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متهيد

أمكنته من وأوثق أوفق القرن هذا يف مكانه ولعل العرشين، القرن إنسان هو القرآن إنسان
مكانه عن البحث إىل اإلنسان تُلجئ لم املاضية القرون ألن املاضية؛ القرون من كثري يف
وأبناء نوعه أبناء وبني األرض، هذه عىل الحية الخالئق بني مكانه وعن كله، الوجود يف
إليها، ينتمي خفية أو ظاهرة نسبة كل وبني النوع، ذلك من فيها يعيش التي الجماعة

العرشون. القرن هذا كله ذلك إىل ألجأه كما
وإنها نفسك!» «اعرف اإلنسان: نصيحة يف شعارهم يجعلون الحكماء كان قديًما
أجابه إذا اإلنسان أن غري اسمك؟ ما سؤالهم: أو أنت؟ َمن سؤالهم: ترادف قد لنصيحة
عند يقف وال ضمريه، وقسمات وجدانه، بمالمح يعرفه «باطني» باسم يجيبه فإنما

حروف. بضعة من اعتساًفا يختار الذي باالسم تعريفه
الحجرة يف عرشون يسمعه قد شخص، بعد «شخص» إىل سؤال حال أية عىل وهو

متفرقات. جوابًا عرشين عليه ويجيبون الواحدة
جوابه. يعرف لم من فيهلك سؤاله، يلقي كان الهول أبا أن يزعمون كانوا وقديًما
وعىل الظهرية، عند اثنتني وعىل الصباح، يف أربع عىل يميش الذي الحيوان عن سؤاًال وكان
بني عمره، أطوار يف اإلنسان عن األقدمني ألغاز من لغًزا سؤالهم فكان املساء، عند ثالث
عىل يتحامل الذي والشيخ قدمني، عىل يعتدل الذي والفتى أربع، عىل يحبو الذي الطفل
بني وال وعلمه، جهله بني املسافة تبتعد ال كله؛ اإلنسان بطفولة شبيه لغز وهو عصاه.

والنجاة. فيه الهالك
لم اإلنسان نسب من نسبة عن سؤاًال يدع فلم األسئلة، جمع العرشين القرن أن إال

والروح. للجسد هالًكا يكون وقد الجواب، جهل ملن بالهالك نذير عىل جوابه، يطلب
كله؟ الكون من اإلنسان مكان ما
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األحياء؟ خالئقها بني األرضية السيارة هذه من مكانه ما
الواحد، النوع هذا من جماعة كل بني مكانه وما البرشي؟ نوعه أبناء بني مكانه ما

«اإلنسان»؟ عنوان يضمها أنواع جملة من يتألف الذي النوع هذا أو
بدنياه، عرفانه صفوة لإلنسان تجمع دينية» «عقيدة غري يف لها جواب ال أسئلة وهي
حياته بالحياة؛ الثقة وزبدة بعقله، الثقة زبدة له تجمع املجهول، بغيبها إيمانه وصفوة

واألكوان. األحياء سائر وحياة
«عىل عرصالحياة أو بعرص«األيديولوجية»، يسمى أن حقيًقا كان العرشين القرن إن
ولم جوابه، من يعفه لم تلك أسئلته من سؤاًال اإلنسان عىل ألقى كلما ألنه وعقيدة»؛ مبدأ
األجوبة عن سكوتًا يكن فإن عليه؛ السكوت عند الحرية جزاء من أهون جزاء إىل يسلمه

والعقول. باألبدان املحدق الهالك فهو جميًعا؛
باملذاهب ويسمونها القرن هذا يف عنها نسمع التي والعقائد» «املبادئ من أكثر وليس

و«األيديولوجيات».
يحل الذي العرص أجوبة فهي شأنها، من يكن مهما العرشين، القرن أجوبة ولكن
يأتي وما الدهر، من أتى وما مىض، ما مشكلة األبد: مشكلة إىل يتعداها وال الزمنية املشكلة
فال اإلنسانية، بها تؤمن التي الدينية العقيدة غري املشكلة لهذه جواب وال نهاية، غري إىل
أنت؟ من يقول: ملن واحد سؤال جواب أو ضمريه، وبني بينه واحد فرد إيمان فيها يغني
األلوف، ألوف بني منها واحد أنك قصاراك النفوس؟ عامة بني نفسك من تعرف وماذا
إن لك وال لهم أمان وال عامة، األسئلة تلك عن يسكتون وال وسيعيشون، ويعيشون عاشوا

عليها. سكتوا
عىل يريدها فيمن الضاللة وإنما توجد، أن ينبغي كما توجد الدينية العقيدة هذه

سواه. عىل تستقيم وال عليه، تستقيم الذي سوائها غري
دون للَعارفني األيام عىل توجد وال غًدا، لتنبذ اليوم توجد ال الدينية العقيدة هذه
الخري يطلبون من دون للناس الخري يطلبون وملن الخاملني، دون وللعاملني الجاهلني،
يسعون وملن ورهبة، تسليًما يعتقدون من دون ومحبة دراية يعتقدون وملن ألنفسهم،
وهم يقعدون وقد منتظرين، مواطنهم يف يقعدون من دون واإليمان العلم إىل سعيهم

منتظرون! أنهم علموا إن املنتظر، وما الخرب ما يعلمون وال قاعدون، أنهم يجهلون
ونفوس ُخلقت ونفوس وآمال، ومعايش وأمم، دهور قوامها حية، بنية العقيدة هذه
إىل تتهدى أن جميًعا وسبيلها إليها، يصري أن قبل تراثها لها يخلق ونفوس تُخلق، لم
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تمهيد

أشالء كأنها ممزقة، أشالء فهي األفق يف تفقدها أو ُقدًما، فتميض إليها تنظر واحدة: قبلة
الطريق. مفارق بني املشدود الجسم

وعىل اإلنسان عىل العقيدة بعد العقيدة يعرض مطلعه منذ العرشين القرن إن
أوفق هو مبتدًعا جديًدا أو معاًدا، قديًما اليوم حتى عليها عرض أنه نعلم وال اإلنسانية،
رشط عىل وأنها واالمتحان، االخرتاع عن غنية أنها فيها ما وأوفق القرآن، عقيدة من
معرتك كل يف وحدها معهم وثبتت الخلق، ماليني شملت حية بنية من الدينية العقيدة

الناس. بها يعتصم قوة كل خذلتهم يوم زبون

القرآن ألهل ينصح أن يستطيع ال النصائح بني املنصف أن الصفحات هذه يف ندعي ونحن
وأن كتابهم، من يستوحونها التي عقيدتهم من وأصلح أصح واإلنسانية اإلنسان يف بعقيدة
ما ينتهي وال و«أيديولوجيات» ومذاهب مبادئ من استحدث بما سينتهي العرشين القرن
إذا أحسنه، فيتبعون القول يتدبرون الكتاب هذا أهل وأن القرآن، من القرآن أهل تعلَّمه
الفاشية، أو املادية، باسم دعاتُها يُروِّجها التي العقائد هذه من بعقيدة يأخذوا فلم تدبروا
الغيب عقائد ومن اإللهية، العقائد من بديًال الزمن عىل تكون أن بها ويريدون العقلية، أو

كمعدوم. موجوًدا أو معدوًما، يحسبونه الذي
«اقتصادية» عملة اإلنسان إن لهم: فقالت التاريخية املادية إىل الناس استمع وقد
وصفقات والطلب، العرض بمعيار طبقاتها يف وتهبط تعلو والتجارة، الصناعة سوق يف
ال يشء إنها لها: فقالت التاريخية املادية إىل أنصتت فقد اإلنسانية أما والكساد. الرواج

واألجور. األسعار تخلقها التي طوائفها مع له وجود
عنرص أو سيد عنرص من واحد اإلنسان إن لهم: فقالت الفاشية إىل الناس واستمع
عبد ذلك قبل السيد والعنرص السيد، للعنرص عبيد جميًعا اإلنسانية أبناء وإن مسود،

اختيار. بغري املختار، للسيد
ال يشء كذلك «إنسانيتهم» إن منها: قائل لهم فقال «العقلية» إىل الناس واستمع
وبرهان الواحد! الفرد هو ا حقٍّ املوجود اليشء وإن األذهان، أوهام من ووهم له، وجود
األفراد سائر من املغبة أمن كلما أذًى أو نفع من استطاع ما يفعل أن ا حقٍّ وجوده

واألحداث.
األرض من اإلنسان هذا مكان عن اإللهية العقائد أهل من استمعوه ما جديد وغري

وحواء. آدم يف إخوته من ومكانه والسماء،
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ويصح شطره، يهلك ما بمقدار شطره ينجو وآخرة، ودنيا وجسد، روح أنه سمعوا
الفناء. عقبى من له صح ما بمقدار الوجود له

مقبول صحيح مدخول. زائف وإنسان مقبول، صحيح إنسان إنسانان؛ أنه وسمعوا
ودعاه يخلقه لم ولعله ونفاه، خلقه من كل مدخول وزائف هواه، عىل مواله اجتباه من كل

دعاه. من إليه
بكفارة الذنب من ويربأ غريه، بذنب ويموت غريه، بذنب يُولد اإلنسان أن وسمعوا
طاعة، أو عصيان من فيه له نصيب ال األقدار من بقدر واللعنة النعمة ويميضبني غريه،

اختيار. أو إباء ومن
إىل يستمعون كما العقل إىل يستمعون متدبرون فهم ذلك، غري القرآن من وسمعوا

إليه. اطمئنانهم عىل وثبتوا اطمأنوا إذا اإليمان
بعقله يدين هللا، خلق ما جميع بني املسئول الخليقة هو القرآن عقيدة يف اإلنسان

واألسماع. األبصار تدركه فال الغيب طواه فيما بوجدانه ويدين وسمع، رأى فيما
أفضلها واحد، وإله واحد نسب لها واحدة أرسة أعقابها إىل أسالفها من و«اإلنسانية»

واتقاه. أحسنه فيما النية وصَدق سيئًا، واتَّقى حسنًا عمل من

الكلمات هذه فنعيد القرآن، بعقيدة نبدؤهما وجيز، كتاب يف كتابان التالية الصفحات ويف
مذاهب يف اإلنسان نشأة عن البحث لتاريخ مفيد بعرض ونتلوها صفحات، يف القالئل
أن يصلح بما اإلملام عىل رسدها يف نزيد وال والخيال، الحدس مذاهب أو والعلم، الفكر

اإلنسان. حقيقة عن باإليمان يؤخذ أو بالربهان، يؤخذ فيما للنظر محكٍّا يكون
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األول الكتاب

الُقرآن يف اإلنسان





املْسُئول املَْخُلوق

الرشد عقائد إىل املحاريب وألغاز والوساطة الكهانة عقائد من بالدين القرآن ارتفع
عن القرآن ذكرها التي الصفات جميع صفوة املسئول» «املخلوق كان جرم ال والهداية.

وفعاله. طباعه من والذم الحمد معارض يف عامة أو بالتكليف خاصة إما اإلنسان،
اآلية ويف املتعددة، اآليات يف الذم وغاية الحمد بغاية القرآن يف اإلنسان ذُِكَر ولقد
والنقص للكمال أهل أنه معناه وإنما واحٍد، آٍن يف ويُذم يُحمد أنه ذلك يعني فال الواحدة،

للتكاليف. أهل ألنه والرش؛ للخري أهل فهو منهما؛ لكل استعداد من عليه ُفطر بما
ة أُمَّ وال واحد، بوزر واحد يؤخذ ال — وجماعة فرًدا — عمله عن مسئول واإلنسان
َكَسبَْت َما َلَها ۖ َخَلْت َقْد ٌة أُمَّ ﴿ِتْلَك .(٢١ (الطور: َرِهنٌي﴾ َكَسَب ِبَما اْمِرٍئ ﴿ُكلُّ ة: أُمَّ بوزر

.(١٣٤ (البقرة: يَْعَملُوَن﴾ َكانُوا ا َعمَّ تُْسأَلُوَن َوَال ۖ َكَسبْتُْم ا مَّ َوَلُكم

الباحثني فقه إليه يتغلغل أركانها من ركن لكل جامع فهو القرآن، يف املسئولية مناط أما
املوضوع. يف الترشيع أو الديني، الترشيع حكمة عن
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تحق فال وعمل؛ وعلم، تبليغ، املجملة: أركانها عىل قائمة الكتاب بنصوص فهي
ۖ رَُّسوٌل ٍة أُمَّ ﴿َولُِكلِّ اإليمان: ومسائل الغيب مسائل يف الدعوة تبلغه لم أحد عىل التبعة
ٍة أُمَّ ْن مِّ ﴿َوإِن .(٤٧ (يونس: يُْظَلُموَن﴾ َال َوُهْم ِباْلِقْسِط بَيْنَُهم ُقِيضَ َرُسولُُهْم َجاءَ َفِإذَا
.(١٥ (اإلرساء: َرُسوًال﴾ نَبَْعَث َحتَّٰى ُمَعذِِّبنَي ُكنَّا ﴿َوَما .(٢٤ (فاطر: نَِذيٌر﴾ ِفيَها َخَال إِالَّ

بالقراءة، أمًرا كانت اإلسالمية الدعوة صاحب تلقاها الكتاب يف آية أول فإن العلم أما
َما اْإلِنَساَن َعلََّم * ِباْلَقَلِم َعلََّم الَِّذي * اْألَْكَرُم َوَربَُّك ْ ﴿اْقَرأ اإلنسان: وعلم هللا بعلم وتنويًها

.(٣–٥ (العلق: يَْعَلم﴾ َلْم
سائر عىل به وامتاز آدم تعلمه الذي العلم فاتحة كان اإلنسان خلق يف فاتح وأول
ُؤَالءِ ٰهَ ِبأَْسَماءِ أَنِبئُونِي َفَقاَل اْلَمَالِئَكِة َعَىل َعَرَضُهْم ثُمَّ ُكلََّها اْألَْسَماءَ آَدَم ﴿وََعلََّم املخلوقات:
اْلَحِكيُم﴾ اْلَعِليُم أَنَت إِنََّك ۖ َعلَّْمتَنَا َما إِالَّ َلنَا ِعْلَم َال ُسبَْحانََك َقالُوا * َصاِدِقنَي ُكنتُْم إِن

.(٣٢ ،٣١ (البقرة:

الذي وبالسعي املكلف، طاقة تسعه الذي بالتكليف القرآن يف مرشوط فهو العمل وأما
ِلْإلِنَساِن لَّيَْس ﴿َوأَن .(٢٨٦ (البقرة: ُوْسَعَها﴾ إِالَّ نَْفًسا هللاُ يَُكلُِّف ﴿َال ولنفسه. لربه يسعاه
ذَرٍَّة ِمثَْقاَل يَْعَمْل َوَمن * يََرُه َخرْيًا ذَرٍَّة ِمثَْقاَل يَْعَمْل ﴿َفَمن .(٣٩ (النجم: َسَعٰى﴾ َما إِالَّ

.(٨ ،٧ (الزلزلة: يََرُه﴾ ا َرشٍّ
«األمة هي واحدة أمة جميًعا أممهم والعمل، بالعلم املكلفني أول هم البالغ ورسل
الطَّيِّبَاِت ِمَن ُكلُوا الرُُّسُل أَيَُّها ﴿يَا العاملني: رب هو واحد إلٌه جميًعا وإلُهُهم اإلنسانية»،
َفاتَُّقوِن﴾ َربُُّكْم َوأَنَا َواِحَدًة ًة أُمَّ تُُكْم أُمَّ ِذِه ٰهَ َوإِنَّ * َعِليٌم تَْعَملُوَن ِبَما إِنِّي ۖ َصاِلًحا َواْعَملُوا

.(٥٢ ،٥١ (املؤمنون:
املقدور الكمال من الذروة يف وهو له وصف الكتاب آيات من اإلنسان فيه ذُكر وفيما
ينحدر التي الحطة من األسفل الدرك يف وهو له ووصف التكليف، من له استعد بما له
والنهي، األمر نصوص من ورد فيما مفصل توسع اآليات هذه وكل االستعداد. بهذا إليها

والعقاب. والثواب والتذكري، والعظة
ذي من واألرض السماء خالئق بني املتفرد االستعداد بهذا الخالئق أكرم فاإلنسان
َن مِّ َوَرَزْقنَاُهم َواْلبَْحِر اْلَربِّ ِيف َوَحَمْلنَاُهْم آَدَم بَنِي َكرَّْمنَا ﴿َوَلَقْد حياة: ذي غري أو حياة
اْإلِنَساَن َخَلْقنَا ﴿َلَقْد .(٧٠ (اإلرساء: تَْفِضيًال﴾ َخَلْقنَا ْن مَّ مِّ َكِثرٍي َعَىلٰ ْلنَاُهْم َوَفضَّ الطَّيِّبَاِت
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املْسئُول امَلْخلُوق

َلُكم َر ﴿َسخَّ .(٢٠ (لقمان: َماَواِت﴾ السَّ ِيف ا مَّ َلُكم َر ﴿َسخَّ .(٤ (التني: تَْقِويٍم﴾ أَْحَسِن ِيف
.(٦٥ (الحج: اْألَْرِض﴾ ِيف ا مَّ

السواء عىل — والحسنة السيئة ألن غريه؛ بها يُوصف ال بمساوئ الخالئق بني ينفرد ولكنه
مسئول. غري مخلوق بها يُوصف ال —

والطغيان والظلم بالكفر الخالئق من غريه دون يُوصف املسئول املخلوق فهذا
والعفاف. والرجحان والعدل لإليمان أهل غريه دون ألنه والكنود؛ والفجور والخرسان
اْستَْغنَٰى﴾ رَّآُه أَن * َليَْطَغٰى اْإلِنَساَن ﴿إِنَّ .(٣٤ (إبراهيم: اٌر﴾ َكفَّ َلَظلُوٌم اْإلِنَساَن ﴿إِنَّ
أََماَمُه﴾ ِليَْفُجَر اْإلِنَساُن يُِريُد ﴿بَْل .(٢ (العرص: ﴾ ُخْرسٍ َلِفي اْإلِنَساَن ﴿إِنَّ .(٧ ،٦ (العلق:

.(٦ (العاديات: َلَكنُوٌد﴾ ِلَربِِّه اْإلِنَساَن ﴿إِنَّ .(٥ (القيامة:
ِيف اْإلِنَساَن َخَلْقنَا ﴿َلَقْد تعاىل: قوله يف جاء كما الواحدة اآلية يف بالضدين يُذكر وقد

.(٥ ،٤ (التني: َساِفِلنَي﴾ أَْسَفَل َرَدْدنَاُه ثُمَّ * تَْقِويٍم أَْحَسِن
يكون أن يقتيض وهو العمر، أرذل هو سافلني أسفل أن التفاسري بعض يف ونقرأ

الوليد. الطفل تقويم هو تقويم» «أحسن
املقصودة هي الجنة أن لزاًما فيكون الجحيم، هي سافلني أسفل أن غريها يف ونقرأ

تقويم. بأحسن
وليس اإلنسان، قوام العتدال الظاهرة الصورة هو الحسن التقويم أن الكثريون وفهم
وهي واإلرادة، العمل عىل القدرة به ترتبط بل القوام، باعتدال مرتبًطا وحده الخلق جمال
األعضاء، بوظائف والعلم الترشيح عرص قبل الظاهرة بصورته عالقتها تخف لم قدرة
وعمود والعنق الرأس يف النطق وجهاز القامة اعتدال بني الرضورية العالقة أثبت الذي
العقل فضائل من الحسن التقويم يعنيه بما علًما الناس زاد ثم البدن، وسائر الظهر

والجمال. الفطنة مزايا ومن والجسد،
ينرصف اإلنسان النقيضنييف بني الجمع أن اآليات، معاني لسائر املوافق املعنى وإنما
وأهًال تقويم، أحسن إىل للرتقي أهًال يجعله الذي االستعداد وصف وهو واحد، وصف إىل

سافلني. أسفل إىل للتدهور
إىل يوحي مما تخُل لم اإلنسان جسد خلق عىل القول فيها قرص التي اآليات أن عىل
وبرهان الحيوانية، حياته من أرشف هو ملا إعداد السوي خلقه أطوار أن املسئول املخلوق
ال الذي الخالق آثار فيه فريى الخلق يف ينظر أن عىس الغيب، برسالة التبليغ براهني من
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ِيف نُْطَفًة َجَعْلنَاُه ثُمَّ * ِطنٍي ن مِّ ُسَالَلٍة ِمن اْإلِنَساَن َخَلْقنَا ﴿َوَلَقْد واألسماع: األبصار تدركه
َفَكَسْونَا ِعَظاًما اْلُمْضَغَة َفَخَلْقنَا ُمْضَغًة اْلَعَلَقَة َفَخَلْقنَا َعَلَقًة النُّْطَفَة َخَلْقنَا ثُمَّ * ِكنٍي مَّ َقَراٍر
.(١٢–١٤ (املؤمنون: اْلَخاِلِقنَي﴾ أَْحَسُن هللاُ َفتَبَاَرَك ۚ آَخَر َخْلًقا أَنَشأْنَاُه ثُمَّ َلْحًما اْلِعَظاَم
َخْلَق َ َوبََدأ ۖ َخَلَقُه ءٍ َيشْ ُكلَّ أَْحَسَن الَِّذي * الرَِّحيُم اْلَعِزيُز َهاَدِة َوالشَّ اْلَغيِْب َعاِلُم ﴿ٰذَِلَك
ِمن ِفيِه َونََفَخ َسوَّاُه ثُمَّ * ِهنٍي مَّ اءٍ مَّ ن مِّ ُسَالَلٍة ِمن نَْسَلُه َجَعَل ثُمَّ * ِطنٍي ِمن اْإلِنَساِن
وَن﴾ تَنتَِرشُ بََرشٌ أَنتُم إِذَا ثُمَّ تَُراٍب ن مِّ َخَلَقُكم أَْن آيَاِتِه ﴿َوِمْن .(٦–٩ (السجدة: رُّوِحِه﴾
َال ا َوِممَّ أَنُفِسِهْم َوِمْن اْألَْرُض تُنِبُت ا ِممَّ ُكلََّها اْألَْزَواَج َخَلَق الَِّذي ﴿ُسبَْحاَن .(٢٠ (الروم:

.(٣٦ (يس: يَْعَلُموَن﴾
من وما يعلم، أن َوِسعه وعما عِلم، عما يُسأل ولكنه يجهل، عما اإلنسان يُسأل وال
من وسعه فما اإلنسان، علم من كله محجوب هو الشهادة عالم أو الغيب عالم يف يشء

عليه. محاسب فهو علم
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املَُكلَّف الكائن

أركانه بني التام التوافق هذا فيه الفضيلة هذه وقوام وتبيني، وإقناع تبليغ كتاب القرآن
فيه يتنزل أركانه من ركن فكل ومقصده، حجته وبني وعباداته، عقائده وبني وأحكامه،

مبني. قدر عىل بها يتم أو به، تتم التي أركانه سائر تفصيله يف ويوافق بأقداره،
العقل خطاب وبني بالتكليف، اإلنسان تمييز بني التوافق من أعجب وال أتم ليس
الحياة يف وظائفه من وظيفة وكل العقل، أوصاف من وصف بكل املبني الكتاب هذا يف

اإلنسانية.
ألول تحسب التي الفضيلة هذه إىل يتنبه أن لألديان دارٍس وبكل باملسلم، وخليق
إنما التنبيه إىل حاجته ولكن التنبيه، إىل يحتاج ال البديهي الواقع من يشء كأنها وهلة
التبليغ فضيلة يف الكربى، الدينية الكتب من جملة وبني القرآن بني املقارنة عند تظهر
واألركان. األحكام حسب عىل البيان فيه ويتناسب يراد الذي التبليغ به ونعني املقصود،
من اإلنسان نجاة بها ويرتبط كله، الدين دعائم عليها تقوم األديان من كثري يف
فإذا الدين كتاب يف األركان هذه عن تبحث ثم واللعنة، املقت هاوية يف ضياعه أو الهالك
أن شاء ملن ويجوز القرينة، حكم إىل املفرسون يحيلها السطور، بني فيه معروضة هي

عليها. والنص عنها السكوت يتساوى القول مصادفات من يحسبها
بل أركانه، من ركن يف وال املبني، الكتاب أحكام من حكم يف يعرف ال هذا مثل
بني أتمه عىل فيه التوافق وأن فريضته، قدر عىل تبليغه أن ذلك: نقيض عىل فيه املعروف
محل ال بل املصادفة، لفرض فيه محل ال مقدور بيان عن وتتكامل تتالزم التي األركان

التبليغ. رساالت من رسالة مع القصد لتجاهل فيه
ميزان ويف العقيدة، ميزان يف له مكان أرشف هو الكريم القرآن يف اإلنسان مكان

الكائنات. عامة بني الكائن طبائع به توزن الذي الخليقة ميزان ويف الفكر،



القرآن يف اإلنسان

املكلَّف. الكائن هو
التقدير. يف وأرشف الناطق»، «الكائن القائلني قول من التعريف يف أصوب كائن هو
يف وأرشف الصاعد، الحيوان ومن الهابط، امللك من التعريف يف أصوب كائن هو

وذاك. هذا من التقدير
امللك وليس التكليف، ألمانة أهًال النطق هذا يكن لم إن بيشء الناطق الكائن ليس
بمنزلة الصاعد الحيوان وليس الهبوط، طريق أو الصعود طريق إىل تهدي منزلة الهابط
طريق يف وحال حال بني التمييز بمنزلة وال إليه، صار وما عليه كان ما بني الفصل

االرتقاء.
العلم، أو العقيدة، حدود من حد بكل الخالئق بني محدود يشء املكلف الكائن إنما
إىل بالقياس املكني موضعه يف موضوع الخليقة يف الفتح حوادث من وحادث الحكمة، أو

عداه. ما كل
الفلسفة تعريفات بني القرآن بها ينفرد املحكمة الخاصة هذه من أعجب يشء أي

الدينية؟! الدعوة وتعريفات
املبني. الكتاب تبليغ من سنتها عىل تجري أن إال عجبها يدفع ال عجيبة إنها

اإلنسان ميَّز الذي الكتاب ألن والتخمني؛ التضمني مصادفات من تأِت لم عجيبة إنها
وكل ملكاته، من ملكة بكل «العقل» بخطاب امتأل الذي الكتاب هو التكليف بخاصة
الدارسون يتقصاه «درًسا» العقل يصبح أن قبل واملتعقلون، العقالء له عرفها وظيفة

إليه. يئول وما منه يصدر وفيما عنه، خرج وفيما داخله يف وأثًرا وعمًال، كنًها
التكليف. له يأباه عما صاحبه «يعقل» وازع العقل

األمور. بواطن ويف األشياء وجوه يف يتقلب وفكر فهم العقل
والضالل. الهداية بني يميز رشد العقل

وتدبري. روية العقل
األبصار. وراء تنفذ بصرية العقل

وتحفظ يكون، ملا كان مما العربة وتجمع للحارض، املايض من تأخذ ذكرى والعقل
وتُعيد. وتُبدئ وتَِعي

بمعروف، أمر وكل التكليف، حجج من حجة بكل موصول املعاني هذه بكل والعقل
محظور. عن نهي وكل

رشيد؟ رجل أليسمنكم يتدبرون؟ أفال يبرصون؟ أفال يتفكرون؟ أفال يعقلون؟ أفال
تتذكرون؟ أفال
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فيما املكلفني عىل حجة التكليف بها يُناط التي أعماله من عمل بكل العقل هذا إن
األرض وخالق خالقهم، أمر ومن أنفسهم، أمر ومن والسماء، األرض أمر من يعنيهم
(آل بَاِطًال﴾ ذَا ٰهَ َخَلْقَت َما َربَّنَا َواْألَْرِض َماَواِت السَّ َخْلِق ِيف ﴿يَتََفكَُّروَن ألنهم: والسماء؛
إِالَّ بَيْنَُهَما َوَما َواْألَْرَض َماَواِت السَّ هللاُ َخَلَق ا مَّ ۗ أَنُفِسِهم ِيف يَتََفكَُّروا ﴿أََوَلْم .(١٩١ عمران:

.(٨ (الروم: ى﴾ َسمٍّ مُّ َوأََجٍل ِباْلَحقِّ
هذا عىل الشواهد أردنا إذا جميًعا عظاته وننقل جميًعا، القرآن تكاليف ننقل وقد
والفكر، للعقل خطابه وبني القرآن، يف بالتكليف اإلنسان تمييز بني املوصول التوافق
ولكنها واألواخر، األوائل مصطلحات يف التمييز ملكات وسائر والبرص بالرشد وتذكريه
من غريه وبني بينه املقابلة عىل قادر وكل الكتاب، لهذا قارئ كل ذهن يف حارضة شواهد

معدودات. صفحات غري منها يعرب لم ولو األديان، كتب
هذه عىل يجري فيه األمر أن الكتاب هذا يف التبليغ أركان بني التوافق تمام ومن

النبوة. رسالة عن مسبوق غري فريًدا به أتى فيما نة السُّ
بخاصة اإلنسان تمييز قبل البرشي التاريخ يف قط تُعرف لم التي الرسالة إنها

اإلقناع. وبينات العقل لخطاب وإعداده التكليف،
وكشف للغيب، استطالع النبوة أن تفهم — املحمدية البعثة قبل — األمم كانت
عليه، الداللة أو املرسوق وإعادة الضائع، رد عىل بها يستعان واملخبآت، لألرسار
األمم تلك من وكان والنحوس. السعود ومقادير والرش، الخري طوالع عن ويستخربونها
وكانوا والقرابني، بالهدايا إليه للتشفع وعباده املعبود بني وساطة النبوة أن يحسب من
مربم قضاء ألنها بهم؛ وتنزل يستحقونها التي للنوازل دفًعا األنبياء وساطة يطلبون

نزوله. قبل دفعه يف املعبود ويسألون العارفون، الصالحون يتوقعه
حاجة ال بل الدينية، الدعوات يف سابقة له تسبق لم باٍق بجديد اإلسالم نبوءة فجاءت
وخاصته الباقية، صفته اإلنسان يف يخاطب ألنه للتجديد؛ استطاعة وال جديد إىل بعده
الذي املسئول الضمري خاصة أو األحياء، عامة بني الناطقة النفس خاصة وهي املالزمة،

سواه. من كفارة وال شفاعة عنها تغنيه وال تبعته، يحمل
بالتأمل هداية نبوة وهي وتنجيم، استطالع نبوة وليست وهداية، فهم نبوة فهي
الضمائر وتروع والبصرية، البرص تروع وأهوال خوارق نبوة وليست والتفكري، والنظر

اإلقناع. قبول يعييها حيث واإلرهاب بالتخويف
يعملونه ما غري عمًال لهم تعمل وال ا، رضٍّ وال نفًعا لهم تملك ال منذرة مبرشة نبوة إنها
ِلنَْفِيس أَْمِلُك الَّ ُقل ﴿ السليم: والضمري املتدبر، العقل بهداية اهتدوا إذا بمشيئتهم ألنفسهم
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وءُ السُّ ِنَي َمسَّ َوَما اْلَخرْيِ ِمَن َالْستَْكثَْرُت اْلَغيَْب أَْعَلُم ُكنُت َوَلْو ۚ هللاُ َشاءَ َما إِالَّ ا َرضٍّ َوَال نَْفًعا
.(١٨٨ (األعراف: يُْؤِمنُوَن﴾ لَِّقْوٍم َوبَِشريٌ نَِذيٌر إِالَّ أَنَا إِْن ۚ

ِعنِدي َلُكْم أَُقوُل الَّ ﴿ُقل والعطاء: األخذ بني جزاء عىل مساومة وال إغراء وال نعم،
يَْستَِوي َهْل ُقْل ۚ َّ إَِيل يُوَحٰى َما إِالَّ أَتَِّبُع إِْن ۖ َمَلٌك إِنِّي َلُكْم أَُقوُل َوَال اْلَغيَْب أَْعَلُم َوَال ِهللا َخَزاِئُن

.(٥٠ (األنعام: تَتََفكَُّروَن﴾ أََفَال ۚ َواْلبَِصريُ اْألَْعَمٰى
وكسفت إبراهيم ابنه مات يوم النبوة هذه لصاحب ميرسة املعجزة سمعة جاءت وقد
فتكلم عليها، يسكت أن الصادق النبي وأبى ملوته، كسفت أنها الناس فظن الشمس،

لحياته. وال أحد ملوت تخسفان ال آيتان والقمر الشمس أن ليعلمهم
بينات إىل اإلصغاء ويأبى العقل، يكابر من تُجدي ال املعجزة أن للناس بنيَّ وقد
ُسكَِّرْت إِنََّما َلَقالُوا * يَْعُرُجوَن ِفيِه َفَظلُّوا َماءِ السَّ َن مِّ بَابًا َعَليِْهم َفتَْحنَا ﴿َوَلْو اإلقناع:

.(١٥ ،١٤ (الحجر: ْسُحوُروَن﴾ مَّ َقْوٌم نَْحُن بَْل أَبَْصاُرنَا
العقيدة، تاريخ يف شأنًا الدعوات أكرب من كثرية دعوات اإلسالم نبوة تقدَّمت ولقد
يف النبوة دور يختتم أن يستطع لم التاريخ أدوار يف ينظر مؤرخ عىل عرضتها لو ولكنك
وانتهت بدأت قد جميًعا ألنها شأنها؛ جاللة عىل الدعوات تلك من بدعوة اإلنسانية تاريخ
املحاسب املسئول اإلنسان وفكرة العامة، اإلنسانية فكرة الناس أذهان يف توجد أن قبل

والضمري. العقل أمانة عىل
بحارضها تنعزل واحدة برشية ساللة عىل مقصورة تزل لم إرسائيل بني فنبوات
حني واسعة نقلة الرسالة نقل قد السالم عليه وعيىس األمم. سائر عن مستقبلها ووعود
اإلنسان وبقي رسالته أدى ولكنه بالجسد، أبنائه عداد يف بالروح إبراهيم أبناء أدخل
أوزاره، من النجاة يف غريه عىل االعتماد من تخلصه رسالة إىل الحاجة أشد محتاًجا بعده

روحه. وتربية صالحه بتبعات والنهوض سيئاته، عن والتكفري
يُخاطب الذي اإلنسان يوجد أن قبل اإلنسانية تاريخ يف النبوة أمانة تفرغ ولن
بينه سواء عىل ويشرتك عاتقه، عىل تبعاته ويحمل بحسابه، ويحاسب العقل، بخطاب
نعمته يخلق الذي بالرب وليس العاملني، رب هو واحد إله عبادة يف البرش من إخوانه وبني
وحساب تفضله، لم بفضل الخالص يدركها واحدة لعشرية أو خلقه، من واحدة لساللة

يمينها. بعمل موازينها يف تضعه لم
يف حارضة ألنها النبوة؛ بها تختم أن العقل حكم يف صح التكليف، نبوة جاءت فلما

يعقلون. لقوم هللا آيات وتحرضه املسئول، العاقل اإلنسان يحرضه وقت كل
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امُلَكلَّف الكائن

اْلبَْحِر ِيف تَْجِري الَِّتي َواْلُفْلِك َوالنََّهاِر اللَّيِْل َواْخِتَالِف َواْألَْرِض َماَواِت السَّ َخْلِق ِيف ﴿إنَّ
ِمن ِفيَها َوبَثَّ َمْوتَِها بَْعَد اْألَْرَض ِبِه َفأَْحيَا اءٍ مَّ ِمن َماءِ السَّ ِمَن هللاُ أَنَزَل َوَما النَّاَس يَنَفُع ِبَما
يَْعِقلُوَن﴾ لَِّقْوٍم َآليَاٍت َواْألَْرِض َماءِ السَّ بنَْيَ ِر اْلُمَسخَّ َحاِب َوالسَّ يَاِح الرِّ يِف َوتَْرصِ َدابٍَّة ُكلِّ

.(١٦٤ (البقرة:

كما والقادة، األحبار سلطان اختتم قد الكون بآيات املسئول العقل إقناع عىل النبوة قيام إن
عقله يُعطِّل إنسانًا اإلسالم يعذر فال العادات، وخوارق باملعجزات النبوات سلطان اختتم
ِفيَم ﴿َقالُوا والدين: املال بسلطان املتسلطني األحبار ليطيع أو واملستكربين، السادة ليطيع
ِفيَها﴾ َفتَُهاِجُروا َواِسَعًة ِهللا أَْرُض تَُكْن أََلْم َقالُوا ۚ اْألَْرِض ِيف ُمْستَْضَعِفنَي ُكنَّا َقالُوا ۖ ُكنتُْم
إِذْ بَْعَد اْلُهَدٰى َعِن َصَدْدنَاُكْم أَنَْحُن اْستُْضِعُفوا ِللَِّذيَن اْستَْكَربُوا الَِّذيَن ﴿َقاَل .(٩٧ (النساء:
َوالرُّْهبَاِن اْألَْحبَاِر َن مِّ َكِثريًا إِنَّ آَمنُوا الَِّذيَن ﴿يأَيَُّها .(٣٢ (سبأ: ْجِرِمنَي﴾ مُّ ُكنتُم بَْل ۖ َجاءَُكم
أَْحبَاَرُهْم ﴿اتََّخذُوا .(٣٤ (التوبة: ِهللا﴾ َسِبيِل َعن َويَُصدُّوَن ِباْلبَاِطِل النَّاِس أَْمَواَل َليَأُْكلُوَن

.(٣١ (التوبة: ِهللا﴾ ُدوِن ن مِّ أَْربَابًا َوُرْهبَانَُهْم
طغيان أو الحكم بطغيان املتحكمني يطيع أن العاقل عن التكليف يسقط فال
يحقق العلم طلب ألن يعلم؛ ال كان إن يعلم من يسأل أن التكليف يمنعه وال الكهانة،
مسئول وهو يسأل من يتبني أن املتعلم عىل ويوجب يلغيه، أو يعطله وال التكليف واجب
َال ُكنتُْم إِن الذِّْكِر أَْهَل َفاْسأَلُوا ۚ إَِليِْهْم نُّوِحي ِرَجاًال إِالَّ َقبِْلَك ِمن أَْرَسْلنَا ﴿َوَما يفعل: عما

.(٤٣ (النحل: تَْعَلُموَن﴾
فاتحة هو أنه الحق فاسُمه اإلنسان، تاريخ يف الحق باسمه النبوة ختام ي ُسمِّ فإذا
الوسطى القرون أخرجته الذي الرشد عهد قبل الخالدة، اإلنسانية حياة يف الرشد عهد

قرون. بسبعة
حقه يُعطى فال الصغار، العقول فهم الجليل امليقات هذا يُفهم أن الجهالة عبث ومن
أنه إال منه يفهم فال العلم» «عرص يف يفرسه من وتسمع التقديس، من حقه وال الفهم من
التصور تقبل ال صورة وهو السخف هذا ويسيغ بعده، َمن عىل النبي يغلقه األثرة «حكر»
صنيع «الحكر» فهذا دعواه؛ عىل أو حقيقته عىل إليه الناظر تصوره كيفما النبي، هذا عن
الغيب سلطان لينفي جهده وجهد قبله، من األنبياء بتصديق أتباعه أمر نبي يصنعه ال
يف جاز فإن يديه؛ بني منقادة طيعة وهي دعوته، عن املعجزة سمعة ويطرد نفسه، عن

21



القرآن يف اإلنسان

هللا تكذيب يأمن وأن هللا، من يغتصبه أن حقه يف يجوز فهل املغتصب، «الحكر» هذا حقه
دعواه؟ إخالف عىل وقدرته إياه،

أمر من الواقع يدرك أن يطيق عقل يف الصغري الفهم هذا يُفهم ال النبوة اختتام إن
فيها دخل ملا دعواه إىل النبي باعث النبوة احتكار كان ولو عظيم، شأن وال عظيمة، دعوة
وال النبي تخول ال وهي أصًال النبوة ادعاء فيها دخل وال والوالة، األحبار سلطان ذهاب

هللا. مشيئة من املجهول املغيب يحجب أن النبوة مدعي
صغار يفرسه لم ما يُفرس الذي البنيِّ الباعث هو املسئول بالعقل اإليمان ولكن
وأن الضمري، عىل الحاكمني سلطان واختتام الكهانة، واختتام النبوة، اختتام من العقول

هللا. بإرادة الناطقة اآلية لهو املتفقة نة السُّ هذه عىل كله انتظامه

22



وَجَسد ُروٌح

أسس من عميق أساس الغيبية والعقائد القرآن، يف الغيبية العقائد إحدى الروح عقيدة
عقائد يف األوىل الفضيلة ولكن اإلنسان، ضمري إليها يطمنئ ديانة كل عليه تقوم التدين
املسئول العقل بخطاب التكليف تُبطل وال بها، املؤمنني عقول تُعطل ال أنها الغيبية القرآن

املعبود. الخالق إىل كله األمر إسالم واإلسالم؛ اإليمان وحق التمييز، حق يؤدي وهو
من كأنها الفضيلة هذه فيها نلمس التي «الغيبية» العقائد إحدى الروح وعقيدة
يُسلِّم وأن فيها، القليل بعلمه يؤمن أن اإلنساني العقل عىل وجب وإن الحس، حقائق

هللا. علم من بأنها اإليمان تسليم
نقيضة الكريم القرآن يف البرشي العقل عىل يفرض لم بالروح اإليمان بأن ذلك
بفاصم البرشية النفس يفصم ولم متدابرين، ضدين بني تشطره التي النقائض من
املطالب معروف وجسًدا القوام، مجهول روًحا اإلنسان خلقة الخلقتني: بني الحرية من

واآلالم. اللذات محسوس والغايات،
تنكر وال الحياة، بهما تتم اإلنسانية، الذات مالك الكريم القرآن يف والجسد فالروح
حقوق ليويف ا حقٍّ للجسد يبخس أن بالكتاب للمؤمن يجوز فال اآلخر، سبيل يف أحدهما
يف اإلرساف منه يُحمد وال الجسد، حقوق ليويف ا حقٍّ للروح يبخس أن له يجوز وال الروح،

السبيل. قصد هللا وعىل ذاك. مرضاة وال هذا مرضاة
الَِّذيَن أَيَُّها ﴿يَا املحرم: إباحة عن ينهى كما املباح تحريم عن ينهى الكريم والقرآن
ا ِممَّ َوُكلُوا * اْلُمْعتَِديَن يُِحبُّ َال هللاَ إِنَّ ۚ تَْعتَُدوا َوَال َلُكْم هللاُ أََحلَّ َما َطيِّبَاِت تَُحرُِّموا َال آَمنُوا

.(٨٨ ،٨٧ (املائدة: ُمْؤِمنُوَن﴾ ِبِه أَنتُم الَِّذي هللاَ َواتَُّقوا ۚ َطيِّبًا َحَالًال هللاُ َرَزَقُكُم
غري منها ينفق وأن يده، صنع من الطيبات يكسب أن به املؤمن يُعلِّم الكريم والقرآن
ال مشكورة نعمة ألنها األرضوخرياتها؛ ثمرات من بالطيبات ينعم وأن إنفاقه، يف مرسف
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َلُكم أَْخَرْجنَا ا َوِممَّ َكَسبْتُْم َما َطيِّبَاِت ِمن أَنِفُقوا آَمنُوا الَِّذيَن أَيَُّها يجتنبها:﴿يَا أن له يحل
َواْشُكُروا َرَزْقنَاُكْم َما َطيِّبَاِت ِمن ُكلُوا آَمنُوا الَِّذيَن أَيَُّها ﴿يَا .(٢٦٧ (البقرة: اْألَْرِض﴾ َن مِّ

.(١٧٢ (البقرة: تَْعبُُدوَن﴾ إِيَّاُه ُكنتُْم إِن َ هلِل
وأن مطيته، فيها ويسيم معيشته، فيها يبتغي أن األرض يف اإلنسان تمكني ومن
تخرجه أو لنفسه، يخرجه خرياتها من يشء يف يزهد وال عدته، بها ويتم زينته، منها يتخذ
تَْعَلُموَن َال َما َويَْخلُُق ۚ َوِزينًَة ِلَرتَْكبُوَها َواْلَحِمريَ َواْلِبَغاَل ﴿َواْلَخيَْل ربه: فضل األرضمن له
ِمَن أَنَزَل الَِّذي ُهَو * أَْجَمِعنَي َلَهَداُكْم َشاءَ َوَلْو ۚ َجاِئٌر َوِمنَْها ِبيِل السَّ َقْصُد ِهللا وََعَىل *
يْتُوَن َوالزَّ الزَّْرَع ِبِه َلُكم يُنِبُت * تُِسيُموَن ِفيِه َشَجٌر َوِمنُْه اٌب َرشَ نُْه مِّ لَُّكم ۖ َماءً َماءِ السَّ
.(٨–١١ (النحل: يَتََفكَُّروَن﴾ لَِّقْوٍم َآليًَة ٰذَِلَك ِيف إِنَّ ۗ الثََّمَراِت ُكلِّ َوِمن َواْألَْعنَاَب َوالنَِّخيَل

موجه هذا يف والخطاب املعيشة، ومطالب الدنيا ملقاصد كوجوبها واجبة للعبادة الزينة بل
سائر عىل اإلنسان لهذا هللا تمييز ومن اإلنسانية، نعم من مرضية نعمة ألنها آدم؛ بني إىل
يُِحبُّ َال إِنَُّه ۚ ُفوا تُْرسِ َوَال بُوا َواْرشَ َوُكلُوا َمْسِجٍد ُكلِّ ِعنَد ِزينَتَُكْم ُخذُوا آَدَم بَنِي ﴿يَا الحيوان:
(األعراف: الرِّْزِق﴾ ِمَن َوالطَّيِّبَاِت ِلِعبَاِدِه أَْخَرَج الَِّتي ِهللا ِزينََة َحرََّم َمْن ُقْل * ِفنَي اْلُمْرسِ

.(١٠ (األعراف: َمَعاِيَش﴾ ِفيَها َلُكْم َوَجَعْلنَا اْألَْرِض ِيف َمكَّنَّاُكْم ﴿َوَلَقْد .(٣٢ ،٣١

الحياة وواجب األرضية املعيشة حق من وهو هللا، خالئق بني آدم بني تمكني من فهو
فيه فصام وال وآخرة، دنيا بني فيه تنازع وال وجسد، روح بني فيه تناقض ال الدنيوية،

الضمري. أوصال به وتتمزق العقل فيه يحار اإلنسانية للذات
اَر الدَّ هللاُ آتَاَك ِفيَما ﴿َوابْتَِغ كافًة: آدم بني من لإلنسان التبليغ خطاب يف وقوامه

.(٧٧ (القصص: نْيَا﴾ الدُّ ِمَن نَِصيبََك تَنَس َوَال ۖ اْآلِخَرَة

روح بني فصام القرآن يف وليس اآلخرة، سبيل عن ضالًال الدنيا سبيل يف السعي فليس
العقيدة يف شتات أو وأرض، سماء بني انقطاع أو ومادة، عقل بني انشقاق أو وجسد،
هداية عىل العقيدة هي بل وشهادة، غيب وبني وباطن، ظاهر بني اإلنسانية» «الذات ع يُوزِّ
﴿َوِمنَْها السبيل: عن جور وال إرساف غري يف بالجسد، تحسن كما بالروح تحسن واحدة

.(٩ (النحل: أَْجَمِعنَي﴾ َلَهَداُكْم َشاءَ َوَلْو ۚ َجاِئٌر

24



وَجَسد ُروٌح

ينجيه وال التفكري، نقائض من العقل ينقذ الصادق اإللهام بهذا الكريم القرآن إن
وال الدين، حقائق يف العاملني بني الحرية نقائض من أو وحسب، التكليف نقائض من

مزيد.
عالم بني املعتسف الفاصل ذلك إىل العقول كبار ساق أنه قديًما، التفكري ضالل فمن

السفىل. واألرض الرتاب وعالم األعىل، والفلك النور
وكل ودنس، كدر فهو القمر دون ما وكل وطهارة، صفاء فهو القمر فوق ما كل
لها يصفو ال أعراض أو مشوب، عرض فهو دونه ما وكل خالص، جوهر فهو هنالك ما

النور. عالم عليها أرشق ولو وجود
قد والعرض الجوهر وبني والرتاب، النور بني به امُلسلَّم «التفاضل» هذا مثل وعىل
والكدرة، الصفاء بني أصيل عزل من — والعلم الدين يف — وحديثًا قديًما دار ما كل دار

والظالم. النور من النقيضني وبني والجسد، الروح وبني واملادة، العقل وبني
زمنًا العقل عطَّل قد املتقابلني الوجودين هذين بني التفريق يف االعتساف هذا إن
التكليف حقائق فهم عن — يعطله يزال وال — عطَّله كما الحس، حقائق فهم عن طويًال

األديان. وحقائق
الحجر وأن واحد، معدن من الضياء وذرات الرتاب ذرات أن اليوم ليعلم العقل إن
وأن حجر، هو فإذا ويتقابل ينعقد املنطلق الشعاع وأن شعاع، هو فإذا يتفتت اليابس
هذا خفاء يف كذلك شك ال ولكن فيه، شك ال قائم العقل وضياء الفلك ضياء بني الفيصل

اإليمان. عىل كخفائه العلم عىل األمر
الروح؟ دون باملادة «املؤمنني» من بالذرة العاملون يقول فماذا

سيقولون الضياء؟ بشعاع العني تراه ال ما يرى كيف «الدماغ»؛ عقل عن يقولون ماذا
مطمنئ وقلبه وصدق فسمع الروح عن له قيل حني إيمانًا الكتاب قارئ به قال ما علًما

.(٨٥ (اإلرساء: َقِليًال﴾ إِالَّ اْلِعْلِم َن مِّ أُوتِيتُم َوَما َربِّي أَْمِر ِمْن الرُّوُح ﴿ُقِل باإليمان:
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الكون. إىل تُنسب التي بمعانيها والنفس والروح العقل عن اليونان حكماء تكلَّم
عىل ورتبوها اإلنسان، إىل تُنسب التي بمعانيها والنفس والروح العقل عن وتكلموا
املطلق العقل جوهر ألن وأرشفها؛ أولها عندهم العقل فكان جوهرها، وعلو صفائها حسب
والهيويل، املادة عن امُلنزَّه Poietikos ال الفعَّ العقل هو اإللهي والعقل شأنه، جلَّ هللا هو
بعد والنفس الروح يأتي ثم ،Pothetikos املنفعل العقل أو اإلنساني العقل يصدر وعنه

والرشف. الصفاء يف ذلك
والرتاب، الهواء عنرص إىل أقرب النفس وأن النور، عنرص إىل أقرب الروح أن فعندهم
ما صدر ومنه «النفس»، عنه صدر منعم فيض اإللهي العقل إن أفلوطني: أتباع ويقول
املذكر، بصيغة النفس يذكرون وهم وصفائها، رشفها ترتيب عىل املوجودات من دونها

الصوفية. مذاهبهم يف وتابعوهم بالعربية كتبوا من ذلك يف ويتابعهم
اليونان، حكماء أكثر عند الحياة ودرجات الوجود درجات النفسيف من أرفع والروح
ويوصف ويلد ينمو نبات كل ومنها جميًعا، العضوية الكائنات إىل النفس ينسب من فمنهم
«الحركة ملعنى مرادف الصفة هذه عىل عندهم النفس فمعنى األحياء، صفات ببعض
يف املادية لألجسام مخالفة الحي الجسم أعضاء تجعل التي القوة معنى أو الحيوية»،
نصيب من وأصغر الجماد، نصيب من أكرب اإلرادة من ونصيبها والتوليد، النمو قابلية

فيه. هي الذي املكان من االنتقال تملك ال فإنها الروح؛
واإلنسان والصفاء، الرشف من الرتتيب هذا عىل حية قوى والنفس والروح فالعقل
وله والهيويل، املادة عن وتنزهه جوهره يف ال الفعَّ العقل دون ولكنه العقل، من نصيبه له
وتلد تنمو التي الكائنات من بها يقرتب قد ونفس املوجودات، سائر عىل به يعلو روح

درجات. عىل وتزيد
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املبني الكتاب لغة ويف اليونانية، الحكمة مصطلح يف القوى هذه بني االختالف هذا إن
هللا. وهو األعىل، املثل إىل ناحية من ويقاس املادة، كثافة إىل ناحية من يقاس

وإىل ارتفاعه، بمقدار الجوهر إىل اليونانية الحكمة مصطلح يف الكمال يقاس وقد
هبوطه. بمقدار الهيويل أو املادة

وأرشفها فأرفعها شأنه؛ كمالهللاجل مقيسإىل القرآن لغة يف القوى هذه كمال ولكن
الصفات. تلك من أبعدها كان ما وأخسها وأدناها اإللهية، الصفات إىل أقربها كان ما

هو «الروح» أن نتبني قد املبني، الكتاب يف ذكرت كما القوى، هذه بني املقابلة ومن
بعلمه هللا استأثر الذي الجانب وأنه الحسية، املدارك عن وأخفاها الباقية، الحياة إىل أقربها
اإلحاطة عىل املحدود اإلنساني للعقل قدرة ال املطلق؛ الوجود رس ألنه أنبيائه؛ عن واحتجب
أَْمِر ِمْن الرُّوُح ُقِل الرُّوِح َعِن ﴿َويَْسأَلُونََك والتقريب: اإلشارة من يناسبه بما إال ووعيه به

.(٨٥ (اإلرساء: َقِليًال﴾ إِالَّ اْلِعْلِم َن مِّ أُوتِيتُم َوَما َربِّي
أو الطبع إىل أقربهما النفس أن فالراجح الكريم، القرآن بيان يف والنفس العقل أما
واعية، غري تعمل كما واعية وتعمل الغريزة، تشمل كما اإلرادة تشمل التي الحيوية القوة
يزهقها التي والقوة النوم، يدركها التي للقوة مرادفة الكثرية اآليات من مواضعها يف وتأتي
تعمل ما عىل وتُحاسب والتقوى، الفجور وتُلهم والعذاب، النعمة تحس التي والقوة القتل،
لنوازع منقادة أو العقل، بهدى مهتدية وتريد تعمل التي القوة فهي وسيئة؛ حسنة من
َمْوتَِها ِحنَي اْألَنُفَس يَتََوىفَّ ﴿هللاُ القيامة. يوم القسط املوازين لها وتوضع والهوى، الطبع
َجَرْحتُم َما َويَْعَلُم ِباللَّيِْل اُكم يَتََوفَّ الَِّذي ﴿َوُهَو .(٤٢ (الزمر: َمنَاِمَها﴾ ِيف تَُمْت َلْم َوالَِّتي

.(٦٠ (األنعام: ِبالنََّهاِر﴾
الخطاب حسب الناسعىل أو اإلنسان قتل هو فإنما القرآن» «يف النفس قتل ذُكر وإذا
النَّاَس َقتََل ََّما َفَكأَن اْألَْرِض ِيف َفَساٍد أَْو نَْفٍس ِبَغرْيِ نَْفًسا َقتََل ﴿َمن الجماعة: أو الفرد إىل
.(٢٩ (النساء: َرِحيًما﴾ ِبُكْم َكاَن هللاَ إِنَّ ۚ أَنُفَسُكْم تَْقتُلُوا ﴿َوَال .(٣٢ (املائدة: َجِميًعا﴾

.(٨٥ (البقرة: ِديَاِرِهْم﴾ ن مِّ نُكم مِّ َفِريًقا َوتُْخِرُجوَن أَنُفَسُكْم تَْقتُلُوَن ُؤَالءِ ٰهَ أَنتُْم ﴿ثُمَّ
َربِِّه َمَقاَم َخاَف َمْن ا ﴿َوأَمَّ ينهاها: أن مسئول ألنه النفس؛ من أعم اإلنسان ولكن

.(٤١ ،٤٠ (النازعات: اْلَمأَْوٰى﴾ ِهَي اْلَجنََّة َفِإنَّ * اْلَهَوٰى َعِن النَّْفَس َونََهى
قوة كل تدل اإلنسانية»، «الذات هي والروح والعقل النفس من القوى هذه فجملة
صورة بأية اإلنسانية» «الذات تتعدد وال حاالتها، من حالة يف اإلنسانية» «الذات عىل منها
يف واحد إنسان هي فإنما عقل، ذات أو روح، ذات أو نفس، ذات ألنها التعدد؛ صور من
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عن الكالم رضورة بها تقيض اللغات جميع يف عنها تعبريات وهي الحاالت، هذه جميع
مصادرها. تدرك وال أعمالها تدرك خفية قوة كل

إليها يُنسب وعما والروح، والنفس العقل ملكات عن الناس تكلَّم النحو هذا وعىل
إىل وروية، وبديهة وحافظة وخيال ووجدان ضمري ومن ظاهر، ووعي باطن وعي من
أو املعلوم مصدرها يف تتعدد لم وإن األعمال، بني للتمييز تتعدد التي األسماء هذه غري

املجهول.
النفس علماء اليوم يدرسها التي قواها بجميع القرآن يف النفس ذُكرت وقد

الحديثة. موضوعاتها يف الدراسات لهذه املتخصصون
النَّْفَس إِنَّ ۚ نَْفِيس أُبَرِّئُ ﴿َوَما بالسوء»: ارة «األمَّ النفس تقابل الغريزية الدوافع فقوة

.(٥٣ (يوسف: وءِ﴾ ِبالسُّ اَرٌة َألَمَّ
ُفُجوَرَها َفأَْلَهَمَها * َسوَّاَها َوَما ﴿َونَْفٍس امللهمة: النفس تقابل الواعية النفس وقوة

.(٧–١٠ (الشمس: اَها﴾ َدسَّ َمن َخاَب َوَقْد * َزكَّاَها َمن أَْفَلَح َقْد * َوتَْقَواَها
يقع كما الحساب منها يقع التي النفس وهي اللوامة، النفس تقابل الضمري وقوة
أُْقِسُم َوَال * اْلِقيَاَمِة ِبيَْوِم أُْقِسُم ﴿َال القيامة: بيوم مقرونًا ذلك أجل من ِذْكرها وجاء عليها،

.(٢ ،١ (القيامة: اللَّوَّاَمِة﴾ ِبالنَّْفِس
بَِصريٌَة نَْفِسِه َعَىلٰ اْإلِنَْساُن ﴿بَِل األعذار: بمواقع والعلم باإلبصار موصوفة ذُكرت ثم

.(١٥ ،١٤ (القيامة: َمَعاِذيَرُه﴾ أَْلَقٰى َوَلْو *
* اْلُمْطَمِئنَُّة النَّْفُس أَيَّتَُها ﴿يَا املطمئنة: النفس تقابل بالغيب والثقة اإليمان وقوة

.(٢٨ ،٢٧ (الفجر: ْرِضيًَّة﴾ مَّ َراِضيًَة َربِِّك إَِىلٰ اْرِجِعي
فتجمعها القوى، هذه بعامة اإلنسانية النفس تذكر املواضع هذه من موضع كل ويف
املكلف الكائن خاصة — تقدم كما — وهي القرآن، يف اإلنسان خاصة هي واحدة خاصة
ِليَْوِم اْلِقْسَط اْلَمَواِزيَن ٣٨).﴿َونََضُع (املدثر: َرِهينٌَة﴾ َكَسبَْت ِبَما نَْفٍس ﴿ُكلُّ املسئول.
َخرْيٍ ِمْن َعِمَلْت ا مَّ نَْفٍس ُكلُّ تَِجُد ﴿يَْوَم .(٤٧ (األنبياء: َشيْئًا﴾ نَْفٌس تُْظَلُم َفَال اْلِقيَاَمِة
اْلِبَحاُر َوإَِذا * انتَثََرْت اْلَكَواِكُب َوإِذَا * انَفَطَرْت َماءُ السَّ ﴿إِذَا .(٣٠ عمران: (آل ا﴾ ْحَرضً مُّ
َغرََّك َما اْإلِنَساُن أَيَُّها يَا * َرْت َوأَخَّ َمْت َقدَّ ا مَّ نَْفٌس َعِلَمْت * بُْعِثَرْت اْلُقبُوُر َوإِذَا * َرْت ُفجِّ
(االنفطار: َركَّبََك﴾ َشاءَ ا مَّ ُصوَرٍة أَيِّ ِيف * َفَعَدَلَك َفَسوَّاَك َخَلَقَك الَِّذي * اْلَكِريِم ِبَربَِّك
ُحُف الصُّ َوإِذَا * ُقِتَلْت ذَنٍب ِبأَيِّ * ُسِئَلْت اْلَمْوءُوَدُة َوإِذَا * ُزوَِّجْت النُُّفوُس ﴿َوإِذَا .(١–٨
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نَْفٌس َعِلَمْت * أُْزلَِفْت اْلَجنَُّة َوإِذَا * َرْت ُسعِّ اْلَجِحيُم َوإِذَا * ُكِشَطْت َماءُ السَّ َوإِذَا * ْت نُِرشَ
.(٧–١٤ (التكوير: ْت﴾ أَْحَرضَ ا مَّ

تُضم أو وأعمالها، بمقوماتها تُقرن أنها زوجت» «النفوس معنى يف قيل ما وجملة
وقرنائها. أشباهها إىل

العقل النفسومن من أعم اإلنسانية الذات ولكن اإلنسان، حساب النفسمن فحساب
هواها، عن لينهاها نفسه يُحاسب اإلنسان فإن حدة، عىل منها كلٌّ تُذَكر حني الروح ومن
بني العقل ويتوسط هللا، علَّمه ما إال منه اإلنسان يعلم ال الذي الخالق أمر من الروح ولكن

الروح. لهداية ومستلهم الغريزة، وازع فهو القوتني،
منها كل وعمل اإلنسانية، الذات يف القوى هذه ترتيب القرآن هدي من نفقه ولعلنا

املسئول. الكائن بمنزلة اإلنسان وتمييز بالتكليف القيام يف
النفس جانب من فيتصل بروحه، عقله عىل ويعلو بعقله، نفسه عىل يعلو فاإلنسان
البقاء بعالم الروح جانب من ويتصل الجسدية، الحياة ودوافع الحيوانية الغرائز بقوى
املحدود، جانبها من وسعه ما يدرك أن العقل وحق هللا، عند وعلمه الدائم، الوجود ورس

وإلهام. بإيمان إال املطلق جانبها من كلها الحقيقة يُدرك ال ولكنه
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الذي باملعنى وكلها الكريم، القرآن من مواضع خمسة يف واألمانات األمانة كلمة وردت
بوديعة البقرة» «سورة من آية يف املعنى هذا وخصصت واملسئولية، والعهد التبعة يفيد
ِبَديٍْن تََدايَنتُم إِذَا آَمنُوا الَِّذيَن أَيَُّها ﴿يَا الديون: وثائق سياق يف تعاىل قال إذ إليه؛ وما املال
َعلََّمُه َكَما يَْكتَُب أَن َكاِتٌب يَأَْب َوَال ۚ ِباْلَعْدِل َكاِتٌب بَّيْنَُكْم َوْليَْكتُب ۚ َفاْكتُبُوُه ى َسمٍّ مُّ أََجٍل إَِىلٰ
َربَُّه﴾ هللاَ َوْليَتَِّق أََمانَتَُه اْؤتُِمَن الَِّذي َفْليَُؤدِّ بَْعًضا بَْعُضُكم أَِمَن ﴿َفِإْن تعاىل: قوله إىل ﴾ۚ هللاُ

.(٢٨٢–٢٨٣ (البقرة:
ال ولكننا والديون، الودائع من املرء عليه يؤتمن بما األمانة خصصت اآلية هذه ففي
ومنها والفريضة، الحق وهي العامة، األمانة بمعنى املؤكد التذكري بغري اآلية من نخرج
َكَما يَْكتَُب أَن َكاِتٌب يَأَْب ﴿َوَال حقه: ينىس أن علًما علم ملن يجوز فال وفريضته، العلم حق

.(٢٨٢ (البقرة: هللاُ﴾ َعلََّمُه
سبب عىل ورد وإن عام فيه فالحكم والودائع الديون سياق غري يف ورد ما وكل
بآيات املخاطبني جميع إىل والتبليغ الحكم رسيان تمنع ال النزول مناسبات ألن خاص؛
َحَكْمتُم َوإِذَا أَْهِلَها إَِىلٰ اْألََمانَاِت وا تَُؤدُّ أَن يَأُْمُرُكْم هللاَ ﴿إِنَّ النساء: سورة يف جاء الكتاب،

.(٥٨ (النساء: ِباْلَعْدِل﴾ تَْحُكُموا أَن النَّاِس بنَْيَ
نزلت وقيل: أمانة، كل يف أحد لكل عام «الخطاب الكشاف: يف الزمخرشي اإلمام قال
دخل هللاملسو هيلع هللا ىلصحني رسول أن وذلك الكعبة، سادن وكان الدار، عبد بن طلحة بن عثمان يف
وقال: إليه املفتاح يدفع أن وأبى السطح، وصعد الكعبة، باب عثمان أغلق الفتح يوم مكة
يده، — عنه هللا ريض — طالب أبي بن عيل فلوى أمنعه.» لم هللا رسول أنه علمت «لو
يعطيه أن العباس سأله خرج فلما ركعتني. رسولهللاملسو هيلع هللا ىلصوصىل ودخل وفتح، منه وأخذه
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ويعتذر عثمان إىل يردَّه أن عليٍّا فأمر اآلية، فنزلت والسدانة، السقاية له ويجمع املفتاح
شأنك يف هللا أنزل «لقد فقال: ترفق؟» جئت ثم وآذيت «أكرهت لعيلٍّ: عثمان فقال إليه،
هللا.» رسول محمًدا أن وأشهد هللا، إال إله ال أن «أشهد عثمان: فقال اآلية، عيلٌّ وقرأ قرآنًا.»
بأداء للوالة خطاب هو «وقيل: قال: أن إىل اآلية تفسري يف الزمخرشي اإلمام ومىض

التوحيد.» عىل األمانة وقرئ بالعدل، والحكم األمانات
الجمع». بقرينة معترب فعمومها خاص سبب عىل وردت «وإن اآلية أن الجاللني ويف
وأن مكة، فتح قبل نزلت أنها الظاهر «إن عبده: محمد الشيخ اإلمام األستاذ ويقول

استشهاًدا.» تالها — السالم عليه — النبي
األمانة إن يقول: جوهري طنطاوي للشيخ الجواهر تفسري املتأخرين تفسريات ومن
اإلنسان عند يكون ما كل وبالجملة علم، أو مال أو عمل، أو قول من عليه اؤتمنتم ما «كل
ووالة الحكام وإىل عامة، الناس إىل موجه الخطاب وإن وغريه»، نفسه تفيد التي النعم من

األمور.
ِألََمانَاِتِهْم ُهْم ﴿َوالَِّذيَن «املؤمنون»: سورة يف ورد فيما والعهد األمانات وكذلك

.(٨ (املؤمنون: َراُعوَن﴾ َوَعْهِدِهْم
سورة يف األمانات معنى هو وهذا وذمة، عهد من اإلنسان يرعاه ما كل تشمل فهي
به تنزَّلت وإن عامة، الناس به خوطب تبليغ كل يُفهم إجماًال املعنى هذا وعىل األنفال،

خاصة. ملناسبة اآليات
خلقه، من أحد يحملها ولم اإلنسان فحملها عامة الخلق عىل ُعرضت التي األمانة أما
األمر ألن التبليغ؛ أحكام إىل بالنسبة العامة واملناسبات الخاصة املناسبات من أعم فهي
له واستعد العاقل، وغري العاقل عليها ُفطر التي بالفطرة واالستعداد التكوين أمر فيها
الكريم القرآن من املوضع هذا ويف املخاطب. وغري بالتبليغ واملخاطب الحي، وغري الحي
التي اإلنسان صفة ومعها وذُكرت كلها، الخليقة بفطرة مقرونة الفطرة هذه ذُكرت
يتعرض أن إال ليحملها كان وما ويحملها، أعباءها يتقبل حني املخلوقات عامة بني تخصه

جهول. ظلوم فهو لتبعاتها؛
ال وهو الحدود تلك يتعدى ألنه وجهول يعرفها، وهو الحدود يتعدى ألنه ظلوم
يوصف العاقل الكائن غري كائن من وما علمها. إىل تهديه التي العقل أمانة وعنده يعلمها،
وإنما الحدود، معرفة به تُناط وال يتعداه، الذي الحد يعرف ال ألنه والجهل؛ بالظلم
عن يُسأل أن يَِصحُّ وَمن واملعرفة، بالعدل يوصف أن يصح من والجهل بالظلم يُوصف

الحالني. يف يريده فعل
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يَْحِمْلنََها أَن َفأَبنَْيَ َواْلِجبَاِل َواْألَْرِض َماَواِت السَّ َعَىل اْألََمانََة َعَرْضنَا ﴿إِنَّا تعاىل: قال
.(٧٢ (األحزاب: َجُهوًال﴾ َظلُوًما َكاَن َُّه إِن ۖ اْإلِنَساُن َوَحَمَلَها ِمنَْها َوأَْشَفْقَن

اإلنسان تكريم ذكر مع الكتاب، من آخر موضع يف اإلنسانية الفطرة هذه وذُكرت
اإلرساء: سورة يف تعاىل فقال املخلوقات، من كثري عىل ُمفضًال الكائنات زمام وواليته
َعَىلٰ ْلنَاُهْم َوَفضَّ الطَّيِّبَاِت َن مِّ َوَرَزْقنَاُهم َواْلبَْحِر اْلَربِّ ِيف َوَحَمْلنَاُهْم آَدَم بَنِي َكرَّْمنَا ﴿َوَلَقْد

.(٧٠ (اإلرساء: تَْفِضيًال﴾ َخَلْقنَا ْن مَّ مِّ َكِثرٍي
أو والرش، الخري ألمانة أهًال يكن لم مخلوق كل تشمل اآلية هذه خلقنا» ممن و«كثري

التكوين. فطرة من فيه أودع بما التكليف ألمانة

بالفهم االنحراف أو اللبس يقبل ال وضوًحا العام الحكم هذا يف «األمانة» معنى وضح ولقد
بمقتضياته ذكره ه بنصِّ املفرسين من يذكره لم فمن التكليف، وهو املقصود، جوهره عن

عنه. تنفك ال له مالزمة وهي ومتعلقاته،
كلمة من فهم الذي باملعنى الرواية تناقلوا الذين املفرسين أقوال من أمثلة وهذه

للهجرة. عرش الرابع القرن إىل اإلسالم صدر منذ األمانة
فعظَّم الطاعة، باألمانة «يريد للهجرة: ٥٢٨ سنة يف املتوىف — الزمخرشي اإلمام قال
األداء، الزمة األمانة أن كما الوجود الزمة ألنها الطاعة بها ويراد شأنها، ر وفخَّ أمرها،
فالن قولك: فمن األمانة حمل وأما مجاز، وإشفاقها وإباؤها الجمادات، عىل وعرضها
ذمته، عن تزول حتى صاحبها إىل يؤديها ال أنه تريد لها، ل ُمتحمِّ أو لألمانة حامل

عهدتها.» من ويخرج
َعَرْضنَا «﴿إِنَّا للهجرة: وستمائة ست سنة املتوىف — الرازي الفخر الفيلسوف وقال
التكليف من النوع هذا أن واعلم الطبيعة، يف ما بخالف األمر وهو التكليف، أي اْألََمانََة﴾
عليه: ُخلقت ما عىل كلها والسماء والجبل األرض ألن األرض؛ يف وال السماوات يف ليس
يف وال الهبوط، السماء من وال الصعود، منها يُطلب ال واألرض السري، منه يُطلب ال الجبل
والرشب كاألكل لهم ذلك لكن أشياء، عن منهيني مأمورين كانوا وإن املالئكة ألن املالئكة؛

لطبعه.» موافق بأمر اإلنسان يشتغل كما يفرتون ال والنهار الليل فيُسبِّحون لنا،
قوله يف إبليس كإباء إباؤهن يكن «لم األمانة: حمل تفسري يف الفيلسوف اإلمام قال
فرًضا، كان السجود هناك أن أحدهما: وجهني؛ من اِجِديَن﴾ السَّ َمَع يَُكوَن أَن ﴿أَبَٰى تعاىل:
استصغاًرا؛ هنا وها استكباًرا، هناك كان اإلباء أن وثانيهما: عرًضا، كانت األمانة هنا وها
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اآلية: تفسري يف بعضهم وقال ِمنَْها﴾، ﴿َوأَْشَفْقَن تعاىل: قوله بدليل أنفسهن، استصغرن
مثل والجزئي الكيل يُدرك من منه واملدرك مدرك، وغري مدرك قسمني: عىل املخلوق إن
عواقب يف تُفكر وال تأكله الذي الشعري تُدرك كالبهائم الجزئي يُدرك من ومنه اآلدمي،
يُدرك كامَلَلك الجزئي؛ يدرك وال الكيل يُدرك من ومنه والرباهني، الدالئل يف تنظر وال األمور،

واألكل. الجماع لذة يُدرك وال الكليات
أَنِبئُونِي َفَقاَل اْلَمَالِئَكِة َعَىل َعَرَضُهْم ﴿ثُمَّ بقوله: تعاىل هللا أشار هذا وإىل قالوا:
مدرك عىل إال يكن لم والتكليف الجزئيات، بتلك علمهم بعدم فاعرتفوا ُؤَالءِ﴾، ٰهَ ِبأَْسَماءِ
املالئكة لذة مثل هي حقيقية لذات لتحصيل منها فُمنع جزئية، بأمور لذات له إذ األمرين؛
عليهم فيه بما األمر بمعنى ال مكلًفا يكون مكلًفا كان فإن غريه وأما ومعرفته، هللا بعبادة
ُمخاَطب.» امُلكلَّف أن كما ُمكلًَّفا يسمى امُلخاَطب فإن الخطاب؛ بمعنى بل ومشقة، كلفة
باألمانة يعني عباس: ابن «عن للهجرة: ٧٧٤ سنة املتوىف — كثري ابن اإلمام وقال
األمانة عرضت قد إني آلدم: فقال يطقها، فلم آدم عىل يعرضها أن قبل عرضها الطاعة،
وما رب، يا قال: فيها؟ بما آخذ أنت فهل يطقنها، فلم والجبال واألرض السماوات عىل
أبي بن عيل وقال لها، فتحمَّ آدُم فأخذها ُعوقبت. أسأت وإن ُجزيت، أحسنت إن قال: فيها؟
إن والجبال؛ واألرض السماوات عىل هللا عرضها الفرائض، األمانة عباس: ابن عن طلحة
تعظيًما ولكن معصية، غري من وأشفقوا ذلك فكرهوا عذبهم، ضيعوها وإن أثابهم، أدوها

فيها. بما فقبلها آدم عىل عرضها ثم بها، يقوموا أال هللا لدين
الفرائض، هي األمانة إن واحد: وغري البرصي والحسن جبري بن وسعيد مجاهد قال
«إنها قائًال: عليها ب وعقَّ أصحابها، بأسماء مروية أخرى أقواًال كثري ابن اإلمام أورد ثم
والنواهي األوامر وقبول التكليف أنها إىل وراجعة متفقة هي بل بينها، تنايف ال كلها

برشطها.»

اْألََمانََة﴾: َعَرْضنَا «﴿إِنَّا للهجرة: ٩١١ سنة املتوىف — السيوطي اإلمام تفسري يف وجاء
العقاب.» عليه تركها وَمن الثواب، له فعلها َمن وغريها، الصلوات

للهجرة: ١٣٣٢ سنة املتوىف — القاسمي الدين جمال محمد اإلمام وقال

املكلفني، تعاىل هللا أودعها مرعية حقوق أنها عىل تنبيًها باألمانة عنها عرب
وأمرهم واالنقياد، الطاعة بحسن تلقيها عليهم وأوجب عليها، وائتمنهم
ومعنى حقوقها، من بيشء إخالل غري من وأدائها عليها واملحافظة بمراعاتها
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— العظام األجرام هاتيك كلفت لو بحيث الشأن عظم يف األمانة تلك أن اآلية
ألبنََي وإدراك؛ شعور ذات وكانت مراعاتها، — والشدة القوة يف مثل هي التي

منها. وأشفقن قبوَلها
باعتبارها إما عليه عرضها عند أي اْإلِنَساُن﴾ ﴿َوَحَمَلَها تعاىل: قوله أما
مع والتَزمها تكلَّفها أي امليثاق؛ يوم إياها بتكليفه أو استعداده، إىل باإلضافة
بموجب لها قبوله عن عبارة إما وهو القوة، ورخاوة البنية ضعف من فيه ما
َظلُوًما َكاَن َُّه ﴿إِن تعاىل وقوله بىل، بقوله: اعرتافه من أو الفطري، استعداده
وفائه بعدم األمر أول من لإليذان وغايته الجمل، بني وسط اعرتاض َجُهوًال﴾
بحسب أي الجهل، يف مبالًغا الظلم، يف مفرًطا كان أنه أي وتحمله؛ عهده بما

السليمة. فطرتهم بموجب يعملوا لم الذين أفراده غالب

ملعنى الفريوزآبادي تفسري نقل ثم املعاني، هذه زبدة الجواهر تفسري صاحب ونقل
وخانها يَخنَّها أن أبنََي أي اإلنسان؛ وحملها يحملنها أن «فأبنََي قال: إذ األمانة؛ حمل

واملنافق.» الكافر هو هنا «واإلنسان قال: اإلنسان.»

عىل االتفاق وهو به، بدأناها الذي االستدراك إىل نعود أن قبل املقتبسات هذه نختم وال
معنى عىل الدليل هو إنما عليه ترتتب التي املذام عىل االختالف وأن التكليف، معنى
حدود بمجاوزة املذمة يف الوقوع معنى عىل أو عداها، وما للمذام الفطري االستعداد

أمرها. يف واالسرتشاد التعلم عىل القدرة مع وجهًال بها، العلم مع ظلًما التكليف
ِذْكر فيها ورد التي اآليات ُروجعت إذا يخفى ال الفطري االستعداد معنى أن إال
مع كثرية مواضع يف الصفات بهذه يُذكر فإنه اإلنسان؛ جنس بمعنى «اإلنسان» صفات
السلطان مع آدم بني تكريم ذكر فقد الطبيعة، قوى وترصيف والخلق التكوين آيات ذكر
اإلنسان ظلم وذكر هللا، خالئق من كثري عىل والتفضيل والرضع والزرع والبحر الرب عىل
يف وذكر واألرض، السماوات خلق بني للتكليف املستعدة بالفطرة انفراده مع وجهله
والنهار، الليل بخلق والتذكري بالجزاء، اإليمان مع والرش للخري بقوله اآليتني هاتني غري
ُ ﴿َويُبَرشِّ اآليات: من أمثاله إىل اإلشارة وفيه — ذاك ومن األفالك، وحساب األرض، وخريات
ِباْآلِخَرِة يُْؤِمنُوَن َال الَِّذيَن َوأَنَّ * َكِبريًا أَْجًرا َلُهْم أَنَّ اِلَحاِت الصَّ يَْعَملُوَن الَِّذيَن اْلُمْؤِمِننَي
* َعُجوًال اْإلِنَساُن َوَكاَن ۖ ِباْلَخرْيِ ُدَعاءَُه ِّ ِبالرشَّ اْإلِنَساُن َويَدُْع * أَِليًما َعذَابًا َلُهْم أَْعتَْدنَا
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ن مِّ َفْضًال لِّتَبْتَُغوا ًة ُمبِْرصَ النََّهاِر آيََة َوَجَعْلنَا اللَّيِْل آيََة َفَمَحْونَا ۖ آيَتنَْيِ َوالنََّهاَر اللَّيَْل َوَجَعْلنَا
.(٩–١٢ (اإلرساء: تَْفِصيًال﴾ ْلنَاُه َفصَّ ءٍ َيشْ َوُكلَّ ۚ َواْلِحَساَب ِننَي السِّ َعَدَد َولِتَْعَلُموا رَّبُِّكْم

الليل وترصيف بالجزاء اإليمان ذكر والرشمع للخري االستعداد فطرة هنا ذكرت فقد
والغائب، الشاهد حساب للحساب، أهل وهو العواقب، حساب عىل اإلنسان وعجلة والنهار،

واأليام. السنني وحساب والظالم، النور وحساب
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وحرية. طاعة التكليف رشوط من
ويف اإليمان، قضية ويف القدر، قضية يف املجادلني من كثري عنها يغفل بديهية وهذه
كأنه الطاعة رشط ويهملون الحرية، رشط عىل النظر فيقرصون والجزاء، التكليف قضية
يف وهي املطلقة، بالحرية مقرونًا الجزاء يكون أن عقًال الالزم من وكأنه للجزاء، مناقض
عن بحث فمن اإلنسان؛ خلق فهم يف البال عىل يخطر احتمال بكل عقلية استحالة ذاتها
إىل فيه ينتهي وال عنه يضل جرم فال «الطاعة»، رشط إىل ناظر غري بالتكليف اإليمان

اإليمان. عن وال التكليف عن يبحث وال آخر يشء عن يبحث ألنه قرار؛
الخري عىل العاقل اإلنسان لحساب متكرر وبيان العقل، إىل متكرر خطاب القرآن يف

والعقاب. للثواب استحقاقه يف إليه اإلرادة إسناد مع والرش،
الخالق هو — وتعاىل سبحانه — أنه وتقرر هللا، إىل اإلرادة تسند رصيحة آيات وفيه
كثرية آيات وهي ويهديه، خلقه يشء كل ويعطي والضالل، الهداية يقدر الذي املقدر
التذكري وآيات والتكليف، الخطاب آيات عدد الكثرة يف تبلغ لم وإن بالتكرار، مقصودة
اْلَحقِّ ِمَن ِفيِه اْختََلُفوا ِلَما آَمنُوا الَِّذيَن هللاُ ﴿َفَهَدى والتفكري. والتمييز والنظر بالعقل
ِباْلِقْسِط َربِّي أََمَر ﴿ُقْل .(٢١٣ (البقرة: ْستَِقيٍم﴾ مُّ اٍط ِرصَ إَِىلٰ يََشاءُ َمن يَْهِدي َوهللاُ ۗ ِبِإذِْنِه
* تَُعوُدوَن بََدأَُكْم َكَما ۚ يَن الدِّ َلُه ُمْخِلِصنَي َواْدُعوُه َمْسِجٍد ُكلِّ ِعنَد ُوُجوَهُكْم َوأَِقيُموا ۖ
اْألَْعَىل َربَِّك اْسَم ﴿َسبِِّح .(٣٠ ،٢٩ (األعراف: َالَلُة﴾ الضَّ َعَليِْهُم َحقَّ َوَفِريًقا َهَدٰى َفِريًقا
إِالَّ رَُّسوٍل ِمن أَْرَسْلنَا ﴿َوَما .(١–٣ (األعىل: َفَهَدٰى﴾ َر َقدَّ َوالَِّذي * َفَسوَّٰى َخَلَق الَِّذي *
اْلَحِكيُم﴾ اْلَعِزيُز َوُهَو ۚ يََشاءُ َمن َويَْهِدي يََشاءُ َمن هللاُ َفيُِضلُّ ۖ َلُهْم َ ِليُبنَيِّ َقْوِمِه ِبلَِساِن
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َويُِضلُّ ۖ اْآلِخَرِة َوِيف نْيَا الدُّ اْلَحيَاِة ِيف الثَّاِبِت ِباْلَقْوِل آَمنُوا الَِّذيَن هللاُ ﴿يُثَبُِّت .(٤ (إبراهيم:
.(٢٧ (إبراهيم: يََشاءُ﴾ َما هللاُ َويَْفَعُل ۚ الظَّاِلِمنَي هللاُ

معناها بغري للتأويل مجال فيها يكون أن الذهن عن تبعد املعنى بهذا اآليات وكثرة
— هللا أن فيه تأويل ال الذي الظاهر فمعناها واملناسبة، العبارة اختالف عىل الظاهر

يعملون. ما ويخلق عباده يخلق الذي يريد، ملا ال الفعَّ هو — وتعاىل سبحانه
نقرص ولم املعقول، نظرة كله األمر إىل نظرنا إذا العقل حكم يف تناقض هذا أيف

النصوص؟ هذه بمقتىض االعتقاد واجب إىل أو النصوص إىل النظر
كيف ويرينا التناقض، ينفي احتمال كل عىل املحتملة أسسها إىل بالقضية الرجوع إن
التناقض من وخروًجا جميًعا، املفروضة أسسها من للمشكلة» «حالٍّ االعتقاد هذا يكون

االحتمال. هذا غري احتمال كل عىل يلزمها الذي
لم املادة تراكيب من عارًضا تركيبًا يكن أو هللا، خلقه وعقًال روًحا اإلنسان وليكن

واإلرادة. الفكر من مجردة باملادة املؤمنني قول عىل أحد، يخلقه
بها يرتبط ال الواقع قضاء من رضورة يكن أو هللا، عند من إرادة التكليف وليكن

جزاء. وال أمر
احتمال؟ كل عىل اإلنسان إرادة العقل يتصور فكيف

بغري تنطلق واحد إنسان إرادة ألن القيود؛ جميع من مطلقة إرادة يتصورها ال إنه
منفرًدا املطلقة بإرادته الواحد اإلنسان هذا يأتي وكيف سواه، إنسان لكل قيد هي قيد

املقيدين؟ أمثاله بني بها
اإلحالة هي فهذه سواء، عىل منهم لكل مطلقة بإرادة جميًعا الناس يوجد أن أما

والتحقيق. اإليجاد إىل بها الوصول قبل والتقدير الفرض يف العقلية
يشء لهم إرادة بغري مكلفني الناس فخلق هللا، إرادة هي املطلقة اإلرادة كانت فإذا
يخلق أن إال الحالة هذه يف له معنى ال التكليف سقوط ألن مقبول؛ وغري معقول غري
كما إليه يساقون الذي الصالح العمل يف متساوين متماثلني متشابهني جميًعا الناس
املجرد الجماد عىل لإلنسان تمييز وال العاقل، غري عىل للعاقل إذن فضل فال اآلالت، تُساق

الحيوان. عن فضًال الحس، من
عىل يوجب أن ينبغي كما إال يوجبه ال اإلنساني فالعقل اإلنسان، تكليف وجب فإذا
تودع، أن ينبغي كما الخالق فيه يودعها املخلوقة اإلرادة حالة وهي سواها، ال واحدة حالة

القرآن. إليه يدعو الذي الفرض هذا عىل إال تودع أن ينبغي ال وهي
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املدرك العقل احتمال يف تكون أن ينبغي كما صحيحة حرية املخلوقة الحرية إن
فيه. اختلفوا ملا هللا بإذن يهتدي الذي املميز

كانا سواء القيد، غري الحرية فإن بحرية؛ ليست تُخلق التي الحرية إن يقال: وال
بينهما، التمييز عند املادة عالم من أو الروح عالم من كانا وسواء مطبوعني، أو مخلوقني
ُصنَْعنا فإن مصنوع؛ أو مخلوق وكالهما نفيس، وغري نفيًسا املعدن قيمة تتمايز كما
املصنوعتني، اآلنيتني بني يُسوِّي وال األوىل، نفاسة ينفي ال النحاسية ولآلنية الذهبية لآلنية
جميع من باالنطالق املخلوقة الحرية عىل تعلو مطبوعة حرية يسمى يشء العقل يف وليس

موجود. وغري معقول غري القيود جميع من االنطالق ألن القيود؛

كيف لنرى العقل إىل فلنرجع إرادة، لها وجدت أو حرية العاقلة للمخلوقات وجدت وإذا
احتمال. كل دون واحد احتمال عىل تكون وكيف — عقل أي — العقل يتصورها

فيها يمتنع لم القوة خالف فيها امتنع إذا ألنها إنسان؛ كل يف سواء تكون ال إنها
خالف وال والكرب، الصغر خالف وال والجسد، املكان خالف وال والعمر، الزمن خالف

والجمود. الحركة
لم التي املوجودات ليست إذ بيشء؛ هي فليست الخالف هذا كل فيها امتنع وإذا
ال كائن أو الوجود، عن ينقطع عدم هي بل التصور، يقبلها بأشياء تتنوع ولم تتمايز

عقاب. وال ثواب وال سيئة، وال حسنة وال تكليف، وال فيه تمييز
كيفما العقل حكم يف االختالف بهذا إال له وجود فال إرادة، ذا حرٍّا املخلوق وجد فإذا

النصوص. حكم كان
اإلنسان وإرادة هللا إرادة يتصور الذي هو فالعقل سواه، دون بهذا العقل قىض وإذا

سواه. دون واحد احتمال عىل
فرًضا «اإليمان» حرية عدا ما كل كان إذ متماثالن؛ العقل وحكم هنا اإليمان وحكم

موجود. غري بل معقول، غري

املؤمن كان إذ التكليف؛ خطاب لتلقي وحده العقل بكفاية القول من حلٍّ يف إذن ونحن
أو ممكن فرض عىل يستقران فال الفروض، نقائض بني بالعقل يذهبان مًعا والفيلسوف
يوقع الجزاف واإلنكار اإليمان، عىل العقل واعتماد العقل، عىل التكليف اعتماد غري صالح

تعطيل. كل من له أفضل للعقل تعطيل وهو نقيضني، يف العقل
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املتدينني من أناًسا يوهم شائع خطأ من عامة اإليمان مسائل يف الحرية تساورنا وإنما
وهو — تقبله إذا — يتقبله وبما العقل يأباه بما تسليم الدوام عىل اإليمان أن واملنكرين:
وال محاولة وال اجتهاد بال النظر، وترك النظر منه يتساوى اليد، مكتوف العني، مغمض

االمتناع. كل يمتنع وما يجوز ما بني موازنة
انتظار وال سؤال بغري التصديق طرف إىل بعيًدا به ويلقي العقل يُلغي إيمان هذا

يجتمعان. ال ضدان عقل: وال تصديق وإما تصديق، وال عقل فإما جواب؛

ثم عمله، غاية العقل فيه يعمل الذي واإليمان العقل، يلغي الذي اإليمان بني بعيٌد والفرق
اإليمان. يبتدئ وأين ينتهي أين ثَمَّ من يعلم

وجوده. وإبطال إلهماله نتيجة وليس جهده، غاية العقل لعمل نتيجة هنا اإليمان إن
بالغيب التصديق إىل الدعوة حجة فتلزمه النتيجة، هذه إىل يصل أن يستطيع والعقل

املجهول.
عقلية، نقيضة الرضورة هذه إنكار ألن اإليمان؛ برضورة يعلم أن يستطيع والعقل
مطلق كامل بموجود اإليمان إىل للعقل سبيل وال وحسب، والعقيدة للدين بنقيضة وليس
قبل — منطًقا — ولزومه اإليمان هذا برضورة االعرتاف غري به يؤمن أن يصح الكمال

الضمري. لهداية لزومه
حدود. له ليست أبدي كامل وجود هو به نؤمن أن يصح الذي فاملوجود

املحدود. العقل إدراك به يحيط ال حدود له ليست الذي واملوجود
فيها؟ شك ال التي الحقيقة لهذه الالزمة النتيجة فما

العقول. إدراك تفوق بحقيقة تسليم وإما جزاف، إنكار إما اثنتني: إحدى هي
تعطيل. لكل الوحيد السبب هو يكون الوحيد اإليمان سبب أن معناه اإلنكار

اإلنكار. من له أفضل للعقل تعطيل وهو نقيض، يف العقل يوقع الجزاف واإلنكار

حقه هو وهذا باإليمان، نريده الذي اإلله هو الكمال املطلق الكامل الرسمدي املوجود إن
وربوبيته. بوجوده العقالء إيمان يف

حدود. له ليست الذي املطلق بالوجود يحيط ال املحدود العقل ولكن
العقل يف يصح الذي املوجود ألنه املطلق؛ املوجود بهذا إيمان ال إذن: العقل أفيقول

بغريه؟ إيمان العقول يف يصح وال عنه، ونبحث به نؤمن أن
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هذا. يقول ال العقل
عمله ألغى قد يكن لم الحق، وبهذا الصفة، هذه عىل اإليمان برضورة قال إذا والعقل

إيمان. عليه يزيد عقل فهو عمله، غاية بذلك يبلغ هو بل وجوده، وأبطل
هو أو بالتكليف، القرآن خاطبه الذي العقل هو اإليمان عليه يزيد الذي العقل إن
النبي إىل يستمع أن املسئول وهو والتبشري، بالتذكري النبوة تعنيه الذي املؤمن العقل
الشهادة حجة وبعد والتسليم، الغيب حجة بعد له معذرة فال الغيب، عالم من املرسل

والتفكري.

بسطته الذي التكليف غري تكليًفا اإلنسان عقل يعرف ال الكامل، املوجود بهذا التسليم ومع
للحرية معنى وال وحرية، طاعة فيه تكن لم إن أصًال للتكليف معنى فال القرآن، نصوص

املخلوق. وإرادة الخالق إرادة وراء من
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َواِحَدٌة ٌة ُأْرسَ

من العلم كتاب بتغيري مطالبون أنهم الغربيني من عرش السابع القرن علماء إىل ُخيِّل
لرفضه كاٍف الوسطى القرون عقائد من بأنه األشياء من تعريفيشء وأن الياء، إىل األلف

جديد. بمدلول االصطالح إىل إعادته ثم بحثه، وإلعادة
ألن العالم؛ هذا من موضعه حسب اإلنسان تعريف املتبدلة التعريفات هذه وأول
هذا خالئق من عداه ملا مقياًسا عقيدة كل ويف علم، كل ويف عرص، كل يف يزل لم اإلنسان
بأرسه. الوجود إىل النظر تبدل كلما إليه النظر يتبدل أجمع، للعالم مقياًسا بل العالم،

كثري إىل ُخيِّل حتى السماوية، األجرام من األرضية الكرة مركز إىل النظر يتبدل ولم
األرضية الكرة ألن تغريت؛ قد واألرضني السماوات حقائق أن والجغرافيني الفلكيني من

اإلنسان. مركز
بموضع الحيوان علماء فوضعه كلها، الخليقة من اإلنسان مكان إىل النظر أعيد وقد
طبقات من الذروة يف وهي Primates األوائل باسم عرَّفوها التي األحياء طبقة مع واحد

اللبون. الحيوان
عنارص، إىل تقسيمه يف بعيًدا بعضهم فذهب الحيواني، النوع هذا «تصنيف» وأعيد
آراء عىل الكالم يف سيجيء كما األوائل، القردة من نوع إىل منها عنرص بكل الرجوع وإىل

واالرتقاء. بالتطور القائلني النشوئيني
— تكاد سالالت أو «عنارص» إىل تقسيمه يف يرتابوا لم واحد نوع إنه قالوا: والذين
قال بل وعقولها، أبدانها برتاكيب مستقلة أنواًعا تعترب أن — بينهما فيما التناسل لوال
بني التناسل إمكان تنِف ولم بينها، التناسل إمكان تثبت لم العلم تجارب إن بعضهم:
من التحقق قبل قليًال نتمهل أن ويجب للبرشية، املشابهة القردة أنواع وبعض بعضها
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من وإناثه الحيوان ذكور يتوالد كما بينها، فيما للتوالد قابلة كلها اإلنسانية السالالت أن
الطفولة. ودور الحمل دور يف للنمو عائق بغري الواحد النوع

هذا فوارق من بالقليل يقنعوا لم والسالالت العنارص باختالف قنعوا والذين
النوع يضارع «سيكولوجيٍّا» نوًعا «اآلرية» الساللة يجعل كاد من فمنهم االختالف؛
واألفكار. العواطف و«تناسل» والتعامل «التفاهم» قابلية ويف االختالف، يف «البيولوجي»
ُخيِّل الذي «التصنيف»، هذا يف الرسيع الرتاجع إىل الثانية العاملية الحرب بعد وعادوا
كانوا وما الربهان، عن بالنظر تستغني واقعة حقيقة أنه واحد جيل قبل أصحابه إىل
الوبيل؛ «التصنيف» ذلك بعواقب «اإلنسانية» بالء لوال الرتاجع يف اإلرساع هذا ليرسعوا
وأن عنوة، األمم عىل السيادة يستبيح أن العنارص من لعنرص غ سوَّ الذي التصنيف ألنه

لإلنسان. اإلنسان قرابة يف معه يدخلها لم التي األمم تلك عىل اآلدمية حق يستكثر
من «قرن كتاب يف جاء كما يقول، من الحارض العرص يف األنواع علماء كبار فمن
فقد التعبري، يف توسع أو اعتساف اإلنساني عنارصالنوع بني التفرقة «إن دارون»: مذاهب
واألوروبية اآلسيوية القارتني يف أحدهما يسكن كبريين عنرصين إىل اإلنساني النوع م نُقسِّ
املزيد أردنا فإذا األسرتالية، والقارة املاليا وبالد أفريقية يف اآلخر ويسكن واألمريكتني،
وسمراء، وسوداء وحمراء وصفراء بيضاء إىل األلوان حسب مها نُقسِّ فقد الحرص، من
هذا عىل التفاهم صعوبة إال مائتني نجعلهم أن يمنعنا وال ثالثني، بها فنبلغ حًرصا ونزيد

التقسيم.»

عىل واحدة أرسة «اإلنسان» وأن وعناوين، أسماء فوارق العنارص فوراق أن هذا فحوى
األقسام. تلك عىل تُطلق التي اللغوية األلقاب واختالف أقسامها، وتعدد أبنائها، تعدد

جعل حني الصحيح، موضعه يف — ودينًا علًما — اإلنسان وضع قد القرآن أن هذا فحوى
البرشية األرسة إىل وقبائله بشعوبه ينتمي وأنه وأنثى»، ذكر «ابن أنه الصحيح تقسيمه

التقوى. وبغري الصالح، العمل بغري فيها اإلْخوة بني تفاضل ال التي
إِنَّ ۚ ِلتََعاَرُفوا َوَقبَاِئَل ُشُعوبًا َوَجَعْلنَاُكْم َوأُنثَٰى ذََكٍر ن مِّ َخَلْقنَاُكم إِنَّا النَّاُس أَيَُّها ﴿يَا

.(١٣ (الحجرات: َخِبريٌ﴾ َعِليٌم هللاَ إِنَّ ۚ أَتَْقاُكْم ِهللا ِعنَد أَْكَرَمُكْم
وتحيزت املواطن، بينهم تباعدت كلما كثرية «أمًما» األسماء باصطالح نسميهم وقد
لها واحدة أمة االختالف هذا قبل ولكنهم واللغات، العقائد بينهم وتشعبت الحدود، بهم

العاملني. رب هو واحد: إله
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التعدد هذا كان فإنما الرشيفة، اآلية يف جاء كما وقبائل شعوبًا تعددوا قد كانوا فإذا
خلقها؛ بأرسار كلها «اإلنسانية» وتعريف بينها، التعارف صلة إلحكام األسباب أقوى
واستنباط األرض، كنوز الستخراج والحيل املساعي يعدد والقبائل الشعوب تعدد فإن
تتفتق التي والعادات امللكات حسب وعىل واألزمنة، املواقع حسب عىل الصناعة، أدوات
تعدد من عنه ينجم أن بد ال ما هذا عن فينجم الحياة، عن والذود العيش رضورات عنها
بخالقها، وعرفانًا خلقها، بأرسار عرفانًا «اإلنسانية» وتزداد الثقافة، وأفانني الحضارات،
الرضر ورسيان منافعها، اشتباك من تحسه ملا اضطراًرا إليه وتضطر بينها، فيما واقرتابًا
ۚ َوأَْلَواِنُكْم أَْلِسنَِتُكْم َواْخِتَالُف َواْألَْرِض َماَواِت السَّ َخْلُق آيَاِتِه ﴿َوِمْن بعيدها: إىل قريبها من

.(٢٢ (الروم: لِّْلَعاِلِمنَي﴾ َآليَاٍت ٰذَِلَك ِيف إِنَّ
يحسبه بما الوحدة هذه تدعيم ويف اإلنسان، بني وحدة يف القرآن حكم هو وهذا
واختالف والقبائل الشعوب تعدد وهو والتباين، اإلفراق أبواب من بابًا املتعجل الناظر
رَّبَِّك ِمن َسبََقْت َكِلَمٌة َوَلْوَال ۚ َفاْختََلُفوا َواِحَدًة ًة أُمَّ إِالَّ النَّاُس َكاَن واأللوان:﴿َوَما اللغات
هللاُ َفبََعَث َواِحَدًة ًة أُمَّ النَّاُس ﴿َكاَن .(١٩ (يونس: يَْختَِلُفوَن﴾ ِفيِه ِفيَما بَيْنَُهْم َلُقِيضَ
َوَال ۖ َواِحَدًة ًة أُمَّ النَّاَس َلَجَعَل َربَُّك َشاءَ ﴿َوَلْو .(٢١٣ (البقرة: َوُمنِذِريَن﴾ يَن ِ ُمبَرشِّ النَِّبيِّنَي
َما ِيف لِّيَبْلَُوُكْم َوٰلَِكن َواِحَدًة ًة أُمَّ َلَجَعَلُكْم هللاُ َشاءَ ﴿َوَلْو .(١١٨ (هود: ُمْختَِلِفنَي﴾ يََزالُوَن

.(٤٨ (املائدة: اْلَخرْيَاِت﴾ َفاْستَِبُقوا ۖ آتَاُكْم
الصلة يف كافة الناس بني بالوحدة األزر مشدودة اإلنسان صلة يف الوحدة هذه إن
ال ثم واإلنصاف، بالرحمة ويدينهم بينهم، يُسوِّي الذي — العاملني ورب ربهم — باهلل
التقوى إىل وأقرب عمًال أحسن أيهم العدل، بقسطاس إال فيه اختلفوا فيما بينهم يقيض
.(١٦٣ (البقرة: الرَِّحيُم﴾ ُن الرَّْحٰمَ ُهَو إِالَّ إِٰلََه الَّ ۖ َواِحٌد إِٰلٌَه ﴿َوإِٰلَُهُكْم الخريات: واستباق
َفْليَْعَمْل َربِِّه ِلَقاءَ يَْرُجو َكاَن َفَمن ۖ َواِحٌد إِٰلٌَه إِٰلَُهُكْم ََّما أَن َّ إَِيل يُوَحٰى ثْلُُكْم مِّ بََرشٌ أَنَا ََّما إِن ﴿ُقْل
َواِحَدًة ًة أُمَّ تُُكْم أُمَّ ِذِه ٰهَ ﴿إِنَّ .(١١٠ (الكهف: أََحًدا﴾ َربِِّه ِبِعبَاَدِة ْك يُْرشِ َوَال َصاِلًحا َعَمًال
أَنتُم َفَهْل ۖ َواِحٌد إِٰلٌَه إِٰلَُهُكْم ََّما أَن َّ إَِيل يُوَحٰى إِنََّما ﴿ُقْل .(٩٢ (األنبياء: َفاْعبُُدوِن﴾ َربُُّكْم َوأَنَا

.(١٠٨ (األنبياء: ْسِلُموَن﴾ مُّ
عند طويًال األديان بني املقابلة علماء يرتيث أن العلم ذمة يف الحق من كان ولقد
بل األخالقية، القيم تاريخ ويف الفكر، تاريخ ويف العقيدة، تاريخ يف العظمى املرحلة هذه
السامق األوج هذا إىل املجهول، املايض ظلمات يف مطلعها، من اإلنسانية الحياة تاريخ يف
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العقيدة غري عقيدة وال بعمل إليه لرتتفع كانت وما السنني، ألوف بعد إليه ارتفعت الذي
العاملني. رب هو واحد رب يف

من بديًال التقديس صفات من صفة تكن ولم كلمة، موضع يف كلمة تكن لم إنها
املعبود تسبيح يف يقول ذاهل ناسك لسان عىل راٍم غري من رمية تكن ولم مثلها، صفة

يقول. كيف
والكهانة، السحر من تيٍه يف الشارد بالنظر تهيم الساعة لفتات من لفتة تكن لم إنها

هدى. غري عىل أمامها إىل تعود كما خلفها إىل تعود أن تبايل ال ثم
استمع أو بها لَفظ من يباِل ولم واألوهام، الكلمات غمار يف لذهبت كذلك كانت لو

مرتني. يعيدها أن إليها
يف إليه يعتدل لم لو بَاِلَغُه يكن لم سواء عىل اإلنسان يستقبلها قبلة كانت ولكنها
إىل معقول مسلك لإلنسان ينتظم أن — القبلة هذه غري عىل — وهيهات الطريق، مطلع

والضمري. الرشد
هذا أو القبيل هذا رب هو برب اإليمان مع لها قوام ال واألخالق األعمال قيم إن

إليها. ينظر ال وشعوب يختارها ال قبائل من هللا خلق من بني الشعب،
الغفران عليهم ويهبط اقرتفوه، وما الذنب بهم يحيق أناس عند لغو القيم هذه وإن
من شفاعة وبغري إثم، من جريرة بغري والنعمة النقمة بني ويتقلبون إليه، صعدوا وما

للتكفري. نية وال لإلساءة نية وبغري توبة،
قيم وإن العاملني، رب غري برب يدين من عند مفهومة غري كلمة اإلنساني العالم إن
والعقاب، الثواب وبني والسيئات، الحسنات بني األسباب تنقطع حني جزاف كيل األخالق

املسئول». «اإلنسان يوجد أن قبل له وجود ال يشء الجامعة «اإلنسانية» وإن
األحد، الواحد اإلله مع واإلنسان اإلنسان ويتساوى الواحدة»، «اإلنسانية توجد وإنما
الخريات. إىل وأسبقهم وأصلحهم أتقاهم عنده أفضلهم أجمعني، العاملني ورب الناس رب

التقوى؟ وما
الضمري. يزع وازع كل تجمع واحدة كلمة التقوى

بمواضع وأعرفهم بالتبعة، النهوض عىل أقدرهم التقوى أمانة عىل الناس وأقدر
واملحظور. واملباح واملنكر، املعروف

«اإلنسان». اإلنسان هو أخرى مرة التقي واإلنسان
العاملني؟ رب عن لإلنسان فضل كل بها يتعلق التي التقوى هذه ما
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جميًعا موازينهم أن ا حقٍّ وعلموا التقوى، هذه هي ما لعلموا األخالق فالسفة شاء لو
التي «التقوى» هذه تحسنه كما وقدرة قدرة وبني وفضل، فضل بني الرتجيح تحسن ال
العالم تنفع أن من أفشل أنها إليهم ويُخيَّل املعابد، تسابيح من «تسبيحة» يحسبونها
غري رجحان من قط ومفضول فاضل بني فليس والتفضيل، املوازنة مقام يف املحقق

التبعات. ألوان من لهم طاب بما التبعة، عىل القدرة يف األفضل رجحان
الغبي، عىل وللذكي القارص، عىل وللرشيد الجاهل، عىل للعاِلم الرجحان موضع هي
الفقري، عىل وللغني املحروم، عىل وللمجدود الفدم، عىل وللمهذب العاجز، عىل وللقادر
الخلق صاحب عىل املكني الخلق ولصاحب املحكوم، عىل وللحاكم العبد، عىل وللسيد
فالسفة ينفع آخر ميزان من وما مفضول، كل عىل — باإليجاز — فاضل ولكل الهزيل،
إىل وأحوجها أكثرها يف بل غريها، طائفة يف خذلهم إال الخصال هذه من طائفة يف األخالق

والتفضيل. املوازنة
عىل الراشدين أو الُجهالء، عىل العلماء تفضيل يف ماثلة اإلنسان «جملة» فليست
املفضولني؛ عىل الفاضلني من هؤالء غري عىل هؤالء غري أو األغبياء، عىل األذكياء أو ، الُقرصَّ
يف بينهما املقابلة عند مفضوًال يئوب قد ولكنه مراء، وال بالعلم الجاهل يفضل العالم فإن

الفطرة. نزعات من نزعة أو الخربة، أبواب من باب
ولكننا والعادات، الخالئق أو النسب أو املال بميزان مرجوح وكل راجح كل وهكذا
يف مراء ال الراجح فهو التبعات، تحمل عىل بالقدرة إنسانًا يفضل إنسانًا بأن حكمنا إذا
داخلة فهي لإلنسان تحسب قيمة وكل اإلنسان، بني بني املفاضلة موازين من ميزان كل
فهي بالتبعات؛ للرجحان أهًال بعدها اإلنسان ويبقى تهمل أن جاز فإن الحساب، هذا يف

اإلنسان. هذا غري يف شأنها لها كان ولو ا حقٍّ مهملة
.(١٣ (الحجرات: أَتَْقاُكْم﴾ ِهللا ِعنَد أَْكَرَمُكْم ﴿إِنَّ

بني املساواة حقوق «لإلنسانية» ينشئ الذي القسطاس لهو إنه العظيم، هللا صدق
البديهة من وتمحيًصا اإللهي، الوحي من وإلهاًما ورشيعة، وفلسفة وعلًما، دينًا أبنائها

اإلنسانية.
من ا حقٍّ رشيعتها لإلنسان رشعت قد أنها املساواة هذه يف اإللهي الوحي ومكان
«إجراءات» من وإجراء الحكم، وسائل من وسيلة له ترشعها ولم والتكوين، الخلق حقوق
يف األصوات عدد عىل وتنافًسا النفوس، ثورة من خيفة املطبق الخطر إبان يف السياسة
لينالها يكن ولم يطلبها، لم املساواة تلك القرآن خولهم ممن أحًدا فإن االنتخاب؛ معارك
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العالم حضارات من حضارة يف تنشأ لم ولكنها العاملني، رب وحي من عليه تنزل أن قبل
وتسكني. تمليق مراوغة أو سياسية، وسيلة أو حيلة، وراءها كان إال الحديث أو القديم

القرن يف األمم وحروب وفارس، رومة وحروب وإسبارطة، أثينا حروب ولوال
«الديموقراطيون» رضخ وال الديمقراطية، يسمى بيشء «ديموس» سمع ملا العرشين،
واملعسكرات، للمصانع املجندين األلوان لذوي أو واملناجل، املعاول لذوي بيشء املتأخرون
الصالح العمل بغري أحد عىل منهم ألحد فيها فضل ال آدم بني بني بمساواة العالم سمع وال

هللا. وتقوى
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آَدم

األول. اإلنسان قصة هي القرآن يف السالم عليه آدم قصة
واإلرادة. العقل منزلة إىل السوي بالخلق وارتقى تراب، من ُخلق

ذي وغري حياة ذي من األرض خالئق عىل ميزه العلم من فضًال األسماء من وتعلم
حياة.

لعقله وانتصاًرا إلرادته، غلبة جهده يكون وأن بجهده، فضله يكسب أن له وقيض
جسده. عىل

ِمن اْإلِنَساَن َخَلْقنَا ﴿َوَلَقْد اآليات: هذه يف القرآن يستوفيها اآلدمية النشأة هذه وقصة
الَِّذي * الرَِّحيُم اْلَعِزيُز َهاَدِة َوالشَّ اْلَغيِْب َعاِلُم ﴿ٰذَِلَك .(١٢ (املؤمنون: ِطنٍي﴾ ن مِّ ُسَالَلٍة
اءٍ مَّ ن مِّ ُسَالَلٍة ِمن نَْسَلُه َجَعَل ثُمَّ * ِطنٍي ِمن اْإلِنَساِن َخْلَق َ َوبََدأ ۖ َخَلَقُه ءٍ َيشْ ُكلَّ أَْحَسَن
إِنِّي ِلْلَمَالِئَكِة َربَُّك َقاَل ﴿َوإِذْ .(٦–٩ (السجدة: رُّوِحِه﴾ ِمن ِفيِه َونََفَخ َسوَّاُه ثُمَّ * ِهنٍي مَّ
َفَقُعوا رُّوِحي ِمن ِفيِه َونََفْخُت يْتُُه َسوَّ َفِإذَا * ْسنُوٍن مَّ َحَمٍإ ْن مِّ َصْلَصاٍل ن مِّ ا بََرشً َخاِلٌق
اِجِديَن﴾ السَّ َمَع يَُكوَن أَن أَبَٰى إِبْلِيَس إِالَّ * أَْجَمُعوَن ُكلُُّهْم اْلَمَالِئَكُة َفَسَجَد * َساِجِديَن َلُه
أَتَْجَعُل َقالُوا ۖ َخِليَفًة اْألَْرِض ِيف َجاِعٌل إِنِّي ِلْلَمَالِئَكِة َربَُّك َقاَل ﴿َوإِذْ .(٢٨–٣١ (الحجر:
َال َما أَْعَلُم إِنِّي َقاَل ۖ َلَك ُس َونَُقدِّ ِبَحْمِدَك نَُسبُِّح َونَْحُن َماءَ الدِّ َويَْسِفُك ِفيَها يُْفِسُد َمن ِفيَها
ُؤَالءِ ٰهَ ِبأَْسَماءِ أَنِبئُونِي َفَقاَل اْلَمَالِئَكِة َعَىل َعَرَضُهْم ثُمَّ ُكلََّها اْألَْسَماءَ آَدَم وََعلََّم * تَْعَلُموَن
َقاَل * اْلَحِكيُم اْلَعِليُم أَنَت إِنََّك ۖ َعلَّْمتَنَا َما إِالَّ َلنَا ِعْلَم َال ُسبَْحانََك َقالُوا * َصاِدِقنَي ُكنتُْم إِن
َماَواِت السَّ َغيَْب أَْعَلُم إِنِّي لَُّكْم أَُقل أََلْم َقاَل ِبأَْسَماِئِهْم أَنبَأَُهم ا َفَلمَّ ۖ ِبأَْسَماِئِهْم أَنِبئُْهم آَدُم يَا
إِالَّ َفَسَجُدوا ِآلَدَم اْسُجُدوا ِلْلَمَالِئَكِة ُقْلنَا َوإِذْ * تَْكتُُموَن ُكنتُْم َوَما تُبُْدوَن َما َوأَْعَلُم َواْألَْرِض
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َوُكَال اْلَجنََّة َوَزْوُجَك أَنَت اْسُكْن آَدُم يَا َوُقْلنَا * اْلَكاِفِريَن ِمَن َوَكاَن َواْستَْكَربَ أَبَٰى إِبْلِيَس
يَْطاُن الشَّ َفأََزلَُّهَما * الظَّاِلِمنَي ِمَن َفتَُكونَا َجَرَة الشَّ ِذِه ٰهَ تَْقَربَا َوَال ِشئْتَُما َحيُْث َرَغًدا ِمنَْها
ُمْستََقرٌّ اْألَْرِض ِيف َوَلُكْم ۖ َعُدوٌّ ِلبَْعٍض بَْعُضُكْم اْهِبُطوا َوُقْلنَا ۖ ِفيِه َكانَا ا ِممَّ َفأَْخَرَجُهَما َعنَْها
ُقْلنَا * الرَِّحيُم التَّوَّاُب ُهَو َُّه إِن ۚ َعَليِْه َفتَاَب َكِلَماٍت رَّبِِّه ِمن آَدُم ٰى َفتََلقَّ * ِحنٍي إَِىلٰ َوَمتَاٌع
ُهْم َوَال َعَليِْهْم َخْوٌف َفَال ُهَداَي تَِبَع َفَمن ُهًدى نِّي مِّ يَأِْتيَنَُّكم ا َفِإمَّ ۖ َجِميًعا ِمنَْها اْهِبُطوا

.(٣٠–٣٨ (البقرة: يَْحَزنُوَن﴾
القرآن. يف آدم» «نشأة قصة هذه

هو ما الغيب أمر من القصصجميًعا هذه ويف والتكوين، الخلق قصص إحدى وهي
منه بعلم ويتقبله العقل، خطاب يسعه ما اإلنسانية الحياة أمر من وفيها اإليمان، حق
وسائر اإلنسان حياة يف العليا «بالقيم» العلم أو الحياة، بقيم العلم وهو اإليمان، يوافق

األحياء.
فيها يبطل منحة وليست وتجربة، إرادة العليا الفضيلة أن جميًعا القيم ولباب

التمييز. فيها ويمتنع الترصف،
ألنه اإلساءة عن ويعجز يحسن ولكنه يعقل، مخلوًقا التصور عالم من جردنا فإذا
وال بينهما يميز ال ألنه السيئة منه تأتي كما الحسنة منه تأتي ومخلوًقا عنها، مرصوف
املشقة عىل ويصرب فضلها، يعرف ألنه ويريدها جهًدا الحسنة تكلفه ومخلوًقا يريدهما،
يف وما واملالئكة، آدم قصة عند لنقف مذهبه غاية بالتصور ذهبنا قد فنحن سبيلها، يف

حياة. ذات غري أو حياة ذات خليقة من والسماء األرض
هو وذلك اإلنسان، تاريخ من املدى هذا وراء آخر مدى بالتصور نمعن أن وعلينا
أخرى مرة الصور من صورة كل عىل والتكوين» الخلق «سياسة عىل منه نطلع الذي املدى

والتقدير. الفرض احتمال يف أو العقل، احتمال يف
نشأة قبل األرضية الكرة عىل نشأت الحية األجسام أن الخلق سياسة من نعلم إننا
مئات عىل أربى حتى وزنًا بعضها وثقل الصغار، الجبال مبلغ تبلغ أن فكادت اإلنسان،
الضخام، األجسام هذه بها تروض التي التدبري ملكة عن قرصت ألنها فنيت ثم األطنان،
عن العقول فيها تفردت التي العقل خالئق عن واإللهام السماع بغري شيئًا نعلم ولسنا

األبدان.
ينبت أن إال العقل معدن من خلو الكون هذا أن يصدق أن يأبى اإلنساني والعقل

اإلنسان. نشوء بعد األرض مادة من جزء يف عرًضا
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والتكوين الخلق سياسة أن — وكفى إيمانه إىل أقرب نقول وال — تصديقه إىل أقرب
الضخامة من تبلغه ما غاية إىل األبدان مقادير يف ترصفت كما العقول، مقادير يف ترصفت

التمييز. فضائل وعن العقل عن بمعزل
من مداها تعلم أن الروح عالم يف العاقلة للكائنات أذنت التي الخلق سياسة تلك
أستار عنها تنفرج التي الجديدة للقيمة بالسجود األمر تتلقى وأن الحياة، معارج يف الرقي

باإلنسان. املوسوم الكيان هذا الخالق ويودعها الغيب،
وأن بالغيب، املؤمنني إىل النشأة هذه تبليغ يف حقه للدين تدع أن اإليمان بديهة ومن
يف اآلدمية النشأة إن تعليم. من وسعها وفيما علم، من وسعت فيما حقها للعقول تدع
املادة من الحي الكائن طريق هي أو السماء، إىل األرض من الحياة طريق هي القرآن

الحكيم. الخالق إىل الصماء
هذا عىل املصري إىل املبدأ من الحياة مسلك يرسم أن به املؤمن عىل القرآن يأبى وال
هللا. عن يقطعها األرضوال إىل يردها مكان كل يف الجادة لعىل فإنه البني، الخفي الطريق
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يف اإلنسان عمر عن عام بفصل والفكر العلم مذاهب يف اإلنسان عن الفصول هذه نبدأ
بكل مرتبط اإلنساني النوع حياة ابتداء عىل مىض الذي الزمن تقدير ألن العالم؛ هذا
أول وهو التطور، أو النشوء مذهب سيما وال املذاهب، جميع يف اإلنسان أصل عن بحث
اإلنسان مكان تقرير يف وتفنيًدا، تأييًدا عنه، يُقال ما واستقراء فيه البحث يتعني مذهب

األحياء. عامة من ذلك بعد ومكانه الوجود، هذا من
يُسمى أن أحرى ألنه هنا بحثها يتعني التي املذاهب أول املذهب هذا أن ونرى
يقرصعىل الذي الواحد املذهب حدود من تخرجه سعة عىل يدرس وأن مذاهب»، «مذهب
هؤالء عاد حتى الدراسات أصحاب بني وينترش يظهر كاد ما فإنه األصيل؛ موضوعه
ومقرراتها قواعدها بني للمقابلة موضوعاتها؛ يف النظر بإعادة مطالبون أنهم يحسبون
األدب، وتطور الفن، وتطور العلم، تطور عن فكتبوا وبعده، التطور مذهب انتشار قبل
باألمس؛ قيل ما غري اليوم فيها يُقال الدراسات من شتى أبواب وعن السياسة، وتطور

النشوئيون. بها جاء التي النظريات أو للقوانني تبًعا
هذه حيز يف املستطاع، قدر عىل خاص، وجه عىل املذهب هذا يف القول وسنبسط
تُهمل وال إليها يُستمع اإلنسان قضية يف دعوى الفروض من فرض كل عىل ألنه الرسالة؛
منها تلزم ال آراء عىل تقوم أنها — نعتقد كما — فيها الناظر اعتقد ولو اإلهمال، كل
بالكالم ولنبدأ حني. إىل معلقة ولكنها الحتم، لزوم النشوئيون إليها وصل التي النتيجة
يشء وبني منه يشء بني تناقض وال العرصية، العلوم بتقدير اإلنسان ُعمر عن ييل فيما

القرآن. آيات يف ورد مما
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لخلق أو الكون لخلق السنني من محدوًدا مقداًرا املسلم عىل القرآن يوجب لم
عرضت الحضارة أبناء بها يؤمن التي الكربى الديانات من ديانة أن نعلم وال اإلنسان،

واليهودية. الربهمية الديانتني غري الخليقة لتاريخ
السنني؛ من محدود بمقدار الحياة ُعمر أو الكون ُعمر تقدر ال الربهمية والديانة
أجل بغري الكون حياة مع اإلنسان حياة فيها تتكرر التي األبدية بالدورة تقول ألنها
املتكررة دورته يتم كبري، فلك الكون أن الربهميني وعند النهاية. أو البداية يف معروف
الدينية تفسرياتهم ينقصيف أو القدر هذا يزاد وقد سنة. ألف وستني ثالثمائة كل يف مرة
للدورة صغري َمثل عندهم وهي الشمسية، للدورة عندهم املضاعفة املقادير حسب عىل
عوًدا الرسمدي الوجود دورات من أخرى دورة بدأت دورة انتهت كلما الكربى، الكونية

انتهاء. غري إىل بدء عىل
— يورش» «جيمس الكبري الفقيه تحقيق حسب عىل فهي اليهودية، املصادر أما
امليالد. قبل ٤٠٠٤ سنة أكتوبر شهر يف الخليقة ابتداء عىل تدل — ١٥٩٦ سنة املتوىف
القديمة السجالت سماه ضخم كتاب يف التقدير هذا عليها بني التي أسانيده رشح وقد

.Annales Veteris et Novi Testamenti الجديد والعهد
«جيمس»، امللك عهد عىل تُرجمت التي التوراة نسخة إىل التاريخ هذا وأضيف

متونها. يف املذكورة الحوادث تواريخ وبهامشها
العهد إىل النسخة هذه عن املنقولة التوراة طبعات يف معتمًدا التاريخ هذا وظل
واأليام السنني تقدير عىل ومسيحيني، يهوًدا العرصيون، الكتاب اح ُرشَّ أجمع ثم األخري،
الشمسية، واأليام السنني مقادير غري بمقادير الخليقة عن الكالم صدد يف وردت التي
حول األرض دوران مدة تساوي الشمسية السنة وأن الشميس اليوم أن إىل واستندوا
ألن شمسيٍّا؛ يوًما الستة الخليقة أيام من اليوم يكون أن يمكن فال واحدة، مرة الشمس

التكوين: سفر من األول اإلصحاح يف جاء كما الرابع اليوم يف ُخلقت نفسها الشمس

آليات وتكون والليل، النهار بني لتفصل السماء جلد يف أنوار لتكن هللا: وقال
وكان األرض، عىل لتنري السماء جلد يف أنوار وتكون وسنني، وأيام وأوقات
األصغر والنور النهار، لحكم األكرب النور العظيمني: النورين هللا فعمل كذلك.
ولتحكم األرض، عىل لتنري السماء جلد يف هللا وجعلها والنجوم، الليل، لحكم
وكان حسن. أنه ذلك هللا ورأى والظلمة. النور بني وتفصل والليل، النهار عىل

رابًعا. يوًما صباح وكان مساء
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مباحث من الغرب، يعرضلعلماء أن عرشدون والثامن عرش السابع وانقىضالقرن
السنني بحساب قرنًا ستني عىل يزيد للخليقة ُعمر تقدير إىل يدعوهم يشء العلم، أو الدين
الحديثة، العلوم تناولتها كيفما الطبيعة ظواهر عن الكشوف تتابعت ثم الشمسية،
أعمار إىل بالقياس الخاطفة البرص كلمحة أصبحت حتى الستون القرون هذه فتضاءلت
الضوئية، بالسنة الزمن حساب العلماء عرف أن بعد واألرضية، السماوية الكائنات
انطالق عىل مىض أن بعد اآلن يرونها أنهم الكواكب بعض إىل اليقني النظر من وتحققوا

الشمسية. السنوات من ماليني منها الشعاع
دعوة وقبل املسيح، ميالد قبل نبتت أنها األشجار بعض أعمار تحقيق من وتبني
األرض عىل ينمو كان أنه املتحجر النبات بقايا من وتبني الخليل، وإبراهيم الكليم موىس
عىل الكائنات هذه أعمار قياس يف العلم تقديرات وقامت السنني، من اآلالف مئات قبل
الرملية الساعات يف املاء أو الرمل بحركة الساعات قياس عن ثبوتًا تقل ال محققة معايري
أو املعدني، اإلشعاع رسعة من املحقق املعلوم عىل التقديرات هذه يبنون ألنهم واملائية؛
عليها، للقياس تصلح التي املعايري من ذلك وأمثال العنارص، لتحول الالزم الوقت مدى
قياًسا صندوقه يف النصبابه الالزم الوقت ومقدار املاء أو الرمل بمقدار العلم يصلح كما

والشهور. للسنني قياًسا الكواكب بحركات العلم يصلح وكما والليل، النهار لساعات
فقاس الكائنات، أعمار لتقدير مقاييسها اتخاذ يف جميًعا العلوم اشرتكت وقد
الذي امللح بمقادير البحار أعمار الطبيعي وقاس جذوعها، بحلقات الشجرة عمر النباتي
أو املعادن بتحول الصخور أعمار األرضية الطبقات عالم وقاس فيها، األنهار أفرغته
والحيوان. النبات بقايا من املتحجرة باألحافري أو العنارص، بإشعاع أو الرواسب، استقرار
بمئات محسوبة دهور إىل رجوًعا الكائنات بعض بأعمار توغل معقولة معايري وكلها

املاليني. بمئات تُحسب حتى القدم يف وتمعن السنني، من األلوف

الكربون مقياس التاريخ قبل ما عصور بها تُقاس التي العلمية املقاييس وأحدث
فإن الذري، وزنه بمقدار املسمى (١٢) كربون عن له تمييًزا ،(١٤) بكربون املسمى
الطبيعيات يف املأثورة الدراسات صاحب ،Willard Libby لبي» «ويالرد األمريكي العالم
األجسام يف تتحلل الكربون هذا ذرات نصف أن — القرن منتصف قبيل — وجد الذرية،
التقدير فرق حساب فيها يعمل سنة، وستني وثمان وخمسمائة آالف خمسة خالل الحية

النقصان. أو الزيادة إىل سنة ثالثني بنحو
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كربون من فيها ما وزن املمكن فمن الحجري، الفحم أو العظام بقايا جمعت فإذا
البقايا تلك عنه تخلفت الذي الحي الكائن حياة فيه انقضت الذي الزمن وتقدير ،(١٤)
ذلك مات فقد نصًفا، املقدار هذا كان فإذا الكربون، ذلك من املتحلل املقدار حسب عىل
املقدار ذلك كان وإذا سنة، وستني وثمان وخمسمائة آالف خمسة قبل الحي الكائن
عدد ويزيد سنة، وثالثني وست ومائة ألًفا عرش أحد نحو قبل حياته انتهت فقد ربًعا،
الكربون وبني بينه باملقابلة (١٤) الكربون من الباقية البقية نسبة نقصت كلما القرون

التقدير. لخطأ الحساب فيه يحسب الذي القليل الفارق ذلك مع ،(١٢)
والليايل األيام حساب يضبط كما القرون حساب تضبط التي الكثرية املقاييس وبهذه
بدًال القرون، ألوف إىل راجًعا األرض عىل اإلنسان تاريخ قفل واملائية الرملية بالساعات
لكل املتطاولة األعمار مقادير والحفائر الطبقات علماء ووضع اآلحاد، أو العرشات من
الحجرية للطبقة وقدروا البرشية، األجسام بقايا فيها وجدت األرضية الطبقات من طبقة
سنة ألف وسبعني خمسة بني تاريخها يرتاوح وسفىل، ووسطى عليا بني أدوار ثالثة

سنة. ألف وستمائة
القارة من الغربية األقاليم يف وجدت التي اإلنسان بقايا العليا الطبقة إىل وتنسب
من وأقدم القارة، أواسط يف وجدت التي اإلنسان بقايا الوسطى الطبقة وإىل األوروبية،
الِقَدم يف ومثلها املاليا، وبالد الصني بني اآلسيوية القارة يف وجدت التي اإلنسان بقايا هذا

األفريقية. الجنوب أقاليم يف اإلنسان بقايا منها أقدم أو
الدكتور وجدها جمجمة األفريقية القارة يف وجدت التي اإلنسانية البقايا وآخر
أن الدكتور يظن حيوانات بقايا معها ووجد ،١٩٥٩ سنة يوليو شهر يف Leakey «ليكي»
وجدت حجرية أسلحة صيدها يف ويستخدم لطعامه، يصطادها كان الجمجمة صاحب
بتنجانيقا، «أولدفاي» مجرى تحت الحفائر هذه استقرت وقد منه، مقربة عىل آثارها
يف ولقبوه ،Zinianthropus الزنجي اإلنسان معناه علمي باسم اإلنسان هذا وُسمي
بنحو تاريخه ويقدرون ورضوسه، فكه لضخامة الجوز» «كارس بلقب العلمية الدوائر
زمن حساب ومنها املتعددة، املقاييس بتلك الزمن قياس حسب سنة، ألف ستمائة
التي البقايا وزمن العظام، تركيب يف التطور وزمن الطبقة، تكوين وزمن التحجر،

واألسنان. الفك عظام من تخلفت
ولكن السنني، من األلوف تلك كل إىل القدم يف التاريخ يوغل أن املحقق من وليس
يف املستغرب باألمر ليس منها أقدم هو ما أو كلها الدهور تلك إىل إيغالها أن املحقق
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قدم عن الثابتة الحقائق وضوح بعد اإلنسانية، الحياة أعمار أقيسة أو الزمن، أقيسة
السواء. عىل السماوية وظواهرها األرضية ظواهرها من الخليقة تاريخ

اآلالت يستخدم كان البقايا تلك عليه دلت الذي القديم اإلنسان أن كذلك واملحقق
لم الذكاء من بنصيب الضارية الحيوانات من أعدائه كفاح يف ويستعني الحجرية،
صفتان وهما والنطق، بالعقل مميز عهوده أقدم يف فهو منها، حيوان يف معهوًدا يكن
من الناطق للحيوان املميزة الخاصة عن وال اآللة، استخدام عن تنفصالن ال إنسانيتان
استطاع ملا ذلك ولوال والوقوف، امليش حاالت يف لإلرادة اليد ومطاوعة القامة، اعتدال

بعيد. من الضارية الحيوانات إلصابة يصنعه وأن السالح يستخدم أن اإلنسان

عرشة قبل له تاريخ عىل يدل أثر بعد، ينكشف، فلم الحضارة مجتمعات يف اإلنسان أما
ونظام الرشيعة عرف الذي اإلنسان ذلك الحضارة بإنسان ونعني نحوها، أو سنة آالف

املشرتكة. مصالحه يف الطبيعية العنارص ر سخَّ كما الحيوان ر وسخَّ املعاملة،
الحجرية، األدوات يستخدم كان الذي املقيم اإلنسان آثار النيل وادي يف وجدت وقد
هذا أن عليه املتفق ولكن معيشته، وأسباب طعامه تدبري يف األرض محاصيل عىل ويعول
املصطلح الرموز قبيل من الحجر عىل نقوشه تكن ولم الكتابة، يعرف يكن لم اإلنسان
أشكال إىل أو السحرية، الطالسم إىل أقرب ولكنها الوقائع، وتسجيل األفكار لنقل عليها
وتكفل الصالح، تحقق التي املزايا لنشأة الزمة مقدمة لتعترب — هذا عىل — وإنها الزينة،

التنازع. ميدان يف الدوام لصاحبها
حياة يف البعيد ماضيهم عن األقدمني بروايات اليقني مأخذ نأخذ أن لنا وليس
اإلنسان، تاريخ عن الكالم صدد يف تُهمل ال روايات ولكنها الرفيعة، والحضارة الثقافة

دليل. بغري ننقضها أن كذلك لنا وليس
وهو امليالد، قبل الخامس القرن يف يعيش — التاريخ بأبي امللقب — هريودوت كان
األول ملكها عهد من الدولة تاريخ يقدرون أنهم الفراعنة كهنة عن الثاني كتابه يف يروي
أجيال ثالثة حساب عىل سنة ألف عرش أحد بنحو أي جيًال، وأربعني وواحد بثالثمائة
مواقع وأن فيه، مبالغ غري تقدير أنه املحدثني الباحثني بعض ويعتقد واحد، قرن لكل
فلكية مراقبة يف هريودوت عرص قبل الزمن كهذا زمن انقضاء عىل تدل الهياكل بعض
الشمسية السنة وهذه القديم، التقويم يف الشمسية السنة بني الفرق بمالحظة سمحت
سنة، وستني وإحدى وأربعمائة ألف كل كاملة سنة يبلغ فرق وهو الحديث، تقويمنا يف
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هذه مراقبة عن وتعجز والتسجيل، الرصد تجهل أمة يف الفرق هذا إدراك إىل سبيل وال
الطويل.1 تاريخها يف دور بعد دوًرا الفروق

عن أفالطون رواية دراسة األمم عن املتواترة الروايات صدد يف يهمل، وال يذكر، ومما
هما: املحفوظة؛ كتبه من كتابني يف وذكرها األطلسية، القارة سماها التي املفقودة القارة
تقدموا أنهم أهلها أخبار من وروى ،Critis و«كريتياس» Timaeus «تيماوس» كتاب
أثر عىل األرض تحت بأهلها غاصت ثم بعدهم، من أحد يدركه لم تقدًما الحضارة يف
يحسبونها كانوا أنهم األقدمني أخبار من يظهر التي الغابرة، العصور زالزل من زلزال

الدورية. عوارضها أو الدائمة، الطبيعة عوارض من
فرجح املفقودة، القارة موقع عن املدثور املايض مجاهل يف األرسار طالب بحث وقد
إحدى يف زالت وأنها ووسطه، شماله بني األطليس املحيط موضع يف كانت أنها عندهم
بعض إال منها يبق فلم امليالد، قبل ٩٥٦٤ سنة لوقوعها قدروا التي الكونية الكوارث

الربكانية. الجزر
ما الالحقة األخالف عناية من فلقيت األسطورة، هذه رواة أحد أفالطون كان وقد
القرون بعد التجريبية، العلوم فيلسوف باكون، فرنسيس وجاء عرصه، أساطري تلقه لم
كما الجديد العالم فيه ووصف الجديدة»، «األطلسية باسم كتبه أحد فسمى الوسطى،

يتمناه.
كل يف «التقليدي» منهجهم الرواية هذه يف يتبعوا أن املحدثني عىل الغالب أن إال
األقدمني، أساطري مع األخرية العصور إىل وانتقلت األوىل، العصور من تخلفت رواية
يف القانونية مسوغاته له كانت منهج وهو األساطري. تلك عداد يف واحدة جملة فحسبوها
القرن أوائل عند والتحقيق الكشف ومطالع الوسطى القرون ظلمات بني االنتقال مرحلة
عىل األقدام يوطد أن خليق العلمية والتجربة الكشف عرص استقرار ولكن عرش، التاسع
بل القبول، يف بالرتدد قبل من له سمح كما اإلنكار يف بالرتدد للباحث ويسمح األمان، بر
التصديق. ومسوغات التكذيب مسوغات بني موازنة وال حجة بغري الرفض إىل بالتعجيل
أن منها وتبني عرش، التاسع القرن خالل تعاقبت التي الكثرية الكشوف ولعل
الرفض بأن الباحثني أكثر أقنعت قد األساطري، قبيل من كلها تكن لم األقدمني روايات

املتصادمة. العوالم عن Velikovsky فيلكوفسكي كتاب إىل يرجع 1

60



اإلنَْسان ُعمر

إنما قديم خرب برفض يجزم الذي ألن برهان؛ بغري القبول من بالبحث أرض برهان بغري
— منه وخري العقول، يف تمتنع وال تجوز التي الكثرية املمكنات عىل باالستحالة يحكم
من غريه وقع كما فعًال وقوعه عىل الربهان يقم لم وإن ممكنًا، شيئًا يقبل من — عقًال

املمكنات.
شفاعتها من يكون فقد أفالطون، رواية لها تشفع أن «األسطورة» لهذه حق وإذا
عن املحدثني الباحثني ينبئ األطليس املحيط أن املوقرة الشفاعة تلك تزكي التي الحديثة
وقد الغربية، وشواطئه الرشقية شواطئه بني الخطوط تقابل عليها يدل واسعة، صدوع
قارات بإزاء وعرًضا طوًال امتداده عىل املنهارة املواقع وسالسل القاع أغوار عليها تدل
شيئًا األقدمون عنها يعرف لم متأخرة كشوف كلها وهذه الجديد. والعالم القديم العالم

املفقودة. قارتهم عن أخبارهم تناقلوا حني
املفقودة القارات بأساطري خرجت قد األخرية السنوات يف األثرية الكشوف أن عىل
املحيط غري آخر محيط يف جديدة قارة باسم وطالعتنا اآلثار، عالم إىل األرسار عالم من
«مو» قارة هي وتلك واألغوار، الظواهر يف ويشبهه املوقع يف يقابله ولكن األطليس،
مو «قارة باسم: كتابيه chruchivard رششوارد جيمس الكولونيل عنها ألف التي ،Mu
يرجع التاريخ، لعصور سابقة حضارات أخبار فيهما ويروي مو»، و«أبناء املفقودة»،
وإشارات برموز دعواه ويعزز امليالد، قبل سنة ألف عرشين من أكثر إىل قدًما بها
يرى ألنه البناء؛ ونقوش الزينة أشكال من باعتبارها يقنع وال اللغوية، بمعانيها يفرسها
بالعالمات األفكار ونقل الكتابة تجهل أمة عند املبلغ هذا تبلغ ال الهندسية الرسوم أن

والخطوط.

لكتابه مقدمته من مقتبسة املفقودة القارة عن كتابه خالصة ننقل املؤلف عهدة وعىل
فحواه: ما يقول وفيها مو»، «أبناء عن اآلخر

وآسيا، أمريكا بني الهادي املحيط يف تقع واسعة قارة كانت (مو) قارة إن
إىل الرشق من طولها ويقدر االستواء، خط من قليًال الجنوب إىل وسطها ويقع
وقد ميل، آالف بثالثة والجنوب الشمال بني وعرضها ميل، آالف بستة الغرب
املحيط، لجج فابتلعتها سنة، ألف عرش اثني نحو قبل عنيف زلزال دهمها

إنسان. مليون ستني نحو قراره إىل معها وغاص
التي املتوارثة والروايات الكتابية باآلثار القارة تلك وجود عىل ويستدل
وأواسط وكمبوديا والتبت وبورما والصني الهند أبناء من أناس يتداولها
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روايات تؤيدها الهادي، املحيط جزر يف شوهدت ورقوم نقوش ومنها أمريكا،
املرتامية الدنيا بقاع بني األساطري حولها وتتوافر األقدمني، واملرصيني اإلغريق

األرضية. الكرة أرجاء عىل
مائتي نحو قبل واملعرفة التقدم سبل يف األوىل خطواته اإلنسان خطا وقد
نصل لم الحضارة من شأو إىل بالزلزال القارة نكبة قبل وانتهى سنة، ألف
من أطول عمًرا لها تدعي ال حضارتنا ألن الراهنة؛ حضارتنا يف اآلن حتى إليه
اإلنسان يدركه الذي الشأو إىل بالقياس قصرية مرحلة وهي سنة، آالف خمسة
حضارات وليست سنة. ألف مائتي والصناعة الحضارة ممارسة بعد العاقل
املتخلف الرماد ومضات إال ومرص بابل إىل الهند من العريقة الرشقية األمم

الغريقة. القارة تلك حضارة من
بعض يف واعتمد والرقوم، الرموز من عليه عثر ما املؤلف فرس وقد
إليها انتهى التي الطالسم حلول وعىل الربهمية، املحاريب كهان عىل تفسرياته
الفراعنة، وآثار املايا آثار ومنها واملرشق، املغرب آثار عىل القديمة الكتابات قراء
أخبار من فيه القول بسط ما كل يف عنده من برأي يأِت لم إنه املؤلف: ويقول
طريقة يتقبل والرقوم، النقوش لتلك قارئ كل يراه ما رأى ولكنه القارة، تلك
ثبت وقد معانيها، تؤكد التي وباألدلة بأسانيدها، مشفوعة رشحها كما حلها

سنة. ألف سبعني إىل املاضية األزمنة يف يمتد بعضها أن األدلة تلك من له
أمكن ما وغاية قليلة، جد نفسها (مو) قارة من نقلت التي اآلثار ولكن
يرجع الربونز، من مصنوعان رمزيان أثران بها املتصلة اآلثار من عليه العثور
الحضارة مخلفات من كانا إذا سنة، ألف عرشين نحو إىل األقل عىل تاريخهما
يرجعا وقد الطوفان، وقبل الزلزال بعد اآلسيوية القارة أرض عىل بقيت التي
القارة بالد إىل نقلت التي (مو) مخلفات من كانا إذا ا جدٍّ ذلك من أبعد آماد إىل

اآلسيوية.

«مو»، وأبناء املفقودة القارة كتابي مؤلف رواها كما القارة هذه قصة يف والجديد
اإلنسان هذا لنا تصف وأنها السحيقة، العصور تلك يف «املتدين» اإلنسان عن ثنا تُحدِّ أنها
التي املزية هذه وبني التدين خاصة بني وتربط املخلوقات، جميع بني مميًزا «مخلوًقا»
اإلنسان جعلوا الذين النشوئيني مذاهب من املفهوم خالف عىل األحياء، أنواع بني تفرده

االرتقاء. مزية سوى عنها تفصله مزية بغري األنواع هذه من نوًعا
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نكبات وعن الخليقة، عن الكالم مجمل بني عارضة بمشابهات املؤلف ألمَّ وقد
وغاية الباقية، األديان كتب ويف األوىل اآلثار يف جاءت كما الغابرة، العصور يف اإلنسان
عصور قبل املتحرض اإلنسان مسألة أن مًعا، وتخميناته املؤلف توكيدات عن نقوله ما
من اإلنسان وملكان اإلنساني، النوع لتاريخ يعرض سياق يف يهمل مما ليست التاريخ

الدين. كتب
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من عليه اشتمل بما كله الكون عىل تطبيقه يعمم من منهم فرقتان: بالتطور القائلون
النبات عىل تشتمل التي العضوية الكائنات عالم عىل يقرصه من ومنهم وقوة، مادة

العضوية. غري املوجودات من عداها بما تحيط وال واإلنسان، والحيوان
يف بالخالق اإليمان مسألة أو الخلق، مسألة يواجهون العام بالتطور والقائلون
من لهم مناص وال داخله، أو خارجه من له ة امُلسريِّ القوى وعن العالم، عن كالمهم

اآلراء. من برأي القوى لهذه التعرض
الطبيعة عوامل إىل تطورها تعليل يف يرجعون األحياء عىل التطور يقرصون فالذين
وال عليه، الحصول ووسائل الغذاء، وموارد واملناخ، البيئة مؤثرات من تشمله وما
أو بإثبات الطبيعية العوامل هذه وراء ملا التعرض إىل التطور بهذا القول يضطرهم
تودعها الطبيعة، فوق عالية لقوة خاضعة مذهبهم يف الطبيعة عوامل تكون فقد إنكار؛
بما والقول عندهم الطبيعية بالنظم القول يتناقض وال والنواميس، النظم من تشاء ما

الفلسفية. املذاهب أو الدينية العقائد حسب عىل الطبيعة، وراء
تملك التي القوة عن السؤال يسبقه أن بد فال كله الكون عىل التطور تعميم أما
يف الفصل من التطور بتعميم للقائل بد وال نهاية، غري إىل األزل منذ الكون هذا تسيري

جملتها. يف والخالق الخلق مسألة عن تنفصل ال وهي والنهاية، البداية مسألة
كله الكون خارج فماذا الطبيعية، البيئة عوامل إىل يرجع األحياء تطور كان فإذا
باألبدية والقول بالتطور القول يتفق وكيف األوىل؟ البداية منذ الكون تطور إليه يرجع

ختام؟ وال ابتداء بال موجود الكون إن قيل: إذا آخر وال لها أول ال التي
عرَّف الذي (١٨٢٠–١٩٠٣) سبنرس هربرت العام بالتطور القائلني أشهر إن
بني دائم توفيق إنه الحياة: تطور عن وقال املركب، إىل البسيط من انتقال بأنه التطور
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لها يحدث ثم للبنية، التغري يحدث ولهذا الطبيعية، ظروفها وبني الحية البنية مطالب
وامتدادها. التساعها تبًعا وظائفها يف وترتقى واالمتداد، التوسع

يُخرجها ولم الطبيعة، حدود يف يُدخلها فلم األوىل البداية قضية له عرضت وقد
اإلنسانية؛ املعرفة إىل بالنسبة قسمني إىل الكونية الحقائق م قسَّ ولكنه حدودها، من
وال يُدرك ال الذي القسم وهي األوىل، أصولها ويف ذواتها يف األشياء حقائق أحدهما:
وهي املحدودة، ظواهرها يف األشياء حقائق واآلخر: العلمية، باألساليب اإلدراك يتقبل
التطور عمل فيها ويظهر واالستدالل، باالستقراء يدركها أن اإلنسان عقل يستطيع التي
عىل املشاهدات هذه بتفسري أو املتفرقة، املشاهدات من العامة األحكام باستخراج إما

األحكام. تلك حسب
األصول مسألة يف ترددهم عىل — العام بالتطور القائلني من الرأي هذا وأصحاب
عليهم يُوجب العام بالتطور القول أن يفوتهم وال األصول، هذه يتجاهلون ال — األوىل
أسبابها، لنا وتفرس املتغرية، اآلثار منها تصدر التي الكونية املؤثرات إىل يرجعوا أن
العضوية، بالكائنات التطور تخصيص غري الكون مبدأ من بالتطور القول إطالق وأن
معها تنفعل أو فعلها وتفعل الكائنات، بتلك تحيط التي العوامل إىل بالرجوع وتفسريه
املؤثرات بتلك يسلمون سبنرس مذهب عىل العام التطور أصحاب ولكن بمشاركتها،
اإلنسانية باملعرفة فيقفون النتيجة، إىل الوصول عن عجًزا فيها البحث ويرتكون الكونية،
التي «املجهوالت» عداد يف فيسلكونه ذلك وراء عما ويحجمون يدركونها، التي اآلثار عند

والعقول. بالحواس تُدرك ال
املعرفة تقسيم يف سبنرس مذهب يذهبون ال الذين العام التطور أصحاب ويبقى
األيقويس الفيلسوف مذهب ذلك قبل وهو لإلدرك، قابل وغري مدرك بني اإلنسانية
(١٧٢٤–١٨٠٤) كانت عمانويل األملاني الفيلسوف ومذهب ،(١٧٨٨–١٨٥٦) هاملتون

ذواتها. يف واألشياء وتُدرك، تُحس كما األشياء يف أو والحقائق، الظواهر يف
متقابلني موقفني األوىل األصول مسألة من يقفان فريقان هؤالء التطور فأصحاب
صنع من أنها — املؤمنني فريق وهو — أحدهما عند األصول هذه وتفسري متناقضني،
بد ال بدايته منذ كله الكون يف التطور آثار عنها تصدر التي القوة وأن الحكيم، الخالق
والنواميس. النظم من تشاء ما تودعه الكون، وفوق الطبيعة، فوق «قدرة» تكون أن

العوامل بذكر التفسري من يكتفي — املنكرين املاديني فريق وهو — اآلخر والفريق
هكذا، وجدت أنها إال لها تفسري ال املادة يف طبيعة واعتبارها التأثري، إليها ينسب التي

عليها. وجدت التي غري أخرى صورة عىل توجد أن يمكن وال
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يف املادة عادة إنها قال: الدائمة بالحركة القول إىل املادي الفيلسوف احتاج فإذا
متغرية املتحركة املادة إن قال: الحركة مع بالتغري القول لزمه وإذا تكوينها، أصل
النقيض ومن الرتكيب، إىل البساطة من متغرية يجعلها أن ذلك بعد لزمه وإذا بطبيعتها،
يفرس وكذلك واحد، وقت يف له وتفسري للواقع وصف هو عنده القول فهذا النقيض؛ إىل
الفيلسوف ولكن املقصودة، والنتيجة املرسومة، الغاية يستلزمان وهما واالرتقاء التقدم
الغاية كلمة موضع هنا «الرضورة» كلمة بوضع التفسري من فرغ أنه يحسب املادي

املقصودة.
وأجزائه، الكون ظواهر يف الهائل التعدد لهذا تفسري املادي الفيلسوف عند وليس
واحدة مادة عىل التطور هذا وجريان واحد، مبدأ أو واحد وقت من تطوره ابتداء مع
الكون أجل انقضاء غري إليها يتقدم غاية أو التقدم لهذا معنًى عنده وليس واحدة، وقوة
الهبوط بني أو والتقدم التأخر بني األبدية دوراته من دورة انقضت كلما مرة، بعد مرة

واالرتقاء.
سبب عن تسأله حني الطفل كلمة تشبه كلمة يف تتلخص املادية الفلسفة هذه وكل
أمامه وقع عما تسأله الذي الجاهل كلمة تشبه أو سبب، بغري «هكذا» لك: فيقول يشء
الفيلسوف: املادي قول من أوضح لوقوعه علة منه تفهم وال وحده»، «وقع لك: فيقول
ومن الرتكيب إىل البساطة من وتنتقل متقدمة، ألنها وتتقدم متغرية، ألنها تتغري املادة إن

طبائعها. من كله ذلك ألن النقيض إىل النقيض
املستقبل يف نتيجة إىل منه ليصل التطور يف مذهبه يقرر الفيلسوف املادي أن ولوال
لو ولكنه تفسريه، عن وسكوته للتطور تفسريه لتساوى الزمن؛ وعىل الناس عىل يوجبها
من طبيعة بأنه أيًضا ذلك يفرس أن واختار النتيجة، تلك تناقض بنتيجة يتنبأ أن اختار
حجته من بأقوى النبوءتني إحدى يف حجته كانت ملا أطوارها؛ من وطور املادة، طبائع

األخرى. يف

تطبيق يعممون وال عليها القول يقرصون ممن العضوية، الكائنات بتطور والقائلون
التفسريات يف القصد إىل — األعم األغلب عىل — يميلون الكائنات، جميع عىل التطور
للتجربة، يخضع بما األسباب من مكتفني األوىل األصول يف البحث ويتجنبون والتعليالت،

الحديث. الطبيعي العلم بأساليب للتقرير ويصلح
الطبيعية، العوامل حسب عىل وتتعدد تتحول األحياء أنواع أن مذهبهم وخالصة

البدائية. الخاليا هي لعلها قليلة، أصول أو واحد، أصل إىل جميًعا ترجع وأنها
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مذهب ظهور قبل مجهوًال حديثًا رأيًا بتدرجها أو األنواع بتقارب القول وليس
فالسفة به قال قديم رأي ولكنه العموم، عىل العرصيني النشوئيني مذاهب أو دارون
وإنما الكتاب، هذا فصول من آخر فصل يف سنبينه كما العرب، مفكرو وعرفه اليونان
السابع القرن أواخر بني شاعت التي الطبيعية العلوم أسباب إىل إسناده منه الجديد
مناهج عىل العلمي البحث ابتداء مع به القول وابتدأ عرش، الثامن القرن وأوائل عرش

املحدثني. العلماء
Carl Linnaeus (١٧٠٧–١٧٧٨) لينوس كارل السويدي النباتي العالم به قال
رأيه التصنيف هذا عىل وبنى للنباتات، دراسته يف واألجناس األنواع بتصنيف عني الذي

التعميم. عىل األحياء أنواع يف
املجمع فأُنشئ اإلنجليزية، العلمية البيئة يف واسع أثر العالم هذا ملباحث كان وقد

إليه. نسبًة سنوات بعرش وفاته بعد لندن يف الليني
كتابه ألَّف الذي Buffon (١٧٠٧–١٧٨٨) الفرنيس النباتي العالم بوفون به وقال
من واتخذ وآخرين، Daubenton دوبينتو األستاذ بمعاونة الطبيعي التاريخ عن املفصل

الحيوان. أنواع تصنيف يف يُماثله رأيًا النبات أنواع تصنيف
–١٧٣١) Erasmus Darwin دارون إراسموس العاملني لهذين املعارصين من وكان
يف لحفيده رائًدا فكان والتطور، النشوء مذهب إليه يُنسب الذي دارون جدُّ ،(١٨٠٢
الفقيه العالم عرصه يف معه وعاش العليا، والحيوانات اإلنسان بني بالتقارب القول
اللغة «أصل كتاب صاحب ،Lord Monboddo (١٧١٤–١٧٩٩) منبودو لورد األيقويس،
ظاهر اإلنسان تطور يف ومذهبه القديمة»، العصور يف الطبيعة وراء «ما وكتاب وترقيها»
الطبيعة وراء وما الطبيعة بني العالقة وعن اللغة، لتطور الطبيعية األسباب عن بحثه من

األقدمني. عند
القارة يف الطبيعي العلم جو أن العلماء، هؤالء ميالد تواريخ بني املقابلة من ويتبني
الوحدة أساس عىل واألحياء الحياة لدراسة تهيأ قد كان جنوبها إىل شمالها من األوروبية
من صح بل وإنجلرتا، وفرنسا السويد عىل مقصوًرا ذلك يكن ولم الطبيعة، قوانني يف
نحو عىل بها يقول من وجدت اآلراء هذه أن والروس األملان عند العلوم مؤرخي روايات
العلمي بالسبق الفخر مداخلة من تخلو ال املؤرخني هؤالء روايات كانت وإن األنحاء، من

األوروبية. األمم بني
–١٧٤٤) المارك الفرنيس العالم قبل بتفصيله يُعرف لم النشوء مذهب ولكن
وزميله ،(١٨٠٩–١٨٨٢) دارون شارل اإلنجليزيني: العاملني ثم ،Lamarck (١٨٢٩
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أساس يقوم الثالثة العلماء هؤالء مباحث وعىل ،(١٨٢٣–١٩١٣) واالس رسل ألفريد
اليوم. إىل العلماء اعتبار يف املقدمني بشقيه التطور مذهب أو النشوء مذهب

أو واحد نوع إىل كثرتها ويرد األنواع، بتحول يقول وواالس ودارون المارك من وكل
التي والوظائف الصفات عىل وال التحول، أسباب عىل يتفقون ال ولكنهم قليلة، أنواع

األفراد. تكوين يف ت تغريَّ متى بالوراثة تنتقل
بطارئ أو باإلهمال، أو باالستعمال، تتغري الحي الجسم أعضاء أن المارك رأي ففي
بالوراثة، تنتقل ذلك من تتولد التي املكتسبة الصفات وأن واإلصابة، املرض طوارئ من
التناسل يقبل ال الذي املستقل بنوعه منهما كل ينفصل حتى األفراد بني تتباعد تزال وال
تأكل كانت — قوائمها لطول — أنها وافرتض بالزرافة، املثل رضب وقد غريه، مع
السفىل الفروع تجردت كلما عنقها تمط أن وتعودت العليا، الشجر أطراف من طعامها

املتوالية. أعقابها يف الطول هذا عىل وثبت امتداده، غاية بلغ حتى أوراقها من
بطالن عىل يستدلون املكتسبة الصفات بوراثة القول يرفضون الذين والنشوئيون
أثر لها يُشاهد ولم كثرية، أجيال منذ شوهدت التي املكتسبة الصفات ببعض الرأي هذا
أعناقهن يطلن أن أجيال منذ تعودن بورما نساء أن ومنها واملواليد، األجنة يف وراثي
االحتمال، غاية الطول من تبلغ حتى طوق فوق منها طوًقا يضعن العريضة؛ باألطواق

الذكور. البنني أعناق عىل طولها يف تزيد ال بأعناق يولدن بناتهن تزال وال
ثالثني منذ استمرارها بعد وراثيٍّا أثًرا تعقب لم اليهود عند الختان عادة أن ومنها
أن له نون امُلدجِّ تعود التي الداجن الحيوان ذرية يف ذلك مثل ويشاهد تزيد، أو قرنًا
وأمهاتها آبائها كأعضاء بأعضاء تولد فإنها أعضائه، بعض يستأصلوا أو أذنابه، يقطعوا

تدجينها. عىل أجيال عدة انقضاء بعد
مر الذي الزمن قرص أن املكتسبة الصفات بوراثة يقولون الذين النشوئيون ويرى
الحيوانية األنواع تطور عىل مرت التي الطوال اآلماد إىل بالقياس — املشاهدات هذه عىل
من ليس بالقطع األعضاء إهمال وأن إطالقها، عىل الوراثة بامتناع للجزم يكفي ال —
قوام يف أثًرا يُحدث ما باإلهمال املقصود ألن األمد؛ عليه طال ولو يُورَّث أن رضورًة شأنه

فيها. األثر هذا حدوث عن ينشأ أو الباقية، البنية
يف التحول لحدوث آخر تعليل إىل — وواالس دارون رأي عىل — النشوئيون ويلجأ
لزيادة البقاء؛ بتنازع القول مع الجنيس، واالنتخاب الطبيعي باالنتخاب فيعللونه األنواع،

ووقايتها. لتغذيتها الكافية املوارد عىل الحية املواليد
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ولدت الزراف أفراد ولكن ذريتها، إىل مكتسبة صفة تنقل لم — عندهم — فالزرافة
عنًقا أطولها وبقي األنواع، جميع يف األفراد يتفاوت كما الصفات يف تفاوت وفيها قديًما
عن الزراف أفراد من غريه ويقرص الطعام يقل حيث الشجر؛ أعايل يبلغ أن استطاع ألنه
وينقرض العنق، الطوال الزراف ذرية فتبقى عمله، الطبيعي االنتخاب يعمل وهنا بلوغه.
ذكور من األفضل ألن الطبيعي؛ االنتخاب مع عمله الجنيس االنتخاب ويعمل عداها، ما
ذرية املفضلني الجنسني كال فيعقب اآلخر، الجنس عند غريه عىل يُفضل وإناثه الحيوان

األفراد. سائر عىل االمتياز يف تُشبهه
ألن المارك؛ رأي يف املثل هذا من حظٍّا بأسعد دارون رأي يف الزرافة َمثَُل وليس
الزراف، صغار يُبيد السفىل الشجر فروع عىل الورق قلة إن يقولون: عليه املعرتضني
ذكور وأن القصار، الشجر عىل أو العشب عىل مثله تعيش التي الحيوان أنواع يُبيد كما
من غريها مع تفنى أن خليقة فهي إناثه، من — الغالب يف — أعناًقا أطول الزراف

األعناق. القصار الزراف
وال دارون، من تمثيل سوء الخطأ هذا يعتربون النشوئيني من األكثرين أن إال
مزية إىل نظر دارون أن فلو الطبيعي؛ باالنتخاب القول لبطالن كافيًا سببًا يجعلونه
املمتاز الزراف بقاء تعليل ألمكن الطويل العنق مزية إىل ينظر ولم الطوال، القوائم
يفلت ألنه واحد؛ وقت يف الجنيس واالنتخاب الطبيعي االنتخاب بفعل الجري عىل بالقدرة
إىل املرعى ندرة اضطرته كلما املرعى أماكن إىل الزراف سائر ويسبق مطارديه، من
نوع غري الحيوان من شتى بأنواع دارون تمثيل صح وقد مكان، إىل مكان من االنتقال

االعرتاض. هذا مثل فيها يصادفه فلم الزراف

ينتهيان أنهما يتضح — وواالس دارون ورأي المارك رأي — الرأيني بني املقارنة وبعد
طول عىل املكتسبة الصفات بوراثة النهاية يف القول رضورة وهي متشابهة؛ نتيجة إىل
والتمكن التجمع بعد منتقلة فهي واحد، فرد حياة يف اكتسابها بعد تنتقل لم فإن الزمن،
ذهن يف يكن ولم البطيء، التدرج أثر عىل أو فجأة، التوارث بينهما يتم فرد إىل فرد من
لتحول تعليله يف قبله ِمن النشوئيني خاَلف يوم الزمن طول غري معلوم فرض دارون

األنواع.
أمكن كلما اإليجابية األحكام اجتناب من عادته عىل جرى دارون أن هنالك ما وكل
االنقراض أسباب ألن تبقى األنواع إن يقول: فهو السلبية؛ بالعلل املجهولة الظواهر تعليل
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انتقالها إىل وتؤدي الصفات، تخلق معينة بمؤثرات القول من بدًال إبادتها، عن عجزت
تنتهي أن الجنيس واالنتخاب الطبيعي االنتخاب ويف البقاء تنازع يف آراؤه وتكاد بالوراثة،
عن عجزت الفناء أسباب وأن تنقرض، لم ألنها بقيت األحياء أن وهي واحدة؛ نتيجة إىل

غريها. أبادت كما إبادتها
تفكري يف الضعف ومصدر القوة مصدر واحد وقت يف هي الذهنية العادة وهذه
التي الفكرية األمانة عىل دليل فإنها عمومه؛ عىل التفكري من الرضب هذا ويف دارون،
النقص موضع كذلك وهي بحقيقته، واإلحاطة ثبوته قبل معني حكم تقرير عن تُحجم
أحيانًا عليها قامت وإن واإلنشاء، الخلق دالئل عليها تقوم ال السلبية العوامل ألن الظاهر؛

فريق. وسالمة فريق زوال يفيد الذي الزوال دالئل
الطبيعي العلم ملباحث الزًما نقًصا الوراثة مسألة تقرير يف النشوئيني خطأ كان وقد
لم الوراثة أرسار ألن املسألة؛ هذه يقرر الذي العالم رأي كان أيٍّا عرش، التاسع القرن يف
Gene الناسلة فعل وظهور ،Genetics الجينات) (أو الناسالت علم تقدُّم قبل تُعرف
إىل واألمهات اآلباء من الفردية والفوارق الخصائص نقل يف Chormosome والصبغية

األبناء.
صفة فهي صبغياتها؛ من صبغية تحتويها وال الناسلة يف تكمن ال صفة فكل
هذا ثقات أحد — جورج نيفيل األستاذ ويقول بالوراثة، الذرية إىل تنتقل ال عارضة
التطور؛ مذهب أو النشوء مذهب لتعليل يصلح ال هذا ألجل الطبيعي االنتخاب إنَّ العلم:
لصاحبها وتكفل الرصح، تحقق التي املزايا نشأة يُعلِّل وال الصالح غري زوال يُعلِّل ألنه
عند املستقبل يف الطبيعي االنتخاب لعمل الباب تفتح ثم البقاء، تنازع ميدان يف الدوام
الطفرة أعمال من بعمل املزايا هذه تنشأ وإنما األفراد، بني املوروثة املزايا تلك يف التفاوت
املزايا تلك تنقل التي صبغياتها ويف الناسلة يف املطلوب التغيري إلحداث يكفي Mutation
بعض يف الصبغيات من صبغية كل تنقلها التي بالخواص العلم أمكن وقد بالوراثة.
السينية، األشعة أو العقاقري بفعل الصبغية يف التأثري وأمكن والحيوان، النبات أنواع
وبها والحيوان، النبات بذور إىل نفذت إذا الفعل هذا تفعل الكونية األشعة إن ويُقال:
واألحجام األلوان يف النبات عىل الطارئ االختالف يعللون كما املفاجئ التحول يُعللون

واألشكال.
والفراش، الذباب من أنواع يف املوروث التحول إلحداث اآلن األشعة تجارب وتُجرى
بعض فتخالفها ذريتها تُغري الحرشة يف خاصة ظهور إىل فعًال التجربة تؤدي وقد
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«مندل» إىل نسبة باملندلية، املعروفة الوراثة سنن عىل ذلك بعد االختالف ويثبت املخالفة،
الحبوب. وراثة يف املشهورة التجارب صاحب

باسم املعروف الفاكهة ذباب عىل السينية األشعة تأثري تجربة التجارب هذه ومن
مخالفة فتأتي ذريتها، يُغريِّ لألشعة منه الذبابة تعريض فإن Drasophila؛ الدرسفيلة
املتعاقبة أجيالها يف ذلك بعد االختالف هذا ويثبت الجناح، طول يف أو العني لون يف لها
األعقاب. إىل األعقاب من معروف نسق عىل الوراثة خطة لتنظيم املقررة املندلية نة السُّ عىل

علم تقدم قبل مذاهبه انتشار منذ النشوء لفكرة مالزم قديم سؤال اآلن ويتجدد
بني فاصل حد هناك هل البرشي؟ الجنس عىل التطور رسيان مدى هو فما الناسالت:
يمكن فهل الناسالت، بمعالجة الحيوان أنواع تحسني غًدا أمكن وإذا والحيوانية؟ البرشية

والروحية؟ الفكرية اإلنسان صفات تحسني يف الوسائل هذه استخدام
قواعد عىل التطور عن آراءهم قرروا منذ الفاصل هذا عن تساءلوا قد النشوئيني إن
أمزجتهم حسب وعىل مرة، عقائدهم حسب عىل إجاباتهم عنه وأجابوا التجريبية، العلوم

أخرى. مرة
الحيواني، جانبه من اإلنسان يتناول األنواع تقسيم أن يُقرِّر بوفون الفرنيس فالعالم
األطوار عن يتكلم إنه يقول: ودارون املؤمنني، عقائد يف له املميزة لجوانبه يعرض وال
يقررها التي الروحية امللكات من ذلك عدا بما له شأن وال اإلنسان، جسد يف تؤثر التي

الدين. له
السؤال ذلك عىل بابها يف الحديثة باألجوبة ليست النشوئيني من األجوبة وهذه
فعل إىل تُنسب التي األمراض يف الطب مذهب يُقرِّر كان مثًال سينا ابن فإن القديم،
آثاره إىل ينظر ولكنه الفعل، هذا ينفي ال إنه فيقول: الطيبة أو الخبيثة واألرواح الجان
عند لها املوصوف الطبي بعالجها يعالجها التي األعراض تُحدث أنها فريى الجسدية

األطباء.
وأصحابه سينا ابن منهج أو ودارون، بوفون منهج عىل جميًعا النشوئيون وليس
هكل أرنست رأسهم وعىل — املحدثني النشوء علماء بعض فإن القديم، الزمن علماء من
النسبة لهذه ويجعلون الحيوان، أنواع إىل نسبته غري لإلنسان نسبة كل يُنكرون —
يف تعيش التي املذنبة القردة إىل جذورها يف وتنزل العليا، القردة وبني بينه تجمع شجرة
الشمالية، األقاليم يف الجو تحتمل وقلَّما ،Marnasets الجنوبية وأمريكا الوسطى أمريكا
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قردة دون النسب شجرة يف موضوع وهو مدغشقر، قرد Lemur الليمور دونها ومن
األمريكية. «املرموز»

الشمبانزي إىل األورانج إىل الجيبون من — —صعًدا العليا القردة النشوئيون ويُرتِّب
أو األشجار، تسلق عىل اعتمادها بحسب الرقي درجات يف بينها يُفرِّقون وقد الغوريال، إىل
فأدناها قدمني؛ عىل السري عند القامة واعتدال الوقوف عىل والقدرة األرض أديم عىل امليش
عن استغنى ما وأعالها األشجار، فوق كلها ومعيشته التسلق، عىل كله اعتماده كان ما
مرتبط الدماغ نمو فإن قدميه؛ عىل ماٍش وهو يديه استخدام إىل واحتاج األشجار تسلق
لتحقيق وإرادة قصد عن باليدين الترصف ودرجة العنق، وعظام الفقري العمود بدرجة

األعمال. من عمل
الليمور قردة من تبدأ عالمات له اإلنساني «التطور» أن النشوئيون هؤالء ويزعم
الدماغ، وينمو الذَّنَب، يزول حيث اإلنسان إىل صعًدا وتتدرج املذنبة، املرموز وقردة
األشجار. بفروع التعلق أو امليش عىل مقصورة غري للتناول صالحة أداة إىل اليد وتتحول
القدمني ومخالب الذَّنَب واختفاء والوقوف الجلوس بوادر أنها العالمات تلك ومجمل

واليدين.
القردة ألنواع سابق اإلنسان نوع بأن القول إىل املحدثني النشوئيني أحد ويذهب
الصفات أوائل فقدت ممسوخة أنايس العليا القردة وأن السنني، من األلوف بمئات
قليل. أو بكثري املرتبة تلك دون ما إىل والجسدية العقلية الصفات يف وانحدرت البرشية،
علم يدرس كان الذي Klaatsch كالتش هرمان الدكتور هو الرأي هذا وصاحب
ُوجدت الذي جاوة، إنسان أن وعنده األوىل، العاملية الحرب قبل برسلو بجامعة اإلنسان
التي الوسطى املرتبة هو ،Pithecanth ropus اسم العلماء عليه وأطلق املتحجرة بقاياه

دونها. ما إىل اآلخرون الخلفاء منها وهبط فوقها، ما إىل خلفاؤها منها صعد
أصل من كله ينجم وال متعددة، أصول إىل ينتمي اإلنسان أن «كالتش» ويزعم
والغوريال والشمبانزي أفريقية وزنوج واحد، أصل من األورانج وقرد فاملغوليون واحد؛
الترشيحية. الخصائص يف األحياء هذه بني املقابلة تؤيده ال زعم ولكنه آخر، أصل من

تصورته الذي الشبه ذلك بالقرد يبلغوا لم النسابني النشوئيني هؤالء أن املفارقات ومن
تلك فإن واألجناس؛ األنواع واشتباك بالتطور القول انتشار قبل األقدمني من طائفة
وبقيت ألسنتهم، عقلت ممسوخون أنايس القردة جميع أن تصورت األقدمني من الطائفة
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الكائنات بني يباعد الذي الفارق غري فارق من الناس وبني بينهم وليس أفهامهم، لهم
الترشيح علم إىل تحتاج النسب شجرة ولكن واحد، أصل من السوية والكائنات املشوهة
أقوم وبني اإلنسان بني الجسدية األصول بوحدة القول ترجح التي املشابه اللتقاط

العليا. الحيوانات أنواع من الخالئق
اإلنسان: نسب شجرة كتابه يف — املتأخرين النشوئيني أكرب من — كيت آرثر يقول

اإلنسان تركيب يف كثرية عالمات بقاء إىل النظر لفت جونس وود األستاذ إن
العليا القرود هذه وإن القرود، وعامة العليا القردة تراكيب من اختفت قد
ولست اإلنسان. تركيب من زالت شتى بعالمات احتفظت قد القرود وسائر
ولكني هنا، رسمتها التي النسب تعديل تستدعي الشذوذات هذه أن أرى
الوراثة؛ قوانني بفهم العناية زيادة يف يُلتمس أن ينبغي تفسريها أن أرى
أنماطها بعض ينتقل املتداخلة، الفسيفساء بأشكال أشبه الحية الكائنات فإن
يف تتولد التي الفصيصات أكبادها يف تولد فالغوريال غريها؛ ويختفي بالوراثة
من املتماسك تركيبها يف االقرتاب أشد األورانج كبد تقرتب بينما القرود، أكباد
عهود منذ تحدرا الحيوانني هذين أن نفرتض أن ينبغي ولكننا اإلنسان، كبد

الحيوان. كبد كبده تركيب يشبه مشرتك سلف من بعيدة

فيقول: األفريقية والقردة اإلنسان بني الشبه بيان إىل يستطرد ثم

بأسماء تسمى الجيوب من سلسلة األنفي تجويفه جانبي عىل له اإلنسان إن
من نوعني يف حدة عىل تتولد أنها نعتقد أن يسعنا وال تجاورها، التي العظام
وإن والغوريال، الشمبانزي من كل يف اإلنساني النمط هذا ويوجد الحيوان،

آخر. نمًطا لها اتخذت قد وحدها الغوريال يف الجيوب كانت
ويصعب األورانج، سلف أنف يف موجوًدا كان آخر نمًطا أن الجائز ومن
أعضاء من الكبري العضو هذا يف كله األنف تركيب انتكاس بعد منه التحقق
أقرب الشمبانزي ودم الغوريال دم أن عرف وقد العليا. القردية الحيوانات
العالمات وتبلغ الفقاريات. جميع من اإلنسان بدم االنفعال إىل استجابة
سائر إىل — نسبة والغوريال الشمبانزي من وكل اإلنسان بني املشرتكة
أتوقع ولهذا املائة؛ يف أعشار وسبعة بثمانية تقدر — أحصيتها التي العالمات
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املشرتك السلف تعترب أفريقية يف يوًما تنكشف املتحجرات بقايا من بقية أن
واإلنسان. والشمبانزي الغوريال بني

النشوئيني من النسب شجرة أصحاب إليها انتهى التي الترشيحية العالمات هي هذه
املشابه لتصوير إعادة يكون أن يعدو ال الشبه ووجوه العالمات من عداها وما املتأخرين،
أحصاها وقد األعضاء. ترشيح إىل حاجة بغري وهلة ألول النظر يلمحها التي العامة
قائًال: عليها ب عقَّ ثم التطور، تعليل عن كتابه يف Pincher بنرش» «شابمان األستاذ
برتكيب منفردة القردة ألن نعرفها؛ كما القردة من اإلنسان لتسلسل احتمال ال «إنه
خالل له نما قد اإلنسان كان إذ اإلنسان؛ تركيب منه يتطور أن ترشيحيٍّا يستحيل خاص
والترصف للتناول أصلح — وذاك هذا فوق — ويد أقوم، وقامة أكرب، دماغ سنة مليون

باالستعمال.»
أنواع وسائر البرشي النوع بني االقرتاب مدى قصارى هو الحاسم الفاصل وهذا
سنة، مليون سبق إنه فيقول: النشوئي عنه يُعربِّ الوراثة، وعلم التطور بمقياس األحياء

الدين. تعبري يف الروحي الفارق مدى به ليلحق
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مجهولة، أزمنة من األقدمون توارثه قديم خاطر الحيوان أنواع بني األنساب اختالط إن
بني التناسل عن واألساطري األخبار فيها تتواتر لم البعيد السلف أمم من أمة وندرت
وأرباب اإلنس بني أو والجن، اإلنس بني أو والحيوان، اإلنسان بني أو الحيوان، أنواع
جهل إىل — األكثر عىل — واألساطري األخبار هذه ومرد باإلنسان. املشبهني األساطري
وإمكان والوالدة للحمل تلزم التي الحيوية بالرشوط وجهلهم األعضاء، بوظائف األوائل
فكل األنواع، سائر عن فضًال اإلنساني، النوع يف للتناسل املستعدة األزواج بني التناسل

األحياء. من األخرى األنواع من للتوليد عندهم صالح نوعه من يلد ما
وتناسلها، األنواع بتحول القول سبق كما الكائنات وتدرج بالتطور القول سبق وقد
الكائنات بني والرتتيب املفاضلة إىل — األرجح عىل — مردها العلة تلك غري لعلة ولكن
والطب الكيمياء علوم نشأت ثم األحياء، مشابهة من أو الحياة، من حظها حسب عىل
والحيوانية، والنباتية املعدنية الكيمية املواد بني التفرقة يف عمله للعلم فكان والزراعة،
مقابلة املتأخرين مباحث يف جاءت ثم الكيمياء، مباحث يف األحياء وغري األحياء واشرتك

العضوية. غري بالكيمياء العضوية الكيمياء
املعلم ألقوال رشحه يف الفارابي قول وتدرجها الكائنات بتطور القول يشبه ومما

الفاضلة»: املدينة أهل «آراء كتاب من األول

أن إىل فاألفضل، األفضل ثم أخسها، أوًال تقدم أن هو املوجودات هذه ترتيب إن
واألفضل املشرتكة، األوىل املادة فأخسها منه، أفضل ال الذي أفضلها إىل تنتهي
بعد وليس الناطق، غري الحيوان ثم النبات، ثم املعدنية، األسطقسات منها

منه. أفضل الناطق الحيوان
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من حظه بمقدار واإلنسان اإلنسان بني التفرقة يف الرتتيب هذا عىل الفارابي ويذهب
محاسبني، غري الجسدية بالصورة اآلدميني أشباه بعض يكون أن فيجيز الناطقة، القوة

األخرى. للحياة أهل غري أو
يف املتكلمني عند الحيوان هذا «إن القرد: طبائع عن يتكلم وهو الكتبي1 ويقول
اإلنسان.» إىل البهيمة من الطبيعة تدريج من وهو وبهيمة، إنسان من مركب الطبائع

وغري ناٍم إىل األجسام تقسيمه بعد املخلوقات» «عجائب صاحب القزويني ويقول
هذه مراتب «أول إن العضوي: وغري العضوي إىل تقسيمها اليوم يقابل ما وهو ناٍم،
املاء، أو بالرتاب أولها متصلة املعادن فإن طاهرة، ملكية نفس وآخرها تراب، الكائنات
أوله متصل والحيوان بالحيوان، وآخره باملعادن أوله متصل والنبات بالنبات، وآخرها
بالنفوس وآخرها بالحيوان أولها متصلة اإلنسانية والنفوس باإلنسان، وآخره بالنبات

امللكية.»
النشوئيني باحرتاس شبيه بالنفس املشابهة إىل بالجسد املشابهة من االنتقال وهذا
أو الروحي، جانبه من واإلنسان الحيواني، جانبه من اإلنسان بني التفرقة عند املحدثني

الوجدانية. األدبية القوى جانب
العارشة: رسالتهم يف الصفاء إخوان ويقول

خرضاء هي الرتاب ييل مما دونها أو النباتية مرتبة أول أن — أخي يا — اعلم
الدمن خرضاء ألن وذلك النخل؛ الحيوانية ييل مما وأرشفها وآخرها الدمن،
يصيبها ثم واألحجار، والصخور األرض عىل يتلبد غبار سوى بيشء ليست
حر أصابها فإذا وحشائش، زرع نبت كأنها خرضاء بالغداة فتصبح املطر
وطيب الليل نداوة من ذلك مثل بالغد تصبح ثم تجف، النهار نصف الشمس
املتجاورة البقاع يف الربيع أيام يف إال الدمن خرضاء وال الكمأة تنبت وال النسيم،

بينها. ما لتقارب
النخل أن وذلك الحيوانية، ييل مما النبات مرتبة آخر فهو النخل وأما
كان وإن النباتات ألحوال مباين وأفعاله أحواله بعض ألن حيواني؛ نبات

وأشهر ٧٦٤ سنة وتويف دمشق قرى من داريا يف ولد الداراني، الكتبي الرحمن عبد بن شاكر بن محمد 1

الوفيات». «فوات املطبوعة كتبه

78



ر التطوُّ َمذَْهب َقبَْل ر التَّطوُّ

كان وإن الحيوانية، النفس فعل أيًضا فعله آخر نوع النبات ويف نباتيٍّا، جسًما
أصل له ليس النبات من النوع هذا أن وذلك األكشوت، وهو نباتيٍّا، جسًما
يلتف هو بل كأوراقها، ورق له وال النبات، لسائر يكون كما األرض يف ثابت
كما ويتغذى رطوبتها، من ويمتص والحشائش والبقول والزروع األشجار إىل

النبات. وقضبان األشجار ورق عىل يدب الذي الدود يفعل
وهو واحدة، حاسة إال له ليس الذي هو وأنقصه الحيوان أدون وإن
يف تكون التي الصخور تلك يف تنبت أنبوبة جوف يف دودة وهي الحلزون،
من نصفشخصها تخرج الدودة وتلك األنهار، وشطوط البحار بعضسواحل
فإذا جسمها، بها تغذي مادة تطلب ويرسة يمنة وتنبسط األنبوبة، تلك جوف
انقبضت صالبة أو بخشونة أحست وإن إليه، انبسطت ولينًا رطوبة أحست
وليس لهيكلها، ومفسد لجسمها، مؤٍذ من حذًرا األنبوبة تلك جوف يف وغاصت

حسب. اللمس ذوق إال شم وال برص وال سمع لها
األنهار؛ وعمق البحر قعر يف الطني يف تكون التي الديدان أكثر وهكذا
الحيوان تعِط لم اإللهية الحكمة ألن شم؛ وال ذوق وال برص وال سمع لها ليس
ال ما أعطتها لو ألنها املرضة؛ دفع أو املنفعة جر وقت يف إليه يحتاج ال عضًوا
نباتي؛ حيواني النوع فهذا وبقائها: حفظها يف عليها وباًال لكان إليه تحتاج
حركة بجسمه يتحرك أنه أجل ومن النبات، بعض ينبت كما جسمه ينبت ألنه
أنقص فهو واحدة حاسة إال له ليس أنه أجل ومن حيوان، فهو اختيارية
أن وذلك فيها، النبات يشاركها التي هي أيًضا الحاسة وتلك رتبة، الحيوانات

حسب. اللمس حس له النبات

كتابه يف — للهجرة والخامس الرابع القرن علماء من — مسكويه ابن ويقول
الحد يف تشرتك كلها الطبيعية األجسام «إن الطبيعية: األجسام بعنوان األخالق» «تهذيب
الجماد فإن فيها، تحدث التي والصور الرشيفة اآلثار بقبول تتفاضل ثم يعمها، الذي
تقبل ال التي األوىل الطينة من أفضل بها صار الناس؛ عند مقبولة صورة قبل إذا منها
من أفضل الصورة هذه بزيادة صار النبات صورة يقبل أن إىل بلغ فإذا الصورة، تلك

الجماد.
من يوافقه ما واجتذاب األقطار، يف واالمتداد والنمو، االغتذاء هي الزيادة وتلك
بالصموغ، جسمه من فيه تتولد التي الفضالت ونفض يوافقه، ال ما وترك واملاء، األرض
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التي الجسمية عىل زائدة حال وهي الجماد، من النبات بها ينفصل التي األشياء وهذه
عىل بها رشف التي النبات يف الزائدة الحالة وهذه الجماد، يف حاصلة وكانت حددناها

تتفاضل. الجماد
فيها يتدرج ثم وأشباهه، كاملرجان يسرية مفارقة الجماد يفارق بعضه أن وذلك
وال بذر، وال زرع غري من ينبت فبعضه يشء، بعد يشء الزيادة هذه من له فيحصل
وطلوع الرياح وهبوب العنارص امتزاج حدوثه يف ويكفيه والبذر، بالثمر نوعه يحفظ
النبات يف الفضيلة هذه تزداد ثم منها، الحال وقريب الجمادات أفق يف هو فذلك الشمس؛
النوع وحفظ اإلثمار قوة فيه تظهر حتى وترتيب، بنظام بعض عىل بعضه فيفضل
قبله. ما حال عن له ومميزة فيه زائدة الحالة هذه فتصري مثله، به يخلف الذي بالبذر
عىل الثاني كفضل الثاني عىل الثالث فضل يصري حتى فيه الفضيلة هذه تقوى ثم
أفق يف ويصري أفقه، إىل يبلغ حتى بعض عىل بعضه ويفضل يرشف يزال وال األول،
بَْعُد أنها إال الفواكه، وأصناف والكرم والرمان كالزيتون الشجر كرام وهي الحيوان،
ولم املثل وتلد تحمل فهي متميزة، غري وإناثها ذكورها قوى أن أعني القوى؛ مختلطُة
تصري أن إىل األفق هذا يف وتمعن تزداد ثم الحيوان، بأفق يتصل الذي أفقها غاية تبلغ

زيادة. تحتمل فال الحيوان؛ أفق يف
فحينئذ النبات، أفق عن وخرجت حيوانًا صارت يسرية زيادة قبلت إن أنها وذلك
بها تتميز أموًرا الحيوان فصائل من وتقبل وأنوثة، ذكورة فيها ويحصل قواها، تتميز
يف املذكورة العرش بالخواص الحيوان أفق طالع الذي كالنخل والشجر؛ النبات سائر عن
والسعي األرض من االطالع وهي واحدة، مرتبة إال الحيوان وبني بينه يبق ولم مواضعها،
ملسو هيلع هللا ىلص: قوله وهو املعنى، هذا إىل كالرمز أو كاإلشارة هو ما الخرب يف روي وقد الغذاء. إىل

آدم.» طينة بقية من ُخلقت فإنها النخل؛ عماتكم «أكرموا
الحيوان أسلحة عن املحدثني قول يشبه بما الحيوان ذكر إىل مسكويه ابن ويستطرد
آلة أُعطي بل البتة، سالًحا يعَط لم ضعيًفا كان «إن الحيوان إن فيقول: البقاء، تنازع يف
من عيانًا ذلك ترى وأنت مخاوفه، من تنجيه التي الحيل عىل والقدرة العدو كشدة الهرب
واملخالب األنياب أُعطي والذي الرماح، مجرى له تجري التي القرون أُعطي الذي الحيوان
مجرى له تجري التي الرمي آلة أُعطي والذي والخناجر، السكاكني مجرى له تجري التي
فأما والطربزين. الدبوس مجرى له تجري التي الحوافز أُعطي والذي والنشاب، النبل
وألنه الغضبية، قوته ونقصان شجاعته ولقلة استعماله، عن لضعفه سالًحا يُعَط لم ما
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والختل والخفة العدو بجودة والحيل الهرب آلة أُعطي فقد عليه، َكالٍّ لصار أعطيه لو
إىل ُهدي بأن كلها اآلالت هذه من عوض فقد اإلنسان فأما وأشباهها. كاألرانب واملراوغة؛

كلها.» استعمالها
تلقاء من اإلنسان يحاكي «الذي وهو اإلنسان، إىل الحيوان أقرب إىل يتدرج ثم
يف تستكفي أن ذكائها من ويبلغ أشبهها، وما كالقردة تعليم غري من به ويتشبه نفسه،
بها تعب إىل اإلنسان تحوج أن غري من مثله، فتعمل عمًال يعمل اإلنسان ترى بأن التأدب
عن بها خرج يسرية زيادة وقبل تجاوزها إن التي الحيوان أفق غاية وهذه لها. ورياضة
يستعملها، التي واآلالت والنطق والتمييز العقل يقبل الذي اإلنسان أفق يف وصار أفقه،

تالئمها. التي والصور
القرود عن تتميز ال أمم بني الناس يتفاضل بل اإلنسان، أفق عند التدرج يقف وال
األقاليم، وسط إىل يصريوا أن إىل والفهم التمييز قوة فيهم تتزايد وأمم يسرية، بمرتبة إال
فعل ينتهي املوضع هذا وإىل للفضائل، والقبول الفهم ورسعة الذكاء فيهم فيحدث
الفضائل الكتساب القبول بهذا يستعد ثم باملحسوسات، وجل عز هللا وكلها التي الطبيعة
أفقه؛ آخر إىل يصل حتى تقدم، فيما ذكرناه الذي واالجتهاد والسعي باإلرادة واقتنائها

اإلنسان. مرتبة أعىل وهذا املالئكة، أفق بأول اتصل أفقه إىل صار فإذا
الوجود؛ دائرة يُسمى الذي وهو بآخرها، أولها ويتصل املوجودات تتأحد وعندها
وينتهي نقطة من بالحركة يبتدئ واحد خط إنها حدها: يف قيل التي هي الدائرة ألن
تدل التي وهي وحدة، الكثرة جعلت التي املتحدة هي الوجود ودائرة بعينها. إليها
جده، وتعاىل اسمه، تبارك ووجوده، وقدرته وحكمته موجدها عىل برهانية صادقة داللة

ذكره». وتقدس
غاب ما وشهدت الصحيح، اإليمان لك «وحدث املعرفة: طالب مخاطبًا يقول أن إىل
تعلم مبدؤها التي املكونة الرشيفة العلوم إىل تتدرج أن وبلغت الدهماء، من غريك عن
الخالئق معرفة إىل به الوصول ثم الغريزي، والعقل الفهم تقويم يف اآللة فإنه املنطق؛
تستعد وحينئذ اإللهية، العلوم إىل منها والتوصل فيها، والتوسع بها التعلق ثم وطباعها،
الطبيعة قلق عن فتسكن اإللهي، الفيض فيأتيك وعطاياه؛ وجل عز هللا مواهب لقبول
مراتب من أوًال منها ترقيت التي املرتبة وتلحظ الحيوانية، الشهوات نحو وحركاتها

وجودها. يف قبلها ما إىل محتاجة منها مرتبة كل أن وعلمت املوجودات،
إنسانًا صار وإذا قبله، ما إىل يصل أن بعد إال كماله له يتم ال اإلنسان أن وعلمت
اإللهامات تأتيه ا تامٍّ حكيًما إما وصار عليه، األعىل األفق نور أرشق أفقه غاية وبلغ كامًال
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وإما العقلية، التصويرات يف العلوية والتأييدات الحكمية، املحاوالت من فيه يترصف فيما
فيكون ذكره، تعاىل هللا عند له تكون التي املنازل رضوب عىل الوحي يأتيه مؤيًدا نبيٍّا
املقومني إىل الناس حاجات تكثر ولذلك األسفل؛ واملأل األعىل املأل بني واسطة حينئذ

واملنفعني.»
من الطبيعة وسع غاية إىل ينتهي الطبيعي الرتقي أن مسكويه ابن كالم وفحوى
الحيوان أفق من والخلق بالعقل الرتقي يبدأ ثم وأعضائه، حسه وإتمام الجسد، ترقية

األعىل. املأل إىل وأقرب وأرفع أعىل هو ما إىل
ما وهي البداءة، من فيه يبدأ األصغر» «الفوز كتابه يف كهذا بحث مسكويه والبن
العنارص امتزاج بعد املركز نحو من هذا عاملنا يف ظهر أثر أول «إن فيقول: باملركز سماه
وللنبات واالغتذاء، بالحركة الجماد عن تميَّز أنه وذلك النبات، يف النفس حركة أثر األوىل
والوسطى األوىل مراتب: ثالث إىل مقسمة أنها إال تُحىص، ال مختلفة مراتب األثر قبول يف
إىل األخالق تهذيب يف بكالمه انتهى كما ينتهي ثم أظهر.» عليه الكالم ليكون واألخرية؛
يف اإلنسان قارب الذي الحيوان من وأشباهها القرود «مراتب وهي الحيوان، مرتبة آخر

إنسانًا». صار تجاوزه إذا الذي اليسري إال بينها وليس اإلنسانية، خلقته

إىل القرد إىل املعدن من به فرتقى — التطور أو — التدرج هذا إىل خلدون ابن وأشار
واألخالق. األبدان عىل املعيشة وأحوال اإلقليم بتأثري الناس اختالف وعلَّل اإلنسان،

بديعة هيئة عىل الحيوان ثم النبات، ثم املعادن، من ابتدأ التكوين عالم «إن قال:
له، بذور ال وما الحشائش مثل النبات أفق بأول متصل املعادن أفق آخر التدريج: من
والصدف، الحلزون مثل الحيوان، أفق بأول متصل والكرم النخل مثل النبات أفق وآخر
منها أفق آخر أن املكونات هذه يف االتصال ومعنى فقط. اللمس قوة إال لها يوجد ولم
وتعددت الحيوان عالم واتسع بعده. الذي األفق أول يصري ألن الغريب باالستعداد مستعد
من إليه ترتفع والروية، الفكر صاحب اإلنسان إىل التكويني تدريجه يف وانتهى أنواعه،
وكان بالفعل. والروية الفكر إليه ينتِه ولم واإلدراك، الحس فيه اجتمع الذي القردة عالم

شهودنا.» غاية وذلك بعده، من اإلنسان أفق أول ذلك
اللعنات أو الدعوات إىل والطبائع األلوان بنسبة القائلني أوهام خلدون ابن وينفي
وهم — السودان أن م توهَّ الكائنات بطبائع لهم علم ال ممن النسابني «بعض إن فيقول:
لونه، يف أثرها ظهر أبيه من عليه كانت لدعوة السواد بلون اختصوا — نوح بن حام ولد
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وليس التوراة، يف وقع قد حام ابنه عىل نوح ودعاء عقبه، يف الرق من هللا جعل وفيما
القول ويف غري. ال إخوته لولد عبيًدا ولده يكون أن عليه دعا وإنما السواد، ذكر فيه
فيه يتكون وفيما الهواء، يف وأثرهما والربد الحر طبيعة من علة حام إىل السواد بنسبة

الحيوانات.» من
يف فكان تكوينهم، أصل ويف أبدانهم عىل الحر «استوىل آخر: موضع يف ويقول
ملا البحرية البالد أهل قليًال بهم يلحق وكذلك أبدانهم، نسبة عىل الحرارة من أرواحهم

وأشعته.» البحر بسيط أضواء من عليه ينعكس بما الحرارة متضاعف هواؤها كان
إذ الكائنات؛ بتدرج القول من الوهم إىل سبق لعله ما املتقدمني بعض ويصحح
حقيقته وإنما املرتقية، مراتبه من درجة يف الكائنات يعني أنه بمعناه الجاهلني إىل يُخيل
فصار عجًال، يوًما وكان الكمال حد بلغ اإلنسان إن قلنا: إذا «إننا الخازني: قال كما
فصار عجًال يوًما كان أنه ذلك معنى فليس قرًدا، بعده فأضحى حصانًا، فغدا حماًرا،

إنسانًا.» النهاية يف صار حتى قرًدا بعده فأضحى حصانًا، فغدا حماًرا،
أطوار بني ذلك قبل تنقل قد رفيع كائن كل يكون أن الرضوري من عندهم فليس
يمنعون ال الحية الكائنات أطوار يف املتكلمني جميع كان وإن دونه، هي التي الكائنات
جميًعا، الحيوان كتب يف جاء كما املختلفة، والحيوانات الحرشات بني التسافد إمكان
املتقدمني خرافات من كثري من فيه َسِلَم إسهابًا الخصوص عىل الجاحظ فيه وأسهب

الباب. هذا يف به والالحقني عليه
حافل فهو املخلوقات، عجائب صاحب القزويني الخرافات لهذه ترديًدا وأكثرهم
يبق ولم انقرضت التي األسطورية الخالئق وعن األحياء، أنواع اختالط عن باألساطري
يف وجودها عن األحاديث تتوافر التي املخلوقات وعجائب وأخبارها، آثارها غري منها
من السفن به جنحت أو طريقه، ضلَّ من غري أحد إليها يصل لم التي النائية األطراف

واملغرَّرين. املالحني
تنفعنا مما أكثر اآلن تنفعنا 2— الكتاب هذا غري يف قلنا كما — األساطري وهذه
العقل عىل تسلطت التي األوهام تلك من لنا الباقية البقية هي «ألنها الكتب؛ تلك حقائق
وما املخيلة لخزانة سواه مفتاح لدينا ليس الذي املفتاح وهي الخالية، أزمانه يف البرشي
املتغلغلة»، العميقة البدائه من فيها انطبع وما ووجدانه، اإلنسان تصورات من أكنته

للمؤلف. القصول كتاب 2
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أوجدها الذي وهو صاحبها، عىل حتى وتبهم واأللغاز، باألحاجي تنطق أن عودتنا التي
رها. وصوَّ

يشاكل وما الحيوانات، هذه أنواع بتفصيل مكتظ بصدده نحن الذي الكتاب وهذا
أنها وزعموا املاء، وفرس املاء، وبقرة املاء، وقنفذ املاء، كلب فمنها والبحر؛ الرب يف منها
شخص جاء وقد ذَنَبًا. له أن إال اإلنسان ويشبه املاء، إنسان ومنها األرض، خيل من تلد
بحر يف أنه وذكر الناس، عىل فعرضه بغداد، إىل — القزويني قول عىل — منه بواحد
شيخ يسمونه بيضاء لحية وله إنساٌن، الحارضة إىل املاء من يطلع األوقات ببعض الشام

بالخصب. يستبرشون الناس رآه فإذا ينزل، ثم أياًما ويبقى البحر،
فزوجه حاله، يعرف أن امللك فأراد مائي، إنسان إليه ُحمل امللوك بعض أن وحكى
أذناب قال: أبوك؟ يقول ماذا للولد: فقيل األبوين، كالم يفهم ولد منها فجاء امرأة،
بن يعقوب عن ونقل وجوههم. عىل أذنابهم هؤالء بال فما أسافلها، عىل كلها الحيوان
كوجوه وجوههم قوم «فأتى جزيرة إىل الريح فألقته البحر ركب رجًال أن الرساج إسحاق

الناس». كأبدان أبدانهم وسائر الكالب،
فهم يف املخيلة عمل من تعبريات أنها عىل تدرس قد شاكلها وما األساطري وهذه
الذي الباطن للوعي ترجمان أنها عىل تدرس وقد مكانها، أو بزمانها البعيدة الصورة
ألنها األحوال جميع يف تُدرس أن بد وال الوراثية، وغرائزه اإلنسان بديهة أعماق يف استقر
كل يف تزال وال عرص، كل يف تظهر اإلنساني لإلدراك «مسودات» يعترب أن يصح مما

والتنقيح. التصحيح انتظار يف والصدق الوهم وبني واليقني، الشك بني معلقة عرص
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يف والتكفري االستنكار حمالت من عاصفة بثورة الغرب يف النشوء مذهب إعالن ُقوبل
حمالت أن املذهب، هذا إعالن عىل قرن من أكثر انقضاء بعد ويُرى الدينية، البيئات
من العلمي، أو الديني بالبحث أليق وال أحذق تكن لم الغربية البالد يف عليه الدينيني
كما األوىل، للمرة إليها انتقل يوم الرشقية بالدنا يف بها ُقوبل التي الحمالت هذه أشباه

ييل: فيما سنبينه
األثر باقي التحريم هذا فظل النشوء، مذهب تدريس العلم معاهد بعض حرَّم لقد
يوليو (شهر دايتون يف سكوب األستاذ وُحوكم بسنوات، األوىل العاملية الحرب بعد ما إىل
الدينية. العقيدة عىل لخروجه املذهب تدريس حرَّم الذي القانون خالف ألنه (١٩٢٥ سنة
وخبري الدفاع محامي بني املحاكمة أثناء لت ُسجِّ التي واألجوبة األسئلة بعض وهذه

االتهام:
الحريف؟ بتفسريه يُقبل أن ينبغي التوراة يف ورد ما كل أن تقرر هل –

جاء ما وبعض فيها، ورد كما يُقبل أن ينبغي التوراة يف ورد ما كل أن أقرر أنا –
أن ذلك من أستلزم فال األرض»، ملح «إنكم كقوله: التشبيه؛ سياق يف ورد قد التوراة يف
هللا شعب معنى أفهم كما أفهمه ولكنني امللح، من دم له كان أنه أو ملًحا، كان اإلنسان

املختار.
األرضية؟ الكرة عمر كم بريان، مسرت يا تخربني، أن لك هل –

أدري. لست سيدي، يا كال –
التقريب؟ وجه عىل وال –

قبل كثريًا أدقق أن أحب ولكنني العلماء، تقدير من أقرتب ولعيل أحاول، لست –
الجواب.
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ا؟ حقٍّ بهم أتعبأ بالعلماء. كثريًا تعبأ ال إنك –
سيدي. يا نعم –

أيام؟ ستة يف ُصنعت األرضية الكرة أن أتعتقد –
ساعة. والعرشين األربع أيام ليست ولكنها نعم، أيام، ستة –

بالعقائد التشهري إىل الفريقان اندفع حتى االستجواب أثناء الجدل احتدم وقد
أثر وكان املعلمني، عىل محرمة للنارشين، مباحة كانت التي العلمية واملذاهب الشائعة
التحريم قانون أن املحاكمة هذه حول الثقافية واألندية الصحف رددتها التي الضجة

باإللغاء. ثم باإلهمال، سقط
املذهب مناقشة إىل القانون بقوة التحريم عن أخريًا عدلوا الدينيني الباحثني أن إال
الروايات يوافق الذي باملعنى املذهب تفسري يف فريق منهم فأخذ العلمية، بالرباهني
إليها استند التي العلمية باألدلة إنكاره يف اآلخر الفريق وأخذ الرمزية، بمعانيها الدينية

األيام. هذه إىل إليها يستندون يزالون وال العلماء
البحث كتب من كتاٌب املذهب إعالن عىل سنة ستني بانقضاء االحتفال عند فصدر
ولم منتقًدا»،1 «النشوء وسماه بيشوب ث.ب. األستاذ ألَّفه الدينية، الطريقة عىل العلمي
التي الفرتات يتناول ما النصوص هذه من أخرج ولكنه الكتب، نصوص عن فيه يتزحزح
كنعان، إىل إبراهيم الخليل ووفود الفيضان بني كالفرتة التاريخ؛ روايات فيها تضطرب
بنى ثم الجيولوجية، والشواهد النصوص فيها تتعارض ال التي الفرتات منها وأخرج
قط تتكشف لم الجيولوجية العصور ألن بالدليل؛ النشوئيني مطالبة عىل للمذهب انتقاده
ولم الحارضة، صورته يف اإلنساني النوع تكوين الثابت تكوينه يف يخالف إنسان عن
هذه أقدم أن يرجح بل األوىل، األحياء أنواع من بقية الجيولوجية الطوارئ آثار من تبق
دارون؛ واالسرشيك رأى كما الطريق، منتصف من أبعد مسافة إىل بنا يعود ال العصور

الحياة: عالم عن كتابه يف يقول حيث

من أبعد إىل تحملنا ال الباقية الجيولوجية السجالت أن ا جدٍّ املحتمل ملن إنه
األرضية. الكرة عىل الحياة عمرته الذي العمر منتصف

.Evolution criticised 1
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نوع من اإلنسان بتطور القول تؤيد قرينة وال دليل الجيولوجية السجالت يف فليس
عالم أو الحيوان عالم يف األنواع تحول يؤيد دليل أمامنا يوجد ال أنه ذلك من وأهم آخر،
بني القديم التشابه عىل دليًال النشوئيني بعض يتخذه الذي األجنة تشابَُه وإنَّ النبات،
عدا وما الشبه، هذا تربز ال الصحيحة األجنة صور ألن مكذوب؛ دليل الحيوانات أنواع
أرنست األملاني العالم الصور تلك واضع باعرتاف مزور فهو املتشابهة الصور من ذلك
يف ثمانية نحو يف الشبه تكملة إىل اضطر أنه له األجنة علماء انتقاد بعد أعلن فإنه هكل؛

املنقول. الرسم لنقص األجنة صور من املائة
املختصني، العلماء أقوال إىل يستند عليه تعقيب بغري علميٍّا دليًال بيشوب يدع ولم
غري الخيل نوع إىل نسبته من يثبت لها صورة أقدم عىل الحفريات حصان إن فقال:
قط يتبعه لم والطيور الزواحف بني املفقودة الحلقة إنه قيل الذي الطائر وإن األسنان،

أسنان. ذو طائر الحفريات تسلسل يف
ال علمه عىل األمني النشوئي فالعالم الخالق، إىل بالنسبة التطور نظام كان وأيٍّا
يف قال كما املدبر بالعقل مؤمنًا واالس كان وكذلك اإللحاد، أسباب من سببًا يتخذه
مناص وال — إطالًقا — تتطلبه ما «إن باعتقاده: جازًما يقرر إذ الحياة؛ عالم عن كتابه
العقول هذه كل من وأقوى وأعظم أسمى هو الذي العقل ذلك هو عليه، االستدالل من
األنواع يف العاملة القوى هذه تسيري عىل يقدر ال لعقل وإنه حولنا، نراها التي املتفرقة
والعوامل، القوى تلك ينبوع بذاته لهو إنه بل وحسب، وتدبريها إرشادها وعىل الحية

املادية.» العوالم هذه يف ما لكل األول األساس هو ملا وينبوع

ترتبط أنها اإلنسان أصل حول النقاش فيها يُستعاد التي الفرتات متابعة من ويؤخذ
مشكلة العرشين القرن يف وأكربها الكربى، العالم مشكالت تثريها التي «الروحية» باملحن
النقاش الستعادة املناسبة تكون وقد الثانية، العاملية والحرب األوىل العاملية الحرب
إنما ولكنها السنني، من باملئات أو بالعرشات املوقوتة الذكريات قبيل من تاريخية
العاملية الحروب تُصاحب التي واملنازعات الشكوك ببواعث املناسبات هذه يف تستعاد

االجتماعية. والفتن
مذهب يف البحث أدوار أهم من دوًرا الثانية العاملية الحرب نهاية كانت ولهذا
تفسري ويف القوة، وإرادة البقاء تنازع يف متشعبة بحوث من إليه دعت بما النشوء
سنة — السنة هذه ويف والروحية، الفكرية العوامل أو االقتصادية بالعوامل التاريخ
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وعلماء الطبيعة علماء بأقالم املباحث لهذه تعرض التي الكتب تدفقت — ١٩٤٥
الطبيعيني العلماء مؤلفات دون تكن لم الفرتة هذه يف الالهوتيني مؤلفات ولكن الالهوت،

والخصوم. األنصار أقوال يف النظر وصدق التجربة، وشواهد العلم، حجج يف
عىل توفر الذي والكون»،2 واإلنسان «هللا كتاب عليه اطلعنا فيما أجمعها ولعل
كل تحقيق يف «الكاثوليكية» النظر وجهات يعرضون الدينيني الباحثني من نخبة تأليفه
وأصل اإلنسان، وأصل العقيدة، وأصل املادة، أصل ومنها: األصول، يف تبحث فلسفة
وتاريخ الرش، مشكلة يف البحث من األصول هذه عن يتشعب وما االجتماعي، النظام
كل يف تتواىل التي اإلنسان مشكالت من وغريها املاركسية، واملادية املال، ورأس الكنيسة،

وعنوان. بأسلوب زمان

الحرب بعد انترشت التي العلمية املعارك جميع من املجموعة هذه مؤلفو استفاد وقد
العرشين، القرن من األول الربع يف الالهوتيني الُكتَّاب بني متداولة تكن ولم األوىل، العاملية
تركيب بني الواسعة الفوارق يف مجملة كانت التي الترشيحية التفصيالت يف وأمعنوا
بني الفصل قوام وهو الناطق، لإلنسان املميز الفارق سيما وال اإلنسان، وتركيب القرد

العليا. األنواع وعامة اآلدمي النوع
يبنيِّ الدماغ تكوين يف دقيق فارق يقابله العقلية امللكات يف الواسع الفارق فهذا
فالرأس سواه؛ دون اإلنسان بدماغ الخاص اإلنساني الرتكيب هذا بغري النطق استحالة
تتخصص ولكنها القردة، رءوس يف وضعناها التي املناطق جميع يحتوي اإلنساني
األلفاظ بمراكز الخاصة املنطقة تلك أبرزها الثانوية، باملناطق تسمى أخرى بمناطق
والفم الوجه عضالت من الكالم بأجهزة الوثيق االتصال بغري مستحيلة وهي الكالمية،
بل والسمع، اللمس ومراكز الحس حركات جانب من سواء التنفس، جهاز مع والبلعوم

كذلك. البرص
يف للكالم برصية ومراكز الوجه، يف الحركة مراكز مقدمة يف للنطق مركز فهناك
يستتبع الحركة مراكز وفقدان الصدغي، الفص يف سمعية ومراكز الجدارية، املنطقة
كذلك والشفتني، اللسان عمل تعطيل بغري للنطق الرضورية املتقابلة الحركات عن العجز
عن عجًزا السمع آفات تستتبع كما املكتوبة، الكلمة قراءة عن عجًزا البرص آفات تستتبع

.God, Man and the Universe 2
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خلفية أخرى مراكز املراكز هذه إىل ويضاف سماعها، تيرس وإن امللفوظة الكلمة فهم
القردة بني الشمبانزي غري يوجد وال السيكولوجية. الوظائف ألدق مقر أنها بعضهم يرى

ضعيف. جد امتداد ذات ثانوية مناطق له حيوان املعارصة

إلبراز الطبيعي» «العلم أمانة الالهوتيون العلماء هؤالء يؤدي املطردة الوترية هذه وعىل
يوسعون فهم الدليل، قوة إىل ترتفع التي وقرائنه النشوء مذهب أدلة يف الشبهة مواضع
منها؛ خفيٍّا فارًقا يدعون وال العلمية، املقررات حدود يف املحتمل التوسع غاية الفارق
اليقني، مرجحات وبني بينه البعد غاية وباعدوا الشك، غاية به وبلغوا وه وكربَّ حوه وضَّ
النوع بتحول للقول النشوئيون إليها يستند التي القرائن أو األدلة عىل ذلك يقرصوا ولم
بني التحول فروض تدعم قرينة وكل دليل كل به شملوا بل الدنيا، األنواع من اإلنساني
املتسلقات ومنها والفقاريات، والطيور والزواحف واألسماك الحرشات من ونوع نوع

املتسلقات. وغري

العلمية، باألدلة ناقشوه الذين الطبيعة علماء بني شديد باعرتاض النشوء مذهب وُقوبل
سيما وال األنواع، تحول يف الطبيعي االنتخاب فعل عىل محسوًسا دليًال دعاته من وطلبوا
اعرتاًضا وال عدًدا يقلون ال — الطبيعية لألدلة طلبًا — عليه فاملعرتضون اإلنسان؛ نوع

الالهوتيني. املعرتضني عن
باسم له تحمسهم فكان لتأييده، وتحمسوا الطبيعة علماء كبار من أناس أيده وقد
هؤالء فمن براهينه، بكفاية واعرتاًفا بحقيقته، إيمانًا له تحمسهم من أشد الرأي حرية
املذهب وِمْدَرُه3 وصهره دارون صديق هكسيل، توماس له حماسة أشدهم من بل العلماء،
كافيٌة األنواع لتحول املؤيد الطبيعي االنتخاب أدلة أن قط يزعم لم فإنه حياته؛ يف كله
الظواهر من جملة لنا يفرس الطبيعي االنتخاب إن يقول: كان وإنما النتيجة، هذه لتقرير
دارون عرضها كما الطبيعي، االنتخاب مبادئ نتقبل لم لو تفسري بغري تبقى واملشاهدات

المارك. آلراء تعديله بعد
إنما الطبيعي االنتخاب أساس عىل التطور نظرية أن الكبري البيولوجي العالم ويرى
الحسية، واألدلة التجربة شواهد عىل تعتمد التي بالنظرية وليست منطقية، نظرية هي

وعدوان. هجوم كل عنه يدرأ الذي عنه املدافع هو واملذهب القوم مدره 3
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االنتخاب عملية باملشاهدة نثبت أن نستطيع لن «إننا سبنرس: هربرت عىل رده يف قال
ال أو املكتسبة، للصفات وراثة تحدث أن إما «إنه سبنرس: هربرت قول وإن الطبيعي»،
ذلك مع وهو التجريبي، بالدليل وليس منطقي، دليل هو إنما اإلطالق»، عىل تطور يحدث
املكتسبة الصفات وراثة بغري التطور تعليل ألن املنطق؛ قضايا يف امللزم بالدليل ليس

املستحيل. بالفرض ليس

أحد يتقدم فلم اليوم، إىل النوعي بالتحول القائلني عىل الحل عصية العقدة هذه وبقيت
لشكوك حاسم بدفع (١٩٥٨) األنواع» «أصل كتاب بذكرى االحتفال عند النشوئيني من
املختصني أشهر ،Dobzansky دوبزانسكي كتب وقد األنواع. تحول قبول يف املرتددين
فلم دارون»،4 من «قرن مجموعة يف دارون بعد األنواع عن فصًال النوعية، بالبيولوجية
دون تحول التي الصعوبات لبيان جديدة أسبابًا زاد ولكنه القضية، تهوين يحاول
لبيان أخرى أسبابًا وزاد املتميزة، الحيوان أفراد أرحام يف والصبغيات الناسالت تالقي
واالختالف، التباعد يف أخذ واحد نوع من الفردين تالقي دون تحول التي الصعوبات
ناسالتها بقيت ولو أشكالها، ابتعدت كلما واإلناث الذكور بني األلفة نقُص ذلك وِمن

الجنني. تكوين تمام إىل واالنقسام للتزاوج قابلة وصبغياتها

سلسلة من اآلن ينتقل املفقودة الحلقة عن البحث أن املشكلة هذه أطوار من نعلم ما وآخر
الحلقة هذه إىل الوصول يف األمل وأن والصبغيات، Genes الناسالت سلسلة إىل األنواع
استقصاء من البيولوجيني رأي يف أقرب Phylogeny الناسالت تاريخ استقصاء من

األنواع. تاريخ
عن كتابه ميونسرت، بجامعة الحيوان علم أستاذ رينش، برنارد األستاذ ألف وقد
يتم إنما النوع عزل أن ويُبنيِّ الفكرة، هذه ليرشح األنواع»؛5 مستوى فوق «التطور
للوصول األصيل؛ البحث مرجع هو الناسالت تغري تاريخ يف البحث وأن ناسالته، بانعزال
والوراثة، للنسل جديدة رشوًطا وتنشئ تالها، وما تقدمها ما بني تفصل التي الحلقة إىل

نوعني. بني فاصًال ا حدٍّ بذلك فتعترب

.Heinemann هاينمان مطبعة من A century of Darwin 4
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أوائلها من أواخرها وابتعاد تطورها، بعد األنواع تحول ننتظر أن السهل من فليس
التوريث بخصائص وانعزالها الناسالت تطور رس اكتشفنا إذا ولكننا القدم، يف املوغلة
األنواع. سلسلة يف املفقودة الحلقة محل هنا فها متقاربة، درجات عىل أو واحدة دفعة
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عىل الوقوف قبل واحد نحو عىل يشيع أن — يظهر ما عىل — دارون خصائصمذهب من
والثقافة العقيدة مواطن يف االعرتاض من متقاربة رضوبًا يثري وأن وبراهينه، رشوحه
البالد يف واالعرتاض التحريف من لقيه ما مثل العربي الرشق يف لقي فإنه العامة؛
وُقرَّاء املفكرين بني عليه الرد ثم عنه، اإلشاعة ثم به، السماع أدوار وتتابعت األوروبية،
يف كله هذا وتكرار وقرائه، الغرب مفكري بني ذلك قبل تتابعت كما الرشقيني، العلم
الثورة بعد إال حقائقه عن شبهاته تنقشع ولم األوىل، للمرة يحدث كأنه العربي الرشق
الصدمة آثار من وأثر منها، بد ال مقدمة أنها — أسلفنا كما — يظهر التي املفاجئة

عنه. محيص ال املفاجئة الشعورية
من نخبة خاصة، العربي والرشق عامة، اإلسالمي الرشق يف عليه للرد تصدى وقد
كما — وناقشوه الكتابية، األديان جميع أتباع من واملجتهدين اإلصالح وقادة املفكرين
أن ويزعم الخلق، إنكار يستلزم مذهب كأنه — قبل من الغربيني بني وهلة ألول شاع

قديم. لقرد متأخر نسل فهو حديث إنسان فكل أجمعني، البرش جدود القردة
العربي الرشق يف يشيع التطور كمذهب مذهبًا أن العرصي القارئ يتصور وقلما
بعض لنا بقيت الذي العدد كذلك الُكتَّاب من عدد عليه للرد ويتصدى سنة، مائة قبل
الصحفية؛ والنرشات املصنفات من املهجورة املطبوعات زوايا يف أكثرها وانطوى كتاباته،
يف وهي الرشقية األمم إىل وصل قد التطور مذهب أن يحسب العرصي القارئ ألن

األجنبية. األمم أبناء من مفكر أو عالم دعوة تبلغها ال «جاهلية»؛
دون حجابًا العربي رشقنا يف تكن لم عرش التاسع القرن «جاهلية» أن الواقع ولكن
كمذهب مذهب يكن ولم حينها، يف املثقف األوروبي عليها يطلع التي الفكرية املذاهب
اإلنسان نسب عن يتحدث وهو واحد وطن جدران بني محدود حيز يف لينعزل التطور
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باألصول األمم مفاخر عن تحدثوا كما يشء عن الناس فيه يتحدث لم زمن يف كان، حيثما
املستعبدين. الرعايا عىل وينكرونها ألنفسهم، السادة يدعيها التي وباألنساب اإلنسانية،

أصحاب العرص ذلك يف فهمه كما املذهب مناقشة من أمثلة الفصل هذا يف وسنختار
وأتباع والشيعة، السنة أهل ومنهم واملسيحيني، املسلمني من الفكر وُروَّاد االجتهاد
كتبها التي الردود أصداء وصلت وقد العربي، العالم بالد يف والغربية الرشقية الكنائس

والصني. الهند يف اإلسالمية البالد أطراف إىل املفكرين أولئك من املشهورون
كتاب يف — السنة أهل من املصلحني أئمة من — األفغاني الدين جمال السيد قال

الدهريني»: عىل «الرد

كان اإلنسان أن بيان يف كتابًا ألَّف وقد دارون، القول بهذا القائلني رأس
القرون تتايل عىل بالتدريج صورته يف والتهذيب التنقيح له عرض ثم قرًدا،
أوران برزخ إىل ارتقى حتى الخارجية؛ الطبيعية الفواعل وبتأثري املتطاولة،
النيمنم صنف فكان اإلنسان، مراتب أول إىل الصورة تلك من ارتقى ثم أوتان،
أفق من وأرفع أعىل أفق إىل أفراده بعض عرج هناك ومن الزنوج، وسائر
يصري أن يمكن هذا، دارون زعم وعىل القوقايس. اإلنسان فكان الزنجيني،

كذلك. برغوثًا الفيل ينقلب وأن الدهور، وكرِّ القرون بمرور فيًال الربغوث
املتولدة والنباتات الهند، غابات يف القائمة األشجار عن دارون ُسئل فإن
واحدة، بقعة يف ترضب وأصولها ظنٍّا، إال التاريخ يحدها ال بعيدة أزمان من
يف السبب فما واحد، بماء تُسقى وعروقها واحد، هواء يف تذهب وفروعها
وقرصه، وطوله أوراقه، أشكال أو بنيته، يف اآلخر عن منها كل اختالف
خارجي فاعل فأي وعمره، ورائحته وطعمه وثمره، وزهره ورقته، وضخامة
إىل سبيل ال أظن والهواء؟ واملاء املكان وحدة مع بينها خاَلف حتى فيها أثَّر

عنه. العجز سوى الجواب
املأكل يف تشاركها كسبني وبحر أورال بحرية أسماك هذه له: قيل وإن
يف بعيًدا وتباينًا نوعيٍّا اختالًفا فيها ترى واحد، ميدان يف وتسابقها واملرشب،
يلجأ أراه فال والتفاوت؟ التباين هذا يف السبب فما واألعمال؛ واألشكال األلوان

الحرص. إىل إال الجواب يف
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والقوى والصور البنى املختلفة الحيوانات عليه عرضت لو وهكذا
املناطق سائر يف حياتها تسلم وال واحدة، منطقة يف تعيش وهي والخواص،
واحدة، بقعة يف املتولدة الرتكيب، يف املتباعدة الخلقة، يف املتباينة الحرشات من
اختالفها؟ علة يف حجته تكون فماذا البعيدة؛ املسافات قطع عىل لها طاقة وال

وخداجها؟ نقصها يف الجراثيم تلك هدى هاٍد أي له: قيل إذا بل
والباطنة، الظاهرة واألعضاء الجوارح هذه استتمام إىل أرشدها مرشد وأي
بكل ونوطها حسبه، عىل قوة منها كل وإيداع الحكمة، مقتىض عىل ووضعها
درك عن الحكماء عجز مما حيوي عمل وإيفاد وظيفته، أداء عضو يف قوة
وكيف منافعه؟ تحديد إىل الوصول دون الفسيولوجيا علماء ووقف رسه،
جميع لطرق خبريًا وهاديٍّا الجراثيم، لتلك معلًما العمياء الرضورة صارت
بني وينتكس القنفذ، قبوع يقبع أنه ريب فال واملعنوية؟ الصورية الكماالت

اآلبدين. أبد إىل شك ويتلقاه ريب يدفعه الحرية أمواج
إال الخرافات ومجاهيل األوهام مجاهيل يف رماه وما املسكني بهذا وكأني
أُلهيَّة الواهية الشبهة من به أخذ ما وكان واإلنسان، القرد بني املشابهة قرب

العماية. وحرسات الحرية آالم عن نفسه بها يشغل
وبالد سيبرييا يف الخيل أن ذلك فمن به، تمسك مما شيئًا نورد وإنا
علة وإنما العربية، البالد يف املولدة الخيل من شعًرا وأغزر أطول الروسية
لكثرة السبب عني هو ذكره فيما السبب إن ونقول: وعدمها. الرضورة ذلك
وقلتها، األمطار كثرة حسب مختلفني لوقتني واحدة بقعة يف وقلته النبات
الحارة، البالد سكان يف العود ودقة النحافة علة أوجد ونزورها املياه ووفور
التحلل كثرة من البدن يعرتي بما الباردة؛ البالد أهل يف والسمن والضخامة

الربودة. يف وقلته الحرارة، يف
أذناب يقطعون كانوا جماعة أن من دارون يرويه كان ما واهياته ومن
كأنه أذناب؛ بال تولد الكالب صارت قرونًا هذا عملهم عىل واظبوا فلما كالبهم،
هذا أُذُن ْت صمَّ وهل هبته، عن الطبيعة ت كفَّ حاجة للذَّنَب تعد لم حيث يقول
من ألوًفا الختان من يجرونه وما والعرب العربانيني خرب سماع عن املسكني
إال مختونًا منهم واحد يولد لم اآلن وإىل يختن، حتى مولود يولد ال السنني؛

إلعجاز.
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نبذوا أسالفهم به تمسك ما فساد املاديني متأخري من لجماعة ظهر وملا
العارية املادة تكون أن املمكن من ليس فقالوا: جديدة، طريًقا وأخذوا آراءهم،
العجيبة، واألشكال البديعة، والهيئة املتقن، النظام لهذا مصدًرا الشعور عن
نظام يف العلة ولكن أثره، وظهر رسه خفي مما ذلك وغري األنيقة، والصور
وأطوارها ألشكالها واملقدر الصور، الختالف واملوجب وسفليِّه، علويِّه الكون
أي وانتليجانس؛ وفورس، متيري، أشياء: ثالثة من ترتكب لبقائها، يلزم وما

وإدراك. وقوة مادة
وتنجيل تجلت اإلدراك من يالمسها وما القوة، من لها بما املادة أن وظنوا
كانت نباتية الحية، األجساد بصورة تظهر وعندما والهيئات، األشكال بهذه
وحفظ الشخص لبقاء يلزم وما الشعور، من يالبسها بما تراعي حيوانية، أو
الشخصية الوظائف بأداء يفي ما واآلالت األعضاء من لها فتنشئ النوع،

السنوية. والفصول واألمكنة األزمنة إىل االلتفات مع والنوعية،
ُجحر ألف دخلوا بعدما العاطل، ملذهبهم حلية من وجدوا ما أنفس هذا
هو وال أوهامهم، سائر من العقل إىل أقرب هو وما نفق، ألف من وخرجوا
مركبة األجسام أن املتأخرين كسائر يرون فإنهم أصولهم؛ سائر عىل باملنطبق
رأيهم ينطبق وال — ديمقراطيس إىل نسبة — الديمقراطيسية األجزاء من
عن يلزم ألنه وذلك األجسام، تركيب يف رأيهم عىل الكوني النظام هذا يف الجديد
يلزم كما خاص، شعور ديمقراطييس جزء لكل يكون أن املادة بشعور القول
العرض قيام يمكن ال إذ األجزاء؛ سائر عن بها ينفصل خاصة قوة له تكون أن

بأجزاء. وال بجزأين واحد علم يقوم فال بمحلني، شخصية وحدة الواحد
مع املادة أجزاء من جزء كل اطلع كيف سائلهم: فإني ذلك، وبعد
ينويه بما باقيها منها كلٌّ أفهم آلة وبأية األجزاء، سائر مقاصد عىل انفصالها
يف للتشاور عقدت — شيوخ مجلس — سنات أي أو برملان وأي مطلبه؟ من
أن األجزاء لهذه وأنَّى التأليف؟ البديعة الرتكيب، العالية املكونات هذه إبداع
الحبوب، يأكل طري هيئة يف ظهورها رضورة العصفور بيضة يف وهي تعلم

إليهما؟ حياته يف لحاجته وحوصلة منقار له يكون أن الواجب فمن

دارون» «فلسفة نقد كتاب ظهر سنة، ثالثني بنحو الدهريني» عىل «الرد كتابة وبعد
علماء من فاضل باحث وهو األصفهاني»، التقي العالمة آل رضا «محمد الشيخ ملؤلفه
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العربية النشوء مذهب مراجع من وافية مجموعة يف النظر تحرَّى املعىل، بكربالء الشيعة
يقنع ولم الدهريني»، عىل «الرد كتابة بعد اإلسالمي الرشق إىل وصلت التي واإلفرنجية
ولكنه املستحدثة، املراجع من غريها طلب يف أرسل بل املراجع، هذه من عليه اطلع بما
الكتاب. مقدمة يف جاء كما الديني»، «الباعث لوال إليه وصولها ينتظر ولم كتابه ألَّف

عندنا، موجودة غري كتبًا ألَّفوا الفلسفة هذه رؤساء وسائر دارون إن يقول: حيث
وظننا الديني، الباعث لوال وصولها زمن إىل الكتاب هذا تصنيف تأخري الحزم «وكان
من هؤالء فزع قد دليل صغرى منعنا قد يكون أن يبعد وال املسارعة، علينا يوجب أنه
يجدونه بما يخابرونا أن عليهم أقرتح وأنا برهانًا، كتبهم يف مذكور حجة كربى أو إثباته،

املكابرة.» ال اإلنصاف نستعمل أن علينا ولهم فيه، لننظر أمثاله ومن منه
تخالف التي اآلراء مناقشة عىل ردوده يقرص أن الديني بالباعث املؤلف يقصد ولم
تعارض التي اإللحاد أدلة ينقض أن أراد ولكنه الديانات، سائر دون اإلسالمية الديانة
«ليعلم باملؤمنني: الخاصة كلمته يف قال وقد إجمالها، عىل اإللهية وبالعقائد باهلل اإليمان
لالنتصار ال املحض، الالدين قبال يف املطلق الدين عن للدفاع موضوع هذا كتابي أن
أقول ال ومذاهب أنتحلها، ال أديان عن استطعت ما أدفع تراني ولهذا دين؛ عىل لدين
إال رشيعة عىل يزري وال عامة، األديان ثلب وقصده إال دينًا يثلب ال هؤالء أحد ألن بها؛

قاطبة.» الرشائع إىل إزراؤه ليرسي
القول ألن والتعطيل؛ اإللحاد مذاهب من يحسبه فلم النشوء مذهب املؤلف وأنصف
ملقدماته املاديني تفسريات من اإللحاد إليه يترسب وإنما الخالق، إنكار يقتيض ال بالنشوء
فلسفة عن املؤلف فيقول ظهوره، قبل عندهم املقررة نتائجهم يوافق الذي الوجه عىل
جميع أن هو اعتقاده علينا يجب الذي إذ الدين؛ ينايف مما «ليست إنها واالرتقاء: النشوء
وحيواناتها، نباتاتها من املخلوقات صنوف من فيها وما وسماواتها، بأراضيها املوجودات
علًما، يشء كل وسع قد حكيم قادر واحد إله ُصنع لغاتها، واختالف صنوفها عىل والبرش

واختيار. قصد عن األنواع جميع من األصناف جميع خلق صنًعا، وأتقنه
كلها األنواع هذه وأن الخلق، كيفية وأما األديان، جميع يف عليه متفق أمر وهذا
عليه وجدت عما تتغري لم وأنها ابتداء، العدم كتم من ووجدت ، مستقالٍّ خلًقا ُخلقت
السنة، من متواتر وال الكتاب، من رصيح نص فيه يرد لم أمر فهذا الخلق؛ أوائل يف
أو فيًال للفيل األعىل والجد املاء، يف تنق ضفادع كانت أو جماًال الجمل آباء كانت وسواء
وجود عىل وفيها ظاهرة، الحالني يف عليهما الصنع أدلة فإن الهواء؛ يف يطري «سنونًوا»
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من لإللحاد أساًسا وجعلها اآلراء بهذه املالحدة ففرصة باهرة؛ آيات الحكيم الصانع
األشياء.» أغرب

الصنع وكيفية املخلوقات ترتيب بيان إال فيها «ليس اآلراء هذه إن املؤلف: يقول ثم
يف األشياء جميع خلق تعاىل هللا أن ويدَّعون ذلك، ينكرون الدين أهل كان ومتى فيها،
صنعته وبديع حكمته، بلطيف تعاىل هللا يرون وهم اآلخر؟ عن مستقالٍّ خلًقا واحد وقت
يجعله بعدما إال حلًوا العنب يجعل وال النواة، من والشجر الشجر، من الثمر يخلق

مرٍّا.» يجعله بعدما إال حامًضا يجعله وال حامًضا،
إىل يرجع ثم بالخالق، آمنوا الذين النشوئيني آراء تلخيص إىل املؤلف ويستطرد
الحيوان، من غريها إىل انتسبوا كما القردة إىل انتسبوا الذين الهمج من األقدمني أقوال
ولم والقرد، اإلنسان بني الشبه عرفوا الذين املسلمني أئمة أقوال إىل ذلك بعد ويرجع
فيقول: الخالف، وجوه عن وإعراضه الشبه، وجوه عىل تعويله يف دارون مذهب يذهبوا

وأقرب.» أغرب هو ما ذكروا وعلماءهم املسلمني أئمة «إن
عمر بن املفضل عىل الصادق جعفر اإلمام أماله الذي التوحيد بكتاب ويستشهد
أعضائه، من كثري يف باإلنسان وشبهه القرد خلق «تأمل املؤلف: رواية عىل ومنه الجعفي،
وُخصَّ اإلنسان، بأحشاء شبيهة أيًضا أحشاؤه وكذلك واملنكبني، والوجه الرأس أعني
مما كثريًا ويحكي إليه، يومئ ما سائسه من يفهم بها التي والفطنة بالذهن ذلك مع
لإلنسان عربة يكون أن وشمائله اإلنسان خلق من ليقرب أنه حتى يفعله؛ اإلنسان يرى
وأنه القرب، هذا خلقها من يقرب كان إذ وسنحها؛ البهائم طينة من أنه فيعلم نفسه،
جسم يف أن عىل البهائم، كبعض كان والنطق والعقل الذهن يف بها ل ُفضِّ فضيلة لوال
املجلل والشعر املسدل، والذَّنَب كالخطم، اإلنسان؛ وبني بينه تفرق أخرى فضوًال القرد
اإلنسان ذهن مثل أُعطي لو باإلنسان يلحق أن للقرد مانًعا يكن لم وهذا كله، للجسم

ونطقه.» وعقله
غالب يف اإلنسان «أشبه إنه القرد: عن يقول إذ الدمريي؛ كالم إىل املؤلف وينتقل
مفصلة أصابع وله بيده، اليشء ويتناول ويحكي، ويغني ويطرب، يضحك فإنه حاالته؛
حينًا رجليه عىل ويميش بالناس، ويأنس والتعليم، التلقني ويقبل وأظافر، أنامل إىل
كاإلنسان، فهو سواه؛ الحيوان من ليشء ذلك وليس أهداب، األسفل عينيه ولشعر يسريًا،
فإذا — اإلنسان مفاخر من خصلتان وهما — اإلناث عىل والغرية بالزواج نفسه ويأخذ
قبول من وفيه … املرأة تحمل كما أوالدها األنثى وتحمل بفيه، استمنى الشبق به زاد

يخفى.» ال ما والتعليم التأديب
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دارون؛ يبلغه لم ما املشابهة هذه بوصف بلغوا الصفاء إخوان أن املؤلف ويذكر
النفس تحاكي نفسه صارت اإلنسان جسد من جسمه شكل «لقرب القرد إن قالوا: حيث
يف القرد يشابه كما اإلنسان إن فيقول: جميًعا التشبيهات هذه عىل يعقب ثم اإلنسانية»،
اإلنسان شبه من الدنيا الحيوانات يف لعل «بل غريها، يف الحيوان من غريه يشابه أشياء
الشهري األستاذ وهذا املشابهة. مجرد عىل االعتماد يصح فال العليا، يف توجد ال أقساًما
من أن سلمنا وإذا قليًال، إال الكلب إدراك من أرقى ليس القرد إدراك إن يقول: «كوفييه»
فلعل القرد؟ عنه نشأ حيوان عن اإلنسان تحول يتعني فكيف التحول، املشابهة لوازم

الحكيم». الذكر عليه نص ما وهذا قرًدا! تحول اإلنسان
القرائن يُناقش مىض والقرد، اإلنسان بني الظاهر الشبه قرينة املؤلف مناقشة وبعد
من اإلنساني النوع وتحول األنواع، بتحول للقول النشوئيون إليها يستند التي األخرى
املنهج هذا عىل مناقشته يف فنهج العليا، الفقاريات وبني بينه املشرتك أصله عن بينها
أخرى، تارة للواقع تجارب ومن تارة، املنطقي الجدل أصول من الدليل يستمد الذي
مع أحيانًا، الواقعية الحجة مواضع يُخطئ فلم املذهب ملراجع املتفرقة مطالعاته وأفادته

الجدلية. النقائض منهج عىل الغالب اعتماده
األثرية األعضاء بقاء وهو النشوئيني، أدلة أقوى من دليل إىل عمد أنه ذلك قبيل ومن
ظاهًرا الخنوثة عار أثر بقي ملاذا أدري «ال فتساءل: اإلنسان، ذكور يف — كالثندوة —
أن ينَس ولم الحافر؟» كذوات االرتقاء سلم يف منه أدون هو فيما يبق ولم اإلنسان، يف

الشفاء: يف الرئيس الشيخ قال ما إىل أسنده بما االعرتاض هذا عىل يستدرك

ما إال لها ثدي ال الحافر ذوات وذكور لإلنسان، كما ثدي له الذكر الفيل إن
الخيل. يف مراًرا يعرض كما إليها وينزع أمهاتها، يشبه

التي «الشذوذات» باب يف يدخل األثرية باألعضاء يُسمى ما أن املؤلف رأي وجملة
نموها، خالل لها تعرض أو أمهاتها، بطون يف أجنة وهي األحياء بعض لرتكيب تعرض
أو أقدام، وأربع ورأسان واحد جوف وله يُولد ما أو أيد، أربع وله يُولد ما ذلك من وعدَّد
املشنوعة الشواذ هذه تعليل يمكن «فهل متسائًال: قال ثم موضعه، غري يف وقلبه يُولد ما
بناموس التعساء هؤالء إىل فانتقلت الجيولوجية، العصور يف كذلك كانت بحيوانات
من بالحيوانات الشبه بعض فيها التي الشواذ فلتكن ذلك؛ يمكن لم فإن «األتافيسيم»؟

القبيل.» هذا
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— التطور أسباب من هام سبب وهو — الجنيس االنتخاب نقد يف املؤلف ومنهج
االنتخاب يقع كيف ويسأل: النبات يف الجنيس باالنتخاب يبدأ فهو تقدم، فيما كمنهجه
تميز وكيف والطيور؟ الحرشات عىل تلقيحها يتوقف ال التي النباتات بني الجنيس
اإلدراك قليلة العجماوات «إن يقول: ثم أجمل؟ هو وما جميل هو ما والطيور الحرشات
بني فارق أعظم ذلك جعل بعضهم أن حتى الجمال، من الجميلة املصنوعات يف ملا

املذهب.» هذا يذهب ممن هكسيل األستاذ وكان وبينهما، اإلنسان
بالجمال وهائمة والغرام، الهوى عذرية امللحقة الحيوانات هذه أن هْب «ثم قال:
نبات أي وعند لها، املقسوم رزقها تطلب بل مغازلتها، تريد ال ولكنها خزام، بن كعروة
الفواكه يف واالنتظام الحسن هذا يعلل بم أدري فال قبيًحا، أو كان حسنًا لقحته وجدته
بعد إال يوجد ال مما ونحوهما الطيبة والنكهة املحبوب، الطعم من فيها وما واألثمار،

التلقيح؟»
بعد األنواع تعدد افرتاض عىل قائم ألنه التحول؛ مذهب أساس عىل املؤلف أنحى ثم
نتائج من وال العقل، قياس من رضورة بالالزم االفرتاض هذا وليس قلتها، أو انفرادها
أصول باتحاد القول به يعلل أن يمكن كما أنه الرأي هذا يف الطريف «ومن الواقع:
أصول إن فيُقال: أيًضا، له والتعليل ذلك بعكس القول يمكن كذلك قلتها، أو األنواع
التشابه، وعدم التباين من يكون ما بأقىص متباينة أفراًدا الخلق بدء يف كانت األحياء
بما لكن املباينة، بناموس ويباينه الوراثة، بناموس يشبهه نسًال يخلف حي كل يزل فلم

آخر. فرد إىل يقربه
البقاء وتنازع األفراد، سائر مع املشابهات تزيد األجداد مع املباينات تلك تزل فلم
غري مع إنها قلنا: التي التباينات صارت حتى القوى تنتخب والطبيعة الضعيف، ياليش
مثًال فالحية هؤالء، مذهب عىل شواهد وله املوجودة، األنواع منه فتألفت ثابتة، املشابهات
وقل األرجل، ذوات من أصلها بل األصل، يف معها تجتمع وال الدبابات، جنس من اآلن تعد
املنحطات جنس تؤلف اآلن فإنها وغريه، بخنر يذكرها التي املنحطة الحيوانات يف مثله

منها.» األصل يف بعيدة وهي
أحد ولكنه األنواع، أصول يف به قال أحًدا أجد لم وإن االحتمال «وهذا قال:
البرش لغات أن األول: شهريان؛ مذهبان العلماء وعند اللغات. أصل يف املشهورين القولني
لغات منه فتولدت وتنوع تفرع قد األصل وهذا واحد، أصل من كلها وهي متشابهة،
كثريًا، األصل عن بعدت ولكنها واحدة، لغة من لهجات سوى اللغات فما املختلفة، البرش
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البعد هذا بعض عن بعضها بعدت حتى والحذف؛ والنحت والنقصان، بالزيادة وتغريت
الثاني: واملذهب بينها، من الكثرية الحلقات لفقد بعض إىل بعضها رد وتعذر الشاسع،
اقرتبت الزمان مع وأنه طوائفها، عدد بحسب مختلفة أصول البرش للغات كانت أنه
وعند إلخ. وتشابههم أهلها بتمازج وتشابهت فتمازجت بعض، من بعضها اللغات هذه

األول.» من املشكالت حل عىل وأقدر الصحة إىل أقرب الثاني املذهب أن الكاتب
«أي وسأل: االرتقاء يف البحث إىل منه فاستطرد النشوء، يف بحثه املؤلف وتابع
الكل اشرتاك مع األربع ذوات عن اإلنسان وارتقاء الطيور، عن األربع ذوات الرتقاء معنى

التغري؟» حصول يف
غري قاطعة حجة فيه توجد ال اإلسناد، ناقص كله املذهب أن إىل املؤلف وانتهى
أكثر بعد قال كما والتنقيب، البحث من املزيد عن له غنى وال والتغليب، الرتجيح قرائن
يف «إنه األملاني: العالم فريسو قول إىل مستنًدا املنهج هذا عىل صفحة خمسمائة من
مما األنف؛ وفطس الفك بروز يف كما فيها، القرد يشاركهم صفات الناس طوائف بعض

القرود. من ارتقاؤها يحتمل حتى والقرود الطوائف تلك بني قريبة العالقة يجعل
نوع تقوِّم ال إليها املشار الصفات ألن شاسًعا؛ بونًا والقطع االحتمال بني ولكن
من غريه من نوعه لتمييز كافية جلده من قدة وكل أخرى، خواص له املقوم بل القرد،
واضح والقرد اإلنسان بني والفرق ذلك، يف يرتاب املرشحني من واحًدا أن أظن وال األنواع،
فاألدلة منه؛ املقطوعة النوع عىل منها ليستدل كافية الواحد من قطعة كل أن حتى ا؛ جدٍّ
والتنقيب البحث يزيدنا أن من بد وال حكم، عليها يُبنى ال ا جدٍّ قارصة الفعيل النشوء عىل

قوية.» أخرى أدلة عىل للوقوف

عىل كان باملذهب االهتمام أن العربي، الرشق يف النشوئية» «املكتبة مراجعة من ويتبني
تصدى التي الكنائس هي ألنها اإلنجيلية؛ والكنائس الكاثوليكية الكنائس أتباع بني أشده
يف وشاركهم ظهوره، موطن يف إعالنه عند دارون مذهب ملناقشة منها الالهوت علماء
العلمية، األدلة إىل إنكاره يف واستندوا املذهب، أنكروا ممن املسيحيون الطبيعة علماء ذلك
تنقض نظريات ألنها نظرياتهم؛ إلثبات القاطعة األدلة من بمزيد النشوئيني وطالبوا
الرتجيح إىل النظرية تستند أن الحالة هذه مثل يف يكفي وال الدينية، املقررات بعض

والتقدير. الظن إىل أو والتغليب،
الناحية من النشوء ملذهب تعرضت التي الدراسات كثرة السبب هذا إىل يُعزى وقد
ُكتَّاب من واإلنجيلية الكاثوليكية الكنائس فضالء بأقالم العلمية، الناحية من أو الدينية،
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فيها، التعليم معاهد عىل يرشفون الالهوتيون كان التي البالد يف وبخاصة العربية، اللغة
وآدابها. ثقافتها بزمام ويأخذون

نستقصيها وال العربية، باللغة ُكتبت التي النشوئية الدراسات من هنا نختار ونحن
األساتذة دراسات من أوىل هو ما بينها نجد ولم موضوعه، عن معظمها وخروج لكثرتها
أسطفان، هللا خري واألسقف املاروني، صفري فرج جرجس واألب الحوراني، إبراهيم
وسبعني خمس قبل املذهب هذا عن كتب من ومنهم سوريال، عطية حليم والدكتور
شميل» «شبيل الدكتور كتب ظهور بعد ملناقشته تصدَّى من عنه كتابًة وأحدثهم سنة،

لألديان. املنكرين للنشوئيني مؤيدة وهي موضوعه، يف
ألَّف — العلمية املباحث عىل مطلع لغوي عالم وهو — حوراني إبراهيم فاألستاذ
أتبعها ثم واالرتقاء»، النشوء نفي يف الحكماء «مناهج رسالة دارون مذهب عىل الرد يف
عىل ا ردٍّ (١٨٨٦ (سنة ببريوت وطبعها دارون»، بطل عىل الرد يف اليقني «الحق برسالة
الضعف موطن عىل الكربى حملته فصبَّ األوىل، لرسالته شميل» «شبيل الدكتور مناقشة
وال بالرأي، توحي التي الشواهد عىل وتعويله القاطع، الدليل إىل افتقاره وهو املذهب، يف

االحتمال. يضعفه ال بدليل امُلطاِلب املعرتض تسكت أو الشكوك تستأصل
الطبيعة علماء آراء يديه بني يسوق حتى رأيه يؤخر أن حوراني األستاذ آثر وقد
لم العلماء «إن قال: الحيوان، من غريه عن اإلنسان بتحول القول يف لدارون املخالفني
سنة، عرشين فيه بحث أنه علمهم مع فيه وطعنوا نفوه وكذلك دارون، مذهب يثبتوا
ومنهم هللا، بفعل باالرتقاء القول إىل ميًال الناس أشد من أنه مع «ونشل»، العالمة ومنهم
اإلنسان، عىل يصدق ال الطبيعي باالنتخاب االرتقاء إن خالصته: ما قال والس العالمة

رأًسا. بخلقه القول من بد وال
فرًقا والقرد اإلنسان بني أن الواقع من لنا يتبني إنه قال: فرخو األستاذ ومنهم
أن يحسن وال البهائم، من غريه أو قرد ساللة اإلنسان بأن نحكم أن يمكننا فال بعيًدا،
مذهب إن األحياء: من كثري حقائق يف نظر أن بعد قال «ميفرت» ومنهم بذلك، نتفوه
قال بسكوف، فون العالمة ومنهم الصبيان، آراء من رأي وأنه تأييده، يمكن ال دارون
والقرود البرش بني الفرق إن والقرد: اإلنسان بني املقابلة ترشيح وفرخو هو درس أن بعد

ا. جدٍّ وبعيد أصيل
الفكتورية العلم ندوة يف تُليت اإلنسان أصل يف رسالة يف قال أغاسيز، العالمة ومنهم
أساليب من ليس وأسلوبه الواقع، يف باطل علمي خطأ دارون مذهب إن خالصته: ما
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لدارون، وصديق الالأدرية من وهو هكسيل، العالمة ومنهم تحته، طائل وال بيشء، العلم
نشأ الحيوان أو النبات من نوًعا أن قط يتربهن لم البينات، من لنا ما بموجب إنه قال:
قال: كهكسيل، وهو تندل، العالمة ومنهم الصناعي، باالنتخاب أو الطبيعي باالنتخاب
ومن بها، يُسلَّم لم مقدمات نتيجة أنه يجهلون االرتقاء يعتقدون الذين أن يف ريب ال إنه

دارون.» مذهب تغيري من بد ال أنه عندي املحقق
والأدرية معطلة فرق: ثالث إىل النشوء مذهب أنصار حوراني األستاذ ويقسم
الالأدرية وأما املادة، بقدم وقالت سبحانه الخالق نفت التي فهي املعطلة «أما وإلهية،
بواجب اعرتفت التي فهي اإللهية وأما إلثباته، وال الخالق لنفي تتعرض لم التي فهي
ظنت اثنتني، إىل الفرقة هذه وانقسمت والحياة، املادة خالق بأنه وقالت تعاىل، الوجود
اإلنسان خلق هللا بأن األخرى وقالت دارون، ومنها صنوه، أو القرد ابن اإلنسان إحداهما
التي اإللهي النشوء أصحاب الفرقة هذه وعلماء والس، العالمة ومنها إنسانًا، البدء من
دفًعا تُْدَفع لم اعرتاضات عليه وبأن وقوعه، عىل الربهان بعدم ورصحت بإمكانه، قالت

مقنًعا.»
يف وجدت التي األنواع عن الحفريات علماء بعض إحصاء حوراني األستاذ أورد ثم
املائة يف وسبعة تتغري، لم أنواع منها املائة يف وعرشين ثمانية إن فقال: األرض، باطن
أو بالتغري نشأت التي األنواع وأما لها. سلف ال املائة يف وستني وخمسة مهاجرة، أنواع

الحفريات. بقايا من يشء يف لها وجود فال الجديدة األنواع
وبعض اإلنسان بني األجنة بتشابه النشوئيني استدالل عىل حوراني األستاذ ويرد
التباين أن بدليل النظر؛ وقرص التكوين «بساطة التشابه هذا علة إن فيقول: الحيوان،
سوى أجنته أو اإلنسان بيوض من ينشأ فال التكوين، كمال من اقرتابها توايل عىل يعظم

لوزة». إال اللوزة بذرة من ينشأ وال أناس،
األثرية األعضاء لتفسري — املشوهات أي — التريانولوجيا بحث إىل النشوئيني ويحيل
من وهو أصابع، ست له من أي «األعنش»، أمثلتها ومن الجنني، والدة بعد تثبت التي
املشهورتان، الهنغاريتان األختان وهما وجوديث، كهيلني املزدوج؛ واألشوه األمثلة، أبسط
وعرشين اثنتني وعاشتا ١٧٠١ سنة ولدتا واألحقاء، واألفخاذ باملتنني ملتصقتني كانتا

واألخالق. السجايا مختلفتي وكانتا سنة،
ألن الداروني؛ االرتقاء أس يكون أن يمكن ال إنه الطبيعي: االنتخاب عن وقال
العيون، تُعمي أن فيمكنها املعدوم، تُوجد أن لها وليس املوجود، يف تؤثر إنما الطبيعة
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الدنيا األنواع تجمع ال أن دارون مذهب «ويقتيض البرص توجد أن تستطيع ال ولكنها
املنقرضات يف ثبت االجتماع ذلك ولكن أبًدا، الثانية األوىل وتسبق تتعاقب بل والعليا،

واألحياء».
دارون يقتيضمذهب إذ اإلنسان؛ قدم عن قوله حوراني األستاذ ردود يف ما وأضعف
وغريهم النشوئيني من وأكابرهم العلماء ألشهر تبني «ولكنه ا: جدٍّ قديًما اإلنسان يكون أن
يف كان أنه دوسون العالمة وأثبت سنة، آالف بضعة منذ كان وأنه األحياء، أحدث أنه
اإلنسان يف له خطبة يف ذلك وفصل أحدثية، باألكثر املعروف وهو الجليدي، العرص ثاني
يف الجيولوجيني من مستقلة فرق أربع نظرت هويدن: الدكتور وقال التاريخ، زمن قبل

سنة.» آالف وسبعة آالف ستة بني ما منذ نشأ أنه عىل فاتفقت اإلنسان، نشوء زمن

صفري فرج جرجس األب أصدر ومؤيديه، املذهب منكري بني املناقشة احتدام إبان ويف
فيه نهج كتابًا (١٨٩٠) شهوان، قرية يف اللبنانية باملدرسة الفلسفة مدرس املاروني،
باإلنسان اآلخر وسمى القردي، باإلنسان أحدهما سمى خصمني، بني الحوار منهج

التفصيالت: بعض اختصار مع املثال، هذا عىل بينهما الحجاج وأدار اآلدمي،

عىل عثر أفهل إنسان؟ رجل إىل قرد يد من االنتقال أشكال تجدون أين اآلدمي:
وجود. له يكون ال القردي فاإلنسان ذلك؛ من يشء عىل تعثروا لم فإن علمائكم؟ أحد ذلك
يعرب بما تأِت لم — يُقال والحق — «الحفرية» البالونتولوجية املباحث إن القردي:
عىل أجمعوا قد أساتذتنا أن عىل الحيوانات، أنواع أحد أو والقرد اإلنسان بني تسلسل عن
حيوان إىل يتحول ما البحر حصان شكل عىل التي الحيوانات من أن املحتمل من أنه
الخرفان إىل ومنها املاعز، إىل يتحول قد ما منها وأن الخنزير، قوائم شكل عىل قوائمه

إلخ. …
الحقيقي العلم فأين اليقني، أمارات من ال املحتمل طوالع من ذلك كان فإن اآلدمي:

عليه؟ تعوِّلون الذي
ينِه لم العلم أن غري القردي، اإلنسان إىل أثًرا اآلن إىل نجد لم إننا نعم، القردي:

قضاءه.
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األنواع نرى فإننا الواقع؟ بخالف يقيض الذي العلم هذا يكون ماذا ولكن اآلدمي:
أسكتتك والنسل النوع بني فارق ال قلت: فإذا األنسال، فيها كثرت وإن ذاتها عن تتغري ال

النتاج. وهو أمر يف نحرصها ونحن الفزيولوجية، العالئم
يشء عىل يتفقون يكادون ال والعلماء النوع تخوم يرسم أن يمكنه ومن القردي:

منه؟
ما أفنفقه وجوده؟ إنكار يف حجة علته يف أو يشء أصل يف الجهل أَويكون اآلدمي:
نعلم إنا وجودها؟ ننكر ال ذلك مع ونحن والعالئق األسباب من واألرضية الجوية للعالئم
يف نوعي فرق من بد ال فنقول: عاقًرا، إال يكون ال والحمار الفرس قران من املولود أن

وجوده؟ إنكار من يمكننا حدوده رسم يف أفجهلنا مولده،
التحول. مذهب بإمكانية يقول من أصحابكم من أعرف أني إال القردي:

التحول بني يوفقوا أن يحبون اإليمان أصحاب من البعض أن نجهل ال اآلدمي:
املولدين من كثري عركه قد تراب من آدم جبل قد سبحانه هللا إن فيقولون: واإليمان،
السلسلة من األخري الحيوان هذا هللا فأخذ قوائم، أربعة ذي حيوان آخر إىل الخازباز من
محول عمل نتاج آدم فيكون وعليه البرشية، النفس فيه ونفخ القرد، وهو املتحولة،
كيف العجيب ومن … الضالل يف هؤالء يعمه كيف مفاوضة غري يف لك وأُبنيِّ مًعا. وخالق

بيانه. سبق كما نفسها الفلسفة تنفيه إنما املذهب هذا أن يفقهون ال
كما األنواع من كل انتقال عند هللا ل تدخُّ افرتضنا لو الفلسفة تنفيه أَوهْل القردي:

اإلنسان؟ خلق عند ل تدخَّ
هذا أما بنفس؛ نفس تعويض من بد ال كان سبحانه هللا تدخل افرتضت إذا اآلدمي:
االفرتاضني وكال االنتشار، بداية يف أو ن، تكوَّ الذي األول القرد بوجود إما فيتم التعويض
بدله. آخر إقامة ثم مالشاته أو إقامته، ثم الحي قتل يفرتض فألنه األول أما يتحقق. ال
عمل من ينتج إنما التمايز أن التحول مذهب أصحاب بعض كتب يف قرأت القردي:

فيه؟ قولك فما الطبيعي، االنتخاب عليها يدور صدفة
املادة، يؤيدون الذين امللحدين من غريهم القول هذا مثل إىل سبقهم قد اآلدمي:

الكائنات. تمايز يف الصدفة فعل من عليه يعولون ما تذكر أدلة عىل نوقفك ونحن

فقد هي؛ ما خالف عىل تكون أن لها يمكن التي األشياء يف إال تقع ال الصدفة إن
من هي التي األشياء أما مدورة، أو مربعة تكون أن النجار يصنعها التي للطاولة يمكن
يمكن ال ما األشياء من ولكن االتفاق، بطريق تحدث أن لها يمكن فال ودائًما، الرضورة،
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ومثل وحقائقها، األشياء وذوات البسيطة، الجواهر مثل: هو، ما خالف عىل يكون أن له
عن النظر قطع مع كالجاذبية، يشء فعله يف يصادمه ال فاعل عن تصدر التي األعمال
أن أتظن الصدفة؛ عليها تقع ال األشياء هذه فإن وعليه فعلها، يف يصادمها مانع كل

كلبًا؟ والحمار حماًرا، الكلب تجعل أن للصدفة
ترى أَوال تسبقها؛ وال األشياء تمايز تيل إنما واألفعال الحركات أن نشاهد ونحن
من هيئة عىل موضعه يف آالتها من كلٌّ يُجعل أن قبل تجري وال تتحرك ال السفينة أن

خلل؟ أدنى يشوبه أن ينبغي ال التمايز

الكتاب صاحب فيتبعه الجواب، عن القردي» «اإلنسان عجز إىل الحوار هذا ويفيض
أن فيها ويقرر الالهوتية، الفلسفة حجج إىل فيها يستند املاديني ملذاهب مطولة بمناقشة
موجود، هو حيث من الوجود أصل يف النظر لتحقيق تكفي ال وحدها الطبيعية العلوم
بعد العلم هذا يُقرأ أن «ينبغي ألنه الطبيعة؛ بعد بما الوجود أصل عن البحث سمى ولهذا
أي موجود؛ هو حيث من الوجود عن يبحث علم به واملراد الطبيعيات، علم عىل الوقوف
عما اليشء بها ينحاز التي الخاصة وأحوالها معنياتها عن النظر بقطع األشياء ذات عن
ينفصالن؛ ال كليهما فإن واملعرفة، للوجود األخرية األسباب عن به يبحث علم أو سواه،
أسباب عىل الوقوف من تمكننا التي هي إنما املطلقة العالية والعلم املعرفة مبادئ ألن

العلوم». علم يكون فإنه ولذلك الوجود؛

قبل ظهر العربية اللغة ُكتَّاب من مسيحي باحث بقلم املوضوع هذا يف كتابًا أن نعلم وال
أسطفان، هللا خري األسقف ملؤلفه دارون»، مذهب حقيقة يف اليقني علم «صفوة كتاب
،(١٩٢٩) سنة؛ ثالثني من بأكثر السابق الكتاب بعد ألَّفه الذي ورقة، عني مدرسة ناظر
بني البحث ونشط املذهب، هذا يف شميل شبيل الدكتور مؤلفات طبع خاللها يف أعيد
البقاء تنازع نظريات يف املتضاربة البحوث أثر عىل عامة، النشوء نظريات يف األوروبيني
العلم ومشاكل األوىل العاملية الحرب أثارتها التي «الفلسفات» من إليها وما القوة، وإرادة

العامليتني. الحربني بني فيما واالجتماع
السنة، تلك إىل إعالنه منذ دارون بمذهب مرت التي األطوار إىل األسقف أشار وقد
كانت ١٨٦٠ سنة «يف إنه فيه: قال هارتمان إدواردفون األملاني العالم عن كالًما فنقل
هذه أخذت السبعني سنة ويف شديدة، دارون لنظرية الشيوخ العلماء من األفذاذ مقاومة
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ا عامٍّ الداروني املذهب نفوذ كان الثمانني سنة ويف تقريبًا، صقع كل يف تنترش النظرية
الشكوك بعض بدأت التسعني سنة ويف الرأس، سمت بسموِّه يبلغ كاد حتى ومطلًقا
العقد ويف واتضحت، تبيَّنت واالنهدام التصدع وعالمة تظهر، املقاومات وبعض تعتيل،
ُمضادِّيه بني وكان معدودة، تكون أن املذهب أيام بدأت العرشين الجيل من األول
وفون ،Vrise فريز وردي وولف، وغوستاف إيمر، العلماء: أعالم من حججه وداحيض

كثريون.» وغريهم ،Rienk ورينك ،Flischmann وفليشمان ،Wallstein والشتني
البحث «إن فقال: الالهوتية الناحية من للبحث األسقف عرض التمهيد هذا وبعد
وغري املسيحي العالم كلمة ساعتئٍذ تجتمع أكيدة واقعية بنتائج يأتي عندما العلمي
ال الحق ألن والرشد؛ الصواب عني هو وهذا تناٍف. وال تضادٍّ غري عىل عليها، املسيحي
ألخصامهم يسلمون ال أنهم كما الكاثوليكية، الكنيسة الهوتيو يتساهل وال الحق، يغاير
يناقض ما إىل بالنظر عليهم الواجب بعض وهذا املحض. الداروني باملذهب القائلني
ونظرية الالهوت بني اتفاًقا الوجوه بعض من رأوا متى أنهم غري املقدس، الوحي حقائق

هينني. لطفاء الجانب ليني القبيل هذا من كانوا النشوء
طبائع بعلم الشهري الجرمني واسمان األب املتئدين األهوناء العلماء هؤالء فمن
من كثرية أنواًعا بأن القائل املعتدلة، األنواع نشوء بنظرية االعتقاد إىل امليال الحرشات،
كاألرانب الخالق؛ الطبيعة رب أبدعها أصيلة طبيعية أنواع من نشأت والحيوان النبات
الخلق مبدأ أن ترى بهذا فإنك إلخ؛ والثعلب والكلب والفرس والحمار والربية األليفة
بالتحدر الجديد األنواع اشتقاق تصور حل فإذا البتة، ممسوس غري لبث واإلبداع
يف الباري حكمة كانت التغري؛ عدم عىل األنواع لثبات القديم التصور محل والتسلسل
اآللية الطبيعة يف وضع جالله وجل نواله عز أنه وجه من بالقديم، منها أمجد الجديد
تدخل أو توسط إىل افتقار بدون حية، ملوجودات جديدة ونرشصور لتحذير تؤهلها قًوى

وإدارتها. بحفظها واملعتنية ونواحيه، للكون املبتدعة هللا قدرة
للشك، قابل غري واضًحا تصادًما املسيحي التعليم مع ما نظرية تتصادم وحينما
بمبدأ قال من كل هذا؛ عىل وبناءً مطلًقا، وطرحها النظرية هاتيك رفض وقتئذ يجب
الحائط، ُعْرض ومبدئه بقوله يُرضب أن يجب رجعة بدون قطًعا الخلقة به ينفي نشوئي
أن يجب مدد ست أو أدوار ستة بها يراد أيام بستة العالم خلقة تنكر نظرية وكل
هو اإلنسان وخلق األرض تكوين بني وانقضت مرت طويلة بأدوار قول وكل تُطرح،

ينقضه. أو ينافيه ما الكريم الكتاب يف ليس ألنه مقبول؛ هو لهذا معقول؛ قول
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ويمكنهم التكوين، سفر بنص مقيدون فالكاثوليك اإلنسان، أصل إىل بالنظر أما
بقوله: املقصود أن بعضهم ارتأى فقد الجسد؛ جهة من الكتاب كلمة بتفسري التوسع
الفاخوري يجبل كما وليس الهيئة، وهيَّأ الصورة قىضورسم أنه األرض، تراب من جبله
الرصينة الصادقة والفلسفة الكاثوليكي فالتعليم النفس، جهة من وأما واإلبريق. الجرة
وتمتاز تفرتق وبذا بحتة، روحية أنفسنا بأن الثابت الراهن االعتقاد عند نقف أن يلزماننا

الحيوان.» نفس عن جوهريٍّا
غريه عن اإلنسان تحول رفض عليها بنى التي األسقف براهني املقدمة هذه وتيل
بني عني أو أثر لها يَُر «لم وهي املفقودة، بالحلقة املطالبة يف تتلخص وهي الحيوان، من

املتحجرات». يف وال األحافري يف ال األموات، بني وال األحياء
«إننا جوابه: فكان الدين؟» يناقض هل النشوء مذهب ثبت «إذا األسقف: سأل ثم
مقاصد يضاد ال وإنه بالنفي، واألهواء األغراض من املجردين النزيهني العلماء مع نجيب
بجميع النشوء «إن فيه: يقول مكويش للدكتور ببحٍث واستشهد وغاياته.» الخالق
الكبري النشوئي هكسيل فاألستاذ وجل، عز البارئ وغايات مقاصد ينفي ال مذاهبه
هللا، مقاصد نفي منه يلزم ال النشوء بكون سلَّم النبهاء الناس بني املعروف واملادي
غاية إكمال أو جيد، مقصد إلتمام مًعا عملهما أو آخر عىل مخلوق َف توقُّ أو تَرتَُّب وإن
كبار عند واضح دليل لهو والحيوان، لإلنسان العيش وطيب للنبات، كالحياة حسنة؛
وأحكم وأقدر أحذق لهو مثلها، آلة هي تعمل آلة يصنع فالذي هللا؛ مقاصد عىل العلماء

تتعداه.» وال منها املقصود العمل عىل تقترص آلة يصنع الذي من

أسيوط، لسجن األول الطبيب سوريال، عطية حليم الدكتور ألَّف ،(١٩٣٧) سنة ويف
يسبق خطأ إىل فيه نبَّه الخلق»، لعقيدة العلمي واإلثبات دارون مذهب «تصدع كتاب
الدين؛ رجال عىل مقصور النشوء مذهب إنكار أن اعتقادهم وهو األذهان، بعض إىل
كلية عميد ،Vialleton فيالتون كاألستاذ يرفضه من الطبيعيني العلماء كبار من فإن
التاريخ متحف مدير كاترفاج، واألستاذ فيها، األجنة علم وأستاذ مونبليه بجامعة الطب
فقط نعلم إننا الحية، األنواع تكونت كيف نعلم ال «إننا القائل: وهو بباريس، الطبيعي
الحقيقي الناموس يكتشفا لم والمارك دارون بأن يقني عىل وإننا للتحول، قابلة غري أنها

تكوينها.» لطريقة
املعارضني الطبيعة علماء من األساطني بعض أسماء سوريال الدكتور رسد ثم
يمكنها ال العوامل تلك جميع «أن األنواع بني االختالف يف رأيهم وخالصة التحول، ملذهب

108



الَعَربي ق الرشَّ يف ر التَّطوُّ َمذَهب

تُحدثها أن يمكنها التي التغريات وكل آخر، نوع إىل الحية األنواع من نوًعا تغري أن
مرضية — باثولوجية وبعضها النبات، أو للحيوان الجوهري الرتكيب تمس ال سطحية
الذي االصطناعي االختبار إن روزا: اإليطايل العالم قال ولقد النوع، انقراض إىل تقود —

دارون.» نظرية ضد عظيم دليٌل املاضية سنة الستني خالل يف اإلنسان بنو جربه
بالناقصة وليست األحياء، طبقات بني ناقصة املفقودة الحلقة أن الدكتور ويقرر
الخلية ذات األولية الحيوانات بني حلقات توجد «فال فحسب؛ دونه وما اإلنسان بني
املفصلية، بني وال الرخوة الحيوانات بني وال املتعددة، الخاليا ذوات والحيوانات الوحيدة
بني وال الربمائية، والحيوانات األسماك بني وال والفقرية، الالفقرية الحيوانات بني وال
عىل ذكرتُها وقد الثديية. والحيوانات الزحافات بني وال والطيور، والزحافات األخرية

الجيولوجية». العصور يف ظهورها ترتيب
مسألة هناك «إن العلمية: املالحظات هذه أمثال من بكثري االستشهاد بعد قال ثم
الحلقة التحوليون يعتربه الذي املخلوق، استطاع كيف معرفة وهي بسيطة، منطقية
فإن به؛ تحيط التي الضارية الحيوانات بني يعيش أن واإلنسان، القرد بني املفقودة
الحايل؛ اإلنسان من عقًال أضعف كان املخلوق هذا إن يقولون: النشوء نظرية أصحاب
والفيل األسد وحوله يعيش أن العقل وضعيف الجسم، ضعيف ملخلوق يمكن فكيف

املفرتسة؟» الحيوانات من وغريها والنمر والدب
رشحها كما — األنواع بني املفقودة الحلقة مشكلة أن دارون مذهب نقاد ويعترب
تزال ال وأنها اليوم، إىل املذهب هذا تمحيص يف املشاكل مشكلة هي — سوريال الدكتور
واستئناف األنواع، أصل كتاب ظهور عىل سنة مائة انقضاء بعد وإقناعها قوتها عىل
هذه لحل استطاعوا ما غاية استجمعوا الذين وأنصاره، املذهب خصوم بني عليه التعليق

الكتاب. ذلك ظهور عىل القرن مرور بذكرى االحتفال عند املشكلة

مناقشة يف الدين رجال عند التفكري مناحي تمثل ألنها املتقدمة بالردود نكتفي ونحن
وهي: النشوء، مذهب

للدين مناقض ألنه وتفصيله؛ جملته يف املذهب ببطالن بالرفض الجزم منحى (١)
قاطعة. أدلة إىل مستند غري

واإليمان املقنعة، األدلة بانتظار النتيجة تعليق مع األدلة لنقص الرفض منحى (٢)
الخالق. يف والعقلية الدينية العقيدة بتكذيب يقيض ال — ثبت إذا — بأنه
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أرجح فيه والتشكيك لنفيه العلماء يوردها التي العلمية األدلة بأن القول منحى (٣)
تأييده. عىل يوردونها التي العلمية األدلة من

الدكتور بيانًا وأفصحهم أشهرهم كان فقد العربي الرشق يف النشوء مذهب أنصار أما
عىل النشوئية بالنظريات األخذ إىل وأصحابه دارون يسبق أن كاد وقد شميل، شبيل
إذ اإلنسان؛ يف غيبية أو روحية صفة كل نفي إىل الغربيني املاديني سبق وقد عالتها،
املذهب هذا رأي عىل اإلنسان «إن دارون: مذهب عىل بخنر لرشح ترجمته مقدمة يف قال
فيها للريب سبيل يبَق لم الحقيقة وهذه الطبيعة. من مكتسب فيه ما وكل هو طبيعي؛
رسوخ ذهنه يف راسًخا القديمة التعاليم مفعول يزال ال َمن إنكارها عىل أرصَّ ولو اليوم،

الحجر. يف النقش
يشء تركيبه يف وليس والشهادة، الحس بعالم شديًدا اتصاًال يتصل فاإلنسان
امُلؤلَّف العنارص جميع فإن والغيب؛ الروح بعالم اتصاله عىل يدل والقوى املواد من
فهو الطبيعة؛ ُقوى حكم عىل تعمل فيه التي القوى وجميع الطبيعة، يف موجودة منها
الكيفية، ال بالكمية فقط وبينها بينه والفرق كيماويٍّا، وكالجماد فزيولوجيٍّا، كالحيوان
واإلنسان يحس، والحيوان يحس، فاإلنسان الجوهر؛ ال والعرض املاهية، ال والصورة
من أكثر يدرك اإلنسان أن غري فيهما، واحدة التغذية ونواميس يدرك، والحيوان يدرك،

الحيوان.» من تركيبًا أكمل ألنه الحيوان؛
وغريهما وبخنر دارون لردود تكراًرا مناقشته عىل شميل شبيل الدكتور ردود وكانت

وفحواها: األنواع، بتحول القائلني من

بالوراثة، إال الواحد النوع أفراد بني التباينات عىل تزيد ال األنواع بني التباينات إن (١)
انقضاء بعد ثبتت ألنها اإلنسان؛ تاريخ من املعلومة بالفرتة عليه يحكم ال ثابت أثر وهذه

السنني. من املاليني مئات
ألن طويل؛ زمن إىل مرياثها وتنقل تعيش أن شأنها من األنواع أنصاف وإن (٢)
قد ولكن األنواع، أنصاف يف يتم ال وهو للنوع، املميز الجهاز بتمام مرتبط التوريث
يدل وقد والذئاب، الكالب أو والحمري، كالخيل الحيوانات بعض بني التناسل عليه يدل
الحيوان من طائفتني بني وصل الذي — األركوبرتكوس — العجيب الطري «اكتشاف عليه

والحرشات». الطيور وهما: ا، تامٍّ انفصاال بعض عن بعضهما منفصل
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اإلنجليزي النباتي «أن دارون ذكر وقد األنواع، حدود وضع يف يخطئون العلماء إن (٣)
يف هوكر قال وقد تباينات، أنها مع أنواًعا غريه عدها إنجليزيٍّا نباتًا ١٨٢ يذكر وستن
النبات؛ من نوع ١٥٠٠٠ إىل ٨٠٠٠ من اآلن يعدون النباتيني إن نصه: ما املعنى هذا

محدود.» غري إذن فالنوع
عن تطور منها كالٍّ ألن الحارضة؛ األنواع يف عنها يُبحث أن ينبغي ال التحوالت إن (٤)
ولكن أوانه، يف التحول بينها يجري أن يمكن كان التي هي سلسلة يف له سابقة أنواع

بينها. فيما املتحولة األشباه فابتعدت أصولها؛ عن تباعدت الحارضة األنواع

شميل شبيل الدكتور أن — الطرفني بني العناد عوامل تقدير عند — ننىس وال
إىل الخصومة هذه من فانساق الدين، رجال سلطان اللدود الخصومة بهذه يواجه إنما
أصلها والديانات «امللل أن — الرتجمة مقدمة يف قال كما — ورأى األديان، خصومة
املرءوس وارتياح الرؤساء، يف الرئاسة حب لعاملني: هو إنما الدنيا يف وقيامها واحد،
ساذجي عىل الناس دهاة فسطا الذات؛ محبة من اإلنسان يف ملا وكالهما البقاء، حب إىل

الفريقني.» غرض بذلك وتم اآلخر، البعض عىل وسيد البعض فساد منهم، العقول
كان ولربما بقي، ما يتوىل «سوف قائًال: املقدمة ختام قبل الدين رؤساء وخاطب
النفس تعللوا وال يديه، فوقه باسط الغرب أن لوال ا جدٍّ أطول الرشق يف ذلك من حظكم
زمام وسلمتكم أحكامها، مقاليد إليكم ألقت األمم بعض سقوط من التاريخ يف بما
العلوم يف التقدم معدات لتوفر أمانيكم؛ تبلغوا لن أنكم إال ذلك حصل وإن فإنه أمورها،

الطباعة.» بواسطة ذلك وانتشار والصنائع،

يف التطور مذهب بها ُقوبل التي والعلمية الدينية التعليقات من شذرات فهذه وبعد،
الباحثني آراء من رأي كل عىل فيها أتينا أننا نحسب العربي، الرشق بالد ويف الغرب
جوانب تمثل منها لالقتباس اخرتناها التي الكتب وأن املذهب، هذا يف والعلميني الدينيني

املوضوع. هذا يف جميًعا التفكري
هذه يف ذكرناها التي الكتب أقدم ظهور عىل سنة سبعني من أكثر مىض وقد
عليها لنحكم إليها نعود أن أردنا فإذا أحدثها، عىل سنة ثالثني نحو ومىض العجالة،
منهم املنتظر املوقف وقفوا قد الدينيني أن اليوم نراه فالذي لآلراء، املمحص الزمن حكم
اإلنكار بغري الدين إنكار يقابل أن املنتظر من فليس املاديني، النشوئيني معارضة يف
عن الشبهات يدفع إنه قال: حني رضا محمد الشيخ العالمة أصاب وقد الدين، أهل من

اإلسالم. عقيدة عىل دفاعه يقرص وال ملة، كل يف اإللهية العقيدة
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وعلميٍّا دينيٍّا — أخطئوا قد الدينية الوجهة من املوضوع هذا تناولوا الذين الُكتَّاب ولكن
أن ويجوز والنفي، اإلثبات بني البحث قيد تزال ال أموًرا الدين باسم إنكارهم يف —
يزيل بما ينفيها أن يجوز كما فيها، الشك يقطع بما إثباتها عن الغد بحوث تسفر
لقلة عذره لبعضهم كان وقد العلوم، وحقائق الدين عقائد بني فيما الخالف مواضع
العموم، عىل التطور ومذهب دارون مذهب عن إليهم وصلت التي الصحيحة املعلومات
اإللهية العقائد عن الخطر درء إىل اندفاعهم يسوغ قد العذر هذا مثل عذر لبعضهم وكان
عىل الهجوم يف كعادتهم به علم غري عىل املذهب عىل فهجموا التقليد، ثراثرة تعجل يوم
داعيًا هذا تعجلهم فكان واملروق، اإللحاد بأحاديث للثرثرة وانتحلوه مستغرب، جديد كل

الدينيني. من مثله بتعجل مقابلتهم إىل
بعد مرة الوخيمة عواقبه ظهرت قد العاقبة، وخيم تعجل — ريب وال — أنه بيد
التصدي بعواقب االتعاظ ووجب املتوالية، كشوفه نرش يف الحديث العلم ابتدأ منذ مرة
واالستضعاف، التغليب أو والنفي، اإلثبات بني التحقيق معرض يف وهي العلمية للمباحث
حول األرض بدوران للقول تحريمهم أثر من كان ماذا الغرب يف الدين رجال علم وقد
جل الخالق وجود كأن األرض حول تدور الشمس أن النشء تعليم وإيجابهم الشمس،

يسبحون. فلك يف وكل تلك، أو هذه بدوران مرتبط وعال
هذه مثل يعيدوا أن تنهاهم لهم عظة الدين رجال من التعجل ذلك يف كان لقد
وقد بطالنها، أو ثبوتها يف الشك ينقطع لم التي العلمية للمذاهب التصدي يف الغلطة
عىل والعلم الدين فهم يف مخطئني كانوا أنهم منكريها عىل يثبت بما غًدا الشك ينقطع
عىل حجة له يكن لم العنيف اضطرابه الغرب له اضطرب الذي املادية زلزال فإن السواء،
«املؤمنني» من املتعجلون تصوره كما الدين، عىل الحجة هذه من أقوى اإللهية العقائد

يقني. غري عىل

من زمرة فيه شاركهم بل الدينيون، به ينفرد لم آخر خطأ املنكر الخطأ هذا ويشبه
يف الجنائية أو «املدنية» الحقوق وقضايا العلم قضايا بني التمييز يحسنوا لم العلماء
دعواه بإثبات مطالب الديوان أو املحكمة يف الدعوى فصاحب الترشيع؛ ودواوين املحاكم
الدعوى ولكن اآلخرين، بمصالح إرضار — تثبت لم إذا — وفيها الخاصة، مصلحته ألنها
مصلحة وهي وحده، يدعيها بمن إثباتها أمر يناط أن يصح وال كذلك، ليست العلمية

أجمعني. بالناس يرض حق بغري ينكرها ومن أجمعني، الناس
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األناة يصطنعوا ولم الوسطى، األنواع بمسألة التشبث يف ا جدٍّ النقاد أفرط وقد
الحد هذا إىل بها التشبث أن ويعلموا والعنت، الضعف من الحجة هذه يف ما ليدركوا

والدواوين. املحاكم دعاوى عىل املتنازعني الخصوم إحراج قبيل من للخصم إحراج
مع ذرية، لها تبقى الوسطى األنواع أن املخلص الناقد بال عىل يخطر فكيف
هذه يلمحوا أن يفوتهم وكيف النوع؟ خصائص استكمال قبل تتم ال الوراثة بأن العلم
اليوم يرون وهم واالنتظار، الرتيث من عليها يرتتب أن ينبغي ما عليها ويرتبوا الحقيقة،

والكالب؟ الذئاب بني أو والحمري، الخيل بني النسل توقف من بارزة أمثلة
فكيف املتوسط، النوع تناسل عىل الدليل إقامة عن يعجز بالنشوء القائل كان وإذا
األحياء من كثريًا إن فيه؟ له حيلة ال الذي الواقع إىل يحال وال إليه العجز هذا يحال
بني املطمورة الحفائر عصور يف وجودها عىل يدل أثر منها يبق لم اليوم إىل الباقية
اليوم، إىل بقائها يف شك وال بقيت، التي األنواع أمر يف هذا جاز فإذا األرض، طبقات

والتوريث؟ النسل خصائص تستكمل لم التي األنواع أنصاف عىل نستكثره فكيف
النشوئيني بعجز رفضالنشوء يرتيط أن — علًما وال دينًا — السليم الرأي من فليس

والتوريث. للبقاء بطبيعتها قابلة غري الحيوان من وسطى أنواع إبقاء عن
املمكنة الوسيلة توجد أو املتوسط، النوع عىل املمكن الدليل يوجد أن غًدا يحدث وقد
عىل بخطر الشمس ودوران األرض دوران قصة إلينا فتعود املتقاربة، األنواع بني للتلقيح
معيب لعنت وإنه الفكرية، الخصومة يف والعنت التعجل غري له داعية ال والعلم الدين

واآلراء. األفكار خصومات يف الحرمان أشد يحرم ولكنه املال، خصومات يف يجوز

نسأل: أن هنا يعنينا اإلنسان شأن يف الكريم القرآن حكم عىل موضوعاته تدور كتاب ويف
بالخالق؟ املؤمنني النشوئيني مذهب اإلسالم باسم يحرمون الذين يصيب هل

القول يوجب مما اإلسالم كتاب خلو يف قليل وال الشك من كثري يخالجنا وليس
أن يثبت أو كله، باطل أو كله صحيح املذهب أن غًدا يثبت فقد املذهب؛ هذا بتحريم
وجهة أية يف العلم سبيل عن يصد ال اإلسالم كتاب ولكن باطل، وبعضه صحيح بعضه

األخري. الفصل من موضعه يف سنبينه كما الوجهات، هذه من
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أيٍّا التطور، مذهب إن فنقول: السابق، الفصل به ختمنا ما الفصل هذا يف فنقرر نعود
إلبطال امللحدون إليه يستند أن يصح ما فيه ليس األنواع، لنشأة به القائلني تفسري كان

والتدبري. القصد دالئل من الكون بخلو القول أو الخالق، إنكار أو الدين،
إىل الجنيس واالنتخاب الطبيعي االنتخاب أثر من األنواع بنشأة القول نُسب وقد
والس، رسل وألفريد دارون، شارلز هما: عرش؛ التاسع القرن علماء من كبريين عاِلمني

هللا. لوجود منكًرا منهما أحد يكن ولم
هذا يف اإلله بوجود اإليمان إىل يسرتيح إنه يقول: كان — دارون شارلز — فأولهما
من يبلغ وال مثله، به يشعر أن أحًدا يلزم ال هذا شعوره أن يرى ولكنه الكبري، الكون

املنكرين. تقنع علمية حجة يكون أن شأنه
الشكوك»، من «صور كتاب صاحب فرديس، األستاذ إىل (١٨٩٧) سنة يف كتب
معنى كان إذا ملحًدا قط أكن لم الرتدد أحوال أشد يف «إنني سؤاله: عىل جوابًا يقول
أن أحرى أنني — السن تقدم مع وبخاصة — العموم عىل وأرى هللا، وجود إنكار امللحد

تفكريي.» وصف يف الصواب إىل أقرب االسم هذا وأن (الأدريٍّا)، ى أُسمَّ
:(١٨٧٣ سنة أبريل من الثالث (يف هولندي طالب إىل كتبه خطاب يف وقال

عليه انطوى وما العظيم، العجاب الكون هذا بأن القول استحالة أن يل يبدو
هللا، بوجود للقول سند أكرب هو املصادفة، وليد كان إنما الواعي شعورنا من
عن أغيض أن أستطيع ال كما إقناعه، قوة أقرر أن أستطيع ال سند ولكنه

اآلالم. من العالم هذا يتخلل مما تنجم التي املشكلة



القرآن يف اإلنسان

التي العقيدة وعن الدينية، عقيدته عن يسأل ١٨٧٩ سنة يف أملاني طالب إليه وكتب
يوجهون ممن غريه ويجيب يجيبه أن ذويه أحد فكلف التطور، بمذهب األخذ إليها يدعو

قائًال: األسئلة هذه إليه

عليها الرد له يتيرس وال إليه ترد التي الرسائل لكثرة يعتذر دارون مسرت إن
املؤمن إيمان املوافقة كل يوافق التطور مذهب إن يقول: أن ويود جميعها،
يعنونه ملا تعريفهم يف كثريًا يختلفون الناس أن نذكر أن يجب أننا غري باهلل،

باإلله.

العهد كتب بني يُفرِّق ال أنه بقلمه، كتبها التي سريته يف رأيه خالصة من ويُفهم
لديه يقم لم وأنه اإللهي، الوحي إىل نسبتها حيث من الهندية الديانة وكتب القديم
من اإللهية املسألة إىل ينظر أن أراد إذا ولكنه التاريخ، يف الوحي هذا حدوث عىل الدليل
وجودها، تجديد عن ترضب أن خليقة كانت األحياء أنواع فإن الطبيعي؛ االنتخاب جانب
إليها يستند التي الحجة وهي حسناتها. من أكرب الحياة رشور كانت لو نسلها واستمرار

اإللهية. للمقاصد إنكارهم يف امللحدون
رعاية عىل ويحرص الدين، بقداسة يشعر الغيب مسائل يف تردده عىل دارون وكان
فيما الناس ضمائر عىل مذاهبهم يقحموا أن العلماء من يرتيض وال املتدينني، شعور
رأس عن كتابه إليه يهدي أن ماركس كارل أراد فلما الروحية، عقائدهم من إليه اطمأنوا
موسكو: يف وإنجلز ماركس بمعهد اآلن محفوظة رسالة من وقال معتذًرا إليه كتب املال؛
إيلَّ مهدى غري الكتاب من الجزء هذا يكون أن ل وأُفضِّ الودية، رسالتك لك أشكر «إنني
يف ملا إقراري الوجوه من وجه عىل يتضمن إيلَّ إهداؤه كان إذ التحية؛ لهذه شكري مع
يف الفكر حرية إىل الدعوة عىل غريتي مع — وإنني به. يل علم ال الذي الكتاب سائر
املسيحية تناقض التي املبارشة املناقشات أن خطأ، أو صوابًا أرى، — املسائل جميع
لتحقيق وسيلة خري وأن الناس، جمهرة عىل أثر لها يكون قلما هللا بوجود واإليمان
أمور يف الكتابة أتجنب أراني ولهذا العلوم؛ لتقدم تبًعا العقول تتقدم أن الفكرية الحرية

العلمية.» املباحث عىل كتابتي وأقرص الدين،
أن العقل من يقتيض ال مذهبه بأن مؤمنًا الرأي، هذا عىل حياته بقية دارون وعاش
الديانات من ديانة بأية اإليمان وأن بوجوده، املؤمنني عقائد يمس أن وال هللا، وجود ينفي

القبول. إىل أو الرفض إىل التطور قضية يف الفصل عىل يتوقف ال
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االنتخاب أثر من األنواع بتعدد القول يف دارون رشيك والس» رسل «ألفريد أما
وكانت اإلله، بوجود اإليمان قوي مؤمنًا كان فقد الطبيعية، البنية وعوامل الطبيعي
يستخلص كان ألنه العادات؛ وخوارق باملعجزات لتصديقه سببًا الطبيعة لعوامل مراقبته
أو العقل بحكم لزاًما، املجرى هذا عىل تجري ال أنها الطبيعة يف العوامل هذه فعل من
آخر مجرى عىل أو هذا، مجراها عىل تجري أن يجوز كان وأنها املنطقي، التفكري بحكم
أوجبت التي اإللهية اإلرادة هي وإنما املنطقية، واألقيسة العقل حكم يف ويماثله يساويه
العوامل نظام من أغرب هللا يريدها التي املعجزة فليست العوامل، لتلك نتيجة النظام هذا
استثناء. عىل أو اطراد عىل اإللهية اإلرادة إىل جميًعا ومرجعها الكون، ظواهر يف املطردة

الغرب يف واملفكرين العلماء أن نفهم الغيب، مسائل يف املذهب صاحبي عقيدة ومن
يقبل الفالسفة من فيلسوًفا أو العلماء من عامًلا بأن القول وأن االنقسام، هذا ينقسمون
أو املسيحي، الدين يف يراه محدود رأي عىل يدلنا ال معانيه، تعدد عىل التطور، مذهب
أو املنكرين من يكون أن يجوز كما املؤمنني، من يكون أن يجوز ألنه عامة؛ الدين يف

استدالله. وأساليب تفكريه يف ينهجه الذي املنهج حسب املرتددين،
الفكرية، أو الروحية لعقيدته أساًسا التطور يجعل كان من والعلماء املفكرين ومن
اإلنجليزي، و«هويتهد» الفرنيس، «برجسون» العرشين القرن فالسفة بني هؤالء وأشهر
وعالم الدين، رجال من رجل والفلسفية الرياضية بالبحوث العميق اشتغاله عدا وهو

الالهوت. علماء من
ويعتربون النظام، عىل دليًال التطور يعتربون من الطبيعيني العلماء بني ويكثر
كاألستاذ امللكي؛ العلوم مجمع يف أعضاء ومنهم الخالق، وجود عىل دليًال النظام
أن يدركون من العلم رجال من املسيحيني نحن منا «كثري يقول: الذي «جالدستون»
ونحن هللا، خالئق إىل النظر خالل من تبدوان الغاية، يف ووحدة النظام، يف وحدة هناك
النظام فكرة أو اإللهي، التدبري فكرة يبطل ال األنسب بقاء عن دارون مذهب بأن ندين
العناية اختارتها التي الوسائل إىل النظر سبيل لنا ويمهد الفكرة، هذه يؤكد بل املقصود،
مجرد وليست منتظم، قانون نتيجة أنها فنرى القدم، منذ مقاصدها لتدبري اإللهية

املتفرقة.» املفاجآت من سلسلة
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الخوارق عىل تقوم الدينية العقيدة أن اإلنكار يف فحجتهم الطبيعة، علماء من املنكرون أما
وبني الطبيعة، قوانني خرق عىل تقوم عقيدة بني التوفيق إىل سبيل ال وأنه واملعجزات،

القوانني. هذه تقتضيه بما الكائنات تفسري عىل يقوم علم
و«توماس األملاني، هيكل» «إرنست الطبيعة علماء بني الرأي بهذا القائلني وأشهر

زميله. من اإلنكار يف االعتدال إىل أقرب وهو اإلنجليزي، هكسيل»
بهذه وهي خارقة، معجزة تصديق دائًما تعني الدينية العقيدة «إن يقول: فهيكل
الطبيعية، العقل عقيدة وبني بينها التوفيق يف الرجاء ينقطع مناقضة عىل قائمة املثابة
من ويحق الطبيعية، فوق العوامل فرض إىل تذهب — العقل سنن خالف عىل — وهي
الذي َعى املدَّ الوحي ذلك وإن طبيعية، غري أو خرافية، يسميها أن يشاء ملن ذلك أجل
العلم إليها وصل التي النتائج أثبت مع يتفق مما ليس املسيحية عقائد عليه تأسست

الحديث.»
ال — االحتمال عن بُعدها يف شك ال التي األمور أمام — «إننا يقول: وهكسيل
إن نقول: بل الخارقة، املعجزة وقوع لتصديق املقنع الربهان طلب يف محقون إننا نقول
مأخذ الخارقة املعجزة تلك نأخذ أن قبل الربهان هذا نجد أن يتقاضانا األدبي الواجب
نرى ال — املقنع الربهان ذلك إىل الوصول من بدًال — كنا إذا ولكننا واالعتبار، الجد
كل يصدقوا أن يستطيعون أناس بني نشأت ومتى نشأت كيف نجهل حكايات إال أمامنا
هو إنما شعوري بأن أرصح فإنني الخنازير؛ بأجسام تتلبس الشياطني أن التصديق

جدية.» نظرة هؤالء شهادة إىل ينظر العاقل اإلنسان أرى أن من الدهشة شعور

التطور، مذهب قبول يف يتفقان اللذين الفريقني بني الخالف يدور املحور هذا مثل وعىل
يرجع ال االختالف هذا ولكن الدينية، الوجهة من داللته عىل الحكم يف يتفقان ال ولكنهما
ذهن تعودها التي التفكري وطريقة إليه النظر طريقة إىل يرجع وإنما ذاته، يف املذهب إىل
يراها واحدة فكرة من متناقضتني بنتيجتني الذهنان خرج فربما الفيلسوف، أو العالم

هللا. وجود إثبات يف البحث عن مغنية اآلخر ويراها هللا، وجود عىل برهانًا أحدهما
مكان عن — بالس ال — زمانه يف الفلك علماء أكرب بونابرت نابليون سأل وقد
من يعلمه فيما مكانًا لها يرى ال أنه جوابه فكان األفالك، حركات يف اإللهية العناية
عن يغني تفسريًا الفلك دورة تفرس وحدها الحركة قوانني إن يقول: كأنه الحركات، تلك
يراقب الذي الذهن أساليب يناقض التفكري من أسلوب وهو وراءها، أخرى علة إىل النظر
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بد ال وأنه غريه، دون الوجه هذا عىل حصولها يستلزم ال العقل أن ويعلم الفلك، دورة
عليه. فانتظمت الحركة من الوجه هذا لها اختارت التي اإلرادة عن البحث من إذن

واملعجزة، النظام إىل بالنظرة يتعلق التفكري من النمطني هذين بني الفارق ولعل
يستدل أن التفكري يف فطريقته اإللهية؛ بالعناية مؤمنًا بالتطور، القائلني من كان فمن
اإليمان مع تستغرب ال املعجزة أن ذلك بعد يرى وأن الخالق، وجود عىل الخلق بانتظام
يف املعجزات صنع يستدعي ما هناك كان إذا تستدعيها، التي والحكمة اإللهية بالقدرة

رأيه.
أن التفكري يف فطريقته الدينية؛ للعقيدة معطًال بالتطور، القائلني من كان ومن
إلثبات القوانني هذه خرق وبني الطبيعية، بالقوانني الكائنات تفسري بني متعذر التوفيق

الدين. عقائد
من الرؤساء معارضة أن املسيحيني الالهوت علماء عىل الغالب األخري الرأي لكن
يشء، يف الرأي سداد من يكن لم سنة، مائة قبل إعالنه عند التطور، ملذهب الدين رجال
املسيحية الديانة عىل تُحسب وال أصحابها، عىل تُحسب أن ينبغي املعارضة هذه وأن
عن ويُعربِّ املتعددة، أقواله عىل التطور ملذهب موافق وجه عىل التفسري تأبى ال التي
الالهوت وعلماء الرياضة علماء أكرب من عاِلٌم الغرض لهذا مؤلف كتاب يف الرأي هذا
«العلم كتاب وصاحب امللكي العلوم مجمع عضو كولسون، األستاذ وهو املعارصين،
مذهب إىل يرجع فيما سواء الفكرة، هذه عىل كله فيه الرأي ومدار املسيحية»، والعقيدة

الحديث. العلم مذاهب من غريه إىل أو التطور
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الطريق، معظم يف معه ويتمىش التطور، مذهب يوازي مذهب العظمى الخلق سلسلة
الغاية. إىل ينتهي وال البداية، من معه يبتدئ ال ولكنه

الضعة ترتيب يف متفاوتة درجات الوجود أن العظمى الخلق بسلسلة القول وصفوة
اإللهي الوجود مرتبة إىل وترتفع لها، صورة ال التي األوىل املادة من تبتدئ والرشف،
وخري رس، عنه يحتجب وال الجهل، له يعرض ال علم فهو والخري، العلم له تمحض الذي

إرادة. يف له يقع وال الرش يشوبه ال
قابلية وكل الوجود، حلقات من حلقة لكل انتظامها يف كاملة العظمى السلسلة وهذه
الحلقات، هذه إحدى من العظمى السلسلة تفرغ فال واألعراض، الصفات قابليات من
حلقات من حلقة مع الواقع يف توجد وال قط ليشء قابلية اإلمكان يف توجد أن يعقل وال

العلوي. أو السفيل الوجود

ح وضَّ الذي فهو اإللهي، بالحكيم امللقب أفالطون األقدمني بني املذهب لهذا األكرب والرائد
محض خري وهو — اإلله أن وهي عقلية، حجة عىل وبناه فلسفيٍّا، توضيًحا املذهب هذا
حقارة من يبلغ فمهما الوجود، بنعمة كان، ما كائنًا يشء، عىل يضن أن كرمه له يأبى —
من يصعد ألن ومستحق الخلق، من مرتبته يف الوجود من لحصته مستحق فهو شأنه
الكمال. إىل شوق من األشياء طبائع يف ركَّب وبما هللا، من بنعمة فوقها ما إىل املرتبة هذه
العبادات طريق من اليونان حكماء إىل الهند من وصل املذهب هذا أن والراجح
هما: اثنان؛ الفالسفة كبار من ناقليه وأسبق «األورفية»، النحل باسم ُعِرفت التي الرسية
نظام عىل معيشته يف ويتنطس األرواح، بتناسخ يقول وكالهما وإمبدوقليس، فيثاغوراس
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ومراس التقشف بني يجمع كان من أتباعهما وبني البدنية، والرياضة الصوفية الرياضة
العامة. مبارياتها يف ويفوز البدنية، الرياضة

وغري للروح، صالحة إىل: األغذية ويقسم اللحوم، أكل يجتنب فيثاغوراس كان وقد
أكل ويُحرِّم السباع، مأكل ألنها اللحوم أكل يُحرِّم كان وكأنه بهيمية، ألنها لها صالحة
أو لرتتفع األجساد بني تنتقل األرواح أن ويحسب البهائم، مأكل ألنه إليه وما الفول
يشبه ما املقتضبة األقوال من وله والروحانية، البهيمية ومراتب الخلق درجات يف تهبط
قسمة مع السنني، ألوف من مقدور بعدد يحسبونها التي األبدية الدورات يف الهند مذهب

وكونية. شمسية إىل السنني

وأعالها، أرشفها األربعة العنارص واعترب املادة، درجات م فقسَّ إمبدوقليس، بعده وجاء
الهواء، وعنرص النار، بعنرص ى وتُسمَّ العنارص باسم تُعَرف أن قبل بالجذور اها وسمَّ

الرتاب. وعنرص املاء، وعنرص
فالعاَلم وصغري، كبري عاملان: — العظمى بالسلسلة القول أصحاب عند — والعاَلم
ومن وسفلية، علوية كائنات من عليه اشتمل بما كله الكون هو Macrocosm الكبري
يحتوي ألنه اإلنسان؛ هو Microcosm الصغري والعاَلم ومادية، وبهيمية روحية مراتب
أو والخري، العلم صفات إىل االرتفاع ويتقبل درجة، وكل مادة وكل عنرص كل تكوينه يف
مرتبة إىل الهبوط يتقبل كما وأرفعها، أكملها عىل لإلله تمت التي والتدبري العقل صفات
خصائص من ويشء املادية، األجسام خصائص من يشء اإلنسان ويف دونها، وما البهيمية
الروح خصائص من ويشء الحيوانية، األجسام خصائص من ويشء النباتية، األجسام
اإللهية. الصفات من بها يقرتب التي املعرفة من ويشء جسد، بغري للمالئكة يكون الذي
العرب من وانتقل العرب، إىل واليونان الهند من العظمى السلسلة مذهب انتقل وقد
يف البابوية عرش تسنَّم رجل العربية الحكمة تالميذ من وكان األوروبيني، متصوفة إىل
يف آثارها وظهرت الثاني، سلفسرت وهو (٩٩٩م)، العارش القرن نهاية قبل سنة آخر
أن اإلسباني بالسيوس آسني األستاذ «ويرى الكبري، وألربت اإلكويني توما القديس أقوال
بغري عربي بن الدين محيي من مستمدة الغيب لعالم وأوصافه الصوفية، دانتي نزعات
أكهارت جوهان — الغربيني من الصوفيني الفالسفة أول أن املعلوم ومن كثري، ترصف
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الجامعة وهي باريس، جامعة يف ودرس عربي، ابن لعرص التايل القرن يف نشأ — األملاني
والعلوم».1 الحكمة يف األندلسية الثقافة عىل تعتمد كانت التي

هو هللا إن عربي: ابن لقول الغربيني املتصوفة من املقتبسني أسبق هو أكهارت ولعل
إىل يعيد جملته يف قول وهو عارية. فوجوده موجود من عداه ما كل وإن الحق، الوجود
Protagorasبروتاجوراس عىل ا ردٍّ حقيقة، كل مقياس هو هللا إن أفالطون: قول الذهن
بالحياة اإلنسان عىل أنعم هللا وإن الوجود، مقياس هو اإلنسان إن يقول: كان الذي
بني وليس سواه، دون اإلله به اختصَّ الذي األبدي للوجود محاكاة الزمن ألن «الزمنية»؛
درجة — العليا هللا صفة — العقل فيجعل يعود أفالطون ألن النهاية؛ يف تناقض القولني
مرتبة فوق بالعقل يعلو قد ولكنه املخلوقات، من دونه َمن يدركها وال اإلنسان، يبلغها

اإلنسان. تكوين يف بالعقل تمتزج التي املادة

القرون منذ األوروبيني عقول توجيه يف األثر من قليل غري نصيب أرسطو لفلسفة كان وقد
عىل املوجودات رتَّب ألنه العظمى؛ الوجود سلسلة يف أقوالهم، أو مذاهبهم إىل الوسطى
«النفس» يف مشرتكني فجعلهما والحيوان النبات بني وقارب الحس، من نصيبها حسب
والحيوان، الجماد بني النبات فيها يتوسط العقل رتب من رتبة يجعلها أن وكاد النامية،
الذاتي» «التولد ألن دونه؛ وما الحيوان بني حاسم فاصل للكائنات تصنيفه يف يكن ولم
قبل الحديث العرص وأوائل الوسطى القرون بعده وانقضت املمكنات، من تقديره يف كان

الحيوان. غري من الحيوان تولد استحالة للعلماء تظهر أن
مفكري من إليهم وصلت كما العظمى السلسلة فكرة األوروبيون الالهوتيون وتقبَّل
اإلنسان بخالص القول بني ينكرونه تناقًضا فيها يجدوا فلم ومتصوفتهم، العرب
اإلنسان، بها يتحىل التي اإللهية الصفة هو العقل إن وأفالطون: سقراط وقول باإليمان،
لألشياء بمعرفته اإلنسان وإن اإللهية، النعمة أفق إىل الدنيا الخالئق أفق من بها ويعلو
ملخلوقاته؛ الخري تدبري عىل هللا لقدرة محاكاة تدبريها عىل ويؤتمن ويملكها، يحتويها
واملعرفة، بالعقل املادة أوهاق من وخالصه باإليمان، اإلنسان خالص بني التناقض فإن
عىل والتعويل باهلل، اإليمان إىل سبيل الرشيد العقل أن املفكر اعتقد متى ويزول يبطل

والخالص. النجاة إىل تطلعه يف اإللهية الربكة

للمؤلف. األوربية الحضارة يف العرب أثر 1
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–١٠٧٩) إبيالرد فلسفة ظهور بعد إال الجوانب بعض من الرأيان يصطدم ولم
املمكنات، كل تستوعب رضورية الزمة بأنها العظمى السلسلة فرسَّ الذي ١١٤٢م)،
جميع يعلم وقدرته علمه يف الخالق ألن موجود؛ هو ما غري يشء يوجد أن فيستحيل
معارصه عليه فأنكر وإرادته، بعلمه يتعلق منها ممكن تحقيق عن يعجز وال املمكنات،
وقال: التفسري ذلك الثانية، الصليبية الحرب داعية ،(١٠٩١–١١٥٣) كلريفو دي برنارد
إنعامه ومن والرذيلة، الخطيئة عىل هللا غضب من به نؤمن أن ينبغي ما يناقض إنه

الخطاة. عىل بالخالص
اعرتاضه يف برنارد تأييد إىل يميل (١٢٢٦–١٢٧٤) اإلكويني توما القديس وكان
فيقول: املناقشة، هذه مثل يف رشد ابن عىل الغزايل ردود يعيد ويكاد إبيالرد، تفسري عىل
غريها خلق عىل قدرته ينفي ال فيها أودعها التي سنتها عىل املوجودات لهذه هللا َخْلق إن
فليس الصورة، هذه غري صورة يف أخرى مرة خلقها عىل قدرته ينفي وال عليها، زائًدا
هذه غري وسلسلة الحلقات، هذه غري حلقات لها تنتظم أن مانًعا الخلق سلسلة انتظام

مستحيل. غري املمكنات يف التبديل ألن املمكنات؛ لجميع هللا استيعاب مع السلسلة
كان بما فقال Pico Della Mirandola (١٤٦٣–١٤٩٤) مريندوال بيكوديال وجاء
قد مخلوق كل وأن وأدناها، املراتب ألرفع اإلنسان قبول من املسلمون املتصوفة يقوله
بمكان يتقيد ال فإنه اإلنسان؛ إال فوقه، ما إىل يعدوه ال الخلق سلسلة من مكانًا يلتزم
املقربني، املالئكة مرتبة إىل علوٍّا لنفسه، يرتضيه الذي املكان غري العظمى السلسلة من

والحرشات. البهائم مرتبة إىل سفًال أو
الشمس، األرضحول لدوران كوبرنيكوس كشف بعد اإلنسان مكان يف البحث وعاد
فقد املختار؛ املركز هذا عىل اإلنسان مكان وعن الخليقة مركز عن املناقشة وتجدد
العوالم لتلك يكون وأن السماوية، العوالم من له نظراء األريض للعالم يكون أن يجوز
تسلسل التي الفكرة أساس تزعزع لم املناقشة هذه ولكن العقالء، الخالئق من سكانها
يُعرف أن يمكن عالم كل ويف املعروف، العالم يف أعالها إىل أدناها من املوجودات
من اإلنسان مركز يف الباحثني عىل غالبة العظمى السلسلة فكرة وظلت عليه، قياًسا
قريب، زمن إىل والدين الحكمة فالسفة بها قال كما الشعراء فالسفة بها وقال الخليقة،
قصيدته (١٦٨٨–١٧٤٤) إسكندربوب اإلنجليزي الشاعر نظم الفكرة هذه أساس وعىل

اإلنسان: يخاطب فيها وقال اإلنسان، عن مقالة سماها: التي الكبرية

هللا بعلم اإلحاطة تدع وال نفسك، إذن اعرف
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اإلنسان هي املثىل اإلنسان دراسة إن
الوسطى الحالة من هذا برزخه عىل قائًما
خشونة يف عظيًما ظلمة، يف عاقًال مخلوًقا
يدري ال «شكوكيٍّا» يكون أن من أعلم
يصرب «رواقيٍّا» يكون أن من وأضعف

والراحة العمل بني معلًقا
والبهيمية اإللهية بني معلًقا

بدنه أو عقله إيثار بني يرتدد معلًقا
ليخطئ ولكن ويعلم ليموت، ولكن يولد

زاد أو علمه نقص الجهل به يحيط
والشهوة الفكر من فوىض يف أمره ويختلط

اإلساءة يتجنب أو نفسه إىل ييسء الذي هو وهو
لينحدر ونصفه لريتفع نصفه مخلوًقا

جميًعا لها وفريسة األشياء لجميع سيًدا
دائم خطأ يف يضطرب ولكنه وباطل، حق هو فيما الوحيد الحكم وهو

آٍن يف الغامض، ولغزها وسخريتها، الخليقة، فخر يزال وال

انكرست إذا «التي العظمى السلسلة هذه حلقات بني األوسط، اإلنسان مكان هو وهذا
سائرها». يف الخلل وقع إحداها

–١٧٠٠) الفصول قصيدة صاحب تومسون جيمس هو آخر شاعر بعده وجاء
له، حد ال الذي الكمال «بني العظمى السلسلة هذه طريف من الوجود فنظم ،(١٧٤٨

املرهوب». والعدم السفىل الهاوية حافة وبني

عرش الثامن القرن أواخر بني التوقف بعض العظمى الخلق سلسلة يف البحث وتوقف
يعرض البحث عن االنقطاع أن نعتقد وال ينقطع، لم ولكنه عرش، التاسع القرن وأوائل
فرتة البحث انقطع وإنما األزمان، من زمن يف الكون من ومركزه اإلنسان ملسألة
األحياء علوم ويف التطور، مذهب يف البحث مع قوة من يُستطاع ما بكل ليتجدد يسرية،
أو الحياة علم اليوم يشمل الذي الواسع النطاق هذا عىل خاصة، اإلنسان وعلم عامة،
وعلم «األنثولوجي»، البرشية األجناس وعلم «الزولوجي»، الحيوان وعلم «البيولوجي»،
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ومركزه اإلنسان عن العامة باملعلومات تتصل شتى مباحث عدا «األنثروبولوجي»، اإلنسان
واملفكرين. الفالسفة وآراء الطبيعة، علماء آراء يف الكائنات بني

األوروبيني، إىل مصادرهم أهم نقلوا الذين العرب عند العظمى السلسلة إىل ونعود
ا عامٍّ دستوًرا يجعلوها ولم شتى، مصادر من — تقدم كما — عرفوها إنهم فنقول:
مكان ألن السلسلة؛ بتلك القائلني مذاهب عىل مكانه لإلنسان ويقرر باملوجودات، يحيط
سلسلة إىل ينسبه له بمكان القول عن أغناهم الكريم القرآن آيات يف ورد كما اإلنسان

اآلدمية. الخالئق بغري إلحاقه يف األقدمني طريقة عىل لزاًما بها ويلحقه الخلق،
من متفرقة مواضع يف السلسلة ترتيب إىل تشري أقوال العرب لحكماء ُعرفت وإنما

الدين. أو العلم بحوث
من التطور» مذهب قبل «التطور فصل يف تقدم كما املوجودات آفاق ترتيب ومنها

الكتاب. هذا
النفس من ابتداء مراتبها، بني والتفرقة والعقل» والروح «النفس عىل الكالم ومنها
عىل تعلو التي الروح إىل النامية، الخالئق يف مشرتكة قوة يجعلها أرسطو كان التي
التي اإللهية الصفة وهو العقل، إىل دونه، ا عمَّ اإلنسان بها ويمتاز االعتبار، هذا يف النفس
املوجودات منه تقرتب الذي املحرك أو الخالق أفق من بها ويقرتب اإلنسان، بها يتحىل

الكمال. إىل وشوقه املعرفة، إىل اإلنسان حركة وأرشفها إليه، حركتها بمقدار

إىل تُنسب أبيات يف جاء كما املتصوفة، بني األصغر والعالم األكرب بالعالم القول وُعرف
اإلنسان: عن ومنها إليه، نسبتها تتحقق ولم طالب، أبي بن عيل اإلمام

ت��ف��ك��ر وم��ا م��ن��ك وداؤك ت��ش��ع��ر وم��ا ف��ي��ك دواؤك
األك��ب��ر ال��ع��ال��م ان��ط��وى وف��ي��ك ص��غ��ي��ر ج��رم أن��ك وت��زع��م

بالتفكري األمر من الكريم القرآن آيات يف ورد ما بعقله اإلنسان بنجاة القول ووافق
رضبني بني واملتنسكون املتصوفة فرَّق ثم اإلسالم، حكماء من كثريون به فقال والتدبر،
قصد دون به يلتوي واآلخر الهداية، سنن عىل بصاحبه يستقيم أحدهما املعرفة؛ من

آخر: فصل يف املتقدم كالمه بعد مسكويه ابن قال وكذلك السبيل،
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حتى صحيح، وقصد قويم منهج عىل اإلنسان ساق ربما الشوق هذا إن
اعوجَّ وربما ذلك. يتفق وقلما التامة، سعادته وهي كماله، غاية إىل ينتهي
إىل بك حاجة وال ذكرها، يطول كثرية ألسباب وذلك والسنن، السمت عن به
ربما لألجسام املدبرة الطبيعة أن فكما خلقك. تهذيب يف وأنت اآلن علمها
تطرأ وآفات به، تحدث لعلل الطبيعي؛ للجسم بتمام ليس ما إىل شوقت
طبيعة يكمل ال مما مجراه، جرى وما الطني أكل إىل يشتاق من بمنزلة عليه،

ويفسده. يهدمه بل الجسد،
ال الذي والتمييز النظر إىل اشتاقت ربما الناطقة النفس أيًضا كذلك
تعوقها التي األشياء إىل يحركها بل سعادتها، نحو يشوقها وال يكملها
احتاج كما روحاني نفساني عالج إىل يحتاج فحينئذ كمالها، عن بها وتقرص
إىل الناس حاجات تكثر ولذلك جسماني، طبيعي طب إىل األوىل الحالة يف
الفائقة الطباع تلك وجود فإن واملسدِّدين؛ املؤدبني وإىل واملنفعني، املقوِّمني
يف إال توجد ال الوجود، عرسة السعادة إىل توقف غري من بذاتها تنساق التي

البعيدة. واملدد الطوال األزمنة
الذي املبدأ فيه نلحظ أن يجب غايتنا إىل يؤدينا الذي الحق األدب وهذا
الطبيعية األمور إىل منها تدرج الغاية لحظت إذا حتى الغاية، مجرى يجري
أن وينبغي الرتكيب. طريق عىل أسفل من يبتدئ ثم التحليل، طريق عىل
إليها وبالوصول أقرب، إليها فهو ما، فضيلة نحو معد إنسان كل أن يعلم
اتفق من إال اآلخر، سعادة غري الناس من الواحد سعادة تصري ولذلك أحرى،
غاياتها، غاية وإىل األمور، غايات إىل فينتمي فائقة، وطبيعة صافية نفس له

بعدها. سعادة ال التي القصوى السعادة وأعني

مسكويه، ابن أمثال من الحكماء يرى كما معرفتان املعرفة أن املتصوفة ويرى
ما اللدنية باملعرفة ويقصدون كسبية، ومعرفة لدنية معرفة إىل يقسمونها ولكنهم
وهي الجسد، وقمع النفس برياضة إليه ويهتدي واالسترشاق، باإللهام اإلنسان يدركه
من روى فيما الخري أبي بن سعيد قول حد عىل والدراسة، التعليم معرفة غري معرفة
بعكازه.» األعمى هذا إليه وصل املصباح ضوء عىل يُرى ما «إن سينا: ابن عن كالمه

اإلنسان عقل بها يقابل حالة أنه الصادق الحدس عن سينا ابن قول ويتممه
والربهان. بالدرس ابتداء يدرك ليس ما والتوفيق باإللهام فيدرك جميًعا، العقول مصدر
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املوجودات، حكمة يف الغزايل اإلمام اإلسالم حجة ملذهب بيان الفصل هذا غري ويف
سلسلة عن يقال ما أمثل وهو واألرضني، السماوات خالئق بني اإلنسان خلق وحكمة

الكريم. القرآن هدى عىل السنة، أهل بتفسري العظمى الخلق
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ة يَّ الَبَرشِ

وهذه الفقاريات. بني Primates األوائل ومن ،Vertedrates الفقاريات من اإلنسان
وهي العليا، والقردة اإلنسان وتشمل ،Anthropoids بالبرشيات أحيانًا تسمى األوائل

والجيبون. والشمبانزي، واألورانج، الغوريال،
،Hominidae اإلنس اسم وهو يميزه باسم البرشيات بني من اإلنسان ويختص
االسمان، هذان فيفرقهما ،Simidae النسانيس باسم عمومها عىل القردة تختص كما

البرشيات. اسم يجمعهما حيث
من بقية وجدت الذي الكائن عىل يطلق اإلنس اسم أن األحياء علماء بعض ويرى
البقية تلك وجد الذي Dubois دبوا الدكتور عليه وأطلق جاوة، حفائر يف جمجمته
الدماغ باتساع وامتيازه قامته، اعتدال عىل بقاياه لداللة Pithecanthropus؛ Erectus
اليوم له بقيت التي بمزاياه اإلنساني النوع أن اليوم الغالب الرأي ولكن البرشيات، عىل
بني قليل غري اختالًفا هناك وأن الجمجمة، تلك لصاحب اإلنسية الخصائص يف مخالف
الناطق الحيوان اسم اليوم عليه يطلق الذي اإلنسان وبني قبيله، من الحفائر أنايس
برش، بمعنى «هومو» الالتينيتني: الكلمتني من ،Homo Sapiens املميز أو العارف أو

كياسة. ذي أو إدراك، ذي أو فهم، ذي بمعنى و«سابيني»

العلمية الكتب أقدم أثبتها كما الحيوان علم يف اإلنساني النوع خصائص هنا وننقل
وأوجه عليه، االعرتاض أوجه بإيراد وعنيت العربية، باللغة التطور مذهب بحثت التي
علم قررها كما الترشيحية، الوجهة من البرشيات من وغريه اإلنسان بني االختالف
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حياة علم يف األذهان «تنوير كتاب به ونعني عرش، التاسع القرن نهاية قبل الحيوان
نظارة من بطبعه اإلذن صدر وقد زلزل. بشارة الدكتور ملؤلفه واإلنسان»، الحيوان
مجلة بمطبعة ذلك بعد طبعه وتم ،١٢٩٧ سنة رجب ١٣ بتاريخ باآلستانة املعارف

اإلسكندرية. يف الجامعة
األول: املجلد من (١٦٧) الصفحة يف املؤلف قال

أقرب شك ال هي التي القرود بتلك املقابلة سبيل عىل اإلنسان إىل نظر فإذا
سلسلة ألن قدميه؛ عىل القامة منتصب ماٍش اإلنسان أن يرى إليه، الحيوانات
ذلك. من يشء للقردة وليس الصلب، ويف الظهر ويف العنق يف مقوسة ظهره
يؤدي ألنه الدماغ؛ نمو زيادة — املدققني بعض قال ما عىل — ذلك وعلة
عليه وبناء األطفال. يف استوائها عدم بدليل الجلسة؛ فتتغري القحف، كرب إىل

الفقري. العمود عىل الجمجمة الستواء سببًا للبدن الرأس موازنة تكون
هي مما أوضح املتمدنني يف تكون املذكورة الثالثة األقواس إن وقالوا:
الحيوانات أكثر يف البدن مع الرأس موازنة فإن الجملة وعىل املتوحشني. يف
بالعضالت القردة ويف فيها، ا جدٍّ قوية وهي العنقية، باألربطة تناط اللبونة
أطول فيها وهي الشوكية)، (النتوءات والسناسن القذال يف تندغم التي املتينة
عىل الرأس حفظ الرأس وعىل عليها ويتوقف بضعفني، اإلنسان يف مما وأغلظ

لذلك. الصدر عىل يضغط فال األفقي الوضع
الربوز ثقل مع يتكافأ جمجمته ثقل ألن اإلنسان؛ يف كذلك األمر وليس
واألربطة للعضالت يكون أن بدون الهامة عىل الرأس فيستوي الوجهي،
األمام؛ إىل الرأس ميل ومقاومة املذكورة، املوازنة عىل املحافظة إال العنقية
Procea بروقا األستاذ قال ضعيفة، اإلنسان يف األربطة هذه كانت ولذلك
عىل ماشيًا واستوائه اإلنسان قامة انتصاب يف السبب إن كثريون: وتابعه
الحركة، مطلقتي اليدين تجعل املشية هذه ألن الدماغ؛ نمو هو إنما قدميه

األفق. إىل متجًها والنظر
يظهر فال الفقرية، األقواس عديم ألنه الدبابات؛ يشبه اإلنسان وطفل
عليها، يَُعوَّد التي الجلسة يف رأسه يضبط الطفل ابتدأ متى إال العنقي القوس
القوس يتكون غالبًا الثانية السنة ويف عمره. من الثالث الشهر يف وذلك
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للعمود السفيل للقطر والصلبية الظهرية العضالت فعل جراء من الظهري
يدرج. الطفل يبتدئ إذ وذلك الفقري،

ويتوقف اإلنسان، تقويم حسن عنها يصدر التي الخاصة فإن وبالجملة
املدنية يف األمم مراتب بحسبها وتتفاوت الحيوان، سائر عىل امتيازه عليها
أن عىل الباحثون أجمع وقد الجمجمة. حجم وزيادة الدماغ، نمو هي إنما
ويف غراًما، ١٣٦٠ الرجال يف متوسطه يكون األوروبيني يف الدماغ وزن معدل
نقص وما غراًما، ١٠٢٥ وأدناه غراًما، ١٦٧٥ وأعاله غرام، ١٢٠٠ النساء

آفة. أو لعلة البالهة عىل يدل ذلك عن
املتوسط وزنه ومعدل دماًغا، الحيوانات أكرب باإلنسان الشبيهة والقرود
من ذلك عدَّ وقد غراًما. ٤٢٠ األورانج يف بلغه ما وغاية غراًما، ٣٦٠ فيها
الوجهي، الربوز ويقل القحف سعة تزداد الدماغ نمو قدر وعىل الشواذ.
فإذا ، يُبنيَّ أن من أوضح القبيل هذا من والحيوانات اإلنسان بني والفرق
إذا ما بخالف الوجهي، الربوز ترى ال األعىل من إنسان جمجمة إىل نظرت

الحيوانات. من وغريها القردة جمجمة إىل نظرت
األمام إىل شاخًصا الوجه ترى جانب من القرد جمجمة إىل نظرت وإذا
معرفة عىل ويستدل البهيمية. الخصائص من وذلك مستطيًال، خطٍّا يؤلف
الوجهي الجزء فإن ذلك عن وفضًال الوجهية، بالزاوية الربوز هذا درجة
إذا القرود، يف عليه هو ما بخالف اإلنسان يف النتوء قليل الوجني للعظم
اإلنسان، جمجمة يف املؤخر الثقب ترى ال الوراء من الجمجمة إىل نظرت

القرود. جمجمة يف منه قسًما أو كله وتراه
غري القرود يف البهيمية والصفات الرشاسة عىل الدالة األعراف وهذه
يرتتب التي املضغية العضالت نمو عن فيها الزمة وهي اإلنسان، يف موجودة
عليها يتوقف التي القذال عضالت نمو وعن الضخمني، الفكني تحريك عليها
الندغام يتسع ال الصغري الحيوان قحف أن ومعلوم العنق. عىل الرأس إسناد
أن نموه إبان يف العظمي النسيج اضطرت ُوجدت فحيث فيه، العضالت هذه
يف توجد ال األعراف هذه أن ذلك عىل والدليل عرًفا. فنشأ مندغًما، لها يهيئ

الصغرية. القرود
كانت وملا الغول، عنق يف البارزة الشوكية النتوءات عن يقال ذلك ومثل
يتوازن لم القرود سائر يف هي مما األورانج يف أصغر والنتوءات األعراف هذه
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باألكياس ُخصَّ ولذلك صدره، عىل مدىلٍّ الثقيل الخطم فريى بدنه، عىل رأسه
فخطمه الجيبون أما الهواء. مجرى عىل خطمه لضغط تلطيًفا الحنجرية
فهو فيه، موجودة غري الحنجرية واألكياس النتوء، قليلة وأعرافه صغري،
ألنه اإلنسان؛ عن كثريًا يبعده ذراعيه طول ولكن اإلنسان، إىل القرود أقرب

هراوته. عىل اإلنسان يتوكأ كما مشيه يف عليهما يتوكأ
يف فهو الرِّْجل؛ إبهام والقرود اإلنسان بني الفارقة الخصائص ومن
ليس وهو ويالمسها، األصابع من كالٍّ يقاوم ألنه اليد؛ بإبهام أشبه القرود
أنه كما القامة، وانتصاب امليش حالة فيه يناسب ألنه اإلنسان؛ يف كذلك

واإلمساك. التسلق حالة القرد يف يُناسب
اإلنسان فأسنان وحجمها؛ األسنان شكل تباين الخصائص هذه ومن
راعتك الصورة يف تأملت وإذا القرود، يف هي مما أصغر جسده إىل بالنسبة
فكبرية الحيوانات هذه يف والطواحن النواجذ أما أنيابه. الغول منظر من
وضع فإن ذلك عدا وما الجمجمة، من الوجهي القسم طول إىل بالنسبة ا، جدٍّ
حيث القرود؛ يف يُرى ملا خالًفا منتظم نسق عىل اإلنسان نسخ يف األسنان
والخصائص الفك، أسنان فيه تتداخل خالءٌ وثناياه العلوي الفك نابي يتخلل
طرق اختالف ألن والعمران؛ املدنية بتقدم وضوًحا تزداد إلنسان املميزة
أقواس يف ترى كما الطبيعية الحالة عن فتبتعد تنويعها، إىل يؤدي املعاش

املتوحشني. يف هي مما وضوًحا أكثر املتمدنني يف فإنها الفقري، العمود
االجتماعية، البرش تواريخ لدراسة الحيوان علم إىل اإلنسان علوم وترجع
بخصائصه اإلنسان وجد منذ الثقايف تقدمهم دراسة يف أحيانًا إليه ترجع كما
يف اإلنسان هذا وجود وقبل ،Homo Sapiens الناطق للحيوان املعروفة
البدائية. الخشونة من يشء عىل اآلالت فيها استخدمت التي السحيقة العصور
بسطه كما التطور بمذهب تأثرت قد العلوم هذه أن — هذا أجل من — ويشيع
التي املتشعبة املعلومات أن األصح ولكن بعده، من دارون بسطه وكما المارك،
واللغويني الجغرافيني ورحالت األرض، وطبقات الحفائر درس من عت تجمَّ
مذهب يف البنيِّ أثرها لها كان قد الحديث والعالم القديم العالم أرجاء بني
وعلم السالالت، علم ومنها: املتعددة، اإلنسانية العلوم سائر ويف التطور

اللغات. بني املقارنة وعلوم النفس، وعلم االجتماع، وعلم اإلنسان،
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وانترشوا وجدوا البرش أن اإلنسانية العلوم بني املتشعبة املعلومات هذه ومحصل
نحو قبل Miocene «امليوسيني» العرص منذ القديم العالم من متقاربة جهات عىل
برشية وطبقة الناطق الحيوان بني متوسطة حالة عىل يومئذ كانوا وأنهم سنة، مليوني
نحو منذ الجليدي العرص ابتداء بعد اإلنسان خصائص تميزت ثم الطبقة، هذه دون
ال والحجارة العظام من وصاغها اآلالت، استخدم الذي اإلنسان ولكن سنة، مليون
سنة. ألف ومائة ألف مائتي بني العلماء تقدير يف ترتاوح مدة قبل جيلٌّ تاريخ له يُعرف
الحجري العرص منذ الثالث القارات بني اإلنسانية الجماعات انتشار بداية وكانت
الحياة وهي مزاياه، بأكرب اإلنسان فيه تميَّز الذي الحديث الحجري العرص تاله ثم األول،
وتدجني املخلوقات، سائر وتسخري والنار، اآلالت استخدام عىل والقدرة االجتماعية،
وتأتي الصيد، يف به لالستعانة الكلب تدجني مرحلة أُوالها متتابعة؛ مراحل عىل األوابد
االنتقال ويف الزراعة يف بها لالستعانة والحصان؛ والحمار املاشية تدجني مرحلة بعدها

واملاء. الكأل يوجد حيث مكان إىل مكان من
أن بها استحق التي املنزلة وبلغ الخليقة، زمام اإلنسان ملك املراحل هذه ويف
وظواهر والنبات الحيوان عىل السيطرة سبيل له وتمهد املخلوقات، سيد نفسه ي يُسمِّ
تقدم اإلنسان أن البرشية السالالت علماء بعض ويعتقد إليها، احتاج حينما الطبيعة
— واألهم — الثاني شأوه تقدم ثم الطبيعة، وظواهر للحيوان رصاعه يف األول شأوه
يف وملكاته األول شأوه يف ملكاته بني الفارق واتسع نوعه، أبناء وبني بينه رصاعه يف
والحيلة الحيوان، عىل للتغلب تلزم التي الحيلة بني الفارق اتساع بمقدار الثاني شأوه
كلما للتغلب أخرى وسائل البتداع تلزم ثم اآلدميني، من أمثاله عىل للتغلب تلزم التي

املشرتكة. وسائلهم يف الناس تساوى
يف تختلف ال واحدة، ساللة الحيوانات وتدجني اآلالت شيوع قبل الناس كان وقد
كالفوارق عنرصي فارق عىل يدل ما األثرية بقاياهم بني يظهر وال واأللوان، املالمح

والحديث. القديم العاملني سكان من البرش سالالت اليوم بها تختلف التي

السالالت الختالف الطريق وفتح السكن، مواقع فرَّق البرش بني التغالب ابتداء ولكن
منه الهجرة عىل أو باملسكن، االحتفاظ عىل العقلية والقدرة واملناخ اإلقليم حسب عىل
ى تُسمَّ التي وهي املشهورة، األربع السالالت ظهور التفرق هذا إىل ويُعزى غريه، إىل
البيضاء، وهي: البرشة؛ ألوان أسماء أوضحها مختلفة، بأسماء السالالت علماء عند
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ترتاوح لونًا وثالثني أربعة العلماء بعض أحىص وقد والسوداء. والصفراء، والسمراء،
التمييز عند األربع السالالت تلك إىل تئول كلها ولكنها الفاحم، السواد إىل الشقرة من

الجسدية. ومالمحها بأشكالها بينها
والفك واألنف الشعر شكل — البرشة لون غري — السالالت بني الفوارق وأبرز
بينهما بما القارات بني انفصلت التي السالالت بني القرابة تُعرف وقد القامة، وطول
وسكان األصالء أمريكا سكان أن فريجحون غريه، دون الشعر شكل يف التقارب من
وخشونته، الشعر استقامة يف التشابه من بينهم ملا واحد؛ أصل من الرشقية آسيا
البرش سالالت بني الفوارق أبرز تعليل اليوم أمكن وقد السواد، إىل الضارب ولونه
كما الحرارة، فعل إىل األسود والجلد األفطس األنف فنُسب واألقاليم، املناخ بأسباب
وقاية إىل سكانه واحتياج اإلقليم، برد إىل األبيض والجلد الطويل األقنى األنف نُسب
وبمثل البرشة. عىل األشعة وقع يلطف حيث الجلدية الصبغة عن واستغنائهم الرئة،
وبني والتجعد، الخشونة وبني والتموج، النعومة بني الشعر اختالف يُعلِّلون السبب هذا
عنرصية خاصة تعليل يصعب وال وامللمس، الشكل يف الصويف والشعر الحريري الشعر

املعيشة. وأحوال املناخ إىل ترجع العلل من مجموعة أو بعلة واحدة
املناخ بأسباب تعليًال الجسدية الفوارق هذه من أصعب الفكرية الفوارق أن إال
إىل أدنى هي أو والتقسيم، للضبط قابلة ألنها اللغة؛ فوارق وأبرزها املعيشة، وأحوال
عالمات تكون وقد النفسية، والبواعث التفكري فوارق من والعالمات بالضوابط التقسيم

واالعتقاد. الشعور وفوارق الفكرية، الفوارق جالء عىل به يُستعان مما اللغة
والسالالت األجناس حسب عىل تنقسم قد — علمائها بعض تصنيف يف — واللغات
عائلة أو واحدة لغة يف األمم الشرتاك االختالط؛ فيه يقع تقسيم ولكنه تتكلمها، التي
هذا من وخري وعنارصها. أجناسها يف متباعدة أصول إىل انتمائها مع واحدة، لغوية
يف النحو وقواعد الكلمات وتكوين تكوينها حسب عىل اللغات م تُقسَّ أن التقسيم
بينها، للموازنة كافيًا ضبًطا بينها الفوارق يضبط تقسيم وهو وتركيبها، مفرداتها

وتعبرياتها. تراكيبها يف والتأخر الجمود وعوامل التقدم عوامل بني واملقابلة
ولغات التجميع، ولغات النحت، لغات إىل التكوين حيث من اللغات وتنقسم
بإدخال والصفات واألفعال األسماء فيها تتكون التي هي النحت فلغات االشتقاق؛
اصطالح يف بالغروية اللغات هذه وتسمى بها، إلحاقها أو عليها الصغرية املقاطع

.Agglutinative األوروبيني:
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يف عمله التنغيم فيها ويعمل النحت، فيها يقع التي اللغات هي التجميع ولغات
هذه فروع ومن إليها، تُضاف أو الكلمات عىل تدخل التي الزيادات مع املدلول اختالف
مرتبة، غري أو مرتبة مقاطع عدة من تتألف جملة يف وأفعاله أسماؤه تتكون ما اللغات
أن التكوين هذا تتكون التي اللغات عىل ويغلب الكلمات، جميع يف واحد نسق عىل

التجميع. جانب إىل بالغروية وصفها مع ،Polysynthetie باملجمعة تسمى
وتجري مادة، كل يف الثالثي الفعل فيها يعم التي اللغات هي االشتقاق ولغات
اختالف فيها ويكثر معانيها، بحسب األوزان بني املخالفة عىل فيها الرصف قواعد

الجملة. من موقعها حسب عىل الكلمات أواخر يف الحركة

املغولية اللغات يف التجميع يشيع كما الجرمانية، الهندية اللغات يف النحت ويشيع
السامية. اللغات خصائص من فهو االشتقاق أما األصيلة. األمريكية القبائل ولغات
الحركة مراعاة مع واطراده، االشتقاق بعموم بينها من تنفرد أن العربية اللغة وتكاد

املفيدة. الجمل من مواقعها حسب الكلمات أواخر عىل
وال جميًعا، اللغات هذه تطور يف عملت عامة قواعد عىل اللغويون اتفق وربما
االنفعالية الكلمات أن العامة: القواعد هذه ومن سائرها، دون منها لغة بها تختص
يصدر ما االنفعالية بالكلمات ويريدون الفكرية، اإلرادية الكلمات من أسبق التقليدية
الدهشة، أو الفزع أو الفرح عن تعرب التي والصيحات األصوات من عفًوا اإلنسان عن
البلبل، كاسم Onomatopaeic؛ الصوتية املحاكاة قبيل من أحيانًا فيه الكلمة تكون وما

مجراها. جرى وما والوسوسة والقطع الدق وألفاظ والككو،
القياس عىل فيه ويجري املتكلم يقصده ما كل الفكرية اإلرادية بالكلمات ويريدون

ومعنى. لفًظا أو لفًظا، املتشابهات عىل الواحدة القاعدة وإطالق واالستعارة
انتظمت التي اللغات تلك الثقافة يف والتقدم التطور ُسنَّة عىل اللغات وأكمل
الرتاكيب قواعد و ،Morphologie الرصفية قواعدها و ،Phonologie الصوتية قواعدها
تطور قياس يف والعبارية والرصفية الصوتية الظواهر إىل ويُضاف ،Syntax والعبارات
التعميم؛ عىل املفردات ويف إجماًال، الصفات يف والتخصيص التمييز ظاهرة اللغات
القلة جمع وبني والجمع، واملثنى املفرد وبني والجماد، واملؤنث املذكر بني كالتمييز
التي املزايا من جميعها وهي الالزمة. والصفات العارضة الصفات وبني الكثرة، وجمع
العالمات برسد يكتفي ملن ذلك جاز إذا عرًضا بها يمر أن العربية اللغة لكاتب يحق ال

وقواعدها. لغته عىل تطبيقها عند داللتها، ويغفل اللغوية
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خاصة، بصفة الناطق اإلنسان تطور وعىل اإلنساني، التطور عىل الكالم صدد ففي
التطور من العربية اللغة مكان عىل اللغوية الدراسات داللة إىل يشري أن للباحث يحق

والتعبري. النطق خاصة وهي الكربى، اإلنسانية الخاصة وتحقيق
عىل وتقدمها اللغة سبق عىل فيه شك ال دليل الفكرية القواعد عىل اللغة فقيام
غري عىل بالتكرار أو الصوتية باملحاكاة سواء الكلمات، وضع يف الجزاف االرتجال لغات
دليل منها والصفات األسماء ترصيف ويف مادة، كل فعل يف القاعدة وشيوع قياس،
أصوات عىل موقوف غري واملعاني األحداث عىل وتعميمه التعبري، يف التفكري سبق عىل
الحقيقي الوضع بني الجمع وإمكان االستعارة، شيوع ذلك ويتبع واملحاكاة، االنفعال
بني املضاهاة عىل الكلمات وبناء املعاني، لتوسيع املتكلم كالم يف املجازي والوضع

املدلوالت.
علماء من فريق كل يأخذ متفرقة أقوال Homo Sapiens الناطق اإلنسان قدم ويف

مخالفيه. قول عن االبتعاد بعض ويبتعد منها، بقول البرشية األجناس
أصل إىل تنتمي املعمور العالم يف البدائية الثقافات أن سميث واليوت بريي ورأى
القبائل إىل ثم القريبة، القبائل إىل انحدرت ومنه النيل، بوادي الثقافة أصل وهو واحد،
نصيبها حسب عىل بتقدمها، تقدمت أو بانتكاسها، وانتكست معها، فتخلفت البعيدة،

التقدم. من
يشمل وأنه أصوله، يف ذلك من أوسع األوىل الثقافة نطاق أن األكثرين ورأي
الهند من الشمال وأقاليم النهرين، ووادي املتوسط، األبيض للبحر الرشقي الحوض

والصني.
اآلثار بني واملقارنة االستقصاء يتكلف وال املنطقي، باملفهوم يأخذ الذي والرأي
لم ولو األرض، بقاع من بقعة يف وجد حيثما الناطق اإلنسان تقدم برضورة يحكم
مانع وال واملخلفات، اآلثار عليها تدل عنرصية أو جغرافية برابطة البقاع هذه ترتبط
االتصال جاز وإن اليابان، وثقافة املكسيك ثقافة استقالل من الرأي هذا أصحاب عند

التاريخ. عصور قبل قديًما بينهما

املتوالية، ثقافاته وعىل الناطق، اإلنسان عىل الطوال األشواط هذه مضت وقد واآلن،
وجهات بني الطرق مفرتق عىل يقوم «النوع» هذا أن البرشية الدراسات علماء يعتقد
وترشع مسبوق، غري نهج عىل به تستقيم قد املجهول الغد يف قبلة وبني جميًعا، األمس
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أو الغابرة حضاراته يف مثال لها يعرف لم وآحاده أقوامه بني العالقات من دستوًرا له
املعارصة. حضاراته

استغرقتا شاسعتني مرحلتني عىل — تقدم كما — انقضت قد الغابرة األشواط إن
اإلنسان بني الرصاع ومرحلة الطبيعة، مع الرصاع مرحلة السنني: من األلوف مئات

املعمور. العالم سيادة عىل للغلبة واإلنسان
الفكري عملهما ويف واالجتماعي، السيايس عملهما يف ماضيتني املرحلتان تزال وال
ينته ولم التاريخ قبل بدأ النار الستخدام امتداد هو إنما الذرة تسخري فإن واألخالقي؛
هي إنما القارات بني املوجهة الصواريخ وإن العرشين، القرن أواسط حتى غايته إىل
علماء من — للغد املستطلعون ويتساءل القرون، ألوف قبل الحجري السالح امتداد

جديد؟ من هل — وغريهم البرشية الدراسات
غري القديم أن تُنبئنا للنظر املكشوفة فاألحوال املجهول، الجديد يف شك يكن فإن
العالم، أجزاء بني الدائم التقارب هذا هو إنما القديم عىل طرأ الذي التغيري وأن القديم،
العاملية الوحدة وهذه والجماعات، األمم مصالح يف األعماق إىل املتغلغل التشابك وهذا
والبعيد القريب معها يصيب وال يصيبها، بخطر الناس من جماعة فيها تنفصل ال التي

وطبقات. طوائف أو كانت شعوبًا الجماعات، من
لتغليب أمتني بني رصاًعا باألمس كان أنه منه وتغريَّ األمم، بني الرصاع بقي
أمم من شطرين بني رصاًعا اليوم فأصبح األمتني؛ حول املعمور العالم عىل إحداهما
أو القوة بسالح كله العالم عىل «أيديولوجية» أو اجتماعية نحلة لتغليب كله العالم
بإحدى اإلنسانية يطالع الذي املجهول الغد هو الرصاع هذا ومصري الدعاية. سالح
«التضامن» ُسنَّة عىل واألخالق والتفكري الحكم دساتري فيها تجري عاملية وحدة حالتني:
تئول جائحة حرب أو الدساتري، هذه تفصيالت يف املتخالفني بني ولو والتسامح،
شوط أوائل إىل باألمم وتعود واالنتكاس، الشتات إىل والعقلية النفسية واآلداب بالثقافة

دهور. منذ املرتوكة جاهليتها إىل أخرى كرة يعيدها جديد
وسائل من له يفتح بما القيامة، تلك أو البعث، ذلك يرصد أن اليوم العلم وعىل

املجهول. والغيب املعلوم الواقع إىل النظر
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بقوله: أرسطو عنها عرب التي االجتماعي الحيوان فكرة تحتويه األخالقية املذاهب أوسع
«حيوان بأنه وصفته حني الكون يف وحيًدا نموذًجا وجعلته بالطبع.» مدني اإلنسان «إن

االجتماع. صفة النطق صفة فيه تالزم اجتماعي حيوان بأنه وصفته ثم ناطق»،
االجتماعية وبالفطرة بالنطق يوصف حيوان األرض وجه عىل األحياء بني فليس

اإلنسان. غري
الكائن هذا يعترب اسم ألنه مذهب؛ عن يغني العربية باللغة وحده «اإلنسان» واسم
من الكلمة يف بما الشعراء لعب وقد لغريه. تُنسب حني االجتماعية لأللفة أساًسا الوحيد

تمام: أبو فقال اللفظي الجناس

ن��اس��ي ألن��ك إن��س��انً��ا س��م��ي��َت ف��إن��م��ا ال��ع��ه��ود ت��ل��ك ت��ن��س��ي��ن ال

غريه: وقال

ي��ت��ق��ل��ُب أن��ه إال ال��ق��ل��ب وال ل��ن��س��ي��ه إال اإلن��س��ان ��ي س��مِّ وم��ا

فاملكان املعنى؛ هذا أصل عن لنا تبني وحديثًا قديًما الكلمات بني املقابلة ولكن
مسكنه، يف اإلنسان يألف الذي هو األنيس والحيوان الناس، يسكنه الذي هو األنيس

الوحوش. هم وسكانه املوحش، املكان فهو الخالئق أو األمكنة من ذلك وغري
الصحراء يف البادية أهل فيطلق الحديثة، البدوية اللهجات إىل املعنى هذا ويرسي
ذلك وراء ما عىل الخالء اسم ويطلقون املأهول، الشاطئ عىل «العرشية» اسم الغربية
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عرشة يف الحيوان وال اإلنسان يسكنها وال ترعى، وال تُزرع ال التي الصحراء رمال من
طويلة.

محيط مذهب إىل تهتِد لم — اإلغريقية الفلسفة عهد منذ — األوروبية الحضارة إن
التي األخرى املذاهب لباب إىل منه أقرب وال املذهب، هذا من أوسع األخالقي» «باإلنسان

الحضارة. هذه يف بعده ظهرت
تكون أن من به ألصق وتفكريها لغتها يف اإلنسان فصفة العربية الحضارة أما
الحضارة هذه يف اإلنسان صفة إن معناه. غري أو معناه يف أخرى مذاهب تقابله مذهبًا
البادية من الصفة هذه «تنبت» أن عجب من وما عنه، ينفك ال الذي اسمه هي العربية

االتضاح. غاية الوحشة وخصائص اإلنس خصائص بني الفاصل يتضح حيث
أو األخالقي، اإلنسان تعريف يف بطابعها تمتاز أن كبرية حضارة كل وتكاد
من بالذميم أو بالحميد ويُوصف الحساب، به يُناط الذي الضمري صاحب اإلنسان

والعادات. األعمال
وظاهره فيه، خلق الذي كالوجود وباطن ظاهر هو اإلنسانية الحضارة يف فاإلنسان
مصالح به ترتبط ما وبكل االجتماعية باملقاييس ويقاس العميل، السلوك قوانني تحكمه
وفدت أنها ويظن ،Miamsa امليامزا بآداب القوانني هذه وتسمى ،Pluralistie املجموع
فلسفتها فتميزت والحركة»، العمل «بأدب جاءتها التي الفاتحة الشعوب مع الهند إىل

الحياة. من والهرب االنزواء فلسفات بني الطابع بهذا
،Sannyasa بالسانيسا فلسفته ويسمون الوجود، باطن يستقبل اإلنسان وباطن
الجسد، بإنكار واملوت الوالدة لعنة من الخالص وطلب املادة، من التجرد فلسفة أي
ويوشك السواء. عىل وكبائرها الحاجات صغائر عن والعزوف الدنيوية، الشهوات وقمع
الهندية، أصوله من النهاية يف ا مستمدٍّ النحو هذا عىل «فصامي» مذهب كل يكون أن
للرياضة تبًعا كلها والطبيعة الجسد تجعل التي «اليوجا» إىل املذهب نهاية كانت وإن

الروحية.
جعلته التي األوروبية الحضارة وتوافق باملعرفة، اإلنسان تميز الصني وحضارة
مميز، مخلوق أنه يعني الذي العلمي تعريفه توافق كما اجتماعيٍّا، ناطًقا» «حيوانًا
الالتينية. من املأخوذ اسمه حد عىل Homo Sapiens وإحساس ذوق صاحب ومخلوق
املقدمات منفصلة علوًما ليست Zen «الزن» وهي الصني مذاهب يف املعرفة ولكن
الشيخ يبلغه الذي الرشد كحالة حالة هي وإنما والرباهني، القضايا مرشوحة والنتائج،
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مقابلة واألشياء الحوادث مقابلة عىل القدرة قوامها الطفولة، لغرارة بالنسبة املحنك
براهينها لها وتعرف والتفصيل، الرشح عند تُعرف قد ألسباب الرشيد، الترصف
الذهن يف رصينًا ساكنًا حضوًرا ذلك قبل حارضة ولكنها والكلمات، باملعاني وأسانيدها
ال يتكلم ومن يتكلم، ال يعرف من «إن الحكماء عند وشعارها كلمات، أو معاٍن بغري

يعرف».
جميع يف وصفاته بتعريفاته مقبول الكربى الحضارات مذاهب يف «اإلنسان وهذا
هذه من جامعة بصفة يقول أن الديني العالم وسع ففي الروحية، والعقائد الديانات
معنًى عىل بتفسريها الديني اعتقادها يناقض أو ملناقشتها، يعرض أن دون الصفات
هذه حسب عىل اإلنسان صفات يفرس أن املادي العالم وسع ويف معانيها، مختلف من
أو الغيب، عالم إىل محاًال والطبيعة املادة وراء مرجًعا لها يلتمس أن دون التعريفات،

الشهادة. عالم يف مدرًكا ملموًسا
بتنازع جميًعا اإلنسان أخالق يعلل أن املذاهب هذه من بمذهب قائل كل وسع ففي

وعنارصها. الطبيعة مع أو نوعه، أبناء مع البقاء
أو سعتها، عىل النوع حفظ بغريزة جميًعا اإلنسانية األخالق يعلل أن وسعه ويف

الجنسني. بعالقات املحدود نطاقها يف الجنسية بالغريزة
أو والدعة، األمن بطلب أو والسيادة، القوة بطلب األخالق تلك يعلل أن وسعه ويف
ومخلوقات األحالم بصور خلده يف ه يحسُّ ما كل اإلنسان وتصوير الطبيعة باستيحاء

الخيال.
الفكرية امللكات يف يبحثون حني واملاديني الدينيني بني الرأي خالف يربز وإنما
من روحية بحياة تناط هل التعريفات: هذه من تعريف كل يف األخالق بها تناط التي
فرق ال التي الجسدية الحياة بوظائف فيه منوطة هي أو واملادة، الطبيعة وراء مصدر

و«الكيفية»؟ الدرجة فرق غري فيها الحيوان وبني بينه
العلم حكم يف اإلنسان كتاب صاحب Ridley ريديل به يقول املاديني رأي مثال
الحية الكيمياء علماء من جماعة آراء إىل فيه ويستند ،Man, The Verdict of Science
— اإلنسان «إن فيقول: أسطر بضعة يف ويوجزه االجتماع، وعلماء البيولوجي وعلماء
سواه حي كائن عنها يبني قوة عىل كثريًا تعلو نفسية عقلية قوى عن أبان قد كان وإن
إىل داعيًا األقدمون اإلغريق يَر ولم السفىل، بالخالئق قرابته له حيوانيٍّا نوًعا يزال ال —
أدخله وقد حولهم، يشاهدونها كانوا التي الحية الكائنات جمهرة عن اإلنسان فصل

والنبات.» الحيوان سائر مع الحيوي برنامجه نطاق يف أرسطو
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سنة الطبيعة نظام عن كتابه فنرش عدة قرون بعد (١٧٠٧–١٧٧٨) لينوس وجاء
األوىل الكتاب طبعة يف عدَّه وقد الحيوان، أنواع بني اإلنسان نوع فيه وعدَّ ،(١٧٣٥)
وضع لينوس معارص الفرنيس وبوفون … الرسيف والدب القردة من األربع ذوات بني
واحد، أصل إىل القرد مع نسبته يحتمل أن عىل واجرتأ الحيوانية، اململكة يف اإلنسان
وبني النبذ بني فخريوه الفرنسية، الدينية السلطة عرف يف يُطاق مما أكثر هذا وكان

السويدية. البالد يف لينوس له يتعرض لم تخيري وهو رأيه. تعديل
أعىل بني فجعلوه «الزولوجيني»، تعريف يف املحكم وضعه اإلنسان وضع وقد
اللبون، الحيوانات وهي ذروتها، يف هذه بني وجعلوه الفقاريات، ذوات وهي األحياء،
األوائل يقسمون وهم والنسانيس. القردة تشمل التي األوائل طبقة ذلك بعد وأعالها
األحياء بعض إليه ينتمي كان الذي القسم وهو ،Homo البرشي القسم أعالها أقساًما؛
الذي هو وحده الحديث اإلنسان ولكن األرضية، الطبقات حفائر يف آثارهم بقيت ممن

العارف. الحيوان أو الناطق، البرش اسم عليه يصدق

إىل باإلنسان االرتفاع أن يرون والرتولوجيني والزولوجيني البيولوجيني من فاملاديون
األوائل وبني بينه الكبري الفارق لفهم كاٍف الحيوان تقسيمات يف املتفردة ذروته
وال الفقاريات، دون وما الفقاريات أقسام من دونها وما األوائل هذه وبني ،Primates
والطبيعة، املادة وراء عالم من آخر فارق إىل — الدرجة يف الفارق هذا مع — حاجة

الروح. فارق وهو
املسيحيني الدين رجال من بيولوجيون علماء العرشين القرن أواسط يف اشتهر وقد
إال يُفهم ال الفارق إن يقولون: ولكنهم التقسيم، هذا درجات من درجة كل يسلمون
بينها التدرج إىل ينتهي إنما األحياء درجات بني جميًعا الفوارق أن وهو واحد، وجه عىل
أن تمنع ال األعجم الحيوان إليها يرتقي درجة أرفع وإن والوجدان، للعقل االستعداد يف

والوجدان. العقل ملكات من ذلك فوق ما تتلقى أن الحيوانية للبنية إعداًدا تكون
Pierre Telilhard de شاردين دي تيلهارد بيري األب الرأي بهذا القائلني وأشهر
يف أسهموا الذين وأحد والحفريات، الحياة علم لدراسة املتخصص البيولوجي chardin
اليسوعيني معهد ومنها الكربى، املعاهد يف العلمية الدروس وألقوا بكني، إنسان كشف
الكتب أحد The Phenomenon of Man اإلنسان» «ظاهرة وكتابه بالقاهرة، العاملي
اتجاه يف الطريق معالم بعض العرشين القرن أواسط يف عدت التي الفلسفية العلمية

الحديث. الفكر
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سائًال: عليها ب عقَّ ثم حرًفا، حرًفا األحياء وعلم الحياة علم تقسيمات فيه سلم وقد
تركيب من نقاب وراء الوعي إىل حركة تكون أن تعدو ال الحياة قصة كانت «إذا
لإلنسان: املقاربة غايته الرتكيب بلوغ عند حتًما الالزمة فالنتيجة العضوية، األجهزة
الذكاء، ظاهرة وبزوغ السيكولوجية، األهبة ظاهرة ابتداء يف االقرتاب هذا يتمثل أن
الحظنا إذا بالحرية نشعر قد ألننا نفسها؛ اآلدمية» «املفارقة عىل الضوء يلقى ثم ومن
من الرغم عىل البرشيات، من دونه َمن وبني البرشي الكائن بني الترشيحي الفارق قلة
جانب من األقل عىل نتخطاه نكاد حتى يقل فارق فإنه مظاهره؛ بعض يف العقيل سموه

ينتظر؟» أن ينبغي ما بعينه هذا أليس ولكن أصوله،
هاريسون روسل األستاذ هو متدين، آخر عالم املحسوسة باألمثلة الرأي هذا ويُجلو
دقيقة كل عرفنا إذا املوسيقى نعرف ال «إننا اإلنسان: مصري عن كتابه يف يقول الذي
والبيان. والقيثار العود تركيب يف تدخل التي واألوتار واملعادن األخشاب من وجليلة
ببعض تتأثر العواطف أن ويالحظون الحيوان، تعذية يراقبون الحياة علماء وبعض
صغارها تهمل غذائها يف املنجنيز يقل التي الفأرة أن الحظوا تزيد. أو فتنتقص األغذية
حصة زيادة إىل منه ويصلوا هذا يالحظوا أن منهم لحسن وإنه عليهم. تعطف وال
مقدار هي األمومة عاطفة إن فقالوا: ذلك جاوزوا إذا ولكنهم الغذاء، ذلك من الحيوان
نغمات إن القائل: كخطأ الرأي هذا يف وخطؤهم مخطئون، فهم املنجنيز من معلوم

وأوتار.» أخشاب املوسيقى
النشوء ملذهب التفسري بهذا إذن، والعلمي، املنطقي االستدالل منحى ويتبدل
يف فوقها وما دونها وما درجاته من درجة كل بني والتشابه الحيوان، بارتقاء القائل
الحيواني الجهاز إىل للوصول ذلك يحدث أن بد فال والوجدان، العقل ألهبة االستعداد
املادي فيصبح املاديني عىل األمر وينقلب والوجدان. الروح بمطالب للنهوض الصالح
التقدم معيار يكون ملاذا الدين: رجال من عليه للمعرتضني يقول أن املسئول وهو
هذا يتأتى وكيف العضوية؟ البنية تركيب يف الرتقي تناسب درجات عىل الوعي زيادة

مقدورة؟ لغاية مرسوم طريق هنالك يكن لم إن النتيجة ويف األداة يف االنتظام
يف مذهبه ووافقت اإلقناع، بعض الحجة هذه أقنعته من الدينيني غري العلماء ومن
املتفق اصطالحهم يف ونها يُسمُّ كما وحي» بال «الديانة أو العلم، من «الديانة» اقتباس
جوليان السري وهو أعالمهم، من علم فقال ،Religion Without Revelation عليه
كل أنفسنا يف نحتوي آدم بني معرش «إننا اإلنسان: ظاهرة لكتاب تقديمه يف هكسيل،
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رشيطة عىل منها يتحقق ما نزيد أن مقدورنا ويف الهائلة، اإلمكانات من األرض يف ما
واملحبة.» العلم من االزدياد

إليها انتهى التي الختام كلمات من معنوية نسخة تكون أن األسطر هذه وتكاد
يقول: إذ جديدة»؛ لخمرة جديدة «قناني كتابه يف هكسيل جوليان السري

عىل املبدأ وجهة من — أرى أن عىل أعانتني املتطورة اإلنسانية صورة إن
العطف من مخارج إىل هدتني وقد يتفقان، قد والعلم الدين أن — األقل
أن خليقة ذلك لوال كانت ولكنها الدين، اسم عليها نطلق أن لنا يحق والفكر
تقدم يف العلم يُسهم كيف تعلمنا املثابة بهذه فهي منسيٍّا؛ نسيًا وترتك تكبت
غني كأنه الصدد هذا يف كالًما الالأدرية عن مقالة يف جدي قرر وقد الدين.
الذي لإليمان سببًا يعطي أن ينبغي إنسان كل إن فقال: الربهان، عن بذاته
قد أكون أن وأرجو اإلنسانية، باإلمكانات اإليمان لهي عقيدتي وإن به، يؤمن

أسبابها. رشح إىل وفقت

يف العقل ملزية بيانًا املاديني غالة إليها انتهى التي األقوال بأحدث نجرتئ أننا عىل
الروح مزية من أقل مزية له يدعوا أن استطاعوا قد أنهم نحسب فال الناطق، الحيوان
الخصوص، عىل اإلنسانية البنية وظائف عىل الحيوية باملؤثرات أو بالحياة، ارتباطها يف
خاصة، اإلنسان ويف عامة، الحيوان يف العصبي الجهاز داللة عىل تعويلهم كان وربما
االرتقاء بمقدار الروحية امللكات إىل االرتقاء داللة عىل املتدينني العلماء تعويل من أشد

الجسدية. الرتاكيب يف
كيان أحكم «كلما يقول: النفسية الجسدية بتجاربه املشهور بافلوف فاألستاذ
التأثر من املزيد عىل أقدر وكان الرتكز، إىل أقرب كان الحيوان بنية يف العصبي الجهاز

كلها.» البنية أعمال يف والتنظيم التوزيع عىل العليا بوظائفه
مرهون القلب نبض توقف بعد الحياة بقاء أن وتالميذه بافلوف زمالء أثبت وقد
الوعي وأن دقائق، ست بنحو النبض توقف بعد بسالمته يحتفظ الذي املخ، بسالمة
ُطبع الذي العلم» «مسالك كتاب يف جاء القاتلة، السموم تأثري يف حتى أثره له اإلنساني

:١٩٥٦ سنة موسكو يف

رسيعة وهي سيانيد، البوتاسيوم مادة التسميم القوية السامة العقاقري من
الخاليا ألن الخاليا؛ جميع وتسمم الكبرية، بمقاديرها األثر عىل تقتل الفعل

144



واألخالق النَّْفس ُعلُوم يف اإلنَْسان

قطة عروق به حقنت وإذا تتنفس، وال األكسجني تترشب ال تأثريها تحت
فماتت قطة عرشة اثنتا به ُحقنت وقد بصاعقة. أصيبت كأنها األثر عىل ماتت
بماء، حقنت كأنما تتأثر لم الباقية الست ولكن ثواٍن، بضع خالل منها ست

الحقن.1 أثناء املعقم باألثري ُخدِّرت التي الست وهي

رواه فيما بافلوف ويقول العليا، درجته بلغ قد اإلنسان عىل الوعي سلطان أن إال
هامة إضافة نشأت اإلنسان منزلة الحيواني العالم تطور بلغ «عندما نفسه: الكتاب عنه
األعم عىل — العالم وقائع تتمثل الحيوان ففي العليا؛ العصبية النظم جهاز يف ا جدٍّ
النظر حواس إىل التنبيه فتبعث املخ، إىل تصل التي املنبهات من تحدثه بما — األغلب
طريق عن إلينا تصل التي املنبهات هي أيًضا وهذه الحيوانية. الحواس وسائر والسمع
يحيط الذي االجتماعي العالم أو الطبيعي، العالم من والخواطر واألحاسيس املؤثرات
التنبيه.» لذلك التَّنَبُّه وظيفة له وتؤدي اإلنسان، بها ينفرد التي املؤثرات عدا ما بنا،

املزية، هذه من أكرب مزية الروح ذي للحيوان وال الناطق» «للحيوان يدعى وال
اك نُسَّ عند املعروف «اليوجا» كسلطان الجسد عىل سلطانًا للروح تقرر أن تكاد فهي
نقل لم إن — األكرب التأثري تملك عقلية مسائل جميًعا األخالق تجعل أن وتكاد الهند،

والوجدان. العقل أهبة من له أهل هو وفيما اإلنسان، كيان يف — املطلق التأثري

.Paths of Science by L. Friedland 1

145





اَألحَياء ُعُلوم يف اإلْنَسان ُمْسَتقبل

وصل إذا لنفسه يستبيحه ما وأكثر وأحكامه، مذاهبه تقرير يف حذر الطبيعي العلم إن
يعلنه أن وإخفاءه، كتمانه العلم أمانة من ير ولم الثبوت، كل لديه يثبت لم يشء إىل
يذكر منتظر بدليل والتوضيح للدفع قابل فيه الشك موضع وأن مرجح، ظن أنه عىل

األنواع. تحول يف لنظريته إعالنه عند دارون فعل وكذلك انتظاره. أسباب
املستقبل عىل الحكم يف وحذره املايض عىل الحكم يف العلم حذر بني وازنا وإذا
مجرد عن التوقف إىل بل الرتدد، إىل وأقرب أحذر املستقبل عىل الحكم يف فهو املحدود،
وحذره املايض أحكام من حذره بني االختالف هذا ويرى باالعتذار. مشفوًعا إال الظن
علماء فإن غًدا؛ التطور وفعل أمس التطور فعل عن قرره فيما املستقبل أحكام من
وعقًال جسًدا اإلنسان وتقدم األنواع تحول وقوع يرجحوا أن ألنفسهم استباحوا النشوء
واحد بتطور يتنبأ أن لنفسه أباح منهم واحًدا أن نعلم ال ولكننا السنني، ألوف منذ

النقيض. إىل مثله ترجيح يقابله ال مرجح واحد بتحول أو محالة، ال غًدا سيحصل
تزد لم املايض التطور دالئل أن عىل يشء أدل وهو مفهوم، التهيب هذا يف وعذرهم
بصفة جدير عالم عند تبلغ ولم الراجحة، الظنون بعض تكون أن عىل بها القائلني عند

يقني. علم تكون أن العلم
ينشئ ولكنه إال، ليس املايض عىل تكلم كلما الطريق يرسم العالم أن عذرهم
يفتح من يتساوى وال املستقبل، إىل يسري حني منه جزءًا أنشأ كلما فيه ويتمىش الطريق

طريق. رسم عىل عمله يزيد ال ومن طريًقا
التكوين مستقبل عن جازًما رأيًا يعلن أن له يحق من العرص علماء بني كان إن
«مداوار» األستاذ الكبري «البيولوجي» هو فذلك الحياة، علم يتمثله كما اإلنساني
البحوث وصاحب ،«١٩٦٠ «سنة الطبيعي للعلم نوبل جائزة صاحب ،Madawar
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عىل خالياه، منها تنفر التي الغريبة األجسام لقبول اإلنسان جسم تهيئة يف العالية
قد فإنه الخاليا، وأنسجة الدم تكوين يف وعائالت فصائل إىل اآلدميني تقسيم من الرغم
مكونات يف تتكرر ال وحدة اإلنساني الفرد أن الحرص بها يضيق تجارب من له تبني
قابل تقسيم فهو وعائالت، فصائل إىل التقسيم طريق من بنيته عىل حكم كل وأن بدنه،

بنية. إىل بنية من واألعضاء األنسجة لنقل الطبية التجارب إجراء عند للخطأ
(١٩٥٩ (سنة عن Reith ريث محارضات يلقي أن الكبري العالم هذا ُسئل وقد
اإلنسان، مستقبل بعنوان املحارضات هذه يلقي أن االدعاء به ليبلغ يكن لم إنه فقال:
البحث مسائل من مسألة يف بالرأي ينفرد لم هذا عىل ولكنه عليه، مقرتح عنوان أنه لوال
ذلك مسائل يف الثقات زمالءه موضوعه يف يراجع أن قبل واحًدا رأيًا يعلن ولم املقرتح،
ذكر أن وبعد للمحارضات. تمهيده يف بأسمائهم ذكرهم وقد التخصيص، عىل املوضوع
التوليد دون يحول قد الفردية النماذج تعدد أن يحسبون الذين «البيولوجيني» فكرة
يتأتى هل التساؤل: إىل يدعو األمر «إن يقول: مىض مقدور، نمط عىل النسل إلخراج
الظن إىل تدعو أسبابًا هناك أن أو باألمس، تطور كما غًدا متطوًرا يميض أن إلنسان

مداه؟» أقىص بلغ قد التطور هذا بأن
وهو محارضاته نهاية بلغ حتى بينها ويعادل النظر وجوه يقلب األستاذ وطفق
أنها يذكر أن ينَس ولم الفروض، بعض رجح أنه سوى محدود، بمصري قط يجزم لم

واالحتماالت. الشكوك بها تحيط فروض
املواليد نسبة تكاثر عىل دلت العظمى بريطانيا يف اإلحصائيات إن مثًال: قال
عىل النقص لتعويض تعمل الطبيعة بأن ذلك فرسَّ بعضهم وإن الحروب، بعد الذكور
أن به اليقني يبطل قد ولكنه بالغريب، ليس تفسري فهو املشاهدات، من كثري يف عادتها
األمم من تكن ولم الحرب، يف أبناءها تفقد لم أمم يف شوهدت قد أيًضا الزيادة هذه

املقاتلة.
وهي وسنة، سنة بني املقارنة طريقة ومنها اإلحصاء، طرائق بني األستاذ وقابل
ما وتسجيل والنساء الرجال من طائفة اختيار طريقة وبني الدقيقة، باملقارنة وافية غري
لم طريقة إنها وقال: سنة، ثالثني أو عرشين كل الطوال، الفرتات مدى عىل لهم يحدث
شتى يف اإلحصاء النتظام اآلن تيرست ولكنها األخرية، السنني قبل الوسائل ميرسة تكن
وسن الزوجية، العقود معدل وتسجيل الجنسني، نسبة تسجيل ومنها الحياة، مظاهر
مولودة. أو مولود كل والدة عند السن هذه وتسجيل الزواج، عند األنثى وسن الذكر

148



األَحيَاء ُعلُوم يف اإلنَْسان ُمْستَقبل

للوفيات؛ املواليد تعويض تعليل عند األوىل الطريقة تفيده ال ما تفيد الطريقة وهذه
يزيد هل باإلحصاء للقائمني وتُبنيِّ املواليد، أوائل فيه تحدث الذي الوقت تُبنيِّ ألنها

لإلحصاء. املحدود الوقت لزيادة أو العائلية، الخصوبة لزيادة العدد
كلمة من يفهمون الذين املتشائمني عبارة باالرتياح البيولوجي العالم يتقبل ولم
وقال: ينقرض، حتى سينحدر اإلنساني النوع أن الحيوي االستعداد هبوط أو االنحدار
اليوم إىل نحتفظ أن بالعناية استطعنا إذا فإننا النقائض»؛ من «متحف العبارة إن
كانت كيفما فنحن سنوات، عرش قبل أمواتًا أصبحوا قد — ذلك لوال — كانوا بأناس
من نازلة تعصف أن يمكن كذلك سنوات، عرش قبل نعيش وال اليوم نعيش الحال
سيموتون الذين أن إال ذلك مآل يكون فال األمراض، بعض تداوي التي بالعقاقري النوازل

ذلك. من بدًال اليوم يموتون قد غًدا
البرش أفراد بني املحتملة التغيريات أن املستقبل عن النبوءة تصعيب دواعي ومن
قد الواقع يف البرش من اثنني اختالف وأن فعًال، تقع التي التغريات من ا جدٍّ أكثر
وأخفى. أبعد أو االختالف، كذلك مختلفني األفراد من عرشات افرتاض ذلك قبل يعني
املتعددة التغريات الحتماالت Geneticists الجينيني عند املعلومة األسباب أقدم ومن
كلتا كانت إذا تتم أن يمكن عملية وهي الصبغيات، بني املقايضة بقابلية ى يُسمَّ ما
أشكال عىل االمتزاج إعادة ثم االمتزاج، إىل بها يميل تماثًال لألخرى مماثلة الصبغتني

مبتدعة. طارئة
يحدثوا أن الحيويون والطبيعيون الكيميون فيه يستطيع الذي اليوم جاء وربما
عىل يرتتب وما Mutation الفجائي التحول أهمية يذكرنا أن بهذا وخليق االمتزاج، هذا

الصناعي. باالنتخاب النسل تغيري من إحداثه إمكان
خاصية وهي عجيبة، خاصية لها أن «البكرتيا» جراثيم أطوار من واملشاهد
خاصة الناس يف وجدت وربما املستقبل، يف تطرأ قد التي األرضار ملعالجة االحتياط
املناعة من رضب وكمون املنترشة، والعلل األوبئة من منهم فريق نجاة عليها يدل كهذه
السامع يدهش وقد املستقبل. آفات ملقاومة االحتياط ذلك بمثل الناسلة خالياهم يزود
األمور عن وافية فكرة بعد توجد لم أنه يعلم أن — الوراثة عن عرف ما كل بعد —

الصناعي. باالنتخاب الحيوان نتائج لتحسني تُجتنَب التي واألمور تُفَعل التي
العلم أن الجينية العوامل هذه أمثال يف البيولوجي العالم استطراد من ويؤخذ
وأن والتوقع، النبوءة وسع عنها يقرص املحتملة التغيريات فروض من آفاًقا يفتح بها
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الذرية، يف التحسني وسائل معرفة من اإلنسان تُمكِّن املستحدثة باملعارف االستعانة
من يقني عىل — بعُد — تضبط لم الوسائل هذه ولكن فيها، االنحطاط اتقاء ووسائل

نتائجها.
هناك ألن الجينية؛ الوسائل هذه ضبط عىل كلها تعتمد ال النسل ترقية ولكن

الدماغ. من بالوراثة تنتقل قد التي الخصائص وسائل أو التفكري وسائل
األخرية: محارضته يف مداوار األستاذ قال

جديدة وسيلة عن البرشية الكائنات يف سأبحث األخرية املحارضة هذه يف إنني
وحركات خصائص عىل مبنية والتطور للوراثة — الجينية الوسيلة غري —

الدماغ. مصدرها
البيولوجيون يكن فلم املعرفة، جيد تعرفونه أمر الوسيلة هذه وجود وإن
أدمغة، ذات البرشية الكائنات بأن التصديق إىل اإلرساع إىل أفىض من أول هم
األعقاب يف يؤثر أن عىل قادر اإلنسان وأن شتى، فروًقا تُحدث األدمغة وأن
البيولوجيني أقوال يف قرأت مما كثريًا وإن الجينية. الوسيلة غري بوسيلة اآلتية
أن ألحس وإني لكم، ذكرت ما عىل يزيد بيشء يفيدنا ال أنه عليه ليلوح
التي البعيدة األصول فهم عىل يساعد بنصيب يسهم بأن مطالب البيولوجي
تأتي أن بد وال اآلن. أحاوله ما وهو السلوك، ورضوب األخالق عليها تتفرع
بذلك وأعني «الناعم»، التفكري إىل ال الصلب التفكري إىل مستندة املحاولة هذه
الذي للتفكري مقابًال بينة، تفصيالت له وتُدرك واقع، حيز له يُعرف تفكريًا

الشعرية. املفخمة والعبارات املونقة، الكلمات يف متنفسه يجد
وأسألكم محسوس، بمثال ذلك عن ت عربَّ إذا البني الوضوح أقارب وأراني
الحاكي والجهاز العازف الصندوق بني الهام الفارق ذلك الذكر إىل تعيدوا أن

«الجرامفون».
قوالب من قالب من أكثر أو قالبًا يحتوي جهاز العازف فالصندوق
ملس وأسمي معلوم، زر ملس عند أودعه ما كل للسمع يعيد الجرامفون،
يؤدي الذي القالب عىل مقصور باعث وهو املحرض، أو بالباعث الزر ذلك
املتبادلة. العالقة هذه بينهما واحد بأمر يأتي واحد مؤثر فهو سماعه، إىل
موسيقية، نغمة إحداث إىل — زر أي — الزر بلمس الصندوق أبعث وإنني
سائر دون نغمة إحداث إىل يدعوه هنا فالباعث معينًا، زرٍّا اخرتت إذا ولكنني
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الصندوق، من جزء الحالة هذه يف املوسيقية والتوجيهات املوسيقية، النغمات
الصندوق، تركيب إىل راجع ذلك وكل به، املحيطة البيئة من جزءًا وليست

املوسيقية. نغماته أداء يف للصندوق توجيًها الزر عىل ضغطي فليس
تؤدي أخرى أداة أية أو الجرامفون عمل وبني هذا بني تقابلون واآلن
املفاتيح، بعض بتحريك أقوم موسيقية قوالب لدي إن املوسيقية: النغمات لنا
فذلك املحيطة؛ البيئة من إليه منقول والقالب الجرامفون، عىل القالب وأضع
يضيف ولكنه املوسيقية، األنغام أداء إىل العازف الصندوق كباعث باعث
بها تمر التي املرسومة الخطوط وهو ذلك، من أكثر شيئًا هناك الباعث إىل
للتوجيهات مصدر الجرامفون لدى وليس املؤداة، األنغام منها فتبعث اإلبرة
الخارجية، البيئة من الجرامفون إىل جاء الذي القالب هو وإنما املوسيقية،
— املعاني من بمعنًى — ألنني تعليمية، عالقة — إذن — به عالقتي فكانت

املسموع. النغم يؤدي كيف علمته قد
كالٍّ وأعددنا الجرامفون، وصنعنا الصندوق، صنعنا الحالتني يف ونحن
مغزى يف ر تُؤخِّ وال تُقدِّم ال الحقيقة هذه ولكن يؤديه، الذي للعمل منهما
من ييل فيما االختالف هذا فلنذكر تلك؛ وعمل األداة هذه عمل بني االختالف

املقارنات.
العليا الحية األجهزة بأن العلم إىل البيولوجيون اتجه سنوات، عرش منذ
قبل من نحسبه كنا ما كل وأن بالجرامفون، منها العازف بالصندوق أشبه
الكائن تحريك أن أي إال، ليس تنبيهية حركات الواقع يف هو تعليمية حركات
يشء نتيجة — مظنونًا كان كما — وليس تركيبه نتيجة هو شيئًا يحدث الحي
عىل مرسومة خطوًطا الحي الجهاز يف املستقرة اآلثار فليست الخارج، من
وحوامض الصبغيات يف مودعة جينية آثار ولكنها الجهاز، ذلك يديره قالب

الخاليا.
وأشيعها األمثلة فأقدم الحقيقة: لهذه األمثلة بعض أُبنيِّ أن يل واسمحوا
نُصنِّف فكيف التطور، له عرض الناس من جمهوًرا يعرتي الذي التغيري مثل
الالماركية النظرية إن الحية؟ األجهزة يف التطور فعل تفعل التي البواعث
البواعث إىل تنظر أعمها عىل هي املكتسبة، الصفات بوراثة تقول التي
تأثريات إعطاء عىل قادرة األنحاء من نحو عىل البيئة أن وتعني التعليمية،
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حسنًا رسيانًا البيئة يف رست إذا التأثريات هذه وأن الحية، لألجهزة تعليمية
أعقابها. إىل بالوراثة تنتقل أن أمكن

قوة يستفيد املالحظة، هذه لتعزيز املثل به رضب طاملا الذي فالحداد
بذوره تنشئ التي الخاليا يف القوة هذه فتؤثر الحديد، طرق من ذراعيه يف
لرتبية استعداد وفيهم األبناء هؤالء فيولد أبنائه، إىل ثم من وتنتقل املنوية،
المتحان تكررت التي التجارب مناقشة يف أفيض ولست القوية، األذرع
نتائج عن أسفرت جميًعا إنها فأقول: أجملها أن وحسبي الالماركية، العوامل

تعليمية. وليست تنبيهية مؤثرات عىل ودلت الماركية، غري
غري طعاًما أُعطيت إذا البكرتيا مثل هو الشائعة األمثلة من آخر ومثل
قد الحالة هذه يف فإنها بقوامها، مرض لعقار تعرضت أو املألوف، طعامها
مفعوله. وتلغي العقار رضر تُزيل أو الجديد، الطعام وبني قوامها بني ق تُوفِّ
عملية أنها اعتبار عىل البكرتيا، تدريب باسم زمنًا العملية هذه سميت وقد
ولكنها طعامها، من الخمائر لتوليد جديدة طريقة تعلم إىل البكرتيا قادت
وسيلة العملية هذه أن وتبني خطؤها، تبني حتى طويًال تلبث لم تسمية
خمرية تنشئ أن البكرتيا وسع يف فليس التعليمية؛ بالوسيلة وليست تنبيهية
نبَّه أنه الطعام تغيري عند حدث ما وكل إنشائها، عىل مفطورة هي التي غري
الرتكيب، يف كامن استعداد وهو ذلك، قبل منبه له يكن لم الذي االستعداد

العقار. أو الطعام فعل من املستفاد بالتعليم وليس
القول أنصار بني زمنًا الجدل كثر فقد الحيوان، تطور عىل هذا ويصدق
هو فإنما تطور كل أن يرون األولون كان إذ بالتعليم؛ القول وأنصار بالتنبيه
للسخرية تعرضوا وطاملا — منهم املتطرفون وكان هناك، مطويٍّا كان ملا نرش
أن فعندهم اآلخرون أما صغري. إنسان هي إنما النسل بذرة أن يرون —
حوله. مما له تعرض بواعث هي إنما الجنني تكوين يف تعمل التي العوارض
كامنة ألنها تتم الجينية فالعوامل الطرفني، هذين بني وسط الحقيقة ولعل

عنها. الخارجية بالعوامل رهني استيفاءها ولكنَّ هناك،
الحيوانات أجهزة يف يتم النمو من رضبًا أن نشعر كنا سنتني نحو وإىل
نشاهده الذي النحو عىل معلًما، أو ًها ُموجِّ اعتبارها عىل البيئة، بفعل العليا
بروتينية ملادة البنية إنشاء إىل يؤدي خارجية بمادة األنسجة تلقيح عند
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مما بالبنية؛ واإلرضار املادة تلك دون تحول أن عملها يكون ما أغلب خاصة،
األمراض. عدوى من الوقاية يف أثره له يكون

من كثريون أخذ تعليميٌة العملية هذه بأن توحي التي البوادر ومع
يف تنبيهية تكون أن تعدو ال أنها ويعتقدون ذلك، يف يشكون البيولوجيني

أخرى. مرة العازف الصندوق إىل ونعود جوهرها.
البيئة، من التعليم تتلقى أن البنية أمكن لو لنا يتاح ظفر فأي وبعُد،
أن قدرتها قصارى يكن ولم تُعلَِّمها أن عىل قادرة البيئة هذه نجعل وأن
قبل عنه غريب كون من الكون هذا إىل قِدم زائر لنا قال ربما فيها؟ ما تُنبِّه
أن وأفهم رسه، ألملح وإنني عظيم، لظفر إنه نعم، السنني: من ماليني بضعة
الكائنات ويجعل والبيئة، الحي بني واملوافقة التوفيق مسألة يحل الرس هذا
بفعل التطور صورة من وأرسع أوىف صورة عىل والتطور للنمو مهيأة الحية

يُستطاع. مما ليست وأنها ا، جدٍّ صعبة أنها لوال الطبيعي، االنتخاب
يتلقى ألن قابًال جهاًزا هنالك وأن استطيعت، أنها تعلمون أنكم إال

الدماغ. جهاز وهو الخارج، من التعليمات
مقدار منه نفهم ما وهو املسألة، هذه أرسار من القليل لنعلم وإننا
هذا يف رائعة آية كان قد الدماغ تطور فإن وظائفها؛ واشتباك تعقدها

نفسها. الحياة آية بعد اآليات أعظم — ريب وال — وهو الوجود،
وأن للتنبيه، كذريعة أمره مبدأ يف نشأ إنما الدماغ أن أظن أنني عىل
املؤثرات لتنبيه البنية به تستجيب الذي السلوك ذلك هو إنما الغريزي السلوك
سلوك يف الدجاجة هذه أخذت الذكر بهرمونات دجاجة لقحت فإذا الخارجية،

تكوينها. من بعيًدا أصله يكن لم — الديك كسلوك —
نتعلم، فنحن التعليمية، للمؤثرات تستجيب العليا الدماغ وظائف ولكن
ترسي كما جيل إىل جيل من يرسي بل الحد، هذا عند األمر يقف وال
أن وتسأله الناس، أحد إىل خطاب بكتابة تبدأ التي املتسلسلة الخطابات
إىل وآخر، آخر إىل كذلك به يبعث بأن الغريَ ذلك ويوَيص غريه إىل به يبعَث
حفيده، وابن حفيده يُعلِّم كيف ابنه ويُعلِّم األب فيتعلم امليسور؛ الشوط غاية

األجيال. مدى عىل وهكذا
الجهاز أولها: الدماغ؛ تطور يف أدوار أربعة بني نُميِّز أن ا جدٍّ املهم ومن
الحية الكائنات تتلقى وفيه الدماغ، دور ثم البنية، لتنبيه نشأ وقد العصبي،
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من يأتي الجينية الطرق غري طريق من الوراثة دور ثم الخارج، من التعليم
تسليمه وهو التعليم، تلقي من أكثر يشء عىل الرتكيب الدقيق الدماغ قدرة
منذ الهامِّ بعمله قام لعله اإلنساني، بالنوع خاص لعامل وإنه آخرين. إىل
ولكنه املتقدم، بالدور الشبه شديد فهو الرابع الدور أما سنة. ألف خمسمائة
وقد كلها، الجماعة يشمل الذي التطور دور به ونعني املماثلة، تمام يماثله ال

سنة. مائتي منذ عمله تضاعف
االغرتار إن فنقول: تقدم؟ مما نستفيده الذي ما هذا: بعد ونسأل
الفرد تطور بني فاملشابهة االختالفات، أثر من يغض ألنه خطر؛ باملشابهات
عواقبها؛ يف وال الحوادث مجرى يف واحدة عملية يجعلهما ال الجماعة وتطور
والصبغيات الناسالت طريق من وراثتها ولكن شك، وال تورث الحداد فصناعة

مستطاعة. غري — الجينية بالطرق نسميه ما أو —
أذهاننا عن نُبعد أن الجماعة وتطور الفردي التطور بني التمييز وفائدة
الجينية، التغيريات ُسنَّة عىل الحالتني يف تعمل التي الطبيعية القوانني فكرة
يتعاقب كما تموت وأن تولد أن بد ال الجماعة إن لنا: تقول التي الفكرة أو
يف الجهد ترك إلينا توحي التي الفكرة أو الحية، الكائنات عىل والوالدة املوت

وأدرى. أخرب الطبيعة أن عىل اعتماًدا الجماعة تحسني
مرهونة هذه استطاعتنا ولكن الطبيعة، نُهذِّب أن نستطيع إذن ونحن
عىل ومثابرتنا وخفاياها، أرسارها عىل الغوص وسائل من نملك ما بمقدار
مدفوع اإلنسان إن أقول: ولست فيها. يجري بما العلم من محصولنا زيادة
الحقيقة، طلب يف أبًدا مسخر وإنه واالستطالع، الكشف إىل تحفزه بغريزة
أو للتطلع حبٍّا اإلجمال عىل ى يُسمَّ أن يمكن بما مزود أيًضا الحيوان فإن
تُقيِّدنا، ال والقوة اإلحكام من غايتها بلغت وإْن الغريزة هذه ولكن التجسس،

االستطالع. إىل دفًعا مدفوعني نكون أْن ينبغي وال
يقاربون الطبيعة مقاصد عن قوانينهم لنا يبسطون الذين أولئك وإنَّ
زعم التي الدعوى عاقبة نذكر أن إال علينا وما والوبال، الخطر حدود
بيننا نقابل ونحن والقتال النضال بنزعة أبًدا مزود اإلنسان أن أصحابها
يف وبينها بيننا الفارق أن التحقيق عىل فنرى األخرى؛ الحيوانات أنواع وبني
كأجراس هي إنما التنبيه دقات لنا تدق التي األجراس أن هو: الخصلة هذه
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نسمع لم إذا سوانا أحد عىل لوم فال بأعناقها، معلقة األلب بجبال املاشية
يرضينا. ما منها

تصوير فيه تحرَّينا اقتباًسا البيولوجي العالم كالم من مقتبسة خالصة هذه
الطبيعي اإلنسان مستقبل أن املعنى هذا ومجمل نصوصه، حروف نلتزم ولم معناه،
أثر إحداث عىل يقدر ال ولكنه االجتماعي، التهذيب وسائل يملك وأنه كيانه، يف مستكن
عىل الخطر دقات له تدق التي األجراس وأن استعداده، يف مطوية مولداته تكن لم
يحتال الذي العالج وكذلك الحياة، تلك من جزء نفسها هي الفردية أو النوعية حياته

طبه. ووصفات أرضه عقار من هو إنما إليه، االنتباه بعد الخطر، عىل به

ت��ف��ك��ُر وم��ا م��ن��ك وداؤك ت��ش��ع��ُر وم��ا م��ن��ك دواؤك

لإلجابة تقدم العظمى الحرب نهاية عند سنة، عرشة بخمس مداوار األستاذ وقبل
والتطور، بالنشوء املؤمنني من بيولوجي عالم اإلنسان مستقبل عن السؤال هذا عىل
Human اإلنساني القدر عن فكتب العاملية، وشهرته العلمية منزلته يف مداوار يضارع
يفرتض ألنه املتأخر؛ زميله منهج غري منهج عىل الحديثة البحوث من سلسلة Destiny
الهادية حكمتها تتلخص إلهية عناية إىل جميًعا مقاصده ويرد للتطور، املرسومة الغاية
حسب عىل باإلرادة ترتقى وأن لنفسها، تريد أن الخالئق تُعلِّم ولكنها «تريد»، أنها يف
تعمل أن عىل باإللهام تعينها لكي إال تلهمها ال ولكنها تلهمها، التي الهداية مع جهودها

سبيلها. وتسلك عملها
De نوي دي ليكونت الجليل، البيولوجي العالم هو اإلنساني» «القدر كتاب ومؤلف
يُشبِّه وهو تُعقل. ال مفارقة باملصادفة والقول النشوء استمرار إن يقول: الذي ،Nouy
يف مستقرها إىل الجبل فوق من تنصب التي البحرية بجداول الكون يف النشوء مجاري
الرواسب من ألوانًا معها وتحمل تفرتق، أو وتلتقي والرمال بالصخور فتمر األودية،
ولم واحد، أصل من تصدر لم ينابيع كأنها حتى األمر، آخر بينها تخالف والطوايف
ويف واحدة، بحرية من أصلها يف وأنها كذلك، ليست أنها والواقع واحدة، ُسنَّة عىل تجِر

الجاذبية. قوة هي واحدة لقوة خاضعة حركتها
دارون ونظرية والبيئة، البنية بني التوفيق عن المارك نظرية أن نوي» «دي وعند
Nudin-De فري نودين-دي رأي يف الفجائي التحول ونظرية الطبيعي، االنتخاب عن

والتطور. النشوء عوامل تفسري يف للمساهمة صالحة كلها — Vries
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خاضع أنه سلمنا إذا إال مفهوًما يكون لن التطور أن أخرى مرة «ونعيد قال:
مقدورة.» بعيدة غاية وأنها لغاية،

قائًال: بحوثه ختم ثم

اإلنسان فيه يصبح الذي اليوم من بعيدة مسافة عىل أننا يرى قد بعضهم إن
حقه كل يكون وأال بضمريه، يشعر ألن أهًال يجعله الذي التطور تطور وقد
— ولكنه هذا، صح وربما القارص، الطفل يعامل كما يعامل أن املعاملة يف

الغاية. تلك إىل بجهوده لالتجاه سببًا يصبح أن خليًقا كان — صح إذا
يوسع أن له تيرس الضمري نمو من حالة بلغ قد املتطور اإلنسان وإن
التطور، غايات إنجاز يف به يضطلع الذي العظيم الدور يلمح وأن النظر، أفق
يدري وال البحر أعماق يف يعمل الذي األعمى الحيوان كذلك اإلنسان فليس
منه أصلح هي التي بالكائنات تعمر سوف مرجانية جزيرة بعمله يبني أنه
عىل ستكون التي املقبلة للساللة رائد أنه يعلم وهو يعمل اإلنسان ألن وأعىل؛

وجهده. سعيه وليدة الوجوه من وجه
وأن كان، كما وسيبقى كان، قد القانون أن يذكر أن إنسان كل وعىل
الروح، ميدان إىل املادي امليدان من تَحوَّل ألنه يهدأ لم النضال وأن يناضل،
جهاده من تصدر أن ينبغي آدميٍّا، كائنًا باعتباره كرامته، أن ينىس أال وعليه
وجدانه، قرارة من البواعث ألعمق الجهاد ذلك يف ينقاد وأن نفسه، تحرير يف
غريه، دون قرارته يف القرارة، تلك يف كامنة اإللهية الرشارة أن أبًدا ينىس وال
هللا، من يقرتب أن عىل قدرته يقتلها، وأن يهملها أن عىل قادر حر هو وأنه

هللا. سبيل يف والعمل هللا، مع العمل عىل غريته عن يعرب وأن

وقيام الصانع، اإلنسان تطور إىل البيولوجيني غري عند اإلنسان تطور آل ولقد
فجعلت القرون، مئات منذ بدأت التي الصغرية الصناعات مقام الكربى الصناعة
إلنجاز املصنوعة اآللة واخرتاع بيديه، العمل عىل قادًرا جعلته حني الخليقة سيد اإلنسان
مئات قبل الحجرية األداة فعل البرشية املجاميع بأيدي الكربى الصناعة وستفعل عمله.

األداة. تلك غري األعجم الحيوان عىل قدرة له تكن لم إذ األول، اإلنسان بيد القرون
رسل األستاذ تعبري من الفهم إىل أدنى تعبريًا الرأي هذا عن عربَّ أحًدا أن نخال وال
البلبلة لغة الحديثة: «بابل» لغة ترك فإنه اإلنسان؟» يكون «ماذا كتابه يف هاريسون
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من واملعارضات هنا من واملقابالت املبهمة، والفروض الرصيحة الفروض بني العلمية
وذلك اإلطالق، عىل موضع له كان إن يوضع، أن ينبغي حيث التطور أمل ووضع هناك،

اإلنسانية». «الشخصية يف موضعه هو
لهذه تطور وال الكاملة، لشخصيته مستقبًال يكن لم إن لإلنسان مستقبل فال
النقص من براء جوانبها تكن ولم جوانب»، «ذات شخصية تكن لم إن الشخصية

والخلل.
ووظائف أعضاء مجرد وليست وضمري، وعقل عاطفة اإلنسانية الشخصية إن
بعدما الشخصية هذه له تتم أن الذهن يف اإلنسان تطور ومعنى وأعصاب. وخاليا
أن اإلنسانية» «الشخصية يمنع ما الواقع يف وليس املاضية، أطواره مع بذورها له نبتت

للتمام. قابلة فكرة الذهن يف تحققت كما تتحقق
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هل الجواب: من ثقة عىل نسأل اإلنسان، عن واآلراء املذاهب عرض يف الشوط هذا بعد
العرشين؟ القرن يف منقطًعا غريبًا باإلنسان يلقي القرآن أن صحيح

اإلنسان يضع — ذلك من النقيض عىل — القرآن أن فيه: تردد ال الذي والجواب
القرآن؛ عقيدة من وأصلح له أصح أخرى عقيدة تسعده فال يتطلبه، الذي موضعه يف
يؤمن الذي اإلنسان من وأصلح أصح «مواطنًا» يتطلب ال العاملية العالقات عرص ألن
واحد بفضل ليعرتف العنرصية؛ ومفاخر العصبية أباطيل ويستنكر اإلنسانية، باألرسة
واجتناب العمل يف اإلحسان فضل وهو آدمية؛ عشرية كل وبني أرض، كل يف عليه متفق
«باملسئولية»، الشعور حق من وأصلح أصح بنيه عىل حق العرص لهذا وليس اإلساءة،
اطمئنان ثم العقل، يسعه ما كل يف العقل إىل واالحتكام التكليف، بأمانة والنهوض
حديث عرص كل يف بد وال املجهول، الغيب شئون من عليه خفي فيما الخري إىل الضمري

مجهول. غيب من قديم أو
وأصح منه أصلح إنسان من ليس الذي إنسانه العرشين القرن يعطي القرآن إن
الوحدة لعرص أصلح وال أصح فليس وبالنبوة؛ باهلل اإلنسان هذا آمن فإذا لزمانه،
اإلله بهذا اإليمان بعد النبوات تختم وبنبوة للعاملني، واحد برب اإليمان من اإلنسانية
يدعوه بما دنياه وإصالح نفسه إصالح عن وتسأله وضمريه، عقله إىل لتسلمه الواحد؛

واآلخرة. الدنيا يف الحياة وطيب والجسد، الروح قوام إليه
إىل املنصف بالناقد حاجة فال ومعناه، بحرفه القرآن إنسان هو هذا كان وإذا
يزعمون الذين أولئك املتوقرين، املتعاملني أولئك إىل َعٍل من لينظر الرتفع من كبري حظ
إن هذا: الرأي مقطع لهم وقال الرأي، بمقطع منها فخرجوا العقائد بني قابلوا أنهم
يُحِدث لم وإنه الديانة، تلك أو الديانة هذه من — مشوهة بل — مكررة نسخة القرآن
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ويف اإلله، أمر يف العالم هدى الذي وهو العقيدة، وعالم الروح عالم يف جديًدا بعدها
هذا بعد العقيدة لباب يف بقية من وما املبني، الفتح هذا إىل اإلنسان أمر ويف النبوة، أمر
املميز الحي الكائن وأمر والهداية، الرسالة وأمر اإللهية، الحقيقة أمر يف الدائم الجديد

األديان. تخاطبه الذي اإلنسان هذا وهو أجمعني، هللا مخلوقات بني

أرشنا أو عرضناه مما كثري يف القرآن وآيات الحكماء عقائد بني املوافقة مدى رأينا وقد
اإلنساني للعقل تفسح القرآن آيات أن — ذلك من أهم — نرى وقد تقدم. فيما إليه
نافعة معرفة منه يرتقب قط طريق عن تصده فال والتأمل، البحث طرق من طريق كل
طريق هو الصادق الباحث يسلكه طريق من فما تناقضها، أو الشائعة املعارف توافق
دينًا يوًما يفتحه ال الذي الطريق يكون أن إال القرآن، أحكام من بحكم أمامه مغلق

اإللحاد. طريق وهو هللا، إىل يدعو
بعد النشوئيني، فروض من أعجب هو ما اإلسالم حكماء رشوح من تقدم ففيما
وللنشوئيني اإلنسان. إىل القرد إىل البهيمية من ودرجاتها األحياء عن عرش، التاسع القرن
بعضنا ها فرسَّ قرآنية آيات من — شاءوا لو — تأييدها يستمدون قد آراء املحدثني
ِهللا َدْفُع ﴿َوَلْوَال األطوار: وتتابع األصلح، وبقاء البقاء، بتنازع القائلون يتقبله تفسريًا
ۖ ُجَفاءً َفيَذَْهُب الزَّبَُد ا ﴿َفأَمَّ .(٢٥١ (البقرة: اْألَْرُض﴾ لََّفَسَدِت ِببَْعٍض بَْعَضُهم النَّاَس
(نوح: أَْطَواًرا﴾ َخَلَقُكْم ﴿َوَقْد .(١٧ (الرعد: اْألَْرِض﴾ ِيف َفيَْمُكُث النَّاَس يَنَفُع َما ا َوأَمَّ

.(١٤
«النظريات» ألصحاب تأييًدا فيه يلتمس أن بالقرآن املؤمن عىل الواجب من فهل
أو كلها تثبت قد ألنها ريب»؛ وال «كال نقول: فيه؟ يظهرون عرص كل يف والفروض
عمل يعمل القرآن ولكن وجيل، جيل بني التعديل أو النقض عليها يطرأ وقد بعضها،
وترك الفروض، من فرض كل مع الحقيقة يلتمس أن للعقل سمح إذا الصالح الدين
يفيد ال أو يفيد وعما عمله، نتيجة عن مسئوًال شوطه نهاية إىل بها ينتهي أن له
يف والنظريات الفروض هذه يتعقب أن الدين عمل من فليس ومحاوالته، جهوده من
وال عمله، يف للعقل يميل أنه وحسبه تأويل، خذالن أو تفسري، لتأييد الجدل؛ معرض
والتفكري. اإليمان وبني والبحث، العقيدة بني املطلوب الوفاق هو فهذا سبيله، عن يصده
الخطأ يف فمثله ثبوتها، قبل العلمية النظرية تأييد يف القرآن يقحم من أخطأ فإذا
انتظار يف والرد، األخذ وبني والرجحان، الظن بني وهي تحريمها يف القرآن يقحم من

العيان. مشاهدات أو العقل بينات من الحاسم الربهان
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وهو األرض، بدوران القول حرَّموا الذين والعلم الدين جهالء الخطأ هذا أخطأ وقد
— وهي الوباء بجراثيم القول حرَّموا من مثلهم وأخطأ ظهرها، عىل وجودهم من أثبت

العيان. حقائق إحدى — ذلك بعد تبني فيما
القاطع؛ بالدليل يثبت لم — األنواع بتحول يتعلق فيما خاصة — التطور ومذهب
االنتخاب بفعل نوع إىل نوع من تحول واحًدا حيوانًا اآلن حتى يذكروا لم أنصاره ألن
لم االنتخاب بهذا القول بطالن ولكن األصلح، وبقاء البقاء تنازع بفعل أو الطبيعي،
أن علينا يوجب ما القرآن يف وليس الوجوه، من وجه عىل القاطع بالدليل كذلك يثبت
غري إىل التحول ينفي ال الطني من اإلنسان خلق ألن الطبيعي؛ االنتخاب ببطالن نقول
الرتكيب، صور من صورة عىل الطني من الخلق بكيفية القول علينا يوجب وال الطني،

طني. من اإلنسان خلق بدأ هللا أن القرآن من نعلم وإنما
.(٨ (السجدة: ِهنٍي﴾ مَّ اءٍ مَّ ن مِّ ُسَالَلٍة ِمن نَْسَلُه َجَعَل ﴿ثُمَّ

الذي التحول وبني هذا بني اختالف فال ِطنٍي﴾ ن مِّ ُسَالَلٍة ﴿ِمن أخرى: آية ويف
الوجوه. من وجه عىل — ثبت إذا — يثبت

البعيد املستقبل عن لنا يقول — الحديثة العلوم سائر مع — النشوء ومذهب
الوراثة قوانني مع املستقبل يف اإلنسان يتطور هل البعيد: املايض عن لنا قاله ما أضعاف

يعلمون؟ ال أو التطور طريق يف مسلكه العلماء يعرف وهل يتطور؟ ال أو العلمية
للعقل، يُميل به العهد عىل وجده املقبل التطور يف حكمه ليعلم القرآن إىل رجع َمن
عن نقلناه كالم تقدم وفيما مجهول. علم إىل النفاذ منه يرجى طريق عن يصده وال
قوانني أن فنعلم إليه نلتفت التوريث، وقوانني األحياء بتطور «املختصة» العلوم أهل
ما وأثبت معلوم، مصري إىل يهدي بخرب تنبئهم لم األرحام يف والصبغيات» «الناسالت

واإليمان. واملشيئة العقل بمرياث مرهون كله الغد أن نبأ من عندهم
معروًفا كان ما إىل بالنظر قليل غري الوراثة وقوانني األجنة علماء يعرفه فالذي
الوراثة عمل تنظيم يف ينفعهم ال — قل أو كثر — ولكنهم سنة، مائة قبل ذلك من
إىل «اإلنسانية» هداية يحسنوا أن ينفعهم وإنما األرحام، ظلمات يف اللقاح أو باالنتخاب
عىل العزم وأجمعت الخري، حب عىل النية صدقت إذا املميزة العقول تستطيعه ما خري
األصلح» و«بقاء التقدم مسألة وجعلت واإلرشاد، بالتعليم املختارة الذرية استخالص

واألرحام. األصالب لقاح من البالغ إىل أدنى واعتقاد فهم مسألة
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النشوء، علماء من الهداية هذه عن غنًى يف يكن لم العرشين القرن أن ونخال
وإيمان)، وأمانة فكر اإلنسان صالح (أن تعلَّم من القرآن من تعلَّمها التي الهداية ولكنها

الصالحون). عبادي يرثها األرض و(أن
القرآن، عقيدة يف اإلنسان عن الصفحات هذه ختام يف موجزة كلمات ونعيدها
له، أكرم موضع يف اإلنسان يضع لم العرشين القرن إن واملحدثني: األقدمني عقائد ويف
أمثلة وبني والسماء، األرض خالئق بني القرآن أهل عند موضعه من وصفه، يف وأصدق
يهتدي الذي املميز املخلوق أنه والسماء األرض خالئق بني موضعه وحواء: آدم أبناء من

عليه. خفي فيما وباإليمان علم، فيما بالعقل
يعمل بما كرم من أكرمها واحدة، عشرية من إخوة أنهم وحواء آدم بني وموضعه
بعلم يدان ال اتَّقاه، وما كسبه بما فضل له من وأفضلها سوء، من ويجتنب حسن، من
َكَسبْتُْم ا مَّ َوَلُكم َكَسبَْت َما َلَها ۖ َخَلْت َقْد ٌة أُمَّ ﴿ِتْلَك عمله: بغري وزره من ينجو وال غريه،

.(١٤١ (البقرة: العظيم» هللا «صدق يَْعَملُوَن﴾ َكانُوا ا َعمَّ تُْسأَلُوَن َوَال ۖ
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