدا
لغات سائر إىل وتُرجم قصرية، مدة يف مرة خمسني طبع كتابه أنَّ عىل فرنسا. من يهرب
الثامن القرن يف األفكار انتباه من فرنسا لحالة بيان أصدق ً خطأ اعترب وقد أوروبا،

الكتاب. هذا ضد اعتصبوا ودالمربت وديدرو وفولطري بوفون أنَّ ويظهر عرش.
ذوي ومالذ الفقري، ملجأ كريًما محسنًا حليًما العرص ذلك ماديي كسائر وكان
الزراعة بتنشيط وسعى العلماء، من لكثري كبرية رواتب عنيَّ وقد واالستحقاق. العقول

.١٧٧١ سنة وتويف الكبري فريدريك عند عالية مكانة له وكان والصناعة،
القرن رجال تعاليم بواسطة قاطبة لإلنسانية حصلت التي الفوائد تعداد يسعنا وال
قويٍّا سببًا كانت فإنها شأوها؛ ندرك ال فإننا فيها أطنبنا فمهما لفرنسا، عرش الثامن
نظري له ليس شديًدا تغريًا واألفكار اآلراء مجرى وتغري العقول، وانتعاش الهمم، لنهوض
حصلت — الالهوت علم أي — الثيولوجيا يف ذلك بسبب حصلت التي والثورة التاريخ. يف
سادت عرص يُعلم وال منسيٍّا. نسيًا أصبحت أْن بعد مقامها فاسرتدت الفلسفة، يف أيًضا
املحبة، يبثون كلهم كانوا فيه اشتهروا الذين والرجال العرص، هذا نظري الفلسفة فيه
عصبة معتصبني والتعليم، املعتقد وحرية الفكر وحرية اإلنسانية عىل الَغرية بنار متقدين

نصه:11 ما هنرت قال العقل. وتقييد والظلم التعصب ضد مقدسة

يقول كما الرذلية بنرصة قائمني متهتكني مفسدين الرجال هؤالء كان فلو
جاءوا الذين األجيال معتقدات يف آثارهم يرتكوا أْن لهم تأتَّى كان ملا بعضهم،

وسلوكهم. أفكارهم ويف بعدهم

يف محصورة عرش الثامن القرن يف املادي الرأي خالصة إنَّ قلنا: إذا نخطئ ال وإنا
ا وأمَّ األمر، هذا يف األمم مقدمة يف القرن هذا يف كانت فرنسا ألن فرنسا؛ رجال تعاليم

عليه. كانتا مما طرًفا وهاك ذلك. من الثاني املقام يف فكانتا وأملانيا إنكلرتا

األدب. علم مؤرخي مشاهري أحد 11

147



دارِون مذهب عىل بخنر رشح

شعلة إليقاد سببًا وغريهم ولوك ونيوتون كباكون إنكلرتا رجال كبار كان كما إنه
إنكلرتا. عىل الشعلة هذه فعل رد يف سببًا فرنسا رجال كان هكذا فرنسا، رجال يف األفكار
العلوم وقرأ ١٧١٤ سنة ولد هوم»، «دافيد العرص هذا يف اإلنكليز رجال وأشهر
سنة من مختلفة مواضيع يف كتابات ونرش «أكوسا» إىل عاد ثم ،١٧٣٤ سنة باريز يف
السفارة، أرسار كاتب بصفة باريز إىل رجع ١٧٦٣ سنة يف ثم .١٧٥٧ سنة إىل ١٧٣٩

.١٧٧٦ سنة وتويف
خالدة روًحا النفس يعترب ال بأنَّه عنه ويختلف لوك، كفلسفة هوم دافيد وفلسفة
التناقض من خاٍل ديٍن من ما إنه ويقول: الطبيعة، وراء بما يؤمن وال الوحي، يصدق وال

أيًضا. الحكومة رجال ومن مؤرًخا كان فيلسوًفا كونه عدا وما الشك. عن ومنزٍه
–١٧٣٤) جيبون اإلنكليزي املؤرخ الفرنساوية الخواطر ثورة فيه أثرت وممن
السلطنة «سقوط الشهري تاريخه يف ومونتسكيو وفولطري وبيل لوك اقتفى ،(١٧٩٤
يف طعنًا جعبته سهام أفرغ وقد السقوط، هذا سبب النرصانية نشأة بجعل الرومانية»

والرهبنة. والرهبان املعجزات
،١٧٣٣ سنة ولد بريستيل يوسف هو إنكلرتا يف املادي الرأي زعماء أعظم أنَّ عىل
من وهو والكيميا، الطبيعيات يف مهمة اكتشافات واكتشف عرصه، يف طبيعيٍّ أعظم وكان
–١٧٠٥) األنسيكلوبيذية عهد بقرب كان مًعا. والفيلسوف الطبيعي هرتيل دافيد أتباع
بالغ أنَّه إال حذوه حذا فربيستيل الفسيولوجية، عىل الفلسفة يف اعتماده وجل ،(١٧٥٧
الحرة، اإلرادة وأنكر املادية، الدماغ أعمال من والحس الفكر وجعل النتيجة، يف عنه
فرحل يهرب أْن اضطر ثم الطبيعة»، «نظام بكتاب ندد ولذلك هللا؛ وجود يعتقد وكان

.١٨٠٨ سنة فيالدلفيا يف وتويف أمريكا، إىل
ل املعوَّ عليها كان التي والفلسفة كبري. العرصيشءٌ هذا يف عنها لنا فليس أملانيا ا وأمَّ
فلسفة سادت ثم الحيوان. نظام يف والقصد األرواح من فيها بما َليبنتز فلسفة هي فيها،
صغار من أنَّه إالَّ األفكار، وحر جليل رجل «إنه النج: فيه قال الذي ولف كريستيان
روحاني.» بسيط جوهر النفس «إنَّ وقال: املادية.» من يشءٌ فلسفته يف وليس الفالسفة،
الحيوان نفس وجعلت َليبنتز، منهاج عىل الحيوانات بسيكولوجية يف األبحاث كثرت ثم
أميال «مراقبة لريماروس مؤلف ذلك من بنا اتصل ما وأشهر اإلنسان. كنفس خالدة
وضع حاول الذي ،(١٧٠٩) ماير لألستاذ وآخر ،(١٧٦٠ (سنة الصناعية» الحيوان
سنة نرش وقد املادي، الرأي ضد املعتصبني من وماير الحيوان، نفس يف جديد مذهب
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كنوتزن مارتن األستاذ وكذلك تفتكر. أْن تستطيع ال املادة أنَّ فيها بنيَّ رسالة ١٧٤٣
فاتهم وقد الحجة، بهذه متمسكني اليوم الطبيعة وراء ما أصحاب يزال وال نظريه. كتب
الحجة هذه أضحكت ولقد كثرية. ضدهم األدلة بل ، البنيِّ الدليل ينقصهم يزال ال أنَّه
تدق أْن تقدر ال املادة قولك حد عىل تفتكر أْن تقدر ال املادة قولهم «إنَّ فقال: دالمرتي
ففي ترابًا، تصري أْن املادة إمكان يف كان «إذا شوبنهور: الفيلسوف وقال الساعات!»
وال الساعات تدق ال أنها كما تفتكر، ال مادة هي كما فاملادة أيًضا.» تفتكر أْن إمكانها
وأْن الساعات، تدق أْن إمكانها يف كان معلومة، حاالت عىل تركبت إذا ولكنها ترابًا، تصري

أيًضا. تفتكر وأْن ترابًا، تصري
يستوقف ما وليس عنيفة، مقاومة أملانيا يف صادف اآللة» «اإلنسان دالمرتي وكتاب

ضده. هت ُوجِّ التي الكثرية املناقضات يف النظر
نظري رجال إليه فيها مال بل كليٍّا، املادي الرأي من خلًوا أملانيا تكن فلم ذلك ومع
منه، مبادئ بعض تعاليمهم يف أدخلوا بالحري أو ولواتر، وهردر وليختنربج فورسرت
إالَّ الفلسفة يعم لم وإْن وهو الصحيحة. العلوم يف سيما وال يوم، عن يمتد كان يوم وكل
وإْن وشيلر وغاتي ليسنج فإن الطبيعة؛ وراء ملا القديمة التعاليم لنقض السبيل د مهَّ أنَّه
عنها واعتاضوا املقررة، القديمة الفلسفة عن تحولوا أنهم إالَّ ماديني بالحقيقة يكونوا لم
حيث غاتي، من املادية إىل أقرب و[األخري] الشعر عىل واالنصباب الحياة عن بالبحث
كانت باملادة، إالَّ الروح وال بالروح، إالَّ وتعمل توجد أْن تقدر ال املادة كانت «ملا يقول:
إلخ. «… والدفع الجذب قوتي عن تتخىل ال الروح أنَّ كما ترتكب أْن قادرة إذن املادة

الرأي زعماء أعظم أنَّ إالَّ بحت، مادي كتاب أملانيا يف العرص هذا يف يكن لم وإْن
عرصه، نوابغ كل بالطه إىل ضمَّ الذي الكبري فريدريك بروسيا ملك كان فيه املادي
والضمري، املعتقد حرية مبادئ عىل حكومته ونظم واآلداب، بالفلسفة معهم اشتغل وقد
الثانية كاترين العظيمة عمه ابنة كانت ومثله محض. مادي أنَّه عىل تدل وكتاباته

. مرَّ كما العلماء وفادة إكرام يف روسيا إمرباطورة
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دارِون مذهب عىل بخنر رشح

عرش التاسع القرن يف املادي الرأي

نشأت كيف بنفسك رأيت ألنك القرن؛ لهذا املادية الفلسفة عىل الرشح لك نطيل ال
أنَّ واعلم املستقبل. يف لها محتوم هو وما ومفعولها، مبادئها تجهل أظنك وال وانترشت،
ناظرة قرون ثالثة أو قرنني وقفت أْن بعد األمم مقدمة يف املرة هذه بها القائمة هي أملانيا
يف ثم ذلك، يف األمم مقدمة يف إيطاليا كانت عرش السادس القرن ففي عمًال. تبدي ال
أملانيا. فالسابقة عرش التاسع القرن يف ا وأمَّ فرنسا، عرش الثامن ويف إنكلرتا، عرش السابع
الفلسفة أو املادي الرأي عىل تتهافت فلم حكمة عن ولكن ا، جدٍّ السري أملانيا أبطأت ولقد

قبل. من لها تكن لم قوية مستندات الصحيحة العلوم يف وجدت أْن بعد إالَّ املادية،
كفاء بالحقيقة تكن لم مواده أنَّ إالَّ االختبار عىل املايض يف االعتماد كان ولنئ
عن ال الفلسفية، النظريات عن ناتج السابقة املادية التعاليم به أتت ما وكل الواجب،
رصيحة معلومات جملة إىل يستند اليوم املادي الرأي فإن لليوم خالًفا واالختبار، التجربة
انفصال وعدم القوة، وحفظ الفردة، الجواهر أو املادة مالشاة كعدم السابق، يف تكن لم
السماوية، األجرام نهاية وعدم واضحة، معرفة املادة تبدل ومعرفة املادة، عن القوة
الخاليا، ومذهب املنظور، العالم كل يف والقوى املواد ووحدة الطبيعة، نواميس وثبوت
وغري العضوية الظواهر ارتباط وشدة العضوي، والعالم لألرض الطبيعي والتاريخ
الفسيولوجية والداللة وأصله، اإلنسان عمر يف واالكتشافات ببعض، بعضها العضوية
كل نفي وبالجملة الغائية، واألسباب الحيوي املبدأ ونفي النفس، عضو الدماغ أنَّ عىل
نفس بني جوهريٍّا الفرق وعدم البداهة، معنى وتحديد والطبيعة، العلم من الرسية القوى

إلخ. … فقط االرتقاء حيث من إالَّ الحيوان ونفس اإلنسان
زمان منذ ونُفي ُفنِّد رأي اليوم املادي الرأي إنَّ القائلني: قول أنَّ ذلك من فرُيى
ويثور يهجع كان بل أبًدا، نُفي املادي الرأي أنَّ يُعلم ال أنَّه أحدهما: لسببني؛ فاسد طويل
الرأي ليس اليوم املادي الرأي ألن وثانيًا: ا. جدٍّ قديم وهو املتغرية األمم أحوال بحسب
عن ويختلف العلمية، االكتشافات من حدث ملا األنسيكلوبيذيني أو إلبيقوروس املادي
البحث موضوعها فلسفية حقيقة هو وإنما نظريها، مذهبًا ليس بأنَّه القديمة التعاليم
جميع بني املنتظم الطبيعي االرتباط وبيان والروح، الطبيعة عالم يف الواحدة املبادِئ عن
مذهب أنَّه بمعنى — العام االنصباب هذا عىل املادي الرأي اسم فإطالق الكون. ظواهر
ال اليوم املادي فالرأي باملقصود. يفي ال ا جدٍّ قاٌرص بالحري هو أو يصح، ال — معلوم
يشءٌ كأنهما منفصلتني غري واملادة القوة يعترب بل يشءٍ، كل فوق وحدها املادة يجعل
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هو أو لذلك، اقتضاءٌ كان إذا يشءٍ كل قاعدة املادة أو القوة جعل يف عنده فرق وال واحد،
بعضهم، يزعم كما الفلسفة ينفي ال الرأي وهذا «الحقيقي». الرأي أيًضا يسمونه كما
قبُل كانت كما — معه ليست الفلسفة بأن الفرق مع علم، كل روح يجعلها بالحري بل
األخرى، العلوم كل نتائج إليه تجتمع مركز هي بل ونتائجه، بمقدماته مستقالٍّ علًما —
وهذه سبيس. يقول كما صحيًحا» علوٍّا يعليها الحرص «وهذا تحويرها، يصري حيث
سماء ذرا يف األفكار سوابح من تستنزل وال املطلقة، العصمة لقضاياها تدعي ال الفلسفة
وهذا الصحيحة، العلوم أبحاث حد عند تقف ذلك من بالضد بل للكون، نواميس الخيال
ُ الخطأ يقع وقد العلوم، هذه تقدمت كلما سنة عن سنة بعًدا يزداد بل ثابت، غري الحد
يف ما حد عىل الحقيقة الكتشاف يفيد بل يرض، ال الخطأ هذا أنَّ إالَّ مرة، من أكثر فيها
املجنون.» إالَّ يقف وال العاقل إالَّ الصواب إىل الخطأ من ينتقل «ال القائل: األملاني املثل

يف يُضطهدون كانوا كما يُضطهدون يزالون ال اليوم املادي الرأي زعماء أنَّ واعلم
التماثيل لهم ويقيمون مكانهم، ويُعلون شأنهم، سريفعون املستقبل أهل أنَّ إالَّ املايض،
مهمًال كان ما ولشد املاليني، ألجله أنفقوا إذ شيلر؛ لشاعرنا اليوم فعلوا كما واألنصاب
شديد. وعناءٍ جهيد جهٍد بعد إالَّ رميمه، وجمع قربه إىل يهتدوا لم إنهم حتى عرصه يف
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