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األوىل الطبعة ديباجة

مقالة، يف عليه لالعرتاض بعضهم بادر حتى نُِرش أن دارون مذهب يف بخنر كتاب لبث ما
الكليات، يف ناقص املذهب هذا إنَّ فيها: قال املحروسة، جريدة من ۱۱٧٥ العدد يف نُرشت
يكون وفاق نقطة إىل وإياه نصل علَّنا الجدال؛ ميدان يف معه نتجاول أْن إلينا وطلب
بمقالة ُسؤله إجابة إىل ذلك فاضطرنا النظر، وأهل املذهب هذا أصحاب بني التوفيق فيها
هذه من األول بالباب وألحقناها املذكورة، الجريدة من ۱۱٧٧ العدد يف نُرشت مخترصة،

رد». عىل «رد عنوان تحت الرسالة
العدد يف ثانية مقالة نَرش ابتغاه، الذي الوفاق عن ا جدٍّ بعيدة املقالة هذه كانت وملَّا
املاديني، كليات وعىل املذهب هذا أصول عىل النكري فيها شدد املذكورة، الجريدة من ۱۱٧۹
البحث، منهاج فيها تنهج لم ألنها ذكرها؛ عن نرضب مقاالت الجرائد بعض نرشت ثم
نفي يف الحكماء مناهج اها سمَّ رسالة بعضهم نرش ثم والطعن، القذف سوى تتعمد ولم
املادية الفلسفة لدعائم ناقض املذهب، هذا ألركان ُمقوٍّ أنه فيها زعم وقد واالرتقاء، النشوء

العوالم. أصل يف
تباًعا نرشت مقاالت يف املذكورة الجريدة يف تقدم ما كل عىل الرد يف رشعنا كنا وقد
الحدثان رصوف من الجريدة، هذه صاحب عليه، املأسوف األبَرِّ صديقنا عىل طرأ حتى
واضطرنا الدهر، من حينًا االحتجاب إىل اضطرها ما إنسان، منها يسلم ال التي األيام ونوائب

كذلك: الرد تتمة تأجيل إىل

م��ح��ت��ص��دوُه ي��أِت ي��أِن ف��م��ت��ى زرٍع خ��ام��ة م��ث��ل ن��ح��ن إن��م��ا



الحقيقة

هذه يف أخريًا طبعه لنا تيرس حتى النرش تام غري التأليف تام الرد هذا زال وما
كافًال عددناه ما القاطعة الرباهني من وضمناها «الحقيقة»،1 سميناها التي الرسالة

املقام. هذا يف باملرام وافيًا للبيان،

شميل شبيل
۱۸۸٥ مرص

.۱۸۸٥ سنة املقتطف بمطبعة مرة ألول طبعت 1

8



األول الباب

النظر وعلامء يفمذهبدارون

فصول وأربعة ديباجة وفيه





الديباجة

اض��ط��راُر؟ أم ال��م��س��ي��ر ذا أق��ص��ٌد ال��م��داُر ال��ف��ل��ُك أي��ه��ا ب��رب��ك
ان��ب��ه��اُر؟ م��ن��ك أف��ه��ام��ن��ا ف��ف��ي ش��يءٍ أي ف��ي ل��ن��ا: ق��ل م��س��ي��رك

يرتتب وما دارون، مذهب عىل الكالم يف طبقاتهم اختالف عىل الُكتَّاب خاض لقد
السبيل ضلَّ من تخبط فيه تخبط ليل حاطب فمن بخنر، رشح يف كما النتائج من عليه
ذكاءً ُمتَّقد أديب ومن واإلغراء، التسخط يف وبالغ الهراء، القول من فأكثر الدليل، وخانه
علمه، غور يسرب ال عالم ومن بنقله، املتمسك بعقله، املسرتشد الفيلسوف نظر إليه نظر

بعض. فيه وشكَّ بعٌض، فنفاه التعميق، كل وعمق الدقيق، البحث فيه بحث
بضوء أستيضء لعيل بيانك إىل أصغيت طاملا فلقد الحاطب، الكاتب أيها فمهًال
األنام عىل بها تهشُّ الغباوة، غابات من مقطوعة هراوة متقلد كرجل أنت فإذا برهانك،
علمية بقضية جئت أنك ولو كاألنعام، الناس ترى أْن تعودت فقد غرو؛ وال األغنام. كراعي
طعن جعبة ردودك جعلت لكنك بقدرها، قدرك وعرفت بذكرها، ألنصفتك فلسفية أو
مثلك مقام يف الصمت وقلت: اإلجابة، عدم عىل نفيس فوطَّنت وشتم، سبٍّ وكنانة وقذف،

الجدال: هذا بمثل يل ِقبَل وال النزال، هذا ينازل ممن أنا فما إصابة،

ذب��ان��ُه ت��ه��اف��ت م��ا إذا م��ط��ع��ٍم ع��ن ال��ن��ف��س أُظ��ل��ف ل��ق��د
ك��ب��ار ص��ب��ي��ان رج��ال��ُه ل��ده��ر ف��ت��بٍّ��ا





األول الفصل

والقوة املادة يف

وأفصح أقرصكالًما، امليكانيكي الريايضوالعامل والحاسب الطبيعي العالم إنَّ
والعالم اللغوي، األديب من كذلك وأصدق حجة، وأثبت أسلوبًا، وأبسط بيانًا،
ألف ألنه الكالميني؛ الجدل علماء وسائر املنطقي، والفيلسوف الالهوتي،

والتمويه. املغالطة يقبل ال الذي الريايض الطبيعي الربهان

فأهًال بأسبابه، الجدال الطالب أبوابه، من النزال ميدان الداخل الفيلسوف أيها أنت أما
أراك يل ما ولكن فضلك، يبخسك وال قدرك، يجل من عىل سقطت لقد ومرحبًا؛ بك وسهًال
املحسوس. بدون يقوم املعقول أنَّ يزعم َمن شأن قرار، لك يقر وال حال، عىل تثبت ال
قديمة املادة جعلت النتائج، من عليه بنيت بما نقضته أْن تلبث لم مبدأ عىل وافقتنا
لنا موافقتك إنَّ بقولك: التسرت وحاولت عنه، عدلت ذلك فساد لك تبني وملا خلقتها، ثم
تعتمد، مبدأ أي عىل لنا ْح فرصِّ ذكرت، ما غري هو مذهبك وإنَّ حقيقية، ال افرتاضية
األحكام، يف والفساد القياس، يف االضطراب يوجب املبادئ يف الرتدد أنَّ تعلم ال ألعلك
وال الخيال، سماء يف األفكار جناح عىل تطري حتى املحسوس عىل هنيهة تقر ال فإنك
عىل فتستنتج النظرية، الفلسفة مضايق يف تتيه حتى العملية الفلسفة عىل لحظة تلبث

الخيال. وقوة الذهن حدة لك صورته ما إال قياس، غري عىل وتحكم مبدأ، غري
يمكني وال بهيم، ليل يف عشواء خبط الصورة هذه عىل البحث أنَّ يخفى وال
وإْن نعمة وهي الهداية، بطريق إال فيه السلوك يمكن ال الذي التيه هذا يف متابعتك
إال العلم، سبيل معي سلكت إذا متابعتك يمكنني وإنما تعم، ال لكنها البعض، بها ُخص
إىل النظرية فلسفتك فضاء ومن املحسوس، أرض إىل غيبك سماء من معي رجعت ما
الغريزية، وأفكارك الحرة، وإرادتك املجرد، عقلك يخدعنك وال العملية. الفلسفة دائرة
ومكتسب املادة، ألحوال خاضع كذلك تظنه ما أنَّ تَر قليًال؛ وتساهل طويًال، النظر فدقق



الحقيقة

منك اعتقاًدا املحسوس إىل االستناد بدون الطبيعة يف فبحثك والوظائف، األعضاء كسائر
وأي وهٌم الصحة من يقرب حالٍّ املسائل هذه حل إىل يتوصل أْن قادر وحده العقل أنَّ

وهم.
نوعان، عرفك يف الوجود إنَّ لنا: وقلت األول، مذهبك غري بمذهب املرة هذه جئتنا لقد
ورضبت مخلوق، ومادي خالق، معنوي أخرى: وبعبارة مسبوق، ومادي سابق معنوي
وتبيني القياس، هذا لنفي نتعرض أْن وقبل لها. املوضوعة واأللفاظ املعاني مثل لذلك
عن يعلم ا عمَّ يشء بسط من — املادة قدم عن اآلن عدلت وقد — لنا بدَّ ال فساده، وجه
ال تقول:1 كما املادي والوجود املعنوي الوجود عىل للكالم تمهيًدا نجعله والقوة املادة
الكربى، النتيجة هذه إىل الطبيعية األمور يف توصل قد العلم أنَّ نُعرِّفك أْن إىل بنا حاجة
عن مجردة بمادة تعرفنا أْن تستطيع أظنك وال البتة، تنفصالن ال واملادة القوة أنَّ وهي
ال فالقوة مادة؛ كل عن مجردة حركة أو قوة لنا تبني أْن تطمع أو حركة، أو قوة كل

األخرى. بدون الواحدة تدرك فال بالقوة، إال تُعرف ال واملادة باملادة، إال تُعرف
قوتي رباط من أي قوة؛ كل من خالية منها الجسم املركب الدقائق أدق لنتصور
األلفة قوى أنَّ ولنفرتض األجسام، صور ويؤلف بحفظها، يتكفل الذي والدفع الجذب
له صورة ال عدم يف املادة تدخل أْن يلزم أال النتيجة، تكون أْن ينبغي فماذا زالت، قد
بفعل يظهر إنما فهو قوة، بال فرًدا جوهًرا الطبيعة عالم يف نعرف ال أنَّا عىل يدرك، وال
متشابهة، أجزاء من مركبًا وآونة أخرى، صورة عىل وطوًرا صورة، عىل تارة فيه القوة
تصورنا إذا فإنا قوة، بال املادة يتصور أْن العقل يستطيع وال متباينة. أجزاء من وأخرى
فإنها وإال والدفع، الجذب فعل تحت دقائقها تكون أْن بد فال كانت، مهما أولية مادة

ذهننا. من تتالىش
ال القوة أنَّ املقرر من كان وإذا له، أساس وال فارغ مادة بال بقوة القول كذلك
صفات وكل باملادة، املتصلة الصفة سوى إذن القوة تكون فال باملادة، إال تظهر أْن تقدر
السكون، حالة يف أي فيها؛ هاجعة فتكون تظهر ال قد أنها إال جوهريٍّا، فيها كائنة املادة
تنتقل ال مثًال فاملغناطيسية جديًدا، حلوًال فيها تحل أنها ال تنبيًها، تُنبُه املادة يف فالقوة
الجسم دقائق حالة بتغيري فتظهر تهيج وإنما يُتوهم، ربما كما آخر إىل جسم من

الباب. هذا آخر يف امللحق انظر 1
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والقوة املادة يف

خاصة متجمعة، مثًال ممغنط قضيب يف وهي الحديد، بأجزاء متصلة فهي فيه، املتهيجة
قليًال. فيه تظهر أو فيه، تظهر ال الذي املكان يف

رأينا التي األجسام وال الحديد بال مغناطيسية أو كهربائية أمكن إذا لنتصور
هي الجوهرية وأوضاعها املتبادلة نسبها التي األجزاء أيًضا ولنفرض فيها، ظواهرهما
تجرد سوى هذه والحالة يبقى فال واملغناطيسية، الكهربائية الظواهر أسباب بالحقيقة
خصوصية ظواهر جملة به نتذكر وإنما نفسه، بحدِّ له معنى ال وعلم له، صورة ال
بواسطة استطعنا وملا كهربائية، يكن لم تتكهرب ألن قابلة أجزاء تكن لم لو ألنه معلومة؛
األجزاء، هذه لوال وجود لها يكن ولم نتصورها، أْن أو شيئًا عنها نعلم أْن وحده التجرد
وغريها، واملغناطيسية والنور والكهربائية كالحرارة الوزن عديمة املسماة األجسام فكل
منها. املادة املؤلفة الدقائق وضع يف تغريات أي مادية؛ تغريات سوى آخر شيئًا ليست

يف وتموجية األولني، يف ارتجاجية اهتزازات هي إنما والصوت والنور فالحرارة
وجواهرها املادة أجزاء يف نسبية بتغريات تتم واملغناطيسية الكهربائية والظواهر األخري،
الحركة، هي أو املادة، خصائص من خاصة بأنها القوة العلماء عرَّف ذلك وألجل الفردة،
يستحيل أنه كما مادة، بال القوة إدراك يستحيل وأنه املادة، حاالت من حالة هي أو
بال انقباضية بقوة أو غدة، بال مفرزة بقوة القول أو دماغ، بال الفكر أو عني، بال البرص
التغريات سوى قوة وجود عىل يدلنا أْن األزمنة من زمان يف أمكنه يشء فال عضلية، ليفة
نسبها، حسب املرتبة التغريات هذه وعىل حواسنا، بواسطة األجسام يف ندركها التي
لفهم الواسطة هذه سوى وليس «القوة»، الجنس اسم يُطلق مختلفة، بأسماء واملسماة
البسيطة املعرفة لهذه الفلسفية الكربى النتيجة إذن هي فما اللفظة، بهذه املراد املعنى

الطبيعية.
قولهم يف يستندون ال يشء ال من العالم أبدعت قوة بوجود يقولون الذين أنَّ شك ال
وتتغري سريه، يف العلم تتبع التي العملية، والفلسفة الطبيعية العلوم من يشء إىل هذا
نقصان عن نشأت موهومة لفلسفة انقياًدا ذلك يفعلون وإنما بتغريه، األفكار تغري مع
غريزية، فاعتربت ثابتة تكون كادت حتى العقل يف ورسخت األزمان، سالف يف االختبار

علة. من معلول لكل بدَّ ال أنه هي الكربى وحجتهم
فيها يثبتون نقطة عند الوقوف من لهم بدَّ ال املتسلسل الدور هذا يف أنه فاتهم وقد
الطبيعية األبحاث حد عند فيه يقفوا أْن عن عوًضا أنهم إال باملعجزة، الوجود حصول
الدليل فاتهم ولو الطبيعة، وراء ما إىل به يطفرون للمحسوس ويثبتوه باالختبار، املؤيدة
املادة أنَّ والحال املادة، عن مجردة توجد قد القوة أنَّ عرفوا أين فمن الربهان، ونقصهم
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الحقيقة

ضالل وهل يشء، ال من يشء بوجود التصديق لهم جاز كيف أم قواها، عن تنفصل ال
العقل، يقبله ال مستحيل أمر العدم من العالم ن فتكوُّ العقل؟ عىل الضالل هذا من أشد

االختبار. يُثبته وال
يقتيض وهذا تتغري، ال الوجود دائمة املادة أنَّ املقرر ومن لها، معنى ال لفظة والعدم
قبل ال الزمان باعتبار وجودها أمكن ملا مبدعة قوة وجود فرضنا ولو قديمة، كونها
ويف عمل، بال الزمان من مدة بقاءها يقتيض ذلك ألن الخلق؛ قبل ال بعده. وال الخلق
ألن بعده؛ وال سديد. غري وهذا أيًضا. والساكنة لها الالصورة املادة أمام السكون حالة
بعدها، وال األشياء قبل توجد أْن تقدر ال املبدعة القوة كانت فإذا البطالن، ظاهر هذا
العالم أنَّ شك فال مادة، بال قوة وال قوة، بال مادة تكن لم وإذا تدثر، ال املادة كانت وإذا

يبدع. لم يدثر لم وما منفصًال، يكن لم ينفصل ال فما قديم،
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املادي والوجود املعنوي الوجود يف

املسبوق، املادي والوجود السابق املعنوي للوجود رضبته الذي واأللفاظ املعاني مثل وأما
ألن عليه؛ الرشح إسهاب عن تدبره يغنيك كان ما السفسطة من وفيه سديد، غري فقول
املعنوي الوجود بتقديم تريد وأنت عليك، يخفى ال كما نسبية اللفظ عىل املعنى أسبقية

مقامه؟ يقوم املثل هذا غري مثل فأي وإال مطلقة، أسبقية املادي الوجود عىل
ما فإن عموًما، واملسببات األسباب كمثل إليه تذهب ما تأييد يف شيئًا يفيد ال وهو
لم وأنت مطلق، ال نسبي هنا فالسبق آخر، ليشء معلول نفسه فهو ليشء، علة منها كان
املعاني أنَّ علينا اعرتض «وربما معناه: بما نفسك عىل استدركت حيث ذلك، علينا تنكر
عرفانك بعد عليه اعتمادك عليك ننكر نحن وإنما الدماغ.» يف املادة تأثري من حاصلة
عن وصادرة مكتسبة بل غريزية، ليست العقل يف املعاني بأن معنا تسلِّم هنا فأنت ذلك،
املعنى إنَّ لك: نقول فنحن ذلك يف شك أدنى عندك كان وإْن الحواس، بواسطة املادة
الصورة ترسم كما — الدماغ يف املرتسمة املادة صورة هو أو ماديٍّا، تأثريًا إال ليس العقيل
أْن اإلنسان يفتكر ولم معنًى، اإلنسان عقل يف له يكن لم العني لوال فالنور — املرآة يف

عليه. تدل لفظة أو عالمة له يضع
معناها قبل املادة تعترب أْن األوىل لكان املطلق الوجود عىل القياس هذا صح ولو
اللفظ عىل املعنى فأسبقية النسبي، الوجود هذا حيث من منه أسبق ألنها العقل؛ يف
معناها، عن تنفصل ال فاملادة الحقيقة، اعتربت إذا وأما نسبيٍّا. املعنى عىل املادة كأسبقية
له يعرف وال يتصوره ال فهو النور، يبرص ال فاألعمى فقط، ندركه ما باملعنى يقصد وال
يسلخ ال لها األعمى إدراك وعدم بمعناها، متصلة النور فمادة ذلك ومع عقله، يف معنى
أْن عن عوًضا الحروف أي لفظه؛ أركان يف املعنى وجود وعدم فيها، املعنى وجود عنها



الحقيقة

داللة حروفها عليها تدل ال معاٍن عىل تدل فاأللفاظ لنا، حجة فهو علينا، حجة يكون
رصيحة.

واضحة، داللة عنارصها عليها تدل ال خصائص ذات تكون املركبة املواد أنَّ كما
بل فقط، األلفاظ عىل تقترص ال املعاني عىل الداللة أنَّ واعلم فاسد. إذن هذا فقياسك
لها يسمع ال التي الدنيا الحيوانات يف عليها اقترصت وربما الجسد، حركات كل تتناول
املعاني إبداء من أعمُّ فاللغات اللغات، قبيل من الحركات تكون االعتبار وبهذا صوت،
واللسان الحلق أعضاء تقطيعها يف يشرتك صوتية خصوصية حركات هي التي باأللفاظ،
البعض، يف لك تظهر الجسد، أعضاء سائر يف لها موافقة حركات وترافقها والشفتني،

اآلخر. البعض يف عنك وتخفى
عىل يدلك ما البساطة من فيها رأيت املعاني هذه حقيقة يف توسعت وإذا أقول:
دلت بسيطها إىل حللت إذا املادة صفات فإن أصلها؛ ووحدة الطبيعة يف األشياء تقارب
إذا الذاتية املعاني وهكذا والدافعة، الجاذبة وهما: قوتني، أو خاصتني، أو صفتني، عىل
ومرغوب مبغض، أو ومحبوب دافع، أو جاذب معنيني: أحد عىل دلت بسيطها إىل حللت

الجسد. حركات جميع عىل ذلك صورة وترتسم مكروه، أو ومقبول مرهوب، أو
محاولته عىل كلها تدل يشء من املتكرِّه الحيوان أو اإلنسان حركات أنَّ كيف ترى أال
يكون وكما إليه، ضمه محاولته عىل حركاته دلَّت شيئًا أحب وإذا عنه، اليشء ذلك إبعاد
عىل الداللة يف كالحركات اللغات فإن اللغات، يف أيًضا كذلك يكون الحركات يف ذلك
أنَّ إال فيهما، املعاني كوجود واإلنسان الحيوان يف موجودة كالحركات واللغات املعاني،

الحيوان. يف منها أكثر فيه اآلالت واكتمال املعاني التساع اإلنسان يف أوسع اللغات
سائر عىل ترتسم كما ومبانيها األلفاظ عىل مرسومة املعاني رأى النظر دقق ومن
وقبولك «ال»، بلفظة مثًال العربية اللغة يف عنها تعرب جعلتك لليشء إباءتك فإن الحركات،
عىل الدالة الحركات من اللفظتني هاتني لفظ يف ما يخفى وال ونعم». «أي بلفظة له
وبلفظك التبعيد، عالمات كل الفم بحركات تحاول «ال» بلفظك فإنك منهما، كلٍّ معنى
أنَّ إال اللغات، سائر يف األلفاظ سائر ذلك عىل وقس التقريب. عالمات كل ونعم» «أي
تتنوع بل البسيطتني، اللفظتني هاتني يف كما وواضحة بسيطة دائًما تكون ال الداللة هذه
بحيث ا، جدٍّ مختلطة أسباب فيها فعلت وربما وتركبها، املعاني تنوع بقدر كثريًا وترتكب
مبحث املوضوع يف كان وربما أقول: الكيل، التدقيق عند إال النسبة هذه لك تظهر ال

فيه. الخوض يحب من عند للغاية ولذيذ ا جدٍّ دقيق
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ورد صد

املركبة األجسام يف املوجودة الصفات «إنَّ قولنا: عىل االعرتاض لك جاز كيف نعلم وال
بالفعل.» وجودها يستلزم ال بالقوة فيها ووجودها البسيطة، املادة يف بالقوة موجودة
فهمت قد تكون أْن إال أنفسهم.» الطبيعيني لرأي ومناقض مشبع غري ذلك «إنَّ بقولك:
سيما وال ذلك، يوجب ما كالمنا يف فليس وإال أنت، تتصورها كما «بالقوة» قولنا يف القوة
أو الصفات أو والظواهر واحد، يشء املاديني عرف يف واملادة القوة أنَّ عرفناك أْن بعد
مما أيًضا يتضح وكما تقدم، فيما تبني قد كما — مادية تغريات سوى ليست القوى
واحدة ظاهرة نعرف لسنا املعروفة الكهربائية الظواهر جميع فحص يف فإنه — يأتي
قنينة محمول أطلقنا إذا فإنا كهربائيتها، املتهيجة املواد أجزاء أدق يف تغري عىل تدل ال
أدق يف تغري لحصول يتجعد حتى يقرص السلك هذا نرى البالتني؛ من سلك يف ليدن

أجزائه.
بعًضا، بعضها يضغط عقد فيه فتتكون الرصاص، من سلك يف يحصل وكذلك
ذلك يف استعمالها طال إذا الكهربائية األعمال يف املستعملة املعدنية األسالك وسائر
مجرى وكذلك القصم، سهلة تصري وقد تتصلب، فقد أجزائها، يف جوهري تغري يحصل
يتقوم ثقله من ملتويًا الحديد من قضيبًا فإن والفوالذ، الحديد مرونة يف يؤثر املغناطيس
القوى فإن تبيينه، يسهل كما األجسام يف القوى سائر أيًضا تفعل وهكذا تمغنط، إذا
تحليًال تحدث قد — مثًال الهواء يف الصوت يحدثها التي كالتموجات — امليكانيكية

ضعيًفا. تركيبًا املركبة املواد يف كيماويًا
عالم يف والصحيح — الحيوان بعض يف الزوائد وجود «إنَّ علينا: ا ردٍّ قولك وأما
القصد تريد «ولعلك االنتظام عدم منه يلزم ال لها لزوم ال التي — والنبات الحيوان
كما حقيقي، ال نسبي أمر عندنا والالنظام اللفظة، بهذه جئنا أنَّا نذكر ال ألننا والغاية؛



الحقيقة

أدرك وربما يشء، بكل علًما يُحيط أْن اإلنسان إمكان لعدم أوًال: السابقة» مقالتنا يف تقدم
يدَّعون ال والنبات الحيوان طبائع علماء أنَّ نُجيب ذلك فعىل نحن.» ندركه لم ما الخلف
يكتشفون يوم كل بل سنة وكل يبحثون، يزالون ال هم بل يشء، كل علم بلغوا أنهم
وهي الخالفية، املسائل بني يطرحونه يثبتونه ال وما عندهم، معروفة غري كانت حقائق
حتى يعالجونه يزالون ال الطبيعي سببه يعلم ال ما أنَّ إال عندهم، القليل بالعدد ليست
وراء ما إىل حاًال فيه يطفرون فال والتنفري، التنقيب بجهد فيه الحقيقة لهم تنجيل
وجود عليهم يصعب ال الذين النظريون، الفالسفة سادتنا جزاًفا يفعل كما الطبيعة،

تائهون. خيالهم سماء يف وهم يشء، لكل سبب
تحقق ما نفي منه يقتيض ال األشياء مفردات ببعض علًما اإلحاطة عدم أنَّ عىل
كليات تسقط أْن األوىل لكان ذلك جاز ولو الكليات، من عليه يرتتب وما أكثرها، عن
يف تعرتضه تزال ال الذي العلم قضايا من يشء مع تتفق تكاد ال فإنها بأرسها، النظريني
واحدة، مرة وال لها دان العلم نَر ولم شديد، نزاع يف معه مشتبكة رأيناها وكم سريه،
عليك يخفى ال كما دائرتها ألن واأللفاظ؛ املعاني يف مترصفة له تذل أْن أخريًا فتلتزم
ولكل مثًال، مسألة تسعني املسائل من نعرف كنا وإذا مجال، بها يضيق فال واسعة
عىل جهلنا يحملنا أْن العقل أفمن مسائل، عرش أسباب نجهل وكنا طبيعيٍّا، سببًا مسألة
أخواته عىل نقيسه أْن الحكمة من أم الطبيعة، فوق ما قوى املجهول لهذا ننتحل أْن
التي األثرية األعضاء أنَّ عىل ما؟ يوًما الطبيعي رسه لنا ينكشف بأن أمًال بها ونلحقه
الطبيعية األسباب وعرفت وجودها، تقرر فقد ذلك، من يشء يف ليست بصددها نحن
وتثبت القصد، وتنفي الغاية تنقض وهي غامضها، وقلَّ أمرها، ووضح منها، لكثري
والحيوان اإلنسان بني النسبة هذه بعدت وربما الحيوان. وسائر اإلنسان بني القربى
أعلمهم عنه وأبعدهم أصله، بمعرفة أجهلهم إليه أقربهم فكان بالجهل، وقربت بالعلم،

به.
هذه تكون «وقد بقولك: نقضه تحاول وأنت دارون مذهب أثبتَّ أنك العجب ومن
إذ ونحوها.» واألقاليم واألهوية والحوادث الظروف من مستفادة طبيعية فلتات األمور
أوًال يقتيض وهذا باألنواع، كائن أنصارك ومذهب مذهبك عىل الخلق أنَّ عليك يخفى ال
كل ألن أقل؛ وال أكثر ال له الالزمة األعضاء عىل نوع كل اشتمال وثانيًا األنواع، ثبوت
الجوهرية، صفاته كل ومتضمنة للنمو، قابلة جرثومة يف مخترص خصويص خلق نوع
تنزه وقد الحكمة، تأباهما فيه زيادة أو نقصان لحدوث معنى الخلق يف يكون فال وإال

فيه. حكمة ال عمل كل عن الحكيم الصانع
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ملن يظهر كما املتسلسل التكوين بنسبة ظاهرة األثرية األعضاء هذه معاني أنَّ عىل
دقيًقا، ا عامٍّ نظًرا كلياتها إىل فقط ينظر أو والنبات، الحيوان طبائع يف النظر يدقق
والقرابة الشديدة النسبة من والتباينات األنواع بني ما ينكر أْن هذه والحالة يسعه فال
بينه حاجبًا اقتناعه سابق يكون أْن إال دارون، مذهب يف مقرر هو ما وسائر والتسلسل،

يرى. ما وبني
األشياء أنَّ تعلم أْن يلزمك ألنه سديد؛ غري عرضية» أمور بجملتها «وهي وقولك:
تنتقل اختالًطا أكثر أخرى أسباب عن والحاصلة واإلقليم، املعيشة من الجسم يف العارضة
عدد وازدياد الجلد، وتشقق األلوان يف كما جوهرية وتصري الطبيعي، واالنتخاب بالوراثة

إنكاره. يسعك ال مما ذلك وغري العقلية، واألميال واألمراض األصابع،
بعض ويف مربية، مهذبة قوة الطبيعة يف يوجد «ألنه قولك: ذلك يف ما وأغرب
أنك إال واإلبداع، التوليد قوة فيها الطبيعة بأن هنا تعرتف فأنت بادعة.» مولدة األحوال
القول؟! هذا لك جاز كيف للعجب فيا الوجود، بادع من فيها مودعة القوة هذه تجعل
فيها يكون أْن يجب البسيطة املادة أنَّ أوًال زعمت فإنك التناقض؛ من فيه ما رأيت أما
يجب الَحجَر إنَّ أخرى: وبعبارة الجزئي، اإلدراك من اإلنسان يف ما الكيل اإلدراك من
عىل االعتماد يجب وال فيه، ذلك لنا يظهر لم وإْن كاإلنسان، تدرك قوة فيه يكون أْن

يضل. قد فإنه املحسوس؛
التي والقوى الخصائص نفس متضمنة تكون أْن يلزم ال البسائط أنَّ لك بيَّنا وملا
الفاعلة القوى فإذن قلت: مبلغها، بلوغها عند فيها للظهور قابلة كانت وإْن املركبات، يف
االضطراب، من القول هذا يف ما يخفى وال املركبات. يف الفاعلة القوى ليست البسائط يف
املذهب إنه لنا: وقلت — املادي والوجود املعنوي الوجود أي — آخر بتعليل لنا جئت ثم
بنيته ما كل هدمت أْن لبثت ما ثم القيمة، من له ما رأيت وقد املرة، هذه إليه تذهب الذي
أي املاديون؛ لها يثبته ما لها أثبتَّ قد فكأنك مهذبة.» مولدة قوة الطبيعة يف «إنَّ بقولك:
فيها، أصلية ليست عندك القوة هذه أنَّ وبينهم بينك والفرق الذاتي، التوليد لها أثبت
ال كما ألنه أفهمها؛ أْن أقدر لم األخرية العبارة وهذه الوجود. بادع من فيها مودعة بل
ولعل مودعة، أنها عىل دليلك ما تذكر لم للطبيعة التوليد قوة إثباتك بعد عليك يخفى
العلم يف للراسخني إال حلها يُعَط لم والتي العقل، طور فوق تعلو التي املسائل من ذلك
الرموز حل يل يعط لم فإنه أفهمها، ال كنت إذا معذور فأنا والوحي، اإللهام بطريق

املقعر. والكالم املجوفة باأللفاظ واالقتناع

21



الحقيقة

طبيعة عىل اشرتطته ما طبيعتك عىل حينئٍذ تشرتط لم أنك العجاب العجب ومن
فرق ال أنه مع فيها، هي كما بسائطها يف املركبات صفات وجود رضورة من املاديني
منها واحدة فكل ذلك بعد وأما الوجود، بادع أو األوىل الحركة حيث من إال بينهما
هذا كل يقع كيف للغرابة! فيا واحدة، وسنن معلوم، نظام عىل نفسها من أعماًال تعمل

قانع. مرتٍض به وأنت كالمك يف التناقض
ضالل من مأمن يف صاحبهما يكون أْن يقتضيان ال الذهن وحدة الذكاء أنَّ عىل
عليها املؤسس املبادئ كانت سواء — قوته بحسب املعاني يف يترصف العقل بل األفكار،
قوة يف وال أفكاره، مجرى يف بل العقل، قوة يف تؤثر ال فاملبادئ — فاسدة أو صحيحة
نبغ مذهب كل ويف عرص كل ففي وعدمها؛ أحكامه صحة يف بل العقلية، األدلة استنباطه
يصح وال الصدر، وسعة الذهن وحدة الذكاء من لهم ملا الزمان أفراد من معدودون رجال
التي الطريق يف يسري فالعقل واملذاهب، اآلراء يف لتباينهم هدى عىل جميعهم يكون أْن
فيها وينبغ — فاسدة أو كانت صحيحة — فيها ينشأ التي املبادئ عىل وينمو يألفها،
متوقدي أناس عن نشأ العالم يف األفكار ضالل كان إذا غرو فال الذكاء؛ من له ما بحسب
كانوا وإْن املعاني، يف الترصف قوة شديدي الكالم، أساليب يف التفنن كثريي الذهن،
من لها يظهر بما مناضلتهم عىل تقوى ال التي العقول يسحرون األحكام يف الخطأ كثريي
برهانهم، فاتن من تراه بما بمجادلتهم لها قبل ال التي األلباب ويفتنون بيانهم، ساحر
االختيار. وافق ما الحقيقة إىل املبادئ وأقرب املبادئ، تغري إال األفكار مجرى يغري وال

آباءنا أنَّ بحجة األوالد يفعل كما آبائنا آراء قبول ينبغي ال الحكماء: أحد قال
واستحكام عقله، النخداع سببًا كان الكون لحوادث اإلنسان جهل إنَّ ونقول: قبلوها،
شديد كان يشء يف الخربة قليل كان من فإن فيه، األوهام واستفحال أفكاره، من الخطأ
القمر إىل يده فيمد بعينه، يراه ما بيديه يتناول أْن يحاول الذي كالطفل فيه، التوهم
بتكرار إال األبعاد معرفة له يتيرس وال املنال، بعيد القمر أنَّ يعلم وال فيه، إىل يمدها كما
سائر عليها وقس باالختبار، مكتسبة بل أصلية، ليست العقل يف املعرفة فهذه التجربة،

الحواس. سائر عن الصادرة اإلنسان معارف
مكتسبة أفكاره بأن معنا حكمت مكتسبة اإلنسان معارف جميع أنَّ علمت وإذا
تبينه لعدم لالنخداع؛ عرضة كان مكتسبًا العقل كان وإذا كذلك، مكتسب وعقله أيًضا،
إليها يستند التي للحجة إذن قيمة فال وهلة؛ وألول األحوال، كل يف هي كما األشياء
مع الحجة هذه اتفقت إذا إال له، مطابق غري أو للعقل مطابق ذلك إنَّ بقولهم: النظريون
حتى ونما، عليه شبَّ العقل عىل االنخداع هذا تكرر وإذا قلنا: الحسية، الرباهني من سواها

22



ورد صد

صحيًحا، كان وإْن خطأ عليه تربى ملا مخالف أمر كل عنده فيصري الغرائز، من فيه يغدو
حده، عند يقف وال نفسه، عىل يقترص ال ألنه استئصاله؛ صعب أمره استحكم خطأ وكل
اقتىض وربما عنه، نتج ما كل استئصال استئصاله يف فيتطلب دونه، يشء كل يتناول بل

املوانع. من ذلك دون ما يخفى وال ا، تامٍّ نقًضا االجتماعية الهيئة بنيان نقض
بعدت، وإْن األفالك هممهم تطاول ذكاءً متقدين أناًسا يعدم ال عرص كل أنَّ عىل
الذين الرجال هؤالء مثل تعداد أردنا ولو خفيت. وإْن األرسار عقلهم بثاقب ويسربون
فنقترص املقام، بنا لضاق بيضاء؛ يد اإلنسانية تاريخ يف لهم وكان عرص، كل يف قاموا
الهيئة وجه بتعاليمهم قلبوا الذين همة، وأعالهم فضًال، وأوسعهم عقًال، أسماهم عىل
محرتمني غري الحقيقة أرض إىل وردوه الخيال، سماء من اإلنسان زجروا إذ االجتماعية؛
إال لهم غاية وال الحق، إال لهم دين وال العلم، إال لهم مالذ ال وعيًدا، راهبني وال تقليًدا،
سماء إىل الجهل حضيض من إياه بإنهاضهم ويالته وتقليل اإلنسان، مصائب تخفيف

العلم.
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شقائه، أسباب أعظم وكانت طويًال، زمانًا حياته اإلنسان تقاضت التي األوهام من إنَّ
تدور مركز أنها األرض يف القديم اعتقاده أوًال: وهما: عظيمني؛ اثنني عنائه ودواعي
فسيح من الخالق فأهبطه سماوي، أصل من أنه نفسه يف اعتقاده وثانيًا: األفالك، حوله
وغري منظور من يشء كل له خلق وإنما أرضه، ضيق وأسكنه — وملاذا؟ — جنانه
فتقوُّض والسياسة؛ والعادات األخالق يف اإلنسان نشأ االعتقادين هذين وعىل منظور،
كان ولذلك عليهما، اإلنسان شاده الذي العظيم البنيان انتقاض منه يلزم الركنني هذين

ا. جدٍّ صعبًا الناس ملألوف املخالفة الحقائق انتشار
أوهام اختلقتها التي البلورية األفالك بتعاليمهم سحقوا وغلييل وكبلر فكوبرنيكوس
قبة ليست السماوات أنَّ وقرروا املبني، الخطأ هذا من الهيئة علم وأصلحوا األقدمني،
يفصل فاصًال ليس الجلد وأنَّ ذهب، من بمسامري عة وُمرصَّ األرض فوق مرفوعة زرقاء
هي وإنما — أسالفنا توهم كما — الجلد تحت التي املياه عن الجلد فوق التي املياه
الشمس حول املتحركة هذه أرضنا ومنها السماوية، األجرام فيه تسبح فسيح فضاء
العوالم وأنَّ لها، خدمة حولها تدور والشمس ثابتة، األرض أنَّ من يظن كان ملا خالًفا
وبحسب تشاء، كما وتديرها خفية يد تمسكها معلقة ال ثابتة لسنن مجراها يف خاضعة

األهواء. من لها ما
من سبيله يف اعرتض وما العناء، من التعليم هذا نرش اقتىض ما عنك يخفى وال
وقبل االنتشار، من إليه بلغ ما بلغ حتى االضطهاد من ذويه عىل أوجب وما املوانع،
من أيًضا أوجب ما عنك يخفى وال عليه، قائم كل وقعد ضده، ثائر كل سكن أْن
األفالك إىل طرفه وأرسل الجد، ساعد عن اإلنسان فشمر اإلنسان، تاريخ يف الثورة
كنوزها، يستلبها األرض جوف إىل يده ومد مادتها، ويستقصيها نواميسها، يستجليها
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وعرف الكيمياء، أرسار له وانكشفت الطبيعة، غوامض له فانجلت أرسارها، ويستكشفها
وذلَّ النبات، له ودان الخصائص، من حوته وما الرشائع، من لها وما والعنارص املواد
أصل عن فسأل البلينتولوجيا، دفائن وبرزت البيولوجيا، أرسار وانكشفت الحيوان، له

آثارها. يف الحياة
المرك إىل الفضل هذا ومرجع ذلك، من بأقل اإلنسان أصل معرفة يف الفضل وما
مقامه إىل إليها» يصبو يزال ال والذي السماء من «الهابط اإلنسان ا ردَّ اللذين ودارون،
املحافظني التقليد، أصحاب قيامة عليه قامت املذهب هذا انترش وملا الطبيعة. يف الحقيقي
انتشار رسعة أنَّ عىل صوابًا. كان وإْن ُمستَجدٍّ لكل الكارهني خطأً، كان وإْن املقرر عىل
والحركة الصحيحة، القيمة من له ما منها يتبني الحداثة من عليه هو ما مع املذهب هذا
وينتظر مفاعيلها ظهرت وقد اإلنسانية، تاريخ يف مثيل لها ليس الخواطر يف أثارها التي
من لها بدَّ ال بل الحقيقة، هذه تقرير عىل تقترص ال فإنها املستقبل، يف كثري يشء منها
أخالقه فتتغري جديًدا، وجوًدا وجد كأنه كليٍّا يتجدد بحيث جوهريٍّا، تغيريًا اإلنسان تغيري

االجتماعية. بهيئته يتعلق مما ذلك وغري وحكوماته، ورشائعه وسياسته وفلسفته
رجوع نتيجته تكون التغيري هذا أنَّ املزاح أو الجد سبيل عىل فهمك إىل يسبق وال
«إنَّ لدارون: اإلنكليزيات السيدات إحدى قالت كما أو الوحشية، األخالق إىل اإلنسان
بالضد بل كال، البرش.» يف الفضيلة بنيان ينتقض املذهب هذا فيها يتأيد التي الساعة
غائية اليوم هي إذ عليه؛ اليوم هي ا عمَّ أمرها ويستقيم الفضيلة، بنيان يقوى ذلك من

بالثواب. طمًعا أو عقاب من خوًفا إال اإلنسان يعملها ال
الصحيح العلم بميزان العقل أحكام الستقامة قياسية؛ اضطرارية فتكون تلك وأما
منها أقسام، أربعة إىل الصدق قسمت وقد املجالت، إحدى يف جاء ما يوهمنك وال —
تفضيل األول، عىل األخري هذا مفضلة الدين، من بالخوف وصدق بالفطرة، صدق اثنان
إنما الذي الحرية املطلق الصالح عىل لتقيُّده الرش؛ عمل عىل يقدر ال الذي املغلول الرشير
السبب ولعل التفضيل، هذا قياسها يف صحَّ كيف أعلم وال تعوده، ألنه الصالح؛ يصنع

صدده. يف نحن ما
الجهل ولوال الجهل، منشؤها األلوان الكثرية اإلنسان مصائب أنَّ عليك يخفى وال
امللك كون حال جوًعا يتضور االجتماعية الهيئة أركان أهم هو الذي الزارع رأينا ملا
حقوق الكبري بها يهضم التي الرشائع الناس سنَّ ملا الجهل ولوال تخم، من ينشق يكاد
بعضهم الناس تحامل كثر وملا — كالبعري علينا يعربد بعضهم رأيت وملا — الصغري
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الحرية، لسان وقرص الرياء، لسان وطال اإلنسان، نوع يف الكذب فشا وملا بعض، عىل
البرش. بني يف الرش وزاد

ألن مقومة؛ نمت إذا تعوج وال عوجاء، نمت إذا تستقيم ال كالشجرة فاإلنسان
الصحيحة، واملبادئ الحقيقية، بالعلوم استقامت إذا قويمة فيه تنمو اإلنسان صفات
صحيح كان صحيحة اإلنسان مبادئ كانت فإذا الكاذبة، باملبادئ تعوجت إذا ة ومعوجَّ
قضية الحكم، فاسد القياس، فاسد كان فاسدة كانت فإن وإال الحكم، صحيح القياس،
يأًسا؛ نفسك تنقبض القول هذا صحة تأملت وقد بك وكأني خالف، فيها يصح ال مسلمة
إنما السائد وأنَّ قليل، سلطانها الحقائق أنَّ لعلمك االجتماعية الهيئة صالح من تقنط إذ

األوهام. سلطان هو
العلم كان إذا إال يكون ال ا عامٍّ ا تامٍّ صالًحا االجتماعية الهيئة صالح إنَّ نعم،
مئات له لزم وربما ا، جدٍّ بعيد الزمان ذلك أن إال ما يوًما منه بدَّ وال ا، عامٍّ ا تامٍّ الصحيح
باألمر ليست األجيال من ألوف يف املبادئ من العقل يف رسخ ما إزالة ألن األجيال؛ من
اإلنسان فانتقال محال، يشء كل يف والطفرة كله، يرتك ال كله يُنال ال ما أنَّ عىل السهل،
سبيل عىل إال واحدة، دفعة الكون هذا نظام يف يستحيل التام العلم إىل التام الجهل من
البطيء السري من إذن بدَّ فال الحقيقة، من املعجزات مبلغ تجهل أظنك وال املعجزات.
كما يوجد لم فهو طبيعيٍّا، كحاله أدبيٍّا ذلك من اإلنسان فحال الكمال. درج ارتقاء يف
إىل الحيوانية من خرج حتى السنني من ماليني له اقتىض بل واحدة، دفعة اآلن هو
من األدبية أحواله بني تفصل التي البعيدة املسافات قطع يف له بدَّ ال وهكذا اإلنسانية،

املتمهل. البطيء السري
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التي الثانية رسالته قبل نرش قد اسمه، سرت وقد إليه، املشار املعرتض حرضة كان
العدد يف أوىل رسالة هنا عليها واملردود املحروسة، جريدة من ۱۱٧۹ العدد يف ظهرت
من ۱۱٧۸ العدد يف عليها رددنا وقد املذكور، املذهب عىل بها يعرتض منها، ۱۱٧٥

هذه: وهي مخترصة، بمقالة املذكورة الجريدة

ردٍّ عىل ردٌّ (1)

كتاب يف جاء ما عىل املحروسة جريدة من ۱۱٧٥ العدد يف املنشور الرد يف ما محصل
يوافقنا أمور، يف ويخالفنا أمور، يف يوافقنا صاحبه حرضة أنَّ دارون، مذهب عىل بخنر
مالزمة فيها بقوة عنها ومتحولة منها، متكونة املوجودات وأنَّ أبدية، أزلية املادة كون يف
هذا من بيننا خالف فال املاديني، جمهور إليه ويذهب إليه نذهب ما وهذا مفارقة. غري
املادة الالبسة القوة أنَّ يف ويخالفنا عليه، الكالم إعادة إىل لنا حاجة فال ولذلك القبيل؛
عاقلة زعمه عىل هي وحيوان، ونبات جماد من كافة األجسام يف تحولها فيها واملتحولة

مقصود. نظام عىل مغياة إعماًال، املادة يف تعمل مدركة
أزليتني، أوًال واملادة القوة جعل فإنه مبدئه؛ من يتحصل وال عليه، نوافقه ال ما وهذا
األول القول يف ألنه القولني؛ بني التوفيق يصح وكيف املادة، عىل متسلطة القوة جعل ثم
تترصف عليها وسلطها املادة، عىل القوة فضل الثاني القول ويف مًعا، موجودتني جعلهما
السبق معنى فيها التي الفاعلية معنى من القول هذا يف ما يخفى وال تشاء. كما فيها
أْن يصح فكيف ذلك صح وإذا باملعنى، ولو املادة، سابقة قوله يف القوة فتكون أيًضا،

كالقوة؟! أزلية املادة تكون
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فاضل عندهم بينهما ليس إذ واملادة؛ القوة بني فرق عندهم فليس املاديون أما
فهو ينفصالن، ال واحد بالحقيقة فهما ومفعول؛ فاعل أو ومسبوق، وسابق ومفضول،
القوة جعل ألنه األديان؛ وعلماء الطبيعة وراء ما أصحاب مع متفق غري الحيثية هذه من
يف القوة حرصه مع ألنه املاديني؛ العلماء مع وال املادة، يف محصورة والعاقلة الفاعلة

التناقض. من ذلك كل يف ملا الكالم؛ علماء مع وال عليها، السبق معنى نها ضمَّ املادة
اإلنسان كإدراك البسيطة األوىل املادة يف كيل إدراك ذات املذكورة القوة كون وأما
أيًضا؛ مدركة البسيطة املادة تكون أْن مبدئِه عىل يوجب فهذا املركبة، املادة يف الجزئي
لألخرى؛ الواحدة مالزمة من به سلم ما عىل والقوة املادة بني فرق يكون أْن يجب ال إذ
وال املركبة، املواد يف منها أكمل خصائص ذات األوىل املادة تكون أْن أيًضا يوجب بل

الوهم. هذا لنا ز يُجوِّ الطبيعة مواد عن نعلمه مما يشء
فقبول ظواهرها، إليه ترشدنا ما وال الطبيعة، نتخطى أْن نحب ال بحثنا يف ونحن
ربما ألسباب مختلفة بمظاهر وللظهور مختلفة، أحوال عىل للرتكب البسيطة األوىل املادة
الكائنات سائر صفات فيها تكون أْن منه يلزم ال الفردة جواهرها يف وضٍع اختالَف كانت
التي والقوة الفاعلية، منها يلزم ال فالقابلية بالقوة، فيها كانت وإْن بالفعل، عنها املتولدة
كل من الطبيعة علماء عموم عليه اتفق ما عىل الحركة وهي القوى، سائر إليها ترجع
والكهربائية كالحرارة الطبيعية القوى جميع إىل تتحول أْن إمكانها يف يكن وإْن املذاهب،

وغريها. والنور
أنه كما بالقوة، ذلك لها كان وإْن كالنور، بالفعل نرية إنها القول: يسعنا ال أنه إال
أْن منهما كلٍّ إلمكان كالنور والكهربائية كالكهربائية الحرارة إنَّ نقول: أْن يسعنا ال
القوى جميع إليها ترجع التي القوة إنَّ نقول: أْن لنا يسوغ فال ولذلك غريه؛ إىل يتحول
ال والقوة املادة فجعل الصفات، من فيه ما إىل التحول إمكانها يف ألنه كاإلنسان؛ تدرك
يف يترصف عاقًال كالٍّ — املعرتض حرضة كالم من يُستفاد ملا خالًفا — وحدها القوة
القياس؛ عىل ينطبق وال به، القول لنا يسوغ ما الطبيعة يف نجد ال يريد. كما األشياء
فال الطبيعة، عليها تجري التي السنن الكون يف املترصفة املدبرة بقوته مراده كان فإن

هو. يريد كما ومريدة عاقلة تكون ال أنها إال ذلك، يف خالف بيننا يكون
تنشئ أْن تقدر ال إنها أي مختارة؛ تفعل ال حينئذ وهي إرادتها تفيدها وماذا
تفعل بل شاءت؟ ومتى شاءت كيف الكائنات نظام وتخرق وتهدم وتبني وتخرب،
وهذا االسم. سوى املاديني به يخالف ما له يبقى ال وحينئٍذ الرضورة، حكم عىل مضطرة
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يتذرع لكي إال املشقة هذه يتكلف لم وهو شاء، ما فليُسمها فيه، منهم أحد ينازعه ال
السري أحسن ولقد الكالم. وعلماء األديان أهل يوافق — يقول كما — أساس إللقاء بها
جهل من أكثر أناًسا غرق الكالم علم عن نشأ الذي الضالل إنَّ قال: حيث طمسن» «وليم
يوافقه من بينهم يجد وال إليه، ذهب فيما منفرد املعرتض حرضة أنَّ عىل السفن ُربَّاني
نفس يفصل أْن عليه يبقى ألنه نرى؛ فيما شيئًا يكسبه ال له سلم لو ذلك مع وهو عليه،
روحانيٍّا واحد مصدر من جعلهما وقد ذلك له يتأتى وكيف الحيوان. نفس عن اإلنسان
الكيل، الوجود هذا يف نفس عن نفس كل اإلنسان يف يفصل أْن عليه يبقى بل وجسمانيٍّا؟
يف جحيم يف وعقاب، نعيم يف وجزاء بمعاٍد األديان مذهب عىل يُخربنا أْن له يجوز حتى

غريه. يف أو املشهود الوجود هذا
يف مذهب يدانيه ال املعرتض حرضة إليه ذهب الذي املذهب هذا أنَّ أرى ما وعىل
ليس فنحن شططه، يؤمن ال الحقيقة معرفة غري لغاية العلم يف الباحث أنَّ عىل الغرابة،
إذ اإلنسان؛ يف نشأت وأوهاًما أفكاًرا به نؤيد ما فيه لنجد العلم يف نبحث أْن غرضنا
أدخلت حقائق أخرى جهة من وجهله جهة، من بطمعه وصارت الطفولية، مهد يف كان
عن البحث الوحيد غرضنا وإنما بالوعيد، وتارة بالوعد تارة رهبة، أو رغبة رأسه يف
نهبط وال فوق إىل نصعد ال الطبيعة، كتاب صفحات عىل لنا تنجيل كما نقبلها الحقيقة

حواسنا. تحت وواقعة أمامنا موجودة أشياء عن لنبحث أسفل؛ إىل
مالزمة يف لنا موافقته أنَّ والحال هي، ما نعرفه ولم الحياة ذكرنا إنا أيًضا: وقال
يعرفنا أْن إمكانه يف ترى يا وهل السؤال، هذا له ز تُجوِّ ال للقوة واملادة للمادة القوة
إىل أقرب مشبع ببيان الطبيعة، وراء ما أصحاب مذاهب أو مذهبه، عىل الحياة هي ما
هذا أشياء عن البحث يف غرضهم كان ملا الطبيعة علماء فإن الطبيعيني؛ بيان من العقل
عىل الوقوف إال كله ذلك من يهمهم يكن لم أحوالها، ومعرفة خصائصها، تقرير الكون

فيها. يحصل ما كل عن للتعليل كافية ظاهرة أسباب
وتكون فيها، تتحول قوى أو خصائص ذات كلها املواد أنَّ باالختبار عرف وقد
وتارة كيماوية، وتارة طبيعية، تارًة سموها املركب، يف ومركبة البسيط، يف بسيطة
بعض عن بعضها مختلفة قوى أنها ال املختلفة، املواد يف ظواهرها بحسب حيوية،
كثرية مواد إىل التحول األوىل املادة إمكان يف أنه فكما طبيعية، بالحقيقة فكلها بالطبع،
قوى إىل التحول املادة بهذه املتصلة األوىل القوة إمكان يف كذلك الصورة، يف ا جدٍّ مختلفة

الخصائص. يف مختلفة كثرية
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من والنباتات الحيوانات يف بما فمنقوض املقصود، والنظام الغاية إىل إملاعه أما
الرضورة، حكم يسمونه وفيما لها، فائدة ال والتي أثرية، يسمونها التي الزائدة األعضاء
املجرتة، الحيوانات من كثري أجنة يف القواطع األسنان لها: فائدة ال التي األعضاء فمثال
من الغاية فما لها، فائدة ال ولذلك أبًدا؛ تربز وال الفكني بني ما َعْظم سمك يف تكون فهذه
بهما؟ املرتبطة العضالت من الفائدة فما أذنيه، تحريك عن غنى يف واإلنسان وجودها؟
يف فظاهرة فائدتها وأما تحريكهما، عىل القدرة والتمرين باملزاولة اإلنسان اكتسب وربما

الحيوان. بعض
تقطن التي الحيوانات، بعض يف تبرص ال التي األثرية العيون أيًضا القبيل هذا ومن
زوج األطراف: من زوجان يوجد الفقار ذوات أكثر ويف األرض، تحت تقيم أو الكهوف
االثنان يكون النادر ويف غالبًا. ضامًرا الزوجني هذين أحد ويكون خلفي، وزوج أمامي
عظميتان زائدتان له — كالبوابيتون — األفاعي بعض أنَّ عىل الحيات، يف كما ضامرين
أجداده. يف موجودين كانا لطرفني أثران هما وإنما لهما، فائدة ال الخلفي القسم يف
هذا ويف الفنني، هذين علماء عىل يخفي ال كما والنبات الحيوان يف ا جدٍّ كثرية ذلك وأمثلة

لغرضنا. كفاية القدر
له، فائدة ال يشء الكائنات هذه يف يكون أْن وجب ملا موجودة الغاية كانت فلو
األثرية األعضاء بهذه والنبات الحيوان طبائع علماء حار وكم أيًضا. ا ُمرضٍّ كان وربما
قول جهيزة فقطعت دارون، مذهب ظهر حتى شتى مذاهب فيها وذهبوا دارون، قبل
لعدم ضمر له لزوم ال عضو وكل باالستعمال، نما الزم عضو كل ألن خطيب؛ كل
فيها، الزمة كانت أجداد يف نامية أعضاءً كانت األثرية األعضاء أنَّ فعرف االستعمال،
وإنما هنا، للغاية دخل فال بالكلية، زالت البعض ويف لزوم، لها يبق لم حيث وضمرت

للرضورة. الدخل
جزء يف الحاصل التغري ألن مقصود؛ ال رضوري كذلك فهو النظام من نراه وما
لسبب، كنتيجة الرضورة حكم عىل األجزاء سائر يف تغري يتبعه العالم هذا أجزاء من
بعضها االرتباط من هي فألنها فيه؛ نراها الذي النظام عىل موجودة العوالم كانت فإذا
أْن لوجب أحدها نظام تغري فلو ذلك، خالف عىل تكون أْن يمكن ال بحيث بعض؛ مع
وال بعض، إىل بالنسبة بعضه الكون يكن لم ولذلك النظام؛ لعموم شامًال التغري يكون
ببعض، بعضه الرتباطه الثالثة؛ األزمنة يف اختلف وإْن منتظًما إال يكون ولن كائن هو
متقدًما إال يسري ال العالم فإن االرتقاء؛ يف يقال وكذلك لجميعه، شاملة سنن عىل وجريه

دارون. مذهب يف مقرر هو كما الوجود، هذا منازعة يف األنسب تغلب لرضورة
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نقيضه وفساد ثبوتمذهبدارون يف

فصول وسبعة ديباجة وفيه





الديباجة

طعنه يريد عليه فحمل دسائس، أصحابه واجتهاد وساوس، دارون مذهب عدَّ ملن قل أال
الصعب وما الصعب استسهلت قد إنك رويدك؛ برهانه: بقواطع وذبحه أيمانه، بأسنة
لك ساغ كيف أم املشقة، من نفسك عىل أوجبت ما تدر لم أم قة، الشُّ بُعد راعك أال بهني،
من أرىس وهو عليه شيد ما ونقض الطوال، السنني فيه بحث وقد دارون، تعليم طعن
بل أمتًا، وال عوًجا فيه ترى ال صفصًفا قاًعا وتركته نسًفا، نسفته قوة بأي أم الجبال،
أفكار شذرات ظننتها ألعلك والعرض؟ بالطول األرض علماء أبحاث هدم لك ساغ كيف
إنك قلت: ثم النهار، وبياض الليل سواد إال البحث تكلفك لم أفكار، بشذرات فدفعتها
الوساوس؛ هذه عنك دع قارًسا. إال تسقنا ولم ومروينا ضاهًسا، إال تطعمنا ولم مشبعنا،

البسابس. بُرتَّهات لتطرَّس الحقائق كانت فما
أنه معناه بما عليه وقفى واالرتقاء، النشوء يف دارون مذهب اللغة أدباء بعض ذكر

نصه: ما له تعريفه بعد قال والطبيعية، العقلية باألدلة باطل مذهب

بال فرض وهو الطبيعي، االنتخاب دارون: عند واالرتقاء النشوء ركن إنَّ
ا.ه. الوهم. صور من ورأي إثبات،

األحياء من كثريًا أنَّ بدليل االرتقاء أنكر أوًال: ثالثة؛ يف عليه اعرتاضاته حرص ثم
مذهب يف الالزمة املتوسطة الصور أنكر ثانيًا: التدرج، عالمات من يشء فيه يظهر لم
بالنشوء أرفعها إىل الحياة صور أدنى من لالنتقال الالزم الزمان طول ثالثًا: التسلسل،
هذا خصوم اعرتاضات أهم وهي قال. كما — الجيولوجية باألبحاث املنقوض واالرتقاء

املذهب.



الحقيقة

يضق لم إْن الكالم عنه ضاق ربما طويًال، بحثًا يحتمل ما النظر من ذلك كل ويف
ومن املذكورة، لالعرتاضات دفًعا املذهب هذا كليات من يشء بذكر فنجتزي املقام، صدر
كهذا طريق يف بالفوز نطمع ال اآلن ونحن القوم، مطوالت إىل نرده ريب أدنى عنده تبقى
يشككك ما إال ذلك يف يكن لم «ولو الغزايل: اإلمام قال كما نقول وإنما العقبات، كثري
يُبرص، لم ينظر لم ومن ينظر، لم يشك لم من فإن نفًعا؛ به لكفى املوروث اعتقادك يف

ا.ه. والحرية.» العمى يف بقي يُبرص لم ومن
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األنواع تغري يف

إنَّ إال وحده، مخلوق نوع كل خصويص خلق األنواع أنَّ سابًقا االعتقاد كان لقد نقول:
بل فرد، كل قابلية أوًال: القول. هذا مع تتفق ال كثرية أشياء األحياء يف رأوا الطبيعيني
لنواميس تبًعا الجماد كتغري فرضية؛ ال حقيقية حيوية لنواميس تبًعا للتغري نوع كل
كانت أنها إال غايتها تفهم وال الحال، يف لها فائدة ال كثرية أعضاء وجود ثانيًا: طبيعية،
الناموس وحدة ثالثًا أخرى، أحوال يف فائدة ذات املستقبل يف صارت ربما أو املايض، يف
يقتيض الذي األنواع مذهب يف يكون أال يجب كله وهذا ببعض، بعضها لألحياء الرابط
ال له، الالزمة األعضاء كل جرثومته ويف فيه يتضمن منها نوع كل وأنَّ ثابتة، تكون أْن
واحد مصدر من كلها األحياء كانت ربما أنه املحققني بعض ذهن يف فقام أقل، وال أكثر
يف الحجارة أصناف تتكون كما بعض عن بعضها متحوًال بعض، من بعضها متكونًا

الجماد. عالم
الفرنسوي»، «المرك علمية مستندات بعض إىل وأسنده القول هذا قال من وأول
حالت جمة موانع العلمية األبحاث ونقصان التقاليد من وقتئٍذ صادف هذا قوله أنَّ إال
مطويٍّا ولبث العقول، له تستعد لم أمر كل شأن باإلعراض فقوبل انتشاره، ودون دونه
وقد والنظر، البحث عالم إىل وأخرجه العرص هذا يف دارون قام حتى اإلهمال زوايا يف
العلماء اكتشافات إىل فيه مستنًدا وافيًا رشًحا ورشحه كافيًا، بسًطا بسطه بأن عززه
ونما فنبت مستعدة، وعقوًال معدة أرًضا املرة هذه فصادف كثرت قد وكانت املتفرقة،

إليه. إال تنظر وال عليه تقترص العلماء أبحاث كادت حتى وطما وتعاىل
اعتقاد عىل منه خاف فبعضهم كثريون، فخصومه خصوم؛ له يقم لم إنه نقول: وال
الجهاد الجهاد ونادوا األعنة، وأطلقوا األسنة، فرشعوا التقاليد، أصحاب وهم موروث،
وهي له، الحقيقة يدعى واحد كل عليك يخفى ال كما ألنه والسداد؛ الحقيقة سبيل يف



الحقيقة

ويكفرون ويزأرون، ويجأرون ويقعدون، يقومون فصاروا منقسمون، والناس واحدة،
فتحصن الُقوى، منهم وهنت حتى أخرى، ويُصوِّبون مرة، يُخطِّئون وهم ويعطلون،
وسنن كيل، نظام تحت الكيل الخلق حصن وراء وأعقلهم الحياة، حصن وراء عقالؤهم

باريها. بإذن أمرها تدبر الطبيعة وتركوا كلية،
الخلق وحدة أثبتوا إذ فرقتهم؛ من سواهم من أكثر الخلق حكمة بذلك أثبتوا وقد
العلماء من فرقة وهم — وبعضهم كادوا، أو الواقع مع واتفقوا كادوا، أو الطبيعة يف
املتحصل، واملنقول املتأصل املنقول بني حاروا ولكنهم علموا، ما وعلموا رأوا، ما رأوا —
تصعبوا أنهم إال جيًدا، وعلموه ذلك رأوا — أيًضا العلماء من فرقة وهم — وبعضهم
لعدم األكرب السبب كان وربما حيوان، من ا منشقٍّ إنسانًا بالعيان يروا أْن فطلبوا فيه،
ذلك فكان نظريها، تحب ال قالوا: والعني العلم، عالم يف مقامهم رفعة إليه انضمامهم

البقاء. تنازع وهو أال دارون، مذهب يف ملا مصداًقا فيهم
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الطبيعي واالنتخاب البقاء تنازع يف

تعرض كما األشياء إىل نظر إذا يدركه أْن إنسان كل ويقدر ا، جدٍّ بسيط دارون مذهب إنَّ
أولئك من نعجب وإنَّا االقتناع، سبق كدورة يشوبها ال التي العقل بعني وتأملها له،
ال أنهم كيف األرسار من وراءها ما ويدركون عقلهم، بقوة الغيب حجب يشقون الذين
أنهم والغريب حقيقة. هو كما حواسهم تحت وواقع أمامهم، هو ما إدراك عىل يقدرون
سألتهم وإذا عمليٍّا، املذهب هذا قواعد عىل يجرون املوايش وتربية النبات زرع يف يوميٍّا
وما السطوة، من االقتناع لسبق ما عىل األدلة أقوى من دليل وذلك أنكروها، نظريٍّا عنها

والوراثة. التغذية مثل من الحياة ألحكام الخاضعة املختلفة القابليات من للعقل
بسيًطا زارًعا أحد يستطيع وهل والحيوان؟ النبات أفراد اختالف ترى يا يجهل فمن
صالح وغري األحوال لبعض صالح هو ما االختالف هذا من أنَّ ينكر أْن عامًلا أم كان
إحداث يف القوية اليد من الطبيعية األخرى واألحوال للغذاء ما ينكر أو اآلخر؟ للبعض
االختالف هذا صفات نقل يف القوة من للوراثة وما املطابقة؟ لناموس تبًعا االختالف هذا
تناسبها؟ لم إذا وتضعف األحوال، ناسبتها إذا تقوى الصفات هذه أنَّ وكيف النسل، يف
الصفات ببعض املتميزة أي الجيدة؛ البذار أنَّ يعرف كالعالم فالزارع لعمري، ال
عليها، فيفضلها ذلك؛ لها ليس التي الرديئة البذار من أحسن األحوال، لبعض ملناسبتها
بها، يعتني أو عليها فيفضلها الرديئة األرض من أنسب الجيدة األرض أنَّ كذلك ويعرف
بينها يحصل بما لعلمه األعشاب؛ كل منها ويقتلع إلصالحها، الالزمة املواد لها فيقدم
بسبب الضعف من بمزروعه يلحق وما واملكان، الغذاء عىل التنازع من مزروعه وبني

والنمو. التغذية إىل قواه كل تنرصف حتى األرض له فيمهد التنازع؛ هذا
من أنسب والشديدة، البدن، والصحيحة املنظر، الحسنة املوايش أنَّ كذلك ويعرف
يريد امرءًا رأيت فهل وتوليدها، برتبيتها فيعتني االمتيازات، هذه فيه ليس مما سواها



الحقيقة

ثم له، أنسب يعتربه ما قنية سوى بذلك غايته وما وبطنًا، ظهًرا يقلبها وال دابة رشاء
التفضيل هذا وملاذا مبدًال؟ مفضًال شاكل وما ومسكنها بغذائها يعتني أال اقتناها إذا
والحسن والقد الشكل يف صفاتها تغيري يف التأثري من لذلك بما معرفته لوال والتبديل

إلخ؟ … والقوة
بما يقينه لوال ذلك ولَم نوعها، من األحسن لها ينتخب أال استيالدها، أراد وإذا
فالزارع قبيحة؛ أم كانت حسنة املختلفة، الصفات نقل عىل القوة من التوليد لعمل
عارف طبيعي وكل لها، اعتباًرا الناس أشد من هو بل األمور، هذه مثل يجهل ال البسيط
الفرضية. ال املثبتة الحقيقية الحياة قوى من كالوراثة التغذية أنَّ يعلم بالفسيولوجية

املطابقة؛ عن ينشأ الذي فاالختالف نتيجته، إىل ننظر أْن لنا فاسمح ذلك، تقرر وإذ
يف يجعل قليًال، كان وإْن الطبيعية، الخارجية باألحوال الغاذية القوة انفعال عن أي
وإذا عليه، القوي فينازعه القوت، الضعيف فيطلب مختلفة، وجودية قابليات األحياء
أقوى كان ما إال يثبت فال املاء قل أو الربد اشتد إذا أو الضعيف، يهلك قليًال القوت كان

الهواء. من الرطوبات لتناول وأصلح الربد، تحمل عىل
كلٌّ يقدر والتي األحياء، تولدها التي الجراثيم أو البيوض عدد أنَّ عليك يخفى وال
حقيقة، املتولدة األحياء عدد من كثريًا أكثر هو الظروف وافقته إذا حيٍّا يولد أْن منها
ببعض املتميز القليل إال يسلم وال حياته، أوائل يف يهلك الجراثيم هذه من األكرب فالعدد
مقابلة من لك يتضح كما األخطار، الكثري الحياة من الطور هذا قطع له تسهل صفات
أو الجراثيم الكثرية األحياء عدد مقابلة من أو فيه، األحياء بعدد نوع كل بيوض عدد
الحيوانات من كبريًا عدًدا فإن بينهما، نسبة تجد فال الجراثيم، القليل من بغريها البيض
منها أكثر الفقرية من غريها كون حال كثرية بيوًضا يبيض الوجود القليلة الفقرية

قليلة. بيوًضا إال يبيض ال أنه مع وجوًدا،
ألوًفا يلد الثعلبية الطائفة من كثريًا فإن أيًضا؛ النبات يف كذلك الحيوان يف وكما
املركبة الطائفة من املشععة بعض كون حال ا جدٍّ قليل ذلك مع وهو الجراثيم، من
عدد عىل رضورة يتوقف ال تحيا التي األشخاص فعدد قليلة، بذوره أنَّ مع ا، جدٍّ كثريًا
من التي واألشياء الحي بني متبادلة نسبة عىل غالبًا مختلفة أحوال عىل بل الجراثيم،
األحياء سائر ذلك عىل وقس وبالعكس، سلم غريه من أنسب األحياء من كان فما خارج،
البقاء»، «تنازع التحول مذهب يف يسمى ما فهذا الحيوية، الطبيعية األحوال سائر مع

االختالف؟ كحقيقة وجودية حقيقة البقاء تنازع أنَّ يف اآلن يُشك فهل
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البعض ببقاء تسلم أْن رضورة عليك وجب األحياء، بني التنازع بهذا سلمت إذا ثم
إذا «طبيعيٍّا» ويسمى «باالنتخاب»، يراد ما وهذا ذكرها، املار لألسباب البعض وفناء
و«صناعيٍّا» بعض، مع بعضها بينها أو األحياء، وبني خارج من التي األشياء بني كان
الطبيعي فاالنتخاب ، مرَّ كما املوايش وتربية الزراعة يف كما اإلنسان، بواسطة كان إذا
دارون؛ خصوم يدعي وكما قدمت، كما الوهم صور من رأيًا أو إثبات، بدون فرًضا ليس
حتى مجهولة طبيعية بأسباب األحياء تحول يف يقول ال — رأيت كما — دارون ألن
هي التي كاملطابقة معروفة حيوية ألعمال الزمة نتيجة يجعله بل فرًضا؛ االنتخاب يكون
االختالف. نتيجة هو الذي والتنازع املطابقة، نتيجة هو الذي واالختالف التغذية، نتيجة
االنتخاب يجعل أْن عاقل قياس يف يصح وال للتنازع، الزمة نتيجة الطبيعي فاالنتخاب

الفسيولوجية. بمبادئ إملام أقل عنده كان إذا سيما وال فرًضا، ذلك بعد الطبيعي
بصريورتها يسلموا لم ولكنهم املذكورة، باالختالفات دارون خصوم سلَّم وربما
فقط، األعراض إال تتناول ال االختالفات إنَّ فقالوا: األنواع، عنها تتكون بحيث جوهرية
الختالف االختالف بحصول التسليم غري االنتقال مذهب إلثبات يلزم ال إنه لهم: فنقول
وتختلف بينها، فيما تختلف األوالد يجعل األحياء بني يكون الذي فاالختالف األحوال،
ويبقى األوالد، بعض يهلك الطبيعي واالنتخاب البقاء وبتنازع منه، املتولدة األصل عن

بينه. فيما ومختلف — رأيت كما — أصله عن مختلف الباقي فهذا اآلخر، البعض
«الوراثة»، ناموس هو ا جدٍّ االعتبار كثري معلوًما ناموًسا البيولوجية يف أنَّ يخفى وال
صفاته تنتقل والزمان املكان ألحوال مناسبة صفات ببعض واملتميز املختلف الباقي فهذا
يف عنها تختلف أَُخر بكيفيات وتتكيَّف أكثر وتتوضح نسله، أو ِبذَاَرته يف بها املتميز
إىل وانظر بذارته. بذارة عن وهكذا الباقي، هذا بذارة عن أيًضا ذلك مثل وقل األصل،
أْن ذلك بعد يمكن كان إذا يل قل ثم ربواتها، بل األجيال، ألوف يف الزمان بتلسكوب ذلك
جميع فليس عذرك؛ أقبل فإني أذني، يف يل فاهمس تستطع لم وإْن كاآلباء، األبناء تبقى
كتبه بعض يف الغزايل اإلمام وصف ما عىل وأكثرهم آرائهم، عن الترصيح يف سواء الناس
يكون ورأي عليه، هم فيما جمهور فيه يشارك رأي أقسام، ثالثة اآلراء «إنَّ قال: حيث
يطلع ال نفسه وبني اإلنسان بني يكون ورأي ومسرتشد، سائل كل به يخاطب ما بحسب

ا.ه. اعتقاده.» يف رشيكه هو من إال عليه
الدولة عىل استولوا إذا والسلطان امللك «وأهل التاريخ: يف متكلًما خلدون ابن قال
مع جيلهم عوائد يغفلوا وال منها، الكثري ويأخذوا قبلهم، من عوائد إىل يفزعوا وأْن بدَّ فال
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أخرى دولة جاءت فإذا األول، الجيل لعوائد املخالفة بعض الدولة عوائد يف فيقع ذلك،
لألوىل وكانت اليشء، بعض أيًضا خالفت وعوائدها عوائدهم من ومزجت بعدهم، من

ا.ه. بالجملة.» املباينة إىل ينتهي حتى املخالفة يف التدريج يزال ال ثم مخالفة، أشد
إليه يضاف أْن يلزم لم األحياء يف وأطوارها الطبيعة أثر عىل أطلق إذا القول وهذا

دارون. مذهب يف املباينة لتعليل يشء
أفال كاآلباء، األبناء تبقى أْن الطويلة املسافات هذه قطع بعد يكن لم وإذا قلنا:
— األجيال ربوات تنَس ال — جوهريٍّا يصري أفال بعد وإذا ا، جدٍّ بعيًدا االختالف يصري
مختلفة نباتات نمت لو ذلك: مثال شاكل. وما واألنواع التباينات ن تكوُّ نتيجته تكون أوًال
كان وملا بعض، مع بعضها وثانيًا اليبوسة، مع أوًال تتنازع أْن القتىض يابسة أرض يف
الرضوري من كان الهواء، من الرطوبة المتصاص يفيد الورق يكسو الذي الدقيق الوبر

سواه. ما ويهلك كثريًا، ورقه يف الوبر هذا كان ما التنازع هذا يف يفوز أْن
عن جيًال ويتميز والتنازع، واالنتخاب بالوراثة الثاني الجيل يف الوبر هذا يقوى ثم
واحد، عضو عىل تقترص ال االختالف نتائج إنَّ ثم جديد، نوع منه يتكون حتى جيل
أعضاء نمو يف نقصان الورق وبر نمو زيادة عن فيحصل األعضاء، سائر إىل تمتد بل
البقاء لتنازع فيكون األوراق، نمو يف غذائه من جزء النرصاف مثًال؛ كالزهر أخرى،

أيًضا. «التحويل» وهي الطبيعي، االنتخاب غري أخرى نتيجة
الخصوم بهؤالء األوىل فكان األنواع، ن وتكوُّ األحياء، لتحول يلزم ما كل وهذا
تحويل يف فعلها عىل ال الحياة مبدأ عىل تشبثهم يقرصوا أْن املوروث عىل الحريصني
كان ربما — الطبيعة؟ فائقة قوة أم هي طبيعية أقوة — الحياة عىل االتفاق ألن األنواع؛
لهم. أنسب ذلك كان االتفاق بُعد كلما أنه يخفى وال األحياء، تحول عىل االتفاق من أبعد
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مشاكل عىلاخلصم مسائل

يل: فقل ريب عندك بقي وإْن
لم إْن شاكل وما واإلقليم املعيشة جنس باختالف األحياء يف االختالف هذا ملاذا أوًال:
التغري إىل امليل هذا نفس وملاذا الخارجية؟ األحوال بحسب التغري إىل ميل فيها يكن

األحوال؟ هذه مثل عن ناشئًا أصله هو يكن لم إْن
وجودية قابليات يكسبها االختالف هذا يكن لم إْن األحياء بني التنازع هذا ملاذا ثانيًا:
اآلخر؟ البعض يف صالح وغري األحوال، بعض يف بعض من أصلح بعضها مختلفة،

مثًال النوع هذا كان فلماذا للتنازع، الزمة نتيجة الطبيعي االنتخاب يكن لم إن ثالثًا:
األنواع بعض كان ملاذا أو آخر؟ مكان يف عليه ويقوى مكان، يف الثبات عىل يقوى ال

اآلخر؟ البعض أمام — تالىش وربما — يضعف
الصفات كانت فلماذا الصفات، نقل يف قوية يد الطبيعية للوراثة يكن لم إْن رابًعا:
وسائر العقلية، واألميال واألمراض واأللوان كالعيوب العارضة واألدبية الطبيعية
كجنس الطبيعية األسباب لها توفرت وإذا النسل؟ يف تنتقل أدبية املسماة الصفات
أي رضورية؛ الزمة وتصري النسل، يف تنحرص كانت فلماذا والتوليد، واإلقليم املعيشة

جوهرية؟
التي األمم عن النظر أغض «إني والبلدان: واملياه األهوية كتاب يف أبقراط قال
من إما الناشئة: العظيمة االختالفات ذكر عىل وأقترص بينها، فيما قليًال تختلف
هذا فإن املتطاول»؛ الرأس «ذا امليكروسفال جيَل أوًال وأذكر العادة، من وإما الطبيعة،
لطوله، سببًا العادة كانت األصل ويف … الرأس تكوين يف يشبهه جيل يوجد ال الجيل

ذلك. يف يد للطبيعة صار فقد اآلن وأما



الحقيقة

يولد ما وأول … النبالة عالمات من الرأس طول يعتربون أنهم العادة هذه وأصل
اليدين بني الرأس يضغطون — لينًا ورأسه مسرتخية أعضاؤه تكون إذ — الطفل
طوله يف وتزيد الكروي، شكله بها يفقد مناسبة وآالت بربط ويشدُّونُه يتطاول، حتى
فيه حاجة ال طبيعيٍّا الزمان مع صار ثم العادة، عن األصل يف نشأ التكوين وهذا …
وغري الصحيحة، األجزاء من صحيًحا البدن أجزاء كل من يأتي املني فإن العادة، إىل

الصحيحة. غري األجزاء من صحيح
أوالًدا يلدون الزرق العيون وذوو صلًعا، أوالًدا يلدون الصلع اآلباء كان فإذا
الرءوس طوال أناًسا أنَّ املانع فما إلخ، نظريهم حوًال والحول مثلهم، زرق بعيون
قد العادة ألن الجيل؛ هذا فانقرض اليوم وأما … نظريهم الرءوس طوال أوالًدا يلدون

ا.ه. له.» األَُخر الشعوب بمخالطة ضاعت
وتنمو والرتك، باإلهمال تالشت وربما تضعف، والصفات األعضاء كانت ملاذا خامًسا:
للعادة يكن لم ولو ظاهر، تأثري للعادة يكن لم إن والتمرين باالستعمال وتقوى
شاهدت سنوات ثالث من أني أذكر كله. ذلك من يشء يكون أن اقتىض ملا مفعول
ناٍم جسده وسائر الكتف، مفصل قرب عند من ِخلقًة الذراعني أقطع أملانيٍّا رجًال
كاستعمال حاجاته جميع لقضاء رجليه يستعمل فكان ضخًما، طويًال وكان ا، جدٍّ
ورافعهما مائدة عىل جالس وهو برجليه، والشوكة بالسكني ويأكل ليديه، الناس أمهر

رجاله. أنهما يعرف أن يجهله من عىل يتعذر كان حتى عليها،
بما منه وأصغر عندنا كالقانون آلة وهي «املندولينا»، عىل بهما يلعب ورأيته
بالورق ولعب املعروفة، باآللة بريا زجاجة بهما وفتح العقول، ويذهل القلوب يطرب
وهو برجليه الورق يخلط فكان «األكرتة»، ب املعروفة باللعبة الحضور أحد مع
كان أنه ذلك عىل وزد الالعبني، مهرة عنه يعجز خلًطا اللعب مائدة عىل رافعهما
وقد الفن، بهذا املاهرين من كونه مع خصمه غلب إنه حتى غريبة، بصناعة يجمعه

بالرصاص. الهدف وأصاب رفولفًرا برجله أطلق
إىل االنضمام قوة بالعادة اكتسب اإلبهام أن وجدت رجليه أصابع تأميل وعند
طول يبلغ يكاد طوًال اكتسب اإلبهام بعد الثاني واألصبع اليد، كإبهام األصابع سائر
بضعة مثلهم أوالده وولد مثله، يدين بال أوالًدا ولد إذا الرَُّجل هذا أن ريب وال السبابة.
حصل الذي التغري ألن صفاتها؛ بكل يًدا واملطابقة بالوراثة فيهم الرِّْجل تتحول أجيال
إىل بالنسبة شيئًا ليس ذلك فيه تم الذي والزمان ا، جدٍّ مهم — رأينا كما — ِرْجليه يف

عني. طرفة معها يحسب يكاد ال فإنه الحياة، لتاريخ الطويلة األجيال
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متفق غري كان وإذا عددها؟ عىل متفق الطبيعيني جمهور وهل األنواع؟ هي كم سادًسا:
كان وإذا ا؟ تامٍّ فصًال التباين عن النوع يفصل فاصل من وهل الخالف؟ هذا فلماذا
التباينات، من األنواع ن تكوُّ يكن لم إن االرتباط هذا سبب فما يوجد، ال الفاصل هذا

األفراد؟ من والتباينات
من يشء فيها يكون أن اقتىض ملا خصويص خلق نتيجة األنواع كانت لو وأخريًا سابًعا:
جرثومته ويف فيه يتضمن نوع كل أنَّ الواجب من يكن لم أو أثرية، املسماة األعضاء
وأين الصورة؟ هذه عىل الخلق «معنى فما وإال أقل، وال أكثر ال له الالزمة األعضاء كل
ويقنع العالم، يريض تعليًال األعضاء هذه تعليل يمكن وهل الغاية؟ هي وما الحكمة؟
تقدمها وبما ببعض، بعضها الصور يربط رابًطا أليست دارون؟» مذهب بغري العاقل

الدهور؟ عليها وتقلبت العصور، عليه تقادمت التي البالية األجداد من
انتقاالت، بسلسلة ببعض بعضه متصًال الحي كون عىل دليل إىل ذلك بعد أيحتاج
بما اآلخر البعض يف ظاهرة أنها إال معلومة، طبيعية ألسباب البعض يف خفيت وإن
عىل القياس للطبيعيني يجوز ال ترى يا أو الربهان، به ويتأيد القياس معه يصح
وأباطيل افرتاضات املعلومات هذه مثل يعدُّ هل أم ذلك، بدون لسواهم ويجب االختبار،
لعل أم حقائق، يُحسب الطبيعية العلوم من يشء إىل يستند ال مما وغريها وأضاليل،
الساق». عىل «الساق كتاب يف الفارياق يقول كما األوهام، عىل بُني ما الحقائق أعظم
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احليوان وسائر اإلنسان يف

األحياء، عاَلم بموجبها ن تَكوَّ التي النواميس نفس عىل متكوِّن كالحيوان اإلنسان إنَّ
األَُخر بالحيوانات ومقابلتها العاقلة قواه ومراقبة أعضائه ترشيح بعد واألونثروبولوجيون
اجتهد وقد لُه، الحيواني األصل إثبات أي حيوانيته، إثبات من ا بدٍّ يروا لم إليه األقرب
قائًما نوًعا يجعله ترشيحيٍّا فاصًال الحيوان وبني بينه يقيموا لكي كثريًا التسلسل خصوم
طويلة عضلة له اإلنسان أنَّ حججهم وأقوى ينجحوا، فلم القرد وبني بينه صلة ال بنفسه
إنَّ فقالوا: ذلك، له ليس والقرد القوابض، سائر عن متميزة لإلبهام، قابضة خصوصية

الحيوان. عن منفصًال اإلنسان لجعل وحده كاٍف العضيل اإلبهام بناء
أيلول ۲۰ بتاريخ الفرنسوية العلم جريدة يف جاء فقد باطلة، الدعوى هذه أنَّ إال

ه: نَصُّ ما ۱۸۸٤ سنة

عىل نردَّ أن لنا ويَصحُّ الصفة، لهذه يعدونها التي بالقيمة كثريًا بالغوا لقد
تفيد ال ت صحَّ وإْن الصفة هذه إنَّ بقولنا: وديل فوخت كارل عليه ردَّ كما ذلك
مئونة تكفينا ترشيحية أدلة لنا أنَّ لوال فقط، التباين عىل يَصحُّ وصف سوى

القول. هذا

بواسطة تنقبض اإلنسان أصابع «إنَّ قالت: عنها، نؤثره بكالم ذلك بسطت ثم
الوجه من تنشأ مشرتكة قابضة إحداهما األخرى: عن الواحدة منفصلتني عضلتني
األصابع ُسالمياِت يف وتنتهي العضمتني، بني للرباط األنيس النصف ومن للزند املقدم
بني للرباط الوحيش النصف من تنشأ لإلبهام خصوصية قابضة والثانية األخرية، األربع
الوضع فهذا الظفرية، اإلبهام بسالمي وتندغم للكعربة، املقدم السطح ومن العظمني،
وال القرود، بعض يف كما األصابع بحركة يشرتك فال مستقلة، اإلبهام حركات يجعل



الحقيقة

كالكوريال باإلنسان الشبيهة القرود بعض يف كما السبابة، النقباض اضطراًرا ينقبض
والشمبانزي.

ترشيحية أوضاًعا القرود يف تريهم أْن دائًما يسألونك النشوء مذهب فخصوم
من آٍت الفرس أنَّ ينكر من كاحتجاج فاسد هذا احتجاجهم أنَّ عىل باإلنسان، خاصة
أنَّ عىل الفرس، كحافر واحد ظلف ذا هيباريونًا تريه أن إليك فيطلب الهيبوريون،
أو الفرس يكون وإنما نفسه، الهيباريون حقيقة يكون ال الظلف الوحيد الهيباريون
األصل بل القرد، يكون ال املستقلة اإلبهامية القابضة ذو القرد وهكذا منه، املشتق األصل
كثرية»، التقهقرية الحالة «وهذه أظلف ثالثة ذا فرًسا رأوا لو ولكن اإلنسان، عنه املرتقي
كتاب يف عليه اصطلحنا كما الرجعة أي — األتافيسم بناموس إال فيه ذلك فهم أْمَكَن ملا
يف إال توجد وال القريبة، آبائه يف موجودة غري النسل يف صفات ظهور بها ويراد بخنر،
كان إذا فلنَر — القربى يثبت الناموس هذا بأنَّ القول إىل حاجة وال البعيدة، أجداده

اإلنسان.» يف يوجد ذلك مثل
عن تنفصل لإلبهام العضلية الحزمة ترى باإلنسان الشبيهة القرود «ويف قالت:
القرود، هذه سلم يف ارتفعت كلما فأكثر أكثر لألصابع الغائرة القابضة العضلة جسم
تَختِلُط باإلبهام الخاصة القابضة العضلة شاذة حاالت يف اإلنسان يف ترى أنك كما
املؤلفني من كثري ذكره وقد مختلفة، درجات عىل يكون االختالط وهذا القوابض. بسائر
ا، تامٍّ كان منها ثالث ويف حالة، عرشين يف رأه أنه تتو ذََكَر وقد فيه، للريب سبيل فال
وججنبور وجستاف جروبر من كل رأى وكذلك القبيل، هذا من حالة ولشم ذََكَر وقد
َفْقد مع ا، تامٍّ امتزاًجا الغائرتني القابضتني العضلتني امتزاج واحدة مرة وشدزنسكي

أوتان.» األوران يف كما اإلبهام وتر
يف لإلبهام القابضة العضلة استقالل بأنَّ تقنعنا ألْن الشواهد هذه تكفي أفال
الفروع يف الرأي هذا صحة عىل آخر دليل ولنا واالستعمال؟ االرتقاء نتيجة اإلنسان
وعليه املرتقية، الفروع يف كما مستقلة ليست العضلة هذه حيث كالسود؛ السفىل البرشية

لها. حقيقة ال الربيمات وسائر اإلنسان بني يقيموها أن أرادوا التي فالهاوية
يف ا وأمَّ الظاهر، يف الشكل اختالف من اللبونة الحيوانات أيدي بني ما يخفى وال
وضعها ويف تكوِّنها، التي العظام عدد يف ومتفقة واحد، قياس عىل متكوِّنة فهي الباطن
العظمي الهيكل صور هي والسابقة التسعة األشكال إىل النظر من لك يظهر كما كذلك،
اإلنسان يد بني املشابهة هذه ترى أنك العجب وليس التسعة. اللبونة الحيوانات أليدي
بني كذلك تراها أنك العجب لكن ،«۳ «شكل واألوران «۲ «شكل والكوريال «۱ «شكل
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،«٦ «شكل الصدريَّة والدلفني «شكل٥» الفقم وزعنفة ،«٤ «شكل والكلب اإلنسان يد
املقدم والطرف ،«۸ «شكل باملعول الشبيهة الخلد ويد ،«٧ «شكل الخفاش جناح حتى
عدد يف االتفاق هذا يُعلل فبم أيًضا، «۹ «شكل األرنيثورنكوس وهو الحيوانات هذه ألول
باشرتاك إال الظاهر، شكلها يف االختالف هذا مع العضيل وارتباطها ووضعها العظام

فيها؟ واملطابقة الوراثة وأثر أصلها
هي التي الفقر، ذوات سائر يف أيًضا محفوظ االتفاق هذا أنَّ كله ذلك من وأعجب
وللنصف للحرشات املقدمة واألطراف الطيور أجنحة يف كما اللبونة، الحيوانات من أدنى

أيًضا. واحد الجميع أْصَل أنَّ عىل يدل مما مائية،
لعمري، ال البلداء»؟ بل العقالء، ويبكي األذكياء، يضحك «هلج القول هذا مثل فهل
يلِن لم الواحد َالن إْن العقل، يف موروثة وأمياٌل النفس، يف معدودة غايات هي ولكن
شاءوا. ما به وليسخروا استطاعوا، ما فليبكوا أو دارون مذهب خصوم فليضحك اآلخر؛
والوميض مألوًفا، املخطوف فيصري سكينة، وقته له ينقلب مبلًغا البحث به ليبلغ إنه
وأفراد بالعلم يُْسَخر وهل فيه، جمجمة ال الذي الحق هو أنه ويعلم ساطًعا، شهابًا

الناس؟ عامة من — غالبًا — املؤلفة األكثرية إال تؤيدها لم ألمور احرتاًما رجاله
عىل قبله من ضحكوا فقد حذوه، حذا وَمن دارون من اآلن يضحكون كانوا وإن
األعالم العلماء بعض يزال ال كان وإن العلماء، أكابر من وغريهم ونيوتون وغلييل كبلر
لدارون موافقني غري فيه وشابوا عليه نشئوا ما تغيري شيخوختهم يف عليهم يصعب الذين
ومناظريهم، معارصيهم من كثريون علماء وكبلر وغلييل نيوتون َ خطَّأ فقد مذهبه، يف
ربما ملبادئهم تغيريهم بل دارون، مذهب صحة عىل األدلة أقوى من مبادئهم يف وثبوتهم
البقاء، وتنازع والوراثة العادة مفعول يضعف إذ أركانه؛ من عظيم ركن به انتقض

فيه. عظيم شأن ذات وكلها
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االرتقاء يف

والطبيعيني البالينتولوجيني بشهادة أخذًا مقرر أمر دارون مذهب يف واالرتقاء نقول
«عىل بناءً إال ينكره لم والخصم الطبيعي، لالنتخاب الزمة نتيجة وهو عليهم، املعول
منذ فبقاياها االرتقاء، سلم يف التدرج عالمات من يشء فيه يظهر لم ما األحياء ِمن أنَّ
الجزء العتبار يَِصحُّ ال أصم إنكار وهو اليوم.» عنها تختلف ال السنني من وربوات ألوف
نقول لكن أيًضا، يتقهقر ما األحياء ِمن أنَّ ذلك قوله عىل نزيده ونحن الكل، مقام يف
الرصف من املمتنعة األسماء كإنكارنا البعض ارتقاء لعدم عموًما االرتقاء إنكاره إنَّ له:
كذلك الكل؟ رصف امتناع البعض رصف يمنع فهل األحيان، بعض يف البعض النرصاف

عموًما. االرتقاء يمنع ال تقهقرها أو األحياء بعض وقوف
يرتقي ما تَقهُقر إنَّ له: قلنا للرضورة، جائز ينرصف ال ما ْرصَف إنَّ لنا: قال وإن
البقاء، تنازع يف معنى الطبيعي االنتخاب للفظة كان ملا وإال أيًضا، للرضورة يكون إنما
بعض يف املوافق التكوين ألن األحوال؛ كل يف واحدة ليست التنازع يف املناسبة فإن
مستقلة حياتها أحياء تعودت لو ذلك: مثال فيفقد، اآلخر البعض يف يوافق ال قد األحيان
الشديدة، وأعصابها الحادة، لحواسها لزوم بها عاد ملا كالحلميات، غريها عىل تعيش أن
تكون األحياء هذه ِمثْل فإن نُقصانًا، الكمال يكون قد بل فتفقدها، القوية وحركاتها
بها حاجة ال غذاء القتضائها لضعفها؛ سببًا الحلمية حياتها يف املذكورة أعضاؤها فيها

بدونها. إليه



الحقيقة

الحلميات مع البقاء تنازع يف امتياًزا هذه والحالة فيها يحسب األعضاء هذه وفقد
مثل يف االحتياجات ألن األخرى؛ ألعضائها فتستخدمه الغذاء هذا لها يتوفر إذ املختلفة؛
دونها هو مما وغريهما وترتقي، فتقوى أصحابها امتياز زاد قلَّْت كلما الحال هذه
ولئال أعضائه، من عضو كل عىل أيًضا يقال الجسم عىل يقال وما ويتأخر، يضعف
إنَّ له: نقول نغمة، الطنبور يف ويزيد االرتباك، من ذلك عن له يحصل ربما بما يبادرنا
للزوم نقًصا يكون قد فالخاص بينهما، الخلط يجب وال وعام، خاص نوعان: االرتقاء

ذكره. املار الحلميات مثال يف كما خصوصية، ألحوال مناسبته
االرتقاء كله ذلك ونتيجة األحوال، لسائر مناسبته للزوم مطرد فارتقاء العام وأما
دارون، مذهب حقيقة يدري وال الطبيعي، التاريخ مبادئ يجهل من إال ينكره وال عموًما،
إنَّ دارون: مذهب أصحاب فقول يدري، أن يريد وال يدري أو يعلم، أن يريد وال يعلم أو
استُشِهد وما مطرد. فاالرتقاء وإال األفراد، ارتقاء به يعني إنما مطرد ال غالب االرتقاء
قال: ذلك، يف بخنر كالم فهذا وإال املعاني، يف ٌف تَرصُّ أو منه ٌم تَوهُّ بخنر كالم من به
مجموع ادعى كما ليست القوم فآراء دائًما.» ال غالبًا الفرد يصاحب الكمال إىل «فالنمو
امُلطاَلب موقف وقف لو يجيب بماذا شعري ليت ويا — وأوهام وتصورات فروض

دعواه. حقيقة عن بالبينة
إنَّ معناه: ما كالمه بعض يف قال حيث توهم، كما لغاية تفعل ال بذلك والطبيعة
التواء يَبلُغ وهل الخبط؟ هذا فما سواها، عن وينفونه للطبيعة القصد يثبتون املاديني
أجمع الطبيعيون بل فاملاديون املعرتض؛ مقام يف نفسه َب نَصَّ فيمن امَلبلغ هذا الفهم
لنواميس رضورية الزمة أعماًال لها يُثِبتون وإنما غاية، وال قصًدا للطبيعة يُثِبتون ال
االختالف لوجود يحصل التنازع كان ملا فإنه الحكم، هذا عن يخرج ال واالرتقاء معلومة،
أي الطبيعي، االنتخاب من بدَّ ال كان الخارجية، واألحوال املتنوعة، األحياء قابليات يف
النتيجة ونتيجة األنسب، بقاء األفهام كل يف ذلك ونتيجة البعض، وزوال البعض بقاء

عموًما. االرتقاء
اقتىض ملا أعمالها يف موجوًدا القصد كان لو أو لقصٍد، تفعل الطبيعة كانت ولو
متولداتها، كل االرتقاء يشمل أن ولوجب التقهقر، أو الوقوف من يشء فيها يحصل أن
الرضورة، وإثبات نوع، كل من فيها القصد نفي عىل األدلة أقوى من املعرَّج فسريُها
وال فيه قصد ال رضوريٍّا واجبًا طبيعيٍّا أمًرا االرتقاء كون عىل دليل إىل ذلك بعد أيحتاج

غاية؟
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االرتقاء يف

االرتقاء إنكاره يف إقراره من متحصلة وهي عنها، اإلغضاء يَحُسن ال مالحظة وهنا
الجيولوجيني بشهادة عمًال السنني من وربوات آالف منذ أي ا، جدٍّ قديمة األحياء بأن
التسليم عليه ثبت وإنما يثبت، لم االرتقاء فإنكاره إليهم، استند الذين والبالينتولوجيني
ثانية يكرُّ يعود أْن إال اللهم له، هو املنترص واملذهب هو يعتقد مما ا جدٍّ أقدم األحياء بأن
سائر وتعاليم تعاليمهم ويطعن دارون، مذهب أصحاب عىل كرَّته العلماء هؤالء عىل

باهلل. إال قوة وال حول فال برهانه، بقواطع ويذبحها إيمانه، بأشعة األرض علماء
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السادس الفصل

والتسلسل االرتقاء عىل األدلة يف

تقسمت الحي ارتقى فكلما األحياء، يف األعمال تقسيم منها نذكر ا، جدٍّ كثرية االرتقاء أدلة
يَُعدُّ املتماثلة األعضاء عدد فتقليل واضح، وهو بها، القائمة األعضاء وتميزت األعمال،
لها التي الرتيالء بأنواع الكثرية األرجل ذات الدنيئة املفصلة الحيوانات قابل ارتقاءً.
وكثرة ارتقاء، الحلقية يف األرجل عدد وقلة ست، لها التي الذباب وبأنواع أرجل، ثماني
وذوات الطيور دون فهي ولذلك تأخر؛ مائية والنصف األسماك يف املتماثلة الفقرات عدد
والتي بها الشبيهة األزهار من أنقص الُعُسب الكثرية األزهار الناموس هذا وعىل الثدي،

ارتقاء. فيه ذلك عدَّ الحي يف املتماثلة األعضاء نقصت كلما وبالجملة قليلة، ُعُسبها
دركات يف هبطت كلما تَكثُر الحالة هذه فإن الخنثوية، الحالة أيًضا األدلة ومن
فرد يف منهما كل واألنثى الذكر يستقل حتى درجاته يف ارتفعت كلما وتقل األحياء، سلم
ُه: نصُّ ما ۱۸۸٤ سنة أيلول ۲۰ بتاريخ الفرنسوية العلم جريدة يف وبر مكس قال وحده،

ارتفعت كلما تقل األسماك يف الكثرية الخنثوية الحالة أن اعتباره ينبغي ومما
بعض أنَّ عىل فأكثر، أكثر الجنس تمييز يتضح إذ الِفَقر؛ ذوات سلم يف
صغرية غري غدة فيه فإن خنثى، بالحقيقة هو الذي كالعلجوم مائية النصف
لكنها التكوين، صحيحة وبيوضه مبيض، — بالحقيقة — هي الخصية أمام

النضج. درجة تبلغ وال تلقح ال

واالرتقاء. االنتقال وعىل األثرية، األعضاء سبب عىل ألوف من دليل وهذا قلنا:
النبات، إىل الجماد من منتقلة الحلقات متصلة سلسلة االرتقاء أن يتوهم من ولعل
— يفهموه أن دارون مذهب خصوم يريد كما — مستقيم خط عىل الحيوان إىل ومنه
تكون أن اقتيض ملا االرتقاء عىل دليًال كانت لو الخنثوية الحالة إن فيقول: علينا يعرتض



الحقيقة

فهمه عدم عىل دليل ذلك إنَّ له: فنقول النبات، يف سواها يكون أال لوجب أو الحيوان، يف
أصل من كلها األحياء أنَّ يعلم وإنما التعليم، هذا يعلم ال دارون فمذهب دارون؛ ملذهب
منها فكل — نفسه دارون شبهها كما — للشجرة كاألغصان واحدة أصول ومن واحد،
من بعضها ينشأ فال فقط، باألصل إال ببعض بعضها األغصان تتصل وال جهة، يف يسري
ناشئًا كونه باعتبار التزاًما اآلخر البعض نمو عىل متوقف غري البعض فنمو رأًسا، بعض

رأًسا. منه
األدنى البعض عن ناقصة تكوينية حاالت كله املرتقي البعض يف يكون قد ولذلك
فتقل اآلخر، توافق ال البعض يف الكمالية الحاالت بعض أنَّ كما وبالعكس، كليٍّا منه
أرفع. — دائًما — فاألكمل والكلية، والجنسية النوعية حيث من وأما سواها، ما ويكثر
حد تفوق ا جدٍّ مختلطة مهمة كثرية أحوال اعتبار يجب دارون، مذهب إىل النظر ويف
توجب التي الواحدة فالقضية شاكل، وما واملكان الزمان بحسب يشء كل تُكيِّف الحرص
األشياء تتنوع وهكذا أخرى، أحوال تحت آخر يشء عنها ينشأ معلومة أحوال تحت شيئًا
يخفى وال كلية، ببساطة تفعل الطبيعة أنَّ من البعض يتوهمه ملا خالًفا له، حد ال ما إىل
الكل. وارتقاء األنسب، بقاء ويف واحدة، فالنتيجة الكل يف وأما البعض. يف ذلك كل نتيجة
العجيب ومن تنقضه،1 أنها من قال ملا خالًفا البالنتولوجية األبحاث تؤيده واالرتقاء
أعداء ألدِّ من أنه مع نفسه، «أغاسيز» أثبته قد األرض طبقات يف الحيوان رتب تدرج أن
املقرر فمن األنواع، بخلق يقولون الذين الطبيعة علماء أكابر من وهو التسلسل، مذهب
مائية، النصف وبعدها األسماك، رتبة أدنى من هي املعروفة الفقر ذوات أحافري أْقَدَم أنَّ
من الثدي ذوات أحافري وأول الجميع. أكمل وهي الثدي، وذوات الطيور ثم أكمل، وهي
تبعه ثم أوًال، جاء أنقص الرتبة هذه من كان وما املشيمة، العديمة الثدي ذوات رتبة
الطور أواخر يف إال اإلنسان منه خرج الذي األصل ينشأِ ولم جرٍّا، وهلم أكمل، كان ما

لألرض. الثالثي
الزهور ذوات ثم الرساخس، ثم الفطر، أنواع أوًال منه تكون فقد النبات يف وهكذا
املغطاة التناسل أعضاء البادية ثم منها، البذور املتعرية وأوًال التناسل، أعضاء البادية أو

كان ماذا نجهل «إننا بباريس: الطبيعي التاريخ موزيوم يف البالنتولوجيا أستاذ جودري»، «ألربت قال 1

االرتقاء».» «عىل يدل اليوم إىل الطور هذا من األحياء تاريخ ولكن الكمربي، الطور قبل
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الغالفني، ذات التويجية ثم الواحد، الغالف ذات منها التويجات العديمة وأوًال البذور،
االرتقاء. عىل قاطع دليل الرتتيب وهذا البتالت. امللتصقة ثم منها، البتالت الكثرية وأوًال
والتدرج األعمال، تقسيم سبيل يف دائًما املتقدم اإلنسان تاريخ عن أيًضا يقال وهكذا
أنَّ عىل البينة يُقيم أْن يلزمه التاريخ يف اإلنسان ارتقاء ينكر ومن االرتقاء. سلم يف
التاريخ إنَّ يقول: أن أحد يستطيع ال فإنه عرصنا، يعادل ما فيها كان املاضية العصور
اليوم درجته تعادل درجة اإلنسان فيه بلغ الحالية العصور من عًرصا يذكر أْن طاقته يف
الحسن، يف والنهاية الكمال يف الغاية بلغ أنه م يَتوهَّ وال واملعارف، العلوم يف االرتقاء من
من قبله وال املسيح، بعد ما قرن يفاخره ال عرش التاسع فالقرن نسبي، يشء كل ولكن
املدة أن عليك يخفى ال إذ كبريًا؛ الفرق يكون أن يقتيض ال أنه عىل املعروف، التاريخ
العضوي، العالم لتاريخ بالنسبة لحظة تحسب ال تكاد تاريخه أطوار بني تفصل التي
عليهما مردود فهما االرتقاء، إلنكار حجة يُتَخذ ال البعض ووقوف األمم، بعض وتقهقر
عنه. املرتقي ارتقاء مع إال ذلك يكون ال إذ ووقوفها؛ األحياء بعض تقهقر من قيل بما

ارتقاءً. يحسب الكل باعتبار وهذا
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السابع الفصل

اعرتاضاتعىلمذهب دفع يف
والتسلسل االرتقاء

به يراد أن ا فإمَّ التسلسل، مذهب يقتضيها التي املتوسطة الصور فقدان اعرتاض ا أمَّ
بكثرة، موجودة املذكورة الصور إن له: قلنا األول كان فإن أحافريها، أو الحية الصور
محتارين يقفون ما كثريًا — األنواع أصحاب وهم — االعرتاض هذا يعرتضون والذين
غري هم ولذلك األنواع؛ ترتيب يف تعرتضهم التي الصعوبات ينكرون وال ونوع، نوع بني
نوع ۳۰۰ أوروبا يف ا جدٍّ الكثري الهرياسيوم لجنس بعضهم عد فقد عددها؛ عىل متفقني

فقط. صحيًحا نوًعا ٥۲ ولوك ،۱۰٦ فجعلها فريبسس وأما وحدها، أملانيا يف
۱۰۰ بعضهم عدها فقد الجبل، عليق أنواع عدد عىل كذلك كثري بينهم واالختالف
وريخنباخ نوًعا، ۳٦٧ أملانيا طيور بخستني وجعل أقل، وغريه ذلك، نصف وغريه نوع،
الطبيعيني بني االختالف هذا فلماذا ،۹۰۰ إىل عددها رفع وبرهم ،٤۰٦ ومايرولف ،۳٧۹
صعبًا. بينها الفصل تجعل التي املتوسطة الصور لكثرة يكن لم إن األنواع، عدد عىل

عىل ذلك أسباب تَخفى فال األنواع، من كثري بني املتوسطة الصور خفيِت وإذا
بعضها الصور تقارب زاد كلما أشد يكون البقاء تَناُزع أنَّ املعلوم فمن البصري، الناقد
واحًدا نوًعا فإن املتوسطة، الصور انقراض رسعة التنازع هذا شدة ونتيجة بعض، إىل
منها، إليه األقرب يف أشد يكون تبايناته وبني بينه فالتنازع مختلفة تباينات ولد إذا

املتوسطة. الصور وفقدان املتباعدة الصور بقاء ذلك ونتيجة عنه، األبعد يف وأضعف



الحقيقة

جن% السلحفاة ىف األسبوع الرابعجن% الدجاج ىف اليوم الرابع

جن% السلحفاة ىف األسبوع السادسجن% الدجاج ىف اليوم الثامن
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جن) الكلب ىف األسبوع الرابعجن) اإلنسان ىف األسبوع الرابع

جن) الكلب ىف األسبوع السادسجن) اإلنسان ىف األسبوع الثامن

جن) الكلب ىف األسبوع الرابعجن) اإلنسان ىف األسبوع الرابع
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الوقوف أو االنقراض، حالة يف هي التي الصفوف بني متوسطة صور يكن لم ولذلك
تباينات تولد ال فإنها واألرنيثورنكوس؛ القواطع وعديمات والزرافة والفيل كالنعام
فإنها النمو؛ حالة يف التي الحيوان طوائف بخالف مستقلة أنواًعا تؤلف ولذلك جديدة،
كثرية متوسطة صور يوجد ولذلك منها، تنشأ التي بالتباينات جديدة أنواع ة ِعدَّ إىل تنحلُّ
األذناب ذات أمريكا وقرود الصحيحة والقرود املجرتات من ككثري املرتبون، فيها يحار

حقيقي. ال وهمي فيها األنواع بني الحد إن بحيث وغريها، القواضم وأكثر املاسكة
— األحفورية املتوسطة الصور فقدان به املراد كان إن أي — الثاني كان وإْن
تُكَشف يوم وكل كثرية، متوسطة أحفورية صور يوجد ألنه صحيح؛ غري أيًضا فهو
هكسيل، ذلك بنيَّ كما والطيور، الزحافات بني يصل الذي كاألركيوبرتكس جديدة صور
كما الباليوثريوم، من نفسه هو املشتق واألنخيثريوم الفرس بني يصل الذي والهيباريون
وكذلك الجيولوجية، األطوار يف الحيوان عالم تسلسل كتابه يف «ألربت» جودري ذلك بنيَّ

واملجرتات. الخنزير أصل وحدة كوالسكي ولدمار بنيَّ
بالخنزير شبيه أمريكاني حيوان — الطابري يشبه الباليوثرييوم أن كوفيه عرف وقد
عنه ويختلف بأرضاسه، الكركدن من ويقرتب بأرضاسه، عنه ويختلف بأطرافه، —
اكتشفه الذي مرتني وكتني اليوم، يوجد مما شيئًا يشبه ال واألنوبلوثرييوم بقواطعه،
الفرنسوية العلم جريدة ذََكرته والذي لجافا، البليوسن طبقات يف كريفي املوسيو حديثًا
والتني امليوسان، لطبقة امللوي التني بني يصل فإنه السنة، هذه من آب ۱٦ بتاريخ

ذلك. وغري البالد تلك يف اليوم املوجود الخشن
كثرة إىل بالنسبة شيئًا ليس املتوسطة األحفورية الصور من امُلْكتََشَف إنَّ نعم
وجود املفيد وإنما قلتها، أو األدلة كثرة سوى تفيدان ال وقلَّته املكتََشَف أنَّ عىل األحياء،
تحول التي الكثرية املوانع اعتربنا وإذا موجود، أنه يُْعَلم حتى — مرة ولو — ذلك مثل
املعلوم وقلة الدمار وعوامل املكان وصعوبة الزمان كبعد — البالينتولوجية األبحاث دون
الصور من نعلمه ما مع — األحافري من املعروف القليل هذا أنَّ نجد — األرض من لنا
االنتقال، مذهب بصحة عاقل كل يُقِنَع ألْن كاٍف — تقدم كما اليوم األحياء يف املتوسطة
من اآلن فُقل آخر، لسبب ال يقتنع، أن يريد ال ألنه فذلك يَقنَُع؛ وال كله ذلك يرى ومن

خصومه؟ أو املذهب هذا أأنصار املكابر:
صادٌر جنني كل أن يخفى فال الجنني، تكوين وارتقائها األحياء اتصال أدلة ومن
يف إال بعض عن بعضها يختلف وال الجوهري، بناؤها يختلف ال بذرة أو بيضة من أوًال
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باالنقسام، نظريتها وتنمو تكوينها، يف بالخلية أشبه البيضة وهذه فقط، والشكل الحجم
األَُول األطوار ويف متشابهة، تكون البيضة هذه من تنشأ إذ الحيوانات أجنة إنَّ ثم
قال الفقرية، الحيوانات أجنة وسائر الطيور أجنة من الثدي ذوات أجنة تمييز يصعب
واحد كل اسم أكتب أن ونسيت الكحول، يف صغريين جنينني «حفظت باير»: «فون
الطيور أم القواضم صفِّ أِمن هما، صفٍّ أي من أعرف أن عيلَّ يتعذر واليوم عليه.
يف فوجودها كانت، أنها َوَهْب تكوَّنت، قد تكن لم أطرافهما إنَّ نعم الثدي؟ ذوات أم
وأرجلها الطيور وأجنحة الثدي وذوات القواضم أطراف ألن شيئًا؛ يفيد ال تكوينها أول

حينئٍذ.» متشابهة
صور وهي السابقة، األشكال صور مقابلة من ترى كما ذلك بعد إال تختلف وال
األجنة أنَّ أيًضا ومعلوم مختلفة، أطوار يف والسلحفاة والدجاجة والكلب اإلنسان جنني
مرَّت التي الصفوف تُحاكي أطوار عىل نوعها كمال تبلغ أْن قبل تكونها زمن يف تَمرُّ
لصفوف موافقة بأطوار يَمرُّ يَكمل أْن قبل اإلنسان فجنني ارتقائها، سلم يف أنواعها بها
بحيث شديدة، نسبة نوعه بها مر التي والصفوف جنني كل انتقال وبني األربعة، كوفيه
أقوى من وهذا الصف. ذلك إىل أقرب نوعه كان كلما صف مشابهة عىل إقامته تطول

يخفى. ال كما التسلسل مذهب صحة عىل األدلة
يف كما دارون مذهب يف املقرر فمن بالزمان، منها تعلق ما االعرتاضات وأسخف
غري أنه إال ا، جدٍّ طويل األرض طبقات ولتكوين لالرتقاء املقتيض الزمان أن ليل مذهب
يقع خطأ أقل ألنَّ لنا؛ التي بالوسائط ممتنًعا تحديده كان وربما تحديده، عىل متََّفٍق
املاليني بلغت ربما ا جدٍّ كبرية الطويل الزمان مع نتيجته تكون يشء أقل اعتبار يف
الدرويني االرتقاء مبادئ حسب طورها إىل الحية األنواع بلوغ «إن فقوله: السنني، من
تحديد ألن سديد؛ غري للحياة» األرض تصلح أن قبل األرض عىل كانت األحياء أن يقتيض
سوى يفيدان ال الحياة لعمر ميفار املسرت وتحديد األرض، لعمر طمسن وليم السري
النشوء. مذهب يف يلزم ما كل وهو سواها، يفيدان وال الزمان، طول وهي واحدة؛ قضية
تحديد حسب األرض تكوين عىل الحياة تتقدم أن منه يلزم ميفار تحديد كون وأما
قبل مىض الذي الزمان أن بد فال مذهبي صحَّ «إْن دارون: قال نظر، ففيه طمسن؛
منه أطول وربما ا، جدٍّ طويًال كان — نجهله والذي — السفىل الكمربية الطبقات ن تكوُّ
هنا يعرتضنا أنه إال كذلك، كثرية العهد هذا يف األحياء كانت أْن بدَّ وال اليوم، وبني بينها
يكون أْن يمكن ال األرض قرشة يبس أنَّ يزعم طمسن وليم السري فإن صعب؛ اعرتاض
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أن يقتيض وأنه سنة، مليون أربعمائة من أكثر وال سنة، مليون عرشين من أقل يف تم قد
غري ترى كما الزمان وهذا سنة. مليون ومائتي سنة مليون وتسعني ثمانية بني يكون

واالرتقاء.» بالنشوء اليوم أطوارها إىل الحياة لبلوغ كاٍف
األرض عىل نشأت إنما الحياة بأن القول إىل طمسن» «وليم السري دعا ما وهذا
األرض عمر من فرضه ملا السماوية األجرام رجم عىل محمولة أتتها جراثيم من
املنقضة، الحجارة هذه يف الحية الجراثيم هذه مثل وجود من علم وملا — تقدم كما —
مركبة يف طار «إنه بقولك: يُرمى حتى تخيًال ليس — ترى كما — بها طمسن فقول
تحديد عىل مالحظته يف دارون أنَّ إال واألصل، الفرع يف طبيعي تعليل وهو الخيال.»
ضعيفة» األدلة هي كم يدلنا الحدود هذه بني العظيم الفرق أنَّ «عىل أيًضا: يقول طمسن
األرض أنَّ — قصًدا «طمسن» السري إليه أشار كما — يمكن «وقد أيًضا: يقول أن إىل
اآلن، هي مما وأشد أرسع لتغريات الطبيعة أحوال يف معرضة األَُول أطوارها يف كانت
األزمان هذه يف سطحها تقطن كانت التي األحياء يف كذلك أرسع تغريات فحصلت

ا.ه. البعيدة.»
لكن بدونه، تفهم ال كثرية أشياء به يعلل كان وإن االنتقال مذهب إن يقال: والحق
املطبوع — الحيوان» «طوائف كتابه يف بربر قال دارون، بسطه كما ناقص أنه ينكر ال
بدَّ ال والتي الشخصية، االختالفات أحدثت التي األوىل األسباب «إن :۱۸۸۱ سنة بباريز
الناتج يف العقر سبب وتعيني تعيينها ويلزم مجهولة، تزال ال ا، جدٍّ كثرية كانت أن من
اإلنسان حتى النقاعيات من قْطُعها يلزم التي املسافات وكذلك األنواع، تَصالُِب من
تكون أن يصح وال اكتشافها، يلزم مسائل تلك «إن أيًضا: يقول لكنه ا.» جدٍّ شاسعة

عليه.» اعرتاض ال طبيعي أو كيماوي مذهب وأي التسلسل، مذهب عىل اعرتاضات
يظهر لكن عقيم، أنه كالبغل األنواع تَصالُِب من الناتج عن املشهور أنَّ يخفى وال
فصل حيث من عليه تُبْنى التي القيمة تضعف ذلك اعترب وإذا مطلًقا، ليس العقم هذا أنَّ
۱۸۸٤ سنة ك۲ ۲٦ بتاريخ الفرنسوية العلم جريدة يف — دوفال» «ماتياس ذكر األنواع.
أيًضا: وقال الحصان، من البغلة حملت فيها ثابتة كثرية حوادث ذكر «سنسون أنَّ —
اثنان الثالثة؛ أوالدها مع بغلة بباريس الداجنات بستان يف كان سنني بضع من إنَّه
بوفون ذكر وكذلك قال: مرصي، حمار من والثالث جزيري، حصان ومن منها، مولدان
فوضعت بوفور، سيونتني املسمى األمراء ألحد ذئبة ۱٧٧۳ سنة آذار ۲۸ يف وطئ كلبًا أنَّ
حملت وقد ذكور، وثالثة واحدة، أنثى أجراء: أربعة عينها السنة من حزيران ٦ يف الذئبة
۱٧٧٦ سنة آذار يف ووضعت ،۱٧٧٥ سنة أول كانون يف الذكور أحد من املذكورة األنثى
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والتسلسل االرتقاء مذهب عىل اعرتاضات دفع يف

الذكر من األنثى فحملت منها، زوج برتبية بوفون واعتنى وانثيني، ذكرين أجرية: أربعة
ا.ه. أجرية.» سبعة ۱٧٧۹ سنة آذار يف ووضعت ،۱٧٧۸ سنة األول كانون يف

الحيوان حياة يف الدمريي ذكره ما تصديق عىل يقوينا وهذا كثرية، ذلك وأمثلة
حوادث يف البطريق ابن تاريخ يف لكن له، يولد ال «وهو البغل: وصف يف قال الكربى،
أبيض، وبغًال سوداء حجرة بطٍن يف ولدت بنابلس بغلة أن وأربعمائة، وأربعني أربع سنة
ألسباب منتجها من أكثر عقيمها كان األوىل األحياء ولعل ا.ه. سمع.» ما أعجب وهذا قال:
فتكاثرت بالوراثة ذلك فيها وغلب الطبيعي، باالنتخاب املنتجة انفصلت ثم نعلمها، ال

ظاهر. وهو األنواع،
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خامتة

املؤمنني إيمان ينقض ال دارون مذهب أن يف

وهذا اإليمان، أجل من عليه بتحاملهم أنفسهم عىل املذاهب املذهب هذا خصوم ضيق لقد
ال وربما فيوًما، يوًما باالمتداد آخذ املذهب هذا أنَّ سيما وال يشء، يف الحكمة من ليس
أن من أوسع اإليمان مجال أن عىل معارض، كل من الجو له يخلو حتى جيل ربع يمر
بحسب — األخالق يف وضعتها رسالة يف ذلك إىل أرشت كما — النشوء بمذهب يضيق
تُنرش وملَّا فيه لتنرش ١٨٨٣ سنة مارس ١٢ يف املقتطف إىل وأرسلتها — دارون مذهب
بعض بفصل وانتهى الكلية، املدرسة يف حصل الذي الخالف أثر عىل ذلك وكان —

الظاهر. يف دارون مذهب بسبب أساتذتها
«ليست بعضهم: يل قال كما كان أو ذلك، غري كان السبب إن فقل: الباطن يف وأما
حسًما والدين املذهب هذا بني التوفيق وقتئٍذ فيها قصدت وقد مآلنة.» قلوب ولكن رمانة،

نصه: ما ختامها يف كالم من وقلت لتحمد، نتيجته تكن لم الذي الخالف لهذا

أورد وقد دارون، وطن إنكلرتا نفس يف ضدَّه الخواطر هاج قد املذهب وهذا
قالت: النحل، بأخالق اإلنسان أخالق مقابلة يف َمذهبُُه ساءها امرأة كالم دارون
البرش.» يف الفضيلة بنيان ينتقض املذهب هذا فيها يتأيد التي الساعة «إنَّ
هذه عىل الفضيلة دوام يكون أال نرجو أن الواجب «من بقوله: دارون فأجابها
وال محله، غري يف الخوف أنَّ عىل املقدار.» بهذا واهنة قواعد عىل قائًما األرض



الحقيقة

األربع األيدي ذوات إىل يَعود أصلنا أنَّ َصحَّ إن ألنه عنه، دارون كالم يشف
عىل نتعرش نرجع أن علينا خوف فال القديم، العالم غابات تَْقُطُن كانت التي
أقرب والحيوان، املالئكة بني أناس اآلن نحن عما قْدرنا ينقص وال األشجار،
الضمري أنَّ َصحَّ إذا أيًضا كذلك أخرى، الحيوان إىل وأقرب تارة، املالئكة إىل
الضحايا إىل نرجع أن علينا خوف فال — دارون يقول كما — اإلنسان يف تَولَّد

أوالدنا. وقتل بعًضا، بعضنا أْكِل وإىل البرشية،
وهو حقيقيٍّا، آخر خوًفا كثريين ضمائر يف جعل قد دارون مذهب أنَّ عىل
األفكار كل وعىل النفس، خلود عىل الخوف هو أال غريه، قبل منه قلق نفسه
خوفهم؛ شدة من خطأ يف لكنهم وعزاؤه، اإلنسان رجاء هي التي الروحانية
وهو خاصة، ولإلنسان نوع، لكل خصويص بخْلٍق يقولون سابًقا كانوا فإنهم
هذا ينطبق ال الذي العلم بنيَّ إذا هللا، جانب يمس فيما تأييده يمكن ال قول
الطبيعية النواميس بفعل تكوَّنت قد اإلنسان، ومنها األنواع، أنَّ عليه القول
للقوة عظمة زيادة الخاصة بنواميسه العاَلم عن التعليل يف أليس الواحدة،
الذي الدوار األقدمني أفلك أكثر: هللا مجد يذيع ماذا النواميس؟ هذه سنَّت التي
الخاضعة تُحىص ال التي العوالم أم ذهب، من بمسامري ع مرصَّ سقف هو

العام؟ الجاذبية لناموس
الناحت يصنع كما اإلنسان يصنع هللا نتصور أن تعودنا قد أننا إال
وإنها الحقري. الفكر هذا العلم ناقض إذا يفقد يشء كل أنَّ بحيث التمثال،
أال يلزم فكان جهلنا، حال يف تصورناه بفكر العلم نعارض أن غريبة لدعوى

عقلنا. عن ا جدٍّ بعيد فهو قلبنا، من قريبًا كان إذا هللا أن عن نذهل
انتقاالت بسلسلة اإلنسان إىل الحيوان من ينتقل أن اإلمكان يف كان وإذا
وإذا والنمل، الذباب حالة حالتنا تكون أن ذلك من يلزم فهل محسوسة، غري
ال يقول: فدارون النفس، تظهر السلسلة هذه من زمن أي ففي ذلك، يلزم لم
الحمل، زمن أيف اإلنسان: النفس تدخل زمن أي يف نفسك سألت هل لكن أعلم،
فيما إيمانك يزعزع ال الرس هذا كان وإذا شهرين؟ بعد أم أيام، ثمانية بعد أم

ا.ه. النوع؟ يف منه تخاف فلماذا الفرد، خص

وأبقى. خري القول هذا فمثل
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خاتمة

«الالهوت» كتاب يف جاء فقد له، واستعد فاستدركه بذلك املذاهب بعض شعر وقد
نصه: ما هللا، عناية بواسطة النشوء فصل يف األمريكاني، أنس» «جمس للدكتور

مذهب لقبول مستعدون املسيحيني العلماء أفاضل من جمهوًرا أن يخفى وال
يقول: أن إىل لنا، مما وأوضح أقطع بأدلة أثبت متى الصورة هذه عىل النشوء
مذهب بموجب الطبيعة إىل النظر يرومون الكفر يأبون الذين الطبيعة وعلماء
أرسار إليضاح كثرية أمور فهم تسهيل من فيه ملا الصورة، هذه عىل النشوء

الخليقة.

ما والفضل أعدائه، حتى العرص أهل عقول من املذهب هذا مبلغ عىل يدلك وهذا
هؤالء بمثل اقتداءً كتب ما آخر يف ذلك استدرك إنه يقول: ولعله األعداء، به شهدت
— أولها يف به وُهْزءُه وبكاءه ضحكه يوازي ال ذلك استدراكه إن له: فنقول األفاضل،
أواخره وتضحك العقالء، أوائله تبكي هلج إال ذلك «وما قال: حيث — ٦ صفحة يف كما
منه.» تسخر الهالمية والكييسات والنقاعيات به، تهزأ القرود تكاد بل والبلداء، األذكياء
يف وتقهقر املذهب، يف ارتقاء هو أو االستنتاج، معجزات من ولعله لبدء، نقض وهو
سبيل يف معرتًضا يقف أال الدين فعىل ذلك، غري يف اجتمعا الضدين أن نعلم وال اليقني،

فيه. يَثبَت أن الدين يستطيع وال لالثنني، ُمرضٍّ خصام يف معه يشتبك وأال العلم،
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الثالث الباب

العوامل أصل يف الطبيعة علامء آراء يف

فصول ثمانية وفيه





األول الفصل

الفرد اجلوهر يف

العوالم، أصل يف «املاديني» الفالسفة آراء عىل الكالم بسط دارون مذهب نفى أن وبعد
تنتهي التي املادة أجزاء أصغر أي الفردية؛ الجواهر أن الفالسفة أولئك مذهب «إن قال:
يرى ما كل أنشأت أزلية وأنها األرض، وعىل السماء يف ما كل أصل األجسام قسمة إليها
وبني بينه فرق ال إنه وقال: الفرد، الجوهر يف ديموقريطس مذهب ذكر ثم بالتفاعل.»
تغريُّ إنه لالرتقاء: سبنرس تعريف ذكر إىل واستطرد اليوم، «املتفلسفني» هؤالء مذهب
الكيماويني؛ بجمهور القول هذا غرابة عىل واستغاث مختلفات، إىل وتحوُّلها املتماثالت
عليه ل امُلعوَّ دلتون مذهب ذكر ثم شاءوا.» ما ويعجبوا الكيماويون «فليتأمل رصخ: إذ
الجواهر يف الكيماويني ومذهب العرص هذا ماديي مذهب من كالٍّ «إن وقال: الكمياء، يف
متغري، شكله وأن الباطن، متحرك عندهم الفرد الجوهر أن وذكر اآلخر.» ينفي الفردة
وهو األجزاء، أوضاع تبدُّل بال الشكل وتغري «كذا» الداخلية الحركة «ويستحيل قال:
ألنه محال؛ وهو فعًال، يتجزأ فعًال يتجزأ ال ما أن أقوالهم من فلزم بالفعل، القسمة
حيث عليه؛ يرتتب ما لينفي الفرد الجوهر نفي إىل كله بذلك ع وتَذرَّ النقيضني.» اجتماع
إىل حدوث» وال قدم وال ِعلِّية لها يثبت فال وجودها؛ يثبت لم الفردة الجواهر «إن قال:
إن نقول: بأن لنا يأذنوا أن املاديني سادتنا من نلتمس «وهنا بالظفر: متظاهًرا قال أن
ما وهٌم عاملهم وأصل فلسفتهم، وأسَّ األول، مبدأهم وأن خبط، كلها املادية الفلسفة
فلسفتهم من عليه شادوه ما فكل عينها، مبادئهم من منفي وهو إلثباته، حجة من لهم

موهوم.» أساس عىل أوهام رصوح



الحقيقة

الفرد والجوهر العوالم أصل يف املاديني مذهب أنَّ القول هذا من البعض وهم وربما
يف نتعرض ال فنحن اليوم، عليهم ل املعوَّ والكيمياء الطبيعة علماء سائر مذهب غري هو
إىل مقترصين ارتكبها، التي األغالط إىل منبهني املبحث، هذا من لَُمع لذكر إال الفصل هذا

فنقول: وسواهم، املاديني بني واالختالف االتفاق أوجه إىل فقط اإلشارة
القسمة تقبل ال الصغر غاية يف أجزاء من مؤلفة العوالم أن إىل الطبيعة علماء ذهب
بها التسليم من ا بدٍّ يروا لم أنهم إال يروها لم كانوا وإن وهم فردة، جواهر سموها
عىل دائًما هو الكيمي الرتكيب أن يخفى فال خاصة، وللكيمياء الطبيعية للعلوم ملوافقتها
يرتكب وال ماءً، فريكب ١ إىل ٢ نسبة عىل باألكسجني يتحد فالهيدروجني معينة، نسب
إنما فنسبه الواحدة، العنارص بني الرتكيب اختلف وإذا البتة، النسبة هذه غري عىل املاء
مركبات فريكب مختلفة، نسب عىل باألكسجني يتَِّحُد فالنيرتوجني عددية، نسبة عىل تكون

مختلفة.
وإذا ،٥ أو ،٤ أو ،٣ أو ،٢ أو مثًال، ١ إىل ١ كنسبة دائًما هي النسب وهذه
بهذا اتحادهما فنسب آخر، بعنرص معينة نسب عىل باآلخر أحدهما يتحد عنرصان اتحد
لم إن يكون أن يجب ال كله وهذا ببعض. بعضهما اتحادهما نسب نفس هي العنرص
«حجتنا وهو حقيقة، بل وهًما، ليس وهذا قالوا: القسمة، تقبل ال أجزاء املادة يف يكن
متالصقة غري منفصلة أجزاء من مؤلفة األجسام تكن لم إن ثم الفرد.» الجوهر إلثبات
وال متالصقة، متصلة مادة من مؤلفة تكون أن بدَّ فال والتجاذب، التدافع خاصة لها
الطبيعية الحاالت لتعليل وجه يبقى فال منفصلة، أجزاؤها تكن لم فإن ذلك، غري يمكن
وال والغازية، والسيولة والجمودة، واملرونة والتمدد، واالنقسام واالنضغاط كاملسامية
ما قلنا: املختلفة، املواد بني شديد تداخل إنه قيل: فإن الكيماوي، الرتكيب ما يعرف
العددية النسب كانت وملاذا ثابتة؟ معينة نسب عىل دائًما يكون ولَِم التداخل، هذا حقيقة
ينطبق ال الفرض هذا عىل الكيماوي الرتكيب فتعليل الكيماوية، املعادالت أو واملكافآت
بدَّ فال األول، الفرد عىل عليها ينطبق وإنما بها، االعرتاف من بد ال التي الحوادث عىل
تعيينه، عليه صعب ولو الفرد، بالجوهر التسليم من الكيمياء علم ولطالب للطبيعي إذن

تعيينها. عليه صعب ولو بالنقطة التسليم من الهندسة علم لطالب بد ال أنه كما
أسباب الختالف ديموقريطس به قال الذي الفرد الجوهر ليس اليوم الفرد والجوهر
من ليس به فالقول اليوم وأما الحدس، قبيل من به ديموقريطس فقول به، القول
مذهب بني االختالف سبب وهذا مر. كما علمية لحقائق الزمة نتيجة بل الحدس، قبيل
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الفرد الجوهر يف

فمذهب وأبيقورس،1 ديموقريطس ومذهب — وحدهم املاديني ال — اليوم الكيماويني
يقول كما أو واملاديون املاديني»، من وافقه ومن بخنر مذهب «عني ليس ديموقريطس
وإنما الوهمية، األقدمني بعض فلسفة مضايق يف يجروا لم املتفلسفون» «هؤالء صاحبنا
بأوهام األوهام «دفع له ليجوز إال بالوهم يرمهم لم ولعله الكيمياء، علم مبادئ عىل جروا
وعن بمادته العالم عن التعليل يف الوهم فأين وإال — أيًضا يقول كما — منها» أدنى

بسننها. الطبيعة

األعصار فالسفة وجدَّده اليونان فالسفة وضعه الذي الجوهري الرأي الشهري: الكيماوي ورتز قال 1

الرتكيب نواميس لتعليل الكيمياء يف أوًال دلتون أدخله إذ القرن؛ هذا أوائل يف بينة صورة أخذ قد املتأخرة
مختلفة كثرية حوادث ربط إذ وبنيت؛ ودولونغ ميترشليخ غيلوساك باكتشافات تعزز ثم الكيماوي،
كسائر وهو أيًضا: وقال املادة، بناء يف عليه املعول الرأي اليوم وهو ببعض. بعضها وطبيعية كيماوية
كان قد املثمرة اآلراء وكسائر يشء، اآلن حتى يصده ولم الزمان، مع وتعاظم نما قد الصحيحة اآلراء
مقاومات تزعزعه ال ثابت املذكور والرأي اليوم، يندرون وهؤالء محقريه، أيدي يف حتى للنجاح واسطة

الدقيقة. اآلخر البعض واعرتاضات التقليدية، البعض
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الثاني الفصل

الفرد اجلوهر يف رأيطمسن يف

يف حلقية زوابع هي إنما الفردة الجواهر أن إىل اإلنكليزي طمسن» «وليم السري ذهب
أنَّ كيف بالربهان فيه يبني مذهب األيام هذه يف شاع «وقد ورتز: قال الهيويل، أو األثري
مذهب وهو أبدي، أزيل مستقل وجود ذو أنه كيف بل القسمة، يقبل ال الفرد الجوهر
سائل من مؤلَّف طمسن رأي عىل فالعالم قال: الزوبعية، الجواهر يف طمسن وليم السري
سوى ليست وهي فيه، املنترشة الزوبعية الحلقات هذه ومن للخالء، مالئ االتصال، تام
عن ومتميزة محدودة منها حلقة وكل زوبعية، حركة فيه املتحركة السائل هذا أجزاء
وهذه وحركتها. بجرمها بل مادتها، بجوهر ال أيًضا، األخرى الحلقات وعن السائل نفس

الفردة.» الجواهر هي املذكورة والحلقات األبد، إىل تبقى الخصائص
الصفات، يف مختلفة لكنها الذات، يف متماثلة تكن وإن ترى كما الفردة فالجواهر
لزالت انقسمت لو وإنما كال يعقل، ال الذي األمر القسمة، تقبل ال أنها ال كذلك وهي
تقسم ال الهيويل ألن فعًال؛ ال فرًضا القسمة تقبل كالهيويل فهي الجوهرية، خصائصها
حوله فراغ ال للخالء مالئ متصل جسم يقسم أن لزم وإال امتداد، ذات أنها مع فعًال
ال معينة خصائص ذات إنها حيث من والجواهر فعًال. مستحيل وذلك فيه، مسامية وال
طبيعيٍّا القسمة تقبل ال الحية الكريات أن كما فيها، الخصائص هذه بقاء مع تنقسم
للعوالم الفردة الجواهر تكون االعتبار وبهذا هي، كما خصائصها بقاء مع حيويٍّا ال

للحي. الحية كالكريات
الفالسفة فحول اجتهاد نتيجة بل املاديني، أوهام من ليست املعلومات فهذه
سبنرس، قول من يعجبوا: أن صاحبنا يطلب الكيماويني أي فمن والكيماويني، الطبيعيني
تماثل الذات تماثل من أيلزم عباراتهم؟ من أفسد بما بخنر يطالبوا أن يطلب أيهم من أم
فمذهب كاملة، الرتكيب أعداد تبقى ال أم املعينة، الرتكيب نسب تزول هل أم الصفات،
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يعترب وإنما يفسده، وال لدلتون الجوهري املذهب ينقض ال الذات يف املتماثلة الجواهر
خصائص بعض به تتضح الزوبعية الجواهر مذهب «إن ورتز: قال وتوسيًعا، له تأييًدا
الحقيقة.» إىل املذاهب أقرب أنه ويظهر الفردة، الجواهر طبيعة يف األقوال وكل املادة
التي العلماء، هؤالء مثل آراء نرتك أن يسعنا فال صحيحة؛ قيمة للعلم كان وإن نقول:
بهم فاقتداؤنا الحرص، نتيجة هي التي سواهم بآراء ونتمسك العلم، اجتهاد نتيجة هي

الواقف. عن املنتقل فرق إال بيننا فرق وال بسواهم، غرينا كاقتداء
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الثالث الفصل

العنارصوالقوى يفوحدة

متحركة وأنها الصفات، يف مختلفة الذات، يف متماثلة الفردة الجواهر أن إىل ذهبوا
ستني من نحًوا تبلغ الكيماويون وصفها التي العنارص أن يخفى وال متغري، وشكلها
اعتربوها وقد عنًرصا، ٧٣ بلغت فربما السبكرتسكوب اكتشافات تأيدت وإذا عنًرصا،
صفاتها تعيني يف أوًال واجتهدوا املختلفة. األجسام تتألف املختلفة اتحاداتها ومن بسيطة،
أو حقيقًة، بسيطة العنارص هذه كانت إذا عما تساءلوا أن لبثوا ما ثم بها، تمتاز التي
األقدمون الكيماويون كان فربما واحد، أصل إىل وتردها تجمعها مشرتكة صفات لها كان

املعادن. تحول عن بحثهم يف ُمِصيبنَي
يمكن أنه أوًال وقرر العرص— هذا يف الكيمياء علماء أكابر من وهو — دوماس فقام
بروست لرأي تبًعا بنيَّ وقد واحًدا، تفاعًال كيماويٍّا تتفاعل صفوًفا العنارص هذه ترتيب
بالحقيقة هي بسيطة املزعومة العنارص جواهر كأن كاملة، أعداد الجوهرية أوزانها أن
بعدد إال بينها فيما تختلف وال املتماثلة، األجزاء هذه من مختلفة أعداد من مركبة
الجوهرية األوزان بني شديدة نسب إىل ماير ولوثار مندلف أشار ثم فقط، األجزاء هذه
هذا بأن تنبآ وقد العنارص، هذه جدول يف خلل بوجود وقاال الخاصة، وصفاتها للعنارص

اكتشافها. يلزم والتي تنقص التي العنارص ووصفا يسد، أن من بدَّ ال الخلل
لهذه الطيفي الحل درس بعد بتلك شبيهة نتائج إىل الكيماوي لكوك اتصل وقد
اكتشاف جاء وقد مشتعلة. وهي عنها املنبعث النور طبيعة درس أي البسيطة؛ األجسام
الحظ لوكري إن ثم العلمي، اإلنباء هذا صحة عىل مصداًقا لغالف والسكنديوم له الغاليوم
فرتجح انحالل، بداية عىل يدل انقساًما والُفْسُفور كالكلسيوم البسائط بعض طيف يف
مختلفة صوًرا كانت ربما إنها بل مستقلة، أنيات ليست بسيطة املزعومة األجسام أن لهم

كاألثري. املتالشية وغري الواحدة الهيويل هي واحدة ملادة



الحقيقة

القوى أن يخفى فال القوى؛ وحدة من ُعلم قد كان بما الرتجيح هذا تقوى وقد
تُعتَرب كانت واملغناطيس والكهربائية والحرارة فالنور متعددة؛ السابق يف عندهم كانت
نسب عىل فيها وتجتمع األجسام مادة تنفذ بعض عن بعضها مستقلة مادية سوائل
األجسام، هذه دقائق تحرك قوى كانت وااللتصاق الكيماوية واأللفة والجاذبية مختلفة،
كانت ربما وقال: رمفور قام حتى الطبيعية العلوم يف عليه معوًال القول هذا وبقي

اهتزازية. حركة النور أن فرسنل بنيَّ ثم الحركة، عن متحولة الحرارة
املادة، أجزاء اهتزاز سوى ليست الحرارة أن وتندل وهرن وجول ماير بنيَّ وكذلك
ثم معينة، لقواعد تبًعا حرارة إىل والحركة حركة، إىل تتحول الحرارة أن برهنوا وقد
ملتحم نقطة إحماء يكفي أنه كذلك سبك وبني واملغناطيس، الكهربائية وحدة أمرب بنيَّ
يف والفرك املغناطيس، توليد يف الحرارة فعل يخفى وال كهربائي، مجرى لتوليد معدنني
عاديٍّا معروًفا أمًرا صار حركة. إىل ثم ومن وحرارة، نور إىل وتحولهما الكهربائية، توليد
املادية السوائل مذهب فانتفى الشهرية، املدن يف الطرق وإنارة الصنائع يف مستعمًال
١١ صفحة فلرياجع القول هذا بصحة صاحبنا ارتاب وإذا الطبيعي، العلم مدار من
الطبيعية، الفلسفة يف األولية الدروس كتاب من و٢٩٩ ٢٩٨ وخاصة و٤٢٨، و٦٥ و٢١

جكسن». «ألن السيدة للفاضلة
والنافذ الخالء، املالئ األثري هي لطيفة مادة سوى هذا بعد الطبيعيني عند يبق فلم
للحركة فليس بالحركة، عنها وعوض كذلك، القوة وانتفت لها، واملحرك األجسام، كل يف
َل محوِّ وال االصطدام، سوى األجسام إىل إليصالها واسطة وال نفسها، الحركة سوى سبب
يف ومقدارها كاملادة، متالشية غري نفسها والحركة املكتسبة، الحركة سوى للحركة
معرفتها يصعب بحيث له، نهاية ال ما إىل التحول قابلة أنها إال كمقدارها، واحد الكون
فالجوامد الجوهري، األجسام بناء يف جديًدا نظًرا ذلك فأوجب البعيدة، استحالتها يف
بالحقيقة هي ساكنة، صغرية أجزاء من مؤلفة أنها يظن كان التي والغازات والسوائل
التأثري سوى ليست بحواسنا بها نَحسُّ كما وحرارتها شديدة، باطنة حركة متحركة

أجزائها. اهتزاز من علينا الواقع
عىل متوقف الفردة الجواهر شكل أن الحديثة االكتشافات حسب لهم وظهر
ودقائقها الفردة األجسام جواهر كونت التي هي الحركة وأن تحركها، التي االهتزازات
الصور وأن تصوره، يمكن ما أبسط يف الهيويل سوى ليس األثري وأن األثري، وسط يف
غري والحركة املادة وأن تحركها، التي الحركة عن ناشئة هي إنما الهيويل تلبسها التي
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والقوى العنارص وحدة يف

ردوا وهكذا املادة، تطلب الحركة أن كما الحركة، يقتيض املادة وجود ألن منفصلتني؛
واحد. يشء إىل والقوى املواد إليهما ترجع اللتني األنيتني هاتني

والكيمياء الطبيعة وعلماء الفالسفة مشاهري مباحث عليه دلت ما خالصة هي هذه
العرص. هذا يف

وتحول شكلها، وتغري وحركتها، وتماثلها الفردة بالجواهر القول أن تقدم مما فرُيى
طبيعية قضايا عىل النطباقه الوهم؛ مختلقات من ال العلم مقتضيات من هو القوى،
إىل وردها العنارص، حل من يتمكنوا لم الكيماويني أن عىل بدونه، تُعَقل ال وكيماوية
من بذلك حكموا وإنما الحركة، إىل كلها القوى رد من الطبيعيون تمكن كما الهيويل،
وثانيًا تقدم، كما بسيطة ليست العنارص أن عىل الدالئل من أوًال رأوه ملا الرتجيح باب
بعض، إىل بعضها القوى تحول صح وإذا كذلك، املادة وحدة تطلب القوة وحدة ألن
فكيف املادة، أجزاء اهتزاز الحركة أن وصحَّ — واحدة وهي — الحركة أصلها أن وصحَّ

مختلفة؟ بمظاهر وتظهر تتحول وأن واحدة، املادة تكون أن يصح ال
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الرابع الفصل

باختالفالوضع اختالفالطبع يف

تماثل إذا إال يَِصحُّ ال فهذا متماثالت، سوى تركُّبها من يحصل ال املتماثالت كون ا وأمَّ
االختالف يُِعدُّ ال املعرتض ولعل مختلفات، فتعطي وإال والصفات والذات والكيف الكم
اختالف عنه يحصل ال والكيف الكم اختالف إن فيقول: الطبع، يف يكون حتى اختالًفا
عليه املدلول اليشء عن النظر بقطع — كالعرشة العقود أسماء فإن وهم؛ وهذا الطبع.
غري هو نفسه االعتبار بهذا واملثلث إليه، تنحل والتي منه، املؤلفة الواحد غري هي — بها

إليها. ينحل والتي منها، املؤلف النقطة
فرق وال ُمركَّبهما، غري هو مثًال واألكسجني كالنيرتوجني عنرصين مزيج إن ثم
يشء بإدخال ال بعض، إىل بالنسبة بعضها ترتيبها ويف جواهرهما، نسب يف إال بينهما
تداخل عن ناشئًا ليس الرتكيب «إن ورتز: قال الخاصة، طبائعها يف تغيري أو جديد
كذلك يخفى وال بعض.» حول بعضها ترتيبها من بل ببعض، بعضها املادة جواهر
والهيدروجني والنيرتوجني األكسجني هي الحية املواد تركب التي الجوهرية العنارص أن
أكثرها، فما ذلك ومع والوضع، الكم يف إال تختلف ال املذكورة املواد يف ونسبها والكربون،

اختالفها! أعظم وما
لها ليس فاألحياء اآللية؛ غري الكيمياء غري هي اآللية الكيمياء بأن علينا يرد وال
مركبة ألنها الباب؛ هذا من ليست املركبات هذه «إن املعرتض: بقول وال خاصة، كيمياء
الخشب يف يقول أن عساه وماذا الغرابة، يف غاية القول هذا ألن مختلفة.» عنارص من
قوله هو ما أو العنارص، هذه وضع يف إال يختلف ال تركيبها فإن مثًال، والنشا والصمغ
يكن لم فلو الكم، يف إال يختلف ال تركيبهما فإن كذلك، الخليك وحامض الكحول يف
تغريًا املواد هذه طباع تتغري أن اقتىض ملا الطبع اختالف يُحِدث والكم الوضع اختالف



الحقيقة

سائر لتعليل يلزم ما كل وهذا االختالف، إلحداث وحدهما كافيان إذن فهما جوهريٍّا،
الفردة. الجواهر شكل تغري ذلك يف اعتربنا إذا سيما وال االختالفات،

تختلف وال هيئاتها تختلف التي أي البوليمرفية، املواد يف املعرتض يقول ماذا أو
ذواتها، تختلف وال صفاتها تختلف التي أي األلوتروبية؛ املواد ويف تركيبها، وال ماهيتها
خصائص تختلف أن اقتىض ملا االختالف إلحداث كافيًا الوضع اختالف يكن لم فلو
شك وال مختلفة. تفاعالت وتتفاعل والكربون واألكسجني والُفْسُفور كالكربيت البسائط
ينكر ومن والنحاس، الحديد بني الفرق من ا جدٍّ أشد هو والفحم املاس بني الفرق أن
واملغناطيس، والكهربائية والنور، الحرارة بني أيًضا الفرق يُنِْكَر أن يلزمه الفرق هذا
مظاهر كلها أليست ذلك، ومع فارقة؟ خاصة صفات لهذه أليس الحركة، وبني وبينها

واحدة؟ لقوة مختلفة
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سيان واجلوهر القوة أن يف

اجتماع وهو — بالفعل القسمة تقتضيان الشكل وتغري الباطنة الحركة كون وأما
الفرد، الجوهر غري بذاته مستقالٍّ شيئًا الحركة اعتربت إذا صحيح فهو — النقيضني
واحًدا، شيئًا الفرد والجوهر الحركة فكانت أيًضا، الذات الباطنة بالحركة عنوا وربما
وكذلك تعقل، لم ساكنة فرضت إذا أجزائها أدق يف املادة ألن كذلك؛ ذلك يكون أن ويلزم
قال أيًضا، يعقل ال وهذا مًعا. تالشتا أو تعقل، لم متحرك يشء بدون فرضت إذا الحركة
وأن يشء، عىل تفعل وأن يشء، من تصدر أن يلزم بل وحدها، تكون ال القوة «إن ورتز:

متحرك؟» يشء بدون حركة تكون وكيف بحركة، تظهر
املقتطف قال اإلشكال، هذا زال فربما الفردة، الجواهر يف طمسن رأي صح وإذا
الجرماني هلمهلتز أثبتها فقد الزوبعية، الحلقات خصائص «وأما الهيويل: عىل الكالم يف
مطلًقا االنضغاط يقبل ال السيولة تام جسم يف الحلقات كون فرض عىل بالربهان
إنه أي االتصال، تام جوانبه من جانب كل يف واحدة كثافته إن أي األجزاء؛ متجانس
إذا كثافته وال منه جرم قسم يتغري ال بعض عن بعضها منفصلة جواهر من مؤلف غري
متغري، وشكلها مرنة، الزوابع «وهذه ورتز: وقال شكله.» يتغري وإنما «القسم»، تحرك
عليه، تعود حتى تتحرك تزال فال الشكل هذا عن تغريت فإذا الدائرة، يف إال يتوازن وال
شيئًا تمثل فهي عليها، تلتف أو املدية أمام من تهرب فإنها بمدية قطعها أريد وإذا
عىل منهما كل مركز يكون بحيث واحدة جهة يف حلقتان تحركت وإذا ينقسم، ال ماديٍّا
نفسها عىل تنقبض املتأخرة فالحلقة الخط؛ هذا موازاة عىل كذلك وسطحه واحد، خط
ما يحصل ثم املتأخرة، تسبقها حتى تقل ورسعتها تتسع والسابقة تزيد، ورسعتها

ورسعتهما.» شكلهما بتغري تفقد ال ذاتيتهما ولكن أوًال، حصل





السادس الفصل

الغلط يفكشفاخللطوإظهار

منها غرائب، عدة مذاهبه كل عىل الفرد الجوهر فرض من يلزم «إنه صاحبنا: قول وأما
العاملني بأثقال وضغط الحديد من جوهر عىل مثًال النيرتوجني من جوهر وضع لو أنه
ولعله نفسه، القول هذا سوى الغرائب من فيه فليس تجزَّأ.» وما اآلخر أحدهما نفذ ما
من عدَّه ما هضم عىل تقَو لم معدته أن كيف منه لنعجب وإنا يتنافذان. أنهما إىل يذهب
مما يرشب، ال ما ورشب يهضم، ال ما هضم عىل قوي عقله أن مع سفسطة، القبيل هذا

يدخل. لم الذهن إىل ليدخل وضغطته العاملني أثقال اجتمعت لو

ال��ك��ب��ي��ر ال��ب��ح��ر ف��ي خ��اض ق��د ف��تً��ى ال��س��واق��ي َخ��ْوض م��ن يَ��رت��اُع وه��ل

وإال للكيمي، بالحل إال تقسم ال املركبات دقائق من دقيقة كل أن «ومنها وقوله:
تقسم وهل فنسأله: إلخ.» الفرد األكسجني جوهر قسمة املاء دقيقة عىل الضغط أوجب
الطبيعي الفعل أن — نظن فيما — يعلم هو ثم ماءً؟ تبقى فهل قسمت وإذا ذلك؟ بدون
حتى بعض، إىل بعضها التحول إمكان من القوى طبع يف ملا كيمي فعل يصاحبه قد
قوله: وكذلك ضعيًفا، تركيبًا املركبة املواد يف تحليًال تجعل البحتة امليكانيكية القوى إن
ندري فال فيه.» تذوب ال منه فالدقيقة الكحول يف يذوب كان وإن األتروبني أن «ومنها
آخر، جسم بدقائق سائل دقائق اجتماع عن عبارة هو إنما التذويب ألن به؛ مراده ما
التذويب فيكون عليها يقع أن ا وإمَّ َلْغًوا، القول هذا مثل فيكون الدقائق بني يقع أن ا فإمَّ
تحليًال، بل الجواهر، يف قسمة يوجب ال وتركيب تحليل عنه يحصل وحينئٍذ كيميٍّا، فعًال

وذكائه. علمه من يعهد ملا الخبط هذا مثل منه نتوقع نكن لم إنا الحق فايم
املادة نفي ذلك من الغرض كان فإن الفرد، الجوهر نفي من ترى يا الغرض ما ثم
كان وإن الحواس؟ من وهم نراه ما وهل العوالم؟ بوجود حينئٍذ نصنع فكيف أصًال،
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كان وإذا تعدًدا، يُثِبُت وال وحدًة ينفي ال فذلك تعددها، وإثبات وحدتها نفي القصد
أيثبت عنها؛ الحركة نفي من املراد فما واحدة، أم كانت متعددة املادة وجود من بد ال
نعلم ال كنا وإذا بوجوده؟ لنا علم ال املطلق والسكون — عليه الدليل وما السكون؟ لها
ذلك من الغرض كان وإن نتصوره؟ أو به نحكم أن استطعنا فكيف السكون، بوجود
مذهب أثبت فنيوتن خلًقا، يثبت وال نشوءًا ينفي ال فهذا الخلق، وإثبات النشوء نفي
يراد يشء به يُنفى ال الفرد الجوهر فنفي الفرد، الجوهر خلق ينِف ولم ديموقريطس
من رضب هو أو وهم، إال هو وما القبيل، هذا من إثباته يراد يشء به يثبت وال نفيه،

لإليهام. التمويه
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ال كالقوة املادة أن رأوا ألنهم أزلية؛ إنها فقالوا: املادة أصل يف سواهم املاديون وخالف
الصورة، يف إال تتغري وال تزيد وال تنقص ال واحدة فهي مالشاتها، وال خلقها يستطاع
ممكن، غري يجعله ال باليشء العلم عدم أن عليهم فُردَّ ذلك، غري نعلم ال ونحن قالوا:
وهذا اإليمان، باب من بل العلم، باب من ليس ذلك ولكن املاديون: قال ممكن، فالحدوث
العقيل؛ العلم باب من بل عليهم: فُردَّ كذلك، تنازعونا أن لكم يحق وال ألجله، ننازعكم ال

به. اإلقرار من ا بدٍّ ترى ال العقلية والفلسفة الفلسفة، أي
إال بيشء يحكم وال االختبار، به أتى ما غري شيئًا يعلم ال العقل إن املاديون: قال
أن لنا يمكن فكيف مالشاتها، وال املادة خلق نعلم ال كنا فإذا العلم، هذا عىل بالقياس
— فيه يترصف أن العقل يقدر ما بأوسع العلمي القياس إال الفلسفة وما بهما؟ نحكم
به، العلم يأذن ما إال تدرك أن تقدر ال فالفلسفة — ذلك يدرك ال العلم أن تقدم وقد
وإن إنَّا قالوا: يدركه؟ ال وعلمكم الفرد بالجوهر الحكم إذن لكم جاز وكيف عليهم: فرد
فحكمنا بها، االعرتاف من بد ال التي الحوادث عىل النطباقه به حمكنا فإنًما ندركه ال كنا

العلمي. القياس باب من به
نسلم فال تتجزأ، ال أجزاء من مؤلفة األجسام بأن سلمنا لو أنَّا «عىل عليهم: فرد
مذهبكم أصول كل يف دأبكم هو كما الوهم، سوى ذلك عىل دليل وال برهان بال بأزليتها
وال خلقها يستطاع ال — تقدم كما — املادة ألن ؛ فعلميٌّ دليلنا أما قالوا: املادي.»
ال إىل يشء باستحالة وال يشء، ال من يشء بوجود يسلم ال العقل ألن وعقيلٌّ؛ مالشاتها،
وأيٌّ اإليمان؟! غري ترى يا دليلكم فما بالوهم؟! ذلك بعد ترموننا كيف للعجب! فيا يشء.
سواه؛ ُموِجٍد من له بد وال نفسه، يُوِجَد أن يقدر ال اليشء بأن فرد الوهم؟! إىل أقرب

نفسها. تُوِجَد أن تقدر وال موجودة ألنها املادة؛ بخلق يُحكم ولهذا
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ندفع أن لنا يصح أنه ترون أَوَال نفسه؟ يُوِجُد ال اليشء أن علمتم أين فمن قالوا:
كذلك نهاية له نعلم وال مطلقة، بداية للعالم نجعل ال نحن ثم اعرتاضكم؟! بنفس قولكم
هو. كما باملبدع تسلمون أنكم كما هو، كما به نسلم فنحن نفسه، أوجد إنه يقال: حتى
من بد وال القصد، عىل يدل النظام من الوجود يف نراه ما إن الخلق: أصحاب قال
فرد تقصد، حتى تدرك ال فهي عاقلة، غري ومادتكم القصد، هذا يقصد مدرك عقل
مرتبًطا بعضها كان ملا فالعوالم رضورة، نسميه قصًدا ونه تُسمُّ ما إن القدم: أصحاب
تغري يحصل يشء يف تغري حصل إذا أنه الرضورة من كان معينة بنواميس ببعض
بعضه يكون ولن كائن، هو وال العالم، يكن لم ولذلك األشياء، سائر يف له مطابق

نسبي. أمر عندنا والالنظام منتظًما، إال بعض إىل بالنسبة
والحال تامة، العالمات هذه تكون أن القتىض موجودة القصد عالمات كانت لو ثم
إنكم قالوا: الرضورة، عىل إال تنطبق وال عليها، القصد ينطبق ال كثرية أشياء نرى أننا
نفسه مع يرتتب أن املتماثل لليشء يمكن وكيف متماثلة، أي واحدة؛ الهيويل تجعلون
إىل حال من القوة بتحول تُسلِّمون نخالكم إنكم عليهم: فردوا مختلفة؟ بصور ويظهر
بها؟ املتصلة للقوة ما للمادة يكون ال فكيف أصلها، يف متماثلة أي واحدة، وهي حال،
نباتًا أو واحًدا، جماًدا العالم لكان وإال الصفات، تماثل منه يلزم ال الذات تماثل إن ثم
واحدة، القوة بأن نُسلِّم كنا وإن قالوا: ذلك، بخالف والواقع واحًدا، حيوانًا أو واحًدا،
هيوليكم بخالف مختلفة، وهي بالعنارص إال التحول هذا عىل تقدر بأنها نُسلِّم ال ولكنا

متماثلة. فإنها
قد فإنكم أنفسكم؛ تفهمون كيف نفهم وال معناكم، نفهم ال إنَّا املاديون: فرد
كانت وإال املادة، وحدة منها يلزم القوة وحدة أن تعلمون أال مذهبكم، وضع ناقضتم
اهتزاز سوى ليست — الحركة أيًضا تسمونها كما أو — فالقوة أيًضا؟ متعددة القوة
كذلك؟ متماثلة املهتزة املادية األجزاء هذه تكن لم إن متماثلة تكون وكيف املادة، أجزاء

القولني؟ بني توفقون وكيف
قولكم، عىل قديمة ليست وهي حادثة، وإما قديمة إما اعتربت كيفما املادة إن ثم
موجود، يشء ال من أو موجود يشء من حادثة تكون أن فإما محدث، من لها بد فال
نفس يكون أن إما املوجود اليشء هذا ألن موجود؛ يشء من حادثة تكون أن يصح وال
أفعال من فعًال تكون أن بد وال الحدوث، فينتفي أيًضا موجوًدا آخر شيئًا أو املحدث،
ونتيجته والفعل نتيجته، أو الفعل نفس تكون أن فإما املحدث، هو يكن لم وإال املحدث،
ونتيجته الفعل يكن لم وإن كذلك، الحدوث فينتفي قديم والفاعل الفاعل، يف موجودان
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يكونا وأن ُخلف، وهو منه وُهَما منه ليس يكونا أن فيقتيض الفاعل، نفس يف موجودين
أيًضا. خلف وهو يشء، وُهَما يشء ال

الفعل، نفس عن ومنفصًال يشء، ال هو يشء عىل واقًعا الفعل يكون أن يقتيض ثم
يكون وكيف واحًدا، والفاعل والفعل اليشء كان وإال الفاعل، نفس عن منفصًال والفعل
غري الحادث اليشء يكون فكيف منفصًال يكن لم وإن االرتباط؟ٍ هذا مع منفصًال اليشء
ال نفسه من وجوًدا إن قلتم: وإن املتضادات، بهذه يُسلَِّم أن يقدر ال فالعقل املحدث؟
أن عن فضًال كذلك، يُعَقل ال موجود يشء ال من موجود يشء وجود إن لكم: قلنا يُعَقل،
أصل معرفة علينا يتعذر فنحن علينا، يُْطَلُق كما عليكم يُْطَلُق — صح إن — القول هذا

مالشاتها. معرفة علينا يتعذر كما املادة
النار؟ هذه تجيء أين من أتعلم له: فقال رساج، معه غالًما رأى ديوجانس إن قيل:
قدم إن قلتم: وإن تجيء. أين من أخربتك تذهب أين إىل أخربتني إن الغالم: له قال
إن لكم: قلنا وحيوان، ونبات جماد من املركبات وقدم معلوالتها، قدم منه يلزم املادة
كالناشئية فالخالقية النشوء، عىل يطلق كما الخلق عىل يطلق أن لوجب صح لو قولكم
ال كالعدم والسكون الخلق، قبل ساكنة وجدت قد الخالقة القوة فتكون وإال باالضطرار،

الفاعلة؟ بالقوة يليق فكيف املنفعلة، باملادة يليق ال وهو يعقل،
واحدة؛ دفعة الوجود استكمال منه يلزم ال سواها أو للخالقية االضطرار أن عىل
أن يستحيل فالحياة بعض، إىل بعضها وتحولها ببعض، بعضها واملعلوالت العلل الرتباط
أجزاء اجتماع قبل وهما وأكسجني، هيدروجني ن تَكوُّ قبل واملاء ماء، يكون أن قبل تظهر
قبلها؛ لحظة ولو املاء وجود عىل متوقف الحياة فوجود ذلك، منه يتألف كون عىل املادة
السفسطة تكون وهل مًعا، املركبات سائر ووجود وجودهما يصح عقل أي قياس ففي
مختار فاعل عندنا ألنه العلل؛ علة وأنه املبدع بقدم علينا يرد وال قلتم: وإن كذلك؟ إال
باب من بل العلم، باب من ليست القضية أن فبقى لكم: قلنا شاء، متى شاء ما يفعل
وكيف النزاع، هذا كل من وأرحتمونا أنتم السرتحتم الحد هذا عند وقفتم ولو اإليمان،
صورة يف معقولة مادة وال جسم، صورة وال جسم، مادة وال بجسم، ليس وجود يُعَقُل
متصل منه، وليس منه فعله املبادئ، يف وال الكيف يف وال الكم يف قسمة له وال معقولة،
ينتهي اإليمان يبتدئ وحيث شديًدا، إيمانًا يقتيض ذلك أن شك فال عنه، ومنفصل به
سريه، يف العلم يعرتض بأن حق له ليس اإليمان أن إال إيمانه، يف حر واإلنسان العلم،

ضده. شيئًا يستطيع ال والعلم
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عند يشء ال من مخلوقة أنها املادة يف والِقَدم الَخْلق أصحاب بني فالفرق وعليه
بل تتالىش، ال الفريقني عند فاملادة ذلك، بعد فرق وال اآلخرين، عند وقديمة األولني،
تتالىش، ال كاملادة عندهما والقوة والتحليل، والرتكيب بالتفاعل حال إىل حال من تنتقل
القوة نفس هي لألمالح املبلورة فالقوة فيها؛ املادة ل تحوُّ األجسام يف تتحول وإنما
نفس هي األمالح مادة أن كما محولة، األمالح هذه منها املركبة البسائط يف املوجودة
القوة الحيويون يجعل إذ األحياء؛ يف إال فرق وال محولة، لها املركبة البسائط مادة
املادة نفس هي األحياء مادة بأن يسلمون أنهم مع محولة، الطبيعية القوة غري الحيوية
وهي أصلها، يف واحدة الطبيعية القوة يجعلون فإنهم نظر؛ وهنا محولة. الطبيعية
العوالم بناء يف واحدة املادة يجعلون ثم العنارص، متعددة املادة جعلوا وربما الحركة،

متعددة. والقوة وحيوان، ونبات جماد من
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وال خري ال أن عنه يلزم ألنه رش؛ يماثله ال رش املاديني فمذهب وعليه الروحانيون: قال
لقد املاديون: عليهم فرد العمران، معه يمتنع وبالجملة وال، وال حرام وال حالل وال رش
لم وإال للبرش، رضوري فالعمران العمران، طبيعة تجهلون كأنكم زعمتم فيما أخطأتم
القصوى الغاية بلغ وإنما الحيوان، يف طبيعي اجتماع إنه حيث من وهو الحياة، لهم تتم
ال والعمران رؤية، وأقواه فكًرا، وأبعده تكوينًا، وأقومه طبًعا، له أُِعدَّ ألنه اإلنسان؛ يف

أسبابه. واكتساب وجوهه من تحصيله يف واالعتمال املعاش، عىل بالتعاون إال يُكمل
عادات عىل باالصطالح إال يكمل وال وصفتم، بما البتة يكمل ال التعاون وهذا
من له ما اإلنسان َعَرَف إذا إال يكمل ال االصطالح وهذا املعامالت. معها تحسن معلومة
العلم هو والعلم بالعلم، إال تكتمل ال املعرفة وهذه الواجبات. من عليه وما الحقوق
املفروض الرشع هو إنما الوازع والحكم الوازع، بالحكم إال يكمل ال كله وذلك الصحيح،
يتغري أن اقتىض ملا وإال جيل، كل واحتياجات عرص، كل روح بحسب واملتغري البرش، من
األحوال أي يف منه تخلو ال ألنها معلومة؛ وعوائد معلوم، رشع له يفرضه عما اإلنسان
— به كان وملا لهم، تابعة غري ألمم وال األنبياء، قبل للبرش العمارة تحصل أن وال كان،

بعدهم. منه الوازع إلقامة حاجة — كذلك
النبوة إثبات يحاولون حيث الربهان هذا عىل الفالسفة «وتزيد خلدون: ابن قال
بد ال وأنه غايته، إىل الربهان هذا فيقررون لإلنسان، طبيعية خاصة وأنها العقيل، بالدليل
هللا عند من مفروض برشع يكون الحكم وذلك يقولون: ثم الوازع، الحكم من للبرش
خواص من فيه هللا يودع بما عنهم متميًزا يكون أن بد ال وأنه البرش، من واحد به يأتي
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وال إنكار غري من وعليهم فيهم الحكم يتم حتى منه، والقبول له التسليم ليقع هدايته؛
تَزيُّف.

من تتم قد البرش وحياة الوجود إذ تراه؛ كما برهانية غري للحكماء القضية وهذه
وحملهم قهرهم عىل بها يقتدر التي بالعصبية أو لنفسه، الحاكم يفرضه بما ذلك دون
لهم ليس الذين املجوس إىل بالنسبة قليلون لألنبياء املتبعون الكتاب فأهل جادته، عىل
الحياة، عن فضًال واآلثار، الدول لهم كانت فقد ذلك ومع العالم، أهل أكثر فإنهم كتاب؛
البرش حياة بخالف والجنوب، الشمال يف املنحرفة األقاليم يف العهد لهذا لهم هي وكذلك
وأنه النُّبُوَّات، وجوب يف غلطهم لك يتبني وبهذا يمتنع. فإنه البتة لهم وازع دون فوىض

ا.ه. األمة.» من السلف مذهب هو كما الرشع مدركه وإنما بعقيل، ليس
من يطلبه بما له فالعاقل وجاهل، عاقل اثنان: العمران يف اإلنسان أن يخفى وال
نفسه، من وازع العمران بأحوال الصحيح العلم من كذلك اكتسبه وبما الصحيح، املجد
بحق رش ارتكاب عن يرتفع فهو الذات، حب من حيوان كل وطبع بل طبعه، يف ملا وذلك
قد لجهله وإنما ذاته، يحب كالعاقل والجاهل عليه، بالوبال الرش هذا يعود لئال غريه؛
ذلك يردعهما لم إن وكالهما حاكمه، سيف من إال رادع له يكن فلم الوسائط، يخطئ
إيمانهم، عظم مهما البرش بني من الوازع الحكم نزع وليجرب سواه، يردعهما ال كله
البحث تتناول ألنها املقام؛ يحتملها ال املبحث هذا يف واإلفاضة الفوىض، يف يقعون فإنهم
تؤثره وما فيها، األثر من وسواها والرشائع والتعليم لإلقليم وما والطبائع، األخالق يف
األثر من السعادة اعتبارهم حيث من الناس الختالف وما كذلك، كله ذلك يف نفسها هي
من ذلك غري إىل بالضد، أم الكل، بسعادة قائمة الفرد سعادة تكون أن بني العمران يف

رشحها. يطول التي املسائل
املحال تعليم يف نرى وال املحال، مطامع فمن السعادة من ذلك غري وأما قالوا:

بينهم. الخالف وجه فقط هو هذا قلنا: ذلك، خالف إال فيه نرى وال جدوى،
الحياة كون ونفي الذاتي، التولد نفي عىل األدلة من املعرتض رد يف جاء ما وأما
الدعائم، متداعي القواعد، ضعيف ركن إىل منه آوى فقد ذكر؛ ما آخر إىل طبيعية قوة
كما منهاجه، غري يف إال فيه يَرس ولم كتبه، غري يف إال الحياة علم يقرأ لم أنه عىل ويدل

وحده. به يختص أن من أعم وهو يأتي، فيما الحياة فصل يف ذلك سنبني
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احلياة يف

الكميات معرفة عىل قارص علمه وكل واملاهيات، الحقائق يعلم أن الطبيعي طاقة يف ليس
فال لها، املقومة صفاتها عن مجردة الذوات عىل الكالم يستطيع ال فهو والكيفيات،
القوى من سواها أو األلفة أو الجاذبية يعرف ال أنه كما أفعالها، من إال الحياة يعرف
سائر إىل كنظره العبث من ْرضٌب مجردة الحياة إىل فنظرُه أفعالها، من إال الطبيعية
من سواها أو الجاذبية من خفاءً أشد ليست ذاتها يف فالحياة مجردة، الطبيعية القوى
إىل بالنسبة بعضها األشياء معرفة الطبيعة درس يف يستطيعه ما وغاية ذاتها، يف القوى
هذه إىل سعيه ه يُوجِّ أن يجب الصحيح والعلم االرتباط. من بينها ما معرفة أي بعض،
به يكون مما عليه يقف أن طاقته يف ما عىل بالوقوف له تتكفل وحدها فهي الغاية؛

صحيحة. عملية فائدة لإلنسان
بها تمتاز التي الصفة وهي السابق، يف عليه كان عما اليوم العلم به يمتاز ما وهذا
ميلهم أكثر — الشهرستاني يقول كما — هؤالء فإن املرشق؛ شعوب عن املغرب شعوب
إىل ميلهم أكثر وأولئك والحقائق، املاهيات بأحكام والحكم األشياء، خواص تقرير إىل
الحقائق إىل النظر كان وملا والكميات. الكيفيات بأحكام والحكم األشياء، طبائع تقرير
الناس فاشتغل التجريد، يسمونه ما نشأ به يقوم عما مجرًدا اليشء إىل النظر يقتيض
حتى معرفتها يف وضلوا الرضورة، بحكم فيها فتاهوا املجردة، الحقائق هذه عن بالبحث
وجوًدا لليشء أثبتوا إنهم أي النفي؛ من نوع يف اإلثبات من نوع إىل أحيانًا فيها انتهوا
والكميات، الكيفيات إىل النظر بخالف ذلك؟ من أغرب يشء وأي عنه. وجود كل بنفي
عىل الحقائق لفظة أطلقوا وربما إنكارها، يستطاع ال حقيقة كائنة أشياء به يتقرر فإنه

سواه. علم لتعذُّر عليه َقَرصوها بل العلم، هذا مثل
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املغرب، شعوب أيدي يف القرن هذا أوائل من النهضة من للعلم حصل ما يخفى وال
يف كائنة أنها نجد النهضة هذه حقيقة تحرينا وإذا كذلك، الفوائد من عنه حصل وما
والعلوم األفكار يف واألمم الشعوب سري استقرينا وإذا االرتباط، من األشياء بني ما معرفة
إىل ينظر من يتوهم كما مشقة بدون يكن لم االرتباط هذا تقرير أن نجد التاريخ، منذ
امليتولوجية عصور ففي املديد، والزمن الجهيد الجهد فيه ُرصف إنما بل اليوم، العلم
البحر، إله غري كان — مثًال — الحرب فإله تدبره؛ به خاصة قوة يشء لكل عندهم كان
القمح، إله غري الكرم وإله به، اختصَّ ما غري آخر تدبري عىل يقدر ال الواحد اإلله كأن

اآلخر. به ينمو بما ينمو ال الواحد كأن
فنشأ وُقواها، الطبيعة مواد من ويشء يشء بني ارتباط وجود يظن يكن لم وهكذا
مأمورة، وسفلية آمرة، علوية إىل القوى فصلوا ثم العام، والقوى املواد تعدد مذهب
إىل فلسفيٍّا العلوية القوى يضموا ولم التثنية، مذهب فكان موادها، عن السفلية وفصلوا
يف والتثليث الخلق، يف والتثنية العلوي، التوحيد مذهب فكان كثريًا، ذلك بعد إال واحدة
يمكن وما ذلك، يف مرتب سري تتبع يمكن وال الخليقة، يف التعدد مذهب وبقي الوجود،

فلسفي. وبجهد ندر فيما إال األفكار يف معه ارتباط ال نشوء هو إنما تحققه
وربطها واملواد القوى ضم له يتهيأ فلم الفلسفة، من أكثر مقيًدا كان فلما العلم أما
القرن هذا أوائل يف فكانوا الفالسفة، لبعض أمكنت التي بالرسعة ببعض بعضها
بعضها مستقلة مادية سوائل والحرارة والنور كالكهربائية الطبيعية القوى يعتربون
ويعتربون والحيوية، الكيماوية القوى وكذلك نفسها، املواد عن ومستقلة بعض، عن
عالم عن منفصًال النبات وعالم مطلًقا، انفصاًال بعض عن بعضها منفصلة أنيَّات املواد
انفصاًال الجماد عالم عن منفصلة كلها واألحياء سواه، عن منفصًال نوع وكل الحيوان،
املواد كون وترجيح واحدة، إىل كلها الطبيعية القوى رد يتيرس ولم مطلًقا، واضًحا ا تامٍّ
بعضها الثالثة املواليد ربط يجِر ولم قريب، عهد من إال علميٍّا ترجيًحا واحد أصل من

العرص. هذا يف إال كذلك ببعض
النبات بني التمييز «فإن نصه: ما الجماد عالم عىل الكالم يف مقالة من الطبيب قال
العليا املراتب يف يكون إنما ذلك أن إال سهًال، بدهيٍّا الرأي بادئ يف يظهر والحيوان
جهدهم، عليه العلماء وقف ما أصعب من العلمية الحقائق إىل بالنظر أنه عىل منهما،
وكذلك السافلة، مراتبها يف املميزة الصفات وتداخل الحدود اشرتاك حيث من سيما وال
أشكاًال املسائل أكثر من يكون قد فإنه والحيوان، النبات وعاملي الجماد عالم بني التمييز
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الفلسفية، قيمته وعظمت دارون، بمذهب أكثر االرتباط هذا اتضح وقد املدققني.» نظر يف
تقرير عىل مقسور أنه يرى القرن هذا أوائل من العلم سري تتبع من أن والحاصل كذلك

للكائنات. الوحدة إثبات سبيل يف والسري االرتباط، هذا
الطبيعية القوى وارتباط الثالثة، العوالم بارتباط اعرتافه مع بعضهم أن عىل
ولم بالحياة، القوى هذه بارتباط — كيف نعلم وال — يسلم لم ربما ببعض، بعضها
األصل، حيث من واحدة من أكثر الحياة فجعل نفسها، الحياة قوى بارتباط كذلك يسلم
هذا ولكان االعرتاض، جاز ملا والجماد الحية املواد بني فصله جميًعا بينها فصل ولو
يتناولها: التي الكثرية املواضيع يف البحث لسهولة العلم يف الالزمة األمور من الفصل
بينها، الرابط اعتبار مع الطبيعية، القوى سائر عن وفصلهما الحرارة، عن النور كفصل
يتصل مجرًدا جوهًرا ويعتربها مطلًقا، فصًال الحياة يفصل بل القول، هذا يقول ال ولكنه
نفسها. املادة عن بل مركباتها، عن الزًما انفصاًال عنها وينفصل عارًضا، اتصاًال باملادة
يبايل ال فهو الفلسفة، وضد العلم ضد عظيمني خطأين يرتكب ذلك فعله يف أنه ومع
وتعديدها تارة، القوى توحيد فألن الفالسفة، ضد خطؤه فأما باملحال. استمسك ولو
ال أمور وتوحيدها املادة وتعديد أخرى، بها ووصلها تارة، املادة عن وتجريدها أخرى،
العالم. لوحدة الفلسفي التصور عىل وال العقل عىل تنطبق وال بعض، مع بعضها تتفق
القوى وأن ببعض، بعضها الطبيعة مواليد اتصال تبني قد فألنه العلم، ضد وأما
أجزاء اهتزاز سوى ليست الحركة وأن الحركة، عن استحاالت سوى ليست الطبيعية
أن كذلك تبني وقد واحًدا، شيئًا الحركة أو وقواها املادة تكون أن منه يلزم وهذا املادة.
هي األحياء بناء يف الداخلة املواد وأن الجماد، يف فعلها األحياء يف تفعل املذكورة القوى
تتم التي التفاعالت طبع من فيها التي التفاعالت وأن الجماد، يف املوجودة املواد نفس

فيه.
للقوى القديم االعتقاد من موروثة بقية مجرًدا جوهًرا الحياة اعتبار أن والظاهر
به تقرر قد ما ينايف ذلك بل ذلك، يسوغ ما العلم يف فليس وإال — مر ما عىل — واملواد
فتبطل املادة عىل تعرض مجردة قوة الحياة إن أوًال: قالوا مستقيم، خط عىل االرتباط من
كلود بنيَّ وملا السببي، االرتباط من يشء أفعالها يف وليس منها، الطبيعية القوى فعل
له األحياء يف عمل كل وأن تضادها، وال املذكورة القوى فعل تبطل ال الحياة أن برنار
البساطة من يشء فيه ليس األحياء بناء ولكن قالوا: الجماد، يف كما له الزم معلوم سبب

للمعادن. الهندسية
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هي مؤلفة خليات مجتمع عن عبارة وحيوان نبات من األحياء أن شوان بنيَّ وملا
النواة، يف مختلف منظر ذات حويصلة يتضمن كالبيضة مصمت غشاء من نفسها
أشكال ذات الخليات هذه وأن النوية، هي كروية صغرية كتلة نفسها هي متضمنة
الجماد دقائق تجتمع كما شتى، رضوب عىل وتجتمع فتتضام لها ضابط ال وحجوم
غري الحيوية التفاعالت ولكن قالوا: األحياء، كل وحدها وتؤلف استقاللها، تفقد أن بدون

الكيماوية. التفاعالت
والخمري، املختمرة املادة بني كيماوي تفاعل هو إنما االختمار أن باستور بنيَّ وملا
أو نبات فحياة املذكورة، بالخليات شبيهة ا جدٍّ صغرية أحياء سوى ليس الخمري وأن
الظواهر هذه اختالف بكثرة إال االختمار ظواهر عن كيماويٍّا تفرق ال مرتٍق حيوان
القوى ولكن قالوا: بنائها، يف الداخلة املختلفة الكريات خصائص اختالف عن الناشئة

الحياة. قوى تفعل كما الكربون مع الهيدروجني تركب أن تستطيع ال الطبيعية
املركبات سائر وتركيب الجماد، من رأًسا األستيلني تركيب إمكان برثلو بنيَّ وملا
وبنيَّ اآللية، والحوامض والزيوت واألرواح والكحول السكر كأنواع بواسطته؛ الكربورية
الكربون من أي رأًسا؛ عنارصها من األحياء يف املتكونة املواد كل تركيب إمكان كذلك
النموذجات، عىل املؤسسة اآللية الكيمياء بواسطة واألزوت، والهيدروجني واألكسجني
ك٢ ٥ بتاريخ الفرنسوية العلم جريدة نرشتها مقالة يف — باستور بنيَّ قد ولكن قالوا:
واملصطنعة. الطبيعية اآللية املواد بني ا مهمٍّ فرًقا — املقتطف صها ولخَّ ،١٨٤٤ سنة من
النور سطح تحويل عىل قوة الشكل العديمة األمورفية حالتها يف لها فاألوىل
فذلك للبلورات، خالًفا فعلها عكس تفعل هي أو ذلك، لها ليس والثانية املستقطب،
تغري أي بالهيدريا، املسمى نظامها تغري انتظام وعىل البلوري، شكلها عىل فيها متوقف
املنتظمة غري القوى أيًضا: يقال كما أو الحياة قوى به تمتاز ما وذلك املتماثلة، زواياها
تختلف أفعاًال تفعل الحياة كون ا أمَّ «العقدة». وهنا قالوا: املنتظمة. الكيماوية القوى عن
ريب ال أنه كما فيه، ريب ال فمما الكيماوي، يستخدمها التي الطبيعية القوى أفعال عن
العالم يكون أن لزم وإال مثًال، والحرارة النور أفعال عن مختلفة الكهربائية أفعال أن يف

ذلك. بخالف هو نراه وما واحًدا، حيوانًا أو واحًدا، نباتًا أو واحًدا، جماًدا واحًدا؛
فمن املصدر، يف الطبيعة قوى عن الحياة فصل منه يلزم االمتياز هذا كون وأما
كذلك، بعض عن بعضها الطبيعية القوى فصل أيًضا وجب وإال إليه، يذهب ما أغرب
يف مذهبهم إلثبات قوية حجة الحيويون اتخذه الذي — العظيم الفرق أن سيما وال

معظمه. زال قد — الحياة
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يُعلم وما سابًقا يُزعم كان ما بني النسبة اعتبار يجب املسألة هذه إىل النظر ويف
ملا بالنسبة والجزئي اليوم النسبي الفرق هذا لعل أو األمرين؟ بني فرق فأي اليوم،
وما املادة، عن مجرًدا جوهًرا الحياة لجعل بل الفصل، هذا لتأييد كاٍف قبًال يزعم كان
وعدم الجماد، من رأًسا الحياة خلق من الكيماويني تمكن عدم سوى ذلك عىل الدليل
قوة كانت فإن الضد؟! به يثبت دليل ذلك وهل تامة، مجاراة مجاراتها من تمكنهم
جواهر تركيب يف انتظام عدم عن ناشئة — يظن كما — املستقطب النور سطح تحويل
عليه الحصول ممكن وغري بالحياة ا خاصٍّ ذلك كان فربما دقائقها، أو الفردة األجسام
مصدر غري مصدر من الحياة جعل يوجب ال الكيماويني عىل ذلك امتناع أن إال بدونها،
كثريًا عنها تختلف كانت وإن العايل، الحيوان يف الحياة ظواهر أن كما القوى، سائر
مذهب يعزز ال إنه أي مختلفني، مصدرين من فيهما الحياة جعل توجب ال النبات، يف
أن — باستور قال كما — صحَّ إن ألنه املاديني؛ أركان من ركنًا ينقض وال الحيويني،
أصل فيكون اآللية، املركبات لكل األول املصدر النبات، عىل النور وقوع كيفية ذلك سبب

طبيعيٍّا. القوة هذه
يف االنتظام عدم وأدخل ما، نوع عىل الطبيعة مجاراة من تمكن قد باستور أن عىل
الرباطرطريك، والحامض منتظمة» غري «مادة السنكونني بني جمع إذ الكيماوية؛ املركبات
يف ذائبًا اليميني الطرطرات وبقي اليساري، السنكونني طرطرات فرسب العنبيك، أي
أحدهما يحوالنه: حامضني إىل النور يحول ال الذي العنبيك الحامض حل إنه أي السائل؛
بني الحاجز إزالة من يتمكن لم أنه ذلك مع قال نعم اليسار، إىل واآلخر اليمني، إىل
يف تستخدم أن اآلن حتى تستطع لم الكيمياء أن سوى به يَعِن لم لكنه املركبات، هذه

املنتظمة. القوى سوى صناعتها
رصح وقد القوى، من النوعني هذين بني مطلق حاجز يوجد أنه منه يستفاد ال وهذا
أن وجب الطبيعة نماثل أن أردنا «فإذا قال: الحاجز، هذا بإزالة أشار إذ بذلك؛ نفسه هو
واملغناطيسية اللولبية الكهربائية ونستخدم اآلن، حتى عليها جرينا التي الطرق نتخطَّى
«إن املكان: هذا غري يف أيًضا قال وقد املنتظمة.» غري القوى من ذلك ونحو والنور
وهذا منتظمة. غري عاملية قوى فيها تفعل فألنه منتظمة غري كانت إذا الحياة مركبات
القوى مجموع أي بالعالم؛ األرض سطح عىل الحياة يربط الذي الرابط — أرى فيما —
يعتقد بأنه الظنِّ عىل يَحِمل باستور كالم من يشء ال أن تقدم مما فرُيى فيه.» املنترشة
بل مجرد، جوهر بأنها وال الطبيعة، قوى مصدر غري مصدر من الحياة قوى بأن علميٍّا

الكيماوية. التفاعالت عن بيشء تفرق ال إنها وقال: االختمار ظواهر بنيَّ من أول هو
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عرشة خمس نحو من العلمي، جنيفا مجمع يف ألقاه، خطاب يف فوجت» «كرل ذكر
تمنع مناسبة أحوال يف واجعلها حي ضفدع من عضلة «خذ قال: عنه نؤثره ما سنة،
املحرتقة املواد مقام ليقوم الالزم الدم وقت إىل وقت من لها وقدِّم وفسادها، جفافها
كلما تتحرك العضلة فرتى البخارية، لآللة وقوًدا الفحم تقدم كما الهواء، بأكسجني منها
رأس كذلك ولنفصل قال: دائرة، كانت إذا الساعة لولب يتحرك كما بالكهربائية هيجتها
آخر حيوان من صالًحا دًما املوت هذا بعد فيه لنحقن ثم يموت، حتى جسده عن حيوان
وعاد إليه، عادت قد الحياة أن عىل تدل حركاته وكل عينيه، يفتح الرأس نَر نوعه؛ من

القطع.» قبل يشتغل كان كما يشتغل دماغه
سنته من الثالث العدد يف الفرنسوية العلمية الجريدة عن نقًال — املقتطف وذكر
مقطع عىل وقع الذي املقطوع الرأس ذلك مع «بتيكان» للدكتور وقع ما — التاسعة
املذكور، الدكتور يف يتفرس فأخذ دمه، نزف فخفَّ وقع حيث الرمل؛ عىل واستقر العنق
وترسالن تتبعانه وعيناه دورة ربع حوله الدكتور دار حتى فيه ًقا ُمحدِّ عينيه ويجيل
الحياة أن عىل يدل ذلك وكل فيها، هو التي الحالة وإدراك األلم، شدة عىل يدل نظًرا إليه
حيث من الكيماوية بالتفاعالت يشء أشبه تفاعالتها وأن املادة، عن مجرًدا جوهًرا ليست

والضبط. التعيني
وأن العصبي، الجهاز يف لتهيج الزمة نتيجة هو إنما حيوي عمل كل أن نعلم ونحن
عن ناتجة الحرارة من ومقيسة معينة كمية بل حيوية، قوة ليس العمل هذا يف املنرصف
غذاء، أو طعام صورة عىل الحي يتناولها محرتقة مواد من كذلك معينة، كمية احرتاق
حرارة، إىل تتحول التي الحياة تكون ال فلماذا الحركة، إىل الحرارة يردون والطبيعيون
أصل املعتربة الحركة من كذلك نوًعا الكيماوية التفاعالت عن تفاعالتها تختلف ال والتي
الحيوان؛ إىل اإلنسان كنسبة الطبيعية القوى إىل الحياة نسبة فتكون الطبيعية، القوى

الطبيعة. قوى سائر كأصل الحياة أصل أن بمعنى
اليوم، املعروف حالها يف املذكورة القوى من رأًسا ناشئة تكون أن منه يلزم ال وهذا
إن أي رأًسا؛ القرد من ناشئًا ليس اإلنسان أن كما عقًال، ممتنع غري ذلك يكون وأن
اإلنسان أن كما أصلها، من بل املبلورة، القوة كمال اتصال تكون أن يلزم ال الحياة
دقائق كحركة الحياة حركات تكون أن يلزم وال أصله، من بل القرد، كمال اتصال ليس
— والنور والكهربائية كالحرارة واحد أصل من املعروفة القوى اعتبار أن كما الجماد،
تكون أن يمنع وال األخرى، كحركات منها قوة كل حركات تكون أن منه يلزم ال — مثًال
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ال الطبيعية القوى حركات اختالف أن كما الدقائق، حركات جنس من الحياة حركات
واحد. جنس من كونها يمنع

كذلك مواده تختلف وال بعض، عن بعضها العالم قوى تختلف ال االعتبار وبهذا
وهذ الجنس. عن والنوع النوع، عن الفصل اختالف أو البسيط، عن املركب اختالف إال
يكون فال وعليه الذات، ال الكيفية بالجوهر أريد إذا إال جوهريٍّا يكون ال االختالف
أحواله، أبسط يف الحس باعتبار غريب يشء الحس من نوًعا املادة تأثرات اعتبارنا يف
الزمة صفة والحركة الحركة، من نوًعا والحرارة الحرارة، من نوًعا الحياة وباعتبار

القوى. كل وأم للمادة
منتهى يف القول هذا مثل يكون لغة، الفهم إىل منه يتبادر كما بالحس أريد إذا نعم،
كما الحس أن إال العايل، الحيوان غري عىل وال النبات عىل يطلق أن يجوز وال الغرابة،
للحياة حيوانيٍّا ا حسٍّ كذلك: قسمني الحياة تقسم كما قسمني يقسم فسيولوجيٍّا به يراد
النباتية؛ للحياة نباتيٍّا ا وحسٍّ معلوًما، ا حسٍّ ويسمى به، العلم يقتيض وهو الحيوانية،
غري ا حسٍّ ويسمى اآللية، الحياة أعضاء وسائر الشعرية واألوعية والقلب املعدة كحس

معلوم.
النبات جوارح من وغريه الحساس السنط أوراق حركات أيًضا القبيل هذا ومن
فيه ليس الحس فهذا به، وتغتذي عليه امللتفة أوراقها يف وتهضمه الذباب تقتنص التي
هذا يسمى أن صح فإذا الذهن، إىل معناه من يتبادر عما بعيد وهو اإلدراك، من يشء
تحس؛ املادة إن ونقول: نتوسع أن النسبة مراعاة مع لنا جاز ا؛ حسٍّ التأثر من النوع
هذا حس نسبة من أبعد ليست السافل النبات حس إىل معدني قضيب تأثرات نسبة ألن

اإلنسان. حس إىل النبات
عىل ال كليهما عىل نطلقه أن وجب والنبات الحيوان عىل الحس أطلقنا إذا ثم
كذلك يخفى وال الحس، دالئل إبداء يف املباينة من أنواعهما بني ما يخفى وال بعضهما،
قال مختلطة، آفاقها تعترب بحيث الثالثة، العوالم من وعالم عالم بني التمييز صعوبة
الكائنات أن يرون العلماء من كثريًا أن «والحاصل آنًفا: املذكورة املقالة يف الطبيب
النبات مراتب أدنى ألن بينها؛ فاصلة حقيقية حدود توجد فال بعض، يف بعضها متداخلة
عالم بني حقيقية» «حدود توجد ال وكيف الجماد.» مراتب ببعض متصلة والحيوان
يمكن كيف بل فيهما؟ الفاعلة القوى بني الحدود هذه وتوجد الجماد، وعالم األحياء

غريب. ذلك إن لعمري واحد؟ طبع من فيهما القوة تكن لم إن االشتباه
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واالرتقاء االرتباط هذا عىل املتقدمني الفالسفة كالم يف ورد ما عجيب ومن نقول:
من ابتدأ كيف التكوين عالم إىل انظر «ثم قال: مقدمته، يف خلدون البن كالم أيًضا
متصل املعادن أفق آخر التدريج: من بديعة هيئة عىل الحيوان ثم النبات، ثم املعادن،
هذه يف االتصال ومعنى الحيوان. أفق بأول متصل النبات أفق وآخر النبات، أفق بأول
بعده، الذي أفق أول يصري ألن الغريب باالستعداد مستعد منها أفق آخر أن املكونات
صاحب اإلنسان إىل التكوين تدريج يف وانتهى أنواعه وتعددت الحيوان عالم واتسع
الحياة تفصل أنها يزعم كان التي البعيدة املسافة أن والحاصل ا.ه. والروية.» الفكر
أن يصح ال جزئي فرق سوى اليوم منها يبق لم مطلًقا فصًال الطبيعة قوى سائر عن
املسائل أكثر من كانت ربما أخرى مسألة يف النظر إىل يدعو ذلك أن إال كذلك، يعترب

الذاتي. التولد وهي الطبيعي، عىل إشكاًال
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الذايت التولد يف

واألستاذ — عموًما األمراض سبب الجراثيم يجعلون الذين عىل «برت» االستاذ اعرتض
ممن أي دائًما؛ سببه ال املرض نتيجة تكون قد الجراثيم أن إىل يذهب ممن املذكور
لألنيون ١٦٠ العدد يف نُرشت مقالة، من قال — الدنيا لألحياء الذاتي التولد إىل يذهب

نصه: ما والخنازيري الرئوي التدرن بني الفصل فيها حاول ،١٨٨٤ سنة مديكال،

الكلور من مكافئ بزيادة تقدر الكيماوية األلفة أن يعلمني الذي الكيماوي إن
قتال سم إىل حلو» «زئبق الزئبق كلورور كأول سامة غري مادة تحول أن
املكافئات متساوية مواد أن أيًضا يعلمني والذي «سليماني»، كلوروره كثاني
ناموس بموجب تقدر الطرطريك والحامض الرباطريك كالحامض الكيماوية
النوع يحول بعضها إن بحيث مختلفة، خصائص لها يكون أن األيزومرييا
كالفسفور مادة أن كذلك ويعلمني اليمني، إىل وبعضها اليسار، إىل املستقطب
٢٤٠ حرارة تحت األلوتروبيا ناموس بموجب يتحول السام املتبلور األبيض
ألفة بوجود التصديق عيلَّ ينكر أن يريد سام، غري الشكل عديم أحمر جسم إىل
يف تفعل كما جسدي يف تفعل أن عىل قادرة حيويات والوتروبيا وايزومرييا
مريضة وأنسجة مريضة دقائق املرض حالة يف وتولد خارج، من التي األشياء

ا.ه. … صحيحة وأنسجة صحيحة دقائق الصحة حالة يف تولد كما

يصعب كثرية اعرتاضات اليوم عليه يرد — معقوًال كان وإن — القول هذا أن إال
ألنه رأًسا؛ الجماد من الذاتي النشوء إثبات يف شيئًا يفيد ال — صح وإن — وهو دفعها،
النظر تدقيق من إذن لنا بد فال نفسها، الحياة فعل تحت وواقع األحياء يف كائن هو إنما
السنة من ٩٧ العدد يف األسبوعية النرشة ذكرت فنقول: آخر، وجه من املوضوع هذا يف
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األصيل وموطنه بالغنش، يعرف كان األجيال أعظم من الناس من جيل انقراض املاضية
السبانيني وجور والعبودية األوبئة من ُمِنَي ما انقراضه علة وكانت قالت: كناري، جزائر

ا.ه. عرش. السادس القرن يف
فالدينورنيس التاريخ، منذ الحيوان أنواع من كثري انقراض كذلك الطبيعيون وذكر
السالحف من أنواع وعدة والدرنت مدكسكر، يف واألبيورنيس الجديدة، زيالندة يف انقرض
من انقرض البال أنواع وبعض كثريًا، أوروبا يف األرخس قل وقد سكارينا، جزائر يف
كذلك وانقرض الجديدة،1 زيالندة يف برسعة يقالن والسرتيكبس واألبرتيكوس بحارنا،
منها ذكروه فيما وليس أيًضا، ذلك أسباب وذكروا ذُكر، َمن غري البرش من كثرية أجيال
كان السالفة، العصور عن يختلف ال الحايل العرص أن يعلم كان وملا الطبيعة. فائق يشءٌ
أي األسباب، هذه مثل أسباب إىل ينسب التاريخ قبل القديمة األحفورية األجيال انقراض

كذلك. طبيعية أسباب إىل
أخرى، بأنواع عنها عوض قد قديًما املنقرضة األحفورية األنواع أن كذلك يعلم ثم
أن إال اللهم تلك، عن عوض كما اليوم املنقرضة األنواع عن التعويض من إذن بد فال
أحد، به يُسلِّم وال يعقل ال وهذا الكيل. االنقراض نحو اليوم سائًرا األحياء عالم يكون
املوجودة األنواع بتحول أي بالتدريج، إما وجهني: أحد من التعويض هذا يف بدَّ وال
أو بالخلق يكون أن من بدَّ فال بالتدريج يكن لم فإن فجأة، وإما متدرًجا، بطيئًا تحوًال
العليا، الحيوانات يف واألنثى الذكر ن تَكوُّ من بدَّ ال كليهما ويف الذاتي، التولد أي بالنشوء،

أبوين. غري من خاصة
الدنيا األحياء لتوليد وغريهم وبستيان وموست وجويل بوشه تعب أن كيف يخفى وال
امليكروسكوبية، األحياء يف ذلك استحالة بنيَّ قد باستور أن وكيف ُسًدى، ذهب قد ذاتيٍّا
الذاتي التولد عن عوًضا الخلق لفظة واستعمال العليا؟ األحياء يف ترى يا به يصدق فمن
أن يستطيع ال والعلم بأفعالها، إال لنا تظهر ال الخالقة اإلرادة ألن الصعوبة؛ يزيل ال

األفعال. هذه وراء ما تحقق إىل يصعد
بد وال حي، ال من حي نشوء أي الذاتي، كالتولد التعريف باعتبار عنده فالخلق
كذا، يوم يف إني يقول: فيمن قولك فما معني، ومكان معني يوم يف ذلك حدوث من

يطري، ال الذي الطري أنواع من حيٍّا، يزال ال الذي كاألبرتيكوس، كانت والدرنت واألبيورنيس الدينورنيس 1
ويشبه األرض، أوجار يقطن الببغاء من نوًعا كان والسرتيكبس النعامة، قدُّ من شيئًا أكرب األولني قدُّ وكان

الجوارح. الليل طيور

106



الذاتي التولد يف

ال فالعقل أحد؟ يصدقه وهل األرض، من وشب نشأ فيًال أو أسًدا رأيت كذا، وساعة
إىل يؤخره أن بعد إال بالخلق وال خلًقا، يسميه أن بعد إال الذاتي بالتولد يقول أن يجرس
األنواع عن التعويض هذا إذن يكون فكيف كأمس، امليتولوجية األزمنة معه تحسب زمان
والحالة ألنه ليل؛ إليه ذهب كما العليا األحياء يف الذاتي بالتولد يكن لم إن املنقرضة
حادث — يعلم كما — األنواع انقراض ألن املتعاقب؛ بالخلق وال الخلق، من أصعب هذه
يؤيد ما يعلم فيما وليس كذلك، بالتدريج يكون أن يقتيض عنها فالتعويض بالتدرج؟
التحول بهذا األنواع ن وتكوُّ األحياء بتحول يكون أن إال يبق فلم التعويض، هذا مثل به
هذه إيضاح سوى املذهب هذا يف يكن لم ولو — دارون مذهب عىل الكالم يف مر كما —

للعلم. فائدة به لكفى شافيًا إيضاًحا القضية
بتاريخ الفرنسوية العلم جريدة يف الحياة أصل يف مقالة من — «بالنشار» قال

يأتي: ما ١٨٨٥ سنة شباط ٧

وغري قاحلة البدء يف كانت التي األرض أن إىل يذهبون الفالسفة بعض أن عىل
الكواكب بعض من الجراثيم من أتاها مما الحياة فيها عرضت إنما مسكونة
يحل ال أنه لنا ويظهر مقنع، غري أنه إال محتمل، قول وهو بها، املصطدمة
األرض عىل ظهرت قد الحياة تكن لم فإن ارتباًكا، يزيدها وإنما املسألة،
عىل ابتداءً ظهرت قد تكون أن فيلزم وكيماوية، طبيعية أحوال بفعل ذاتيٍّا
بجبال يتعلقون الذين الذاتي التولد وخصوم الشميس، نظامنا كواكب أحد
فيها يأتون وال املسألة، هذه حل يبعدون إنما لهم األخري كامللجأ التعليل هذا

شاٍف. بتعليل
تركيب نعلم أن بواسطته استطعنا الذي الطيفي الحل أن يخفى وال
املتكون املواد نفس من متكونة الكواكب هذه أن أرانا الكيماوي الكواكب
والكربون واألكسجني والهيدروجني واملغنيسيوم فالصوديوم سيارنا، منها
موجودة إلخ … والزئبق واألنتيمون والبزموث والتلوريوم والحديد والكلسيوم
هذه أن الجوية الحجار فحص من كذلك علم وقد هنا. موجودة هي كما هناك
األحياء تكون أن من إذن بد فال أرضنا، يف تتحد كما هناك تتحد األجسام

بموادنا. شبيهة جامدة مواد من فيها تكوَّنت قد األول
كوكب من الحياة أتتها إنما أرضنا بأن الزعم من الفائدة ما هذه فوالحالة
بأن األحوال كل يف اإلقرار من بد ال إذ الفضاء؟ يف مروره يف بها اصطدام
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إذن العبث فمن الشميس، نظامنا نجوم أحد يف املادة يف وقع قد التعيض
ا.ه. األرض. يف الحياة نشوء إنكار عىل اإلرصار

«وليم السري هو الرجم مع وقعت الحية األجسام جراثيم أن أوًال ارتأى والذي
إنه وقال: الربد، ن تكوُّ يف طويلة خطبة بعضهم خطب مدة ومنذ اإلنكليزي، طمسن»
حتى الخطبة أتم فما السماوية، األجرام بني الذي الخالء يف موجود بخار من يتكون
ن تكوُّ فرضنا لو ألنه يقول؛ فيما يمزح الخطيب أظن وقال: طمسن» «وليم السري وقف
اللورد قام جلس وملا األميال. من بماليني األرض بلغ أن قبل لذاب األعايل تلك يف الربد
هبطت األحياء بذور أن وهو هذا، من أغرب رأيًا ارتأى رجًال أعرف أنا وقال: «رييل»
قلت بل ذلك، بصحة أحتم لم أنا طمسن»: «وليم السري فقال السماء، من األرض عىل

فساده. عىل دليل يقام أن يمكن ال وبأنه بإمكانه،
إىل النظر إال علينا يبقى ال االرتباط من األحياء بني ما به وعلمنا ذلك تقرر وإذا
— ذاتيٍّا نشأ أم خاص خلق بفعل ن أتكوَّ األحياء، عالم منه تفرع الذي األول األصل
يلزم ال الخاص الخلق ونفي — فيها بقوة املادة من الحياة نشوء الذاتي بالنشوء ويراد
يكون أن بدَّ ال والخلق النشوء كالم ويف األصل؟ هذا كان ماذا ثم الكيل، الخلق نفي منه
الحي، منها يتألف حية مادة أو مختلفة، أعضاء من مؤلًفا كامًال حيٍّا إما األصل هذا
قد الحي هذا يكون أن يقتيض ذلك ألن كامًال؛ حيٍّا يكون أن يصح ال النشوء مذهب ففي
سابق استعداد بدون الكيماوية بالتفاعالت شبيهة بتفاعالت رأًسا وقواها املادة من تكون
التفاعالت تستطيع عما ا جدٍّ بعيًدا مختلًطا مركبًا جسًما يعترب الحي هذا ومثل فيها،

تعمله. أن املذكورة
يستلزم املنقرضة األنواع عن التعويض ألن أوًال كذلك؛ الخلق مذهب يف يصح وال
ترى ألنك وثانيًا يُعلم، ال تقدم كما وذلك الزمان، مع األنواع تالشت وإال متعاقبًا، خلًقا
قسم بل اآلن، هي كما العوالم يخلق لم فهو معلوم، نظام عىل الخلق يف سلك الخالق أن
ممتنًعا، الخلق هذا مثل يكون أن وإما يفعل، ولم قادًرا يكون أن فإما أطوار؛ إىل الخلق
الحياة ولتوقف أوًال، املادة وجود عىل املادة صور لتوقف بعده ملا إعداديٍّا طور كل فخلق

كذلك. لها الصالحة الصور عىل
يف اقتصاديٍّا تسميته جازت ربما معلوم نظام مراعاة من بد ال األمرين كال ويف
الطبيعية، العلوم سائر يف مطرد النظام أن تقرر وقد الثاني. يف رضوريٍّا ويسمى األول،
بقوى بعض من بعضها بالنشوء تكونت إنما وطبقاتها واألرض وكواكبها فالسماء
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الخالق سلوك يكون ال ملاذا أي البيولوجية؛ العلوم يف كذلك يكون ال فلماذا فيها، موجودة
وهل النظام؟ هذا خالف أنه عىل دليل وأي الخلق؟ سائر يف كسلوكه الحياة خلق يف
من الحية املادة ن تكوُّ من النشوء يف كما الخلق يف إذن بد فال بذلك؟ الحكمة تنقص
نشوء عىل الكالم أردنا وإذا باإللهيني، املاديني ملتقى نقطة وهنا الحي. قبل أوًال الجماد
— بسيًطا كان مهما — نفسه الحي يف ال عنه نبحث أن هذه والحالة علينا وجب الحياة
لها ممكنًا املادة هذه مثل كان إذا لنعلم الحي؛ منها يتألف التي الحية املادة هذه يف بل

أيًضا. حياة ذات تكون وأن رأًسا، الجماد من تتكون أن
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األملانية، من أورشليم وسماها «أوكن»، األملانيُّ الفيلسوُف حية أوىل بمادة قال من أوُل
لوال له، أهرنربغ امليكروغرايف ملناقضة يضعف قوله وكاد الفرض، باب من كان بها وقوله
متجانسة حبيبات من مؤلفة مادة الحيوان يف أن بنيَّ الفرنسوي الطبيعي دوجاردن أن
شبيهة النبات خليات يف مادة وجود النباتيون عرف ثم كود، الرس اسم عليها أطلق
وحدة شلتز مكس األملاني املرشح بنيَّ وقد بروتوبالسما، موهل فون وسماها كود، بالرس
املناسبة؛ من معناه يف ملا العلم يف الربوتوبالسما اسم تغلب ثم والربوتوبالسما، كود الرس

األول. املكون معناه: إذ
ألنها أشبه؛ وما واألجهزة باألنسجة قائم غري الحياة جوهر أن الترشيح من علم ثم
صورة، كل عن العرية الربوتوبالسما هذه يف بل فيها، يؤثر مما تكن وإن لها، الزمة غري
ومركبة البيض، كزالل متجانسة بينهما بل سائل، وال جامد ال فهي معني، بناء كل وعن
معدنية. أخرى ومواد الكربيت، من وقليل وأكسجني، وأزوت وهيدروجني كربون من مثله
كيماوية عنارص من مركبة بل بسيطة، ليست الحية املادة فإن ا، جدٍّ مهم األمر وهذا
الزاللية. باملركبات يعرف املركبات من بصنف شبيهة أنها ذلك عىل وزد معينة، بمقادير
الكيماوية املركبات سائر طبيعة غري طبيعة من اعتبارها عىل يحملنا يشء ال وهذه
ومن الربوتوبالسما، توليد يستطاع هل وهو: مهم، سؤال لنا يعرض ثم ومن االعتيادية،

كيماويٍّا؟ الحياة خلق ثم
عادة؛ يفهم كما الذاتي والتولد كيماويٍّا الربوتوبالسما توليد بني التمييز ويجب
ترشيحي عنرص تكوين وال ا، جدٍّ صغرية كانت وإن مركبة إحياء توليد هنا املراد فليس
املتجانسة املادة هذه هو إنما يصنعه أن الكيماوي من يطلب وما بسيًطا، كان مهما
ألن غريبًا؛ األمر هذا يظهر ال الرأي بادئ ويف فيها. كائنة الحياة أن يظهر التي البسيطة



الحقيقة

والخالصة صورة، كل عن العرية الحرة الربوتوبالسما عىل تطلق ال باستور امتحانات
مركبة حية أجسام وهي النقاعيات، وأنواع الخمري عىل ولكن فيها، موروثة صفة كل من
نفسها. الحية املادة عىل ال األحياء عىل أي موروثة؛ قديمة وصفات معني، تكوين ذات

بعد إليها هي تنحل التي الكيماوية املركبات أن يعلم ما فغاية املادة هذه أما
يطلق بل وحدها، بها ا خاصٍّ ليس وهذا نفسها. من تركبها أن تستطيع ال الحياة فقدها
والهيدروجني، األكسجني عنرصيه إىل انحل إذا املاء فإن الكيماوية؛ املركبات سائر عىل
فيما فليس غريها، أو كهربائية برشارة يلهبا لم إن ماءً يركبان وال يتحدان ال فعنرصاه

الذاتي. وتولدها الكيماوي الربوتوبالسما أصل به ينتقض ما تقدم
املواد ألن األصل؛ هذا ضد كذلك شيئًا يفيد ال اآلن حتى كيماويٍّا تركيبها إمكان وعدم
لآلن، تركيبها لها يتيرس لم الكيمياء أن مع الكيماوية، املركبات كسائر تعترب الزاللية
النموذجية، بالكيمياء تركيبه لها تم ما عىل بناءً عليها ذلك باستحالة يقطع ال أنه إال
كسائر مركبة كانت وإن الربوتوبالسما أن إال ذلك، لها يتم حتى األمر يطول ال وربما
حفظ مع رسيع لتغري عرضة ألنها كبريًا؛ اختالًفا عنها تختلف فهي األلبيومينية املواد
يتغري لم ولو لها يعود ال الكيماوي تركيبها فإن املركبات؛ هذه بخالف هو، كما تركيبها

بالتغذية. عنها تمتاز إنها أي قليًال؛ إال
فإن البلورات، وبني بينها فرق يكن لم وإال بسيط، بنمو قائمة ليست وهي
نمو نموها يف وتشبه كذلك، تنمو مادتها محلول من مشبع سائل يف وضعت إذا البلورة
عىل يتم فيها النمو هذا أن يرى النظر تدقيق عند ولكن ظاهريٍّا، شبًها الربوتوبالسما
وبوضعها كرتكيبها، الكيماوي تركيبها دقائق بجذب تنمو إنما فالبلورة مختلفني؛ نوعني

سطحها. عىل
ممثلة فتحلها عنها، مختلفة مواد — غالبًا — إليها فتجذب الربوتوبالسما وأما
تركيبها فإن كلية؛ تغريات معلومة حدود يف ومتغرية اآلخر، البعض ونابذة بعضها،
هنا تولد ذلك مع وهي الحيوان، بيوض جميع يف واحد أنه يظهر والكيماوي الترشيحي

آخر. حيوانًا وأخرى ضفدًعا، ومرة سمكة، وهناك إسفنًجا،
بخالف حجمها لنمو حدَّ ال البلورة فإن املحدود؛ بنموها كذلك البلورات عن وتمتاز
أو كتلتني إىل ذاتها من تنقسم امليليمرت أعشار بعض منها بلغت كتلة فكل الربوتوبالسما،
قوة الربوتوبالسما يف يكن لم فلو بالخليات، املعروفة الصغرية الجسيمات وتؤلف أكثر،
فيها والتحديد والتغري االنقسام هذا مثل يكن لم باطنها يف تفعل كما ظاهرها يف تفعل
سائر عن إذن تختلف فالربوتوبالسما البلورات، نمو عن يفرق ال نموها ولكان ممكنًا،
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اختالًفا والتوالد واالنقسام والنمو بالتغذية اختصاصها حيث من الكيماوية املركبات
كبريًا.

الكيمياء تستطع لم ربما ولذلك الزاللية، املواد عن أيًضا تختلف الخصائص وبهذه
أن صح إذا سيما وال اختالًطا، الزاللية املواد أشد اصطناع استطاعت وإن الحياة خلق
عىل أنكر ربما التعيض نتيجة الحياة أن إىل يذهب من أن عىل متجانسة، الربوتوبالسما
اآلالت ضعف عن ناشئًا تعضيها تحققنا عدم كان ربما وقال: تجانسها، الربوتوبالسما
وهو: صعبًا، يكن لم ربما ذلك عىل فالجواب بنفسه، اليشء عدم عن ال املكربة البرصية
جزء مائة من جزء سوى الغلظ من لها ليس أشياء تبرص املجردة العني أن يخفى ال
املناظري من لنا ما وأقوى الرتيالء، أنواع بعض وخيطان الجلد، كوبر قطًرا؛ امليليمرت من
من جزء مائتي من جزءًا إال ليس قطره مما أي مرة؛ بألفي ذلك من أصغر أشياء يرينا
بني تفصل التي املسافات معرفة أمكن فإذا امليليمرت، من جزء ماليني خمسة أو األلف،

املسألة. هذه حل علينا هان الدقائق هذه ومعرفة األجسام دقائق
بني النسبة من الدقائق قطر عنيَّ فلوشميدت مختلفة، بطرق ذلك إىل توصلوا وقد
الحقيقية الغازات قابلية بني الفرق من ووندرولس تكثفه، عن الناتج وسائله غاز كثافة
طبيعة درس من وطمسن مريوط، ناموس يف كما لذلك، النظرية وقابليتها لالنضغاط
وال واحدة،1 تكون تكاد نتائج إىل الطرق بهذه اتصلوا وكلهم الصابون، أبواق يف النور
حجم من قليًال أقل وذلك امليليمرت، من املليون من بكرس إال بعض عن بعضها يفرق
تعترب األلبيومينية2 املواد إن ثم ميكروسكوبي، تكبري بأقوى املنظورة األجزاء أصغر
كانت فلو الحجوم، أكرب من حجم ذات دقائقها التي املركبات من الكيماويني بإجماع
وبما علينا، ذلك خفي ملا الترشيحية كاألنسجة مختلًطا تركيبًا فيها مركبة الدقائق هذه
طاملا نظريها متجانسة تعترب كانت املذكورة كاملواد طبعها يف تعترب الربوتوبالسما أن
أو متماثلة أجزاء ترتيب بالتعيض املراد كان إن ثم ذلك، ينقض ما عنها يعرف ال
عىل ال الكيماوية األخرى املركبات عىل يطلق أن فاألوىل معينًا، ا خاصٍّ ترتيبًا مختلفة

الشهري، الكيماوي ورتز أدولف للعالمة الجوهري الرأي كتاب يف جيًدا مبسوطة بذلك املتعلقة املباحث 1
.٢٣٤ صفحة

،٣ كربيت ،٧٥ أكسجني ،٧٥ أزوت ،٢٩٢ هيدروجني ،٢٤٠ كربون من ليربكهن حسب األلبيومن تركيب 2
مختلفة. عنارص من فرًدا جوهًرا ٧٨٥ من مؤلفة األلبيومن من دقيقة كل إن أي
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يجعلها شديًدا ارتباًطا ببعض بعضها مرتبطة املركبات تلك دقائق فإن الربوتوبالسما؛
بعدم املركبات من سواها عن تمتاز والتي الدوام، عىل املتغرية الربوتوبالسما من أثبت
منها كان ما الربوتوبالسما إىل املذكورة املركبات أقرب أن اعتربنا وإذا تركيبها، ثبات
الحلقة ثباٍت كل الفاقدة املركبات هذه مثل نعترب أن حينئٍذ لنا جاز غريه؛ من ثباتًا أقل
بعدم الحي وعن ثباتها، بعدم الجماد عن تختلف فإنها والحي، الجماد بني املتوسطة
فإن — تقدم كما — الربوتوبالسما بخالف التغري، هذا مع تركيبها اسرتداد عىل اقتدارها
تتكون التي الزوابع كأنها الحية، صفاتها بقاء مع الدوام عىل يتغري الكيماوي تركيبها
دائًما. دقائقها تغري مع طويًال زمانًا ذاتها تحفظ فإنها البحار؛ ويف املياه مجاري يف

الحي شبَّه فكوفيه طويل، زمان منذ املشابهة هذه إىل الفيزيولوجيون انتبه وقد
صورته عىل الحي بقاء إىل إشارة كذلك بها يشبه وهكسيل الزوبعية، الحلقات بهذه
لبساطتها نظًرا الربوتوبالسما يف ظهوًرا أكثر التشبيه هذا وصحة أجزائه. تجدد مع
تركيب سوى مادتها يف فليس مختلفة؛ وأنسجة أعضاء من املركب الحي إىل بالنسبة
يف تحفظها دقائق الخارج من تتناول خاصة لحركة مقر ذلك مع وهي فقط، كيماوي
الزوبعية الحلقات تفعل كما وهكذا غريها، وتأخذ تنبذها ثم معلومة مدة مادتها جوهر
وسائر األلبيومينية املواد عن الحية الربوتوبالسما حقيقة تمتاز الحركة وبهذه املذكورة.

تحركها. التي الحركة بل نفسها، الربوتوبالسما فالحياة الكيماوية، املركبات
والكيماويني الطبيعيني أن تقدم فقد الحركة؛ هذه طبيعة نعرف أن علينا بقي
تحققوا ثم بعض، عن بعضها مستقلة أنيات القوى يحسبون القرن هذا أوائل يف كانوا
كما — املادة وجواهر الحركة، هي واحدة قوة استحاالت سوى ليست أنها البحث بعد
— وغريه كورتز الكيمياء علماء مشاهري إليها مال التي طمسن مباحث من يتحصل
استحاالت عن ناشئة واأللفة الجاذبية ظواهر وجميع الهيويل يف زوابع سوى ليست
الجسم تحرَّك آخر جسًما جسم صدم فإذا نظريه، يولد الحركة من شكل وكل الحركة،
واملنري حوله، التي األجسام يسخن السخن فالجسم الصادم، الجسم بحركة امُلصَطَدم

يكهربها. واملكهرب ينريها،
أن عليهم يخفى وال العلم، أهل عىل يخفى ال بعض إىل بعضها القوى هذه وتحويل
تتالىش. ال الحركات هذه أن كذلك ويعلمون تحويلها، عرس تركبت كلما الحركات هذه
يشبهون التي الزوبعية الحلقات أن وطمسن هلمهلتز بنيَّ كما بالربهان تحقق وقد
كالحلقات الفردة الجواهر أن ومعلوم القسمة. تقبل ال أزلية أبدية الفردة الجواهر بها
نفسها، أجزاؤه أنها ال السائل، هذا يف حركات فيه املتكونة السائل يف املنترشة الزوبعية
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الجوهر تؤلف التي الهيويل أجزاء كانت إذا يُعَلم ال أنه إال الحركات، بهذه قائمة فذاتيتها
كان فإذا الزوبعة، يف دخولها بعد إال لنا تظهر ال األجزاء هذه ألن دائًما؛ تتجدد ال الفرد

بالربوتوبالسما. يحصل بما شبيه التغذية من بنوع إال توجد ال فاألجسام ذلك
حقيقية ذوات تولد الهيويل يف الحركة أن املثل بهذا نرى فإننا ذلك، من يكن ومهما
ُمظِهرًة استقاللها، تفقد أن بدون له حد ال ما إىل متغرية بعض، يف بعضها يفعل ثابتة
ليس ذلك إن نعم، فيها. يؤثر ملا الذكرى من نوًعا تحفظ أنها اهتزازاتها نوع بدوام
كونت واختلطت تركبت كلما الحركة صور بأن معرفتنا أن إال بها، يراد كما الحياة

فائدة. بدون تكون ال األحياء من فأكثر أكثر تقرتب أجساًما
الهيويل يف املتكونة الزوابع بعض تتناول مختلطة أو متشابهة حركات أن لنفرض
ألن حالها؛ عىل تبقى ال الزوابع هذه فإن نفسها، الهيويل تتناول أن عن عوًضا وتركبها
الزوابع تركب عن يتولد ال إنه أي الحركات؛ نفس عنه يحدث ال حينئٍذ الحركات اشرتاك
التي الدقائق عن مختلفة أخرى كائنات عنها ينشأ بل الجواهر، هذه نفس الجواهر أو
من نوًعا فيها حافظة جوهرها، تفقد أن بدون الدوام عىل معينة حجوم ذات تؤلفها

الربوتوبالسما. أنواع عنها ينشأ إنه أي عليها، الطارئة السابقة للتأثريات الذكرى
تكونت كما األمر أول يف الحركة هذه من تكونت قد الربوتوبالسما أنواع كانت فإذا
ذلك إمكان كعدم اليوم ممكنًا الطبيعة بفعل أو كيماويٍّا تكونها يكن لم فربما العنارص،
متعددة، العنارص أن كما متعددة الطور هذا يف املتولدة أنواعها كانت وربما العنارص، يف
كسائر فالحياة الطبيعية؛ القوى مصدر غري آخر مصدر من الحياة يجعل ال ذلك أن إال
ألفة يقال: كما حيوية، قوة يقال: أن يجوز االعتبار وبهذا الحركة، من نوع القوى
الحركة أنواع كسائر لتلك خالف هنا فهي للحيويني، الحيوية القوة غري أنها إال كيماوية
معينة أفعال ذات للمعادن كاأللفة للربوتوبالسما وهي امليكانيكيات، لناموس خاضعة
منها، القوى هذه فعل فتبطل املادة عىل تعرض أنها ال الطبيعية، القوى إىل تضاف
املنترشة الطبيعية القوى بفعل حي ال من حي تولد النشوء بمذهب املراد كان فإن وعليه
حصول به املراد كان فإن وإال بالربوتوبالسما، كائن وهو نقضه، يصعب فهذا العالم؛ يف

النشوء. ملذهب رضوري غري أنه إال ممتنًعا، ذلك يكن لم فربما اليوم، الذاتي التولد
حد ال ما إىل تغريها صاحب وهكسيل األنواع، ثبوت صاحب فكوفيه ذلك بعد وأما
البحار يف أيًضا اليوم وتوجد حي». من حي «كل وهي النقطة، هذه عند يلتقيان له
الصور إىل الحية الصور أقرب من تعد بسيطة كائنات الندية األرض حتى العذبة واملياه
الذاتي التولد يف اآلراء أن عىل وأشباهها، والربوتوباسيبيوس والباثيبيوس كاملونري األصلية
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تكونت كما بالنشوء أي الطبيعة؛ بقوى ذلك حصول عىل متفقة فإنها اختلفت مهما
أيًضا. بالنشوء العوالم سائر

بما الكون بوحدة القول سبيل له العلم مهد أن بعد سيما وال ذلك، يأبى ال والعقل
ملا خالًفا املؤمن، عند الخالق بشأن يحط ما فيه يرى وال العوالم، بني االرتباط من قرره
دعوى وهذه وبهتان. وضالل وبطالن جهل هو مخيلته يف قام ما خالف ما كل أن يظن
والفالسفة العلماء كبار أحد سئل تخريفه. يف إال العلم يرى ال من مثل إال يقولها ال
كان «إذا فقال: األنواع؟ بخلق معه نصنع وكيف دارون؟ مذهب يف قولك ما املؤمنني:
أعظم يكون ساعة تصنع ساعة يصنع الذي أن شك فال عظيًما، يعد ساعة يصنع الذي

ا.ه. أيًضا.»
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اخلامتة
للعقل كالعلم للعمل املال

قادرين غري كنا ملا لكن الحقائق، عىل للوقوف الذرائع أحسن البحث أن شك وال هذا
علينا كان نبديها، واكتشافات نعيدها، بامتحانات العلمية املسائل من كثري تحري عىل
إليه ترشدنا ما بحسب واالستنتاج ذلك، لهم َر تَوفَّ ممن غرينا أعمال يف للبحث نَِجدَّ أن
يف الطفرة فألن بأنفسنا، املباحث هذه من كثري أمر تويل عن قارصين كنا وإذا أفهامنا.
للقيام يلزم ما يخفى وال ا، جدٍّ العهد حديث بالدنا إىل العلوم فدخول محال، يشء كل
املعدات من ذلك وغري للعمل، والتفرغ النفس يف االستعداد من العظيمة األمور هذه بمثل
الهمم، وانعقاد القلوب بانضمام إال عليه يُحصل ال الذي باملال، إال ينال ال مما واآلالت
بها. نُعرف مستقلة ذاتية لنا وتصري البرش، مراتب إىل الحلميات صف من ننتقل حتى

الوطنية. الغرية إىل يحتاج وهذا
زمان لها يلزم يزال ال فينا املزية هذه تربية إن أقول: — أسف بكل — وإني
وأغنياؤنا بنا فكيف بكثري، ذلك دون هي مجتمعة ثروتنا أن عىل تقوى، حتى طويل
إال مكبلون؟ العرس بسالسل وهم قليلون، بالعلم املشتغلون وأفرادنا الهون، القادرون
بعدنا من فيأتون ألوالدنا، السبيل نمهد إمكاننا يف ما عىل غرينا أعمال يف ببحثنا أننا
القيام فيتولون واستعدادنا؛ قوتنا من أعظم استعداد العقل ويف قوة، النفس يف وبهم



الحقيقة

وأعماًال تنال، آماًال بهم تصري التي أمانينا بهم وتتحقق بأنفسهم، العظيمة األعمال بهذه
ا.ه.1 الرجال. همم مضمارها يف تتسابق

جريدة يف املنشورة فرنسا، يف «الرسبون»، يف االفتتاحية خطبته يف غلريي»، «موريس الربوفسور قال 1

أن إمكاني يف ليس أن ا جدٍّ آلسف «وإني نصه: ما ،١٩٠٩ سنة نوفمرب ٢٧ بتاريخ الفرنسوية، العلم
أو هربور»، سربين كولد يف «فنبورت يف املتوفرة األدلة من يلزم ما كل البيان لزيادة نظركم تحت أضع
«كرنجينا». ننتظر نزال ال ألننا — التحولية العلوم يف اليوم حتى معهدين أتم — فيينا» يف «برزبربان يف
أفال القول؛ هذا مثل يقولون يزالون ال فرنسا يف اليوم كانوا فإذا ا.ه. األعظم.» املحسن كرنجي إىل يشري
بعض ولعل أيًضا؟ وغًدا واليوم أمس فينا يقال بأن أحق — سنة ٢٥ منذ قيل وقد — السابق قويل يكون
السخافة ولكن الكالم، هذا مثل عيلَّ النتقادهم أنفسهم من اليوم يخجلون الحني ذلك يف وذويهم الهازلني

حد. لها ليس وزمان مكان كل يف السخفاء رءوس يف
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الرأي لتأييد احلياة مباحثيف ملحقيف
١٨٧٨ سنة من فيها املادي





استفهام1

الفاضلني املقتطف منشئي حرضة (1)

الحياة، خص فيما وجيًزا كالًما املفيد املقتطف من الثالثة السنة من األول الجزء يف قرأت
ومبدأ مبدئها يف الطبيعة لنواميس الخاضعة الطبيعية الذاتية الظواهر من هي وهل
خصوصية، جرثومة يف وأودعها نوع كل صورة رسم خالٍق َخْلق هي أم الحيَّة، األنواع
بعضهم، ف وتعسُّ القبيل هذا من العلماء جمهور بني الكائن االختالف إىل فيه أرشتم وقد
الجراثيم أو البذور بخلق القائل الحزب وأن النهاية، قاربت املسألة هذه إن قلتم: ثم
أحد تجارب عىل بناءً سواه، عىل استظهر قد الخلق بادئ يف واحدة دفعة أنواعها عىل

الشهري. تندل العالمة فطاحله؛
الحيوانات أن ويعلمه — الجرائد يف كما — له يصفها هكسيل مة العالَّ بها راسل وقد
ولو بذورها، فيه املنترشة الهواء من أتت — نفسها من بتولدها الخصم زعم التي —
أيامها كل لبقيت فيها تتولد الحياة أن الخصم هذا يزعم التي الرتاكيب عن الهواء انقطع
تلك عن الهواء انقطاع عىل قائم دليله كل أن يظهر عبارتكم ومن الحياة، أثر من خالية
هل ألنه حرضتكم؛ عىل يخَفى ال كما حكم، عليه يُبنَى ال منقوض كالم وهو الرتاكيب،
فلماذا يمكن؛ ال كان وإذا الهواء؟ امتنع إذا ظاهرة حياة حفظ أو حياة ظهور يمكن
انقطاع يف وليس الرتاكيب، هذه إىل بها املزعوم البذور وصول عدم يف السبب نتوهم

هواء؟ ال حيث حياة ال أْن جيًدا نعرف طاملا عنها، نفسه الهواء

.١٨٧٨ سنة الثالثة، السنة مقتطف يف نرش 1



الحقيقة

أدلة لغريه أو له ولعل الدليل، هذا مثل عىل ليعتمد يكن لم املذكور مة العالَّ أنَّ عىل
— حرضتكم من فنرجو أصحابه، وفوز بفوزه زعم حتى تنقض ال قاطعة علمية أخرى
عن مقتطفكم، يف أمكن إذا تفيدونا، أن — واإلفادة اإلرشاد من قرَّاءكم عودتم ما عىل
جزاكم سريه. يف الكلية األمور من عليه يتوقف ملا ا؛ جدٍّ العلم يهم الذي األمر هذا حقيقة

الفضل. ولكم خريًا، هللا
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البحث1 علة احلرية

العلم، علة وهو البحث، سبب هي والحرية العلماء! حرية الحياة قولكم: أحسن ما
شيئًا. يتعلم ال تأكيد بكل ولكنه شيئًا، اإلنسان ينىس ال ربما ولوالهما

حاصل أنه االعرتاض وظاهر قولكم: ا أمَّ اإلفادة، من به أتيتم ما عىل اطلعُت قد
هذا ارتفع إذا بأنه فيوهم إلخ؛ املقصود خالف وهو االنتزاع، بمعنى االنقطاع توهم من
يل جاز ملا كالمكم من ذلك أتوهم أن يل جاز ولو ، كالَّ والحال الخالف، سقط الوهم
الكيمياء مبادئ أبسط إىل حينئٍذ ترجع مسألة يف أراجعكم أن وال فيكم، أتوهمه أن
بقويل: ذلك إىل أرشت وقد آخر. بيان إىل محتاج الكالم أنَّ متيقنًا كنت بل والفسيولوجيا،
حرضتكم، تقولونه مما أعم املقام هذا يف واالنقطاع إلخ، أخرى أدلة لغريه أو له ولعل
تعترب ا عامٍّ علميٍّا الكالم كان إذا سيما وال عنه، املنقطع يف املنقطع بقاء يستلزم ال فهو

أيًضا. الفصل منه فيفهم مستقلة، كأنها والعنارص املواد فيه
شيئًا يغري وال املقصود ليس فهو محتمل، غري أو محتمًال املعنى هذا كان وسواء
انقطع «ولو الدليل: بمقام وهو قولكم ألن النتيجة؛ قيمة من وال العبارة، مركز من
منه يُفَهم ال الحياة.» أثر من خالية أيامها كل لبقيت إليها املشار الرتاكيب عن الهواء
والتي الخارجي، الهواء عنها املنقطع الرتاكيب إليها املشار بالرتاكيب مرادكم إذ مرادكم؛
املقصود، فهم يف لبس كل الرتفع مذكوًرا كان ولو مذكور، غري وهو جراثيمها، ماتت

.١٨٧٨ سنة العلماء» حرية «الحياة عنوان تحت له مقال عىل ا ردٍّ الثالثة السنة مقتطف يف نرشت 1



الحقيقة

كان إذا ألنه أسلفتم؛ كما انقطاع لفظة معنى إصالح إىل بالنظر االلتباس هذا يرتفع وال
هوائها بقاء مع إليها الخارجي الهواء وصول عدم املركبات عن الهواء بانقطاع املراد
عن واملنفصل املركبات تلك املتخلل الهواء أليس وضوًحا، تزيد ال فاملسألة فيها، املتخلل

األكسجني؟ الحيوية قاعدته مزيج من ُمركَّبًا أيًضا هواءً الخارجي الهواء
يحفظ ألن يصلح كما حياة يولد ألن نفسه هو يَصلُح ال فلماذا كذلك، كان وإذا
حقيقة إظهار عن االمتحانات أقىص عجزت وبذور جراثيم ملساعدته تُكلَّف حتى حياة،
إن قلت: وعدمها، الهواء تنقية عىل متوقفة ذلك يف النتيجة بل ، كالَّ قلتم: وإْن وجودها،
فيه، التنقية هذه تحصل درجة أية عىل يتفقوا لم أنهم عن فضًال هناك، يُذكر لم ذلك
ولقد آخر، دون لفريق الحكم يمكن ال مقبول االعرتاض وطاملا مبدئها. عىل اتفقوا وإن
ونتائجها عليها، املتفقني امتحاناتهما ومبادئ الطرفني، أقوال بإيرادكم العدل كل َعَدْلتم
ونقترص إعادة، هنا ذكره يُحَسب ا عمَّ هناك بها فنكتفي القبيل، هذا من فيها املختلفني

الدقيقة. واالمتحانات الطويلة املحاورات هذه كل من استخالصه يمكن ما ذكر عىل
ذلك كل من والنتيجة واحدة، قيمة ذات الطرفني من كل أقوال أنَّ هناك ما وغاية
أن بالعدل بينهما لحاكم وجه فال آخر، تنقض وال مذهبًا تؤيد ال أي اآلن؛ لغاية سلبية
وإن القول، ترجيح له توجب أخرى وأدلة أسباب له يكن لم إن أحدهما بفوز يبرش
كما — «تندل» الدكتور امتحانات إىل مسند سابًقا إليه أرشتم الذي االستظهار إنَّ قلتم:

االعرتاض. من تَْسَلم لم إنها قلت: — أخريًا ذكرتم
هذا غري من أخرى أدلة أترقب وكنت علتها، أوجه بعض حرضتكم ذكرتم وقد
ما مع البكرتيا، تولد عىل االمتحان دائرة يف محصوًرا البحث بقي طاملا ألنه الباب؛
أخرى بمراقبات يساعد ولم حجته، خصم لكل توجد التي الواضحة الصعوبة من فيه
ألنه واحدة؛ نتيجة عىل يأتيا ولم يظن، مما أطول زمانًا الفريقان اشتغل ربما طبيعية،
هي بالصهر دِّ السَّ محكمة زجاجية أوعية ضمن املوضوعة املمتحنة السوائل بأن ُسلم لو
إحداهما: كليتان؛ صعوبتان املسألة يف يزال ال الخارجي، الهواء عن بهوائها منفصلة

بالحرارة. الجراثيم إماتة درجة والثانية: الذاتية، للحياة الداخيل الهواء صالحية
وكالهما أيًضا، ٍة بُحجَّ اآلخر عليه ينكره ٍة بُحجَّ الواحد يدعيه فما ذلك يف قيل ومهما
من واحدة نتيجة إىل للوصول بدَّ فال ذلك، كل من ُمْرضية نتيجة وال له، الفوز يَدَّعي
بالرتجيح فكركم بذكر استخلصتم حرضتكم أن وبما آخر، وجه من املسألة هذه يف النظر
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البحث علة الحرية

نتيجة ال أْن وضح أن بعد القبيل، هذا من فكري أذكر أن أيًضا يل جاز القولني، بني
بوجودها بالجزم يقيض األنواع أم الجراثيم مذهب إن فأقول: تََقدَّم، ما كل من ُمْرضية
أيًضا ويقيض تنقص، وال تزيد ال العدد محصورة تكون بأن يقيض وهذا البدء، منذ
نسق عىل أي أبًدا؛ واحد نسق عىل لها الظروف مناسبة عند الجراثيم هذه تفعل بأن
أيًضا ويقيض صفاتها، يف مستقلة تكون بأن يقيض وهذا بموجبه، ُصنعت الذي النظام
موجودة تكون ال بأن يقيض وهذا ما، وظيفة — نوعه حسب — عضو لكل يكون بأن
الطبيعي القياس عن تشذ أفراًدا األنواع يف نرى ما كثريًا أنَّا والحال أثرية، تُسمى أعضاء
واحد، جنس من األخرى األنواع وبني بينها أن عىل يدل مما صفاتها؛ بعض يف النوعي
معزى جلد يرى حتى تكوينية، نسبة والنبات الحيوان بني كما أيًضا، آخر جنس ومن

الطبيعي. التاريخ يف كثرية ذلك وأمثال مثًال، إنسان جلد يف
ونرى النوع، قياس عن املتولد كثرية أحيانًا يشذ إذ ذلك؛ من أكثر أيًضا ونرى
األنواع هذه تكون أن تقتيض الحكمة أن عىل لها، وظيفة ال أثرية يسمونها أعضاء أيًضا
نوعها، يف الصفات محدودة الخلق، مستوفية خصوصية جراثيم يف البدء منذ املتضمنة
أهمية حينئٍذ تفقد إذ ذلك؛ خالف يمكن وال نفسها، يف الوظائف معلومة أعضاء وذات
ولعل اآلن، فكركم إليه َه أُوجِّ أن أُريُد ما فهذا الجراثيم، أهمية أي التكويني، التقييد هذا

الغاية. إىل للوصول وسيلة أعظم البحث هذا مثل يف
ُمقدٌَّم عندنا فاإليمان الدين، اعتُِرب إذا ا «وأمَّ حرضتكم: قول ا جدٍّ استغربت وإني هذا
عىل ذلك من رضر فأي الذاتي، بالتولد القائلني صحة فرض وعىل إلخ.» العيان عىل
كانت سواء — نتيجته كانت كيف ألنه فراسخ؛ والدين بحثنا موضوع بني أن عىل الدين؟
كما بيشء، الدين أهمية تمس فال — موافقة غري أو املألوفة الدينية للنصوص موافقة
االعتقاد أن وكما نون»، بن «يشوع شمس بحركة تؤثر لم األرض دوران اكتشافات أن
وكما السماوات، يف الذي أبانا القول: بأهمية يؤثر لم مكان كل يف موجود هللا بأن العميم
بل األرض، فوق مرفوعة زرقاء قبة تعد لم وأنها السماوات، حقيقة الفلكيني معرفة أن
قول من شيئًا يغري لم هذه، أرضنا ومنها السماوية، األجرام فيه تسبح فسيح مجال هي
وغري الجلد، فوق واملياه الجلد تحت املياه بني فاصًال الجلد هللا وخلق السالم، عليه موىس
الدين، تمس أنها منه زعًما أوًال؛ فيها البحث الديني العالم رفض التي املسائل من ذلك

غريه. قبل راهنة كحقيقة قبلها وأخريًا
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الحقيقة

الكتفى تقولون ما صح ولو االقتناع، سبق مجراه يجري وما ذلك يف اآلفة ولعل
الدين يف به مأذونًا العلم به يأتينا ما كان إن بالقول: العلم سبيل يف السعي عن اإلنسان
عىل يسامح ال ومثلكم به، لنا حاجة فال عنه منصوص غري كان وما عنه، منصوص فهو
ويف قصد، من يشء كل يف بد فال األمر كان وكيف العلم، كعبة بجانب وأنتم ذلك، مثل

استفادة. أو إفادة من قصد كل
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املختلفة1 وأنواُعُه اِحلسُّ

جهازه يولدهما متناقضان عامالن يتنازعه حياته من نسمة آخر إىل الطفل إهالل منذ
النمو يف الغاية ه ِحسِّ لبلوغ اإلنسان فإن والغم؛ والفرح واأللم، اللذة وهما: العصبي؛
هو بل ومعنويٍّا، طبيعيٍّا به املحيطة العوامل كل بفعل شعور يفوقه ال شعوًرا يشعر
جميع يف دائًما ويرتدد باألمل، واليأس بالرجاء، القنوط يقابل الذي جنسه يف الوحيد
يف ينظر بموته عالم وهو مرغوبة، لذة أو مرهوبة ٍة لشدَّ واإلقداِم؛ اإلحجام بني أعماله
مستقبله. من يشء وال موته أمر حسبانه يف يدخل ال الذي الحيوان بخالف مستقبله،

به تُميِّز أيًضا إدراك ولها ، حسٌّ لها مثًال والثور كالكلب العليا الحيوانات أن عىل
صار كلما تتناقص الِحسِّ صفة فنرى الحيوان، سلَّم يف تقهقرنا إذا وأما الحس، هذا
يصري بل تقطيًعا، أعضاؤه ُقطعت ولو بألم يحس الحيوان يعود ال حتى أبسط؛ الرتكيب
الحيوان وتحت به، شبيًها حيوانًا منه مقطوع جزء كل يصري إذ لنموه؛ واسطة تقطيعه
وتعيش، تنمو النباتات بقوله: الِحسَّ الشهريُ «لينيوُس» عليه أنكر الذي النبات عالم
جميع أنَّ من أرسطو إليه يذهب كان بما أشبه وذلك وتحس، وتعيش تنمو والحيوانات
فكان الكائنات، باختالف قواها تختلف نَْفٍس ذات والنبات» «الحيوان اآللية الكائنات
النمو وهي: أربًعا؛ الحيوان ولنَْفس والتوليد، النمو وهما: قوتني؛ النبات لنَْفِس أن يعتقد
النفس مع ذكرها املتقدم األربع وهي خمًسا؛ اإلنسان ولنَْفس والحركة، والحس والتوليد

العقل. أو
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الحقيقة

يحسب النباتات أدنى عىل الحس فإنكارنا وأرسطو، لينيوس قول من يكن ومهما
موجود أنَّه كما النباتات، أصغر يف موجود ألنه العليا؛ الحيوانات عىل إياه كإنكارنا ً خطأ
الذي الحد عن تخرج ال وكلها مختلفة، أنواع عىل فيها وجوده ولكن الحيوانات، أكمل يف
الجسم يف الحاصلة التغريات جملة هو «الحس قال: حيث به الحس برنار» «كلود حدَّد
الِحسَّ «بيشات» م َقسَّ وقد املؤثر.» يف لكيفية التأثري يف تَكيُّف أو املهيجات، بواسطة الحي
املعلوم، غري والحس الظاهرة، الحركات عىل املستويل وهو املعلوم، الحس أنواع: ثالثة إىل
العني، تدركه ال الذي أي به؛ املحسوس غري والحس الباطنة، الحركات عىل املستويل وهو
نوعني عىل ونقترص بالثاني، األخري النوع نلحق كالمنا ويف الحركات. بغري القائم وهو
اآلخر؛ إىل الواحد استحالة إمكان مبينني املعلوم، غري والحس املعلوم، الحس وهما: فقط؛
جهيد، بجهد إال القراءة نتعلم ال إننا فنقول: واحدة، لصفة نوعني كونهما عىل الدال األمر
صفحة نقرأ ذلك بعد ولكنا النظر، إعمال دون من القراءة تعلم إنه يقول: من وقلَّ
يف استحالة حصل أنه — هذه والحالة — شك فال فيها، نفتكر أن دون من بجملتها
الدماغ يكون ما كثريًا فإنه االعتيادية، األعمال من كثري ويف امليش، يف كذلك الحس، نوعي
أيًضا — وهكذا علمه، دون من جارية وهي بغريها عنها الهيًا اإلدراك عضو هو الذي
وتحاول باأللم، لشعورها رجلها ترفع فإنها — مثًال — بإبرة ضفدع ِرْجَل وَخْزنا إذا

املعلوم. النوع من هنا فالحس عدوها، يد من التخلص
يرفع يزال ال الرأس املقطوع فجسمها اإلدراك، مركز أي رأسها؛ قطعنا إذا ولكن
من فقط املنعكس الفعل قبيل من هنا فالحس الهرب، يحاول ال ولكنه املوخوزة، رجله
وأكثر آخر، إىل نوع من الحس ل تحوَّ قد االمتحان هذا يف الرأس فبقطع علم، دون
الدقيقة يف رضبة سبعني يرضب فقلبنا منا، علم غري عىل عادة تشتغل الباطنة أعضائنا
انفعال فاجأنا إذا ولكن أيًضا، عنا غصبًا بل إرادتنا، دون ومن به نشعر أن دون من
إرادتنا، دون ومن علمنا، دون من أيًضا ونتنفس إحساسه، بشدة نشعر الحال ففي ما؛

نريد. كما ونتنفس نتنفس أنا نعلم قليًال انتبهنا إذا ولكن
ذلك ومع فينا، يحدث مما بيشء نعلم نعود ال األطعمة ازدراد فبعد أكلنا ومتى
تدخل ثم وطبيعيٍّا، كيماويٍّا تتغري التي املواد بهذه االنفعال عن ينقطع ال نا ِحسَّ فإن
األولية الدقائق هذه ففي حسها. يف وتؤثر الترشيحية الدقائق أدق إىل وتصل الدم يف
الحية الصفات كل توجد الحية، الكائنات مجاميعها من تتألف التي ا، جدٍّ العديدة اآللية
مادة وهي بالربوتوبالسم، تعرف جوهرية مادة فيها فإن الحس؛ ثم ومن الجوهرية،
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املختلفة وأنواُعُه الِحسُّ

يحيط دنيء متحرك حي جسم منها يتكون قد غريبة، صفات ذات بنفسها، لها شكل ال
له. ويمثلها فيهضمها املاء يف يجدها التي الصغرية بالدقائق

وإذا وحركاتها، شفافيتها املادة هذه يُفِقد للحس العظيم الكاشف هو الذي واأليثري
من ولكنه حس، ذات إذن فهي الحيوية، وصفاتها سيولتها لها رجعت عنها تطاير
فيها رأينا اآللية الكائنات سلم يف صعدنا وكلما املعلوم، غري بالحس يُعرف الذي النوع
قوة بها ويزيد الحس، بها ويختص فشيئًا، شيئًا وضوًحا تزداد التي الكريات من نوًعا
وتؤلف الحي، الجسم يف منترشة وهي العصبية، بالكريات الكريات هذه وتعرف ونموٍّا.
ثم التأثريات، فيها تنحرص العصبية باملراكز تعرف مركزية مجاميع العليا الحيوانات يف
الحس، طبيعة بها تَعرف فهذه العقلية، بالكريات تعرف أخرى كريات إىل أيًضا تنضم
واحدة، طبيعة من جميعها املختلفة الحس فأنواع املعلوم، النوع من الحس فيصري
، يحسُّ يعيش ما فكل الحياة، صفات أعم هو والحس فيها، امُلخدِّرات فعل ذلك ويؤيد
النباتات بعض أن يعلم كلٌّ يأتي: مما يتضح كما نباتًا، أم كان حيوانًا تخديره ويمكن
آكلة النباتات من كثريًا وأن أوراقه، تنقبض الحساس السنط وأن تنفعل، لُمست إذا
وتغتذي فتصطاده عليها يستقر الذي الحيوان أنواع من وغريه الذباب عىل تنطبق اللحم
وتذبل النهار يف تفتح التي األزهار بعض يف النور تأثري — أيًضا — يجهل من وليس به،
«كلود ذلك بنيَّ حتى النبات، يف الحس بوجود يَُسلُِّم أحد يكن فلم ذلك ومع الليل، يف
فإنه للشك، سبيًال معها تدع ال برباهني وفالسفته، العرص هذا فسيولوجي أشهر برنار»،
وأدنى املعلوم الحس أشكال أرفع بالسواء ُر تَُخدِّ والكلورفورم كاأليثري امُلخدِّراِت أن بني

املعلوم. غري الحس أشكال
نوم يف فيقع املعلوم، الحس أوًال منه يفقد املخدرين بهذين حيوانًا خدَّرنا فإذا
جميع إىل املخدر تأثري يمتد إذ املعلوم؛ غري الحس منه يفقد األمر طال إذا ثم عميق،
يف عينه األمر هذا ويحدث ويموت، عملها فيبطل جسمه يف املنترشة العصبية الدقائق
الحساس السنط أوراق إحدى وضعنا إذا فإننا والكلوروفورم، باأليثري َر ُخدِّ إذا النبات
عن ناتج — شك ال — وذلك باللمس، تتأثر تعد لم امُلَخدِّريِن هذين أحد فعل تحت
والكلوروفورم األيثري تأثري من نعلمه ما عىل بناءً الحركة، قوة ال الحس، قوة فقدها

الحركة. دون فقط بالحس
عىل ووضعناها الجرجري كحبة التفريخ الرسيعة الحبوب إحدى أخذنا إذا وهكذا
ساق لها وينمو تنبت حتى ساعة ٢٤ من أكثر عليها يمر فال ماءً، بة مرشَّ إسفنجة
األكسجني من الالزمة الرشوط جميع مراعاة مع — االمتحان راجعنا إذا ولكن وجذير،
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الحقيقة

ولكنها تنمو، ال فالحبة أيثري؛ فيها قابلة تحت اإلسفنجة ووضعنا والحرارة والنور واملاء
األيثري، وتطاير القابلة عنها رفعت متى فتفرخ تعود أنها بدليل نوًما؛ تنام بل تموت، ال
إال للوجود تظهر أن تستطيع ال الحبة تتضمنها التي الساكنة الخفية الحياة فهذه
والحرارة، واألكسجني املاء هي الخارجية فالرشوط داخلية، ومنها خارجية، منها برشوط،

وكيماوية. طبيعية رشوط وكلها
جوهر هو الحبة نفس يف موجود فقط واحد إىل فمرجعها الداخلية الرشوط وأما
األخرى الرشوط كانت ولو النمو امتنع عمله يوقف ما له عرض فإذا الحس، وهو الحياة،
تستطيع ال أيًضا الدجاجة بيضة ألن وبذروها؛ بالنباتات ا خاصٍّ ليس وهذا مستوفاة.

أيثري. فيه هواء يف التفريخ
املتعفنة، املواد يحلل ميكروسكوبي صغري فطر عن حاصل التعفن أن يخفى وال
دنيئًا الفطر هذا كون فمع جديدة، صورة إىل يتحول الباقي والبعض ببعضها، فيغتذي
ذلك وعىل التعفن، فيمتنع عمله؛ ويمنع فيه يؤثر فاأليثري اآللية، الكائنات سلم يف جدٍّا
توجد وحيوان نبات من األرض عىل يوجد ما أعىل إىل الحية الكائنات سلم أدنى فمن
مهما ولو الذات، يف واحدة وهي الحياة. بها تتميز التي الجوهرية الصفة هذه نفس فيه
وينمو حياة، كل تبدو وبها ظاهرة، حياة ال بالحري أو حياة، ال فبدونها أنواعها تعددت
ليس املخلوقات سائر عن يُميزه مركز يف اإلنسان يضع الذي والعقل والحيوان. النبات

بعض. مع بعضها املشرتكة إحساساته مجتمع نتيجة سوى
— املؤثر يف لكيفية التأثري يف تكيًفا كونه حيثية من الحس إىل نظرنا وإذا هذا
يف الكالم باب نقفل أن نستطيع فال — كلودبرنار تحديد من الثانية الفقرة يف كما
أنها بدليل أيًضا، حس ذات املادة كون عىل فقط بإشارة ولو نأتي حتى املوضوع هذا
مرتبًطا اآللية األجسام حس فيكون فاعلة، كونها حال وتنفعل مؤثرة، كونها حال تتأثر
مادتها، إىل بالنسبة األجسام تتجاذب بها التي العظيمة القوة بتلك بكله الجزء ارتباط
يف املادة حس عن عبارة هي التي العامة الجاذبية بها أعني بينها، البعد كمربع وبالقلب

ا.ه. أنواعه. وأعم معانيه أبسط
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املادة1 الرسيف كل

للمقتطف، الخامسة السنة من ٢٩٤ الصفحة يف امُلْدَرجة وأنواعه»، «الحس مقالتي يف جاء
وهذه املادة»، خصائص من خاصة «الحياة وأن حس»، ذات املادة «أن منه ل يُتحصَّ ما
توجد تزال ال أنه إال األيام، هذه يف الرد تقبل ال التي الحقائق من كانت وإن الحقيقة
والجاذبية»، «الحياة مقالة صاحب جرى ذلك وعىل إنكارها، يحاولون العلماء من طائفة
يف جاء ما عىل اعرتاضه يف للمقتطف، السادسة السنة من ٢٣٦ صفحة يف املدرجة
هذه يف نبحث أن جميًعا علينا يرتتب للحقيقة فبيانًا القبيل، هذا من املذكورة مقالتي
عيلَّ؛ يرتتب ينكره ملا وإثباتًا هو، إليه يذهب ملا وإنكاًرا العلم، َحدَّ يتجاوز ال بحثًا املسألة
خصائص من خاصة سوى ليست الحياة أن وثانيًا: حس، ذات املادة أن أثبت أن أوًال:
كانت سواء الطبيعية، بالنواميس الخاصة هذه إلحاق علينا سهل ذلك تبني وإذا املادة،

سواها. أو الجاذبية

ذاتحس املادة (1)

االعرتاض صاحب يسع وال به، االنفعال هو أنواعه وأعم معانيه أبسط يف باليشء الِحسُّ
الدنيا والحيوانات النبات عن الِحسَّ ينفي أن عليه يرتتب وإال ذلك، عىل يوافقنا أن إال
والفسيولوجيني الطبيعيني من أحد عليه يوافقه ال وهذا إدراك. وال لها شعور ال التي

املعارصين.
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الحقيقة

ولكن الحس، فيه فتهيج فيه تفعل حيٍّا جسًما المست إذا املادة أن املعلوم من
أن شك فبال تغيريًا، فيها ويحدث املادة يف يفعل ال الحي الجسم إن لنا: يقول من
سكري محلول تُِرَك فإذا االختمار، ذلك عىل دليل وأكرب األوساط، بعض يف تفعل الحياة
الحية األجسام من ماليني فيه تدب أن يلبث فال للهواء، مالمًسا مثًال العنب كعصري
وتُحِدث عجيبة، برسعة وتكثر تنمو الخمريية األجسام فهذه الهواء، من جراثيمها اآلتية
كربونيك حامض إىل معلوم زمن بعد السكر به يتحول كيماويٍّا تفاعًال السكرية املادة يف
غري قد السائل هذا يف الحية األجسام فوجود خليك، حامض إىل الكحول ثم وكحول،
عند يتحلل كان ملا الحية األجسام بهذه يتأثر السائل هذا يكن لم فلو خصائصه،

بفعلها. يحس هو إذن لها، مالمسته
والحرارة النور أن نبني وأن املعنى، هذا يف عديدة بأمثال نأتي أن علينا يصعب وال
املركبات يف النور تأثري من ظاهر هو كما املادة، يف تؤثر حسنا يف تؤثر التي والكهربائية
كانت ملا بالنور تحس املركبات هذه تكن لم فلو الفوتوغرافيا، يف املستعملة الكيماوية
يتأثر فالحديد لني، حديد قطعة عىل الكهربائية من مجرى أجرينا إذا وكذلك به، تتأثر
ذلك، قبل له تكن لم جديدة قابلية اكتسابه من ظاهر وهو بها، يحس أي بالكهربائية،

مغناطيًسا. صريورته أي الحديد؛ اجتذابه وهي
هذه فكل وتبخرها، فتُسيلها كليٍّا تغريًا املواد تغري — يوم كل نرى كما — والحرارة
«كلود تحديد يف به يراد ما وهذا الخارجية. بالعوامل تحس املادة أن عىل تدل الظواهر
الجاذبية تكون ذلك وعىل املؤثر.» يف لكيفية التأثري يف «تكيف إنه بقوله: للحس برنار»
عن عبارة بينها البعد كمربع وبالقلب مادتها إىل بالنسبة األجسام بها تتجاذب التي

أنواعه. وأعم معانيه أبسط يف املادة حس

املادة خصائص من خاصة الحياة (2)

خاضع غري املادة، عن مجرد بنفسه، قائم حيوي بمبدأ قائمة الحيويني عند الحياة
إىل منها ويخرج نعلم، ال حيث من املادة يدخل عليها سلطان ذا كونه مع لنواميسها،
كيفياتها من كيفية أو املادة، حاالت من حالة فالحياة املاديني عند ا وأمَّ ندري. ال حيث
أجمع «قد بقوله: والجاذبية» «الحياة مقالة صاحب أحسن ولقد لنواميسها. خاضعة
األرجح هو الحقائق معارضة عن واألبعد دليًال، األقوى املذهب أن عىل والفالسفة العلماء
املقررة أتلك كذلك، تسمى أن يصح التي هي الحقائق أية نعرف أن علينا فبقي احتماًال.»
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يف القائلني الحيويني أدليل أقوى، دليل أي نعرف وأن العلم، قررها التي أم الذهن يف
بالقوى الحياة يف القائلني املاديني دليل أم املادة، عن املنفصلة الحيوية بالقوة الحياة

باملادة. املتصلة والكيماوية الطبيعية
وال الحي، من إال يأتي ال الحي أن هو الحيوية القوة عىل للحيويني دليل وأقوى
أوًال: نبني أن إذن فعلينا الطبيعية، القوى بواسطة الحية غري املادة من يتولد أن يمكن
الطبيعية القوى هو الحياة يف الفاعل وأن لها، وجود ال بها املزعوم الحيوية القوة أن
الحاجز ظني عىل سقط ذلك ثبت فإذا ممكن. الذاتي التولد أن وثانيًا: والكيماوية،
العارضة االختالفات فتكون واملادة، الحية األجسام بني الحيويون يقيمه الذي الحصني
األجسام جميع إن إذ املاهية؛ يف ال فقط الصورة يف أي والكمية، الكيفية يف املادة عىل
تتزعزع. ال التي لنواميسها وخاضعة املادة، عنارص من مؤلَّفٌة العضوية وغري العضوية
عنارص من املؤلفة الحية باألجسام إال الحياة نعلم ال إنَّنا لها: وجود ال الحيوية القوة
يسمى ما أن ونعلم املادي، العالم يف موجود غري عنرص الحي الجسم يف يوجد وال املادة،
يف حاصل الحي الجسم يف يحصل ما فكلُّ مادة، يسمى ما مالزمة عن ينفك ال قوة
يف واحد نسق عىل تعمل التي نفسها املادة بقوى الجسم ذلك منها املؤلف املادة عنارص
ال اللذين والطبيعيات الكيميا علمي من نعلم كما العضوي، غري والعالم العضوي العالم
القوى إىل مرجعها الحيوية األعمال فجميع الفسيولوجيا؛ درس يف عنهما االستغناء يمكن
واالمتصاص والهضم والتمثيل واإلفراز التنفس يف ظاهر هو كما والكيماوية، الطبيعية

إلخ. والدورة
الطبيعية، النواميس مقتىض وعىل كيماوية، بقوى تتم الحياة أعمال أهم كانت فإذا
أسأل وهنا لها؟ لزوم أي بالحري أو الحيوية، القوة إلثبات للحيويني تبقى حجة فأية
فإن غريه؟ من أم املادة عالم أمن الحيوية: بالقوة أتوا أين من تابعهم: ومن الحيويني
أمكنهم فكيف غريه من كان وإن املادة، عن يجردوها أن أمكنهم فكيف األول من كان
العلمية أدلتهم هي فما سواها، تقبل وال قواها عن تنفصل ال التي املادة عىل يُدِخلوها أْن
بها ينقضون سالبة أدلتهم كل بل موجبة، أدلة لهم ليس أن علمي وغاية ذلك؟ عىل
إذا فلننظر حي، غري جسم من حيٍّا جسًما لهم يخلقوا أن منهم ويطلبون املاديني، حجة

ممكنًا. ذلك كان
الذاتي التولد يف املاديني عىل الحيويون بها يحتج كان حجة أعظم الذاتي: التولد
غري مواد من عضوية مواد تكوين عىل والكيماوية الطبيعية القوى استطاعة عدم هي
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عجز ألن الظاهر؛ بحسب قوية الحيوية القوة يف حجتهم يجعل كان مما عضوية،
املادة هذه تركيب إمكان عدم منه يؤخذ ال مادة تركيب عن للكيماويني التي الوسائط
فالكيمياء طبيعية، كونها يف خالف ال التي املركبات من كونه مع األملاس فإن طبيعيٍّا،
العامل ذلك سوى ينقصها ولم الوسائط، كل لها توفرت ولو تكوينه، عن عاجزة تزال ال
لنقصها عَرب الذي أمس نظري الطبيعة عني يف منه سنٍة ألُف الذي الزمان، أي العظيم؛

يشء. كل
إمكان ١٨٢٨ سنة دهلر بني ما بعد من قيمة له يعد لم هذا فاحتجاجهم ذلك، ومع
ذلك ومن العضويني، غري والنشادر السيانوجني من كيماويٍّا العضوية األوريا اصطناع
العضوية املواد أكثر استحضار إمكانها يف وصار ا، جدٍّ الكيمياء تقدمت قد اآلن إىل العهد
الكحول كاستحضار فيها؛ للحياة دخل ال صناعية بطريقة العضوية غري املواد من
األلبيومن حتى الدهنية واملواد األكساليك والحامض العنب وسكر الفورميك والحامض

عضوية. غري مواد من والخوندرين والفيربين
أعظم يستطاع أن من املانع فما الكيماوية، املعامل يف مستطاًعا ذلك مثل كان فإذا
تولًدا املادة عنارص من الحي فيتولد الطبيعة، قوى أعظم تعمل فيه الذي املعمل يف منه
األجسام هي مراقبتها يمكن والتي هكل، حسب ذاتيٍّا، املتولدة الحية واألجسام ذاتيٍّا،
واملعروف البساطة، يف غاية فهي وحدها؛ الحية أي Moneres؛ اسم عليها أطلق التي
أم وهي املالحة، املياه يف وبعضها العذبة، املياه يف يعيش بعضها أنواع سبعة لآلن منها
نسيج. دون من البيومينية كربونية مادة من صغرية بذرة من مؤلف منها وكل األنواع،
بواسطة تتم فيها الحياة ظواهر جميع بل عمل، تقسيم وال لها أعضاء ال أنه وبما
حية، جرثومة من أتت تكون أن يمكن فال لها، شكل ال واحدة طبيعة من واحدة مادة
وما بساطة، األشد الكربونية املركبات من آتية الذاتي التولد نتيجة تكون أن بد فال
كربونية مركبات تكون أن إمكانها يف الكيمياء أن علمنا مع كذلك، تكون أن من املانع
عىل املحمولة طمسن بجرثومة الزعم من بالتصديق أوىل ذلك أليس القبيل؟ هذا من
هي ما أو الجرثومة، تلك هي وما بها؟ املزعوم الجراثيم من غريها أو النيازك، من نيزك
كانت فإذا تكونت؟ وكيف مؤلفة؟ هي العنارص أي ومن املصدر؟ الغريبة الجراثيم هذه
— الداعي فما املادة، لها الخاضعة النواميس حكم تحت فهي املادة؛ عنارص من مؤلفة
الكائنات؟ كل رس فيها التي املادة أعمال لتفسري املادة عن الخروج إىل — هذه والحالة
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دعوى بها وتسقط املاديني، حجة بها تتأيد كثرية براهني من خالصة فهذه
هذا من جاءت التي البيانات كل باستيفاء لنا يسمح ال املقام كان ملا ولكن الحيويني،
مكنتنا كلما املوضوع هذا إىل بالعود أمل شديد وفينا العجالة، بهذه اآلن اجتزينا القبيل؛

ا.ه. الظروف.

١٨٨١ أيلول ٩ طنطا
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بي يتوهم أن األرسار»2 عن األستار «كشف مقالة صاحب لجناب جاز كيف أعلم ال
وليس اآلن، حتى أعدل لم أني مع منها، نوع أو الجاذبية هي الحياة أن عن العدول
هذا رسعة بي يوجب ما األرسار عن األستار كشف يف: وال والجاذبية، الحياة كالمه: يف
من قويل وأما عذًرا. له اللتمست ذلك فيه كان ولو يوهمه، يشء كالمي يف وليس االنتقال،
بالجاذبية الحياة» «أي الخاصة هذه إلحاق علينا سهل ذلك تبني «وإذا السابقة: مقالتي
يحرص فهو ذلك؛ منه يتوهم أن كان أليٍّ يجوز فال الطبيعية.» القوى من سواها أو
للمشاركة غريها إىل الجاذبية عن الخروج يوجب ال وهذا الطبيعية، القوى يف الحياة
الباب. أم الجاذبية والعتبار بعض، إىل بعضها واستحالتها الطبيعية القوى بني الكائنة
الجاذبية «فتكون للمادة: الحس إثبات يف املذكورة املقالة يف قويل أن عن فضًال
شبهة كل إلزالة كاٍف هو ما التخصيص من فيه إلخ.» املادة حس عن عبارة إلخ، العامة
بالرضورة الحياة كانت الجاذبية؛ من نوًعا الحس كان فإذا بالجاذبية، الحياة بإلحاقي
أن يصح وال التأويل، يحتمل ال رصيح كالم — ظني عىل — وهو منها، — أيًضا —

العدول. معنى منه يؤخذ
ا، حسٍّ ليس ما االنفعال من ألن االنفعال؛ يكون أن يصح ال الحس إن قوله: وأما
انفعال، ألنه حس؛ هو باملطرقة الحجر انكسار أن له نبني حتى املادة بحس يسلم ال وأنه

.١٨٨١ سنة السادسة السنة مقتطف يف نرشت 1

بارودي. إسكندر الدكتور 2



الحقيقة

أدنى ويف النبات يف بالحس يسلم أن إما أنه وهو سبق؛ فيما به أجبناه بما عليه فنجيبه
الحس يفصل أن عليه يبقى وإنما محله، يف اعرتاضه كان الثاني كان فإن ال، أو الحيوان
ميَّاًال إال آراه وال — األول كان وإن أيًضا، ونفسه الفيزيولوجيني ويناقض الحياة عن
هو فيه الحس ألن فقط؛ االنفصال معنى بالحس يفهم أن رضورة عليه ترتب — إليه

البسيط. املادة بانفعال أشبه وهو املعلوم، غري النوع من
العود واحرتاق بالحرارة، املاء تبخر وعليه تحس، فهي تنفعل املادة دامت فما
وانجذابه كهربائيته، من املكهرب الجسم ونفور بالنور، الفضة نيرتات واسوداد بالنار،
املاء كان ملا تحس املادة تكن لم فلو — انفعاٌل أي تََكيٌُّف أي تأثٌر أي — حسٌّ بضدها
وتتجاذب متشابهاتها، تتدافع املكهربات وال تسود، الفضة وال يحرتق، العود وال يتبخر،
مادته يف اتصال تفرُّق عن عبارة هو انكساره ألن ؛ حسٌّ إذن الحجر فانكسار متضاداتها،
هو الحجر مادة فاجتماع اتصالها، موجب هي أخرى لقوة غالبة مقاومة بقوة النفعالها
مادته يف تفعل لقوة هو وانكساره االلتصاق، جاذبية فيها تفعل دقائقها يف كائنة لقوة
بها تحس تكن لم ولو املتفرقة، الدقائق بها تحس املطرقة، عمل يف كائنة ذلك، ضد

انكرس. وال حجر تَكوَّن وال تفرقت، وملا اجتمعت، ملا وبسابقها
«دعوى إنه قوة: يسمى ما مالزمة عن ينفك ال مادة يسمى ما إن قويل: يف قوله وأما
والكيماوية»، الطبيعية القوى إىل مرجعها الحيوية األعمال جميع وإن إثباتها، أستطيع ال

وهو: يأتي؛ بما عليه فمردود شبهاته»، عليه «ترد أنه
بل بدعوى، ليس قوة يسمى ما مالزمة عن ينفك ال مادة يسمى ما بأن القول أوًال:
من بجانب فتكون دعوى، هناك يكون أن جاز وإذا العلمية، الحقائق أثبت من حقيقة
املادة أن تعلمنا الطبيعية العلوم ومبادئ دعوى تكون أن يصح وكيف الخالف، يدعي
يف لنا تهمس إذ ذلك؛ من أكثر وتعلمنا باملادة، إال تُْعَلُم ال والقوة بالقوة، إال تُْعَلُم ال
املذهب، هذا غري بنا يذهب أن ذلك بعد له فهل املادة، خارج بقوة تصدقوا ال أن آذاننا:
الكتشافه العلم ويصفق يقول، ملا فنسلم قوة، بال مادة أو مادة، بال قوة عن ويفيدنا
أصلها والكيماوية، الطبيعية القوى وجميع والكهربائية والنور الحرارة فريينا طربًا،
ها سمِّ القوى، أو الخصائص أو الصفات عن مجردة واملادة املادة، عن مجردة وفرعها،

شئت؟ كما
لنا فليسمح يستطع لم وإن الحيويني، بغلبة العلماء بني الخالف يسقط وحينئٍذ
املادة «أي هي املركبة، للمادة املالزمة بالقوة تكيفت إنما الحية املادة إن قولنا: بتكرار

املادة. نفس يف االستحالة حصلت كما القوة، نفس يف باستحالة منها الحية»
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وذكرنا والكيماوية، الطبيعية القوى إىل مرجعها الحيوية األعمال جميع إن قلنا ثانيًا:
واالمتصاص والهضم والتمثيل واإلفراز كالتنفس الحيوية األعمال أهم ذلك لتأييد
جوابي إن قال: والتي أوردها، التي الشبهات يدفع ال ذلك بأن فاعرتض إلخ، والدورة
لو الكالم مجمل من متحصل عليها الرد أن مع منها، واحدة عىل رد فيه يكن لم له
وعىل كيماوية، بقوى تتم الحيوية األعمال بأن ينكر ال أنه كالمه من ويظهر تدبر،
عنها مجرد غريب آخر بمدبر االشرتاك لها يشرتط وإنما طبيعية، نواميس مقتىض
األجسام بني العظيم االختالف هذا وسبب شبهاته، مصدر هي الحيوية بالقوة يسميه

والجماد. الحية
األجسام أكمل عىل تقترص أال ينبغي موهومة تكون ال لكي املقابلة أن فاته وقد
مجاميعها من تتألف التي الحية الكرية مثل من أبسطها عىل تشتمل أن بل الحية،
قوبل إذا البسيطة األجسام فهذه الحياة؛ كل أصل فيها والتي كافة، الحية األجسام
البناء، يف وال املنشأ، يف وال القوة، يف وال املادة، يف ال فرق، يكن لم الجماد وبني بينها

الشكل. يف وال النمو، يف وال
العنارص نفس هي الحية األجسام منها املؤلفة العنارص فألن املادة يف ا أمَّ
بدون الحيوية األعمال جميع فألن القوة يف ا وأمَّ الحية، غري األجسام يف املوجودة
الكيماوية، الطبيعية بالقوى أي املادة، أعمال جميع بها تتم التي بالقوى تتم استثناء
الحي إن أي الحية، غري األجسام تتولد كما تتولد الحية األجسام فألن املنشأ يف ا وأمَّ
البسيطة املتولدات من وغريها واملوناس واألميب املنري وشاِهُده الحي، غري من يأتي
يُعبأ وال املادة، نفس يف بقوة املادة عنارص من بل سابقة، جراثيم من اآلتية غري
العلم. أهل من املكانة ذوي من يؤيدها من يوجد طاملا األجسام لهذه بعضهم بإنكار
ممتنًعا، يجعله ال فذلك — يزعم كما — ذاتي بتولد العلم عدم صحة فرض وعىل
كبناء بالبساطة فهو ا، جدٍّ بسيط األولية الحية األجسام بناء فألن البناء يف ا وأمَّ
واألجسام محدودة، نواميس مقتىض عىل تنمو البلورات فألن النمو يف ا وأمَّ البلورات،
البلورات يف النمو أن بينها والفرق كذلك، محدودة نواميس مقتىض عىل تنمو الحية
بإضافة الحية األجسام ويف الظاهر، سطحها إىل متشابهة جديدة دقائق بإضافة يتم
عن ناتج فقط ظاهري فرق وهو فيها، تتداخل باطنها إىل متشابهة جديدة دقائق

الحية. غري واألجسام الحية األجسام مواد كثافة يف اختالف
هنديس تكوين ذات الربوتيست جنس من املشععة الحيوانات فألن الشكل يف ا وأمَّ
من وغريها واملوناس واألميب واملونري هندسية، وزوايا بسطوح محدودة كالبلورات
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شبيهة هي لحظة، كل يف تتغري بل واحد، شكل عىل تثبت ال التي الشكل العادمة
إلخ. والرواسب املتبلورة غري كالحجارة معني شكل لها ليس التي الحية غري باألجسام
بما منقوض فهو احتمال بعض هناك بقي وإذا لشبهاته، نقض تقدم ففيما
أحوالها؛ سائر يف املادة مشابهة تستلزم ال املادة يف الفاعلة القوة وحدة أن وهو يأتي؛
أن يلزم فال — الجماد يف موجودة وهي — الحياة أصل الجاذبية كانت إذا أي
الحي الجسم يف املوجودة املادة أن فكما الحي، الجسم يف كأعمالها فيه أعمالها تكون
القوة أيًضا فهكذا جسيم، بينهما الفرق أن مع الجماد، يف املوجودة املادة نفس هي
بينهما، الفرق بَُعد ولو الجماد، يف املوجودة القوة نفس هي الحي الجسم يف املوجودة
الجماد يف وبينها الحي الجسم يف بينها الفرق يجعل ما إىل املادة استحالة ت صحَّ وإذا
القوة نفس يف نفسها االستحالة هذه تصح ال فلماذا — كليهما يف واحدة وهي — كليٍّا

أصلها؟ وحدة مع
إىل والحركة حركة، إىل تستحيل فالجاذبية معلوم، أمر القوى يف واالستحالة
غري هي الحركة أن مع وبالعكس، نور إىل وهي كهربائية، إىل والحرارة حرارة،
لزوم من افرتضه ما صح ولو الظاهر. يف الكهربائية غري هي والجاذبية الجاذبية،
أن عليه بالقياس أيًضا لنا لصح جاذبية؛ الحياة كانت لو — والحي الجماد مشابهة

والفحم؟ واألملاس والصمغ والنشا والسكر الكحول يتشابه ال ملاذا نسأله:
مسدسات، عىل واألنتيمون والبزموث هرمية، مثمنات عىل الذهب يتبلور وملاذا
مختلفة؟ نسب عىل ببعض بعضها األجسام تتحد وملاذا مربعات؟ عىل والكربيت واليود
جميعها، يف واحدة والكيماوية الطبيعية القوى فإن األلفة؟ يف تفاوت بينها يكون وملاذا
الفروقات هذه عن يجيبنا فبم واحدة، أيًضا واملقادير واحدة، العنارص بعضها ويف
التي االختالفات عن أيًضا نحن نجيبه الطبيعية؟ القوى وحدة مع الواقعية الكلية
نوع أو الجاذبية هي الحياة أن كيف حينئٍذ فيفهم والجماد، الحية األجسام بني
حكم عىل حالة وبكل منها، مادة بكل خاصة أخرى بقوى لنا قال إذا إال اللهم منها،
الوجوه أقرب وذلك بينها. الفرق هذا وتجعل عنها، وتنفصل بها تتصل الحيوية القوة
إثباته، يتجشم أن عليه ويرتتب طائفته، بني حتى منفرًدا فيه يكون أنه إال للتخلص،

تقطع. ال عقبات ذلك ودون
بالتولد القول أي — زعمهما بُْطالن رأيا بأنهما وهكل هكسيل عن ذكره ما وأما
كاألميب الربوتيست جنس من وغريهما واملونري الباتيبيوس أنكرا وأنهما — الذاتي
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— أعلم ما عىل — فإنهما إثبات، إىل فيحتاج األوهام، بني يعدانها وصارا واملوناس،
والذي يرجعا. لم أو رجعا علينا وسواء عنه، يرجعا ولم مذهبهما، بطالن بعُد يريا لم
بل وحدهما، فيه ينفردا ولم املذهب، هذا يؤيدان برحا ما أنهما اليقني علم أعلمه
الحقائق واتضاح االكتشافات، الزدياد يوم عن يوًما يزداد وعددهم كثريون، أنصارهما

العلمية.
ا جدٍّ صعبة قوية عصبة مذهبه إىل يرد أن — هذه والحالة — أمكنه فكيف
الفلكي ذلك مثل فيهم يرضب أن له جاز كيف أو صعوبة؟ فيه ليس كالم بمجرد
الحيويني بطائفة أوىل — الحقِّ َلَعْمر — وهو نظارته زجاجة عىل الحباحب سقط الذي
فإن الواقع؛ أقول إنما بل استخفاًفا، ذلك أقول وال حقائق. األوهام من أقاموا الذين
بقية إال — يقال أن أوىل والحق — ليست بوجودها يزعمون التي الحيوية القوة
طبقات يف وطارت وطارت الرياح، أجنحة عىل وركبت الغيوم، بجلباب تجلببت أوهام
أين ومن الحيوية؟ القوة هي ما جنابه: يل فليقل وإال فيها، واحتجبت السماوات،
— السؤال هذا عىل يجاوبني أن فأرجو الحية؟ واألجسام املادة إىل نسبتها وما أتت؟
— األرسار» عن األستار «كشف مقالته يف السرت عليه سدل والذي مني، تقدم الذي

ا.ه. للتأويل. مجاًال معه يدع ال بكالم
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واجلاذبية1 احلياة

أبسط يف الحس باعتبار حس ذات املادة وكون جاذبية، الحياة كون يف القول تأييد إن
يمكن لكي الطبيعة؛ فوق قوة كل من الحياة تجريد من أوًال فيه بد ال عليه؛ يكون ما
يف جرَّنا الذي السبب هو وهذا نفسها. املادة قوى يف أي الطبيعية، القوى يف حرصها
تكون من يتضمنه وما الذاتي التولد ويف للمادة، القوة مالزمة يف الكالم إىل املباحثة
املعرتض جناب منه تربأ مما االستحالة، سبيل عىل بعضها عن متسلسلة الحية األنواع
يف الكالم حرص يستحيل أنه مع املقام، هذا يف أمرها يعنيه ال مسائل تلك إن بقوله:
الزمة، أم هي أعارضة لتعرف املادة إىل الحياة نسبة عىل االتفاق بعد إال والجاذبية الحياة
منها واحدة فكل العبث، من رضبًا والجاذبية الحياة يف البحث يكون االتفاق هذا وبغري
الصورة هذه عىل املسألة هذه يف النظر يَُعدَّ أن يصح فال للباقي، مًعا ونتيجة مقدمة

عدوًال. أو رشوًدا
واٍف غري يزال ال إنه فقال: اإلمكان، قدر عىل ُجملًة سبق فيما ذلك بيان تقدم ولقد
ألن ذلك؛ غري يف وال جاذبية، الحياة كون يف وال للجماد، الحس إثبات يف ال باملقصود،
الجاذبية تفعل وال انفعاله، يف األيثري يؤثر ال إذ الحيوي؛ االنفعال عليه يصدق ال الجماد
التي القوة أن مع املؤاخذة، من ذلك يف ما يخفى وال الحي، يف الحياة تفعل ما فيه
الطبيعية القوى من سواها عن كثريًا عملها يف تختلف معلوم قياس عىل التبلور يف تفعل

مثًال. كالحرارة
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له سلم هذا سلم فإن الطبع، يف فاصل بينهما يكون أن يجب قياسه مقتىض فعىل
اختالف عىل حجة يتخذ ال فذلك الجماد، يف فعله يظهر ال األيثري كان فإذا أيًضا، ذلك
ظواهرها تختلف القوة ألن الحية؛ األجسام يف يفعل ما طبع عن انفعاله يف يفعل ما طبع
انفعاله وال الحية، األجسام طبقات يف متساٍو غري نفسه والحس مظاهرها، بحسب
لنا يظهر ال أو ا، جدٍّ بسيًطا منها كان فيما يؤثر ال وقد واحد، حدٍّ عىل فيها باأليثري

اآللية. املركبات يف كما تأثريه
املواد بعض انحالل فأين انحاللها، رسعة الحية املواد خصائص من أن املعلوم ومن
أيمنع كالجماد؟ ثبوتها يف تكون تكاد التي النباتية املواد بعض انحالل من الحيوانية
يعترب ال فلماذا متدارجة؟ نسبة بينها الفرق هذا يعترب ال أو بينها؟ الكائنة النسبة ذلك
باستحالة يقر ال ألعله الكوائن؟ طبقات يف النحطاطه نسبًة كذلك الجماد يف الفرق هذا
الحركة؟ من الكهربائية وأين البسيط؟ الحس من املركب الفكر فأين والقوى، املواد
أفاد سواء — بالجاذبية تسميتها عىل العلماء اصطلح والتي الكون، يف العامة فالقوة
وهي بسيطها، إىل القوى مركبات ترجع التي القوة هي — يفد لم أو شيئًا االسم هذا
يشء بسيًطا ا حسٍّ الجماد يف االنفعال اعتبار إن وقوله: أيًضا، إليها الحياة ترجع التي
فيما ليس بحثنا إن قلت: تعاريفهم، عىل منطبًقا وال العلماء، آلراء موافًقا يراه ال جديد

كله. لذلك داٍع كان ملا وإال فيه، مختلفون هم فيما بل عليه، متفقون هم
فنجيبه: املادة، عن تنفك قد القوة بأن تعلمنا الطبيعية غري العلوم إن قوله: وأما
تالزم ال قوة وجود إن قال: تلك، يف ال فيها وبحثنا ذلك، تعلمنا ال الطبيعية العلوم إن
متى قلنا: محدود، زمن إىل للمادة الحياة مالزمة — مثًال — لذلك ورضب ممكن، املادة
أصًال؟ تفارقها أم مواده يف كامنة أتبقى الحيوية: القوة تذهب أين الحي الجسم مات
الجسم مواد من يشء فال كذلك، تتالىش ال والقوة تتالىش، ال املادة أن فنعلم نحن أما
فمواد فيه، التي القوى من يتالىش يشء وال مات، متى املادي العالم من يتالىش الحي
تتغري الحياة كذلك فيه، عليه كانت عما الصورة يف كثريًا تتغري انحلت متى الحي الجسم
بأن ننكر ال ونحن الطبيعيني، أكثر إليه ويذهب إليه نذهب ما فهذا أيًضا، الخاصة يف
أننا إال أيًضا، طبيعية كثرية أخرى أمور علينا تخفى ولكن علينا، تخفى ذلك كيفية
عامة لنواميس طبًقا باالستحالة األنواع ن تكوُّ من نعلمه ما بأن اإلقرار إال نستطيع ال
تفعل متزعزعة، غري ثابتة هي هي التي ونواميسها، املادة إىل يشء كلِّ بردِّ تتغري ال

والحيوان. والنبات الجماد يف سوى حد عىل معلوم قياس عىل مختارة غري مضطرة
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يعوم ملاذا قولنا: حد فعىل الجماد، يف تظهر ما خالف عىل الحي يف تظهر ملاذا ولكن
ويغتذي، الحي ينمو كما ويغتذي الجماد ينمو أن يقتيض فال الحديد؟ ويغرق الخشب
واحدة، أعمالها تكون أن واحد طبع من كانت إذا القوى تقتيض وهل حيٍّا، صار وإال
متساويًا واحًدا الكون يكون أن إىل بنا يفيض ذلك أن ترى أال كانت؟ وأين كانت؟ كيف
ذلك؟ بخالف هو والواقع واحًدا، جماًدا أو واحًدا، نباتًا أو واحًدا، حيوانًا الصورة، يف

لنا فيه وما والجماد، الحي بني الرتكيب يف العنارص جواهر اختالف من قاله ما أما
موجود، غري املذكور االختالف ألن ال عليه نسامحه أن لنا فيحق الظاهرة، املسامحة من
أو مادية، غري املذكورة الجواهر كأن وطبيعة، طبيعة بني فاصًال عليه العتماده ولكن
القوى بواسطة الكيماوية املعامل ويف الطبيعة، يف مثلها عىل الحصول يمكن ال كأنه

املادية.
يلزم والكيماوية الطبيعية القوى عن الطبع يف تفرق ال الحياة كون إن قوله: وأما
فإن فيها؛ الحياة ظواهر يظهر جديًدا تركيبًا والقوى العنارص تركيب إمكان تبيني منه
منها املركب الطبيعية املواد يف وبيانه حاصل، فهو طبيعيٍّا، ذلك إمكان منه املقصد كان
له نخلق أن مقصده كان إن وأما عارضية. مفارقة إال مفارقة غري مالزمة بقوة الحي
وأما رضوري، غري رشط وهو يمكن، ال فهذا فيًال؛ أو رجًال بواتقنا يف لنا التي بالوسائط
والفيزيولوجيا البيولوجيا أن فأظن املعروفة، الطبيعية بالقوى الحيوية األعمال إيضاح

لالقتناع. يكفي ما ذلك من فيهما
متفق ذاتي متولد اآلن إىل يعلم لم أنه بحجة يمكن ال الذاتي التولد إن قوله: وأما
يكن لم الباثيبيوس إن وقوله: يمكن، لم كونه يوجب ال صحته فرض عىل فهذا عليه،
أوًال: عليه، فمردود عليه، تعثر لم تشالنجر السفينة وأن الكلس، كربيتات من راسبًا إال
أضيف إذا وبأصفر الدودة، راسب إليه أضيف إذا بأحمر تلونه من فيه هكل أظهر بما
أن وثانيًا: الكلس، كربيتات من بسيط راسب يف يحصل ال وذلك النرتيك، وحامض اليود
عن تختلف بروتوبالسمية مادة اكتشفت قد تشالنجر بعد سارت التي بوالرس السفينة
بسلس إميل الدكتور وسماها فيها، الكلسية التجمعات من يشء وجود بعدم الباثيبيوس
قد ضالتنا فهذه — كذلك أظنه وال — الخالف محور هذا كان فإن بروتوباثيبيوس،
يدركون وال يتعجبون أنهم سوى منه يستفاد ال العلماء أقوال من ذكره وما وجدت،
وال منه يتعجبون ال أو يدركونه، الطبيعية األرسار من رس وأي الحياة، تحصل كيف

يقولون. فيما الحيويني يوافقون إنهم منه؟ يستفاد
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القوة بواسطة الجماد من تولدها افرتاض عىل الحية األوىل األجسام إن قوله: وأما
رأًسا، الجمادية املواد من تغتذي أن تقدر ال ألنها ذلك؛ لها يتم فال املحضة الطبيعية
تحصل — افرتاضه صحة فرض عىل — الحية األجسام تغذية أن لوجد قليًال تأمل فلو
كانت وربما وغريهما، والفيربين كاأللبيومن الجماد من رأًسا تتكون التي اآللية املواد من
حلقة بالحقيقة وهي كذلك، يكون أن ويجب أوًال، الحياة فيها تظهر التي نفسها هي
بأن تنبأ إذا مقتحًما جسوًرا يحسب ربما كله ذلك يرى فمن الحي، غري من الحي تولد

يسعى. حيٍّا يخلق أن إىل سنة خمسمائة بل سنة، خمسني بعد سيصل العلم
باالستحالة متكونة األنواع بأن يعتقد ال كان إذا مرتعًدا جبانًا يحسب شك بال ولكن
أن افرتض فلو ذلك، غري ويستحيل الحي، غري عن متحول الحي وأن بالجراثيم، ال
والحال وتحليله، محلها تركيب يف العامل هي تكون أن لوجب املادة عن مجردة الحياة
بعد وال عليه، لتوقفه تركيبه قبل يكون ال وهو وجوده، عىل متوقف فيه وجودها أن
قبل — هذه والحالة — عملها لكان فيهما العامل هي كانت فلو به، النتقاضه تحليله

محال. وهو الثاني، يف عدمها وبعد األول، يف وجودها
كائن هو ما كل أن علمنا بعد املادة، عن الحيوية القوة تجريد يف الحكم وأين
من بغريها القوة هذه إلحاق يف الحكمة بل كذلك؟ هي مادة يف أزلية لنواميس خاضع
قوة وكل للمادة، مالزمة فالقوة وعليه ذلك. عىل شاهد أكرب والعلم الطبيعية، القوى
طبيعية، قوة الحياة إذن للمادة، مالزمة فالحياة قوة، والحياة طبيعية، للمادة مالزمة
يف املعروفة القوى ظواهر بعض كتسمية طبعها من شيئًا يغري ال حيوية وتسميتها
يف الحياة وباعتبار القوى، أعم الجاذبية باعتبار الجاذبية أنها وعندنا كيماوية، الطبيعة

عليه. تكون ما أبسط
تحتمل ألنها اإلجمايل؛ النظر فيها يفي ال مسائل ضمنها من مسألة الحياة وإن هذا
وفاتته شيئًا الواحد ذكر فربما الجريدة، يف ملثلها خصص ما عنه يضيق طويًال رشًحا
للوصول املوضوع يقتضيه الذي الرتتيب عىل والتبويب التفصيل من فيها بد فال أشياء،
يختص أن من أعم هو الذي املشكور بالقصور اإلقرار عىل اإلجماع غري معلوم، إجماع إىل
أم هي أقوة الحياة: ويف تحولية؟ أم هي أجرثومية األنواع: يف أوًال نتكلم بحيث بالحياة،
ويف فانية؟ أم هي أأزلية املادة: ويف مالزمة؟ غري أم للمادة أمالزمة القوة: ويف قوة؟ غري

ال؟ أم الجاذبية تكون أن أيصح للمادة: مالزمة كقوة الحياة
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نتوهمه ونحن جوهريٍّا، يكن لم ولكن كان، أو الواقع يف خالف بيننا يكن لم فربما
جميًال، صربًا لهم فنسأل القراء يملنا أن وأخاف يطول، ربما هكذا البحث أن إال كذلك،
يف الخصم جناب بأن متيقن وأنا ذلك، بغري أكثر يطول كان ربما ولكن كريًما، عفًوا ولنا
العدد إىل إذن فموعدنا الذكاء، من فيه يعهد ملا بذلك يُرسُّ املودة، يف والصديق املباحثة،

والسالم. اآلتي.
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احلياة بعضمالحظاتيف

التهيج قابلية (1)

األنسجة جميع ألن الحية؛ الكرية أعمال معرفة العامة الفيزيولوجيا مباحث أهم من
للتهيج، قابليتها الحية الكرية أعمال وأهم إليها، مرجعها الحية األجسام منها املؤلفة

الحياة. نواميس معرفة إذن هي التهيج قابلية نواميس فمعرفة
خارجية قوة فكل الخارج، من التي بالقوى متغري كذلك نسيج وكل حي، جسم كل

لها. مهيجة تحسب الحية الكرية حال تغري
معلومة حالة عىل فهي مًعا، وطبيعي كيماوي حال عىل موجودة الحية الكرية
الخارج من لها يعرض ما فكل الكيماوي، والرتكيب والضغط والحرارة الكهربائية من
الخارج من التي القوى فجميع لها، مهيًجا يحسب الحاالت هذه إحدى عن ويغريها
قابلية تنبه إنما وهي وميكانيكية، وحرارية وكيماوية كهربائية واملهيجات مهيجات،
املغريات وكل للكرية، مغريات املهيجات فكل تركيبها، تغري ألنها للتهيج؛ الحية الكرية

مهيجات.
الخارج من التي األشياء يف يفعله ما إال نفسه من فاعل غري الحي فالجسم وعليه
الفرض وهذا — فرض فلو ذاتيٍّا، يتحرك أن يقدر ال فهو فيه، هي تفعله ما قبيل من
يتحرك، ولم ساكنًا لبقي ساكن وسط يف وضع واحد طبع من جسًما أن — مقوله ممتنع

فاعلية. ال مفعولية الحية األجسام فحركة
بطيئة كانت إذا فاملهيجات التهييج؛ لحصول معلومة رشوط من بد ال أنه واعلم
كهربائيٍّا مجًرى أجريت إذا ذلك: مثال منها، يتهيج ال يكاد الحي فالجسم وتدريجية ا جدٍّ
إذا وهكذا الجسم، ذلك يف حركة عنه يحصل فال فشيئًا شيئًا وقويته حي جسم عىل



الحقيقة

الحامض تزيد أن فيمكنك ضفدع، جلد عىل ا جدٍّ قليل حامضه حامًضا سائًال وضعت
عىل وِقْس عنه، منعكس فعل بدون الحموضة من شديدة درجة يبلغ حتى فقليًال قليًال

كانت. مهما املهيجات جميع ذلك
تبعه فإذا مثًال، «ب» مهيًجا لنفرض مهيجني: بني لفرق إال األنسجة تنفعل وال
وهذا نتيجة. عنه تحصل ال الثاني فاملهيج بفرتة، عنه مفصول غري مثله «ب» آخر مهيج
وليس التهيجات، فرق إال ندرك ال فإننا املعلوم، الحس يف — خاصة — يحصل ما
ثواٍن بضع تميض فال نحركها، ولم مادة عىل اليد وضعنا إذا فإنا نفسها، التهيجات
امللموسة. املادة بطبيعة الحكم عىل قادرين نعود وال باللمس، الشعور فيها نفقد حتى
إال مهيًجا يكون ال لكنه مهيج، للحالة مغري كلُّ وهي اآلتية: النتيجُة لنا تقدم، فمما

والخفة. ِة دَّ الشِّ بني مختلفة صدمات األنسجة صدم إذا

الحية األجسام يف وكمونها القوة حفظ (2)

طبيعية ظواهر ترافقه العضل انقباضيف وكل الدماغ، يف عمل وكل العصب، يف اهتزاز كل
الفيزيولوجية النواميس إلحاق لنا تجوز العمل؛ فيه يكون الذي النسيج يف وكيماوية

للجماد. الطبيعية بالنواميس الحية لألجسام
فعىل القوة، حفظ ومذهب امليكانيكي، الحرارة مذهب من العلم قرره ما يخفى ال
فال الحرارة، من نوع سوى ليست فالحركة الطبيعة، يف قوة تضيع ال املذهبني هذين
ال العالم يف املنترشة القوة فكمية القوة، يف واستحاالت تغريات إال الطبيعة يف يوجد
كهربائية، ومرة حركة، وتارة حرارة، صفة عىل تارة فتظهر صورها، إال تتغري وال تتغري،

كيماويني. تحليل أو تركيب وأخرى
تأكسد أنسجتها جوهر يف يحصل إنه أي كيماوي، أصلها الحية األجسام فقوة
القوة وهذه كامنة. قوة إظهار بل قوة، توليد ليست نتيجتها ظواهر وجملة وتركيب،
شديدة، نسبة الحاصلة والحركة املنترشة الحرارة مقدار وبني والحركة، بالحرارة تظهر
قلت الحرارة ظهرت كلما وبالعكس الحرارة، ظهور قل الحركة كثرت كلما إنه بحيث

الحركة.
وتوليد األكسجني امتصاص هي الكيماوية والتحاليل الرتاكيب هذه كل ونتيجة
يلزم ألنه الحية؛ األجسام لحياة ا جدٍّ رضوري الغازي التبادل وهذا الكربونيك. حامض
األكسجني فبامتصاص الخارج، من التي األشياء مقاومة عىل لتقدر كافية حرارة لها
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قادرة تكون أن ثم ومن تتحرك، أن أيًضا لها ويلزم الرضورية، القوة هذه لها تحصل
اللزوم، عند قوة ظهور منها يحصل لكى كافية أنسجتها ىف كيماوية قوى تجميع عىل
يجعل ا جدٍّ خفيًفا تنبيًها إن بحيث ا، جدٍّ عظيمة كامنة متجمعة قوة فيها فإن كذلك؛ وهو
مثًال، العني عىل الغبار كوقوع الخفيف السبب وبني بينها نسبة ال عظيمة حركة فيها
والغضب كالدمع وطويلة: مختلطة حركات جملة يحدث قد الخفيف السبب هذا فإن
وذاك العظيم االنفعال هذا بني نسبة فال ذلك، وغري واأللم واالحتقار والهرب والخوف
كامنة متجمعة وافرة كمية القوى من الحي الجسم يف يوجد أنه لوال الخفيف، التنبيه

صغري. لسبب واحدة دفعة تظهر
وتنبعث يشتعل رشارة أصابته إن فإنه بارود؛ صندوق يف يحصل بما أشبه وذلك
الرشارة وتلك الكبرية القوة هذه بني نسبة فال الجبال، وتزلزل الحصون، تدك قوة منه
كغريها الحية فاألجسام مواده، يف متجمعة عظيمة قوة يحتوي البارود أن لوال الصغرية،

فيها. كامنة قوة تظهر وإنما قوة، تولد ال
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املياه1 أعامق يف احلياة

األحوال وأن حي، يشء كل من خالية البحار أعماق أن يُظن كان سنة عرشين نحو منذ
إذ ١٨٦٠؛ سنة حتى شائًعا االعتقاد هذا وبقي للحياة، صالحة غري هناك الطبيعية
٢٠٠٠ مسافة عىل البحر عمق يف الحيوان وجوَد الفرنسويُّ الطبيعيُّ أدوار» «ملن َ بنَيَّ
التي والحيوانات األرض، هواء ثقل من ثقل ٢٠٠ من أكثر ضغط وعىل مرت، و٣٠٠٠
عن بيشء يختلف يكن لم اآلخر والبعض مجهوًال، بعضها كان األعماق هذه يف اكتشفها

األحافري.
وتعددت وغريهم، واألمريكان اإلنكليز علماء لذلك واندفع األبحاث، تكاثرت ثم
خالف ال مقرًرا الشاسعة البحار أعماق يف الحياة وجود أمر أصبح حتى االكتشافات
الذي العمق هو هذا يومنا لغاية منه حية كوائن وانتشال سربه صار عمق وأبعد فيه،
أن إال مرت، ٥١٠٠ البالغ ،١٨٨١ سنة الترافاليور2 املسماة الفرنسوية السفينة سربته
ديدان سوى تكن لم الشاسعة األعماق هذه جميع من املستخرجة الحيوانات جميع
وربما السمك، من يشء بينها يكن ولم الدنيا، الحيوانات أنواع من شاكل وما وبالبيس
كان بل األعماق، هذه مثل يف الحيوان هذا مثل وجود عدم ذلك يف السبب يكن لم
مينا يف املذكورة السفينة شاهدته ما الظن هذا يقوي ومما املستعملة. اآلالت نوع من
من طائفة العني رأي العلمية حملتها رأت حيث ليسبون؛ من الجنوب إىل الكائنة ستوبال
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الحقيقة

املعروف السمك من ويصطادون مرت، ٢٠٠٠ نحو عمق إىل بأشباكهم يلقون الصيادين
الخشب، صقل يف جلودها ويستعملون لحومها، يقددون خصوصية أنواًعا بالسكوالوس3
لها يرثى بحالة البحر سطح إىل الحيوانات هذه تصل وكانت كالزيت، دهنها ويوقدون
املعدة ودافعة ا، جدٍّ متمددة هواء واملمتلئة بها تعوم التي مثانتها فتكون التهتك، من
وجميع الدم، غاز لتمدد منشقة والقرنية الحجاج، من نافرة والعني الفم، من املنبثقة

الداخيل. الضغط وبني بينه املوازنة وفقد الخارجي الضغط لخفة متفجرة األنسجة

.Squolus 3
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احلية1 األجسام وأصل احلياة

هي كما األرض عىل ظهرت أنها أحدهما: قوالن؛ والنباتية الحيوانية األنواع أصل عىل لنا
ذلك، بينها يكن ولم ببعض، بعضها تربطها صلة بينها وليس فيها، قليل فرق مع اآلن
لم — والفصائل األنواع من فيهما بما — النبات وعالم الحيوان عالم أن هو واآلخر
ومنها بسيطة، صورة يف أوًال األرض عىل الحياة ظهرت وإنما واحدة، دفعة كذلك يخلقا
هذين يف فلنبحث متتابعة؛ مستمرة فيها تغريات بحصول املركبة الصور باقي تفرعت

الصواب. إىل األقرب أيهما القولني
أن بنا فاألوىل علمها، لنا يُعَط ولم طاقتنا فوق مسائل تلك إن يقول: أن ولقائل
أن فنجيبه يكون، سوف بما أو كان بما أنفسنا نتعب أن بدون هو كما بالعالم نسلم
عليه مزيد ال ً خطأ يخطئ فهو ملعرفته، ا حدٍّ يضع حتى جيًدا نفسه يعرف ال اإلنسان
ما يفهم أن — املعارف تقدمت مهما — املستقبل يف يستطيع أحد من ما بأنه جزم إذا
مطلق، حق إذن الحية الكوائن أصل عن البحث يف الطبيعي فحق اليوم، نحن ندركه ال
سوى فيها يكن لم ولو كبرية، فائدة الكوائن هذه أصل معرفة يف إن قلنا: ذلك ثبت وإذا

لكفى. فقط العلم
من يعتقده ما باختالف يختلف الحية األجسام هذه إىل بالنظر اإلنسان مقام إن
فيها للبحث مكلف غري هو — ثابتة كونها فرض عىل أي — األول القول فعىل أصلها،
تحصل قد منفعة جلب أو عنها، له يتأتى قد رضر دفع من الحاجة تمس ما بقدر إال
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نظر فيها نظر وإذا العارضة، املساكنة بحكم منها جاوره ما يتعدى ال وهذا منها. له
وظيفة وتقرير نوع، ونوع صورة، صورة وصف عىل مقتًرصا فيها نظره كان الطبيعي
وما واملناسبة، االرتباط من بينها يكون أن يمكن قد عما النظر بقطع عضو، عضو
العالم عن خارج ألنه ما؛ يوًما رسها له ينكشف أن يرجو ال إذ النواميس؛ من يجمعها
نوع كل ألن ما؛ بناموس ويربطها معلومة وحدة إىل يردها ما عىل يقف أن وال املادي،
آخر وفكر خالق فكر بني وليس متميز، خالق فكر صورة — أجاسيز قال كما — هو
من وفكر فكر بني النسبة يدرك أن اإلنسان يقدر فال اإلرادة، مجرد إال النسبة من مثله
فهو ذلك؛ له يتم وال نفسه، الخالق العقل أدرك إذا إال املتجسدة الخالقة األفكار هذه
وقبيح، جميل بني أبنية ببناء الدوام عىل مهتم صورته» «عىل كصانع الخالق يتصور
ويقيم آخر، لسبب ال ذلك يريد ألنه يهدمها؛ ثم معلوًما زمنًا ويبقيها وحقري، وجليل
يجد أن ذلك مع اإلنسان يرجو فكيف أفكاره، يف جدَّ ملا أنسب يكون عنها عوًضا غريها
وال أصله، عن وال أصلها عن يسألها أن إذن له حاجة فال ببعضها، األنواع يربط رابًطا

إدراكه. يستحيل الطبيعة أرسار فوق رس ألنها الحياة؛ عن البحث يف نفسه يتعب أن
متسلسلة بعضها، عن آتية الحية األجسام كون فرض عىل أي الثاني، القول وعىل
يف اإلنسان يقترص فال األبسط، من والبسيط البسيط، من املركب االستحالة سبيل عىل
نوع بني النسبة إىل يتعداه بل فقط، صورة كل أو نوع، كل يف النظر عىل فيها البحث
التي األشياء وإىل بعضها، إىل بالنظر الحية األجسام جميع وبني وصورة، وصورة ونوع،
النواميس وأن شديًدا، ارتباًطا ببعضها مرتبطة األنواع أن أوًال: فريى أيًضا، خارج من
الحية األجسام بموجبها وتنمو تتكون التي النواميس نفس هي منها كل يف تفعل التي
وبني بينها الحاصل التفاعل عن ناتجة الصور يف الحاصلة االستحالة أن وثانيًا: كافة،
التي األشياء يف يفعل ما كل أن يعلم إذ أيًضا؛ ذلك غري ويرى خارج، من التي األشياء
فيها، يفعل أن يقدر وهو فيه، هي تفعل فيما — أيًضا — بالرضورة يفعل خارج من
منه، جزء ألنه أيًضا؛ نفسه يف ثم ومن به، املحيط الحي العالم يف يفعل أن يقدر هو إذن

ذلك. غري كان لو ما بخالف
يجد فهو يخرج، لم أو وحده عامًلا له وألف الحيوان عالم من اإلنسان خرج وسواء
بعض معه له أن يدَّعي أن الحق له حي جسم وكل نفسه، تاريخ العالم هذا مايض يف
أو منها، هو املؤلف املادة نفس عن متحولة صورة سوى ليس ألنه قرابة؛ أو نسبة
معرفة نفس هي حقرية كانت مهما والنباتات الحيوانات فمعرفة بها، شبيهة مادة عن
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املادة تغريات نواميس ألن لها؛ القابل التغريات ومعرفة جسمه، عمل ومعرفة اإلنسان،
وشفائها. منعها ورس باألمراض، نسميه ما رس فيها وهي كانت، أينما واحدة هي

والبلينتولوجيا واإلمربيوجنيا والزوولوجيا والفيزيولوجيا والترشيح فالطب
سجًال تؤلف اإلنسان عن تبحث التي الفرعية العلوم من وغريها واألنرتوبولوجيا،
وعليه البيولوجيا، ويسمى الحياة، علم هو واحد علم يشمله ببعضه، االرتباط شديد
خفية، مقاصد ذات إرادة أسبابها وليست متميزٍة، خالقٍة أفكار تجسد األنواع فليست
أشبه معلوم قياس عىل دائًما تعمل متزعزعة غري ثابتة لنواميس تبًعا تتكون ولكنها
لها صورة فكل متعددة، نتائج إىل نظريها وتؤدي والكيماوية، الطبيعية بالنواميس
حلها. منا يُطلب كمسألة بل تقريره، منا يُطلب كأمر ال لنا وتعرض املتممة، أسبابها
يف لدارون الشهري الكتاب انتشار منذ الحياة علوم يف حصل الذي التقدم سبب هو وهذا

ذلك. من يشء فيها يحصل أو حصل كان ملا السبب هذا ولوال األنواع، أصل
الحركة دائًما يرينا — االستحالة مذهب أيًضا يسمونه كما أو — التسلسل فمذهب
ميدان فالحياة السكون. الجراثيم أو األنواع ثبوت مذهب يرينا حيث والغلبة، والنزاع
أنواع ظفر عن وتنجيل اإلنسان، نوع فيها يشرتك ومالحم مقاتل فيه تحصل قد خصام
يف قبله كثريون علماء به قال فقد دارون، من ا جدٍّ أقدم املذهب وهذا أنواع. ومالشاة
وجات، والمارك، بوفون، منهم: بالذكر نخص القرن، هذا أوائل ويف املايض، القرن أواخر
العلوم جمعية يف املذهب، يف له املخالف كوفيه، وبني بينه حصل الذي سانتيليار، وجفروا
٢٢ نحو منذ دارون أن إال اليوم، حتى ذكره يزل ولم بفضلهما، شاهٌد جداٌل باريز، يف

إليه. نسبته يف السبب هو وهذا متني، أساس عىل ووضعه بجملته له فصَّ قد سنة
كانت حيوانية — االختالفات من فيها بما — الحية األجسام جميع أن به ويراد
صور من أو أصلية، واحدة صورة من مشتقة هي باقية، أو كانت منقرضة نباتية، أو
اشرتاك (١) وأهمها: منها كثرية، املذهب هذا صحة عىل واألدلة ا. جدٍّ بسيطة أصلية قليلة
األجسام تحول (٢) جميعها. يف واحدة فهي الحية، األجسام سائر يف الحياة نواميس
يف أنه يعلمنا العلم هذا فإن البلينتولوجيا، من نعلم كما بعضها وإىل بعضها عن الحية
متحولة مرت قد والنباتات الحيوانات من طائفة كل األرض: لتكون العديدة األدوار مدة
قد — مثًال — الفقر ذوات طائفة فإن ا، جدٍّ متعددة وأنواع فصائل بسلسلة بالتتابع
األنواع هذه من وكل الثدي، وذوات والطيور والحرشات واألمفيبيا السمك بطائفة مرت
الحية األجسام كانت فلو األثرية؛ األعضاء وجود (٣) مختلفة. أنواع بسلسلة أيًضا مر قد
أثرية أعضاء فيها يكون أن وجب ملا معلوم؛ لقصد تفعل خالقة قوة ومخلوق جرثومية
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الحقيقة

بعضها؛ عن متحولة كانت ملا ولكن منها، حي جسم يخلو يكاد ال أنه والحال لها، نفع ال
األحوال عىل متوقفان وعدمه وجودها إن إذ رضوريٍّا؛ الزًما فيها األعضاء هذه وجود كان
فشيئًا، شيئًا بل واحدة، دفعة يكون ال وهذا فيهما، األول الفاعل هي التي الطبيعية
انتشاره، أول يف الصعوبات من املذهب هذا صادف ما يخفى وال إعداًما، أو كان إيجاًدا

الطبيعيني. من اثنان فيه يختلف ال فيكاد اآلن وأما
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اجلامد1 حياة

بجديد، ليس كالحي حي الجماد بأن القول إن املوضوع: هذا يف رسالة من ثولت قال
ويموت.» ويهرم ويمرض يحيا الحجر «إن عرش: السادس القرن يف كرذان قال فقد
دائم، وموت دائم، تولد يف فهي الدوام عىل ومتغرية متحولة املادة ألن صحيح؛ قول وهو
أو الحيوان أو اإلنسان حياة عن تفرق ال الجماد وحياة الحياة، هو وذلك دائم، وبعث
حركتها، تسكن ال زوبعة تيار يف قًرسا ُمنَْدِفٌع واحدة، لسنن خاضع الكل إذ النبات؛

بعض. فوق بعضها بظلمات مكتنفان وآخرها أولها
التي الخيال افرتاضات عن النظر بقطع — وهو املادة، تحوالت أطوار أول والتولد
وعام إنسان، كل نظر تحت واقع — تخدع ما كثريًا التي الفلسفية والرباهني تضل قد
تتكون، األحياء ترى لحظة كل يف بل دقيقة، كل ففي والحيوان؛ والنبات الجماد عىل
السنن حيث من واملركب البسيط بني فرق وال ترتكب، والدقائق تنضم، الفردة والجواهر
معلومة، وصورة معلوم، كيماوي تركيب — كان مهما — فرد لكل إذ بهما؛ الفاعلة
معلومة، لرشائط تبًعا ويتم محدود، حد إىل ثابت تغريه نفس حتى معلوم، تبلور ونوع
أنه إال الدوام، عىل متغري فهو حاًال، موازنته تغريت الرشائط هذه إحدى تغريت وإذا
وإذا الجماد، كذلك خارج من التي باألحوال يتأثر الحي أن وكما الوجود، من يزول ال
وأرسع انفعاًال، أشد أحدهما إن بحيث والضعف، الشدة يف هو فإنما فرق، بينهما كان
املادة لناموس طبًقا السواء عىل وينفعالن يفعالن ولكنهما اآلخر، من ثباتًا وأقل تأثًرا،

واالنفعال. الفعل بني التكافؤ وهو األوىل،

.١٨٨٢ سنة املقتطف يف نرشت 1



الحقيقة

يتغري فيه الحرارة انتشار عند فللحال بالتدريج، ولنحمه كان، جماد أي ولنأخذ
حرارته زيدت فإن لونه، حتى الكهربائية، وصفاته وصالبته، ومرونته تبلوره شكل
تختلف حرارة يبلغ أن إىل أخرى، يف وتقاربت جهة، يف فتباعدت دقائقه رباط انحلَّ
دقائقه، تفرقت ذلك من أكثر زيدت فإن سائًال، ويصري فيذوب نوعه، باختالف درجتها
من وخروجه الفرد، الجوهر انفصال سوى الحاالت من بعدها ما هوائية حالة إىل وانتقل
الطبيعية الفلسفة وعىل نعلمها، ال أخرى سنن تحت آخر مدار يف ودخوله الكيمياء، مدار

وتعيينها. اكتشافها وامليكانيكيات
وكل املركب، ذلك موت هو املركب عنده ينحل حد كل ألن موته؛ هو الجماد وانحالل
لها آخر وال يعرف، لها أول ال دائرة محيط عىل نقطة كالتولد فاملوت بعث، يتبعه موت
يموت، يبتدئ يتكون ما أول الجماد وكذلك يموت، يبتدئ يهل ما أول والطفل يوصف،
ويبس واملاء، الهواء بفعل عنارصه2 إىل ينحل األرض معظم املكون الفلدسباث فإن
والطبيعية امليكانيكية العوامل وسائر الشتاء، وبرد الصيف، وحر الليل، وندى النهار،
تركيب يف يدخل عنارصه من عنرص كل ثم بها، يحس ال قد باستحاالت مارٍّا والكيماوية
التولد هو أين يرى ال الدور هذا ويف حيوانًا، أو نباتًا يصري أو حجًرا، يعود فإما جديد،

فقط. أطوار سوى يرى وال املوت، هو أين وال الحقيقي،
حقيقة، له وجود ال الحد وهذا والحيوان، النبات بني فاصًال ا حدٍّ األقدمون أقام ولقد
أوجه نرى الجمادات درس يف تعمقنا كلما ونحن والحي، الجماد بني ا حدٍّ كذلك وأقاموا
والحيوان أبوين، من يولد فاإلنسان تزيد، الشبه وأوجه تقل، األحياء وبني بينها الفرق
والنبات والدة، كرية يف مولودة كرية تنفصل إذ التربعم؛ أو باالنقسام نظريه من السافل
وبنيَّ «جرنز» قام أن إىل الجماد، عالم عن الحي عالم يفصل وهذا قالوا: نظريه، نبات من
املثمن، بالبورق وأشبعه محلوًال صنع فإنه بعض؛ من بعضه يتولد كالحي الجماد أن
إذا املحلول وهذا فيهما، الذي املاء نسبة اختالف يف إال بينهما فرق وال املعني، وبالبورق
يحدث أن بدون مختلفة مواد من أجسام إليه تضاف أن ويمكن صافيًا، يبقى به اعتُني
فللحال املثمن، البورق من ا جدٍّ صغرية بلورة فيه وضع إذا لكنه خصويص، حادث فيه
البورق دون فيه، الذائب املثمن البورق كل يتبلور قليلة لحظات ويف حرارته، ترتفع
ذلك يختص وال جنسه، من معينة بلورة يالمس حتى يتبلور وال ذائبًا يبقى الذي املعني

والصودا. والبوتاسا واملغنيسيا والكلس والحديد واأللومينا السليكا 2
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الجماد حياة

جماد من يتولد جماد كل أن منه ويتبني الجماد، أنواع كل يتناول بل فقط، ذكر بما
نظريه. آخر

لهما بما — الطبيعي وال الكيماوي يستطيع ال بحيث كمالها، البلورة بلغت وإذا
بلغ قد الجماد من الفرد إن قيل: نقصانًا، تكوينها يف يريا أن — والوسائط اآلالت من
األسباب من له عرض فإذا لألمراض، معرض كالحي وهو كالحي، يتكاثر ثم أشده،
زالت وإذا القروح، خدوش زواياه عىل وظهرت نظامه، فقد نموه أضعف ما الخارجية
ترهلت فربما اشتدت أو تزل لم وإن قروحه، من وبرئ نموه، إىل عاد املرض عادية عنه
جزء آخر طبيعة تتغري حتى وتحلل وتركب تأكسد فيه وحصل علته، فأعضلت قروحه،
كما أي إنسان، كل يموت كما مات وإنما مات، بل يتالَش، لم وهو تالىش أنه ويظن منه،
ألن يتالىش؛ ال الجماد كذلك عنارصه، إىل ينحل وإنما يتالىش، ال البايل اإلنسان جسد أن
راجًعا تركيب إىل تركيب من ينتقل بل يتالىش، ال منهما كالٍّ يؤلف الذي الفرد الجوهر

ًصا. ُملخَّ ا.ه. النهار. عىل الليل يرجع كما بدئه، عىل عوده
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احلياة1 أصل

شباط ٧ بتاريخ الفرنسوية، العلم جريدة يف الحياة أصل يف مقالة من «بالنشار» قال
يأتي: ما ،١٨٨٥ سنة

وغري قاحلة البدء يف كانت التي األرض أن إىل يذهبون الفالسفة بعض أن عىل
الكواكب بعض من الجراثيم من أتاها مما الحياة، فيها عرضت إنما مسكونة
يحل ال أنه لنا ويظهر مقنع، غري أنه إال محتمل قول وهو بها، املصطدمة
ذاتيٍّا األرض عىل ظهرت قد الحياة تكن لم فإن ارتباًكا، يزيدها وإنما املسألة،
أحد عىل ابتداءً ظهرت قد تكون أن فيلزم وكيماوية، طبيعية أحوال بفعل
هذا بحبال يتعلقون الذين الذاتي التولد وخصوم الشميس، نظامنا كواكب
بتعليل فيها يأتون وال املسألة هذه حل يبعدون إنما لهم األخري كامللجأ التعليل

شاٍف.
تركيب نعلم أن بواسطته استطعنا الذي الطيفي الحل أن يخفى وال
املتكون املواد نفس من متكونة الكواكب هذه أن أرانا الكيماوي الكواكب
والكربون واألكسجني والهيدروجني واملغنيسيوم فالصوديوم سيارنا؛ منها
موجودة إلخ، والزئبق واألنتيمون والبزموث والتلوريوم والحديد والكلسيوم
هذه أن الجوية الحجار فحص من كذلك علم وقد هنا. موجودة هي كما هناك
األحياء تكون أن من إذن بد فال أرضنا، يف تتحد كما هناك تتحد األجسام

.١٨٨٣ سنة املقتطف يف نرشت 1



الحقيقة

الفائدة ما هذه فوالحالة بموادنا، شبيهة جامدة مواد من فيها تكونت قد األَول
يف مروره يف بها اصطدم كوكب من الحياة أتتها إنما أرضنا بأن الزعم من
يف املادة يف وقع قد التعيض بأن األحوال كل يف اإلقرار من بد ال إذ الفضاء؛
الحياة نشوء إنكار عىل اإلرصار إذن العبث فمن الشميس، نظامنا نجوم أحد

ا.ه. األرض. يف

طمسن وليم السري هو الرجم مع وقعت الحية األجسام جراثيم أن أوًال ارتأى والذي
من يتكون إنه وقال: الربد، ن تكوُّ يف طويلة خطبة بعضهم خطب مدة ومنذ اإلنكليزي،
السري وقف حتى الخطبة أتم فما السماوية، األجرام بني الذي الخالء يف موجود بخار
تلك يف الربد ن تكوُّ فرضنا لو ألنه يقول؛ فيما يمزح الخطيب أظن وقال: طمسن وليم
وقال: رييل اللورد قام جلس وملا األميال. من بماليني األرض بلغ أن قبل لذاب األعايل
األرض عىل هبطت األحياء بذور أن وهو هذا، من أغرب رأيًا ارتأى رجًال أعرف أنا
وبأنه بإمكانه، قلت بل ذلك، بصحة أحتم لم أنا طمسن: وليم السري فقال السماء، من
املعرفة، جريدة منشئ «بركرت»، مة العالَّ ذلك ونقل فساده، عىل دليل يقام أن يمكن ال
طري؛ جبن من مصنوع فالقمر طمسن؛ وليم السري قول صح إذا قائًال: عليه ب وعقَّ

ذلك. فساد عىل دليل يقام ال ألنه
انتقادها عىل الناس أحرص وهم كثرية، وآراءهم العلماء أقوال أن والخالصة
وال صوب، كل من ملقاومته يتصدوا حتى جديًدا رأيًا منهم أحد يرتئي فال وتمحيصها،

مكانًا. للريبة فيه يروا لم إذا إال العلمية اآلراء بني رأيه يُقرُّون
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تقدم ما خالصة الكتابأو خامتة

رب��ت��وا ب��م��ا األن��ام وي��ش��ق��ى أب��ن��اءه��م ال��م��ع��اش��ر ت��رب��ي
ن��ب��ت��وا م��ا ال��ق��وم ف��ل��ي��ح��ص��د ن ال��زم��ا ن��ب��ات إال ال��ن��اس وم��ا

املعري العالء أبو

مع وكنت ٍن، تََمعُّ بكل وطالعته الكتاب، هذا صدر يف كما بالوصية، عملت قد كنت إذا
مع االندفاع عن نفسك لضبط السابقة تربيتك مؤثرات عىل التغلب من تمكنت قد ذلك
مستقًال الحكمة،2 بدعوى مصاٍد أو رهبة، أو رغبة متواٍر، أو مداٍج غري الهوى،1 عوامل

علمه. ابن يكون أن قبل هواجسه ابن فيها وهو الرتبية، ابن اإلنسان 1
الرشور. كل أصل وهما السبيل، هذا مثل عن منشؤهما والكذب الجبن فإن 2



الحقيقة

العلم،5 صميم من ليس لقول منقاٍد أو تغالبك،4 بكثرة مستهًوى غري أحكامك،3 يف
تساؤلك8 يف منقاًدا لسواك،7 مباح هو كما لك مباح فالعلم عظيم،6 عالم قائله أن ولو
ناظًرا الوضع،10 ألحكام ال الطبع الختبارات علمك ويف القلب،9 لرغائب ال العقل ألحكام
يأتي: بما مضطًرا معي االعرتاف إال يسعك فال مالبسة،11 كل عن عارية الحقيقة إىل

سواك. أحكام عن تنطق غالبًا أنك والحقيقة لنفسك، تحكم أنك تظن أنت 3
دائًما. الوحشية القوة برهان هو أو اإلصابة، دليل ليس العدد 4

عن ال النفس يف هوى عن ذلك يف يعرب وهو األرواح، «بنفق» اليوم ليفرلودج أو الطبيعي العالم كقول 5

العلم. يف مسوغ
األدراج. كثرية خزانة والعقل الرتبية، أثر من كالعوام أحالم فللعلماء 6

وفالن، فالن قال علمك كل يكون وال لنفسك، وتحكم أنت فتنظر بالنفس، الثقة فيك تتولد أن عساك 7

استسالم. عن فطري وهي َرِويَّة، عن خمري فهي بها، االعتداد غري بالنفس والثقة
يقف حتى الفطري الطفل يف أظهر وذلك كانت، مهما صامتًا الحوادث أمام يقف ال كان مهما اإلنسان 8

مصطنع. ولو تعليل عىل
النفس: يف لهوى الرغائب من بك ما لتحقيق ال باالختبار واالستجالء للتعرف 9

ال��ج��ال ذل��ك ف��ي ال��غ��ب��ن أن ال��ق��ل��ب ش��ك��ا ح��ق��ائ��ًق��ا يَ��ج��ل��و ال��ع��ق��ل تَ��راَم��ى م��ا إذا
ال��دُّن��ا ف��ي ال��ح��ق��ائ��ق ال��ع��ق��ل ع��ل��ى وتَ��خ��َف��ى ه��ائ��ًم��ا ال��ق��ل��ب ي��رى أن إال ال��غ��ب��ن وم��ا

تخطيتها إذا لئال لك تفرضه الذي الحد عند لتقف الطبيعة؛ مراقبة من املستفادة التقريرية للعلوم أي 10
ملا إليها انرصفت التي املوضوعة االجتهادية للعلوم ال منها، الغامض استجالء فيعرس عنها، تنرصف

نفسها. الطبيعة يف البحث عن انرصفت
جرحتك وإن والحقيقة فيها، االنطباع فيسهل مالبساتها وأما حقيقة، كونها إىل إال فيها ناظر غري 11

دنياك. يف حال كل يف لك أنفع أنها إال — اعتقادك يف — أحيانًا
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تقدم ما خالصة أو الكتاب خاتمة

أكثر عقلية13 فلسفتهم أو عمل، علوم منها أكثر نظر12 علوم األقدمني علوم أن أوًال:
الزمة منها أكثر مفارقة متحكمة مادية، هي مما أكثر مجردة محسوسة، هي مما
أكثر كالمية14 جسمانية، منها أكثر روحانية مطبوعة، منها أكثر موضوعة مالزمة،

مقررة. حقائق هي مما أكثر مرغوبة متمنيات اختبارية، منها
وفلسفتنا، علومنا كل طويًال زمانًا وبقيت إلينا انتقلت وفلسفتهم األقدمني علوم أن ثانيًا:

والدينية. واألدبية العقلية وعلومنا فلسفتنا روح اليوم حتى تزال وال
عقله، استعداد حتى وقوانينه، ورشائعه ونظاماته االجتماعية اإلنسان حالة أن ثالثًا:
علومه من التاريخ يف أطواره كل يف كلها مستفادة أبحاثه يف وغرضه نفسه، وأميال

الكون. يف الفلسفي ونظره

عىل الكالم علوم أو التجرد علوم وهو كتبنا، فيما فيه وجاريناهم عليه اصطلحوا ما هنا بالنظر يراد 12

يختص أن من أعم الحقيقي بمعناه فالنظر وإال خاص، نوع عىل القول هذا يف نقصده ما وهو اإلطالق،
بأن القول: ذلك مثال الصحيحة، العلوم يف عظيم شأن وله علم، كل يف الزم وهو العلوم، من بطائفة
من سقطت تفاحة رأينا وإذا محسوس، عياني دليله ولكن نظر، وإليها وبها منها الطبيعة يف يشء كل
يف ناموس وجود عىل يدل ذلك إن قلنا: ثم الثقل، بناموس سقطت إنها قلنا: فإذا األرض، إىل الشجرة
يتأيد أو ويسقط العيان، ودليله أيًضا، نظر فهذا معينة، رشائط عىل يفعل كافة لألجسام شامل الطبيعة
انحلَّ ثم معلومة صورة وأخذ وبقواها، موادها من الطبيعة يف تكون جسًما رأينا إذا وأما باالمتحان،
قلنا: فإذا العيانية، مصادرها إىل ورجعت تفككت القوى من فيها بما مواده وشاهدنا صورته، وذهبت
غري إن قلنا: ثم منظور، غري آخر مكان إىل انتقلت وأنها عنا، احتجبت وإن تفقد، لم اليشء هذا عني إن
وال بالتصور، وال يُدرك ال مما وراءها، أو أمامها أو تحتها أو فوقها بل الطبيعة، يف ليس هذا املنظور
الهوى، يطابق الذي التمني أو الكذب، يحتمل الذي الخرب أو فيه، نشأنا الذي الوهم سوى عليه دليل

فقط. الكالم علوم مباحث ومن بَْحت، مجرَّد أي سلبي، نظر األول عكس عىل ولكن أيًضا، نظر فهو
مرتادفات العقول أو النفوس هذه كانت ولقد مجرد. جوهر عندهم كالنفس هو الذي العقل معنى من 13

كما بها تسري قوة أو نفس أو عقل نفسها واألعمال العوالم من طائفة ولكل كالقوى، الكون يف مبثوثة
تشاء. حني تشاء

الحقائق يف للبحث وحده؛ العقل أحكام إىل ذلك يف منقادة املجرد، العقيل النظر يف تبحث الكالم علوم 14

النظر، يف تجرًدا يقتيض وذاك والطبائع، الكيفيات إىل ينظر الذي االختبار ألحكام ال والجواهر، واملاهيات
فاألحكام وإال اجتهادية، بل طبيعية، بالحرص ليست التقسيمات هذه كل أن عىل للعمل، تَبيُّنًا وهذا
موهوم، علم عىل وتعويل ناقص، باختبار اكتفاء األول يف هي وإنما كلها، اختبارية هي نفسها العقلية

يوم. كل املتزايد االختبار هذا من باملعلوم تقيد الثاني ويف
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يف كانت عما ا جدٍّ اليوم ارتقت قد الطبيعية املادية االختبارية العلوم أن يُنَْكر ال رابًعا:
وتغري مباحثها، إىل ا جدٍّ امليل وقل اليوم، انحطت قد الكالم علوم أن يُنَْكر وال املايض،
أن أيًضا يُنَْكر وال والدينية، واألدبية االجتماعية النظريات من عليها ترتب ما كذلك

اليوم. منها ا جدٍّ أتعس كانت املايض يف االجتماعية اإلنسان حالة
نجد كافة املسكونة أقطار يف اليوم والحكومات واألمم الشعوب بني قابلنا إذا خامًسا:
الكالم علوم كانت حيثما أنه أيًضا ونجد ذلك، كل إىل بالنظر ا جدٍّ عظيًما تفاوتًا بينها
اإلنسان وكان منحطة، الطبيعية العلوم كانت أكثر منترشة عليها املرتتبة والنظريات

بالضد. والضد كذلك، سيئة االجتماعية وحالته متقهقًرا، منحطٍّا
إليه لننظر األول، لإلنسان األوىل العصور إىل نصعد ال القضايا هذه يف وللحكم
يحيط ضئيل ملعان ذات متناثرة كشهب األرض طبقات يف املبعثرة آثاره15 خالل من
الغموض من ليل يف الضائع املدون غري التاريخ أعماق إىل ننزل وال كثيف، ضباب بها
العصور يف الشعرية القوم قرائح حاكته الذي املدون التاريخ وال حتى دامس،16
ذلك إىل ننظر بل الحماسية،18 العصور يف الوحشية أميالهم نسجته أم امليثولوجية17
األديان عهد من بل الحديث، تمدننا عليه بنينا الذي القديم19 اليوناني التمدن عهد من

يُْستََدلُّ والذي الجيولوجية، العصور يف والحيوان اإلنسان تسلسل يف يبحث الذي األحافري علم يف كما 15

تكوينه يف اليوم نفسه إىل منه الحيوان إىل أقرب وهو طويلة، دهور عليه مىض اإلنسان أن عىل منه
بكثري. منه أرقى ليست املعيشية أحوالها يف اليوم حتى منه قبائل تزال وال الطبيعي،

القليلة بمصنوعاته عليها وامُلْستََدل التاريخ، قبل بما املسمى عهده من طويلة حقبة يف كان كما 16

يف آالته وسائر سالحه فيه يصنع اإلنسان كان الذي الصواني، العرص أو الحجري كالعرص الشأن؛
الصلبة. الحجارة من معايشه

نظام يف تتحكم ا جدٍّ كثرية عندهم اآللهة فكانت إله، مظهر أو إلًها الطبيعة يف يشء كل كان حيث 17

وترمي الحظوظ، وتقسم األمراض، وتجلب البحار، وتهيج الرياح، فتثري أدبيٍّا، أو كان طبيعيٍّا يشء، كل
أشعارهم. يف مدونة شهرية مواقع معهم ولها أرضهم، يف وتساكنهم العشق، بسهام البرش

هذه روح يزال وال أشعارهم، بذلك تشهد كما والحروب، والقتل الغزو يف الفخر كل كان حيث 18

النبوليونية. الحروب الحماسية الحروب هذه عهد آخر وكأن قلٍَّة، عىل ولكن اليوم، حتى األمم يف املفاخرة
بالعرفان. العمل فيه اجتمع األقدمني عن وَصَلنا ٍن تمدُّ أرقى شك ال هو الذي 19
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أكثر كانت فاألقدمون املسكونة،20 أكثر يف بها تأتمر التي األمم نظر يف موحاة أنها املعتقد
التقريرية، الطبع معلومات من هي مما أكثر االجتهادية العقل موضوعات من علومهم
تعرُّف يف تمكنهم لم األمر أول يف اختبارهم قلة ألن العلوم هذه عندهم كثرت وإنما
تربط التي فيها، الحقيقية النسبة عىل الوقوف من فيهم، والتي حولهم التي األشياء
لهم فتبدو طويلة، املتالزمات من سلسلة يف كثرية أحيانًا الختفائها باملسببات؛ األسباب
القول الجهل هذا حيال فيهم فغلب متصلة،21 مرتابطة هي حيث منفصلة متفاكة كأنها
إىل ونظروا ضابط،22 تحت أفعالها يف تفع ال التي املتحكمة، املفارقة الغريبة باألسباب
من فيها وانتقلوا الغريبة األسباب هذه تعرف يف وجدُّوا ذلك، خالل من كلها الطبيعة

كثرية معتقدات من راقية بقية هي بل البرش، بني قامت التي الوحيدة ليست اليوم الشائعة األديان 20
اجتماعية لغاية عنها متحولة هي أو أتباعها، نظر يف موحاة وكلها اندثرت، ثم القديم، يف شائعة كانت

سياسية. أو
ا، جدٍّ قديم أنه نظرنا ويف بنفسه، قائم كمرض القديم الطب يف مذكور غري فهو الزهري ذلك مثال 21

ألسباب — والسل كالرسطان قديًما تجعله لم وإن وهي القدم، يف عريق أنه عىل تدل النوعية وطبيعته
البحث تحرينا وإذا القدم. منذ املوصوفني والحصبة الجدري دون تدعه ال أنها إال — املقدمة يف أوردناها
ينطبق ما فيها مذكور أنه أو القديم، الطب كتب يف مذكورة املتفرقة أعراضه أن عىل أدلة نعدم ال جيًدا
لهذا أن يخفى فال بعض، إىل بعضها األعراض هذه نسبة هو يعرفونه يكونوا لم الذي ولكن عليها،
األعراض هجوع بعد عليهم يصعب فكان طويلة، بينها الهجعة تكون قد ممتازة، أطوار ثالثة املرض
مرض أنها عليهم فيذهب بهما، عالقة الثالثية ولألعراض بها، عالقة الثنائية لألعراض يجعلوا أن األولية

واحد.
األمراض اعرتضته ملا ذلك ومع الطبيعية، األمراض بأسباب قال من أول هو أبقراط أن يخفى ال 22

األسباب عنها ينفي أن يستطع لم املعروف القياس عن الخارجة الغرائب من فيها ما وشاهد العصبية،
الطب ومنها الطبيعية، العلوم لنقص روحانيتها نفي مشقة يتجشم لم أنه يف معذور وهو الروحانية،
عما فضًال برهانه، يف دائًما يفعل أن يحب كان كما العلمي، الدليل إقامة معه يتعذر نقًصا عرصه، يف
مخاطب وال اإلنسان فيسمع اليوم، لنا تبدو تزال ال كما األمراض، هذه ظواهر غرابة شدة من يراه كان
غريبة أعماًال أحيانًا ويعمل اليقظة، أو النوم يف كان سواء ضاغط، وال ويحس مرئي، وال ويرى منظور،
يف يتخبطون اليوم علمائنا من كثريون يزال ال حتى — عذرنا ما ولكن الصحة. بحال وهو عنها يعجز
أن سيما وال املعضالت، هذه أكثر حل علينا ل سهَّ شأًوا بلغت الطبيعية العلوم أن مع — املسائل هذه
كما البعث، يف الحديث كتابه يف أوليفرلودج فعل كما غريب، كل نفى انجالء لنا انجىل األمراض علم
ولو الطبيعيني، العلماء من أنه مع األرواح»، «نفق عن األغرب القول بهذا أتانا حتى املقتطف لخصه

القول. هذا أمثال عىل غلب ملا طبيبًا ذلك مع كان
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الكون يف ونظرياتهم الفلسفية علومهم وضعوا وهكذا املبدأ،23 حتى تجريد إىل تجريد
رضورة. ناقص فهو الناقص عىل بُني وما ناقصة، مراقبة عىل واالجتماع

اإلضافة بأن حدًسا أو املحسوس إىل ميًال به أنَّ ولو ذلك، عن منهم شذ من وقلَّ
الوهم، لدفع له كانت التي االختبارية املستندات لقلة منه؛ املستفادة األحكام يف إال ليست
مما باملثل، املثل فيدفع نفسها، الكالم علوم عىل التعويل إىل أيًضا نفسه هو فيضطر
ألن واإلبهام؛24 الغرابة يف مخالفيه كالم عن كثريًا يفرق ال مضطربًا كالمه يجعل كان
ال املجردتني والغاية السبب إىل الكون يف مباحثهم يف نظروا القديم يف الفالسفة جميع

الواقع. عن بهما وانرصفوا يدركوهما، فلم املحسوس، الكائن تعرف إىل

وللفلسفة املقيد، النظر عىل املجرد للنظر األقدمني علوم يف الغلبة استتبت األسباب فلهذه
إىل نظًرا — واعتُِربَْت االختبار، علوم عىل الكالم ولعلوم املادية، الفلسفة عىل الروحانية
الراقية، العقول فيها استغرقت التي العالية26 العلوم من — ووعورتها موضوعها25
االختبارية العلوم روح قريب عهد إىل وباتت سواها، عن ورصفتها قواها، فيها واستنفدت

أيًضا.27 نفسها
غلب حتى أرسطوطاليس،28 بكتب إلينا انتقلت التي هي وعلومها الفلسفة وهذه
والدينية، واألدبية العقلية علومنا عليها فبنينا األرسطوطاليسية، الفلسفة اسم عليها

فيها وجروا عمل، كل يف حينئٍذ القصد للزوم أيًضا؛ الغاية إىل ينظروا أن اضطروا املبدأ إىل نظروا ملا 23

ذلك؛ كل تنفي هي كما العالم هذا أشياء كل أن مع أيًضا، بالتجرد فيها وقضوا نفسه، املبدأ يف مجراهم
الرضورة. إال غاية وال مطلًقا، الطبيعة يف استقالل ال إذ

أيًضا. القديم يف أنفسهم املاديني الفالسفة شأن 24

القصد. أي والغاية؛ املبدأ عن البحث 25
الحواس. علوم فوق وهي عقلية، علوم أنها باعتبار 26

ومع مقرر، علمهم يف نظام لها كان الطبيعية الحوادث وسائر الجوية واألحداث السماوية األجرام 27
كله؛ النظام يتغري أن غري من األمور بعض يف النظام هذا بمخالفة التسليم عليهم يصعب يكن فلم ذلك

حالها. عىل العوالم سائر بقاء مع — مثًال — األرض أو الشمس حركة كتوقيف
عن عبارة هي كتبًا فيها وترك عرصه، علوم بكل أحاط وقد رئيسهم، أو الفالسفة شيخ ويسمى 28

وهو عديدة، أجياًال فيها يشتغل فوقف للعقل، ا حدٍّ بها رضبت ولكنها «موسوعة»، حقيقية أنسيكلوبيذية
سنة عرشة خمس كبلر بقي وقد نفسها، الصحيحة العلوم يف حتى يتخطاها أن يتجارس وال عليها يبني
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يشء، كل عندنا مازجت حتى فينا رسخت ونظرياتها االجتماعية، نظاماتنا وسائر
اليوم. حتى عقلنا يف يعمل مفعولها يزال وال

ونظرنا اليوم، إىل أرسطو عهد من املقصودة وغاياتها املوضوعة العلوم تحرينا وإذا
بأجيل الحقيقة هذه لنا ظهرت والفالسفة العلماء من بعده اشتهروا الذين مباحث إىل
أنها عىل كافية داللة ويدلنا حقيقتها، بيان عن يغني العلوم هذه أسماء ذكر بل بيان،
املستفادة الطبع معلومات من ال التجريدية، املباحث إىل املنرصف العقل موضوعات من
هو الذي نفسه الطبيعي والعلم النفس، وعلم اإللهي، كالعلم املحسوس؛ يف البحث من
كالعلوم وهي اآللية، والعلوم العقلية، والعلوم املعنى، يف عندهم اإللهي العلم مرادف
كعلم ا؛ جدٍّ كثرية فرعية علوم األصلية العلوم هذه من علم كل وتحت التجرد، يف العقلية
وسائر اللدني، والعلم األصغر، حتى األكرب والفقه الالهوت، وعلم الكالم، وعلم املنطق،

إلخ. واملعاني والبديع كالبيان األدب: علوم

باإلحاطة مقرونة بها اإلحاطة كانت حيث اليونان؛ بعد استقالًال العلوم هذه شأن زاد وقد
لْت وتََسفَّ فروعها، وزادت كذلك، تجرًدا وزادت أيًضا، االختبارية العلوم فروع بسائر
هذه كل صارت حيث الخاصة،29 املعاهد لها وشيدت املبتذلة، السخافية املباحث إىل أيًضا
للوقت وامُلَضيِّعة مشاغله، كثرة عىل للعقل الشاغلة — االعتقادية الكالمية النظرية العلوم

أرسطو لحركة احرتاًما بها يرصح أن يتجارس وال الصواب، هي للكواكب األهليليجية الحركة أن يرى
املستديرة.

يف اليوم هي كما الدينية املدارس عن وعدا أوروبا، يف عهدها أول يف كانت كما الجامعات عن عدا 29

العلوم الشعب لتعليم املقامة العلمانية حتى األخرى، املدارس فإن املسلمني؛ وعواصم الكثلكة عاصمة
وهو شبابه زهرة التلميذ بها يَِرصُف وهي العلوم، تلك بغري االعتناء قليلة اليوم حتى تزال ال الالزمة،
أمور يف وهو كالطبل، منفوخه الدماغ مثقل الدنيا إىل يخرج بها امتأل إذا حتى بالفارغ، الفارغ يحشو
ديانا وغرام فرعون، وحلم وعشقها، كليوبطرا ثوب لك يصف ولكنه هبنقة، من أجهل العلمية الحياة
لك: ليقول طويلة صفحات ويمأل الفضيلة؟» ما أدراك وما «والفضيلة، مثًال: لك يقول ثم بديًعا، وصًفا
نفسه اليشء يف هي هل وتخصيًصا: إطالًقا الرذيلة تحديد يف األمر عليه يشكل ثم الرذيلة، غري إنها
بل كذا، ويُعَرب كذا، يعني البيت هذا إن متشامًخا: لك يقول ثم مقيًدا؟ هناك أو هنا فيه أم مجرًدا،
االتساخ عن ترتفع ألنها القوم؛ اصطالح يف العالية اآلداب من هناك ما آخر إىل فالن بل لفالن وهو كذا،
أنه يحسب وهو باملعجزات، وأتى الصفحات، مأل فإنه يفد؛ لم أو أفاد عنده وسواء املادة، بأوساخ

السخافات. عىل ولكن … العقل يُروِّض
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وال كوًخا، تشيد ال والتي املفيد، باملحسوس االهتمام عن للفكر والصارفة ِه، ِقَرصِ عىل
األودان، ويطيل الجبة، فيلبس واإلمام، والفيلسوف العالم بضاعة وحدها بيضة30 تقيل
الخلود، رس اكتشفت كأنه اختياًال مشيته يف ويتهادى العمامة، ر ويُكوِّ القلنسوة، ويقرن
أو قبة، الحبة أراك قصة حاك إذا حتى والخلط، الخبط رس سوى حقيقة اكتشف وما
برهانه يف مقيد غري هو إذ شاء؛ ما يروغ أن أمكنه كالمية نظرية قضية عن التعليل أراد

املحكم. برهانهما يف وامليكانيكي الريايض تَقيُّد املتقلقل
يف األلوف مئات بمئات تعد التي الكثرية املؤلفات عىل إجمالية نظرة ألقيت وإذا
الراقية القوى من فيها رصف وما األدبية، العقلية الفلسفية املختلفة املوضوعات هذه
واالنرصاف الفارغة، املباحث إىل امليل من والطبائع العقل يف بسببها رسخ وما ضياًعا،
أعلم فال والتغرير، التضليل من االجتماعية األمور يف أحدثته وما النافعة، العلوم عن بها
سينا والبن الفلسفة، هذه أورثنا الذي ألرسطو كثريًا ُمْمتنٍّا تكون أن لك يجوز كان إذا

بعده.31 إلينا نقلها الذي

وإال ورشبًا، أكًال كلها ليست الحياة إن ويقولون: ذلك سماعهم عند املعرتضون يقوم ما أرسع ما 30

نقول: ولهؤالء أيًضا، أرق غذاء يتطلب فالعقل ماديٍّا غذاء يتطلب البدن كان فإذا حيوانية، الحياة كانت
بقي إذا إال تشبعه ال وهي وخياالت، وأحالًما أوهاًما للعقل الرقيق الغذاء هذا يكون أن يوجب ال ذلك إن
إىل بها والتوصل املادية، الحقائق أرسار عىل ووقوفه الصحيحة، العلوم يف بحثه ويف الجهل. يف يمرح
تعادلها ال ولذة طيب، وأكل شهي، غذاء االجتماع مصالح عىل وتطبيقها معايشه، يف النافعة االخرتاعات
وكبلر األرض، دوران اكتشف ملا وغلييل النوعي، الثقل اكتشف ملا فأرخميدس املوعودة، اللذات كل
تضاهيها ال عقلية بلذة شعروا الجاذبية ناموس اكتشف ملا ونيوتون األهليليجية، الحركة اكتشف ملا
للسخرية، وعرضوها أنفسهم نسوا إنهم حتى — أيًضا جسمانية لذة وهي — الجسمانية اللذات كل

سبيلها. يف املوت استعذب وبعضهم
حتى األقدمني، علوم فيها جمعوا كتبًا تركوا أنهم يف يتشابهون وأرسطوطاليس وأبقراط سينا ابن 31
التباين؛ من فيها ما عىل وفلسفتهم األقدمني علوم جمع فأرسطوطاليس واضعوها، كأنهم إليهم نسبت
للقوات املجال يفسح هو إذا الكون مادية يثبت تراه فبينا له، املنسوبة الكتب يف املناقضات كثرت لذلك
األثرة سلطان يؤيد تراه والتعاون االشرتاك مبادئ عىل االجتماع نظام وضع يحاول تراه وبينا الرسية،

املجردة. وفلسفته العقلية لعلومه كانت إنما الغلبة ولكن واالسرتقاق،
وهذا بالفلسفة. اعتنى قلما وهو طبيعيٍّا، علًما جعله حتى هذبه ولكنه القديم، الطب جمع وأبقراط
مًعا، وأرسطوطاليسهم العرب أبقراط أو سينا ابن أما تقدموه. الذين سائر فوق يضعه عظيم له فضل

والغرب. الرشق يف لها النارش كان حتى أرسطو، فلسفة إىل مال الفلسفة ويف االثنني، فيه جمع فقد
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يل: وقل رشد، البن التهافت وتهافت للغزايل، الفالسفة تهافت من فصًال اقرأ بل
املنطقية، القضايا عىل املقامة الجدلية العقيمة املباحث إىل نظرك ألفت بل تفهم؟ ماذا

سليمة. عقول عن ذلك كل يصدر أن يجوز كان إْن يل: وقل
استحالية سخافية مسائل يف الضخمة املجلدات قراءة استطعت إن حاول بل

الهذيان! عن كثريًا يفرق ذلك كان إذا يل: وقل وتحريمية، وتحليلية
قوى كل فيه يبتلع كاد حتى اليوم طما الذي الجارف السبيل هذا إىل انظر بل
العقل منتجات من أنه العقول يف راسًخا يزال ال فيه االعتقاد أنَّ سيما وال اإلنسان،
والدينية والعقلية الفلسفية العلوم إىل تطرق كما بعد الريب إليه يتطرق ولم الراقية،
أقاصيص عن عبارة وهي ا، جدٍّ اليوم سوقها الرائجة األدب كتب سيل به أريد نفسها،
غريب32 بكل الطافحة وليلة ليلة ألف حكايات من اإلنسان مع ارتقت خيالية موضوعة
مع الخيال يف والرقة الوصف، يف والدقة السبك، يف بالتأنق اليوم املتناهية األقاصيص إىل
وقل الراقية، حتى العقول عىل سلطانها إىل انظر ثم الحقيقة، عن الحالني كال يف بعدها
االجتماع لقوى تبذيًرا جملتها يف أليست نفسها؟ األدبية بل العلمية منفعتها هي ما يل:

واحد؟ آن يف للعقل وتضليًال
التعاليم من عليها بني ما وكل الفلسفة، هذه عىل القضاء يف ترددك وينقلب
علومه يف التقدم عن اإلنسان لوقوف السبب كانت أنها علمت إذا السخط إىل املوضوعة
حاالٍّ يزال ال وطيفها اليوم، حتى شديًدا فينا أثرها يزال وال عديدة، قرونًا الصحيحة33

واألطيار. الحيوان لغات وفهم الحجار، واستنطاق والغيالن، والعفاريت والجن الشياطني كحكايات 32

اللغط بدليل األمم، أرقى بني حتى البرش، عىل غالبًا الطبائع يف العريق الغريب إىل امليل هذا يزال وال
وألبس الحيوانات، لسان عىل جعلها التي «روستان»، الفرنسوي للشاعر كالر» «شنت رواية أحدثته الذي
بها وأشغلوا الوفود، لها أوفدوا حتى وأمريكا أوروبا يف األدب عالم أقامت أنها كيف جلودها؛ الناس
حكايات من ليست كأنها فيها الفكر سبق وتنازعوا الطوال، الفصول لها وعقدوا الربقية، األسالك
باريس مدينتهم بغرق اهتمامهم من أكثر بها أنفسهم الباريسيون واهتم ألطفالها، رشقية عجوز كل
فإنهم دونه؛ الحيطة أخذ عن مهندسوهم وغفل بالغرق، وتهددهم نهرهم طغى إذا غرو وال بالطوفان،
سبيله يف اليوم يقف ال الذي الجارف السيل من ُكتَّابهم أقالم من يتدفق مما أهم هو بما عنه شاغل ىف

سد.
املريض عىل املرض درس عليهم يفرض علمهم أن مع أنفسهم األطباء فإن الطب؛ لذلك مثاًال خذ 33

جواز عىل للحصول الكالمية العلوم إجادة سوى عرش الثامن القرن حتى همٌّ لهم يكن لم نفسه،
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نزال وال بسطها، أسلوب يف أو تأييدها34 يف كان سواء نفسها، الطبيعية علومنا عىل حتى
ذلك من لنا مما ووصفي، لفظي35 تعقيد كل عليها بإدخالنا فهمها ب نَُصعِّ اليوم حتى

مبتذلة. تضحى بسيطة وصفت إذا الحقيقة كأن القديم، الرتاث
تعويد من واالختبار العمل إىل االلتجاء دون البحث، يف االلتزام هذا يف بما وناهيك
السفسطات متن ركوب من حينئٍذ عليه أسهل يشء وال اإلغراب، حب عىل وتربيته العقل
الراقية العقول وأصحاب أنفسهم العلماء ترى أال نفسها، املادية العلوم يف حتى املنطقية،
أثمن ويرصفون فارغة، مباحث إىل اليوم حتى يميلون أنهم كيف قاطبة املسكونة يف
لو ما االلتفات من ويعريونها القديمة،36 األدبية اآلثار هذه عن التنقيب يف أوقاتهم
ال فوائد االجتماع ألفادوا أمامهم؛ بما واالشتغال الصحيحة،37 العلوم يف بعضه رصفوا

التضليل. زيادة من ووقوهما تُْحىص،
تناول بل والطبيعية، الصحيحة العلوم عىل املجردة الفلسفة هذه يقترصرضر ولم

نفسها. األديان حتى يشء كل

أبقراط كتب يفرسون وهم الجامعة أو املدرسة يف وقتهم يقضون فكانوا بصناعتهم، العمل لهم يجيز
والدينية الفلسفية املبادئ عىل ليطبقوها بها الطبيعة ويُخطِّئون ويَُؤوِّلونها، ُمنَزلة، كأنها وجالينوس
الجدلية، املشاغبات عىل التدريب يف وقتهم يرصفون فكانوا فاسدها، ليصلحوا يحققونها أنهم ال مًعا،
عىل العويصة املعقدة العريضة الطويلة والجمل املقعرة، باأللفاظ ينمقونه بخطاب أجادوها إذا حتى
كما دينية سيامة نفسه الديني الجامعة رئيس يد من أطباء وسيموا أكفاء، أنهم حينئذ اعتربوا الفهم،
كل فكان اليوم، واملحامون قضاتنا يتقلدهما كما والقلنسوة الجبة وتقلدوا واألساقفة، الكهنة يسام

اليوم. كثريين شأن هو كما لسان، وذرابة جدل صناعة أي مخرقة، علمهم
باملشاحنات عهدنا وما العناء، من تأييدها أوجب ما عليهم خفي ربما العلوم هذه إىل ينظرون الذين 34
وإثبات الوزن، القابلة غري السوائل نفي مثل من ببعيد، الحارض يف واضحة لنا تبدو مسائل أوجبتها التي
املقرر، حكم يف اليوم يعد مما إلخ، والتحول النشوء مذهب وتأييد الحيوي، املبدأ ونفي القوى، تحول

الفلسفة. تلك نول عىل منسوجة براهني استعمال إىل أحيانًا تأييدها يف أنفسهم الطبيعيني واضطرار
لعدم ومنه املعقدة، السبل لسلوك فبينما الكالم علماء مباحث خطة أثر من أصيل منه التعقيد هذا 35

العلوم. من الحديث عىل املألوف الكالم انطباق
خشب». قنطار عىل دبس «درهم املثل: يف كما فهي الفائدة بعض أحيانًا فيها وجد إذا 36

يف تشتغل ماليني من كرسية أجزاء إال ليسوا الصحيحة العلوم يف اليوم حتى املشتغلني أن علمت إذا 37
لالجتماع تحصل كانت التي الكربى الفوائد أدركت ذلك؛ عن نجمت التي الكثرية الفوائد ورأيت سواها،

إليه. يؤدي ما وإىل العمل إىل انرصفت لو القوى هذه كل تنارص من
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االجتماعية الوحيدة الرشيعُة الدينيِة الرشائع بني فإنها القرآن، رشيعة مثاًال خذ
عىل تقترص لم أنها بمعنى حقيقية، دنيوية أغراض إىل ترمي التي املستوفاة38 العملية
الجزئية، باألحكام ا خاصٍّ اهتماًما اهتمت بل الرشائع، جميع بني الشائعة الكلية األصول
رشيعة الجهة هذه من وهي أيًضا، العبادات فروض حتى املعامالت، أحكام فوضعت
وأثمار أشجار من الحكم هذا من فيها تخرج لم نفسها الجنة إن حتى مادية، عملية

هنالك. ما آخر إىل وأنهار
حالة إىل بالقياس سواهم عىل دنياهم أمور صلحت عليها اتباعها جرى وطاملا
علوم عليهم دخلت حتى الوجود، هذا يف نسبي يشء كل ألن العصور؛ تلك يف البرش
الدين، عىل وأطلقوها الكالمية، العلوم إىل بها فمالوا املجردة، ومباحثها الفلسفية اليونان
الصويف، النظر من النوع هذا تمكني يف ها ورشُّ بينهم، البدع فكثرت األكرب؛ الفقه ووضعوا
النظرية، واملنازع املجردة، املرامي إىل املادية العملية الدين غاية عن بذلك فانرصفوا

مطلًقا.39 بالدين له عالقة ال ما إىل حتى عليها، املقامة األدبية الجدل علوم وسائر
كان كما التقريرية، الوصفية خطته من فانقلب نفسه؛ شعرهم عىل حتى ذلك وحل
أكثره صار بأن فيه وتبذلوا الواهية، الخيالية الصورة هذه إىل الجاهلية يف فيه الغالب
اختالقهم يف وإغراقهم تزلفهم، يف نفوسهم ذل ومرمى غزلهم، يف تهتكهم حال لسان
مجتمعهم يف وجهتهم بقيت ولو اليوم. حتى متقهقرين زالوا وما فتقهقروا، ذًما أو مدًحا
ما إال االرتقاء، عن يصدهم حائل وجههم يف قام ملا فيه، هي كما وحدها القرآن رشيعة

ومواعظ ِحَكًما كانت وإن — عيىس ورشيعة مستوفاة، غري ولكنها أيًضا، عملية مادية موىس رشيعة 38

بخالف الدنيا، الحياة من أكثر الروحاني العالم إىل نظرت جملتها يف أنها إال كلية، أصوًال تعترب —
حقيقي. قانوني مادي عميل اجتماعي نظام فإنها محمد رشيعة

صاحب تتجشم والتي اإلسالمي، العالم أطراف من املنار مجلة عىل ترد التي السخيفة األسئلة إن 39

جواز مثل من الدين، فهم يف القوم تقهقر مبلغ عىل تدلُّك مضطرٍّا عليها الرد مشقة املفضال املنار
الوفاة، وعدة واإلفطار، الشمس وغروب الزي، يف باإلفرنج والتشبه موته، من للتحقق امليت دفن تأخري
األسئلة وهذه إلخ، الغناء وإباحة الصوفية، عند والتجزؤ القرب، وعذاب والتواجد، بالرقص هللا ذكر وجواز
والقرآن قربه، يف النبي عظام لها تضطرب التي األسئلة من ذلك وغري املجلة، من واحد عدد من مأخوذة

يفقهون. أنهم لو منها بريئان ورشيعته
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وضع نفسه الحكيم الشارع أن غري األيام،40 عىل جمدت اجتماعية رشيعة كل من يقوم
لعلهم حياته يف قرآنه يف آتاها التي نفسها النسخ بآيات الجمود ذلك من مخرًجا لهم

يتدبرون.41
وال أيًضا، االجتماعية اإلنسان أحوال يف وقع أسوأ الفلسفة هذه لروح كان وقد
حتى — أوروبا كانت فقد القريب، املايض إىل انظر بل البعيد، املايض يف الوقوف أكلفك
ويستولون املطلقة، السيادة بحق يَحكمونها األُمراء ِملَك — سنة» ١٥٠» قريب عهد إىل
وكانت بالزواج، أو باملرياث يقتسمونها أو ويضمونها ملكه، عىل املالك يستويل كما عليها
يكن لم الذي الشعب، إىل يشء كل كان الذي األمري من تحت، إىل فوق من ترسي السلطة
يُباُع املتاع شأن إال التاريخ يف شأنه يكن ولم صوت، أدنى له يكن فلم مذكوًرا، شيئًا
والقوانني النظامات سن أو تحكمه، التي الرشائع اشرتاع يف حق له يكن ولم ى، ويُْرشَ
املبادئ تلك كانت فقد ذلك ومع مطلًقا، أدبي وجود له يكن لم وبالجملة تسوسه، التي

مجدها. وإبَّان زهوتها يف عليها، القائم الدين سيما وال الكالمية، والعلوم الفلسفية
ونظاماتنا رشائعنا يف ذلك كل أثر أن كيف لرتى اليوم الحارض إىل انظر بل
ويرصفنا مجتمعنا، يف يتنازعنا يزال ال حياتنا يف وغايتنا معامالتنا، وسائر وحكوماتنا،
التعاليم تؤيد تزال ال الحكومات أن وكيف بعًضا، بعضنا تمزيق إىل ويدفعنا تعاوننا، عن
الشعب؛ عىل بها لتطمس الخاصة42 املعاهد لها فتقيم واملظاهرات، بالقوة عليها املبنية

من خاٍل أنه ولو الجمود، من فيه املسنونة القوانني ككل ولكنه زمانه، يف آية كان نابوليون قانون 40

ليت ويا الرضر، تفاقم بعد إال إليه يلجأ فال بطيئًا، األيام مدى عىل تحويره يجعل ما الدينية، الصبغة
االلتجاء وجوب من إليه صار وبما املشتبكة، املرتبكة النظامات من عليه أُدخل بما اليوم هو بل ذلك!
كثرية. أحيانًا بالغاية يذهب االجتماع رجل يف َقيٌد الكالم علوم كسائر والتفسري التأويل يف التخريج إىل
ذلك بعد أرضهم الذي هو العملية، الحياة إىل رصفهم إذ فأرشدهم؛ األول يف املسلمني نفع الذي 41
الذي هو الدنيا، الحياة عن فأمالهم أصباهم إذ األمر؛ أول يف النصارى أرضَّ والذي برشيعة، قيدهم إذ
الزمان بحسب اإلنسان مع تتغري أن من رشيعة لكل بد ال إذ برشيعة؛ يُقيِّدهم لم ألنه ذلك؛ بعد نفعهم

واملكان.
هي بل لخذلها، وال لنرصها ال مطلًقا، فيها يٌد الراشدة للحكومات يكون أن يجوز ال الدينية املعاهد 42
ال األمة بمال امُلشاَدة الحكومات ومدارس تهوى، ما عىل الخاص بمالها تشيدها الجماعات حقوق من
الغاية ألن محال؟ وهذا فكيف واحد، دين من كلها األمة كانت ولو دينية، معاهد فيها تُشاد أن يجوز
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ينترص أنه كيف نفسه الجاهل الشعب هذا إىل انظر بل عليه،43 العمياء السيادة لحفظ
يف كما امتهنته كأنك عليك قام جهله من تخرجه أن حاولت فإن نفسه، عىل لسواه بها

القول: هذا

ي��م��ت��ه��ن ف��ه��و ت��ص��ن��ه ف��إن م��ت��رب��ة اع��ت��اد م��ا إن وال��م��رء

كل غاية حيث وملوكه؛ وحكوماته بأممه السخيف الرشق يف ال ذلك كل إىل انظر
ما عىل اليوم املمالك أرقى يف إليه انظر بل مجتمعه،44 يف غاية كل تفوق العلوم هذه
أن معرفتها فمع ومنعة، عزة املايض يف عليه كانت عما الجسيم الفرق من عليه هي
برضاها،45 الباقي عن تتنازل ال فهي املايض ترهات من كثريًا بهجرها كان إنما ارتقاءها
هذه طي تحت واألفراد الجموع بحق يوم كل تُرتََكُب التي الكثرية الجنايات إىل انظر بل

ال والحكومات فقط، الخاصة معاهده يف يُعلَّم أن يجب فالدين الدين، تعليم ال العلم تعليم منها األوىل
مصالح يف تجمعهم أن منها يُطلب مختلفة معتقدات من أقواًما تحكم هي طاملا دين لها يكون أن يجوز
كذلك اآلن حتى املجتمع حظ لسوء وهي الدمار، عىل العاملة هي كانت وإال مشرتكة، واحدة اجتماعية

حراميها.» «حاميها املثل: هذا يف هي كما املسكونة، أكثر يف
وتنرصها حق، غري من بالدها يف الدينية الجمعيات تحارب اليوم الجمهورية الفرنسوية الحكومة 43
فلتحاربها نفوذها، بها تنرص وهنا سمومها، زرع تقاوم هناك أنها نزعم أيًضا. حق غري من الرشق يف
لحمايتها، السياسية الحقوق من أُعِطيَته بما هنا ولتنرصها باملصادرة، ال الصحيح التعليم بنرش هناك

أعيادها. حفالت يف بالتصدر ال
الواحد، وطننا يف االجتماعية املصالح تذكر وبها جامعة، كل فوق تزال ال رشقنا يف الدينية الجامعة 44
ويف األدبية، كتاباتنا يف حتى يشء كل يف بيننا نحرشها اليوم، حتى الداخلية االختالفات كل سبب وهي
ذاك، عىل والسالم هذا، عىل والصالة والحمدلة، البسملة كالم من كتابة تخلو فقلما السياسية، جرائدنا
وتزيدنا عقولنا، عىل عواطفنا وتغم فينا، ينبض العرق هذا يفرت ال حتى الدين، بكتب خاص هو مما

االجتماعية. مصالحنا يف عمانا عىل عًمى
حكومتها وامتيازات السخيفة، تقاليدها عن تتنازل ال األمريكان بعد األمم أرقى أنها مع اإلنكليز أمة 45
السخافات من ذلك وغري التتويج، وحفلة واأللقاب األعيان كمجلس أعماقها إىل تصل بهزَّة إال املجحفة

اليوم. بدأت قد االجتماعية الثورة بهذه وكأني ا، جدٍّ عليها الحريصة
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اآلن، حتى الناس بني شائع هو كما واألوطان،47 األديان46 مرامي عليها القائمة املبادئ
بها.48 ا تامٍّ صالًحا يصلح ال املجتمع كان إذا ذلك بعد تستغرب وال

فيه الرشقي إن القول: لزمنا كله ذلك حيث من عمليٍّا نظًرا االجتماع إىل نظرنا وإذا
نظر علمه إن أي حالم، اليوم حتى علومه يف وهو ُعْمدة، ال َفْضلة خاص نوع عىل اليوم
الحد، هذا عن تعليمها يف تخرج ال الحديثة العلوم تعلمه التي واملدارس عمل، منه أكثر
يقتسمها هو بل لها، للعمل إيجابي ال املنفعة، القتسام سلبي رشيك االجتماع يف فهو
استثنينا وإذا الداخل، من معارًضا سبيلها يف ويقوم الخارج، من إليه ورودها يف مرغًما
ممن وسواهم واألدنى األقىص الرشق أهل اليوم يشمل الحكم هذا إن نقول: نوًعا اليابان
أطلقنا ولو الراقي، العميل العلم يف اليوم لها شأن ال التي األمم من جمودهم يف شاركهم
النافع،50 غري وقتل النافع عىل اإلبقاء يف النحل كرشيعة وهي «شو»،49 رشيعة عليهم
هذا باعتبار كلها املعمورة يف البرش أكثر يُباد أن لوجب بل آخرهم، عن يهلكوا أن لوجب
يف حتى املجتمع لصالح العامل القسم ألن اليوم؛ فكر أرقى مرامي عىل منطبًقا النافع
ممكنة؛ غري االجتماع حظ من النظرية هذه أن لوال الطفيف، دون إال ليس الراقية البالد
ولو التبذير. هذا من يشء فيها ليس أصح عملية بطرق الصالح إىل مدفوع االجتماع ألن

أطنة ومجازر األرمن، ومذابح إسبانيا، يف التفتيش وديوان فرنسا، يف برتلمي سنت مذبحة مثل من 46

تركيا. يف
الهمجية! بحبل لالعتصام املدينة غوث — اليوم مفهومة هي كما — األوطان صدَّت كم 47

ميت جنازة يف النرصاني أو املسلم اإلمام بميش تتغنى اليوم حتى وجرائدنا الصالح هذا ترجو كيف 48

االعتقاد، يف املختلفني هذين من مؤلف مجتمع يصلح وهل نفسه، يف غريب األمر كأن دينه، من ليس
متفقني. متعاونني أخوين فيه يكونا أن يجب وهما املتخاذلني، املتنابذين

منهم يرجى خري ال الذين وقتل الزواج، تقييد وجوب إىل يذهب وهو اإلنكليزي، شو» «برنارد هو 49

املجتمع. ملصلحة
نفع لها يعود وال التلقيحية، وظيفتها تقيض أن بعد منه الذكور أن وهي تتغري، ال رشيعة النحل يف 50

عسلها أن ولوال آخرها. عن وتقتلها بها وتفتك اإلناث، عليها تقوم القفري عىل عالة تصبح بل مطلًقا،
هذه، برشيعتها النقرضت بها يعتني جعله له شهيٍّا غذاءً به اإلنسان وجد ذكورها عىل به ضنت الذي
يشء كل يف املحافظة ألن ذكورها؛ عىل البدنية بالقوة إناثها تفوق حفظ كانت لها فائدتها كل التي

الغري. مع التنازع هذا يف التقهقر إىل يدعو وقوف

178



تقدم ما خالصة أو الكتاب خاتمة

العنيد؛ التنازع هذا يف وأمثاله «شو» مقام يكون أين درينا ملا الرشيعة بهذه العمل أمكن
حال.51 كل يف واحد هو وال دائًما، األصلح ليس األقوى ألن

ال األنسب، بقاء يف دارون مذهب إىل يستند أنه فاسد، وزعمه يزعم، و«شو»
االنتخاب هذا أن رأيه ومن أيًضا، الصناعي باالنتخاب بل فقط، الطبيعي باالنتخاب
من الغاية يبلغ أن إىل العاقل البرشي االجتماع غرض يكون أن يجب املعقول األخري
متفق وشو اإلنكليز،52 بلغة يسميه كما «السربمان»، أو األسمى اإلنسان بخلق ارتقائه
كرشيعة االجتماع رشيعة أن يف و«نتشه»، «شوبنهور» األملانيني الفيلسوفني مع ذلك يف
وال تناسله، تمنع أو العاطل فتقتل رحمة، وال شفقة تعرف أن يجب ال نفسها، الطبيعة

األنسب.53 عىل إال تُبقي
لنا: يقولوا لم — يهم أُسمِّ كما القانطني — الحاملني الثالثة الفالسفة هؤالء ولكن
ألن البدء؟ منذ بها العمل يجب كان وهل غًدا؟ أو اليوم برشيعتهم العمل يجب متى
صح ولو لتقديره، نفسه هو علمه يف وال التفوق، هذا طبيعة يف واحًدا ليس اإلنسان
حتى التقهقر البدء منذ االجتماع عىل لغلب ومقدرة إرادة عن العصور كل يف بها العمل

صغره، أو القد أو الجمال يكون فقد األحوال؛ كل يف االجتماع نظر يف واحًدا ليس فيه املرغوب األصلح 51
غري وترى اليوم، صالحة حسنة تكون وقد العقلية، الحيلة أو البدنية، القوة جانب يف تكون قد والقوة
وقف وإال االجتماع، لخري ممكن غري بها والعمل ناقصة، نظرية «شو» رشيعة يجعل ذلك وكل غًدا، ذلك

البتة. يرتِق ولم
العربية. اللغة يف حديثًا املنشور ذلك، يف موىس سالمة مقدمة طالع 52

كلها الطبيعة نظام يف السائدة الطبيعية الرشيعة إنَّ حق: وقولهم — يقولون الثالثة الفالسفة هؤالء 53

الصحيح القول هذا بعد ولكنهم الذات، حب أو «األنانية» هي النشوء مذهب يف كما وحي، صامت من
واالجتماعية اإللهية الرشائع إنَّ فيقولون: البرشي، االجتماع عىل ذلك تطبيق يف سيما وال الوهم، يف يقعون
عيوب كانت ولذلك الرحمة؛ عىل مبنية الوضعية تعاليمها ألن املبدأ؛ هذا عىل تعاليمها تنطبق ال نفسها
خاضعة هذه األنانية رشيعة أنَّ عليهم ذهب ألنه إال هذا قولهم قالوا وما كثرية، ورشوره االجتماع
وهي مشارك، فيها شاركها إذا إال املنفعة هذه تمنعها مقيدة األنانية هذه تجعل طبيعية، أخرى لرشيعة
فهي الطبيعة، يف كما جاهلة أو البرشي، االجتماع يف كما عاملة األنانية كانت وسواء املتبادلة، املصلحة
األنانية كانت فإن بمصلحتها، علًما زادت كلما أكثر مزاياها لها تبدو التي املشاركة هذه عىل مقسورة
وعملها. بنفسها حبٍّا سواها مصلحة توفري إىل تدعوها فاملصلحة إليها، النافع جذب عىل الكائنات تحمل
يف أحيانًا القسوة هذه استعمال إىل اضطر ولو رضورة، عن بل الغري، حب يف تفانيًا أو رحمة ليس هذا

كلية. ال جزئية خصوصية ظروف
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وال له عقل ال هائلة همجية صورة يف ولبقي األعجم، الحيوان يف ثانية ويندمج يعود
إنما حينئٍذ وتفوقه جاهًال، متوحًشا ابتدأ إنما اإلنسان ألن األكرب؛54 الوحش كأنه علم،
كما أيًضا، ذلك بعد بها عمل لو االجتماع حالة كانت ماذا بل وكثرته، البدنية بقوته كان
الناس، نظر يف الصناعات أرقى الحرب صناعة كانت يوم أوروبا يف الحماسة عصور يف
ويحتقر بالقلم، ويهزأ بالسيف، إال يفخر ال األمري كان يوم أحقرها، الكتابة وصناعة
كان وملا كذلك، واألقوى األنسب، هو ذلك أن عىل بناءً لعمل حينئٍذ بها عمل لو العلم؟

اليوم. األصلح نعتربه مما شيئًا يعمل أو شيئًا، يعلم أن قدر
يف ناقصة أنها إال كليٍّا، دارون مذهب إىل بها يستند كان وإن النظرية أن عىل
كان سواء عمياء، نتيجة فيه االرتقاء يحصل مما فيه، الداخلة العوامل الختالف جزئياتها
وعمل االجتماع، ارتقى ملا ذلك ولوال العاقل، االجتماع يف أو الصامتة، الطبيعة يف ذلك
التكافؤ لناموس خاضعة نفسها هي أنها إال «األنانية»، فيه الدافع كان وإن االرتقاء
أنه باعتبار الطويل، التذبذب بعد ولو قًرسا، االرتقاء يتم بموجبه الذي والتكافل،55
ال العاقل نفسه واالجتماع املجموع، هذا من لفئة ال املجموع، ملصلحة واألصلح األنسب
إرادته، وقويت شأنه، تعاظم مهما معلومة حدود يف إال النظام بهذا الترصف يستطيع
غالبة. إرادة عن ال أيًضا اضطراًرا املطرد حكم يف الكثري بالعلم ذلك فيه يصبح أن إىل
مع ليته ويا عملية، حقيقة ال قاسيًا حلًما الفالسفة هؤالء أمثال نظرية يجعل وهذا
أرقى يف وهو حتى القهقري، به لسار صح لو ُحْلٌم ولكنه االجتماع، ملصلحة ُحْلٌم ذلك
عنده، يقف حتى أيًضا حد له ليس علمه أن كما حد، له ليس اإلنسان ارتقاء ألن حاالته؛

بسواه. األخذ دون عليه وعلمه ارتقاءه ويقرص
تبتدئ لم نفسها أوروبا أن علمت إذا تقدَّم ما كل يف ريب أدنى عندك يبقى وال
أول يف ضئيلة الطبيعية العلوم شمس بزغت حني عرش، الثامن القرن منذ إال تصطلح
األمم فتنبهت املظلمة، العلوم تلك غيوم ويبدد الناس، بني ينترش ضياؤها وأخذ األمر،

خصومه بني بالبقاء له لتسمح وحدها كافية تكن لم البدنية قوته ألن انقرض؛ كان أنه واملرجح 54

القوة. بهذه تفوقه وهي
وحدهما يتكفالن وهما صًدى، دون من يمر ال الطبيعة يف عمل كل أنَّ بهما يراد والتكافل التكافؤ 55
أصحابها بقتل ال لها املحدثة أسبابها كل بمقاومة الجنايات وتقليل كاألمراض، االجتماع: عيوب بإزالة

خاص. نوع عىل املجتمع يف
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تارة التحويل، بالنشوء وتارة بالثورات، تارة أحكامها، نوع يف تتغري وأخذت حينئٍذ،
ارتقائه سبيل يف الصائبة الخطوة يَْخط لم االجتماع ولكن لم، بالسِّ وتارة بالحروب
وركَّز الطبيعي،56 التحول مذهب تأيَّد ما بَعِد ِمن إال أسلم، ارتقاؤه صار حتى الحقيقي
الدرس إىل الخيال دياجري يف التخبط من العقل قوى به وتحولت ثابتة، قواعد عىل
العالم أطراف يربط كاد عظيًما ارتقاءً الطبيعية العلوم حينئٍذ فارتقت االختباري،
يف االرتقائي58 التحول قوى حينئٍذ فغلبت واحًدا،57 وطنًا تجعله وسوف ببعض، بعضها
يرن ُقْطٍر يف اليوم عمل كل وصار التقهقري، االحتفاظ قوى عىل ظاهرة غلبة االجتماع

باملقاومة.59 ال باالنصياع األخرى األقطار يف صداه

العقلية بالعلوم االعتناء وقل قبل، ذي عن العقيمة املباحث تلك إىل امليل قل وقد
يف الطبيعيون العلماء كان وإذا مادية، أم كانت مجردة الراقية،60 املدارس يف والفلسفية
اضطراًرا ذلك فعلوا فإنما مقاوميهم، غارات لَردِّ أحيانًا الفلسفة إىل لجئوا املايض القرن
لعلوم كان وإذا الراهن، الحيس الدليل إىل برهانهم يف انصياعهم مع باملثل املثل لَدْفِع
نفسها الطبيعية العلوم فألن اليوم؛ حتى نفسها الطبيعية العلوم يف كبري شأن النظر
متأثًرا يزال ال أيًضا األفكار مجرى وألن بعد؛ الكايف االنتشار تنترش ولم أولها، يف تزال ال
يف هو وما — يوم سيأتي ولكنه القدم،61 منذ فيها العريقة النظرية املبادئ بتلك ا جدٍّ

املجتمع رشائع لفهم بها؛ للسري السبيل ومهد الطبيعية، العلوم رقى الذي واالرتقاء النشوء مذهب أي 56
. أصحَّ َفْهًما

املجتمع يف شأنها وأصبح األوطان، بني الفواصل قلت باالخرتاعات األمم بني املصالح اختلطت كلما 57

املدينة. إىل كالبيوت أو الوطن، إىل كاملدن العام
العنيف. «شو» ملذهب خالًفا بالسلم أي 58

بالحروب. ويتفانيان الوطن بإزاء الوطن يقف املايض يف كما ال 59

إضاعة كذلك ولرتى الفرق، هذا لرتى والحديثة القديمة املدارس يف التعليم بني تقابل أْن إال عليك ما 60

الثانية، يف الزمان قرص مع الفائدة، هذه عظم إىل بالنسبة الفائدة قلة مع األول، يف الطويل الوقت
كذلك، الطلبة عىل للعلوم تحصيًال وأسهل ا، جدٍّ فائدة أعظم ستكون املستقبل مدارس أنَّ عندنا ريب وال
بحسب التدريس كتب وتتغري االختبارية، العمل علوم ستقوى النظرية األدب علوم سنسقط ما وبمقدار

ذلك.
يف ساكنة ريح عىل بناءً البعث، يف كتابه أوليفرلودج الطبيعي العالم تأليف ذلك عىل شاهد أكرب 61
لبقاء ساقها التي واملرجحات أوسابيا، املشعوذة وخزعبالت ستيد، املستهوى الكاتب اليوم أثارها النفس
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إىل يُنظر بل الفلسفية، الكالمية املباحث هذه قيمة فيه تسقط — ببعيد االجتماع تاريخ
اختبار، علم كله العلم يصبح إذ يهذون؛ مصدعون أو يلعبون، صبية كأنهم أصحابها
ويقوم العمل، ويكثر النظر فيقل سواه، يستعذب يعود وال باملزاولة، عليه العقل ويتمرن
يصدق يعود وال املنطقي، والقياس العقيل الربهان مقام وامليكانيكي الريايض الربهان
هذا يف ما حد عىل العلم من ليس ما كل العالم من وينتفي وحده، العلم بمعجزات إال

القول:

ن��ج��اُة63 ب��ال��غ��ري��ق وض��اق��ت ض��ق��ت��م ل��م��ا ك��م��رك��ون��ي62 ربُّ��ك��م ك��ان ل��و
ص��الُة ال��ن��ج��اة ت��ف��ِد ل��م ح��ي��ن ف��ي ق��وم��ه��ا ��ى ن��جَّ ث��م ال��س��ف��ي��ن��ة رص��د
ُه��داُة ت��دع��ي��ه غ��ي��ب ع��ل��م ال م��ش��ه��ودة ه��دي��ه ع��ج��ائ��ب ع��ل��ٌم
ع��رف��ات أو ط��اب��ور أو س��ي��ن��اء ب��ه أوح��ى م��ا ول��ي��س ال��ص��ح��ي��ح ه��ذا

الفلسفية الكالمية العلوم تلك أقامتها التي العقبات سائر تزول أن إىل وهكذا
والحاسة الدينية64 الحاسة هوًال أشدها والتي اجتماعه، يف اإلنسان ارتقاء سبيل يف

النفس؛ يف متمنيات عىل دليل كلها وهي التوراة، عرافة حكاية أشباه عن تخرج ال مستقلة خالدة األرواح
الطب. علم وخصوًصا الطبيعي، العلم بمبادئ مدعومة حقائق تقرير عىل ال بالرتبية اعتقاد لرسوخ
آن يف ومستهًوى مخدوع نفسه هو أنه يف كذلك شك ال ولكن مروياته، يف ستيد صدق يف يشك ال وقد
مجموعتنا. من الثاني الجزء يف وأثبتناها واملجالت، الصحف يف نرشت مقاالت يف ذلك بينا كما — واحد
شعوذة أعمالها كل أنَّ يف عندنا ريب ال ولكن العرص، هذا عرافات أقدر من هذه أوسابيا أنَّ يف ريب وال
رسالة يف بعيد عهد من ذلك أمثال عن قلنا كما البصري، املراقب عىل فيها الدجل كشف يصعب ال راقية
لسحًرا»، العلم من «إنَّ عنوان تحت ١٨٧٦ سنة فيها ونرشت األهرام، جريدة إىل اآلستانة من بها بعثنا

مجموعتنا. من الثاني الجزء يف أثبتناها وقد
الالسلكي. التلغراف إىل إشارة 62

إليهم اهتُدَي ملا لواله الذي التلغراف، هذا بواسطة ركابها ونجا غرقت التي الباخرة حادثة إىل إشارة 63
للسمك. طعاًما ولذهبوا البحر، مجاهل يف

ويف الخاص، اعتقادك يف يشاركك ال من لكراهة املوجب الكلمة، بمعنى األديان ضد متعصبًا لست أنا 64
الحق، لقول ا جدٍّ متعصب ولكنني اإلخالص، وبمنتهى معتقده كان مهما إنسان كل أمازج أْن إمكاني
النكري شددت فإذا مصلحة، وال محذور القول هذا عن يمنعني لم اليوم وحتى كذلك، أعتقده ما أو
الرشور من معامالتنا يف يوم كل أشاهده ما ولوال إيمانه، يف أحًدا أُحرج أْن قصدي فليس األديان، عىل
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فيهما َل تََقوَّ مهما ولو الضعف، يف — اليوم — آخذتان الحاستني هاتني أن عىل الوطنية،65
االخرتاعات جهة من الطبيعية للعلوم ذلك يف والفضل املرتققون، فيهما وترقق املتقولون،
نسبة معرفة جهة من األحياء درس ولعلم ببعض، بعضه العالم تربط التي الصناعية
ارتقت كلما تماًما وستزوالن الطبيعة، إىل أفعالها ونسبة بعض، إىل بعضها الكائنات
— اليوم هو كما — بسطوتهما تبقيان ال أنهما أو الناس، بني وانترشت العلوم هذه
حقيقيٍّا، إنسانًا اإلنسان يصري وهكذا األوطان، حدود وتُْمحى األديان،66 حواجز فتسقط

والحيوان. الحقيقي اإلنسان بني الواصلة الحلقة اليوم اإلنسان ويكون

العلوم ولكن اللغة، أي التفاهم؛ عقبة هي سواها من أطول عمر لها يقدَّر التي والعقبة
ستجعل بينه، املسافات بتقريبه واحدة، مدينة كأنه العالم بجعلها نفسها الطبيعية
هذه يف له تكن لم الذي منها، الكثري عىل يُقىض حتى اللغات67 بني ا جدٍّ شديًدا التنازع

عىل قومتي قمت ملا الخاص، وطننا يف سيما وال الحاسة، هذه بسبب املجتمع؛ بها امُلبتَىل املستعصية
االجتماعية األصول من فيها ليس رشائع ذاتها بحد وهي اليوم، حتى كتبت ما كل يف وأصحابها األديان
أنَّ لوال وخصوًصا غًدا، تصلح وال اليوم تصلح التي الرشائع ككل أنها لوال االجتماع، مصلحة يخالف ما
الدماء تجري هائلة بثورات إال عنه تتزحزح ال أتباعها نظر يف جموًدا تُكسبها لها التي اإللهية الصبغة
أصبحت أنها لوال تعظيم، كل ويستحقون عصورهم، يف الكبار املصلحني من وأصحابها أنهاًرا، فيها
الواحد، الوطن يف حتى للتفريق سالًحا الجهالء أيدي ويف لإلرهاق، وسيلة الرؤساء أيدي يف بعدهم
أنها ذلك كل إىل أضفت فإذا السلف، عىل الخلف بها جنَى لعنة بأيديهم منها املقصودة الَربَكة فانقلبت
لوال املجتمع تضبط أْن تستطيع ال ذلك مع وهي أحالم، وأضغاث أوهام متحوالت العلمية الوجهة من

عنها. لإلغضاء األرضار هذه كل قبل منفعة أدنى ذلك بعد «الخرتاعها» أرى فال املدني، الوازع
فقد اليوم وأما سبب، ألقل بينهم يثريونها الحروب علة قريب عهد إىل أوروبا يف األوطان كانت لقد 65
غالبًا، مصالحها تخدم ال الحروب أنَّ األمم عرفت أْن بعد سيما وال ذلك، ألجل نارها إرضام إىل امليل قل
حدود فوق من التصافح إىل ميالة اليوم األمم بل قيادها، املتولني من قليلني أناس أغراض تخدم وإنما
حرب أنَّ واألرجح أخرى، غاية لها ليس الصحيحة واالشرتاكية العامة. مصالحهم وراء سعيًا األوطان؛

املتمدنة. األمم بني الكربى الوطنية الحروب خاتمة هي الهائلة السبعني
املدنية، املصالح عن الدينية املصالح لفصل الكربى الثورات خاتمة الفرنسوية الثورة كانت لقد 66

األدنى الرشق يف الكثرية القالقل سبب تزال ال األديان أنَّ عىل االشرتاكية، حقوق عىل األخرية هذه ولتأييد
ضمنًا. ولو السبب هذا عن خارجة عامة جناية فيه ليس اليوم وحتى خاصة،

أقوى اللغة فقدت والفرنسوية، اإلنكليزية إىل وسورية مرص مدارس يف الطب علم ل تََحوُّ يوم من 67

الرسيع. سريها يف الطبيعية بالعلوم اللحاق ا جدٍّ عليها الصعب من صار حتى العلمية، أركانها
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التنازع سيقترص ثالث، للغات إال مقدور غري اليوم البقاء وكأن يذكر،68 شأن العلوم
الربع حتى الراجح وكان والفرنسوية، واألملانية اإلنكليزية وهي: بينها، املستقبل يف عليه
أسبق تها وأُمَّ اللغات، أسبق ألنها للفرنساوية؛ الفوز يكون أْن املايض القرن من األول
عامالن الشهرية ثورتها بعد عليها سطا أنه لوال الراقية، االجتماعية املبادئ إىل األمم
الخيالية املجونية األدب كتب تيار وهما: ِرجلها، يف والَقيد عنقها، يف كالغل كانا قويان،
أعظم فيها واستغرقت األمم، سائر عىل فيه برزوا مبلًغا بينهم صناعتها بلغت التي
أورثه الذي الحقوق،70 علم هو: آخر علم وتيار اآلخرين،69 بها وهوَّست الراقية، العقول
إىل وحوَّلها النبيلة، غايتها عن وردها ثورتها، كبح أْن بعد أيًضا، وللعالم ألمته نبوليون
الصارفان العامالن فهذان وبعده. زمانه يف إليه صارت ما إىل ورصفها الخاصة، مطامعه
أجمع، العالم عىل رضرهما سيكون الصحيحة، بالعلوم االشتغال عن الراقية لألفكار
رشاكها من تتخلص كادت ما التي الدينية، النظريات رضر من أشد خاصة، فرنسا وعىل
ذلك كل أنَّ عىل وأدهى،71 أشد أخرى رشاك يف ذلك من وقعت حتى األوىل، ثورتها يف
العلوم ارتقاء لرسعة العمران؛ يف الكيل72 اإلنسان ارتقاء سبيل يف صغرية عقبات اليوم

انتشارها. وسهولة الطبيعية

والصناعات العلوم وحياة وصناعاتها، بعلومها تكون إنما األمم وحياة األمم، بحياة تحيا اللغات 68
محتوًما. أمًرا عليها القضاء وكان استقاللها ذهب منهم أمة خلت فإذا منها، والصناع بالعلماء

لتحويل بل مقامهم، ليقوموا ال الطبيعيني، األدب كتاب بغلبة إال الرش هذا من الخالص يرجى ال 69

الخياليني. الُكتَّاب جانب يف تزال ال والغلبة ا، جدٍّ عنيفة اآلن حتى املقاومة ولكن أوًال، بهم األفكار
وهو املايض، يف الكالم علوم مبلغ العمل يف والتقييد النظر يف السعة من اليوم العلم هذا بلغ لقد 70

األرضار من — اليوم هو كما — بسببه االجتماع يلحق ما عدا هذا ثاٍن. الهوٌت اليوم الراقية للعقول
رضوب عىل فريبيها األخالق، إىل منه يترسب بما وأدبيٍّا الوقت، وإضاعة الباهظة، بالنفقات ماديٍّا البالغة

للمجتمع. أنفع هو بما العمل عن بذلك واالنرصاف الوقت، هذا تبديد يف التفنن
ال التي الكالمية العلوم هذه عىل التهافت يف تحمسهم من الراقون شبانها يخفض أْن اليوم ملرص أود 71
بالٌد ترتقي ال التي والصناعات العملية العلوم عىل بُكلِّيتهم وليَنصبُّوا ، رضٍّ من تقي وال استقالًال، تُنيل

بدونها. حقيقًة
من ينظرون وال البرشي، املجتمع يف أمم وسقوط أمم قيام يهمهم ال العمران طبائع يف الباحثون 72
والوقوف التقهقر املايض يف النتيجة هذه شأن من كان ولقد الكلية، الكربى النتيجة إىل إال ذلك خالل
الدين عليها الباعث ملنازعات الحروب بعامل قديمة أمم أطالل عىل جديدة أمم وقيام األحيان، غالب يف
العالم أطراف تربط ومخرتعاتها بمصنوعاتها وأخذت الطبيعية، العلوم ارتقت وقد اليوم وأما والوطن.
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أو يهزءون وعامة وخاصة ويقعدون، يقومون أناًسا وأرى غمغمة، هنا من أسمع وأنا
وكلهم يصربون، ال أنهم لو نفوسهم تُحدِّثهم متحمسون منهم قام وربما يسخطون،
املطلق، العلم ذلك عن املحدودة وفلسفتك املقيد، بعلمك تعيضنا أْن تريد كيف يقولون:
ما إىل وتتطلع املادة، حجب تخرق بل حد، عند سبيلها يف تقف ال التي الفلسفة وتلك
أنها ولو — الرتابية وتصوراتك األرضية بماديتك ترصفنا أن تريد كيف بل املنظور؟ وراء
بل أمانيه، بها اإلنسان يناجي التي السامية، واألفكار العالية، املصابِّ تلك عن — حقائق
فراديس يف الجمال بذلك ويراها املآل، سماء إىل بالخيال يصعد إذ وربه؛ نفسه بل آماله،
يجد وهل — املحال رصوح إىل وتطلُّع األوهام، بروج يف ل تنقُّ ذلك أن ولو — اآلمال
التي الراحة تلك فيها وجدانه73 يجد هل أم هذه؟ يف يجدها التي اللذة تلك فيها العقل
مصنوعات جمال أين بل األنبياء؟ كتب عظمة من العلماء كتب عظمة وأين إليها؟ يرتاح
املقيدة أولئك علوم مقدرة أين بل املوعودة؟ هذه موضوعات جمال من املشهودة تلك
لنا تخلف وما امليثولوجية، العصور عجائب غرائب من املطلقة: هؤالء مواهب مقدرة من
ذلك عىل املسطور اللوح فنزول والرعود، الربوق بني املوعود التجيل مأثورات من عنها
سال ما إىل الوجود، لطبيعة املخالفني والصعود الوجود فذلك والنور، النار بني الطور
أم اليوم، الطبيعيني القصاصني كتب تقاس هل أم العناكب؟! لعاب عىل العجائب من

بعامل تنقرض أو الضعيفة، األمم فيه تدمج العمران يف كليٍّا مطرًدا االرتقاء فصار ببعض، بعضها
األمم إليها تنحط وال — املايض يف كان كما — الوحشية والثورات بالحروب ال غالبًا، التحويل النشوء

القوية.
ابتسامة فيبتسمون أفحموك، أنهم لهم يخال فقط الوجدان لفظة لك يذكرون ملا األدبيون الفالسفة 73
حتى والنبات الحيوان عىل عام أنه لوجدوا البحث تحروا ولو باإلنسان، خاص الوجدان كأن ظفر،
يموت ال هو أو أيًضا، األعيان بموت الوجدان يموت هكذا األجسام، بموت تموت األعيان أنَّ فكما الجماد،
الوجدان كان ولو إليها، هي املنحلة موادها قوى يف ويتوزع البسيط، األول شأنه إىل يعود بل حقيقة،
القول إىل بنا يعودوا أْن إال اللهم عليه، يطرأ ملرض الواحد الجسم يف أحيانًا يتعدد أْن اقتىض ملا حجة

والطالسم: بالرُّقى املشاركة األرواح طرد إىل ويرجعوا باملخالطة،

اس��ت��وى م��ا ح��لَّ إْن ال��ج��س��م ب��غ��ي��ر ي��ق��وم أن��ه أل��ف��ي��ت أن��ت ه��ل ووج��دان��ن��ا
ال��رق��ي ل��ه ت��ع��د أو ف��ي��ه��ا ت��ع��دد ط��وارئ ت��ح��ت ف��ي��ه أن��ا ت��َر أل��م
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أو الحقائق، من فيها ما لتقرير والرتاب واملاء الهواء يف عالم أي يؤلفه آخر مؤلف أي
سيما وال األدب، أساطني بكتب املنافع من فيها ما لبيان والعمل؛ واملعول املحراث يف
بلغ حتى «الرومان»، ميدان يف اليوم السبق قصب أحرزوا الذين الفرنسويني، القصاصني
بارق الخيال وصفوا أنهم التصور، يف والرقة الوصف، يف والدقة السبك، يف التأنق منهم

الخيال؟! من
الفارض أشعار من صالبًة تنقصم تكاد التي التقريرية املعري أشعار أين بل
املوضوعة، شكسبري أشعار من النفس يف وقعها أين بل رقة؟ تذوب تكاد التي الخيالية
جمود أين بل العقل؟ ويستهوي الطبع، يستفز الذي الرائع، الخيال من يتخللها وما

هذا: قولك

ق��س��را ال��م��وت وج��وده��ا ف��ي الزم��ت ح��ي��اة ال��وج��ود ف��ي ال��م��وت الزم
ط��رَّا ال��ك��ون ف��ي ال��ح��ي��اة م��ن��ع ال��م��وت وب��م��ن��ع م��ن��ع��ه ال��ن��اس ح��اول

هذا: قولك ِلنِي من

ق��ص��را؟ ب��ال��ط��ول ت��زداد ي��وم ك��ل ب��ح��ي��اٍة ي��زدري م��ن وح��ك��ي��م

الحمايس: القول هذا حرارة من ذلك كل فتور أين بل

ال��ده��ر؟ وال��ت��ف��ت األف��الك ت��ف��زَّع��ت س��ي��ف��ه غ��رب س��ي��د م��ن��ا اس��ت��ل إذا

العلمي: هذا قولك مثل جفاف أين بل

��َه��ى ال��سُّ ك��ب��د ف��ي ال��ش��وق إال ف��وق ف��م��ا ال��رج��ا إل��ى ف��أع��ل��ى أدن��ى م��ن ال��ح��ب وم��ا
ال��ث��رى ح��ش��ى ف��ي أو ال��ل��ي��ث ن��ي��وب ف��ي ك��م��ا دون��ه��ا وه��و ال��ن��ه��ى ح��ت��ى ب��ن��ا ت��رق��ى
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الخيايل: القول هذا مثل طالوة من

ألغ��دق��ا؟ األص��م ال��ص��خ��ر ع��ل��ى ت��ل��ي��ت أن��ه��ا ل��و ب��ق��ص��ي��دة وه��ززت��ه

الكهرباء مخرتعات يف فصًال تقرأ أْن متعلمة فتاة أية أو متعلم، فتى أي اسأل بل
املادة تحوالت يف مقاًال يقرأ أْن اليوم عامًلا اسأل بل الوضع، سقط من رواية تقرأ أن قبل

وملاذا؟ تفلح، ال فأنك األرواح؛ مناجاة يف كتابًا يقرأ أن قبل
الخيال وأثر القابليات، من فيها ما إعداد يف األول الشأن والعقل الطبع لتكيفات ألن
أول يف الحقائق يعرف لم فاإلنسان الحقائق، أثر من القدم يف أعرق القابليات هذه يف
عليها، واألدبي العقيل بنيانه وشاد لها، وتكيف فيها، فانطبع األوهام، إال عرف وما األمر،
كما بها تلتذُّ وال الحقائق، مباحث إىل ترتاح ال نفسه فصارت منوالها، عىل كالمه ونسج
وقابلية الفاعل فعل بني املطابقة هما إنما والراحة اللذة ألن الخيال؛ بموضوعات تلتذُّ
تلك وال السالسة، تلك فيها لها فليس املباحث، بهذه تضيق نفسها لغته إن حتى القابل،

منها. يتعب عقله إن وحتى األدبية، املباحث يف أحرزتها التي السعة
تصورات من أجمل لنا تبدو ألنها بها االستمساك يلزم األحالم تصورات أن فالقول
بمباحثها العقل ترويض وأن إليها، يرتاح الوجدان ألن كذلك؛ أصح وأنها الحقائق،
له، أعذب ألنها املفيد؛ املحسوس يف البحث عىل تدريبه من لنا أنفع التافهة الكالمية
الكذب كذلك يكون وأن الحس، من أصدق الخيال يكون أن منه يقتيض عليه، وأسهل
الحقائق، من لنا أنفع نفسها األوهام تكون وأن لها، الصدق من أنفع النفس عىل
تكون وأن العمل،74 من أفضل العقيمة واملناقشات الفارغ بالكالم االشتغال يكون وأن
إىل العقل يف امليل لرتسيخ جدلية؛ مسائل يف الخالفية املقاالت بتنميق الوقت إضاعة
الطريان يكون وأن األثقال، لجر آلة باخرتاع االشتغال من أفضل املجردة النظرية املباحث

واملتجادلني، املجادالت أكره «إنني األمريكية: املدارس متخرجي عىل الخرطوم يف خطابه يف روزفلت قال 74

أفضل القول هذا مثل ولعل القديم.» للعالم البضاعة تلك ودعوا الجدل، بدل العمل إىل قواكم فارصفوا
فينا متأصل هو ما إىل التنبيه أردنا ملا يفهمونا، أْن يريدوا لم أو يفهمونا، لم الذين به نجاوب ما
مباحث عىل التدرب يف االسرتسال إىل العمل عن العقل ترصف التي الكالمية، املباحث عىل التهافت من

الخيال.
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الفضاء، هذا فسيح يف الصناعة بمناطيد الطريان من أنفع األحالم قبب يف الخيال بمناطيد
الحياة فال العمران؟ يف ذلك إىل إال نفسه ترتاح ال الذي اإلنسان حال تسوء ال فكيف
املروج وال حتى يغدق، الصخر وال يلتفت، الدهر وال ع، تتفزَّ األفالك وال به، يُزدَرى مما
االجتماع قوى يف وتبذير للعقل، تضليل زيادة إال هو وما الكالم، هذا بمثل تورق نفسها
عنه وسيتحول الكيفية، هذه عىل اضطراًرا اإلنسان يف نشأ ذلك ولكن طائل، غري عىل

السبيل. هذا يف لإلرساع حثٌّ إال إليه التنبيه وما أيًضا، اضطراًرا
والحقائق املاهيَّات يف والبحث الغريب، بغلبة والطبع العقل يف نشأ ذلك أنَّ فكما
يف والبحث املحسوس، بغلبة فيهما الضد تمكَّن متى رضورة سينقلب فهو أوًال، املجردة
فيه يتقرر املادي اإلنسان نظر أخذ كلما ل بالتحوُّ اليوم آخذ وهو والكيفيات، الطبائع
صرب ال التي البسيطة الحقائق وتصري قبيًحا، سخيًفا الجمال ذلك له يبدو وسوف أكثر،
وتجلب ا، جدٍّ إلينا يستحب مما مبهرجة،75 نريدها أننا أو فيها، التبحر عىل اليوم لنا
منهجنا ويتغري إليها، لغاتنا76 وتتحول املرغوبة، واللذة املطلوبة، الراحة لنا مطالعاتها
كتب مطالعة يف اإلنسان يجد حينئذ الرصيح،77 البسيط إىل املعقد املركب من بسطها يف
وموضوعات املوضوعة، الخيال كتب يف اليوم يجدها التي اللذة تدانيها ال لذة الحقائق

ويدخلون — عملوا أو تكلموا أو كتبوا سواء — يشء كل يف البساطة يكرهون اليوم حتى الناس 75
حتى االجتماعية أمورهم سائر يف بل فقط، والدينية واألدبية العلمية مباحثهم يف ال الغريب الخيال هذا
بمظاهر فيها ظهروا ولو األبهة، مظاهر بكل أرادوهم حكاًما أو ملًكا تصوروا فإن أيًضا، ا جدٍّ التافهة
علمائهم تعظيم إىل يميلون هم ذلك وألجل العامة؛ أزياء ببساطة يُكوِّنوا أْن يصح ال كأنه املساخر
وربما طبقات، الناس سائر فوق ترفعهم املجد من بهالة ويتصورونهم املعارصين، من أكثر الغابرين
يحبون ألنهم إال ذلك وما يرونهم؛ الذين من أكثر بهم يسمعون الذين ويعظمون عيوبهم، من جرَّدوهم

يرونه. ممن أكثر يرونه ال فيمن ذلك عليهم ويسهل يشء، كل عىل الغريب الخيال هذا يدخلوا أْن
التحول سنة أنَّ عىل متقهقرين، بها لوقفوا ذلك استطاعوا لو أنهم يدرون ال اللغة عىل املحافظون 76
ارتقاء وما واالجتماع، الطبيعة يف يشء كل تحول يف تسري كما رضورة باللغات تسري وهي منهم، أقوى
العلماء مباحث من يأخذونها كما العامة أفواه من يأخذونها االجتماع حاجات عىل انطباقها إال اللغات
إذا املربزون كتابها يحار الواقفة اللغات وكأن واألفكار، واألعمال األدوات عن للتعبري اصطالحاتهم؛ يف
املفيد. غري ليقولوا والتقعر البحث إىل فيلجئون اليوم، املفكر أو العامل أو الصانع أو الزارع مع جروا

الكالمية املباحث عىل انصبابه عدا ما أحدنا فإن الرشقيني، نحن سيما وال الكتابة، يف أسلوبنا إىل انظر 77
قليًال. شيئًا ليقول كثرية صفحات ومأل األجواء، يف وطار خياله، ربوة اعتىل قضية بسط أراد إذا
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موسويٍّا79 فردوًسا فأهملها عنها، صبا التي األرض يف كذلك ويجد املصنوعة،78 األدب
الخيايل الفردوس ذلك عن به ويستعني كذلك، لنفسه ليجعله به فيهتم مشهوًدا، حقيقيٍّا

القول: هذا مثل يف إال الحقيقة يرى يعود ال إذ الضائع؛

وال��وط��ن ال��دي��ن ف��ي��ه دام م��ا م��ج��ت��م��ًع��ا اإلن��س��ان ي��ص��ل��ح ال
وال��زم��ن ال��ع��ق��ل ف��ي��ه ي��ض��ي��ع خ��ط��ٌل ع��ل��م��ه م��ن ي��زل ول��م
َع��َط��ن ل��ه ال��غ��ي��ب ك��أن��م��ا م��خ��ت��ب��ًال ال��غ��ي��ب ف��ي ُم��ح��لِّ��ًق��ا
س��ك��ن ل��ه األرض وإن��م��ا ك��ن��زت وم��ا األرض وي��ه��م��ل
وال��ب��دن ال��ع��ق��ل ف��ي��ه ي��رت��اض ع��م��ًال ي��ك��ن ل��م إن وع��ل��م��ه
األذن ب��ه��ا ال��ع��ي��ن وت��ص��دق خ��ف��ي��ت م��ا األس��رار ي��س��ت��خ��رج
س��ن��ن ل��ه ال��ك��ون وس��ن��ة ش��رًع��ا ي��ك��ن ل��م إن وش��رع��ه
وس��ن80 وال ف��ي��ه واس��ٌن ال م��ش��ت��رًك��ا األع��م��ال ي��ق��ت��س��م
يَ��ه��ُن م��رَه��ق ف��ي��ه ول��ي��س ن��ه��ٌم م��رِه��ق ف��ي��ه ول��ي��س
ال��ف��ت��ن ال ال��س��الم ودي��ن��ه أج��م��ع��ه ال��ع��ال��م م��وط��ن��ه

∗∗∗
ض��غ��ن��وا81 األُل��ى ه��م ل��غ��ي��ب��ه��م ظ��ع��ن��وا األُل��ى ال��ق��وم ل��ك��ن��م��ا
ُغ��ِب��ن��وا دون��ه��م ق��وم ل��ص��ي��د ش��رٌك ل��ه��م ال��دي��ن ح��ب��ائ��ل
ال��ثَّ��َف��ُن82 أي��دي��ه��م ع��ل��ى أخ��ن��ى ل��ه��م م��رك��بً��ا ي��ك��ون��وا ل��م إن

ملا أنه الجيولوجية، العصور يف الحيوان علم تسلسل يف الشهرية املباحث صاحب غودري، عن يروى 78

إني أقول: التشبيه هذا يل جاز وإذا وولع، بإعجاب قرأته «إني قال: األنواع أصل يف دارون كتاب ظهر
نغبة.» نغبة اللذيذ الرشاب يساغ كما متلذذًا رشبته

أرض يف الواسع والرزق الحرية عىل والحصول العبودية، من بالخالص الوعد إال ليس موىس فردوس 79

التوراة. كالم كل من يستفاد كما امليعاد
خامل. وال يقظ ال 80

الدنيا. إىل مالوا 81

الشاق. العمل به يراد 82
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رس��ن رأس��ه��م ف��ي ج��ه��ل��ه��م م��ن وب��ه��م م��ن��ه��م ع��ل��ي��ه��م ظ��ل��م
ي��م��ت��َه��ن ف��ه��و ت��ص��ن��ه ف��إن م��ت��رب��ة اع��ت��اد م��ا إن وال��م��رء

الطويلة، الدهور يف االجتماع إىل تنظر أنك لو الحقيقة ولكنه أقول، ما حلٌم هو وما
داللة يدل حصل الذي القليل والبعض سيكون، ما لتعلم كائن؛ هو بما كان ما فتقابل

الكثري. باليشء االجتماع عمر يف والدهور األجيال وما املنتظر. الكل عىل كافية
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