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إهداء

املرصية الثورة شباب إىل
يميش. وال يقفز فيها الزمَن كأن األمم تاريخ يف لحظاٌت ثمة

يتَملََّص وأن يُوَلد أن يريد وجديٍد نفَسه استنَفَد قديٍم بني انتقاٍل لحظاُت
الَوأْد. من

املايض، أوهاَم عنها تَنُفَض أن الرشيفة بالعقول تُهيُب «بيكونيٌة» لحظاٌت
الدفن. واحدًة، كرامًة إال امليِت للفكِر تَعِرف وأال املجرَّب، تجريب يف تتمادى وأال
فيها تَطِفر التي الفذة اللحظات هذه إىل يَُردَّ أن يمكن كله البرشي التقدم
تجعل وال النور، إبَر ى وتتلقَّ اآلِسن، كهفها من تخرج لكي الجسورُة؛ العقوُل
من ُحُجبًا الواقع وبني بينها وال بََليَىل، َوصًال يَدَّعون وسطاءَ الطبيعة وبني بينها

الحقيقة. تنقل وال السل تنقل التي َة امُلَغربَّ الكتب
هذا يف بيكون فرنسيس إماَمهم لهم أقدِّم الباسلة الفتيَّة العقول هذه فإىل

الغربي. الفكر عيون من الشهري النص

مصطفى عادل
١٧ / ٣ / ٢٠١٢





تصدير

سواء — منه ومفروٌغ محسوٌم أمرها وكأن الطبيعة شأن يف لإلفتاء تصدوا الذين أولئك
بالفلسفة ألحقوا قد أولئك — أكاديمي تقعٍر عن أو بالنفس ساذجٍة ثقٍة عن ذلك كان
يف نجاحهم بقدر التساؤل باب وإغالق البحث خنق يف نجحوا لقد الرضر، أشد وبالعلوم
أيديهم َجنت ما يُعوِّض يشءٍ من ذاتُها جهوُدهم تُؤِت ولم إليه، اآلخرين وكسب رأيهم نرش
باستحالة وقالوا معاكًسا اتجاًها اتخذوا الذين أولئك أما وإفسادها، غريهم جهود بإخماد
من أو السوفسطائيني لقدامى بغضهم جراء من الرأي هذا عقدوا سواء يشء، أي معرفة
يُستهان ال أسبابًا لذلك قدموا أنهم املؤكد فمن املعرفة، فرط من حتى أو العقل د تردُّ جراء
منصفة، استنتاجات إىل ينتهوا ولم صحيحة، مقدماٍت من رأيهم يف يَْصُدروا لم أنهم إال بها،
األقدم اليونانيون أما والقصد. االعتدال حدود كل عن بعيًدا والتكلف الحماس جرفهم فقد
ح التََّوقُّ بني — الطرفني هذين بني حصافًة أكثر موقًفا اتخذوا فقد كتاباتهم) ضاعت (الذين
أي معرفة من واليأس يشء كل يف باإلفتاء التجرؤ بني … االرتيابي واليأس الدوجماطيقي
ظلوا فقد األشياء وغموض البحث مصاعب من املريرة الكثرية شكواهم وبرغم — يشء
أن يبدو، فيما ارتأوا، وقد الطبيعة، مع ومشتبكني مسعاهم مواصلني الجمر1 عىل قابضني
املجادلة، ال املحاولة هي — املعرفة إمكان مسألة — ذاتها املسألة هذه لحسم طريقة أفضل
كل يف وَعوَّلوا محددة، قواعد يبتنوا فلم وحدها، أفهامهم قوة عىل اتكئوا أيًضا هم أنهم غري

واملتصل. الدائب العقيل النشاط وعىل الذهن حدة عىل يشء

كيمة. الشَّ عىل وا َعضُّ حرفيٍّا: 1



الجديد األورجانون

نريس أن هو منهجي الرشح، يف سهٌل التطبيق، يف صعوبته من الرغم عىل منهجي، إن
ونحصنها ونساعدها الحواس، بشهادة األخذ يف نستمر أن … اليقني من متزايدًة درجاٍت
بل اإلحساس، تتلو التي العقلية العملية عامة، بصفٍة نرفض، ولكن التصويب، من بنوع
للحواس األوىل الحقيقية اإلدراكات من مبارشًة يبدأ وثوًقا أكثر للعقل جديًدا مساًرا نفتح
الواضح فمن كبريًا، دوًرا املنطق أولوا الذين أولئك وجهة شك بدون هذه كانت نفسها.
التلقائية، الطبيعية لعملياته يأمنون وال للعقل، الدعم من نوٍع عن يبحثون كانوا أنهم
العقل وأصبح يشء، كل وضاع الداء استفحل أن بعد ا جدٍّ متأخًرا يأتي العالج هذا أن غري
هنالك فارغة، وأوهاٍم فاسدٍة بمذاهب محشوٍّا ومداوالتها اليومية الحياة عادات خالل من
يف ال األخطاء تثبيت يف يُْسِهم يده، يف وسقط متأخًرا لإلنقاذ وصل الذي املنطق، فن يُْسِهم
من كله العقيل العمل نبدأ أن وهو للخالص: واحد أمٌل إال ثمة يبقى وال الحقيقة،2 كشف
العمل وننفذ خطوة، كل يف نرشده بل البداية، منذ وطبيعته لحاله العقل نرتك وال جديد،
يف رشعوا امليكانيكية األمور يف الناس أن فلو ميكانيكية، آليات بمساعدة يتم كان لو كما
الفكرية؛ األمور يف تردد بال يفعلون مثلما وعونها، األدوات قوة دون وحدها بأيديهم العمل
ومهما جهد من بذلوا مهما شيئًا ينجزوا أن استطاعوا ملا وحدها، أفهامهم إىل يركنون إذ
ولنسأل: مرآة، يف ننظر أننا لو كما لنتأمل املثال هذا عند لحظة نتوقف أن وأود فيه، تآزروا
من أبهة أي أو نرص احتفال (لتزيني نقلها إىل الحاجة دعت الجرم هائلة َمَسلَّة هناك أن لو
واٍع مشاهٍد أي يراهم ألن العارية، بأيديها العمل يف ترشع أن الناس عىل وأن القبيل)، هذا
ذلك، عىل يقدروا أن عساهم األفراد من مزيٍد استدعاء إىل لجئوا أنهم ولو مجانني؟ مجرد
األضعف األيدي عن فيستغنون ينتقون عندئذ راحوا ما فإذا جنونًا؟ أكثر املشاهد يراهم ألن
إذا وأخريًا، الجنون؟ يف غارقني املشاهد يراهم ألن األشداء، األقوياء عىل العمل ويقرصون
وأذرٍع بأيٍد رجالهم كل يأتي أن واشرتطوا الرياضة، بفن االستعانة فقرروا بذلك يقنعوا لم
متعجبًا املشاهد يصيح ألن الرياضة، فن ألصول وفًقا وُمَدلَّكة بالزيت مدهونة وعضالت
هو بالضبط هذا أن غري الجنون؟ عىل ومنهًجا رشًدا يضفوا أن أجل من يتجشمونه مما

إىل الخاطئة املقدمات من سيمتد فالخطأ كاذبة، مبادئ من منطقية نتيجة استخالص من جدوى ال إذ 2
إىل بسهولة لتُْستَْدَرج الناس إن بيكون يقول املقدمات، صدق ملسألة البتة يتعرض ال واملنطق النتيجة،
نفسه، ذكائهم بفعل أخطاؤهم تتدعم ثم ومن الحقيقة، أو الصدق وبني الصحيح االستدالل بني الخلط

ذاتها! املنطقية مهارتهم بقدر أوهاهم وترتسخ
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تصدير

— العابث والتآزر املجنون الجهد من الصنف بنفس — الفكر أمر يف يمضون الذين حال
يحاولون وحني ذكائهم، وحدة األفراد نبوغ من أو اإلجماع ومن العدد من خريًا يأملون حني
ولكن الفهم، عضالت تقوية الريايض) الفن من نوٍع بمثابة هو (الذي املنطق باستخدام
يستخدمون ال أنهم نظر ذي لكل البني فمن الجهد، هذا وكل الدراسة هذه كل من بالرغم
أدوات بدون أداؤه يستحيل عظيم يدوي عمٍل كل أن غري الوقت، طوال الُغفل الذهن إال

األفراد. قوى لتوحيد أو فرد كل قوة لزيادة سواء ومعدات،
فال الناس عناية إليهما أوجه أن أود نقطتني إىل أَخلص الضافية املقدمات هذه بعد
واالمتعاض، النقمة يزيل والذي أرى، فيما الطالع حسن من إنه األوىل: أحد؛ عنهما يغفل
يسعني وفيما تصوراتي أبسط فيما منه، أنتقص وال للقدماء الواجب الوقار أََمسُّ ال أنني
يقدمه مما أفضل شيئًا لديَّ إن قلت إذا أنني ذلك تواضعي؛ ثمار أحصد أن نفسه الوقت يف
للمقارنة مجاًال هناك أن ذلك فمعنى اتخذوه، الذي الطريق نفس أتخذ أنا بينما القدماء
أن ورغم والذكاء، النبوغ حيث من به، اإلقرار من لفظي تفنٍُّن بأي مفر ال بيننا، واملنافسة
وضعه، أخطئوا أو فهمه أساءوا يشء أي ثمة كان لو (إذ جائز غري أو جديًدا أمًرا ليس هذا
خطأهم؟) وأبني أنتقدهم أن من للجميع، املتاحة الحرية أستخدم إذ يمنعني، الذي فما
ولكن املحدودة، لقدراتي نظًرا متكافئة غري ستكون وجوازها، عدالتها عىل املنافسة، أن إال
فال يختلف: األمر فإن يعرفوه، ولم يطرقوه لم للفهم جديد طريق فتح هو هديف دام ما
النفوذ ضئيل مركٌز وهو الطريق، إىل يشري دليٌل إال أنا وما منافسة، وال األمر يف تََحزُّب
تتعلق النقطة هذه النبوغ، أو القدرة عىل يعتمد مما أكثر الحظ من نوع عىل ويعتمد

نفسه. باملوضوع فتتعلق بها الناس أُذكر أن أود التي األخرى النقطة أما باألشخاص،
وليكن االثنني)، ملصلحة (ربما لنرشها وسبيالن للمعرفة مصدران إذن هناك فليكن
أو متعاديني غري فصيالن — الفلسفة طالب من فصيالن أو عشريتان الطريقة بنفس هناك
باختصار هناك ليكن — املتبادل التعاون بروابط مرتبطان بل اآلخر، عن الواحد مغرتبني
األول، املنهج يفضلون الذين ألولئك بالنسبة أما الكتشافها، وآخر املعرفة لتنمية منهج
استيعاب عن العقلية قدرتهم قصور بسبب أو العيش، لدواعي أو العجلة بدافع سواء
النجاح لهم أتمنى فأنا العظمى)، األغلبية حال بالرضورة (وهو منه والتمكن اآلخر املنهج
تم التي املعرفة استخدام إىل بالركون يَْقنَع ال من هناك كان إذا أما إليه. يصبون فيما
لكي بل جدل، يف خصًما يقهروا لكي االخرتاق من مزيٍد يف ويأملون بالفعل، اكتشافها
يعرفوا لكي بل وجيهًة، مدبجًة آراء يقدموا لكي ال وباختصار عمل، يف الطبيعة يقهروا
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الخارجية األفنية نعرب حتى للمعرفة، حقيقيني كأبناءٍ إيلَّ فلينضموا برهانية، يقينيًة معرفًة
ح أُوضِّ ولكي الداخلية، غرفها إىل النهاية يف منفذًا فنفتح الحشود، وطئتها التي تلك للطبيعة،
العقل» «استباق أحدهما أسمي أن رأيت فقد اسًما، بإعطائه األفهام إىل وأقربه أعنيه ما
.interpretation of nature الطبيعة» «تفسري واآلخر ،anticipation of the mind

تأتي أن الحرصعىل كل جانبي من حرصت لقد به، أتقدم أن ينبغي طلٌب لديَّ يبقى
الناس عقول إىل الولوج سهلة واضحة بل فحسب صائبة ال أعرضها سوف التي اقرتاحاتي
(وبخاصًة الناس عىل أشق ال أني غري عجيب)، نحٍو عىل وتعويقها استهواؤها تم التي (تلك
أن املقابل: يف جانبهم من فضًال أسألهم إذ والعلوم) للمعرفة الكبري التجديد هذا مثل يف
خالل من سواء العمل، هذا يف أفكاري بخصوص حكم إصدار أو رأي إبداء يف يرغب من
اكتسبت (التي الربهان صور خالل أو الثقات، من حشٍد خالل من أو الخاصة، مالحظاته
وهو أو تدقيق، بال ذلك يفعل أن بوسعه أن يحسبن فال القضائية)، القوانني سلطة اليوم
الذي الطريق يجرب أن نفسه هو عليه مليٍّا، األمر يف ينظر أن عليه إنما آخر، يشء بصدد
يصحح، أن أخريًا عليه الخربة، تُبَيِّنها التي الطبيعة بدقة يتمرس أن عليه وأَُعبِّده، أَصفه
ُحكمه شاء) (إذا فليستخدم فقط وعندئذ للعقل، واملتجذرة الفاسدة العادات ومهل، بتؤدٍة

نفسه. سيد يكون أن يف رشع وقد الخاص،

بيكون فرنسيس
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األول الكتاب

الطبيعة تفسري شذراتيف
اإلنسان1 ويفمملكة

يفهم أو يفعل أن يملك ال الصفة بهذه وهو لها، واملفرسِّ بالطبيعة امُلوكَّل هو اإلنسان (١)
الواقع يف ذلك كان سواء الطبيعة، لنظام بها قام التي مالحظته له تتيحه الذي بالقدر إال

ذلك. من أكثَر يعمل أو يعرف أن بوسعه وليس الفكر، يف أو

والُعَدد، باألدوات العمُل يجري إنما تُذَْكر، قدرة أيُة وحده للعقل وال وحدها لليد ليس (٢)
حركتها بحفز اليد أدواُت تقوم ومثلما اليد، تحتاجها ما بقدر الفكُر يحتاجها التي تلك

وقايته. أو الفهم بحفز العقل أدواُت تقوم كذلك وترشيدها،

أن ذلك املعلول، يمنع بالعلة الجهل ألن ِصنوان؛ البرشيُة والقدرُة البرشية املعرفُة (٣)
يف قاعدًة يَُعد النظري الفكر مجال يف ِعلًَّة يَُعد وما بإطاعتها، إال قهُرها يمكن ال الطبيعة

التطبيق. مجال

ًصا متخصِّ كان إذا إال الثاني الكتاب قراءة يتجشم وأال ل، األوَّ الكتاب بقراءة يكتفي أن القارئ أنصح 1
(املرتجم) الفلسفة. يف

املدخل اإلنسان، مملكة إىل واحد مدخل إال ثمة يبقى ال حتى …» :٦٨ :١ الشذرة يف بيكون يقول
الطفولة.» طهارة عرب إال السماء مملكة إىل مدخل ال أنه مثلما العلوم، عىل القائم



الجديد األورجانون

طبيعيًة أجساًما يضم أن هو نتائج2 يحقق لكي يعمله أن اإلنسان يستطيع ما كل (٤)
داخليٍّا. الباقي تتوىل والطبيعة يُفرِّقها، أو مًعا

والفيزيائي والريايض امليكانيكي من كلٌّ عملية نتائج أجل من بالطبيعة يتمرس (٥)
هزيل بنتاٍج إال يظفر ال — الحال ييش كما — جميعهم ولكن والساحر؛4 والخيميائي3

قليل. ونجاٍح

عىل اآلن حتى تُنَجز لم التي األشياء أن نتوقع أن الذاتي والتناقض الخطل ملن إنه (٦)
قط. اآلن حتى تُجرَّب لم بوسائل ذلك يكن لم ما تُنَجز، أن يمكن اإلطالق

النتاج هذا كل أن غري والسلع، الكتب بعدد ُقدَِّرت إذا ا ِجدٍّ وفريًة واليد العقل نواتج تبدو (٧)
وال معرفته، ت تَمَّ مما قليل عدد من واستنباطات مفرًطا تنقيًحا يكون أن يعدو ال املتنوع

(املكتشفة). املبادئ5 عدد عن يعربِّ

أكثر والخربة املصادفة بطريق اكتشاُفها تم إنما بالفعل اكتُِشَفت التي النواتج وحتى (٨)
ألشياءَ الئقة تنظيمات تكون أن تعدو ال الراهنة علومنا أن ذلك العلوم؛ بطريق هو مما

جديدة. لعملياٍت هات موجِّ أو للكشف طرائق وليست اكتشاُفها، َسبََق

«نتائج»، «أعمال»، تعني: التي (opus (جمع opera كلمة الجديد» «األورجانون طوال بيكون يستخدم 2
املفيدة اآلثار تلك وبخاصة العملية، اآلثار هي و«األعمال» للسياق، وفًقا وذلك «معلوالت»، «تأثريات»،

منها. الكثري يحقق سوف صحيٍح نحٍو عىل املشيَّد العلم أن بيكون يتوقع والتي للبرشية،
الكيمياء من مزيًجا وكانت الوسيط، العرص يف سادت التي القديمة الكيمياء هي alchemy الخيمياء 3
طريق (عن ذهب إىل الخسيسة املعادن تحويل إىل وتهدف واألرسار، بالتجربة املكتسبة واملعرفة والفلسفة
اإلنسان ن ويُحصِّ األدواء جميع من يَشفي الذي الحياة إكسري اكتشاف وإىل الفالسفة) حجر ى يَُسمَّ ما

الفناء. ضد
الرسية الخواص يَعرف الذي ذلك وتعني القديمة، بداللتها magician «ساحر» كلمة بيكون يستخدم 4

عة. متوقَّ وغري مدهشًة تغرياٍت منها ينتزع بأن ال الُجهَّ يختلب أن وبوسعه لألجسام،
يعني عنده فهو (البديهيات)، املعتاد معناه عن يختلف بمعنًى اللفظ هذا بيكون يستخدم :Axioms 5

الكلية». «القوانني أو العلمية» «القضايا أو العامة» «املبادئ معنى من قريبًا شيئًا
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اإلنسان مملكة ويف الطبيعة تفسري يف شذرات

الخاطئ إعجاِبنا َغمرِة يف أننا وحده: هذا هو العلوم يف تقريبًا خلل كل وأصُل سبُب (٩)
له. حقيقية دعائم عن نبحث ال البرشي العقل لقَوى وإطرائنا

والتنظريات التأمالت تلك جميع إن بحيث أضعاًفا، الحواسوالفكر دقة تفوق الطبيعة (١٠)
أحد ال أنه األمر يف ما كل جنون، محض هي الناُس فيها ينغمس التي املنمقة والرشوح

ليلحظها. هنالك

كذلك جديدة، نتائج اكتشاف يف نفًعا تُْجِدي ال الحايل وضعها يف العلوم أن مثلما (١١)
العلوم. اكتشاف يف منه جدوى ال بحوزتنا الذي املنطق

السائدة) األفكار عىل (القائمة األخطاء وترسيخ تثبيت يف يفيد الحايل املنطق نسق (١٢)
نفعه. من أكرب رضره فإن ثَمَّ وِمْن الحقيقة، عن البحث يف يفيد مما أكثر

املبادئ يف تطبيقه من جدوى وال العلوم، مبادئ عىل syllogism القياُس ينطبق ال (١٣)
دون القضية عىل املوافقة يفرض ثَمَّ ِمْن وهو دقتها، يف الطبيعة يجاري ال إنه إذ الوسطى،

باألشياء. يُمِسَك أن

رمزية مقابالت هي والكلمات كلمات، من والقضايا قضايا، من القياس يتكون (١٤)
برعونة ومنتَزعة مختلطًة املسألة) ِجذر هو (وهذا نفُسها األفكاُر كانت فإذا وعليه ألفكار،
االستقراء يف إال لنا أمل فال لذا فوقها، يُبنى فيما ثبات هناك يكون فلن الوقائع، من

الصحيح. induction

«الكيف» وال «الجوهر» فال الفيزياء، يف أو املنطق يف سواء أفكارنا يف صحيح يشء ال (١٥)
بكثري وضوًحا منها وأقل واضحة، أفكار نفسه «الوجود» وال «العاطفة» وال «الفعل» وال
«جذب»، «فساد»، «كون»، «يابس»، «رطب»، «رقيق»، «كثيف»، «خفيف»، «ثقيل»، فكرة

محددة. وغري وهمية أفكار كأنها ذلك، إىل وما «صورة»، «مادة»، «عنرص»، «طرد»،

وعن «الحمام»، «الكلب»، «اإلنسان»، مثل: — عمومية األقل األنواع عن أفكارنا إن (١٦)
تخدعنا ال — «األبيض» «األسود»، «البارد»، «الحار»، مثل: للحواس، املبارشة اإلدراكات
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الجديد األورجانون

وامتزاج وتغريها املادة تدفق جراء من بعضاألحيان يف تضطرب قد هذه حتى ولكن كثريًا،
وغري وضالل، َزيغ هو إنما البرش استخدمه مما ذلك عدا ما وكل ببعض، بعضها األشياء

قويم. نحو عىل األشياء من مستخَلص وال مستَمد

تلك حتى وال األفكار، تكوين من وزيًغا تهافتًا بأقلَّ axioms «املبادئ» تشييد وليس (١٧)
أعظم مبَلًغا يبلغ والزيغ التهافت أن غري املعتاد،6 االستقراء عىل تعتمد التي نفسها املبادئ

األقيسة. من املستقاة الدنيا والقضايا املبادئ حالة يف ذلك كل من

نحقق ولكي الشائعة، األفكار َقدر عىل ينسجم العلوم يف اآلن حتى اكتُِشَف ما كل إن (١٨)
من واملبادئ األفكار نستخلص أن يتعني الطبيعة من والقِصية الباطنة األعماق إىل اخرتاًقا

وصحًة. وثوًقا أكثر فكري إجراء اتخاذ ويتعني وحذًرا، وثوًقا أكثر بطريقة األشياء

الحقيقة عن للبحث اثنتني طريقتني سوى — يكون أن يمكن وال — هناك ليس (١٩)
هذه من تنطلق ثم عمومية، املبادئ أكثر إىل والجزئيات الحواس من تقفز األوىل وكشفها:
هي وهذه وتكشفها، الوسطى املبادئ تقرر لكي — بصدقها تسليًما َسلََّمت وقد — املبادئ
صعود يف ترتقي ثم والجزئيات، الحواس من املبادئ فتستمد الثانية ا أمَّ الراهنة، الطريقة
الطريقة هي وهذه عمومية، املبادئ أكثر إىل النهاية يف تصل حتى منقطع غري تدريجي

اآلن. حتى أحٌد يَجرِّبها لم وإن الصحيحة

باملنطق يسرتشد عندما يتخذه الذي الطريق نفس يميضيف فإنه لحاله الفكر تُِرك إذا (٢٠)
يتجنب لكي العموميات إىل بالقفز ُمغَرٌم فالعقل السابقتني)، الطريقتني أوىل يتخذ (أي
ألنه باملنطق؛ تتفاقم اآلثام هذه أن غري بالتجربة، ذَرًعا يضيق ما رسعان فإنه ولذا الَعناء؛

واملراء. بامُلماحكة يُغري

من صميًما جزءًا كان جزئية أمثلة من التعميم من نوع إىل املعتاد» «االستقراء بتعبري بيكون يشري 6

البسيط». «التعداد بعد فيما سيسميه ما وهو زمنه، يف املنطق
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مَعوَّق غريَ كان إذا (وبخاصة وجاد وحصيف يَِقظ عقٍل لدى لحاله الفكُر يُرتَُك حني (٢١)
أن ذلك جدوى؛ دون لكن الصحيح، الطريق يف ما محاولًة يبذل فإنه سائدة)، بمذاهب

األشياء. لغز فض عىل قدرة وال اإلطالق، عىل له حول ال ومساعدة توجيه بغري الفكر

غري العموميات، أعىل إىل وتَخلص والجزئيات الحواس من تبدأ الطريقتني كلتا إن (٢٢)
ا أمَّ الكرام، مرور والجزئيات التجربة عىل تمر فاألوىل بعيًدا: اختالًفا مختلفتان أنهما
تعميمات البداية منذ تضع األوىل اهتمامها. كلَّ وتُوليها يجب كما فيها ن فتتمعَّ الثانية
ا حقٍّ أَعم هي التي املبادئ تلك إىل درجة درجة فتصعد الثانية ا أمَّ وعقمية، مجردة معينة

الطبيعة. نظام يف

مجرد هو ما بني أي اإللهي، العقل وأفكار البرشي العقل أوهام بني َلبعيٌد البون إن (٢٣)
يف نجدها كما املخلوقات عىل املطبوعة الحقيقية البصمة أو السمة هو وما فارغة آراء

الطبيعة.

ألن جديدة؛ نتائج كشف يف أحًدا تُعني أن بالجدل استخالصها تم ملبادئ هيهات (٢٤)
الجزئيات تُستخَلصمن التي املبادئ ا أمَّ مضاعفًة، أضعاًفا الجدل من وأحذق أدق الطبيعة
يُضفي ما وهذا جديدة، جزئيات إىل بسهولة وتومئ تشري فإنها قويمة وافية بطريقة

العلوم. عىل الفاعلية

ونَزٍر الخربة من حفنٍة من مستَمدَّة مبادئ هي الحايل الوقت يف املستخدمة املبادئ (٢٥)
ثَمَّ وِمْن عليها، تنطبق لكي وتَُمط ع تُوسَّ ما وكثريًا الحدوث، الشائعة الجزئيات من يسرٍي
مضاد مثاٌل صاَدَفنا ما فإذا جديدة، جزئيات إىل تقودنا ال املبادئ هذه كانت إذا عجب فال
حيث عبثيٍّ تمييٍز بواسطة عليه ونُبقي املبدأ ننقذ فإننا نعرفه، ولم قبل من نلحظه لم

نفسه.7 املبدأ نصوِّب أن هو األقوم الترصف يكون

بوبر كارل لفكر استباقات — األوَّل الكتاب من ٤٦ الشذرة وبخاصة — غريها ويف الشذرة هذه يف تبدو 7
عىل الدحض من النظريات إنقاذ إىل تهدف التي immunization stratagems التحصينية» «الخدع عن

املعلوماتي. ومحتواها العلمية مكانتها حساب
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عىل عادًة الناُس يطبقه الذي االستدالل عىل أطلق أن — اإليضاح باب من — آثرُت (٢٦)
وأن ومبتَرس، طائش عمٌل ألنه anticipation؛ of nature الطبيعة» «استباق اسم الطبيعة
الطبيعة» «تفسري اسم صحيح منهجي نحٍو عىل األشياء من مستنبَط هو ما عىل أطلق

.interpretation of nature

إذا فحتى اإلجماع، النتزاع يكفي ورسوخ بقوة anticipations االستباقات تتمتع (٢٧)
اتفاًقا بينهم فيما االتفاُق بوسعهم فسيكون متساوية بدرجة بالجنون البرشجميًعا أُصيب

كبريًا.

فألنها «التفسريات»، من اإلجماع كسِب عىل بكثري أقوى «االستباقات» أن الحق (٢٨)
وتمأل الفور عىل الفهَم تمس فهي األغلب) يف مألوفة (شائعة قليلة أمثلة من مستقاة
يمكنها ال — والتناثر التنوع شديدة وقائع تستجمع إذ — التفسريات أن حني عىل املخيلة،
صعبًا شيئًا الشائعة للنظرة تبدو أن من لها مناص فال ثَمَّ وِمْن للتو، الفهم إىل تَنُفذ أن

اإليمان. بأرسار وأشبه وناشًزا

ذلك والجدل؛ «االستباقات» تستخدم أن واالعتقادات اآلراء عىل القائمة للعلوم يحق (٢٩)
األشياء. عىل السيطرة ال (بالقضية) القبول تفِرض أن غايتها أن

يتحقق فلن جميًعا جهوُدها وتآزرت العصور كل من العقول كل اجتمعت لو حتى (٣٠)
األوىل العقل ِجِبلة يف املتجذِّرة األغالط أن ذلك «االستباقات»؛ طريق من العلم يف كبريٌ تقدٌم

عبقريتُها. بلغت مهما الحقة عالجات أو جهود بأية منها الشفاء إىل سبيل ال

جديدة أشياء وتطعيم8 إضافة عملية من العلوم يف كبري تقدم أي نتوقع أن العبث من (٣١)
إىل ندور نظل أال شئنا إذا نفَسها األسَس تتناول جديدٍة9 بدايٍة من لنا بد ال القديمة، عىل

يُذَكر. تقدم أي إىل تُفيض ال حلقة يف األبد

.superinduco 8

اإلحياء. أو التجديد ويعني Instauration 9
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من مقارنة يف ندخل ال فنحن الجميع، كرامُة وكذا محفوظة، القدماء املؤلِّفني كرامُة (٣٢)
القايضبل بدور نضطلع ال ونحن واملناهج، الطرق يف مقارنة بل امللكات، أو العقول حيث

املرشد. بدور

الكشوف عىل وال منهجنا عىل إصداُره يمكن صائٌب حكٌم ثمة ليس رصاحًة: فلنقلُها (٣٣)
الوقت يف السائدة التفكري طريقَة تشكِّل التي «االستباقات» تلك بواسطة عنه الناجمة

يُحاَكم.10 نفُسه هو الذي املنهج حكم نتقبل أن عىل يحملنا ما ثمة فليس الحايل،

جديد هو ما كل أن ذلك بصدده؛ نحن ما نفرس أو نرشح أن السهل باألمر هو وال (٣٤)
قديم. هو ما إىل اإلشارة خالل من يُفَهم سيظل

أيديهم يف بطباشري جاءوا إنهم إيطاليا: إىل الفرنسيني حملة عن يقول بورجيا11 كان (٣٥)
أريد الطريقة وبنفس طريقهم، بها يقتحموا كي بأسلحة وليس مساكنَهم، بها يَِسموا كي
نختلف دمنا ما للدحوضات محل فال يها، لتلقِّ دة املمهَّ العقول إىل بهدوء تنفذ أن لفلسفتي

الربهان. صور يف وحتى بل ذاتها، األفكار ويف األوىل املبادئ يف

وجًها الناس نضع أن هي قضيتنا: لطرح بسيطة واحدة طريقة سوى أمامنا ليس (٣٦)
يتخلوا أن بدورهم وعليهم املطرد، ونظامها تسلسلها وأمام نفسها الجزئيات أمام لوجه

األشياء. مع التعارف يف ويبدءوا أفكارهم عن بُرهًة

إمكان أنكروا الذين أولئك منهج مع اليشء بعَض الطريق بداية يف منهُجنا يتفق (٣٧)
التعاُرض، كل ويتعارضان االختالف غايَة النهاية يف يفرتقان أنهما غري اليقني، إىل الوصول

.begging the question املطلوب» عىل «يصادر بذلك ألنه 10

الثامن تشارلس فيها اجتاح التي الحملة هي إليها املشار والحملة السادس، ألكسندر البابا هنا يقصد 11
من قطعة بمجرد بل يُذَْكر، جهٍد أي دون إيطاليا دخل حيث ،١٤٩٤ عام وذلك أشهر خمسة يف إيطاليا
بطبيعتهم خونة وهم املرتزقة، عىل يعتمدون كانوا — ميكافيليل لقول وفًقا — اإليطاليني ألن الطباشري؛

.(١٢ الفصل (األمري،
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يمكننا ال أننا إىل أذهب أيًضا وأنا شيئًا، نعرف أن يمكننا ال أننا إىل ببساطة يذهبون فهم
إذَّاك يَمضون أنهم إال اآلن، املستخَدم املنهج بواسطة الطبيعة يف يُذَكر شيئًا نعرف أن
ونزودهما مساعدات لهما نبتكر لكي نحن نميض بينما والفهم، الحس سلطة يدمروا لكي

بدعائم.

زالت وما البرشي الذهن عىل استحوذَت التي — الزائفة والتصورات األوهام تلك (٣٨)
بل إليها، منفذًا الحقيقُة تجد فال البرش عقول عىل فقط تَِرين ال — بعمق فيه متجذِّرة
تجديد عملية يف أخرى مرة تالحقنا سوف األوهام هذه فإن منَفذًا الحقيقُة َوَجَدت إذا حتى
منها أنفَسهم نوا ويُحصِّ ِحذَرهم البُرش يأخذ لم ما العوائق أمامنا وتضع نفسها، العلوم

يستطيعون. ما قدر

منها لكلٍّ َقيَّضُت وقد البرشي، بالعقل تُْحِدق «األوهام»12 من أنواع أربعة ثمة (٣٩)
idols of the القبيلة» «أوهام ل: األوَّ النوع عىل فأطلقُت بينها، التمييز بغرض اسًما
(idola  idols of the cave الكهف» «أوهام الثاني: النوع وعىل ،(idola tribus)  tribe
وعىل ،(idola fori)  idols of the market place السوق» «أوهام الثالث: وعىل ،specus)

.(idola theatric)  idols of the theatre املرسح» «أوهام الرابع:

الناجع العالج هو الصحيح االستقراء بواسطة واملبادئ التصورات تكوين أن شك ال (٤٠)
للغاية، مفيدة أداة أيًضا هو األوهام عىل التعرف أن إال وإزالتها، األوهام من للتخلص
«الدحوضات دراسة مثل الطبيعة» «تفسري إىل بالنسبة هي idols «األوهام» فدراسة

العادي. للمنطق بالنسبة 13sophistic refutations السوفسطائية»

للكلمة اليونانيون يستخدمه كان الذي الحريف بمعناها idola كلمة يستخدم بيكون أن األرجح الرأي 12
وليس الزائف، املظهر أو illusion «الوهم» من رضب إىل يُشري والذي ،eidolon لها املقاِبَلة اليونانية

املعبود. الوثن أو «الصنم» بمعنى
فيه يقدِّم الذي De Sophisticis Elinchis السفسطائية» الدحوضات «يف أرسطو كتاب إىل إشارة 13
هي السفسطائية والدحوضات لفظي، واشرتاك التباس عن ناشئة مختلفة سفسطائية ألحاجي حلوًال

مغاِلطة. الحقيقة يف ولكنها دحوضات أو تفنيدات تبدو حجج
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القبيلة ويف البرشية الطبيعة يف ُمبَيَّتٌة idola tribus الجنس) (أوهام القبيلة» «أوهام (٤١)
مقياس هي اإلنسان حواس بأن القائل فالرأي نفسه، البرشي الجنس أو نفسها البرشية
— العكس عىل — هي والعقلية، الحسية جميًعا، فاإلدراكات خاطئ، رأي هو إنما األشياء
ى تتلقَّ مستوية غري بمرآة أشبه البرشي والذهن العاَلم، إىل وليس اإلنسان إىل منسوبة

وتُفِسدها. فتشوهها األشياء بطبيعة الخاصة طبيعتها وتمِزج األشياء من األشعة

لكل إن الفرد، باإلنسان الخاصة األوهام فهي idola specus الكهف» «أوهام ا أمَّ (٤٢)
يعرتض به ا خاصٍّ غاًرا أو كهًفا — بعامة البرشية الطبيعة أخطاء إىل باإلضافة — فرد
أو إنسان، لكل والخاصة الفريدة الطبيعة بسبب هذا يحدث قد ويشوهها، الطبيعة ضياءَ
واإلعجاب، االحرتام لهم يُِكنُّ الذين أولئك ونفوذ قراءاته أو الخاصة، وصالته تربيته بسبب
ذهٍن أو متحيز، قلٍق ذهٍن يف مختلفة: أذهان يف األشياء ترتكها التي االنطباعات الختالف أو
يشءٌ هي األفراد) مختلف لدى ميولها (بمختلف إذن البرشية الروح إلخ. … مطمٍنئ رصنٍي
حني هرياقليطس صدق وقد العشواء، للمصادفة ورهٌن اإلطالق، عىل ُمطَّرد وغري متغري،
العام. أو األكرب العالم يف وليس الخاصة، الصغرى عواملهم يف املعرفة تلتمس الناس إن قال:

أسميها والتي ببعض، بعضهم واجتماعهم الناس تواصل عن تنشأ أوهام أيًضا ثمة (٤٣)
واجتماع، تبادل من هناك الناس بني يجري ما إىل بالنظر ،idola fori السوق» «أوهام
العامة، فهم يالئم بما اختيارها يتم والكلماُت القول، طريق عن تتحادث إنما فالناس
فيها تُْجدي ال إعاقة عجيبة، إعاقًة العقل تعيق بليدٌة سيئٌة الكلمات من ُمَدوَّنٌة تنشأ وهكذا
تنتهك األلفاظ تزال فما أحيانًا: بها التحصن عىل املثقفون دأب التي والرشوح التعريفاُت
ومغالطات فارغة مجادالت الناسيف وتوِقع يشء، كل يف الخلَط وتُوِقع واضٍح، بشكٍل الفهَم

لها. حرص ال

املتعددة املعتقدات من البرش عقول إىل انرسبت التي األوهام تلك هناك وأخريًا (٤٤)
املرسح» «أوهام أسميها وهذه للربهان، املغلوطة القواعد من وكذلك املختلفة، للفلسفات
اآلن حتى وابتكروها الناُس تَعلََّمها التي الفلسفات كل أن أعترب أني ذلك ،idola theatric
زائفًة عندها من عوالَم خالقًة املرسح، عىل وتؤدَّى تُقدَّم ا ِجدٍّ عديدة بمرسحيات أشبه هي
عىل حتى وال فحسب، اليوم الرائجة واملذاهب الفلسفات عىل حديثي ينسحب وال وهمية،
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النمط نفس من األخرى املرسحيات من الكثري تأليف باإلمكان يزال فما القديمة، املذاهب
أغالطها أسباُب دامت ما عليها، االتفاق وإضفاء املصطنعة الطريقة بنفس وتقديُمها
الفلسفة عىل حديثي أقرص أنا وال كبري، حد إىل مشرتكة أسباب هي التعارض الشديدة
اكتسبت والتي بالعلوم، الخاصة واملبادئ العنارص من كثريًا أيًضا أشمل وإنما الكلية،
أن ينبغي أننا غري الذاتي، والقصور الساذج والتصديق التقليد خالل من اإلقناعية قوتها
ضدها. البرشي الفهم ن نحصِّ كيما أكرب؛ بتفصيل حدة عىل األوهام من صنف لكل نعرض

واطِّراًدا نظاًما العالم يف يفرتض أن إىل يميل أنه الخاصة البرشي الفهم طبيعة من (٤٥)
النظري، وعديمة نوعها يف فريدة الطبيعة يف كثرية أشياء وجود ورغم فيه، يجده مما أكثر
الوهم يأتي هنا ومن لها، وجود ال وصالٍت ونظائَر أشباًها لها يخرتع البرشي الذهن فإن
املسارات تماًما تُستبَعد بينما مكتملة، دوائر يف تتحرك السماوية األجرام جميع بأن القائل
ن يكوِّ لكي ومداره؛ النار عنرص إدخال كذلك هنا ومن االسم)، يف (إال واملتمعجة اللولبية
إىل عرشة نسبة فرض وكذلك الحواس، تدركها التي األخرى الثالثة العنارص مع رباعيٍّا
التوايل، عىل كثافاتها نسبة هي والتي اعتسايف، بشكٍل عليها) يطَلق العنارص(كما عىل واحد
التصورات إىل أيًضا تمتد بل النظريات، عىل الحماقة تقترصهذه وال الُهراء، من ذلك إىل وما

البسيطة.

يروقه ألنه أو السائد الرأي ألنه (سواء رأيًا يتبنى عندما البرشي الفهم دأب من 14(٤٦)
هناك تكون قد أنه ورغم معه، ويتفق يؤيده أن عىل عداه يشءٍ كلَّ يقِرس أن ه) ويَُرسُّ
الشواهد هذه يهمل أن إما فإنه الرأي، هذا من النقيض عىل تقف وثقًال عدًدا أكثر شواهد
يخلص لكي وينبذها؛15 يزيحها أن له ل تُسوِّ تفرقًة يختلق أن وإما بها، ويستخف السلبية
زالت ما األوىل استنتاجاته أن إىل — واملوِبق املسيطر السبقي التقدير هذا بواسطة —

عىل بأن القائلة العلم، فلسفة يف الحديثة النظر وجهة يستبق بيكون منهج أن تُبنيِّ محورية شذرة 14

فرضيته يُعرِّض وأن «تفنِّدها»، أن يمكن بياناٍت طلب يف يَِجدَّ أن بل نظريته، «تأييد» ب يكتفي أال املرء
يلعبه أن يتعنيَّ الذي الدور وأهمية التجربة أهمية يدرك بيكون أن تثبت وهي قاسية، تفنيدية الختباراٍت

العلوم. يف (falsification «التكذيب» (أو disconfirmation «التفنيد»

.ad hoc unresponsiveness to the data للبيانات احتيايل إغفاٌل 15
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صورٍة عىل أطَلعوه رجٍل من بََدر الذي ذلك وجيًها جوابًا كان فقد ولذا ونافذة؛ سليمًة
اآلن يعرتف أن عساه سفينة؛ حطام من نجوا ثَمَّ وِمْن نذورهم دفعوا ألناٍس باملعبد معلقٍة
بعد غرقوا الذين أولئك صوُر أين ولكن «حسنًا، قال: أن إال جوابه كان فما اآللهة، بقدرة
أو الفأل أو األحالم تفسري يف أو التنجيم يف سواء الخرافة، سبيل وهكذا النذور؟!»16 دفع
التي األحداث إىل يلتفتون — الضالالُت هذه استهوتهم وقد — الناس تجد حيث شابه، ما
ويَُغضون فيغفلونها — واألغلب األكثر أنها رغم — تتفق ال التي األحداث ا أمَّ معها، تتفق
والعلوم، الفلسفة داخل إىل ودقًة خفاءً أشد بطريقة يتسلل األذى هذا أن عىل الطرف، عنها
معه، واالنسجام له اإلذعان عىل ويحمله بعده، يأتي ما عىل لونَه ل األوَّ الحكُم يفرض حيث
ذلك عن النظر وبغض — ذلك عن وفضًال يُقاس، ال بما وأصوَب أفضَل الجديُد كان ولو
زمان كل يف اإلنساني الفكَر تَِسم التي األخطاء من فإن — ذكرُت الذي والضالل الهوى
من يقف أن ينبغي حيث السالبة،17 الشواهد من أكثر املوجبة بالشواهد وُموَلع ُمغَرٌم أنه
هو السلبي املثال يكون صحيح مبدأ أي عىل الربهنة عملية يف أنه والحق حياد. عىل االثنني

وفعاليًة. وجاهًة وأكثرهما املثالني أقوى

فوًرا إليه وتنفذ العقَل تلفت التي األشياء تلك هو البرشي الفهَم يشغف ما أكثر إن (٤٧)
يشءٍ كلَّ أن ويفرتض الفهم) (أي له يرتاءى ثُمَّ وتتمدد، للتو تمتلئ املخيلة فتجعل وفجأًة،
التي القليلة األشياء بتلك شبيٌه — مدَركة غريَ خفيًة تكن وإن — ما بطريقة هو آخر
اختباَر املبادئ تخترب متجانسة وغري بعيدٍة أمثلٍة إىل الرتحال يف ا أمَّ العقل، عىل استحوذت
نافذٌة. وسلطٌة قاسيٌة قواعُد ذلك عىل تحمله لم ما ل مؤهَّ وغريُ ا ِجدٍّ بطيءٌ الفكر فإن النار

يبتغي يزال وما ، يستكنَّ أو يتوقف أن يمكنه وال دائب، نشاط يف البرشي الفهم إن (٤٨)
للعاَلم ما َحدٌّ هناك يكون أن ر املتصوَّ غري فمن ولذا جدوى؛ بغري ذلك كان وإن ُقُدًما امليضَّ

،(٣٧ :٣) اآللهة» طبيعة «يف شيرشون رسالة يف — بامللحد ب امللقَّ — دياجوراس إىل القول هذا يُنَسُب 16
،(٥٩ :٤) الفالسفة» كبار (حياة) «تراجم َلرئتيوس ديوجينيس كتاب يف الكلبي ديوجينيس إىل وكذلك
إىل القول هذا ونََسَب (مأثورات)، a collection of Apothegms كتابه يف الحكاية هذه بيكون أورد وقد

امللحد. بيون
السالبة اإلشارات processing «معالجة» يف صعوبًة يجد — تكوينه بحكم — البرشي الذهن أن يبدو 17

املوجبة. اإلشارات معالجة يف يجده مما أكثر
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ذلك وراء ما شيئًا هناك أن — الرضورة يشبه بما — دائًما لنا يبدو إذ نهاية؛ نقطة أو
ألن هذا؛ يومنا إىل نُُزًال األبدية تدفقت كيف أيًضا ر املتصوَّ من هو وال النهاية، أو الحد
إذ يصمد، أن يمكن ال املستقبل يف والالنهاية املايض يف لالنهاية عليه املتفق التحديد هذا
نهائية، إىل وتؤول تتآكل الالنهائية وأن أخرى، نهاية ال من أكرب نهاية ال هناك أن سيرتتب
عن والناجمة نهاية، ال ما إىل لالنقسام الخطوط بقابلية يتعلق فيما الصعوبة نفس وثمة
أكثر يكون العقل جانب من االنفالت هذا أن عىل التوقف،18 عن وعجزه فكِرنا انفالِت
ينبغي الطبيعة يف عمومية األكثر املبادئ أن من الرغم فعىل العلل، اكتشاف عملية يف إيذاءً
الفهم أن إال علة، إىل ا حقٍّ تُحال أن يمكن وال عليه ُوِجَدت كما هي خاًما وقائع تكون أن
يف هو ثم الطبيعة، نظام يف سابًقا ما شيئًا يتلمس يزال ما التوقف عن عجزه يف البرشي
العلل إىل أعني مأخذًا، أقرب هو ما إىل يرتد به إذا أبعد هو ما إىل امليض يف جهاِده َغمرة
وهي العالم، طبيعة إىل تَُمتُّ مما أكثر اإلنسان طبيعة إىل بالصلة تَُمتُّ التي تلك الغائية،19
يلتمس الذي الفيلسوف أن عىل عجيب، نحو عىل الفلسفة أفسدت قد املنشأ هذا َجرَّاء من
التماسها عن يتوانَى الذي ذلك من وسطحيًة َخَرًقا أقلَّ ليس القصوى العموميات يف العلل

والفرعية. التابعة األشياء يف

باإلرادة ٌب ُمرشَّ هو وإنما رصف،20 ضياء من مجبوًال ليس اإلنساني الفهم (٤٩)
فاإلنسان الطلب»، حسب «معرفة ى تَُسمَّ أن يمكن التي املعرفة تأتي هنا من والعواطف،21
الصربَ مه تُجشِّ ألنها الصعبة؛ األمور ينبذ فهو ولذا له، يُفضِّ ما تصديق إىل دائًما أْميَُل

قابًال ما خط كان إذا أنه ومفادها ق.م، الخامس القرن يف اإلييل زينون مفارقات إحدى إىل إشارة 18
نفسه الخط فيكون الطول متناهي منها كل يكون أن إما الالمتناهية األجزاء فإن نهاية ال ما إىل لالنقسام

كذلك. الخط فيكون له طول ال منها كل يكون أن وإما الطول، متناهي ال
َحَدث. أو ُصِنَع أجله من الذي الغرض هي ما تغرٍي أو ليشءٍ final cause الغائية» «العلة 19

بامليول املشوب غري أي dry light الجاف الضياء (حرفيٍّا: التحيز، عن ُمنزًَّها أو موضوعيٍّا ليس أي 20
الُفضىل.» الروح هو الجاف «الضوء هرياقليطس: قول إىل إشارة الشخصية)، واألهواء

الخطأ، منشأ عن خاطئ تصور عىل قائمة الشذرة هذه أن إىل سبينوزا يذهب أولِدنِربج إىل رسالته يف 21

ينكر سبينوزا كان فقد ته! بُرمَّ بيكون منهج رفض إىل َخَلص فقد أساسية ركيزة هذا أن يعتقد كان وملا
اعتربها معينة أفعال إىل ومشيئًة اعتزاًما يَُظنُّ ما كل وَردَّ اإلنسان، يف الحرة اإلرادة قبيل من يشء وجود

الطبيعة. يف معلوالٍت أي شأن شأنها الفيزيقية العلل من لسلسلٍة حتميٍّا نتاًجا
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أي — ألنه الطبيعة؛ يف التعمق وينبذ أمله، حدود يُضيِّق ألنه االعتدال وينبذ البحث، يف
ال العقل أن يظن مكاِبٌر متغطرٌس ألنه التجربة؛ نوَر ويرفض للخرافة، مرتهٌن — اإلنسان
من خوًفا تقليدي غري هو ما كل ويرفض متغرية، مبذولة أشياء يف وقته يهدر أن به يليق
وطرائق حرصلها، ال بطرائق وتصبغه العقل تدمغ العاطفة إن القول: صفوة العامة، رأي

األحيان. بعض يف اإلدراك عن تَِندُّ خفية

الحواس بالدة من يأتي إنما زيغ وأكرب اإلطالق عىل البرشي للفهم عائق أكرب أن غري (٥٠)
تمسها ال التي األشياء عىل األرجحية لها الحواس تمس التي فاألشياء وخداعها، وقصورها
يتوقف حيثما األحوال أغلب يف يتوقف التأمل يجعل ما هذا شأنها، عال مهما مبارشًة
األجسام يف املكنونة األرواح فعل كل يبقى وبذلك املرئية، غري لألشياء يؤبَه ال بحيث البرص،
يف األدق البنيوية23 التغريات تلك باملثل وَخِفية الناس، من ملحوظ غري خفيٍّا امللموسة22
جسيمات حركة األمر حقيقة يف ولكنها بالتغري تسميتها تشيع (والتي الكثيفة األشياء أجزاء
فلن النهار واضحة إىل وإخراُجهما املذكورين األمرين هذين بحُث يتم لم ما ولكن دقيقة)،
ولجميع املشاع للهواء الجوهرية الطبيعة وكذلك الطبيعة، يف قيمة ذات نتائج تحقيق يمكن
أن ذلك تقريبًا؛ مجهولة أيًضا فهي ا) ِجدٍّ كثرية (وهي الهواء من كثافًة األقل األجسام
لتوسيعه املستخَدمة األدواُت كثريًا تفيده وال للخطأ، وُعرضة كليٌل ذاته بحد اإلحساس
التجارب وبواسطة الشواهد بواسطة يتحقق فإنما للطبيعة األصدق التفسري ا أمَّ وشحذه،
عىل التجربُة تحكم بينما وحدها، التجربة عىل الحس يحكم حيث الصلة، وذات املناسبة

ذاته. واليشء الطبيعة

وواقًعا (ثابتًا) جوهًرا ويفرتض التجريد، إىل الخاصة بطبيعته يميل البرشي الفهم (٥١)
وهذا نجردها، أن من أجزاء إىل الطبيعَة ح نَُرشِّ أن لنا أفضل أنه غري ومتغريٌ، عابٌر هو فيما

— السكوالئيني شأن شأنه — بيكون يميز Operatio spiritiuum in corporibus tangibilibus 22

األخرية وهذه امللموسة، وغري الطيَّارة األجزاء وبني األجسام من (العيانية) وامللموسة الكبرية األجزاء بني
«األورجانون من الثاني الكتاب يف عملياتها إىل ِمراًرا يُشري وهو «األرواح»، السكوالئية للغة وفًقا يسميها

الجديد».
.(structural change) Meta-schimatismus. 23
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إن الطبيعة، اخرتاق يف غريها من أكرب ًما تقدُّ حققت التي ديمقريطس مدرسة فعلته ما
البنية هذه وتغريات وبنيتها املادة إليه: االلتفات ينبغي ما هي — الصور وليست — املادة
إذا إال البرشي، العقل وهم إال هي فما الصور ا أمَّ الفعل، هذا وقانون املحض24 والفعل

الفعل. قوانني عىل «الصور» اسم أطلقنا

تحيزاتها عن أو البرشية الروح ِجِبلة اطراد عن إما تنشأ التي القبيلة، أوهام هي هكذا (٥٢)
عن أو الحواس عجز عن أو االنفعاالت تأثري عن أو الدائبة حركتها أو َمَلكاتها قصور أو

انطباعاتها. شكل

فرد كل لعقِل الخاصة الطبيعة عن فتَصُدر idola specus الكهف» «أوهام ا أمَّ (٥٣)
أننا إال ومركَّبة متنوعٌة الفئَة هذه أن ورغم وظروفه، وعاداته أيًضا ثقافته وعن وجسمه،

الفهم. لصفاء إفساًدا وأشد خطًرا األكرب الجوانب تلك منها سنتناول

أنفسهم يظنون ألنهم إما واألفكار، املعرفة من معينة قطاعات غرام يف الناس يقع (٥٤)
إذا بها، كبرٍي إلٍف عىل وصاروا كبريًا جهًدا فيها أنفقوا ألنهم وإما ومبتكريها، مؤلفيها
بها يلوون فإنهم الكلية الصبغة ذات والتأمالت الفلسفة إىل الناس هؤالء مثل َعَمَد
لقد لهؤالء: واضٌح نموذٌج أرسطو من ولدينا املسبقة، خياالتهم تالئم لكي ويفسدونها
أيًضا ولدينا فيه، خريَ وال ِخالفيٍّا شيئًا منها فجعل ملنطقه، تماًما الطبيعة فلسفة أخضع
تجارب بضُع قواُمها للغاية، النطاق ضيقَة خياليًة فلسفًة شيَّدوا فقد الخيميائيني، جماعة
املغناطييس الحجر دراسة يف كبريًا كرَّسجهًدا أن فبعد 25Gilbertجلربت وكذلك األتون، يف

األثري. ملوضوعه أخضعها كاملٍة فلسفٍة تلفيق إىل للتو ه توجَّ ومالحظته

عن بمعزل الجسم ماهية يشكل الذي الجوهر فعل إىل يُشري آخر، سكوالئي تعبري وهو actus purus 24

الشذرة إىل يعود أن للقارئ يمكن بيكون عند الحركة أنواع ملختلف عرض أجل ومن الَعَرضية، خواصه
الثاني. الكتاب من ٤٨

جيمس وامللك األوىل إليزابيث امللكة بالط طبيب كان وطبيب، عالم ،(١٥٤٤–١٦٠٣) ِجلِربت ِوليم 25

فضائل دوًما يؤكد النص هذا يف إليه املشار عمله يف أنه والحق املغناطيسية، يف بأبحاثه اشتُِهَر ل، األوَّ
مثال إعطاء يف — بيكون فشل حيث — نجح وأنه الفيزيائي، البحث يف الَقبيل املنهج عىل التجريبي املنهج
بالبطالن لها املضادة النظريَة َرَمى بل الكوبرنقي، النظام جلربت تبنى وقد قواعده، جدوى عىل عميل
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اإلنسان مملكة ويف الطبيعة تفسري يف شذرات

بعض أن فهو والعلوم، الفلسفة مجال يف جذرية وأكثرها العقول بني الفروق أكرب ا أمَّ (٥٥)
التشابهات مالحظة إىل اآلخر وبعضها األشياء، بني الفروق مالحظة إىل وأْميَل أْقَدر العقول
فارق كل عىل طويلة فرتات وتركيزه االنتباه تثبيت بوسعها الدءوبة قة املدقِّ فالعقول بينها،
ها وأعمِّ التشابهات أخف إىل التفطن فبوسعها االستداللية الرصينة العقول ا أمَّ طفيف،
بالفروق بالتشبث سواء َطط، للشَّ ُعرضٌة العقول من الصنفني وكال بينها، واملضاهاة

التشابه. بخياالت أو التافهة

وقلَّما بالجديد، ُمْغَرَمة أخرى وعقوٌل بالقديم، له حدود ال بإعجاب أُِرشبَت عقوٌل ثمة (٥٦)
اإلسهامات يزدري وال الصائبة إنجازاتهم القدماء يَبَخس فال متوازنًا موقًفا يقف من نجد
مستبِرصة أحكاًما ليست فهذه والفلسفة، للعلوم مبني خرسان وهذا للمحَدثني، الوجيهة
بعينه، زمٍن حظوة يف تُلتَمس أال فينبغي الحقيقة ا أمَّ بالجديد، أو بالقديم ُولوع مجرد بل
نجتنب أن إذن علينا أزيل، يشءٌ وهو والتجربة، الطبيعة ضوء يف بل مضمون، غري أمٌر فهذا

إليها. ينساق أن فكرنا ونُعيذ األهواء هذه مثل

الفهَم تكرس أن شأنها من البسيطة أجزائها يف واألجسام الطبيعة مالحظة إن (٥٧)
شأنه من املركبة وبنيتها الكيل تكوينها يف واألجسام الطبيعة مالحظة أن حني يف وتُشتِّته،
ليوسيبوس مدرسة مقارنة عند صورة أوضح يف نراه التمييز وهذا ويوِهنه، الفهَم يُذِهل أن
أغَفَلت بحيث بالجزئيات مشغولة املدرسة فهذه الفلسفات، من بغريها وديمقريطس26
بساطة إىل تَنُفذُ تكاد فال البنية بمشاهدة منبهرٌة األخرى املدارس بينما كبري، حد إىل البنيَة
ثاقبًا الفهم نجعل بحيث املالحظة، من الصنفني هذين نتناوب أن إذن ينبغي الطبيعة.
تنجم التي واألوهاَم الطريقتني من لكلٍّ املذكورة العيوَب ونتالىف نفسه، الوقت يف وشامًال

عنها.

هائلة، رسعات السماوية لألجرام ننسب أن تقتضينا املضادة الفرضية هذه أن عىل حجته ًسا مؤسِّ التام،
بها معَجبًا بيكون كان التي الرائعة املغناطيسية ألبحاثه ال ه موجَّ جلربت ملعارصه بيكون نقد أن ويبدو
الفصل يف متماسك غري دفاًعا جلربت عنها دافع التي لألرض اليومية الحركة فرضية إىل بل واضٍح، بشكٍل

املغناطيس». «يف كتابه من األخري
النظرية تأسيس إليهما ويُعَزى ق.م. الخامس القرن من يونانيان فيلسوفان وديمقريطس: ليوسيبوس 26

الذرية.
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يف تنشأ التي األوهام تلك الكهف، أوهام بنفي الكفيُل املالحظة، يف الَحذَُر َفليَُكن كذا (٥٨)
بعينها، تاريخية لعصوٍر التحيز ومن التقسيم، يف َشَطٍط أو الرتكيب يف ُغلُوٍّ من معظمها
أن للطبيعة دارس كل فعىل عامة: وبصفة صغرها،27 أو املالحظة موضوعات ِكَرب ومن
الصنف هذا يف األكرب ه َهمَّ ذلك يجعل وأن ِبلُبِّه، ويأخذ عقَله يفتن ما كل إىل بارتياٍب ينظر

ومتوازنًا. صافيًا ذهنَه يحفَظ كيما البحث؛ من

التي األوهام تلك إزعاًجا، األوهام أكثر هي 28idola fori السوق» «أوهام أن غري (٥٩)
عقلهم أن يظنون الناس أن ذلك واألسماء؛ األلفاظ تداعيات خالل من الذهن إىل انَرسبَت
الفهم، عىل ا مضادٍّ هجوًما وتشن تعود األلفاظ أن أيًضا الحقيقُة بينما األلفاظ، يف يتحكم
لكي معظمها يف تكوَّنت األلفاظ ألن وعقيمة؛ مغاِلَطة والعلوم الفلسفة جعل ما وهذا
الذهن عىل تَسُهل تقسيٍم بخطوط األشياء تحدد وهي الناس، من العامة قدرَة تالئم
لتالئم الخطوط هذه تغري أن تدقيًقا أكثُر مالحَظٌة أو ِحدَّة أكثُر ذهٌن أراد وحاملا العامي،
تنتهي ثَمَّ وِمْن التغيري، وتقاوم الطريق تعرتض األلفاظ فإن للطبيعة األصوب التقسيمات
ولذا وأسماء؛ ألفاظ حول خالفات إىل — األحيان من كثرٍي يف — والجليلة الرفيعة الحوارات
باستخدام النظام عليها ونُْضِفي منها نبدأ أن الرياضيات) علماء بحذر (اقتداءً األسلم فمن
موضوع كان إذا الخلل هذا تعالج أن يمكنها ال التعريفات هذه مثل أن إال التعريفات،
ألفاًظا؛ تولِّد واأللفاظ ألفاظ من تتكون نفسها التعريفات ألن واملادة؛ الطبيعة هو الدراسة
حاًال سنذكر كما ونظامها، املطرد تسلسلها وإىل محددة شواهد إىل نلجأ أن علينا فإن ولذا

واملبادئ. التصورات بتكوين يتصل فيما والطريقة للمنهج نعرض عندما

وجود ال ألشياء أسماء إما وهما الفهم، عىل اللغُة تفرضهما األوهام من نوعان هناك (٦٠)
أسماء أيًضا هناك بعد، تُالَحظ لم ألنها أسماء؛ إىل تفتقر التي األشياء جانب (فإىل لها
أسماء وإما الواقع)، يف أشياء تناظرها ال خيالية افرتاضات وليدة ألنها أشياء؛ إىل تفتقر

الرتتيب. عىل ٥٧ :١ إىل ٥٤ :١ من الشذرات تضمنته ما تلخص الشذرة هذه 27

ألنها تماًما؛ ق ُموفَّ غري مقابٌل أنها إال ،forum لكلمة كرتجمة marketplace أو «سوق» كلمة رواج رغم 28

اليوناني) (واألجورا الروماني للفوَرم كمقابل واألنسب إلخ)، … رشاء، (بيع، اقتصادية نات متضمَّ تحمل
بعض). أوهاَم بعضهم (ويدعم ويتحادثون الناس يلتقي حيث العامة، الساحة أو العام امليدان هو:
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ودون عجٍل عىل األشياء من انتُِزَعت ألنها محددة؛ وغري مختلطة ولكنها موجودة ألشياء
وعنرص الكوكبية»30 و«األفالك األوَّل» و«املحرك 29fortune لفظ األوَّل الصنف من تدقيق،
هذا العقيمة، الزائفة النظريات إىل نشأتها يف تعود التي الخياالت من ذلك غري إىل «النار»،
املستمر التفنيد بواسطة استئصالها املمكن من إذ منه، التخلص يسهل األوهام من الصنف
ألنه ومتجذِّر؛ د معقَّ فهو األوهام من الثاني الصنف ا أمَّ نفسها، النظريات عن التخيل أو
تتسق حد أي إىل وننظر «رطب»، كلمة كمثال ولنأخذ وأخَرق، مغلوط تجريد من ناتج
تُستخَدم عالمة تكون أن تعدو ال «رطب» كلمة أن وسنجد اللفظة، بهذه إليها امُلشار األشياء
إىل تشري فهي مشرتك، قاسم أو اطراد أي يجمعها ال متباينة أفعال عىل لتدل وخلٍط بتسيٍُّب
يستسلم الذي وذلك ثبات، وال له تخوم ال الذي وذلك آخر، يشء حول نفَسه ينرش الذي ذلك
وذلك وتحريكه، تدفقه يسهل الذي وذلك وتناثره، انقسامه يسهل الذي وذلك اتجاه، كل يف
أو السائلة، الحالة إىل بسهولة يَُرد الذي وذلك وترطيبه، آخر بجسم التصاقه يسهل الذي
أن جهة من فستجد اللفظ هذا استعمال إىل أتيت فإذا ثَمَّ وِمْن انصهاره، يسهل صلب هو
ومن رطب، الدقيق الرتاب أن أخرى ومن رطب، الهواء أن أخرى جهة ومن رطب، اللهب
املاء من عجٍل عىل انتُِزَع قد التصور هذا أن بسهولة يتبني هكذا رطب،31 الزجاج أن أخرى

واجب. تمحيص أي بدون فحسب والعادية الشائعة والسوائل
املواد أسماء ً خطأ األلفاظ فئات فأقل األلفاظ، يف والخطأ القصور من درجات ثمة
الرتاب وتصور والطنيحسن، الطباشري (تصور تحديًدا وأكثر تجريًدا األقل النوع وبخاصة
فأسماء ً خطأ الفئات أكثر ا أمَّ ،« «يغريِّ «يفسد» «يولِّد» مثل األفعال أسماء تليها سيئ)،

حظ. نصيب، قدر، مصري، 29

مالحظاٌت توالت فلما دقيقة، تامة دوائر يف األرض حول تدور الكواكب أن يفرتضون القدماء كان 30

الدائرة، من أخرى نقطة إىل املركز من األرُض أُزيحت الفرضية هذه مع تنسجم ال وقائُع وانكشفت
دائرة يف بدورها تدور تصورية نقطٍة حول التدوير) (أفالك أصغر دوائر يف تدور الكواكب أن َض وافُرتِ
ال وحلقاٌت أخرى تدويٍر أفالُك زيَدت التمثُّالت هذه تناقض التي املالحظات توالت فلما األرض، مركزها
السابع القرن يف دة املعقَّ النظريات هذه كل أزاح قد كان كبلر أن ورغم الخلط، من مزيًدا فأضافت مرتاكزة
ينظر بيكون كان فقد للكواكب، (اإلهليلجي) البيضاوي املسار َخت َرسَّ التي الثالثة قوانينه عىل برهن حني

وزينوفان. بطليموس إىل نظرته وكوبرنيقوس هو إليه
«يف أرسطو كتاب من مستَمد الَعرض هذا تضمنه مما وكثري «رطب»، لكلمة املختلفة املعاني هذه 31

.II, 2 والفساد»، الكون
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«مخلَخل» «خفيف» «ثقيل» مثل: لإلحساس)، املبارشة املوضوعات (باستثناء الكيفيات
قليًال أفضل بالرضورة التصورات بعض تكون الفئات جميع يف أنه عىل إلخ، … «كثيف»

الحواس. نطاق يف تقع التي األشياء قلة أو لكثرة وفًقا اآلخر، البعض من

ا، ِرسٍّ الذهن إىل تَسِرتق هي وال فطرية فليست idola theatric املرسح» «أوهام ا أمَّ (٦١)
للربهان، املغلوطة والقواعد الخرافية النظريات طريق عن وتقبُّلُها َعَلنًا إدخالُها يتم وإنما
نتفق ال دمنا فما بتفنيدها، أضطلع أو أحاول أن آنًفا أعلنتُه ما مع يتفق بما ليس ولكن
يحفظ ما بقدر الحظ حسن من وهذا للجدل، محل فال الرباهني حول وال املبادئ حول
الذي الطريُق إال كله مذهبي يف يعنيني ال إذ قدرهم، من أنتقص ال فأنا كرامتهم، للقدماء
الخطأ.» الطريق عىل اء الَعدَّ يَسِبق الصحيح الطريق عىل «األعرُج املثل: يقول وكما يُتَّبَع،
وأرسع. أمهَر كان كلما املقِصد عن وبُعًدا ضالًال يزداد الخطأ الطريَق يتخذ الذي إن بل

بل وقوتها، الفردية املوهبة ة ِحدَّ عىل يعوِّل ال بحيث م مصمَّ الكشف يف منهجي إن
يعتمد دقيقة دائرة أو مستقيم خط رسم أن فمثلما واألفهام، امَلَلكات بني يُسوِّي يكاد إنه
أو مسطرٌة استُخِدَمت ما إذا وُدربة ثباٍت ألي حاجَة ال بينما وُدربتِها اليد ثبات عىل كثريًا
بعينها، لتفنيداٍت أعِرض ال أني رغم ولكن املقرتَح، منهجي يف بالضبط األمر كذلك فرجار،
دالئل وجود عن ثم وأنواعها، النظريات هذه مذاهب عن أوًَّال يُقال، أن ينبغي ما شيئًا أن إال
بالخطأ الطويل التشبث هذا ومثل الفشل هذا مثل أسباب عن وأخريًا ضعفها، عىل خارجية
أكثر البرشي والفهم ِعثاًرا، أقلَّ الحقيقة إىل املسلك أجعل أن ذلك من أتَغيَّا عليه، واإلجماع

األوهام. ونبذ التطهر إىل نزوًعا

وربما هناك تكون أن ويمكن النظريات، أوهام أو املرسح» «أوهام من الكثري هناك (٦٢)
طويلًة أحقابًا انشغلت قد الناس عقول أن لوال إذ كثرية، أخرى أوهاٌم بعد فيما ستجدُّ
هذه مثل أبغضت قد امللكيات) (وبخاصة املدنية والحكومات والالهوتية، الدينية باملسائل
وال ورضر، خطر دون فيها ينخرط أن ألحد يمكن ال (بحيث الفكر يف حتى التجديدات
— شك بال — أدخلت لكانت ذلك لوال والحسد)، االزدراء يلحقه بل فحسب الثواب يعدم
عند كبري وتنوع بوفرة مرة ازدهرت التي تلك مثل كثرية أخرى ونظرية فلسفية مذاهب
بل — املمكن فمن السماء، ظواهر من كثرية خيالية نظريات تشييد يمكن فمثلما اليونان،
هذا مرسحيات ويف الفلسفة، ظواهر من كثرية متنوعة اعتقاداٍت تشييُد — واأليرس
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املؤلَّفَة القصص أن الشعراء: مرسح يف املوجود اليشء نفس تالحظ قد الفلسفي املرسح
لرغبات وأقرب التاريخ، من الحقيقية القصص من وإمتاًعا ووجاهًة تماسًكا أكثر للمرسح

الناس.
من ا ِجدٍّ كثرية أشياء إما لفلسفتهم: كأساٍس يأخذون الناس فإن عامة وبصفة
تتأسس الحالتني كلتا ويف كثرية، موضوعات من ا ِجدٍّ قليلة أشياء وإما قليلة، موضوعات
عىل بناءً األحكام وتَُقرَّر الطبيعي، والتاريخ التجربة من ا ِجدٍّ ضيٍِّق أساٍس عىل الفلسفة
العامة األمثلة من تنويعًة التجربة من يلتقطون العقليون فالفالسفة يجب، مما أقل شواهد
والنشاط التأمل عىل ى تبقَّ فيما ويعتمدون بعناية، ووزنها فحصها وال بدقة فهُمها يَتِم لم

الفكري.
بضع عىل وصدق بعناية يعِكفون يكادون ما الفالسفة من أخرى فئة أيًضا وهناك
الوقائع كل ويلوون تشييًدا، ويشيدوها منها فلسفاتهم باستنباط يسارعوا حتى تجارب

الفلسفات. هذه مع تنسجم لكي عجيبة بطرق األخرى
يخالطوا أن عىل ووقارهم إيمانهم يحملهم الفالسفة من ثالث صنٌف بَعُد وهناك
يحاولون جعلهم مبَلًغا الغرور بهم بََلغ َمْن هؤالء ِمن والتعاليم، بالالهوت فلسفتهم
من أنواع وثالثُة للخطأ مصادَر ثالثُة إذن ثمة والعفاريت. األرواح من العلوم اشتقاق

والخرافية. العشوائية والتجريبية السوفسطائية32 الزائفة: الفلسفة

الفلسفة أفسد الذي أرسطو، هو الفالسفة من ل األوَّ الصنف عىل مثل وأوضح (٦٣)
الجواهر أنبل — البرشية الروح إىل ونََسَب بمقوالته، العالَم وَشيََّد بمنطقه، الطبيعية
الكثيف بني التفاعل ل وحوَّ الثاني،33 املقصد من كلمات عىل يقوم جنًسا — جميًعا

يسميها والتي السابقة، الفقرة يف «العقلية» بيكون أسماها التي تلك نفسها هي السفسطائية األوهام 32
الحًقا. ٦٤ :١ الشذرة يف العقلية» أو «السفسطائية

عن أفكار عامة بصفة فهي األوَّل املقصد كلمات ا أمَّ العقلية، للغة والثاني ل األوَّ املقصدين كلمات تنتمي 33
عن أفكار فهي الثاني املقصد كلمات ا وأمَّ إلخ»، … األلوان األحجار، «األشجار، مثل اللغة خارج كيانات
لقد ص٣٦٣)، ،١٩٩٥ األوىل، الطبعة كمربدج، جامعة مطبعة للفلسفة، كمربدج (معجم األوىل، املقاصد
بإعمال تتكون أوىل مقاصد أو لألشياء أولية تصورات فهي «أوىل»، أو «أولية» الجوهر فئة أرسطو أسمى
املقاصد يف الفكر بإعمال تتكون ثانوية تصورات فهي الثانية املقاصد ا أمَّ نفسها، األشياء يف للعقل أول
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بني الباردة التفرقة تلك إىل أصغر) أو أكرب محالٍّ األجساُم تَشَغل به (الذي وامُلخلَخل
فإن أخرى حركٍة يف شارك فإذا به، خاصة فريدة حركة جسم لكل أن وأكََّد والفعل، القوة
وفًقا لها حرص ال أخرى أشياء الطبيعة عىل وَفَرَض خارجية، علة إىل تعود الحركة هذه
الحقيقة تعنيه مما أكثر قضاياه صياغة يف والدقة التعريفاُت دائًما تعنيه كانت فقد لهواه،
الفلسفات من بغريها فلسفته قارنَّا ما إذا صورة أوضح يف هذا يتجىل لألشياء، الداخلية
والذرات أنكساجوراس، عند املتماثلة) (األجزاء «هومويومريا»34 فال اليونان: بني الذائعة
عند واالنسجام والتنافر بارمنيدس، عند واألرض والسماء وديمقريطس، ليوسيبوس عند
مرة الصالبة إىل عودتها ثم للنار املتمايزة غري الطبيعة يف األجسام وتاليش أمبدوقليس،
حس ومن الطبيعية الفلسفة من شيئًا داخله يحمل أولئك كل هرياقليطس، عند أخرى
عدا يشء أي أرسطو فيزيقا يف تسمع تكاد ال حني يف واألجسام، والتجربة الطبيعة
أكثر تسمية تحت ميتافيزيقاه يف أخرى مرة تدويرها أعاد والتي املنطق، مصطلحات
كثرُة أحًدا يخدعن وال ،nominalist اسميٍّا منه أكثر realist واقعي أنه زاعًما جالًال،
األمر فحقيقة أخرى، ورسائل و«مشكالت» الحيوان» «عن كتبه يف التجربة إىل التجائه
إنه ومبادئه. ألحكامه كأساٍس املشورة حقَّ التجربة يستِرش ولم مسبًقا أمَره َحَسَم قد أنه
يف أسريٌ يَُجرُّ كما ويُجرُّها أفكاره، تُالئم حتى بالتجربة يلوي ثم اعتساًفا أحكامه يعتسُف
التجربة هجروا الذين (األسكوالئيني) املحَدثني تابعيه من ذنبًا أفدح فهو ثَمَّ وِمْن موكب،

منها.35 أيديهم ونفضوا تماًما

كلمات بني التمييز هذا املثال، سبيل عىل واالختالف الهوية مفهوَمي يف ببعض، بعضها وعالقاتها األوىل
أرسطو كان وقد عرش، الرابع القرن يف األوكامي وليم منطق من ُمْستََمد الثاني واملقصد ل األوَّ املقصد
وهكذا للجسم، املكوِّنة للمادة تحويران لونه أو الجسم شكل أن مثلما الجسم، لجوهر تحويًرا الروح يعترب
.(II, 1 النفس، يف (أرسطو: أخرى أشياء عن مستقلة أو منفصلة غري إنها حيث جوهًرا، ليست عنده فالروح
الغالبة الكيفيات كانت وإن جميًعا، األشياء يف موجودة الكيفيات جميع أن إىل أنكساجوراس ذهب 34

أجزاء ذات (أشياء homiomereiai هي أنكساجوراس عند إذن األشياء اليشء، يف ستظهر التي هي وحدها
«… يشء كل من قدٌر يوجد يشء كل «يف أقواله: ومن لآلخر، أحدها متماثلة)

كثريًا متأثر طبيعي وعلٍم املسيحي الالهوت بني جمعوا فالسفة هم املدرسيون: أو السكوالئيون 35
عرش، الخامس القرن إىل عرش الحادي القرن من ازدهروا وقد القدامى، املفكرين وبعض أرسطو بأفكار

األوكامي. ووليم األكويني وتوما األكرب وألربت أنِسلم القديس ويضمون:
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املدرسة تُنِتجه مما وَمسًخا تشوًُّها أكثر معتقداٌت التجريبية املدرسة عن تتولد (٦٤)
العامة التصورات ضوء يف تتأسس ال املعتقدات هذه ألن ذلك العقلية؛ أو السوفسطائية
تقوم بل كثرية)، أشياء إىل وتشري عمومية ما بشكل فهي وسطحيتها ضعفها رغم (التي
يقينية وشبه محتملة تبدو الفلسفة هذه مثل تجارب، حفنة من ومعتم ضيِّق أساٍس عىل
مخيلتهم فأفسدوا التجارب من الصنف هذا مثل يف يوم كل ينخرطون الذين أولئك عند
يف صارخ مثال عليها ولدينا جدوى، ذات وغري التصديق عن بعيدة فتبدو لغريهم ا أمَّ بها،
فلسفة باستثناء ربما هذا، زمننا يف الوجود نادرة ذلك عدا وهي ومعتقداتهم، الخيمياء أهل
ع ونتوقَّ ندرك أننا ذلك الفلسفات؛ هذه مثل من نحذر أن ذلك رغم علينا ويبقى جلربت،
املذاهب ودعوا أن (بعد للتجربة ا حقٍّ أنفسهم وكرَّسوا لنصيحتنا الناس أصغى إذا أنه
بسبب وذلك تقدير، أقل عىل حقيقي خطر مصدر ستكون الفلسفة هذه فإن السفسطائية)
الخطر ذلك األشياء، مبادئ وإىل العموميات إىل طريانه أو وقفزه وتهوره، العقل ع ترسُّ

ملواجهته. — اللحظة هذه يف حتى — متأهبني نكون أن ثَمَّ ِمْن ينبغي الذي

أوسع هو والثيولوجيا بالخرافة االمتزاج من الفلسفة يأتي الذي الفساد أن عىل (٦٥)
العقل فتأثر أجزائها، عىل أو الكلية منظوماتها عىل سواء عليها، رضًرا وأشد انتشاًرا
من والسوفسطائي الجديل الصنف إن الشائعة. باألفكار تأثره عن يقل ال بالخيال البرشي
الشعرية شبه الطنانة الخيالية الفلسفة أي اآلخر الصنف ا أمَّ ك، َرشَ يف العقل يوِقع الفلسفة
لدى وبخاصة اإلرادة، طموح عن يقل ال الفكر طموح من رضبًا باإلنسان إن فتُغويه.

النبيلة. الشامخة الشخصيات
لديه الخرافة كانت وإن فيثاغوراس، يف نجده اليونان بني هذا عىل الفت مثال وهناك
نجده اإلثم وهذا وأرقى، أخطر الخرافة حيث ومدرسته أفالطون يف آخر ومثال ثقيلة، فظة
الغائية والعلل املجردة بالصور القول يف متمثًِّال األخرى، الفلسفات من جوانب يف أيًضا
فليس هنا، الحذر أشد نتخذ أن علينا إن إليها. وما الوسطى للعلل كثرٍي إغفاٍل مع واألوىل،36

قال التي الصفة أو باليشء الخاصة (امُلثُل) الصور أو املثالية النماذج هنا: املجردة بالصور املقصود 36
جميع فيها «يشارك» التي الجمال) (مثال الجمال صورة — املثال سبيل عىل — فهناك أفالطون، بها
وهي تغري، أي من «الهدف» أو «الغرض» فهي الغائية العلة أما تكثر، أو تقل بدرجٍة الجميلة األشياء

أرسطو. عند الطبيعية الفلسفة يف بارًزا دوًرا تلعب
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هذه يف بالفكر، يحيق بالءٌ فذلكم الحماقُة تؤلَّه فحني الخطأ، تمجيد من أسوأ هو ما ثمة
عىل طبيعيًة فلسفًة سوا يؤسِّ أن حاولوا متناهيٍة وبغفلٍة املحَدثني، بعُض انغمس الحماقة
املقدس، الكتاب من أخرى وأجزاء أبواب وِسْفر Genesis التكوين ِسْفر من األول الفصل
وتُقَمع توَقف أن يجب الحماقة هذه ومثل األحياء،37 بني املوتى عن — هكذا — باحثني
وهميٌة، فلسفٌة فقط تنبثق ال واإللهي البرشي بني الصحي غري املزج هذا فمن قوة، بكل
وال لإليمان هو ما لإليمان نعطي أن واالتزان الحكمة رأس فإن ثَمَّ وِمْن ، هرطقيٌّ وديٌن بل

نَتََزيَّد.

تجارب أو عامة تصورات عىل القائمة للفلسفات الخبيثة السلطة عن هذا بحسبنا (٦٦)
وبخاصة العقيل، للتأمل الخاطئة املوضوعات عن نتحدَّث أن ويبقى الخرافة، عىل أو قليلة
امليكانيكية، الفنون يف يجري ما إىل ينظر إذ السبيل يضل العقل إن العقلية، الفلسفة يف
بذلك شبيًها شيئًا أن فيفرتض والتفريق، الرتكيب طريق عن تماًما تتغري األجسام حيث
elements «العنارص» ب القائل الوهم مصدر هو وهذا لألشياء، الكلية الطبيعة يف يحدث
تعمل وهي الطبيعة يف اإلنسان ل يتأمَّ عندما كذلك الطبيعية، األجسام لتكوين واحتشادها
ينزلق هنا ومن معادن، نباتات، حيوانات، األشياء: من شتى بأجناٍس يلتقي فإنه بحرية،
من ذلك عدا ما وأن تنتجها، أن تريد لألشياء أوليًة صوًرا الطبيعة يف أن تصور إىل بسهولة
بني رصاع من أو مهمتها، إنجاز يف للطبيعة وأخطاء عوائق جراء من يأتي إنما تنويعات
مذهب أنتجت والثانية األولية، الخواص مذهب األوىل الفرضية أنتَجت املختلفة، األجناس
املخترصات من الفئة تلك إىل ينتميان التصورين وكال النوعية، والقوى الخفية الخواص
وحسنًا أهمية، أكثر موضوعات عن وينرصف العقُل يسرتخي فيها التي الفارغة الفكرية
والتكثيف والطرد الجذب وعمليات للمادة الثانوية الخواص عىل يُِكبُّون حني األطباء يفعل
لو أكرب تقدم بتحقيق َحِريني كانوا ولقد ذلك،38 إىل وما والنضج والقبضوالتشتيت والبسط
النوعية) والقوى الخواصاألولية (أي عنها تحدثُت التي املبسوطة التصورات إىل يَْعَمدوا لم

إىل يلمح وهو للتهكم، بيكون َرها َحوَّ وقد األموات؟» بني الحيَّ تطلُبَْن ملاذا …» :١٤ :٥ لوقا إنجيل يف 37

الذي (١٥٧٤–١٦٣٧) فَلد روبرت دكتور إىل أيًضا وربما األخرى، املدارس وبعض باراسيلسوس مدرسة
أيوب. ِسْفر فيه بما املقدس الكتاب من ا ِجدٍّ كبري حد إىل مستقاة العلمية شبه كتاباته كانت
الزي. عتيقة مهجورة اآلن وهي بيكون، زمن يف مألوفة كانت طبية مصطلحات هذه كل 38
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قابلة غري دقيقة وأخالط أولية خواص إىل باختزالها القويمة املالحظات هذه بها فيُفِسدوا
والتوقف ورابعة، ثالثة خواص إىل ودقة قوة أكثر بمالحظات تتبعها بعدم أو للمقايسة،
بني عنها نبحث أن ينبغي ال شابهها) ما (أو القوى هذه مثل األوان، قبل املالحظة عن فجأة
األخرى. الطبيعية األجسام تغريِّ التي العوامل يف أيًضا بل فحسب، البرشي الجسم أدوية
«منها» التي لألشياء الساكنة املبادئ ون ويتقصُّ يبحثون أنهم ذلك من خطًرا وأشد
فاألوىل أتت،39 «بواسطتها» التي املتحركة املبادئ وليس الوجود إىل نفسها األشياء أتت
والتي للحركة الشائعة التمييزات يف قيمة أي ثمة وليس بالعمل، والثانية بالحديث، تتعلق
والتغري والنقصان والزيادة والفساد الكون مثل: التقليدية، الطبيعية الفلسفة يف نلحظها
فيما عليه هو ما عىل هو — جسم تحرك ما إذا أنه هو تعنيه ما فكل املوضعية، والحركة
بينما الكيف يف تغري فإذا (النقل)، املوضعية الحركة هي فهذه مكانه، ِمن — ذلك َعدا
أن التغري هذا من نتج إذا ا أمَّ ،alteration «التغري» هو فهذا حاله عىل والنوع املكان بقي
augmentation «الزيادة» حركة هي فهذه هي كما يظال لم الجسم وَكمَّ نفسها الكتلَة
ذاته، والجوهُر نفسه النوُع تبدل أن إىل التغري استمر فإذا ،diminution و«النقصان»
معلومة أمور هذه كل ولكن ،corruption و«الفساد» generation «الكون» هو فهذا
وحدودها الحركة مقاييس تشكِّل ألنها اإلطالق؛ عىل الطبيعة عمق إىل تنفذ وال ومبتذلة،
(بأية «كيف» إىل وليس درجة) أي (إىل «كم» إىل تشري فهي للحركة، املختلفة األنواع وليس
عن أو األجسام نزوع عن يشء بأي تخربنا وال مصدر)، أي (من أين» «من أو وسيلة)
للحواس الحركة هذه تُظِهر عندما للحركة بتقسيم فحسب تحِدس بل أجزائها، صريورة
يشء تفسري يريدون عندما وحتى قبل، من كان كما يعد لم ما شيئًا أن واضحة بطريقة
الحركة بني تمييًزا يضعون فإنهم العلل، لهذه تقسيًما يؤسسوا وأن الحركات علل عن ما
ُمْستََمد نفسه هو التمييز هذا ألن العقم؛ يف غاية نقلة وهي العنيفة، والحركة الطبيعية
أي طبيعية، حركة الحقيقة يف أيًضا هي العنيفة الحركة إن حيث عامي، تصور من تماًما

قبل. من عليه كانت عما مختلفة بطريقة تعمل الطبيعة تجعل خارجية علة
— املثال سبيل عىل — شخص أي الحظ ما فإذا هذا، كل عن صفًحا لنرضب ولكن
أو تنفصم أن الطبيعة لوحدة تسمح ال بحيث املتبادل، االتصال إىل نزوًعا األجسام يف أن

املبادئ تشري بينما فوَلر، يقرتح كما املادية، عللها إىل األشياء أتت ex quibus منها» «التي املبادئ تشري 39
الفاعلة. العلل إىل أتت per quae بواسطتها» «التي املتحركة
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إىل نزوًعا األجسام يف أن شخص أي الحظ إذا أو يتكون، أن بالتايل وللفراغ تماًما تنحطم
أقل أو ذلك من أكثر ُمطَّت أو ُضِغَطت إذا بحيث الطبيعي، ضغطها أو أبعادها استعادة
شخص أي الحظ إذا أو السابق، وامتدادها حجمها واسرتداد الستعادة الفور عىل جهدت
الثقيلة األجسام نزوع أي صنفها، من التي األشياء كتل مع التجمع إىل نزوًعا األجسام يف أن
هي وأمثالها األشياء هذه فكل السماء؛ محيط إىل والخفيفة الهزيلة واألشياء األرض، إىل
قلبًا ومدرسية نظرية فهي األخرى األشياء تلك ا أمَّ الحركة، من فيزيقية أنواع الحقيقة يف

بينها. فيما املقارنة هذه من جيل واضح هو كما وقالبًا
بحث يف جهودهم يهدرون ومالحظاتهم فلسفاتهم يف أنهم ذلك من أهون وليس
أن رغم ،ultimatibus naturae للطبيعة القصوى والعلل لألشياء األوىل املبادئ وتناول
عن الناس يكف ال لذا in؛ mediis الوسطى العلل يف تكمن التطبيق وفرص الجدوى كل
يكفون األخرى الجهة من هم وال ُمَشكَّلة، وغري ممكنة مادة إىل يصلوا أن إىل الطبيعة تجريد
تُْجِدي قلَّما — صدقت لو حتى — أشياء وهي الذرة، إىل يصلوا أن إىل الطبيعة ترشيح عن

البرشي.40 الجنس حالة تحسني يف نفًعا

إبداء يف الفلسفية املذاهب تُبديه الذي اإلفراط من ِحذَره يأخذ أن أيًضا الذهن عىل (٦٧)
عمَرها، يطيل ما بطريقٍة وأنه األوهاَم خ يَُرسِّ اإلفراط هذا أن ويبدو عنها، االمتناع أو املوافقة

منها. والتخلص إليها للوصول منفٍذ أيَّ تارٍك غريَ
إصدار يف يترسعون الذين أولئك يأتيه الذي هو األول اإلفراط: هذا من نوعان ثمة
بإمكاننا أن ينكرون الذين أولئك يأتيه والثاني تسلطية، جازمًة العلوم فيجعلون األحكام،
إىل يهدف ال البحث من هائم لنوع املجال فيفتحون ،(acatalepsia) يشء أي نعرف أن
فبعد فيوِهنه، الثاني ا أمَّ الذهن، يقمع أن األول النوع شأن من يشء، إىل ينتهي وال يشء
تجاه العثمانيني طريقة (عىل األخرى الفلسفات تدمري من األرسطية الفلسفة فرغت أن
نفُسه هو أخذ ثُمَّ يشء، كل يف أحكاًما يؤسس أرسطو أخذ عدائية، بتفنيدات إخوتهم)41

الحًقا. ١٠٤ :١ الشذرة انظر النقطة لهذه التبيان من ملزيد 40

العرش ارتقائهم عن يعلنون كانوا األوىل عصورهم يف إنهم يُقال: الذين «السالطني» إنسانية إىل إملاٌع 41
العرش خالفة كانت وقد األهلية، الحرب وويالت الرصاع خطر يتفادوا حتى أرستهم؛ من بالتخلص
السلطان أبناء بني األقوى بقاء إىل بل البُكورة، إىل تحتكم ال عرش السابع القرن أوائل حتى العثماني
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يقيني وهو إال أمًرا يرتك ال بحيث لها، يتصدى أن يلبث َكيال عنده؛ من اعرتاضات يطرح
أتباعه. بني اليوم قائمة زالت ما طريقة وهي محسوم،

استيائها جراء من وتهكًُّما َهزًال ذلك بدأ الشك، مذهب فأدخَلت أفالطون مدرسة ا أمَّ
يستخذون كانوا الذين — وغريهما وهيبياس بروتاجوراس — السوفسطائيني ُقدامى من
الشك يف تصلَّبت الجديدة األكاديمية أن غري يشء، أي بإزاء يرتدد َمن بمظهر الظهور من
ال بأنهم قالوا ألنهم األحكام؛ َسكِّ يف ص الرتخُّ من صدًقا أكثُر َلمنهٌج إنه عقيدة، واتخذته
،Ephectici الحكم» عن و«املتوقفون فريون يفعل كان مثلما حال بأي بحث كل يقوِّضون
أن يشء بأي يسمحوا لم وإن احتمالية، أنها عىل األمور بعض باستقصاء يسمحون بل
يأخذ حتى الحقيقة عىل العثور من ييأس إن ما البرشي العقل أن غري كحقيقة، يُؤخذ
وأحاديَث مناقشاٍت إىل الناس ينرصف بأن األمر وينتهي الخمود، يف األشياء بكل شغُفه
كما — ولكن الجاد، البحث عىل املثابرة دون األشياء حول التطواف من نوٍع وإىل لطيفٍة،
البرشية الحواس سلطة ننتقصمن أال علينا فإن — الدوام عىل نؤكد وكما البداية يف أسلفنا

ويُِعني. يساعد بما نزودهما أن علينا بل — قصورهما عىل — البرشي والفهم

أوهام وكلها وخصائصها، idola «األوهام» رضوب ملختلف عرض من اآلن انتهينا (٦٨)
مدخل إال ثمة يبقى ال حتى منها، وتحريره العقل وتطهري وشجبها، عنها التخيل ينبغي
السماء مملكة إىل مدخل «ال أنه مثلما العلوم، عىل القائم املدخل اإلنسان، مملكة إىل واحد

الطفولة».42 طهارة عرب إال

يف لدينا التي والرباهني ودفاعاتها، «األوهام» حصون هي الزائفة الرباهني أن غري (٦٩)
ولكن لأللفاظ، األفكاَر وتُخِضع البرشية، لألفكار ره وتسخِّ العاَلَم تُخِضع أن تعدو ال املنطق

اآلخرين امُلطاِلبني جميع من بالتخلص موقعه ن يؤمِّ أن العرش يعتيل الذي االبن عىل فكان الراحل،
السلطة الثالث محمد توىل عندما ١٥٩٥ عام حدث ما لإلخوة القتل لهذا املذهلة األمثلة ومن بالعرش،

لوالده! ابنًا تحمل إنها قيل: امرأة و١٠–١٢ إخوته من ١٩ بقتل
ولوقا السموات.» ملكوت تدخلوا فلن األوالد مثل وتصريوا ترجعوا لم إن …» حرفيٍّا: ،٣ :١٨ متى 42

العلوم دراسة عىل يُْقِبَل أن الذهن عىل أن يريد يدخله.» فلن ولٍد مثل هللا ملكوت يقبل ال «َمْن ١٧ :١٨
الفاسدة. الرتاث وتعاليم املسبقة األفكار من املربَّأ الصغري بالطفل أشبه وهو
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واهية أو سديدة الرباهنُي تَُكن فكيفما وعلوم، فلسفات — ما بمعنًى — نفسها هي الرباهني
بأكملها العملية يف نستخدمها التي الرباهني أن غري عليها، املرتتبة والتأمالت الفلسفاُت تكن
وواهية؛43 مغلوطة براهني هي واالستنتاجات املبادئ إىل واألشياء الحواس تميضمن التي
أن من بد وال وتخدعنا، تخذلنا الحواس ألن خاطئة؛ نفسها الحواس هذه انطباعات فأوًَّال:
الحواسبطريقة انطباعات من تُستََمد التصورات وثانيًا: األخطاء، ونصحح الثغرات نعالج
وثالثًا: املعالم، ومحددة ُمحَكمة تكون أن ينبغي حيث ومشوشة ملتبسة وهي قويمة، غري
ودون البسيط، التعداد عىل بناءً العلم مبادئ يقرر ألنه خاطئ؛ نستخدمه الذي االستقراء
الكشف طريقة فإن وأخريًا: للطبيعة، الصحيح التحليل أو والفصل االستبعاد استخدام
فتخترب الوسطى للمبادئ ِمَحكٍّا منها تجعل ثم األَعم املبادئ بوضع تبدأ التي والربهان
كارثة وهي األخطاء، أمُّ هي الطريقة هذه العامة، باملبادئ بمضاهاتها الوسطى املبادئ
باستفاضة لها نَْعِرض فسوف عابًرا مروًرا األشياء هذه عىل نمر اآلن ُكنَّا وإذا العلوم، كل
العقل تنقية عملية من ننتهي أن بعد الطبيعة، لتفسري الصحيحة الطريقة نتناول حني

وتطهريه.

بالتجربة لصيًقا ذلك يبقى أن رشيطة التجربة، هو اإلطالق عىل برهان أفضل ولكن (٧٠)
هذا يتم يكن لم ما الظاهر يف شبيهة أخرى أشياء إىل بها االمتداُد املغالطة فمن الفعلية،
الوقت يف التجارب44 الناُس بها يُجري التي الطريقة ا أمَّ حذرة، منهجية بطريقة االستدالل
واضح، مسار أي دون ويتخبَّطون يهيمون فإنهم ثَمَّ وِمْن بلهاء، عمياء طريقة فهي الحايل
بني — وهم يُذَكر، ًما تقدُّ يُْحِرزوا أن دون وهناك هنا منها يَتَأدَّون للمصادفات مرتََهنني
الناس أن ذلك نحوه؛ يسعون جديًدا بارًقا دائًما يجدون — آخر حينًا وتشتٍت حينًا رجاءٍ
التجارب عىل ضئيلة تنويعات واضعني ية، ِجدِّ وال اكرتاث بغري تجاربَهم يُجرون األغلب يف
وحتى املحاولة، عن وأقلعوا بها تََربَّموا بيشءٍ التجربُة تُِجبهم لم فإذا بالفعل، املعروفة
واحد موضوٍع سِرب يف وقتَهم يهدرون فإنهم ومثابرة وكد ِبِجد عملهم عىل يُِكبُّون عندما

.٤٢ :٢ ،٤٠ :٢ الشذرة يف لتصويبها طرائق ويقرتح الحواس قصور أوجه تبيان يف بيكون يتوسع 43
عن للتعبري تفرقة دون experimentumو experiential كلمتَي: يستخدم كان بيكون أن بالذكر جدير 44

باملهارة املتقومة امُلَدبَّرة املالحظة عن وكذلك ،experience «الخربة» عليها نطلق التي التلقائية املالحظة
.experiment «التجربة» عليها نطلق والتي واألدوات واالبتكار
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ينمُّ ال املسلك هذا مثل الذهب. مع الخيميائيني وشأن املغناطيس، مع جلربت كشأن معني،
كشف يف ينجح أن ألحد كان فما الرؤية: غياب عىل أيًضا بل املهارة غياب عىل فحسب
ومجاُل أوسَع نطاُقه يكون أن من للبحث بُدَّ ال بل وحده، اليشء إىل بالنظر ما يشءٍ طبيعة

أََعم. رؤيتِه
يف — فإنهم التجارب، عىل والنظرية العلم من ما نوًعا الناُس يَُشيِّد عندما وحتى
مرتقبًة ثماًرا منها يجنوا لكي ال العميل، التطبيق إىل أهوج بحماٍس يُهَرعون — األغلب
يكون ولن باملواصلة جديٌر سعيَهم بأن جديٍد نتاٍج شكل يف توكيًدا يجدوا لكي بل فحسب،
إذن هم عملهم، ملجال جيٍِّد صيٍت واكتساب شهرتهم توطيد إىل باإلضافة للوقت، َمضيَعة
الَعْدو فيَقَطعون الذهبية التفاحة يلتقطوا لكي طريَقهم يرتكون Atalanta بأتاالنتا أشبه
نتائج لبلوغ ومواصلته للتجربة الصحيح الطريق عىل دأبنا يف — علينا إنما الفوز. ويفوتهم
بخلق الرب اكتَفى للَخلق األول اليوم ففي اإللهيني: والتدبري بالحكمة نقتدي أن — جديدة
أيًضا نحن اليوم، ذلك يف مادي يشء أي يَخلُق ولم العمل، لهذا كامًال يوًما وَكرَّس النور
(القوانني) واملبادئ العلل نكتشف أن — التجارب رضوب بشتى — نحاول أن أوًَّال علينا
املبادئ اكتشاف يتم إن فما األثمار، ال النوَر تقدم التي التجارب نلتمس وأن الحقيقية،
وراءها وتَُجرَّ محدوًدا، ال هائًال عونًا للممارسة تقدم حتى صحيٍح نحٍو عىل وصياغتها
مثلما وُقِطَعت ُسدَّت التي التجربة لطرق الحًقا نَعِرض وسوف النتائج، من غفريًة أرتاًال
من رديء نوع هو املعتاد التجريبي البحث أن إال اآلن حتى أقل لم فأنا الحكم، طرق ُسدَّت
والتي ذكرها سبق التي العالمات عن ما شيئًا أضيف أن يقتضيني املقاَم أن غري الربهان،
للوهلة يبدو ما أسباب وعن عاجزة، اآلن املستخدمة واملالحظات الفلسفات أن إىل تشري
األسباب وتفسري للتصديق، تمهد الخارجية العالمات هذه فمعرفة يَُصدَّق، ال عجيبًا األوىل
بسهولة األوهام من الذهن تطهري يف الفائدة غاية مفيدان الشيئان وهذان العجب، يزيل

ويُرس.

الرومان أضافه ما إن إذ اليونان؛ من — معظمها يف — لدينا التي العلوم تأتي (٧١)
أساٍس عىل كان كيفما ومبنيٌّ األهمية، ومحدود قليل يشء هو األحدث الُكتَّاب أو والعرب
من لون وذاك الجدل، إىل وميَّالة احرتافية كانت اليونان حكمة أن إال اليونان،45 كشوف من

أحُدنا. بها يبوء الكهف» «أوهام وندع العرب، أضافه عما رأيه يف بيكون نوافق أن محال 45
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بازدراء الذيرفضه «السوفسطائيني» اسم فإن وهكذا الحقيقة، عن معاكسللبحث الحكمة
بروتاجوراس، جورجياس، الخطباء: عىل وأطلقوه فالسفًة يُعتَربوا أن َودُّوا الذين أولئك
وأرسطو أفالطون بأكملها: العشرية عىل ينطبق أن يمكن االسم هذا ،Polusبولس هيبياس،
الوحيد والفارق والبقية، وكارنيادس كريسبوس وخلفهم وثيوفراسطس، وأبيقور وزينون
املختلفة البلدان بني يطوفون َجوَّالني مرتزقة كانوا األوَّلني أن هو وهؤالء أولئك بني
وَسعة، تبجيًال أكثر كانوا اآلخرين أن حني يف عليها، أجًرا ويطلبون حكمتهم ويعرضون
مقابل، دون الفلسفَة يُعلِّمون وكانوا املفتوحة، ومدارُسهم الثابتة َمقارُّهم لهم كانت إذ
ل وتَُحوِّ احرتافية، كانت األخرى) الجوانب يف اختالفهما (رغم املجموعتني كلتا أن إال
كانت ثَمَّ وِمْن عنها، وتناِفح فلسفية وعقائد مذاهب وتؤسس مجادالت، إىل موضوع كلَّ
عجائز «حديث أفالطون): عن — بحق — ديونيزيوس قال (مثلما معظمها يف مذاهبُهم
وأنكساجوراس أنبدوقليس مثل األقدم اليونانيني أن عىل جاهلني.»46 ُشبَّاٍن إىل ُمتَبَطِّلني
(وأنا واآلخرين وفيلوالس وزينوفان وهرياقليطس وبارمنيدس وديمقريطس وليوسيبوس
أنفسهم نذروا بل علمي، حد مدارسعىل يفتحوا لم مشعوذًا) باعتباره فيثاغوراس أستثني
فقد لذا أقل؛ واستعراض بادِّعاء أي أكثر: وبساطة وِجدِّية صمت يف الحقيقة عن للبحث
األعماُل تلك الزمن بمرور عليها ت َغشَّ قد أعمالهم أن لوال نجاًحا، أكثر — رأيي يف — كانوا
خفيٌف هو ما لنا يجلب (كالنهر) فالزمن وأذواقهم، السوقِة أفهاَم راقت التي وزنًا األقل
عيوب من تماًما يَربَءوا لم األقدمون هؤالء وحتى صلب،47 ثقيٌل هو ما ويُغِرق منتفخ

طاغية — ديونيسيوس أن يُروى (III, 18) الئرتيوس لديويجينيس الفالسفة» أعالم «حياة كتاب يف 46

أفالطون كان عندما وذلك عجوز.» ُمخرِّف مثل تتحدث «إنك وُمغَضبًا: متعجبًا ألفالطون قال — سيسييل
الطغاة. حكم منتقًدا يتحدث

قريب: معنى يف الرومي ابن شاعرنا يقول 47

ش��ري��ف��ة ِزنَ��ٍة ذي ك��لَّ وي��خ��ف��ُض وغ��ٍد ك��لَّ ي��رف��ُع ال��ده��َر رأي��ُت
ج��ي��ف��ة ف��ي��ه ت��ط��ف��و ت��ن��ف��كُّ وال ُدرٌّ ف��ي��ه يَ��رس��ُب ال��ب��ح��ر ك��ذاك

املواد تطفو بها التي ة» «الِخفَّ إن وقال التشبيه، هذا انتقد قد ِمل ستيوارت جون أن بالذكر وجدير
بطالن لكشف يلزمنا ال وإنه االسم، غري يشءٌ يجمعهما ال للتفاهة مرادف هي التي و«الِخفة» املاء فوق
بيكون حجة يف التشبيه فريتد ،buoyancy «طفوية» كلمة «خفة» بكلمة نستبدل أن إال الصورة هذه
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الناس، عامة إعجاب وانتزاع مذهٍب لتأسيس وطموٍح بغروٍر مأخوذين كانوا فقد قومهم،
املقام هذا يف نَنَس وال التفاهات، هذه مثل إىل تَدنَّى إذا الحقيقة عن البحث يف خريًا ل تؤمِّ وال
«دائًما بأنهم اليونانيني عن املرصيني الكهنة أحد بها تفوَّه التي النبوءة بل الحكم ذلك
امليل يف األطفال مع يشرتكون بالتأكيد فهم الِقَدم.»48 ومعرفُة املعرفة ِقَدُم يعوزهم أطفال،
التي العالمات فإن وعليه نتائج، تثمر ال لفظية فحكمتهم اإلنجاب، عن والعجز الكالم إىل

ة. ُمبرشِّ غري عالمات هي رأسها ومسقط السائدة الفلسفة منبع من نتلقاها

من املستفادة تلك من حاًال والعرصبأفضل الزمن طبيعة من املستفادة العالمات وال (٧٢)
عن املعرفة سواء هزيلًة، محدودًة العرصمعرفًة ذلك يف املعرفُة كانت فقد والشعب، املكان
الذين ألولئك بالنسبة وخاصًة اإلطالق عىل محمود غري يشء ا حقٍّ وهذا العالم، عن أو الزمن
اسم تستحق التاريخ من عام ألف بإزاء ليسوا ألنهم أمر؛ كل يف التجربة عىل يعتمدون
سوى يعلمون العرص ذلك أهل يكن لم عتيقة، وتقاليد خيايل قصص بإزاء بل التاريخ،
Scythians الشمال شعوب كل يسمون كانوا فقد وبلدانه، العالم أصقاع من صغري جزء
الجزء يتجاوز يشء أي أفريقيا عن يعرفون وال تمييز، دون Celts الغرب شعوب وكل
«العالم أقاليم عن كثريًا ذلك من وأقل ،Gangs ال يتجاوز ما آسيا من وال إثيوبيا، من األقرب
املناخية األقاليم معظم أن الحق املقبولة. الشائعات أو الروايات طريق من ولو الجديد»
كنَى، للسُّ قابلة غريَ عندهم تَُعد كانت تُحىص ال أمٌم فيها س وتتنفَّ تعيش التي واألصقاع
نزهات إىل أقرب كانت التي وفيثاغوراس وأفالطون ديمقريطس رحالت يُكِربون كانوا بل
القديم العالم أطراف وكل الجديد العالم أجزاء من كثري صارت أزمنتنا يف بينا الضواحي،

هدفها تصيُب قد وإفهام إيضاح وسائل تكون أن تعدو ال الفكر يف البيانية الصور أن والحق ه، ِضدَّ
يقع فإنه تشبيٍه مجرد إىل حجته يف يستند ومن يشء، عىل برهانًا ذاتها بحد وليست عنه، تطيش وقد
كما — تشبيهه تسحب بأن عليه الرد السهل ومن ،analogical fallacy التشبيهي التفكري مغالطة يف

الساحر. عىل السحر وينقلب الفكرة فتتقوَّض لفكرته؛ مضاد اتجاٍه يف — السوائم تُسَحب
صولون: أي السن: يف طاعن وهو املرصيني، الكهنة أحد قال «هنالك طيماوس: محاورة يف جاء 48

تعني ماذا لذلك: سماعه لدى فسأله كبري. يوناني من ثمة ليس دائًما، أطفال اليونانيني معرش أنتم
قديم واحد معتقد لديكم ليس أنه ذاك ومن الروح، يف صغار جميعكم أنتم الكاهن: فرد القول؟ بهذا

.(22b طيماوس، (أفالطون، الِقَدم» يف ضارب واحد علم لديكم أنتم وال قديم، تقليد من ومستفاد
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شأن — لنا كان فإذا وعليه متناهية، ال زيادة الخربات من ذخريتنا وزادت َجيًِّدا، معروفة
بشأٍن يُنبئ ما لدينا فليس ظهورهم أو مولدهم ميقات من عالمات نستقي أن — الفلكيني

املبكرة. الفلسفية املنظومات لهذه عظيٍم

والنتائج الثمار فاكتشاف الثمار، من وأوَجه أوثق هو ما جميًعا العالمات بني ليس (٧٣)
الفلسفات هذه كل إىل اآلن فانظر الفلسفات، من فلسفة أي ِلصدِق ضمانٍة أو كفالٍة بمثابة
كل انقضاء بعد توِرد أن بوسعك ليس منها، املتشعبة الجزئية العلوم وعىل اليونانية،
أن ويمكن حاله، وتحسني اإلنسان عن التخفيف إىل تُفيض واحدًة تجربًة السنني هذه
سيلسوس يعرتف ومذاهبها، الفلسفات تلك تنظريات إىل — بحق — فيها الفضَل تُرِجع
عليها الناُس بَنَى ثم أوًَّال، اكتشافها تم الطب خربات أن وحكمة برصاحة 49Celsus
العكيس: االتجاه يف األمر يحدث ولم وتحديدها، العلل التماس يف وَسَعوا ذلك بعد فلسفاتهم
إذن عجب ال العلل، معرفة ومن منها وتُستَمد الفلسفة بواسطة الخربات تُكتَشف لم أي
كانت الجديدة) االبتكارات أصحاب عىل وألوهًة قداسًة أسبغوا (الذين املرصيني أن يف
من الكثريَ اجرتََحت الحيوانات أن ذلك وتفسري للبرش، مما أكثر للحيوانات صوٌر لديهم
واالستنباط الجدل خالل من يُذَكر شيئًا البُرش يقدِّم لم يفحني الطبيعية، الكشوفبغريزتها

العقيل.
باملصادفة حدث ذلك ولكن نتائج، بضع أثمرت قد الخيميائيني صناعة أن صحيٌح
عىل وليس أيًضا)، امليكانيكيون يفعل (كما تجاربهم تنويع خالل من أو عابر، وبشكٍل
تُِعينها. مما أكثر التجارب تربك تخيلوها التي فالنظريات نظرية، أو مقرر فنٍّ أساس
هزيًال نتاًجا إال يقدموا فلم يسمونه، كما الطبيعي بالسحر انشغلوا الذين أولئك حال كذلك
نفسه املبدأ فإن أعمالنا يف إيماننا نُظِهر أن الدين يف نتعلم فمثلما لذا الدجل؛ إىل وأقرب
نتاج بال عقيمة الفلسفة كانت فإذا ثمارها، خالل من عليها فنحكم الفلسفة، عىل ينسحب
تُثمر والزيتون العنب ثمار من بدًال كانت إذا عبثًا أكثر بَعُد وهي فيه، نفع ال عبٌث فهي

وامُلماحكة. الجدل من وأشواًكا َقتَاًدا

والجراحة. الطب يف التيني كاتب 49
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فتلك معينة، وعلوم فلسفات وتقدم تنامي من تُستفاد أن ينبغي أخرى عالمات ثمة (٧٤)
تنمو؛ ال ولكنها فتتغري الرأي عىل تقوم التي ا أمَّ وتزداد، تنمو الطبيعة عىل تتأسس التي
بل جذوره، من مقتَلع نباٍت عن الشبه بعيدة ذكرناها التي الفلسفات هذه أن فلو ولذا
اآلن رأيناه ما يحدث أن باإلمكان كان ملا منه غذاءَها آخذة الطبيعة برحم دوًما متصلة
دون هي كما وباقية هي حيث واقفة والعلوُم السنوات من أللفني السنوات: من أللفني
تلبث ال ثم ل األوَّ ِسها مؤسِّ ظل يف ازدهارها ذروة تعيش بالعكس إنها بل ملحوظ، تقدم
امليكانيكية الفنون حالة يف يحدث ما هو العكس أن نرى بينما بعده، من تنحطَّ أن
ونمو ازدهار يف فهي رائجة دامت ما فهي التجربة، ضوء ويف الطبيعة عىل تتأسس التي
يف الدوام وعىل فاخرة، ثم مالئمة تصري ثم فجة تبدأ الحياة، بنََفِس ممتلئة كأنها مستمر

تقدُّم.

إنها إذ عالمة، تسميتها جاز (إن نلحظها أن يجب أخرى عالمٌة — بعُد — ثمة (٧٥)
الذين أنفسهم للُكتَّاب الفعيل االعرتاف وهي شهادة): أقوى ا حقٍّ هي بل شهادة، باألحرى
يزالون ما كبرية، بثقة األشياء عىل حكمهم يفرضون الذين هؤالء فحتى الناساليوم، يتبعهم
وغموض الطبيعة ألغاز من الشكوى إىل يعمدون القصد، إىل يَُردُّون عندما آلخر وقت من
من لغريهم رادًعا يكون فقد هذا عىل اقترصوا أنهم فلو البرشي، الفهم وضعف األشياء
مزيد إىل وثقة حدة األكثر العقول لذوي وحافًزا البحث، يف امليض عن الهياب املزاج ذوي
ولم يعرفوه لم يشء كل يعتربون بل أنفسهم، بمناجاة يكتفون ال أنهم غري التقدم، من
من — ويعلنون اإلمكان، حدود وراء كيشء — معلموهم أو هم — بأنفسهم يلمسوه
غطرسٍة بكل فإنهم ثَمَّ وِمْن يُعَمل، أو يُعَرف أن املحال من أنه — فنهم يف السلطة موقع
نشأت هكذا الَخلق. من لغريهم وتثبيط الطبيعة عىل افرتاء إىل كشوفهم ضعَف يُحوِّلون
وهكذا األبدي، بالظالم البرش عىل وحكمت الشك مذهب اعتنقت التي الجديدة األكاديمية
يف هي (التي األشياء بني الحقيقية الفروق أو forms «الصور» بأن القائل الرأي نشأ
نشأت وهكذا اإلنسان، منال ودون الكشف مستحيلة الخالص) الفعل قوانني الحقيقة
هما النار وحرارة الشمس حرارة أن العلم: من والعميل النشط بالجانب الخاصة اآلراء
من — يكوِّن أو يستخلص أن يف أحد يطمعن فال تماًما، مختلفان الحرارة من صنفان
القائل الرأي نشأ وهكذا الطبيعة، يف املوجودة باألشياء شبيًها ما شيئًا — النار إعمال خالل
الطبيعة فعل فهو mixture املزج ا أمَّ اإلنسان، بوسع فقط composition الرتكيب بأن
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سوف هكذا طبيعية، أجساًما ل يحوِّ أو يخلق أن الفن طريق من أحٌد يطمعن فال وحدها،
بعقائد وجهوَدهم مصائرهم يرهنوا أن يََزُعهم ما العالمة هذه يف يروا أن للناس يتسنَّى

لليأس. مكرَّسة بل فحسب، يائسة ليست

الفالسفة بني ا ِجدٍّ كثرية خالفات هناك كان أنه إغفالُها: ينبغي ال أخرى عالمة وهاَك (٧٦)
الفكر إىل الحواس من الطريق أن — بوضوح — يُظِهر الذي األمر املدارس، بني وتباين
تمزَّق قد األشياء) طبيعة (أي الواحد الفلسفي األساس دام ما جيد بشكٍل ًدا ممهَّ يكن لم
حول والتباينات االختالفات أن ورغم والتشعب، االختالف شديدة أخطاء إىل وتشظَّى
زالت فما الحايل،50 زمننا يف تقريبًا انتهت قد الكلية الفلسفية واملنظومات األوىل املبادئ
يوجد ال أنه عىل يدل مما للفلسفة، الفرعية األجزاء حول تُْحَىص ال وخالفات أسئلة هناك

الربهان. طرائق يف وال نفسها املنظومات يف ال صحيح أو مؤكد يشء أي

إنه حيث أرسطو، فلسفة عىل إجماع شبه هناك بأن القائل الشائع للرأي نعرضاآلن (٧٧)
الالحقة األزمنة يف يُكتَشف لم ثم النسيان، وطواها األقدم الفلسفات توارت ذيوعها عقب
ا ردٍّ مًعا، العرصين عىل ظلها بسطت أنها ومقرًَّرا مؤكًدا بات ثَمَّ وِمْن منها، أفضل يشءٌ
أرسطو فلسفة صدور عقب انتهت القديمة الفلسفات بأن القول إن أوًَّال: أقول: ذلك عىل
حتى قائمة وظلت ذلك، بعد طويًال القديمة الفالسفة أعمال عاشت فقد خاطئ، قول هو
املعرفة سفينة تحطمت عندما الحق، زمن يف أنه الَخْطُب له، التالية والقرون شيرشون زمن
الرومانية، اإلمرباطورية غمر الذي الربابرة طوفان إثر — التعبري صح إن — البرشية
طافيًة فظلت صالبًة، وأقل وزنًا أخف بألواح أشبه وأفالطون أرسطو فلسفة كانت هنالك
تصمد وال خادعة أيًضا هي اإلجماع مسألة ثانيًا: النجاة، لها وُكِتبَت الزمن أمواج فوق
بعد — جميًعا تلتقي حرة أحكام من ينطلق الذي ذلك هو الحقيقي فاإلجماع للتمحيص،
أرسطو فلسفة قبلوا الذين من العظمى الغالبية ولكن واحدة، نقطة يف — املسألة فحص
االتِّباع إىل أقرب إذن األمر اآلخرين، وسلطة املسبق الحكم خالل من لها أنفسهم ارتهنوا قد
أن الذريع الخطأ فمن وعريًضا حقيقيٍّا اتفاًقا كان لو وحتى االتفاق، إىل منه والتَحزُّب
الدليُل فبئس العكس، إىل قوية قرينة يتضمن الذي االتفاق ذلك وصلبًا، صادًقا تأييًدا ه نَُعدَّ

العالم. يف األرسطية انتشار بسبب 50
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أن لالقرتاع يحق حيث والسياسية اإللهية األمور (باستثناء الفكرية املسائل يف اإلجماع
اآلراء أغالل يف العقل ويوثِق الخياَل يَفِتن الذي ذلك من الطَّغام لصدور أثلج فاليشء يُقرِّر)،
مجال من 51Phocion فوِشيُون قول نستعري أن إذن أجدرنا وما آنًفا، الحظنا كما الشائعة
أخطاءَك!» ْس فتََحسَّ واإلعجاب بالتأييد الدهماءُ َغَمَرَك ما «إذا الفكر: مجال إىل األخالقيات
يُتخذ ما كل أن فكرتنا: عرض من اآلن َفَرغنا قد ها العالمات. أخطر من إذن العالمة هذه
من ا ُمْستََمدٍّ كان سواء صحيح، غري دليل هو وصحتها والعلوم الفلسفات صدق عىل دليًال
(عليها). اإلجماع من أو واضعيها اعرتافات من أو تقدمها من أو نتاجها من أو منشئها

هذه طيلة بها تتعثر الناس جعلت التي واألسباب األخطاء، هذه أسباب إىل اآلن نأتي (٧٨)
هذه تخَفى أن من عجب أي معها يزول بحيث والقوة الكثرة من هي األسباب هذه القرون،
تطرأ أن هو الوحيد الَعَجب هذا، يومنا حتى الناس مالحظة عن طرحتُها التي االعتبارات
ا حقٍّ ذلك أعترب شخصيٍّا أنا لفكره، موضوًعا وتصبح الناس من واحد ذهن يف أخريًا اليوم
بنت وليست الزمن بنُت هي عندي، استثنائية موهبٍة فضل وليس سعيدٍة مصادفٍة نتاج

الذكاء.
يف تُختَزل الطويلة القرون هذه أن لوجدت حقيقته عىل األمر إىل نظرت إذا أوًَّال فأنت
واملعرفة الذاكرة بها تحيط التي — والعرشين الخمسة القرون هذه ففي ا، ِجدٍّ صغرٍي نطاٍق
ومواتيًة العلوم يف خصبة كانت قرون ستة من أكثَر تُفِرد أن تستطيع لن — البرشيتان
حق عن نَُعدَّ أن نستطيع ال ونحن األرض، ألصقاع مثلما وِقفاَره َفياِفيَه للزمٍن إن لتقدمها.
والثالثة الرومان، بني والثانية اليونان، بني األوىل الفلسفة: يف ذروة وفرتاٍت ثوراٍت ثالث إال
من قرنني عن منها واحدة لكل املقيَّضة الفرتة تزيد ولن الغربية، أوروبا أمم نحن بيننا
من وغنيٍّ وفرٍي محصوٍل إنتاج يف خصبًة تكن فلم للعالم الوسطى العصور ا أمَّ الزمن،
برسائلهم العلوَم َمَحقوا الذين واألسكوالئيني العرب ذكر إىل يدعو ما ثمة وليس العلوم،
لهذا ل األوَّ السبب إن القول: جملة وزنها، إىل أضافوا مما أكثر الوسيط الزمن يف العديدة

للعلم. مواتيًة كانت التي الزمنية الفرتات ضآلة إىل يعود العلوم يف الهزيل التقدم

لبلوتارك فوشيون» «حياة من مأخوذة والقصة ق.م. الرابع القرن من أثيني عسكري وقائد سيايس 51

جميًعا أنهم ورأى بموافقتهم فحظي برأي الناس إىل يفيض كان إذ يوم «وذات امليالدي: ل األوَّ القرن يف
أدري؟!» أن دون ً خطأ ارتكبت لعيل قائًال: أصدقائه إىل التفت حجته تقبلوا
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األهمية، من درجة أعىل عىل بالتأكيد وهو نفسه، يطرح سبٌب هناك الثاني املقام يف (٧٩)
كبريًا ازدهاًرا واملعرفة البرشي الذكاء فيها ازدهر التي — نفسها العصور تلك يف أنه وهو
من ضئيًال جزءًا إال الطبيعية الفلسفة يُولُون الناُس يكن لم — متوسًطا ازدهاًرا حتى أو
علم أو فن فكل للعلوم، العليا األم تَُعدَّ أن ينبغي التي هي نفسها هذه أن غري جهدهم،
اإلطالق، عىل ينمو لن ولكنه العميل، لالستخدام ويُعدَّل يُصَقل قد الجذر، هذا عن ينبت
اشتغلت النابغة العقول أغلب فإن عوُدها، واشتد املسيحية انترشت أن بعد أنه املعلوم ومن
التكريس هذا اإلعانات، رضوب كلُّ بسخاء وتُبذَل امِلنَح أعىل تُقدَّم كانت حيث بالالهوت،
أنه سيَّما ال الغربيني، األوروبيني نحن بيننا الثالثة الفرتة أو الثالث الجزء ذلك احتلَّ لالهوت
السابق العرص يف ا أمَّ االندالع، يف الدينية والخالفات االزدهار يف األدب بدأ نفسه الوقت يف
منرصفة وجهودهم الفالسفة تأمالت فكانت — الرومان بني الثانية الفرتة طوال أي —
إىل عندنا، الالهوت بمثابة الوثنيني عند كانت التي الخلقية الفلسفة إىل األساس بالدرجة
اإلمرباطورية لضخامة نظًرا (السياسة)؛ العام بالشأن النابغة العقول انشغلت ذلك جانب
أعىل فيه بََدا الذي العرص ا أمَّ األشخاص، من كبري عدد خدمات من تتطلبه وما الرومانية
الفالسفة كرَّس املبكرة الفرتة ففي طويًال، يمتد فلم اليونان بني الطبيعية للفلسفة ازدهار
والسياسة، الخلقية للفلسفة أنفسهم طاليس) (باستثناء السبعة» «الحكام ب املعروفون
رواج ازداد — األرض إىل السماء من الفلسفة سقراط أنزل أن بعد — املتأخرة الفرتة ويف

الطبيعة. فلسفة عن الناس عقول ورصفت الخلقية الفلسفة
اللفظية، الخالفات أفسدتها قد الطبيعة يف البحث فيها ازدهر التي نفسها الفرتة إن بل
الثالثة الفرتات هذه خالل وهكذا الجدوى، عديمة وجعلتها جديدة، آراء وضع يف واملنافسة
هذا يف يسري تقدم غري الناس يحقق أال َعَجَب فال أُِعيَقت، أو الطبيعية الفلسفة أُهِمَلت

تماًما. مختلف يشء إىل منرصًفا اهتمامهم كان إذ املجال؛

— مارسوها الذين أولئك بني َوَجَدت—حتى َقلَّما الطبيعية الفلسفة أن ذلك إىل أضف (٨٠)
نموذج عىل ربما املرءُ عثر إذا (إال الحديثة األزمنة يف وخاصة وقته، كل لها يكرِّس َمن
الطبيعية الفلسفُة ُعوِملت فقد الريفي)،52 بيته يف نبيٍل أو صومعته يف راهٍب يف اثنني أو

أخرى. مطالب إىل جرس أو َمعَربٍ كمجرد

واضح. بشكل ديكارت ورينيه بيكون روجر إىل اإلشارة 52
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خادمة، مهامَّ تؤدي أن عىل — غريب بَجوٍر — للعلوم العليا األم هذه أُْكِرَهت هكذا
نوٍع يف وتنقعها للشباب الناضجة غري األذهان تغسل أو الرياضيات، أو الطب حاجات فتلبي
يتوقعن ال كذلك وتُثَبِّتها، أخرى صبغًة تمتصَّ أن الحًقا لها يتسنى حتى األوىل الصبغة من
الطبيعية الفلسفة تُوَصل لم ما العميل) جانبها يف (وبخاصة العلوم يف كبري تقدم أي أحٌد
إىل افتقارها وبسبب الطبيعية، الفلسفة إىل ثانيًة الخاصة العلوم وتَُرد الخاصة، بالعلوم
نفسه والطب امليكانيكية الفنون من وعدًدا واملوسيقى والبرصيات الفلك علوم نجد هذا
العمق، إىل تفتقر جميًعا نجدها املنطق؛ وعلوم والسياسة األخالقية والفلسفة للعجب) (ويا
خاصة كعلوم وتأسست انفصلت أن بعد أنها ذلك عابًرا؛ سطحيٍّا ا مسٍّ إال األشياء تمس وال
خالل من ونماء جديدة بقوة تمدها بأن كفيلة كانت التي الطبيعية بالفلسفة تتغذى تَُعد لم
والعمليات ولالنفعاالت وهيئتها األجسام وِبنية واألصوات واألشعة للحركة األصيل التأمل

جذورها. عن انفصلت ما إذا العلوُم تنمو أال َعَجَب فال ثَمَّ وِمْن الذهنية،

أن باإلمكان فليس قليًال: ًما تقدُّ إال العلوم إحراز لعدم وقوي مهم آخر سبٌب ثمة (٨١)
فالهدف صحيح، نحٍو عىل يوَضع لم نفُسه الهدُف كان إذا ينبغي كما املضمار يف تتقدَّم
والكثرة جديدة، وموارد باكتشافات اإلنسانية الحياَة تزود أن هو للعلوم واملرشوع الحقيقي
يتصادف ربما ومحرتفون، مأجورون إال هم إْن هذا، عن شيئًا يعرفون الناسال من الكاِثرة
والذي جديد، اخرتاع لعمل نفَسه يكرس للشهرة وطموح حادة عبقرية ذا ما صانًعا أن
يزيدوا بأن أنفَسهم يَُحدِّثون ال الناس من الغالبية أن غري الخاصة، نفقته عىل دائًما يكون
إال منها يلتمسون وال لديهم املتوافرة الحصيلة من يأخذون ال فهم والفنون، العلوم حصيلة
وإذا املزايا، من ذلك شابه ما أو صيت أو ربح أو ِحَريف استعمال إىل يحولوه أن يمكنهم ما
هذا فحتَّى فحسب، املعرفة وألجل صادق بحب املعرفة إىل يسعى واحٌد الحشد هذا يف كان
الحقيقة، عن الجاد الصارم البحث وليس املتنوعة واملذاهب التأمالت هو هدفه أن سنجد
أمامه يضع سوف أيًضا فهو الحقيقة عن ا َكدٍّ أكثر باحث هو َمْن هناك كان إذا وحتى
ال أصًال، معلومٍة لألشياء ِعَلٍل تقديم يف وفهَمه عقَله يُريض أن شأنه من للحقيقة وصًفا
لم العلوم «غاية» كانت إذا وهكذا املبادئ،53 من جديد ونوٍر جديدة نتائج إىل يقود وصًفا
«الوسائل». أمر يف أخطئوا قد الناس يكون أن َعَجَب فال صحيح، نحٍو عىل بعُد تُوضع

.(… العلمية القضايا القوانني، (املبادئ، Axioms 53
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حددوا لو حتى فإنهم ينبغي، كما وهدَفها العلوم غايَة تحدد لم الناس أن ومثلما (٨٢)
الَعَجَب أعجب ملن وإنه تماًما، ومسدوًدا خاطئًا طريًقا إليه يتخذون إنما جيًِّدا، تحديًدا ذلك
ينطلق اإلنساني للفهم وُمعبٍَّد ٍد ُممهَّ طريق بفتح يهتم وال أحٌد يُعنَى ال أن األمر يتأمل ملن
ودوامة التقاليد لغيوم نَهبًا يشءٍ كلُّ يُرتَك بل املحَكمة، املنظمة التجربة عرب الحواس من
بتيقظ ِمنَّا أيٌّ فليتأمل املنظَّمة، غري العارضة والخربة ومتاهاتها الصدفة لتقلبات أو الجدل،
— فإنه واكتشافه، يشء أي بحث يف اتخاذَه البُرش اعتاد الذي الطريق نوعية يف وعناية
ال وهو للبرش، ا ِجدٍّ مألوًفا للكشف علمي غريَ بسيًطا منهًجا أوًَّال سيلحظ — شك بدون
سبق ما كل عن يستعِلم فإنه للكشف نفَسه شخٍص أيُّ يُِعدُّ عندما كالتايل: يكون أن يعدو
ويستنطق ذهنه يف األمَر ويُقلِّب الخاصة، تأمالته يضيف ثم به، ويُلِم املوضوع يف قيل أن
اآلراءُ به وتذهب أساس، أي إىل يفتقر منهج هذا إليه، توحي أن بها ويهيب الخاصة روَحه

َمذَهب. كلَّ
الغرضسوى بهذا له صلَة ال واملنطُق الكشف، يف يُعينه لكي املنطَق يستدعي قد وآخُر
بل الفنون، منها تتألف التي الرئيسية والقضايا املبادئ يكتشف ال فاملنطق اسمية، صلة
وألححت الفضوُل أَخذََك ما فإذا معها،54 متسقة تبدو التي القضايا تلك فحسب يكتشف
ردٍّ سوى املنطق من تجد فلن األوىل القضايا أو املبادئ عىل براهينه عن السؤال يف عليه
يؤدَّى أن ينبغي الذي الوالء وَقَسم اإليمان إىل ثانيًة يُحيلك أن وهو َجيًِّدا، معروٍف واحٍد

ِحَدة. عىل فن كل ملبادئ
وإذا مصادفة، يَت ُسمِّ بنفسها جاءت إذا والتي املحضة، الخربة إال هناك تبقى ال
رباط بدون مكنسة من أكثر ليس الخربة من النوع هذا ولكن تجربة، يَت ُسمِّ بها جيء
يجدوا أن عساهم حولهم يتحسسون الظالم يف أناس شأن س، تَحسُّ مجرد يقولون) (كما
ثم شمعة ضوء أو النهار ضوء ينتظروا أن ا ِجدٍّ لهم األفضل بينما الصحيح، طريقهم
بكشف ثم ضوء، بإيقاد للخربة الصحيح النظام يبدأ ذلك من النقيض عىل يتقدموا،
العشوائية، امللفقة التجربة ال املنظمة املمنهجة التجربة من منطلًقا الضوء، هذا يف الطريق
«كلمة حتى أنه ذلك جديدة، تجارب يؤسس املبادئ هذه وعىل املبادئ، يستنبط ومنها

بمنهج. إال الخليقة يف فعَلها تؤتي ال الرب»

— االستنباطي القياس — a priori «الَقبيل» املنهج حسبوا الذين (األسكوالئيني) املدرسيني إىل إشارة 54
املنطق. يف يشء كل هو
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سبيَلها َضلَّت فلقد الطريق، إكمال عن تعثرت قد العلوم كانت إذا للناس َعَجَب فال لذا
يف تتخبط وجعلت متاهاتها ك َرشَ يف نفَسها أوقعت أو تماًما، وهجرتها التجربَة تََرَكت إذا
تُفيض الخربة غابة خالل آمنًة جادًة يتخذ القويم املنظم املنهج أن حني يف مفرغة، حلقات

املبادئ. َرحبة إىل

أنه عىل الجذور عميُق تصوٌر أو اعتقاٌد عجيبة بدرجة املشكلة تعقيد يف زاد ولقد (٨٣)
عىل وُمِكبٍّا عاكًفا يظل أن البرشي الذهن قدر من يحط مما أن ُمفاُده ومؤٍذ، متغطرٌس
سيَّما ال املادة، عىل ومقصورة للِحس موضوعات هي التي الجزئية األشياء وعىل التجارب
بالحديث وال بالتأمل تليق ال وأنها البحث، يف جهًدا العادة يف تقتيض األمور هذه وأن
بل فحسب مهجوًرا الحق الطريق يعد لم وهكذا الدقة، يف مفرطة وأنها باملمارسة، وال
التجربة نبذُ تَمَّ بل تطبيقها، وإساءة التجربة تجاهل عىل األمر يقترص لم ومغَلًقا، معرتًَضا

وازدراؤها.

الفلسفة يف كبريٍة بمكانٍة حظوا الذين الرجال ونفوذَ القديمة العصور توقريَ إن (٨٤)
ا أمَّ كبري، حد إىل تهم وأََرسَ العلم، يف التقدم عن الناَس عاقت أموٌر أولئك كل العام، واإلجماَع
الِقَدم قيمة من الناُس به يرفع الذي الرأي عن ا «وأمَّ سبق، فيما تناولته فقد اإلجماع عن
ما هو العمر يف وتقدَمه العاَلم ِكَربَ ألن ذلك اللفظة؛ مع يتفق يكاد وال تماًما عقيٌم رأٌي فهو
املبكر للعمر ال نحن لزمننا املميزة الصفة هي وهذه األمر، حقيقة يف «ِقَدًما» يُعتَرب أن ينبغي
بالنسبة فإنهم ُمِسنِّني قدماءَ لنا بالنسبة األخريون هؤالء كان فإذا القدماء، أزمنة يف للعالم
البرشية بالشئون أكرب معرفًة األكرب الشخص من نتوقع ُكنَّا وملَّا صغار، ُمحدثون للعالم
رآه ما وتنوع كثرة وبفضل الكبري خربة بفضل — الصغري من نتوقعه مما أنضَج وُحكًما
العصور من نتوقعه مما أعظم أموًرا عرصنا من نتوقع أن لنا فإن — فيه َل وتأمَّ وسمعه
من له نهاية ال بما واكتنزت ذخريتُه وازدادت العمر يف تقدم قد العالم دام ما القديمة،
بأن الجديرة األشياء من كثريًا أن اعتبارنا يف نأخذ أن أيًضا وينبغي واملالحظات، التجارب
الطويلة واألسفار الرحالت بفضل اللثام عنها وأُميَط اكتُِشَفت قد الفلسفة عىل الضوءَ تُلقي
العالم أصقاُع تُستكَشف أن البرشي للجنس ا حقٍّ مخزيًا ليكون إنه أياُمنا، بها َزَخَرت التي
حدوُد تبقى بينما املذهل، النحو هذا عىل وتُْستَْظَهر — والنجوم والبحر األرض — املادي

للقدماء.» الضيقة الكشوف يف محصورًة الفكري العالم
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بينما معينني ملعلِّمني محدودة غري ثقة تُوِيل بحيث الجبن من فهي السلطة عن ا أمَّ
صدق فقد سلطة، كل سلطة فهو ثَمَّ وِمْن املعلِّمني، معلُِّم هو الزمُن ه، حقَّ الزمَن تغِمط
قيود كانت إذا — إذن — َعَجَب ال السلطة، بنت ال الزمن» «بنت الحقيقة عىل أطلق َمْن
مسحورين) كانوا لو (كما َعَجزًة فصاروا البرش قوى َكبََّلت قد واإلجماع والسلطة الِقَدم

ذاتها. األشياء مقاربة عن

تقف أن عىل اإلنسان جهود أجرب ما هو فقط واإلجماع والسلطة بالِقَدم اإلعجاُب ليس (٨٥)
بحوزة صارت التي نفسها باألعمال أيًضا اإلعجاب بل تحقيقها، تم التي بالكشوف قانعًة
الفنون َعتها َجمَّ التي الرائعة واألدوات األشياء مختلف يستعرض فَمْن البرشي، الجنس
بثراء اإلعجاب إىل أَْميََل سيكون أنه املؤكد فمن البرش، خدمة أجل من وأدخلتها امليكانيكية
(التي الطبيعة وعمليات األصلية املالحظات أن ُمدِرٍك غريَ بفقره، الشعور إىل منه اإلنسان
بقية وأن العميقة، وال بالكثرية ليست األشياء) تلك لكل املحرِّك املبدأ أو بالروح أشبه هي
صناعة ولنأخذ واألداة، اليد حركة ودربة خفة وإىل الصرب إىل — ببساطة — تُعَزى األمر
للمدارات محاكيًة تروُسها وتبدو ودقيق، حساس يشء بالتأكيد إنها كمثال: الساعات
تعتمد فهي ذلك ورغم املنتظمة، املوصولة حركتها يف الحيوانات قلب ولرضبات السماوية

مبدأين. أو واحد طبيعي مبدأ عىل
األجسام إعداد يف حتى أو الحرة،55 الفنون يف املتبدِّي الحذَق تأملت إذا ثانية، مرة
علم يف السماوية الحركات اكتشاف مثل: أشياء يف وتأملت امليكانيكية، الفنون يف الطبيعية
الصني)56 يف اآلن حتى مستخدمة (غري األبجدية وأحرف املوسيقى يف والهارمونيا الفلك
حتى أو الخبز، وعمل والجعة النبيذ تحضري أي وسرييس، باكوس ومنتجات النحو، يف

العبودية للفنون (كمقابل باألحرار جديرة تَُعد كانت التي العلوم أو الفنون هي الحرة الفنون 55
و«الرباعية» واملنطق، والبالغة النحو :trivium «الثالثية» تشمل الحرة الفنون كانت امليكانيكية)، أو
السبعة، بهذه بعد فيما والعمارة الطب أُلِحق وقد والهندسة، والفلك والحساب املوسيقى :quadrivium
ا أمَّ البالد)، بعض يف بكثري (وبعدها الوسطى العصور يف التعليم كل أساس هي الفنون هذه كانت

والصناعة. اليدوية الِحَرف فتشمل امليكانيكية الفنون
عند الهريوغليفية األحرف كثرية جوانب من تُشبه الصينية األحرف إن ترجمته: يف W. Wood يقول 56

أصواتًا. ال أفكاًرا تمثِّل لكي ُمَعدَّة هي إذ املرصيني،
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من األشياء هذه استغرقت كم أيًضا تفكَّْرت وإذا ذلك، إىل وما والتقطري املائدة مشتهيات
الكمال، من الراهنة الدرجَة بلغت حتى التقطري) باستثناء قديمة جميًعا إنها (إذ أحقاب
يمكن التي الطبيعية والقوانني املالحظات تلك الساعات) مثال يف (كما قليلة هي وكم
ومالحظات مواتيٍة فرٍص خالل (من اكتشافها عمليُة بسيطًة كانت وكم إليها، تَُرد أن
ضآلة إىل بالنظر البرش، لحال وسرتثي للتو إعجابُك فسينقطع ذلك تأملت إذا عابرة)،
ذكرناها التي املكتشفات حتى ولكن الزمن، من الطويلة األحقاب هذه خالل املكتشفات
العلوم أتت فمنذ الحقيقة شئت فإن ولذا الفكرية؛ العلوم ومن الفلسفة من أقدَم كانت

نافعة. منتجات اكتشاف انقطع الوجود إىل والدوجماطيقية العقلية
للكتب الهائل بالتنوع اإلعجاب وأخذه املكتبة، إىل الوَرشة عن شخص أيُّ تحول وإذا
يُغريِّ ولسوف ومحتوياتها، موضوعاتها بدقة ويفحص يعاين فقط فدعه هناك، يراها التي
نفسه والقول الفعَل الناُس يعيد وكم للتكرار، نهاية أال يكتشف فعندما تأكيد، بكل رأيه
التي املادة وقلة فقر من االندهاش إىل بالتنوع اإلعجاب من فسينرصف ومراٍت، مراٍت

هذا. يومنا إىل عليها واستحوذت الناس عقوَل َشَغَلت
املعقولية، إىل منها الغرابة إىل أقرَب تَُعد التي الفنون تلك يف لينظر الشخُص تناَزل وإذا
عليه أيَنبغي يدري وال حرية يف يقع فربما حرة، السَّ أو الخيميائيني أعمال يف بدقة وتأمل
نفَسه يلوم جهوده تفشل وعندما أبدي، بأمل يتعلَّق فالخيميائي يبكي، أم يضحك أن
معلميه كلمات أو فنه كلمات فهَم يحسن لم فلعله ارتكبه، قد ما خطأ إىل الفشَل ويعزو
توقيت يف أو األوزان يف َزلًة ارتكب لعله أو الرسية)، والهمسات التعاليم إىل يَرجع ثَمَّ (وِمْن
يف يقع عندما الوقت نفس ويف نهاية)، غري إىل املحاولة إعادة يف يميض فإنه (لذا اإلجراء
بهذه روَحه يغذي فإنه النفع، من ما درجٍة عىل أو جديًدا يبدو يشء عىل العابرة تجاربه
أن ينكر أن ألحد يمكن «ال النهائية: النتيجة يف أمله معلًِّقا ويذيعها، فيها ويبالغ الوعود
غري نافعة، اخرتاعاٍت البرشي للجنس وقدموا عديدًة، اكتشافاٍت اجرتحوا قد الخيميائيني
يف مدفونًة الذهب من تركًة ألبنائه ترك الذي العجوز الرجل حكايُة عليهم تنطبق أنهم
ورغم الحقل، حفر يف يكدُّون األبناء فظل بالتحديد، موقعه يعرف ال بأنه متظاهًرا حقله،

عملهم.»57 بفضل أوفر محصوًال أنتج الحقل فإن ذهبًا يجدوا لم أنهم

إيسوب. حكايات من 57
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عزوا فقد — والنفور بالتوافق يشء كل ون يفرسِّ الذين — الطبيعي السحر أتباع ا أمَّ
هم وإذا لها، مسوغ ال عقيمة تخمينات أساس عىل عجيبة، وتأثريات زائفة قًوى األشياء إىل
والفائدة. النفع إىل منها والِجدة الطرافة إىل أقرب نتائُج فهي اإلطالق عىل نتائَج حققوا

بصفة — نالحظ أن فينبغي أيًضا) نتناوله أن علينا كان (إذا الخرايف السحر يف ا وأمَّ
أيَّ عملت، أنها بدا أو والخرافية، الغريبة الفنوُن فيها َعِمَلت التي املوضوعات أن — خاصة
صنف من موضوعات هي — األديان وجميع بل العصور وجميع األمم جميع بني — يشءٍ
اعتقادنا أن — نفسه الوقت يف — عجَب وال الطْرف، عنها فلنغض لذا وخاص؛ محدود

الفقر. إىل بنا أفىض قد بالِغنى الكاذَب

وشبه فجٌّ ذاته حد يف هو والذي واملعارف، للفنون الناس أَْوَاله الذي اإلعجاب هذا (٨٦)
يقدمونها إنهم التالية، األجيال إىل وناقليها بالعلوم القائمني أولئك مكُر زاده قد طفويل،
حتى مقنَّعة مضلِّلة صورة يف الخلق عىل ويعرضونها ل، والتََّعمُّ االستعراض من بكثرٍي إلينا
َلبَدا وتقسيماتهم منهَجهم58 لت تأمَّ فلو جانب، كل من مكتملة تامة بأنها انطباًعا تعطينا
التقسيمات هذه أن ورغم عليه، واشتملت باملوضوع يتصل ما كلَّ نَت تضمَّ قد أنها لك
شكَل — السوقي الذهن نظر يف — تتخذ فإنها الفارغة بالِقَرب أشبه وأنها ملؤها أُيسءَ
أمانًة أكثر كانوا فقد الحقيقة، عن واألقدم األوائل الباحثون ا أمَّ ومظهَره، الكامل العلِم
حفظها إىل وعمدوا األشياء، تأمل من استخالَصها أرادوا التي املعرفَة صاغوا بحيث وسداًدا
مًعا موصولة غري ومتناثرة قصرية عبارات أو aphorisms شذرات شكل يف لالستعمال
صارت ملا َوفًقا ولكن كامل، علم أي عىل باشتمالها ادِّعاء أو تظاهر دون اصطناعي، بمنهج
كامٌل أنه عىل إليهم ُقدِّم ما يتخطَّى عما تبحث ال الناس كانت إذا عجب فال اآلن الحال إليه

ل. ُمَكمَّ

السادس القرن مناطقة رشحه يف أسهب بالغي مصطلح :method of exposition الَعرض منهج 58

بيكون اعترب وقد وتدريسه، درُسه يسهل حتى وتقسيمه موضوع أي تلخيص يف طرائق مبينني عرش،
املوضوع بتمام تخلقه الذي الزائف االنطباَع وَشَجَب مصطنعة، وتقسيماته البالغي املنهج تبويبات
«يقِرسون املنهج هذا يطبقون الذين البالغيني أولئك إن بيكون: يقول بالعلم» «النهوض ويف وكماله،
يقهروه أو يتنكبوه أن إما فإنهم التقسيمات تلك عىل اليشءُ يتأبى وعندما منهجهم، بقوانني املوضوعات
يعتمد الذي املقطعي منهجه مقابل يف البالغي املنهج هذا يضع وهو الطبيعي.» شكله عن يخرج أن عىل

البحث. إطالق يف والثاني املعرفة، نقل يف مفيد األوَّل إن ويقول: الشذرات، أو املنفصلة الفقرات عىل
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دعاِة وِخفة غرور من وصيتها لُسمعتها قوية دفعًة أيًضا القديمُة النظرياُت اكتسبت (٨٧)
الكثريُ ظَهَر فلقد الطبيعية، الفلسفة من والتطبيقي العميل الجانب يف وبخاصة الجديد،
آخر، جانب من واالدِّعاء جانب من السذاجُة تدفعهم والحاملني، السطحيني املتحدثني من
اآلالم وإزالة الشيخوخة وتأخري العمر بإطالة حني ومتبَجِّ معلنني بالوعود الَخْلَق فأمطروا
وإعالء وتنوير وإطالقها، االنفعاالت َكبح وفن الحواس، وخداع الِخلقية العيوب وعالج
الهواء يف والطبع حدود، بال ومضاعفتها الحركة وتقوية املواد، وتحويل الذهنية، امللكات
البعيدة األشياء وتمثيل املستقبل واستشفاف الفلكية التأثريات يف والتحكم فيه، والتغيري
يتصل فيما — الحظ إذا الصواب يجانبه ال املرء إن ذلك. إىل وما الخفية األشياء وكشف
الحقيقي العلم وبني الفارغة وعودهم بني الفلسفة يف َفرًقا هناك أن — األدعياء بهؤالء
أوف وآرثر ديجول أماديس ومآثر واإلسكندر قيرص59 مآثر بني التاريخ يف الفرق يضاهي
بالفعل اجرتحا قد واإلسكندر) (قيرص العسكريني القائدين هذين أن فنجد بريتني:60
طريق ومن وآرثر)، (أماديس الخياليان البطالن هذان بتحقيقه يحلم مما أعظم أشياء
بالتاريخ الثقة نفقد أن ذلك معنى ليس ولكن الغرائبي، الخيايل الفعل ال الحقيقي الفعل
األدعياء كان إن عجب فال نفسه الوقت ويف الخرافات، وانتهكته أحيانًا ُشوَِّه ألنه الحقيقي؛
إذا (وبخاصة الجديدة االجتهادات ضد الصدوَر أوَغروا قد األشياء هذه مثل حاولوا الذين
حتى — َخلََّفه الذي والنفور املفِرط غرورهم إن إذ املنتظرة)، العملية النتائج بذكر اقرتنَت

النوع. هذا من مشاريع يف اعتقاد كل را َدمَّ قد — هذا يومنا يف

املرشوعات وضآلة العزيمة َوَهِن جراء من بالعلوم لحق بكثري ذلك من أكربُ وأذًى (٨٨)
الروحي الوهن هذا يأتي أن ذلك كل من واألسوأ اإلنسانية، الصناعة بها اضطلعت التي

واالستعالء. الغطرسة من معني بلوٍن مصحوبًا
هذا أصحاُب يحوِّل أن «وهو الفنون، من فن كل يف شائًعا أصبح مربٌِّر أوًَّال هناك
أعلنوا ما يشءٍ تحقيق يف َفنُّهم فشل فكلما الطبيعة، عىل افرتاءٍ إىل نفسه فنهم ضعف الفن
الفن كان إذا الفن يُداَن أن يمكن ال أنه املؤكد ومن الطبيعة، يف ممكن غريُ اليشء هذا أن

قيرص. يوليوس 59

زمن حتى رائجة كانت والتي باسمه املوسومة القروسطية للرواية خيايل بطٌل ديجول: أماديس 60
القصص. من األرثرية للحلقة أسطوري بطل (الربيطاني) بريتني أوف وآرثر بيكون،
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واعتقاداٍت مواقَف عىل جوانحها تطوي اليوم الرائجة الفلسفة وحتى نفسه!» قايض هو
األشياء من يشء هناك ليس بأْن الناس إقناُع َجيًِّدا) تأملتها (إذا منها الغرض معينة
أو الفن من عه نتوقَّ أن يمكن وإخضاعها الطبيعة تسخري عىل تنطوي التي أو الصعبة
وحرارة الشمس حرارة بني املزعوم الكيفي الفرق مثًال رضبنا أن سبق وقد البرشي، الجهد
كل أن نجد نة املتمعِّ املالحظة عند .mixture واملزيج composition املركَّب وبني النار،
وسائل من اليأس وبَث البرشية القدرة تقييد منه مقصود املواقف هذه مثل إىل امليل هذا
أطناب قطع إىل بل األمل، أجنحة قص إىل يُفيضفقط أال ذلك شأن ومن واالخرتاع، االبتكار
فنهم يُظِهروا أن أجل من ذلك كل ذاتها، الخربة فرص إهدار بل زاتها، ومحفِّ الصناعة
بَعُد يُكتَشف لم ما كل بأن املوِبق املتغطرس االدِّعاء أجل ومن الكمال، بمظهر الخاص
شخص أي حاول إذا وحتى املستقبل، يف يُفَهم أو يُكتَشف أن ننتظر أن ينبغي فال ويُفَهم
وتفصيٍل بدقة يبحث أن عىل يزيد فلن جديًدا ما شيئًا ويكتشف لألشياء نفسه يكرِّس أن
أو واملد الجزر أو املغناطيس طبيعة قبيل من أشياء يف فيبحث آخر، شخٍص اكتشاَف
دون اآلن حتى تُبَْحت زالت وما ما، حدٍّ إىل خفيًة تبدو والتي ذلك، إىل وما الفلكي النظام
فالطبيعة ِحَدة، عىل الواحد اليشء دراسة يف تجهد أن والرعونة الَخَرق ملن «إنه يُذَكر: تقدُّم
والتي أخرى، أشياء يف ومفهومة ظاهرة تكون األشياء بعض يف وخفيًة كامنًة تبدو التي

الثانية.»61 الحالة يف االنتباه تجذب تكاد ال األوىل الحالة يف االستغراب تُثري
الخشب حالة يف عنده نقف ال الذي consistency «القوام» طبيعة يف الحال هو ذلك
مقاومته عن البحث من مزيد دون «صلب» أنه عىل عابرًة إشارًة إليه نشري بل والصخر،
يبدو نفسه فاليشء املاء فقاعات حالة يف بينما ،continuity ُمتَّصليَّته النهيار أو لالنفصال
كرة، هيئة يف غريٍب نحٍو عىل متشكلة رقيقة طبقات يف نفَسها تلف ألنها ورهافة؛ دقًة أكثر

متصليتها.62 انهيار — للحظٍة — تتجنب حتى

هذا صواب عىل دليل خريَ الكون تخوم إىل والفرجار املسطرة نيوتن بها َحَمَل التي املناهج يف لعل 61
األرض، َرت َكوَّ التي الِعلة نفُسها هي املاء فقاعة ر تُكوِّ التي الفيزيقية العلة إن وحكمته: البيكوني النص
وإنما مداره، يف القمَر يحفظ الذي القانون نفسه هو األرض سطح إىل الحجر يجذب الذي والقانون
العظيم الفيلسوف لهذا أمكن ترصفه تحت بالكامل تقع التي املواد عىل وإثباتها املبادئ هذه بحساب

العالم. ألغاز به نفك مفتاًحا يهبنا أن
الحًقا. ٢٥ :٢ الشذرة يف التفصيل من بمزيد املسألة هذه بيكون يتناول 62
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يف مشاع مفتوحة طبيعة لديها ملَغزة خفيًة تَُظن التي األشياء فإن عامة وبصفة
بمعزٍل األشياء عىل الناس بحث اقترص إذا عليها االطِّالع ألحد يتسنى ولن أخرى، حاالت
أكثر نهائيًة ملسًة امليكانيكية األعمال يف أحٌد أضاف كلما دأبوا الناس أن غري ِحدة، وعىل
ويدمجها، مًعا أشياء يضم أو أكثر، بأناقة يزينها أو زمان، منذ مكتشفة أشياء عىل رهافًة
دأبوا إلخ، … أخف أو أصغر أو أكرب نماذج يف يعرضها أو االستخدام، يف أسهل يجعلها أو

جديًدا! اكتشاًفا ذلك يَُعدوا أن عىل
الناُس دام ما اإلنسان، ببني تَليق عظيمٌة اكتشافاٌت النور إىل تظهر أال إذن ليسعجيبًا
إىل يسعون كانوا بذلك أنهم توهموا بل الصبيانية، التافهة املهمات بهذه وَرضوا َقنَعوا قد

يحققونه. أو عظيٍم هدٍف

عرص كل يف وعنيٌد مزعٌج خصٌم لها كان الطبيعية الفلسفة أن نالحظ أن يفوتنا وال (٨٩)
الذين أولئك أن اليونان بني نرى فنحن للدين، واملتطرف األعمى والحماس الخرافة وهو أال
هذا عن َقط يسمعوا لم ألناٍس — مرة ألول — والعواصف للرعد الطبيعية الِعلَل كشفوا
حاًال أفضل تكن لم األوائل الكنيسة آباء بعض معاملة أن كما بالكفر،63 أُدينوا قد اليشء
األرضكروية، أن اآلن) عليها يَعِرتضعاقٌل ال (بحيث الرباهني بأوثق أثبتوا الذين أولئك مع

64.antipodes املتقابلة النقاط وجود أكدوا وبالتايل
بسبب وأخطر أصعب غدا قد الطبيعة عن الحديث فإن الحايل الوضع يف وحتى
َردُّوا أن بعد الذين السكوالئيون، الالهوتيون وضعها التي الَعرض65 ومناهج الخالصات
فلسفَة يمزجون راحوا علم، شكل يف وَصبُّوه استطاعتهم، قدَر ُمطَِّرد نظام إىل الالهوَت

ينبغي. مما أكثر الدين بجوهر والخالفية الشائكة أرسطو

َحلِّ طريق عن السماء من جوبيرت يَطُرد سقراط تُصوِّر حيث فان، ألرسطو «السحب» مرسحية انظر 63
هوائية. وزوابع َهزَّات إىل الرعدية العواصف

صواعق ل ُموصِّ إدخال حياته بواكري يف روبسبري حاول التعصب، هذا ضحايا آخر روبسبري كان 64

مقاصد تَفادي ح بتوقُّ يحاول بوصفه حياتهم يحمي أن أراد َمْن فاضطهده فرنسا، يف فرانكلني بنيامني
اإللهية. التصاريف وإبطال العناية

.٨٦ الشذرة، هوامش يف العرض مناهج عن قلناه ما انظر 65
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عن يتورَّعوا لم الذين أولئك رسائل يف — مختلفة بطريقة وإْن — تَبَدَّى امليل ونفُس
اإليمان لزواج وهلَّلوا وسلطتهم، الفالسفة مبادئ من املسيحي الدين صدق وتأييد استنباط
يف أنهم إال األشياء، من سارٍة بتنويعٍة الناس عقول وفتنوا رشعيٍّا، كان لو كما والعقل
هذه يف ليس متكافئ، غري اتحاٌد وهو البرشية باألشياء اإللهية األشياء خلطوا نفسه الوقت
الجديدة املذاهب ا أمَّ الفلسفة، يف سائٌد مقبوٌل هو ملا إال مكاٌن الفلسفية الالهوتية األخالط

واالستبعاد. بالرفض إال تُقابَل فال — األفضل إىل تغيريات تكن وإن —
الفلسفة إىل منفٍذ كلَّ تماًما يُوِصدون جهلهم يف الالهوتيني بعض أن تجد سوف أخريًا
أن خشية الطبيعة يف املتعمق البحث من التوجس عىل َضْعُفه يحمله فبعضهم َحت، نُقِّ مهما
املقدس الكتاُب يقوله ما تفسريَ يُسيئون وهم الرصني، للفهم بها املسموح الحدود يتجاوز
أرسار عىل َخطٍّا ويطبقونه الرب، أرسار يف التحديق ضد — اإللهية األرسار عن حديثه يف —
يخمنون — أكرب بمكٍر — اآلخر والبعض تحريم، بأي محظورة غري هي التي الطبيعة
امُلفَردُة األحداُث تُعَزى أن املمكن فمن معلومة غري الوسطى العلل كانت إذا أنه ويتخيلون
عظيمة): بدرجة الدين مصلحة يف يشء ظنهم يف (وهو وعصاه الرب يد إىل أكرب بسهولٍة
أن سابق مثال من يخىش والبعض بِكذبة»،66 الرب «إلرضاء محاولة — ببساطة — هذه
ُمتخوًِّفا يبدو َمْن هناك وأخريًا الدين، غزو إىل تنتهي سوف الفلسفة يف والتغريات الحركات
األقل عىل سلطته يهز أو بالدين يطيح ما اكتشاٍف إىل الطبيعة دراسة تُفيض أن من
الناس وكأن جسديٍة، حكمٍة رائحَة فيهما م أتشمَّ األخريان والخوفان الجهالء، بني وبخاصة
فتملَّكها العقل؛ عىل اإليمان وهيمنة الدين قوة يف شكٍّا رسائرها ويف عقلها أعماق يف أحست
نصابه يف األمر وضعت إذا ولكن الطبيعة، يف الحقيقة بحث من مهدَّدة أنها وأحست الخوف
وأَْسَلم الخرافة، ضد عالج أقوى هي — الرب كلمة بعد — الطبيعية الفلسفة فإن الصحيح
يُظهر أحدهما إن إذ َخَدِمه، أخلَص بوصفها للدين تُقدَّم أن ت استحقَّ فقد لذا لإليمان؛ غذاء
تعرفون ال إذ «تضلون قال: َمْن الصواب يجانب ولم قدرتَه، يُظِهر واآلخر الرب، إرادة
املتعلق والتأمَل بإرادته املتعلق الوحَي وتخلطون بذلك تمزجون هللا.»67 قوة وال الكتب
قوة أكرب — الدين اختُِطَف منذ أُوِقَف قد الطبيعية الفلسفة َم تََقدُّ أن عجب وال بقدرته،

ألجله؟!» بغشٍّ وتتكلمون ظلًما هللا ألجل «أتقولون حرفيٍّا: ،١٣ :٧ أيوب سفر 66

.٢٢ :٢٩ متى: 67

56



اإلنسان مملكة ويف الطبيعة تفسري يف شذرات

ينضم أن عىل وُحِمَل الهوجاء، البعضوحماستهم جهِل بواسطة — البرش عقل عىل مؤثرة
العدو. جانب إىل

بها ُقِصَد مؤسسات من إليها وما والجامعات، املدارس ونظم تقاليد إىل التفتَّ فإذا (٩٠)
العلوم. لتقدم مناوئًا يشء كلَّ وجدت املعرفة، تقدم إىل وسببًا للعلماء ُمقاًما تكون أن
ينظر أو يفكر أن شخص ألي يخطر ال بحيث مٌة مصمَّ والتدريبات املحارضات أن ستجد
الحكم يف حريتَه يستعمل أن ألحٍد خطر ما فإذا االعتيادي،68 املضمار خارج يشء أي يف
يجد فسوف ذلك َم تَجشَّ فإذا زمالئه، من ُمعينًا له يجد ولن نفسه إىل يرَكن أن فعليه
األماكن هذه يف الناس دراسات أن ذلك العلمي؛ مسعاه يف عليه عبئًا أفقه واتساع اجتهاَده
فإنه مخالفتهم شخصعىل أيُّ َجُرؤ وإذا بعينهم، مؤلفني كتابات يف ومحصورة مقصورة
املدنية األمور بني كبريًا فارًقا بالتأكيد هناك أن عىل للقالقل. مثريًا ثوريٍّا بوصفه للتو يُهاَجم
من كل يف التجديد عن الناجم الخطر حجم حيث من العلمية أو الفنية واألمور السياسية
لالضطراب نظًرا ُمقلًقا يَُعد األفضل إىل التغيري فحتى السياسية األمور يف ا أمَّ الحالتني،
عىل تقوم وال والرأي، والصيت واالتفاق السلطة عىل تقوم السياسة أن ذلك يثريه؛ الذي
بأعماٍل يعجَّ أن يجب يشء كل فإن — املناجم يف كما — والعلوم الفنون يف ا وأمَّ الربهان،
كائن هو ما وليس — السليم للعقل وفًقا — يكون أن يجب ما هذا جديد، وتََقدُّم جديدة
العلم تقدم يعيَق أن شأنه من وتسيريه العلم إدارة عملية يف قائٌم هو ما إن الحال. واقع يف

خطرية. بدرجة

تميض أن العلم نمو بوقف يتكفل فسوف الغيورة، املناوأة هذه َفت توقَّ لو وحتى (٩١)
واحدة: يد يف ليسا وتمويلها العلوم تنمية أن ذلك إثابة؛ دون واالجتهادات املحاوالت هذه
أو العامة أيدي يف فهي واالعتمادات املنح ا أمَّ كبرية، عقوٍل من بالرضورة يأتي العلوم نمو
التقدم من النوع هذا إن بل الثقافة، متوسطو ا) ِجدٍّ قليلة (باستثناءات بالكاد وُهم الوجهاء
التقدير من أيًضا محروًما بل أفراد جانب من واإلغداق التمويل من محروًما فقط ليس
لالنسحاق وُعرضٌة الناس، من األغلبية فهم فوق أنه ذلك العامة؛ جانب من والتمجيد

يزدهر. ال ُد يَُمجَّ ال ما أن عجب وال العام، الرأي بعواصف واالنطفاء

الرائج. الحديث بالتعبري الصندوق» «خارج أو 68
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فيها جديدة وآفاق ارتيادات وفتح العلوم تقدم أمام اإلطالق عىل عقبة أكرب أن غري (٩٢)
الناس من الحِذر الرصني املزاج فأصحاب الرجاء، وانقطاع البرشي اليأس يف تكمن إنما
الطبيعة استغالَق أنفسهم يف يتأملون إذ األمور، هذه بإزاء تماًما الثقة فقدان إىل يميلون
ولذا ذلك؛ إىل وما التجربة وصعوبَة الحكم ملكة وضعَف الحواس وخداَع العمر وِقَرص
إذ العصور، وعرب الزمن انعطافات عرب املعرفة يف واملد الَجْزر من نوًعا هناك أن يفرتضون
لهذا تخضع ودائًما أخرى، فرتات يف وتذبل وتنحدر معينة، فرتات يف وتزدهر املعرفة تنمو

ذلك. من أبعد تميض أن يمكنها فال معينة وحالة مستًوى وصلت ما إذا إنها القانون:
عقٍل عىل عالمة هذا أن يََرون فإنهم ذلك من بأكثر وََعَد أو شخٌص اعتقد فإذا وعليه
َخلط، وآخُرها ُمجِهٌد وأوسُطها ُمبهٌج أوَّلُها املحاوالت هذه مثل وأن ناضج، غري منفلٍت
فإن الناس، من والحكمة الرصانة ذوي عقول إىل الولوج رسيعة األفكار هذه إن وحيث
غلوائنا! من ونخفف نرتيَّث وأن وأجمل، أنبل هو ملا حبنا يأرسنا أن من نَْحذَر أن واجبنا
النفحات نرفض وأن يأتي، اتجاه أي ومن إلينا، يتسلَّل األمل من شعاع أي ن نتمعَّ وأن
أن أيًضا علينا واألْقَوم. األصح تبدو التي تلك بدقة ونزن نحلل نحن فيما األمل من األخف
البرشية؛ الشئون كل يف األسوأ ع وتَوقُّ التحرُّز دأبها سياسية بحصافة نصحنا يف نتذرَّع
أريد وال براقة، وعوٍد إىل أنجرف ال أنني وبخاصة األمل، عن أتحدث أن اآلن عيلَّ فإن لذا
بملء طواعيًة أقودهم أن بل الفخاخ، لها أنصب أن وال الناس أحكام عىل أصادر أن
وبخاصة الجزئيات، إىل أقودهم أن هو األمل ِلبَث اإلطالق عىل عالج أقوى ولعل إرادتهم،
الثاني الجزء يف جزئيٍّا املوضوع هذا (يدرج الكشفية قوائمي يف ومرتبة ملخصة هي كما
ليست فهي الرابع)، الجزء يف األساس بالدرجة يندرج ولكنه Instauration «اإلحياء» من
خطئي يف أميض أن بتلطف ذلك كل أفعل لكي واجبي أن عىل ذاته. اليشء بل أمل مجرد
كل يكون فبدونه اإلعداد، هذا من الهنيِّ بالجزء ليس األمل نََرش وإن الناس، عقول إلعداد
يف ظنَّهم يُخيِّب إذ التجربة، إىل الهمة وإحياء النشاط حفز إىل منه األىس إىل أدعى قلته ما
حدويس عن أكشف أن عيلَّ فإن ثَمَّ وِمْن حالهم، ببؤس وشعورهم إدراكهم ويُقوِّي األشياء،
رحلته قبل كوملبس فعل كما تماًما الصدارة، يف ذلك أضع وأن النجاح، يف األمل تُربِّر التي
جديدة وقارات أراٍض عىل العثور بإمكان ثقته أسباب أبدى إذ األطلنطي، عرب املدهشة
الالحقة التجربة أن إال البداية، يف بالرفض قوِبَلت أسباٌب وهي قبل، من املعروفة تلك وراء

عظيمٍة. ألموٍر وبدايًة سببًا فَغَدت أيدتها،
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— عميم خري من به ويتصف يتضمنه بما — عملنا إن إذ الرب، من نبدأ أن ينبغي (٩٣)
البدايات فإن الرب أعمال ويف األنوار، وأبو الخري مصدر هو الذي الرب، من بداهًة هو
هللا «مملكة إن الروحية: األمور يف يُقال ومثلما غايتها، إىل يقينًا تُفيض ضئيلة كانت مهما
بحيث للعناية، العظيمة األعمال كل يف أيًضا يَصُدق ذلك فإن املالحظة.»69 من تأتي ال
بدأ، أنه الناس يعي أن قبل األمر ويتم ضجيج، أو خلط دون هيِّنًا يسريًا يشء كل يسري
ويجيئون سريوحون «كثريون للعالم: األخرية األيام عن دانيال نبوءة نذكر أن يفوتنا وال
بأن سيَقيض العناية) (أي الَقَدر أن إىل — بوضوح — يومئ بما ستزداد.»70 واملعرفة
إىل سبيلها يف أو اكتملت أنها الطويلة الرحالت من كثري بعد تبدو (التي بالعالم اإلحاطة

الحقبة. نفس يف سيحدثان املعرفة وازدياد االكتمال)

الطرق ومن املايض، أخطاء من مستفاٌد وهو األمل، إىل يدعونا سبٍب أهم إىل نأتي واآلن (٩٤)
اإلدارة عىل ما شخٍص من يوم ذات بََدَر وجيٌه تأنيٌب ثمة اللحظة، هذه حتى ُجرِّبَت التي
يُعتَرب أن للمايضينبغي بالنسبة األسوأ اليشء «إن يقول: إذ السياسية املواقف ألحد السيئة
أمل فال أمُرك ينصلح ولم واجبُك يقتضيه ما كلَّ عملَت قد كنَت إذا ألنك للمستقبل؛ األفضل
أنت، أخطائك بسبب بل الظروف، قهر بسبب ال حالُك، تعرسَّ وقد ا أمَّ انصالحه، إمكان يف لك
األفضل إىل عظيًما ًا تغريُّ فإن قوَّمتَها أو األخطاء هذه تجنبت إذا أنك األمل دواعي ملن فإنه
الطريق لزموا قد األحقاب هذه طوال الناس أن فلو الطريقة، وبنفس يحدث.» أن حقيٌق
أحرزوه، مما أكثر تقدم تحقيق عن ذلك مع وعجزوا العلوم نمو وإىل الكشف إىل الصحيح
قد كانوا إذا ا أمَّ املزيد، يحرزوا أن باإلمكان بأن نقول أن والطيش التوقح من يكون هنالك
ليس األزمة مكمن أن ذلك من َ لتبنيَّ ورائه؛ من طائل ال فيما جهَدهم وبدَّدوا الطريق ضلُّوا
وتطبيقه، واستخدامه البرشي الفهم يف بل يد)، به لنا ليس يشءٌ (وذاك ذاتها األشياء يف
ألن األخطاء؛ هذه هي ما نُبني أن هو يشء أفضل فإن لذا والشفاء؛ للعالج قابل يشء وذاك
أملحنا أننا ورغم املستقبل، يف األمل دواعي من داٍع املايضهو يف عقبة يشكل كان خطأ كل
بسيطة. واضحة مخترصة بطريقة هنا نُفِردها أن أيًضا املالئم فمن سابًقا، األخطاء هذه إىل

ملكوت يأتي ال وقال: أجابهم هللا؟ ملكوت يأتي متى الفريسيون سأله «وملا حرفيٍّا: ،١٧ :٢٠ لوقا: 69
بمراقبة.» هللا

تزداد.» واملعرفة يتصفحونه «كثريون :١٢ :٤ دانيال: سفر 70
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التجربة أهل االعتقاد،71 وأهل التجربة أهل العلوم: تناولوا الذين من فصيالن هناك (٩٥)
نسيجها تغزل بالعناكب، أشبه العقل وأهل فحسب، ويَستعملون يجمعون بالنمل، أشبه
البستان أزهار من مادًة تستخلص االثنني، بني وسًطا طريًقا فتتخذ النحلة ا أمَّ ذاتها، من
يختلف ال الحقيقي الفلسفة وعمُل الخاصة، بقدرتها وتهضمها تحوِّلها أنها غري والحقل،
التاريخ يقدمها التي املادة تختزن وال وحدها، العقلية قوتها عىل تعتمد ال فهي هذا، عن
ثَمَّ وِمْن الفكر، فيها وتُعِمل تُغريها بل هي، كما ذاكرتها يف امليكانيكية والتجارب الطبيعي
وأصفى أوثق اتحاًدا والعقلية) (التجريبية امللكتني هاتني اتحاد خالل من الكثري نأمل فإننا

اآلن. حتى لهما تم مما

َمشوبة طبيعية فلسفة لدينا بل خالصٍة، حالٍة يف فلسفٌة اآلن حتى لدينا ليس (٩٦)
ويف الطبيعي، بالالهوت أفالطون فلسفة ويف باملنطق، أرسطو فلسفة يف مفسدة وُمفَسدة:
تضع أن عليها التي بالرياضيات، — وغريه بروكلوس72 عند — الثانية األفالطونية املدرسة
أفضل نتائج يف األمل إنما تخلقها، أو تُنِشئها أن ال الطبيعية، للفلسفة فحسب حدوًدا

ُمشوبَة. غري خالصة طبيعية فلسفة عىل معقوٌد

نفَسه أخذ بحيث الفكر ورصامة العزم صحة من هو اآلن حتى أحد يوجد لم (٩٧)
ًرا مطهَّ — جديد من عقله ويستخدم الشائعة، واألفكار النظريات جميع عنه يَنُفض بأن
خليط مجرد لدينا الذي البرشي الفهُم يكون أن تأتَّى هكذا الجزئيات، دراسة يف — نزيًها
التي الطفولية واألفكار واملصادفة السذاجة من كثري من مجبولة فجة وكتلة مضطرب

ِصَغرنا. فيها بنا ترشَّ

االستقرائي املنهجني: من كلٍّ الستخدام متوازنة نظرة لديه كانت بيكون أن يتبني الشذرة هذه يف 71

من كلٍّ دور تحديد عن أعاقه ربما الهندسية للمعرفة افتقاره أن رغم العلمي، البحث يف واالستنباطي
الشذرة مثًال: (انظر «األورجانون» من أخرى مواضع يف بالتأكيد به تأدَّى مثلما دقيق، نحو عىل املنهجني
تعويًال ل يُعوِّ وأن (الدوجماوي)، االعتقادي املنهج أسماه الذي االستنباطي باملنهج االستهانة إىل (٨٢

التجريبي. املنهج عىل زائًدا
الفالسفة آخر وهو أفالطون، أسسها كان التي أثينا يف األكاديمية رئيس هو (٤١٠–٤٨٥م) بروكلوس 72
الرئييس وكتابه للواقع، مختلفة مستويات تميز محدثة أفالطونية مثالية فلسفته وكانت الكبار، اليونانيني

الالهوت». «عنارص هو
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وانكبَّ التحيز، من ُمربَّأ وعقل ُمعاق غري فهم ذو السن، ناضج شخص جاء إذا ولكن
نفيس أبرش املهمة هذه ويف عليه، ستنعقد أكرب آماًال فإن والجزئيات، الخربة عىل جديد من
اليشء ألن القصة؛ يسمع حتى بالغرور أحد يتهمني وال األكرب، لإلسكندر مماثل بمصري
ومآثره اإلسكندر عن 73Aeschines إسكينيز يتحدث غرور. كل محو إىل يهدف أعنيه الذي
القادمة األجياُل َعنَّا تتحدث ألن لهذا: ُولِدنا بل الفانني، حياة نعيش ال بالتأكيد «نحن هكذا:
تال الذي العرص يف أنه إال إعجازية، اإلسكندر بطوالت يَُعد أنه لو كما بمعجزاتنا.» وتُشيد
«لم معناه: ما اإلسكندر يف قائًال وأعمق، أفضل نظرًة املسألة إىل ليفيوس تيتوس نظر هذا
نفسه الحكم أن وأحسب التوافه.» الحتقار الشجاعة لديه كانت أنه من أكثر شيئًا يفعل
— ببساطة — بل عظيمة، أشياء أفعل لم أنني القادمة: العصور يف عيلَّ ينسحب سوف
إال أمل ال — آنًفا قلت كما — نفسه الوقت يف مهمة، تَُعد التي األشياء عىل أقل قيمًة أسبغُت
يجرؤ لن الذي األمر جديد، من وبنائه الخربة من باطراد تشييده أي للعلم، جديد ميالد يف

ببال. َخَطَر أو اآلن حتى ُعِمَل قد بأنه الجزم عىل اعتقادي) (يف أحد

ال إما اآلن حتى ظلت فقد عليها) التفكري نركز أن ينبغي (إذ الخربة أسس عن ا أمَّ (٩٨)
من مخزوٍن أو مجموعة عىل الحصول له، يتم أو أحد، يحاول ولم ا، ِجدٍّ ضعيفة أو لها وجود
عىل واٍف أو بمعلومات، العقل يزود أن الوثوق أو النوع أو العدد حيث من حقيٍق الجزئيات
الحقيقة) يف الخاملون (الكساىل العلم أهُل تََقبَّل ذلك العكسمن عىل إذ األنحاء، من نحو أي
وأعطوها واألراجيف باإلشاعات أشبه الخربة عن روايات — وتأييدها فلسفتهم بناء يف —
عىل بناءً وشئونها مستشاريها تَُسريِّ دولة أو مملكًة تتخيل أن ولك املرشوعة، األدلة وزَن
هذا املصداقية، ذوي واملراسلني السفراء من وتقارير خطابات عىل بناءً ال الشارع أقاويل
التاريُخ يحتوي ال بالخربة، يتعلق فيما الفلسفة يف أُدِخَل الذي اإلدارة نوع هو بالضبط
ال موزون، يشء ال ُمْحَىص، يشء ال ق، محقَّ يشء ال ينبغي، كما بحثه تم يشء عىل الطبيعي
يستغرب وَمْن كمعلومة، وُمضلٌِّل خادٌع فهو كمالحظة والتَبََس غمَض ما وكل مقيس، يشء
ومدعوم ا ِجدٍّ عظيم رجل نفسه وهو — (فأرسطو منصفة غري شكوى ويظنه القول هذا
وصخب أكثر بجد يعملون ممن وغريه للحيوان، دقيًقا تاريًخا ألَّف — ا ِجدٍّ عظيم ملك من

(٣٨٩–٣١٤ق.م). أثيني خطيب 73
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النباتات عن ومالحظات ضافيًة تواريخ ألَّفوا قد وسواهم كثرية، إضافات أضافوا قد أقل
فرق صحيح، نحٍو عىل بصدده نحن ما يفهم لم فهو ذلك يَُقل َمْن واملتحفرات)، واملعادن
بمعلومات الذهن لتزويد ل يُحصَّ طبيعي تاريخ وبني ذاته أجل من مؤلَّف طبيعي تاريخ بني
أن االختالف وجوه أهم ولكن عديدة، وجوه من يختلفان فُهما فلسفة، يؤسس أن أجل من
ومثلما امليكانيكية، الفنون تجارب بدون فحسب الطبيعية األجناس تنويعات يحوي األوَّل
ضمريه وطوايا عقله وخفايا الحقيقية اإلنسان شخصيُة تنكشف ال السياسة مجال يف أنه
نفسها عن تكشف الطبيعة أرسار إن الطبيعة: مع الحال كذلك أزمة، يف يكون عندما إال
يف ل نؤمِّ ال فنحن ثَمَّ وِمْن سبيلها، لحال تُِرَكت إذا تكشف مما أرسع الفن مشاكسات تحت
نحٍو عىل وأساسها) قاعدتها هو (الذي الطبيعي التاريخ يُجَمع أن بعد إال طبيعية فلسفة

ذلك. قبل وليس أفضل،

وتُعينه الفهَم تُيضء التي التجارب هي ا ِجدٍّ فقليلة امليكانيكية التجارب وفرة ومع (٩٩)
قلما — الحقيقة استكشاف بحال يعنيه ال الذي — امليكانيكي فالفني نحو، أفضل عىل
يف أمل ال العلوم تقدُّم أن غري عمله، يف له نفع ذي غري يشء أي إىل يده يمد أو ذهنَه ه يوجِّ
ذات غري هي التي التجارب من الكثريَ ويراِكم الطبيعي التاريخ يكتسب لم ما يتحقق أن
وقد (القوانني)، واملبادئ العلل اكتشاف عىل تساعد — ببساطة — ولكنها ذاتها، يف نفع
املضيئة)؛ التجارب النور، (تجارب Experimenta Lucifera التجارب هذه عىل أطلقت
املنفعة تجارب الثمار، (تجارب Expermenta Fructifera أسميها التي تلك عن ألميزها
تخيب وال تخدع ال إنها مدهشة، وطبيعة خاصية التجارب من النوع هذا ملثل والنتائج)،
ليشء الطبيعية العلة لكشف بل ما ثمرة لتحصيل ال تُجَرى كانت فلما اإلطالق، عىل
حسمت قد دامت ما عنه تُسِفر ما كان أيٍّا القدر بنفس منها الغاية تلبي فإنها ما،

السؤال.74

وعن عليه، ونحصل التجارب من أكرب مخزون عن نبحث أن علينا كان إذا ولكن (١٠٠)
منهًجا نُدِخل أن أيًضا علينا ِلزاًما فإن اآلن، حتى أجريناه عما مختلف صنف من تجارب

عنه. تجيب الذي السؤال عليها، ُطِرَح الذي السؤال 74
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يف لتجول تُرتَك التي فالخربة بها، والتقدم الخربة ملواصلة وعمليًة ونظاًما تماًما مختلًفا
وال تُدهش وهي آنًفا)، قلنا (كما الظالم يف س تَحسُّ مجرد هي العنان ُمرخاَة مضمارها
سيكون انقطاع، ودون مطرد بنظام محدَّدة75 بقواعد ُقُدًما الخربة تميض عندما ا أمَّ تُخري،

العلوم. عىل أكرب آماًال نعقد أن لنا

والخربة، الطبيعي التاريخ من املخزون، هذا عىل نحصل أن بعد حتى ولكن (١٠١)
هذه عىل يشتغل أن عن تماًما عاجًزا الفكر يظل الفلسفي، للعمل أو الفكر لعمل الرضوري
حسابات يستظهر أن يريد َمْن كشأن هذا يف فشأنه ذاكرته، عىل وباالتكاء بنفسه املادة
من أكرب بدور اآلن حتى يقوم التأمل زال فما ذلك ورغم ذاكرته، يف بها ويحتفظ روزنامة
صحائف، يف اآلن حتى تجارب ن تُدوَّ ولم االستكشاف، أعمال يف (التسجيل) التدوين دور
نظاُم الكشف يف يَدخل وحني تدوين، بغري للكشف طريقة بأي نقبل أال علينا أن غري

أكرب. آماًال نعقد أن لنا سيكون وتكتب، تقرأ أن الخربة وتتعلَُّم التدوين،

هذا دام وما الجزئيات، من وجيٌش هائٌل عدٌد هناك دام فما ذلك، عن وفضًال (١٠٢)
املناوشات يف كثريًا نأمَل أن ينبغي فال وتربكه، الفهَم تُشتِّت بطريقٍة منتًرشا مبعثًرا الجيُش
كل نُنَظِّم لم ما الفكر، جانب من املضطربة العابرة والحركات الضئيلة والتحرشات
وجيدِة مالئمٍة للكشف قوائم بواسطة ها ونَُصفَّ البحث بموضوع تتعلق التي الجزئيات
الخالصات هذه عىل العمل يف عندئٍذ العقل فيرشع شئت)، (إن بالحياة ومفعمٍة التنظيم

القوائم. هذه تقدمها التي الوقائع من املنظَّمة

النحو عىل الجزئيات من املخزون هذا أعيننا أمام وضعنا قد نكون أن بعد ولكن (١٠٣)
جديدة، أعمال أو جزئيات واستكشاف بحث إىل مبارشًة نميض أال ينبغي القويم، املنظم
بعد أنه ننكر ال أننا فرغم بذلك، قانعني هناك نقرَّ أال فينبغي ذلك فعلنا إذا األقل عىل أو
واحٍد شخٍص وحكم مالحظة أمام وتُتاَح وتُنظََّم الفنون لجميع التجارب جميُع تُوَضع أن
املجتمع تفيد أن شأنها من جديدة أشياء الكتشاف سببًا آلخر فن من التجارب انتقاُل يكوُن

.Lege certa 75
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الكتابية/املتعلَّمة/غري (الخربة literate experience أسميه ما خالل من البرشي والجنس
من يأتي فإنما األهم اليشء ا أمَّ متواضعة. نتائُج إال هذا من ل يؤمَّ فال ذلك رغم األمية)،
من وثيقني وقاعدٍة بمنهٍج تُستنبَط التي (القوانني/القضايا) املبادئ من الجديد الضياء
يميض ال طريقنا أن ذلك جديدة، جزئيات إىل بدورها تشري قد والتي املذكورة، الجزئيات

النتائج. إىل هابًطا ثم املبادئ إىل أوًَّال صاعًدا ويُتِْهم، يُنِْجد بل مستٍو، سهٍل عرب

القصية املبادئ إىل الجزئيات من ويطري يقفز بأن للفهم نسمح أال علينا ولكن (١٠٤)
منها ينطلق ثم واألشياء)، للفنون األوىل» «املبادئ ى تَُسمَّ التي (كتلك العمومية والشديدة
وهو لها، ويَُفصِّ الوسطى املبادئ عىل بها ليربهن — يتزعزع ال الذي بيقينها مسلًِّما —
من ومعتاد عليه ُمدرٌَّب هو بل ذلك، يفعل ألن بطبعه مياٌل العقل إن إذ اآلن، حتى املتَّبَع
عندما إال العلوم من خريًا نأمل ال ولكننا ،syllogistic «القيايس» الربهان نموذج خالل
إىل الجزئيات من كسور، أو ثغرات بال متتاليٍة بدرجاٍت صاعٍد أصيٍل ُسلٍَّم عىل ننتقل
ذلك األعم، باملبادئ انتهاءً اآلخر، تلو الواحد الوسطى، املبادئ إىل ثم الصغرى، املبادئ
حاليٍّا) رة متصوَّ هي (كما العليا واملبادئ الخام، الخربة من بعيدة غريُ الدنيا املبادئ أن
الحية السليمة الصادقة هي الوسطى املبادئ إنما الصالبة، إىل وتفتقر ومجردة تصورية
ا حقٍّ وهي فوقها، التي املبادئ وأيًضا البرشية، واملصائر البرشية الشئون عليها تقوم التي

الوسطى. باملبادئ محدودة بل مجردة غري عندي أنها عىل عمومية األكثر
عن نَعِقَله حتى ُمدالٍة بأثقاٍل باألحرى بل بأجنحة، البرشي الفهَم نُزوِّد أال ينبغي لذا
أكرب. أمٌل العلوم يف لنا سيكون يُعَمل وعندما اآلن، حتى يُعَمل لم ما وهذا والطريان، الوثوب

املستخَدم غري االستقراء من آخر شكًال نبتكر أن ينبغي املبادئ،76 تكوين عملية يف (١٠٥)
(كما first principles األوىل» «املبادئ ال واكتشاف إلثبات نستعمله أن وينبغي اآلن، حتى
الحقيقة؛ يف املبادئ وجميع والوسطى أيًضا الصغرى77 املبادئ بل فحسب عليها) يُطَلق
قِلقٌة استنتاجاته طفويل، يشء هو البسيط التعداد من ينطلق الذي االستقراء أن ذلك

القوانني. العلمية، القضايا 76
.Lesser axioms 77
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صغرٍي عدٍد عىل بناءً يحكم — عامة بصفة — وهو مضاد، شاهٍد أي من للخطر وُعرضٌة
أجل من نريده الذي االستقراء ا أمَّ فحسب، املتوافرة الوقائع تلك وعىل الوقائع، من ا ِجدٍّ
واستبعاٍد نبٍذ عمليات بواسطة الطبيعة يحلل أن فينبغي عليها والربهنة العلوم اكتشاف
وذاك املوجبة، األمثلة عن استنتاج إىل يصل السوالب من كاٍف عدٍد بعد وعندئذ مناسبة،
من الشكل عىل ا حقٍّ استخدم الذي أفالطون باستثناء يَُحاَول، لم بل اآلن حتى يُعَمل لم يشء
االستقراء هذا نُهيئ لكي ولكن واألفكار، التعريفات تمحيص بغرض ما حدٍّ إىل االستقراء
يفكر لم والتي تقديمها، يجب ا ِجدٍّ كثرية أشياء ثمة ومناسبًة: جيدًة تهيئًة لعمله الربهان أو
اآلن حتى بُِذَل مما أكرب فيه جهد بذل سيلزمنا إننا حتى اآلن، حتى الَخلق من أحٌد فيها
بل املبادئ، الكتشاف فقط ليس استخدامه يتعني االستقراء من النوع وهذا القياس،78 يف

األكرب. أملُنا ينعقد االستقراء هذا عىل وإنما املفاهيم، لتكوين أيًضا

أيًضا علينا يتعني االستقراء من النوع هذا بواسطة املبادئ تكوين عملية يف ولكن (١٠٦)
فحسب الجزئيات تلك مقاس عىل ًال ُمفضَّ ُن املتكوِّ املبدأ كان إذا ما ونتفحص ندرس أن
فإن وأوسع أكرب مجال ذا كان فإذا مجاًال، وأوسع ذلك من أكرب هو أم منها، استُِمدَّ التي
الضمانة من بنوع كما — األعرض املجال لهذا تأييًدا املبدأ هذا يقدم هل ننظر أن علينا
معروفة بأشياء فقط متشبثني نكون ال بحيث جديدة، جزئيات عىل يدلنا بأن — اإلضافية
املادة، يف مقوَّمة صلبة أشياء عىل ال مجردة وأشكاٍل ظالٍل عىل ِبَطيٍش قابضني وال أصًال،

الحقيقي. األمل إىل يدعونا ما لدينا سيكون هنالك املسلك، هذا عملنا يف نسلك وعندما

داخلها لتستوعب الطبيعية الفلسفة نطاق مد عن آنًفا79 قلناه ما نكرر أيًضا وهنا (١٠٧)
عن املعرفة أفرُع تَنْبَتُّ ال بحيث الطبيعية، الفلسفة إىل الجزئية العلوم ورد الجزئية، العلوَم

يُذَكر. ٍم تقدُّ أي نتوقع ال هذا فِبَغري الجذع،

بالتخيل األمل ونُحيي اليأس نمحو أن أجل من نريدها، التي املالحظات تكون هكذا (١٠٨)
لألمل، أخرى دواٍع أي ثمة كان إن ننظر أن علينا واآلن تصحيحها، أو املايض أخطاء عن

.Syllogism 78

و٨٩. ٧٨ الشذرة انظر: 79
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لبني وقعت قد نافعٌة كثريٌة اكتشافاٌت هناك كانت إذا الخاطر: هذا لنا يخطر ما ورسعان
بد فال جانبهم، من انتباٍه أو دراسٍة وبدون الظروف، أو املصادفة طريق من اإلنسان
طريق من النور إىل تظهر بأن َقِمينٌة بكثرٍي أكثر اكتشافاٍت بأن نُسلِّم أن بالرضورة
بني يحدث أنه فرغم وتََقطُّع، ع بترسُّ وليس ونظام، باطراد ا تَمَّ ما إذا واالنتباه البحث
الكبرية جهوده عىل تمنَّع أن َسبََق ما يشءٍ عىل باملصادفة شخٌص يقع أن والحني الحني
نأمل أن لنا فإن ولذا عامة؛ بصفة العكس هو شك بغري الحال أن إال املضيئة، وتحقيقاته
الحيوانية والغريزة الصدقة من نأمله مما أكثَر والتطبيق واملنهج والكد اإلنساني العقل من

اللحظة. هذه حتى االكتشاف مصدر هي كانت والتي ذلك، شابه وما الرصف

تكن لم مىض فيما ت تمَّ التي االكتشافات بعض أن األمل: أسباب من آخر وسبب (١٠٩)
كيشء — ببساطة — يرفضها بأن حقيًقا شخٍص أيُّ كان بل أحد، بال عىل لتخطر
قديم، هو مما مثال خالل من جديد هو ما تستشفَّ أن اعتادت قد الناس أن ذلك مستحيل؛
التصورات، تكوين يف للغاية مغاِلَطة طريق وتلك به، ومصطبٍغ بالقديم مسكوٍن وبخياٍل

القديم. املجرى دائًما تتخذ ال الطبيعة منابع من املستَمدَّة فالتيارات
اكتشاًفا ثمة إن مثًال: وقال بتأثرياته، اليشء هذا وصف املدفع اخرتاع قبل واحًدا أن فلو
من بعيدة، مسافة من وتدمريها واألسوار الحصون أقوى زعزعة بواسطته يمكن جديًدا
الحصار ات وُمَعدَّ املنجنيق قوة زيادة طرائق يف التفكري يف سترشع عندئٍذ الناس أن املؤكد
تتمدد نارية ريح فكرة ا أمَّ والقذف، الرجم آليات من شابه وما والعجالت األثقال بواسطة
يشهد لم أنه ذلك خياله؛ أو أحٍد ِر تصوُّ يف د لَرتِ كانت ما فكرة تلك وتنفجر، وبعنف فجأة
بأن قمينة أشياء وهي صاعقة، أو زلزال باستثناء ربما حياته، يف بذلك شبيًها شيئًا بنفسه
يحاكيها أن يمكن ال التي الطبيعة غرائب أو خوارَق باعتبارها الفور عىل الناُس يستبعدها

البرش.
من اكتُِشَف صنًفا هناك إن الحرير اكتشاف قبل أحد قال لو فإنه الطريقة وبنفس
يف يفوقها نفسه الوقت ويف الصوف، أو الكتان من أرقى واألثاث اللبس لغرض الخيط
يف أو ما ناعٍم نباٍت يف التفكري يف الناس سيرشع عندئٍذ والنعومة، الجمال يف وأيًضا القوة
صغرية، دودة خيوط تكون أن ا أمَّ طائر، زغب أو ريش يف أو معني لحيواٍن األنعم الشعر
أحد قال إذا بل أحد، ببال يخطر يكن لم ما فهذا عام؛ كل نفَسها تَُجدِّد اإلنتاج وفرية دودة
العنكبوت. نسيج من جديًدا نوًعا يتوهم أنه عىل منه السخرية َألَثَاَر الديدان إحدى عن ذلك
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اكتُِشَفت قد أداًة أن إىل أشار — البحرية البوصلة اكتشاف قبل — أحًدا أن لو كذلك
يف التخمني يف الناُس يأخذ فسوف بدقة، وتمييُزها السماء ونقاط اتجاهات أخذُ بها يمكن
أي يكتشف أن فكرة ا أمَّ ذلك، إىل وما دقة أكثر فلكية أدوات تطوير عن والحديث األمر
مجرد بل سماويٍّا جرًما نفسه هو وليس السماوية األجرام مع تماًما حركته يف يتفق يشء
وأمثاله هذا أن غري التصديق، عن تماًما بعيًدا سيبدو يشءٌ فذاك معدنية، مادة أو حجر
الفنون وال الفلسفة تكتشفها ولم طويلًة، عصوًرا البرش عىل َخفيٍّا ظلَّ قد األشياء من
مختلٍف نوٍع من آنًفا) قلنا (كما ا حقٍّ أنها ذلك والصدفة؛ بالحظ اكتُِشَفت بل امليكانيكية،
اإلطالق عىل سابق تصور ألي يكن فلم قبل، من معروف أييشء عن البعد كل وبعيٍد تماًما

إليه. يقود أن
مذخورة زالت ما واملفيدة الرائعة األشياء من الكثري أن يف نأمل أن لنا فإن ثَمَّ وِمْن
منال عن ا ِجدٍّ وبعيدة اكتشافها، تم التي األشياء عن ا ِجدٍّ الشبه بعيدة الطبيعة، َحشا يف
خالل ما وقت يف النور إىل تظهر سوف شك بغري ولكنها مكتَشفة، غري زالت وما تخيلنا،
نعالجه الذي املنهج بغري ليس ولكن غريُها، ظهر مثلما تماًما وتحوالتها، القرون انعطافات

وتزامن.80 وفورية برسعة وتُستبَق تُظَهر أن يمكنها اآلن

كشوف هناك تكون قد أنه عىل يربهن االكتشافات من آخر صنًفا هناك ولكنَّ (١١٠)
البارود اكتشاف كان فإذا يلحظوها، أن دون البُرش يَعُربُها ذلك ومع أقدامنا، تحت قابعة
ذاتها لألشياء معينة خصائص عىل يعتمد إليها وما والورق والسكر واملغناطيس والحرير
البرش أن إال مكشوف، وغري ظاهر غري يشء أي الطباعة تقنية يف ثمة فليس وللطبيعة،
جليلًة خدمًة قدَّم الذي الجميل االكتشاف هذا بدون طويلًة أحقابًا َسَلخوا — ِلغفلِتهم —
الطباعة أحرف َصفَّ أن رغم أنه يالحظوا لم — ِلغفلِتهم — أنهم ذلك املعرفة؛ تقدم يف
تمكِّننا حتى ها َصفُّ يتم إن ما الطباعة أحرف أن إال اليد بحركة األحرف كتابة من أصعُب
بنسخٍة إال باليد املكتوبة األحرف تَسمح ال حني يف الطبعات، من يُحَىص ال ما أَْخذ من

بالدرجة االستقرائي املنهج بواسطة الضوء وتحليل الجاذبية اكتشاف يف بغزارة األمل هذا تحقق 80

املحَدثة (الكهرباء والجلفانية الكهرباء اكتشاف الفلسفي التحسن إىل نعزو أن أيًضا وبوسعنا األساس،
البخارية واآللة الهوائية املضخة واخرتاع واملغناطيسية بينهما املتباَدل واالرتباط الكيميائي) بالتفاعل

والكرونومرت.
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غري من يَِسُم81 بحيث يكثََّف أن يمكن الِحرب أن يالحظوا لم — لغفلتهم — وأنهم واحدة،
أعىل. من يُجَرى الطبع وِفعُل أعىل إىل متجهة األحرف كانت إذا وبخاصة َجْري،

التََّعثُّر عىل األحيان أغلب يف َمِرَن لقد الكشف، سرية يف البرشي العقل حاُل هو وهكذا
هذا له يبدو البداية يف ذلك. بعد لها محِتقٌر ثم نفسه، من واثٍق غريُ البداية يف فهو والَخرق،
نفُسها غفلتُه له تبدو االكتشاُف يتحقق أن وبعد التصديق، عن بعيًدا ذاك أو االكتشاف
قد نفسه وهذا الزمن؟! هذا كلَّ املالحظة هذه البرش تفوُت كيف إذ التصديق، عن بعيًدا
نستنبطها تنتظرنا، الكشوف من هائًال حشًدا هناك أن بمعنى األمل، دواعي من يكون
فقط ليس عنها، تحدثُت التي (املتعلِّمة) الكتابية الخربة بمساعدة النور إىل ونخرجها
وتطبيقها. ومضاهاتها املعروفة الطرائق بنقل أيًضا بل معروفة، غري طرائق باكتشاف

من الهائل، اإلنفاق يف تفكري مجرد َفكِّر نغفله، أال ينبغي لألمل آخر سبٌب ثمة (١١١)
بكثري، وقيمًة فائدًة أَقلَّ َمساٍع ويف أشياء يف البرش ينفقه الذي واملوهبة، والثروة الوقت
صعوبة، كل عىل التغلُب ألمكَن قويمة؛ جادة موضوعات إىل َه ُوجِّ منه يسريًا جزءًا أن فلو
التاريخ من مجموعة أن — بصدق — أعرتف ألني املالحظة؛ هذه أضفُت إذ أصبت ولقد
وعمٌل عظيم، عمٌل هي — لها ينبغي وكما عقيل يف يتُها تَقصَّ مثلما — والتجريبي الطبيعي

كبريين. وتكلفًة جهًدا يتطلب وعمٌل شئت، إن ملكيٌّ

نفُسها الحقيقُة فهذه الجزئيات، كثرة من ينزعج أن ألحد ينبغي ال نفسه، الوقت يف (١١٢)
بُرتَّهاِت قوِرنَت إذا ِحفنٌة إال هي ما والطبيعة للفنون الجزئية الظواهر إن إذ األمل، إىل أدعى
أدعو الذي املنهج هذا نهاية وإن األشياء، ببيِّنة الصلَة وتفقد الواقع عن تَنبَتُّ عندما العقِل
أن ذلك نهائية؛ ال متاهٌة هو بل له، آخَر فال اآلخر الطريق ا أمَّ ما، نوًعا وقريبة واضحة إليه
وقتًا َضيَّعوا بينما عابًرا، ا َمسٍّ إال ها تمسَّ ولم قليًال إال الخربة عىل تعِكف لم اآلن حتى الناس
ا حقٍّ يجيب أن بيننا من أحٍد ألي تسنَّى فإذا الذهنية، التهاويم ويف النظري التفكر يف هائًال
إال يستغرق لن العلوم وجميع العلل جميع اكتشاَف فإن الطبيعة، وقائع عن تساؤالتنا عن

أعوام. بضعَة

يطبَع. يَبِصم، 81
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أمثِّلُه الذي النموذج خالل من األمل بعض تستمد أن يمكن الناس أن أيًضا أظن (١١٣)
َمن إيلَّ فلينظر أقوله، أن املفيد من ألن بل التفاخر باب من هذا أقول ولسُت شخصيٍّا، أنا
الدولة، بشئون ُمجايليه بني انشغاًال األكثر هو رجل هاكم قدراتهم: يف يثقون وال يَقنَطون
أول ومستكشٌف الوقت)، من الكثري إضاعة ذلك شأن (ومن الصحة تمام يف ليس رجل
أن بمجرد ولكن أحًدا، أفكاره يف يشاور وال أحٍد ُخطى يقتفي ال الطريق، هذا وحَده يَُرود
القول عىل أجرؤ فإنني للطبيعة، عقيل ُمسِلًما الصحيح الطريق عىل بثبات قدمي وضعُت
(بعد يُتوقع أن يمكن بما بالكم فما األمام، إىل ما دفعًة أعالجها التي للمسألة حققُت بأني
ومن متآزرة، جهوٍد ومن الوقت، من وفرٌة لديهم أناس من النحو) هذا عىل الطريُق َ تبنيَّ أن
شأن هو (مثلما الواحد الوقت يف واحد عابر عىل مقصوٍر غرِي طريٍق عىل العصور، توايل
الخربة) جمع يف (وبخاصة وجهودهم الناس ألعمال فيه يمكن طريق بل العقيل)، التأمل
األعداُد تعود ال عندما إال قوَّتَهم الناُس يدرك فلن تتحد، ثم نحو أفضل عىل تتوزع أن
عن مختلًفا إسهاًما ويقدم واحًدا شيئًا واحٍد كلُّ يتوىلَّ بل اليشء، بنفس كلُّها تقوم الكبرية

اآلخر.82

وأخَفَت أوَهَن الجديدة» «القارة هذه من اآلتيُة األمل نسمُة باتت لو حتى أخريًا، (١١٤)
ذلك للضعة)؛ نَرَكن أن شئنا إذا (إال شكل بأي نحاول أن علينا أن أعتقد زلُت فما بكثري،
من املحاولة فعدم النجاح، عدم من نخرسه ما كثريًا يفوق املحاولة عدم من نخرسه ما أن
إال منه نخرس فلن النجاح عدم ا أمَّ هائًال، خريًا نجني أن احتماَل علينا يضيع أن شأنه
يبدو فإنه أُقْله لم غريه كثرٍي وإىل قلتُه ما إىل استناًدا ولكن اإلنساني، الجهد من القليل
ويدعو بل املحاولة، إىل فحسب الَجُسورين يدعو ال الكبري، األمل إىل يدعونا ما لدينا أن يل

التصديق. إىل املتحرِّزين الَحِذرين

التي األسباب أقوى من كان الذي اليأس اليأس، إزالة عن الحديث من انتهيُت قد ها (١١٥)
والجهل وللعطالة وأسبابه، الخطأ لعالمات عريض وأكملُت العلوم، تقدَم رت وأخَّ عطَّلت

املجتمع عن تصوراته رسم يف بيكون أفاض New Atlantis الجديدة» «أطلنطا البيكونية اليوتوبيا يف 82

ويف الطبيعة، عىل اإلنسان لسيادة والضامن العلمية الكشوف بتحقيق الكفيل الجماعي والعمل البحثي
الواقع. أرض عىل ومرشوعاته خططه من الكثري د تجسَّ وفاته بعد تأسست التي بلندن امللكية الجمعية
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— ومالحظتهم العامة إدراِك عن تَِندُّ والتي — َخفاءً األكثَر األسباب وأرَجعُت السائدين،
العقل». «أوهام عن قيل ما إىل

ن يتكوَّ والذي ،Instauration «اإلحياء» من الهدِمي الجزءَ أختتم أن ينبغي أيًضا هنا
تفنيد (٢) َسجيته. عىل يُرتَك حني الطبيعي اإلنساني العقل تفنيد (١) تفنيدات: ثالثة من
مثلما لها تفنيدي كان وقد السائدة. واملذاهب الفلسفات أو النظريات تفنيد (٣) الرباهني.
الوحيد الشكل هو وهذا أسبابه، عن بيِّنٍة وتقديم الخطأ عالمات يكشف أي يكون، أن أمَكَن

وصَوِره. الربهان مبادئ حول غريي مع أتفق ال دمُت ما التفنيد من يل املتاح
تبقى ولكن الطبيعة، تفسري معيار وإىل نفِسه الفن إىل نأتي ألن الوقت حان فقد لذا
الشذور من األوَّل الكتاب هذا من هدفُت فبينما تفوتنا، أال ينبغي مبدئيٌة مالحظٌة هناك
يته، وسوَّ وصقلته العقل رت طهَّ وقد فاآلن سيأتي، ما وتقبُّل لفهم الناس عقوَل أُِعدَّ أن إىل
أعِرض سوف ملا شئت) (إن مواتيٍة وبواجهٍة جيد، وضع يف العقَل أضع أن عيلَّ يبقى
أيًضا بل مسيطر، قديم رأي تأثري من فقط التحيُز يأتي ال جديد عمل أي يف أنه ذلك أمامه؛
أبثَّ أن عىل َحَرصُت فقد ثَمَّ وِمْن يَُقدَّم، الذي الجديد لليشء زائٍف توقٍع أو استباٍق من
التشويق باب من هذا كان لو حتى أقدمها، التي األشياء عن وصحيحًة جيِّدًة انطباعات

مكتمل. واضح نحو عىل نفسه اليشء رؤية تتمَّ حتى فحسب،

فلسفي مذهب أي تأسيس إىل أطمح أنني أحٌد يفرتض أال يشء كل قبل إذن أَودُّ (١١٦)
أو باتريزي أو تيليزيوس أمثال: من املحدثني بعض أو اليونان ُقداَمى طريقة عىل
يُضِمر ماذا الناس ملصائر كثريًا يهمُّ أنه أعتقد أنا وال هديف، هذا ليس إذ سيفريينوس،83
مثل من كثريًا أن هناك شك ال األشياء، مبادئ وعن الطبيعة عن مجردة تصورات من املرء
أن يمكن مثلما تماًما تُدَخل، قد جديدًة أفكاًرا وأن الحياة، إىل يُعاد قد القديمة اآلراء هذه
متوافقة غري ولكنها كبري حد إىل الظواهَر توافق والتي السماء، عن كثريًة نظرياٍت نفرتَض

األخرى. مع إحداها

وهو الصحيحة»، ملبادئها وفًقا األشياء طبيعة «يف كتاب مؤلف (١٥٠٩–٨٨) تيليزيو برناردينو 83

أكثر ويَُعدُّ مشائية»، «مناقشات مؤلف (١٥٢٩–٩٧) باتريزي فرانسيسكو األرسطي. للمذهب مناوئ
األرسطي، الطبيعي التاريخ هاجم (١٥٢٩ عام (ُولِد سيفريينوس ومنهجية. تنظيًما األرسطية مناوئي

زمنه. يف حتى للسخرية هدًفا جعلته تخيالت تبنى ولكنه
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نفسه، الوقت يف والعقيمة النظرية األمور هذه عىل ُمنَصبٍّا ليس جهدي فإن وهكذا
ومد وعظمته، اإلنسان لقدرة أَْمتَن أساس إيجاد أحاول أن هو العكس عىل هديف وإنما
— كاملة غري وبصورة معينٍة موضوعاٍت يف — لديَّ أن ورغم أوسع، آماد إىل حدودهما
الجزء يف هذا جمعُت (وقد السائدة تلك من أيًضا وأنفع كثريًا وأوثق أصوَب أعتربها نتائَج
الجزءَ أُْكِمَل حتى َر أَُعمَّ أن آمل أنا وال ،(Instauration «اإلحياء» كتابي من الخامس
بل للطبيعة)، املرشوع التفسري بواسطة املكتَشفة للفلسفة (املقيَّض «اإلحياء» من السادس
ناثًرا مسعاي، من الوسطى األجزاء يف — ومثمرة رزينة بُخَطى — مضيُت أني لو أقنَع

العظيم.84 املرشوع افتتاح يف دوري ومؤديًا أكمل، حقيقٍة بذوَر املقبلة لألجيال

معينة، نتائج بتقديم أَِعُد وال ُم أَُقدِّ ال أنا كذلك مذهبًا، س أؤسِّ أني أدَّعي ال أني وكما (١١٧)
كل وتَُعلِّق النتائج عن الحديث من تُكِثر َمْن يا أنت قائًال: البعض يعرتض قد ثَمَّ وِمْن
طريقتي أن غري منها؟! عينات بعض أيًضا تقدم أن بَك يليق أال الغاية، هذه عىل يشء
من نتائَج أستخلص أن ليس أكرر) أن يرسني وكما بوضوح، كثريًا قلت (كما ومنهجي
من بل ،(empiricis العشوائيون التجريبيون يفعل (مثلما تجارب من تجارب أو نتائج
فأستخلص أعود واملبادئ العلل تلك ومن واملبادئ، العلل أستخلص والتجارب النتائج

للطبيعة. رشعيٍّ ٍ مفرسِّ شأن عديدة، وتجارب نتائج
أمثلة ويف «اإلحياء»)، من الرابع الجزء تشكل (التي الكشفية قوائمي يف أنه ورغم
(الذي التاريخ يف مالحظاتي يف وأيًضا الثاني)، الجزء يف قدمتها (التي الجزئية األشياء
هنا إشارات واالستبصار الذكاء متوسط قارئ أيُّ سيالحظ الثالث)، الجزء يف وصفته

وإن العظيم»، «اإلحياء من املزَمعة األجزاء هذه من أيٍّا يكمل حتى األجل به يمتد لم بيكون أن نعلم 84

أن بيكون َر َقدَّ الكبري، العمل يف تضمينها ينتوي كان ربما متبقية قصرية مقاطع بعض هناك كانت
األورجانون (٢) للعلوم). (تصنيف العلوم أقسام (١) كالتايل: العظيم» «اإلحياء ل الستة األجزاء تكون
العقل ُسلَّم (٤) الفلسفة). أساسه عىل تُبنَى وتجريبي طبيعي (تاريخ الكون ظواهر (٣) الجديد.
السابقة). املراحل يف ُجِمَعت التي الوقائع تفسري عىل املنطق تطبيق يف (التدرج Ladder of Intellect
التي وللقوة الجديدة للمعرفة تمهيدية صورة (يقدم الجديدة الفلسفة استباقات أو التمهيدات (٥)
قدراته أن بيكون (رصح اإليجابي العلم أو الجديدة الفلسفة (٦) «اإلحياء». يتم عندما اإلنسان يكتسبها
سليمة دراسة عىل القائمة بآرائهم واملفكرون بأبحاثهم أنفسهم العلماء سيكتبه بل بكتابته، تسمح ال
ص٨٠-٨١). الفلسفة، آفاق (انظر: بدأ. ما تكمل أن البرشية وعىل املسري بدأ أنه يكفيه وكان للواقع،
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الذي الطبيعي التاريخ أن بصدٍق أعرتف أني إال كثرية، مهمة نتائج إىل وإملاعاٍت وهناك
ودقة الكمال من ليس الخاصة بحوثي من أو الكتب من جمعته سواء اآلن، بحوزتي

مرشوٍع. تفسرٍي أغراَض يخدم بحيث التحقيق
هو وَمْن تدريبًا، وأفضل امليكانيكية األشياء يف أقدُر هو َمْن هناك كان فإذا ثَمَّ وِمْن
يف الصعبة باملهمة فليضطلع التجارب، عىل التعارف مجرد من النتائج اصطياد يف قديٌر
نتائج، إنتاج يف ويستخدمها طريقه، يف وهو قوائمي ومن تاريخي من جيد محصول جمع
أي أنكر وأنا أكرب، هدًفا يل فإن عني ا أمَّ املبلغ، أخذ له يتسنَّى حتى تًا مؤقَّ عربونًا آخذًا
أحب (كما أتالنتا»85 «ُكرات بوصفه وأشجبه النوع، هذا من ألوانه وسابق مبترس نشاط
الطبيعة عىل الفن انتصار عىل أراهُن بل ذهبية، تفاحاٍت كالطفل أُالِحُق ال أنا أسميها)، أن
يف الحصاد أنتظر بل الخرضاء، الذرة قطع أو الطحلب جز عىل متلهف أنا وال السباق، يف

إبَّانه.

وقوائم (الطبيعي) التاريخ قراءة عند — شك بغري — للبعض يخطر وسوف (١١٨)
خاطئة ربما أو مؤكدة غري نفسها التجارب يف أشياء بعض هناك أن بي: الخاصة الكشف
ومشكوك خاطئة ومبادئ أسس عىل تقوم اكتشافاتي أن السبب لهذا يظن وربما تماًما،
أشبه فهي البدايات، يف منها َمناص ال األمور هذه فمثل البتة، ذلك يف بأس ال ولكن فيها،
خلل فيهما اثنان أو حرف هناك يكون أن يتصادف إذ الطباعة، أو الكتابة يف يحدث بما
بسهولة، تصحيَحهما الِحسُّ يتوىل إذ للقارئ، إزعاج أي يسببان ال ولكنهما انحراف، أو
اندرجت تكون قد الطبيعي التاريخ يف التجارب من كثريًا أن الناس يدرك أن ينبغي كذلك
واملبادئ، العلل اكتشاِف عند وتُحذَف ذلك بعد تتُداَرك ما رسعان والتي الخطأ، بطريق فيه
والتجارب الطبيعي التاريخ يف األخطاء هذه زادت ما إذا أنه ذلك رغم الحق من ولكن
أي هناك كان فإذا وينقحها، يصححها أن َفنٍّ أو ِحذٍق ألي يتسنَّى فلن واستمرت، وتكررت
ودأب، جد بكل وُجِمَع بُِحَث الذي الطبيعي تاريخي يف حتى الجزئيات يف أغالط أو أخطاء
بالقياس واملهلهل املهمل الشائع، الطبيعي بالتاريخ بالُكم فما دينية: بعناية أقول ولعيل

يفوز أن يستطيع َمْن تتزوج بأن وََعَدت عذراء صائدٌة هي اليونانية: امليثولوجيا يف Atalanta أتاالنتا 85
ثالث السرتداد الجري عن توقفت عندما هيبومينيس مع سباًقا خرست أنها غري جري، سباق يف عليها

طريقها. يف هيبومينيس بها َرَمى أفروديت من ذهبية كرات
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الرمال باألحرى (أو الهشة الرتبة هذه مثل عىل سة املؤسَّ والعلوم بالفلسفة أو تاريخي؟ إىل
الزاوية. هذه من لالنزعاج داعي فال ثَمَّ وِمْن املتحركة)؟

كثرية أشياء أيًضا هناك سيكون بي الخاصة والتجارب (الطبيعي) التاريخ ويف (١١٩)
ذات وغري خالصة وتأملية الدقة مفرطة وأخرى وفجة، هابطة وأخرى وشائعة، تافهة

الناس. النرصاف مدعاًة ذلك يكون وقد جدوى،
األشياء ِعلَل يَُردوا أن عىل دأبوا أنهم الناُس يدرك أن يجب الشائعة لألشياء بالنسبة
الحدوث الكثرية األشياء هذه لعلل تمحيص أي دون حدوثًا، األكثر تلك إىل الحدوث النادرة
علل يدرسون ال فإنهم وعليه ِعالتها، عىل ويأخذونها تسليًما بها يسلِّمون فهم ذاتها،
والتخلخل والرخاوة والصالبة والخفة والربودة والحرارة السماوية األجرام ودوران الوزن
إىل وما والعضوية واالختالف والتشابه والالحياة والحياة والصالبة والسيولة والكثافة
يتنازعون بينما بذاته، وواضٍح َجيلٍّ كيشءٍ بها يسلِّمون بل ذلك، كل علل يبحثون ال ذلك؛

وإلًفا. وتواتًرا حدوثًا أقلَّ أخرى أشياءَ حول الحكَم ويُعِملون
والالفتة النادرة األشياء عىل الحكَم املمكن غري من أن َجيًِّدا يعرف َمن أنا ولكني
الشائعة األشياء علُل أوًَّال تُبَحث لم ما — النور إىل ظهرت التي الجديدة باألشياء ناهيك —
أفسح أن إىل مضطرٍّا كنُت ذلك أعرف الذي أنا وتُْكتََشف. واٍف نحٍو عىل العلل تلك وعلل
الفلسفة تقدَم يعرقل لم أنه اعتقادي يف بل الطبيعي، تاريخي يف املعتادة لألشياء مكانًا
تحظى وال الناس انتباه تأرس ال الحدوث الكثرية املألوفة األشياء أن عرقلها مثلما يشءٌ
أن يلزمنا إنما عللها، عن يتساءلون وال الكرام، مروَر عليها يمرون بل وتأملهم بالتفاتهم
املعروفة. غري األشياء عن معلوماٍت َل نَُحصِّ أن يلزمنا مما أكثَر املعروفة لألشياء انتباًها نويل

86(pliny بليني يقول (كما علينا التي — الدنسة حتى أو الوضيعة األشياء عن ا أمَّ (١٢٠)
األشياء أفخم عن يقل ال بما الطبيعي التاريخ يف ندرجها أن فيجب — عليها نعتذر أن
تفرقة دون والبالوعة القرص تدخل فالشمس منهما، يتلوث ال الطبيعي فالتاريخ وأْقيَمها،
الفهم يف أساًسا نضع بل اإلنسان، لَزهو هرًما أو كابيتوًال نكرس أو نبني ال نحن تتلوث، فال

الطبيعي». «التاريخ كتابه يف 86
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يستحق يشء فأيُّما النموذج، أتبع إذن أنا العاَلم. نموذج غرار عىل مقدس ملعبٍد اإلنساني
والرفيعة الوضيعة واألشياء الوجود، صورة هي فاملعرفة املعرفة، يستحق فهو الوجود
أشياء من أحيانًا يُستخَرج العطور أفضل أن فكما ذلك عن وفضًال السواء، عىل موجودة
وقذرة، وضيعة أشياء من رائعان ومعرفٌة ضوءٌ يَصُدر قد كذلك والزَّباد، املسك كشأن عفنة

وتَخنُّث. طفوليٌة إال هي ما الرهافة هذه فمثل القدر، هذا بحسبنا ولكن

كثرية أجزاء ثمة أن وهو أكرب، بتمعن فيه ننظر أن ينبغي آخر اعرتاًضا هناك ولكنَّ (١٢١)
— الراهنة األشياء عىل معتاد فهم ألي أو — العام للفهم ستبدو (الطبيعي) التاريخ هذا يف
ويجب املسألة، بخصوصهذه البداية منذ قلُت فقد ثَمَّ وِمْن مفيد، غري خيايلٍّ بشكٍل دقيقة
بمثال ذلك يف مقتديًا الثمار»، تجارب ال النور «تجارب عن أبحث أنني ثانيًة، أكرر أن
ولم النور لخلق اليوم هذا كل وَقيََّض ل، األوَّ اليوم يف وحده النوَر برأ الذي اإللهي الخلق

. ماديٍّ عمٍل أيَّ عليه يَِزد
غري الضوء أن يظن الذي ذلك يشبه مفيدة غري األشياء هذه مثل أن يظن َمْن فكل لذا
هي ودقة بتمحيٍص البسيطة الطبائع معرفة أن والحق ماديٍّا، وليس صلبًا ليس ألنه مفيد؛
يمسك أن عىل قدرة ولديه الطبيعة، َمشَغل أرسار كل إىل منَفذًا يقدم فهو بالضوء، أشبه
هو كان وإْن قيمة، األعىل املبادئ ومصادر النتائج، من وأرتاًال كاملًة فيالَق وراءه ويجر
معنى ال وبمعزٍل بذاتها فهي األبجدية، أحرف مع الحال كذلك كبري، نفع ذي غري ذاته يف
بذور وكذلك حديث، كل وإعداد لرتكيب األوىل الخامة بمثابة ذلك مع ولكنها فائدة، وال لها
املشتَّتة األشعة وكذلك نموها، يف إال البتة لها نفع ال ولكنها كبرية، الكامنة قيمتها األشياء،

وترتكَّز. تُْجَمع لم ما فائدة تؤتي ال نفسه للضوء
وانغماسهم السكوالئيني عن يقول تراه فماذا النظرية الدقائق من أحٌد تأذَّى إذا ولكن
تَئُول (وهي العامة التصورات يف أو األلفاظ يف الدقائق تلك أهدروا لقد الدقائق؟ يف املهول
يف ال مثمرة غري الدقائق تلك وكانت الطبيعة، ويف األشياء يف وليس اليشء)، نفس إىل
يف مفيدة غري هي التي نحن دقائقنا بعيد أو قريب من تشبه وال منتهاها، يف وال مبدئها
الجدل يف حذٍق كل أن اليقني علَم الناُس فليعلم نهائية، ال فوائد ذات نتائجها ولكن البداية
موضعه، غري يف بائٌر حذٌق هو إنما املبادئ اكتشاف يتم أن بعد إال به يُؤتَى ال واالستدالل
الخربة َروز إبان فهو حال كل عىل وقت أفضل أو للحذق واملناسب الصحيح الوقت ا أمَّ
أو بالطبيعة أمسك إن فهو الحذق من اآلخر النوع ا أمَّ منها، املبادئ وتكوين وتقييمها
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ما الصدق كل فيها َليصُدُق الطبيعة إن يأرسها. أو عليها يقبض أن له فهيهات بها تشبث
صلعاء.» الخلف من ولكنها ُخصلة، األمام من «لها الفرصة: أو الحظ يف قيل

مبتذًَال باعتباره الطبيعي التاريخ من جزء أي يزدرون الذين ألولئك أقول وباختصار
فقرية امرأة قالته ما لهم أقول بدايته، يف مفيد غري أو والرهافة الدقة مفرط أو وضيًعا أو
إذن «ُكفَّ بجاللته: يليق وال تافًها شيئًا بوصفه طلبها إىل اإلصغاء رفض متغطرٍس87 مللك
وضئيلة تافهة أنها عىل هذه مثل أشياء إىل يلتفت لن َمن أن املؤكد فمن ملًكا.» تكون أن عن

يحُكَمها. ولن الطبيعة بمملكة يفوز فلن

وجميع العلوم جميع من نتخلص أن والفظاظة الغرابة من بأنه أيًضا سيُعرتَض (١٢٢)
قوتنا عىل نعتمد بل القدماء، من بأيٍّ نستعني وال واحدٍة، وبرضبٍة واحدًة مرًة الثقات

الخاصة.
أعزو أن عيلَّ صعبًا كان ملا صدًقا أقل أكون أن اخرتُت كنُت لو أنني أعلم ولكني
أكثر ربما الطبيعي العلم كان (عندما اليونان قبل القديمة القرون إىل الحايل منهجي
أعزوه حتى أو وطبولهم)، اليونان مزامري إىل يتوصل أن قبل صخبًا، أقلَّ كان وإن ازدهاًرا
مًعا، واملجد العون منهم كسبت قد فأكون أنفسهم، اليونان بعض إىل — منه شطر يف —
بمساعدة عريقة ما ساللٍة من التحذُّر رشَف ألنفسهم ينتحلون إذ النعمة؛ ُمحَدثي كشأن
واالدِّعاء، الخيال من صنف كل وأرفض األشياء، بَيِّنة إىل أستند ولكني األنساب،88 علوم
للقدماء معروفة يوم ذات كانت ستأتي التي الكشوف هل الحايل لعميل يهم أنه أعتقد وال
يُِهم مما أكثر لعميل هذا يهم ال العصور، وَكرِّ األشياء تقلبات مع وتعود تغيب وَجَعَلت
القدماء عرفها التي الشهرية أطلنطا89 جزيرة هو الجديد العالم كان إذا ما البرشي للجنس
من تُؤخذ أن يجب الجديدة الكشوف أن ذلك األوىل؛ للمرة اآلن تُكتَشف أرضجديدة هو أم

الِقَدم. غياهب من تُسرتَد أن ال الطبيعة، نور

أخذ إنه حتى لقولها اندهش امللك أن بلوتارخ أضاف وقد املقدوني، الثاني فيليب لبلوتارخ وفًقا هو 87

غريها. طلبات إىل بل فقط طلبها إىل ال يصغي
.Genealogies 88

كانت إنها يُقال: األطليس املحيط يف جزيرة هي وأطلنطيس ألفالطون، «طيماوس» محاورة انظر: 89
ويف وطيماوس، أقريطون محاورة يف أفالطون ذكرها وقد البحر، يغمرها أن قبل عظيمًة مملكًة يوًما

العلم. لطلب مكرًسا يوتوبيٍّا مجتمًعا يصور الجديدة» «أطلنطيس بيكون كتاب
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هذا أن املنصفة للنظرة تماًما الواضح فمن القديمة، للعلوم العام نقدي عن ا أمَّ
شجٍب أيُّ يكونه أن يمكن كان مما تواضًعا أكثر أيًضا بل قبوًال، أكثر فقط ليس الشجب
بعض بالرضورة هناك لكان األولية التصورات يف متجذِّرة األخطاءُ تكن لم فلو متحيٍِّز،
الخاطئة، االكتشافات تقوِّم أن الصحيحة االكتشافات لهذه َر ولُقدِّ الصحيحة، االكتشافات
وتَعَمى األشياء تغَفل أن إىل بالناس أدَّت طبيعٍة ومن أساسية، كانت األخطاء ألن ولكن
لم الناُس كان إذا عجب فال صحيح، غري أو متهافتًا حكًما عليها تحكم أن ال عنها
ولم يَدخلوه لم سباًقا يُكِملوا ولم يحددوه، لم هدًفا يُدِركوا ولم يحاولوه، لم ما يَبلُغوا

يخوضوه.
يستطيع أنه شخٌص ادَّعى إذا أنه املؤكد من فأقول: فيه نة املتضمَّ الغطرسة عن ا وأمَّ
اليد بثبات آخر شخص أي يستطيعه مما اكتماًال أكثر دائرٍة أو استقامة أكثر َخطٍّ رسَم
خط رسم يستطيع بأنه شخٌص أقر إذا ا أمَّ للقدرات، منافسٍة إىل يدعو فإنه البرص، ة وِحدَّ
يتفاخر ال أنه املؤكد فمن فرجار، أو مسطرة بمساعدة اكتماًال أكثر دائرة أو استقامة أكثر
التمهيدية، هذه محاولتي عىل فحسب تنطبق ال املالحظة هذه أن إىل ولننتبه اإلطالق، عىل
منهجي ألن املستقبل؛ يف املوضوع لهذا أنفسهم يكرسون الذين أولئك عىل أيًضا تنطبق بل
كل يؤدي ألنه القليل؛ إال الفردي لالمتياز يرتك وال األذهان، بني يُسوِّي العلوم يف الكشفي
إىل — ِمراًرا قلُت كما — إسهامي أعزو فأنا ولذا والرباهني؛ القواعد أوثق بواسطة يشء
املصادقة من عنٌرص — شك بال — فهناك الذكاء، ال الزمن سليل وأُعدُّه القدرة، إىل ال الحظ

وأفعالهم. أعمالهم يف عما يقل ال الناس أفكار يف

«شارب املسألة): َكِبَد تصيب إنها (إذ القديمة النكتة نفيس عىل أُطِلق أن يجب لذا (١٢٣)
وحديثهم قديمهم البرش— فجميع الطريقة.»90 بنفس يفكرا أن يمكن ال النبيذ وشارب املاء
ا ُمْستََمدٍّ أو الفهم، من تلقائيٍّا جاريًا كاملاء، بسيًطا رشابًا العلوم يف رشبوا قد — سواء
أعناٍب من ُمَعدٍّ رشاٍب من أنخابي وأجعل أَرشب بينما برئ، من ببكراٍت كما املنطق بواسطة
معرصة يف ت ُعِرصَ ثم منتَخبة، أفرع من وُقِطَفت ُجِمَعت النضج، تامة إبَّانها يف كثرية،

يفكرون. كما أفكر ال أنني إذن مستغربًا ليس ، الدَّنِّ يف َرت وُخمِّ يَت ُصفِّ ثم النبيذ،

ديموسثينيس. عن اختلف عندما فيلوكراتيس هو القائل 90
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غايته العلم من أستهدف ال أنني ُمفاُده اعرتاٌض شك بدون إيلَّ ه سيَُوجَّ كذلك (١٢٤)
تأمل إن إذ اآلخرين)، عىل أعيبه الذي اليشء نفس (وهو له غاية أفضل أو الصحيحة،
الطويل التشبث هذا بينما للنتائج، امتداد أو منفعة كل من وأرفع أكرم يشء هو الحقيقة
يُلقي باألحرى أو باألرض، العقل يقيد الجزئية لألشياء املتقلبة وباألحوال واملادة بالتجربة
وصفاتها، املجردة الحكمة سكينة عن به وينأى واالضطراب، الفوىض من جحيٍم يف به
إليه يدعون الذي فهذا ارتياح، بكل التوجه هذا أقبل وأنا وقداسًة، ُسموٍّا أكثر حالة وهي
اإلنساني الفهم يف أُشيِّد أني وذلك إليه؛ وأصبو أتغيَّاه ما بالتحديد هو شأنَه ويُعلون
ال أمر وذاك اإلنسان، عقُل شوََّهه كما ال الواقع يف عليه هو مثلما للعالم حقيقيٍّا نموذًجا
تلك عىل التام القضاء من بد ال أنه أعلن أني غري دقة، بكل العالم بترشيح إال يتحقق
املذاهب مختلف يف الناس أوهاُم كوَّنَتها التي للعاَلم والِقردية والهزيلة الحمقاء التقليدات
البرشي العقل أوهام بني آنًفا)91 قلُت (كما الهائل الفرَق إذن الناُس فليُدِرك الفلسفية،
فهي األخرى ا أمَّ اعتباطية، تجريداٌت إال األوىل فما ،(ideas) اإللهي العقل وأفكار (idols)
حقيقيٍة بخطوٍط فيها َد وتََحدَّ املادة عىل انطبع وقد مخلوقاته، عىل نفسه الخالق طابَُع
بوصفها — نفسها النتائج وقيمة واحد،92 يشءٌ واملنفعة هنا الحقيقة فإن ثَمَّ وِمْن رائعٍة،

اإلنسان. لحياة تقدمها التي املنافع قيمة من أعظُم — للحقيقة ضماناٍت

أنفسهم القدماء وأن قبل، من يُفَعل كان ما غري أفعل ال بأني آخرون يعرتض قد (١٢٥)
بعد — أيًضا أنا — أنني املرجح فمن ثَمَّ وِمْن اآلن؛ أتخذه الذي املسار نفس اتخذوا
األزمنة يف سادت التي املذاهب هذه من واحٍد يف أرسو سوف والصخب العناء هذا كل
األمثلة من هائًال مخزونًا يذخرون تنظرياتهم يَبَدءون حني كانوا أيًضا فالقدماء القديمة،
وفنونهم، فلسفاتهم منها ويشيدون وعناوين، بأبواب رسائل يف ويرتبونها والجزئيات،
وهناك هنا أمثلة بضعة مضيفني العالم، عىل يذيعونها املسألة يفهمون عندما ذلك وبعد
عن مالحظاتهم يطبعوا أن واملضجر الزائد من أن يرون كانوا ولكنهم والتوضيح، للربهان

.٢٣ الشذرة يف 91

— وجيبسون أورباك وكذلك — رويس اعترب وقد النقاش، من الكثري أثارت للحرية مثرية عبارة 92

الحقيقة أن هو املقصود املعنى وأن خاطئة، ترجمة واحد» يشء واملنفعة «الحقيقة سبدنج ترجمة أن
.(ipsissimae res ذاتها األشياء نفس (هما املادة ماهية هما واملنفعة
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من ينتهوا أن بعد الذين البنائني شأن شأنهم كان وهكذا ورسائلهم، ومدوناتهم الجزئيات
تتم كانت التي العملية هي شك بغري هذه املشهد، من والساللم السقاالت يزيلون البيت بناء
سيكون الوسواس) باألحرى االعرتاض(أو هذا أن غري ذلك، غري املرء يتصورها أن يمكن وال
هناك بأن أُسلِّم أيًضا فأنا آنًفا، قلته ما تماًما ينَس لم شخٍص أيُّ عليه يَُردَّ أن السهل من
كتاباتهم، يف بوضوح بينوه قد أنفسهم وهم القدماء، بني كان والكشف البحث من شكًال
وربما شائعة تصورات إضافة (مع وجزئيات أمثلة بضعة خالل من أنهم ببساطة وهو
املبادئ أو عمومية األكثر املبادئ إىل قفًزا يقفزون كانوا رواًجا) اآلراء أكثر من ما جرعة
ينطلقون فإنهم يتزعزع، ال ثابٍت كأمٍر األوىل املبادئ هذه صدق يأخذون وإذ للعلم، األوىل
عىل بعرضها ويختربونها وسطى، قضايا بواسطة الدنيا االستنتاجات استنباط إىل منها
فإنهم وأخريًا الفن، يشيِّدون ومنها يتزعزع، ال ثابتًا صدًقا الصادقة األوىل املبادئ محك
بمهارٍة يَسلُكونها إما فإنهم نظرهم وجهات تُناِقض جديدة جزئياٌت األفق يف ظهرت إذا
برعونة منها يتخلصون وإما نفسها،93 لقواعدهم وتفسرياٍت تحديداٍت بواسطة املذهب يف
لها يُقيِّضون فكانوا قواعدهم مع تتعارض ال التي الجزئيات ا أمَّ استثناءات، أنها عىل
الطبيعي التاريخ هو هذا ليس ولكن مبادئهم، مع تتماىش علًال — وَعنَت بتكلٍف —

يشء. كلَّ َر َدمَّ قد التعميمات إىل قفزهم أن كما يكونا، أن ينبغي كان كما والخربة

آراءً الناُس يُصِدر أن من بتحرُّزي أنني هو ضدي، ه يوجَّ قد آخُر واعرتاٌض (١٢٦)
الوسطى؛ الخطوات عرب العموميات إىل واٍف نحٍو عىل يصلوا حتى معينة مبادئ ويضعوا
ما أن غري (الشك)، acatalepsia اليونان يسميه ما إىل وأقود الحكم أَُعلُِّق بذلك أنني
بل الحقيقة)، فهم عىل العقل قدرة (إنكار «الشك» األكاتالبسيا ليس إليه أدعو وما أقصده
سلطة من أنتقص ال فأنا الصحيح)، للفهم العقل (تأهيل السليم» «االعتقاد اليوكاتاِلبسيا
يلزمنا ما بقدر نعرَف َوَألَن أُنَظِّمه، بل بالفهم أستهني وال بمساِعدات، أُعينها بل الحواس
أي نعرف ال ثم كاملة معرفتنا أن نرى أن من خريٌ ناقصة معرفتنا أن نرى ثم نعرف أن

معرفته. تلزمنا يشء

.٤٦ :١ ،٢٥ :١ الشذرتني أيًضا راجع 93
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منهجي كان إذا عما االعرتاض) باب من ال التشكك باب البعض(من يسأل قد كذلك (١٢٧)
كاملنطق األخرى العلوم إنهاض إىل أيًضا يهدف أم وحده الطبيعي العلم بإنهاض َمعنيٍّا
ومثلما جميًعا، العلوم عىل ينسحب أن منهجي من أهدف بالتأكيد إنني والسياسة، واألخالق
يمتد بل الطبيعي العلم يقترصعىل ال القياس بواسطة األمور ينظم الذي الشائع املنطق أن
تاريًخا أضع فأنا جميًعا، يشملها أيًضا هو االستقرائي منهجي فإن العلوم، كل ليشمل
للعمليات وكذلك السياسية، ولألمور شابهها وما والخجل والخوف للغضب كشف وقوائم
والربودة للحرارة أضع كما تماًما شاكلها، وما والحكم والتقسيم94 والرتكيب للذاكرة العقلية
التاريخ إعداد بعد التفسريي منهجي كان ملا ولكن إلخ، … النباتي النمو أو للضوء أو
بل — الشائع) املنطق يفعل (كما فحسب وخطابه العاقل عمل عىل يقترص ال واستيفائه
يف نفَسه يُعِمل بحيث وتنظيم بقواعَد العقَل زوَّدت فقد — األشياء طبائع أيًضا يشمل
مذهبي يف ومتنوعًة كثريًة قواعَد قدمُت فقد ولهذا الشأن؛ لذلك مالئم نحٍو عىل شأن كل
وحالته. البحث موضوع لنوعية وفًقا — ما بدرجة الكشف— منهَج تُكيِّف بحيث التفسريي

أني ويظن القائمة والعلوم والفنون الفلسفة من موقفي يف يتشكَّك أن ألحٍد وليس (١٢٨)
وتُقدَّر، ى وتُنَمَّ تُستخَدم أراها أن يرسني بل ذلك، عن أكون ما أبعُد فأنا تدمريها، يف راغٌب
وتجميل املناقشة إلثراء تُستخَدم أن عن الرائجة الفنون هذه لتثبيط حال بأي أتدخل ال فأنا
كنوٍع العام بالقبول تحَظى وأن األعمال، ورجال األساتذة خدمة يف تكون وأن الخطاب،
هو إذ األغراض، لهذه يصلح ال اآلن أقدمه ما أن بوضوح أعلن إني بل املتداَولة، العملة من
ونيتي الصادق تعاطفي عن ا أمَّ وآثاره، نتائجه خالل من إال العامة تفهَمه لكي مهيَّأ غريُ
النهوض «يف (وبخاصة املنشورة كتاباتي به تشهُد يشءٌ فهو السائدة العلوم تجاه الحسنة
بأن وأكتفي الكالم، عن تُغنيني شهادة (On the advancement of learning بالعلم»
يف كبري تقدم إىل تؤدي أن يمكن ال حاليٍّا املستخَدمَة املناهج أن انقطاع وبغري عالنيًة أنبه

النطاق. واسعِة (عملية) آثاٍر إىل وال العلم، من والتأميل النظري الجانب

َعرضت قد كنت وإذا هذا)، عميل الغرض(من نُبل عن أشياء بضعة أقوَل أن يبقى (١٢٩)
وأزلُت األمَل أحييُت وقد فأما أماني، مجرَد جانبي من ذلك بدا فربما األشياء، لهذه َقبًال

.٥٨ :١ ،٥٥ :١ الشذرة يف والتقسيم الرتكيب معنى إىل اإلشارة سبق 94
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أهيب أن دون بنفيس العمَل أكملُت قد كنُت وإذا وزنًا، أثقل اآلن تكون فلعلها التحيزات،
لئال ذلك؛ عن أُقِلع أن اآلن عيلَّ فإن الَعون، يَد إيلَّ يمدَّ وأن فيه بقسٍط يشارك أن بأحد
معينًة نقاًطا الناس ذاكرة إىل أستدعي أن بي يليق إنما واالستحقاق، التميز ادعاء بي يَُظن

حماستهم. وأشعَل تَهم ِهمَّ أثري أن أريد دمُت ما
مداَفع، غريَ األوىل، املكانَة يحتل الذي العمُل هو كبرية اخرتاعات إدخال أن إذن أولُها
أصحاب عىل يخلعون كانوا فقد فيه، القدماء رأي كان وهكذا جميًعا، البرشية األعمال بني
اإلنجازات ألصحاب فحسب بطولية أمجاًدا يُعزون بينما اإللهية، الرشف ألقاَب االخرتاعات
من أوطانهم ومحرري واملرشعني واإلمرباطوريات املدن مؤسيس (مثل الكربى السياسية
سيجد عادلًة مقارنًة الفصيلني بني يقارن وَمْن إليهم)، وَمْن الطغاة وقاهري املقيمة املحن
كلَّه، البرشي الجنَس تَُعم االخرتاعات منافع أن ذلك ُحكمهم؛ يف حق عىل كانوا القدماء أن
تدوم بنيما زمنًا، إال تدوم ال وهي بعينها، مناطق عىل مقصورة فهي السياسية املنافع ا أمَّ
واضطراب، عنف دون يتم قلما السيايس اإلصالح أن كما الدهر، أبد إىل االخرتاعات منافُع

رضر. أو أذى أيَّ بأحٍد تُلِحَق أن دون منفعًة وتُقدِّم نعمًة تُسِبُغ فإنها االخرتاعات ا أمَّ
وكما اإللهية، لألعمال املحاكاة ومن الجديد، الخلق من رضوٌب هي االخرتاعات أن كما
البرشي الجنس َمنََح َمْن أول هي يوم ذات — اسُمها َد تََمجَّ — أثينا «كانت الشاعر:95 قال

قوانني.» لهم وَصنَع حياتهم، َخلق وأعاد مثمًرا، حصاًدا البائس
وَخَدِمه وبالطه العظيمة وأعماله وذهبه سطوته رغم سليمان أن ننَىس ال وهنا
يشء أي يف مجَده يَُعد يكن لم به، املحدود غري البرش وإعجاب اسمه وبهاء وأسطوله

يكتشفه.» أن امَلِلك مجد ولكن ما، شيئًا يُخفي أن هللا «مجد أن يعلن كان بل ذلك، من
البالد أرقى يف الناس حياة بني الهائل الفارق يف شخص أي فليتأمل ذلك، عن وفضًال
يجد ولسوف الجديدة، الهند مناطق من وبربرية همجية منطقة أي يف وحياتهم األوروبية
ليس لإلنسان.»96 إلٌه «اإلنسان إن يُقال: أن يَِصح بحيث الضخامة من بلغ قد الفارق أن
بفضل يأتي ال الفارق وهذا الوضعني، مقارنة من بل املتبادلة، واملنافع العون باعتبار فقط

«الفنون». بفضل بل العرق، أو املناخ أو الرتبية

األشياء». طبيعة «يف من السادس الكتاب افتتاحية يف لوكريتس، 95
.Caecilius Comicus كوميكوس سيسيليوس إىل القول هذا يُنسُب 96
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أوضح يف تظهر والتي ونتائجها، وتأثريها املخرتعات قوة نالحظ أن ينبغي كذلك
فقد والبوصلة، والبارود الطباعة القدماء: يعرفها لم التي الثالثة املخرتعات تلك يف صورة
فن يف والثاني األدب، يف األوَّل بأرسه، العالم وحالة وجه الثالثة املكتشفات هذه غريت
لم بأنه القول يمكن بحيث تُحَىص، ال تغرياٌت عليها ترتب ثم املالحة، يف والثالث الحرب،
كان ما يفوق البرشية الشئون يف تأثرٍي أو قوٍة أيُّ نجم أو مذهب أو إمرباطورية ألي يكن

امليكانيكية. الكشوف لهذه
طموح األوَّل: البرشي؛ الطموح من ودرجات أنواع ثالثة بني نميز أن يصح كذلك
من وُمنَحط سوقيٌّ نوٌع وهو األصيل، بلدهم عىل سطوتهم بَْسَط يريدون الذين أولئك
وهذا البرش، عىل بالِدهم سلطان بسط إىل يسعون الذين أولئك طموُح والثاني: الطموح،
إىل إنساٌن سعى إذا ولكن جشًعا، أقل يكن لم وإن بالتأكيد، سابقه من أسَمى طموٌح
إن — طموحه فإن العالم، عىل وسلطانه نفسه البرشي الجنس سطوة وبَسط تأسيس
ليعتِمُد األشياء عىل اإلنسان سلطاَن إن سابَقيه. من وأنبل أسلُم — التسمية هذه جازت

بإطاعتها. إال الطبيعة نحكم أن يمكن ال إننا إذ والعلوم، الفنون عىل كليٍّا
أمكنَه شخٍص أيَّ تعتربَ أن إىل الناَس حرَّك قد معني اخرتاع أي فائدُة كانت إذا كذلك
تمجيد فأي إنسان، من أكثَر تعتربه كله؛ البرشي الجنس عىل النفع هذا مثل يُسِبغ أن
ذلك ومع آخر؟! يشء كل اكتشاف تسهيل إىل يؤدي الذي الكشُف ذلك به يَحظى سوف
طريقنا يف السري من تمكيننا يف لها نهاية ال الضوء فوائد أن فمثلما الحقيقة) نقول (لكي
نفسه الضوء إبصار أن عىل اآلخر، أحدنا تمييز ومن القراءة ومن الفنون ممارسة ومن
خرافة دون — هي كما األشياء تأمل فإن كذلك الضوء، استخدامات شتى من وأجمل أروع

الكشوف. ثمرات كل من أَْقيَُم بذاته هو — اضطراب أو خطأ أو خداع أو
والرتف الرش جهة إىل انحرفت قد والفنون العلوم بأن اعرتاٌض ُطِرَح فإذا وأخريًا:
خري كل يف يُقال أن يمكن نفسه فاليشءُ االعرتاض، هذا من أحٌد ينزعجن فال ذلك، إىل وما
دَع فقط آخر، يشء وكل نفسه، والضوء الثروة، الجمال، القوة، الشجاعة، الذكاء، أريض:
وَدْعه — له وكفله به هللا ه َخصَّ الذي الحق ذلك — الطبيعة عىل ه حقَّ يستعيد اإلنساَن

الصحيح. والدين السليم بالعقل محكوًما استخداُمها سيكون التي القوَة هذه يَتََملَّك

أدعي ال الذي — الطبيعة تفسري فن — نفَسه الفنَّ أقدِّم ألن الوقُت حان واآلن (١٣٠)
وإن ل، ُمَكمَّ كامٌل أنه وال بدونه)، يشءٍ أيٍّ فعَل يمكن ال (أي ُمطَلق بشكٍل رضوريٌّ أنه
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إذا بأنه قناعًة لديَّ أن ذلك الفائدة؛ وبالغَة صحيحًة قواعد فيه قدمُت أنني أعتقد كنُت
أنفَسهم وألزموا عليهما، العمَل أخلصوا وإذا جيدة، وخربٌة جيٌِّد طبيعيٌّ تاريٌخ للناس توافر

بقاعدتني:

الشائعة. والتصورات اآلراء عن التخيل (١)
األصلية عقِلهم ُقَوى بإعمال بوسعهم فإن املترسعة؛ التعميمات عن االمتناع (٢)
أن ذلك فن؛ أي من معونة بغري التفسري يف طريقِتي عىل يَعثُروا أن أكثر ال واألصيلة
الحق ومن العوائق. من تحريُره يَتِم عندما للعقل والطبيعي الحقيقي الفعل هو التفسري

وأوثق. أرسع يشءٍ كلَّ تجعل سوف أقدمها التي قواعدي أن ذلك مع

عىل — فأنا القواعد، هذه عىل يشء أي إضافُة باإلمكان ليس أْن أدَّعي ال أني غري
أذهب باألشياء، اتحاده يف بل فحسب الذاتية قدراته يف ال العقل إىل أنظر إذ — العكس

ذاتها. الكشوف نمو مع ينمو أن يمكن الكشف فن أن إىل بالرضورة
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الثاني الكتاب

الطبيعة تفسري شذراتيف
اإلنسان يفمملكة أو

جديدًة طبيعًة ُمعطى جسٍم يف وتُحِدَث تُولَِّد أن هو وهدُفها البرشية «القوة» ة ُمِهمَّ (١)
ُمعطاٍة طبيعٍة يف تكتشف أن فهو وهدفها البرشية «املعرفة» مهمة ا أمَّ جديدة، طبائَع أو
إىل منه انبََعثَت الذي املصدر أو لها املسبِّبة طبيعتَها أو الحقيقي تََميُّزها أو «صورتها»
عنه)، أتحدث الذي اليشء هذا لوصف ِبَحوَزتي التي الكلمات أقرب هي (فهذه الوجود
تندرج األوىل تحت أهمية: وأقل ثانويتان مهمتان األوَّليتني املهمتني هاتني تحت ويندرج
مهمة الثانية تحت ويندرج ذلك، أمكَن ما آخر، إىل يشءٍ من العينية األجسام تحويل مهمة
الفاعلة العلة من املؤدية واملستمرة الكامنة العملية — وحركة تكوين كل يف — اكتشاف
يف الكامنة البنية اكتشاف وباملثل املسبَغة، الصورة إىل امللحوظة املادية والعلة امللحوظة

حركة. حالة يف وليست السكون حالة يف التي األجسام

عنه، الشائعة األقوال خالل من حتى واضحة اليوم البرشي للعلم املؤِسفة الحالة إن (٢)
هذه تقسيم من أيًضا بأس وال الِعلل. معرفة هي الحقة املعرفة إن قال: َمن َصَدَق لقد
هذه من األخري النوع أن غري والغائية، والفاعلة والصورية املادية أنواع: أربعة إىل العلل
إال العلوم يُفِسد أنه والحق الفائدة، عن يكون ما أبعد هو — الغائية العلل أي — العلل
الصورية، العلل اكتشاف يف الناس أمُل انقطع لقد البرشية. األفعال يتناول منها كان ما
بمعزل أي عنها، السائدة واآلراء بها تُبَْحث التي (بالطريقة واملادية الفاعلة العلل ولكن
يشء هي (form «الصورة» إىل تُفيض التي latent processes الكامنة العمليات عن
أرشُت أنني ناسيًا لسُت وامُلنتج، األصيل العلم يف يشءٍ بأي يسهم يكاد وال وسطحي ضحل
الدوَر الصور إىل يعزو إذ البرشي العقُل فيه يقع خطأٍ — من وحذَّرُت — إىل سابًقا
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تؤدي التي الفردة2 األجسام إال يوجد ال الطبيعة يف كان إذا ولكن الوجود،1 يف األسايس
(ودراستُه نفُسه القانوُن هذا يَُعد العلم مجال ففي لقانون، وفًقا خالصة فردية أفعاًال
وبنوده القانون هذا إن العميل، والتطبيق املعرفة من كلِّ أساس هو وتفسريه) واكتشافه

ومألوفة. جاريٌة ألنها اللفظَة هذه مستخِدًما ،form «صورة» بكلمة أعنيه ما هو

قائمة هي كما الحرارة) أو (كالبياض ما طبيعٍة وجود ِعلة عىل معرفتُك اقترصت إذا (٣)
إحداث عىل قدرتَُك اقتَرصت وإذا مكتِملة، غريُ العلمية معرفتََك فإن محددة، موضوعات يف
غري تعرف لم وإذا مكتملة، غري أيًضا قدرتك فإن لها القابلة املواد بعض يف ما نتيجة
املماثلة املادة يف جديدة كشوف إىل الوصول بإمكانك سيكون املادية والعلة الفاعلة العلة
أن ذلك لألشياء؛ القصية األغوار تطال لن ولكنك األصل، من لذلك واملؤهلة عامة بصفة
الحاالت، بعض يف إال الصور نقل بقدرتها وليس حامالٍت تكون أن تعدو وال متنوعة العلل
التباين، شديدة املواد من يبدو فيما الطبيعة وحدة تفهم فسوف الصور عرفَت إذا ا أمَّ
ولم اإلطالق، عىل قبل من تَحُدث لم أشياء وتُحِدث تكتشف أن عىل قادًرا ستكون ثَمَّ وِمْن
لتخطر تكن ولم املصادفة، حتى وال التجريبية الجهود وال الطبيعِة تقلباُت مثَلها تُحِدث
الحرة. واملمارسة الحق الفكر إىل يُفيض — إذن — الصور اكتشاف البرش؛ عقل عىل أبًدا

بسبب أنه إال تقريبًا، ومتماهيان متوازيان البرشيتني واملعرفة القوة طريَقي أن رغم (٤)
نقيم أن ا ِجدٍّ األسلم من فإن — التجريدات يف االنغماس عادة — واملتأصلة امُلوِبقة العادة
الجانَب يُؤطِّر نفسه العميل التوجه نَدَع وأن عميل، توجه ذات أسٍس عىل البداية منذ العلوَم
فإن ُمعطى جسٍم يف إحداثها أو معينٍة طبيعٍة خلَق أردنا فإذا ثَمَّ وِمْن ويحدده، النظري

.٦٥ و١: ٥١ :١ قارن 1

مشرتكة خواص منها معني لعدد يكون فقد فرادات، إال الطبيعة يف يوجد ال أنه رغم بيكون: يعني 2

أن إىل بنا تؤدي غريها عن األفراد هذه تميز التي املتجانسة الصفات هذه القوانني، نفس وتحكمها
محضة تصورات مجرد هي الفئات هذه أن غري واحدة، لفظة تحت وأحيانًا واحد تعبري تحت نصنفها
Realists «الواقعيني» إىل رضبة ه يوجِّ هنا أنه البني من محددة، جواهر تَُعدَّ أن يمكن وال بيكون رأي يف
نظًرا الطبيعة؛ يف والثابت الحقيقي الوجود هي فئة يف الفرادات د تُوحِّ التي املاهيات أن إىل خلصوا الذين
نمط أو كقالب العقل يف وتبقى وجوهرية، محددة كخاصية الفردة الجواهر عن أفكارهم يف تدخل ألنها

دائمان. وِبًىل تجدُّد يعرتيها الفردة صورها أن حني يف للفئة،
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نضع وأن واإلرشادات، القواعد من نوع وأي يلزمنا التعليمات من نوع أي ننظر أن علينا
تعقيد. وال فيها غموض ال بسيطٍة بلغٍة هذه

الوزن يف زيادًة أو الذهب صفرَة عليها تسبغ أن تريد وأنَت فضًة لديَك أن َهْب
أن تريد أنك أو اًفا، شفَّ تجعله أن تريد معتًما حجًرا لديك أن أو املادة)، قوانني (ُمراعيًا
من نوٍع أي ننظر أن علينا إن أقول: نباتًا، ليس ما عىل النماء أو الزجاج، عىل القوة تسبغ
يف ناجًعا شيئًا لك نقدم أن سرتيد — شك بال — أنَت أوًَّال: تفضلها؛ اإلرشادات أو القواعد
عىل يقرصك وال يجربك ال شيئًا لك نصف أن ستود ثانيًا: التجربة، يف ُمخيِّب وغري النتيجة
تدبريُها، لك يتسنَّى وال الوسائل هذه تحوز ال ربما إذ األداء، من معينة وسائل أو طرائق
فربما الطبيعة هذه إلنتاج نَِصُفه) ما (غري أخرى مناهج أو طرائق ثمة كان إذا ا أمَّ
وستُحرم القاعدة، ضيق بسبب مستخَدم غريَ هدًرا ستكون ولكنها حوزتك يف ستكون
أن تريد التي العلمية صعوبة يف ليس يشء لك يَُقدَّم أن َستَودُّ ثالثًا: نتيجة، أي جني من

عميل. هو ما إىل أقرب ولكنه تجريها
ومفتوحة محددة تكون أن ينبغي للممارسة والكاملة الحقة القاعدة أن أعلن فإني لذا
طبيعٍة فصورُة الحقة، «الصورة» اكتشاف بعينه هو وهذا إليه، ُمفضية أو للفعل ومواتية
«الصورة» فإن ثَمَّ وِمْن اليقني، عىل إثَره الطبيعة حرضت حَرض إن الذي ذلك هي ما
من نفسها والصورة ُكلِّيَّتِها، يف وتتأصل تدعمها ألنها الطبيعة؛ حرضت ما دائًما حارضٌة
فالصورة غائبة الطبيعة دامت فما اليقني، عىل املعنية الطبيعة تزول زالت إذا أنها شأنها
من فإن وأخريًا، أخرى، طبيعة أي يف توَجد ال وهي لتدعمها، هناك ليست هي إذ غائبة،
كثرية أشياء يف قائم ما وجوديٍّ مصدٍر من املعنية الطبيعة تجلب أن الحقة الصورة شأن
للمعرفة والتام الحق املبدأ يكون وأويصبأن أعلن فإني لذا نفسها؛ الصورة من إلًفا وأكثر
معني مثاٌل ولكنها املعنية الطبيعة إىل للتحول قابلة أخرى طبيعًة اكتشف التايل: هو
— والنظرية العملية — القاعدتني هاتني أن غري حقيقي، ولنوٍع أكثر معروفة لطبيعٍة

نظريٍّا. األصدق هو عمليٍّا أنفع هو ما واحد: يشء الحقيقة يف هما

الجسم إىل ينظر ل: األوَّ األجسام؛ بتحول الخاص املبدأ أو القاعدة من نوعان ثمة (٥)
الخصائص تلتقي مثًال الذهب حالة يف البسيطة، الطبائع من حزمًة أو اًعا ُجمَّ باعتباره
معينة، درجة إىل والطَّْرق للسحب قابل معني، وزن وله ثقيل اللون، أصفر فهو التالية:
يمكن السيولة، من معينة درجة إىل ينصهر بالنار، مادته من شيئًا يفقد ال طيَّار، غري
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إذن الذهب، يف مًعا توجد التي الطبائع بقية يف وهكذا معينة، بطرٍق وإذابته استخالصه
وطرائق الصور يعرف فَمن البسيطة، الطبائع صور من اليشء يستنبط املبدأ من النوع هذا
إلخ … والسيولة واالنصهار والثبات والطَّْرق السحب وقابلية والثقل اللون صفرة إضفاء
تحوله ذلك عن وينتج ما جسٍم يف بينها الجمع باإلمكان أن فسيجد وحاالتها، ودرجاتها
هو واحدة طبيعة إنتاج منهج إن إذ أويلٌّ، فعٌل هو العمليات من النوع هذا ذهب،3 إىل
مًعا آن يف عديدة طبائٍع إنتاج أن هو واحٍد فارٍق مع عدة، طبائع إنتاج منهج نفسه
املألوفة بالطرائق إال مًعا كثريًة طبائع ضم السهل من وليس وحدود، قيود عليه أمر هو
(الذي العمل مناهج من املنهج هذا إن نقول: أن ينبغي أننا عىل الطبيعة، من الشائعة
ثابت هو مما ينطلق ُمركَّب) جسٍم يف كانت وإن البسيطة الطبائع إىل االعتبار بعني ينظر
يتصوره وال به يحيط ال مما البرشية للقدرة هائلًة فرًصا ويتيح الطبيعة، يف كيل أزيل

الراهنة. حالته يف البرشي الفكر
ينطلق فال الكامنة): العملية اكتشاف عىل يعتمد (الذي املبدأ من الثاني النوع ا أمَّ
املعتاد السياق يف الطبيعة يف توجد كما املركبة األجسام من بل البسيطة، الطبائع من
واملراحل والطريقة األوىل البدايات عن يكون قد البحث موضوع إن ذلك: مثال لألشياء،
إىل األصلية العنارص أو املواد من آخر) حجر أو معدن أي (أو الذهب بها ن يتكوَّ التي
يف النُّسغ تصلب من بدايًة النباتات بها تتكون التي العملية باملثل أو املكتمل، املعدن
املتنوعة والجهود للتغريات املنظم التتابع خالل املكتمل النبات وحتى البذور، من أو الرتبة
وكذلك الوالدة، حتى اإلخصاب منذ الحيوانات ن لتكوُّ املنتظم التقدم أو للطبيعة، والدائبة

األجسام. بقية يف األمر
والعمليات الحركات يف أيًضا ينظر بل األجسام، ن تَكوُّ يف فقط ينظر ال البحث فهذا
العملية عن هو البحث موضوع فيها يكون التي الحالة إىل مثًال فينظر للطبيعة، األخرى
يكون أو التام،4 التََّمثُّل وحتى الغذاء تناول من بدايًة للتغذية، املستمر والفعل الكلية

معدن، أي أسالك ا حقٍّ أو النحاس، أسالك تحويل يمكن الكهربية، املغناطيسية يف الحديثة بالكشوف 3

قد املغناطيسية» «صورة أو املغناطييس القانون يكون — الحد هذا إىل — هكذا مغناطيسات، إىل
اكتُِشَفت.

تكرار إال يعملونه شيئًا ألخالفه يدع ولم «الفيزيولوجيا»، مؤلَّفه يف االستقصاء هذا Hallar هاَلر اتَّبَع 4
كشوفه.
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األصيل، الحيس االنطباع من بدايًة الحيوانات، يف اإلرادية الحركة عن هو البحث موضوع
موضوع يكون أو تحريكها، أو األطراف ثني إىل وصوًال للروح املستمر بالنشاط مروًرا
ونطقها، الكلمات ظ تَلفُّ إىل وصوًال األعضاء وبقية والشفاه اللسان حركة تفسري هو البحث
باالعتبار وتأخذ بنية، يف متواشجة طبائع أي مركبة، بطبائع متعلقة أيًضا األبحاث فهذه
«الصور» تُشكِّل التي والعامة األساسية القوانني دون للطبيعة وخاصٍة معينٍة عاداٍت
منه وأقرب األوَّيل املنهج من أسهل يبدو املنهج هذا أن يعرتف أن املرء عىل أن إال ،Forms

بالنتائج. وعًدا وأوثق تناوًال
نشاطه يف يتوسع النظري الجانب لهذا املناظر العميل الجانب فإن الطريقة وبنفس
البعيدة غري أو بها اللصيقة األشياء إىل الطبيعة يف املألوفة االعتيادية األشياء من به ويمتد
املبادئ عىل كليٍّا اعتماًدا فتعتمد الطبيعة عىل وجذريًة عمًقا األكثر العمليات ا أمَّ كثريًا، عنها
مثلما املعرفة، عدا يشء أي فعل عىل البرش قدرة انتفت فحيثما ذلك، عن وفضًال األولية،
ها يغريِّ أو السماوية األجرام عىل يؤثر أن اإلنسان بوسع (فليس الفلك علم يف الحال هو
لتعود — والتوافقات العلل معرفة جانب إىل — نفسها الوقائع دراسة فإن يُحوِّلها) أو
مثًال، التلقائي الدوران طبيعة (عن البسيطة الطبائع عن األولية الكلية املبادئ إىل باملرء
األجرام من إلًفا أكثر عديدة أخرى أشياء عن أو املغناطيسية، القوة أو الجذب طبيعة أو
يف تدور التي هي السماء أم األرض هل مسألة حسم يف أحٌد يأُمَلنَّ فال نفسها)، السماوية

التلقائي. الدوران طبيعَة أوًَّال يَفهم لم ما اليومية الحركة

مختلف يشء هي عنها سأتحدث التي latent process الكامنة» «العملية أن غري (٦)
بها أعني ال فأنا الراهنة، شواغلهم إىل بالنظر الناس بَخَلد يدور أن يمكن عما تماًما
مستمرًة عمليًة أعني بل األجسام، يف مشهودة نموٍّ مراحَل أو عالماٍت أو معينًة مقاييس

الحواس. إدراك من معظمها يف تفلت تماًما
نسأل: أن علينا فإن األجسام من لجسم ٍل تحوُّ أو ٍن تكوُّ عملية كل يف أنه ذلك: مثال
ما ينكمش؟ الذي وما يتمدد الذي ما يُضاف؟ أو يبَقى الذي وما يتبدد؟ أو يُفَقد الذي ما
ما يَُصد؟ الذي وما يَدفع الذي ما املنقطع؟ وما املتصل ما يفرتق؟ الذي وما يتحد الذي

األشياء. هذه مثل من وكثري ينزوي؟ الذي وما يسود الذي
يف علينا بل تحوُّلها، أو األجسام ن تكوُّ حاالت عند التساؤالت تتوقف ال أيًضا هنا
الرسيع ما يلحق؟ الذي وما يسبق الذي ما باملثل: نتساءل أن والتبدل التحور حاالت جميع
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هذه كل أن غري ذلك، إىل وما ينظمها؟ الذي وما الحركة يَقَدح الذي ما البطيء؟ وما
فعل كل كان فإذا البائر، البليد الحايل وضعها يف العلوم تحاولها وال تعرفها ال األشياء
تدركها أن من أصغر األقل عىل (أو الصغر متناهية ال دقيقة جزيئات نتاج هو طبيعي
الدقائق هذه يفهم أن دون تعديلها أو الطبيعة عىل السيطرة يف أحٌد يأملنَّ فال الحواس)

ملالحظتها. املالئمة الوسائل ويتخذ

يشء هو األجسام يف latent structure الكامنة» «البنية وكشف دراسة فإن كذلك (٧)
ومن ،form و«الصورة» latent process الكامنة» «العملية كشف مثل مثله جديد،
الداخلية، غرفاتها إىل بعُد نَِلج ولم الطبيعة، َردهات يف نتلكأ ُكنَّا اآلن حتى أننا الواضح
عىل تحويله يف تنجح أن أو ما جسٍم عىل جديدًة طبيعًة تُضفي أن تستطيع ال ولكنك
وتحويله، الجسم تغيري بكيفية جيدة دراية عىل تكون أن دون جديد جسم إىل مالئم نحٍو
غري ألنها تقدير)؛ أقل عىل ومرتبكة صعبة (أو مجدية غري إجراءات يف تَُخبُّ فسوف وإال
وأن الطريق تفتح أن من لك بد ال أيًضا فهنا عليه، تعمل الذي الجسم لطبيعة مالئمة

ده. تمهِّ
أجسام (مثل العضوية األجسام ترشيح يف بُِذَل قد ومفيًدا كبريًا جهًدا أن الواضح من
الطبيعة، يف جيد تفحص عن وينم دقيًقا يبدو البحث من الفرع وهذا والحيوانات)، البرش
وال بالحواس، ومدَرك مرئي هو ما مستوى عىل يُجَرى الترشيح من النوع هذا أن غري
الحقيقي بالترشيح قوِرن إذا املأَخذ وقريب واضح أنه كما العضوية، األجسام إال يالئم
يف الطابع نفس لها التي األشياء وبخاصة متماثلة، تُعتَرب التي األجسام يف الكامنة للبنية
والورقة الجذر مثل: والحيوان، للنبات املتجانسة األجزاء أو والحجر، كالحديد أجزائها كل
من النوع هذا تماًما يهمل لم البرشي الجهد أن عىل إلخ، … والعظم والدم واللحم والزهر
األخرى والطرق التقطري بواسطة املتماثلة األجسام فصل يف منه مثال فلدينا الترشيح،
نافع يشء هذا املتجانسة. األجزاء اتحاد خالل من ما مركٍب تجانس عدم ليتبني لإلذابة؛
تُنَسب الطبائع من كثريًا إن إذ األحيان، من كثرٍي يف خادًعا نتاُجه كان وإن بحثنا يف ويسهم
النار أن الحقيقة بينما املركب، يف قبل من موجودة كانت لو كما املستخَلصة املادة إىل
هذا فحتى حال أي عىل جديدًة، إضافيًة طبيعًة عليها تُسِبغ األخرى واملذيبات والحرارة
املركبات، يف الحقيقية البنيات الكتشاف الالزم العمل من يسريًا جزءًا يكون أن يعدو ال
ويحجبها يُظِهرها، وال عليها يَُغيشِّ اللهب تأثري إن بحيث بكثري، وأدق أخَفى أشياء وهي

يَجلوها. وال

88



اإلنسان مملكة يف أو الطبيعة تفسري يف شذرات

الصحيح،5 واالستقراء بالعقل بل بالنار، يُجَرى أال ينبغي األجسام وحل فصل فإن لذا
وصورها البسيطة الطبائع إىل وردِّها أخرى، أجسام مع وبمقارنتها التجارب بمساعدة
إىل Vulcan «فولكان» من ننتقل أن علينا وباختصار: املركَّب، يف وتمتزج تلتقي التي
لألجسام الحقيقية والبنية الحقيقي النسيج عىل الضوء إلقاء شئنا إذا Minerva «منريفا»
ومنه لألشياء، فعالية وكل نوعية) يقولون كما (أو خفية خاصية كل عليها تعتمد التي

املؤثِّر. والتحويل الفعال للتغيري قاعدة كل نستمدَّ أن يمكن أيًضا
العينية، املاهية وما فيه، املوجودة الروح6 ما جسم كل بإزاء نسأل أن مثًال علينا
أم خفيفة واهية، ضئيلة أم غزيرة وفرية كانت إذا ما نعرف أن فينبغي الروح عن ا أمَّ
منقطعة مرتاجعة، أم ُمتقدمة قوية، أم ضعيفة بليدة، أم نشطة نارية، أم هوائية كثيفة،
(وهي العينية املاهية نتناول وباملثل متنافرة، أم الخارجية البيئة مع متآلفة مستمرة، أم
الروح ع توزُّ وكذلك املتنوع، ونسيجها وأليافها بَشعرها الروح) من تنوًُّعا أقل ليست
األوىل املحاوالت أو واملراحل وخالياها، وعروقها ومساراتها بثقوبها الجسمية الكتلة خالل
املبادئ فإن — كامنة لبنيٍة كشف كل يف وبالتايل — أيًضا فهنا عضوي، لجسٍم البدئية

غموض. كل ويكشف ظالم كل يبدد الذي الضوء تلقي التي هي بالتأكيد األولية

فراغ، وجود مسبًقا تفرتض التي بالذرات، امَلطاف بنا ينتهي لن فنحن ذلك ورغم (٨)
الحقيقية الجزئيات إىل ننتهي بل خطأ)، االفرتاضني (وكال التغري تقبل ال املادة وأن
التفسري، عىل عسرية أنها عىل الدقة هذه عن يشيح أن ألحٍد ليس ولكن عليه، هي مثلما
ضياء يف جميًعا األشياء صارت البسيطة الطبائع إىل البحث اتجه كلما العكس عىل بل
من املقيس، إىل امَلقيس غري من البسيط، إىل املتعدد من يميض فاإلجراء واضح، شفاف

(إلهة «منريفا» بمساعدة بل املعدنية)، األدوات وصنع النار (إله «فولكان» بمساعدة يُجرى ال أي 5
اثنني. أو سطر بعد سيقول كما الحكمة)،

عن يَنِدُّ بحيث الرقة شديد ماديٍّا سائًال spirit «روح» بكلمة يعني بيكون أن هنا الواضح من 6

يف كما التعبري يف الطريقة نفس أحيانًا نتبنى ونحن يفكر، سائًال وليس يعمل سائًال املجرد، الحس
كل افرتضها قد الفاعلة الكيانات هذه وبعض (الكحول/السِربتو)، الخمر» و«أرواح النيرت» «أرواح
من نفهم أن عىل يحملوننا — بيكون إىل باإلضافة — منهم وقليل تقريبًا، املحَدثني الفيزيولوجيني

الحيس. اإلدراك بقوى مزوَّدة األجسام هذه أن يعتقدون أنهم تعبرياتهم
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حال هو مثلما واملحدد، الدقيق إىل املحدَّد وغري الغامض من املحسوب، إىل العشوائي
إذا نجاح أفضل الطبيعي البحث ينجح إنما املوسيقى. يف والنغمات الكتابة يف األحرف
ويف الصغرية، والكسور الكبرية األعداد من أحٌد يخَش فال الريايض، يف الفيزيائي انتهى
وتناول واحد، العدد تناول بسهولة هو ألف العدد تناول فإن الرياضية الحسابات مجال

الكل. تناول بسهولة هو ما يشءٍ من األلف من جزء

عليه تقوم الذي األساس هما آنًفا لهما َعَرضُت اللذان املبادئ من الصنفان هذان (٩)
ال أقصده الذي باملعنى األلفاظ نأخذ أن رشيطة والعلوم، للفلسفة الحقيقية القسمة
امليتافيزيقا فإن وعليه الحقيقة، إىل تقريبية إشارة إال تشري ال التي التقليدية بمعانيها
قوانينها ويف األقل عىل العقل نظر (يف ثابتة أزلية هي التي الصور، دراسة عن عبارة
الكامنة والعمليات املادية والعلل الفاعلة العلل دراسة من فتتألَّف الفيزيقا ا أمَّ الخاصة)،
األساسية بالقوانني ال للطبيعة واملطَِّرد املعتاد باملسار يتعلق منها (وكل الكامنة والبنيات
تنضوي الفيزيقا تحت عميلٌّ: علٌم املبحثني هذين من كلٍّ تحت ينضوي كما واألزلية)،
الواسعة طرائقه إىل بالنظر األنقى) (بمعناه السحر ينضوي امليتافيزيقا وتحت امليكانيكا،

الطبيعة. عىل وسلطانه

نظام أوضح ويف قواعدها، إىل ُقُدًما نميض أن علينا املعرفة هدف وضعنا أن بعد (١٠)
بكيفية يتعلق ل األوَّ عريضني: قسمني عىل الطبيعة لتفسري اتجاهاتي تشتمل وأقَومه،
املبادئ، من جديدة تجارب باستنباط يتعلق والثاني الخربة، من املبادئ استخالص
أو الذهن ومهمة الذاكرة ومهمة الحواس مهمة مهام: ثالث إىل طرٍق بثالثة ل األوَّ ينقسم

العقل.
املرشوع أساس هو فهذا ودقيًقا، وافيًا وتجريبيٍّا طبيعيٍّا تاريًخا نُِعدَّ أن أوًَّال علينا
نكتشفه. أن بل له، تخضع أو الطبيعة به تقوم ما نتخيل أو نخرتع أال علينا إن إذ كله،
العقل يربك بحيث والتشتت التنوع من هو والتجريبي الطبيعي التاريخ أن غري
وترتيبات قوائم ن نكوِّ أن علينا فإن ولذا مالئم؛ بتنظيم وعرضه تنسيقه يتم لم ما ويشتته،

معها. التعامل من العقَل يَُمكِّن نظام أو بطريقة للشواهد،
وغري قادر غري فهو وطرائقه لحاله يُرتَك إذ الذهن فإن بذلك نقوم أن بعد وحتى
نستخدم أن الثالث املقام يف علينا فإن لذا ودعمه؛ توجيهه يتم لم ما املبادئ لتكوين الئق
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بالحديث أبدأ أن عيلَّ وإنما للتفسري، نفسه املفتاح هو يكون ومرشوًعا صحيًحا استقراءً
البقية. إىل أدراجي أعود ثم األخري، هذا عن

بإحضار أوًَّال علينا معطاة طبيعٍة ألي بالنسبة ييل: كمنا الصور دراسة تميض (١١)
تباينت مهما الذهن، أمام الطبيعة نفس يف املتفقة املعروفة (الشواهد)7 األمثلة جميع
سابق تنظري أي وبدون تاريخ، هيئة عىل املجموعة هذه وضع يجب واختلفت، موادها

الحرارة. صورة بحث هنا مثًال خذ مفرط، تنقيح أو ألوانه

الحرارة طبيعة يف تتفق شواهد :١ قائمة

الظهرية. ويف الصيف يف وبخاصة الشمس، أشعة (١)
وكما الحوائط، عىل أو الجبال بني الحال هو كما ومركَّزة، منعكسًة الشمس أشعة (٢)

امُلحِرقة. العدسات يف بخاصة الحال هو
الشهب. (٣)

الحارقة. الصواعق (٤)
الجبال. تجاويف من اللهب ثوران (٥)

لهب. أيُّ (٦)
املحرتقة. الصلبة املواد (٧)

الحارة. الطبيعية الينابيع (٨)
الغالية.8 أو نة املسخَّ السوائل (٩)

إذا والعنيفة الشديدة للسخونة القابل نفسه والهواء الساخن، والدخان البخار (١٠)
االرتدادية. األفران يف يحدث كما انضغط،

ودون نفسه، الهواء تكوين خالل من والساطع، الصحو الطقس حاالت بعض (١١)
السنة. من للوقت اعتبار

الشتاء. يف وبخاصة الكهوف، بعض يف األرض تحت املحبوس الهواء (١٢)

.instances لكلمة كرتجمة التعاوض عىل «أمثلة» وكلمة «شواهد» كلمة سأستخدم 7

املغلية. 8
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بعض بها الطيور، وريش الحيوانات وجلود الصوف مثل: الزغباء، املواد كل (١٣)
الدفء.

تُوضع حني نفسه)، (كالهواء خفيفة أو كثيفة سائلة، أو صلبة األجسام: جميع (١٤)
النار. بقرب الوقت بعَض

الشديد. بالَقرع والصلب الصوان من املنقِدح الرشار (١٥)
أحيانًا الناُر تَعَلق مثلما إلخ، … والقماش والخشاب كالحجر بشدة يَُحكُّ جسم أي (١٦)

باالحتكاك. الناَر الغربيون الهنود يَقَدح ومثلما ومحاورها، العجالت بسكان
ببعضكالورد بعضها واملحتك املخزونة الرطبة الخرضاء النباتات تشتعل ما كثريًا (١٧)
تكديسه. عند رطبًا كان إذا األحيان من كثرٍي يف القش يشتعل مثلما السالل، يف والبازال

باملاء. املرشوش الحي الجري (١٨)
وغريه، القصدير وكذلك اللهب، استخدام دون كأس باألحماضيف يُذاب إذ الحديد (١٩)

أقل. بدرجٍة وإْن
حرارُة كانت وإن دائمة، بصورة دافئة هي حيث باطنها، وبخاصة الحيوانات، (٢٠)

حجمها. لِصَغر باللمس تُدَرك ال الحرشات
طازج. وهو الحيوانات، فضالت من إليه وما الحصان، روث (٢١)

الكتان. حرق يف الحرارة مفعوُل القوي الزاج وزيت القوي الكربيت لزيِت (٢٢)
لألسنان. العظمية املادة حرق يف حراري أثر إليه وما العرتة لزيت كذلك (٢٣)

يتصلب فإنه بيضٍة بياُض فيه ُغِمَس فإذا حراري، أثر القوي امُلَقطَّر للكحول (٢٤)
ص. املحمَّ كالخبز ينشف فإنه الخبز فيه ُغِمَس وإذا بالغليان، يَبيَضُّ مثلما ويبيَضُّ

تحرق ال أنها رغم إلخ … القديم والَكبُّوِسني اللوف مثل الحارة، واألعشاب التوابل (٢٥)
والحنك الفم يجدها املضغ من قليل بعد ولكنها املسحوق)، وال الكاملة النبتة (ال اليد

حارقة. تكون وتكاد حارًة
إذا الحرارة ألم عن كثريًا يختلف ال أمًلا تسبب األحماض وجميع القوي الخل (٢٦)
أو مجروح جزء أي أو اللسان أو العني مثل بالبرشة، مكسوٍّ غري الجسم من ُجزءًا المست

ِجلُده. أُزيَل
ريح «برد أن ذلك الحارق؛ اإلحساس من نوًعا يسبب الحاد الشديد الربد حتى (٢٧)

حارق!» برٌد الشديد الشمال
أخرى. أمثلة (٢٨)
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table of existence of الحضور» أو الوجود «قائمة القائمة هذه عىل أطلق وأنا
.presence

الطبيعة من ِخْلٍو الذهن أمام instances (أمثلة) «شواهد» إحضار ثانيًا علينا (١٢)
يتعني مثلما املعنية الطبيعة غابت إذا تغيب أن يتعنيَّ — قلنا كما — الصورة ألن املعنية؛

له. آخر ال عمًال سيكون الشواهد هذه كل تسجيل ولكن ت، َحَرضَ إذا تحرض أن
الغياب نستقيصشواهد وال املوجبة، بشواهدنا سالبة شواهد نقرن أن علينا فإن ولذا
أسمي وأنا وتظهر، املعنية الطبيعة فيها توجد بأخرى الصلة الوثيقة املوضوعات يف إال

الصلة». القريبة «الغياب شواهد قائمة أو «االنحراف» قائمة هذه

الحرارة طبيعة من تخلو الصلة قريبة (أمثلة) شواهد :٢ القائمة

النجوم أشعة أو القمر أشعة ل: األوَّ املوجب باملثال املقرتن أو ل األوَّ السلبي املثال (١)
غري القمر، تمام يف حدوثُه ليُالَحظ الربد أشد إن بل للمس، حارة غري أنها ُوِجَد املذنبات أو
أو تحتها تمر عندما ًة وِحدَّ قوًة الشمس حرارة تزيد أنها يُعتَقد الكربى الثابتة النجوم أن
عَرى الشِّ أيام يف أو ،Leo األسد برج يف الشمس تكون عندما يحدث مثلما منها، تقرتب

.Dog days
ى يَُسمَّ ملا حرارًة الشمس أشعة تعطي ال الثاني: املوجب للمثال سلبي مثال (٢)
املنطقة فهذه تماًما، معقوٌل تفسريٌ لهذا الشائع والتفسري الجو، من الوسطى املنطقة
األرض من وال األشعة، منه تنبعث الذي الشمس ِجرم من كافيًا اقرتابًا قريبة ليست
الجليد حيث ا) ِجدٍّ شاهقًة تكن لم (ما الجبال قمم من هذا يتضح بها، تنعكس التي
Peak of تينرييف قمة يف أنه الرحالُة الحظ فقد أخرى جهٍة ومن دائمٍة، بصفٍة موجوٌد
الجليد، من الجبال قمم تخلو بريو؛ 10Andesيف أندس جبال سلسلة وكذلك 9Tenerife

ليس الهواء أن الحقيقية الذَُّرى يف لوِحَظ كذلك الدنيا. املنحدرات عىل إال جليد يوجد وال
وتلسع وتؤذيها، العني تلسع أَنِدس يف املفرطة حدته إن بحيث حاد، خفيف ولكنه بارًدا

الكناري. جزر يف 9

الجنوبية. ألمريكا الغربي الساحل بامتداد ميل ٥٠٠ حوايل جبال سلسلة 10

93



الجديد األورجانون

الهواء أن القديم اإلغريقي العرص يف الُكتَّاب الحظ كذلك القيء، وتسبب واملعدة أيًضا الَفم
مغمًسا إسفنًجا معه يأخذ أن يرتقيها َمن عىل يتعني بحيث ا، ِجدٍّ خفيف األوليمب قمة عىل
كاٍف غريَ تجعله الهواء خفة ألن وأنفه؛ فمه عىل آلخر وقت من ويضعه واملاء الخل يف
أو الجليد أو باملطر مضطربة غري ساكنة إنها القمة: هذه عن أيًضا يُقال كان للتنفس،
تُخطُّها التي جوبيَرت مذبح عىل األضاحي رماد عىل املرتوكة األحرف آثار إن بحيث الريح،
الصاعدون يصعد هذا يومنا يف وحتى التايل، العام حتى هي كما تبقى ني امُلَضحِّ أصابُع
الرسيع الهبوط يف يأخذوا أن ُمرِشدوهم وينصحهم النهار، ال الليل أثناء تينرييف قمة إىل
الهواء) خفة عن يبدو فيما (الناجم الخطر يتجنبوا لكي مبارشة، الشمس رشوق بعد

باالختناق.11 ويصيبهم تنفسهم يَعوق الذي
ُوِجَد القطبية، الدوائر من القريبة املناطق يف الثاني: املوجب للمثال سلبي مثال (٣)
كانوا الذين الهولنديني فإن لذا حرارة؛ يُنتج وال ا ِجدٍّ ضعيف الشمس أشعة انعكاس أن
الجليد كتلة من سفينتهم تتحرر أن ويتوقعون Nova Zembla ِزمبال نوفا يف يُشتون
واستقلوا تقريبًا يوليو بداية يف ذلك من واستيأسوا توقعهم خاب قد تعرتضها، التي
عىل حتى يبدو فيما التأثري ضعيفة املبارشة الشمس أشعة فإن لذا الطويلة؛ مراكبَهم
تقرتب عندما يحدث مثلما وتتضام تتعدد لم ما املنعكسة األشعة وكذلك املنبسطة، األرض
فتكون تماًما حادة زوايا ن تكوِّ الوقت ذلك يف األشعة أن ذلك العمودي؛ الخط من الشمس
ا، ِجدٍّ منفرجة تكون الزوايا فإن امليل يزيد عندما ا أمَّ بعض، من بعضها متقاربة خطوطها
هناك أن باملالحظة الجدير فمن ذلك ومع بعض، من بعضها األشعة خطوط تتباعد وبالتايل
عندنا، اللمس حاسَة تالئم ال الحرارة، بطبيعة أيًضا مرتبطة الشمس ألشعة كثرية عمليات
األخرى. األجسام بعض يف حرارية تأثريات بالفعل تُنتج ولكنها لدينا، حرارًة تُنِتج فال

(عكس مقعرة عدسًة ضع التالية: التجربة أَْجِر الثاني: املوجب للمثال سالب مثال (٤)
حرارة من تُنِقص كانت إذا ما والِحظ يديك، وبني الشمس أشعة بني الحارقة) العدسة
البرصية األشعة حالة يف الواضح من إذ وتَُكثِّفها)، الحارقُة العدسُة تزيدها (التي الشمس
عىل األطراف ويف املنتصف يف العدسة سماكة بحسب أضيق أو أعرَض تبدو الصور أن

للحرارة. بالنسبة يُدَرس أن ينبغي نفسه فاليشء التوايل،

يكتشف لكي أندس جبال الفلسفية األبحاث يف عرش الرابع لويس استخدمه الذي Bouguer ارتقى 11
بيكون. رواية تؤيِّد الرحلة هذه عن تقريًرا ونرش لألرض، الكروي الشكل
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يمكُن كان إذا ما تُبنَيِّ تجربًة بعناية أجِر الثاني: املوجب للمثال سالب مثال (٥)
تنتج لكي وتجميعها القمر أشعة حُرص والجودة القوة يف غاية حارقة عدسات بواسطة
عىل تَخَفى بحيث والدقة الضآلة من الدرجة كانت فإذا الحرارة، من درجٍة أيرس ولو
أو الحارة الطقس حالة إىل تشري ترمومرتات نجرب أن علينا فإن اللمس، حاسة إدراك
ونالحظ الرتمومرت، هذا رأس عىل حارقة عدسة خالل تسقط القمر أشعة ونجعل الباردة،

بالحرارة. يهبط املاء كان إذا ما عندئٍذ
مشعة غري حارة أجسام عىل حارقًة عدسًة جرب املوجب: ٢ للمثال سلبي مثال (٦)
شابه، ما أو ساخن ماء أو — ُمتَِّقد غري ولكن — ن ُمسخَّ حجر أو حديد مثل مضيئة أو

الشمس. أشعة مع يحدث مثلما وتتكثف تزداد الحرارة كانت إذا ما والحظ
العادي. اللهب عىل أيًضا الحارقة العدسة َجرِّب املوجب: ٢ للمثال سلبي مثال (٧)

النيازك) من نوًعا نعتربها أن لنا كان (إذا امُلذَنَّبات املوجب: ٣ للمثال سلبي مثال (٨)
كان وإن القائم، املوسم حرارة زيادة يف واضًحا أو ُمطَِّرًدا تأثريًا لها أن يُلَحظ لم
واألعمدة الخطوط أن كما األحيان، من كثرٍي يف تتبعها الجفاف نوبات أن املالحظ من
موجات يف وبخاصة الصيف، يف منها أكثر الشتاء يف تظهر ذلك إىل وما املضيئة والفجوات
يحدث قلما والرعد والومض الربق أن غري جفاف، موجات أيًضا هي والتي الشديد الربد
أنها الشائع فاالعتقاد الساقطة النجوم ى يَُسمَّ ما ا أمَّ الشديد، الحر أوقات يف بل الشتاء، يف
ولكن الحرارة، شديدة طبيعة من وليست وملتهبة براقة َدِبقة معينة مادة من تتكون

البحث. من مزيد إىل بحاجة هذا
ولكن ضوءًا يُصِدر الذي الُخلَّب الربق بعض ثمة املوجب: ٣ للمثال سلبي مثال (٩)

برعد. مصحوبة غري دائًما تأتي الربوق هذه ومثل احرتاق، بدون
الباردة املناطق يف يحدث اللهيب وانفجار ثََوران املوجب: ٤ للمثال سلبي مثال (١٠)
أن كما وجرينلند، أيسلند يف ذلك: مثال سواء، حد عىل الحارة املناطق يف يحدث مثلما
مما وراتنًجا قاًرا وأكثر لالشتعال قابلية أكثر أحيانًا تكون الباردة املناطق يف األشجار
أو مواقف أية يف ا أمَّ وغريها، والصنوبر التنُّوب أشجار ذلك: مثال الحارة، املناطق يف هي
مثاًال نقرن أن من تمكننا كافية أبحاث لدينا فليس عادًة الثوران هذا يحدث تضاريس

املوجب. املثال لهذا سلبيٍّا
مثال هناك وليس دائًما، حار فهو لهب هو ما كل املوجب: ٦ للمثال سلبي مثال (١١)
يستقر الذي — عليه) يُطَلق (كما املستنقعي الوهج إن يُقال: أنه إال بذلك، يُقَرن سلبي
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وهو الكحول لهب شأن ربما شأنه كبرية، حرارة فيه ليس — الجدران عىل حتى أحيانًا
إنه وثيقة: جادة تاريخية قصص يف يُقال الذي ذلك منه أخف أن إال لطيف، خفيف لهب
بنعومٍة يرتاقص كان رءوَسهم يحرق أن من وبدًال وبنات، أوالٍد وَشعر رأس حول َظَهَر
حول تَبَدَّى قد واضحة حرارة أي من ِخلًوا الوميض من نوًعا أن أيًضا املؤكد ومن حولها،
كان معروٌف حدٌث وقع أعوام بضعة منذ صاٍف. جو يف بالليل ترحاله أثناء يعرق حصاٍن
أو قليًال أحٌد َهزَّه إذا يوِمض الفتيات إحدى حزاُم كان فقد املعجزة: من كنوع إليه يُنَظر
سميكة بقيت والتي الصبغة، يف املستخدمة األمالح أو الشب بسبب ذلك يكون قد َحكَّه.
السكر كل أن أيًضا املؤكد ومن باالحتكاك، تنكرس وكانت قرشًة وكوَّنَت اليشء بعض
يف بالسكني يَُحت أو يُكَرس عندما يتألأل — تماًما صلبًا دام ما الخام أو املكرر سواء —
ويف بشدة، باملجاديف يَُرضب عندما بالليل يوِمض البحر مياه ملح أن لوحظ كذلك الظالم،
الوميض هذا يَُسمون اإلسبان كان وميًضا، البحر زبد يُْصِدر االهتياج الشديدة العواصف
Castor and يسمونه الُقداَمى ارة البحَّ كان الذي اللهب بخصوصحرارة ا أمَّ البحر». «رئة
له. كافية دراسة تتم فلم 12،St Elmo’s Fire إملو» القديس «لهب اآلن ى ويَُسمَّ Pollux

فهو متَِّقد أحمر إىل تحول حتى أُحِرَق يشء كل املوجب: ٧ للمثال سلبي مثال (١٢)
للمثال يشء وأقرب املوجب، لهذا سالب مثال يوجد وال لهب، غري من حتى حار دائًما

األشياء من الظروف بعض يف كالنار يظهر بنفسجي، أو أزرق برَّاق وهٌج هو إملو القديس لهب 12

الطائرات، أجنحة املداخن، املباني، أبراج السفن، صواري الصواعق، موانع مثل: الطرف، املدببة الطويلة
«لهب َي ُسمِّ وقد املاشية، قرون أطراف عىل وحتى والعشب الشجر أوراق عىل تظهر أن أيًضا ويمكن
العواصف يف السفن عىل للمالحني يظهر ألنه املالحني؛ حارس إملو القديس إىل نسبة إملو»، القديس
إملو القديس للهب العلمي والتفسري ديني، بخشوٍع فيتلقونه النور، من متوهجة كرة هيئة عىل الرعدية
اليشء حول الكهربي الحقل يسبب عامة، بصفة اللهب شأن شأنه والبالزما الغاز من مزيج أنه هو
يف فولت ألف شأن من العتمة. حاالت يف بسهولة يَُرى خافتًا وهًجا ُمنِتًجا الهواء، جزيئات تأيُّن املعني
املعني: اليشء هندسية عىل كبريًا اعتماًدا يعتمد الرقم هذا أن إال إملو، القديس لهب يُحِدث أن السنتيمرت
تركيًزا أكثر الكهربية الحقول ألن وذلك النتيجة؛ نفس تنتج لكي أقل فولتات تكفيها املدببة فاألطراف
الحاالت وتكثر املدببة، األشياء نهايات عند أشد يكون التفريغ فإن ثَمَّ وِمْن التََّحدُّب، الشديدة املناطق يف
السحب بني عالية (الجهد) الفولتية مستويات حيث الرعدية العواصف أثناء إملو القديس للهب املسبِّبة
إملو، القديس لهب منتجًة (الجهد) الفولتية هذه أثر من الهواء جزيئات وتتوهج تحتها، من واألرض
أو أزرق بضوء يَتََفلور إملو القديس لهب يجعل أن الهوائي الغالف يف واألكسجني النيرتوجني شأن ومن

(الفلوِرسنت). النيون أضواء بها تتوهج التي لآللية مثيلة آلية وهذه بنفسجي،
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ساخن، غري ولكنه بالليل يوِمض الذي الَعِطن، الخشب هو — يبدو فيما — السلبي
هو وال باللمس، حارٍّا ليس ولكنه بالليل أيًضا يوِمض والذي الفاسد، السمك وحراشف
.firefly الرياعة لها يُقال التي الذبابة وال glow-worm الُحباِحب جسم باللمس حار

الينابيع؛ منها تنبجس التي األرض وطبيعة ملواقع كافية دراسة تتم لم :٨ للمثال (١٣)
به. يُلَحق سلبي مثال يوجد فال لذا

طبيعته يف نفسه السائل هو الحارة بالسوائل املقرتن السلبي املثال :٩ للمثال (١٤)
إنما الدوام، عىل حارٍّا ويبقى بطبيعته حار أنه ُوِجَد ملموس سائل ثمة فليس ذاتها،
قوتها يف حرارًة األعىل فالسوائل لذا طارئة؛ كطبيعٍة فقط الوقت لبعض تُحَدث الحرارة
شابه، وما والكربيت الزاج وزيوت الكيميائية، العطرية والزيوت الكحول مثل: وتأثريها،
إذا الحارة الينابيع وماء البداية، يف باللمس باردة سوائل هي الرسيع، االحرتاق تسبب التي
النار. عىل ن ُسخِّ الذي املاء شأن بالضبط شأنه يربد، فإنه الينابيع عن وأُبِعَد وعاءٍ يف ُجِمَع
من برودة أقل الزيت إن إذ املائية، املواد من باللمس برودًة أقل الزيتية املواد أن صحيح
الربودة». «درجات قائمة يف يندرج يشء هذا ولكن الكتان، من برودة أقل والحرير املاء،
البخار طبيعة هو الحار بالبخار أقرنه الذي السالب املثال فإن باملثل :١٠ للمثال (١٥)
نجدها ال — االشتعال رسيعة أنها رغم — الزيتية املواد فانبعاثات نخربه، كما نفسه

حار. جسم من للتو منبعثة تكن لم ما حارة
طبيعة هو الحار بالهواء أقرنه الذي السلبي املثال بالضبط كذلك :١٠ للمثال (١٦)
لالحتكاك يتعرض أو يُحبَس لم ما حار كيشء نفسه الهواءَ نَخرب ال فنحن نفسه، الهواء

حار. آخر بجسم أو الشمس بهجري بوضوح ن يُسخَّ أو
معتاد هو مما برودة األكثر الطقس هو هنا أقرنه الذي السلبي املثال :١١ للمثال (١٧)
بالضبط الشمال، وريح الرشق ريح أثناء يحدث نجده والذي العام، من الوقت ذلك يف
لهطول ميًال فإن لذا الغرب؛ وريح الجنوب ريح مع املقابل النوع من طقًسا لدينا أن كما
الصقيع إىل وميًال الدافئ، الطقس يصاحب — الشتاء زمن يف وبخاصة — األمطار

البارد. الطقس يصاحب
زمن يف الكهوف يف املحبوس الهواء هو أقرنه الذي السلبي املثال :١٢ للمثال (١٨)
صفة ألن أوًَّال دقة: أكثر بحث إىل ِمنَّا تحتاج املحبوس الهواء طبيعة أن والحق الصيف،
شك، موضع يكون قد يشء هي ذاتها طبيعته يف والربودة الحرارة حيث من الهواء
ربما الربودة ويتلقى السماوية، األجرام تأثري من الحرارة يتلقى الهواء أن الواضح فمن
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الباردة األبخرة من للجو الوسطى املنطقة ى يَُسمَّ وفيما األرض، من انبعاث بواسطة
ربما بل الطلق، الهواء دراسة من الهواء طبيعة عىل الحكم يمكن ال ثَمَّ وِمْن والثلج،
الهواء يكون أن أيًضا الرضوري ومن املحبوس، الهواء درسنا إذا دقًة أكثر حكُمنا يكون
يطاله أن تسمح وال هي برودتها أو حرارتها عليه تضفي ال مواد من وعاء يف محبوًسا
عديدة بطبقات مغطاة خزفية ِبَجرٍَّة التجربة نُجري أن يجب لذا الخارجي؛ الهواء تأثري
لثالثة فيها الهواء ونحفظ َجيًِّدا ونختمها الخارجي، الهواء من يحميها لكي الجلد من

ُمدرَّج. برتومرت أو باليد إما الَجرة، فتح بعد القراءَة ونأخذ أربعة، أو أيام
والريش والجلود الصوف يف الحرارة كانت إذا فيما مماثل شكٌّ ثمة :١٣ للمثال (١٩)
الحيوانات، من منسلخة هي حيث من فيها متأصلة ضئيلة حرارة من تأتي إليها وما
الهواء انحباس ملجرد أو الحرارة، مع تنسجم التي والزيتية الدهنية طبيعتها بسبب أو
بالهواء االتصال عن يُعَزل هواء أي إن إذ السابقة، الفقرة يف عنه تحدثُت الذي وانعزاله
ليفية بمواد تجربًة إذن فلنُجِر الدفء، من معينة درجة — يبدو فيما — يمتلك الخارجي
الحظ الحيوانات. من منتزعة هي التي الحرير أو الريش أو الصوف من وليس الكتان من
املواد من برودة أقل هو واضح) بشكٍل هواءً يحِبس (الذي املسحوق من نوع كل أن أيًضا
عىل تحتوي (التي الرغوة نتخيل مثلما تماًما مسحوقة)، (غري كاملة وهي منها أتى التي

نفسه. السائل من برودة أقل هواء)
كان سواء شيئًا نجد ال فنحن بهذا، ملحق سلبي مثال هناك ليس :١٤ للمثال (٢٠)
تختلف األشياء هذه أن إال النار، بقرب يوضع عندما حرارًة يكتسب ال روحيٍّا أو ملموًسا
البعض بينما واملاء، والزيت الهواء مثل برسعة، الحرارَة يمتص بعضها أن يف بينها فيما
«قائمة يف يندرج هذا أن غري واملعادن،13 الحجر مثل: الحرارة، امتصاص يف ُ أبطأ اآلخر

.Table of Degrees الدرجات»
ال الرشر أن الحظ املثال: بهذا يقرتن واحد سلبي مثال إال هناك ليس :١٥ للمثال (٢١)
الحجر من دقيقة شظايا تقتطع لم ما — صلبة مادة أي أو — والصلب بالصوان يَُرضم
الناس، يعتقد كما بنفسه رشًرا يكوِّن ال يَُحك حني الهواء وأن نفسها، املادة من املعدن أو
وعندما املتَِّقد، الجسم وزن بسبب أعىل، إىل وليس أسفل إىل ينطلق نفسه الرشر أن كما

ُسخامية. مادٍة إىل يتحول ينطفئ

املوصالت. أجود هي واملعادن للحرارة، الت املوصِّ أردأ من األمر حقيقة يف فالهواء خطأ، 13
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أي نعرف ال فنحن املثال، بهذا يُلَحق سالب مثال هناك ليس أنه أعتقد :١٦ للمثال (٢٢)
أي يتصورون ال القدماء كان هنا من باالحتكاك، واضًحا دفئًا يَكتِسب ال ملموس جسم
الدوران بواسطة الهواء حك غري الحرارة السماوية األجرام بها تخلق أخرى قوة أو وسيلة
املقذوفة األجسام هل آخر: سؤاًال نسأل أن املوضوع هذا يف علينا ولكن والعنيف، الرسيع
إذ نفسه، االنفجار من الحرارة بعَض تكتسب املدافع) من املقذوفة الكرات (مثل اآلالت من
الريح من يظهر كما ن، يُسخِّ وال يَُربِّد املتحِرك الهواء إن تسقط؟ عندما ا ِجدٍّ حارًة نجدها
حرارة، تسبب التي بالرسعة ليست الحركة هذه مثل أن إال املنقبض، بالفم والنفخ والكري
حرارة. تولِّد ال أنها إذن َعَجَب فال جزيئاته، حركة وليست الهواء من كتلة حركة وهي

فاألعشاب املثال، هذا يف الدءوب البحث من مزيًدا نُجري أن ينبغي :١٧ للمثال (٢٣)
حرارة الكامنة، الحرارة من يشءٌ — يبدو فيما — بها والرطبة الخرضاء والخرضوات
ال بحيث وتُحبَس تتضامُّ عندما ولكن الصغرية، العينات يف باللمس تُدَرك ال ضئيلة
يظهر بل الفور، عىل حرارتها تظهر األخرى، إحداها تدفئ بل الهواء، إىل روحها تنرسب

املالئمة. املواد يف أحيانُا اللهب
الحي فالجري الدءوب، البحث من مزيًدا نُجري أن علينا أيًضا هنا :١٨ للمثال (٢٤)
متفرقة ذلك قبل كانت التي الحرارة تركيز بسبب أنها يبدو حرارة يولِّد باملاء يَُرش عندما
بواسطة وأُغِضبَت أُثريت النارية الروح ألن أو املخزونة)، النباتات عن سابًقا قلنا (كما
هذه أيَّ نبني أن وبوسعنا املضادة، الروح من والرفض الرصاع من يشء وحدث املاء، املاء
نفس له سيكون الزيت ألن املاء؛ من بدًال الزيت استعملنا إذا الصحيح السبب هو األسباب
من أكثر التجربة توسيع ويجب إثارتها، بدون املحصورة الروح مع التضام يف املاء تأثري

عليها. مختلفة سوائل وِبَرش الكليس، وصدئها مختلفة أجسام رماد باستخدام ذلك
للذوبان، وقابلية ليونة أكثر أخرى ملعادن السالب املثال بهذا يُقَرن :١٩ للمثال (٢٥)
وال باللمس، حرارة يسبب ال 14aqua Regis امللكي املاء بواسطة املذابة الذهب فُرقاقُة
الفضة ولكن أذكر)، ما (عىل الزئبق وال 15،aqua fortis القوي املاء يف املذاب الرصاص
— أوضح وبشكل — وكذلك أذكر)، ما (عىل النحاس وكذلك الحرارة، بعض تبعث
يف شديدًة حرارًة فقط يبعثان ال اللذان والصلب الحديد ذلك كل من وأكثر النحاس،

والبالتني. الذهب يُذيُب الهيدروكلوريك وحمض النيرتيك حمض من مزيج 14

النيرتيك. حمض 15
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املذيبات تخرتق إذ الرصاع، عن تتسبب الحرارة أن فيبدو لذا عنيفًة؛ وبقبقًة بل الذوبان
إذا ا أمَّ تقاِوم، ذاتها املواد بينما إربًا إربًا أجزاءَها وتمزق فيها وتحفر املواد تلك القوية

حرارة. تتولد فقلما أكرب بسهولة املواد أذعنَت
ذكرُت (كما الحرشات إال الحيوانات لحرارة سلبي مثال هناك ليس :٢٠ للمثال (٢٦)
— اليابسة بحيوانات مقارنًة — األسماك ففي أجسامها، حجم صغر بسبب سابًقا)،
الخرضوات يف ا أمَّ الحرارة، غياب وليس الحرارة من منخفضة درجة وجود املالَحظ فإن
حني نُسِغها يف وال الصمغية مادتها يف ال باللمس ُمدَركة حرارة ثمة فليس والنباتات
إن (إذ أجزائها يف سواء الحرارة، درجات يف كبريًا تنوًُّعا فنجد الحيوانات يف ا وأمَّ يُكَشف،
العارضة حاالتها يف أو جميًعا) تتفاوت األطراف ويف الدماغ ويف القلب حول الحرارة كمية

والحميات. العنيف الجسماني الجهد مثل
الطازجة غري الحيوان فضالت وحتى املثال، لهذا سلبيٍّا مثاًال نجد قلما :٢١ للمثال (٢٧)

للرتبة. تخصيبها من نرى مثلما كامنة، حرارة بها
يشبه فعٌل بشدة الالذعة الزيتية) أو املائية (سواء للسوائل :٢٣ ،٢٢ للمثال (٢٨)
ولكن البداية، يف للمس حارة تكن لم وإن النهاية، يف وحرقها األجسام تمزيق يف الحرارة
يذيب امللكي فاملاء تالمسه، الذي الجسم مسامية وعىل قابليتها عىل يتوقف مفعولها
وكالهما الذهب، يذيب وال الفضة يذيب القوي املاء بينما الفضة، يذيب ال ولكن الذهب،

البقية. وهكذا الزجاج يذيب ال
لرتى القار؛ وعىل الشمع وعىل الزُّبد وعىل الخشب عىل الكحول َجرِّب :٢٤ للمثال (٢٩)
يف الحرارة خواص تماثل خواصَّ له أن يبني ٢٤ فاملثال بحرارته، يذيبها كان إذا ما
وُصبَّ قمته، من مقعر ُمدرَّج16 ترمومرت باستخدام تجربة أيًضا أَْجِر التحميص، إحداث
يسبب كان إذا ما وانظر حرارته، لتحفظ بغطاء وأغلقه التقطري َجيِّد كحوًال تجويفه يف

حرارته. بفعل الرتمومرت يف املاء هبوط
املعدة، يف حرارًة وأشد الَحلق، يف حارٌة الحرِّيفة واألعشاب التوابل :٢٥ للمثال (٣٠)
تُفتَح عندما بأنه البحارُة وينبئنا الحرارية، تأثرياتها تؤتي أخرى مواد أية عىل إذن الِحظ
وااللتهاب الحمى من خطٌر فهناك طويلٍة ملدٍة انغالقها بعد فجأًة التوابل من كبرية كميات

.vitrum graduum sive calendare حرفيٍّا: 16
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التوابل هذه كانت إذا ما ملعرفة تجربة إجراء إذن بوسعنا يُخِرجها، أو يُقلِّبها َمْن عىل
الدخان. يفعل مثلما عليها املتديلِّ واللحم السمك ف تُجفِّ تُسَحق عندما واألعشاب

الزاج، وزيت كالخل الباردة األشياء من كلٍّ يف ونفاذ الذع تأثري هناك :٢٦ للمثال (٣١)
وتأثريًا الحية، املواد يف أمًلا يسبب لذلك وكالهما وأشباهه، الِعرتة كزيت الحارة واألشياء
يف ألم أي هناك وال لهذا، سلبي مثال أي هناك وليس الحية، غري لألجزاء وأكوًال ممزًِّقا

الحرارة. بإحساس مصحوب غري الحيوان
ذلك يكن وإن والربودة، الحرارة بني مشرتكة كثرية تأثريات ثمة :٢٧ للمثال (٣٢)
والربد أيديهم، يحرق كأنما فرتة بعد الثلج أن يجدون بيُة فالصِّ مختلفة، ِجد بطريقة
تفعل مثلما األجساَم تُقلِّص والحرارة الحرارة، تفعل ما بقدر الفساد من اللحم يحفظ

الربودة». «دراسة يف وأمثالها املسائل هذه نتناول أن األنسب من ولكن الربودة،

البحث محل الطبيعة فيها توجد التي األمثلَة العقل أمام نعرض أن علينا ثالثًا: (١٣)
بمقارنة أو نفسه، املوضوع يف ونقصانها زيادتها بمقارنة ذلك يتم قد معينة، بدرجة
اليشء هي اليشء صورة دامت فما وآخر، موضوع بني مختلفة موضوعات يف مقدارها
وكما الحقيقي عن الظاهر يختلف كما إال صورته عن يختلف ال اليشء دام وما عينه،
ذاته؛ ويف حقيقته يف اليشء عن لنا يتبدَّى كما اليشء يختلف أو الداخل عن الخارج يختلف
لم ما الحقة الصورة مأخذ تُؤخذ أن يمكن ال الطبيعة أن بالرضورة ذلك عىل يرتتب فإنه
القائمة هذه عىل أُطِلُق لذا بزيادتها؛ وتزداد املعنية الطبيعة بنقصان دائًما تنقص تكن

املقارنة». قائمة أو الدرجات «قائمة

الحرارة حالة يف املقارنة أو الدرجات قائمة :٣ قائمة

ُمدَركة حرارة درجة أي اإلطالق عىل تتضمن ال التي املواد تلك عن أوًَّال سأتحدث لذا
قابلية أو للحرارة استعداد … الكامنة الحرارة من نوع عىل مشتملة تبدو أنها غري باللمس
لشدتها وأعرض للمس، الحارة أو بالفعل الحارة األشياء إىل ذلك بعد أنتقل ثم للحرارة،

ودرجتها.

فال األصل، من طبيعته يف حار هو يشء وامللموسة الصلبة األجسام بني يوجد ال (١)
واملياه حارة، أنها ُوِجَد حيوان جثة وال خشب وال ر ُمتَحجِّ وال كربيت وال معدن وال حجر
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أو األرض تحت لهب بواسطة سواء َعَرًضا، ن تَُسخَّ أنها يبدو الطبيعية الينابيع يف الحارة
أجسام باحتكاك أو األخرى، الجبال من وعدد Etna إتنا من تنفجر كالتي نار بواسطة
من درجة أي إذن ثمة ليس والقصدير. الحديد ذوبان من املتسببة الحرارة مثل معينة
يف ليس فالخشب الربودة، درجات يف تختلف ولكنها الحية، املواد يف امللموسة الحرارة

الربودة». درجات «قائمة تحت يندرج هذا أن غري املعدن، برودة
الحية غري املواد من الكثري فنجد االشتعال وقابلية الكامنة الحرارة بخصوص ا أمَّ (٢)

الصخري. وامللح والنافثا الكربيت مثل بشدة، لذلك قابلة
حرارتها من كامنة ببقايا محتفظة تظل قبل من حارة كانت التي األشياء (٣)
أو الرماد وربما — الجري ويحتفظ الحيوان، بحرارة الحصان روث يحتفظ مثلما السابقة،
معينة بسوائل الحصان روث يف املدفونة األجساُم تنضح هكذا النار، بحرارة — السخام

آنًفا. بينُت كما باملاء يُنَضح حني الجري يف الحرارة تنبعث وهكذا وتتحلل،
أنه ُوِجد النسغ) أو (كالراتنج نبات من جزء أو نبات ثمة ليس الخرضوات وبني (٤)
وبعض بالفعل، تسخن آنًفا) قلنا (كما املخزونة الخرضاء األعشاب أن إال للمس، حار
للمس حتى بل واملعدة، للحلق أي الداخيل، للمس بارد والبعض حار أنه ُوِجد الخرضوات

واملراهم). الكمادات حالة يف (كما معينة فرتة بعد الخارجي
تُفَصل أو تموت أن بعد الحيوانات أجزاء بني من البرشي للمس حارٍّا ُوِجَد يشءٍ ال (٥)
فيبدو ذلك ومع ويُدَفن، يُحَرص لم ما حرارته يفقد الحصان روث وحتى الجسم، من
بها الحيوانات جثث كذلك الحقول، تسميد عملية يف كما كامنة حرارة به روث كل أن
كلَّ دفناٌت تتم حيث — املقابر يف األرض أن فنجد النوع، هذا من كامنة أو مسترتة حرارة
كثريًا أرسع الدفن الحديث الجسَد تلتهم التي الخفية الحرارة من نوًعا تكتسب — يوم
اللني القماش من نوًعا يعرفون كانوا الرشق يف الناس إن ويُقال: النقية، األرض تفعل مما
بواسطة بلطف فيه امللفوف الزُّبد صهر يمكنه كان الطيور ريش من املصنوع الناعم

الخاص. دفئه
وامللح البحر ورمل والطباشري بأنواعه الروث مثل — الحقول ب تَُخصِّ التي األشياء (٦)

الحرارة. إىل معنٌي َميٌل لها — شابه وما
يمكن درجة إىل تصل لم وإن فيه، ضعيفة حرارة من آثار عىل يشتمل تعفن كل (٧)
كائنات إىل وتتحلل تتعفن التي والجبن اللحم قبيل من األشياء فال باللمس، بها اإلحساس
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أن غري للمس، دافئة أشياء هي الظالم يف يومض الذي املعطن الخشب وال صغرية،17
رة. منفِّ قوية رائحة يف أحيانًا تتمثل املتعفنة األشياء حرارة

فيما — هي البرشي للمس حارة كأشياء املدَركة املواد يف للحرارة األوىل الدرجة إذن (٨)
(كما الدنيا فالدرجة الدرجات، من ا ِجدٍّ واسع نطاق لها التي الحيوانات حرارة — يبدو
الشمس أشعة حرارة درجة تبلغ قلما العليا والدرجة باللمس، تُدَرك تكاد ال الحرشات) يف
عن يُقال ولكن اليد، تحتملها ال بحيث الشدة من وليست َحرٍّا، األشد واملواسم املناطق يف
إنهم يُقال: اليبوسة، الشديدة الجسمية والِبنية الِجِبلَّة ذوي من آخر ونفٍر قنسطنتيوس

تحرتق. أن تلمسهم التي اليد تكاد بحيث يسخنون شديدة حمى أصابتهم إذا كانوا
الخمر جراء ومن الجسماني، والجهد الحركة جراء من الحيوانات حرارة ترتفع (٩)

األلم. ومن الحارقة الحميات ومن الجنس ومن واألكل
قشعريرة البداية يف تأخذها املتقطعة الحميات بنوبات الحيوانات تُصاب عندما (١٠)
الحميات حالة يف البداية منذ ترتفع مثلما للغاية، حرارتها ترتفع ما رسعان ولكن وبرد،

واملهِلكة. الحارقة
مثل الحيوانات، مختلف يف املقارنة الحرارة يف البحث من مزيًدا نُجري أن علينا (١١)
األسد عند الحرارة مثل: أيًضا، للنوع ووفًقا والطيور، والثعابني األربع وذوات األسماك
هي الطيور وأن داخليٍّا، حرارة األقل هي األسماك أن الشائع فالرأي واإلنسان، والحدأة

والعصافري. والصقور الحمام وبخاصة حرارة، األعىل
مختلف يف نفسه، الحيوان يف املقارنة الحرارة يف البحث من مزيد إجراء علينا (١٢)
الخارجي اللحم من حرارة وأقل الحرارة، متوسط واملنيُّ والدم فاللبن وأجزائه، أعضائه
يف الحرارة درجة يف بالبحث اآلن حتى أحٌد يقم لم كذلك والتهيج، الحركة أثناء للحيوان

إلخ. … والقلب واملعدة الدماغ
يُعتَقد ولكن الخارج، من باردة جميًعا الحيوانات تكون البارد والطقس الشتاء يف (١٣)

املعتاد. من حرارة أعىل بل حارة الداخل يف أنها
حرارة فإن اليوم، ومن العام من األوقات أَحر ويف العالم من جزء أَحر يف حتى (١٤)
األشد الصوفان حتى أو القش أو الخشب تسفع أو تحرق درجة تبلغ ال السماوية األجرام

وتأتي الخاص، جنسها سليلة هي الحرشات هذه أن عرفنا فقد اآلن ا أمَّ القديم، الرأي هو هذا كان 17

التعفن. عىل امُلِرشفة األجسام يف قبل من عشريتها وضعته بيض من
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بخاًرا تبَعث أن يمكن أنها غري الحارقة، العدسات بواسطة الحرارة تَُكثَّف لم ما جفاًفا،
الرطبة. املادة من

األشد إنه يُقال: فاملريخ أبرد، وبعَضها أََحرَّ النجوم بعَض تجعل الفلكيني تعاليم (١٥)
أبردها وُزَحل بارد، إنه فيُقال: القمر ا أمَّ الزُّهَرة، ثم املشرتي يليه الشمس بعد َحرٍّا
«قلب يليه حرارة، األعىل هو اليمانية» «الشعرى إن يُقال: الثابتة النجوم وبني جميًعا،

إلخ. … «الكلب» ثم الصغري» «امللك أو األسد»
حرارة بََعثَت Zenith مت» «السَّ من أو العمودي الخط من الشمس اقرتبت كلما (١٦)
«املشرتي» ف الحرارية، لدرجتها وفًقا األخرى الكواكب عىل أيًضا هذا ينسحب وربما أكرب،
تحت يكون عندما منه «األسد» أو «الرسطان» تحت يقع عندما حرارًة أعىل يكون مثًال

«الدلو». أو «الَجْدي»
حرارًة تبعث أن األخرى الكواكب ومن نفسها الشمس من ع نتوقَّ أن أيًضا ينبغي (١٧)
— األرض من القرتابها — لألرض) مدارها يف نقطة (أقرب «الحضيض» يف تكون عندما
إذا ولكن األرض)، عن مدارها يف نقطة (أبعد «األوج» يف تكون عندما تبعثها مما أكرب
الوقت يف العمودي الخط إىل وأقرب «الحضيض» يف تكون أن منطقة أي يف للشمس تأتَّى
ويف «الحضيض» يف فيها تكون منطقة يف تكونه مما حرٍّا أشدَّ ستكون أنها بد فال نفسه
حيث من الكواكب الرتفاعات مقارنًة دراسًة نعقد أن علينا فإن ثَمَّ وِمْن َميًْال؛ أكثر موقع

املختلفة. املناطق يف عنه وميلها العمودي الخط من اقرتابها
بمقربة تكون عندما َحرٍّا أشد تكون األخرى والكواكب الشمس أن أيًضا يُعتَقد (١٨)
األسد» «قلب من أقرب تكون فإنها األسد برج يف الشمس كانت فإذا أكرب، ثابتة نجوم من
تقع عندما منها الكلب» و«نجم اليمانية» و«الشعرى العذراء» و«سنبلة األسد» و«ذيل
نفرتض أن وينبغي العمومي، الخط إىل أقرب ذلك رغم تكون حيث الرسطان، برج يف
مفروشة ألنها باللمس)؛ مدَركة غري تكن (وإن أكرب حرارًة تبعث السماء أجزاء بعض أن

األكرب. النجوم وبخاصة النجوم، من أكرب بعدد
من وباالقرتاب بالتعامد طرق: بثالث السماوية األجرام حرارة تزداد عامة بصفة (١٩)

النجوم. مع الرتافق أو وبالتجمع الحضيض
تَِصلُنا) (كما أيًضا السماوية األشعة وحرارة الحيوانات حرارة فإن عامة بصفة (٢٠)
السوائل عن وأيًضا املتَِّقدة، األجسام وعن اللهب، أنواع أخف حتى اللهب، عن كثريًا تختلف
شكله يف حتى — الكحول فَلَهُب شديًدا، تسخينًا بالنار ن يُسخَّ عندما نفسه الهواء أو
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تقدر ال ما وهو الورق، أو الكتان أو القش إشعال عىل قادًرا يظل — املركَّز غري الطبيعي
حارقة. عدسات بدون الشمس حرارة أو الحيوانات حرارة عليه

املشتعلة، واألشياء اللهب حرارة يف والضعف القوة من درجات ذلك رغم هناك (٢١)
جميع فبني عابًرا، مروًرا عليها نمرَّ أن علينا فإن بعناية تُدَرس لم إنها حيث ولكن
الوميض أو املستنقع وهج باستثناء ربما ألطفها، الكحول لهب أن يبدو اللهب رضوب
النباتية املادة من الصادر اللهب — أفرتض فيما — ذلك ييل الحيوانات، عرق من الصادر
اللهب كثريًا عنها يختلف وال اليابسة، واألوراق مار السَّ ونبات كالقش واملسامية الخفيفة
من األنواع تلك وبخاصة الخشب، لهب ذلك بعد يأتي ربما والريش. الشعر من الصادر
(التي ثقًال األقل األخشاب لهب بأن علًما القار، أو الراتنج عىل احتواءً األقل الخشب
لديه َمْن كل ذلك يعرف وجذورها، األشجار جذوع لهب من ألطف ُحَزم) يف عادًة تُربَط
ييل األشجار، وفروع الحطُب فيها يُجدي ال حيث الحديد، تصهر التي باألفران خربة
إليها وما والشمع الحيواني والشحم الزيت من الصادر اللهب — أعتقد فيما — ذلك
وأشد والراتنج، القار يف فيوجد قوة األشد اللهب ا أمَّ اللسع، الهينة الدهنية املواد من
ويف الخام) املادة إفراغ (بعد واألمالح الصخري وامللح والنافثا والكافور الكربيت يف منه
التي املختلفة وأنواعه (wild fire عليها يُطَلق (التي اإلغريقية والنار كالبارود، مركباتها

باملاء. إطفاؤها يسهل ال بحيث عنيدة حرارة لديها
وعنيف قوي لهب هو الرديئة املعادن بعض من يصدر الذي اللهب أن أيًضا أعتقد (٢٢)

البحث. من مزيد إىل تحتاج األشياء هذه كل ولكن ا، ِجدٍّ
أنه تبني فقد سبق، ما كل قوته يف يفوق الشديد الربق من املنبعث اللهب أن يبدو (٢٣)
من األخرى الرضوب تلك عليه تقدر ال ما وهو قطرات، إىل املَطرَّق الحديد حتى يصهر

اللهب.
دراسًة ينل لم ما وهو املشتعلة، األجسام يف الحرارة من مختلفة درجات هناك (٢٤)
النار، به لنقدح نستخدمه كالذي الصوفان، لهب هو أضعفها أن وأعتقد اآلن، حتى جادًة
إلشعال يستخَدم الذي الجاف القيطان أو املسامي الخشب من املنبعث اللهب وكذلك
حتى املسخن — إليه وما — أيًضا والقرميد املتقد الفحم أو الخشب ذلك ييل املدفع،
كالحديد املشتعلة املعادن هو أعتقد فيما جميًعا املشتعلة املواد أحر ولكن االشتعال،

البحث. من مزيد إىل يحتاج هذا ولكن إلخ، … والنحاس
املتقد الحديد اللهب، أنواع بعض من حرارًة أشد أنها ُوِجَد املتقدة األجسام بعض (٢٥)

الكحول. لهب من وإتالًفا حرارًة أكثر مثًال
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أو املغيل كاملاء — فحسب بالنار املسخنة بل املتقدة غري املواد من أن ُوِجَد كذلك (٢٦)
املتقدة. واملواد اللهب رضوب من كثريًا حرارته يف يفوق ما — األفران يف املحبوس الهواء
بالنفس، والنفخ بالكري النفخ حاالت يف ذلك ترى أن وبوسعَك الحرارة، تزيد الحركة (٢٧)
بالنفخ. تضطرم حتى الهادئة أو الخامدة بالنار تنصهر وال تذوب ال األصلَب املعادَن فتجد
عدسٌة ُوِضَعت إذا ييل: ما أذكر) ما (عىل فيها يحدث حارقٍة بعدساٍت تجربًة أجِر (٢٨)
أو توقده ال فإنها لالحرتاق، قابل جسم من بوصات) (تسع ِشرب بُعد عىل (مثًال) حارقة
(مثًال) بوصات خمس مسافة عىل ُوِضَعت أنها لو بها تحرقه التي الرسعة بنفس تحرقه
رغم وبؤرتها األشعة مخروط إن بوصات. عرش مسافة إىل وببطء بالتدريج ُسِحبَت ثم

الحرارة. تأثري تزيد الحركة مجرد ولكن والبؤرة، املخروط نفس هما ذلك
مما أكثر الريح عكس تمتد قويٌة ريٌح تهب عندما تحدث التي الحرائق أن يُعتَقد (٢٩)
يتقدم إذ حركته من أرسع بحركٍة الريُح تََهن عندما يرتد اللهب ألن وذلك الريح؛ مع تمتد

مواتية. الريح تكون عندما
ويعمل، فيه يتحرك لكي فارغ مكان لديه يكن لم ما يزداد أو اللهب يضطرم ال (٣٠)
يزيده وانحباسه اللهب انضغاط حيث — شابَه وما — للبارود املتفجر اللهب حالة يف إال

رضاوة.
رقيٍق، معدنيٍّ لوح من مصنوًعا سنداٌن كان فإذا باملطرقة، كثريًا السندان يسخن (٣١)
للمطرقة، املستمرة الرضبات تحت املتقد كالحديد يحمر أن يمكن أنه نفرتض أن لنا فإن

بالتجربة. يثبت أن لذلك ينبغي ولكن
تنطفئ فإنها فيه، لتتحرك للنار مكان بها التي املشتعلة املسامية املواد حالة يف (٣٢)
الشمعة ذبالة أو الصوفان يُطَفأ عندما يحدث كما قوي، بضغط حركتها أُخِمَدت إذا للتو
أو مطِفئ بغطاء النباتي الفحم قطعة أو املشتعل الفحم حتى أو املصباح أو املشتعلة

الفور. عىل النار نشاط فيتوقف ذلك، إىل ما أو القدم تحت تُهَرس
نفسه واألمر االقرتاب، لدرجة وفًقا الحرارة يزيد حار جسم من اليشء تقريب (٣٣)

للرؤية. قابليتُه زادت الضوء من اليشءَ َقرَّبت فكلما الضوء، حالة عىل ينسحب
لهب فوجود املختلفة، املواد تُمَزج لم ما الحرارة يَزيد املختلفة الحرارات تضام (٣٤)
سكب أن إال اآلخر، حرارة منهما كلٌّ يزيد أن شأنه من املكان نفس يف صغري ولهب كبري

امُلغَىل. املاء هذا يُربِّد مغيل ماء يف دافئ ماء
الصدور يف تستمر فالحرارة الحرارة، يزيد حار جسم مع التجاور استمرار (٣٥)
يف غرفًة يدفئ ال مثًال فاللهب فتُضاِعُفها، مسبًقا املوجودة بالحرارة واالمتزاج واالنبعاث
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الشمعة أو فاملصباح الضوء، عىل ينطبق ال هذا ولكن ساعة، يف يدفئها مثلما ساعة نصف
البداية. يف تُصِدره كانت مما أكثر ضوءًا هناك ببقائها تُصِدر ال معينة نقطة يف املوضوعة
أن يمكنك مثلما الحرارة، تزيد أن شأنها من محيطٍة برودة من القادمة االستثارة (٣٦)
انحباس عن ناجم هذا أن أعتقد وال القارس، الربد يف تشب التي الحرائق حالة يف تَرى
العصا أو فالهواء استثارتها، أيًضا بل فحسب، االتحاد) من نوع (وهو وانضغاطها الحرارة
ذلك من أبعد ترتد بل عليها، كانت التي النقطة إىل فحسب ترتد ال بشدة تُلَوى أو تُثنى التي
يف — القبيل هذا من يشء أو — عصا بوضع دقيقًة تجربًة إذن فلنُجِر املعاكسة، الجهة يف
وسطه.18 يف أم اللهب أطراف يف أرسع نحٍو عىل يجري االحرتاق كان إذا ما ومالحظة اللهب،
الضئيلة الحرارة حتى أنه كيف أوًَّال الحظ الحرارة، لقابلية عديدة درجات ثمة (٣٧)
حرارة فحتى للحرارة، قابلية األقل األجسام حتى الدفء، بعض وتُدِفئ تَُغريِّ الضعيفة
عليها تقبض آخر معدن أي من أو الرصاص من كرة عىل الدفء من شيئًا تُضفي اليد
دون املواد جميع يف ذلك يحدث وإثارتها! الحرارة انتقال أسهل فما وجيزة، لفرتة اليد

فيها. ظاهر تغري أي حدوث
يتبدَّى الهواء، هو لها وفقدانًا للحرارة اكتسابًا نعرفها التي جميًعا املواد أرسع (٣٨)
كالتايل: ن تتكوَّ التي الطقس) قياس (زجاجات الثرمومرتات يف نحو أفضل عىل ذلك
فوهتُها تتجه بحيث َوَضْعَها واقلبها طويلة، رفيعة ورقبة أجوف بطن لها زجاجًة أحِرض
يمس األنبوبة نهاية تجعل بحيث ماء، عىل يحتوي آخر زجاجي وعاء داخل أسفل إىل
عىل وثابتة واقفة تكون بحيث الحافة عىل قليًال مائلة نفسها األنبوبة بينما الوعاء، قعَر
بحيث الحافة، عىل الشمع من قليًال ضع ذلك ل تُسهِّ ولكي إليه، ومستندة الوعاء فوهة
التي الحركة فيعوق الهروب من الهواءَ فيمنع الوعاء فوهة يسدَّ أن دون األنبوبة يثبِّت

والرهافة. الدقة شديدة حركة هي والتي اآلن، عنها سنتحدث
الزجاجة) بطن (أي األعىل جزئها تدفئة يجب الثانية يف األوىل الزجاجة إدخال قبل
بعد بالحرارة)، تمدد (الذي الهواء فإن وصفتُها التي بالطريقة وضعها عند ثم النار، عىل

الجزء يكون أن حقيق اللهب مركز أن بيكون استنتج فقد األعىل، الحرارة سبب هو التكثيف كان إذا 18
الصحيح، السبب هو بيكون حددها التي األسباب من يشء أال الحقيقة ولكن بالعكس، والعكس األََحر
الغرفة داخل إىل برسعة يضغط البارد الكثيف فالهواء أرسع، الهواء تيار ألن أكرب؛ بسعة يحرق فاللهب

املدخنة. اتجاه ويف أة املدفَّ
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نفس إىل نفسه ويُقلِّص سيعود اإلضافية، الحرارة يفقد ألْن كاٍف وقت له تُِرَك أن
أعىل إىل املاء وسينجذب باملاء، الغمر لحظة العام أو الخارجي بالطقس الخاصة األبعاد
األوراق من طويلة نحيلة شقة باألنبوبة نلصق أن يجب املتناسبة، بالدرجة األنبوب يف
يف أو الدفء يف الطقس يأخذ إذ — عندئٍذ سرتى تريد، مثلما عديدة بدرجات مة مقسَّ
الطقس يف نفسه ويمدد البارد الطقس يف أقل حيز إىل نفسه يكمش الهواء أن — الربودة
الهواء. تمدد مع املاء وانخفاض الهواء انكماش مع املاء ارتفاع يف سيتمثل ما وهو الدافئ،
بحيث البرشية، اللمس حاسة من بكثرٍي وأرهف أدق والربودة للحرارة الهواء حساسية إن
األنبوبة، قمة عىل توضع إذ اليد حرارة حتى بل النََّفس، حرارة أو الشمس من شعاًعا إن
تمتلك الحيوانات روح أن أعتقد أني إال املاء، مستوى يف واضًحا فوريٍّا انخفاًضا تُسبِّب

الجسم. كتلُة وتُبَلُِّدها تعوقها ولكن بكثري، رهافًة أكثر والربودة للحرارة قابلية
تم التي األجسام تلك اعتقادي يف هي الهواء بعد للحرارة حساسية املواد أكثر (٣٩)
والذوبان االنصهار يف تبدأ فهي والثلج، الجليد مثل بالربد، وانضغاطها حديثًا تغريها
إليها وما والزبد كالزيت الدهنية املواد ثم الزئبق، ربما هذه بعد يأتي حرارة، أهون مع
وبخاصة بسهولة ن تُسخَّ ال التي واملعادن الحجارة النهاية يف ويأتي املاء، ثم الخشب ثم
لذا ا؛ ِجدٍّ طويلة ملدة فعًال بها تحتفظ حتى حرارًة تكتسب إْن ما أنها غري الداخل، من
املاء من حوض يف وُغِمَر ُغِمَس ثم تسخينه تم الذي — الحديد أو الحجر أو القرميد فإن

تقريبًا. ساعة ربع ملدة ملسه يمكن ال بحيث الحرارة من ا ِجدٍّ بكثري يحتفظ — البارد
حار، جسم بقرب يُوضع عندما احرتاِره رسعة زادت الجسم كتلُة َصُغَرت كلما (٤٠)

عينية.19 ملادٍة مناوئة — ما بشكٍل — هي خربتنا يف نعرفها حرارة كل أن يثبت وهذا
فاملاء البرشي، وباللمس بالحواس يتعلق فيما ونسبي متفاوت يشء الحرارة (٤١)

حارة. اليد كانت إذا بارًدا يَُحسُّ ولكنه باردة، اليد كانت إذا حارٍّا يَُحسُّ الفاتر

ما كثريًا إذ أقدمه، الذي التاريخ هذا عىل قارص هو كم بسهولة شخص أي يرى قد (١٤)
البحث»، من مزيًدا «أجِر أو تجربة» «أجِر عبارات استخدام إىل السابقة القوائم يف أُضَطرُّ

الحرارة تنترش عندما بالطبع ولكن للحرارة، الت موصِّ أفضل هي الصلبة األجسام أن والصواب خطأ، 19

كلها. الحرارة» «كمية وحده امتص أنه لو عليه يكون عما جزء كل يف تقل فإنها كبرية، كتلة يف
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وحكايات تقاليد أضع الثابتة والشواهد املحقق التاريخ من بدًال أنني حقيقة عن ناهيك
فيها). مشكوك سلطتها أو مصداقيتها أن إىل نوَّهُت (وإن

وبعد الذهن»، أمام الشواهد «عرض الثالثة القوائم هذه ووظيفة مهمة عىل أطلقُت (١٥)
مثال كل «عرض» إىل فباإلضافة العمل، يف نفسه «االستقراء» يبدأ أن يجب العرض تم أن
معها تزيد أيها تظهر، ال أو املعنية الطبيعة مع دائًما تظهر طبيعة أية نكتشف أن يجب
عىل ذلك يفعل أن العقل حاول إذا أَعم، لطبيعٍة آنًفا) قلنا (كما ا َحدٍّ تَُعد وأيها تقل، أو
وتخمينات أوهام ستربز هنالك لحاله)، تُِرَك إذا دائًما سيفعله ما (وهو إيجابي20 نحٍو
عن يُناِفح أن املرءُ يؤثِر لم ما يوم، كل تصحيح إىل تحتاج ومبادئ محددة غري وأفكار
بحسب أسوأ أو أفضل ستكون — شك بغري — هذه كانت وإن املدرسيني)، (كشأن الباطل
ربما أو — وبارئها) الصور (خالق وحده هللا أن غري يعمل، الذي الفكر وذكاء قدرة
التفكري. بداية ومنذ باإليجاب بالصور مبارشًة معرفًة يملك َمن — العليا والعقول املالئكة
«األمثلة خالل من إال ينطلق أال عليه َر ُقدِّ الذي اإلنسان، قدرة فوق هذا أن املتيقن ِمن

ُمستبَعد. هو ما كل يستنفد أن بعد إال اإليجابية» «األمثلة إىل يخلص فال السالبة»،

هو الذي بالعقل بل بالنار ال للطبيعة، واستخالٍص كامٍل بتحليٍل نقوم أن ينبغي لذا (١٦)
غري املفردة الطبائع استبعاد أو رفض هي الصحيح «االستقراء» ل األوىل واملهمة إلهية، ناٌر
الطبيعة فيه توجد ال شاهٍد يف املوجودة أو املعنية، الطبيعة فيه توجد شاهد يف املوجودة
هذه تزيد عندما وتقل املعنية الطبيعة فيه تقل شاهٍد يف تزيد أنها ُوِجَد التي أو املعنية،
ثمة سيتبقى قويٍم نحٍو عىل و«االستبعاد» «الرفض» إجراء يتم أن قبل وليس الطبيعة،
األفكار تبددت (وقد ومحددة وصادقة وصلبة إيجابية صورٌة شئت) إن القارورة قاع (يف
التفايف، بطريٍق إليه نصل أن علينا ولكن هذا، نقول أن السهل من دخان)، إىل اآلن الطيارة

الغاية. هذه بلوغ يف يساعدنا أن يمكن يشء أي أغفل أال ذلك رغم جهدي وسأحاول

confirmation/ «التأييد/التحقيق» ل بانحياٍز أو السالبة دون املوجبة للشواهد بالتفاٍت أي 20

شذرة ل، األوَّ الكتاب (انظر: disconfirmation/falsification «التفنيد/التكذيب» دون verification
.(٤٦

109



الجديد األورجانون

تلك بها أعني أنني أحٌد يحسبن فال الهام، الدور هذا مثل «الصور» ل أعزو كنُت إذا (١٧)
اليوم. حتى وأفكاُرهم الناس تأمالُت عليها َدَرَجت التي الصوَر

قلُت) (كما هي التي املركَّبة، الصور عن الحايل الوقت يف أتحدث ال أوًَّال فأنا
والورد والنرس األسد مثل: األشياء، يف معهود هو كما البسيطة الطبائع من تجمعات
latent الكامنة» «العمليات إىل آتي عندما أتناولها أن مالئًما وسيكون إلخ، … والذهب
ى يَُسمَّ فيما توجد كما واكتشافها latent structures الكامنة» و«البنيات processes

املركَّبة. الطبائع أو substances الجوهر
أي البسيطة) الطبائع تناول عند (حتى أعني أنني عىل يُفَهم أال يجب قلتُه ما إن ثم
فحني التحديد، سيئة أو اإلطالق عىل مادة يف محددة غري سواء مجردة، أفكار أو صور
التي (املحض) البسيط الفعل وحدود القوانني تلك ببساطة أعني فإنما الصور عن أتحدث
املادة من نوع كل يف الوزن، الضوء، الحرارة، قبيل من بسيطة طبيعة أي ن وتكوِّ تنظم
أو الحرارة قانون هي هي الضوء صورة أو إذن الحرارة صورة لها. القابل واملوضوع
فعندما ولذا العميل؛ الجانب وعن ذاتها األشياء عن أنعزل أن يل يكون وما الضوء، قانون
بصورة ترتبط ال «الخفة أو الِخفة»21 «ترفض الحرارة صورة بحث يف (مثًال) أقول
أن املمكن «من أو خفيف»، جسم يف حرارًة تُحِدث أن املمكن «من قلُت: فكأنني الحرارة»،

خفيف». جسٍم عن تمنعها أو حرارة تسحب
ألنها اليشء؛ بعض مجرد صنٍف من أيًضا صوري أن شخص أي تصور إذا ولكن
تبدوان النار وحرارة املساوية األجرام حرارة إن (إذ متباينة بعنارص وتتحد تمتزج
يف الظاهرية الحمرة عن ا ِجدٍّ مختلفة إليها ما أو الورد وحمرة بعيًدا، اختالًفا مختلفتني
بطعنة أو بالحرق واملوت بالغرق املوت كذلك ماسة، أو أوبالٍة22 أشعة يف أو قَزح قوس
الحرارة طبيعة وجود يف تلتقي فكلها ذلك ومع بالجوع، أو دماغية بسكتة أو سيف
أَْرس يف أو العادة، أرس يف واقع عقله أن هكذا يفكر َمْن كل وليعلم واملوت)، والحمرة
اختالفها رغم — األشياء هذه أن املؤكد فمن الناس، آراء أو لألشياء السطحي املظهر
واملوت، والُحمرة الحرارة يحكم الذي القانون أو الصورة يف متماثلة هي إنما — وتباينها
وتنفتح لألشياء الشائع املجرى من وتنعتق تتحرر أن البرشية القدرة عىل املتعذر ومن

.Reject rarity 21

(املورد). جميًال ًا تغريُّ ألوانه تتغري كريم حجٌر opal األوبال 22
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اللثام وإماطة الصور هذه بكشف إال األداء من جديدة وطرائق جديدة قدرات إىل وتسمو
غاية يف نقطة وهي — الطبيعة يف الوحدة هذه عن الحديث من أفرغ أن وبعد عنها،
الباطنة أو املعتادة سواء وتفريعاتها، الطبيعة أقسام عن الحًقا أتحدث سوف — األهمية

موضعه. يف لذلك وأعرض الصميمة،

«قوائم خالل من ُوِجَد التي الطبائع رفض أو الستبعاد مثاًال أقدِّم أن اآلن عيلَّ (١٨)
كافية فحسب القوائم ليست أنه مالحظة مع الحرارة، صورة يف تندرج ال أنها الحضور»
مما الواضح فمن تحتها، املندرجة الفردية األمثلة من مثال كل بل ما، طبيعٍة «رفض» ل
الوضوح أجل من — أني غري ما، «صورة» عن فرضيًة يقوِّض مضاد» «مثال كل أن قلتُه
أكثر أو مثالني أحيانًا أقدم قد — القوائم استخدام لكيفية التبيني من مزيد أجل ومن

لالستبعاد.

الحرارة صورة من رفضطبائع أو الستبعاد مثال

العنارص. طبيعة تُْستَبَْعد الشمس أشعة إىل بالنظر (١)
تكون ما أبعد (وهي األرض جوف يف الباطنية النار وبخاصة الشائعة، بالنار (٢)

السماوية. الطبيعة تُْستَبَْعد السماوية)، األجرام بأشعة تأثًُّرا وأقل
الخارجية واألجزاء والخرض املعادن (أي أنواعها بجميع األجسام أن إىل بالنظر (٣)
جسم أي أو النار من االقرتاب بمجرد تسخن إلخ) … والهواء والزيت واملاء للحيوانات

لألجسام. الدقيقة األنسجة شتى تستبعد ساخن،
أن دون حرارة األخرى األجسام تعطي التي نة امُلَسخَّ واملعادن الحديد إىل بالنظر (٤)
حرارة. فيه آخر جسم مادة من املزج أو االنتقال يستبعد مادتها، أو وزنها من شيئًا تفقد
نَت ُسخِّ التي الصلبة واملواد املعادن وأيًضا الحار، والهواء الغايل املاء إىل بالنظر (٥)

واللمعان. اإلضاءة تُْستَبَْعد االحمرار، أو االشتعال نقطة تبلغ لم ولكن
واللمعان. اإلضاءة كذلك تُْستَثْنَى الشمس)، (عدا األخرى والنجوم القمر بأشعة (٦)

حرارًة أكثر الحديد أن يظهر (حيث الكحول ولهب املتقد الحديد مع باملقارنة (٧)
واللمعان. اإلضاءة كذلك تُْستَبَْعد ملعانًا)، وأكثر حرارة أقل الكحول وأن ملعانًا وأقل

تُْستَبَْعد — نوعية كثافة أعىل تمتلك التي — املعادن من وغريه ن املسخَّ بالذهب (٨)
الخفة.
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الخفة. كذلك تُْستَبَْعد برودة، من اكتسب مهما خفيًفا يظل الذي بالهواء (٩)
نفسها23 املرئية بحدوده يحتفظ بل الحجم يف يزيد ال الذي ن املسخَّ بالحديد (١٠)

الجملة. يف التمددية أو املوضعية الجسم حركة تُْستَبَْعد
أن دون املكان يف يتحرك الذي — إليها وما الرتمومرتات يف الهواء د تمدُّ إىل بالنظر (١١)
التمددية. أو املوضعية الكل حركة كذلك يُْستَبَْعد — الحرارة يف واضحة زيادة يكتسب

تُْستَبَْعد ملحوظ، تغري أو تلف أي دون األجسام جميع تسخني سهولة إىل بالنظر (١٢)
جديدة. طبيعة بأي العنيف االتصال أو التلف طبيعة

تُْستَبَْعد والحرارة، الربودة عن الناجمة املتشابهة اآلثار وتطابق توافق إىل بالنظر (١٣)
الجملة. يف واالنكماش التمدد حركة

أو الرئيسية الطبيعة تُْستَبَْعد مًعا األجسام احتكاك من الحرارة تولُّد إىل بالنظر (١٤)
طبيعة عن تتسبب وال فيها مستقرة األشياء يف توجد التي تلك بها أعني التي األساسية،

سابقة.

أقصد ولم أمثلة رضب القوائم بهذه قصدت إنما ذكرُت، ما غري أخرى طبائع هناك
واالستيفاء. الحرص بها

أن املرء عىل وليس الحرارة، صورة إىل تنتمي طبيعة أي املدَرجة الطبائع بني ليس
الحرارة. عىل تجاربه يف منها بأيٍّ يتقيد

االستبعاد أن والحق ،exclusion «االستبعاد» عىل الصحيح «االستقراء» يتأسس (١٩)
أن تماًما الواضح فمن البداية، يف كذلك يكون أن يمكن وال حال بأي كامًال ليس نفسه
عن صحيحٌة أفكاٌر بعُد لدينا تكن لم إذا ولكن بسيطة، طبائع «رفض» هو «االستبعاد»
أعاله املذكورة التصورات بعض إن منها؟! ألي استبعادنا نربر فكيف البسيطة، الطبائع
وطبيعة السماوية األجرام وطبيعة العنارص طبيعة فكرة (مثل محددة غري أو غامضة
وهي (أال بها أضطلع التي املهمة ضخامة دائًما عيني نُْصَب وأضع أعي إنني الخفة)،
أرسيُت بما أقنَع ال ثَمَّ وِمْن والطبيعة)، األشياء مستوى عىل البرشي الفهَم أجعل أن
ما وهو الذهن، الستخدام أقوى عونًا وأَُقدِّم ألبتكر ُقُدًما أميض بل قواعد، من اآلن حتى

بالحرارة. كثريًا تتمدد املعادن جميع خطأ، 23
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أن عىل نفَسه يوطِّن أن الطبيعة» «تفسري عملية يف العقل عىل أن والحق اآلن، سأضيفه
يف (وبخاصة ذلك مع يتذكَّر وأن اليقني، من مالئمة ودرجات مراحل عىل قدَمه يضع

وراءه. يبقى ما عىل كثريًا يعتمد أمامه هو ما أن البداية)

من أن رأيُت الخلط، من تأتي مما بأرسع الخطأ من تأتي الحقيقة كانت ملا ولكن (٢٠)
املوَجبة، بالطريقة الطبيعة تفسري ويحاول نفَسه يجهَد أن يف ُحرٍّا الفهَم ندع أن املفيد
فيها الواردة الشواهد خالل من فعلُت)، (مثلما نَها وتََمعَّ الثالثة القوائم َشيََّد أن بعد
الذهن» «حرية األوىل املحاولة هذه أسميُت وقد آخر، مكان أي يف يصادفها التي والشواهد

24.first vintage ل» األوَّ «الَقطف أو للتفسري» األوىل «املقاربة أو

الحرارة لصورة أول قطف

هذا فيه يوجد فردي مثال كل يف قائمٌة ما يشءٍ صورة أن قلُت) مما واضح هو (كما الحظ
عىل مضاد، مثال وجود املستحيل من أن ذلك عىل ويرتتب صورة، كانت ملا وإال اليشء،
حيثما أوضح تكون أي غريها، يف عنها الشواهد بعض يف وأجَىل أوضح تكون الصورة أن
أسميُت وقد أخرى، بطبائع مزاَحمة وغري معوَّقة وغري مقيدة غري الصورة طبيعة كانت
الحرارة. لصورة األوَّل» «القطف إىل إذن فلنتقدم الالفتة»، أو الجلية «األمثلة الشواهد هذه
الحرارُة تَُعد التي الطبيعة أن يتبني — وتفصيًال جملًة — للشواهد مسح خالل من
هو الذي اللهب حالة يف شديد بوضوح هذا يتمثل الحركة، هي الخاصة حاالتها إحدى
حركة حالة يف أيًضا هي التي الفائرة، أو الغائية السوائل ويف حركة، حالة يف دائًما
بالنفخ يحدث كما الحركة، بواسطة زيادتها أو الحرارة تحفيز يف أيًضا هذا ويتبني دائبة،
الحركة من األخرى األنواع مع الشأن كذلك ،(٣ القائمة من ٢٩ مثال (انظر والرياح
أو ينحطم جسم كل أن حقيقة يف كذلك ويتبني ،(٣ القائمة من ٣١ ،٢٨ مثال (انظر
أن تماًما الواضح فمن لذا وعنيفة؛ قوية حرارة أو لهب أي بواسطة كثريًا يتغري األقل عىل
به فتُفيض جسم، ألي الداخلية األجزاء يف عنيفة وحركة وتهيًُّجا اضطرابًا تسبب الحرارة

تدريجيٍّا. االنحالل إىل

الِقطاف. أو 24
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للحرارة)، بالنسبة genus «الجنس» بمثابة (أنها الحركة عن قلناه ما يؤَخذ أال ينبغي
كالهما كان (وإن الحرارة تولِّد الحركة أن أو الحركة تُولِّد الحرارة أن يعني أنه عىل
الحركة هي الحرارة ماهية أو ذاتها الفعلية الحرارة إن بل الحاالت)، بعض يف صحيًحا
إضافة بعد حاًال، سأضيفها معينة «فروق» ب مقيدة كانت وإن الحركة، غري يشء وال

االلتباس. لتجنب املحاذير بعض
وتُعتَرب فرد، كل بحسب نسبية بل عمومية وليست نسبي، يشءٌ هي ة امُلَحسَّ والحرارة
متغري، يشءٌ ذاتها حد يف أنها كما الحيوانية، الروح عىل الحرارة تأثري مجرد — بحق —
الحواس)، حالة (بحسب والربودة السخونة من لكل إدراٍك إىل يُفيض الواحد اليشء إن إذ

.٣ القائمة من ٤١ املثال من واضح هو كما
التي االنتقالية طبيعتها أو الحرارة بتوصيل الحرارة صورة تختلط أال وينبغي
اإلحرار غري فالحرارة ساخن، آخر جسٍم مع باالتصال ما جسٌم يُسخن بواسطتها
وهو حرارة، ألي مسبٍق وجود دون باالحتكاك الحرارة تُثار أن وباإلمكان (التسخني)،
هذا فإن حار، جسٍم باقرتاب تنتج عندما وحتى الحرارة، صورة من اإلحرار يستبعد مثال
طبيعة وهي عمومية، وأكثر أعىل طبيعٍة عىل كليٍّا يعتمد بل الحرارة، صورة من ينطلق ال

منفصًال. بحثًا يتطلب موضوع وهذا الذاتي، التكثُّر أو التمثيل
يف واإلضاءة الحرارة تضام من تتكون فهي لها، نفع وال عامية فكرة النار وفكرة

االحمرار. حتى نة املسخَّ األجسام ويف املعتاد اللهب يف الحال هو كما جسم، أي
الحركة تحدد التي الحقيقية «الفروق» إىل اآلن آتي االلتباس كلَّ أَزلُت أن بعد

الحرارة. صورة بوصفها وتشكلها
أو نطاٍق يف يتحرك أن إىل ما جسٌم يسعى بها متمددة، حركة الحرارة أن ل: األوَّ الفرق
حيث اللهب، يف يكون ما أوضح هو الفرق وهذا قبل، من يشغله كان مما أكرب بُعٍد

لهب. إىل ويتفجر بوضوح يتمدد املتلبِّد البخر أو الدخان
وتُزِبد، وتعلو واضٍح بشكٍل تنتفخ التي الغالية، السوائل جميع يف أيًضا ظاهر وهو
السائل من بكثرٍي واتساًعا امتداًدا أكثر جسم إىل تتحول حتى تمددها عملية وتواصل

الهواء. أو الدخان أو البخار وهو أال نفسه،
نَضٌح هناك حيث لالحرتاق، القابلة املواد كل ويف الخشب يف كذلك ظاهٌر وهو

دائًما. ٌر وتَبخُّ أحيانًا
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تتمدد وال تنتفخ ال الشديد تكتلها بسبب التي املنصهرة، املعادن يف أيًضا وظاهٌر
تَدفع — التمدد من مزيٍد يف رغبًة فتجد — ذاتها يف تتمدد إذ روحها ولكن بسهولة،
وتُحوِّل تذوب فإنها أكثر الحرارة اشتدت فإذا سائل، شكٍل إىل األصلب األجزاء وتحفز

طيارة. حالٍة إىل مادتها من كثريًا
مع ولكنها تذوب، أو تنصهر ال كانت وإن والصخور، الحديد يف أيًضا ظاهٌر وهو
بلطٍف أ تَُدفَّ عندما مرنة تصري فهي الخشب، ألواح مع أيًضا الحال هو وهذا تَلني، ذلك

ساخن. رماٍد يف
باستمرار يتمدد الذي الهواء، يف نحٍو أفضل عىل يَُرى الحركة من النوع هذا ولكن

.٣ بالقائمة ٣٨ املثال يف يتضح كما حرارة، أقل مع وبوضوح
مادة كل تكمش فالربودة الربودة، طبيعة املضادة: الطبيعة يف أيًضا ظاهر وهو
الجدران، من املسامريُ تتساقط الشديد الصقيع موجات يف أنه فنجد وتُضيُِّقها،25
املفاجئة للربودة تعرَّض ثم ساخنًا كان الذي الزجاج ونجد الربونزية، األشياء وتتشقق
٣٨ مثال يف كما أصغر، حيز إىل تربيد بأقل ينكمش باملثل والهواء وينكرس، ينرشخ

الربودة. بحث يف أكرب بتفصيل لذلك سأعرض ولكني ،٣ بالقائمة
(انظر املشرتكة التأثريات من كثريًا تظهران والحرارة الربودة كانت إذا عجب وال
حاًال) عنها سأتحدث (التي التالية الفروق من اثنني إن إذ ،(٢ بالقائمة ٣٢ مثال ذلك يف
تماًما، متضادة تأثرياتهما نجد الحايل الفرق يف أنه رغم الطبيعتني، كلتا إىل ينتميان

تقلصية. انكماشية حركة تسبب والربودة توسعية تمددية حركة تسبب فالحرارة
حركة أو تمددية حركة الحرارة أن وهو ل، األوَّ الفرق عىل تنويع هو الثاني: والفرق
من كثريًا هناك أن شك فال أعىل، إىل الجسَم تحمل نفسه الوقت يف ولكن الخارج، تجاه
مًعا، وتقدميًة دورانيًة حركًة يتحرك الرمح أو السهم أن ذلك: مثال املركَّبة، الحركات
آن. يف مًعا وصعوٌد ٌع تََوسُّ فهي الحرارة، حركة كذلك يدور، وهو ويطري يطري وهو يدور
وضعته إذا فأنت اللهب، يف يوضع إذ النار ُمذِكي أو امللقط يف يتضح الفرق وهذا
من أو مائًال أمسكتَه إذا ا أمَّ يدك، يحرق ما فرسعان أعىل من بيدك تمسكه وأنت قائًما

يدك. حرق يف بكثري أبطأ فسيكون أسفل

كاٍف، فراغ ثمة يكن لم إذا يحتويه الذي الوعاء ويحطم حجًما يزداد التجمد إىل املَربَّد فاملاء خطأ، 25

الصفة. لنفس آخر مثال مئة ميجالوتي ويذكر
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األزهار مع تُستخَدم والتي ة، ُمْعَوجَّ بواسطة التقطري عملية يف أيًضا الواضح ومن
اللهب يضع أن املرء عىل أن بالخربة ُوِجَد وقد بسهولة، عطَرها تفقد التي الرقيقة
اللهب وليس — حرارة كل إن إذ اللهب، سفع يقل حتى أسفل من وليس أعىل من

أعىل. إىل تتحرك — فحسب
تكمش الربودة كانت إذا وما للربودة، املضادة الطبيعة عىل تجربًة أَجِر ذلك: ويف
خذ أعىل، إىل بالصعود الجسَم د تُمدِّ الحرارَة أن مثلما أسفل، إىل بالهبوط الجسَم
نهما وَسخِّ آخر) يشء كل يف (متماثلتنَْي زجاجيتنَْي أنبوبتنَْي أو الحديد من قضيبني
األخرى، وفوق إحداهما تحت الثلج أو البارد باملاء ممتلئة إسفنجًة وضع اليشء، بعض
من بأعاله الثلج ذي القضيب يف أرسع سيكون طرفيهما يف التربيد أن هو وافرتايض

الحرارة. حالة يف يحدث الذي بعكس بأسفله، الثلج ذي القضيب
بل كله، الجسم يف متجانسة ليست تََمدُّدية حركٌة هي الحرارة أن هو الثالث: والفرق
فهي ثَمَّ وِمْن مًعا، آٍن يف ومرتدة ومثبَّطة مقيدة وهي الصغرى، جزيئاته خالل تمددية
يلحقها، الذي النَّخس من وغضٍب ورصاٍع وضغٍط دائمٍة عجلٍة ويف وذهابًا، جيئًة تَلوُب

والحرارة. اللهب عنف يأتي هنا ومن
بال تجيش التي الغالية السوائل ويف اللهب يف نحو أوضح عىل الفرق هذا يظهر

وتهبط. متفرقة نقاط يف وتعلو توقف
كتلتها يف تتمدد أو تنتفخ ال بحيث البنيان، الصلبة األجسام يف ظاهر أيًضا وهو
ا. ِجدٍّ عنيفة فيه الحرارة حيث االحمرار حتى ن املسخَّ الحديد مثل تتقد، أو تسخن عندما

األبرد. الطقس يف تذكو ما أشد تذكو التي النار مدفأة يف أيًضا ظاهر وهو
دون ترمومرت يف الهواء يتمدد عندما حرارة تُلَحظ ال أنه حقيقة يف كذلك وظاهر
التي الرياح يف كبرية حرارة تُلَحظ وال وتَساٍو، بتجانٍس أي ُمضاد، ضغٍط أو عائٍق
حركة أي دون الكل عىل تؤثر هنا الحركة ألن وذلك شديد؛ بعنف هبت ثم سكتت
الجوانب يف د يتوقَّ ال اللهب كان إذا ما لنرى هذا يف تجربًة أجِر الجزيئات. يف متبادلة

وسطه. يف يتوقد مما أكثر
لألجسام الدقيقة املسام بواسطة يتقدم احرتاق كل أن واقعة يف أيًضا ظاهر وهو
يجعل ما هذا إبرة، سن بألف كان لو كما ويشكها ويَخزها ويخرتقها فيتلفها املحرتقة،
طبيعتها بسبب النار تأثري عليه) تعمل الذي الجسم ماثلت (إذا القوية لألحماض

الحادة. األكولة
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ففي الربودة، طبيعة عىل أيًضا ينسحب اآلن) عنه أتحدث (الذي املحدد الفرق هذا
الحر يف أنه مثلما املضادة، التمددية الحركة بواسطة االنكماشية الحركة تتقيد الربد

املضادة. االنكماشية الحركة بواسطة التمددية الحركة تتقيد
طريقة فإن الخارج، إىل أو الداخل إىل تعمل الجسم جزيئات كانت سواء وهكذا
يشء أي األرض عىل نَخرب ال ألننا ذلك القوة؛ اختلفت وإن الحالتني يف واحدة الفعل

.١ بالقائمة ٢٧ املثال انظر الربودة، مفرط
تكون أن بد ال واالخرتاق الوخز حركة أن وهو سابقه، عىل تنويٌع هو الرابع: والفرق
بل الدقة البالغة الجزيئات مستوى عىل ال تحدث وأنها بحال، بطيئة وليست رسيعة

اليشء. بعض األكرب الجزيئات
يذوي أيًضا فالزمن الزمن: بتأثريات النار تأثريات مقارنة من الفرق هذا يتضح
ألن ولكن أدق، نحو عىل وربما النار، تفعل مثلما رماد إىل ويُحيل ويُتِلف ويستنفد

حرارة. األمر يف تُلَحظ ال الدقة، البالغة الجزيئات يهاجم وألنه ا، ِجدٍّ بطيئة حركته
أن دون يذوب فالذهب الذهب، وذوبان الحديد ذوبان مقارنة من أيًضا ويتضح
فرتة يف ذلك كان وإن للحرارة عنيفة إثارة مع الحديد يذوب بينما حرارة، أية يثري
رفيًقا الفاصل الحامض دخول يكون الذهب حالة يف ألنه ذلك الزمن؛ من متساوية
عنيًفا الدخول فيكون الحديد حالة يف ا أمَّ بسهولة، الذهب جزيئات وتُذِعن وَحِذًرا

عناًدا. أكثر الحديد وجزيئات مقتحًما
تنتج حيث اللحم، وتعفن الغنغرينا حاالت بعض يف ما حد إىل أيًضا ويتضح

للتعفن. الرفيق الطابع بسبب قليل وألم ضئيلة حرارة
الذهن يضعه إذ الحرارة، لصورة املبدئي» «التفسري أو ل» األوَّ «القطف هو وهذا

وَدعة. تساهٍل يف
للحرارة الحقيقي التعريف أو الصورة فإن ل» األوَّ «القطف هذا عىل وبناءً
وليس للعاَلم بالنسبة معتَربة للحرارة - نسبي كيشء ال عمومية كفكرة (الحرارة
تتقيد تمددية حركة هي «الحرارة ييل: ما — باختصار — هي للِحس)، بالنسبة
التمدد يحدث «فبينما هكذا: يَُعدَّل التمدد أن غري األجسام.» جزيئات خالل وتصارع
أيًضا: يتعدَّل الجزيئات يف والرصاع أعىل.» إىل نزوًعا لديه فإن االتجاهات، جميع يف

العنف.» وببعض بعجلة يحدث بل بطيئًا، ليس «إنه
حركة تثري أن استطعت ما إذا واحد، فاألمر اإلجرائي التعريف بخصوص ا أمَّ
أمرها عىل وتغلبها الحركة هذه تكبت وأن طبيعي، جسم أي يف توسعية أو تمددية
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جزئيٍّا، ومكبوتًا جزئيٍّا مدفوًعا يكون أن بل بالتساوي، يتقدم أن للتمدد تسمح ال بحيث
كما العنارص (من األرض من الجسم كان سواء حرارًة، منتًجا شك أدنى بغري ستكون
أو محليٍّا ًدا متمدِّ كثيًفا، أو خفيًفا معتًما، أو مضيئًا علوي، بتأثري مَرشبًا أو يسمونها)
نباتًا أو حيوانًا ثابتة، حالة يف أو الذوبان إىل مائًال األوىل، أبعاده حدود داخل محتوى
الحركة، هذه ملثل قابلة اإلطالق عىل أخرى مادة أي أو هواءً أو زيتًا أو ماءً معدنًا، أو
اآلن ولنتقدم للحواس، بالنسبة معتربًة ولكن اليشء نفس هي بالحس املدَركة والحرارة

أخرى. مساعدات إىل

إتمام وبعد «االستبعاد»، أو «الرفض» وبعد ل، األوَّ العرض لقوائم إكمالنا بعد (٢١)
«تفسري يف للذهن أخرى مساعدات إىل نتقدم أن علينا أساسها، عىل ل» األوَّ «القطف
والربودة الحرارة أستخدم تقديمها يف أظل وسوف وتام، صحيح «استقراء» ويف الطبيعة»
أي أستخدم فسوف قليلة أمثلة إال األمر يتطلب ال عندما ا أمَّ القوائم، إىل نحتاج عندما

البحث. عىل أَشوِّش أن دون املذهب نطاق ع أَوسِّ بحيث أخرى أمثلة
privileged االمتياز» ذات «الشواهد أو األمثلة ل األوَّ املقام يف إذن سأتناول
ورابًعا االستقراء، تنقيح وثالثًا االستقراء، (دعائم) مات مدعِّ ثانيًا وأتناول 26،instances
الدراسة، حيث من االمتياز ذات الطبائع وخامًسا املوضوع، لطبيعة وفًقا البحث تكييف
البحث حدود وسادًسا البحث، يف الحًقا يأتي أن ينبغي وما أوًَّال يأتي أن ينبغي ما أو
أو العملية األغراض عىل التطبيق وسابًعا العالم، يف املوجودة الطبائع جميع ملخص أو
الصاعد املقياس وأخريًا وتاسًعا بالبحث، الخاصة التجهيزات وثامنًا باإلنسان، يتصل ما

للمبادئ. والهابط

(املنعزلة)» االنفرادية «الشواهد أو األمثلة أوًَّال سأضع االمتياز» «شواهد بني من (٢٢)
يف البحث محل الطبيعَة تُظِهر شواهد هي االنفرادية والشواهد 27،solitary instances
الطبيعَة تُظهر ال التي أو الطبيعة، هذه عدا يشء أي يف بينها فيما تتفق ال موضوعات
شواهد أن الواضح ومن الطبيعة، هذه عدا يشء كل يف تتماثل موضوعات يف البحث محل

.Praerogativae instantiarum 26

.Instantiae solitariae 27
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بحيث وتقويها، االستبعاد بعملية ل وتَُعجِّ الطريق تخترص أن شأنها من النوع هذا من
كثريٍة. أو قليلِة شواهَد منها تضع أن يستوي

— أيًضا — والنَدى والبلورات املنشور فإن اللون طبيعة يف نبحث ُكنَّا إذا فمثًال
الحائط، عىل خارجها باأللوان تلقي بل ذاتها يف فحسب تتلون ال التي األشياء تلك ومثل
واألحجار األزهار يف الثابتة األلوان مع يشء يف تتفق ال أنها ذلك انفرادية»؛ «شواهد تَُعد
ما اللون أن إىل بسهولة ذلك من نخلص اللون. عدا إلخ … واألخشاب واملعادن امللونة
مختلفة درجات خالل األوىل الحالة يف اليشء، عىل ى املتلقَّ الضوء شعاع يف تعديل إال هو
من انفرادية األمثلة وهذه وبنياته،28 الجسم أنسجة مختلف خالل الثانية ويف للحدث،

التماثل. حيث
وتنوعات الرخام، يف والسوداء البيضاء املميِّزة العروق فإن البحث نفس يف وأيًضا
البيضاء فالخطوط انفرادية»؛ «شواهد هي واحد، جنس من هي التي األزهار يف اللون
عدا تقريبًا يشء كل يف تتفق القرنفل، يف والبيضاء الحمراء والبقع الرخام، يف والسوداء
لليشء، الداخلية بالطبيعة له شأن ال اللون أن إىل ببساطة نخلص هنا ومن نفسه، اللون
انفرادية» «شواهد وهذه لألجزاء، امليكانيكي وشبه العيني الرتتيب عىل ببساطة يعتمد بل
مستعريًا ferine «آِبدة» أو «انفرادية» شواهد النوعني كال أسمي وأنا االختالف، حيث من

الفلكيني. من املصطلَح

instances of االنتقال» «شواهد سأضع االمتياز» «شواهد من الثانية املرتبة يف (٢٣)
موجودة غري كانت إذا التكوين طور يف هي البحث محل الطبيعة حيث 29،transition
املتضادتني الحركتني هاتني كلتا ففي ولذا قبًال؛ موجودة كانت إذا االختفاء طور يف أو َقبًال،
ومروره حركته يف يستمر واحد شاهد باألحرى أو مزدوجة، دائًما هي الشواهد هذه فإن
االستبعاد عملية وتقوي ع تَُرسِّ ال الشواهد هذه مثل العكسية، الحالة إىل يصل حتى
فصورة ضيق، نطاق إىل نفسها الصورة أو (اإليجاب) اإلثبات تخفض أيًضا بل فحسب،
الجهة من أو االنتقال من نوع بواسطة يُدَخل ما شيئًا تكون أن بالرضورة يجب اليشء
هذا فإن «إيجابًا»، يشجع استبعاد كل أن ورغم آخر، نوع بواسطة يُباد أو يُزال األخرى

املنشور. بواسطة الضوء لتحليل نيوتن إسحاق اكتشاف من كثريًا هذا يقرتب 28

.Instantiae migrantes 29
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مختلفة، موضوعات يف منه املوضوعات نفس يف يحدث عندما مبارشًة أكثر بشكٍل يتم
إىل الطريق تمهد مفردة حالة يف تنكشف التي قلت) مما ا ِجدٍّ واضح هو (كما والصورة
(املثال)، للشاهد تقديرنا يزيد أن وجب أبسط االنتقال كان وكلما الحاالت، كل يف اكتشافها
مرَفقًة الصورة تعرض إذ ألنها العملية؛ الجهة من تماًما مفيدة االنتقال» «شواهد أن كما
واضًحا توجيًها تقدم فإنها كذلك، تكون أن من يمنعها أو كذلك يجعلها الذي بالسبب
هناك أن عىل التالية، الحاالت إىل منها االنتقال يَسُهل التي الحاالت بعض يف للممارسة
وقد الفاعلة، بالعلة زائًدا ربًطا الصورة ربط إىل تدفعنا فقد تحذيًرا، يتطلب فيها خطًرا
الفاعلة، بالعلة عالقتها يف للصورة زائفة برؤية — تغمسه األقل عىل أو — الذهَن تُِرشب
عالج يمكن للصورة، حامل أو وعاء من أكثر ليست أنها عىل دائًما الفاعلة العلة فتُعرَّف

لالستبعاد. القويم التطبيق بواسطة بسهولة املشكلة هذه
البياض، هي املطلوبة الطبيعة ولتكن انتقال»، «شاهد ل مثاًال أقدم أن اآلن عيلَّ
(الذي امُلزِبد واملاء الرائق املاء وكذلك املسحوق، والزجاج السليم الزجاج هو إلنتاجه فمثال
املسحوق الزجاج ا أمَّ أبيضان، ال شفافان الرائق واملاء السليم فالزجاج أزبد)، حتى ُقلَِّب
أو للزجاج حدث ماذا يسأل أن املرء عىل فإن ولذا شفافان؛ ال فأبيضان املزِبد واملاء
سحق بواسطة وأُدِخَلت انتقلت البياض «صورة» أن الواضح فمن لالنتقال، كنتيجة للماء
دقيقة أجزاء إىل واملاء الزجاج تفتت عدا حدث أنه نجد آخر يشء وال املاء، وتهييج الزجاج
جسَمنْي أن البياض «صورة» اكتشاف تجاه اليسري باليشء ليس الهواء، دخول وعدا
تشظيهما بمجرد بياًضا يُظِهران والزجاج) الهواء أو واملاء الهواء (أي ذاتهما يف شفافني

الضوء. ألشعة املتساوي غري االنكسار بسبب دقيقٍة ِكَرسٍ إىل
إليه، أملعُت الذي والتحذير الخطر عىل مثاًال نقدم أن الوقت نفس يف ينبغي ولكن
أن الفور عىل له يقع سوف الفاعلة العلة من الصنُف ذلك أَضلَّه الذي العقل أن شك ال
الشفافة، األجسام بواسطة إال ينتج البياضال أن أو البياض، لصورة دائًما رضوري الهواء
باألحرى سيظهر أنه الحق كثرية. باستبعادات زيُفهما وثبت تماًما، زائفان افرتاضان وهما
تؤثر التي جزيئاتها يف كليٍّا املتساوية األجسام أن شابهه) وما الهواء عن النظر (بغض
أجسام هي بسيط نسيج وذات املتساوية غري واألجسام شفافة، أجسام هي البرص عىل
أجسام هي — متجانسة ولكنها — املركبة البنية وذات املتساوية غري واألجسام بيضاء،
املتجانسة وغري املضطربة املركبة البنية وذات املتساوية غري واألجسام سوداء، غري ملونة
الطبيعة يف الوجود تجاه انتقال» «شاهد ل مثال إذن هذا سوداء، أجسام هي اإلطالق عىل
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فهو نفسها البياض طبيعة يف الوجود عدم تجاه االنتقال» «شاهد ا أمَّ للبياض، املطلوبة
يف املاء شفافيَة ويكتسبان بياضهما يفقدان فهما الثلج، وذوبان (الرغوة) الزَّبَد انحالل

هواء. بدون الصافية حالته
املتجهة الشواهد ال االنتقال شواهد تحت نُدِرج أن علينا أن نذكر أن بحاٍل يفوتنا وال
أو الزيادة إىل املتجهة الشواهد تلك أيًضا بل فحسب، الوجود عدم وإىل الوجود إىل
ومن للصورة تعريفنا من واضح هو كما الصورة، كشف يف تساعد أيًضا ألنها النقصان؛
بياضه يقل — ا جافٍّ يكون عندما أبيض هو الذي — الورق فإن ثَمَّ وِمْن الدرجات، قائمة
والتفسري الشفافية، إىل أكثر ويميل املاء) وإدخال الهواء استبعاد جراء (من يبتل عندما

السالفة. األمثلة يف للتفسري مماثل

revealing الكاشفة» «الشواهد الثالثة املرتبة يف سأضع االمتياز شواهد وبني (٢٤)
«الشواهد أيًضا وأسميها الحرارة، عن األوَّل» «القطف يف إليها أرشُت التي 30instances
ومستقلة، عاريًة البحث محل الطبيعة تكشف شواهد وهي السائدة»، أو املتحررة أو الَجِليَّة
عىل أو العواتق، من واملنعتقة املتحررة أي القوة، من العليا درجتها ويف أيًضا أْوجها ويف
عىل ينطوي جسم كل وألن خواصها، بقوة لها واملقيِّدة والقامعة عليها السائدة األقل
بعًضا بعُضها يمحق ما كثريًا فإنها عينية، حالة يف مًعا متحدة الطبائع من كثرية رضوب
تنفرد املوضوعات بعض نجد أننا إال املفردة، الصور وتحتجب ويقيده ويكرسه ويقمعه
سائدة، صفتها ألن أو العوائق لغياب إما عنفوان، يف غريها عن البحث محل الطبيعة فيها
يجب الشواهد هذه يف حتى ولكن الفت، نحٍو عىل للصورة كاشفة الشواهد هذه مثل
ما صورًة علينا يُقِحم يشء أي يف نشك أن يجب الذهن. ع ترسُّ نكبح أن ويجب الحذر،

ودقيق. صارٍم exclusion «استبعاد» ب نعتصم أن إذاك وعلينا ذهننا، يف ويقذفها
(كما التي — التمددية للحركة الكاشف فاملثال الحرارة، هي الطبيعة أن افرتضمثًال
يُظِهر اللهب أن فرغم الرتمومرت، هو — الحرارة لصورة الرئييس الجزء تؤلف الحظنا)
الغايل واملاء الفوري، انطفائه بسبب التمدد تقدم يكشف ال فهو واضح، بشكل تمدًدا
وهواء، بخار إىل الرسيع تحوله بسبب نفسه شكله يف َجيًِّدا املاء تمدد يكشف ال أيًضا
روحه فإن العكس وعىل تقدُّم، كشف عن يكون ما أبعد هو شابهه وما ى املحمَّ والحديد

.Instantiae ostensivae 30
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وتكبحه)، التمدد تَروض (التي واملدمجة الكثيفة جزيئاته بواسطة ومضعضعة مكبوتة
التمدد فيكشف الرتمومرت ا أمَّ للحواس، تماًما واضًحا يكون أن من الحقيقي التمدد فتمنع

مؤقت. ال ودائم ومتقدم جيل كيشء بوضوح الهواء يف
هو للثقل الكاشف» «الشاهد ف الثقل، هي املطلوبة الطبيعة ولتكن آخر، مثاًال خذ
والزئبق الزئبق، من قليًال أثقل فهو الذهب، باستثناء الثقل يف يشء كل يفوق فهو الزئبق،
يبدو، فيما كثافته بسبب ومدمج صلب الذهب ألن الثقل؛ لكشف الذهب من أفضل شاهٌد
تُعتَرب التي املواد ويفوق وزنًا املاَس يفوق ذلك ومع بالروح، ويعج سائٌل الزئبق بينما
املادة كم عىل ببساطة تعتمد الوزن أو الثقل صورة أن يكشف وهذا الصالبة، شديدة

اندماجها. مبلغ عىل وليس

concealed املتوارية» «الشواهد الرابعة املرتبة يف أضع االمتياز شواهد وبني (٢٥)
وهي ،instances of the twilight الشفق» «شواهد أيًضا أسميها التي 31،instances
أدنى يف البحث محل الطبيعة تَعِرض فهي الكاشفة»، «الشواهد عكس التقريب عىل
غري األوىل، املحاولة من نوًعا وتبذل تجاهد وبَداءَتها، مهدها يف كأنها قوتها، درجات
األهمية عظيمة الشواهد هذه أن غري لها، وخاضعة املضادة الطبيعة تحت متوارية أنها
الشواهد فإن الفروق، إىل بسهولة تُفيض الكاشفة الشواهد أن فكما الصور، كشف يف
تعدو ال التي العامة الطبائع تلك أي genera «العموميات» إىل مرشد أفضل هي املتوارية

منها. خاصة حاالٍت تكون أن املقرتحة الطبائع
أي ،consistency «القوام» هي البحث محل الطبيعة أن افرتض املثال: سبيل وعىل
أن املتوارية» «الشواهد شأن من السيولة، ضده والذي وهيئته، شكله يحدِّد الذي ذلك
نوع فهي املاء، فقاعة مثل السائل، يف القوام من ومنخفضة ضعيفة ما درجة تعرض
املاء، تنقيط يف الحال كذلك املاء، مادة من مصنوع املحدد الشكل ذي الصلب الغشاء من
تَحَفظ لكي ا ِجدٍّ رفيع خيٍط إىل ذاتها تطيل القطرات فإن الدفق يف املاء استمر فإذا
قطرات شكل عىل تسقط عندئٍذ للدفق، كاٍف ماء ثمة يكن لم إذا ولكن املاء، استمرارية
يتوقف التي اللحظة ويف التصدع، من املاء استمرارية يحفظ شكل أفضل وهو دائرية،
يتجنب لكي أعىل إىل يرتد املاء خيط فإن قطراٍت يف سقوطه املاء ويبدأ املاء خيُط فيها

.instantiae clandestinae الخفية أو الخافتة الشواهد 31
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شديدة ولكن — سائلة االنصهار يف تكون التي املعادن حالة يف ا أمَّ التصدع، هذا مثل
مشابه آخر وشاهٌد معلَّقة، وتبَقى ترتد ما كثريًا املنصهرة القطرات فإن — التماسك
نجد أيًضا فهنا القصب، عىل اللعاب من األطفال يصطنعها التي املرايا هو ما حدٍّ إىل
األطفال، لعب يف بكثري أفضل نحٍو عىل يظهر هذا ولكن املاء، من صلبة (غشاء) قرشة
جوفاء، قصبة خالل من وينفخونه بالصابون قليًال لزوجته ويزيدون املاء يأخذون إذ
بحيث صالبًة يتخذ بالهواء مزجه خالل ومن فقاقيع، بخزان أشبه يشء إىل املاء فيحولون
والثلج الرغوة يف نحو أفضل عىل هذا يُرى ينفجر، أن دون الهواء يف مسافًة قذفه يمكن
الجسمني كال فإن ذلك ومع بالسكني، قطعهما تقريبًا يمكن بحيث قواًما يتخذان اللذين
والصلب السائل أن إىل بوضوح يشري هذين كال له، قوام ال وكليهما وماء، هواء من مكوَّن
التصدع تجنب إىل ميًال األجسام جميع يف وأن للحواس، مكيَّفة عامية أفكار إال هي ما
حالة يف (كما متجانسة أجزاء من املكوَّنة األجسام يف وضعيف واهن ميل وهو وتحاشيه،
ذلك ويرجع متجانسة، غري أجزاء من املكونة تلك يف وقوًة جالءً أكثر ولكنه السوائل)،
مادٍة دخوُل بينما مًعا، األجسام يَدِمج أن شأنه من متجانسة غري مادة إضافة أن إىل

ويُفككها. األجساَم يحلَّ أن شأنه من متجانسة
تضام أو attraction «الجذب» هي البحث محل الطبيعة أن افرتض آخر: مثال
هي للجذب املضادة الطبيعة املغناطيس، هو الكاشفة» «الشواهد فأبرز مًعا، األجسام
يجذب الرصاص وال الحديد، يجذب ال مثًال فالحديد نفسها، املادة يف حتى الجذب، عدم
املدرَّع املغناطيس فهو املتواري» «الشاهد ا أمَّ املاءَ، املاءُ وال الخشَب، الخشُب وال الرصاص،
ال املدرَّع املغناطيس أن هي فطبيعته ع، مدرَّ مغناطيس يف الحديد باألحرى أو بالحديد،
إذا ولكن ع، املدرَّ غري املغناطيس يفعل مما بأشد منه مسافة عىل الذي الحديد يجذب
املغناطيس فإن ع، املدرَّ املغناطيس يف الذي الحديد يلمس ألن يكفي بما الحديد ُقرِّب
ع؛ املدرَّ غري البسيط املغناطيس يمسكه مما كثريًا أكرب الحديد من بثقل يمسك املدرَّع
يف وكامنًا تماًما «متواريًا» كان التأثري هذا الحديد. مقابل الحديد املادة؛ تشابه بسبب
وقوي َجيل يشء هي التضام صورة أن إذن الواضح من املغناطيس. إدخال قبل الحديد
الصغرية الخشبية السهام أن كذلك لوِحظ الحديد، يف وكامن وضعيف املغناطيس، يف
(مثل الخشبية األشياء تخرتق — كبرية آالت من املسدَّدة الحديدية األطراف ذات غري —
بالحديد؛ مسننة وهي السهام نفس تفعل مما أعمق اخرتاًقا شابه) ما أو السفن جوانب
قبل، من الخشب يف مخبوءًا كان هذا أن رغم لخشب)، (خشب املواد تشابه بسبب وذلك
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إال املاءَ، املاءُ وال واضح، بشكل الهواء تجذب ال الكلية الهوائية األجسام أن فرغم وباملثل
أن إىل املاء ميل بسبب االثنتان؛ تنحل ما فرسعان أخرى فقاعًة تقارب حني الفقاعة أن
نفع ذات هي (التي املتوارية» «الشواهد هذه مثل الهواء. مع والهواء املاء، مع يتضام
الُكتَل أن ذلك األجسام؛ من الصغرية األجزاء يف أكثر نفسها عن تفصح قلُت) كما عظيم

موضعه. يف يتبني سوف كما وشموًال، عموميًة أكثر صوًرا تتبع األكرب

con- املقوِّمة» «الشواهد الخامسة املرتبة يف سأضع االمتياز» «شواهد بني (٢٦)
نوًعا تشكِّل التي تلك وهي ،manipular «رشذمية» أيًضا أسميها التي 32،stitutive
األصيلة الصور إن فحيث الصغرى»، «الصورة من نوًعا الدراسة، محل الطبيعة من مفيًدا
سهلة وغري دانية وغري عميقة البحث) محل الطبائع مع للتحول قابلة دائًما هي (التي
مجموعات مًعا تجمع التي املعينة الصور فإن اإلنساني، الذهن َوَهن ذلك عىل ِزد االكتشاف،
تُالَحظ بل تُغَفل أال ينبغي ما، عامة فكرة يف كلها) تكن لم (وإن الشواهد من معينة
اكتشاف إىل الطريَق يمهد — كامل غري نحٍو عىل وإْن — الطبيعة د يوحِّ يشء فأيُّما بدأب،
بقوتها، االستهانة يمكن ال شواهد هي الصدد هذا يف تفيدنا التي الشواهد فإن لذا الصور؛

االمتياز. من يشءٍ عىل وشواهد
بعد — الذهن يستنيم ال حتى هنا؛ الحيطة أقىصرضوب يتخذ أن املرء عىل أن غري
— املعنية للطبيعة أفرًعا أو أقساًما ويؤسس املعينة، الصور هذه من قليل عىل يعثر أن
بأن ويسلِّم العظيمة، «الصورة» ل الحقيقي االكتشاف إىل يتقدم أن من بدًال بها ويقنَع
الطبيعة يف الوحدة من مزيد أي ويرفض ويزدري ومتشعبة، متعددة جذريٍّا الطبيعة

املحض. التجريد إىل وميٍل زائٍد كرتٍف
الذي ذلك أو الذاكرة، هي البحث محل الطبيعة أن — املثال سبيل عىل — افرتض
الواضح من الذي الرتتيب أو النظام هي املقوِّمة» «الشواهد فال ويساعدها، الذاكرة يحفز
تكون قد التي االصطناعية، الذاكرة يف (األماكن) «املواضع» وأيًضا الذاكرة، يساعد أنه
معروفني أشخاًصا أو شابه، وما والرشفة والزاوية كالباب للكلمة الحريف باملعنى أماكن
كالحيوانات معني) نظام يف يُوضعوا أن (رشيطة اإلطالق عىل يشء أي أو ومألوفني،
وإن إلخ، … التاريخيني واألشخاص والشخصيات واألحرف أيًضا والكلمات والنباتات

.Instantiae constitutivae 32
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عىل الذاكرة تساعد املصطنعة املواضع هذه مثل بعض. من مالءمة أكثر هذه بعض كان
وتذكُُّره حفظه يَسُهل عر الشِّ وكذلك الطبيعية، قدراتها فوق كثريًا بها وتعلو مدهش نحٍو
االصطناعية واملواضع الرتتيب — الثالثة الشواهد من املجموعة هذه من النثر، من أكثر
«تحديد العون من النوع هذا ي نَُسمِّ أن يمكن للذاكرة،33 العون من نوع يتألف — والشعر
املؤكد فمن الذهن، يف يستحرضه أو ما شيئًا يتذكر أن املرءُ يحاول فعندما املحدود»، غري
ويجهد يفتش سيظل فإنه عنه يبحث عما تصور أو مسبقة فكرة لديه تكن لم إذا أنه
فرسعان محددة فكرة لديه كانت إذا ا أمَّ الالنهاية، يف متورط وكأنه وهناك هنا ويتخبط
يف ومحددة واضحة فكرة ثمة حدود. ضمن الذاكرة مجال ويبَقى الالنهاية تُختََرص ما
ويف الرتتيب، مع يتفق ما يشء ثمة يكون أن يجب األوَّل يف املذكورة: الثالث الشواهد
الثالث ويف املحددة، املواضع مع اتفاًقا أو ما عالقة يحمل شكل ثمة يكون أن يجب الثاني
شواهد وهناك الالمحدود، يتحدد هكذا الشعر، إيقاع لها ألفاظ هناك تكون أن يجب
يساعد فهو الحواس تصدم الذهنية الفكرة يجعل يشء أيُّما آخر: نوًعا لنا ستقدم أخرى
لنا ستنتج أخرى وشواهد الصطناعية)، الذاكرة يف الغالبة الطريقة هي (وهذه الذاكرة
الخوف فيبث قوي، انفعاٍل بواسطة انطباَعه يرتك يشء أيُّ يُعينُها فالذاكرة آخر، نوًعا
التي فاألشياء رابًعا، نوًعا لنا ستقدم أخرى وشواهد البهجة، أو الخجل أو اإلعجاب أو مثًال
يف نتعلمه ما مثل — بعده وال قبله يشء بأي مشغول وغري صاٍف وهو العقل عىل تنطبق
عالقًة تظل — يشء بأي األوىل الخربة أو النوم، إىل ذهابنا قبل فيه نفكر ما أو الطفولة
الظروف من كبرية تشكيلة فهناك التايل، النوع تقدم أخرى وشواهد أطول، زمنًا بالذاكرة
الجهرية، التالوة أو القراءة أو أقسام، إىل النص تقطيع مثل الذاكرة، تساعد الوسائل أو
أكثر بالذاكرة تَْعَلق لالنتباه واملثرية املستبَقة فاألشياء أخريًا، نوًعا لنا ستقدم بَعُد وشواهد
فلن مرة عرشين يشء أي قراءة أعدت إذا فأنت عابًرا، مروًرا تمر التي األشياء تَْعَلق مما
تالوتها محاوًال مرات عَرش تقرؤها إذ بها تحفظها التي بالرسعة قلب ظهر عن تحفظها
ست نحو لنا يستوي هكذا ذاكرتُك، تفشل عندما النص إىل تعود وأن آلخر وقت من غيبيٍّا

(السياسة الفيزيائي وغري الفيزيائي املجال يف ينطبق أن منهجه من يقصد أنه عىل بيكون توكيد رغم 33

العلم عن خارج موضوع يف يقدمها التي الوحيدة املطولة الفقرة هي هذه فإن إلخ)، … واألخالق والدين
الفيزيائي.
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إىل الفكري رد (٢) املحدود. غري تحديد (١) وهي: الذاكرة، تُِعني ألشياء صغرى» «صور
لألدوات. كبري تنوع (٥) صاٍف. عقل عىل الطبع (٤) قوي. انفعاٍل عىل الطبع (٣) الحيس.

االستباق. (٦)
التالية فالشواهد الذوق، هي البحث محل الطبيعة أن افِرتض مماثل: آخر ومثال

مقوِّمة: شواهُد

يعجزون الحاسة هذه من بطبيعتهم ومحرومون الشم يمكنهم ال الذين األشخاص (١)
الطعام األخرى الجهة من أو بالذوق، الَعِفن أو الفاسد الطعام تمييز أو مالحظة عن

ذلك. إىل ما أو الورد ماء أو بالثوم املطبوخ
مادة أي يميزون فال (كالربد) عارض بسبب مناِخُرهم انسدَّت الذين أولئك ا أمَّ (٢)

الورد. بماء منضوح يشء أي من زنخة أو فاسدة
فيها يكون التي ذاتها اللحظة يف بقوة أنوَفهم بربد املصابون أولئك َب َرضَ إذا (٣)
لديهم يكون اللحظة تلك يف فإنهم حلوقهم، يف أو أفواههم يف املعطر أو الفاسد اليشء
هذا باألحرى أو النوع، هذا وتقوِّم تقدم الشواهد هذه العطر، أو بالَعَفن واضٌح إدراٌك
هابًطا يمر والذي داخليٍّا، ا شمٍّ يكون أن يعدو ال الجزء هذا أن وهو الذوق، من الجزء
الذين أولئك فإن أخرى جهة من ولكن والحنك، الفم إىل للَمنِخَرين العليا املسالك خالل
وحميض والذع وحلو ملح هو ما يدركون انسدادها أو الشم حاسة فقدان من يعانون
يشء الذوق أن الواضح من فإن وعليه آخر؛ شخص أي شأن شأنهم إلخ، … وُمر وقاٍس

هنا. له نَعرض لن اللمس من مرهف نوع ومن الداخيل الشم من مركَّب

خلط دون ما كيفيٍة توصيل هي البحث محل الطبيعة أن افرتض آخر: مشابه ومثال
نوًعا واملغناطيس الحرارة وتقدم التوصيل، من نوًعا يشكل أو الضوء مثال لنا يقدم املادة،
الحرارة ا أمَّ الضوئي، املصدر إزالة فور ويتوقف وفوريٌّ لحظيٌّ الضوء فتوصيل آخر،
فيه وتبقى تمكث ثم آخر، جسٍم يف — تُثار باألحرى أو — فتُنَقل املغناطيسية والقوة

املصدر. إزالة بعد الزمن من كبرية لفرتة
تسهم إنها حيث من الحقيقة، يف ا ِجدٍّ مهم املقوِّمة» «الشواهد امتياز فإن وأخريًا
تجزئة أو تقسيم ويف الخاصة) التعريفات (وبخاصة التعريفات تكوين يف عظيًما إسهاًما
كيف َجيًِّدا يعرف الذي ذلك إلًها يَُعد أن «ينبغي قال: حني أفالطون َصَدَق وقد الطبائع،

م.» يَُقسِّ وكيف يُعرِّف
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instances التشابه» «شواهد السادسة املرتبة يف سأضع االمتياز» «شواهد وبني (٢٧)
أيًضا أسميتها التي ،analogous instances املماثلة» «شواهد أو 34،of resemblance
روابط أو تشابهات تكشف شواهد وهي الفيزيقية»، «التشابهات أو parallels «املوازيات»
العيني اليشء يف بل املقوِّمة») «الشواهد دور (وهو الصغرى الصور يف ال األشياء، بني
تؤسس ال وهي الطبيعة، وحدة تجاه والسفىل األوىل بالخطوات أشبه ثَمَّ ِمْن وهي الفعيل،
ال أنها رغم ولكن األجسام، بني معينًا توافًقا وتالحظ فقط تشري بل مبدأ، أي مبارشًة
أجزاء بنية عن اللثام إماطة يف الفائدة غاية مفيدة فهي الصور، اكتشاف يف كثريًا تساعد
وِرفق بتؤدٍة أحيانًا بنا تُفيض فإنها وبالتايل أعضائه، عىل الترشيح من نوًعا وتؤدي العالم،

البسيطة. والطبائع بالصور ال العاَلم ببنية تتعلق ونبيلة جليلة مبادئ إىل
ع تَُرجِّ التي األماكن وتكوين األذن تكوين واملرآة، العني التشابه»: «شواهد أمثلة من
تفيد والتي للتماثل الفعلية املالحظة عن النظر وبغض التشابه هذا مثل من الصدى،
طبيعة ذات الحس أعضاء إن التايل: املبدأ ن تكوِّ أن السهل من يكون كثرية، أغراض يف
حتى الحقيقة بهذه الذهُن يُلِم إن وما الحواس، إىل انعكاسات تقدم التي باألشياء شبيهة
غري واألجسام الحاسة األجسام بني الوحيد الفرق إن وأنبل. أعىل مبدأ إىل بسهولة يصعد
توجد الحاسة األجسام يف إنه هذا: هو يتجانسان أو فيها يتفقان التي األمور هذه يف الحية
فمن لذا الحية؛ غري األجسام يف تغيب بينما الجسم، تنظيم إىل مضافة حيوانية روح35
إذا الحية غري األجسام مع االتفاق نقاط بعدد الحيوانات يف حواس ثمة يكون أن الجائز
رائق، كعضٍو للفعل َجيًِّدا مهيَّأ عضو إىل الروح بنفاذ يسمح مخرتًقا الحي الجسم كان
الحواس بعدد حيوانية روٍح من الخايل الجامد الجسم يف حركات — شك بغري — وهناك
يف الحواس من أكثر الحية غري األجسام يف الحركات تكون أن َ تعنيَّ وإن الحيوانات، يف
الوضوح الشديد واملثال الحس، أعضاء من ا ِجدٍّ قليل عدد لوجود وذلك الحية؛ األجسام
خصائص ذات الحيوانات يف األلم من كثرية أنواع وجود فرغم األلم، يف نجده هذا عىل
إلخ … الشاد األلم الضاغط، األلم الوخز، ألم الشديد، الربد ألم الحروق، (آالم متباينة
تحدث حركة هي حيث من أنها ن املتيقَّ فمن االختالف)، تمام األخرى عن إحداها مختلفة
أو يُثَقب أو بالربد ينكمش أو يحرتق عندما الصخر أو كالخشب الحية، غري األجسام يف

.instantiae conformes 34

.٧ و٢: ٥٠ :١ يف «روح» كلمة من بيكون مقاصد انظر: 35
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فيها اإلحساس غياب رغم األخرى، األشياء يف الحال وكذلك يتهشم، أو ينثني أو يُقطع
الحيوانية. الروح لغياب

ما فكل تشابه، شواهد هي القول) هذا غرابة (عىل النباتات وفروع جذور كذلك
الجذور بني الوحيد والفرق أسفل، وإىل أعىل إىل بيئته يف أطرافه ويمد ينتفخ نبات هو
فرَع خذ والشمس، للهواء معرَّضة والفروع األرض يف مدفون الجذر أن هو والفروع
مثبتًا يكن لم لو حتى — الرتبة من لكتلة مالصًقا واجعله واثِنِه نًرضا صغريًا شجرة
من الرتبة ُوِضَعت إذا العكس وعىل فرًعا، ال جذًرا يُنِتج الفور عىل وستجده — باألرض
التفرع من وتمنعه النبات تحرص بحيث صلب جسٍم بأي أو بحجٍر أسفل إىل وأُثِقلت فوق

أسفل. إىل الهواء يف فروَعه يمد فستجده أعىل، إىل
هو فكالهما التشابه»، «شواهد من أيًضا هو الصخر صمغ ومعظم الشجر وصمغ
الصخر، من الثاني ويف الشجر من األوَّل يف مستمدة لعصائر ورشٌح نضٌح — ببساطة —
شعر أن يف السبب هو أيًضا وهذا الدقيق، املرهف الرتشيح من والصفاء اللمعان وتكتسب
ح تَُرشَّ ال العصائر أن ذلك الطيور؛ معظم ريش من لونه يف وألًقا جماًال أقل الحيوانات

الريش. خالل بها ترشح التي بالرهافة الحيوان جلد خالل
فإن ثَمَّ وِمْن اإلناث، عند والرِحم الذكور عند فن الصَّ أيًضا التشابه» «شواهد من
إذ وداخٍل، خارٍج مسألُة — يظهر فيما — هو الجنسني بني يُفرِّق الذي املشهود البناء
يف الحرارة بينما الخارج، إىل الجنس أعضاء تدفع الذكري الجنس يف األقوى الحرارة إن

بالداخل. األعضاء فتبقى ذلك، تفعل أن من أضعف اإلناث
«شواهد كذلك هي الطيور وأجنحة أقدام أو األربع ذوات وأقدام السمك وحراشف
العامة البنية يف وهكذا الثعابني، حركة يف األربع التموجات أرسطو أضاف وقد تشابه»،
من مجموعات عىل معتمدة األحيان من كثرٍي يف تبدو الحية املخلوقات حركة فإن لألشياء،

انثناءات. أو مفاصل أربعة
أنه منها يتضح تشابه» «شواهد أيًضا هي الطيور ومناقري اليابسة حيوانات وأسنان

الفم. يف الصلبة املادة من نوٍع لتجمع اتجاه املكتملة الحيوانات جميع يف
فالرأس املقلوب، والنبات اإلنسان بني وتماثًال تشابًها هناك أن ُمَحاًال ليس كذلك
(بإغفال السفىل هي الناسلة البذرية واألجزاء الحيوان، يف وامللكات األعصاب جذر هو
أسفل دائًما الرأس) يشبه (والذي الِجذر يقع النبات يف بينما والعليا)، السفىل األطراف

جزء. أعىل يف والبذور جزء،
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الطبيعي التاريخ بحث يف اإلنسان جهد أن ِمراًرا ونعلن إرصاًرا نُِرص أن ينبغي وأخريًا
الناُس َكرََّس فقد الحايل، للنظام معاكًسا مسلًكا ويسلك تماًما، يتغري أن ينبغي وتدوينه
املالمح وتفسري األشياء ع تنوُّ تسجيل يف والدقيق الجاد العمل من كبريًا شطًرا اآلن حتى
هي مما أكثر للطبيعة شذوذات أغلبها التي واملتحفرات، والنباتات للحيوانات املميزة
عمليٍّا ومفيدة بالتأكيد، مبهج يشء املساعي هذه مثل للعلوم، جدوى ذات حقيقية فروق
علينا فإن ولذا للطبيعة؛ دقيقة رؤية تشكيل يف بيشء تسهم ال ولكنها األحيان، بعض يف
األجزاء ويف ت الُكالَّ يف وتدوينها والتماثالت التشابهات التماس إىل انتباهنا كل ه نوجِّ أن

للعلوم. األساس وتضع الطبيعة د توحِّ التي األشياء هي فتلك مًعا،
تلك إال «تشابه» ک يقبل وال ا ِجدٍّ وحذًرا صارًما يكون أن هذا كل يف املرء عىل ولكن
حقيقية تماثالت أي البداية) من قلُت (كما فيزيقية تماثالت إىل تشري التي «الشواهد»
يزال ما وغرائبية خرافية تماثالت وال وظاهرية، عرضية ال الطبيعة يف خة مرسَّ وجوهرية
جاد مقام يف ذكرهم يليق ال الذين الناس أبلد (وهم الطبيعي السحر يف املؤلفون يصورها
تشابهاٍت أحيانًا يخرتعون بل بالغني، وحمق بغرور يعرضون الذين بصدده) نحن كالذي

فارغة. وتجانسات
األكرب، األمور يف التشابه» «شواهد نغفل أال علينا فإن األشياء، هذه عن النظر وبغض
املمتد الساحيل الخط ذات بريو ومنطقة أفريقيا مثل: لألرض، الحقيقي الشكل يف حتى
ال يشء وهذا متماثلة، جبال وقنن متماثلة برازخ بها املنطقتني فكلتا ماجالن، مضيق إىل

بالصدفة. يحدث
تجاه ممتد مستعرض فكالهما القديم، والعالم الجديد للعالم بالنسبة الحال كذلك

الجنوب. تجاه مستدق وضيِّق الشمال،
ونها يسمُّ التي املنطقة يف الشديد الربد ذلك للغاية الالفتة التشابه» «شواهد ومن
نقاط من متفجرة تُشاَهد ما كثريًا التي العنف الشديدة والنريان للهواء، الوسطى املنطقة
الربودة طبيعة أقىص ومتطرفان: متناهيان أنهما يف يتشابهان شيئان وهما األرض، تحت
يجمعهما األرض، مركز تجاه الحرارة طبيعة وأقىص السماء، حد تجاه هو — مثًال —

املضادة. الطبيعة رفض أو التضاد طابع
البالغي فاملجاز باملالحظة، جديرة تشابه» «شواهد العلوم مبادئ يف ثمة وأخريًا
avoidance املوسيقى يف ى يَُسمَّ ما تماثل التوقع) (املباغتة/مخالفة surprise ى امُلَسمَّ
بأن القائلة الرياضية املسلَّمة وكذلك النغم)، محط أو القرار (تجنُّب of the cadence
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أشياءَ يربط الذي املنطق، يف syllogism «القياس» بنيَة تماثُل متساويان لثالث املساوينَْي
أكرب لدى يكون أن كثريٍة َمناٍح يف الفائدة غاية املفيد من إن األوسط. الحد يف تتفق
والتماثالت التشابهات واقتفاء تعقب يف الفطنة من معينٌة درجٌة الناس من ممكن عدد

الفيزيقية.36

unique الفذة» أو الفريدة الشواهد السابعة املرتبة يف سأضع االمتياز شواهد بني (٢٨)
irregular القياسية» غري أو الشاذة «الشواهد أسميها أن أيًضا أردت التي 37،instances
التي الشواهد هي تلك النحويني)، من املصطلح (مستعريًا or heteroclite instances
التي األشياء من غريها تشبه وال للعادة، فائقة استثنائية تبدو التي األجساَم عيانيٍّا تكشف
هي الفريدة» «الشواهد فإن اآلخر، أحُدها يشبه التشابه» «شواهد كانت فإذا صنفها، من
املتوارية»، «الشواهد لفائدة مماثل الفريدة الشواهد وفائدة ،sui generis َوحِدها» «نسيُج
بعد يتعنيَّ مشرتكة طبائع أو أنواع اكتشاف بغرض وتوحدها الطبيعة ترفع أن وهو
الخصائص نرد حتى البحث عن نتخىل أال وعلينا حقيقيٍة، فروٍق بواسطة تُحدَّ أن ذلك
ونستوعبها نردها الطبيعة، غرائب من تَُعد قد التي األشياء تلك يف املوجودة والكيفيات
عىل تعتمد الفرادة أو الشذوذ أن يتكشف وبذلك محدد، قانون أو معينة صورة تحت
نُدرة ويف الدرجة ويف املحددة الفروق يف إال هي ما الغرابة وأن معينة، مشرتكة صورة
أرسار بأنها األشياء هذه تنعت أن الناس أفكار تعدو ال حني يف نفسه، النوع يف ال التضام

العامة. القواعد عن شواذ وأنها ِعلة، بال أشياءُ وبأنها عجائبها، أو الطبيعة
األحجار، بني واملغناطيس النجوم، بني والقمر الشمس الفريدة: الشواهد أمثلة من
اللمس، رضوب بني الجنيس واإلحساس األربع، ذوات بني والفيل املعادن، بني والزئبق
فريًدا حرًفا النحويني عند S حرف يَُعد وكذلك الشم، رضوب بني الكالب عند الشم ة وِحدَّ
بثالثة، بل أحيانًا بصامتنَْي يلتصق فقد (الصوامت)، الساكنة الحروف مع تضامه لسهولة

الطبيعية املنتجات بني التي تلك باالنتباه وأجدرها النوع، هذا من بمماثالت املقارن الترشيح يعج 36

اآللية بني كهذه (أنالوجي) مماثلة التقاط كان فقد هامة، اكتشافات إىل تقود ما وأحيانًا والصناعية،
ما هو الدموية؛ األوعية يف مماثلة آلية وبني السائل تيار ارتداد ملنع الهيدروليكية اآلالت يف املستخدمة

الدموية. الدورة اكتشاف إىل هاريف قاد
.Instantiae monodicae 37
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ألنها قدرها؛ حق تَُقدَّر أن ينبغي الشواهد هذه مثل األحرف، بقية تحتمله ال ما وهو
املعهود املجرى وبفعل العادة بفعل تبلََّد الذي الذهَن وتنعش وتنشطه، البحث ترِهف

لألشياء.

deviant االنحراف» «شواهد الثامنة املرتبة يف سأضع االمتياز» «شواهد وبني (٢٩)
وتَِزيغ الطبيعة، تنحرف حيث واملسوخ، الفلتات أو الطبيعة أغالط أي 38،instances
الشواهد أن هو الفريدة» «الشواهد وبني الطبيعة أغالط بني والفرق املعتاد، مسارها عن
واحدة الفائدة أن غري األفراد، غرائب هي الطبيعة أغالط بينما األنواع غرائب هي الفريدة
التي الخاطئة االنطباعات تصوِّب (إذ العادة مواجهة يف العقل تحصن ألنها الحالتني؛ يف
علينا ينبغي أيًضا هنا املشرتكة، الصور وتكشف الذهن) إىل املعتادة الظواهر بها تومئ
يكون أن إىل يرقى ال السبب هذا أن إال االنحراف، سبب نكتشف حتى البحث مواصلة
طرائق يعِرف َمْن إن الصورة، إىل بنا تؤدي التي الكامنة» «العملية إىل فقط بل صورة،
االنحرافات يميز َمْن املقابل ويف أكرب، بسهولة االنحرافات يميز أن أيًضا َقمنٌي الطبيعة

أدق. نحٍو عىل الطرائق عىل يقف أن قمني
العميل للجانب أكرب عونًا تقدم أنها يف الفريدة الشواهد عن تختلف أيًضا وهي
أن بكثري ذلك من وأيرس الصعوبة، شديُد أمٌر ذلك جديدًة أنواًعا نُنِتج فأن والتطبيقي،
انتقال إنه املألوفة،39 وغري النادرة األشياء من كثريًا بذلك فننتج املعروفة األنواع يف ع ننوِّ
تنُّوعها، يف الطبائع إحدى تُالَحظ إن فما الفن، غرائب إىل الطبيعة غرائب من سهل
بنفس الفن بواسطة الطبيعة تلك نوِجد أن لنا يتسنَّى حتى بوضوح، ذلك سبُب ويُعَرف
غريها يف بل فحسب، واحدة حالة يف ال املصادفة، بواسطة إليها وصلت التي الدرجة
جميع يف واالنحرافات األغالط عن اللثام وتميط تكشف ما جانٍب يف فاألغالط أيًضا،
تاريًخا أو مجموعة نضع أن علينا فإن ا، ِجدٍّ كثرية أمثلة إىل هنا حاجة ال الجوانب،
شذوذ أو نُدرٍة أو ة ِجدَّ ولكل للطبيعة، املعجزة والنواتج الشوهات لجميع ا خاصٍّ طبيعيٍّا
وسوف املصداقية، نضمن حتى الحذر درجات أشد ذلك يف نتخذ أن عىل الطبيعة، يف

.Instantiae deviantes 38

املعروفة، األنواع عىل لها نهاية ال تنويعات يُنِتج أن البستاني فبوسع النباتات، يف بوضوح هذا يتجىل 39
ذاته. يف جديًدا نوًعا يُنِتج أن اإلطالق عىل بوسعه وليس
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مثل األشكال، من شكل بأي الديانة عىل تعتمد التي األشياء يف — خاصة بصفة — نشك
الخيمياء أو الطبيعي السحر يف املؤلفني عند نجده ما ومثل 40،Livy ليفي عند املعجزات
أن ينبغي إنما فالحقائق الخرافية، بالحكايات املشغوفني أولئك من الشاكلة هذه عىل وَمْن

موثَّقة. روايات ويف وأمني رصني تاريخ يف تُلتَمس

borderline الَحدِّية» «الشواهد سأضع االمتياز شواهد من التاسعة املرتبة يف (٣٠)
وهي 42،instances of sharing املشاركة» «شواهد أيًضا أسميتها التي 41instances
عنَرصيْن، من أو نوَعنْي من مركبة تبدو التي األجسام من األنواع تلك تعرض التي الشواهد
قياسية غري أو فريدة شواهد بحق الشواهد هذه تُعتَرب قد وآخر، نوع بني بداءات تبدو أو
أن ينبغي أنها إال لألشياء، الشامل املخطط يف معتادة غري أو نادرة إنها حيث من (شاذة)،
األشياء لرتكيب ممتازة مؤرشات فهي الخاصة؛ لقيمتها وذلك ِحدة، عىل وتُعَرض تُصنَّف
مما الذهن وتقود العاَلم، يف املطردة األنواع ونوعية عدد أسباب إىل تشري وهي وبنيتها،

ممكن. هو ما إىل كائن هو
النجوم بني املذنبات بعض والنبات، العفن بني يقع الذي الطحلب43 ذلك: أمثلة من
الطيور بني الخفافيش45 واألسماك، الطيور بني الطائرة44 األسماك املتوهجة، والشهب
الهجني الحيواني والنسل يشبهنا؟»46 كيف ر، املنفِّ املخلوق ذلك و«القرد، األربع، وذوات

ذلك. إىل وما املزيجة واألنواع

روماني. مؤرخ 40

.Instantiniae limitaneae 41

طبيعة يف «يشارك» ألنه كذلك؛ َي ُسمِّ participle فال النحو، من مستقاة لفظة أيًضا وهي Participia 42
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كنبات. اليوم يُصنَّف 43

االستوائية. املنطقة يف إال توجد ال 44

الطائرة األسماك ولدى الخفاش لدى واألجنحة والحيوانات، الطيور بني وسًطا وليس حيوان الخفاش 45
بعيد. أو قريب من الطيور أجنحة تشبه وال للجلد، امتدادات تكون أن تعدو ال

.٣٥ :١ اآللهة» طبيعة «يف رسالته يف شيرشون اقتبسها إنيوس، عن 46
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instances of القوة» «شواهد سأضع االمتياز شواهد من العارشة املرتبة يف (٣١)
شارات من اللفظ (مستعريًا instances of scepter الصولجان» «شواهد أو 47power
األنبل األعمال وهي (يديه)»، أدواته أو اإلنسان فطنة «شواهد أيًضا أسميها والتي امُللك)،
يف تسهم الطبيعة نجعل أن هو الرئييس هدفنا كان فلما فن، كل يف والروائع واألكمل،
نسجل أن هي الغاية هذه تجاه األوىل الخطوة فإن البرشية، واملصالح الشئون خدمة
األصل)، من واملخَضعة املحتلة (األقاليم األصل من اإلنسان قدرة يف التي األعمال ونعدِّد
أشياء إىل واألرسع األيرس الطريق تقدم ألنها وكماًال؛ رهافًة األكثر األعمال تلك وبخاصة
ريب فال ومتصًال، دءوبًا جهًدا بذل ثم بدقة املرء تأملها ما فإذا بعد، تُكتَشف لم جديدة
يطبقها قد بل بها، الصلة قريب ما شيئًا يطوِّر أن وإما اليشء بعض رها يطوِّ أن إما أنه

أرفع. غاية إىل بها وينتقل
تحفز العادية وغري النادرة الطبيعة أعمال أن فمثلما املطاف، نهاية هذه ليست
الرائعة الفنية األعمال تفعل كذلك تشملها، التي الصوَر أيًضا ويكتشف يبحث لكي الذهن
الفنية العجائب هذه وتشييد خلق طريقة ألن أكرب؛ بدرجٍة ذلك تفعل بل واملدهشة،
علينا ولكن األعم، األغلب يف غامضة الطبيعة غرائب أن حني يف الحاالت، أغلب يف واضحة

األرض. إىل وتقيده العقل تثبط ندعها لئال كله؛ الحذَر ى نتوخَّ أن أيًضا هنا
البرشي السعي بقمم أشبه تبدو التي — الفنية األعمال هذه مثل بأن خطٌر فثمة
تناول عىل قادًرا يعود فال الخاص سحَرها فيه وتنفث وتقيده الفكَر تُذِهل قد — وذُراه
التي الطريقة بنفس إال النوع هذا من يشء عمل بوسعه ليس أْن سيظن بل آخر، يشء أي

أدق. بإعداد أو اليشء بعض أكرب بجهٍد ربما الروائع، هذه بها ُعِمَلت
املكتَشفة والوسائل الطرُق تُجدينا فقلما ذلك، من العكس عىل فهو املؤكد اليشء ا أمَّ
الصور عىل الحقيقي التأثري يعتمد وإنما عمل، أو يشء أي إلنتاج واملعروفة اآلن حتى

اآلن. حتى اكتشاُفه تم ذلك من يشء وال مصادرها، من ويُستَمد
يخلص أن ومنجنيقهم القدماء آالت يتأمل َمْن بوسع فليس سابًقا) قلُت (مثلما ولذا
وال كله، عمره فيه قىض لو وحتى السعي، أخلص مهما بالبارود يعمل مدفع اخرتاع إىل
بهذه يكتشف أن والقطن الصوف أعمال عىل ومالحظاته أفكاَره َقَرصَ َمن بوسع هو

منها. املستمد الحرير أو القز دودة طبيعة الوسيلة

.Instantiae potestais 47
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الوجود إىل أتى إنما عظيًما اخرتاًعا يَُعدَّ أن يمكن ما كل أن يتبني تفكَّرَت) (لو هكذا
الصدفة إنجاُز يستغرق الفنون، يف ع توسُّ أو قليل تطوير خالل وليسمن بمحضالصدفة،

الصور. اكتشاف إال ذلك من أرسع املخرتعات بتلك يأتي يشء وال يواتي، لكي قرونًا
إليه نحتاج الذي ا أمَّ ا، ِجدٍّ كثرية ألنها الشواهد تلك عىل أمثلة تقديم إىل بحاجة لسنا
والفنون امليكانيكية الفنون لجميع وفحًصا دقيًقا َمسًحا نقيم أن فهو الحاجة مسيس
ا خاصٍّ تاريًخا أو تصنيًفا نقيم ثم عملية)، تطبيقات تتناول ما (بقدر أيًضا الحرة
املتَّبَع املنهج بها ونرفق فن، كل يف املكتملة واألعمال العظيمة والروائع الكربى لإلنجازات

تنفيذها. يف
وأرساًرا روائع يَُعد ما عىل التصنيف هذا يف بذله علينا الذي الجهد أُقِرص ال أني غري
دائًما الدهشة يثري النادر فاليشء النُّدرة، بنت فالدهشة الدهشة، تثري والتي فن، كل يف
ا حقٍّ الدهشة تستدعي التي األشياء أن حني عىل عادية، طبائع من مركَّبًا كان لو حتى
يف حولنا نألفها دمنا ما النظر تلفت قلما األخرى األنواع عن يميزها محدد فرق بسبب
الشواهد إىل باإلضافة الفن يف الفريدة» «الشواهد إىل نلتفت أن علينا إن الشائع. استخدامنا
بني إلخ … واملغناطيس والقمر الشمس أدرجنا ومثلما آنًفا، قلنا كما الطبيعة يف الفريدة
أن ينبغي كذلك تماًما، لنا مألوفة فرادتها عىل كانت وإن الطبيعة يف الفريدة الشواهد

الفن. يف الفريدة» «الشواهد تجاه نفسه اليشء نفعل
إذا فأنت للفن، فريد» «شاهد هو تماًما، املألوف اليشء ذلك املثال، سبيل عىل الورق
عرضية خيوط من منسوجة إما هي الصناعية املواد أن فستجد املوضوع يف النظر أنعمَت
من مصنوعة ا وإمَّ إلخ، … الكتان أو الصوف أو الحرير من املصنوع كالقماش وطولية
وهي إلخ، … الصيني أو املينا أو الزجاج أو الخزف أو القرميد قبيل من مجففة سوائل
هو ما كل إن تُصَقل. أن دون صلبة تصري تُْدَمج لم فإذا أُدِمَجت، إذا للصقل قابلة
الورق فإن ذلك ورغم متماسًكا، أو َدِبًقا وليس هش يشء هو مجففة سوائل من مصنوع
أغشيته أو الحيوان جلَد تنافس وتكاد فتحاكي وتُمزَّق، تُقَطع أن يمكن متماسكة مادة
منسوًجا وال كالزجاج ا هشٍّ ليس وهو الطبيعية، النواتج من ذلك إىل وما النبات، ورق أو
الطبيعية املواد شأن شأنه محددة، خيوط له ليس ولكن ألياف بالتأكيد وله كالقماش،
فريد هو وإنما بعيد، أو قريب من األخرى الصناعية املواد يشبه ال فالورق ولذا تماًما؛
تحاكي التي تلك إما هي الصناعية املواد من األفضل الرضوب أن املؤكد ومن الفرادة، كل

مسارها. وتغري عليها تهيمن التي تلك وإما وثيقة، محاكاة الطبيعة
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واأللعاب بالخدع نستهني أال يجب ويديه اإلنسان ِفَطن شواهد بني ثانية، مرة
قيمة. ذات معلومات تقدم قد أنها إال جدوى، ذات وغري عابثة تلهيات أنها فرغم السحرية،
كليٍّا، نغفلها أال ينبغي للكلمة) الشائع (باملعنى والسحر الخرافة مسائل فإن وأخريًا
عىل يظل ولكن والخرافات، الزيف من هائل ركام تحت عميًقا مطمورة األشياء هذه فمثُل
مثلما منها، أي يف كامنًة تقبع ما طبيعية عملية ثمة هل لريى قليًال فيها ينظر أن املرء
من االنطباعات وانتقال بُعد، عن األشياء وتوافق الخيال تقوية ويف الرَُّقى يف الحال هو

ذلك. إىل وما لجسم جسم من تنتقل مثلما لروح روٍح

التشابه شواهد (أي الشواهد من األخرية الخمس الفئات أن قيل مما الواضح من (٣٢)
تُرَجأ أال ينبغي القوة) وشواهد الحدية والشواهد االنحراف وشواهد الفريدة والشواهد
وضعتُها التي األخرى للشواهد ينبغي (مثلما معينة طبيعة بحث بصدد نكون حتى
التاريخ من كنوٍع منها بمجموعة فوًرا البدء ينبغي بل تليها) التي الشواهد وأغلب أوًَّال
إنه إذ الفاسدة، عادته وتصوِّب الذهن، تدخل التي املادة تنظيم عىل تساعد ألنها الخاص؛

ومشوَّه. ومنحرف بها ومفَسد واالعتيادية اليومية باالنطباعات ُمَرشب بالرضورة
ما فكل وتطهريه، الذهن لتصويب مبدئي كإعداٍد الشواهد هذه نستخدم أن علينا
الضياء ي لتلقِّ سطحه ويصقل يَسوِّي أن شأنه من املعتادة األشياء عن الذهن يرصف

الصادقة. لألفكار الصايف الرصيح
كما عميل، تطبيق إىل يؤدي الذي الطريق وتَُعبِّد تمهد أيًضا الشواهد هذه مثل
عملية ممارسة إىل املؤدية االستنباطات عن للحديث أَعِرض عندما موضعه يف يتبني سوف

العملية).48 (االستنباطات

والعداء» حبة الصُّ «شواهد سأضع االمتياز شواهد من عرشة الحادية املرتبة يف (٣٣)
القضايا «شواهد أيًضا أسميتها التي 49instances of accompanying and enmity
جوهًرا تَعِرض التي الشواهد وهي ،instances of unchanging propositions الثابتة»
اللصيق، كالرفيق الدوام عىل حارضة إما البحث: محل الطبيعة تكون فيه عيانيٍّا شيئًا أو

الجديد». «األورجانون من املقرتَح القسم هذا َقط بيكون يكتب لم 48
.Instantiae comitatus, atque hostiles 49
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هذه أساس عىل ونحن الخصم، أو كالعدو االرتباط من ومستبعدة دائًما منسحبة وإما
جسًما املوضوع فيها سيكون سالبة، وإما موجبة إما يقينية كلية قضايا ن نكوِّ الشواهد
ليست الجزئية القضايا أن ذلك البحث؛ محل نفسها الطبيعة هو املحمول ويكون عينيٍّا
عيني، يشء يف ثابتة غري سائلة املقصودة الطبيعة فيها نجد قضايا إنها اإلطالق، عىل ثابتة
فالقضايا وهكذا منفصلة، أو مبتعدة النقيض عىل أو مكتَسبة، أو مقرتبة طبيعة إنها أي
فحتى ذلك ورغم آنًفا، لها عرضنا التي «االنتقال» حالة يف إال كبري امتياز لها ليس الجزئية
أُبنَيِّ سوف كما الكلية، بالقضايا وتُقاَرن تُواَزن عندما قيمة ذات تكون الجزئية القضايا
واملطلق، التام النفي أو اإلثبات نتطلب ال نحن الكلية القضايا يف حتى ولكن موضعه، يف

نادًرا. أو فريًدا ما استثناءً تتيح أن لغرضنا ويكفي
فمثلما (اإلثبات)، املوَجب مجال تضييق هي الصحبة» «شواهد وظيفة تكون بذا
يُرَفض أو يُقبَل يشء هي الصورة تكون بحيث املوَجب مجاَل االنتقال» «شواهد تَُضيِّق
الصورَة نميز أن علينا يتعني حيث الصحبة» «شواهد تَُضيِّقه كذلك االنتقال، فعل بواسطة
كل يصبح بذا يدخل، أن يأبى — العكس عىل — أو الجسم هذا تركيب يف يدخل كيشءٍ
الطبيعة صورة عىل الضوء تسليط من قريبًا الجسم هذا هيئة أو برتكيب إلٍف عىل هو َمْن

البحث. محل
هنا الصحبة» «شاهد إن الحرارة، هي املطلوبة الطبيعة أن املثال سبيل عىل افرتض
الحرارة، تتباين األخرى األشياء ومعظم واملعدن والحجر والهواء املاء ففي اللهب، هو
وليس اللهب، تكوين تَصَحب فالحرارة حار، فكله اللهب ا أمَّ تذهب، وأن تأتي أن ويمكن
األرض، بأحشاء حسية خربة لدينا ليست خربتنا، يف للحرارة نفور) (أو عداء» «شاهد ثمة

للحرارة. قابل غري واحًدا تكوينًا األجسام جميع بني نعرف ال ولكننا
قد فاملعدن الهواء، هو الَعداء فشاهد الصالبة، هي املطلوبة الطبيعة أن افرتض أو
عندما وذلك صلبًا يكون قد املاء وحتى الزجاج، وكذلك صلبًا يكون وقد منصهًرا يكون

سيولته.50 يفقد أو الهواء يتصلب أن دائًما املحال من أن إال يتجمد،
إذا أوًَّال: العرض؛ بهذا يتصالن الثابتة» القضايا «شواهد حول تحذيران هناك يبقى
بعناية نسجل أن علينا فإن — سالبة أو موجبة — مطلقة كلية قضية أي ثمة يكن لم

.consistency «قوام» ألي افتقاره تعني هنا الهواء «سيولة» 50
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حيث الحرارة، حالة يف فعلنا مثلما تماًما موجود، غري كيشء ذاتها الواقعة الحقيقة تلك
محل الطبيعة كانت إذا وباملثل الطبيعة، يف قائم غري خربتنا) حدود (يف الكيل السالب
وعدم فاألبدية خربتنا، يف ُمتاح غري الكيل املوجب فإن للفساد قابلة غري أو أبدية البحث
أرضنا، أحشاء وفوق سمائنا تحت يقع جسٍم أي عىل يُحَمال أن يمكن ال للفساد القابلية
العياني اليشء عن — كلتيهما واملوجبة السالبة — الكلية القضايا أن هو الثاني والتحذير
مثال املوجودة)، غري (الجواهر العدم من يبدو، فيما تقرتب، بها مرتبطة عيانية أشياء لها
للفساد: القابلية عدم حالة ويف إحراًقا، واألقل اللطف الفائق اللهب الحرارة حالة يف ذلك:
الوجود بني الطبيعية التخوم إىل تشري األشياء هذه كل ذلك؛ إىل يشء أقرب فهو الذهب،

املادة. رشوط وراء وتَِضل تنتفخ فال الصور حدود تحديد يف وتفيد والعدم،

اإلضافية» «الشواهد تلك سأضع االمتياز شواهد من عرشة الثانية املرتبة ويف (٣٤)
أيًضا أسميتُها والتي السابقة، الشذرة يف عنها تحدثت التي 51accessory instances
،instances of the end or terminal instances النهائية» الشواهد أو النهاية «شواهد
مفيدة أيًضا هي بل الثابتة، بالقضايا ترتبط عندما فحسب مفيدة ليست الشواهد هذه
للطبيعة: الحقيقية األقساَم بوضوٍح تميز أنها ذلك الخاصة؛ بطبيعتها ومفيدة ذاتها يف
تنفعل، أو يشء) (أي تفعل أن للطبيعة يمكن حالة كل يف حد أي وإىل األشياء، مقاييس
الحديد، الصالبة ويف الذهب، الثقل يف ذلك: مثال أخرى، طبيعة إىل طبيعة من االنتقال ثم
وهي إلخ، … التمدد رسعة يف البارود ولهب الشم، يف والكلب الحيوان، حجم يف والحوت
يف الكحول كشأن قمته، يف تبينه مثلما املقياس قاع يف النهائية الدرجات تبني شواهد

إلخ. … الحيوان حجم يف الجلد ودويدة النعومة، يف والحرير الوزن،

االتحاد» أو التحالف «شواهد سأضع االمتياز شواهد من عرشة الثالثة املرتبة ويف (٣٥)
التي الطبائع د وتوحِّ تصهر التي الشواهد وهي 52،instances of alliance or of union

السائدة. التقسيمات يف كذلك وتُدَرج ن وتُدوَّ متجانسة غري تَُظن

.Instantiae subjunctivae 51

.Instantiae foederis sive unionis 52
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تنتمي قد ما طبيعٍة إىل املنسوبة والتأثريات العمليات أن التحالف» «شواهد تبنيِّ
بل جوهري أو حقيقي غري أنه ف يتكشَّ التباين هذا وأن أخرى، متباينة طبائع إىل أيًضا
من بالعقل واالرتفاع العلو يف عظيٍم نفٍع ذات ثَمَّ ِمْن وهي عامة، لطبيعٍة تعديل مجرد
كما لألشياء الزائفة والصور األوهام من التخلص ويف ،genera «العموميات» إىل الفروق

عيانية. مواد يف متخفيًة تصادفنا
فيما — ثمة «الحرارة»، هي البحث محل الطبيعة أن املثال سبيل عىل افرتض
السماوية األجرام حرارة الحرارة: من أنواع ثالثة بني ومصدَّق معتاد تمييٌز — يبدو
اآلخرين) باالثنني باملقارنة أحدها (وبخاصة األنواع هذه النار، وحرارة الحيوانات وحرارة
فحرارة الخاصة، طبيعتها يف أو الحقيقيني وجنسها ماهيتها يف تماًما ومتباينة مختلفة
فمن لذا ر؛ وتدمِّ تُفِسُد النار حرارة بينما وتَغذو، تَخلُق والحيوانات السماوية األجرام
تخبو ال منزل إىل الكرم من فرع إحضار من ا ِجدٍّ الشائعة الخربة تلك التحالف» «شواهد
نضج ع يَُرسِّ أن إذن املرء بوسع بشهر، الخارَج سابًقا عنبُه فينضج مدفأته، يف النار
فيما — ذلك كان وإن نار، باستخدام وذلك الشجرة، عىل ة ُمَدالَّ كانت إذا حتى الفاكهة
تباين وجود رفض يف العقُل يََرشع البداية هذه من للشمس، الخاص التأثري هو — يبدو
النار وحرارة الشمس حرارة بني توجد حقيقية فروق أي بحث إىل للتو ويرتقي جوهري،

عامة. طبيعة يف اشرتاكهما رغم متباينني جد عمليهما فتجعل
أربعة: هي الفروق أن سيتبني

النار. بحرارة باملقارنة بكثري درجًة وألطف أخف الشمس حرارة (١)
الهواء). خالل تصلنا كما األقل (عىل النوعية حيث من بكثري أرطب وهي (٢)

األمر وتَِقل، تهبط ثم وتزداد تعلو للغاية، متفاوتة أنها الرئييس) الفرق هو (وهذا (٣)
السبب بأن قال حني أرسطو صدق وقد األجسام، تكوين يف كبريًا إسهاًما يسهم الذي
خالل للشمس املائل املسار هو األرض سطح عىل هنا وفساِدها األشياء لكون الرئييس
النهار بتغري الشمس، حرارة يف الغريب التفاوت عنه ينتج والذي ،Zodiac الربوج دائرة
أفسد ما رسعان أرسطو أن إال جانب، من والشتاء الصيف وبتعاقب جانب، من والليل
اقرتاب أن جازًما َقرَّر فقد الطبيعة عىل َحَكًما بصفته فهو اكتشافه، يف أصاب ما وحرَّف
االقرتاب — كليهما أن الصواب بينما الفساد، سبب وابتعادها الكون، سبب هو الشمس
الحرارة تفاوت إن إذ تتابع، ودون تفرقة دون والفساد الكون سبب هما — واالبتعاد

فقط. الحفظ يخِدم الحرارة تساوي بينما والفساد، الكون يخدم
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هائلة، داللة ذو فرق وهو النار، وحرارة الشمس حرارة بني رابٌع فرٌق أيًضا هناك (٤)
من (بإلحاح النار عمليات بينما الزمن، من طويلة آماد خالل عملياتها تنرش فالشمس
أن املرء فبوسع ذلك ومع نسبيٍّا، قصرية فرتة يف أثًرا تُنِتج أن عىل تُحَمل اإلنسان) َعَجلة
طرق (وهناك ومعتدلة خفيفة درجة إىل ويخفضه لهٍب حرارة يف يتحكم أن بدأٍب يراعي
يحاكي أن خاصًة وبوسعه بها، ويمِزجها رطوبًة يَُردَّ أن أيًضا وبوسعه لذلك)، كثرية
كالوقت طويًال يكون (لن تأخذه الذي الوقت عىل يصرب أن ثم الشمس، حرارة تفاوت
أخذه عىل الناُس دأَب مما حال كل عىل أطول ولكنه الشمس، عمليات تستغرقه الذي
تجانس عدم فكرة بسهولة يطَِّرح فسوف ذلك كل املرءُ فعل إذا النار)، استعماالت يف
يتساوى أو الشمس عمليات من — النار حرارة باستخدام — يقرتب وسوف الحرارة،
إنعاش عملية وهو مماثل، تحالف» «شاهد ثمة الحاالت، بعض يف يفوقها وربما معها،
الشاهد هذا يف بوسعك اللهب، من التدفئة من بقليل بالربد املقتول ونصف خ املدوَّ الفراش
من كذلك النباتات، تُنِضج هي مثلما الحيوانات حياَة تُنِعش النار أن بسهولة ترى أن
به يحجم53 (الذي ن املسخَّ للوعاء الشهري Fracastoro فراكاسرتو اخرتاع أن الواضح
التي الحيوان أرواح يَُمدِّد حاالتهم) من امليئوس الدماغية السكتة ضحايا رءوَس األطباء
كما تعمل إنها النشاط، إىل وتحفزها وانسداداتُه، الدماغ أمزجُة تقريبًا وأطفأتها أخمَدتها
يفقس قد أيًضا والبيض الحياة، استعاَدة أثَر لها أن إال الهواء، أو املاء عىل النار تعمل
من عديدة أخرى شواهد وهناك الحيوان، لحرارة مبارشة محاكاة يف النار، حرارة بواسطة
— كثرية موضوعات يف — النار حرارة أن يف للشك مجاًال ألحد تدع ال بحيث القبيل، هذا

الحيوانات. حرارة أو السماوية األجرام حرارة من شكًال لتكون تَُلطَّف أن يمكن
— يبدو فيما — ثمة والسكون، الحركة هما املطلوبتني الطبيعتنَْي أن افرتض وباملثل،
تدور إما الطبيعية األجسام أن يفيد الفلسفة، قلب من مستَمد أيًضا هو شائع تقسيم
نهاية، بغري حركة إما فثمة سكون، يف وتبقى تقف وإما مستقيم خط يف تتحرك وإما
تخص الدائمة الدائرية الحركة أن يبدو نهاية، تجاه حركة وإما نهاية، يف سكون وإما
األجسام ولكن نفسه، األرض كوكب يخص السكون أو املكوث وأن السماوية، األجرام
— الطبيعية أماكنها خارج هي التي األجسام أي — والخفة بالثقل ينعتونها التي األخرى

الِحجامة. من 53
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كل األرض، تجاه أسفل إىل الثقيلة واألجسام السماء، محيط تجاه مستقيم خط يف تتحرك
جميل. كالم هذا

فإنه بكثرٍي السماء من أخَفض أنه ورغم تحالف»، «شاهد هو املنخفض واملذنَّب
بنجٍم مربوط امُلذنب بأن القائل األرسطي الخيال تكذيب طويل زمن منذ تم وقد يدور،
املالَحظة الحقيقة بسبب بل محتمل، غري تفسريه ألن فقط ليس معني، لنجٍم تابع أو معني

السماء. من مختلفة مناطق خالل املنتظمة وغري الهائمة املذنبات لحركة
الغرب إىل الرشق من يدور أنه يبدو الذي الهواء، حركة هو آخر تحالف وشاهد

أكرب). الدوران حلقات (حيث االستوائية املنطقة داخل
تتحرك ُشوِهَدت قد نفسها املياه تكون أن رشيطة وَمدُّه، البحر َجزر هو آخر وشاهٌد
بحيث ولكن الغرب، إىل الرشق من املالحظة) وصعبة بطيئة تكن (وإن دائرية بحركة
عىل مقصورة غري الدائرية الحركة أن لتبني كذلك األمر كان فإذا اليوم، يف مرتني تنحرس

واملاء. الهواء فيها يشارك بل السماء،
خاصية هي — أعىل إىل للحركة ميلها أي — الخفيفة للمواد الخاصية تلك وحتى
كان فإذا الحالة، هذه يف تحالٍف كشاهِد املاء فقاعة مثًال خذ اليشء، بعض متفاوتة
يسميها (كما الالِكمة الحركة بواسطة سطحه تجاه برسعة يرتفع فإنه املاء تحت الهواء
سعي بواسطة وليس أعىل، إىل ويرفعه الهواءَ الهابُط املاء بها يرضب التي ديمقريطس)
الصعود من تمنعه املاء سطح إىل الهواء وصول وحاَل نفسه، الهواء جانب من جهٍد أو
ألجزائه، الفوري باالنفصال يسمح ال الذي املاء يف يجدها التي الهيِّنة املقاومُة تلك أكثر

ا. ِجدٍّ ضئيٌل ميٌل أنه بد ال للصعود نفسه الهواء فميل وهكذا
أن تماًما املقبولة التمييزات من إن الثقل، هي املقصودة الطبيعة أن أيًضا افرتض
الخفيفة األشياء تميل بينما األرض، مركز نحو االتجاه إىل تميل الصلبة الكثيفة األشياء
األماكن عن ا أمَّ الصحيحة، أماكنها إىل أي … السماء محيط نحو االتجاه إىل الكثافة القليلة
املدارس) يف منتًرشا األفكار من النوع هذا مثل كان (وإن نعتقد أن والطفولية العبث فمن
ثُِقبَت إذا إنه يقولون: إذ يَهِرفون الفالسفة فإن لذا اإلطالق؛ عىل تأثري أي له املكان أن
رضبًا ليكون إنه األرض. مركز إىل تصل عندما تتوقف سوف الثقيلة األجسام فإن األرُض
عىل يؤثر كان إذا املركز هذا املؤثرة، الرياضية النقطة أو املؤثر العدم من ا حقٍّ غريبًا
إىل الحركة إىل امليل ا أمَّ جسم، إال عليه يؤثر ال فالجسم األجسام! إليه تسَعى أو األجسام
توافقه أو تجانسه عىل وإما املتحرك الجسم بنية عىل إما يعتمد فهو أسفل إىل أو أعىل
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تجاه الحركة إىل يميل ال ولكنه وصلب كثيف هو جسم أي ُوِجَد ما فإذا آخر، جسٍم مع
لألرض املغناطيسية القوة بأن جلربت رأي قبلنا إذا ا أمَّ يتقوَّض، التمييز هذا فإن األرض
وال معني حدٍّ إىل دائًما يمتد (الذي الخاص نطاقها تتجاوز ال الثقيلة لألشياء الجاذبة
يف التحالف» «شواهد أحد الشاهد هذا فسيكون ما، بشاهٍد ذلك ثَبَُت وإذا يتخطاه)،54
حتى النقطة هذه عىل وواضٌح مؤكٌد شاهٌد املالحظة تحت يقع لم أنه إال املوضوع، هذا
املسافرون يشاهدها ما كثريًا التي املاء أعمدة هو — يبدو فيما — إليه األشياء وأقرب اآلن،
األعمدة بهذه فجأة املدفوع املاء وقوة كتلة إن الهندين. من أي إىل األطلنطي املحيط خالل
يحمله حتى َن، تكوَّ حيث ثابتًا يبقى الذي للماء مسبق تراكم عن تنم بحيث هائلة تبدو
يخمن فقد ثَمَّ وِمْن لثقله، الطبيعية الحركة غري عنيف ما سبٌب بعد فيما السقوط عىل
كاألرض معلقة األرضستظل من كبرية مسافة عىل ومدَمجة كثيفة فيزيقية كتلة بأن املرء
هذا ويف يقينيٍّا، أمًرا أدَّعي ال هنا أني غري السقوط، عىل تُحَمل لم ما تسقط ولن نفسها
أحيانًا نُضطر دمنا ما الطبيعي، التاريخ يف ُمعِوزون نحن كم بوضوح سنرى غريه وكثري

أكيدة. شواهد تقديم من بدًال افرتاضات تقديم إىل
اإلنسان عقل بني التمييز إن العقل، إعمال هي املقصودة الطبيعة أن كذلك افرتض
إىل الحيوانات أفعال تومئ األحيان بعض يف أنه غري تماًما، صائبًا يبدو الحيوان وغريزة
عظيٍم قحٍط يف العطُش عليه اشتد غرابًا أن يُحَكى االستدالل: من سلسلة خالل تمر أنها
أن من أضيق الِجذع كان وملا أجوف، شجرة جذع يف املاء بعَض فلمح يقتله، كاد حتى
منسوب يرتفع لكي األخرى تلو الواحدة التجويف يف حصوات يُسِقط جعل فقد فيه، ينفذ

األمثال.55 مجرى بعُد فيما ذلك جرى وقد الرشب، من فيتمكن املاء
تماًما ويقينًا ا حقٍّ يبدو تمييز ثمة الرؤية، هي املقصودة الطبيعة أن أيًضا وافِرتض
وال ثانويٌّ مرئيٌّ وهو اللون وبني لإلبصار، األويل واملصدر األصيل املرئي وهو الضوء بني
هناك أن إال أكثر، ال للضوء تعديل أو صورة مجرد أنه يبدو ثَمَّ وِمْن الضوء، بغري يُبَرص
ولهب كبرية، بكميات الجليد الجانبني: لكال ذلك يف تحالف» «شواهد — يبدو فيما —

نهائية، ال مسافة إىل تمتد أن بد ال األرضية الجذب قوة أن نجد الجاذبية لقانون نيوتن اكتشاف منذ 54

الشذرة انظر: القصبة»، «شواهد يف هائلة مسافات من الجاذبة القوة هذه عمل إىل يومئ بنفسه وبيكون
.٤٥ :٢

.٢٧ أفيانوس، حكايات 55
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ينحدر ضوءًا هناك أن اآلخر ويف ضوءًا، يصري لونًا هناك أن أحدهما يف يظهر الكربيت،
اللون.56 تجاه

crucial الصليبية» «الشواهد عرشة الرابعة املرتبة يف سأضع االمتياز شواهد وبني (٣٦)
لكي الطرق؛ مفارق عند تُنَصب التي اإلصبعية املشريات من اللفظَة مستعريًا 57،instances
decisive instances الفاِصلة» «الشواهد أيًضا أسميتُها وقد املختلفة، االتجاهات إىل تشري
أو oracular النبوئية» «الشواهد أسميها الحاالت بعض ويف ،judicial و«القاضية»
الذهُن يقر قد ما طبيعٍة عن بحثه يف ييل: كما طبيعتُها وتَعمل ،commanding «اآلمرة»
الطبيعة سبَب يعزو أن ينبغي أكثر) (أو طبيعتني من أيٍّ إىل يقرر أن يمكنه وال َمَحلِّه يف
بتبيان الفاصلة الشواهد تنهض هناك العادة، يف مًعا تقع كثرية طبائع إن إذ البحث؛ محل
له، انفصام ال دائٌم تصاحٌب هو البحث محل الطبيعة مع الطبائع إحدى تصاحب أن
األوىل فتُؤخذ البحَث يحسم أن ذلك شأن من دائم، وغري متقطٌِّع األخرى تصاحب بينما
ضوءًا الشواهد من النوع هذا يقدم بذلك وتُْرَفض، الثانية تَُرد بينما السبب أنها عىل
الفاصلة الشواهد تقع قد التفسري. مساُر فيها ويتم ينتهي بحيث عظيًما وسلطانًا كثيًفا
جديدة تكون — األغلب يف — أنها إال العهد، طويلة مألوفة شواهد بني توجد إذ ببساطة

عنها. للكشف واجتهاًدا دأبًا وتتطلب خصيًصا، ومطبقة عمًدا ومستخدمة
أي — اليوم يف مرتني املتكرر واملد الَجْزر هي البحث محل الطبيعة أن مثًال افرتض
ييل وفيما القمر، لحركات وفًقا التفاوت بعض مع — وذهاب مجيءٍ لكل ساعات ست

الطرق. افرتاق حاالت من حالة
الذي املاء مثل وذهابًا جيئًة املاء حركة عن إما مسبَّبة تكون أن بد ال الحركة هذه
ارتفاع عن وإما اآلخر، الجانَب يغطي عندما الحوض من جانبًا فيرتك حوٍض يف يتخبط
من أيٍّ إىل شك: يف املرء ولكن الغايل، املاء مثل ثانيًة مرًة هبوطه ثم القاع من البحر ماء
عىل َمد هناك يكون عندما أنه لرتتََّب ل األوَّ قبلنا إذا وامَلد، الَجْزر يعزو السببني هذين
الجانب عىل ما مكان يف جزر نفسه الوقت يف هناك يكون أن َ لتَعنيَّ البحر من جانب
غريه وكثريين Acosta أكوستا ولكن البحث، سيتخذه الذي الشكل هو فهذا لذا اآلخر؛

للضوء. مصدًرا ليس ولكنه الضوء يعكس الجليد 56
.Instantiae cruces 57
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فلوريدا شواطئ عىل نفسه الوقت يف عاليًا ا َمدٍّ هناك أن دقيق) بحث (بعد الحظوا قد
نفسه، الوقت يف خفيض َجزر يوجد وكذلك وأفريقيا، إلسبانيا لها املقابلة الشواطئ وعىل
هناك يكون عندما وأفريقيا إسبانيا بشواطئ خفيض َجزر هناك ليس أي العكس، وليس
عىل يربهن ال أنه لوجدت ذلك يف النظر أنعمَت فإذا ذلك ورغم فلوريدا، بشواطئ عاٍل َمدٌّ
بينما ُقُدًما املياه تتحرك أن يحدث أن الجائز فمن أمامية، حركًة يفنِّد وال صاعدة حركة
وضغٍط لقوٍة معرضة املياه تلك أن بمعنى نفسه، الوقت يف ماءٍ ة بمدَّ الشاطئني كال تغمر
يف الضفتني كلتا عىل والجزر املد يحدث حيث األنهار، يف يحدث مثلما آخر، اتجاه من
من النهر فم إىل الداخلة املياه حركة واضح، بشكٍل أمامية الحركة أن رغم نفسه الوقت
الرشقي الهندي املحيط من كبرية بكتلة آتية مياٌه تُدَفع أن باملثل املمكن فمن لذا البحر؛
ِمْن علينا نفسه، الوقت يف الجانبني كال تغمر وبذلك األطلنطي، البحر حوض يف وتنغمد
يف وتنحرس تفيض أن خالله من للمياه يمكن آخر حوض هناك كان إذا ما نسأل أن ثَمَّ
املحيط عن يقل ال والذي للتو، نفسه يطرح الذي الجنوبي املحيط وهناك نفسه، الوقت

األثر. لهذا مطلوب هو مما وأوسع أعرض هو بل األطلنطي،
اليقني عىل تبنيَّ ما إذا املوضوع، هذا يف الفاصل» «املثال إىل وصلنا قد أوالءِ نحن ها
املحيط يف وإسبانيا فلوريدا من لكلٍّ املتقابلني الشاطئنَْي يف عاٍل َمدٌّ هناك يكون عندما أنه
يف للصني الرئييس الرب وقرب بريو شواطئ يف عاٍل َمدٌّ نفسه الوقت يف هناك األطلنطي،
والجزر املد بأن القول نرفض أن الفاصل» «الشاهد بهذا إذن علينا َلَوَجَب الجنوبي؛ البحر
حيث آخر مكان أو بحر أي بَْعُد ثمة فليس أمامية، بحركة يحدث البحث) (موضوع
نحٍو عىل ذلك نعرف أن ويمكن نفسه، الوقت يف جزر أو انحسار ثمة يكون أن يمكن
يفصلهما والجنوبي األطلنطي املحيطان (حيث وليما بَنَما سكان ُسِئَل ما إذا للغاية مريٍح
أم نفسه الوقت يف يحدثان الربزخ جانبي عىل والَجزر املد كان إذا عما صغري) برزٌخ
اآلخر، الجانب عىل الَجزر يكون عندما جانب عىل يكون املد إن أي يحدث، ما هو العكس
تدور األرض كانت إذا ا أمَّ ثابتة، األرض بأن َسلَّمنا إذا يقينيٍّا يبدو الرفض أو الحكم هذا
الرسعة (يف متساوينَْي غري البحر مياه ودوران األرض دوران أن هو الحال يكون فربما
العايل، املد هي والتي َكومة يف أعىل إىل املياَه يدفع عنيٌف ضغٌط ذلك عىل فيرتتب والقوة)،
بحثًا هذا يتطلب الَجزر، هو والذي مكوَّمة) تظل أن يسعها ال (عندما املياه سقوُط يعقبه
َجزٌر هناك يكون أن يتعني أنه باملثل صائبًا يظل االفرتاض هذا عىل بناءً ولكن منفصًال،

أخرى. أماكن يف عاٍل َمدٌّ فيه يوجد الذي ذاته الوقت يف ما مكاٍن يف
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اللتني الحركتني من الثانية الحركة هي البحث محل الطبيعة أن أيًضا افِرتض
— دقيق ٍص تََفحُّ بعد — بالفعل رفضنا إذا وهبوًطا، ارتفاًعا البحر حركة أي افرتضناهما،
بها ترتفع التي فالحركة الطريق: يف ثالثي تفرع عندئٍذ لدينا فسيكون األمامية، الحركَة
بالرضورة تميض فيها، تتدفق أخرى مياٍه إضافة دون وَمدها َجزرها يف وتهبط املياه
جوف من أعىل إىل تنفجر املاء من عظيمة كتلة أن من تتسبب فقد طرق، ثالث من بطريقٍة
املياه هذه ولكن زيادة، بال ثابتة املاء كمية أن من أو ثانية، مرة فيه تغطس ثم األرض
الكمية ألن أو ذلك، بعد تنكمش ثم أكرب، وبُعًدا مكانًا تشغل بحيث ق تَُرقَّ أو تَُمدُّ نفَسها
تعلو والخفة) والكثافة الكم حيث من هي (هي نفسها املياه ولكن يزيدان ال واالمتداد
االتفاق،58 خالل من وتجذبها تشدها فوق من معينة مغناطيسية قوة بواسطة وتهبط
األخري، االحتمال هذا عىل فضلكم) (من بحثنا ونقرص األوليني الحركتنَْي جانبًا ولنَدَْع
فمن مغناطيسية، بقوة أو باالتفاق هذا مثل علو أي ثمة كان إذا فيما البحَث ولنُجِر
مًعا ترتفع أن يمكنها ال قاعه أو البحر خندق يف قابعة هي جميًعا املياه أن أوًَّال الواضح
من ميٍل أي للماء كان فإذا القاع، يف محلها يحل يشء هناك يكون لن إذ نفسه، الوقت يف
تمنع لكي يُقال) (كما أو وتكبحه، الطبيعة قيود تصده فلسوف االرتفاع إىل القبيل هذا
تهبط السبب ولهذا مكان، يف تعلو املياه أن وهو واحٌد، تفسريٌ إال يبقى وال فراغ، حدوث
القوة دامت ما أنه بالرضورة ذلك عىل يرتتب سوف أنه والحق آخر. مكاٍن يف وتنحرس
املياه فرتفع املركز عىل أكرب بشدة تعمل فإنها الكل، عىل تعمل أن يمكن ال املغناطيسية
مكشوفة.59 عارية وترتكها األجناب عن تنحرس الوسط يف املياه ترتفع وحني الوسط، يف
الَجزر أثناء ُوِجَد إذا املوضوع، هذا يف فاصل» «شاهد إىل أخريًا وصلنا قد نحن ها
وتنحرس البحر وسط يف املياه ترتفع إذ واستدارًة، تََقوًُّسا أكثر البحر يف املياه سطح يكون
إذ وانبساًطا استواءً أكثر السطح نفس يكون املد أثناء وأنه الشواطئ، وهي األطراف يف
فكرة بالتأكيد نقبل أن الحاسم» «الشاهد بهذا إذن يمكننا السابق. وضعها إىل املياه تعود
تبيان وبميسورنا كليٍّا، نرفضها أن علينا فإن وإال املغناطيسية، القوة بواسطة االرتفاع
مركز تجاه وأعمق أعىل املاء كان إذا ما تبيان أي املضايق، يف َسْرب خيوط باستخدام ذلك

انظر ،sympathia كلمة عىل يفضلها وكان بيكون، نص يف consensus = agreement التوافق أو 58
.٥٠ :٢ الشذرة يف لذلك تعليله

نيوتن. إلسحاق والَجزر املد بنظرية تُؤِذن بيكون فرنسيس حكمة تجد هنا 59
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عكس (عىل الحقيقة فإن ذلك، َصحَّ إذا أنه مالحظة مع املد، أثناء هو مما الَجزر أثناء البحر
وتغمرها. الشواطئ تغطي كيما املد؛ يف إال تهبط وال الَجزر يف تعلو املياه أن هي يُعتََقد) ما
إذا ما وبخاصة التلقائية، الدوران حركة هي البحث محل الطبيعة أن باملثل وافرتض
دوران حركة هي وتغور نظرنا يف والنجوم الشمس بها تطلع التي اليومية الحركة كانت
قد األرض، يف حقيقية حركة ولكنها السماء يف ظاهرية حركة هي أم السماء يف حقيقية
من حركة املحيط يف وجدنا إذا ييل: كما املوضوع هذا يف فاصل» «شاهد لدينا يكون
أرسع نحٍو عىل الحركة نفس وجدنا وإذا وبُطؤها، ضعُفها كان مهما الغرب إىل الرشق
أكرب، محيطها ألن رصدها يسهل حيث االستوائية املنطقة داخل وبخاصة الهواء، يف قليًال
وجدنا وإذا وحيوية، قوية هيئة يف اآلن وهي الدنيا، املذنبات يف نفسها الحركة وجدنا وإذا
مسافتها قرصت كلما بحيث وُمَدرَّج ص مَحصَّ نحٍو عىل وإْن الكواكب، يف نفسها الحركة
النجوم. سماء يف تكون ما أرسع وتكون أرسع، كانت بعدت وكلما أبطأ، كانت األرض من
األرض، حركة ننكر وأن السماء، يف اليومية الحركة بحقيقة نعرتف أن بالتأكيد علينا إذن
توافق عىل وتقوم الكون تميضخالل الغرب إىل الرشق من الحركة أن واضًحا سيكون إذ
وتتوقف تََهن حتى بدرجات وتخفت السماء، أعايل يف أقىصرسعتها تبلغ وأنها كله، الكون

األرض. أي املتحركة، غري النقطة يف
ما كثريًا التي األخرى الدوران حركة هي الدراسة محل الطبيعة أن أيًضا لنفرتض
من الحركة أي اليومية، للحركة واملضادة املقاومة الحركة وهي الفلكيون، عنها تَحدََّث
أيًضا، النجوم سماء وإىل الكواكب إىل القدامى الفلكيون يَعزوها التي الرشق، إىل الغرب
حركة أي ثمة هل لنسأل: ولكن األرض، إىل كذلك يعزونها وتالميذه كوبرنيقوس ولكن
اختصار أجل من ومفرتَض مختَلق يشء باألحرى هي أم الطبيعة؟ يف القبيل هذا من
بواسطة السماوية الحركات تفرس التي الجميلة الفكرة تلك أجل ومن وتيسريه، الحساب
ال حقيقية، أو صادقة أنها حال بأي يثبت لم السماء عن الفكرة فهذه التامة؟ الدوائر
وال السماوية الكرة من النقطة نفس إىل اليومية حركته يف العودة يف كوكب بإخفاق
فكرَة عا َشجَّ اللذان الشيئان وهما األرض، وأقطاب الربوج دائرة أقطاب بني بالتفاوت
تسبق الثابتة النجوم أن بافرتاض تفسري أفضَل تُفرسَّ األوىل فالظاهرة الحركة؛ هذه
يف التفاوت فيكون حلزونية، خطوٍط يف حركٍة بافرتاض والثانية وراءها، وترتكها الكواكب
حركات وليس الواحدة اليومية للحركة تعديالت االستوائية املنطقة نحو واالنحدار العودة
وجهَة للحظٍة اتخذنا أننا لو تماًما املؤكد من إن مختلفة. أقطاٍب حول حركات أو معاكسة
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مناوأة عىل دأبوا الذين واملدرسيني الفلكيني أوهام من يدنا (ونفضنا العادي اإلنسان نظِر
كالذي املشرتك للحس تبدو الحركة أن ُمبَهم) هو ما بكل وُشِغفوا داٍع، بال املشرتك الحس

حديدية. أسالك من مكوَّنة آلٍة هيئة عىل مرًة َمثَّلتُه والذي وصفتُه،
أي يف وجدنا إذا املوضوع: هذا يف فاصل كشاهد التايل الشاهد نأخذ أن وبوسعنا
يف يدور أال — منخفًضا أو مرتفًعا كان سواء — ُمذَنَّب ألي تأتَّى قد أنه مصداقية ذي تاريخ
عندئٍذ فبوسعنا املعاكس، االتجاه يف بل اليومية الحركة مع منتظم) غري (وإن ظاهر توافق
يوجد لم إذا ا أمَّ الطبيعة، يف الحركة هذه مثل إمكان نقرر أن املالحظة هذه تسمح ما بقدر
األمر. هذا يف أخرى فاصلة شواهد إىل نلجأ وأن شك، محل نعتربه أن بد فال هذا من يشء
الطريق ع تفرُّ سيكون هنا الثقل، أو الوزن هي البحث محل الطبيعة أن أيًضا افرتض
األرض مركز تجاه ذاتها بطبيعتها تميل أن إما بالرضورة يتعنيَّ الثقيلة فاألشياء ييل، كما
نفسها، لألرض الفيزيقية الكتلة بواسطة وتُجذَب تَُشد أن ا وإمَّ الخاصة، بنيتها بسبب
ولكن ،(agreement/consensus) بالتوافق نحوها وتتحرك الشبيهة، األشياء كاجتماع
كانت األرض من الثقيلة األشياء اقرتبت كلما أنه عليه لرتتَّب السبب هو الثاني كان إذا
(مثلما وأبطأ أضعف حركتها كانت عنها ابتعدت وكلما وأعنف، أقوى تجاهها حركتها
كانت ما فإذا معينة، حدوٍد يف محصور الفعل هذا وأن املغناطييس)، الجذب مع الحال هو
معلقة، تبقى فسوف عليها، تؤثر أن يمكنها ال بحيث األرض عن البُعد من األشياء هذه

أبًدا.60 تسقط ولن نفسها، األرض مثل
تلك من ساعة ُخذ املسألة: هذه يف فاصًال» «شاهًدا يكون أن ييل ملا يمكن ولذا
التي الساعات تلك من أخرى وساعة الرصاص، أثقال بواسطة تتحرك التي الساعات
وال أرسع إحداهما ليست أْن لتتأكد بدقة وجربهما الحديد، من زنربك بواسطة تتحرَّك
االرتفاع، شاهقة كنيسة قمة يف باألثقال تتحرك التي الساعة ضع ثم األخرى، من أبطأ
صارت أثقالها ألن أبطأ تتحرك العليا الساعة كانت إذا ما الحظ ثم أسفل، األخرى واترك
إذا ما لرتى األرض؛ تحت عميًقا املناجم قاع يف التجربة نفس أجِر قوة، أقل (باالرتفاع)

مسافة عىل تعمل الجاذبية إن فحيث ثابتة، األرض بأن بيكون انطباع عن النص يف الخطأ ينجم 60

التوازن نقطة عىل العثور إمكان افرتضنا لو وحتى النقطة، هذه مثل توجد أن يمكن فال متناهية، ال
لألجرام حركة أول عند سيُدَفع بل لحظة، بوضعه يحتفظ أن الجسم بإمكان فليس هذه املستحيلة

الغاِلبة. الجاذبية القوة اتجاه يف السماوية
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فإذا قوة، أشد صارت أثقالها ألن كانت مما أرسع تتحرك ال القبيل هذا من ساعٌة كانت
من الجذب تأخذ أن َلَك فإن األرض، تحت وتزيد األعايل يف تقل األثقال قوة أن وجدت

للثقل. كسبب لألرض الفيزيقية الكتلة
تَُمسُّ عندما حديدية إبرة قطبية هي البحث محل الطبيعة أن كذلك افرتض
املغناطيس ملس إن ييل: كما فرَعنْي إىل الطبيعة هذه إزاء الطريق سيتفرع باملغناطيس،
أنه وإما اإلبرة، عىل والجنوب الشمال تجاه قطبيًة ذاته من يضفي أنه إما بالرضورة بد ال
ويحاول جلربت، يعتقد مثلما األرض، وجود من تتأتى الحركة بينما ويؤهله، الحديد يحفز
هذا: إىل مستبرصتئول بدأٍب جمعها التي مالحظاته كل فإن ولذا عليه؛ يربهن أن ِجد بكل
قطبية يكتسب والجنوب، الشمال اتجاه يف طويًال زمنًا ُوِضَع الذي الحديدي فاملسمار (١)
بسبب بضعٍف تعمل التي ذاتها األرض كأنما مغناطيس، يلمسه أن دون العادة هذه من
مغناطيسية) قوة — رأيه يف — لها لألرضليس الخارجية القرشة أو السطح إن (إذ املسافة
وتغريه. وتُحوِّله الحديد وتحفز كافيًا، زمنًا ُمِنَحت إذا املغناطيس عمل ذلك رغم تعمل
الشمال/الجنوب، وضع يف وهي بردت ثم االحمرار حتى الحديد من قطعة نَت ُسخِّ إذا (٢)
الحركة إىل تُدَفع إذ الحديد أجزاء وكأنما مغناطيس، ملس دون قطبيًة تكتسب أيًضا فهي
أكثر تكون فيها تربد التي ذاتها اللحظة يف فإنها بالتربيد، ذلك بعد تنكمش ثم بالتسخني
بها، تُثار ثَمَّ وِمْن األخرى، اللحظات يف منها األرض من الصادرة للقوة وحساسية قابلية
كامًال. برهانًا مزاعمه عىل تربهن ال — َجيًِّدا مالَحظة أنها رغم — األشياء هذه أن غري

وَضع مغناطيسية بوصلة خذ املوضوع، هذا يف فاصل» «شاهد ييل فيما يكون قد
شمال/جنوب، وليس رشق/غرب، اتجاه يف وقطباها ضعها ثم قطبَيْها، من كلٍّ عىل عالمًة
حني أيام، سبعة أو ستة ملدة الحال هذا يف واتركها ممغنطة غري حديدية إبرة عليها ضع ثم
األرض قطبي تُغِفل فسوف النقطة) هذه يف للشك محل (وال املغناطيس عىل اإلبرة تكون
إىل تشري فإنها الحال هذه عىل باقية دامت فما ولذلك املغناطيس؛ قطبي اتجاه وتأخذ
أنها وجدنا فإذا محور، عىل املغناطيسووضعناها من اإلبرة أزلنا إذا ولكن والغرب، الرشق
أن إذن فعلينا االتجاه، هذا يف تدريجيٍّا تتحرك حتى أو الشمال/الجنوب، إىل للتو تتحول
الرشق/الغرب إىل قبل) من َفَعَلت (كما تحولت إذا ا أمَّ السبب، هو األرض وجود بأن نُسلِّم
البحث. من مزيًدا ونُجري التساؤل، موضع السبب نضع أن علينا فإن القطبية، فقدت أو
ن يتكوَّ خفيٌف أهو للقمر، الفيزيقي الجوهر هي املطلوبة الطبيعة أن أيًضا وافرتض
يعتقد (كما وصلب كثيف أم القدامى)، الفالسفة معظم ذهب (كما هواء أو لهب من
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القمر أن حقيقة عىل الثاني الرأي ويستند القدامى)؟61 وبعض املحدثني من وكثري جلربت
صلبة. أشياء من إال يكون ال الضوء انعكاس أن ويبدو الشمس، أشعة يعكس

التي ُوِجَدت) (إن تلك هي املوضوع هذا يف الفاصلة» «الشواهد ستكون ثَمَّ وِمْن
املؤكد من الكثافة، من كاٍف بقدٍر تََحىلَّ ما إذا اللهب مثل خفيف، جسم من تَعِرضانعكاًسا
الجزء من الشمس أشعة انعكاس62 هو — األسباب من غريه بني — الشفق أسباب أحد أن
حواف من األمايسالصافية يف الشمسمنعكسة أشعة أيًضا نرى ما وأحيانًا الجو، من األعىل
وروعًة، تألًُّقا أكثر وربما القمر، ِجرم من املنعكس ذلك عن يقل ال ببهاءٍ املخَضلَّة السحب
الليل يف أننا كما املاء، من كثيٍف جسٍم يف تندمج السحب هذه أن الثابت من ليس ولكن
كثيف،63 جسٌم يعكسها مثلما الزجاجية النافذة يف الشمعة يعكسضوء املعتم الهواء نرى
نرى ا حقٍّ ألننا قاتم؛ أزرق لهٍب يف ثقب خالل الشمس أشعة تسليط نجرِّب أن أيًضا علينا
بالدخان أشبه يبدو وتجعله تُخِفته الباهت اللهب عىل الساقطة الطليقة الشمس أشعة أن
يمكن وربما املسألة، هذه يف فاصلة» «شواهد ک ني يَحُرضُ ما هذا باللهب، منه األبيض
انعكاس ع يُتََوقَّ ال أنه اعتباره يف يضع أن دائًما املرء عىل ولكن أفضل، شواهد عىل العثور
فيه شك ال الذي ا أمَّ شفاًفا، يكون أن يوشك وإال معني، عمٌق اللهب لهذا يكن لم ما لهٍب من
ينعكس. وإما خالله ويمر يُؤخذ إما دائًما هو مستٍو جسٍم عىل (الساقط) الضوء أن فهو
كالرماح الهواء خالل القذائف حركة هي البحث محل الطبيعة أن أيًضا افرتض
عدم من بكثرٍي — دائًما كدأبهم — الحركة هذه املدرسيون يفرس والكرات، والسهام
الطبيعية، الحركة يسمونه الذي ذلك عن العنيفة الحركة باسم بتمييزها قانعني االكرتاث،
نفس يف يكونا أن لجسَمنْي يمكن «ال بقولهم: األوىل الدفعة أو األوىل الرضبة وبتعليل
هذه تميض كيف اإلطالق عىل خاطرهم يقلق ال ثم لألبعاد.» اخرتاق ثمة كان وإال املكان،
عن تتسبب الحركة أن إما كالتايل: هو البحث هذا طريق تفرع ولكن ذلك، بعد الحركة

— املذنبات شأن شأنه — القمر بأن االعتقاد إىل أَْميَل كان بيكون أن الفقرة هذه من الواضح من 61

ميضء. بخار مجرد هو
انعكاس. ال انكسار 62

أسود سطح وأي الهواء، وليس الحالة هذه يف االنعكاس يسبِّب الذي هو للزجاج املصقول السطح 63
األشعة ألن أي بالضبط، السبب لنفس الضوء، يعكس الزجاج يجعل سوف بالنهار النافذة وراء يُوضع

للنافذة. اآلخر الجانب من املنتقلة األشعة بتلك مشوشة أو مختلطة غري املنعكسة
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الريح أو بالقارب النهر يفعل مثلما وراءه، ويتجمع املقذوف الجسم يحمل الهواء أن
فتدفع الضغط تحتمل ال نفسه الجسم أجزاء أن عن تتسبب الحركة أن وإما بالذرات،
الذين كل وكذلك األوَّل الرأي فراكاسُرتو يتبنى منه. تتخفف لكي األمام إىل نفسها
الهواء أن فيه شك ال ومما الِحذق، من درجٍة بأي البحث هذا يف — تقريبًا — انخرطوا
تجارُب تُثِبت كما بالتأكيد، الصحيح هو الثاني الرأي أن إال األمر، هذا يف ما دوًرا يلعب
الحديد من رشيحة اثِن ييل: ما املوضوع هذا يف الفاصلة» «الشواهد بني من لها، حرص ال
يُضَغط إذ نصفني، منفصًما قلًما أو قصبًة حتى أو الحديدي السلك من متينة قطعة أو
الحركة هذه أن الواضح فمن بعيًدا، يطفر تجده اإلبهام وبني إصبع بني قوٍس شكل إىل
منتصف يف هو الحركة مصدر ألن الجسم؛ وراء يتجمع إذ الهواء إىل تُعَزى أن يمكن ال

طرَفيْها. يف وليس القصبة أو الرشيحة
إىل للبارود الرسيعة القوية التمددية الحركة هي البحث محل الطبيعة لتكن كذلك
املدافع، ويف املناجم يف نشاهد كما هائلًة أثقاًال وتطلق الضخمة األشياء تحطم التي لهب،
ميل مجرد يحفزها الحركة أن ا إمَّ ييل: كما الطريق يتفرع الطبيعة بهذه يتصل فيما
ميل أخرى جهة من ويحفزها جزئيٍّا ذلك يحفزها ا وإمَّ يحرتق، عندما التمدد إىل الجسم
من تفر كأنما قبضتها من بعنف وتنفجر النار عن بعيًدا تفر التي الجسم، يف الخام الروح
نفسها تتوهم فالناس ل؛ األوَّ امليل إال يتناولون ال الشائع والرأي املدرسيني أن غري سجن،
من بنوٍع — األولية صورته بحكم — مزوَّد اللهب أن يقررون عندما الفلسفة ذروة بلغت
هو هذا وأن مسحوق، شكل عىل يكون عندما يشغله كان مما أكرب مكاٍن لشغل الرضورة
صحيح هذا أن رغم أنه مالحظة يف يفشلون أنهم غري الحركة، إىل يُفيض الذي السبب
فال وتخنقه، تخمده املادة من بكتلة منعه يمكن تولُّده أن إال بالفعل) مندلع اللهب إن (إذ
اندلع إذا اللهب أن يف حق عىل كانوا فإذا عنها، يتحدثون التي الرضورة تلك العمليُة تبلُغ
الواضح من أن إال ه، يَُسدُّ الذي للجسم انطالق أو انبعاث يتبعه وأن تمدد يحدث أن بد فال
أن نشاهد ونحن يندلع، أن قبل اللهَب الصلبة الكتلُة َكبَتَت إذا تمتنع الرضورة هذه أن
فيه يعمل أجوف حيًِّزا ويتطلب لطيًفا خفيًفا يكون — تولُّده بداية يف وبخاصة — اللهب
هي الحقيقة إنما ذاته، بحد للهب العنف هذا مثل نعزو أن يمكننا ال ثَمَّ وِمْن ُقوَّته، ويبلو
مادتنَْي بني رصاع كنتيجة يحدث النارية العواصف أو العاصفة النريان هذه اندالع أن
الكربيت، طبيعة وهي لالشتعال القابلية شديدة إحداهما تماًما: متناقضتني طبيعتنَْي من
فالكربيت هائل، رصاع هي والنتيجة للنرتات، الخام الروح وهي لالشتعال كارهة واألخرى
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دوُره يعدو ال الصفصاف، خشب فحم أي الثالثة، (فاملادة يستطيع ما جهد نفسه يشعل
وتتمدد قوتها بكل النرتات روح تنفجر بينما بينهما)، ويوحد األخريني املادتني يربط أن
بالتمدد)، للحرارة يستجيب كذلك واملاء الخام املواد وكل أيًضا (فالهواء نفسه الوقت يف

َخِفي. كربٌ كأنها االتجاهات، كل يف الكربيت لهب تنفخ فإنها وتتفجر تفر هي وفيما
من يتكون ل: األوَّ املوضوع؛ هذا يف الفاصلة» «الشواهد من نوعان لدينا يكون قد
مركباتها مع إلخ، … والنافثا والكافور الكربيت مثل: لالشتعال، القابلية الشديدة املواد
بوضوح يبني ما (وهو تُقَمع لم إذا البارود يلتقطها مما وأسهل بأرسع النار تلتقط التي
من يتكون والثاني: الهائل)، األثر هذا إىل ذاته بحد يُفيض ال لهب إىل التفجر إىل امليل أن
النار يف أُلقيت إذا أنها نشاهد فنحن جميًعا، األمالح مثل وتكرهها، النار تتجنب التي املواد
بشكل أيًضا هذا ويحدث النار، تبدأ أن قبل صاخبة بطقطقة تنفجر املائية روحها فإن
أن قبل منها املائي الجزء يتفجر إذ اليشء، بعض املتيبِّسة الشجر أوراق مع حتى أخف
َمْن َصَدَق الذي الزئبق، يف صورة أوضح يف يُشاَهد هذا ولكن الناَر، الزيتي جزؤها يلتقط
التفجر مجرد يف البارود قوَة تقريبًا يكافئ فهو الناَر التقاطه فبخالف معدنيٍّا، ماءً أسماه

قوة. يَزيده فإنه بالبارود يُخَلط حني إنه أيًضا: ويُقال والتمدد،
الفوري، وانطفائه للهب املؤقتة الطبيعة هي البحث محل الطبيعة أن أيًضا افرتض
لحظة كل تتولَّد بل األرض، عىل هنا دائم ثابت يشء هي اللهب طبيعة أن يبدو فال
وتدوم، تستمر التي — خربتنا يف — النريان حالة يف أنه الواضح فمن لحظة، كل وتنطفئ
لهٍب تتابع من يتسبب بل نفسه، املفرد اللهب استمرار ليس نراه الذي استمرارها فإن
أن حقيقة من بسهولة ذلك يتبني إحصائية، هويٍة يف يبقى اللهب وال باطراد، يتولَّد جديد
ييل: كما الطريق يتفرع املسألة هذه يف غذاءه، أو وقوده تسحب أن بمجرد يموت اللهب
الضوء حالة يف كما البداية، يف اللهب أنتج الذي السبب لتوقف ا إمَّ املؤقتة الطبيعة تنشأ
ذاتها بطبيعته قادًرا يكن وإن — اللهب ألن ا وإمَّ العنيفة، الحركات ى يَُسمَّ وما واألصوات

وتُقوِّضه. به تحيط مضادة أخرى طبائع من عنًفا يعاني — معنا البقاء عىل
الكبرية النريان يف نرى نحن املسألة: هذه يف فاصٍل كشاهٍد يأتي ما نأخذ فقد لذا
يبدأ االنطفاء أن فيبدو لذا ذروتُه؛ ارتفعت اللهب قاعدة اتسعت فكلما اللهيب، يرتفع كم
الذي — اللهب قلب ولكن ضعيًفا، ويكون بالهواء اللهب يُقَمع حيث الحواف يف حدوثه
وال إحصائية، هويٍة يف يبقى — الجوانب كل من آخر لهٌب يحيطه بل الهواء يمسه ال
هرم، شكل عىل لهب كلَّ يجعل ما وهذا تدريجيٍّا، املحيط الهواء يضغطه حتى ينطفئ
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والوقود مناوئ الهواء حيث القمة، عند مدبب ولكنه الوقود، قرب القاعدة عند أعرض فهو
بهرٍم أشبه ويكون ارتفع، كلما فيتسع — القاعدة عند أضيق وهو — الدخان ا أمَّ شحيح،
املشتعل اللهب أن أحٌد يتصورنَّ وال اللهب، ويَضَغط الدخان يَقبَل الهواء ألن ذلك مقلوٍب؛

تماًما. مختلفتان مادتان الحقيقة يف إنهما إذ هواء، هو
تتم أن بالصدفة أمكن إذا األمر هذا يف أنسب فاصٌل» «شاهٌد لدينا يكون قد ولكن
شمعًة فيه وثَبِّت صغريًا، معدنيٍّا شمعدانًا خذ لذا مختلفة؛ ألوان ذات بنرياٍن التجربة
يصل ال الكحول من قليًال حوله واسكب عريض ضحل وعاءٍ يف الشمعدان وضع متقدًة،
لهبًا الشمعُة تعطي بينما أزرق لهبًا الكحول سيعطي فاآلن الكحول، أشعل ثم حافته، إىل
فالنريان باللون، الكحول لهب عن بسهولة يفرتق (الذي األخري كان إذا ما الحظ ثم أصفر،
إذ كرة؟ شكل اتخاذ إىل أكثر يميل أم هرميٍّا، يبقى السوائل) تفعل كما فوًرا تمتزج ال
يكون أن فينبغي األخرية النتيجة الحظَت فإذا عليه)، يضغط أو يدمره يشء ثمة ليس
وغري آخر لهٍب داخل محصوًرا دام ما إحصائية هوية يف يبَقى اللهب أن املؤكد حكم يف

الهواء. جانب من املناوئ للفعل معرَّض
حتى طويًال عندها ألبَث أن قصدت وقد ذكرنا، ما الفاصلة» «الشواهد من وبحسبنا
الفاصلة» «الشواهد بواسطة الطبيعة عن أحكام تكوين عادًة بالتدريج الناس يتعلم

االحتمالية. االستدالالت بواسطة وليس الكاشفة، والتجارب

instances التباعد» «شواهد سأضع االمتياز شواهد بني عرشة الخامسة املرتبة ويف (٣٧)
الطبائع انفصال إىل تشري التي (instantiae divortii الطالق (شواهد of divergence
األخرية هذه ألن الصحبة»؛ «شواهد ب امللحقة الشواهد عن تختلف وهي مًعا، تحدث التي
التباعد» «شواهد بينما عادًة، فيه توجد الذي العيني اليشء عن ما طبيعٍة انفصال تعلن
الفاصلة»؛ «الشواهد عن أيًضا تختلف وهي أخرى، طبيعٍة عن طبيعٍة انفصال إىل تشري
يف قيمتها وتكمن أخرى، عن طبيعٍة انفصال إىل فقط تشري بل شيئًا، تحسم ال ألنها
وعابُر األمور ظاهُر بها يوحي التي املترسعة التنظريات د وتبدِّ الزائفة الصور تكشف أنها

للذهن.64 وثقًال صابورًة تضيف بأنها القول يجوز بحيث األشياء،

بأجنحة، البرشي الفهم نزوِّد أال ينبغي «لذا :١٠٤ :١ الشذرة يف بيكون قاله أْن سبق ما هنا نذكر 64

«… والطريان القفز عن نعقله حتى مدالٍة بأثقاٍل باألحرى بل
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أسماها التي األربع الطبائع هي البحث محل الطبائع أن املثال سبيل عىل افرتض
التأهب أو والحركة والخفة والضوء الحرارة وهي األرسة، نفس ومن رفقاء تيليسيو
فالهواء بينها، فيما اكتشافها يمكن (الطالق)» التباعد «شواهد من كثريًا أن إال للحركة،
واملاء حرارة، بغري ميضء والقمر مضيئًا، وال حارٍّا ليس ولكنه الحركة، وسهل خفيف
ورشيقة رسيعة حركة هي محور عىل الحديدية اإلبرة وحركة ضوء، بدون حار الغايل

األخرى. األمثلة من العديد وهناك ومعتمة، وكثيفة باردة هي مادٍة يف ولكن
يبدو الطبيعي، والفعل الفيزيقي الجسم هي البحث محل الطبائع أن كذلك افرتض
يوجد ربما الحالة هذه يف حتى ولكن جسم، وجود يف إال يحدث ال الطبيعي الفعل أن
وبه املغناطيس، إىل الحديد ينجذب به الذي املغناطييس الفعل مثل (طالق)»، تباعد «شاهد
التي األخرى العمليات بعض نضيف أن وبوسعنا األرض، كرة إىل الثقيلة األشياء تنجذب
الزمن، من وهلة مجرد ال لحظات ويشغل الزمان يف يحدث الفعل هذا فمثل بُْعد: عن تتم
الزمان من معينة لحظة إذن ثمة ومسافات. درجات خالل ويمر املكان يف أيًضا ويحدث
للحركة، املنتجني الجسمني بني معلًَّقا الفعل أو القوة فيها تكون املكان من معينة ومسافة
ان يُغريِّ أو — عىل يؤثران الحركة طرفا هما اللذان الجسمان هل إىل: ثَمَّ ِمْن سؤالنا فينتقل
تتابٍع بواسطة اآلخر الطرف إىل طرف من القوة تتحرك بحيث بينهما التي األجسام —
والُقوى األجسام إال ثمة ليس أم البيني، الجسم يف ما زمنًا وتعيش الحقيقي التالمس من
عن تعمل التي األخرى األشياء وبعض والحرارة واألصوات البرصية األشعة يف واألماكن؟
َوَسًطا يتطلب األمر كان إذا ذلك ويزداد ومتغرية، متأثرة البينية األشياء تكون ربما بُعد
وال بالَوَسط، تكرتث فال الجاذبة أو املغناطيسية القوة ا أمَّ العملية، هذه مثل لحمل مالئًما
يفيشء البيني الجسم يشبه ال الفعل أو القوة كانت إذا ولكن الوسط، من أيصنف يف تُعاق
ال إنها إذ جسم؛ دون ما مكاٍن يف ما زمنًا يعيش فعل أو طبيعية حركة أنها ذلك عىل لرتتََّب
تباعد «شاهد يكون قد املغناطييس الفعل فإن ثَمَّ وِمْن الوسط، يف وال الطرَفنْي يف ال تعيش
كنتيجة ذلك إىل يُضاف أن ينبغي ما يشءٌ وثمة طبيعي، وفعل فيزيقية مادة يف (طالق)»
قد الحواس أساس عىل التفلسف يف حتى إنه إغفالها: يصح ال فائدة أو مرتتبة رضورية
للقوة أمكن فإذا جسمية، وغري منفصلة وجواهر كيانات وجود عىل برهاٌن للمرء يَستَوي
فإنه كليًة، جسم بال ما ومكاٍن زمٍن يف يعيشا أن جسٍم من الصادَريْن الطبيعيَّنْي والفعل
الجوهر أن ذلك ؛ جسميٍّ غري جوهٍر من أصله يف يصدر أن عىل القدرة من قريب أيًضا

توليده. أو لبدئه متطلٌَّب هو مثلما وَحمِله الطبيعي الفعل إلدامة متطلَّبًا يبدو املادي
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واحد: عام باسم أسميها أن رأيُت الشواهد، من فئات خمس لدينا يرتتَّب واآلن (٣٨)
instances of the lamp or of first infor- املبارشة» املعلومات أو املصباح، «شواهد
ويُفيض بالحواس يبدأ الطبيعة تفسري كل أن فبما الحواس، تُعني التي تلك وهي ،mation
هي التي الذهن، إدراكات إىل الحواس إدراكات من — ُمعبَّد مستٍو مستقيم بطريٍق —
نفسها الحواس تمثُّالت كانت كلما أنه بالرضورة إذن يرتتب صحيحة، ومبادئ أفكار

وأنجح. أيرس نحٍو عىل يشء كل سار وأدق أكمل
للحواس املبارشة األفعاَل يُقوِّي ل األوَّ فإن للمصباح الخمسة الشواهد هذه من
العمليات إىل يشري والثالث محسوًسا، املحسوس غريَ يجعل والثاني ويصححها، ها ويُكربِّ
أو نهايتها يف إال معظمها يف تالحظ ال التي والحركات األشياء تلك سالسل أو املوصولة
يشءٍ، أي تفعل أن الحواس تملك ال حيث الحواس عن ببديل يزودنا والرابع خواتيمها،
األشياء غموض من يُِحدُّ الوقت نفس ويف ومالحظتها، الحواس انتباه يثري والخامس

حدة. عىل واحٍد لكل أعرض أن اآلن وعيلَّ وَخفائها،

البوابة»65 أو الباب «شواهد سأضع االمتياز» «شواهد بني عرشة السادسة املرتبة يف (٣٩)
هذا ،instances that open doors or gates البوابات) أو األبواب تفتح التي (الشواهد
أن الواضح من للحواس، املبارشة األفعال تساعد التي الشواهد لتلك أعطيه الذي االسم هو
الحاسة هي فهذه ثَمَّ وِمْن باملعلومات، يتعلق فيما الحواس بني األوَّل املكان يحتل البرص
أنواع ثالثة هناك أن ويظهر ُمعينًا، لها ندبر لكي ل األوَّ املقام يف نجتهد أن ينبغي التي
أو يدركه، مما أبعد يدرك أن أو يدركه ال ما يدِرك أن البرص نُمكِّن أن فإما امُلعينات: من

وتحديًدا. دقًة أكثر نحو عىل يدرك أن
وإزالة تصحيح يف وظيفتها تنحرص التي إليها، وما النظارات عن صفًحا رضبنا إذا
النوع شواهد من فإن جديدة، معلومات تقدم ال ثَمَّ وِمْن الضعيف، النظر يف الضعف
وغري الخفية الدقيقة األجزاء تكشف التي — أخريًا اُخِرتَعت التي — امليكروسكوبات ل األوَّ
نشاهد، وبواسطتها مدهشة، بدرجة حجمها بتكبري الكامنة وتراكيبها لألجسام املرئية
ألوانها وكذلك والديدان، والذبابة الربغوث لدى الدقيق والتكوين الشكَل عظيٍم، باندهاش

.Instantiae januae sive portae 65
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الحرب بقلم املرسوم الخط إن أيًضا: ويُقال مرئية، غري السابق يف كانت التي وحركاتها
ال أنه ذلك: وتأويل والتموج، االعوجاج شديد العدسات هذه خالل يَُرى الرصاص أو
حقيقة يف املستوي باليشء اللون، أو الحرب انطباع وال بمسطرة، استعانت مهما اليد حركة
العدسات. هذه بدون كشُفه يمكن ال بحيث الدقة من هو االستواء عدم أن رغم األمر،
ومدهش)، جديد يشء كل مع (كشأنهم الخرافية املالحظة من نوًعا الناس َم قدَّ أيًضا هنا
هذا ولكن الفن، أعماَل وتُهني الطبيعة بأعمال تشيد امليكروسكوبات هذه مثل أن وهو
امليكروسكوب فهذا الصناعي، النسيج من بكثري أدق الطبيعة نسيج أن إىل ببساطة يعود
قمينًا كان لقد ًة مكربِّ عدسًة شهد قد ديمقريطس أن فلو الدقيقة، لألشياء إال يصلح ال
قابلة غري أنها أكد (التي الذرة لرؤية وسيلة َعت اخُرتِ قد أْن منه ظنٍّا فرًحا؛ يثب أن ربما
األجسام عدا يشء أي مالحظة يف امليكروسكوبات هذه قصور ولكن اإلطالق)، عىل للرؤية
ر يدمِّ أكرب) جسم من جزءًا تكون حني األخرية هذه يف حتى قصورها (بل الدقة البالغة
الدقيقة األجزاء أو األكرب األجسام إىل يمتدَّ أن أمكن لو االخرتاع هذا أن ذلك فائدتها؛
املالمح وتُميَّز تُشاَهد وبحيث بشبكة، أشبه القماش قطعة تبدو بحيث الكبرية، لألجسام
األخرى؛ األشياء من والكثري والجروح والدم والبول والسوائل للجواهر الخفية والتعاريج

االخرتاع. هذا من عظيمة فوائد نجني أن — شك بغري — ألمكننا
اتصاًال يفتح الذي التلسكوب، لجاليليو؛ العظيم اإلنجاز الثاني: النوع شواهد ومن
التلسكوب مساعدة فبفضل السماء؛ أجرام وبني بيننا بسفن أو بقوارب وكأْن أقرب،
ومنفصلة منمازة الصغرية النجوم من كوكبة أو عقدة مجرد هو التبانة درب أن تأكدنا
يُثبُت أنه أيًضا ويبدو وتخمينًا، ظنٍّا إال القدامى يعرفه يكن لم ما وهو واضح، بشكٍل
بل أخرى، نجوم من تماًما ِخلًوا ليست الكواكب أفالك ى يَُسمَّ ما بني فيما الفضاءات أن
نفسها، النجمية السماوية الكرة إىل تصل أن قبل من بالنجوم التماُعها يبدأ السماء إن
بهذا للمرء يمكن التلكسوب، مساعدة بغري تشاهدها أن من أصغر نجوًما تلك كانت وإن
من يَحِدس (وقد املشرتي كوكب حول الصغرية النجوم مجموعات يشاهد أن التلسكوب
والظل النور تفاوتات تُرى وبه النجوم)، حركات يف واحد مركز من أكثر هناك أن هذا
للقمر، الخريطة من نوٍع عمل يمكن بحيث أوضح، نحٍو عىل وتُحدَّد القمر سطح عىل
إذا جليلة كشوف بالتأكيد وكلها ذلك، إىل وما الشمس، يف البقع يرى أن للمرء يمكن وبه
ألن األشياء؛ هذه مثل من كبري شك يف أننا غري الرباهني، من الرضب هذا لصدق املرءُ أَِمَن

154



اإلنسان مملكة يف أو الطبيعة تفسري يف شذرات

باملثل الدراسة تستحق كثرية أخرى أشياء وألن القليلة، األشياء هذه عند ف تتوقَّ الخربة
الوسيلة.66 بنفس اكتشافها يتم لم

ال التي — شابهه وما األسطرالب — األرض قياس ُقُضب الثالث: النوع شواهد ومن
الحواس تساعد أخرى شواهد ثمة كان وإذا وتركزها، تصححها بل البرص حاسة تكربِّ
شأنها من يكن لم ما مرشوعنا يف تسهم ال بَعُد فإنها املبارشة، الفردية أعمالها يف األخرى
إليها. أتطرق لم ولذلك اآلن؛ بحوزتنا التي املعلومات من الفعيل الرصيد إىل تضيف أن

sum- االستدعاء» «شواهد سأضع االمتياز شواهد بني عرشة السابعة املرتبة ويف (٤٠)
للمثول تستدعي ألنها املدنية؛ املحاكم من اللفظَة مستعريًا 67،moning instances
invoking االستشهاد» «شواهد أيًضا وأسميتُها قبل، من ذلك تفعل لم التي األشياءَ
ال التي األشياءَ تلك الحواس مجال إىل تَُردُّ بأنها الشواهد هذه تتسم ،(citing) instances

مبارش. بشكٍل فيه تقع
ا وإمَّ أخرى، أجسام تدخل بسبب ا وإمَّ بُعِدها بسبب ا إمَّ الحواس عن األشياءُ تَِندُّ
الحواس، إلثارة يكفي ال اليشء كم ألن ا وإمَّ الحواس، عىل انطباع ترك عىل قادرة غري ألنها
ا وإمَّ اليشء، تأثري تحتمل ال الحواس ألن ا وإمَّ الحواس، لتنبيه كاٍف غري الزمن ألن ا وإمَّ
العوامل هذه أخرى. لحركٍة ُمتََّسٌع يبَق فلم مسبًقا وملكها الحواسَّ مأل قد ما شيئًا ألن
يف بشدة الحاستان هاتان تسهم الثاني، املقام يف واللمَس ل األوَّ املقام يف البَرص تَُخص
معلومات أي الباقية الثالث الحواس تقدم ال بينما العادية، األشياء عن باملعلومات تزويدنا

حاسة. بكل خاصة أشياء عن وإال مبارش بطريٍق إال
تمكن ال الذي اليشء كان إذا إال الحواس إىل اليشء ل يُوصَّ ال األوىل الحالة يف (١)
بُعد، عن الحواس يف يؤثر أو يغري أن يمكن يشءٌ به استُبِْدَل أو إليه أُضيف قد رؤيته

شابه. وما واألجراس النريان طريق عن األخبار تُحَمل مثلما

سطح وتفاصيل املشرتي ألقمار جاليليو اكتشافات يمجد فهو ملتبًسا، هنا بيكون موقف يبدو 66

كان بيكون بأن سبيدنج ويشري نفسه، الوقت يف التلسكوبية الرباهني يف يرتاب أنه غري إلخ، … القمر
لم ما وهو بغزارة إذاك الكشوف ترتَى أن يتوقع كان أنه ذلك التلسكوب؛ عىل التعويل إمكان يف يشك

يحدث.
.Instantiae citantes 67
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وال الجسم يُبِطنها التي باألشياء يُؤتى حني التوصيل يحدث الثانية الحالة يف (٢)
من تخرج أشياء أو السطح عىل أشياء بواسطة الحواس أمام بها يُؤتى عرُضها، يَسُهل

ذلك. إىل وما والبول النبض بواسطة برشيٍّ جسِم حالة تُكَشف كما الداخل،
نفطن أن وينبغي كثرية، أشياء عىل ينطبق والرابع الثالث النوع توصيل (٤) ،(٣)
من التي واألشياء والروح الهواء أن البنَيِّ من ذلك: مثال الطبيعة، يف أبحاثنا يف دائًما لها
تَُرى أن يمكن ال أنها البني من والخفة، باللطف جوهرها كل يف تتسم التي القبيل هذا
التوصيل رضوب إىل نلجأ أن الجواهر هذه مثل دراسة يف للغاية الرضوري من تُلَمس، أو

(الرد).
األجسام يف الحبيسة الروح وحركة فعل هي البحث محل الطبيعة أن وافرتض
ملموسة، وغري مرئية غري روًحا يحتوي األرض عىل عيني جسم فكل (امللموسة)، العينية
يف الروح لعملية واملدهش القوي الثالثي املصدر هو وهذا ويكسوها، يُغلِّفها الجسم
وتيبس، األجسام تنكمش العيني اليشء بداخل التي الروح تتحرر حني العيني. الجسم
تشكِّلها فهي تماًما تستبَقى وال تماًما تتحرر ال وحني وتلني، تطرى فيها تُستبَقى وحني
الحواس إىل ل يُوصَّ هذا كل إلخ، … وتنظِّم وتستهلك وتهضم وتتمثَّل األعضاء، وتمنحها

املرئية. اآلثار بواسطة
األجزاء عىل وتتغذى أوًَّال الحبيسة الروح تتكاثر حي وغري عيني جسم كل ففي
هذا مًعا، تهربان ثم روح، إىل وتحولها وتذيبها وتهضمها واملتوافرة املتاحة العينية
يجف فعندما الوزن، نقصان هيئة يف الحواس إىل ل يُوصَّ الروح بواسطة والذوبان التكاثر
من فيه كانت التي الروح من ليس النقصان وهذا ه، َكمِّ من يُفَقد ما شيئًا فإن يشء أي
الروح إن إذ التحول، يف للتو ورشعت قبل من عينية كانت التي املادة من هو ما بقدر قبل
وغريه املعادن صدأ يف للحواس يتمثَّل وانطالقها الروح خروج فإن واآلن لها، ثقل ال
الجنس إىل تنتمي التي الحياة بَداءات إىل تصل أن ُقبَيل تتوقف التي التحلل مظاهر من
وِمْن منها، تخرج ومنافذ مسامَّ الروُح تجد ال املدمجة املواد ففي العملية،68 من الثالث
يحدث هنا ومن معها، فتربز أمامها ودفعها خارًجا العينية األجزاء طرد إىل تُضطر ثَمَّ

يكتسب املعدن يصدأ وعندما واملعدن، لألكسجني كيميائي اتحاد هو الصدأ أن اليوم املعلوم من 68

«التولد احتمال عن الخاطئة الفكرة من الحيوانات تََولُّد يف نظريته بيكون استنبط وقد إضافيٍّا، وزنًا
ى). تَُسمَّ كانت (كما التلقائي»
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(متبوًعا الروح من بعض انطالق عقب العينية األجزاء تقلص ل يَُوصَّ شابهه. وما الصدأ
ذلك من أكرب بدرجة ولكن اليشء، صالبة يف زيادة بواسطة الِحس إىل ل يُوصَّ بالجفاف)،
تذبل الخشب فِقَطُع األجسام، يف وانثناءٍ د وتجعُّ وانكماٍش الحٍق تشقٍق بواسطة بكثري
بواسطة للروح مفاجئ انطالٍق (بعد بل فحسب، هذا ليس تتجعد، والجلود وتنكمش،

نفسها. عىل وتلتف تلتوي بحيث االنقباض إىل بشدة تميل لهب) حرارة
ما أو بالحرارة وتُنبَّه تتمدد، بينما الروح تُستبَقى حني ذلك، من النقيض وعىل
يف كما األجسام تطرى عندئٍذ واملتماسكة)، الصلبة املواد حالة يف يحدث (كما شابهها
هكذا شابه، وما والشمع الصمغ مثل تنصهر أو املعادن، مثل تسيل أو الساخن، الحديد
وبعضها بالحرارة يتصلَّب األشياء (بعض للحرارة املتضادة التأثريات بسهولٍة تَُفرسَّ
واألخري تُستبقى، ولكنها الروح تُثار الثانية ويف الروح تنطلق األوىل الحالة ففي يسيل)،
إال الروح انطالق وما العينية، األجزاء فعل هو واألول ذاتهما، والروح الحرارة فعل هو

أكثر. ال الفعل مناسبة
داخل وتكافح تناضل بل كليٍّا، متحررة وال كليٍّا ُمستبقاة هي ال الروح كانت إذا ا أمَّ
تقودها، حيثما للتو الروح وتتبع وتذعن تطيع التي العينية األجزاء حوزتها ويف قيودها،
من كلٍّ يف للحياة، األخرى واألنشطة األعضاء نمو عضوي، جسم تكوُّن هي النتيجة فإن
للبدايات الدقيقة املالحظة طريق عن الحواس إىل األشياء هذه ل تُوصَّ والحيوانات، النباتات
مثل: التحلُّل، من تُولد التي الدقيقة املخلوقات يف الحياة محاوالت أو املبكرة والبداءات
من بد ال الحياة تَنتُج فلكي إلخ، … املطر بعد والضفادع والذباب والديدان النمل بيض
بمقاومة تُمنَع هي وال برسعة الروح تهرب ال بحيث مالئمة، ومادة لطيفة حرارة وجود

كالشمع. وتشكيلها األجزاء هذه ثني من األجزاء
واألعرض األهم الفروق أعيننا أمام تضع للتوصيل ا ِجدٍّ كثرية شواهد هناك ثانية مرة
مًعا، آن يف والخلوية املتفرعة والروح املتفرعة، والروح املعزولة، الروح األرواح: بني مجاًال

الحيوانات. روح والثالثة: النباتات، روح والثانية: الحية، غري األجسام روح األوىل:
بالبرص ال مدَركة غري هي األدق وبنياتها األشياء أنسجة أن أيًضا الواضح من
تأتي أيًضا الحاالت هذه ففي ولذا وملموس)؛ مرئي الكيل الجسم أن (رغم باللمس وال
يعتمد الِبنيات بني وأولية جذرية األكثر الفرق ولكن (الرد)، التوصيل طريق عن املعلومات
األخرى األشكال وجميع البُعد، أو املكان نفس يشغل الذي األقل أو األكرب املادة مقدار عىل
وأوضاعها وأماكنها الجسم نفس يف املتضمنة لألجزاء املعينة املالمح إىل تعود (التي

إليه. بالنسبة فحسب ثانوية النسبية)
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من كم أو وانكماشها، األجسام يف املادة تمدد هي البحث محل الطبيعة أن افرتض
من الطبيعة عىل انطباًقا أصدق هو ما ثمة فليس جسم، كل يف املكان من كم يشغل املادة
وإنما يشء»،69 ال إىل يئول يشء و«ال يشء»، ال من يأتي يشء «ال القائلة: املزدوجة القضية
أنه صدًقا أقل وليس تنقص، وال تزيد ال ثابتة الكلية الكمية أو املادة من املعطاة الكمية
األبعاد أو الحيز نفس داخل تُْحتَوى أقل أو أكرب كمية ثمة املادة من معطاة كمية «من
إذا لذا الهواء؛ يحتويه مما أكثر يحتوي املاء إن ذلك: مثال األجسام»، بني الفرق بحسب
فهو املاء، من الكمية نفس إىل تتحول أن يمكن املاء من معطاة كمية أن إىل أحٌد ذهب
كمية أن إىل أحد ذهب إذا املقابل ويف يشء، ال إىل يشءٌ يئول أن املمكن من إن قال: كأنما
املمكن من إن قال: فكأنما املاء، من مساوية كمية إىل تتحول أن يمكن الهواء من معطاة
— بتسيٍُّب — تُْستَْخَدَمان اللتان و«الخفة» «الكثافة» وفكرتا يشء، ال من يشءٌ يأتي أن
املادة. يف الندرة أو الوفرة هذه من قويم نحو عىل ا تُستَمدَّ أن ينبغي إنما متنوعة، بمعاٍن
نقول: التي املادة كمية بأن القائلة الثالثة الدعوى هذه تماًما يقينية نعدَّها أن أيًضا ينبغي
أو مضبوطة مقاييس إىل أرقام، إىل (باملقارنة) تَُردَّ أن يمكن ذاك أو الجسم هذا يف إنها
تراكم ثمة الذهب من معطاة كمية يف إنه نقول: أن مثًال الخطأ من ليس تقريبًا، مضبوطة
هذه يساوي لكي الذهُب يشغله الذي الحيز من ضعًفا ٢١ الكحول من تقتيض املادة من

املادة. من الكمية
يناِظر فالثقل الثقل، بواسطة الحس إىل ل تَُوصَّ النسبية وكميتها املادة تراكم أن غري
تُحَسب أال فيجب املادة من وكميتها الروح ا أمَّ العينية، أجزاؤها حيث من املادة، كمية
أدرجُت اليشء، لهذا دقيقًة قائمًة وضعُت وقد تزيده، وال الوزن تخفف فهي بالوزن،
ومعظم والزيت والسوائل واألخشاب الرئيسية واألحجار املعادن كل وأحجام أوزان فيها
من كل حيث من للغاية مفيد إجراء وهو الصناعية، أو الطبيعية سواء األخرى األجسام
قيمة ذو أيًضا وهو عة، املتوقَّ غري النتائج من كثري كشف عىل وقادر والتطبيق، النظرية
ال املدمجة األجسام (أعني لنا املعروفة العينية لألجسام الكامل النطاق أن عىل الربهنة يف
محدودٌة ،٢١ :١ نسب تتجاوز ال الهواء) من بالكثري املليئة الجوفاء اإلسفنجية األجسام

وبخربتنا. بنا األلصق الطبيعة من الجزء ذلك األقل عىل أو الطبيعة هي

معروفة. سكوالئية مبادئ صياغة بيكون يُعيد هنا 69
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نسبة تحديد باإلمكان كان إذا ما أرى أن أيًضا باهتمامي الجدير من وجدت وقد
التالية: بالوسيلة ذلك حاولُت وقد العينية، األجسام إىل (الروحية) العينية غري األجسام
ق يتحقَّ لكي صغريًا وعاءً (استخدمُت تقريبًا أوقية تسع أن يمكن صغريًة زجاجًة أخذُت
وقد بالكحول، تقريبًا رقبتها حتى الزجاجة هذه ومألت أقل)، بحرارة الناتج ر التبخُّ
من كم أقل عىل واملحتوي األخف، هو — سابقٍة قائمٍة بحسب — ألنه الكحول؛ اخرتُت
وزَن بدقة لُت َسجَّ ثم الجوفاء، غري املدمجة العينية األجسام بني معطى حيِّز يف املادة
استطاعتي قدر الهواء كل وطردت باينتني70 يحتوي كيًسا أخذت ثم والزجاجة، السائل
ُمنِفذ غري أجعله لكي بالزيت بلطٍف ذلك قبل الكيَس دلكُت وقد جوانبُه، تالمَست حتى
عُت وَشمَّ الزجاجة، فوهة حول بإحكام الكيَس وربطت بالزيت، مسامه بإغالق للهواء
َمجَمرة، يف ساخٍن فحٍم عىل الزجاجة وضعُت ثم إحكاًما، وأكثر ألَصَق أجعله لكي الخيَط
شيئًا الكيس ونََفَخ غازي، شكٍل إىل وتحول بالحرارة الكحول بخار تمدَّد ما ورسعان
النار من الزجاجة رفعُت هذا يل تمَّ أْن وبمجرد رشاع، مثل اتجاه كل يف وشدَّه فشيئًا
حتى الكيس قمَة ثََقبُت أيًضا الحال ويف بالربودة، تتكرس ال حتى بطانية عىل ووضعتُها
رفعُت ثم القياسات، فيفِسد وينِزل السائل الشكل إىل الحرارة توقف عند البخار يعود ال
إىل تحولت التي الكمية َحَسبُت ثم املتبقي، الكحول وزَن ثانيًة مرًة وأخذُت نفَسه الكيَس
الزجاجة، يف الكحويل شكله يف الجسم شغله الذي الحيز هو وكم غازي، شكل إىل أو بخار
بوضوح َ فتبنيَّ النتيجتني وطرحُت الكيس، يف الغازي شكله يف شغله الذي الحيز هو وكم

السابقة. حالته فوق ضعف مئة ًدا تمدُّ اكتسَب َ وتغريَّ تحوَّل إذا الجسم أن
الضعف من تبلغ التي الربودة أو الحرارة هي البحث محل الطبيعة أن أيًضا وافرتض
بينُت مثلما الرتمومرت، بواسطة الحواس إىل هذه ل وتُوصَّ بالحواس، مدَركة تجعلها درجًة
الهواء تمدد الحرارة بل ذاتهما، يف باللمس مدَركتني ليستا والربودة فالحرارة سابًقا،
املتمدد الهواء بل بالبرص، مدَرًكا انكماشه أو الهواء تمدد ليس وبدوره تكمشه، والربودة
إال البرص إىل التوصيل يحدث وال أعىل، إىل يرفعه املنكمش والهواء أسفل، إىل املاء يدفع

أخرى. طريقة بأي وال قبلها ال النقطة هذه عند
ماء من تحوي ماذا أي األجسام، مزج هي البحث محل الطبيعة أن كذلك افرتض
والُخثارة الزُّبد مقدار كم معيَّنًا) شاهًدا نأخذ (لكي أو إلخ، … وملح ورماد وروح وزيت

جالون. ثُمن تساوي وحدة pint الباينت 70
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الصناعية الفصل رضوب بواسطة الحس إىل هذا ل يُوصَّ اللبن، يف ن املتضمَّ وامَلصل
الحركات مختلف يف تُكَشف بل مبارش، بشكل فيها الروح طبيعة تُدَرك وال والِحرفية،
وشتى ولذع مرارة وأيًضا الفصل، وعملية فعل نفس يف العينية املواد تُظِهرها التي وامليول
جهوًدا املهمة هذه يف الناُس بذل وقد الفصل، بعد املواد نفس ومذاقات وروائح ألوان
ما يتجاوز نجاح دون ولكن الِحريف، والفصل التقطري رضوب طريق عن بالتأكيد، كبريًة
الذكاء، من أكرب وجهد مسدودة وطرق مناهج س تََحسُّ للتجريب: املعهودة طريقتهم يف
أو العالية (الحرارة ب تدمري بل بالطبيعة)، مضاهاة أو محاكاة ال ذلك كل من و(األسوأ
الخفية القوى — رئييس بشكل — فيها تكمن التي األرقى البنية كل املفرطة) القوى
اآلخر التحذير الفصل هذا مثل يف مالحظاتهم أو أفكاَرهم يقِلق وال وتوافقاتها، لألشياء
األجسام عىل يُْجُرونها التي العنيفة العمليات يف أنه وهو آخر، موضٍع يف أطلقتُه الذي
النار عن تتسبب الكيفيات من كثريًا فإن — أخرى بطرائق أو اللهب بواسطة سواء —
تأتي هنا ومن قبل، من املركَّب يف تكن لم والتي التحليل صنع يف املستخدمة واملواد نفسها
أو كبخار يوجد كان النار بواسطة املاء من املنطلق مثًال البخار كل فليس عجيبة، أغالط

النار. حرارة بواسطة املاء تمدد طريق عن معظُمه تََكوَّن بل املاء، يف هواء
سواء — املواد الختيار الدقيقة الطرق جميع إليه تُحال الذي املوضع هو هذا فإن لذا
ألنها جودة؛ األقل من والجيد املغشوش من األصيل تميز التي — الصناعية أو الطبيعية
َطَلِبها. يف ونَِجدَّ سبيل كل يف عنها نفتش أن ينبغي لذا املحسوس، إىل املحسوس غريَ تَُرد
فمن الحواس، إدراك من تفلت األشياء تجعل التي الخامسة الطريقة عن ا أمَّ (٥)
الجسم حركة كانت ما فإذا الزمن، يف تحدث والحركة كحركة، يحدث الِحس فعل أن البنيِّ
فإن الحواس؛ فعل بها يحدث التي الرسعة توافق ال بحيث ا ِجدٍّ رسيعة أو ا ِجدٍّ بطيئة
رصاصة، حركة أو الساعة عقرب حركة يف الحال هو مثلما اإلطالق، عىل يُدَرك ال اليشء
إىل ل تُوصَّ أن والشائع السهل فمن الشديد بطئها بسبب تَُرى ال التي الحركة عن ا أمَّ
بدقة قياسها يمكن فال الرسعة الفائقة الحركات ا وأمَّ حركاتها، َجمع طريق عن الحواس

الحاالت. بعض يف ذلك نفعل أن ِمنَّا يتطلب الطبيعة بحث كان وإن اآلن، حتى
إىل تَُرد أن يمكن لليشء، املفِرطة القوة بسبب الِحس يُعاق حيث السادسة الحالة (٦)
أمامه حائٍل بوضع تأثريها بتخفيف أو الحواس، عن بعيًدا اليشء تحريك طريق عن الحس
انطباُعه كان إذا انعكاسه واستقبال ينعكس ِبَجعِله أو يزيله، أن دون يُضِعفه بحيث

املاء. من حوٍض يف الشمس انعكاس حالة يف كما القوة، مفرَط املبارش
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يُقَمع التي الحالة هي يَظَهر أن من فيها اليشءُ يتمكن ال التي السابعة الحالة (٧)
عىل يؤثر لكي آخر يشءٍ ألي فرصة تُرتَك ال بحيث معني، بيشءٍ شديًدا قمًعا الِحس فيها
العرض، بهذا كبرية صلة ذات وغري الروائح، عىل ما حدٍّ إىل مقصورة حالة وهذه الِحس،

املحسوس. إىل املحسوس غري رد طرائق عن حديث من هذا وبحسبنا
معني، آخر حيوان ِحس إىل بل اإلنسان، حس إىل التوصل يتم ال األحيان بعض يف
إىل الروائح بعض توصيل ذلك: مثال الحاالت، بعض يف البرشية الحواس يفوق والذي
إىل توصيله نفسه؛ خارج من املضاء غري الهواء يف الكامن الضوء وتوصيل الكلب، حس
أن مالحظته يف تيليسيوس َصَدَق وقد بالليل، ترى التي والحيوانات والبومة القط ِحس
ُمْجٍد وغريَ وواهنًا ضعيًفا كان وإن نفسه، الهواء يف الداخيل الضياء من نوًعا بالفعل ثمة
عىل مكيَّفة حواسها التي الحيوانات إن إذ الحيوانات، معظم أو البرش ألعني معظمه يف
أو ضوء بدون يحدث هذا أن تصديق املمكن غري ومن بالليل، ترى الضوء من النوع هذا

داخيل. بضوء
الحواس فأغالط وعالجاتها، الحواس قصور أوجه مع أتعامل اآلن أنني أيًضا الحظ
للحواس، الكبري الغلط باستثناء واملحسوسات، بالحس الخاصة األبحاث إىل تُحال أن يجب
للعالم، املرجعي باإلطار ال لإلنسان املرجعي باإلطار الطبيعة خطوط ترسم أنها وهو

العاملية. والفلسفة العاملي بالعقل إال تصحيحه يمكن ال والذي

instances الطريق» «شواهد سأضع االمتياز شواهد بني عرشة الثامنة املرتبة ويف (٤١)
و«شواهد traveling instances مرتحلة» «شواهد أيًضا أسميتُها التي 71،of the road
بالتدريج املستمرة الحركات إىل تشري التي الشواهد وهي ،jointed instances َمفِصلية»
غافلون هنا فالناس حواسنا، ال مالحَظتنا يتجنب الشواهد من النوع هذا الطبيعة. يف
وبعد ومتقطعة عابرة بطريقة إال الطبيعة يالحظون ال أنهم األمر حقيقة عجيب. بشكل
مهارات ترى أن أردت إذا فأنت عليها، الطبيعة عمل أثناء وليس وتكتمل األجسام تتم أن
تريد بل فحسب، لحرفته الخام املواد تشاهد أن تشاء لن فأنت عمله، وتالحظ ِحريف رجٍل
املرء وعىل للطبيعة، بالنسبة األمر كذلك منتجه، وتشكيل بعمله قيامه أثناء هناك تكون أن
يالحظها أن النباتات نمو يدرس َمن كل عىل إن ذلك: مثال مشابه، بيشءٍ إزاءها يقوم أن

.Instantiae viae 71
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لها بذوًرا تقريبًا يوم كل يأخذ بأن ذلك يعمل أن بسهولة (يمكن فصاعًدا البذور بَذْر منذ
كيف يالحظ أن عليه إن بعناية)، ويدرسها وهكذا وأربعة أيام وثالثة يومان األرض يف
عندئٍذ تبدأ وكيف القول)، جاز (إن بالروح وتُمأل واالنتفاخ االمتالء يف البذرة تبدأ ومتى
ما اليشء بعض أعىل إىل نفسه الوقت يف طريقها وتشق َشطئها، وإخراج القرشة فتق يف
ألعىل والبعض كجذور، ألسفل بعضها فروًعا، أيًضا تُطِلع وكيف ا، ِجدٍّ ثقيلة الرتبة تكن لم
االتجاه، هذا من وأيرس مفتوحة تربة تجد أن استطاعت إذا جانبًا تزحف وأحيانًا كجذوع،
عملية إزاء اليشء نفس يفعل أن املرء وعىل يالحظها، أن عليه عديدة أخرى أشياء وهناك
األجزاء أي وتكشف نفسها، عن تفصح وتشكُّلها الحياة بداية عملية حيث البيض، فقس
التحلل من املتولدة الحيوانات وتقدم وهكذا، البيضة بياض من يأتي وأيها امُلح من يأتي
الحيوانات عىل األبحاث هذه مثل تُجرى أن إنساني غري ليكون إنه مماثًال. منهًجا تقدم
اإلجهاضات باستثناء الرحم، خارج إىل األجنة بفصل للوالدة والجاهزة التشكل التامة
املالحظة من نوع عىل يَعكف أن املرء عىل يتعني ولذا ذلك؛ إىل وما الصيد ويف الَعَرضية
أفضل الليل أثناء للفحص نفسها عن تكشف إنها إذ الساعة، مدار عىل للطبيعة الدءوب
دائم ولكنه ضئيل مصباحنا ألن ليلية؛ تُعتَرب قد املالحظات فهذه النهار، أثناء تفعل مما

اإلضاءة.
دراسة يف فعلنا مثلما الحية، غري األشياء حالة يف يُجرَّب أن ينبغي نفسه واليشء
يف وأخرى النبيذ، يف وأخرى املاء، يف للتمدد طريقة فهناك اللهب، بواسطة السوائل تمدد
أن بوسعك إلخ، … والزيت اللبن يف ا ِجدٍّ مختلفة وطريقة العنب، عصري يف وأخرى الخل،
أن يشء لكل يمكن حيث هادئٍة، ناٍر عىل زجاجي وعاء يف تغليها بأن بسهولة هذا ترى
وإسهاب بدقة له سأعرض ألني املوضوع؛ بهذا رسيًعا مروًرا أمرُّ هنا وأنا بوضوح، يَُرى
دائًما فعلينا لألشياء، latent process الكامنة» «العملية اكتشاف إىل أصل عندما أكرب

أكثر. ال أمثلة نقدم بل هنا، ذاتها األشياء نتناول ال أننا اعتبارنا يف نضع أن

االستبدال» أو التكملة «شواهد سأضع االمتياز شواهد بني عرشة التاسعة املرتبة ويف (٤٢)
امللجأ «شواهد أيًضا أسميها التي 72،instances of supplement or subsitution
تخذلنا عندما بمعلومات تزودنا التي الشواهد وهي ،instances of last resort األخري»

.Instantiae supplementi, sive substitutionis 72
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مالئمة، شواهد عىل الحصول عن عجزنا ما إذا إليها نلجأ ولذلك ا، تامٍّ خذالنًا الحواس
مثال (األنالوجي)، باملماثلة ا وإمَّ املتدرج بالتقريب ا إمَّ بطريقتني: االستبدال هذا يحدث
الذهب فال الحديد، جذب يف املغناطيس عمل تماًما يوِقف معروف َوَسٌط يوجد ال ذلك:
وال املاء وال الخشب وال الزجاج وال الحجر وال الفضة وال يوقفه — بينهما تضعه حني —
َوَسٌط يُكتَشف قد أنه إال إلخ، … اللهب وال الهواء وال الليفية املواد وال القماش وال الزيت
نسبي بشكل غريه من أكثَر املغناطيس عمَل يُضِعف أن يمكن — الدقيق باالختبار — ما
الذهب من ُسمٍك خالل الحديد يجذب ال املغناطيس أن املرءُ يَكتشف قد مثًال ما، وبدرجٍة
الساخنة الفضة خالل الحديد يجذب ال أو الهواء، من مك السُّ نفس خالله يجذبه مثلما
هذه يف تجارب أُجِر لم وأنا مماثلة، حاالت يف وهكذا الباردة، الفضة خالل يجذبه مثلما
حرارًة يكتسب ال البرشية الخربة يف معروف جسم يوجد ال وباملثل كأمثلة، أوردها وإنما
الحجر، يكتسبها مما بكثري أرسع الحرارة يكتسب الهواء ولكن نار، قرب يوضع حني

بالتدرُّج. االستبدال هو ذلك
وِمْن يقينًا، أقل ولكنه نَفًعا أكثر بالتأكيد فهو (األنالوجي) باملماثلة االستبدال ا أمَّ
أمام محسوس غري يشء يُوضع حني يحدث وهو الَحذَر، من بيشءٍ يُْستَْخَدم أن ينبغي ثَمَّ
مدَرك جسٍم بمالحظة بل نفِسه، املدَرك غري الجسم جانب من مدَركة بعمليات ال الحواس،
— مرئية غري أجساٌم هي التي — األرواح من مزيًجا ندرس أننا مثًال افرتض مشابه،
اللهب فوقود تغذيها، التي املادة أو ووقودها األجسام بني األلفة من نوًعا هناك أن فيظهر
املائية؛ واملواد املاء الهواء ووقود الدهنية، واملواد الزيت — يبدو فيما — هو (غذاؤه)
ندرس أن إذن علينا املاء. بخار عىل يتغذى والهواء الزيت، أبخرة عىل يشتد اللهب ألن
غري الحواس، عن يَنِدُّ والنار الهواء مزيج ألن بالحواس؛ مدَرك هو إذ والزيت، املاء مزيج
متعثًرا ضئيًال امتزاًجا إال — تقلِّبهما أو تضمهما حني — يمتزجان ال واملاء الزيت أن
سلًسا، ا تامٍّ امتزاًجا األشياء نفس تمتزج الحيوانات وأجزاء والدم العشب يف ولكن للغاية،
األرواح، يف وهوائية نارية أجزاء مزج حالة يف لذلك مماثل يشء هناك يكون قد ثَمَّ وِمْن
النباتات أرواح يف تمتزج أنها يبدو مًعا إضافتها بمجرد بسهولة تمتزج ال التي فاألشياء
املائي — النوعني كال من رطبة مواد عىل يتغذى حيٍّ روٍح كل أن خاصة والحيوانات،

مناسب. كوقوٍد — والدهني
نبحث أي منها، مركَّب مجرد بل لألرواح ا تامٍّ مزيًجا يتناول ال بحثنا كان إذا كذلك
أو أبخرًة أو رياًحا — مثًال — هناك أن أم بسهولة مًعا مندمجة األرواح كانت إذا ما
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هيئة يف فحسب به وتطفو تتعلق بل العادي بالهواء تمتزج ال أخرى روحيًة أجساًما
اليشء هذا فيه، ُمدَمجة وغري مدَخَلة غريَ بالهواء، وتنشطر وتتكرس وقطرات، حبيبات
خفتها بسبب األخرى؛ الروحية واألجسام العادي الهواء يف بالحواس إدراكه يمكن ال
التمثيل أو الصورة من نوٍع طريق عن يحدث ما نتصور أن بوسعنا أن غري املتناهية،
الرتاب يف وأخريًا الكثيف، الدخان يف وأيًضا واملاء، والزيت كالزئبق السوائل من مستفاد
يف وضعتُه الذي التمثيل هذا دمج، يوجد ال هذه من حالة كل ويف الهواء، يف املعلق املثار
هذا مثل هناك يكون أن يمكن هل بدقة: أوًَّال نبحث أن رشيطة به بأس ال املوضوع هذا
استبدال يتسنَّى فقد ذلك أمكن إذا ألنه السوائل؛ بني موجود هو مثلما األرواح بني التباين

مصاعب. دون املماثلة بواسطة الصور هذه
املكملة» «الشواهد هذه من معلومات عىل الحصول باإلمكان إن قلُت: أني ورغم
ذات أيًضا أنها مفهوًما يكون أن أودُّ أني إال املبارشة، الشواهُد أعوزتنا إذا أخري كملجأ
التي املعلومات تعزيز بغرض وذلك متوافرة، املبارشة الشواهد تكون عندما كبرٍي نفٍع
الحديث بنا يفيض عندما أكرب بدقٍة لها أعرض سوف أني إال املبارشة، الشواهد تقدمها

.supports of induction االستقراء» «دعائم تناول إىل — موضعه يف —

cleaving الباِضعة» «الشواهد سأضع االمتياز شواهد بني العرشين املرتبة ويف (٤٣)
لسبٍب ولكن plucking instances املقتلعة» «الشواهد أيًضا أسميتُها التي 73،instances
ألنها و«الباضعة» وتسحبه، بالعقل تمسك ألنها «املقتِلعة»؛ الشواهد أسميها مختلف.
الذهَن تُذكِّر شواهد إنها ديمقريطس»،74 «شواهد أسميها أيًضا لذا ا؛ شقٍّ الطبيعة تشق
االنتباه الطبيعة يويل أن عىل وتحضه وتوقظه فتثريه للطبيعة، واملعِجبة املدهشة بالدقة
كل تخطَّ أن يمكن الحرب من نقطة أن ذلك: مثال تستحقه، الذي والتمحيص واملالحظة
تَُمطَّ أن يمكن فحسب الخارج من بة مذهَّ الفضة من قطعة أن السطور، أو الحروف هذه
عىل تحتوي الجلد يف توجد كالتي دقيقة دودة أن ب، املذهَّ السلك من الطول هذا كل إىل
كامًال برميًال ن ويلوِّ يصبغ الزعفران من قليًال أن األجزاء، من محددة بنية وعىل روٍح

.Instantiae persecantes 73

من أفضُل أجزاء إىل الطبيعة ح نرشِّ «أن :٥١ :١ شذرة يف قال أن سبق وقد الذرية، نظريته إىل يومئ 74
الطبيعة.» اخرتاق يف غريها من أكرب ًما تقدُّ قت حقَّ التي ديمقريطس مدرسة فعلته ما وهذا نجردها، أن
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ويفعمه الهواء من بكثري أكثر حجًما يمأل املسك أو civet الزَّباد من قليًال أن املاء، من
من دقيقًة فروًقا أن الدخان، من هائلة سحابة يبعث البخور من قليًال أن برائحته،
ومسام ثقوب حتى وتخرتق ما بطريقٍة الهواء خالل تُحَمل كلمات يف املنطوقة األصوات
الضوء أن والدقة، الرسعة بهذه ا حقٍّ صداها ويرجع أضعف) بصورٍة (وإْن واملاء الخشب
ويملؤها واملاء للزجاج الصلبة املادة — بعيدة مسافة من حتى — برسعة يتخلَّل واللون
كل خالل مؤثر املغناطيس أن وينعكس، أيًضا وينكرس الصور من املدهش التنوع بهذا
تجد جميًعا األشياء هذه يف أنه بَْعُد هذا من وأعجب صالبة. أشده حتى املادة من صنف
يف الهواء (أماكن) فضاءات إن بحيث اآلخر، يُعيق ال كالهواء محايٍد َوَسٍط يف أحدها فعل
والربودة الحرارة وكذلك والورد، البنفسج كروائح ا ِجدٍّ كثريًة صوًرا تحمل نفسه الوقت
كأنما اآلخر، أحُدها يمنع أن ودون نفسه الوقت يف — أكرر — كلها املغناطيسية، والقوى
يكتسحه. أو اآلخر أحدها يصدم أن ودون بمعِزٍل، الخاصة ومساراته طرائقه منها لكلٍّ
«حدود أسميه ما وهو الباضعة»، «الشواهد إىل أضيفه مفيًدا ملحًقا هناك ولكنَّ
من الذي الفعل يعوق أو يعرقل ال الفعل فإن ذكرتُها التي األشياء يف أنه ذلك البَضع»؛
الشمس ضوء يَفعل كما النوع، نفس من آخر فعًال ويطفئ يقَهر قد أنه غري مختلف، نوٍع
الرائحَة النفاذُة الرائحة تغلب وكما العادي، بالصوت املدافع وصوت الشمعة، بضوء
بني املدسوسة الحديد رشائُح تعوق وكما الخفيفَة، الحرارَة الشديدُة والحرارُة األلطف،
سوف أيًضا املوضوع هذا ولكن املغناطيس، عمَل تعوق أخرى، حديٍد وقطعِة مغناطيس

االستقراء». «دعائم بني املالئم موضَعه يجد

الجانب تفيد والتي الحواس، تساعد التي الشواهد عن الحديث من اآلن فرغنا (٤٤)
ككل املرشوع ولكن الحس، من تبدأ فاملعلومات رئيسية، بصفٍة مرشوعنا من املعلوماتي
التالية فالشواهد لذا بدايته؛ هي املعلومات أن كما األمر نهاية هي هذه املمارسة، يف ينتهي
منها، سبعة وهناك نوعان، وهي رئيسية بصفة العميل الجانب تفيد التي تلك ستكون
هناك .practical instances العملية» «الشواهد العام االسم جميًعا عليها أطلقُت وقد
تخذلنا أن ا إمَّ فاملمارسة املهمة، الشواهد من ُمنَاِظران وقسمان العميل الجانب يف عيبان
الطبائع تكون أن بعد (خاصًة التطبيق يف الفشل يف الرئييس والسبب تُجِهدنا، أن ا وإمَّ
دقيق، نحٍو عىل قياسها وعدم وأفعالها األجسام ُقَوى تحديد عدم هو بعناية) ُدِرَست قد
أو الزمن لحظات بواسطة أو املكان أبعاد بواسطة وتُقاس وأفعالها، األجسام ُقَوى تُوَصف
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بأمانة األربعة العوامل هذه تَُقس لم إذا غالبة، بفعالية أو (املقدار) الكم َوَحدات بواسطة
العملية، النتائج من فارغة ولكنها نظريٍّا، جيدة علوم — ربما — لدينا فستكون ودقة
الرياضية» «الشواهد هو واحًدا اسًما هذه تناظر التي األربعة الشواهد عىل أطلق وأنا

.instances of measurement القياس» و«شواهد mathematical instances
أو األدوات، كثرة خالل من أو فيها، فائدة ال أموٍر خلط بسبب ا إمَّ املمارسة: تُجِهدنا
ن نُثَمِّ أن ينبغي لذا ما؛ مهمٌة تتطلبها أن تَصاَدَف التي واألجسام املادة ضخامة بسبب
عدد يف تقتصد التي الشواهد أو للبرشية، نفًعا األكثر األشياء إىل العمَل ه توجِّ التي الشواهَد
هنا تخدمنا التي الثالثة الشواهد أسمي وأنا امُلَعدات، أو املادة يف تقتصد التي أو األدوات،
،propitious or benevolent instances امُلحِسنة» أو محة السَّ «الشواهد الواحد باالسم
موضوعي من القسم هذا بها وأختم حدة، عىل كلٍّ السبعة الشواهد لهذه اآلن وسأعِرض

االمتياز. بشواهد املتعلق

أو القصبة «شواهد سأضع االمتياز شواهد بني والعرشين الحادية املرتبة يف (٤٥)
النطاق «شواهد أيًضا أسميها التي 75،instances of the rod or of the ruler امِلسطرة»
وحركاتها األشياء ُقَوى أن ذلك instances؛ of range or furthest limit األقىص» الحد أو
ولذا ومحددة؛ ثابتة هي وإنما محددة، وغري تصادفية ليست مسافات عىل وتؤثر تعمل
الخطأ لتجنب ال نريدها، طبيعٍة كل يف ونسجلها نالحظها أن الكبرية العملية األهمية فمن
ع نوسِّ أن أحيانًا بإمكاننا أن ذلك سلطانها؛ وَمدِّ املمارسة لتحسني أيًضا بل فحسب العميل

املثال. سبيل عىل التلسكوب استعمال حالة يف كما املسافات، نقلِّص وأن قوانا نطاَق
حالة يف كما الظاهر، بالتالمس إال األخرى األشياء عىل وتؤثر الُقوى أغلب تعمل ال
األدوية كذلك يتالمسا، لم ما مكانه من اآلخر أحُدهما يحرك ال حيث األجسام، تصادم
الجسمي، بالتالمس إال تمارسمفعولها ال — واللزقة املراهم مثل: — الظاهر من املستعملة

األعضاء. تالمس عندما إال والذوق اللمس حواس عىل األشياء تؤثر ال وكذلك
منها يُلَحظ ولم ا، ِجدٍّ صغريًا بُعًدا يكن وإن بُعد، عن تعمل أخرى قوى هناك أن كما
(لنأخذ ذلك مثال البرش، يتصور مما أكرب عدد هناك يكن وإن قليل عدد إال اآلن حتى
حني األخرى الفقاعة ر تفجِّ والفقاعة القش، يجذب األسود الكهرمان إن شائعة): أمثلة

.Instantiae virgae, sive radii 75
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تسحب التي املغناطيسية والقوة إلخ، … ارتشاحات تُِدرُّ الت املسهِّ وبعض منها، تقرتب
للقوة ٍ معنيِّ مجاٍل داخل تعمل غريه، إىل املغناطيس تسحب أو املغناطيس، إىل الحديد
نفسها األرض من تَصُدر مغناطيسية قوة هناك كانت إذا ا أمَّ صغريًا، مجاًال يكن وإن
يكون التأثري فإن قطبيتها، عىل وتؤثر الصلب من إبرة إىل مبارشة) السطح تحت (من

عظيمٍة. مسافٍة من
األرض كوكب بني بالتوافق تعمل مغناطيسية قوة أي هناك كان إذا ثانيًة مرًة
العايل املد يف ا ِجدٍّ محتمًال يبدو (والذي البحر ومياه القمر كوكب بني أو الثقيلة، واألجسام
الكواكب تُجذَب بها والتي والكواكب، النجمية السماء بني أو الشهر)، يف مرتني واملنخفض

ا. ِجدٍّ عظيمة مسافات عىل عاملة ستكون األشياء هذه جميع فإن ِجهات، أو نقاط إىل
ا، ِجدٍّ كبرية مسافات من املواد بعض يف تندلع أو تبدأ النار حاالت بعض أيًضا هناك
فأهايل الربودة، وكذلك شاسعة مسافات تسافر فالحرارة بابل، يف النفط عن يُحَكى مثلما
املحيط عىل وتطفو تتحطم التي الجليد كتل عن الناجم بالربد بعيد من يشعرون كندا
كبرية مسافات من تؤثر أيًضا والروائح سواحلهم، تجاه األطلنطي خالل وتُحَمل الشمايل
طول عىل البحارة يالحظ كما حالتها)، يف ما فيزيقيٍّا انبعاثًا أيًضا هناك أن بدا (وإن
الليمون أشجار من كاملة غابات توجد حيث إسبانيا أجزاء بعض أو فلوريدا سواحل
والعرتة rosemary الجبل إكليل من أدغال أو الَعِطرة، النباتات هذه ومثل الربتقال وأشجار

كبرية. مسافات عىل تعمل الصوت وانطباعات الضوء إشعاع فإن وأخريًا شابه، وما
بالتأكيد تعمل — صغرية أو كبرية مسافة عىل تعمل سواء — القوى هذه جميع ولكن
عىل يعتمد َحدٌّ هناك ثَمَّ وِمْن الطبيعة، جانب من ومعلومة ثابتة محددة، مسافة حدود يف
املحيط الَوَسط عىل أو ضعفها، أو القوى هذه عرامة عىل أو مقدارها، أو األجسام كتلة
نالحظ أن أيًضا وينبغي ويُالَحظ، باالعتبار يؤخذ أن ينبغي منها وكٌل مقاِوم، أم هو ُمواٍت
البنيِّ فمن إلخ، … والعجالت واملدافع القذائف قبيل من العنيفة الحركات حدوَد ونحسب

الثابتة. حدوَدها أيًضا لها أن
بالتالمس تعمل التي لتلك مضادة طبيعة ذات معينة وُقَوى حركاٌت أيًضا هناك
عمًال تعمل التي وتلك بالتالمس، وليس بعد عىل تعمل التي تلك أي بُعد، عن وليس
يؤدَّى ال مثًال البرص األكرب. املسافة عىل أقوى تأثريًا وتؤثر القصرية املسافة عىل ضعيًفا
روايًة سمعُت أني أذكر أني غري مسافة، وإىل َوَسٍط إىل يحتاج بل جيد، نحٍو عىل بالتالمس
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تُدِخل أن العالج (كان بعينيه الكاتاراكت76 يعالج كان إنه قال: مصداقية ذي شخص من
إىل به وتدفع الكاتاراكت غشاء تزيل لكي للعني ل األوَّ الغشاء تحت صغرية فضية إبرة
مهما ولكن شديٍد، بوضوٍح الحقيقية الحدقة فوق تتحرك وهي اإلبرة فرأى العني)، ركن
إال بوضوٍح أو َجيًِّدا تُرى ال األكرب األشياء أن الواضح فمن الصدق، من هذا نصيب يكن
فامُلِسنُّون ذلك عن وفضًال ما، مسافٍة عىل اليشء من األشعة تلتقي حيث مخروط رأس عىل
حالة ويف أقرب، ال قليًال أبعَد اليشءُ يُوضع حني أفضل نحٍو عىل يبرصون الناس من
من هو مثلما الِقَرص املفرطة املسافة من ا ِجدٍّ كبريًا ليس املفعول أن املؤكد فمن القذائف
قياس يف مالحظته علينا ينبغي ما هي ومثيالتها األشياء هذه اليشء، بعض أبعد مسافة

باملسافة. صلتها يف الحركات
يتصل ال وهو نغفله، أال ينبغي للحركة املكاني القياس من ثاٍن نوٌع أيًضا هناك
انكماشها أو أكرب، كرٍة إىل األجسام بتمدُّد أي الكروية، بالحركات بل الخطية بالحركات
التمدد أو الضغط من درجٍة أي ندرس أن يجب للحركات قياساتنا فبني أصغر، كرة إىل
أن إىل املقاومة يف تبدأ نقطة أية وعند وطواعية، بسهولة لطبيعتها) (وفًقا األجسام تحتمله
بعض يتحمل فهو منتفخ، كيٌس يُضَغط عندما يحدث مثلما يحتمل، الجسم يعود وال تنفد
الكيس. وينفجر الضغط يحتمل الهواء يعود ال معينة نقطة بعد ولكن هوائه، عىل الضغط
رقيًقا صغريًا معدنيٍّا جرًسا فأخذُت مرهفة، بتجربة أدق نحٍو عىل هذا اختربُت وقد
الحوض قاع إىل معه يأخذ بحيث املاء، من حوٍض يف وغطستُه املمَلحة، مثل ا ِجدٍّ وخفيًفا
الجرس، عليها ليستقر القاع يف صغريًة كرًة أوًَّال ووضعُت تجويفه، يف يحمله الذي الهواء
ينسحب الهواء كان للتجويف) (بالنسبة ا ِجدٍّ صغرية الكرة كانت إذا أنه النتيجة وكانت
تسمح ال ا ِجدٍّ كبريًة الكرة كانت إذا ا أمَّ يُطَرد، وال ببساطة وينضغط أصغر، منطقة إىل
الكرة يرفع كان بل األكرب، الضغط ل تحمُّ يمكنه ال الهواء فإن طوًعا، ينسحب أن للهواء

فقاعات. شكل عىل أعىل إىل ويصعد جزئيٍّا
التالية: التجربة إىل لجأُت الهواء به يسمح الذي واالنضغاط التمدد أخترب ولكي
بواسطة الثقب خالل منها الهواء وسحبُت أطرافها، أحد يف ثقب بها زجاجيًة بيضًة أخذُت
اإلصبع. نزعُت ثم املاء يف البيضَة وغطَّسُت بإصبع، للتو الثقب َسَددُت ثم قوي، شفاط

.cataract العني عدسة إعتام الساد، 76
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تتجاوز بدرجٍة ومنتفًخا الشفط، أحدثه الذي التوتر بواسطة ضغط تحت الهواء كان
املاء يف ُغطَِّست قد البيضة تكن لم إذا (بحيث وينكمش يرتد لكي محاولته ويف طبيعته،
املاء من كميًة الداخل إىل سحب فقد دخوله) يف يصفر داخلها إىل هواءً سحبت لكانت

األوىل.77 أبعاده يستعيد لكي كافية
كما ملحوظ بانكماٍش تسمح الهواء) (مثل الخفيفة األجسام أن أيًضا املؤكد من
أقل، وبقدٍر أكرب بصعوبة إال بذلك تسمح فال املاء) (مثل العينية املواد ا أمَّ سابًقا، الحظنا

بذلك: تسمح حد أي إىل التالية بالتجربة بينت وقد
قوًة تحتمل بحيث سميكة جوانبها باينت، ٢ حوايل تََسُع الرصاص من كرًة أخذُت
صلبة كرة أصبحت بحيث برصاصسائل، َختَْمُت ثم فيها، ثقٍب خالل ماءً ومألتها كبرية،
املاء اضطررُت بذلك ثقيلة، مطرقة بواسطة متقابلني جانبني عىل فلطحتُها ثم تماًما،
تَُعد لم وعندما َسَعة، األشكال أكثر الكرة إن إذ أصغر؛ حيز إىل االنضغاط إىل بداخلها
لم وبذلك معرصة، أو طاحونة استعملت لالنكماش، املاء ملقاومة كنتيجة تُجدي الطُُّرُق
الندى (مثل للرصاص الصلب السطح خالل يرتشح فأخذ أكرب، ضغًطا يحتمل املاء يعد
فقط (ولكن املاء أن واستنتجت باالنضغاط الحجُم نقَص كم حسبُت عندئٍذ الخفيف)،

االنضغاط. من الَقدَر هذا عانَى قد الكبرية) القوة هذه ملثل أُخِضع عندما
واندماًجا، وجفاًفا صالبًة األكثر األجسام تحتمله الذي التمدد أو االنضغاط ولكن
تُخلِّص املواد هذه فمثل يُدَرك، يكاد وال هذا، من أقل واملعادن، والحجارة الخشب مثل
املعدن، أو الخشب انثناء يف يظهر مثلما أخرى، بمناورات أو بالتحرك أو باالنكسار نفَسها
يُحىص ال وفيما باملطرقة، الطَّْرِق ويف القذائف ويف بالزنربك تتحرك التي الساعات ويف
دراسة يف وتُختَرب تُستكَشف أن يجب قياساتها مع األشياء هذه كل األخرى، الحركات من

الحالة. تسمح حسبما باملقارنة، أو بالتقدير أو الدقيقة صورتها يف ا إمَّ الطبيعة،

املضمار» «شواهد سأضع االمتياز شواهد بني والعرشين الثانية املرتبة ويف (٤٦)
أيًضا أسميها التي ،(running instances الَعْدو (شواهد 78instances of the course

مفهوًما يكن لم — البيضة داخل إىل باملاء يدفع الذي — الخارجي الجو ضغط أن تُبنيِّ الفقرة هذه 77

بيكون. زمن يف
.Instantiae curriculi 78
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ال باملاء تُمأل كانت التي القدماء، عند املائية الساعات من اللفظة مستعريًا املاء»، «شواهد
بوحدات املسطرة» «شواهد تقيسها مثلما الزمان، بلحظات الطبيعة تقيس إنها بالرمل،
يف يجري أنه إال أبطأ، أو أرسع الزمان يف يجري إنما طبيعي فعل أو حركة فكل املكان،
فوريٍّا وقوعها يبدو التي األفعال وحتى الطبيعة، جانب من بدقة وُمقدَّرة محددة لحظات

الزمن. من مدًة تستغرق أنها ُوِجَد نقول) (كما عني طرفة ويف
محسوبة، زمنية فرتات يف تحدث السماوية األجرام دورات أن نرى إذن ل األوَّ املقام يف
تَشَغل السماء تجاه والخفيفة األرض تجاه الثقيلة األشياء حركة وإن وامَلد، الَجزر وكذلك
وحركات السفن وُمُخور فيه، يتحرك الذي والوسط املتحرك الجسم يحددها معينة لحظات
ونرى ُمجَملها، قياس يمكن الزمن من آماد يف تحدث كلها القذائف ومسارات الحيوانات
عقٍب عىل رأًسا املاء أو بالنبيذ مملوءًة أقداًحا يقلبون رشيقة َسِلَسة بحركات الُحواَة
وتفجر وتمدد انكماش كذلك كثري، هذا ومثل واحدٌة قطرٌة تَِندَّ أن دون ثانيًة ويَعِدلونها
تستغرق جميًعا أنها إال والحركة، الجسم نوع بحسب ببطء أو برسعة يحدث األجسام
والذي الوقت، نفس يف مدافع عدة انطالق عند ذلك عن وفضًال الزمن، من محدًدا قدًرا
يسمعون االنطالق موقع من القريبني أولئك فإن ميًال، ثالثني َمبَعدة عىل أحيانًا يُسَمع
أيًضا الواضح من ا) ِجدٍّ رسيع الفعل (حيث البرص حالة ويف أبعد، هم الذين قبل صوته
الرسعة الفائقة األشياء أن بدليل عمله، يعمل لكي الزمن من معينة لحظات يحتاج أنه
من هو الرصاصة فانطالق بندقية، من رصاصٌة تنطلق عندما الحال هو كما تُرى، ال

العني. إىل يصل لصورته بانطباع يسمح ال بحيث الرسعة
صفحة نرى ُكنَّا إذا فيما عجيبًا شكٍّا أحيانًا روعي يف أدخل قد وأشباهه الشاهد هذا
هناك كان إذا وما بقليل، بعدها أم ا، حقٍّ وجودها لحظة يف والنجوم الرائقة السماء
البارالكس حاالت يف كما ُمدَرك، وزمن حقيقي زمن السماوية) األجرام ملظهر (بالنسبة
صعبًا فيبدو ُمدَرًكا، ومكانًا حقيقيٍّا مكانًا هناك أن الفلكيون الحظ حيث 79parallaxes
البرص إىل للتو ل تُوصَّ أن يمكن السماوية األجرام أشعة أو صور أن أصدِّق أن ا ِجدٍّ عيلَّ

بسبب املنظور، السماوي الِجرم وبخاصة اليشء موقع يف ظاهريٌّ تغريُّ املنظر): (اختالف Parallax 79

الناظر. مكان يف االختالف أو التغري من
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إلينا،80 ترتحل وهي ملحوًظا زمنًا تستغرق أن من بدًال الهائلة، املسافات هذه خالل
تماًما تبدَّد والظاهري) الحقيقي الزمن بني كبري فرق أي (بخصوص الشك هذا ولكن
الحقيقي املقدار بني الحجم يف املتناهي والنقصان الفقدان يف تأملُت عندما ذلك بعد
ميًال ٦٠) املسافة ِعَظم أيًضا الحظت وعندما بُعِده، عن والناتج للنجم، الظاهري واملقدار
أن شك ال إذ األرض، عىل هنا فقط البيضاء األجسام رؤية للتو منها يمكن التي األقل) عىل
بل فحسب األبيض اللون نصاعة ال — إشعاعه قوة يف — يفوق السماوية األجرام ضوء
نفسها لألجسام الهائلة الرسعة أن كما األرض، عىل هنا لنا معروٍف لهٍب أي ضوء أيًضا
أْميََل جعلتهم بحيث الجادين املفكرين حتى أذهَلْت (والتي اليومية حركتها يف تَُرى كما
كما الرسعة (مذهل منها الشعاع انطالق حركة يجعل تتحرك) األرض أن تصديق إىل
كان إذا أنه هي عداها، ما كل من يل، إقناًعا األكثر النقطة ولكن التصديق، إىل أقرب قلت)
ستُعرتَض أن ذلك عىل لرتتب واإلبصار الواقع بني تتوسط الزمن من ملحوظة فرتة أي ثمة
من ذلك شابه وما الوقت نفس يف الصاعدة بالسحب وتُشوَّش األحيان من كثري يف الصور

للزمن. البسيطة القياسات عن حديث من ذلك وبحسبنا الَوَسط، يف االضطرابات
أيًضا بل ذاتها، يف واألفعال الحركات قياس ندرس أن فقط علينا يجب ال أننا غري
أن نجد فنحن كثرية، وألغراض النفع عظيم يشء فهذا مقارن، نحٍو عىل ندرسها أن وأهم
رضبت أنها بد ال الرصاصة أن رغم صوتها، يُسَمع مما أرسع ومُضها يَُرى البندقية نار
إىل راجًعا هذا يكون أن بد وال يخرج، أن وراءها الذي اللهب يستطيع أن قبل الهواء
تُستقبَل املرئية الصور أن أيًضا نرى ونحن الصوت، حركة من أرسع الضوء حركة أن
يُنَقر الذي الكمان وتر فإن السبب ولهذا بها، تُمَحى التي الرسعة من أكرب برسعة بالنظر
القديمة تكون أن قبل تُستقبَل جديدة صورة ألن وذلك مثلثًا؛ أو مزدوًجا يَظهر باإلصبع
املحمول املتوهج واملشعل كروية، تظهر الدوَّارة الحلقات فإن السبب ولنفس ُمِحيَت، قد
جاليليو بَنَى الحركات رسعة تباين من األساس هذا وعىل ذيًال، له كأن يبدو ليًال برسعة
املاء يتكوَّم ولذلك أقل، برسعة واملاء أكرب، برسعة تدور فاألرض واملد، الَجزر عن تصوَره

النتقال زمن) (استغراق الزمن رضورة عىل برهن َمْن أول هو — الدنمركي الفلكي — رومر كان 80

وقد األرض)، عن بُعِدها مسافات وبني املشرتي أقمار خسوف يف التفاوتات بني الربط (بواسطة الضوء
من يفلت االكتشاف ترك كليهما ولكنَّ بيكون، وفرنسيس كاسيني دومينيك من لكل الفكرة هذه وقعت

يده.
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أنه غري برسعة، ُحرَِّكت املاء من َزهرية يف يظهر مثلما ثانية، مرة فيهبط يعود ثم عاليًا
علًما يحيط أن ودون تتحرك)، األرض أن (وهو يُفرتَض أن يصح ال افرتاض عىل هذا بَنى

ساعات. ست كل املد حدوث بحقيقة
منفعتها ويف ذاتها يف للحركات، املقارن القياس هي بصددها نحن التي النقطة إن
تحت توضع التي األلغام هو ذلك يف الالفت واملثال للتو)، عنها تحدثُت (التي الكبرية
الهواء يف ويطيح يدمر البارود من ضئيًال مقداًرا أن تجد وفيه بالبارود، وتُحَىش األرض
حركة أن هو — شك بغري — ذلك وسبب إليها؛ وما واملباني األرض من ضخمة بُكتَل
أن قبل األوىل تنتهي بحيث تقاومها، التي الجاذبية حركة من بكثري أرسع البارود د تمدُّ
لنا يفرس وهذا البداية، يف للمقاومة غياب فهناك ثَمَّ وِمْن املضادة، الثانية الحركة تبدأ
قوة — ورسيعة حادة هي ما بقدر قوية ليست التي — للرضبة تكون قذيفة كل يف ملاذا
وخاصًة — الحيوانية األرواح من صغريًا ا كمٍّ يَُمكِّن الذي الوحيد والسبب ا، ِجدٍّ عالية قذٍف
الجسمية الكتلة هذه يف وتتحكم تقود أن من — واألفيال كالحيتان الجثة الضخمة

مقاومة. وتبذل بطيئة الجسم وحركة ا ِجدٍّ رسيعة الروح حركة أن هو الضخمة،
الحًقا: لها أعرض سوف التي السحر، لتجارب الرئيسية األسس أحد هو هذا وأخريًا،
أن وعندي وتنظِّمها، بكثري منها أكرب كمية يف املادة من صغرية كمية تتحكم عندما أي

بالفعل. هذه تَهمَّ أن قبل حركتها برسعة األخرى األوىل استَبََقت إذا يحدث ما هذا
مثًال: ، طبيعيٍّ فعٍل كل يف يُالَحظ أن ينبغي و«البَعد» «الَقبْل» بني التمييز هذا وأخريًا،
شبيًها رأينا وقد القابضة، القوة ثم أوًَّال تظهر لة امُلَسهِّ القوة فإن الراوند، إرشاب عملية يف
من الرتابي الجزء ثم أوًَّال، يُالَحظ الرقيق الجميل األريج حيث الخل، يف البنفسج نقع يف لذلك
أضعف الرائحة تكون كامًال يوًما بنفسجات نُِقَعت فإذا وعليه األريج؛ يُفِسد الذي الزهرة
يف املعطَّرة الروح إن و(حيث أُخِرَجت، ثم فقط ساعة ربع نُِقَعت إذا ا أمَّ تُالَحظ، أن من
املنقوع فإن مرات، ست ذلك وتكرر ساعة، ربع كل جديٌد بنفسٌج ُوِضَع صغرية) البنفسج
ساعة من ألكثر — تََجدَّد مهما — الخل يف بنفسج يوجد لم أنه رغم ثريٍّا النهاية يف يكون
ذلك ومع كامًال، عاًما تدوم نفسه البنفسج قوة يف زكية رائحة ذلك رغم فيه تتبقى ونصف،
تقطري ويف النقع، من شهر بعد إال الكاملة قوتها تَبلُغ ال الرائحة أن يالحظ أن املرء عىل فإن
ذي غري مائي سائل ينشأ البداية يف أنه الواضح من الكحول، يف املَرشبة العطرية الطيوب
مثل من ا ِجدٍّ كثري وتوجد أكثر، بأريج ماء فقط ذلك وبعد أكثر، كحول به ماء ثم فائدة،
ذكرناها. التي األمثلة بحسبنا ولكن تُالَحظ، أن وتستحق التقطري عمليات يف األشياء هذه
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instances الكمية» «شواهد سأضع االمتياز شواهد بني والعرشين الثالثة املرتبة ويف (٤٧)
(مستعريًا doses of nature الطبيعة» «جرعات أيًضا أسميها التي 81،of quantity
وتبنيِّ األجسام، كميات بواسطة القوى تقيس التي الشواهد هي هذه الطب)، من اللفظة
ال التي القوى بعض أوًَّال وهناك القوة، من معينة كمية إىل تؤدي الجسم من كمية أية
ثابتة مثًال فاألرض وبنيته؛ العلم شكل مع منسق «كم» يف أي « كونيٍّ «َكمٍّ يف إال توجد
فاض إذا إال األنهار يف املاء وليس ويَجُزر، يَُمد البحر يف واملاء تسقط، وأجزاؤها برسوخ،
أم كثري هناك كان إذا ما عىل تقريبًا القوى كل تأثريُ يعتمد إذن ثانية مرة فيها، البحر
النبيذ وجديد تتلوث، والصغرية بسهولة تتلوَّث ال املاء من الكبرية فالكتل املادة، من قليل
الكبرية. الرباميل يف يفعل مما أرسع الصغرية الِقَرب يف للرشاب ويطيب ينضج والِجعة
ُوِضَع وإذا السائل، يُمتص وال العشب يُنَقع السائل، من كبرية كمية يف ُعشٌب ُوِضَع إذا
الرذاذ غري الجسم عىل تأثريه يف ام الحمَّ السائل. ويُمتص انتقاع يحدث ال أقل كمية يف
وبالزفري فيه، ويُدَمج يتبدد بل الهواء، يف أبًدا يسقط ال كذلك الخفيف والندى الخفيف،
الجو، يف صغرية غمامة مثل الفور عىل تنحل الضئيلة الرطوبة ترى قد الجواهر عىل
وهناك الكامل، املغناطيس يجذبه كالذي كثريًا حديًدا تَجِذب ال املغناطيس من وِكرسة
والثقب االخرتاق يف أرسع الحاد فالسن أكرب، تأثريٌ الصغرية للكمية فيها تكون ُقَوى أيًضا

وهكذا. … الزجاج عىل يحفر املدبب واملاس املثلَّم، السن من
الدقيقة النسبة يف نبحث أن بل غامضة، نتيجة مع طويًال نتلبث أال علينا أيًضا هنا
تناسبًا تحمل القوة أن املرءُ يَفِرتض أن الطبيعي من إن إذ القوة، كمية إىل املادة لكمية
لكي معينًا وقتًا أوقية وزنُها الرصاص من كرٌة أخذْت إذا إنه بحيث الكمية، مع دقيًقا
وهو األوىل، رسعة بضعف تسقط أن بد ال أوقيتان وزنُها كرًة فإن األرض، عىل تسقط
ذلك يف فالفروق القوة، من صنف كل يف بالنسبة هذه تنطبق وال تماًما، خاطئ افرتاض
نفسها األشياء يف القياسات هذه عن نبحث أن الرضوري من فإن ثَمَّ وِمْن ا، ِجدٍّ كبرية

التخمني. أو الشبه أساس عىل وليس
من — الجرعة أو — الكمية هي ما نالحظ أن الطبيعة يف بحوثنا كل يف علينا وأخريًا،
تقديرها من نفسه الوقت يف ِجذَرنا نأخذ وأن معني، تأثرٍي كل أجل من املطلوبة الجسم

ناقًصا. أو زائًدا تقديًرا

.Instantiae quanti 81
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in- الرصاع» «شواهد سأضع االمتياز شواهد بني والعرشين الرابعة املرتبة ويف (٤٨)
instances (الهيمنة)» السيطرة «شواهد أيًضا أسميها التي 82،stances of struggle
أيهما وتبنيِّ الُقَوى، بني املتبادَلنْي والخضوع الهيمنة إىل تشري وهي ،of dominance
ترتاَكب وجهودها األجسام فحركات واملستسِلم، األضعف هو وأيهما واملسيِطر األقوى هو
للحركة الرئيسية األنواع أوًَّال أقدم فسوف لذا ذاتها؛ األجسام شأن شأنها وتتعقد وتتفكك
عىل وبناءً القوة، حيث من أكرب بوضوح مقارنتها من نتمكن أن عسانا النِشطة القوة أو

الهيمنة». أو الرصاع «شواهد ونميز نَعرض ذلك

منها، جزءٍ كل يف توجد والتي املادة، يف «املقاومة» حركة هي األوىل الحركة لتكن (١)
العمر أو الِقَدم وال العنف وال الضغط أو الثقل وال النار فال تنعدم، أن املادة تأبى وبها
وتشغل ما يشء دائًما هي بل العدم، إىل املادة من جزء أصغر حتى يُرد أن يمكن الزمني،
مكانها، أو شكلها بتغيري نفسها تخلِّص أن إما فهي الرضورة وعند املكان، من ما حيًزا
أو يشء ال كونها نقطة إىل أبًدا تنتهي وال هي، كما تبقى أن ذلك) لها يُتَح لم (إذا ا وإمَّ
دائًما ويعرِّفونها األشياءَ يسمون (الذين املدرسيون إليها يشري الحركة هذه مكان. ال يف
أن لجسمني يمكن «ال القائل: باملبدأ ا إمَّ الداخلية)، بعللها ال السلبية ونواتجها بمعلوالتها
أن إىل بحاجة لسُت األبعاد»، اخرتاق َمنع «حركة يسمونها ا وإمَّ واحٍد.» مكاٍن يف يكونا

جسم. لكل مالِزمة ألنها الحركة؛ لهذه أمثلة أقدم
أن األجسام تأبى وبها connection «االرتباط» أسميه ما الثانية الحركة ولتكن (٢)
بالوصل تستمتع كانت لو كما آخر، بجسٍم صلتها من أجزائها من جزء أي يف تُنتَزع
مثلما الفراغ»، «تجنُّب ل الحركة املدرسيون يسميها الحركة هذه املتباَدل، باالتصال أو
أو ام، الحجَّ بكأس اللحم يُسحب أو حقنة، خالل أو بالشفط املاء يُسحب حني يحدث
الهواء، بدخول يسمح بما الجرة فوهة تُفتح لم ما الَجرَّة من يهرب وال املاء يمكث عندما

املماثلة. الشواهد من يُحَىص ال وما
بها والتي أسميها، كما (الحرية) liberty ال حركة هي الثالثة الحركة ولتكن (٣)
إىل نفسها وتستعيد الطبيعي غري التوتر أو الضغط من نفَسها تحرر لكي األجساُم تكافح
بالتحرر نبدأ (لكي مثل الحرص، تفوق الحركة لهذه أمثلة هناك الجسم، تالئم التي األبعاد

.Instantiae luctae 82
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التجديف، يف املاء وحركة الطريان، يف الهواء وحركة السباحة، يف املاء حركة الضغط) من
حركة عىل الدقيق واملثال الساعات، يف الزنربك وحركة الرياح، هبات يف الهواء وحركة
من شيئًا أو املاء جار من فرًعا يجوِّفون إذ األطفال، عند الهواء بندقية يف يُشاَهد املنضغط
بقضيب ثم القبيل، هذا من يشء أو لحيٍم بجذٍر طرفيه كال من يحشونه ثم القبيل، هذا
عند الذي الجذر فيُدفع الطرفني، أحد من عًصا أو جذًرا يحشون بندقية) (ِمَدك تنظيف
امِلدك أو العصا أو الجذر ه يمسَّ أن قبل مسموع بصوٍت ويُقذَف خارًجا اآلخر الطرف
نفسها عن تفصح الحركة فهذه التوتر من التحرر عن ا أمَّ القريب، الطرف من امُلْدَخل
الذي والقماش الِجلد ويف األوتار ويف الشفط بعد الزجاجي البيض يف املتبقي الهواء يف
الحركة هذه مستديًما، يصري بحيث طويلة فرتة املط يستمر لم ما َمطِّه بعد شكله يستعيد
الجهل من تسمية وهي العنرص»، لصورة وفًقا «الحركة اسم تحت املدرسيون إليها يشري
األجسام بطيف بل فحسب، النار أو املاء أو بالهواء ال صلة ذات الحركة هذه إن إذ بمكان،
َحدٌّ جسم لكل حيث إلخ، … والرَّق والقماش والرصاص والحديد كالخشب جميًعا الصلبة
ألن ولكن يُذَكر، امتداد أي إىل خارجه يُسَحب أن الصعب ومن الخاص، املميز بُعِده من
نضع أن الحكمة فمن األشكال، من له نهاية ال عدد ولها وضوًحا األشد هي التحرر حركة
وحركة الحركة هذه بني بإهماٍل يخلط البعض ألن الجيدة؛ الواضحة التمييزات بعض
التوتر من التحرر ويخلط املقاومة، بحركة الضغط من التحرر فيخلط واالرتباط، املقاومة
«اخرتاق تتجنب لكي تمتد أو تُذِعن الضغط تحت األجسام أن لو كما االرتباط، بحركة
حاول إذا ولكن «الفراغ»، تتجنب لكي وتنقبض ترتد التوتر تحت األجسام وأن أبعادها»،
كان ملا الحجر، كثافة الخشب يبلغ أو املاء، كثافة يبلغ حتى يتقلص أن املنضغط الهواء
يسمح مما كثريًا أشد له انضغاًطا ذلك سيكون ذلك ومع أبعاد»، «اخرتاق إىل حاجة ثمة
الحجُر يَبلُغ أو الهواء، خفة ويَبلُغ يتمدد أن املاء حاول إذا الطريقة وبنفس فعليٍّا، به
مما كثريًا أكرب له تمدُّد ثمة سيكون ذلك ومع «الفراغ»، ل حاجة ثمة كان ملا الخشب، خفَة
األخرية املراحل يف إال و«فراغ»، أبعاد» «اخرتاق مسألة ليست إذن املسألة فعًال. به يسمح
وهي بكثري، املراحل هذه بلوغ قبل تتوقف الحركات هذه إن والخلخلة. التكثيف من
صوَرها — شاءوا83 إن — (أو الخاص قواَمها تحفظ أن لألجسام محاوالت — ببساطة —
الخاصة، إرادتها وطوع لطيفة بطرائق تَُغريِّ كانت إذا إال فجأة، تفقدها وأال الخاصة)

املدرسيون. أي 83
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الحركة أن الناس أذهان يف نطبع أن عليه) يرتتب ما (لكثرة بكثري ذلك من أهم ولكن
حركاته تفسري يف هبط الذي ديمقريطس ويسميها «ميكانيكية»، أسميها (التي العنيفة
حرية، حركة ببساطة هي «اللكمة») حركة يسميها الفالسفة، أنصاف دون ما إىل األوىل
الهواء، خالل هروبًا أو بسيًطا اندفاًعا كانت فسواء االسرتخاء، إىل االنضغاط من حركة أي
بواسطة طبيعي غري نحو عىل الجسم أجزاء تعاني حتى مكانية حركة أو إزاحة ثمة فليس
حركة ال التوايل، عىل اآلخر جزء كل يدفع إذ كله الجسم يتحرك عندئٍذ الداِفعة، القوة ضغط
قادرة أيًضا األجزاء تصبح الطريقة فبهذه نفسه، الوقت يف دائرية حركة بل فقط أمامية
الحركة. هذه عن حديث من ذلك وبحسبنا بالتساوي، الِحمل يف املشاركة أو الهروب عىل
الحركة هذه املادة»، «حركة أسميتها التي الحركة هي الرابعة الحركُة ولتكن (٤)
فإن الحرية حركة ففي للتو، عنها تحدثت التي الحرية حركة عكس ما بمعنى هي
جديًدا انكماًشا أو ًدا تمدُّ أو جديًدا حجًما أو جديًدا بُعًدا وتتجنب وتَرُفض تَكَره األجسام
قوامها وتستعيد ترتد لكي قوتها بكل وتجاهد اليشء)، نفس تعني املتعددة األلفاظ (هذه
أو حجٍم الكتساب األجسام تتوق — املادة» «حركة — الحركة هذه ففي املقابل ويف السابق،
البارود)، حالة يف (كما ا ِجدٍّ شديٍد بجهٍد وأحيانًا وبلهفة، طواعيًة ذلك وتحاول جديد، بُعٍد
الحرارة هي — حدوثًا األكثر األقل عىل أو األقوى بل الوحيدة ال — الحركة هذه وأدوات
يبذل فإنه الزجاجي)، البيض يف مثًال (بالشفط بالتوتر الهواء تمدد إذا مثًال: والربودة،
— العكس عىل — يَجَهد فإنه الحرارة استُْخِدَمت إذا ا أمَّ نفسه، يستعيد لكي عظيًما جهًدا
(كما صورة إىل ينتقل كأنما باطراد إليه ويرحل فيَُمر أكرب، حجٍم إىل ويتوق يتمدد، لكي
لذلك يُستنَفر لم ما بالعودة يَعبَأ يعود ال التمدد من معينة درجة وبعد جديدة، يسمونها)
الطريقة وبنفس ثانيًا، تحوًُّال بل الحقيقة يف عودًة ليست هي والتي الربودة، باستخدام
أكثر أي قبل، من عليه كان ما يكون أن ويحاول يقاوم فهو بالضغط املاءُ ُحِرصَ إذا أيًضا
للثلج، الكثيفة املادة إىل طوًعا يتغري فإنه مستمرة شديدة برودة َوَقَعت إذا ولكن ًدا، تمدُّ
الكهوف يف يحدث (كما الدفء من نوبات تدخل ودون انقطاع دون الربودة استمرت فإذا
أبًدا. صورته يستعيد وال بالبلور، شبيهة مادة أو بلور إىل يتحول فإنه العميقة) والكهوف
«املتصلبة» (أو cohesion «التماسك» حركة هي الخامسة الحركة ولتكن (٥)
حركة هي (فهذه آخر جسٍم مع البسيط األويل التماسك أعني ولسُت ،(continuity
األجسام أن تماًما املؤكد من الواحد. الجسم يف الذاتي التماسك بل (connection االرتباط
انحالَله يكره الجميع ولكن أقل، والبعض ُكرًها أكثر البعض تماسكها، انحالل تكره
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وشديدة قوية االنحالل مقاومة تكون الزجاج) أو (كالصلب الصلبة األجسام يف ما، بدرجٍة
ضعيفة األقل عىل أو مفتََقدة الحركة هذه تبدو حيث — أيًضا السوائل يف ولكن ا، ِجدٍّ
عن وتكشف منخفضة، ِجد بدرجة فيها واضحًة بل تماًما، غائبًة ليست فإنها — ِجدٍّا
الدقيقة الخيوط ويف الَقَطرات، دائرية يف الفقاعات، يف ذلك: مثال كثرية، تجارب يف نفسها
نفسه عن امليُل هذا يكشف إلخ، … الدِبقة األجسام تماسك يف السقف، من الساقط للماء
الهاون) (يد ة فامِلَدقَّ ا، ِجدٍّ صغري فتات إىل ما شيئًا يكرس أن املرءُ حاول إذا نحٍو أفضل عىل
أن يمكنه ال واملاء معينة، درجة إىل ت ُدقَّ قد املادة تكون أن بعد شيئًا تفعل أن يمكنها ال
أن يمكنه ال — نفسه جسمه خفة رغم — الهواء وحتى الدقة، املتناهية الشقوق من ينفذ
مزمنًا. انرسابًا ينرسب بل الصالبة، من يشء عىل أوعية مسام خالل من الفور عىل يمرَّ

أو ،gain «االكتساب» أجل من الحركة أسميه ما هي السادسة الحركة ولتكن (٦)
أجسام بني تُوضع عندما األجسام تسعى بها التي الحركة وهي ،want «االحتياج» حركة
األجسام هذه تجنب لها تسنى إن لها، مناوئة وشبه النوع يف تماًما عنها مختلفة أخرى
غري عىل هذه كانت لو (حتى تجانًُسا أكثر بأشياء نفَسها تصل أن إىل تسعى املناوئة،
«مكتسبًا» شيئًا تعتربها أنها وتبدو وتفضلها الفور عىل بها فتمسك معها)، وثيق اتفاق
رقائق ذلك: مثال األجسام، هذه إىل «بحاجة» كانت كأنها االسم) استعرُت هنا (ومن
فإذا ثَمَّ وِمْن بالهواء، تُحاط أن تحب ال األخرى، املعادن رقائق شأن شأنها الذهب،
به تلتصق فإنها شئت) ما أو ورقة، (إصبع، سميك عيني بجسٍم تمسك أن من تمكَّنت
يدخله أن يستحب ال شابه وما والقماش الورق وكذلك بسهولة، تُنتَزع وال الفور، عىل
الهواء، يَنفي وأن السائل، أو املاءَ ب يترشَّ أن له يطيب ثَمَّ وِمْن مسامه، يف ويستقر الهواء
اآلخر الطرف بينما النبيذ أو املاء يف طرٍف من ُغِمَست إذا اإلسفنج أو السكر قطعة كذلك

أعىل.84 إىل رويًدا رويًدا النبيذ أو املاء تسحب فإنها السطح، فوق بعيد
املواد عن النظر (فِبَغض وَحلِّها، األجسام لفتح ممتازًة قاعدًة نستمد هنا ومن
أكثر مالئم جسم عىل العثور أمكن إذا طريًقا) لنفسها تفتح التي واألحماض، الكاوية
ينفتح ما رسعان فإنه بالقوة، به أُلِحَق الذي الجسم من به وأشبه صلٍب لجسٍم قبوًال

لقانون آخر ملمًحا إال تمثالن وال الشعرية»، «الخاصة ب يُعَرف ملا اآلن ان تَُردَّ الحالتان هاتان 84

الجاذبية.
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االكتساب» أجل من «الحركة هذه ويلفظه، اآلخر يرفض بينما داخله يف ويتقبله ويطمنئ
بَعده وَمْن جلربت عنها َرَوى (التي الكهربية فالعملية فحسب، بالتالمس وتؤثِّر تعمل ال
ال شهية لطيف، باحتكاٍك يُثار عندما جسٍم شهية تكون أن تعدو ال الحكايات) هذه

بقربها. تجده أن يمكن آخر عيني جسم أي ل تَُفضِّ بل الهواءَ تتحمل
(كما major aggregation األكرب» «االحتشاد حركة هي السابعة الحركة ولتكن (٧)
األجسام املماثلة: الطبيعة ذات األجسام حشد تجاه األجسام تنجذب بها التي أسميه)
الحركة هذه عىل املدرسيون أطلق وقد السماء، محيط إىل والخفيفة األرض، إىل الثقيلة
ظاهر خارجي سبب وجود لعدم ا إمَّ سطحية، العتباراٍت وذلك الطبيعية»، «الحركة اسم
األشياء يف ومتأصلة فطرية أنها افرتضوا فقد ثَمَّ (وِمْن الحركة هذه يُحِدث أن يمكن
دائًما، موجودان واألرض فالسماء ذلك، يف عجب وال أبًدا، ف تتوقَّ ال ألنها ربما أو ذاتها)،
ولذا أخرى؛ أحيانًا وغائبة أحيانًا موجودة ومنشؤها األخرى الحركات معظم أسباب بينما
الحركة هذه ألن إضافية؛ الحركات وبقيَة ودائمًة فطريًة الحركة هذه املدرسيون اعترب
ضعيفة الحركة هذه أن الحقيقة ولكن األخرى، الحركات ف توقُّ فور تبدأ بل متقطعة غري
للحركات وتستسلم تُذِعن الكبرية) الكتل ذات األجسام حالة يف (إال ألنها للغاية؛ وواهنة
إىل الحركات بقية ألقوا بحيث الناس أفكاَر َشَغَلت قد الحركة هذه أن ورغم األخرى،

بشأنها. كثرية أخطاء يف يتورطون بل يُذَكر، شيئًا عنها تعلم ال الناس أن إال الظل،
وبها ،minor aggregation األصغر» «االحتشاد حركة هي الثامنة الحركة ولتكن (٨)
وبها بينها، فيما وتندمج املتجانسة، غري األجزاء عن ما جسٍم يف املتجانسة األجزاء تنفصل
وتتجاذب تتجمع وأحيانًا الجوهر، تشابه بسبب وتتضام الكاملة األجسام تتحد أيًضا
وترسو اللبن، أعىل يف فشيئًا شيئًا القشدة تتجمع عندما يحدث مثلما بُعد، من وتلتقي
أجزاء فرتتفع الخفة أو الثقل بسبب تحدث ال األشياء هذه القاع، إىل وثُفالته النبيذ عكارة
والتضام االتحاد إىل املتجانسة األشياء رغبة بسبب بل أسفل، إىل أجزاء وتهبط أعىل إىل
االحتياج حركة يف أنه ل األوَّ شيئني: يف االحتياج» «حركة عن تختلف الحركة وهذه مًعا،
عدم (برشط الحركة هذه يف ولكن مضادة، طبيعة رش، حافز هو األكرب الحافز يكون
لكي غريبة طبيعة هناك تكن لم وإن األلفة خالل من األجزاء تتحد قيود) عوائق وجود
تتحد االحتياج» «حركة ففي انتقائية، وأكثر أوثق االتحاد أن الثاني واليشء رصاًعا، تخلق
ثمة الحركة هذه يف بينما غريبًة، أجساًما لتتقي إال ليشء ال الصلة الوثيقة غري األجسام
يف الحركة هذه تحدث واحٍد، كياٍن يف وتنصهر وثيقة، قرابة تشابه يربطها أجسام اتحاد
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ومكبوحة مقيدة تكن لم لو للتو نفسها عن تفصح بأن قمينة وهي املركبة األجسام جميع
االتحاد. تُعيق لألجسام أخرى ورضورات ميوٍل بواسطة

وبحركة مسيطر جسٍم وبقوة األجسام ببالدة طرق: بثالث عادًة الحركة هذه تُعاق
بدرجة الكسل من نوًعا العينية األجسام يف أن املؤكد فمن األجسام بالدة عن ا أمَّ خارجية،
تقنَع أن — مثري يُثِرها لم ما — قمينة فهي املكانية، الحركة من ونفوًرا تقل، أو تزيد
هذه لكرس طرق ثالث هناك أفضل. حالٍة إىل التغيري تتجشم أن ال تكون) ما (أيٍّا بحالتها
عن ا أمَّ قويٍة، ناشطٍة بحركٍة ا وإمَّ مشابه، لجسٍم فائقٍة بقوٍة ا وإمَّ بالحرارة، ا إمَّ البالدة:
د وتَُوحِّ املتباينَة األشياء تفصل «التي هي إنها ِقيل: فبسببه الحرارة تقدمه الذي العون
الخاص التعريف هذا بازدراء رفض حني ا ُمِحقٍّ جلربت كان وقد املتجانسة»، األشياء
كما فحسب، الجزئية واملعلوالت فقط، املعلوالت من مستَمد تعريف إنه قائًال: باملشائني،85
إن بل الَكرم، ويزرع الحنطَة يَبذُر الذي اليشء ذلك بأنه اإلنسان يُعرِّف أن املرء عىل أن لو
الحرارة خاصية من تنجم ال تكون) ما (أيٍّا املعلوالت هذه ألن ذلك؛ من أسوأ التعريف هذا
األجزاء رغبة من تنجم وإنما الحًقا)، سأُبنيِّ كما التأثري نفس أيًضا للربد إن (إذ َعَرًضا إال
من كانت التي البالدة كرس يف فحسب تساعد الحرارة أن حني يف تتحد، أن يف املتجانسة
مدهٍش نحٍو عىل فيشاَهد مشابٍه جسٍم قوة تقدمه الذي العون عن ا وأمَّ الرغبة، تقيد قبل
مادًة بوصفه بالحديد االلتصاق قوَة الحديد يف يثري فهو بالحديد، ع املدرَّ املغناطيس يف
تقدمه الذي العون عن ا وأمَّ املغناطيس، قوة بواسطة تُكَرس الحديد بالدة إن متجانسة.
أن فبعد أيًضا، الخشبي السن ذات الخشبية السهام يف صورة أمثل يف فيشاَهد الحركة
بدرجٍة الخشبية الِقَطع تخرتق السهام هذه فإن الخشب بالدة الرسيعة الحركة تكرس
أيًضا التجربتنَْي لهاتنَْي عرضت وقد املادة، لتماثل وذلك حديديٍّا، ِسنُّها كانت لو مما أعمق

86.concealed instances املتوارية» «الشواهد شذرة يف
يف يشاَهد مسيطر، جسٍم عن الناجم األصغر» «االحتشاد حركة عىل القيد يُشاَهد
التي النشطة، بالروح ممتلئة املواد هذه دامت ما إذ الربودة، بواسطة والبول الدم انحالل
املختلفة األجزاء فإن الكل، عىل املهيمن الحاكم بوصفها أجزائها من كالٍّ وتضبط تنظم

أرسطو. أتباع 85
.٢٥ :٢ الشذرة انظر: 86
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قد الروح تكون عندما ولكن عليها، املفروض القيد هذا بسبب وذلك ع، تتجمَّ ال العديدة
االتحاد، يف الطبيعية رغبتها وتتبع القيد من تتحرر عندئٍذ بالربد، اختنقت أو تبخرت
وما األمالح (مثل حادة روح عىل تحتوي التي األجسام جميع أن يف السبب هو وهذا

واملهيمنة. املسيطرة للروح والباقية الدائمة القوة بفضل انحالل، بدون تبَقى إليها)
أفضل عىل فيُشاَهد خارجية حركة عن الناجم األصغر» «االحتشاد حركة عىل القيد ا أمَّ
أجزاء اتحاد عىل يقوم تحلل فكل التحلل، يمنع الذي لألجسام االضطراب ذلك يف نحو
طبيعٌة وتتولَّد بالتدريج تَفسد ونها) يسمُّ (كما السابقة الطبيعة أن عنه ينتج متجانسة،
الصور انحالل عادًة يسبقه جديدة صور تولُّد إىل الطريق يمهد الذي فالتحلل جديدٌة،
هو يحدث ما فإن االنحالل هذا يُقاَطع لم إذا تجانس، لخلق اتحاد نفسه وهو القديمة،
ٍن لتكوُّ البدايات هي وهذه يتبعه، التحلل فإن مختلفَة عوائَق صادَف إذا ا أمَّ بسيط، انحالل
اآلن) يعنينا ما (وهو خارجية حركة من متكرر اضطراب ثمة كان فإذا ذلك ومع جديٍد،
الحركات من حماية إىل وتحتاج وحساسة مرهفة حركة هي (التي االتحاد حركة فإن
أو املاء فإثارة حرصلها، ال حاالت يف يحدث هذا نرى ونحن وتتوقف، تضطرب الخارجية)
نقية تبقى املخازن يف والحبوب الهواء، يف الوباء تمنع والرياح التحلل، يمنع يوميٍّا ترصيفه
الداخل. من بسهولة يتعفن ال الخارج من يَُهز يشء أي أن األمر حقيقة وُقلِّبَت، ُحرَِّكت إذا
للتصلب الرئييس السبب هو األجسام أجزاء اتحاد أن أذكر أن أخريًا يفوتني وال
مسامي جسٍم من — روح إىل تحوَّلت التي — الرطوبة أو الروح تهرب فحني والتجفيف،
بقوة وتتضام تنكمش كثافة األكثر األجزاء فإن شابه)، وما والرَّق والعظم الخشب (مثل
التجمع حركة إىل يعود ال أنه أعتقد ما وهو والجفاف، التصلب هي النتيجة وتكون أكرب،

واالتحاد. األلفة حركة إىل يعود ما بقدر الفراغ لتجنب
إليه، نفطن مما أكثر حاالت يف يحدث ولكنه نادر فهو بُعد، عن التجمع عن ا أمَّ
ألن humors أمزجًة األدويُة تجذب وعندما أخرى، فقاعًة فقاعٌة تَِحل عندما ذلك نلحظ
آللٍة وتٍر يف الصوت نفس حدوث وترية آلة يف وتٌر يسبب وعندما لها، مشابه جوهرها
نجهل ُكنَّا وإن الحيوان أرواح يف ا ِجدٍّ منترشة الحركة هذه أن أيًضا أعتقد إلخ، … أخرى
علينا فإن ذلك ومع املمغنَط، الحديد ويف املغناطيس يف بالتأكيد واضحة وهي تماًما، ذلك
عمليات أو قوى أربع فهناك ا، حادٍّ تمييًزا نضع أن املغناطيسية الحركات عن نتحدث أن
دهشتهم بسب — وضعوها قد الناس كان وإن بينها نخلط أال ينبغي املغناطيس يف
الحديد أو بمغناطيس املغناطيس اتحاد هي األوىل: واحدة؛ فئة يف — واستغرابهم
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والجنوب، الشمال تجاه قطبيته هي والثانية: بالحديد، املمغنَط الحديد أو بمغناطيس
وكل والحجر والزجاج الذهب خالل مفعوله نفاذ هي والثالثة: القطبية، هذه وتفاوت
دون الحديد إىل الحديد ومن الحديد، إىل الحجر من قوته اتصال هي والرابعة: يشء،
أيًضا الالفت ومن االتحاد، قوة فقط: األوىل قوته عن هنا أتحدث أني غري املادة، اتصال
شكل يف هذا يُستخَدم عندما حتى الزئبق يجذب فالذهب والذهب، الزئبق اتحاد حركة
الذهب من قطعة يضعوا أن يعتادون الزئبق أبخرة بني يعملون الذين وأولئك مرهم،
القطعة وهذه وعظاَمهم، رءوَسهم تهاجم ال حتى الزئبق انبعاثات ع لتُجمِّ أفواههم يف
األصغر». «االحتشاد عن حديث من هذا وبحسبنا األبيض، اللون إىل ل تتحوَّ ما رسعان

«احتشاد حركة عامة بصفة وهي املغناطيسية، الحركة هي التاسعة الحركة ولتكن (٩)
بحثًا تستحق فإنها كبريٍة، ُكتٍَل وعىل عظيمة مسافات من َعِمَلت إذا ولكنها أصغر»،
تواصل وال الحركات، معظم تفعل كما التالمس من تبدأ ال كانت إذا وبخاصة منفصًال،
فحسب، األجسام ترفع بل االحتشادية، الحركات كل تفعل كما التالمس، يحدث حتى فعَلها
األشياء يجعل أو املياه، يرفع القمر كان فإذا آخر، تأثري أي دون تتمدد أو تنتفخ تجعلها أو
أو أْوِجها، نقاط تجاه الكواكب يجذب النجمي املحيط كان وإذا تتمدد، أو تنتفخ الرطبة
من فليس يتجاوزانها، ال ِجرمها من محددة مسافة عىل وعطارد الزَُّهرَة تحفظ الشمس
فيبدو أصغر، أو أكرب احتشاد كحركات الحركات هذه تُدَرج أن — يبدو فيما — املالئم
الخاص. نوعها تُشكِّل أن ثَمَّ ِمْن وينبغي االحتشاد، من كاملة وغري وسطى صور أنها

وهي ،motion of avoidance االجتناب» «حركة هي العارشة الحركة ولتكن (١٠)
بدافع — األجسام تَِفر االجتناب» «حركة يف األصغر»، «االحتشاد حركة عكس حركة
وقد بها، تمتزج أن وتأبى عنها، نفسها وتعزل املعادية األجسام من — الفطرية الكراهية
حركة عىل — ونتاج كَعَرٍض — طارئة حركة مجرد الوجوه بعض من الحركة هذه تبدو
تستبعد أن دون مًعا تندمج أن يمكنها ال املتجانسة األشياء إن إذ األصغر، االحتشاد
وتُجَعل ذاتها يف كحركة تُصنَّف أن ينبغي أنها إال املتجانسة، غري األشياء من وتتخلص
التضام. يف الرغبة عىل تطَغى االجتناب يف الرغبة أن نجد كثرية حاالت يف ألنه بذاته؛ نوًعا
يف الدرجة وبنفس الحيوانات، فضالت حالة يف خاص نحٍو عىل واضحة الرغبة هذه
حاسة ترفضها الكريهة فالرائحة والذوق، الشم وبخاصة الحواس لبعض رة املنفِّ األشياء
الكريه املر والطعم املعدة، فم يف طرد حركة بالتوافق تُحِدث بحيث عنيًفا رفًضا الشم
ورعشة، بالرأس اهتزاًزا بالتوافق يُحِدث بحيث عنيًفا، رفًضا الزور أو الحنُك يرفضه
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األفعال، ردود من معينة أشكال يف تُالَحظ فهي أخرى، أشياء يف أيًضا الحركة هذه تحدث
طبيعة الستبعاد نتيجة الربد أن يبدو حيث الهواء، من الوسطى املنطقة يف يحدث مثلما
الشديد اللهب وذلك العظيمة الحرارة تلك أن مثلما السماوية، األجرام منطقة من الربودة
أن ذلك األرض؛ باطن من الحرارة لطبيعة استبعاد هما األرضية تحت املناطق يف املوجود
كتٍل يف حدثتا إذا ا أمَّ األخرى، إحداهما تُفني — صغرية مقادير يف — والربودة الحرارة
من األخرى منهما كل وتطرد تستبعد لكي ا حقٍّ تكافحان عندئٍذ قوتهما، بكامل ُقل أو أكرب
توضع عندما أطول فرتًة برائحتها تحتفظ الزكية واألشياء الِقرفة إن أيًضا: يُقال األماكن،
العطنة، بالروائح وتختلط تخرج أن ترفض ألنها الكريهة؛ واألماكن املراحيض من بمقربٍة
لحاله تُِرك إذا يميل كما الكاملة، صورته إىل الرجوع من يُمنَع الزئبق أن املؤكد ومن
أجزاءه يمنع الذي ذلك، إىل وما الرتبنتينة زيت أو الخنزير شحم أو اإلنسان لُعاب بواسطة
األجسام هذه بمثل تُحاط وعندما القبيل، هذا من أجسام مع توافقها لعدم االتحاد من
مع االتحاد يف رغبتها من أقوى الدخيلة للمواد «اجتنابها» يكون وهكذا تنسحب، فإنها
(إماتة/غنغرينا mortification of quicksilver ونه يسمُّ ما وهذا تشبهها، التي األجزاء
إىل أيًضا بل النقل، اختالف إىل فقط تعود ال باملاء يمتزج ال الزيت أن وحقيقة الزئبق)،
الزيت من أخف هو الذي الكحول من نشاهد أن يمكننا كما بينها، فيما التوافق عدم
النيرت87 يف «االجتناب» حركة هو جميًعا األمثلة وأوضح َجيًِّدا، امتزاًجا باملاء يمتزج ولكنه
والذهب والزئبق البارود يف كما — النار من ذعر لديها التي — الخام املواد من إليها وما
— جيد بشكٍل جلربت َ بنَيَّ كما — املغناطيس قطبي ألحد الحديد «اجتناب» أن إال أيًضا،

األنسب. للوضع وقبوٌل إذعاٌن هو بل الصحيح، باملعنى «اجتنابًا» ليس
motion of assimilation التمثُّل» «حركة هي عرشة الحادية الحركة ولتكن (١١)
simple البسيط» ن «التكوُّ أو self-multiplication الذاتي» (التكاثر) «التضاُعف أو
النباتات يف كما — الكاملة األجسام ن تكوُّ البسيط» «التكون ب أعني ولسُت ،generation
بتغيري الشبيهة األجسام تقوم الحركة بهذه البسيطة، األجسام ن تَكوُّ بل — والحيوانات
الخاصة، وطبيعتها مادتها إىل وتحويلها لها، ميَّالة األقل عىل أو لها مقاربًة أخرى أجساٍم
الذي والهواء جديًدا، لهبًا ن ويكوِّ الزيتية واملواد باألبخرة يتضاعف الذي اللهب مثل:
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التي والحيوانية النباتية والروح جديًدا، هواءً ن ويكوِّ املائية واملواد املاء فوق يتضاعف
جديدة، روًحا ن وتكوِّ بالطعام والزيتية املائية املواد من األَرقِّ األجزاء فوق تتضاعف
والتي إلخ … والعظم واللحم واألزهار األوراق مثل والحيوان للنبات الصلبة واألجزاء
مع أحٌد يَهذي أال يجب إذ غذائها، عصري من يوٍم كل جديدًة مادًة ن ويكوِّ منها كل يتمثل
إال تحدث ال التغذية أن إىل ذهب الذي خيباتُه) أعمته (فلربما Paracelsusباراسيلسوس
واألزهار واألوراق والجذور الخبز، يف كامنة والكبد والدماغ واألنف العني وأن باالنفصال،
بالفصل الخشب أو للحجر الخام الكتلة من الفناُن يجبل فمثلما األرض، رطوبة يف كامنة
أركيوس يَجبُل كذلك إلخ، … وقدًما ويًَدا وأنًفا وعينًا وزهًرا ورًقا زائد هو ملا واالستبعاد
وأجزائه، جسمنا أعضاء شتى واالستبعاد بالفصل الطعام من الداخيل الفنان Archaeus
والحيوانات النباتات أجزاء جميع أن تماًما املؤكد من فإن الُهراء هذا عن بعيًدا ولكن
والتي طعامنا، يف نة املتضمَّ العصائر تلك أوًَّال تجذب — العضوية أو املتجانسة سواء —
طبيعتها إىل وتحولها تتمثلها ثم االختالف، َشديدة غري األقل عىل أو تقريبًا مشرتكة هي
غري األجسام وإنما الحية، األجسام عىل وقًفا ليس البسيط ن التكوُّ أو التمثل هذا الخاصة،
الواهنة الروح وتلك والهواء)، اللهب عن قلنا (كما الخاصية نفس يف تشارك أيًضا الحية
وتهضمها األكرب األجزاء عىل — توقف بال — تعمل عينية حية مادة كل يف نة املتضمَّ
قلنا كما والجفاف الوزن فقدان يسبب مما ذلك؛ بعد تهرب والتي روح، إىل وتحولها
(النمو accretion ال ذكر عن نغفل أال ينبغي «التمثل» عن حديثنا ويف آخر، موضع يف
بني الذي الطني يتصلب عندما يحدث مثلما التغذية، عن عادًة يتميز الذي االلتحامي)
ل وتتحوَّ األسنان عىل القرشية املادة تتصلَّب وعندما صلبة، مادة إىل ل ويتحوَّ األحجار
األجسام يف بأن القائل الرأي عىل فأنا إلخ، … ذاتها األسنان عن صالبًة تقل ال مادة إىل
القوة هذه أن إال لها، مجاِنسة بمواد االتحاد يف الرغبة عن تقل ال للتمثُّل رغبًة جميًعا
بكل الطرائق هذه ندرس أن وعلينا الطرائق، بنفس يكن لم وإن تماًما، كاألخرى مقيَّدة
يجدر وأخريًا الشيخوخة، يف الحيوية القوة بإنعاش صلة ذات ألنها انحاللها؛ وكذلك ِجد
طبيعتها حفظ إىل فقط ساعيًة األجسام تبدو السابقة التسع الحركات يف أنه باملالحظة

التكاثر. إىل ساعيًة فتبدو هذه يف ا أمَّ الخاصة،
الحركة هذه تبدو ،stimulation «اإلثارة» حركة هي عرشة الثانية الحركة ولتكن (١٢)
منترشة حركة فهي تمييز، دون االسم بنفس أسميها أحيانًا وأنا «التمثل»، من نوًعا
يف — اإلجمال عىل — معها ومتفقة األخرى، شأن شأنها وتضاعفية، وانتقالية واتصالية
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بقوٍة كأنما تميض «التمثل» فحركة موضوعها، ويف إحداثه يف أخرى بطريقة وإْن تأثريها
ا أمَّ تتمثلها، التي املادة إىل وتتغري تتحول أن إىل املتمثَّلة املادة وتضطر تأمر وسلطاٍن،
وتكييفها املثارة املادة إغراء وبمجرد وِخلسة، وتلميٍح بفنٍّ كأنما فتميض «اإلثارة» حركة
وتحوِّلها واملواد األجساَم تضاِعف «التمثل» حركة أن كما تثريها، التي املادة بطبيعة
فإن «اإلثارة» حركة يف ا أمَّ أكثر. ولحًما أكثر وروًحا أكثر وهواءً أكثر لهبًا فتُنتج تماًما،
وتتجىل أكثر، وتحلل أكثر ومغناطيسية أكرب حرارة فتنتج يتضاعف، ما هي فقط الُقَوى
عملية يف ذاتها ل توصِّ ال فالحرارة والربودة، الحرارة يف — خاصٍّ بشكٍل — الحركة هذه
األجسام تلك أجزاء بإثارة بل األصلية، حرارتها تقاسمها بأن األخرى األجسام تسخني
لطبيعة ل األوَّ «القطف يف عنها تحدثُت والتي الحرارة»، «صورة هي التي الحركة تلك إىل
أكرب وصعوبة كثريًا أبطأ بشكٍل املعدن أو الحجر يف تُثار الحرارة فإن لذا الحرارة»؛
فمن ثَمَّ وِمْن الحركة، لتلك قابلة وغري مكيَّفة غري األجسام هذه ألن الهواء؛ يف تُثار مما
بسبب ن؛ تُسخَّ أن عىل مطَلًقا قادرة غري األرض مركز تجاه املواد بعض هناك أن املحتمل
يَخلُق أيًضا وباملثل الحركة، هذه تُثار بها التي الروح من تجردها قد التي الكبرية كثافتها
من يشء أي يفقد أن دون مطاوعة وحركًة أجزائه يف جديًدا ميًال الحديد يف املغناطيُس
حركًة وتحفز تثري السموم وبعض واإلنَفحة الجعة وخمرية الخبز خمرية وكذلك قوته،
قوة بسبب ليس البرشي، الجسم يف أو والجبن والجعة العجني كتلة يف ومتتابعًة مستمرًة

واستسالمه. امُلثار الجسم استعداد بسبب هو ما بقدر املثري الجسم
هذه :motion of impression الطبع» «حركة هي عرشة الثالثة الحركة ولتكن (١٣)
ارتأيُت وقد املنتِرشة، الحركات بني رهافة األكثر وهي «التمثل»، من نوع هي أيًضا الحركة
فالحركة األخريني، الحركتني عن امللحوظ اختالفها بسبب الحركة من بعينه نوًعا أجعلها أن
تأثري من تُقلل فلن ل األوَّ الفاعل أَزلَت إذا بحيث نفسها، األجسام ل تحوِّ «التمثل» ل البسيطة
اللهب عىل تأثري أي له هواء إىل ل األوَّ التحول وال للهب األوىل الرشارة فال وهكذا سيتلوه، ما
ا ِجدٍّ طويلة لفرتة الكاملة صورتها يف اإلثارة» «حركة تدوم كذلك كنتيجة، املتولِّد الهواء أو
الحرارة، مصدر يزول عندما ن املسخَّ الجسم يف يحدث مثلما الحركة، مصدر زوال بعد
حركة ا أمَّ الخمرية، تُزال عندما العجني كتلة ويف املغناطيس، يُبَعد عندما امُلثار الحديد ويف
دائًما ل األوَّ املحرك عىل — يبدو فيما — تعتمد فهي وانتقالية، منترشة أنها فرغم الطبع
غري يلبث ال تأثريها فإن ولذا للتو؛ وتنتهي الحركة تفشل توقَف أو أُزيَل إذا بحيث وأبًدا،
حركات اسم واإلثارة» «التمثل عىل أطلقت وقد األقل، عىل ا ِجدٍّ قصري زمني أمد أو لحظة
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إن ما ألنها زحل»؛ «والدة حركة فأسميها هذه ا أمَّ يستمر، ن التكوُّ ألن جوبيرت»؛ «والدة
الضوء، أشعة يف أشياء: ثالثة يف نفسها عن الحركة هذه تفصح وتُبتَلع، تُلتَهم حتى تُولد
األلوان فإن بالضوء ذهبَت إذا فأنت اتصالها. حيث من املغناطيسية ويف الصوت، قرع ويف
التي الجسمية واالهتزازات األصيل بالَقرع ذهبت وإذا الحال، يف تختفي األخرى وصوره
بفعل الوسط خالل انتقالها يف تضطرب األصوات أن فرغم فوًرا، بالصوت يذهب يُحِدثها
يبقى ال األصيل الصوت أن بعناية يالحظ أن املرء عىل أن إال أمواج، بفعل كان لو كما الرياح
مستمرٍّا يبدو الصوت فإن جرًسا تقرع حني فأنت الرنني، فيه يستمر الذي الوقت طوال
يف وعالًقا طافيًا الوقت طوال يظل الصوت أن تفرتض بأن ذلك فيغريك ممتدة، فرتة
يتضح له، ٌد تََجدُّ بل ذاته الصوت هو ليس فالرنني اإلطالق،88 عىل صحيح غري وهو الهواء،
يمكنه ال بحيث بقوة بالجرس مسكت فإذا ُقِرَع، الذي الجسَم توِقف أو تكبت حني ذلك
رضبه بعد الوتَر ملست وإذا رنني، ثمة يعود وال الحال يف يسكت الصوت فإن يتحرك أن
وإذا الحال، يف الرنني ف يتوقَّ السبنيت)89 حالة يف بالريشة أو القيثار، حالة يف (بإصبع
األرض وال البحر عن إبعاُده يمكن ال القمر أن غري للتو، الحديد يسقط املغناطيس أبعدت
واحد. املبدأ أن غري الحاالت، هذه يف تجربة إجراء يمكننا ال ثَمَّ وِمْن يَهوي، كبرٍي ثقٍل عن
motion of config- الوضع» أو الهيئة «حركة هي عرشة الرابعة الحركة ولتكن (١٤)
الوضع يف بل االنفصال، أو االتحاد يف ال راغبًة األجسام تبدو وبها ،uration or position
بعض يف تبدو وهي َجيًِّدا، تُدَرس ولم ا ِجدٍّ غامضة الحركة هذه غريها، مع واالرتصاف
سائل: سأل فإذا اعتقادي)، حد (عىل ذلك غري الحقيقة يف كانت وإن ِعلَّة، بال األشياء
قطبني عىل تلفُّ ملاذا أو الرشق؟ إىل الغرب من ال الغرب إىل الرشق من السماء تدور ملاذا
يبدو السؤال هذا مثل فإن السماء؟ من آخر جزء أو الجوزاء من ال الدب من قريبني
عجماء، وكوقائع الخربة أساس عىل قبولها ينبغي الظواهر هذه إن إذ تماًما؛ معقول غري
نحن ما ولكن لها، ِعلة وال نهائية هي الطبيعة يف أشياء بعض بالتأكيد هناك أن والحق
يدخل لم العالم يف معني وتوافٌق تناغٌم سببه أن أعتقد فأنا بينها، من أنه يبدو ال بصدده
الغرب من هي األرض حركة أن قبلنا إذا قائمة تبقى نفسها واألسئلة املالحظة، تحت بعُد

رفضه ما وهو — الهواء األجساُم تقرع عندما يحدث الصوت بأن القائل أرسطو رأي أن الحق 88
تماًما. ورسخه الحديث الصوت علُم أيَّده صحيح رأٌي أنه َ تَبنيَّ — بيكون
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األقطاب هذه تكون أن يجب فلماذا معينة، أقطاٍب حول تدور بد ال أيًضا فهي الرشق، إىل
واتجاهها البوصلة قطبية تُعَزى وباملثل آخر؟ موضع أي يف تكون أن من بدًال هي حيث
وبخاصة — مًعا والصناعية الطبيعية األجسام يف أيًضا يُالَحظ الحركة، هذه إىل وانحرافها
وألياًفا، َشعًرا نسميه قد وملا لألجزاء ووضٌع معني ارتصاٌف — سائلة وغري صلبة كانت إذا
لهذه نَعِرض أن يمكننا فلن ونفهمه نكتشفه لم إذا ألننا دقيق؛ بحث إىل يحتاج أمٌر وهو
ف يخفِّ بها التي السوائل يف التيارات تلك ا أمَّ صحيح، نحو عىل فيها ونتحكم األشياء
تستطيع ريثما بالتساوي العبء ع يتوزَّ حتى ضغط، تحت تكون حني بعض عن بعُضها
.motion of liberty الحرية» «حركة إىل أصح نحو عىل تنتمي فإنها نفسها، تحرِّر أن
أو ،motion of passage املرور» «حركة هي عرشة الخامسة الحركة ولتكن (١٥)
ُقَوى تُعاق بها التي ،motion according to pathways للمسارات» وفًقا «الحركة
النشطة وقواها األجسام طبيعة بحسب فيه، هي الذي الَوَسط بواسطة تَُعزَّز أو األجساِم
يالئم وثالث الصوت، يالئم وآخُر الضوء، يالئم وسٌط فهناك أيًضا؛ الوسط وبحسب

جرٍّا. وهلم املغناطيسية، القوى يالئم ورابع والربودة، الحرارة
أسميها)، (كما royal «امَلَلكية» الحركة هي عرشة السادسة الحركة ولتكن (١٦)
بتقييد الجسم من والحاكمة املسيِطرة األجزاء تقوم بها التي «السياسية» الحركة أو
وتتوقف وتتفرق تتحد أن عىل وإرغامها وتنظيمها وإخضاعها وترويضها األخرى األجزاء
ما ووفق معني نظاٍم وفق بل الخاصة برغبتها ال املحددة، مواضعها وتتخذ وتتحرك
يمارسها الحكومة أو الهيمنة من نوٌع إذن ثمة وصالحه. الحاكم الجزء لخري أنسب هو
الحيوان، روح يف صورة أظَهر يف الحركة هذه تتجىل املحكومة، األجزاء عىل الحاكم الجزءُ
بدرجة أيًضا وتوجد قوَّتِها، يف هي دامت ما األخرى األجزاء حركات جميَع تُلطِّف التي
تُخنَق أو تُطَرد حتى ينحالن ال اللذَين والبول الدم عن قلنا كما األخرى، األجسام يف أقل
كانت وإن األرواح، عىل حكًرا الحركة هذه وليست مًعا، أجزاءهما مزجت التي الروح
الكثيفة األجسام ففي ونفاذها، حركتها رسعة بفضل األجسام معظم يف مسيطرة األرواح
األغلظ األجزاء فإن والزجاج)، الزئبق يف الحال هو (مثلما وحيويٍة قويٍة بروٍح املمتلئة غري
أو النري هذا يُنَزع لم ما األجسام لهذه جديد تحويل أي يف أمل فال ثَمَّ وِمْن املسيطرة، هي
أنني إىل بالنظر الحديث موضوع نسيُت قد أني أحٌد يتصورنَّ وال ما. فنيٍة بحيلٍة الكابح
لهيمنتها، األفضل البحث إال الحركة لرضوب الوصفي االستعراض هذا من أبِغ لم (وإن
يف أنني ذلك نفسها؛ الحركات بني فيما الهيمنَة اآلن أتناول الرصاع) شواهد خالل من
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األجسام، أجزاء هيمنة بل الُقَوى، أو الحركات هيمنَة أعالج ال امَلَلكية» «الحركة وصف
الحركة. من النوع هذا تَشكِّل التي «الهيمنة» هي تلك

spontaneous التلقائية» الدوران «حركة هي عرشة السابعة الحركة ولتكن (١٧)
ُمواٍت وضٍع يف واملوجودة للحركة امليَّالة األجسام تكون بها التي ،motion of rotation
أن وتريد األخرى، األجسام إىل ال فحسب، ذاتها إىل تسعى الخاصة، بطبيعتها مستمتعة
تَميل ا وإمَّ تماًما، ساكنة تبقى وإما حد، بغري تتحرك ا إمَّ األجسام أن فيبدو ذاتها، تعانق
األجسام تتحرك تسكن. أو تدور أن ا إمَّ — طبيعتها بحسب — فإنها تَبلُغه وحني َحدٍّ إىل
ا أمَّ نهائية، وال أبدية حركة يف أي دائرة، يف تتحرك الحركة، تحب والتي الجيد الوضع ذات
التي األجسام ا وأمَّ تسكن، ببساطة فإنها الحركة تكره والتي الجيد الوضع ذات األجسام
أجساٍم رفقة إىل طريق) أقرص (بوصفه مستقيم خط يف فتتحرك جيد وضع يف ليست
حوله الذي امَلْرَكز ل: األوَّ مختلفة؛ عنارص تسعة الدوران ولحركة الطبيعة، نفس من
(امَلدار) الَفَلك أو املحيط والثالث: تتحرك، عليها التي األقطاب والثاني: األجسام، تدور
والخامس: أبطأ، أو أرسع تتحرك أكانت رسعتها، والرابع: املركز، من بُعِدها بحسب
عن انحدارها والسادس: الرشق، إىل الغرب من أم الغرب إىل الرشق من حركتها، اتجاه
عن انحدارها والسابع: مركزها، عن ما نوًعا بعيدة حلزونية خطوط يف الكاملة الدائرة
ِقَرص أو طول والثامنة: أقطابها، عن ما نوًعا بعيدة حلزونية خطوط يف الكاملة الدائرة
كانت إذا نفسها، األقطاب تنوع واألخري: والتاسع الحلزونية، الخطوط هذه بني املسافة
يف — الحركة هذه دائريٍّا. كان إذا إال بالدوران لها عالقة ال األخرية وهذه للحركة، قابلة
غري السماوية، باألجرام تليق التي الحركة أنها يُعتَقد — العهد والقديم الشائع االعتقاد
الذي القدماء بعض إىل باإلضافة املحَدثني بعض بني الحركة هذه حول جدًال هناك أن
بكثري معقولية أكثر يكون وربما آخر خالًفا هناك ولكنَّ األرض، إىل «الدوران» يُعُزون
الحركة هذه ثابتة) األرض بأن (بالتسليم كانت إذا فيما تماًما) الخالف فوق يكن لم (إن
«الدوران» أعزو أني إال واملياه، بالهواء نفَسها وتصل تهبط أنها أم السماء عىل مقصورة
«الحرية». حركة إىل بالكامل أعزوه إلخ، … والرصاص والسهام والحراب القذائف يف

باملعنى ليس ،trembling «االرتعاش» حركة هي عرشة الثامنة الحركة ولتكن (١٨)
نَِجدُّ حني تواجهنا الحركة هذه أن إال كثريًا، فيه أعتقد ال والذي الفلكيون، يفهمه الذي
نوًعا تمثل أن — يبدو فيما — وينبغي الطبيعية، األجسام ميول عن الشامل البحث يف
وضع يف األجسام تكون عندما أي التعبري، جاز إْن األبدي األَرس بحركة أشبه إنها بذاتها،
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ارتجاًفا األجسام ترتجف هنالك ُموئًِسا، وضًعا ليس أنه إال لطبيعتها األمثل هو ليس
ُقُدًما، امليض عىل تجرؤ هي وال بمكانها، تقنَع هي ال االستقرار، عدم يف وتعيش مستديًما،
التي األجسام جميع يف موجودة بد ال وهي ونبضها، الحيوانات قلب يف الحركة هذه تجد
نفَسها تحرر أن الضغط تحت تجاهد ثَمَّ وِمْن وُعرس، يُرس بني بني، بني حالٍة يف تعيش

دواليك. وهكذا ثانيًة املحاولة تعاود ثم فتَُصد،
اسم عليها ينطبق قلما التي الحركة هي واألخرية عرشة التاسعة الحركة ولتكن (١٩)
حركة أو repose «الرقاد» حركة عليها ولنطلق حركة، الحقيقة يف ولكنها الحركة،
تتحرك أطرافها بينما نفسها كتلتها يف األرض تقف الحركة بهذه الحركة»، من «النفور
بها التي الرغبة هي أيًضا هذه االتحاد، تجاه بل تصوري، مركز تجاه ال الوسط تجاه
تتحرك، أال هو واحد يشء يف إال ترغب وال الحركَة، الكثافة العالية األجسام جميع تبغض
(ما بطبيعتها محتفظة تبقى فإنها طريقة بألف وتُستثَر تتحرك لكي تُستَفز ومهما
لكي إال ليشء ال — يبدو فيما — تتحرك فإنها الحركة عىل أُرِغَمت وإذا ذلك)، َوِسَعها
جهوًدا وتَبذل ا حقٍّ نشطًة نفَسها تُظِهر العملية هذه ويف ووضَعها، سكونَها تستعيد
رؤية إال نملك ال ونحن تأخري)، أي عىل تصري وال فعًال سأم يف (كأنها ورسيعة رشيقة
بل درجة، ألقىص كثيفة ليست األرض عىل هنا العينية األجسام ألن الرغبة؛ لهذه جزئية

وتأثريها. السماوية األجرام بفعل وذلك الروح، ببعض ممزوجة هي
والُقَوى وامليول للحركات البسيطة العنارص أو املبادئ عرضنا قد أوالء نحن ها
العلم من يسرٍي غري قسٍط معالم فيها ورسمنا الطبيعة، يف انتشاًرا األوسع النشطة
تُعدَّل قد نفسها التقسيمات أن كما أخرى، أنواع إضافة استحالة أدَِّعي ولسُت الطبيعي،
ال ولكني أصغر، عدٍد إىل تُختَزل وقد أفضل، نحٍو عىل لألشياء الحقيقية الخطوَط لتالئم
يف ترغب األجسام إن يقول: أن املرء عىل أن لو كما تجريدي، تقسيم مجرد هذا أن أعني
األشياء حركات أن أو الخاصة، بطبائعها االستمتاع أو التكاثر أو النمو يف أو ذاتها حفظ
أو واالرتباط)، املقاومة حالة يف (كما بالكل ا إمَّ الخاصة، واملصلحة املحافظة إىل تميل
أو الحركة»، من و«النفور و«الدوران» األكرب» «االحتشاد حركة يف كما الكبرية بالوحدات
نظريًة تظل أنها إال األشياء هذه صحة فرغم األخرى، الحاالت يف كما الخاصة بالصور
الحايل الوقت يف أنها غري صحيًحا، تحديًدا وبنيتها مادتها تتحدد لم ما الجدوى وقليلَة
التي الرصاع شواهد استقصاء ويف الُقَوى، هيمنة تقدير يف ا ِجدٍّ ومفيدة كافية ستكون

الحايل. موضوعنا تشكل
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البعض من أقوى وبعضها اإلطالق، عىل يُقَهر ال قدمتُها التي الحركات فبعض
يفوق والبعض أبعد، مسافات إىل يمتد والبعض فيه، وتتحكم وتكبحه تقيده أن وبوسعها

عه. ويُرسِّ ويزيده يه ويقوِّ غريه يَكألُ والبعض والرسعة، الوقت يف غريه
حركة ا أمَّ تُقَهر، وال تماًما عنيدة حركة هي indestructibility «املقاومة» حركة إن
أجزم ال إني إذ تقَهر، ال أنها من يقني عىل فلسُت connection/bonding «االرتباط»
غري باملادة، ممتزًجا كان أو واحٍد مكاٍن يف مجتمًعا فراًغا كان سواء فراًغا، هناك بأن
القول إىل وديمقريطس ليوسيبوس دفع الذي السبب أن وهو واحد، يشء من موقن أني
وتمأل تحتوي أن األجسام نفس استطاعت ملا الفراغ وجود لوال أنه (وهو الفراغ بوجود
ذاتها تطوي أن عىل قادرة املادة أن ذلك زائف؛ سبب هو أحكامها) اختالف عىل األماكن
عرشون الهواء يف فراٌغ ثمة وليس فراغ، ل تدخُّ دون معينة، حدوٍد داخل وتنرشها املكان يف
كافية قناعة عىل وأنا فرضيتُهما. تُحتِّمه ما وهو الذهب، يف املوجود الفراغ من ضعًفا
مثل فارغ مكاٍن يف طافية لظلت (وإال الهوائية لألجسام الشديدة الُقوى إىل بالنظر بذلك
وتُحَكم تَحُكم فهي األخرى الحركات عن ا أمَّ كثرية، أخرى براهني وإىل الغبار)، ذرات
تقابلها. التي واملعوقات واملواتيات دفعها وقوة ورسعتها وكميتها لقوتها وفًقا بدوِرها

حديدية بأثقاٍل تمسك أن بوسعها املدرعة املغناطيسات بعض هناك إن ذلك: مثال
االحتشاد «حركة عىل األصغر» االحتشاد «حركة تهيمن الحد هذا إىل وزنها، ضعَف ستني
أن معنٍي طوٍل ذات رافعٍة وبوسع تستسلم، فإنها ذلك عن الوزن زاد إذا ولكن األكرب»،
األكرب»، «االحتشاد حركة عىل «الحرية» حركُة تهيمن الدرجة هذه إىل ضخًما، ثقًال ترفع
هذه إىل ينقطع، ال معينة درجة حتى املشدود والِجلد تستسلم، ذلك عن الثقل زاد إذا ولكن
ينقطع ذلك عن التوتر زاد إذا ولكن «التوتر»، حركة عىل «التماسك» حركة تهيمن النقطة
النقطة هذه إىل معني، بحجٍم شق من املنرسب واملاء «التماسك»، حركة وتستسلم الِجلد
ا ِجدٍّ صغريًا الشق كان إذا ولكن «التماسك»، حركة عىل األكرب» «االحتشاد حركة تهيمن
مسحوق وضعت وإذا «التماسك»، حركة وتَسود تستسلم، األكرب» «االحتشاد حركة فإن
الحالة هذه يف تنطلق، ال الرصاصة فإن النار وأطلقت رصاصة بها بندقية يف بسيط كربيت
«حركة فإن باروًدا وضعت إذا ولكن املادة»، «حركة عىل األكرب» «االحتشاد حركة تهيمن
(النرتات)، النيرت يف «االجتناب» وحركة الحركة هذه تؤازرها إذ تسود، الكربيت يف املادة»
ونسٍب مقادير أية ويف القَوى، هيمنة إىل تشري (التي الرصاع فشواهد البقية، يف وهكذا

ومتواصل. شديد باجتهاد مكان كل يف عنها يُبحث أن يجب تستسلم) أو تهيمن هي
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هي فهل الحركات، استسالم وأسباب لطرائق جادة دراسة نُْجِري أن أيًضا علينا
التي األجسام ففي أمرها؟ عىل تُغَلب ولكنها تقاوم تظل هي أم تماًما، تتوقف مثًال
فحسب هناك بل األجزاء، يف وال ت الُكالَّ يف ال حقيقية، راحة ثمة ليس األرض عىل هنا
املطلقة «الهيمنة» عن ا وإمَّ «التوازن» عن ا إمَّ تنجم الظاهرية الراحة وهذه الراحة، مظهر
متساوية، األوزان كانت إذا ساكنًة تقف التي املوازين حالة يف «التوازن» عن للحركات:
السقوط من ويُمنَع مكانه يف املاء يمكث حيث املثقوبة، الجرار حالة يف «الهيمنة» وعن
الحركات تبذل كم آنًفا) قلُت (كما يالحظ أن املرء عىل أن إال «االرتباط»، حركة بهيمنة
أو والرجلني، الذراعني ومربوط ممدًدا أرًضا، شخٌص ثُبَِّت فإذا جهد، من املستسِلمة
وإن أقل ليست مقاومته فإن يقوم، أن قوته بكل يحاول أنه إال أخرى، بطريقة مقيًَّدا
منعدمة االستسالم حركة كانت إذا ما (أي هنا الحقيقي املوقف إن ناجحة. غري كانت
تزامن يف سيظهر ربما نراها) ال ُكنَّا وإن مستمرة املقاومة أن أم «الهيمنة» بواسطة
احِسب املثال: سبيل عىل الرماية يف تجربة ولنُجِر رصاعهما، يف علينا ُغمَّ وإن الحركتني
أو تنحدر) أن (قبل مستقيم خط يف البندقية من املنطلقة الرصاصة تقطعه الذي املدى
سيجعل أعىل إىل الرمي كان إذا ما انظر ثم يقولون)، (كما at point-blank range

الرمي. حركة تعضد الجاذبية حركة حيث أسفل، إىل الرمي من أوهن الرمية
الخري كان كلما أنه قاعدة مثًال: نجدها، التي «الهيمنة» قواعد ع نَُجمِّ أن أيًضا علينا
يف نة املتضمَّ «االرتباط» فحركة هكذا أقوى، الحركة كانت أعم الحركة من املستهدف
آخر: مثال الثقيلة، األجسام اتحاد يف املتضمنة الجاذبية حركة من أقوى العالم وحدة
إىل أْميَل هي التي الرغبات عىل عامًة تَسود ال خاصة خربات هي التي الرغبات أن قاعدة

السياسة! يف القاعدة تكون ليتها ويا صغرية، املقادير تكون حيث إال العام، الخري

املشرية» «الشواهد سأضع االمتياز شواهد بني والعرشين الخامسة املرتبة ويف (٤٩)
أن ذلك برشية؛ منافع إىل تشري أو إىل تومئ التي الشواهد أي 90،suggestive instances
لذا سعيدة؛ تجعالنها وال البرشية الطبيعة تعظمان إنما ذاتهما يف املعرفة أو القدرة مجرد
لدينا سيكون أنه عىل للبرشية، أنفع هي التي تلك ننتقي أن ينبغي األشياء جملة بني فمن

.Instantiae innuentes 90

190



اإلنسان مملكة يف أو الطبيعة تفسري يف شذرات

عملية يف أنني كما العملية، نات للمتضمَّ نعِرض عندما هذه عن للحديث أفضل فرصة
human chart اإلنساني» «الجدول ل موضوع كل يف مكانًا أقيض سوف نفسها التفسري
من جزء هي الصحيحة الرغبة أن ذلك فيها»، نرغب أن بنا يليق التي األشياء «قائمة أو

الصحيحة. األسئلة شأن شأنها العلم،

املتعددة «الشواهد سأضع االمتياز شواهد بني والعرشين السادسة املرتبة ويف (٥٠)
متنوعة بمواضيع تتعلق التي الشواهد تلك وهي 91،multipurpose instances الغرض»
واملوضع الجديدة، والرباهني الجهد من الكثري من تعفينا بذلك وهي كبري، بتواتر وتحدث
العملية التطبيقات عن للحديث آتي حني هو نفسها واألجهزة اآلالت عن للحديث الصحيح
أتناولها سوف االستخدام قيد وُوِضَعت بالفعل اكتشافها تم التي وتلك التجريب، ومناهج
أمثلة كمجرد عنها العامة املالحظات بعض اآلن وسأضع فن، بكل الخاص التاريخ يف

الغرض. املتعدد االستخدام لهذا
بسبع والتفريق) التجميع مجرد جانب (إىل الطبيعية األجسام عىل اإلنسان يعمل
بالحرارة إلخ، … والَهز واملط بالضغط ويُرِبك يُعيق ما كل باستبعاد معينة: طرق
أو معينة بتوافقات الحركة، وضبط بتقييد مالئم، مكاٍن يف باليشء باالحتفاظ والربودة،

كله. أو سبق ما لبعض وتعاقب بتسلسل أو ومالئم، موقوت بتبادل

ينترش الذي العام الهواءُ يسببه كبري اضطراب ثمة األوىل: الطريقة بخصوص (١)
عىل يساعد ما كل فإن لذا السماوية؛ األجرام أشعُة وتسببه ضغًطا، ويمارس حولنا من
وُسمك مادة هذا تحت يندرج الغرض»، «املتعددة األشياء من بحق يَُعد قد استبعادها
األوعية إغالق وسائل وكذلك عليها، نشتغل بأن نهمُّ التي األجسام فيها توضع التي األوعية
،putty of wisdom الحكمة» «معجون الكيميائيون يسميه بما أو بتصليبها بإحكام
يحدث كما سطح، فوق سائٍل كسب طريق عن الهواء عزل ا ِجدٍّ املفيدة األشياء من كذلك
الغطاء مثل النبيذ قمة ينترشعىل والذي أعشاب، عصري أو النبيذ فوق زيتًا يسكبون عندما
بعض عىل احتوائها رغم — ألنها مساعدة؛ أيًضا واملساحيق الهواء. من َجيًِّدا ويحميه
يف والفاكهة الكروم يحفظون عندما يحدث مثلما املحيط، الطَّلق الهواء قوة تطرد — الهواء
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استخداًما تُستخَدم الصمغية املواد هذه ومثل والقار والعسل أيًضا الشمع والدقيق. الرمل
وقد السماوية، األجرام وتأثري تأثريها وتزيل إحكاًما أكثر الهواء عزل تجعل لكي َجيًِّدا
األكثف وهو الزئبق داخل األخرى األجسام أو الوعاء وضع األحيان بعض يف أيًضا جربنا
تحت والتجاويف أيًضا الكهوف األشياء. حول سكبها يمكن التي املواد بني منازع بال
شمال ويف الطلق، للهواء الفتاك وللتأثري للشمس التعرض منع يف للغاية مفيدة األرضية
املاء، تحت األشياء حفُظ إليه يرمي ما أيًضا وهذا للحنطة، كمخازن يستخدمونها أملانيا
نسيها ثم باردة)، تبقى (لكي عميقة برئ يف النبيذ ِقَرَب يحفظ كان بمن سمعُت أني وأذكر
النكهة عديم تَِفًها يَُعد لم النبيذ أن وجد استخرجها وعندما طويلٍة، سنواٍت هناك فمكثَت
دقًة أكثر امتزاًجا — يبدو فيما — أجزائه امتزاج بسبب ونكهة؛ مذاًقا أطيب كان بل
أن دون — البحر أو مثًال النهر — املاء عمق يف األجسام تُغَمر أن األمُر تََطلََّب فإذا واكتماًال،
املفيد من فإن فقط، بالهواء محاطة تكون بل مختومة أوعية يف تُْعَزَل أن ودون املاء، يمسها
يتمكن لكي الغريقة، السفن فوق املاء تحت أحيانًا استُخِدَم الذي الوعاء ذلك نستخدم أن
عن عبارة وهو والحني، الحني بني التنفس ومن طويًال املاء تحت البقاء من الغواصون
يحمل بذلك وهو املاء، لسطح موازيًا قعُره يكون بحيث املاء يف يُغَمر أجوف حوضمعدني
أقل بطوٍل أقدام، ثالثة عىل الوعاء هذا يقف يحتويه. الذي الهواء كل البحر قاع إىل معه
تجويف يف رأسه يضع أن بوسعه الغواصفإن نََفُس نَِفَد كلما بحيث إنسان، قامة من قليًال
السفينة يشبه مؤخًرا ع اخُرتِ جهاز عن سمعت وقد العمل، يستأنف ثم نََفًسا ويأخذ الوعاء
يمكن جسم أي أن عىل معينة، ملسافٍة املاء تحت الناس يحمل أن يمكن القارب، أو الصغرية
التجربة. هذه أُوِرد جعلني ما وهذا وصفتُه، الذي الوعاء هذا مثل تحت بسهولة يَُعلَّق أن
من الخارجي الهواء يمنع ال فهو لألجسام، والتام املحكم لإلغالق أخرى َمِزيَّة ثمة
عمليٌة هي التي — أيًضا الجسم روح يمنع بل للتو) عنه تحدثُت ما (وهو فحسب الدخول
متيقنًا يكون أن عليه يتعني الطبيعية األجسام يف يشتغل من فكل الهرب، من — داخليٌة
ب، ترسَّ أو ر تبخَّ قد يشء ال أنه من متيقنًا يكون أن أي لديه، التي الكلية الكميات من
الَفناءَ الطبيعُة تمنع عندما األجسام يف عميقة تغريات تحدث — فقط وعندئٍذ — فعندئٍذ
املسألة هذه بخصوص زائفة فكرة سادت وقد جزء، أي تبدد أو فقداَن أيًضا الفنُّ ويمنع
أرواح أن وهي نقصان)، دون معينٍة كميٍة حفظ يف أمل هناك عاد ملا ت َصحَّ إذا (والتي
االحتفاظ يمكن ال — الحرارة من عالية درجة جراء من تخلخل قد الذي — والهواء املواد
الوعاء، يف التي الدقيقة املسام خالل من يترسب أن بد ال إذ مختوم، وعاء أي يف منها بأيٍّ
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فوق مقلوٌب كوٌب يُوضع فيها التي الشائعة التجربُة تلك االعتقاد هذا إىل الناَس َجرَّ وقد
تجربة وكذلك أعىل، إىل املاء يُسَحب أن ذلك عن يَنتج إذ مشتعلة، ورقة أو شمعة به ماء
كلتا يف يظنون فهم لهب، فوق ن تُسخَّ عندما أعىل إىل اللحم تسحب التي الحجامة أكواب
اللحم أو املاء يرتفع وبالتايل «كميته»، تقل ثَمَّ وِمْن يُطَرد املتخلخل الهواء أن التجربتني
بل «الكمية»، يف يَِقل لم الهواء ألن كبري؛ خطأ هذا أن غري «االرتباط»، حركة طريق عن
يَُربَّد أو اللهب ينطفئ حني إال اللحم أو للماء التالية الحركة تبدأ وال املكان، يف انكمش
داعي فال وعليه الحجامة، أكواب عىل بارد بماء مرشبًا إسفنًجا األطباء يضع ولذا الهواء؛
ا حقٍّ لها األجسام أصلب أن فرغم بسهولة، األرواح أو الهواء هروب من الزائد للخوف
الدرجة هذه ملثل يتخلخل أن لنفسه يسمح ال الروح أو الهواء أن إال الخاصة، ها َمسامُّ

دقيق. ِشقٍّ خالل من يهرب أن يأبى املاء أن مثلما املفِرطة،
— خاصٍة بصفٍة — الحظ املدَرجة، السابعة الطرق من الثانية الطريقة بخصوص (٢)
يف كما املكان، يف حركة إنتاج يف التأثري أقوى لها العنيفة القوى من وأشباهه الضغط أن
تتألف التي القوى ودمار العضوية األجسام دمار يسبب قد إنه حتى القذائف، أو اآلالت
وتدمر ونار، لهب كل تدمر بل الحياة، من نوع كل تدمر فالضغوط الحركة، من كليٍّا
وتباينها األجزاء ترتيب من تتألف التي القوى تدمري عىل أيًضا القدرة ولها آلة، كل وتشل
السليمة، للزهرة الذي اللون نفس لها ليس املرضوضة (الزهرة األلوان يف كما الكبري،
يف الشأن كذلك مسحوقة)، وهي القطعة نفس بلون ليست الكاملة الكهرمان وقطعة
وُطرِّيَت باليد ُضِغَطت لكمثرى الذي املذاق نفس لها ليس الفجة فالكمثرى الطعوم،
عىل كبري تأثري لها ليس العنيفة القوى هذه أن غري واضحة، بدرجة حالوة أكثر فصارت
ثابتًة جديدًة حالًة األجساَم تُْكِسب ال ألنها املتشابهة؛ لألجسام األبرز والتغريات التحوالت
أننا عىل األصلية، صورتها إىل وتعود تتحرر لكي دائًما تجهد مؤقتة حالة بل ومستديمًة،
أو تكثيف كان إذا ما لنرى السياق، هذا يف دقيقة تجارب أجرينا نحن إذا فائدًة نعَدم لن
أن يمكن بعنٍف أحدثناه إذا إلخ) … والزيت واملاء (كالهواء تماًما متجانس جسم خلخلة
بمنحه أوًَّال منه التحقق ينبغي األمر وهذا الطبيعة، من نوًعا ويصبح وثابتًا دائًما يصري
كنُت وقد وتوافقات، أدوات باستخدام منه التحقق ثم الوقت، من فسحًة — ببساطة —
آنًفا) ذكرُت (كما املاء أضغط كنت عندما ببايل) َخَطَر أنه (لو بسهولة ذلك أفعل أن قمينًا
قبل أيام بضعة املفلطحة الكرة أترك أن عيلَّ ينبغي كان لقد يتفجر. أن قبل وَكبِسه بَطرِقه
التكثيف، قبل له كان الذي الحجم نفس الحال يف يمأل هل بالتجربة ألشاهد املاء؛ أُخِرج أن
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ثابت، التكثيف أن من بوضوح التحقق ألمَكن قليل؛ بعد وال الفور عىل ال ذلك يفعل لم فإذا
عيلَّ وكان مؤقتًا، كان االنضغاط وأن حدث، قد األصلية للحالة االرتداد أن َ َلتَبنَيَّ َفَعَل إذا ا أمَّ
محكًما ختًما أضع أن عيلَّ كان الزجاجي: البيض يف الهواء مع لذلك مماثًال شيئًا أفعل أن
فقط وعندها األيام، بعض مختوًما البيض أترك أن عيلَّ كان ثم القوي، الشفط فور عليها
املاء من الكمية نفس كانت إذا ما أو صفري، مع الفتحة من يُسَحب الهواء كان إذا ما أرى
فرتة ثمة تكن لم إذا البداية يف تدخل أن َحريًَّة كانت كالتي الَغمر عند الداخل إىل تندفع
يحدث أن يمكن أو حدث هذا أن باالختبار) جدير األقل عىل (أو املحتمل فمن انتظار،
بعض تجانًُسا أقل هي التي األجسام يف مماثًال تأثريًا الوقت من فرتة مُلِيضِّ أن باعتبار
كانت، كما ترتد أن يمكنها ال معني زمٍن بعد فإنها بالضغط عصا تنثني حني اليشء،
نفسه اليشء ألن الوقت؛ ذلك يف الخشب كمية يف نقصان أي إىل ذلك يُعَزى أن ينبغي وال
التجربة تنجح لم إذا ولكن يتبخر، ال الذي أطول) فرتٍة (بعد الصلب من لرشيحٍة سيحدث
ليكون فإنه أخرى، مساعدات استخدام حاول بل املرشوع، ترتك فال الوقت مرور بمجرد
القوى بواسطة األجسام عىل مستقرة ثابتة طبائع فرض باإلمكان كان إذا كبرٍي نفٍع ذا
مثل من كثرٍي عمل ويمكن بالتكثيف، ماء إىل يتغري أن للهواء يمكن الطريقة بهذه العنيفة،
األخرى. الحركات سيد هو مما أكثر العنيفة الحركات سيد هو فاإلنسان األشياء، هذه

وهي والفن، الطبيعة لعمليات العظيمة األداة بتلك تتعلق السبع الطرق ثالث (٣)
واحدة، بِرْجٍل تَْظَلع املوضوع هذا يف البرشية القوة أن الواضح من والربودة، الحرارة
ومن تصلنا) (كما الشمس حرارة من وأشد أقوى هي التي النار، حرارة نمتلك فنحن
يف عليه نحصل أن يمكن ما إال الربودة نمتلك ال ولكننا يُقاس، ال بما الحيوانات حرارة
الدرجة يف يُقاَرن قد الذي والثلج،92 بالجليد األشياء بإحاطة أو الكهوف يف أو الشتاء
والجدران، الجبال بانعكاسات تشتد عندما االستوائية البالد يف الظهرية شمس بحرارة
بحرارة تُقاَرن ال ولكنها قصرية، ملدة الحيوانات تتحملها أن يمكن والربودة الحرارة هذه
هنا بيننا التي األشياء جميع فإن لذا الدرجة؛ يف لها املناِظرة بالربودة أو الفائر التنور
عن إال والطراوة التكثيف إىل يميل تقريبًا يشء وال والنَّفاد، والجفاف الخلخلة إىل تميل
الربودة، شواهد لجمع الجهد غاية نبذل أن علينا فإن لذا االصطناعية؛ والطرق املزج طرق
ويف القارس، الربد يف املباني فوق األجسام تعرُّض لدى — يبدو فيما — يحدث مثلما

بسواء. سواء كالتسخني ميسور فالتربيد اليوم ا أمَّ زمنه! وعن زمنه يف بيكون يتحدث 92
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الغرض، لهذا محفورة عميقة أماكن يف والجليد بالثلج اإلحاطة ويف األرض، تحت الكهوف
ل تحوِّ التي بالسوائل َغمرها ويف واملعادن، بالزئبق تغطيتها ويف اآلبار، يف األشياء إنزال ويف
الصينيون بها يصنع التي الطريقة إنها (يُقال: األرض يف دفنها ويف حجر، إىل الخشب
األرض تحت تبقى الغرض لهذا املالئمة املادة من كتًال إن يُقال: حيث الصيني، الخزف
وهلُمَّ … الصناعي) املعدن من نوٍع مثل للورثة تُستخَرج لكي عاًما، خمسني أو أربعني
حتى الربد، عن تنجم والتي الطبيعة يف تحدث التي التكثيفات ندرس أن أيًضا علينا جرٍّا،
ويف واألحجار، الرخام تََعرُّق يف نرى مثلما الفنون، يف نطبقها فقد أسبابها علمنا ما إذا
الضباب ن تكوُّ ويف الليل، برد بعد الفجر تجاه الداخل من النوافذ زجاج عىل املتكثف الندى
النوع. هذا من آخر يشء أي ويف ينابيع، شكل يف ينبجس والذي جويف، ماء إىل عه وتَجمُّ
أيًضا وهذه مربًَّدا، تأثريًا لها أن ُوِجَد أشياء هناك اللمس، يف الباردة األشياء جانب إىل
تكاد وال الحيوانات، أجسام عىل إال — يبدو فيما — تعمل ال أنها إال مكثَّف، تأثري لها
بعضها واللزقات، األدوية بني الصنف هذا عىل كثرية أمثلة ولدينا آخر، يشء أي عىل تؤثر
يكثِّف اآلخر وبعضها وامُلَخثِّرة، القابضة األدوية مثل العينية، واألجزاء اللحم يكثِّف
األرواح تكثيف بهما يتم طريقتان وهناك املنوِّمة، األدوية عليه مثال وأفضل األرواح،
والورد فالبنفسج األرواح، بطرد واألخرى: الحركة، بتهدئة األوىل: املنومة؛ األدوية بواسطة
واملربِّدة اللينة أبخرتها طريق عن — تعمل والرقيقة اللطيفة واملواد والخس الجاف
الورد ماء كذلك والَقِلقة، العنيفة حركتها وتهدئة االتحاد إىل األرواح دعوة عىل — بلُطف
ويَْرأَمها، والرتاخي التفكك املفِرطة األرواح ينعش اإلغماء حاالت يف األنف عىل املوضوع
العدائية طبيعتها بواسطة تماًما األرواح تطرد — املواد من وأشباهه — األفيون أن غري
الجزء هذا من الفور عىل تهرب األرواح فإن خارجي جزء عىل توضع فحني ولذا الخبيثة؛
األرواح وتشتت الدماغ إىل تصعد أبخرتها فإن داخليٍّا تؤخذ وحني بسهولة، إليه تعود وال
إليه، تهرب مكانًا تجد وال األرواح تنسحب وبينما ا، تامٍّ تشتيتًا الدماغ بَُطينات يف املحتواة
نفسها األفيونات هذه فإن ذلك ورغم وتخمد، تماًما تختنق وأحيانًا وتتكثَّف، تتحد فإنها
تُقوِّي االتحاد) يعقب الذي التكثيف (وهو ثانوي تأثري خالل ومن معتدلة، جرعات يف
كبري بقدر تسهم لذلك وكنتيجة املقيدة، غري الشعبية حركاتها وتكبح وتنشطها األرواح

العمر. وإطالة األمراض عالج يف
قليًال الدافئ املاء أن ذلك مثال الربودة، ي لتلقِّ املواد تهيئة نغفل أال أيًضا ينبغي

وهكذا. (!) الربودة الشديد املاء يفعل مما أكثر بسهولة يتجمد سوف
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ذلك يف نقتدي أن — الربد من الطبيعة لنا تقدِّمه ما ندرة إىل بالنظر — علينا أن كما
quid pro quo أو بديل أخذ إىل يلجئون بسيٌط ٌن مكوِّ لديهم يشح عندما إذ بالصيادلة،
أن علينا كذلك الِقرفة، عن بديًال والسنا البلسم، عن بديًال رب الصَّ فيستخدمون يسمونه، كما
بطريقة التكثيف نُحِدث أن يمكننا كيف أي للربد، بدائل أية ثمة كان إذا عما بعناية نفتش
اآلن؛ حتى املعروفة هي التكثيف من فقط أنواع أربعة هناك أن يبدو الربد، غري أخرى
تكثيف إحداث يف الجدوى قليل وهو البسيط، الضغط خالل من يحدث أنه يبدو ل» «األوَّ
من يحدث و«الثاني» مساعد، كعامٍل يفيد قد ولكنه وارتدادها، املواد مرونة بسبب دائم؛
يحدث مثلما األدق، األجزاء هروب أو تبخر بعد الجسم من األكثف األجزاء انقباض خالل
األجزاء بدمج و«الثالث» إلخ، … ِمراًرا املعادن ى تَُسقَّ عندما أو بالنار األشياء تتصلَّب عندما
صالبة، أقل بأجزاء ومزجها قبل من فصلها تم والتي صالبة، واألشد الجسم من املتجانسة
وهو حالته من بكثري أقل حيًِّزا تشغل والتي البسيطة، حالته إىل د املصعَّ الزئبق عودة يف كما
يحدث و«الرابع» الَخبَث، من املعادن جميع تنظيف يف يُالَحظ قد نفسه واليشء مسحوق،
اآلن حتى زالت ما التوافقات هذه خفيٍة، ما بقوٍة تتكثف مواد باستخدام التوافق، خالل من
التوافقات يف بحٍث من الكثريَ تتوقع أال ينبغي إذ املستغَرب، باألمر هذا وليس ُمدَركة، غري
فمما الحيوانات، بأجسام يتعلق وفيما والِبنيات، الصور اكتشاف يف ًما تقدُّ نحرز أن قبل
بواسطة كأنما تكثيًفا تُسبِّب أيًضا وخارجيٍّا داخليٍّا تؤخذ عديدة أدوية هناك أن فيه شك ال
هناك أن صحيح نادر، التأثري هذا فمثل الحية غري األشياء يف ا أمَّ آنًفا، قلُت كما التوافق
األزوِرس جزر بإحدى التي الشجرة قصة عن مًعا الشائعات ويف الكتب يف كثريًا لغًطا
ببعض األهايل تزود ثَمَّ وِمْن دائمة، بصفة تقطر والتي أيهما) أذكر (لسُت الكناري أو
الشمس) (ندى Sun-Dew ى تَُسمَّ ُعشبة عن باراسيلسوس ويتحدث املاء، من حاجتهم
من جافًة األخرى األعشاب تكون حني الحارقة الشمس تحت الظهرية وقت بالندى تمتلئ
ستكون الشواهد هذه فإن صادقة كانت إذا ا أمَّ خرافية، القصتني كلتا أن وظني حولها،
كاملنِّ — املعسولة األنداء تلك أن أيًضا أتصور لسُت بالدراسة، يشء وأحق الفائدة عظيمة
خاصية أو توافق بسبب وتتكثف تتكون — مايو شهر يف السنديان أوراق عىل يُوجد الذي
ويُحتَفظ تُمَسك فإنها األوراق جميع عىل بالتساوي تسقط حني يف ولكن السنديان، لورق
األخرى. األوراق معظم شأن مساميٍّا وليس َجيًِّدا متضامٌّ ألنه السنديان؛ ورق عىل بها

أن غري عليها، كبريًة وسطوًة منها وافًرا نصيبًا ا حقٍّ اإلنسان لدى فإن الحرارة عن ا أمَّ
الكيميائيون. ح تَبَجَّ مهما الرضورة البالغة املسائل بعض يف شحيحان والبحث املالحظة
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التي العمليات ا أمَّ ومالحظتها، اقتفاؤها يتم شديدة ِجد حرارة تتضمن التي فالعمليات
وِمْن الطرف، عنها ويَُغض تُغَفل فإنها الطبيعة لطرائق وأقرب ألطف حرارة تتضمن
أرواح أن االهتمام بكل تحظى التي األفران تلك يف نرى فنحن ولذا املالحظة؛ عن تَِند ثَمَّ
األجزاء بينما الكيميائية، الزيت وبعض القوية األحماض يف كما بشدة، تُثار األجسام
تنفصل املتجانسة واألجزاء الطيَّار، العنرص يهرب عندما تتثبَّت وأحيانًا تتصلب، العينية
املركَّبة، األجسام ارتباط ذلك من وأهم أكرب، كتٍل يف وتتكتل تندمج املتجانسة غري واألجزاء
تُجرَّب أن ينبغي كان األلطف الحرارة عمليات أن إال وتختلط، تتحطم الخفيفة والِبنيات
أكثر وِبنيات أخف أمزجة واستخراج خلق إىل تفيض أن يمكن كان والتي وتُستكَشف،
منها أمثلة إىل أملعُت والتي الشمس، تأثريات وبمحاكاة الطبيعة عمل ِغرار عىل انتظاًما،
كثريًا أقل بأجزاء تتأدى الطبيعة فعمليات التحالف»، «شواهد ب الخاصة الشذرات يف
أن ا حقٍّ قمني اإلنسان إن اآلن. نستخدمها كما النار عمليات من تنوًُّعا وأكثر أدق وترتيبات
الطبيعة عمليات يحاكي أن الصناعية والُقَوى النار خالل من استطاع ما إذا سلطانه يزيد
يف عها ويُرسِّ ذلك: إىل أضيف أن وينبغي العدد، يف وينوِّعها القوة، يف ها ويُتِمَّ النوع، يف
sesquioxide ال تأثري ولكن الحديد، عىل يعمل لكي طويًال وقتًا يستغرق فالصدأ الوقت،
(الكريستال) والبلور األبيض، والرصاص الزِّنجار مع الشأن وكذلك الحال، يف يظهر
تأخذ والصخور لحظة، يف يُنَفخ الزجاج ولكن نموه، يكتمل حتى طويًال وقتًا يستغرق
إىل نعود (لكي ولذلك وهكذا؛ … رسيًعا تُخبَز القرميد قوالب ولكن تتكون، لكي سنوات
مصدر كل من تُجَمع أن املقابلة تأثرياتها مع الحرارة تنويعات لجميع ينبغي موضوعنا)
واملنكرسة واملنعكسة املبارشة األشعة خالل السماوية األجرام حرارة ودأب: ِبِجد وتُدَرس
املختلفة، املواد ولهب املتقد والفحم واللهب الربق وحرارة الحارقة العدسات يف واملركزة
مواد بمختلف لة املعدَّ النار املحتِدمة، والنار امُلقَحمة والنار املغلقة والنار املفتوحة النار
النار مختلفة، مسافاٍت عىل النار امُلثارة، وغري الهادئة النار بالنفخ، املثارة النار األفران،
الحرارة الروث، ،Mary’s baths مثل الرطبة، الحرارة الوسائط، مختلف خالل ترسي وهي
الحرارة مغلق، مكاٍن يف املخزون القش للحيوانات، الداخلية الحرارة للحيوانات، الخارجية

بدرجاتها. الحرارة من ا حقٍّ صنٍف وكل الساخن، والرمل والجري الرماد مثل الجافة،
اقرتاب وعمليات تأثريات عن اللثام ونميط ندرس أن نحاول أن يشء كل فوق وعلينا
محددة مسافات وعىل فرتات وعىل وباطراد وبالتدريج بالدرجات، وابتعادها الحرارة
وال التكوين، وأم السماء بنت ا حقٍّ هي املنظمة التفاوتات هذه الوقت، من محددة وفرتات
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ا ِجدٍّ واضح يشء وهذا منقطعة، أو مفاجئة عنيفة حرارة من عظيمة نتيجة أي تنتظر
الحيوانات أرحام يف الحرارة يف عظيًما تفاُوتًا أيًضا هناك ولكن النباتات، حالة يف حتى
نفسها، األرض رحم يف وأخريًا الحامل، األنثى وانفعاالت والطعام والنوم الحركة جراء من
الذي األمر وقوته؛ مكانه التفاوت هذا يجد واألحافري، املعادن فيه ن تتكوَّ الذي الرحم
بلوغ بوسعهم أن ظنُّوا الذين املصلحة املدرسة من الخيميائيني بعض جهل يكشف
بمعدَّل تحرتق األشياء من شابهها وما للمصابيح الثابتة الحرارة طريق عن طموحاتهم
وقت هذا فليس الحرارة، وتأثريات عمليات عن حديث من هذا وبحسبنا مطرد، ثابت
فعندما الغطاء، عنها ويُكَشف األجسام وِبنيات األشياء صور بحث يتم أن قبل بدقة بحثها
ونهيئها. ونستخدمها أدواتنا عن نبحث لكي أَِذَن قد الوقت سيكون النماذج معرفة لنا تتم
مخزن أمني وهو الوقت) (مرور واملواصلة باالستمرارية هي الرابعة العمل طريقة (٤)
يُرتك عندما االستمرارية أسميها وأنا ما، بمعنى صندوقها وأمني وناظرها، الطبيعة
خارجية؛ قوة كل من ذلك طوال نًا وُمحصَّ محميٍّا الزمن، من معتَربة فرتة لحاله ما جسٌم
الحركات تتوقف عندما عنها والكشف ذاتها ممارسة يف تََرشع الداخلية الحركات ألن
يمكن ال فالنبيذ النار، أعمال من دبيبًا وأخفى ألَدق الزمن أعمال إن والَعَرضية. الخارجية
تُخلِّفه الذي الرماد وال الزمن، مرور خالل من يبلغه مثلما بالنار الصفاء ذلك يبلغ أن
واملزج الدمج وإن العصور، بَكرِّ األشياء إليه وتئول تتحلل الذي الرتاب من بأدق النار
الزمن، مرور يحدثه الذي ذلك من بكثرٍي َألَْدنَى َعَجل عىل الناُر تحدثه الذي الفوري
أشكال (مثل الزمن مرور خالل األجسام تتخذها التي واملتباينة املتعددة التكوينات وإن
إذا الجادة عن نخرج ال فنحن لذا املتوسطة؛ الحرارة أو النار لتُفِسدها املختلفة) التحلل
ألن وذلك عليها؛ العنف من نوًعا تمارس تماًما انحبست التي األجسام حركات أن سجلنا
ز يَُحفِّ مفتوح وعاء يف الزمن مرور فإن وعليه للجسم، التلقائية الحركات يعيق الَحبس
بحيث — إحكام بال املغلق الوعاء ويف االمتزاج، يحفز اإلغالق محكم وعاء ويف االنفصال،
ا حقٍّ ينبغي وتأثرياته الزمن عمل شواهد أن عىل التعفن، يحفز — الهواء من بقليل يسمح

وَحْدب. َصوٍب كل من بعناية وتُجَمع بدأب تُلتََمس أن
يُستهان ال تأثري أيًضا له العمل) طرق من الخامسة الطريقة (وهو الحركة توجيه (٥)
أو األصلية حركته فيوقف بآخر يلتقي جسٍم عن أتحدث عندما االسم هذا أطلق وأنا به،
فاملخروط ووضعها، األوعية أشكال يف عادًة يتمثل وهو يوجهها، أو بها يسمح أو يطردها
السكر تكرير فيساعد املعكوس املخروط ا أمَّ اإلمبيق، يف األبخرة تكثيف عىل يساعد القائم
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عىل واالتساع يق الضِّ وأحيانًا مطلوبًا، االلتواء يكون ما وأحيانًا املستقِبلة، األوعية يف
لشطٍر الطريَق ي املتلقِّ الجسم يفتح أن املبدأ: هذا عىل يعتمد تقطري وكل وهكذا، التوايل
يحدث للحركة آخر توجيه أو تقطري كل وليس آخر، شطٍر عن ويغلقه ى املتلقَّ الجسم من
يحدث مثلما الجسم، داخل جسٍم بواسطة يتم أن أيًضا يمكن بل الخارج، من دائًما
البيض ببياض األرشبة ى تَُصفَّ وعندما الوحل، ع يُجمِّ لكي املاء يف الحىص يوضع عندما
يعزو أن إىل بتلسيوس األمُر بلغ وقد ذلك، بعد فصلها ويمكن األكثف األجزاء به فتلتصق
الرحم، وانثناءات قنوات إىل تعود أنها فادَّعى للحركة، التوجيه هذا إىل الحيوانات أشكال
لألجنة مماثًال تكوينًا يلحظ أن عليه كان وقد وسطحية، خرقاء مالحظة تلك كانت وقد
توجيه أن ذلك رغم الحق من تفاوت، وال ثَمَّ تعاريج ال حيث جميًعا، البيض قرشات داخل

والقولبة. بِّ الصَّ حالة يف األشكاَل يَمنَح الحركة
ما كثريًا السادسة) الطريقة (وهو والنفور (االنسجام) التوافق بواسطة العمل (٦)
«االنسجام ى) تَُسمَّ (كما والخاصة الرسية الخصائص فهذه العمق، يف خبيئًا يكون
فلسفي، فساد كبري حد إىل هي sympathies and antipathies والكراهية» (التعاطف)
والبنيات الصور اكتشاف قبل األشياء توافقات اكتشاف من الكثري نتوقع أن يمكننا ال

والِبنيات. للصور متبادًال تماثًُال يكون أن يعدو ال التوافق أن ذلك البسيطة؛
نبدأ أن علينا فإن ولذا تماًما؛ غاِمضة ليست عمومية واألكثر األكرب التوافقات أن غري
وفرة يف بينها فيما تختلف أجسام هناك هذا: هو بينها واألسايس األوَّل والتمييز منها،
مادتها وندرة وفرة يف تتفق أخرى أجسام وهناك البنية، يف تتفق ولكنها مادتها، وندرة
الحظوا إذ — الثالثة مبادئهم يف — الكيميائيون أصاب فقد لذا الِبنية؛ يف تختلف ولكنها
باطل امللح عن أضافوه (فما — التعبري جاز إن — العالم يتخلالن والزئبق الكربيت أن
والزئبق) (الكربيت هذان ا أمَّ والثابتة)، واليابسة الرتابية األجسام ليشمل يُدِخلوه ولم
توافق فهناك واألشمل، األعم الصنف من الطبيعي التوافق من نوٌع ا حقٍّ فيهما فيرتاءى
كذلك توافق وهناك النجوم، مادة وربما واللهب الدهنية واألبخرة الزيت وبني الكربيت بني
ذلك ومع النجوم، بني الخالص األثري وربما والهواء، املاء وأبخرة املاء وبني الزئبق بني
نظامها) داخل (كلٌّ األشياء من العظيمتان اململكتان أو الرباعيتان املجموعتان فهاتان
البنية، يف وثيًقا اتفاًقا تتفقان ولكنهما والكثافة، املادة مقدار يف ضخًما اختالًفا تختلفان
كبريًا اتِّفاًقا بينها املعادن تتفق األخرى الجهة من عديدة، حاالت يف ظاهر هو مثلما
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بينها فيما تختلف ولكنها إلخ)، … بالنباتات تقاَرن حني (وخاصًة والكثافة املقدار يف
له نهاية ال اختالًفا والحيوانات النباتات تختلف حني فعىل وباملثل البنية، يف واسًعا اختالًفا
الحدود. أضيق يف إال تختلف ال الكثافة أو املادة مقدار حيث من أنها إال البنية، يف تقريبًا
تلك وبني الفردة األجسام بني التوافق هو عمومية األكثر التوافقات بني التايل والتوافق
يف يبحث أن املرء عىل فإن لذا والغذاء؛ األساسية املواد أي املعيشة، بأسباب تزودها التي
الكريمة، لألحجار بالنسبة األمر كذلك معدن، كل يتكون عمق أي ويف تربة أي ويف مناخ أي
املختلفة األشجار تنمو الرتبة من نوع أي ويف املناجم، يف أو الصخور يف املنتجة سواء
سواء عونًا األكثر بات املخصِّ وكذلك ازدهار، أعظم وتزدهر نمو أفضل والنباتات واألجمات
مالءمة األكثر هو وأيهما إلخ، … الرُّفات أو البحر رمل أو الطباشري أو بأنواعه السماد
وتطعيم غرس بشدة: التوافق عىل املعتمدة األشياء من كذلك الرتبة، من نوع لكل وعونًا
الصنف هذا عىل للتطعيم األنسب النباتات هي ما أي املختلفة، وطرائقه والنباتات األشجار
الصدد هذا يف شائقة تكون أن يمكن التي التجارب من الشجر؟ أو النبات من ذاك أو
حتى يُجرَّب (لم الغابة أشجار تطعيم تجربة — حديثًا أُجريَت أنها سمعُت والتي —
ويُقدِّم كبريًة زيادًة والجوز الورق يزداد أن والنتيجة الحديقة)، أشجار مع إال عادًة اآلن
الحيوان من نوٍع بكل الخاص الغذاء يالحظ أن يجب الطريقة وبنفس أكثر، ِظالٍّ الشجر
أيًضا وهذا األعشاب، عىل ُغذِّيَت إذا البقاء يمكنها ال فاللواحم له، يصلح ال الذي والغذاء
جسدها عىل أكرب سطوة لها اإلنسان إرادة أن (رغم 93Feuillans ال نظام يف السبب هو
كأنما يُرَوى)، (كما التجربة إجراء بعد تقريبًا اختفى األخرى) الحيوانات لدى هو مما
تتولد والتي التعفن يف املختلفة املواد نالحظ أن أيًضا يجب تحتملها، لم البرشية الطبيعة

دقيقة. مخلوقات منها
أمٌر كذلك) تُعد قد ذكرتُها التي (فاألشياء تابعيها مع الرئيسة األجسام وتوافقات
هذه إن وحيث موضوعاتها، مع الحواس توافقات هذه إىل أضيُف وقد تماًما، واضٌح
عىل ضوءًا تُلقي فقد بدقة، صة وُمَمحَّ َجيًِّدا ومالَحظٌة الوضوح كل واضحة التوافقات

الكامنة. الخفية األخرى التوافقات

أدَّى الرصامة، يف مفرط حياتي نظام اتِّباع يف ١٥٧٣ عام يف رشعوا Feuillans بدير بندكتيون رهبان 93

االعتدال. من بيشء يأخذوه أن قبل منهم عدد وفاة إىل
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من َسئمُت (فقد األجسام بني والعداوات الصداقات أو والتنافرات التوافقات أن غري
تُنَسب بهما) املرتبطة والغباوات الخرافات بسبب وantipathies؛ sympathies كلمتَي:
قيل: فإذا اإلهمال، بسبب املعرفة عن تَِند أو بها، تمتزج أو خرافية حكايات إىل ً خطأ
ما عىل ينموان ال متجاورين يُزرعان عندما ألنهما والكرنب الكروم بني عداوة هناك إن
ثَمَّ وِمْن للرتبة، ُمنِهك للماء ماص عصاري كليهما أن وهو واضح، السبب فإن يرام،
والقنطريون الذرة بني وصداقة توافًقا هناك إن قيل: وإذا اآلخر، من يَِرسق كليهما فإن
يف تقريبًا حرصيٍّا تنمو النباتات هذه ألن الربي؛ الخشخاش أو العنربي cornflower
ألن بينها؛ عداوة هناك إن ذلك: من بدًال يقول أن عليه ينبغي كان فقد املزروعة، الحقول
وِمْن وترفضه، الذرة ترتكه الرتبة يف معني عصري من ينموان والقنطريون الخشخاش كال
الزائفة، الرتابطات هذه مثل من كبري عدد ثمة لنموهما. األرض يجهز الذرة بذر فإن ثَمَّ
ا ِجدٍّ ضئيل مخزون هناك يبقى تماًما، تُستأَصل أن فينبغي الخرافية الحكايات عن ا أمَّ
والذهب والحديد املغناطيس توافق مثل مؤكدة، بتجارب إثباتها تم التي التوافقات من
تتصل أنها الكيميائية التجارب يف ُوِجَد الالفتة الحاالت بعض وهناك إلخ، … والزئبق
والتي األدوية، بعض يف يوجد حال) كل عىل قليل عدد (وهو شيوًعا وأكثرها باملعادن،
humors األمزجة أو باألعضاء عالقة لها ونها) يسمُّ (كما والخاصة الرسية خواصها بسبب
وأطوار حركات بني التوافقات نذكر أن يفوتنا وال الفردية، بالطبائع أحيانًا أو األمراض أو
يف تجارب خالل من وتُقبَل تُجَمع أن يمكن ما بقدر الدنيا األجسام أحوال وبني القمر
الشواهد ا أمَّ وصادق، دقيق بتمحيص آخر َمنحى أي من أو والطب، واملالحة الزراعة
البحث إىل حاجتها ازدادت وأندر أقل كانت فكلما ورسيًة خفاءً األكثر التوافقات عىل العامة
أو حماقة بدون ذلك يتم أن رشيطة واألمينة، الصادقة والروايات التقارير خالل من الجاد
ويبقى التعبري)، جاز (إن امُلرتابة والقناعة التحوط من قصوى درجة بتحري بل سذاجة،
الغرض متعددة ولكنها عملها طريقة يف اصطناعية ليست التي األجسام توافقات هناك
أو تضام وهي دقيقٍة، بمالحظٍة نبحثها بل نغفلها أال بالتأكيد علينا والتي تطبيقها، يف
فبعض الرتاص، بمجرد أو بالرتكيب ويتم صعبًا، أو سهًال يكون قد والذي األجسام، اتحاد
مثًال املساحيق وكراهة، بصعوبة وبعضها وحرية، بسهولة مًعا وتندمج تمتزج األجسام
نكتفي أال وعلينا وهكذا بالزيوت، والرماد (الجري) والِكلس باملياه، اندماج أفضل تندمج
ترتيب عىل شواهد أيًضا نجمع بل لالمتزاج، نفورها) (أو األجسام ميل عىل الشواهد بجمع
امَلزج. يتم أن بمجرد َغَلبَتها مدى عىل وأخريًا امتزاجها، بعد وهضمها وتََوزُّعها أجزائها
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تتبادل الذي العمل وهي السبع، العمل طرق من واألخرية السابعة الطريقة وتبقى (٧)
عىل واحدة كل يف أكثر بحثنا يتعمق أن قبل ولكن وتتناوب، األخرى الست الطرق فيه
التأثري وبالغ االكتشاف يف صعٌب يشء إنه أمثلة، نعطي أن الحكمة من يكون فلن حدة
أن غري معينة، لنتائج ونكيِّفه التناوب من النوع هذا من سلسلة نطور أن التطبيق يف
هو هو أنه رغم التطبيق، يف أو البحث يف سواء ا، تامٍّ افتقاًرا الصرب إىل يفتقرون البرش

األغراض. تعدد عىل كمثاٍل هذا بحسبنا ولكن العظيمة، األعمال كل يف املتاهة خيط

حر» السِّ «شواهد سأضع االمتياز شواهد بني واألخرية والعرشين السابعة املرتبة يف (٥١)
الفاعلة العلة أو املادة حيث الشواهد تلك االسم بهذا وأعني 94،instances of magic
فحتى ثَمَّ وِمْن عنها، تنجم التي النتيجة أو املعلول ِعَظم إىل بالقياس صغرية أو ضئيلة
بعد حتى والبعض األوىل، النظرة يف البعض بمعجزة، أشبه تبقى فإنها شائعة كانت إذا
فماذا شحيح، نحو عىل إال ذاتها تلقاء من الشواهد هذه الطبيعة تقدم ال يقظة، مالحظٍة
ما هذا والبنيات؟ والعمليات الصور تُكتَشف أن بعد جعبتها تَُفض عندما فاعلة تراها
الراهن) لتخميني (وفًقا السحرية النتائج هذه ولكن األيام، وتُبِْديه املستقبل يكشفه سوف
ى يَُسمَّ وما النار، حالة يف كما الذاتي، التكثري خالل من أوًَّال: تحدث طرق؛ بثالث تحدث
وتحدث عجلة، إىل عجلة من باالنتقال قوًة تزداد التي الحركات يف وأيًضا: النوعية، السموم
من يُحَىص ال ما يثري الذي املغناطيس حالة يف كما آخر، جسم يف جذب أو بإثارة أيًضا
يف ثالثًا: وتحدث شابهها، وما الخمرية يف وكما قوته، من يشء أي يفقد أن دون اإلبر
الطريقتان تتطلب واللغم. واملدفع البارود عن ذكرتُها التي الحالة يف كما حَركة ع توقُّ
أي اآلن حتى لديَّ ليس الحركات. قياس الثالثة وتتطلب التوافقات، يف بحثًا األوليان
أو الصغرى أجزائها خالل من األجسام لتغيري طريقة أي ثمة كان إذا بما وثيقة مؤرشات
صنٍف كل يف تحدث (والتي للمادة األدق البنيات ولتحويل ونها)، يسمُّ (كما minima ال
خالل الطبيعُة تنجزه ما قصرٍي زمٍن يف يعمل أن للفن يمكن بحيث املادة، ل تحوُّ من
سأظل العليا، النهائية أهدايف أحقق لكي وحق صلب هو ما أَتََغيَّا ومثلما كثرية)، التفافات

منه. للتخلص وسعي وأبذل َطنَّان، فارٌغ هو ما كل أمقُت

.Instantiae magicae 94
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أن ينبغي ولكن األوىل»، الطبقة «شواهد أو االمتياز» «شواهد عن بذلك أكتفي (٥٢)
منطقي كان ملا ولكن الفلسفة، ال املنطق أتناول إنما هذا «أورجانوني» يف بأنني أذكِّر
محضة تجريداٍت عىل الصغرية العقل بكالبات يَقِبض ال حتى الفهم ويُرِشد ه يوجِّ
وقوانينها وُقواها األجسام خواص ويكتشف بالفعل الطبيعة يخرتق بل بها، ويتشبث
من بل فقط العقل طبيعة من ينبع ال العلم هذا فإن ثَمَّ وِمْن املادة، يف املنقوشة
تضاعيفه يف مبثوثة ومالحظات بإيضاحات يمتلئ أن إذن عجب فال األشياء، طبيعة
قوله أسلفُت مما إذن الواضح من أَُعلِّمه. الذي الفن عىل كأمثلة الطبيعة يف وتجارب
وشواهد االنفرادية، الشواهد هي: االمتياز» «شواهد من نوًعا وعرشين سبعة هناك أن
التشابه، وشواهد املقوِّمة، والشواهد املتوارية، والشواهد الكاشفة، والشواهد االنتقال،
وشواهد القوة، وشواهد الحدية، والشواهد االنحراف، وشواهد (الفذة)، الفريدة والشواهد
وشواهد الفاصلة، والشواهد التحالف، وشواهد اإلضافية، والشواهد والعداء، الصحبة
التكملة، وشواهد الطريق، وشواهد االستدعاء، وشواهد البوابة، أو الباب وشواهد التباعد،
الطبيعة، وجرعات الَعدو، وشواهد املسطرة، أو القصبة وشواهد الباضعة، والشواهد
تتميز السحرية. والشواهد الغرض، املتعددة والشواهد املشرية، والشواهد الرصاع، وشواهد
بالتطبيق أو بالنظرية ا إمَّ تحديًدا يتعلق استخدامها بأن العادية الشواهد عن الشواهد هذه
يف كما الحواس، الفهم: أو الحواس ا إمَّ تساعد فإنها النظرية يخص فيما مًعا. بكليهما أو
الصورة إىل للوصول االستبعادية الطريقة بترسيع ا إمَّ والفهم الخمسة، املصباح» «شواهد
بدقة، وتعيينه للصورة (إيجابي) ُمثِبت هو ما بحرص ا وإمَّ االنفرادية»، «الشواهد يف كما
«الشواهد وكذلك الصحبة» و«شواهد الكاشفة» و«الشواهد االنتقال» «شواهد تفعل كما
تعمله والذي والشائعة، العامة الطبائع إىل وإرشاده بالفهم باالرتفاع ا وإمَّ اإلضافية»،
أو التحالف»، و«شواهد الفريدة» و«الشواهد املتوارية» «الشواهد تفعل كما مبارشًة ا إمَّ
«شواهد تفعل كما فحسب ضئيلة بدرجة أو املقوِّمة»، «الشواهد تفعل كما عالية بدرجة
الحدية»، «الشواهد تفعل كما الكل، بنية أو العظيمة الصورة إىل بإرشاده أو التشابه»،
التباعد»، و«شواهد الفاصلة» «الشواهد تفعل كما الزائفة والعلل الصور من بالتحذير أو
له؛ تُسهِّ أو تقيسه أو تُعيِّنه أن ا إمَّ االمتياز» «شواهد فإن العميل الجانب يخص فيما ا وأمَّ
القوة» «شواهد تفعل كما غريُنا، عمله قد ما نكرر ال حتى نبدأ أين من تبني بأن تُعيِّنه
وتقيسه املشرية»، «الشواهد تفعل كما الفرصة، واتتنا إذا إليه نرمي أن يجب ما تبني أو
السحر». و«شواهد الغرض» املتعددة «الشواهد ب له وتَُسهِّ األربعة، الرياضية» «الشواهد ب
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البداية منذ اآلن نجمعه أن ينبغي والعرشين السبعة الشواهد هذه بعُض أخرى: مرًة
الفريدة» و«الشواهد التشابه» «شواهد هي: تلك الطبائع، يف خاص بحث انتظار ودون
البوابة» أو الباب و«شواهد القوة» و«شواهد الحدية» و«الشواهد االنحراف» و«شواهد
الشواهد فهذه السحرية»، و«الشواهد الغرض» املتعددة و«الشواهد املشرية» و«الشواهد
الشواهد بقية ا أمَّ عامة، بصفة ممارستَنا تؤثث أو والحواس، الفهم تعالج أو تساعد ا إمَّ
طبيعة أي تفسري بغرض الحضور» «قوائم وضع من ننتهي عندما جمعها علينا فإن
شواهد بني الروح مثل هي «االمتيازات» بهذه وتميََّزت ُمِنَحت التي فالشواهد معينة،
لذا البقية؛ من الكثري يساوي منها القليل فإن البداية يف قلُت ومثلما العادية، الحضور
يف ونضعها الِهمة بُكنِه عنها البحث يف نَِجدَّ أن ينبغي قوائمنا تشييد بصدد نكون فعندما
ييل. فيما عنها أتحدث أن عيلَّ يتعني سوف ألني أوًَّال؛ أتناولها أن عيلَّ َ تََعنيَّ وقد «قوائم»،
«األشياء إىل ثم وتصويباته»، االستقراء «مساِعدات تناول إىل أميض أن اآلن عيلَّ ولكن
أحصيتها التي األشياء من وغريها الكامنة»، و«البنيات الكامنة» و«العمليات العيانية»
واألمناء) املخلصني األوصياء (شأن النهاية يف أريد فأنا ،٢١ الشذرة يف مناسب برتتيب
الرشد، سن وبََلغ الوصاية من تحرر قد فهُمهم يكون عندما ثروتَهم الناس أُسلِّم أن
ذلك الطبيعة؛ عىل سلطاِنه وبَسط اإلنسان حالة ن تحسُّ بالرضورة عليه يرتتب الذي األمر
الخالئق، عىل سيادتَه خرس الرباءة، حالة ذاته الوقت يف خرس «السقوط» إثر اإلنسان أن
واإليمان، بالدين األوىل الحياة: هذه يف حتى ما حدٍّ إىل تعويضهما يمكن الخسارتني وكلتا
وإنما وأبًدا، تماًما مطروًدا الَخلَق تجعل لم «اللعنة» أن ذلك والعلوم؛ بالفنون والثانية
اإلنسان، فإن ،(٣ :١٩ (التكوين خبزك» تغمس جبينك «بعرق اإللهي: القرار بمقتىض
أخريًا — الَخلق يُجِرب السحرية) بالطقوس وال بالتأكيد باملجادالت (ال املتنوعة بجهوده

البرشية. حياته بحاجات أي بخبزه، يزوده أن عىل — وِبَقَدر
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