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اإلهداء

والدتي إىل
فإن فضلك، من وبقية آثارك، من أثر وهي الصفحات، هذه أهدي أماه يا إليك
حشاشة فتلك النزعة، طيب من عاللة أو الفكر، استقامة من أثر فيها كان
وفعل أثري من فذلك يذم، ما فيها كان وإن نفثاتك، من وفضلة نفحاتك، من

بيئتي.
اآلالم ذكرى إىل بل الزكية، الباقية ذكراك وإىل النقية، الطاهرة روحك إىل
عفوك، يف طامًعا الضئيل، األثر هذا أهدي رجًال، أكون أن سبيل يف تحملتها التي

والرضوان. الرحمة عليك مستدرٍّا غفرانك، ملتمًسا





احلديثة املدنية معضالت

فإن البرشي، العقل منتجات بني الخلط تجيز فيها مرغوب غري نزعة الحديثة املباحث يف
العقل كفاءات يف منه تستمد الذي حيزها منها لكل أشياء ثالثة والفنون واآلداب العلوم
نتائجها تصح املقدمات من مجموعة يف الثابت اليقني حد بلغ ما هو فالعلم اإلنساني:
التي النظريات تناول ما كل واآلداب الظروف، من ظرف كل تأثري وتحت الحاالت كل يف
كل والفنون بفروعها، األدبية الصناعات ذلك إىل مضاًفا صحتها، يثبت برهان إىل تحتاج
والفلك العدد، حساب إىل فيها يرجع التي فالرياضيات والخيال. التصور من استمد ما
نكون ال قد بل العلوم، من معتربة الحركة، قياس وإىل الرياضيات إىل فيه يرجع الذي
واالجتماع اليوم. حتى العلوم من اإلنساني العقل أنتج ما كل إنها قلنا: إذا مبالغني
يمكن ال أنها كما علوًما، تعد أن يمكن ال املباحث من إليهما وما األنثروبولوجيا ومباحث
والفنون اآلداب أما التكوين. طور يف تزال ال علوم هذا بحكم فهي اآلداب، من تعترب أن

اآلداب. عن الفنون تبعد ما بقدر العلوم عن أوالهما تبعد فمنزلتان
الوجهة من الحديثة املدنية معضالت يف الكالم سنتناول ألننا الديباجة بهذه نقدم
التي هردر مؤلفات يف بوادره ظهرت التكوين، طور يف يزال ال علم واالجتماع االجتماعية،
عرش التاسع القرن أهل إىل أسلم تطوًرا فولتري يد يف وتطور التاريخ، فلسفة يف وضعها
املباحث يف األولية البدايات لنا أبرز بما كونت أوغست الفيلسوف عقل يف تركزت فكرات

االجتماعية.
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رصًفا، سطحيٍّا نظًرا اإلنسانية الجماعات يف بالنظر األوىل أشواطه االجتماع علم بدأ
والسياسية، واألهلية املدنية ونظاماتها وعاداتها الشعوب طبائع تناول وصفيٍّا علًما فكان
أساس عىل الحياة علوم ُوضعت أن بعد إال النظامات هذه نشوء كيفية يف يبحث لم ولكنه
كونت التي األسباب يف النظر سبيل االجتماعية للمباحث أفسحت العلمية، التجاريب من
املباحث هذه فكانت ونشوئها، تطورها إىل ساقت التي واألسباب األوىل اإلنسانية الجماعات
يوًما به تسلم أن من بد ال التي السبيل تلك يف متدرًجا االجتماع علم خطاها كبرية خطوة

املستطاع. بقدر اإلثباتية اليقينية العلوم من يكون ألن
تاريخ كتاب أولهما اإلنساني: االجتماع يف كتابني قراءة من فرغت أن بعد هذا أكتب
االجتماعيان والتجدد الفساد كتاب والثاني األملاني، ليري مولر للدكتور االجتماعي النشوء
عىل والقدرة الكفاءة من عظيم جانب عىل واملؤلفان اإلنجليزي. فريمان أوستن للدكتور
الحياة علم معضالت عىل االطالع واسع وكالهما العميل، االجتماع معضالت يف البحث
االستقراء، يف القدم ثابت االستنتاج، يف النظر ثاقب التدليل، يف الحجة قوي (البيولوجيا)
قويٍّا أثًرا نفسك يف يحدث إليها وصال التي النتائج يف نظرهما اختالف أن تجد لهذا
به خرج اإلنسان لطبيعة موافًقا حالٍّ تصبح لم الحديثة املدنية بأن االعتقاد عىل يحملك
هذه أن تعتقد بل االرتقاء، وبني بينه حائًال تقف كانت التي األوىل الوحشية ظلمات من
اإلنساني بالنوع تسوق كربى معضلة الحارضة نظاماتها وعىل بذاتها أصبحت املدنية

والفساد. االنحطاط مدارج يف سعيًا
االختالف تمام مختلفة االجتماع حاالت الرصفيف العلم رجل ينظرها التي النظرة إن
املتضلع فإن االجتماعي، املصلح نظرة عن تختلف أنها كما السيايس، الرجل نظرة عن
وينظر املستقبل يف ينظر والالنهاية، القرون يف إال يفكر ال (البيولوجيا) الحياة علم من
فإن الجماهري، عبادة من تمكنًا السياسيني أقوى يسقط ألن يكفي نمط عىل املايض يف
ولكنه الغد، يف الجماهري رياح تهب أين من يرقب أن إال الحياة يف يشء من يهمه السيايسال
رجل يعتقد كذلك بعيًدا. أم كان قريبًا املستقبل، يف يحدث سوف فيما بالتفكري يحفل ال
لنواميسها، مطيًعا مىض إذا إال عليها ويتسلط الطبيعة يغزو أن يستطيع لن أنه العلم
خالل يف حتى متطورة، تتغري أو تتبدل أن يمكن البرشية الطبيعة أن يعتقد لن وهو
ارتقائية درجة من بها تنتقل الطبيعي؛ االنتخاب يد تعهدتها إذا إال متوالية، قرون عرشة
به إليه توحي بما إال بيشء يؤمن ال العلم رجل فإن األجيال، تتايل عىل أخرى درجة إىل
وال العواطف يخاطب ال هو وبحثها، درسها عىل عاكف هو التي الثابتة العلوم مبادئ
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الهول أبا يناجي بل عاكفني، الناس عليها يميض التي التقليدية املعتقدات وال الشعور
ولن تكذب لن التي العنرصية النواميس يناجي هو املجهول، العالم فلوات يف الرابض
املختلفة، والسالالت واألنواع والشعوب األمم مستقبل يف تتحكم التي النواميس تلك تموِّه،
تطورت مقتضياتها األحياء سايرت إذا التي السنن تلك الثابتة، الخالدة تقتيضسننها كما

وفنيت. اضمحلت طريقها واعرتضت صادمتها وإذا وارتقت،
معتقدات يشكل أن من تمكنه التأثري من درجة إىل بعد يصل لم العلم أن عىل
التأثري عن بعيًدا املايض العرص طوال ظل ألنه ما؛ صورة عىل الحياة يف العملية الشعوب
ما كل أن اليوم تجد أنك غري الدين. بتأثري املشاعر عن به مقصيًا السياسة، ميدان يف
أهمل قد اليقني أهل تقاليد وبني العلم بني التوفيق محاولة من الناس رءوس يف قام
مما الرغم عىل العلم فإن ا، تامٍّ قضاءً عليه ُقيض فقل: شئت إن بل هذا، زماننا يف وترك
الدينية املعتقدات ثبات يف أثر أي يؤثر لم الرصف، العمل ميادين من إقدامه فيه يثبت
أخذ عندما الرصفة املادية نزعته العلم نزع الشعوب. تطور يف نشوئيٍّا عامًال بصفتها
يف عريقة متطاولة أزمانًا الناس عقول من استمكنت التي والخرافات األساطري يقاوم
اليقني، أهل ومعتقدات األساطري أثر من نفسه حرر أن منذ العلم أن تجد لكنك القدم،
القرن أواسط يف ذاع مما بكثري ينتفع وأخذ الفلسفة، نحو َقدم بعد َقدًما يخطو أخذ
تناحر من املوقعة تحولت كذلك وفرنسا. أملانيا يف املثالية الفلسفة مذاهب من عرش الثامن
من تجفل التي الثورية النزعات وبني العلم بني قائم قوي شجار إىل والدين العلم بني
اإلنسانية الجماعات يف إفساًدا تؤثر أن القوة مستطاع يف ما بكل تعمل والتي العقل، حكم
الحديثة الثورات بذور بغرس القائمني أن تجد ولهذا املتجانسة، وحداتها من وتحليًال
العلم نتائج هدم عىل بأقىصمستطاعهم عاملني والعلماء، العلم ذكر من ينِفرون ما غالبًا
هذه ثورتهم يف ألنهم املشاعر؛ موِحيات نابذين العقل؛ بموِحيات املؤمنون يخرجها التي
االقتصادي القانون ضد يثورون بل وحده، القائم االجتماعي النظام وجه يف يقومون ال

قدًما. العصور أعرق إىل بنشأته يرجع عضوي ككائن البرشية، الجمعية وضد
يف اإلنساني الفكر انتابت التي العظيمة التطورات من الرغم وعىل هذا، كل ومع
بما العلوم مباحث يف مؤثرة تنفك ال العام الرأي ميول أن تجد الفارطني، القرنني خالل
بأن القول من لنا مناص وال العلمي، واالستكشاف التقدم سبيل يف املنبعثة خطاها يعوق
يمكن ال تفكريه بحرية واحتفاًظا تقديًرا وأكثرهم رأيه باستقالل استمساًكا الباحثني أشد
فهو حوله، من رياحها تتناوح التي واملؤثرات فيه يعيش الذي الزمان حكم عن يخرج أن
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استقوى الذي اللذيذ الحلم ذلك فإن بيئته، وعبد نشأته صنيعة هذا كل من الرغم عىل
إىل بطبعه مستعد اإلنسان أن حلم عرش، الثامن القرن أواخر يف الفرنسوي الفكر عىل
واالرتقاء النشوء أن املعتقد أصبح بحيث الباحثني عقول يف تحيز قد الكمال؛ درجة بلوغ
لهذه مؤيدة الكبري الفرنسوي الفيلسوف «المارك» مباحث وكانت الثابت، الطبيعة قانون
ويف عامة أوروبا يف الحديثة الحياة أساليب انقلبت أن فلما الطبيعي. النظر من الوجهة
القرون طوال هنالك الجماعات ألفتها التي والسكينة الهدوء حياة من خاصة، غربيها
عرش التاسع القرن أوائل يف أوروبا غشت التي الحديثة االقتصادية الحياة إىل الوسطى،
مة العالَّ وضعه الذي الحياة عىل التناحر مبدأ يف الناس وجد الصناعية؛ اإلنتاجية بحياة
أبعد إىل االجتماعية باملنافسات الذهاب يف الحديثة النزعة يريض نصيب أكرب «داروين»
الحياة أن قاعدة عىل الحياة، من بحظه الشعوب من شعب كل ليخلص مستطاع؛ حد
الذي املبدأ هذا عىل األصلح، بقاء إىل الطبيعي االنتخاب طريق من يؤدي تناحر عن عبارة

تسري. وعليه الحديثة املدنية سارت تطبيقه وأساءت فهمه الجماعات أساءت

االجتماعي النشوء تاريخ (1)

منحطَّ حيوانًا األوىل الفطرية بداياته من خارًجا البرشي النوع ليري مولر الدكتور يتخيل
حال، بعد وحاًال درجة بعد درجة واالرتقاء النشوء سبيل يف ماضيًا النشأة دنيء الصفات
كل جاهًال الحال تلك يف اإلنسان كان الحياة، صور من أخرى إىل صورة من متنقًال
أنه غري سبيله، يف يساق أن القدر له هيَّأ الذي املستقبل ضخامة من ينتظره ما الجهل
هو التي الخطوة حقيقة اإلنسان فيها أدرك فرتات األوىل حياتها يف اإلنسانية عىل مرَّت
وأن وجوًدا له أن فأدرك األوىل الالشعورية حالته عىل إدراكه قوة وَعَدت سبيلها، يف ماٍض
بقوة باالستنارة غرائزه بقوة االستهداء من اإلنسان تبدَّل الحني ذلك ومنذ مستقبًال. له
كل فأصبحت اإلدراكية؛ االختيار بحالة الغريزية الجرب حالة من وتبدَّل ومداركه، عقله
غاية وال معروف لقصد فيها أثر ال إدراكية ال فطرية كانت أن بعد غائيَّة، َقْصديَّة أفعاله
وأن تقدمه مناحي يضبط أن عىل قادًرا ما يوًما يصبح أن يف األمل عنده وكرب مرسومة،
يتحقق أن يمكن ولن اليوم، حتى يتحقق لم األمل هذا أن غري ارتقائه. درجات يف يتحكم
من عدد يف متدرًجا االجتماعي النشوء فيها مىض التي بة املشعَّ السبل تلك نفقه أن قبل
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وأننا استكناهها، يمكن الحلقات هذه بأن ليعتقد ليري دكتور أن عىل املتباينة. الحلقات
وهو املستقبل. منها نرقب مطالع نتخذها أن استطعنا وطبيعتها حقائقها عىل وقفنا إذا
التاريخ حادثات تفسري يف القول هذا وحي متبًعا املنحى هذا منتحيًا بحثه كل يف يميض
اإلنساني والعقل والحكومة واألرسة االقتصادي التطور يف بحثه يحرص فهو االجتماعي؛
ليؤيد بينات؛ الحق من بآيات فائًضا األبحاث هذه كل ويميضيف والفنون، والعدل واآلداب

ناحياتها. كل من هذه نظريته
آثارها نتتبع أن مستطاعنا يف ارتقائية حركة العقيل التهذيب أن مولر دكتور يعتقد
يف منه األدنى الحيوانات عن ًرا متطوِّ األرض هذه فوق الظهور يف اإلنسان بدأ أن منذ
واستعمال النار واستحداث بالكالم التفاهم طرق استكشاف فإن نسبًا، الطبيعة سلم
بني فاصًال ا حدٍّ وضعت التي األشياء بني من نَُعدَّها أن يمكننا كربى حوادث ثالث اآلالت
زاد قد اآلالت استعمال فإن العديدة، تطوراته ى ُرسَ يف اإلنسان بهما مر متباينني عهدين
إىل الربونزي بالعرص مارٍّا النحايس العرص إىل الحجري العرص من اإلنسان انتقل عندما
هذا يف نستعملها التي الصناعية اآلالت مدنية عىل عرصالحديد استقر ولقد الحديد، عرص
وهي — إنجلرتا يف تبدأ لم أنها حداثتها من نعرف أن كفى حديثة مدنية أنها عىل العرص،
وخمسني مائة منذ إال — الحديدية اآلالت استعمال عىل القائمة الصناعية اإلنتاجية عنوان
نتائجها من كان متتالية استكشافات عدة قواعدها وأسس هنالك نماها حيث غري؛ ال عاًما
كل أن ترى ولقد العرشين. القرن مدنية عليه تقوم الذي الصناعي االنقالب ذلك إحداث
عىل االعتماد من التحول سبيل يف آخذة املختلفة الصناعات إليها تحتاج التي اآللية الجهود
يف ليري دكتور قال حتى املركبة، امليكانيكية اآلالت قوة عىل االعتماد إىل اإلنسان عضالت
زماننا يف تتحقق كادت أرسطوطاليس نبوءة إن والجالل الروعة من كثري فيها مالحظة
تلقاء من املنسج أكرة تعمل أن املمكن من أصبح «إذا السياسة: كتاب يف قال إذ هذا،
هنالك يصبح لم ذاتهما؛ تلقاء من والزيثار القيثارة منقر يتحرك أن أمكن وإذا نفسها
الفنون تقدم يساير لم االجتماعي النظام نشوء أن يرى أنه غري «… العبيد إىل حاجة من
يعيشون الذين العمال أن ترى ولهذا عامة، االقتصادية الحياة ارتقاء يساِو ولم العملية،
تماًما، ني املسَرتَقِّ العبيد بحاالت أشبه حالة يف يزالون ال أجورهم تلقاء سواعدهم كدِّ من
يَْدُرْج لم بدايته؛ يف يزال ال املدني اآلالت عرص أن عىل مولر دكتور عند داللة أكرب وهذه

األيام. ِحجر من بعد
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الحديثة املدنية معضالت

اإلمرباطورية ظل يف وتكثَّر نما قد الرأسمالية نظام أن ذلك بعد من أظهر ولقد
وأعظم قيمة أكرب اإلمرباطورية هذه حكم تحت كانت الفردية الثروات وأن الرومانية،
كان الثروات هذه أساس ولكن عرش، التاسع القرن تقدمت التي األزمان كل يف منها كمية
ذلك بعد من يقول أن مولر بدكتور يحسن وكان اآلالت. عىل ال العبيد جهد عىل قائًما
وعىل العبيد، واستعمال الرق نظاُم سبيله يف ووقف عاقه قد وارتقاءها اآلالت تقدم بأن
ألن اإلنتاجية؛ تنحط كانت روما يف العبيد َمدُّ يفيض كان كلما أنه مستنتًجا يالحظ هذا
(كمرابط مرابط يف بعض من بعضهم العبيد يناسلوا أن عاداتهم من يكن لم القدماء
أن يمكنهم وبذلك الجنوبية، أمريكا واليات يف املستنبَتون العرص هذا يف يفعل كما الخيل)
ومنذ جيل. بعد جيًال الرياضية نسبته تتزايد بعدد منهم محتفظني العبيد عدد من يزيدوا
وقعت الذي العرص حتى الغربية، الرومانية اإلمرباطورية فيه تحطمت الذي العهد ذلك
الساعد، مشلولة القوة ضئيلة األثر ضعيفة الرأسمالية كانت اإلنتاجي؛ االنقالب ثورة فيه
موقعة يف وتُناِزلُها الغارة، تلو الغارة عليها تَُشنَّ أن واحدة ساعة تهمل لم الكنيسة فإن
هذا يف والسبب واالزدياد، التكثر مجال لها يوسع لم القطائع نظام أن كما موقعة، تلو
الوسطى القرون الناسخالل طبائع يف كانت واالستجماع الَكنْز يف الرغبة أن إىل إما راجع
الثروات استجماع تجعل كانت التي الظروف أن وإما الحديثة، العصور يف هي مما أضعف

الزمان. ذلك يف متوافرة تكن لم فيه مرغوبًا أمًرا املالية
أسطول أن لك ليذكر ١٨٢٥ سنة إىل بك يعود بل بعيًدا، ليري دكتور بك يذهب وال
حمولة حيث من ليزيد السنة تلك يف يكن لم — أملانيا شمال يف ميناء وهي — «بريمن»
ومن البحار. عباب اآلن تمخر التي التجارية البواخر من واحدة باخرة شحن عىل األطنان
بما الصناعات إيفاء يف والسوائم اإلنسان عضالت مقام ليقوم البخار يُستخدم أن قبل
الذين الصناع مهرة من مجموع عن عبارة العمال من األعظم السواد كان قوة، من تطلب
أن مستطاعها يف األرس من كثري وكان الشخيص، وفنهم الذاتية حنكتهم عىل يعتمدون
أفرادها يف االبتكار قوة عىل معتمدة غريها مساعدة إىل احتياج غري من منفردة تعيش
مرافق كل يف االستقالل تمام مستقلة الحاجة رش مكفيَّة واإلنتاج، العمل عىل ومرانهم
الخطوة كانت االقتصادي، العرص ثورة الوسطى القرون مدنية أدركت أن فلما حياتها،
ونشأت القرون مر عىل نمت التي القديمة املتاجر عىل مقدورة واالنقالب التغاير نحو
الكيماوية واألعمال والسكر املطاط كتجارة الحديثة املتاجر تلتها ثم أوًال؛ يدوية كصناعات
البناء َلِبنَاِت وصناعة والدباغة والنسيج الغزل صناعات من العاملة اليد خروج ثم ثانيًا؛
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ومن عادية. منزلية صناعات عن عبارة السنني من آالًفا ظلت صناعات وهي ثالثًا؛ والفخار
من إنتاجها؛ يف املستقلة غريها إىل الحاجة رش املكِفيَّة ذاتها عىل املعتمدة األرسة اختفت ثم
وتوارت حشًدا، العمال تحشد أخذت الحديثة اإلنتاج معامل ألن االجتماعي؛ النظام عالم
كما — الجملة وعىل وحديقة، ومعمل مطبخ من بمعداتها، القديمة األكواخ األعني عن
مبدأ هدم كما التعاوني، لإلنتاج املجال أفسح قد الفردي اإلنتاج إن — ليري دكتور يقول
فأصبح بذاته، املستقل املنتج الفنان عىل وقىض اليدوية، الصناعات حياة العمل اقتسام
والوارد الصادر مقدار ازدياد عىل قائًما النظام بمقتىضهذا العرصالرأسمايل نجاح بذلك

التجارة. يف
مبادئ من مبدأ يف اليقني ثابت االقتناع شديد هذه مباحثه يف مولر دكتور يمىض
قرصت رسعة ازدادت كلما التقدم أوجه «إن يقول: إذ كانت»، «عمانوئيل الفيلسوف
بآثارها مكتنَفني اليوم نحن نعيش التي االجتماعية الصورة أن يعتقد لهذا فهو صورها»،
االندماج حاالت فإن تَقدَّمتها؛ التي الصور من عمًرا أقرص ستكون لنظاماتها خاضعني
الذي االشرتاكي واإلنتاج حدوثًا، تزداد والعمال، املال رأس بني األخص وعىل والتخالط،
من الناس منع وما وخطًرا. أهمية يزداد الظروف بعض يف الحكومات بعض إليه تلجأ
من الرغم عىل االقتصادي، البيت نظام يف املحافظة قوة إال التعاوني التساكن تجربة
غري العملية. قوتهن من فيه يرسفن مما كثريًا النساء عىل يعوض التعاوني التساكن أن
إىل النظر حيز من املرشوعات هذه مثل إخراج دون تحول التي الصعوبة أن يعتقد أنه
الوجدانية املشاعر من فينا أصبحت التي االجتماعية حساسيتنا يف محصورة الفعل، حيز
امليل ذلك ويف األخرى، إحداها تَْفُضل مراتب يف املقسومة االجتماعية الطبقات تراكم بحكم

خاصة. لطبقات املعارشة حب من أرسة كل فطرة يف ل املؤصَّ
اإلنسانية أن ذكر كلما صادق عميق بحزن يشعر ال أن اإلنسان عىل يستحيل أنه غري
الهمج فإن امليكانيكية، اإلنتاجية ذيوع بحكم الفنانني الصناع يف اليدوية املهارة فقدت
هم كانوا إذا عما مرابضهم يَغُشون الذين الرواد من يعرفوا أن دائًما يحاولون املتوحشني
بأنه منهم أحد صارحهم إذا ويدهشون اليدوية، بمهارتهم ومعداتهم آالتهم صنعوا الذين
تاهيتي جزائر يف رأى أنه اإلنجليز السياح أحد ذكر ولقد منها، شيئًا يصنع أن يستطيع ال
خالل يصنع الكساء وأن الشجر، وأوراق األغصان من بيتًا يصنعوا أن يمكنهم اآلهلني أن
عىل تستويل وقد الغابات، من غابة يف الثمار وراء باحثًا الهمجي يقضيها قصرية نزهة
ألن حكومته يضطر املتمدين الربيطاني بأن سمعوا ما إذا والعجب الحرية الهمج هؤالء
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يضطر وأنه يسكنه، بيتًا له لتعد رضائبها دافع جيب من تبذلها الجنيهات من ألًفا تنفق
حالته يف اإلنسان فإن هذا عن وفضًال بناؤه. يتم حتى قانًعا مأوى بال أشهًرا البقاء إىل
يستخدم فيما نفسه يشغل وأن تالئمه التي املعيشة شكل يختار أن يمكنه األوىل الطبيعية
مخه، خاليا يف املالحظة قوة وينبه يريد، كما أطرافه فيحرك بالتساوي، قواه كل فيه
الحالة من العكس عىل يشاء، كما إدراكه عن بعيد هو ما ليدرك العقلية قواه ويستجمع
العمل عبيد فنصبح واحدة، ناحية من إال ننمو ال فإننا امليكانيكي، اإلنتاج عرص يف املدنية
أو يكتب أو يَْطِيل أو يْخُرز أو يْحِفر العمر أحدنا يقيض إذ فيه، املتحكمني أسياده ال
أوىل من وهي الربي، القنص أو السمك صيد أن تجد أنك حني يف ميكانيكية، آلة يالحظ
بها ينعم التي املالهي من الحديثة مدنيتنا يف أصبحت الهمج، عليها يعكف التي األشياء

اليسار. ذوو

الحديثة املدنية يف امليكانيكية اإلنتاجية أحدثته يشء من ليري مولر الدكتور يبغض ال
،«Pleonexia «البليونكسيا يسميه ما اإلنسانية النفس يف أنبتت التي النزعة تلك من أكثر
محوًطا عامًلا خلقت قد النزعة هذه فإن والجشع، الطماعية معناها إغريقية كلمة وهي
تنحرص عامًلا النتائج، بغيض اإلنسان، عىل الطلعة مشئوم باملخاطر، محفوًفا بالصعاب،
الحياة، من الغرض كل هي الصناعية اإلنتاجية أن يف أفراده عقول من املستمكنة الفكرة
يقول كما — «األمريكانية» الطريقة وهذه املادي، بالكسب يقاس عما عبارة الزمان وأن
وباء انتشار بينهم وانترشت أخالقهم، من وتمكنت الغرب، أمم غزت قد — األملانيون
يفوق بل اإلنسان، تصور يفوق نشاط من الجماعات يف تبث مما الرغم عىل وهي مجتاح،
العمل حب من الخاملة األنفس يف تبعث بما اإلعجاب إال يسعنا ال أنه عن وفضًال مقدرته،
الضد عىل بل ورفاهيته، اإلنسان سعادة من تزيد حالة إحداث إىل توفق لم فإنها والكسب؛

املمقوتة. والغرية الحسد دناءات من إال تزد لم ذلك من
أنقصها، بل الحياة، سعادات من األكثرية نصيب يزد لم العقيل التهذيب أن والحقيقة
عىل قدرة ذا كان األوىل الفطرية حاالته يف اإلنسان فإن كان، مما أتعس حظها وجعل
املفاجآت عن بعيًدا كان حسه، ألفة عنه وترىض ذوقه يقتضيه بما كفاياته يستخدم أن
يف يديه. بني بما قانًعا له، ُقسم بما راضيًا املستقبل، يف التفكري رش مكفيٍّا واملغامرات،
من جموًعا أن الصناعية، اإلنتاجية من حدٍّ أرقى بلغت التي الجماعات يف ترى أنك حني
من بسياج العاملني َحوَّط تخصيًصا العمل فيها ص ُخصِّ معامل يف ُحشدت قد الناس
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الطماعية يف االستغراق أو باإلنتاج العناية حب إال سبب من لها ترى ال والقيود الواجبات
يرىض والقلق االضطراب من جوٍّا إال يخلق ال هذا وكل املنتجني، نفوس يمأل الذي والجشع
بجو يَُحوَّط أن يتصور ال املتوحش الهمجي أن حني يف عليه، مقسوًرا املتمدين اإلنسان به

واالستكراه. الجزع نفسه وملء إال مثله
ألن الحال؛ هذه عىل ترتتب التي النتائج من مفر ال أنه ليري دكتور يعتقد هذا كل مع
قسط أكرب تحوز التي هي مبلغ، أبعد االجتماعي النظام رقي من بلغت التي الجماعات
األسلوب هذا صد يف أثر ال الجماعات هذه مثل يف الفرد حظ أن تجد بينا البقاء، فرص من
حياتها يف الجماعات حالة من مثًال لذلك خذ املحتوم، سبيله يف االنبعاث عن االجتماعي
عىل تعكف أن ُمْكنتها يف ويكون صناعة، العبيد اسرتقاق تتخذ أمة فإن األوىل، الفطرية
مهنة تزاول أمة من بطًشا وأشد ساعًدا أقوى تكون غريها؛ من أكثر الحرب فن مزاولة
أبنائها من باألكثرية تزج أمة فإن الحديثة، الجماعات يف الحال كذلك واالستنبات، الزراعة
بُعٍد، أشد الطبيعة مقتضيات عن فيه العمل اقتسام أحكام تبعد إنتاجي نظام غمرات يف
إىل أدنى اإلنتاج يف وسائل عىل َعَكفت أمة تُْفني أن تستطيع بل ال تتفوق، أن تستطيع
العمياء العنرصية القوات فإن نسًقا، أجمل كانت وإن نظاًما، وأبسط الفطرة، موِحيات
األسلوب هذا أن عىل الفرد، مصلحة تؤيد مما أكثر االجتماعي، النظام يف الكمال تتطلب
كامل بدرس تزودنا النحل خلية فإن قصيٍّا، نراه مبلًغا الحيوانية الجماعات بني بلغ قد
أرقى بالتطور بلغت بل النظام، من حد أقىص إىل وصلت التي الحكومية االشرتاكية يف

املنطقية. النتائج
فإن الحال، هذه ضد حقة ثورة ثائر اإلنساني النوع إن هذا: بعد مولر دكتور يقول
من البرشي النوع يتطلب عما ان ينمَّ تعبريين إال ليستا و«االشرتاكية» «الفردية» رصختي
أن عىل وأخذناهما املتضايفتني، الفكرتني هاتني طبيعة نحلل أن أردنا إذا أما السعادة،
متممتان كلتيهما أن اعتقدنا العمل، نظام عن واألخرى الحرية نظام عن تعرب إحداهما
املنظمة الحكومات نظر يف إال الفرد قيمة تسقط وال متضادتني. ليستا وأنهما لبعضهما
حياته وتَْضَحى بل الفرد، مصالح تضيع الحكومات هذه نظام فتحت الحروب، لتثري
املدنية أطراف بني د تُوحِّ أن عىل دائًما فتعمل الدولية التجارية العالقات أما حساب، بال
نظام من نظامها ينقلب الحكومات فإن كبريًا، مبلًغا العالقات هذه بلغت فإذا بة، املشعَّ
زيادة عىل تعمل واسطة إىل الفردية املصالح وتضحية الحرب قوات تنظيم عىل قائم
التي الحقيقية وظيفتها إىل الحكومات ترتد وباألحرى الرعية، وسعادة الناس رفاهية
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ثابتة اجتماعية حالة تسود أن قبل يتحقق ال النظام هذا أن عىل أصًال. أجلها من تقوم
يف تتحقق أن ممكن االجتماعي الثبات حالة أن يعتقد وهو والقلق، التزعزع عن بعيدة
يبَق لم العالم أطراف أن األول: سببني؛ عىل فيقوم هذا معتقده أما القريب، املستقبل
تمنع التي األسباب أوجه من سبب وهذا الدول، من لدولة مملوك أرضغري شرب من فيها
عىل تعمل نزعة عىل تدل عالمات هنالك أن والثاني: االستعمار. عىل التناحرية الحروب
املقتضيات عن بعيد حد إىل النسل أعقاب يميضالناسيف ال بحيث اإلنساني النسل تحديد
عىل أبعث كان يشء من ما بأنه ملوقن مولر دكتور فإن االجتماعية، والحاجات الطبيعية
الثقافة حركة شلَّ سبب من وما الحديثة، باملدنية االجتماعية والكوارث املصائب حلول
السعادة من نصيبه وزيادة اإلنسان ترقية سبيل يف تنبعث أن عن االرتقائي والتهذيب
التاسع القرن يف كبرية زيادة النسل نسبة ازدياد من خطًرا بأعظم األرض؛ هذه فوق

عرش.
مؤثًرا بذاته االجتماعية املؤثرات وراء البحث علم يصبح «عندما مولر: الدكتور يقول
إىل املستقبل يف يصل سوف االجتماعي النشوء إن نقول: أن لنا يحق فهنالك اجتماعيٍّا،
عوامل فيه تسود عهٍد إىل يسوق سوف النشوء خطأ وإن قبل، من فكٌر يتخيلها لم نهايات
بجانبها هذا عرصنا يف السائدة التهذيب عوامل وضعت لو بحيث الكامل، العقيل التهذيب
كلما فإننا الحديثة، مدنيتنا بجانب األوىل اإلنسانية غرارة تظهر كما لظهرت بها وقيست
هنالك بأن إلينا يوحي صادًقا شعوًرا نشعر أن نلبث ال اإلنسانية الحياة مآيس من تأملنا

والخالص.» املعاد أرض إىل بالبرش تسوق الحياة تضاعيف يف كامنة نزعة
صدورهم، التفاؤل يمأل الذين الكتاب أولئك من ليري مولر دكتور أن نرى هذا عىل
رجل قلم من تصدر إذ ضئيًال صداها يرن دينية نغمة عىل ًعا موقِّ كتابه يختم فهو ولذا
االحتقار أثر من أثبت أثر من عقله يف يتكون ولم عميًقا، درًسا املادية الحياة حاالت درس
األوىل. العصور يف الوارفة بظاللها مستظالٍّ اإلنسان عاش التي التقليدية املعتقدات لتلك
العظمى، الحرب عواصف املدنية عىل تهب أن قبل هذا مؤلفه ليري دكتور كتب
،١٩١٤ سنة قبل والعقول األفكار يغىش كان الذي الجو ذلك يف آرائه عنارص وتكونت
إليه بلغت ما تحقيق عىل بها يُقتدر كفاءة العقل يف يؤلف محسوس بارز أثر من وما
أغوارها إىل تغلغل الحديثة الجماعات حياة يف وانقالب تغيري من العظمى الحرب كارثة
درس من كل مستطاع يف أن حقيقة امللموسة، الحقيقة تلك من صميمها؛ يف واستعمق
كبري بغري يعرف أن الزمان من َفَرط قرن ربع خالل ظهرت التي االجتماعية املؤلفات
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الحرب قبل ُكتب قد االجتماعي العلم يف البحث تتناول التي الكتب من أيٍّا صعوبة
ثَلِّ عند آثارها تقف لم الحرب هذه فإن غمرتها، انجلت أن بعد ُكتب وأيَّها العظمى،
ثابتة أنها الباحثون يعتقد كان ومبادئ نظريات عرش ثلَّت بل األمراء، واجتياح العروش

والفلك. الرياضيات يف األولية املبادئ ثبات
— العظمى الحرب وقوع قبل االجتماعيني الُكتَّاب كل يعتقد كان كما — ليري يعتقد
االرتقاء من تصوره يُستطاع حد أبعد إىل باإلنسانية السائقة التفاؤلية النشوء فكرة أن
الطريق وأن االجتماعي، العلم يف األولية املقررات من وأصبحت فيها، الكالم من ُفرغ فكرٌة
قاعدة هي فيه الثابتة القاعدة تكن لم األزمان خالل الناطق للحيوان املدنية ته شقَّ الذي
فيه تدرج طريًقا كان بل غري، ال واالرتقاء التنافر إىل والَغرارة التجانس حال من التحول
اإلنتاج عرص وأن االجتماعية، الحياة يف ما نوًعا عقلية حالة إىل الالعقلية حالة من اإلنسان
من ينقص نظام بمظهر العرص هذا يف ظهر إن امليكانيكية اآلالت عىل املعتِمد الصناعي
أن من بد ال املدني االنحراف هذا فإن عنارصرفاهيته؛ من بكثري ويذهب اإلنسان سعادة
الكبري املؤلِّف هذا أن تجد كذلك ه. ُمْعَوجَّ ويَُقوِّم خلَله فيه يُصِلح ا حدٍّ قريب عهد يف يبلغ
يف كرَّر ما كثريًا أنه بدليل وسفاسفه، ماركس» «كارل تُرََّهات من بكثري التأثر من يسلم لم
الغني يزيد أنه شأنه من اليوم القائم االقتصادي النظام أن هذا كتابه من عديدة مواطن
من كثري يف القومي الدخل مسألة تناولت التي اإلحصاءات أن حني يف فقًرا، والفقري غنًى
قضت بل أخطائه، عن وأبانت ا تامٍّ نقًضا الزعم هذا نقضت قد الحرب قبل أوروبا ممالك
لها تُتَّخذ كانت التي الرباهني تلك والشيوعيني، االشرتاكيني براهني من كبرية طائفة عىل

وسنًدا. ِدعامة النظرية هذه
يلجأ نظرية من يجد لم الحديثة، االقتصادية للمعضالت حالٍّ يضع أن حاول أن وملَّا
مؤلف من تصدر أن غريٌب نزعة وهذه الحكومة، وإدارة الشعبية امِللكية نظرية سوى إليها
إدارة الحكومات أدق كانت الحرب قبل األملانية الحكومة أن فيه شك ال مما فإنه أملاني،
صيحة جعلت التي واإلرساف الضعف مواطن عن البعد جهد بعيدة وكانت نظاًما، وأثبتها
أن غري الحوادث، وتزكيها الواقع يؤيدها ورصخة مألوفة نغمة إنجلرتا يف الشعبية امللكية
مجموعة من مشيد هرمي بناء قوة إىل راجًعا كان ونظامها أملانيا يف الحكومة جدارة
ال الهرم قمة عىل يقف مفكر رأس يديرها العنارص، املتماسكة البريوقراطية النظم من
عثرة حجر كان الحكومي أملانيا نظام أن به املعرتف من فإن هذا كل ومع قاعدته، تحت
التناحر حاجات تتطلبها التي حريتها بكامل وتمتعها الفردية الكفايات نماء سبيل يف
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بني يوفق الذي االجتماعي التكافؤ ذلك حدوث دون حائًال كان كما الحديثة، املدنية يف
كبري كمرياث أمريكا بها فخرت طاملا التي الخطرية الصفة تلك بيئاتها، وبني الجماعات

األنجلوسكسونية. املدنية عن ورثته
النشوئيني أولئك من وإنه أما املبلغ، املستفيضهذا بحثه من ليري دكتور بلغ وقد أما
أي «البليونكسيا» ب سماه فيما الكالم معاودة عن مندوحة من يجد لم فإنه املتفائلني؛
إىل رسيًعا به يسلم سوف طريق يف سائر اإلنسان أن يثبت أن محاوًال االجتماعي، الجشع
تأملت إن أنك غري الحديثة. اإلنتاجية غرس أنها يعترب التي الرذيلة، هذه من التخلص
ما إذا صحيًحا حكًما تحكم أن أمكنك ملا تاريخه، أدوار كل خالل اإلنسان حاالت من
وأذهب طماعية أشد حقيقة هو هل متسائًال الحارض األوروبي الرجل يف تنظر أن أردت
طبيعة يف هي مما طبيعته يف أمكن الصفة هذه أن أو السابقني، أسالفه من الجشع يف
استعداد من فيه شخص عن تبحث أن أردت إذا أنك عىل األفريقي؟ أو اآلسيوي الرجل
دراهم بضعة يف طمًعا له صديق أعز قتل يف يتلكأ يجعله ال قدٌر الجشع عىل القائم اإلجرام
عليك السهل من أنه حني يف الصناعية، البلدان عواصم يف عليه تعثر ال قد فإنك معدودة؛
نستطيع ال ألننا ذلك الخصيبة؛ امُلْعَشْوِشبة الوديان ويف السبل منقطع عند به تلتقي أن
يف تزيد التي الظروف يف بالتحكم الحطام واستجماع الكسب يف اإلنسان رغبة من نحد أن
مرصأودع يف حتى الفالحني، مالك صغار أن نرى أوالء نحن وها الرغبة، تلك من اإلنسان
هم ا، أكفٍّ وأسخاها عيًشا وأرغدها قياًدا للمنتجني وأسلسلها سماءً وأصفاها طبيعة البالد
حب يف وأمعنهم اإلنفاق يف وأزهدهم للكسب وأحبهم طمًعا وأشدهم الناس كل أجشع

االستجماع!
معضالت يف املفكرين رءوس يف التفاؤلية النشوء فكرة عليها تقوم التي القاعدة إن
تُفني حيث إىل بها يسوق كامنًا طبيعيٍّا ضعًفا االجتماعية الرذائل يف أن هي االجتماع،
هذه أن فيه ة ُمَشاحَّ ال ومما تأكله. ما تجد لم إن بعضها تأكل كالنار األخرى، إحداها
بصحتها، االعتقاد يجيز يشء من التاريخ يف وليس قيمة، حقائق عىل تستند ال الفكرة
هناك أن عىل دائًما يدل ال االجتماعية األنظمة يف واالشتباك التخالط أوجه ازدياد فإن
حالة إىل فيها اإلنسان رغبة تقل حالة من االنتقال مجرد باالرتقاء نعني كنا إذا ارتقاءً،
األنظمة حلقات تشابك أن مطلًقا أفهامنا عن يَْعُزب أن يجب وال إليها، ميًال رغبته تزداد
ذات أنها إال ما جمعية عىل فرضها يربِّر لن حالة إال هي إْن تنافرها وازدياد االجتماعية
رضوب بأن نعتقد يجعلنا مربر من لدينا وليس للجماعات. البقاء فرص من تزيد صفات
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قد مبلغ؛ أقىص الصناعية اإلنتاجية نظام من بلغت جماعات يف واقًعا االجتماعي اإلصالح
يرجع التي العليا الكفايات تلك من تُضعف أن غري من الحياة مقتضيات تالئم أن يمكن
هي االجتماعية، املعضالت معضلة الواقع يف املسألة هذه ذاته. يف الجماعة بقاء قوتها إىل
كما نعتقد أن مطلًقا يقتيض ال حلها أن عىل حلها، إىل املصلحون يصل أن يجب معضلة
أن من بد ال اإلنسانية أن وقدرت فرضت قد خفية قوة هنالك أن يف ليري دكتور يعتقد

االجتماعي. النظام يف الكمال حد إىل تسري
الرقي من بلغت التي االجتماعية الحيوانات أن االجتماعيون ينىس ما وكثريًا
بدور مرت قد تكون أن من بد ال والنمل، النحل كجماعات قصيٍّا، مبلًغا االجتماعي
حياتها تطورت حيث ِرساًعا، وانتابتها ِدراًكا واالرتقاء النشوء صور فيه عليها تتابعت
ثابتة ذلك بعد من مضت ثم واختالط، تشابك من نظامها يف اليوم نرى ما إىل االجتماعية
الراجح ومن تتغري. ال خالدة كأنها تلوح النظام من متوازنة بنسبة محتفظة متغايرة غري
من ما بطابع محتفًظا األعوام من األلوف ألوف عليه مرت قد اإلنساني النوع يكون أن
النشوء لسنن مطاوعة ثائرة كانت التي املتوثبة التقدم روح وأن تغاير، أي ينتابه أن غري
اإلنسان بلغ عندما ثورتها هدأت قد وبيئاتها؛ األحياء بني التكافؤ عدم حاالت يف واالرتقاء
بهذا نقيض البيئة. ظروف من به يحيط ما مع ألفة أكثر عنده أصبح الرقي من ا حدٍّ
حاالت عليها نمت التي االجتماعي والفساد االنحطاط صور من كثري عىل وقفنا أن بعد
املتمدين العالم بقاع من كثري يف سوآتها عن وأبانت خفاياها فأظهرت العظمى، الحرب
ما بقدر اإلنساني النوع مستقبل يف ظننا حسن من أضعفت حاالت وتلك املتمدين، وغري
التفاؤل يف السابق الجيل ألبناء املجال تظهرها التي الظروف وجود وعدم كمونها أفسح
معللني عرش التاسع القرن أهل عاش الذي االرتقاء ذلك أن اآلن ثبت فقد الظن، وحسن
رقبه الذي األمل وذلك العرشين، القرن فاتحة يف العليا قمته إىل أبناؤهم يبلغ بأن أنفسهم

كان: القريب؛ املايض يف الرتاب عصور قبلنا من ضمتهم الذين

ي��ل��م��ع ل��م ف��ك��أن��ه ان��ط��وى ث��م ب��ال��ح��م��ى ت��ألَّ��ق ب��رق ك��أن��ه

املتطرفة االشرتاكية األفكار إىل ينزع ليري األستاذ أن يف بخلدنا يدور شك من وما
ريب أدنى بال كان اإلنساني النوع مستقبل يف املطلق التفاؤل فإن أبحاثه، من كثري يف
رءوس يف تضخمت صورة عىل حاالته آخر يف تركز حتى جيل إىل جيل من ل تنقَّ مرياثًا
ومؤسس الحديثة االشرتاكية املدرسة َعَلم — ماركس» «كارل ورثه وتراثًا الشيوعيني،
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املذهبي التعصب روح أن ترى ولهذا الوسطى، القرون أهل معتقدات عن — دعائمها
الشك مطاوعات عن البعد جهد بعيد أنه ترى كما املذهب، هذا نواحي من فائضة

والالأدرية.
فكريني عاملني بني حائًرا يقف كان العظمى الحرب سني قبل املفكر أن والحقيقة
وقد أما اإلنسانية، الجماعات مستقبل يف التشاؤم وعامل التفاؤل عامل عقله: يتجاذبان
وأبرزت اإلنسانية، الفطرة تضاعيف يف املؤصل الخلق عن الحرب هذه كوارث نمت
الفطرية حاالته لنا تصورها التي الصورة نفس وعىل املدنية أثواب عن مجرًدا اإلنسان
نوعه حتى فيها ما كل ضد ثائًرا الطبيعة جوف من خارًجا ا مسفٍّ جشًعا حيوانًا األوىل،
يده ويف البرشية، األنفس به يحصد الحصاد منجل رأسه فوق حامًال إليه، ينتمي الذي
ع يوسِّ مجال من يبَق لم فهنالك األدبية؛ الرشائع تقاليد كل نابذًا والتخريب، الهدم آالت

اإلنسان. مستقبل يف التشاؤم شعور عىل الفكر يف يستقوي أن التفاؤل لشعور
اإلنسان حال وتخيل الندرة حد إىل الغذاء مواد تقل أن يف ساعة فكِّر ولهذا؟ لنا وما
يلوك التي اإلنسانية أن تتصور تتصور؟ فماذا فجأة، تحدث مجاعة تأثري تحت واقًعا
إليها، وما واملثالية اآلداب بكلمات شفاههم ويحركون بأفواههم، األديان مبادئ أفرادها
وما يتغري بالتطبع وما وإداًما، خبًزا أفرادها بطون تمتلئ أن بعد إال وادعة تميض ال

يتغري. ال بالطبع
هذا عىل يدلك وال اإلنساني، النوع مستقبل يف التفاؤل بفكرة الثقة قلَّت لقد
أصلها يف بحث اإلنساني: التقدم «فكرة كتابه يف «بريي» األستاذ رأي عىل وقوفك مثل

هذا: كتابه مقدمة يف يقول فإنه ونشوئها»،

األجيال بها تنعم السيَّار هذا فوق السعادة درجات من درجة بلوغ يف األمل إن
يف األمل محل حل قد سعيدة؛ أنها نسبيٍّا نعتقد أن يمكن حالة أو املستقبلة
الشخصية خلود يف االعتقاد أن من نجد ما رغم أننا عىل اآلخرة. بنعيم املتعة
إن هذا: بجانب نقول أن إال يسعنا ال اليوم، حتى شائًعا معتقًدا يزال ال
يعْد ولم العامة، الحياة عىل املسيطرة األساسية الفكرة يصبح لم املعتقد ذلك
من كثريًا فإن االجتماعية، التقييمات كل به تقاس الذي املقياس ذلك بعُد
يصح ال بحيث الشك من أنه يعتقدون غريهم وكثريًا صحته ينكرون الناس
ومقومات مشاعرهم به وتتأثر أفكارهم، حوله من تدور الذي املحور يكون أن
األكثرية، هم املعتقد هذا بصحة يؤمنون الذين أن يف ة ُمَشاحَّ وال حياتهم.
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بأن يقول الذي ذلك مخطئًا يَُعدَّ أن ويصعب تختلف االعتقاد درجات أن غري
حتى به، اآلخذين تصورات يف بأمره ا مستبدٍّ مسيطًرا يميض ال االعتقاد هذا
وإنهم ضئيلة، واهنة إال عليه تنعكس ال وانفعاالتهم عواطفهم أن لتجد إنك
تأثريه يكون قلَّما أنه تجد كما والشك، النُّْؤيَة جانب إىل أدنى بأنه يشعرون
كتب بها تُحَىش التي العميقة املناقشات تلك تأثري من مًدى أقىص السلوك عىل

والرباهني. األدلة من يتخللها بما األخالق

يقول: ثم

بضعة وإىل االرتقاء فكرة إليها استحالت صور بضع إىل ه ُوجِّ الذي النقد إن
أني غري الفكرة، صحة ينفي دليًال يُتخذ أن يصح ال لتأييدها؛ أقيمت براهني
االرتقاء فكرة حول «بلفور» مسرت نثرها التي الشكوك فإن مالحظتني: أذكر
قائمة تزال ال «جالسكو» يف ألقاه فلسفي خطاب يف مضنْي سنة ثالثني منذ
أن يغلب أنه كما الباحثني. من أحد ينقضها ولم قوة، من لها كان ما بكل
— ١٩٢٠ سنة هذا كتب — مضنْي سنوات ست منذ إليهم ُخيِّل الذين من كثريًا
القوات بتأثري ال الرسيع، واالنحالل الفساد دور يف ستأخذ الغربية املدنية أن
ُخيِّل ما بأن اآلن ويعتقدون لها، املمكن النماء حد بلوغها بتأثري بل العنرصية
قبل، من كانوا مما باملستقبل ثقة أقل بأنهم اليوم ليشعرون وهًما؛ كان إليهم
تلك الحرب، دون لتُحول عصبة كوَّنت قد العظمى األمم أن من الرغم عىل
خطاها التي الخطوات أكرب إنها وأنصاره االرتقاء دعاة يقول التي العصبة

األُوتوبي. املثل نحو اإلنسان

إيجابي أحدهما أثران: الطبيعة حوادث من حادث لكل كما فكرية حركة لكل
عىل ا رشٍّ السلب يكون وأن خريًا اإليجاب يكون أن النظام هذا يقتيض وال سلبي، واآلخر
يتفق وقد صحيًحا، هذا عكس يكون أن يتفق فقد الزمان، خطوب وتوايل الحوادث تتايل
التفاؤل فكرة يف نظرت ما إذا ذلك تستبني ا، رشٍّ اإليجاب وأثر خريًا السلب أثر يكون أن
ما بقدر الفكرة هذه فإن األخالق، عىل تأثريها جهة من اإلنسانية الجماعات مستقبل يف
أن فكرة تأثري تحت ُمْعِنتة ة ُمِمضَّ معارك إىل الحديثة مدنيته يف اإلنسان جماعات جرَّت
أوجه فأفسدت امليكانيكي، والتناحر الصناعية اإلنتاجية ارتقاء عىل معقود املنشود الرقي
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تغيريًا األخالق قانون من غريت قد املزالق؛ أوعر إىل باإلنسانية وقذفت الحقيقي االرتقاء
ذكره: مر الذي كتابه يف «بريي» األستاذ يقول ذلك ويف كبريًا.

العصور خالل الغرب يف األخالق قانون ر تحوَّ االرتقاء فكرة تأثري تحت
ونسب، بآرصة الفكرة هذه إىل يمت عظمى، مكانة ذي ملبدأ خضوًعا الحديثة
أن تريد ما بغريك «اصنع املعروفة حكمته وضع عندما «إيزوقراط» فإن
والعبيد، الهمج عىل هذه حكمته تطبيق يف هنيهة يفكر لم بك» غريك يصنع
قد القاعدة هذه ولكن اإلنسانية، كل عىل طبقوها واملسيحيني الرواقيني أن بيد
تطبيقها ع وسَّ بأن قبل، من تبلغه لم قصيٍّا مًدى الحديثة العصور يف بلغت
األعقاب نحو الواجب مبدأ فإن األيام، عنها تتمخض لم التي املستقبل أجيال
علت ما فكثريًا االرتقاء، فكرة املحدثون به ج توَّ تاًجا إال ليس والخالئف
ا مستَمدٍّ املقبلة، القرون سبيل يف التضحية بمبدأ العاملية الحرب خالل الصيحة
الحروب أخص وهي الصليبية، بالحروب هذا قابلت فإذا الفكرة. تلك من
النهاية فكرة أن وجدت الوسطى؛ القرون يف الغرب أهل أسالف بها قام التي
مزالق إىل دفعتهم قد العقول، بزمام آخذة وكانت األخروية، والغايات اإلنسانية

العميق. جوفها يف املوت لجة فوقها من وابتلعتهم املشاق، فيها تْهم أمضَّ

صيحة املستقبلة األجيال سبيل يف التضحية صيحة أن يف بخلدنا يدور شك من وما
هذه أن يجوز أال ولكن العالية. األخالق وروعة الفضيلة ُطالوة من كثري فيها مثالية
املثاليات إىل فتلجأ كوامنها األنفس يف يهيِّج الذي اليأس صيحة إال تكن لم الصيحة
واليأس الخوف فإن ما، غرض إىل الوصول سبيل يف االنفعاالت أعوزتها كلما السقراطية
هذه أن الجائز من وأليس أثًرا؟ النفس يف الحب من أبلغ — «ليكي» يقول كما —
تحركت التي األلسن تعي ما بقدر إال معناها من تعي ال قلوب عن إال تصدر لم الرصخة
سبيل يف التضحية مبدأ املبدأ، هذا يف أن عىل الورق؟ عىل خطتها التي واألقالم بها،
أين فمن الطبيعة، بعد ما وإبهام الغيبيات غموض من عظيًما لقسًطا املقبلة، األجيال
تضحي بأن جديرة املقبلة األجيال بأن السيوف شفار عىل بأنفسهم يضحون للذين أتى
سعوًدا كانت إن بدورها نعرف ال حروب ميادين يف السماح بيع مبيعة األنفس، سبيلها يف
الشك، مواطن من لكثريًا ذلك يف إن اإلنسانية؟ أجيال من يُخلق سوف ما عىل نحوًسا أو
االجتماع حاالت يف يجد أن وعىس أساس، غري عىل قائًما شكنا يكون أن نأمل أننا عىل

العميق. سباتها من ويفيقها رقدتها، من الجماعات يوقظ خطب
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والتجدد الفساد (2)

االجتماع يف (1-2)

بعد قامت التي الحاالت يف تفكر التي الحديثة املدرسة تلك فريمان أوستن الدكتور يمثل
قد الحرب هذه أن اعتبار عىل اجتماعية حاالت من التأمل يف وانبعثت العظمى، الحرب
نقضها فكرات عىل منهما األول العهد يف الناس ثبت عهدين، بني فاصًال ا حدٍّ وضعت
الحاالت عىل تطبيقها يمكن كنظريات الفكر عالم من بأثرها وذهب الثاني، العهد
املدنية يف حديثة نظريات لوضع قواعد تتخذ أن األقل عىل يستطاع مبادئ أو االجتماعية،
استبداد من أكثر الباحث انتباه يسرتعي الحديثة املدنية مظاهر من مظهر وأي اإلنسانية،
الطبيعية بيئته يف مؤثرة وتميض استعباًدا تستعبده اإلنساني بالنوع امليكانيكية اآلالت
كتابه يف يُدْر لم فريمان األستاذ أن ترى لهذا العصور؟ أبعد منذ حاجاته خلقتها التي
امليكانيكية اآلالت تحكم مركزها البحث، من دائرة يف يدور أخذ بل آخر، محور حول
جماعات تحوط التي البيئة يف امليكانيكية اإلنتاجية حياة تحدثه وما اإلنسان حياة يف
يف التأثري من الحيوية والقوة العضالت نصيب فإن وأَى، السُّ اآلثار من الحديثة املدنية
يف العمدة أن حني يف الفارط، القرن خالل رسيعة بنسبة يقل أخذ الصناعي اإلنتاج
العضلية والجهود اإلنساني النشاط سوى يشء عىل لرتتكز تكن لم عام مائة منذ اإلنتاج
أخذت قد املركبة اآلالت أن تجد فإنك اليوم أما اإلنتاج، سبيل يف األفراد يبذلها كان التي
فإن النقل يف الحال وكذلك اإلنسان، لجهود احتياًجا الصناعات أقل يف حتى مكانًا تجد
السري عىل إال فيها يُعتمد يكن لم األثقال وحمل آخر إىل مكان من واالنتقال السياحة
يف هنيهة يفكرون ال األقربون أجدادنا وكان الداجنة، الدواب ظهور عىل أو األقدام عىل
وسائل من وسيلة مستقلني االنتقال يف نحن نفكر كما إال ميًال ثالثني مداها يبلغ سياحة
ذُلًُال، السبل فيها وُسلكت الطرق فيها دت ُمهِّ مدينة داخل ميلني أو ميًال الحديثة النقل
عىل هذا األمتار، من مئات بضع نميش أن عىل سيارة، أو عربة نمتطي أن نفضل إننا بل
وإهمالها الخاصيات إغفال أن الطبيعي العلم يف اآلن املعروف الذائع من أنه من الرغم

والزوال. الضمور سبيل يف باألعضاء ويميض بل ذاتها، الخاصيات فقدان ينتج
من يستشم لم همجيٍّا رجًال القصية أفريقيا مرابض من تحرض أن استطعت إذا
املدنية أبناء إخوانه ورأى الرياضة مالعب من ملعب إىل بيده وأخذت شيئًا، املدنية ريح
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وقطع األثقال يحملون وغريهم يتسابقون، وآخرين الخشب، قطع فوق يقفزون الحديثة
كان ملا الطبيعية؛ خصائصها فيها وليوقظوا خاص نسق عىل عضالتهم ليمرنوا الحديد
يفعله ما ألن املرتيضني؛ هؤالء منظر من الحديثة مدنيتنا يف يراه يشء من عجبًا أشد

يريد. وقت أي ويف مختاًرا طبعه بحكم هو يفعله مدنيتهم بحكم هؤالء
تقدَّم َلضحايا العمال هؤالء فإن الصناعة، معامل يف العاملة األيدي إىل هذا أترك
التكوين الضعيف املعتل املريض إال منهم فما امليكانيكية، اآلالت مذبح عىل قربانًا
منهم أخذ األحالم، صغار األجسام عجاف فيهم واألكثر الرتكيب، املنحل البنية املضمحل
يف بمرض مصابًا إال منهم تجد فما أسنانهم فسدت وقد كبريًا، مأخذًا والضعف الهزال
هي مما كثريًا فأزيد بينهم الوفيات نسبة أما الهضمي، الجهاز يف اضطراب أو األمعاء
أن فريمان الدكتور هنا يقرره ما إىل نضيف الريف. وأهل الزراعية األقاليم ُقطَّان بني
من الرغم عىل أنه إدحاضه إىل سبيل ال بما أثبتت قد بها املوثوق الحديثة اإلحصاءات
متوسط ازدياد يف األمل فإن الحديث، العرص يف العالج ووسائل الطبيعية العلوم تقدم
عما ضعف قد اإلطالق عىل املجتمع طبقات كل بني عاًما ستني من ألكثر اإلنسان عمر
الحديثة املدنية جماعات أن عىل قاطع دليل وذلك الزمان، من َفَرط قرن نصف منذ كان
ترى هذا وعىل الناس، بعض إىل يخيل كما الصحية الرشوط فيه توافرت عيًشا تعيش ال
أصاب عظيًما فشًال إال تكن لم بالسكان، املحشودة املدن مدنية وهي الحديثة، املدنية أن

الرصفة. الصحية الوجهة من فيها نظرت أنت إذا اإلنسان

ويرى جليٍّا، فريى اإلنساني، التقدم حاالت يف النظر إىل هذا بعد فريمان دكتور ينتقل
ما فيها بما البيئة تنتاب تغايرات إىل راجع إما فهو مظهرين: البرشي للتقدم أن بحق
وإما األزمان، مدى عىل املتوارث واملران املايض تجاريب من اإلنسانية الطبيعة استخزنته
يف متنقلة به تذهب أن شأنها من وكان اإلنسان تكوين انتابت التي التغايرات تلك إىل
يسريان الوجهني هذين أن هذا فوق يعتقد وهو واالرتقاء. التهذيب من متتابعة درجات

الجماعات. يف تأثريًا متكافئني ويمضيان متساندين
الجملة وعىل الكامنة، صفاته من وغريت اإلنسان انتابت التي الداخلية فالتطورات
دكتور معتقد يف كانت ومورفولوجيٍّا، تكوينيٍّا عليه طرأت التي االرتقائي التهذيب رضوب
دراًكا وانتابته رساًعا عليه تعاقبت قد تكون أن رأيه يف وجائز األثر، بالغة كبرية فريمان
صور أما األوىل. الفطرية اإلنسانية عالم إىل الحيوانية عالم من الخروج شوط بدأ عندما
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الطبيعة تكوين يف حاسمة وطبيعة واضح أثر ذات كانت التي الخلقي والتكافؤ التهذيب
من وكان البرشية، الفطرة تضاعيف يف ثبتت تغايرات حدوث إىل فرتجع اإلنسانية،
أن يستطيع كيف بلغها عندما يدرك بدأ منزلة إىل اإلنسان مستوى ترفع أن طبيعتها
البعيد، املايض يف َكرَّة النظر رجعت إذا أنك غري إدراكه. لقوة الطبيعية العنارص يُخضع
يف رضبًا وصفناه الذي العهد هذا يفوق عهد إىل بك يعود الذي املايض ذلك إىل أي
إىل ترجع كانت اإلنساني االرتقاء أوجه أن رأيَت القدم؛ يف عراقًة ويَبُزُّه الدهور أحشاء
األوىل. الوحشية حياتها يف اإلنسانية بالجماعات أحاط الذي الوسط وفعل البيئة تأثري
ظروف من به أحاط بما اإلنسان ربطت التي الصالت تلك عىل وقعت التي التغايرات أما

الحرية. حاالت ألبلغ مثري العجب، أشد عىل باعث فيها التأمل فإن ومؤثراتها، البيئة
خفية جوفها من وخرج الطبيعة حجر من َدَرَج الذي األنسل الحيوان ذلك إن
وأخذ الحياة، يف األمل ضعيف الحيلة، قليل لقوارسها، معرًضا الوجود، عالم إىل متسلًال
تراه إن وما وتالله، جباله ويتسلق وحزونه، سهوله ويطوي السيار هذا سطح يجوب
بويالتها وتحوطه العتية، رياحها حوله من تتناوح العنارص ألعوبة إال ذلك جماع يف
تفوقه كانت التي والضواري السباع وفريسة الطبيعة أُْلِهيَّة إال تجده إن وما وكوارثها،
الذي وهو روعتها، بك تحفُّ التي املدنية عظمة بنى الذي اإلنسان بذاته هو وبطًشا؛ قوة
الذي الصغري العالم هذا به فأخضع جيل، بعد جيل عن وراثًة املعرفة كنز استجمع
ما أضعف من كان أن بعد الحياة، صور من به أحاط ما كل ملشيئته وسخر فيه، نعيش
يدبُّ ال مديدة أزمانًا عاش أن وبعد سالًحا، الِجالد يف وأوهنها حيلة، وأقلها قوة، فيها
متعقبة مكان كل من إليه تمتد املوت أسباب أن متخيًِّال إال األرض مناكب من منكب يف
فاغرة السماء، من عليه هابطة والعيش، اإلصباح يف آثاره مقتفية وكان، حل أينما خطاه
والعنارص. والبحور والصخور والنبات الحيوان من فيها ما األرضوكل من أفواهها عليه
ليستخرج القصية أغوارها إىل بالًغا األرض اآلن يحفر الضعيف الحيوان هذا
معها يتخيل برسعة، يجتازها هوائها طبقات ويمتطي وفيافيها، ِبيدها ويطوي كنوزها،
إىل البحار ويغوص يتحرك، ال ثابت أنه قدرة العْدو عىل وأبعدها رسعة الحيوانات أقىص
النرس عرفها ما ارتفاعات إىل الجو ويغىش أعماقها، إىل يبلغ أن الحوت يستطيع ال أبعاد

العنقاء. ارتادتها وال
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هذه من اإلنسان يجنيها التي الفوائد تعددت ما فكثريًا واألمن، السالم أزمان يف أما
حد إىل الحديثة باملستكشفات تتأثر أن من بد ال املدنية أن نتصور ما وغالب املخرتعات،
منهم عنها بالبحث وُخصَّ الفالسفة، نََشَدها التي الحال تلك إىل اإلنسان عنده ينتقل
فوق السالم أجنحة ت رفَّ ما عاكفني عليه ونميض االعتقاد هذا عىل نظل ديوجينيس،
بعد القتال غريزة فينا تنبهت الِجالد، طبول ْت ودقَّ الحرب ُصور يف نُفخ فإذا رءوسنا،
يمتطي وتوثب الحديد، يَدَّرع فهبَّ الناطق الحيوان يف التوحش فطرة وتيقظت كمونها،
يف الحرب ويالت أن عىل وتقطيًعا. قتًال اإلنسان بأخيه ليظفر إال ليشء ال السحاب،
آدم، أبناء من املحاربني غري إىل تعدت بل وحده، املسلح الجند تتناول لم الحديث العرص
وتَْهِصم أُلقمت، ما ِثقالها تطحن رًحى الوادعات والنساء واألطفال يب الشِّ عىل ودارت
الجد جنى ما تبدد هوجاء ويًدا والسعي، العمل جمع ما تحصد وناًرا أُلهمت، ما لهوتُها
العرص مخرتعات إال تنتجه ال هذا كل تذر. وال تُبقي ال والبرش، للحطام لوَّاحة والكد،
هي وما املدنية، عىل اإلنساني العقل نعم من أنها السالم عرص يف نتصور التي الحديث

سلطانها. عىل الخارج عليها، الثائر ابنها عىل الطبيعة نقمة إال الحرب حاالت يف
اإلنسان، عىل العقل نقم أشد من أنه فريمان الدكتور فيعتقد الطريان اخرتاع أما
أشد أنه هذا عىل ونزيد بل ذاتها، املدنية عىل مخرتعات من الفكر أخرج ما أخطر ومن
النزعات بها تسلَّحت وسيلة وأقوى الضعيف، حرية عىل قضاءً القوي به ع تذرَّ سالح
وغري املحاربني من التفظيع ونزوات القتل نَْهَمة من فيها ما لُرتيض الهوجاء البرشية

املحاربني.
إال ليست الشهوات وإرضاء واللذائذ الرتف يف االنغماس أن من اعتقاد عىل هو كذلك
يميض تراه ولهذا كياننا، يف البيئة تأثريات زيادة يف ُمْمِعنني طريقها من نميض وسائل

يقول: إذ ديوجينيس بكلمة تَيَّاًها معجبًا

يعيش أن يستطيع التي األشياء عدد بنسبة تقاس أن يجب اإلنسان ثروة إن
إليها. احتياج غري من

استجماع أن يف ريبة به تُحفُّ وال شك يُوِهنه ال اعتقاًدا َليعتقد فريمان دكتور فإن
بل السعادة، إىل يسوق ال وعمليٍّا أخالقيٍّا الفرد يرتقي أن غري من العدد وتكثري الثروة

إليها. تسلم التي الطريق إىل يؤدي وال
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دكتور رأي يف اقتُسمت قد اإلدارية التنفيذ وطرق الحكومات عليها تقوم التي النظريات
سياسيون وإما القوة، وفقدوا العلم يف تَنَطَُّسوا اجتماعيون فإما فئتني: بني فريمان

يقول: تراه ولذا العلم، وفقدوا القوة بثمار تمتعوا

نظامات خلقته الذي ذلك السياسة، لحرفة املمتِهن السيايس الرجل إن
غري املهن، ذوي كل بقية عن االختالف كل يختلف الحديثة، الديمقراطية
يكون ألن به تؤهل التي الصفات لكل فاقد بأنه إال بيشء عليهم يمتاز ال أنه

شئونها. تدبري أمر إليه يُوكل التي للرعية نفع ذا منصبه يف

يف ما وكل علم، من الحارض العرص يف السياسة رجل إليه يحتاج ما كل فإن
يعتيل كيف يَْفَقه أن يف ينحرص الحياة؛ تجاريب من به تزوده أن النيابة ُدور مستطاع
الترشيع، حكمة عن بعيد هو يده، قبضة يف يصبح أن بعد عليه يحافظ وكيف املنصب
الحاالت من تتخذ أن أردت إن فإنك وحكمها. الشعوب إرادة وفق السياسة فلسفة عن ناءٍ
َمثَل من وجدت ملا الحديثة، الديمقراطية لفوىضالنظامات ترضبه مثًال إنجلرتا يف القائمة
ُمَعدٌّ فيها البحر إمارة رئاسة أو إنجلرتا يف الوزارة رئيس كريسَّ أن تعرف أن من أبلغ
سمسار أو خمر مصنع يف عامل أو مطبعة يف حروف جامع أو أحذية لصانع اليوم منذ
حينًا والجموع األفراد عىل الحكومات سلطة فيه تزداد زمان يف هذا األعمال، بورصة يف

حني. بعد

يف عميقة نظرة وينظر اإلنتاج، حاالت يف البحث إىل هذا بعد فريمان دكتور بك يميض
به م ُقسِّ الذي األساس إن النهاية يف لك ليقول الحديثة؛ املدنية يف العمل اقتسام نظرية
فلست القديم، الفنان عىل يقيض أن شأنه من كان األخري اإلنتاجي االنقالب يف العمل
مدارس يف حتى كامًال، حذاءً يصنع أن مستطاعه يف أحذية مصنع يف عامًال اليوم تجد
ليكونوا إال يتعلمون ال بل فنانني، يصبحون كيف فيها يتعلمون ال النشء فإن الفنون

الصناعة. مدارس يف هذا من بأمثل الحال أن تجد ولست الفن، تُعلِّم معاهد مديري
يقف ال اإلنسان أن العالم نواحي يف اليوم القائمة الحاالت يف الباحثني كل يعرف
ما قاس إذا إال وعجز، وإرساف إسفاف من الحكومات إدارة تتضمنه ما حقيقة عىل
املستقلون األفراد بها يقوم التي الفردية اإلدارات يف بما الصفات هذه جماع من فيها
الحرب يف الجيوش رافقوا الذين العمل رجال كل فإن إدارة، وحسن وجدارة نظام من
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االعتقاد عىل أجمعوا قد الصحيحة، اإلدارة أحكام من شيئًا عرفوا قلَّما والذين األخرية
الجيش بها يدار كان التي القاعدة نفس عىل يدار أن املصانع من مصنع عىل ُقدِّر إذا بأنه
ومع الزمان. من واحد أسبوع بعد اإلفالس مهاوي يف يرتدى أن من بد ال فإنه املحارب،
الغور بعيدة الصدى رانَّة الحكومات وإدارة الشعبية امللكية صيحة نسمع فإنا هذا كل
التبدل معنى إال معنى من فريمان دكتور فهم يف تؤدي ال صيحة إال هي وما األسماع، يف
تجربة من تقم لم بنظام لإلنتاج، كوسيلة وثباته صالحيته عىل التجاريب دلت نظام من

النجاح. له تضمن التي الصفات من واحدة صفة فيه أن عىل واحدة
الحديثة، االجتماعية تحليل من سحيقة أغوار يف بك يمر أن بعد الباحث هذا يلبث ال
معه تبحث بك وإذا الجماعات، طبائع يف البحث أغوار من آخر غور يف بك يقذف أن
يف قائم نظام بقوة تُحكم منها كلٍّ صغرى، فئات إىل اإلنسانية الجماعات تقسيم يف
الفئات، من لغريها واملنافسة العناد صفة إال صفة من منها فئة يف تسود وال تضاعيفها،
بحثه من يخلص أن يلبث ال ثم مجموعها، يف الفئات هذه إليها تنتمي التي وللجمعية بل
يقول: إذ منها، تأملت أو فيها فكرت كلما بقلق إال تِحسُّ وال بحزن، إال تشعر ال بنتيجة

تلك الرعوي، والعطف املتبادل والحب الوطنية روح من اإلنسانية تبدلت لقد
العداء بروح بدونها؛ املدنية تقوم لن والتي املدنية دعائم أقامت التي الروح
الطماعية يف واإلسفاف االجتماعي بالجشع مشفوًعا الجماعات، بني املتبادل

املمقوت. والحسد

االجتماعية البيئة أثر (2-2)

تعريًفا يكون أن يتفق وقد تعريًفا، لها نضع أن يمكن قد االجتماعية؟ البيئة هي ما
يضع أن الباحث من يتطلب االجتماعية الحاالت يف البحث أن غري ملدلوالتها، جامًعا
املدنية معضالت درس عىل اإلكباب أراد من كل تزيد أمثاًال تعاريف من يحدد ما بجانب
وجماعاته اإلنسان حول القائمة الظروف حقيقة عىل وقوًفا االجتماع ومشكالت الحديثة
العلمي، البحث يف زمانها يميض كاد طريقة التعاريف وضع أن نعتقد أننا عىل املدنية.
كفاءة العقل يف تكون التي باألمثال املشفوعة املستفيضة الرشوح طريقة محلها لتحل
قائمة، ثابتة وحاالت واقعة مشاهدات من مقتَطعة الحديثة النظريات فهم عىل بها يُقتدر
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التاريخ علم يف األخص وعىل االجتماع، الحياة علوم يف األقل عىل املتبعة الطريقة هي هذه
الكثرية. وفروعه الطبيعي

لنصف ال بحثها يف نميض بل االجتماعية، للبيئة تعريًفا نضع أن نحاول ال لهذا
بل والحارضة، املاضية حاالته يف اإلنسان يف أثرت التي املؤثرات مختِلف من رضوبًا لك
آيته تنقلب األرض من بقاع يف البرش جموع تراكمت ما إذا البيئة أثر أن عن لك لنكشف

الجماعات. لكيان ُمهدِّم عامل إىل ارتقائي نشوئي عامل من
عىل عامًال ما جمعية يف األفراد تزايد فيها يكون حالة األوىل: حاالت؛ ثالث للبيئة
يسد أن من بد ال الفراغ من نواٍح البيئة يف يكون إذ وغلبتها، ورفاهيتها قوتها زيادة
البيئة تحتمل ال ا حدٍّ األفراد عدد فيها يبلغ حالة والثانية: الجمعية، أفراد تزايد فراغها
منهم، تحتمل أن البيئة تستطيع ما عىل األفراد عدد فيها يزيد حالة والثالثة: منه، أكثر
جماعات أن اآلن وسنرى والفناء. الفساد سبيل يف بالجماعات يميض مصطنع جوٌّ فيُخلق
يف بقدمها تَْدِلف بدأت قد وحيها، وَمْهِبط املدنية هذه عنوان أوروبا، يف الحديثة املدنية

االجتماعية. البيئة حاالت من الثالثة الحالة َمهاوي
إىل بك نرجع ولذا الثالث، الحاالت هذه عىل نطبقه مثًال لك نرضب أن اآلن نريد
نملؤها الزجاج من أنبوبة يديك بني ونضع الحديثة، البكرتيولوجية املعامل من معمل
امليكروبات، من قليلة كمية فيها ونزرع الجراثيم، نماء عىل تساعد جيالتينية بمادة
أو امليكروبات، أو الجراثيم هذه يف الحية، الخاليا بقية شأن باالنقسام لتتكاثر ونرتكها
من أجيالها يف ما قدر عىل جيل بعد جيًال تتكاثر فهي الحياة، صفة فاْدُعها شئت ما
منها خلية كل تنقسم إذ باالنقسام، تتوالد إنما ألنها خالًدا بقاؤها كان وإن البقاء، ِقَرص

بذاته. مستقالٍّ فرًدا منهما قسم كل يصبح قسمني، إىل
النقسامها تصلح بيئة األنبوبة، تلك يف باالزدراع عهدها ألول امليكروبات، بهذه يحيط
األفراد من محدوًدا عدًدا بها تعضد التي الرضورية املؤهالت كل تحوي إذ وتكاثرها،
آن بعد آنًا امليكروبات هذه عدد يزداد التكاثر طريق ومن فيها، ُزرع الذي العدد عن زائًدا
أن غري األول، العدد عن املتولدة أفرادها فيه تعيش أن يمكن فراغ كل البيئة يف تسد حتى
وسيلًة النسل عدد بها يحدد التي الوسائل من اإلنسان فيها بما اإلحياء تهب لم الطبيعة
عند واقًفا دواليك، متضاعفة رياضية بنسبة املتكاثرة األحياء عدد يحفظ أن بها يُستطاع
إذا امليكروبات أن تجد لهذا انقرايض، مؤثر إىل نشوئي عامل من البيئة نظام يقلب ال حد
العوامل من عامًال تكاثرها أصبح تعضد، أن البيئة مستطاع يف يكون مما ألزيد تكاثرت
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إذا فإنك واالنقراض، الفناء طريق يف رساًعا باألحياء يذهب تأثريًا ذاتها البيئة يف املؤثرة
أن تلبث ال امليكروبات، من املحدود العدد ذلك فيها يزرع التي الجيالتني أنبوبة الحظت
زمانًا الزيادة هذه نسبة عىل تستمر وأنها بدء، ذي بداءة كبرية برسعة تتكاثر تجدها
بعوامل ويشبعه جوها يفسد ال عدًدا األفراد من تحتمل أن البيئة مستطاع يف دام ما
فشيئًا شيئًا تقل أخذت قد التكاثر نسبة أن تجد حتى هنيهة هذا عىل تلبث ال ثم الفساد،
عدًدا تعضد أن عىل قادرة غري البيئة فيه تصبح الذي الحد ذلك عند تماًما تقف حتى
يتشبع حتى قليًال إال ذلك بعد يميض ال البيئة جو أن تجد ثم ماذا؟ ثم األفراد، من آخر
امتألت أن بعد البيئة مؤثرات مقاومة عن عجزت التي األفراد تفرزها التي السموم بتلك
تشبُّع زاد كلما ازدياًدا تُمِعن الفناء نسبة ثَمَّ من فتأخذ سعتها، عن ضاق بما جنباتها
ال التناقص، يف أخذت حد أقىص الفناء نسبة بلغت إذا حتى السموم، بهذه البيئة جو
املحطمة الجمعية فلول لترتك بل األفراد، من الباقية للبقية والبقاء الحياة مجال لتفسح
بعد فرًدا فتفنى التكاثر عن عاجزة التكوين ضعيفة القوى منهوكة البيئة صخور عىل
يدل أثر من الجيالتينية الكتلة تلك يف تجد ولن الوجود. عالم من تماًما تذهب حتى فرد
آثاًرا إال اللهم األحياء، جماعات من جماعة بها أهلت صالحة بيئة ما يوًما كانت أنها عىل
بفعل غشيتها التي الجماعة عىل واقعة والدمار الخراب مأساة عىل إال يشء عىل تدل ال

واالزدياد. التكاثر بفعل فنائي عامل إىل نشوئي عامل من تنقلب إذ البيئة،
منازل من به يحيط بما امليكانيكي اإلنتاج معامل من بمعمل األنبوبة هذه شبَّه
تربح أن العاملة األيدي تستطيع بما الجيالتينية الكتلة وشبَّه الصناع، ومساكن العمال
يف عما يزيد تكاثًرا بالتناسل العمال بتكاثر امليكروبات انقسام وشبَّه أيديها، جهد من
البيئات يف محتومة النتيجة أن تجد أن تلبث ال وأنت د، تُعضِّ أن العاملة األيدي طوق
بتكاثرها قلبت هي إن األحياء، كل عىل محتومة هي كما املبلغ، هذا تبلغ التي اإلنسانية

انقرايض. مؤثر إىل نشوئي مؤثِّر من البيئة نظام املصطنع وحشدها

االجتماعي الكائن تحليل (3-2)

حياة للجماعة أن ليثبت سبنرس»، «هربرت مة العالَّ وضعه اصطالح االجتماعي الكائن
الفرد تكوين بني مقاِرنًا بديًعا تطبيًقا هذه نظريته طبق ولقد الفرد. حياة تشابه خاصة
درست ما إذا نظريته صحة يف ريبٍة من نفسك يف تخلق ال مقاَرنة الجماعة وتكوين

عناية. من تستحق بما فكرته
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املقارنة يجعل ال أمر عن غفل قد االجتماعي الكائن يف كتب ما جماع يف أنه غري
بينهما املقارنة يجعل إنه فقل شئت إن بل الوجوه، كل من تامة والجماعة الفرد بني
الجماعات يف أبحاثك يف مضيت إن ألنك االجتماعية؛ األبحاث يف النقص مبادئ من ً مبدأ
أن يمكن التشابه من تامة أوجًها والجماعة الفرد بني أن معتقًدا سبنرس، منحى منتحيًا
الحق عن البعد جهد بعيدة مفارقات يف القدم بك زلَّت اآلخر، يف بما أحدهما يف ما يقاس
الدكتور مة العالَّ األستاذ به ظفر قد سبنرس الفيلسوف أغفله الذي األمر ذلك الثابت.
علوم أنوار من البحث بثق بما مستعينًا إال إليه وصل وما القيِّم، مؤلَّفه يف فريمان أوستن

الحياة.
ال كبريًا فرًقا والجماعة الفرد بني بأن مقتنًعا أبحاثه كل يف فريمان الدكتور يميض
الفرق هذا وينحرص الدليل، ومتانة الربهان قوة من أوتيَت مهما النظرية املباحث تسده
أن حني يف بسيطة، وحدات من مكون الرتكيب، عويص كل هو إنما الفرد أن يف عنده
القضية هذه الرتكيب، عويصة وحدات من مكون بسيط كل هو إنما االجتماعي الكائن
البيولوجيا، مباحث روعك يف تلقيها أولية مبادئ من تأملك مثل حقيقتها عىل يظهرك ال
حقيقة عىل نهايته بلغت ما إذا تقف شوط يف فريمان دكتور طريق من بك نميض لهذا
الحاالت يف بالغ أثر ذات بنتيجة ذلك بعد من ولنخلص هذا، بقوله يثبت أن يريد ما

حولنا. من القائمة االجتماعية
طريق من التكاثر عىل قدرة منها كل يف خاليا من الحية األجسام كل تتكون
وكذلك الحياة، بصفة تتصف التي األجسام وحدات هي الحية الخاليا هذه االنقسام،
والعظام األعضاء من فيه ما كل يرتكب منها حية خاليا من يتكون إنما فإنه اإلنسان،
إعادة يمكن الرتكيب بسيطة الوحدات هذه ذلك، غري إىل واألغشية واألنسجة والرشايني
ورشيكه داروين زميل ووالس العالمة قال كما كيماوي معمل يف ُحلِّلت إذا ثانية تركيبها
إنسان منها تركب إذا البسيطة الوحدات هذه أن غري الطبيعي، االنتخاب نظرية وضع يف
تفكر أن دليًال تركيبه عويص عىل وكفى التكوين، متخالط الرتكيب عويص كالٍّ أصبح
وامتداده عقله وفيض روحه وتوثُِّب نفسه ونزعات وَخَطَراته وتفكرياته انفعاالته يف قليًال

الفلسفة. من املجهول العالم أعماق إىل وتغلغله املنظور العالم وراء ما إىل بالفكر
الكائن وبني الرتكيب العويص الفردي الكل هذا بني يقارن أن سبنرس يريد
تلك الرتكيب بساطة حيث من تضارع الجماعة فإن تكوينه، بساطة عىل االجتماعي
ذلك وحدات من وحدة كل أن حني يف الحي، الجسم منها يتكون التي الحية الخلية
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وعىل األوىل. الحية الخاليا تكونه الذي الرتكيب العويص الكل ذلك بذاتها هي الكائن
تكوينًا الحية الكائنات صور أحطِّ من االجتماعي الكائن أن فريمان دكتور يعتقد هذا
الخاليا بني تجد ما الرتابط من له املكونة وحداته بني تجد ال إنك إذ تركيبًا، وأبسطها

الطبيعة. يف الحية األجسام أدنى تكون التي

الناس مىض االجتماعي، الكائن يف الثابتة بنظريته فريمان الدكتور يديل أن قبل من
يََراع ابتدعها التي الطريقة تلك عىل الفرد وبني املفروض الكائن ذلك بني املقارنة يف
إصالح عىل العمل بأن قانعني االجتماعي»، النظام علم «مبادئ كتابه يف سبنرس مة العالَّ
ذاكرين غري األفراد، حالة إصالح إىل يؤدي أنه شأنه من األجزاء مرتابط ككائن الجماعة
االرتقاء مناهج من منهج يف يلتقيان يجعلهما ال فرًقا والفرد االجتماعي الكائن بني أن
طريق من ليصلح الفرد؛ أي الرتكيب، العويص الكل بذلك اإلصالح بدأ إذا إال والنشوء،
طرق يف النظر آية انقلبت هنا االجتماعي، الكائن أي التكوين، البسيط الكل إصالحه
مىض هذا وعىل االجتماعية، املباحث يف الفكرة انقالب طريق من االجتماعي اإلصالح
مستحيل أمر الفرد إصالح بغري الجماعة إصالح بأن موقنًا كتابه يف فريمان الدكتور
الخصائص غريب من فيه وما الرتكيب عويص من فيه ما عىل الفرد وأن وعمليٍّا، نظريٍّا
وانحطاط الرتكيب بساطة من رأيت ما عىل وهي ا، تامٍّ امتصاًصا الجماعات امتصته إن
تمتُُّعه حيث من االستقالل تامِّ كفرد مؤهالته كل تقيضعىل بحيث الحيوية، الخصائص
العجز حاالت يف تطوًُّحا إال يزيده ال هذا فإن الطبيعة؛ وهبته التي ومواهبه مزاياه بكل
يجني ال والكفايات املواهب يف وضعف الخصائص يف بنقص إال عليه يعود وال والفساد،

الجماعات. إال ثمارها
وإظهارها الحديثة، املدنية نظامات نقد من فريمان أوستن الدكتور فرغ أن وبعد
بواعث من كثري فيها وأدلة براهني إىل مستنًدا والفساد، والسقوط اإلسفاف بمظهر
الحوادث تزكيها واستقراءات قيمة استنتاجات من تضمنته ما عىل والجالل، الروعة
عىل بجماعها لينحي االبتكار، قوة من الطبيعة به َحبَتْه ما وجمع ُعدَّته هيَّأ واملشاهدات؛

الحديثة. املدنية يف وأثرها امليكانيكية اآلالت
له وليس به، الخاصة بقوانينه محكوم مستقل عنرص امليكانيكي اإلنتاج إن يقول:
ينزع امليكانيكية اآلالت ارتقاء وإن بسعادته، أو اإلنسان بحاجات رضورية عالقة من
اضمحالل أما «األوتوماتيك». اإلرادية غري الحركة استخدام زيادة إىل آن كل ويف دائًما
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من وقصٌد اآلالت، تدور أجلها من فنتيجة وطبيعيٍّا، ومعنويٍّا أدبيٍّا وإفسادهم العمال
غاية من األمر لهذا ليس وأن «امليكانيكا»، اآللة علم يف املعروفة سننها عىل تجري أجله
ملجأ ال الذي نشاطه ميدان ومن الطبيعة، له هيَّأته الذي مجاله من اإلنسان يخرج أن إال

غريه. له
التي البقعة وجه غريَّ فقد األرض، هذه اآلالت به احتكرت الذي االستبداد أما
والخصاصة، الفقر من برضوب عليها وناء الشقاء، من سدوًال عليها وأرخى نسكنها،
وتلحظها الناس، أوجه عىل مسطورة تراها واالنقباض الحزن من بمسحة غشاها كما
الوجوه عىل انطباًعا أكثر وتلفيها الصناعية، البقاع يف أوغلت كما مالمحهم عىل بادية
املدنية يف تعتمد التي العظمى املراكز إىل خطاك جرَّتْك أنت إذا لألنفس، التزاًما وأكثر

امليكانيكي. اإلنتاج عىل الحديثة
حسن من رقعة الوسطى، القرون يف األخص وعىل األول، العرص يف املدنية كانت
يف ما وتضاعف جماًال، األرض طبيعة يف تزيد الشكل، وجمال االختيار وسالمة الذوق
فإنها الحارض، العرص مدنية من العكس عىل االتساق، وباهر الصنعة بديع من منظرها
يف ليعيشوا ال الناس فيها وُجمع حشًدا، األنفس فيها ُحشدت البيوت من خلية إال ليست
بهم، الحافِّ املصطنع الجو حاجة تقتيض كما بل حاجتهم، تقتيض كما الطبيعة هدأة
ويضاعفوا اإلنسانية مصائب من ليزيدوا بل ولذائذ، نعم من الطبيعة يف بما ليُمتَّعوا وال
الرشاعية السفينة فإن العباب، ماخرات يف نظرت إذا الحال وكذلك الحياة. كوارث من
بواخر أما الرتكيب، وبساطة الشكل جمال فيها يتمثل الفن من حية َلقطعة القديمة
بقوتها أنها إال يشء من فيها وليس الوضع متناسقة غري املادة من فكتلة الحارض العرص
الوحشية القوة حيازة عىل العمل يف الحديث العرص نزعة تمثل إنما وضخامتها وعظمتها

مستطاع. طريق بكل
أن عن يغفل ال أن اآلراء هذه يقرر وهو فريمان الدكتور عىل الواجب من كان
تنكشف ولم منتهاها، بعُد تبلغ لم وثورة انقالب عرص هو إنما فيه نعيش الذي العرص
الحارض، العرص تناحر إىل الوسطى القرون وداعة من اإلنسان انتقال فإن غمرتها، بعُد

مطلًقا. ال نسبيٍّا كائنة، هي كما اإلنسانية األشياء عىل حكمنا يجعل ألمر
يف الزمان، تكوينها من فرغ حادثات يف قاطًعا حكًما نحكم أن مستطاعنا يف
ويف حاسم، برأي فيه نديل وأن الربوتستانتي اإلصالح عرص عىل نحكم أن مستطاعنا
الفرنسوية، الثورة يف أو بونابرت نابليون يف أو القديمة الحروب أثر يف ننظر أن ُمْكنتنا
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رشرها يزال ال انقالب ثورة يف أما به. نقنع برأي األشياء هذه من كل يف نقيض وأن
حكًما فيها نحكم أن املتعذر فمن رءوسنا؛ يظلل غبارها يزال وال حولنا، من يتطاير
الفلسفة. معني نُنضب ولم العلم نزعة أرضينا قد ذاته الوقت يف ونكون بصحته، نقطع
قرن أرباع ثالثة يف وقعت التي الحوادث من تتخذ أن أردت إذا فإنك مثًال: لذلك خذ
الفكر تطور يف تضعه تاريخ يف نظرك منها تبدأ ارتكاز كنقطة حادثًة الزمان من َفَرط
دليل هذا ويف منها، تبدأ ابتداء نقطة يكون أن يصح واحد حادث عىل وقعَت ملا خاللها؛
تزال ال الحديثة املدنية حياة إىل الوسطى العصور حياة من االنقالب ثورة أن عىل ثابت
تاريخ يف أرَّخ من أشهر مرتز»، «تيودور مة العالَّ عجز ولقد ومعاولها. بفئوسها قائمة
القيصَّ نظره منها يبدأ ابتداء نقطة عىل يعثر أن عن عرش، التاسع القرن يف الفكر
للفكر وأبينها ثمرة، وأنضجها االجتماعية، بالحوادث العهود أحفل هو عهد تاريخ يف

قال: صورة،

ت امتصَّ عظيمة وحوادث فاصلة حركات بقيام التاريخ عصور بعض ت ُخصَّ
والتخيلية، العقلية العنارص كل فيها واندمجت النشيطة، العاملة القوى كل
القوى كل لتُخضع إما بأمرها، ة مستبدَّ مضت قد الحركات تلك أن فتجد
بعينها، فكرة تثبيت أو معني غرض إبراز سبيل يف للعمل ما عرص يف املنبعثة
ه يوجَّ والِجالد، التنازع من جوٍّ إىل يشء كل أمامها جرفت وقد نلفيها أن وإما
تلتف الذي الرئييس الحادث تزكية إىل والقوى الصور مختِلف من فيه ما بكل

والعنارص. الفكر قوة حوله من
يقص التي الطويلة القرون تلك منها كثرية، التاريخ يرويها التي واألمثال
النرصانية، الكنيسة فيها أينعت التي األوىل والعصور اليهودية، تاريخ أخبارها
اإلصالح وزمان البابوات، سلطة املدنية أفق عن فيه تكثفت الذي والزمان

الفرنسوية. الثورة وعهد الربوتستانتي،
عن البحث أعوزنا ملا العصور، هذه مثل يف الفكر دراسة إىل عدنا فإذا
عىل نعثر أن الهنيِّ من ألن منها؛ نبدأ ابتداء نقطة أو عليه نرتكز مرتكز
من العبقرية ويبعث الكائنة، القوى كل بحركته يحرك الذي الذريري سيارها
كعرص عرص ففي رقدتها. من العقلية واملواهب الكفايات ويوقظ مكمنها،
وصور به، الخاصة السياسات يف نتكلم أن يمكننا مثًال الربوتستانتي اإلصالح
أنتجها، التي العقلية املنتجات وكل والفن، واألدب والفلسفة أنْبتها، التي الدين
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وجوه من وجه كل عىل نقع أن من بد ال بأننا موقنني بحثنا يف نميض وأن
عىل نقف وأن العرص، خطاها التي االرتقائية الخطى كل وعىل العام، التقدم
ملن وإنه ناقضته. أم معتقدنا أأرضت سواء فيه، ذاعت التي الفكرات كل
يتضمن ال — عرش التاسع القرن — فيه أؤرخ الذي العرص أن الجيل الظاهر
عالم عىل املطلق سلطانها وتبسط القوى تمتص التي الحوادث تلك من حادثًا

الفكر.

عرش، التاسع القرن حوادث من كثريًا عدَّد أن بعد الكبري مة العالَّ هذا ذكره ما إليك
لتؤثر أو عنارصه من لتغري الفكر حولها من يلتئم التي الحوادث من ليست أنها ُمظهًرا

االجتماع: يف

عرش؛ التاسع القرن به جاد عقل أكرب أنتج ما إىل النهاية يف نرجع ولقد
الذي «فوست» كتاب إىل نرجع قد عليها، نرتكز ابتداء نقطة منه لنستمد
به جاء ما ألعمق مثاًال لنتخذه إليه نرجع قد «جوته»، النوابغ نابغة أخرجه
يتنقل إذ واآلمال، الشكوك من فيها بما الفكر صور من عرش التاسع القرن
املحفوف بالنور الفائض العلم ميدان إىل املوحش الفلسفة تيه من كاتبه بك
املستورة الفردية الحياة أغوار أقىص إىل بيدك ليأخذ أو والطمأنينة، باإليناس
بما واإليمان، الديني املعتقد مطمأن يف بك ليقذف العالم، هذا ظواهر وراء
التوبة إىل عنها والرجوع الخطيئات بطبيعة املحيطة الخفية األرسار من فيهما

واالستغفار.

يقول: ثم

االرتكاز بؤرات من أية وعىل الطويل، سفرنا نبدأ النقط تلك من أية من أننا عىل
الفسيح امليدان ذلك من يدينا بني ما عىل نلقيها نظرة أول لدى أبصارنا تقع
عقولنا يف يتحيز واحًدا مظهًرا هنالك أن نجد نواحيه؛ نستكشف أن نريد الذي
بالجنة ليس الفسيح امليدان ذلك أن روعك يف يلقي ما رسعان البدء، منذ
فيه تزوَّد أن ل تؤمِّ الذي املكان هو وليس والهدوء، بالسكينة فيها تطمح التي
وليس ولني، ِبَدَعة حصاده وتجمع بذره تبذر الذي الهادئ العمل بمهيِّئات
خشونة عن البعيد بالسالم فيه تظفر الذي العمل واقتسام التعاون منبت هو
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العنرصية القوات تناولتها بأرض يكون ما أشبه َلميدان إنه والِجالد، الرصاع
تفرق ال شوهاء فرتكتها التدمري؛ بعواصف العتية الزالزل وانتابتها بالتخريب،
عىل أخذوا أناس بضعة عىل ذلك فوق لتعثر وإنك واألخدود، صعيدها بني
وآخرين السلف، املايضونقائصخلَّفها أحدثها فجوات منه يسدوا أن عواتقهم
وهؤالء، أوالء غري عىل وتقع جديدة، قواعد عىل جديدة أسس تشييد يف آخذين
أولئك حتى الرتاث، اقتسام أو امللك حيازة عىل متصارعني متنابذين فتجدهم
آمنني، بهم الحافِّ املجتمع طبيعة ترتكهم ال مصانعهم يف الوادعون العمال
الذين شكاوى تهزهم أو املعارك، تلك يف االشرتاك إىل الظروف تدعوهم بل
عطىش مراقدهم من فيَُهبُّون والجاه، السطوة أهل مظالم من يجاورونهم

وانكسار. هزيمة َكْلَمى ويرتدُّون رصعى،

القرن يف فشت التي النزعات بني دت وحَّ التي القوات طبيعة يف رأيه ذلك بعد وإليك
قال: واإلنتاجي، الفكري االنقالبني عرص عرش، التاسع

انبثَّت التي املؤثرات بني دت وحَّ قوة من عرش التاسع القرن يف كان إن أنه عىل
الطبيعة أعماق يف دفينة ظلت بل الحياة، وجه عىل طافية تظهر لم فإنها فيه،
ظلت قد بسبب، حلها إىل نبلغ أن عاتقنا عىل أخذنا التي واملعضلة البرشية.
يظهر لن فإنه إبرازه، سبيل يف مجاهدين قضينا الذي الغرض وكذلك مسترتة،
االستنتاج طريق من يدرك أن يمكن غرض أنه نعتقد إذن مقنَّع، غري سافًرا
الذي الغرض بأن نوقن هذا وعىل حًرصا، وال تحديًدا له نستطيع فال وحده،
يظهر لم — عرش التاسع القرن يف أي — وجاهدنا وشقينا عشنا أجله من
الربوتستانتي اإلصالح عرص خالل عاشوا للذين ظهر كما بينًا، ا تامٍّ ملشاعرنا
فلسفة إىل األمر هذا لوال بأنفسنا سقنا ملا وإال الفرنسوية، الثورة عرص أو
بالتساؤل: مختتًما عرش التاسع القرن انتهى وملا و«املجهول»، «الالشاعرية»

الحياة؟» لهذه قيمٍة «أَِمْن

عرص يف وقلقه وتََهوُّشه الفكر عالم «مرتز» مة العالَّ بها صور التي الصورة هذه
االجتماع. عالم يف واختالًطا تهوًُّشا عنها تقل وال تقابلها صورة لها الحديث؛ االنقالب
نتاج أنهما يف تلتقيان األسباب َمنَازع من بينهما ما بعد عىل الصورتني هاتني أن عىل
عن نغفل ال وكذلك الوسطى. القرون حياة من اإلنسان بها خرج التي االنقالب لثورة

38



الحديثة املدنية معضالت

ال أننا فكما كثرية، وجوه من صحيحة أنها أظن بنتيجة املقارنة هذه من نخرج أن
تاريخ من التأمل يف نقضيه طويًال سفًرا منها نبدأ ارتكاز نقطة عىل نقع أن نستطيع
يف للبحث أساًسا نتخذها ارتكاز نقطة عىل نعثر أن يحتمل ال كذلك الحديث، الفكر
والثورة الفكرية الثورة الثورتني؛ كلتا ألن ذلك حولنا، من القائمة االجتماعية الحاالت
عىل الحكم يمكن محدود نظام عن غمرتهما تنجِل ولم قائمتني، تزاالن ال االجتماعية،

ثابتًا. حكًما اإلنسان مستقبل يف تأثريه
يقول: فنراه فريمان، الدكتور إىل هذا بعد نعود

غري اإلنسان بيئة تركت قد امليكانيكي اإلنتاج مدنية تقدمت التي املدنية إن
فلم الفساد، عوامل من بعامل مغزوَّة غري جوها، يفسد جديد بيشء مدخولة
ظلت مخزوناتها أن كما مظاهرها، يشوه جديد عنرص البيئة تلك يف يدخل
مهما األوىل العصور مدنية أن عىل كاملة. تامة ُحفظت وثرواتها منقوصة، غري
إال تزْد لم الصور هذه فإن اإلنسان، حياة عىل االنعكاس صور من فيها كان

ورفاهيته. اإلنسان لعيش صالحية أكثر األرض جعلت مضاعفات

اإلنتاج عرص يف اإلنسان فإن الحاالت، كل أثره عمَّ انقالبًا الفارط القرن شهد لقد
امليكانيكي اإلنتاج عرص يف عيشه أن حني يف بيئته، خريات من منتًجا عاش قد اليدوي
يف ذلك والحديد، الفحم بغري له بقاء ال عنرص املنتجة اآللة إن املال، رأس عىل محمول
العالم تكفي ال األرض باطن يف املخبوء الفحم كمية أن يعتقدون اإلحصائيني كل أن حني
فيها تكفُّ إرضاب فرتات تنتابه قد استخراجه عىل العمل أن بفرض السنني، من ألًفا
الزوال يف آخذة فإنها الغابات، يف الحال وكذلك األرض، سطح إىل إخراجه عن األيدي
نزيل الطبع، ورق من إليه تحتاج بما األخص عىل والصحف الجرائد لتزود رسيعة بنسبة
لإلنتاج بمدن النارض الفردوس ذلك من لنتبدَّل األرض سطح من الغابات هذه اليوم
حني يف الجرائد، لنصدر العظيمة الغابات نجتث دْوحتها، وتَذْبُل اإلنسانية فيها تضعف
كفاءة الغابات، من غابة عىل أرشفنا ما إذا فكرنا، يف تكون قد واستسالم هدوء نظرة أن
به تُحىش ما كل من اإلنسان نفع إىل أدنى هي عظة؛ الطبيعة من ندرك أن عىل بها نقتدر
وثَيِّب الكالم، سقط من بتحريرها القائمني رءوس بها تفيض دروس من العالم جرائد

القول. من
امتألت التي القذرة الوِخمة املدن تلك يف الحديثة امليكانيكية اإلنتاجية مظاهر تتجىل
ينبت حيث املنظر، البشعة املداخن من باسقة غابات تجلِّلها اإلنتاج بمعامل جنباتها
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أخرجت ما أقذر من محشودة جموع تسكنها املتالصقة املنازل من جموع أصولها تحت
الدخان من كثيف نَْقٌع رءوسهم فوق ارتفع وقد وحواء، آدم بني من التاريخ عصور
ذلك موجة تَْطُمو وقد فساًدا، تزيده الفحم من بفضالت الفاسد هواءها يُشبِّع األسود
صح ولو اإلنتاجية. املعامل يحوط الذي الريف صفاء ليفسد أمياًال الفضاء يف النقع
بارئ وأن الخالق، صفات من صفة الجمال أن يثبت أن يريد الذي الفلسفي الرأي ذلك
الرتكيب، وقبح الَخلق ودمامة املنظر بشاعة يبغض ما بقدر يشء من يبغض ال األشياء
اإلنساني الفكر أبرز ما أبغض من هي الحديثة مدنيتنا أن يف يشك ال فريمان دكتور فإن

هللا. إىل
الحديثة املدنية جماعات عىل امليكانيكية اإلنتاجية مؤثرات فريمان الدكتور ويحرص

أشياء: ستة يف
ابتكاره، وقوة الذاتية مهارته عىل يعتمد كان الذي القديم الفنان عىل القضاء األول:
بال تدور آللة عبًدا زمانه يقيض العجز، كل عاجز أو ماهر نصف بعامل منه والتبدل

منها. أو منه اختيار
الصغرية. املحلية الصناعات عىل القضاء الثاني:

منها والتبدل ومطالبه اإلنسان حاجات تالئم التي اليدوية املصنوعات ضياع الثالث:
العرص منتجات يف تسود التي الصفة أما امليكانيكي، اإلنتاج مصانع تخرجها بأشياء
السعر يف وهبوط الكيفية، يف وفساد الصفة يف نقص مع الكمية يف فزيادة الحديث

الصناعة. يف بفساد مقرون
اإلنتاج. يف العام املستوى نزول الرابع:

واالحتقار. السخرية بعني املصنوعات إىل والنظر اإلرساف عادات ذيوع الخامس:
يف يراَع لم أشياء يف النظر عىل بإدمانهم األفراد يف العام الذوق إضعاف السادس:

اتساق. إىل إنتاجها يف يُنظر ولم ذوق، صنعها
املدنية إن فريمان: دكتور بنظرية قانعني مضينا إذا يقال، أن يمكن الجملة وعىل
كربى طامة أنها قريب عما وسنرى الفرد، أصاب ا تامٍّ فشًال كانت الحديثة امليكانيكية

الجماعات. عىل
عىل الحديثة امليكانيكية اإلنتاجية تأثري يُظهر اآلن حتى فريمان األستاذ مىض
وهل مجتمًعا؟ اإلنسان عىل اإلنتاجية هذه تحدثه تأثري من هنالك فهل فرديٍّا، اإلنسان
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العام املجتمع إىل الفرد تتخطى الحديثة اآلالت مدنية يف الفرد تنتاب التي املؤثرات تلك
األوىل، الطبيعية حياتهم وحلَّلت األفراد طبيعة من أفسدت كما وتحليًال إفساًدا منه لتنال
البعد من فيها الحديث، العرص أوضاع من مصطنعة بيئة الفطرية بيئتهم من لتهم وبدَّ
بأن القول وبني الحقيقة بني البعد يف ما بقدر سعادته ومقتضيات اإلنسان حاجات عن
أما املادي. العالم نظام يف بضلع تأخذ ال الجاذبية وأن الشميس النظام مركز األرض
العرص حاجات أنتجته الذي الفساد أثر أن يف اليقني ثابت اإليمان فشديد فريمان األستاذ

األفراد. يف فعًال منه الجماعات يف يقل ال امليكانيكي اإلنتاج عىل املرتكزة الحديث
العصور. كل يف اإلنسان انتاب ثوري انقالب َألكرب الحديث اإلنتاجي االنقالب إن
وُهيِّئت السعادة بواعث كل تضمنت ببيئة محوًطا عيًشا األوىل العصور يف العامل عاش
فإن كثرية كانت العمل ساعات أن من الرغم وعىل واالطمئنان، الراحة عوامل بكل
ما وغالب قواه، تهبط أو لتثقله تكن لم العامل عاتق عىل تُلَقى كانت التي الواجبات
يعكف الذي العمل حول تدور أو املوضوعات مختلف تتناول أحاديث العمل يتخلل كان
عمله ساعات يحدد كان نفسه، سيد كان العامل فإن هذا عن وفضًال العاملون. عليه
يعود وبذلك عمله، ثمرات بنفسه يبيع وكان يريد، كما عمله ثمار يقيم وكان يشاء، كما

غريه. دون له حق هو الذي الربح كل عليه
هذا عىل ترتتب التي النتائج أوىل فإن امليكانيكية، اإلنتاجية بتأثري هذا كل تغري لقد
توزيًعا العام املجتمع عىل توزع كانت التي العمال جمعية تتحلل أن الكبري االنقالب
األيدي الحديثة اإلنتاجية جمعت انحاللها تم فلما والظروف، الحاالت مقتضيات تفرضه
مغايرة السلوك آداب يف ومذاهب أخالق عىل وطبعت عادات عىل ت َقَرسَ جموع يف العاملة

سلوكها. وآداب وأخالقها الطبقات بقية لعادات املغايرة كل
خالل أحدثت خاصة مشاعر كوَّنت قد الحديثة املعامل خلقتها التي الحاالت إن
االنحطاط، ورضوب باملفاسد ُملئت الحياة صور من جديدة صورة مضنْي سنة خمسني
بكل مقرونة العمال، أنفس يف والقلق البغضاء روح ازدياد اآلثار من فيها ما أَبنَْي وكان
إرضاءً الخصام، وحب والَغرْية واألنانية كالحسد املرذولة، الصفات من إليه تسوق ما
النتيجة وكانت الحديث. االجتماعي النظام خلق من بذاتها هي لشهوات وقمًعا ملطامع،
طريق يف بالعمال تذهب ال استبدادية نظامات فيها تتحكم جماعات العمال يكون أن
لريتدُّوا وِجالد، رصاٍع عطىش معاملهم جنبات من يَُهبُّون حيث إىل إال تقودهم وال الخري

وانكسار. هزيمٍة َكْلَمى
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حياة إىل تحوطه التي الظروف بمقتىض ميَّاًال الحديث العرص عامل أصبح
من املفكرين ذهن يف تؤدي ال التي تلك «الضمامية»، فسمها شئت وإن االشرتاكية،
عىل قربانًا الشخصية وتضحية الصحيحة الفردية الذاتية فقدان معنى من أسمى معنًى
الصناعة حياة إىل يعود أن يف التفكري عن بعيًدا تراه وكذلك الحديثة. االجتماعية مذبح
الحياة طعم يَذُْق لم ألنه إال هذا يف التفكري عن ينرصف ال أنه عىل األوىل، اليدوية
عاجز هذا من الرغم عىل وهو وجوًدا، لها أدرك وال معنى للحرية يفَقْه ولم االستقاللية
شاعًرا االجتماعية، حياته يف منغمًسا تراه ولهذا منفرًدا، بأََوده يقوم أن عن العجز كل

عنها. االنفصال عن بعجزه
وجود لإلنسان كان أن منذ األرض أقلَّته عامل أعجز هو الحديث العرص عامل إن
الدكتور كتاب من هذا عىل يدلُّك وال الفنية، مهارته كل َفَقَد عامل هو سطحها، عىل
تَُدقُّ تكد لم الحرب هذه فإن العظمى، الحرب خالل قامت بحالة كاستشهاده فريمان
املقاتلني، صفوف إىل لينضموا مصانعهم من العمال خرج حتى ُصورها يف ويُنفخ طبولُها
من الضد عىل كان الحال ولكن اإلنتاج مصانع يف العمل يتعطل أن املنتظر من وكان
ولفتيات املدن يف املستولني العاطلني من لفئات املجال أفسح قد العمال ذهاب فإن هذا،
أيدي يف كان لو كما ، وبهنَّ بهم املصانع يف العمل سار وقد القانعات، الوادعات الريف

عليه. املدربني العمال
املصطنعة، البيئات مفاسد من الحديثة املدنية أصاب ما فأكرب النقابات نظام أما
من يخلق وال الديمقراطية، مبادئ ألبسط مناقض االجتماع، لحاجات مضاد نظام فهو
من الهادئ العامل فينقلب املجتمع، طبقات لجهود املضيِّع املفني للتنازع جوٍّا إال يشء
بحث يميضيف وعليه فريمان الدكتور يقول بهذا مخرِّبة. ُمهدِّمة يد إىل ُمشيِّدة منتجة يٍد
الحديثة، اإلنتاجية تأثري تحت تبدَّل قد املوروث العامل ُخلُق أن لك ليثبت مستفيض،
والقناعة الهدوء أثر أخالقه من تستقرئ كنت الذي القديم الصانع ذلك اليوم تجد فلست
أمهر أو فنٍّا أرقى يصبح أن يف ال طمًعا، ُملئ عامًال تجد بل يديه، بني بما والرضا
من به يستِذلُّ مال رأس صاحب مالًكا بذاته يصبح أن يف ولكن إنتاًجا، أكثر أو يًدا
وأكثر طبيعة منه أزكى يكونوا أن يتفق قد الذين هللا، عباد من غريه أعناق امللكية طريق
وما عزيمة، العمل عىل وأصح ذهنًا االبتكار يف وأرقى يًدا العمل يف وأمهر نفًعا للمجتمع
إال واالشرتاكية، الشيوعية بمبادئ الزمان هذا يف ترتفع التي صيحتهم يف العمال َمثَل
بحالة التعيسة حالهم من لوا يتبدَّ أن يريدون فهم بالنار، الرمضاء من استجار من كَمثَل
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إىل بمستواها فتنزل الطبقات بقية إىل تتعدى بل وحدهم، العمال مفاسدها تتناول ال
املجتمع. ويفسد املدنية تبور حيث

اإلنتاجي االستغالل مساوئ من آخر وجه إىل هذا بعد فريمان دكتور بك وينتقل
العمل، لصاحب الحديث النظام يهيئها التي الفرص يف الكالم إىل بك ينتقل الحديث،
عىل املجتمع ظروف تساعدهم األفراد من قليل لعدد باألحرى أو املال، رأس صاحب أي
أنفسهم عىل والبذخ الرتف لعنات من لعنة تصبح كبرية كمية الثروة من يجمعوا أن
مثاًال لك متخذًا البحث هذا يف بك يميض وهو املدنية. فضائح من وفضيحة أرسهم، وعىل
من بلد يخلو فال املمالك، من مملكة جوانب بها يحتل للتجارة محالَّ يفتتح فرد من
ومستورًدا، منتًجا قليل عما فيصبح له، تجاري مركز من قصباتها من قصبة وال بلدانها
كل يصبح الجملة وعىل بالقطَّاعي، وبائًعا بالجملة وبائًعا وصانًعا للنقل سفن وصاحب
درجة كل يف تتضاعف أرباًحا الدرجات هذه من درجة كل من رابًحا واحد، يشء يف يشء
تختص رشكة فتكوين األرباح هذه سلسلة عندها تنتهي التي األخرية الدرجة أما منها،
ووالئد النظام، هذا عنوان فهم الكثرية املاليني أصحاب وأما املتاجر، من متجر باحتكار
له، معنى وال مربر ال الذي املايل، التكثُّر عىل عنوان هم الحديثة، املدنية الصورة هذه

صورهما. لتعدد نهاية ال وفوىض قلق مبدأ املجتمع يف وهم
معنى تؤدي كلمة وهي «البلوتوقراطيني»، فئة الفئة هذه فريمان الدكتور يسمي
أنفسهم يحموا أن يُضطرون وهؤالء والجاه، الثروة ذوي نفوذ عىل القائمة الحكومة
أقطع وال ا حدٍّ أمىض يدَّرعونه سالح من يجدون فال دمه، يمتصون الذي املجتمع ضد
الصحافة، سالح من بيانًا الحاجة عند أفصح وال َجنانًا املكاره يف أثبت وال مضارب
يتفق ما وعىل أهواؤهم، تشاء بما ويديرونها واملجالت الكربى الصحف يشرتون فهم
حتى املهلكة، بسمومهم األصلية منابعها يف الديمقراطية يسممون وبذلك ومصالحهم،
األموال أصحاب به يتذرَّع قويٍّا سالًحا تنقلب أخذت قد الصورة هذه عىل الصحافة إن

اجتماعي. إصالح كل دون حائًال ا سدٍّ والوقوف املجتمع الستعباد

يقول مستفيض، ببحث يتناوله أن فريمان دكتور ذهن عن يغب لم آخر خطر هنالك
منه، يستهلكوا أن قطر كل سكان مستطاع يف عما عادة يزيد الصناعة من الناتج بأن
هنا ومن اإلنتاج، من الزائد فيها يُستهلك أسواق عن البحث إىل الحاجة تتجدد وبهذا
تأتي هنا ومن جديدة، أسواًقا لتخلق العالم نواحي يف بنظرها والحكومات األمم تدير

العامة. الحروب ومساوئ االستبداد مفاسد من يتبعها بما االستعمار فكرة
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التصدير إمكان بأن وتضليًال، ً خطأ الشعوب، ُروع يف الحديثة اإلنتاجية وحي َهَمس
العمال فهبَّ إليه، نلقي التي السلع كل يبتلع أن مستطاعه يف العالم وأن له، حد ال
إذا حتى األرض، لكرة يُلقمونها سلًعا مستطاعهم إليه بلغ ما بكل يُخرجون والشعوب
اضطراب التجارة حاالت انتاب أو الحروب رياح تناوحت أو الثورات عواصف هبت ما
لزيادة وليس كبرية، زيادة الصناعية البقاع يف العاطلني عدد زاد االسترياد، أو النقل يف
من غفري جمع يعيش أن إالَّ معنًى من الحادثة الظروف هذه تأثري تحت العاطلني عدد
العاملة اليد تنتج ما عىل — إرادتهم نتاج من ذلك وليس — متطفلني املجتمع أفراد
هما أمران العاطلني عدد نسبة زيادة مع السكان عدد زيادة أن ترى ولهذا النشيطة،

الحديثة. امليكانيكية املدنية غرس

يقفا أن لبثا وما اآلخر، بإزاء أحدهما وقف وأفعى، إنسانًا املشهور دانتي الشاعر تمثَّل
يف ساعداه واندمج األرض عىل اإلنسان انبطح إذ خطري، َخلقي انقالب هما توالَّ حتى
األفعى أن حني يف وامتداًدا، استدارة ويزداد يستِدقُّ جسمه وأخذ ساقاه، والتحمت جنبيه
جسمها نصف وانفلق ساعدان، لها ونَبََت يتضخم رأسها وأخذ ذَنَبها عىل انتصبت
إنسانًا انقلبت التي واألفعى أفعى املنقلب اإلنسان من كل نظر ثم ساقني، فكان األسفل
أدرك العظيم الشاعر أن فلو سبيله. يف منهما كل مىض ثم برهة، بعض إىل بعضهما
أن تخيل ملا العميق، املمتع الوصف هذا فريمان أوستن الدكتور يصفها التي املدنية هذه
آلة أمام وقف إنسانًا تخيل بل صاحبه، صورة منهما كل ليأخذ أفعى إزاء وقف إنسانًا

إنسانًا. اآللة وأصبحت آلة، فأصبح إرادتها، يف إرادته فنيت ميكانيكية

يف انظر وخساًرا، بذًال األشياء أكثر من الحديثة املدنية يف الفردية الوجهة من اإلنسان
تلك امليكانيكية، اآلالت عىل متطفلني يعيشون إنما أنهم تجد العمال من األوفر العديد
لذلك خذ بعبئها، للقيام ُمَعدِّين ُخلقوا التي الطبيعية وظائفهم عن أخرجتهم التي اآلالت
اإلنتاج مصانع دربتهم الذين من عماًال تُوِسق العظمى السفن من سفينة حمولة مثًال
تتصور أن يمكنك فهل املعمورة، غري الخصبة الجزائر من جزيرة عىل بهم لتلقي الحديثة
املهاجرين أول فعل كما الحاجة، رش مكفية متمدينة جمعية يكونوا أن مستطاعهم يف أن
املوت يد من أفلتوا إن وهم العجز، كل هذا عن يعجزون أنهم الواضح من أمريكا؟ إىل
دركات وأحط الهمجية حاالت أقىص يف هجرتهم من أشهر ستة بعد تجدهم فإنك جوًعا،

التوحش.
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عىل النَّْوء بهم قذف أفريقيا زنوج من ثالثمائة شاهد أنه فريمان الدكتور روى
رآهم أن لبث فما وغاباته، بأشجاره الغني الغربية أفريقيا شواطئ من مهجور شاطئ
كان وما املفتولة، والحبال األغصان من بحزم عائدين الغابة أعماق يف ساعة غابوا أن بعد
املثال يشابه املثال وهذا للسكنى، ة معدَّ قائمة قرية فوجد قليل بعد تطلع إذ عجبه أشد
ورضوب املهارة هذه تاهيتي. جزائر يف سائح عن نقًال ليري مولر الدكتور رواه الذي
هذا وعىل امليكانيكي، اإلنتاج بفضل الحديثة املدنية يف العامل فقدها الفنون من غريها
سبيل يف ذاهب األخرية مدنيته يف اإلنسان أن إال فريمان دكتور بحث من نستخلص ال

واالجتماعية. الفردية الوجهتني من الفساد

االجتماعي التطفل (4-2)

مبدأ الحيوان عالم يف فالتطفل متشابهة، وغري متشابهة كثرية، الحياة يف التطفل صور
التي املحتومة النتيجة تلك النبات، عالم يف إليها يؤدي التي بذاتها هي نتيجة إىل يؤدي
عليها. ل املتطفَّ األجسام وفناء لة املتطفِّ األجسام فناء الفناء، هي التطفل صور إليها تؤدي
حيواني وبعضها األحياء، عىل لة متطفِّ تعيش حية أجسام بأنواعها امليكروبات إن
وباألحياء بها الذاهب املحتوم املوت غري نتيجة من لتطفلها ترى وهل نباتي، وأكثرها
متطفًال يعيش ما منها فإن العليا، النباتات وكذلك الفناء؟ عالم إىل عليها تتطفل التي
إذا يلبث فال والبلوط، التفاح أشجار أصول عىل ينبت إذ بْق، الدِّ كعشب غريه نبات عىل
املشاهدة آثاره له الحياة عالم يف مبدأ فالتطفل إذن ويقتلها، يُفنيها أن عليها تكاثر ما
نظام يفسد الذي التطفل مبدأ من أثر االجتماع عالم يف فهل والنبات. الحيوان عامَلي يف
معي ترى سوف الفردية؟ الحياة عالم يف األجسام التطفل يفني كما ويفنيها الجماعات
القّيص الغور ذلك من أبعد غور إىل أثرها يذهب ما التطفل صور من االجتماع عالم يف أن

الفرد. عالم يف إليه تصل الذي
املجتمع منها يشكو ألمراض كدواء الحديثة العصور يف االشرتاكية فكرات ذاعت
نظام يخلقها التي التطفل صورة فإن أفعى، لدغته ملن يُسقى كالسم فكانت الحديث،
بقدمها يوًما َدَلَفت هي إن الجماعات منه تَربأ ما عضاًال داء إال تنتج ال لصورة االشرتاكية

الوعرة. مفاوزه يف
التي املظالم ورضوب الحديث املجتمع ملتاعب وصفهم يف االشرتاكيني مع تذهب
بأن واليقني اإلقناع من جوٍّ يف إال تذهب فال حولك، من القائم املدني النظام يخلقها
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منه والتبدل تغيريه إىل يدعو الحياة عالم يف ما كل أساس عىل قائم الحارض النظام
إىل معهم تذهب ال ولكنك الحياة. بسعادات املتعة من قسًطا لإلنسانية يكفل بنظام
أقرص أنهم كما لدائه، تشخيًصا املجتمع أطباء كل أمهر أنهم تعرف حتى الدواء وصف

عالجه. عن يًدا وأعجزهم باًعا
تجدهم الحارض؟ النظام سقام من دواء ليكون االشرتاكيون يطلب ماذا نفسك سل
مع تتوافر نتيجة أية أَوتدري الحطام، ويف الحياة فرص يف الناس بني املساواة يطلبون
روابطه وتحليل املجتمع فساد إال له نهاية ال التطفل من جوٌّ إال معها يتوافر ال املساواة؟
بينهم تسوِّ لم الذين بني تسوِّي أن املساواة اشرتاكية يف عليك املحتوم من ألنه الوثقى؛
قوتهم، بنسبة األقوياء من كل يخرج أن النتيجة فتكون واملواهب، الكفاءات يف الطبيعة
عىل الرضب حاصل الكل يقتسم أن النتيجة ولكن ضعفهم، بنسبة املكدودين والضعفاء
إذا القوة نصيب عىل الضعف نصيب يزداد أن إال نتيجة من لهذا وليس واحدة، نسبة
غريه مجهود عىل متطفًال املجتمع من قسم يعيش وبذلك منهما، الناتج نسبة ُروعيت
تلقاء يستحقون ما نسبة عىل الناتج من يصيبون ال ألنهم األقوياء؛ قوة تنحطُّ وبهذا
ف الرصِّ والعدم الفناء درجة إىل العام املستوى انحطاط إال الحال لهذه نهاية وال عملهم،

متوالية. قرون بضعة الحال هذه تأثريات توالت ما إذا

الحافِّ املجتمع جسم عىل التطفل إىل نزعة ففيهم الحديث اإلنتاج مدنية يف العمال أما
الصورة هذه يبغض ما بقدر االجتماع عالم يف يشء من فريمان دكتور يبغض وال بهم،
التطفل يف فريمان كتب مما تنتهي تكاد ال أنك عىل فيها، رأيه عىل نوقفك سوف التي
ما اآلراء مضارب من ذهنك يف يقوم وحتى عميق، حزن يشملك حتى قراءة، االجتماعي
املدنية هذه صدوع من صدع وأي النظام هذا مهاوي من مهواة أية التساؤل عىل يحملك
ماثلنْي االجتماعينْي واالنحالل الفساد ترى كأنك الحديث؟ العرص جماعات يبتلع سوف

فيه. يرتدَّى يكاد سحيق غور إىل قدميه عىل األرض يف يرضب متحرًكا تمثاًال أمامك
يف ينحرص الحديثة العمال جماعات يف التطفل رحى حوله تدور الذي املحور إن
الذي العمل قيمة يف تدبر غري من املنتج بإرادة املحدود األجر أو الجراء طلب عىل العمل
العامل يقنع كيف لك يظهر أن يف صعوبة من فريمان دكتور يجد وال العامل. ينتجه
فقدوا الذين الخاملني نزعات املنتج لرييض إال ليشء ال األربع، جهاته من دمه يُمتصَّ بأن
التي البريوقراطية الجموع تلك املال، بقوة الحياة من وتزودوا واالبتكار العمل عىل القوة

ثمرات. من العاملة اليد تخرج ما لتبدد إال املجتمع يف تخلق لم
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ذوقه، يريض ال أن ال غريه ذوق يريض أن عىل عامًال عمره طوال العامل يميض
نواحي من ناحية أحط لدرس دائًما نفسه يُجهد وهو لنفسه، ال لغريه إذن يعيش هو
العامل ينال ما أضعاف املنتج لريبح خاصينتجه بيشء الضعف ناحية اإلنسانية، النفس
نزعاته إرضاء من ا مستَمدٍّ اإلنسان صفات عىل التطفل من جو يُخلق وبهذا عمله، من
ال وخمول، تطفل عيش كالهما واملنتج العامل عليها يعيش الدنيئة، وشهواته الخاملة
ال الصناعي، اإلنتاج صور يف باحثًا وجهك ولَّيت أينما وأنت حقيقي. وابتكار جد عيش
إخراج عن عبارة اليوم فاإلنتاج العاملة، اليد تنتج ما كل يف فاشيَة النزعة هذه إال ترى
املنتجات يف صفات إخراج عن عبارة ال نزعاته، أحطَّ املستهلك من تريض كبرية كميات
تستطيع الجملة وعىل نقًدا، تلقاءها يؤخذ ما بقدر القيمة من وفيها العامل ذوق تريض
يدفع املنتج رأس يف ثابتة لفكرة نتاج الحارض العرص مصنوعات إن بحق: تقول أن
من السافلة والشهوات الدنيئة املشاعر استخدام قوامها عنه، قًرسا تنفيذها عىل العامل
النقد من كميات أخذ طريق من والرسقة الجماهري، أموال البتزاز سعيًا اإلغراء طريق
التطفل صور أحطِّ من صورة بحق وهذه فيها، املبذولة املصنوعات صفات توازيها ال
اليد إفساد أثرها يتناول بل غري، ال والحطام الثروات تبديد آثارها تتناول ال االجتماعي

فيها. تعيش التي الجماعة مستوى ومن بل مستواها، من يحطُّ بما املنتجة العاملة

لنا يصف أن دون الحارض العرص صحافة فريمان الدكتور ترك كيف أعلم ال أنني عىل
دركات أقىص املتمدينة األمم كل يف بلغت التي االجتماعي التطفل نزعات من فيها ما
التطفل صور من الحديث العرص صحافة يف يظهر ما أن وعندي واإلسفاف، االنحطاط
األخرى، التطفل عوامل كل من اإلنسانية الجمعيات ترابط من النَّيْل يف أثًرا َألبلغ البشع
الحديثة الصحافة يف يشء من وما والتخريب، الهدم مهيِّئات من به مجهزة هي ما عىل
سالح الصحف أن من الرغم وعىل ينبض. ِعرق أو تفيض قطرة التطفل دم من وفيه إال
املبدأ أن من الرغم وعىل مصالحها، عن للدفاع الحديثة املدنية جماعات به تذرَّعت حديث
ألوانه؛ واختالف صوره تعدد عىل التطفل جو عن البعد جهد يبعد الصحافة له ُخلقت التي
— البيلونكسيا — االجتماعي الجشع َمنَازع من املتمدين اإلنسان طبع يف ُغرس ما فإن
جسم عىل متطفلة مضت إذا إال حياة من للصحافة يُبِْق لم ليري، مولر األستاذ يدعوه كما
الحاجة من النحو هذا عىل الحديثة الصحافة رأيت إذا وأنت حولها. من القائم املجتمع
حولك من كائن هو ما كل بأن تعتقد أن إال هذا بعد لك فهل ماديٍّا، لتعيش التطفل إىل
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تغزوه جسم عن البحث إال لها هادي وال وجهها عىل الطبيعة يف هائمة تعيش طفيليات
الكتلة تلك عىل إال النزعات، هذه نواتج تقع من عىل تعرف ال بعُد وأنت تسلبه، جيب أو
اإلنساني. باملجتمع إصالًحا وندعوها مدركة مفكرة برشية وحدات تكونها التي الصماء
يريض ما وراء بحثها الحديثة الصحافة يف التطفل صور من ترى ما أقرب إن
من ترى فهل وبعد والدناءة. االنحطاط من النزعات هذه بلغت مهما قرائها، نزعات
التي الصحف تلك من أروج هو ما كله، العالم أنحاء يف بل وحدها مرص يف ال الصحف،
طريق من والشباب الشيب بذلك ُمْستغويَة جمالهن لبعض ُمظهرة الغانيات صور تنرش
تلك من أروج الصحافة عالم يف ترى فهل وبعُد النكداء؟ وشهواتهم نزعاتهم عىل التطفل
من لك ُمظهرة ِنيَّات، الدَّ نواحي من ناحية كل يف به الَقَصصمقذوًفا تروي التي الصحف
العالم نواحي من ناحية يف يقم ولم القصص، واضع فكر إال يخلقها لم صورة اإلنسانية
اإلنساني الخلق من العليا املبادئ وصف يف املبالغة يف أن عىل صحيح؟ مثال من لها
تقف أن يجب الذي طورها عن تخرج حيث إىل السلوك وآداب األخالق فيه تنحدر َلمنحدر
قصص يف تقرؤها التي التضحية أمثال لذلك خذ وخياًال. وهًما تصبح حيث وإىل عنده،
اإلنساني؟ الخلق مثال حقيقة هذا هل تقرأها: أن بعد نفسك وسائل والصحف، املجالت
يف أنك ترى أن تلبث ال وأنت بالفعل؟ واقعة حاالت عىل تطبيقها يمكن األمثال هذه وهل
وتسبح املجتمع يفسد أمثاله من وبكثري وبهذا الحقيقة. من عالم يف ال الخيال من عالم

فضيلة. غرس يف وال ُخلق تقويم يف له أثر ال ف الرصِّ الخيال من جو يف الجماعات
التطفل صور من كثري يف تتأمل ومضيت النظرة، هذه الصحافة يف نظرت إذا أما
يف القائمة الحاالت إىل إملاًما بنظرك وعدت الحديث، الصحفي الثوب البسة تظهر التي
تكاتفا عاملنْي من أقوى تجد ال فإنك النيابة؛ دور جدران وبني الحديثة الشعوب سياسة
سيايسُّ البرشية: الجموع أعناق عىل تطفًال ممثِّلوها ليعيش بالجماعات التغرير عىل
خناق عىل القبض نزعة هي واحدة، نزعة يُريض كالهما وصحفيُّه، الحديث العرص
بها يسوق وال يشء من لها يكفل ال تطفًال عليها متطفًال وليعيش ليستعبدها الجماهري

املحتوم. والفناء االنحالل إىل إال اللهم نتيجة، إىل
والتعليم لإلرشاد قوة هي رصفة، إرشادية الصحافة أجلها من قامت التي الوظيفة
ال إذن والضمري. الحق إرضاء ابتغاء ولكن الناس، إرضاء ابتغاء ال املعارف، وإذاعة
ذوق يوافق فيما وال األحزاب، يريض فيما وال الجماهري، يريض فيما الصحفي يبحث
متطفًال ليعيش وظيفته عن خرج قد ويكون إال الهوجاء؛ يريضنزعاتهم فيما وال الناس،
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الحديث العرص صحافة يف فهل بالحطام. لرتضيه بالقول يرضيها الجمعية شهوات عىل
أجله من الذي للمبدأ أمينة العصور من عرص خالل ظلت أنها عىل يدل يشء من تها بُرمَّ

له؟ إال توجد أن يجب ال والتي ُوجدت

الضمامي االنحطاط (5-2)

إىل لنعود االجتماعي التطفل صور من فيهما بما العمل وعالم الصحافة عالم نرتك
انحطاط به تناول التطفل غري آخر بحث يف وإياه لنميض فريمان، أوستن الدكتور

فقال: املتوحش، اإلنسان عن املتمدين اإلنسان

أفسدته إنجليزي رجل وبني املتوحشني أفريقيا عبيد من عبد بني قارنت إذا
يميل أنه وجدت األول، من كفاءة أقل الثاني أن وجدت الحديثة، املدنية عوامل
من فيه عما فضًال العقل، وضعف البََله إىل نزعة وفيه والبطالة، الكسل إىل
بل والفن، امِلران فاقد الجملة عىل وهو اليدوي، العمل عىل القدرة وعدم العجز
فعىل األفريقي الهمجي أما كامًال. جهًال العامة املعارف صنوف بكل جاهل
قانًعا، راضيًا الصدر منرشح امَلَجانة إىل يميل فرًحا تجده هذا من العكس
محيطه، يف تعيش التي والنباتات الحيوانات بطبيعة علم عىل ذلك فوق وهو
التي القبائل وعادات آبائه وأساطري التقليدية الدين مبادئ ببعض إملام وله
اليدوي ِمرانه عن فضًال املوسيقى، مبادئ بعض عىل اطِّالع وله معها، يعيش
حياته، حاجات يف له الناس من غريه مساعدة عن وابتكاره يده بقوة واكتفائه
يعده وأن غذائه عىل يحصل وأن سقًفا يرفع وأن بيتًا يبني أن يستطيع فإنه
خيًطا ينسج وأن ثقاب بال ناًرا يولِّد أن ويمكن للتغذية، ُمَعدٍّ غري كان إذا
كل يصنع وقد يرتديه، ثوبًا منها ويهيئ القطن ألياف ينسج وأن مغزوًال
الوجهة من أما بيده. منها يفسد ما يصلح وأن إليها يحتاج التي أدواته
العمل، عىل قادًرا الحركة، رسيع القوام، ممشوق البنية، قوي فهو الطبيعية

الحصاة. نشيط

اتصاًال الناس من األطلح ببقاء تتصل ظاهرة فريمان دكتور عند السكان عدد ازدياد إن
أثًرا امليكانيكية اإلنتاجية من بأبلغ الحديثة املدنية مؤثرات من مؤثر من ما وأنه وثيًقا،
كل أما اجتماعيٍّا. الصالحني وإفناء الطالحني بقاء عىل تساعد التي الحاالت تلك خلق يف
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عىل الحديثة امليكانيكية لتأثري وصف من فريمان دكتور كتاب من تجمع أن يمكن ما
قوله: قرأت ما إذا عليه تقف أن استطاعتك ففي الحارض، العرص مجتمع

عامل بيئته، وعىل اإلنسان عىل به تؤثر بما الحديثة اإلنتاج ميكانيكية إن
االبتكار عىل قضت قد إنها اإلنسانية؛ الجماعات لسعادة املضادة العوامل من
أعمال جرَّدت أنها كما مكدود، بائر إنتاج بمجرد منه اإلنسانية وبدَّلت الصناعي
الوحدة قوة هدمت إنها بمستواها، ونزلت والفن الرقي صفات عن اإلنسان
بلغ الطبقات بني وتناحر اجتماعي بانحالل منها اإلنسان وبدَّلت االجتماعية
من األعىل املثل تكوين مزقت إنها والفساد، بالزوال الحديثة املدنية تهدد درجة
سوى فيها يبذل ال قاعدة عىل نظامها أساس وضعت إذ اإلنسانية؛ الجماعات
بقوة اجتماعيٍّا الطالح اإلنسان زودت إنها الفرد، سوى بها يخرس وال الفرد
بها يخلق أن يستطيع إذ العام؛ بالصالح ترض سبل يف يستخدمها سياسية
والتقويض، الهدم أسلحة من املدنية أحدثت ما أخطر من ومعاهد نظامات
قوة من يهدم قويٍّا عامًال تحدث إنما الحروب منشطات من تؤيد بما وإنها
حيث إىل والثقافة بالحضارة ويذهب مهيَّآتها من ويُفني الطبيعية اإلنسان
ة املضادَّ األجسام تلك إال يشء من الحياة يف تشابه ال بذلك فهي الرصف؛ العدم
التي باألجسام تذهب ال التي تلك غريها، عىل متطفلة تعيش التي للحياة

املطلق. العدم إىل وإال الرصف الفناء إىل إال تغزوها

وتقرير نقد – البحث خاتمة (3)

كبار من مؤلِّفنْي برأي فيه أحطنا وقد الحديثة، املدنية معضالت يف البحث اآلن نختتم
تكلم الذي املوضوع درس وكالهما يكتب، بما تامٍّ علم عىل كالهما العرص، هذا مؤلفي

خاص. رأي تقرير إىل به أدت عميقة دراسة فيه
وهو األحيان، بعض املتطرفة االشرتاكية، اآلراء إىل ينزع فرجل ليري دكتور أما
التنازع من جو إىل بها تميض فطرية نزعة فيها االجتماعية الرذائل أن يف االعتقاد كبري
من وتتقدم ترتقي اإلنسانية أن يعتقد فهو إذن األخرى، إحداها تفني حيث والتناحر
بداءة منذ األدب يف الفكرة تطور تاريخ يقرأ من كل أن يف ة مشاحَّ وال األخالقية. الجهة
يقيض الفرنسوية؛ الثورة عرص أو العلمية النهضة عرص إىل أوروبا يف الوثني العرص
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يف بأن القول أن غري الصواب. من قسًطا فيه وأن الصحة، من نصيبًا الرأي لذلك بأن
لم فقول األخرى، يف إحداها بتأثري الزوال إىل بها تميض أصيلة نزعة االجتماعية الرذائل
يثبته أن أحد مستطاع يف ليس أنه تغليبًا وأظن بل غريه، أحد يثبته ولم ليري دكتور يثبته
اآلداب تطور أن أتخيل ال كذلك الحديث. العرص يف العلم نزعة يريض عميل طريق من
يف اإلنساني النوع خطاها التي التدرج ُخَطى تجاوزت بُخًطى التدرج سبيل يف مىض قد
طبيعتها ولكن تطورت، قد األدب يف الفكرة أن َلَحقٌّ إنه نعم الرصفة، العضوية الناحية
إن فإنه فريمان دكتور وأما ذاتها. الفكرة تطور مقداره يعادل كثريًا تغريًا تتغري لم
عوامل بكل إالَّ املدنية يَْحُب لم امليكانيكية اإلنتاجية عرص أن يف ليري ودكتور يتفق كان
بها يبلغ أن يمكن ما آخر إىل التشاؤمية نظرته يف يميض أنه إالَّ واالنحطاط؛ الفساد
شملت واحدة بفكرة إال تخرج ال ته بُرمَّ كتابه يف فأنت الحديث، العرص مفكري من مفكر
هي الحديثة االجتماعية صور أبنْي وأن واجتماعيٍّا فرديٍّا ينحطُّ اإلنسان أن فكرة أطرافه،
تطوراته مهد من اإلنسان بها خرج التي الصفات كل عىل قضت التي التطفل صورة
داءها صا شخَّ وقد أما الحديثة، املدنية أمراض الكاتبنْي من كلٌّ وصف وقد أما األوىل.
صالًحا يراه دواءً كالهما وصف أن بعد إال بحثهما يختما لم فإنهما دقيًقا؛ تشخيًصا
تقرير يف نميض لهذا حديثًا، فيها تردَّت التي َوْهَدتها من اإلنسانية املدنية بيد لألخذ
الحارض. العرص ظلمات من مخرًجا يكون أن يمكن فيما بفكرة ذلك من فنخرج الرأيني،
من اإلنسانية به ليُْربِئ الخاصيَّات محدود دواء من يصف فال ليري دكتور أما
وتتطور ترتقي اإلنسانية بأن يكتفي هو امليكانيكي؛ اإلنتاج عرص قيام بعد سقامها
تعبريًا عنها ْ يعربِّ ولم يصْفها لم سحرية بطريقة رذائلها من فشيئًا شيئًا تتخلص وأنها
أنت إذا به تشعر فشل أول عىل تقع وهنا املنطقي، القياس به ويَْسَلم العلم عنه يرىض
إذا الحال وكذلك البنائية. الناحية من ما عملية نتيجة عىل كتب فيما تقع أن حاولت
تشخيصه ويف الداء وصف يف ليري دكتور شارك إن فإنه فريمان، دكتور إىل رجعت أنت
فإن النظر؛ يف واستعماًقا درًسا الحديث العرص كتَّاب من كاتب إليه وصل ما بأبلغ
تُْعَطاه للمدنية دواءً فيها يصف أن حاول التي الناحية تلك كتابه، من التشييدية الناحية
وبني الداء وصف يف الكاتبنْي نجاح بني جمعت أنت وإذا ا. تامٍّ فشًال كانت واحدة، جرعًة
ومعضالت عظمى مشكالت يف واقعة املدنية أن بحقٍّ أْلفيَت الدواء، وصف يف فشلهما

واالنحالل. الفساد إىل بها تذهب قد كبرية،
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لطبيعة املضادَّة الحاالت من الحديثة املدنية ينتاب ما أعظم أن فريمان دكتور يعتقد
طبائع يف تأثريًا املحتوم سبيله يف ينبعث أن الطبيعي االنتخاب خناق عىل القبُض االرتقاء
النسل وأعقاب البقاء من اجتماعيٍّا الطالحني نصيب أن يعتقد فهو ولهذا الجماعات،
سبيل يف بيدهم آخذًا الطبيعي االنتخاب يُرتك أن الواجب من كان الذين نصيب من أوىف
سبيل إال ذلك بعد فيه يميض سبيل من فريمان الدكتور يجد ال ولهذا واالزدياد، التكاثر
كنواة يؤخذون األفراد، من الحارض املجتمع يتضمن ما أصلح من بقية بانتقاء القول
معاشها وطرق بيئتها يف تضاد التي الجماعة تلك بذاتها هي جماعة حولها من تتكاثر
حالهم من يُستدلُّ والنساء الرجال من جمع انتقاء يقرتح هو الحديثة، املدنية جماعات
بقية عن يُعزلون الطبيعي، االنتخاب ملطالب وأنسبهم للبقاء الناس أصلح أنهم عىل
بعيدين الطبيعة، ملقتضيات املناسبة املدنية عيَش وانقطاعهم عزلتهم يف ليعيشوا املجتمع
سواعدهم بقوة بعضهم حاجات باستيفاء يقوموا أن عىل قادرين اآلالت، استبداد عن
معها يتعذر َلصعاب فيه التفكري سهولة عىل االقرتاح هذا يف أن عىل اليدوية. وبمهارتهم
استطعت ملا املجتمع بقية عن لتعزلها كهذه منتقاة فئة تجمع أن أردت إن فإنك تنفيذه،
بل وإيطاليا، وأملانيا وفرنسا إنجلرتا يف ذلك عليك يتعذر الصناعية، البلدان أكثر يف ذلك
التي العقيمة الحاالت تلك سلطان تحت الواقعة املتمدينة املمالك من غريها كثري ويف
استطاعت الفئة هذه بأن جدًال فرضنا وإذا البليغ. الوصف ذلك فريمان دكتور وصفها
عن بَمنجاٍة تكون أن يمكن فكيف فرنسا، مثل مملكة نواحي من ناحية يف تتكون أن
الواقع يف هي وما الدولة؟ رعايا بقية عاتق عىل الحكومات تُلقيها التي األثقال تلك ل تحمُّ
عليها ينحي التي الوسائل تلك استخدام إىل بالركون إال لها تحمُّ يمكن ال مسئوليات إال
ومن للحكومة! رضائب سيدفعون إنهم الصادقة، حملته عليها ويحمل فريمان دكتور
سبيلها يف تُرصف التي الخريات من جزءٌ يُمىض أن القائم االجتماعي النظام طبيعة
الطالحني رفاهية زيادة عىل يعملون سوف فهم إذن حتًما، اململكة سكان عىل الرضائب
سوق وترويج العاطلني عدد لزيادة السبيل تمهيد عىل يساعدون وسوف اجتماعيٍّا،
بجزء الحكومة موظفي يُِمدُّون وسوف للفساد، طبيعي استعداد فيهن الالتى النساء
الذي التطفل جو يف إالَّ يعيشون ال الذين االنتهازيون السياسيون وكذلك مرتباتهم، من
املهيِّئات كل استجمع جو يف فريمان دكتور تجربة تبدأ هذا وعىل الحديث. العرص أبدعه

إلحباطها. الالزمة
فيها استحكم بالد يف املستحيل حكم يف الدواء هذا نجاح تجعل الحاالت هذه جماع
بالد يف نجاحها يف نشك يجعلنا سببًا أرى ال أني غري امليكانيكية، اإلنتاجية استبداد
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قطعة باستغالل تختص أن عىل تتكون أن املمكن من الرشكات من رشكة فإن أخرى،
ويمكن أمريكا، جنوب أو الغربية كندا أو طسمانيا أو كروديسيا بالد يف األرض من
الحاالت تأثري تحت البقاء لها يضمن ما لكل مستجِمعة منتقاة جمعية فيها تعيش أن
النظريات ألن ذلك بها، ناصًحا ويميض فريمان دكتور فيها رغب التي األوىل الطبيعية
أن يمكن الذي الصحيح امَلَحكُّ الواقع يف ألنه التنفيذ؛ موضع توضع أن يجب االجتماعية
من وليس صواب، من الفروض يف ما ومقدار حق، من النظريات يف ما بمقدار به يُعرف
تنطوي ما وعىل االستبداد نزعات من فيها ما عىل الشيوعية فإن جائز، ذلك أن يف شك
أنها رغم تجاريبها، سبيل يف ُمْمِعنة تزال وال التجريب، من تَأْنَف لم مطامع، من عليه
جمعية أن حني يف ذلك محدوًدا، َفَالًحا كان وإن الزراعية، الناحية يف إالَّ يشء يف تفلح لم
الوسطى القرون يف الناس عيش تعيش أن يف إال يشء يف تطمع ال سوف فريمان دكتور
أن يمكن األرض بقاع من أية ففي الحديث، اآلالت عرص املدنية يجتاح أن قبل ومن
الجمعية، هذه مثل فيها تعيش أن املستطاع من العنارص قوية خصيبة مساحة توجد
الصناعية. البالد يف يوجد أن بعيد أنه كلما األرض، بقاع كل يف ميسور غري ذلك ولكن
فإن العالج، غري يشء الداء تشخيص إن نقول أن إال نستطيع ال فإنا هذا كل وبعد
عىل نزيد وقد الحديثة، الجمعية لداء تشخيصهما يف ليتفقان الكبريين الكاتبني هذين
أن يف وصاحبه يتفق فكالهما الطبيب، مهمة نصف فيه الداء تشخيص حسن أن هذا
ومن ناسوتيته من أنقص سبيل يف مىض قد الطبيعة قوى عىل يتسوَّد مىض إذ اإلنسان
صميم إىل هو تغلغل ما بمقدار هذا من فأفسد الطبيعية، صفاته من وأوهن رجولته
مواهبه من الحد يف ولكن نجح، قد اإلنسان بأن يقوالن جوفها، يف يعيش التي الطبيعة
تكوينًا أَْوَهى أضحى وبذلك الطبيعي، نشاطه بأوجه االنتفاع من كثريًا فأغفل وكفاياته،
ضد نظامية ثورة تصبح أن خطر يف املدنية أن يقرران هذا وعىل كان، مما سعادة وأقل
العقبة هذه اجتياز أن يعتقد هذا كل من الرغم فعىل األملاني الباحث أما الكونية. الطبيعة
تؤهل التي املعدات تستكمل بأن وباألحرى االجتماعية، النظامات تُهذَّب بأن مستطاع
هذا إىل بلغ إذا اإلنسان وأن ا، تامٍّ تحكًما اختياره بمحض بيئته يف يتحكم لكي اإلنسان
تفاؤله ولكْن املتفائلني، من فهو بعيد، قيصٍّ مدى إىل النشوء سبيل يف مىضيرضب الحد
املدنية، بفساد اإليمان فشديد اإلنجليزي الباحث أما غريه. يشء عىل وال هذا عىل موقوف
تفلت عمليٍّا تطبيًقا يطبقه ما مبادئها من ليتخذ وحيها يستِدرُّ «اليوجنية» إىل يلجأ ولذا
اليوم. القائمة طرائقها عىل عاكفة مضت هي إن عليها املحتومة األغالل من الجماعات به
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التفاؤل، يف أرسف قد يكون أن الجائز فمن العظمى، الحرب قبل كتب فألنه األول أما
التشاؤم. يف أرسف قد يكون أن الجائز فمن الكارثة وقوع بعد كتب فألنه الثاني وأما
إصالحها املستطاع من الحديثة املدنية كانت إذا عما القريب املستقبل لنا يُظهر وسوف

املدنيات. صور من سبقها بما تلحق سوف أنها أم
يمكن املستقلة الفردية فيها تسود ال مدنية أن كيف نتصور أن نستطيع ال أنا عىل
بها تَُويلِّ جديدة روحية حياة الجماعات يف تنبعث أن من بد وال الحياة! لها تُكتب أن
الفساد عوامل من أفلتت املدنية إن بحق نقول أن قبل الدنيا، حياتها يف أعىل مثل نحو

تضاعيفها. يف املنبثة
١٩٢٦ – برقني
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النسبية

العلمية الوجهة من (1)

أوتار اهتزت «لقد األنواع»: «أصل كتابه من السادس الفصل يف داروين مة العالَّ يقول
وأن ثابتة الشمس أن الدنيا تاريخ يف مرة ألول أُعلن إذ صميمها؛ من البرشي العقل
القائل املثل ولكن الواقعة.» الحقيقة بهذه الناس يسلِّم ولم حولها، تدور التي األرضهي
كما العلوم مباحث يف به األخذ يمكن ال صحيًحا.» يكون أن من بد ال ذائع «كل بأن
توازنها واضطرب اهتزت قد البرشي العقل أوتار أن يف جدال وال الفالسفة. كل اتفق
به أقطع كنت ما «إن قائًال: األنواع يف رأيه داروين أذاع عندما ١٨٥٩ عام أخرى مرة
بذاته مستقالٍّ ُخلق قد األنواع من نوع كل بأن القول من — الطبيعيون قطع كما —
األجناس توابع من نعتربها التي األنواع وإن التغاير، دائمة األنواع وإن محض، ٌ خطأ
البرشي العقل أوتار اهتزت كذلك االنقراض.» طواها أنواع عن متسلسلة أعقاب هي
لم التي النسبية يف رأيه األملاني أينشتنَِي ألفرد مة العالَّ أعلن عندما ١٩٠٥ عام ثالثة مرة
باحثًة إنجلرتا يف ُكتبت التي املؤلفات أَْربت حتى سنني بضع فيها الرأي نرش عىل يمِض
الرأي معالم دكَّت التي العلمية النظرية هذه وجوه فيها صت محَّ األلف، عىل حقائقها يف
املنارة الزمان من قرنًا وعرشين ثالثة ظلت أن بعد إقليدس، هندسة تطبيق يف السائد

ا. تامٍّ تغيريًا نيوتن جاذبية يف الفكرة ت وغريَّ الحق، أنه نعتقد كنا بما اءة الوضَّ
يخرج ال أبعاد ثالثة إال يوجد ال بأنه — القدماء اعتقد كما — يعتقد العالم ظل
األقدمون اعتقد كما نعتقد وظللنا والعمق، والعرض الطول املادي، العالم يف يشء عنها
عن عبارة املكان وأن ر، واملتأخِّ املتقدِّم جهة من الحركة مقدار عن عبارة الزمان بأن
وتابع ، املحويِّ الِجرم من الظاهر للسطح امُلماس الحاوي الِجرم من الباطن السطح
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ينالها ال تعاريف فيها املوضوعة التعاريف وأن ذاتها، يف ثابتة أنها عىل اآلراء هذه الناس
البعض، قال كما اعتبارية مسائل تُها عامَّ املسائل هذه أن حني يف الزوال، وال التبديل

الزمان. هذا يف النسبية أثبتت وكما

حجم إعالنه يف يبني أن وأحبَّ بيعه يريد صندوق عن يعلن أن أراد بائًعا أن لنفرض
وطوله ارتفاعه يعني بأن مقاسات، ثالثة سوى لذلك يُبني أن يحتاج ال فإنه الصندوق،
يف الصندوق طول رضبت فإذا الطبيعي، حجمه مقدار الناس يعرف ذلك ومن وعرضه،
أشخاص إىل األبعاد هذه قياس تركت إذا أنك غري سعته. مقدار عرفت ارتفاعه يف عرضه
أن كالهما أراد شخصني مثًال خذ مهوَّشة، متناقضة بنتائج عملهم من خرجت عديدين
مختلفة مقاساتهما أن تجد فإنك الدقة، متوخيًا كالهما فقاسه الصندوق ذلك يقيس
ارتفاعه إن اآلخر: ويقول قدًما، عرشة اثنتا ارتفاعه إن أحدهما: يقول االختالف، تمام
عرشة اثنتا بأنه الثاني ويقيض طوًال أقدام تسع بأنه أولهما يقيض وقد فقط، أقدام ست
أقدام تسع إنه اآلخر: يقول حني يف عرًضا، أقدام ست إنه أحدهما: ويقول طوًال، قدًما
قائم وهو الصندوق قاس أحدهما أن من تأتي الفروق؟ هذه تأتي أين فمن عرًضا!
ارتفاًعا، الثاني اعتربه طوًال األول اعتربه الذي فكان آخر، وضع يف وهو الثاني وقاسه
التي واالختالفات للناظر. نسبية حقيقتها يف وهي الناس عند اعتبارية اصطالحات وهذه
الخلط من كثري إىل النسبية دراسة يريدون الذين تسوق قد الحال هذه مثل يف تحدث
أسفل، إىل فوق من املقيس البعد هو االرتفاع أن نعترب العملية حياتنا يف فإننا والفوىض،
بعًدا تجد فلست املكان يف أما والعرض، الطول عىل الناس بني وقع طاملا الخالف ولكن
رصف. اعتباري «املكان» يف األبعاد به تقيس الذي واالتجاه أسفل، إىل فوق من تقيسه
قائمة، بزوايا متصلة الثالثة األبعاد نجعل أننا إال ثابت يشء من قياساتنا يف نتخذ وال
يف مختلفة تقديرات إىل وصال قد قياساته يف الدقة يتوخى كالهما شخصني وجدنا فإذا
اتجاه من قياسه اتخذ قد منهما كالٍّ بأن غالبًا نقيض معني، ليشء الثالثة األبعاد قياسهما
يف محفوظة العامة الكمية أن ذلك بعد عرفنا هذا تحققنا فإذا اآلخر. اتجاه عن مختلف
مثًال، ارتفاًعا اعتربه فيما الثاني يعوِّضه طوًال اعتربه فيما األول يفقده فما مقاساتها،

عندهما. واحدة تبقى نفسه الِجرم كمية فإن مقاساتهما اختلفت مهما وإنه
ثالثة ذو جسم فيها يكون التي الحالة عىل البيان هذا نطبق أن أردنا إذا واآلن
منبعج كأنه بعيد من للرائي يظهر بحيث فضاء، مخرتًقا عظيمة برسعة متحرًكا أبعاد
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أي فيه يلحظ ال الجسم هذا يحمله الذي الشخص أن حني يف وأسفله أعاله عند قليًال
يف الشخصني بني التقدير خطأ يعوض آخر فرق يوجد أال نتساءل: فهنا مطلًقا؛ انبعاج
هذين ألن العرض؛ أو االرتفاع يف تقديرهما بني كهذا فرق يوجد ال اآلخرين؟ البعدين
فقط. الطول تقدير حيث من إال يختلفان ال فهما كليهما، عند متماثلني يظالن البعدين
يف فهنالك إلينا، يُخيَّل كما ثالثة عن بدًال أربعة أبعاًدا لألجسام بأن قلنا إذا اننا غري
يف يقع ما وذلك الشخصني، تقدير بني املعاوضة يُحدث الذي املبدأ عىل نقع الرابع البعد
الجسم يف الرسعة تباطؤ أن تجد ألنك الزمان؛ بعد هو الرابع البعد فإن تماًما، الطبيعة

نفسه. الجسم طول يف الِقرص من لك يلوح ما مقدار تماًما تعوِّض املتحرك
الزمان؟ بُعد نسميه الذي الرابع البُعد هذا بوجود نحس ال ملاذا البعض: تساءل وقد
الفضاء إىل املتطلعني كل نظر يف مطلًقا يختلف ال البُعد هذا أن إىل يرجع ذلك يف السبب
هذا سكان كل عليه يتفق الزمان لقياس واحد مثال إال يوجد ال إذ األرض، كرة فوق من
مالحظاتنا عن بالطبيعة أخرجناه اثنان فيه يختلف ال واحًدا املثال هذا كان وملا يَّار، السَّ
البعد ذلك إلدراك خاص بعضو ْ نَُهيَّأ لم أننا ذلك إىل أضف النظر، حسن إىل الراجعة
اختالًفا تختلف برسعة يتحرك ِجرم يف إال مختلفة بصور يظهر ال البعد وهذا الخفي،
املقاسات الختالفه تختلف فكذلك اختلف إذا ولكنه يحملنا، الذي الِجرم رسعة عن كبريًا
يقال نظن كما مختلفان شيئان الطبيعة يف يوجد ال وبالجملة املعاوضة. بطريق الخاصة
واحد يشء هنالك بل واحد، بعد وله الزمان لآلخر ويقال أبعاد ثالثة وله املكان ألحدهما

أبعاد. أربعة ذو وهو الزماني» «املكان له يقال

حجمه فإن معينًا ِجرًما بها يقيسون التي االتجاهات يف اختلفوا مهما القائسني أن عرفنا
عن االستقالل تمام مستقلة ذاتها، يف ثابتة حقيقة فالحكم إذن عندهم، ثابتًا يبقى
انطباقها عن فضًال املسافات عىل تماًما تنطبق الحقيقة وهذه به، نقيسها الذي االتجاه

األجرام. عىل
شماًال، أمتار وأربعة رشًقا أمتار ثالثة عنك تبعد نقطة وجدت أنك مثًال افرض
القول هذا تحقق أمتار، خمسة تكون بشمال الرشقي الشمال يف الواقعة فمسافتها
قائم مثلث يف القائمة الزاوية وتر عىل يقام الذي املربع أن تثبت التي «إقليدس» بنظرية

اآلخرين. الضلعني مربعي يساوي الزاوية
غربيٍّا، شماًال عندها الشمال يصبح بحيث تختلُّ قد بوصلتك أن أيًضا ولنفرض
تجد تجد؟ فماذا الرشقي؛ الشمال إىل تشري كذلك أصبحت الرشق إىل تشري التي وإبرتها
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ولكنك ونصف، أمتار أربعة الرشق وإىل مرتين الشمال إىل عنك تبعد قد املنطقة تلك أن
من كانت كما أمتار خمسة يزال ال النقطة بُعد وأن تقريبًا ٢٥ مربعاتها أن ذلك مع تجد
باختالف تختلف بطرق وعرضه يشء أي طول نقيس أن نستطيع أننا ذلك محصل قبل.

صحيحة. قياساتنا دامت ما واحدة تظل العامة النتائج أن حني يف إرادتنا،

اختالف فيها يؤثر ال خاصة كمية تجد األربعة األبعاد ذي الزماني» «املكان يف كذلك
التي املدة وهي ،«Interval «الفرتة علميٍّا وتسمى قياسها إىل سبيًال تتخذها التي الطرق
حركة يف وهو الرائي أن قبل من لدينا ثبت ولقد معينتني. حادثتني وقوع بني تفصل
حكمنا عن حكمه اختالَف حكمنا عن األجرام طول عىل حكمه يختلف أن من بد ال رسيعة
التي «الفرتة» عىل دائًما معنا يتفق ذلك مع ولكنه حركته، تالزم التي الزمان مقاييس يف
إنسان يقضيها التي فالفرتة الزماني»، «املكان بمقتىض تقاسان حادثتني بني تفصل
عاًما، وسبعني وخمسة ميل بألف الباحثني أحد يقدرها قد موته يوم إىل مولده يوم من
خالف ذلك عاًما، وسبعني وستة األميال من ماليني بعدة يقدرها قد آخر أن حني يف
ذلك قطعها التي املسافة مربع فهي عندهما ثابتة تبقى التي الكمية أما تقديريْهما. بني
قطعها التي املسافة مربع ناقص ُهْلِكه، حتى مولده منذ األرض فوق متنقًال اإلنسان
إليها. نظراتنا اختلفت مهما تتغري أن يمكن ال الكمية هذه عينها، املسافة يف الضوء
طبيعية فكرة وضع الرضوري من ليس أنه يعتقدون النسبية يف الكاتبني من كثريًا إن
َفْرضية» «كمية العدد علم يف له يقال عما عبارة أنها تعرف أن ويكفي «الفرتة»، عن
تمثل أن يمكنك الثالثة األبعاد ذي املكان يف فإنك واحد، لناقص الجذري املربع مثل
ذي الزماني» «املكان يف أما بينهما، يصل مستقيم بخط نقطتني بني الواقعة للمسافة
غري أو مستقيم بخط حادثتني بني الواقعة «الفرتة» ل نمثل أن يمكننا فال األربعة األبعاد
إال ببعيد ليس إدراكها أن يف حسابية، بمعادلة إال إدراكها يمكن ال «الفرتة» ألن مستقيم؛
بقوة نحدَّها أن بها نستطيع ما الكفات من نعَط لم ألننا ببرصنا؛ ندركها أن أردنا إذا

أبصارنا.
مكانًا فرضنا إذا إدراكه علينا فيسهل النسبية من يقصد الذي الحقيقي املعنى أما
نعرف أن حاولنا أننا أيًضا ذلك بعد فرضنا ثم املادة، من واحدة ُكرة سوى فيه يشء ال
التي الخاصة النظرية إن ذلك؟ إىل نصل فكيف ثابتة، هي أم تتحرك الكرة تلك كانت إن
بأية يستكشف أن يستطيع لن الكرة تلك فوق من ما ناظًرا بأن تقيض النسبية بها تقول
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متحركة، ليست أم معني مكان يف تتحرك كانت إن والتجربة االمتحان طرق من طريقة
الكرة أكانت سواء له املرسوم اتجاهه ىف متحرًكا يظل الكرة هذه تحمله يشء كل إن
عىل به نحكم الذي الوحيد والسبيل الساعة. يف ميل ألف برسعة متحركة أم ثابتة ذاتها
ألجسام «بالنسبة» موضعه يغري كان إن نالحظ أن هو العملية حياتنا يف ما جسم حركة
محالة ال فإنا الكون يف أخر أجسام توجد» «لم إذا أما يتغري، ال موضعه أن أم أُخر
بالحركة الكرة تلك عىل الحكم إىل مطلًقا سبيل ال أنه نجد هنا من السبيل، هذه نُْعَدم
بحث ذلك يف البحث بأن قضينا أن الحقيقة عن الحال هذه يف نبعد ال وقد بالسكون، أم

له. نتاج ال عقيم
نعني فماذا الساعة، يف ميل ألف برسعة تتحرك الكرة تلك أن هذا بعد لنفرض
تخيلناه الذي املكان أن الفرض دام ما «يشء» من اقرتبت قد ذاك إذ تكون ال إنها بذلك؟
تلك فوق تقع التي الحوادث كذلك حركتها. يف عنه تبعد أو منه تقرتب شيئًا يحوي ال
إذ معرفتنا فكل الرسعة، من لها فرضنا مهما واحدة وبطريقة واحد خط عىل تقع الكرة
نحن فإنما متحركة بأنها قلنا إذا أما موجودة، كرة هنالك أن عىل مقصورة تكون ذاك
أننا ذلك معنى وليس البتََّة، معنى له نفقه ال بما بل فكرة، أية إلينا ينقل ال بما نتفوَّه
اعتبار محض لدينا تصبح الحركة أن أيًضا معناه بل غري، ال حركتها مقدار نعرف ال
متابعة املكان أن نجد هنا ومن بعينه. فضاء يف واحد ِجرم إال يوجد ال دام ما تصوري
هي املكان يف ففكرتنا أيًضا، تصوريٍّا اعتباًرا إال ليس الحاالت هذه تأثري وتحت لذلك
الحركة فكرة َعِدْمنا إذا أننا َجَرَم وال فيه، يتحرك أن لجسم يمكن يشء يف فكرتنا نفس

املكان. فكرة أيًضا نفقد فعندها
بنسبة متقابلتني تتحركان واحدة كرة من بدًال كرتني الكون يف أن لنفرض ثم
حافظة تظل منهما كالٍّ إن بل محورهما، حول تدوران ال ولكنهما الرسعة، من واحدة
فهما مقدارها كان مهما رسعتهما أن الجيلِّ ومن األخرى، نحو اتجاهها يف واحدة لجهة
متباعدتني، أو متقابلتني مستقيم خط يف متحركتني تظهرا أن وإما ثابتتني تظهرا أن إما
التي املسافة تزايد يف ينحرص موضعهما تغريُّ من نميز أن ذاك إذ نستطيع ما وكل
نستطيعه فال األخر الحركة صور من صورة ألية إدراكنا أما تناقصها، أو بينهما تفصل
قد الثالث الِجرم فوق يكون شخص وكلُّ للقياس، ًال معدَّ نتخذه ثالث جسم بوجود إال
حركة أية متَِّخذة يراها أو الفضاء يف عقبها عىل تنقلب الُكرتني إحدى يرى أن يُحتمل
غامضة تظل الحركات فهذه ثالث، ِجرم وجود مدِركتني غري الُكرتان ظلت إذا أما أخرى،

59



الحديثة املدنية معضالت

بينهما تفصل التي املسافة كانت إن فهو يَعرف أن شخص يستطيع ما وكلُّ كلتيهما، عىل
الكرتني هاتني فوق شخصان أدرك فإذا الرسعة. من خاصة بنسبة نقصت أو زادت قد
الجرم حركة إىل يلحظانه الذي املسافات تغري منهما كل عزا فربما الثالث، الجرم وجود
يستطاع ما كل هو املسافة تغري أن القول ل ومحصَّ مًعا. حركتهما إىل ال يحمله الذي
لكل فاقدة إنها بل معرفته، يمكن ال مما فقط ليست فإنها املطلقة الحركة أما إدراكه،

تقدم. ِلَما بالتبعية، له معنًى ال املطلق املكان أن ذلك عىل ويرتتب البتََّة، معنى
مادية، أجسام وجود يتبع كالهما الزمان، كإدراك املكان إدراك أن نجد هنا من
مفقود يصبح فإنه واملادة املكان بني فصلَت إذا أما املادة، آثار من أثًرا إال املكان وليس

املعنى.
فكرة إال هو وما مادي، بيشء ليس املكان ألن بأعيننا؛ املكان نرى أن نستطيع ال إننا
أن دائًما ننتظر بذلك فإنا املادة، آثار من أثًرا املكان دام وما للمادة. إدراكنا من تأتي
مليونًا ٣٥٠ قطرها املاء من فُكرٌة النوعي، الثَِّقل إىل دائًما يرجع املكان قدر إن لنا يقال
تمأل التي املادة أن الواقع ولكن ُره، تصوُّ مستطاع مكان كل تمأل أن يمكن األميال من
مقدار أن الباحثون حسب هنا ومن املاء، ثقل عن كثريًا النوعي ِثَقلها يقل الكون أطراف
األشياء وكل األميال، من تريليون ٤٠٠ مقدارها كرة عن عبارة الكون بهذا املحيط املكان
له يكون أن يمكن فال عنها خارج يشء تصور أما الدائرة، هذه داخل توجد أن من بد ال
ما إىل الظاهر يف مستقيًما اتجاًها متخذًا الحركة يف يبدأ جسًما أن افرض عندنا. معنى
ينترش أو يتحرك والضوء حدودها، عن يخرج ولن الكرة هذه داخل يظل فإنه نهاية، ال
كيلو ٨٢٠–٢٩٩ برسعة الفراغ يف ينترش أنه حديثًا ُعرف وقد هائلة، برسعة الواقع يف
عن خارج حيز يف يتحرك أن يستطيع ال هذه رسعته عىل أنه غري الواحدة، الثانية يف مرتًا
السنني من مليون ١٠٠٠ إىل ويحتاج الدائرة هذه حول فقط يسبح فهو املكان، دائرة
منها يبدأ مفروضة نقطة من الحديث، االكتشاف قبل رسعته تقدير حسب سياحته، ليتم
مليون ١٠٠٠ منذ حدثت أشياء نشاهد قد إننا البعض يقول ولذلك إليها، يعود أن إىل
حتى ثانية، إلينا ورجع الكون حول طاف قد عنها الصادر الضوء يكون إذ السنني؛ من
من حقيقية طيوف سوى ليست الحلزونية ُدم السُّ بعض إن «رادنجتون»: األستاذ قال
مليون ١٠٠٠ منذ خلَّفتها التي ومرابضها مآويها إىل رجعت أجرام أي النجمي، نظامنا

األعوام. من خلت
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كيف يتساءلون: إذ الناس؛ عامة يقني من كثريًا يزعزع قد رشحناه الذي الناموس إن
محدوًدا يكون مقداًرا أن وكيف له؟ حدود ال أنه حني يف محدودة كمية للمكان يكون
مكان من نستخلصها التي املشبهات إن ما؟ حدود داخل َمْحِويٍّا يكون ال أنه حني يف
واحد بعد ذو فمكان به: يعني وما ذلك فهم عىل تساعدنا قد بعدين أو واحد بعد ذي
يكون طوله أن حني يف له، أطراف ال يصبح فإنه الخط هذا طرفا اتَّحد فإذا خطٍّا، يكون
حدث دائرة، سطح السطح هذا أصبح فإذا سطًحا، يكون البعدين ذو واملكان محدوًدا،
فهو بالقياس، مقداره معرفة يمكن السطح هذا أن حني يف حدود، بغري يكون أنه ذاك إذ
هذا أنحاء تجوب أن مستطاعها يف مثًال الدنيا الحرشات من فحرشة محدودة. كمية بذلك
أو السطح نهاية إىل أقرب األزمان من زمن يف نصبح أن غري من نهاية، ال ما إىل السطح
عبارة املكان يصبح فحينذاك السطح، هذا سوى يشء العالم يف يوجد لم وإذا عنه، أبعد
آخر له يكون أن يمكن ال أنه باعتبار متناٍه غري فاملكان أكثر، وال أقل ال السطح، هذا عن

محدوًدا. وقدًرا محدودة مساحة له أن باعتبار ومتناٍه إليه، تصل
فإنه محدودين يصبحا أن أريَد إذا السطح، وحالة الخط حالة الحالتني، كلتا ويف
يصبح طوله فإن دائًما واحد امتداد يف ذهب إذا مستقيًما خطٍّا فإن ينحنيا، أن من بد ال
طرفاه ليلتقي ينحني أن من بد فال أطرافه نحد وال طوله نَُحدَّ أن أردنا فإذا متناهيًا،
مساحة، يحوز أن من بد ال إنه أي الثاني، البعد يف إال يحدث ال االنحناء وهذا نقطة، يف
يكن لم ولو ذاته فالخط طول، له يكون كما عرض له يكون عما عبارة هي واملساحة
بعدين. ذا مكانًا َحاَط طرفاه التحم إذا فإنه واحد، بعد غري له وليس الطول صفة إال له
فإنه االنبساط تمام منبسًطا كان إذا السطح فإن السطوح، يف بعينها الحال هي وهذه
غري يكون حني يف محدودة مساحته تجعل أن أردت فإذا متناهية، غري مساحة ذا يكون
داخله يحوي تجعله كنت لو كما الثالث، البعد يف ينحنى أن فيلزم متناهية، أطراف ذي

ذلك. غري أو أسطوانة أو مثًال ككرة محدودة، كمية
حدود ال غريه؛ يف يقال ما فيه يقال قد نعرفه الذي الكون بهذا الخاص املكان كذلك
إىل أي ذاته، الناموس إىل هذا يف الكالم ويرجع محدودة، كمية ذو ذاته الوقت يف وهو له،
واألستاذ الرابع، البعد يف انحناءه يأخذ أن من بد ال الثالثة األبعاد ذا املكان بأن القول
أشكال عىل بانحنائه غريه ويقول أسطوانيٍّا، انحناءً منحٍن أنه يعتقد نفسه «أينشتنَِي»
يوم يف تصبح أن يمكن ال رياضة معادالت مسألة أنه عىل يتوقف هذا كل أن غري أخر.
تقدير عىل مقدرتنا فإن التأثري يف الرابع البعد يبدأ ما فبمجرد العني، رأي مرئية ما
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لها حدود ال متناهية كمية بعينك ترى أن الهنيِّ السهل ومن بتاتًا. تُْعَدم بالنظر األبعاد
أن نستطيع عليها والقياس املشابهة هذه طريق ومن بعدين، أو واحد بُْعٍد ذي مكان يف
يمكن ال مجموعه يف مكاننا أن وكيف املكان، انحناء يف الكالم من نعني ملا فكرة ن نكوِّ
نهاية ال ما إىل نتحرك أن مقدورنا يف يكون أنه حني يف قياسها، يستطاع كمية يكون أن
ذاته املكان عن نبتعد فال ذلك ومع مستقيم، خط أنه إلينا يُخيَّل الذي اليشء ذلك داخل

منها. تبدأ التي النقطة من تقاس األميال تريليونات يف مخصوص عدد من أكثر

ذاتها يف املطلقة األشياء من بعد تتخلص لم الحارضة حالتها يف النسبية نظرية إن
مطلق، وماٍض مطلق مستقبل «إنجتون» األستاذ يقول كما مثًال يوجد فإنه ا، تامٍّ تخلًصا
له ليس محدود، غري نهائيٍّا ال امتداًدا الزمان نعترب أن نستطيع هنا ومن وأبد، أزل أي

وملاذا؟ ا، تامٍّ ذهابًا املشرتك الحدوث فكرة تذهب هنا من آخر، له وليس أول
متشاركتي تكونان ال فإنهما ما، مكان يف وقعتا — وباء ألف — حادثتني افرض
وقد الثانية، قبل حدثت األوىل أن يرى قد آخر رائيًا أن حني يف واحد، لراءٍ إال الحدوث
الحكم وبني بيننا فتحول النسبية نظرية أما األوىل. قبل حدثت الثانية أن ثالث يرى
الحدوث يف التشارك ألن ذلك الحق، عىل عندها فكلهم اآلخرين، وخطأ أحدهم نظر بصحة
كل إليه يركن الذي االعتباري الزمان معيار إىل يرجع وهو نسبي، هو بل مطلًقا ليس
الناس. عند اعتباره اختلف مهما صحيح، النسبية يف للزمان معيار وكل الرائني، من

اختلف مهما واحدة تظل التي الضوء كرسعة مطلقة بكميات النسبية تعرتف كذلك
حادثتني بني تقع التي «الفرتة» وكذلك الناس، عند والزمان املكان معيار يف االعتبار

معينتني.

خط يف متحرًكا يظل أن من بد ال ما مكان يف متحرًكا جسًما أن يعتقد «نيوتن» كان
أية إىل نقطة من يتحرك إنه أي قوته، عن خارجة أخرى بقوة يتأثر لم أنه دام ما مستقيم
«أينشتنَِي» أما بينهما. يصل ممكن طريق أقرص متخذًا طريقه، يف تصادفه أخرى نقطة
من متنقًال يتحرك وأنه زماني، مكان يف بل مكان، يف ال يتحرك ما جسًما بأن فيقول
بد ال حركته يف فالجسم ممكن، طريق أقرب متخذًا طريقه يف يصادفها أخرى إىل نقطة
يجاور فيما املكان أن اآلن املعتقد إذ انحناؤها، يشتد املكان من أجزاء يصادف أن من
فإذا واالنبساط، التسطُّح من يقرب حيث عنها، بعيًدا منه انحناءً أكثر الكثيفة املادة
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أكثر أي مشوًَّها، املكان من حيًزا قارب قد يكون فحينذاك آخر جسًما جسم قارب
إىل بالنسبة ولكن قبل، من كان كما املكان ذلك يف حركته متابًعا يظل أنه غري انحناءً،
منحٍن. فلك يف سائر كأنه يظهر بل مستقيم، خط يف سائٌر أنه لنا يلوح ال العام االنحناء
الجاذبة القوة فرض إىل نحتاج أن غري من الجاذبية حقيقة نعلل أن نستطيع هنا من
يرجع إنه أي «أنثروبوموريف»، أمر القوة إدراك فإن األجسام، تجذب بأنها نقول التي
من مستمد أمر أوسع وبمعنى — وجل عز — هللا إىل ننسبها التي البرشية الصفات إىل
عن الخارجة األجسام عىل فيه امُلودَع الرس بحكم اإلنسان يجريها التي الذاتية تجاريبنا
القوى بأثر القول عن لتبعدنا أخرى خطوة بنا تسري فإنها النسبية نظرية أما حيزه.
نظام إىل األشياء كل بإعادة القول إىل تردنا فهي الطبيعة، يف اإلنسان لقوى املشابهة
املشابهة القوى أو النظامات من بيشء الوجوه من وجه بأي عالقة ذي غري رصف، مادي

البرشية. للقوى

مثًال نتساءل فقد عميقة، فلسفية تأمالت تتناول فإنها الحد، هذا عند النسبية تقف وال
أن مستطاع غري اليشء هذا كان إذا والواقع، الصحة من يشء نصيب يذهب حد أي إىل

حسنًا؟ عليه يقع
صحيًحا»، يكون أن يمكن ال الحواس تدركه ال ما «كل سبنرس»: «هربرت يقول
فكون الحواس، تدركها أن يمكن ال أشياء عىل وقعت الرأي وجوه قلبت كلما أنك عىل
الجاذبية فقوة بالحواس، إدراكه يمكن ال أمر بعد عن تؤثر أن مستطاعها يف مثًال القوة
أحد أنها غري النسبية. يف الرابع البعد شأن ذلك يف شأنها بالحواس، إدراكه يمكن ال أمر
منزلة بها معرفتنا تنزل التي األشياء من فإنها حسيٍّا، إدراكها تعذر إن التي األشياء
بالعجب إحساًسا فينا لتبث الجهد من قليل قدر إىل إال تحتاج ال إنها حتى الرضوريات،
أن املمكن من قبًال، ذلك عن أبنَّا كما الرابع، البعد فإن هذا عن وفضًال مًعا. والحرية
برسعة والتنقل الحركة تستطيع عينًا وهبتنا قد الطبيعة كانت إذا بيِّنًا، ظاهًرا يصبح
ال خمس بحواس إال تزودنا لم ألنها ونظامها الطبيعة من نحد أن يجب ال لذلك هائلة،
يحتاج التي هي السادسة ة الحاسَّ طبيعة أن نقرر أن لنا يتسنى الحالة هذه ويف غري،
صحيًحا يكون قد شيئًا أن القول ومجمل بحواسه. الطبيعة ظاهرات ليدرك اإلنسان إليها
نعني ال ألننا حقيقته؛ يفرس بما الطبيعة من نأتي أن علينا تعذر ولو حتى ذاته، يف
العدد يف قلتها عن فضًال حواس، وهى حواسنا، بلغة التعبري سوى الطبيعي بالتفسري

مجموعه. يف الكون إزاء بها يعتدُّ ال ضعيفة فإنها
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أن بالنسبية القائلني عىل يزال ال أسئلة بضعة هناك إن إليوت» «هيو مسرت اثة البحَّ يقول
اندفاعها، رسعة زادت كلما تسطًحا تزيد األجسام إن مثًال: يقولون فهم عليها، يجيبوا
ألن النظر؛ لدى مطلًقا عمق لها يصبح لم الضوء انتشار رسعة رسعتها بلغت إذا حتى
سابحة يمكن ما جهد رقيقة كصفائح تلوح املبلغ هذا الرسعة من تبلغ عندما األجسام
األجسام تظهر شكل أي عىل يعرف أن الطبيعية بالعلوم املشتغل يطلب وهنا املكان. يف
بأنه السؤال هذا عىل أجيب ولقد الضوء، انتشار قوة تفوق بقوة الفضاء يف اندفعت إذا
استمراره قوة ألن الضوء؛ رسعة تفوق برسعة يتحرك أن مادي جسم استطاعة يف ليس
يزيدوا أن النسبية يقاوموا أن يريدون للذين «اليوت» مسرت وينصح متناهية. غري تصبح
انتشار رسعة تقارب برسعة تتحرك قد ما دقيقة بأن يقولون هم إيضاًحا، سؤالهم
لذلك، مقاربة برسعة تتحرك الراديوم يبعثها التي (ب) دقائق نشاط أن والواقع الضوء،
حيث األخرى جانب من إحداهما تمر أن اتفق قد الدقائق هذه من دقيقتني أن فرضنا فإذا
رسعة بكثري النسبية رسعتهما تفوق ذلك فعند املتناظرين، اتجاه يف مندفعتني تكونان
زادترسعتهما كلما الدقيقتني إن األخرى؟ من إليها نظر إذا إحداهما تلوح فكيف الضوء،
مقدار ازداد إذا يمكن فهل كسطح، إال فيه تلوحان ال وقت يأتي حتى رقة، أكثر تصبحان
كمية تضاف بأن أخرى مرة والكرب بالتضخم يبدأا أن الكون مجموع يف النسبية الرسعة
يلوح حالة تأتي أن يمكن وهل العمق؟ يف أي فيهما، الثالث البعد إىل نتصورها خاصة
وصلت دقائق كمثل املادية الدقائق مثل يكون حيث القهقرى راجع كأنه الزمان فيها لنا
الذي اإلشكال هو هذا يولدوا؟ أن قبل َفنَْوا قد سكانها وأن بها، تبدأ أن قبل سياحتها آخر
يمكن وهل والذُّيوع. التقبُّل من النظرية هذه به قوبلت ما رغم اليوم النسبية فيه ترتكنا
يوجد وهل الحقة؟ الوجهة تلك من فيها نظر إذا خيالية الحقيقية األشياء تصبح أن
كليٍّا؟ خروًجا هذا كوننا عن خرجت أكوان ، وهميٌّ كوننا أن وتظن نتوهمها أكوان هنالك
— «ميتافيزيقية» نظرية أنها عىل بنيت كثرية معرتضات النسبية وجه يف قامت لقد
الشك يحيط أن الغريب من وليس املحضة، العلمية الروح منها تنفر — الطبيعة بعد مما
الطبيعة. وراء فيما الخداعة املذاهب من ذاع ما لكثرة النظرية، كهذه فذة بنظرية زمانًا
األول املوضع معينني: موضعني يف الطبيعة بعد ما عند تختلف النسبية نظرية أن عىل
معانيها، أخص يف مادية أنها الثاني واملوضع العلمي، النظر بمجرد للتحقيق قابلة أنها
النظر وجهة من أو اإلنساني الشعور بمقتىض الطبيعية الظاهرات تعلل ال مثًال فإنها
من بيشء مزودة دائًما الطبيعة تجعل الطبيعة بعد ما نظريات أن حني يف الروحية،
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ُمْغَمَضاتها وتفرس الطبيعة تصف هذا عن فضًال النسبية ونظرية اإلنسانية، الخصائص
العلمية، النظريات من غريها إليه تبلغ لم بما اإلنسانية العواطف عن تبعد بتعبريات
مركز اإلنسان بأن القول عن البعد من بلغنا قد أننا نرى غريها دون النظرية هذه ومن
ليبعد العلم إليه يحتاج ما آخر إنها بل قبل، من العقول إليه تبلغ لم ا حدٍّ ومحوره العالم

لنفسه. اإلنسان يدَّعيها التي األصول من تشابًها الطبيعة يف بأن القول عنا
لم بصورة غريها عىل العامة» نَّة «السُّ تفوق لنا يثبت غريها دون النسبية وبنظرية
ميكانيكية آلة سوى ليست الطبيعة بأن كالشعور الفارطة، األزمان من زمن يف إليها نبلغ
اإلنساني، الحس من نستخلصها التي املدركات من أثر كل عدمت قد آليتها وأن عمياء،
ذاتها يف صحيحة تكون قد أشياء هنالك أن نعرف أن استطعنا قد وحدها النسبية فمن
«نيوتن»، آليات مع تتفق ذلك يف وهي إليها، يصل أن البرشي الحس مستطاع يف وليس
أو تُنظر أو تُلمس أن يمكن ال املعقولة املدَركات من ذلك وغري واملكان والزمان فالقوة
أكثر نسق عن لنا ُكشف إذا بتًَّة نرتكها أن يصح عقلية مدَركات عن عبارة ألنها مثًال؛ تُشمَّ
الطبيعة يف املدركات هذه أصل معرفة من يمنعنا وال املعروفة، الحقائق عىل انطباًقا منها
نظرنا يف كوَّنته ا عامٍّ شيئًا أو مدَرًكا إال ليست نفسها فاملادة فيها، السائد الرأي إال
مطلًقا. ثبوتًا عقليتنا يف ثابتة مطلقة حقيقًة قبل من نظن كنا كما وليست التجاريب،

تناقًضا منها أشد نجد قد بالنسبية القول من تقوم قد التي املتناقضات كل أن عىل
فلسفة إياه ألزمتنا فرًضا إال ليس مثًال فاألثري القديمة، نظرتنا األشياء يف نظرنا إذا
القول يضادُّ كليهما ألن التجربة وال العلمي النظر عىل مبنيٍّا باألثري القول وليس اإلطالق،
النظر يقبلها بتعبريات الطبيعية الظاهرات بعض نعلل أن لنستطيع فرضناه إننا بل به،
ثنايا يف يضع فإنه املستحيلة، الصفات من عدد وجود يقتيض باألثري والقول اإلنساني.
يف ال بالذات الطبيعة يف واقع التناقض بأن القول إىل يجرنا مبهًما مطلًقا شيئًا الطبيعة

ناحيتها. من الطبيعة يف يُنظر التي النسبة

الفلسفية1 الوجهة من (2)

الغيبيات — الطبيعة بعد ما اصطالح تطبيق يف والفالسفة الباحثون يخطئ ما كثريًا
مباحث بأن يعتقدون العلماء من كثري مىض فلقد الحديثة، النسبية نظرية عىل —

اإلنجليزي. كار ويلدون األستاذ عىل البحث هذا يف اعتمدنا 1
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العلوم تصد التي الَكئُود العقبة هي مناحيها، ب وتشعُّ نواحيها تباين عىل الغيبيات
خالل يف ظهروا الباحثني من فئة املنزلة هذه يف أنزلها واالرتقاء، التقدم عن الطبيعية
يف بها الخليقة مكانتها لتأخذ اليقينية اإلثباتية العلوم فيه تقدمت الذي العرص ذلك
لقد حتى هذه، طريقه يف كونت أوغست الباحثون ماىش ولقد اإلنسانية. املعارف ُسلَّم
Philosophical الفلسفي الجمود ذيوع عىل الباعث هي الغيبيات مباحث بأن اعتقدوا
غري العهد، ذلك منذ الفلسفية املباحث بهذه عالقة اآلراء هذه تزال وال ،Obscurantism
بأن اليوم يقولون العلماء من فئة تربز بأن كفيلة كانت األخرية العصور مباحث أن
إن قيل اإلنسانية، العلوم ترتيب يف ما فراًغا تسدَّ أن يجب الفلسفية الغيبيات مباحث
التي األشياء يف «البحث بأنها — الغيبيات — الطبيعة بعد ملا أرسطوطاليس تعريف
طبيعتها، من شيئًا بعُد نعرف لم مظلمة جهة إىل إال بنا يسوق ال املحسوس»، وراء تقع
الباحثون تطلَّع ما وكثريًا الصحيح. العلم من بيشء منها نبلغ لن أننا الغالب واالحتمال
تناولته ما ماهية من يدركوا لم ولكنهم الفلسفة، من الغامضة املبهمة الجهة تلك إىل
بعد ما مباحث تكون ذلك وعىل العميل، باالختبار وال النظري بالحس ال شيئًا، أبحاثهم
وليست مجردة، تصورات ذلك، إىل وما العلل وعلة الكون وأصل النفس يف الطبيعة
اعتبارهم يف — أنها أو املحض، العلمي باملعنى بمعرفة منها نبلغ أن يمكن بموضوعات

االختباري. العلم طرائق تتناولها ال موضوعات — األقل عىل
التقاليد كل اطِّراح إىل بنا يؤدي محالة ال املزاعم هذه مثل بصحة التسليم أن غري
اآلن عليه هي ما عىل الحديثة العلوم ألن ذلك اآلن، حتى األقدمني عن ورثناها التي العلمية
األزمان، مدى عىل فيها النظر وجوه وتطور البحث يف االختبارية الطريقة لتحدي نتاج
الحديثة، العلوم عليه تقوم الذي األصل وهي ذاتها، االختبارية الطريقة هذه أن حني يف
النفس يف تقوم عقلية نظرية بمسألة ليست أنها كما بذاتها، واضحة مسألة ليست
لها العقول وإدراك مجردة، فكرة إىل تحتاج ألنها ذلك بها، الخاصة ومهيَّآتها بطبيعتها

الغيبية. املجردات مبادئ إىل بالرجوع يتم أن يمكن ال
الغيبيات، عليها تقوم التي املبادئ وبني االختباري العلم طريق بني التفريق أما
ح والتطوُّ الجهاالت منشأ بأنها الثانية ووصفك وُمْستََكنُّه العلم مبعث بأنها األوىل ووصفك
أن تقبلها، الرأي وجوه من وجه أي عىل نستطيع ال فمسألة معرفته؛ يمكن ال ما وراء
بأنها قلنا إذا نخطئ ال إننا بل واللبس، التناقض عن يبعدها سبيًال فيها للنظر نتوخى

العقل. لبديهة مضادة
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العلم عن بعيدة أشياء الغيبيات مباحث بأن القول إىل أدى الذي السبب أما
الطبيعة علوم تنزلها التي املنزلة فتلك خيالية؛ وتصورات وهم خطرات أنها أو الصحيح
مطلًقا، االختبارية الطريقة إىل تلجأ ال الرياضيات أن حني يف الرصفة، الرياضيات من
فيه تقوم موقًعا ببعض بعضها وعالقة وتبويبها العلوم ترتيب يف تقع فإنها هذا ومع
املعارف يف العليا العلوم لتشييد عليه يبنى وأساًسا دعامة فتعترب غريها، عن بذاتها
الصفة تفقد وبذلك فقط، الكميات تتناول جامدة علوم ذلك فوق والرياضيات اإلنسانية،
يسد ال فجوة وهذه االشتقاق، صفة تفقد االختباري، العلم يتطلبها التي الجوهرية

الغيبيات. إال فراغها
املسألة ضغط العقول عىل زاد اليوم، حتى ديكارت منذ الحديثة، الفلسفة عرص يف
نرجع أن َلِزَمنا الثابتة الحقائق عىل نحصل أن أردنا إذا أننا إال بذلك نقصد وما العلمية،
بها أحس التي الفوائد حلَّت ولقد االختبار. طريق من وحيها نستدرُّ الطبيعية العلوم إىل
الناس يتذوقها كان التي اللذة محل امللموسة، وحقائقه الطبيعي العلم مزاولة من الناس
أصل يف البحث يف جهدها كل وبذلت همها حرصت التي تلك الوسطى، القرون فلسفة يف
بأن اليوم قلنا إذا وإنا عامة. باهلل اإلنسان عالقة ويف خاصًة، وُمنَْقَلِبها اإلنسانية النفس
العلمية؛ النتائج يف ذلك فليس أمر، يف القديمة اليونانية الفلسفة تشارك الحديثة الفلسفة
فكرة من لهم يكن فلم يشء كل قبل رياضيني الواقع يف كانوا إن اليونانيني الفالسفة ألن
تقبلهم من يكون أن يمكن كان فيما نشك وكذلك اليوم، نطبقه كما العلمي األسلوب يف

عرفوها. كانوا إذا حتى رصفة، عملية عقلية قواعد عىل الطريقة لهذه
الطريقة هذه أن والواقع االختبارية، الطريقة لتطبيق مبارش نتاج النسبية مبدأ إن
حقائق من ندرك بما التامة ثقتنا طريق من إال العقول يف وتأثريها قوتها تستمد ال
يف السبب إليه يعود الذي الوحيد واملرجع الطريقة هذه أساس هي التي الغيبيات،
يملك يشء فكأنها تامة إحاطة الحديث بالعقل االختبارية الطريقة أحاطت ولقد وضعها.
مقداًرا أن االختبار أثبت فإذا فيها، الثابتة النظرية الوراثية الصفات تملك ما العقول من
أو ثابتة، غري متغايرة أنها معها إلينا يُخيَّل حاالت تأثري تحت ثابتًا يكون الرسعة من
املنتظر أثرها تؤثر لم الضوء من نبٍع من املستَمدَّة الحركة أن عىل التجاريب دلَّت إذا
الحقيقة بها تتكيف التي للصورة إدراكنا تعديل إىل نضطر فهنالك انتشاره، رسعة يف

االختبار. أو التجربة نتيجة يوافق بما عندنا
الحكم يف إليهما نرجع ثابتان شيئان والزمان املكان بأن يعتقدون الناس مىض
إال ليسا والزمان املكان أن ثبت إذ الفكرة، هذه االختبار نتيجة نََقَضْت فلما والقياس،
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ثابت يشء من يبقى ال بأنه القول إىل رجعنا واالختالف؛ التغري يف ماضية متنقلة ظالًال
إننا أي العامة، الحاالت تغري خالل ثابتة تبقى وحدها ألنها األجرام؛ رسعة نسبة إال
التجاريب. نتائج يوافق بما عقليتنا يف الحقيقة بها تحيزت التي للصورة إدراكنا لنا عدَّ
— بالغيبيات عالقتها وينفون رصف، ريايض مبدأ النسبية بأن يعتقدون والذين
الجربية، معادالتها بالغة يف الغيب تدخل يستنكرون أو يكرهون — الطبيعة بعد ما
إال بيشء تختص ال رصفة أسلوبية مسألة بأنها يعتقد من إدراك النظرية تلك ويدركون
عىل االصطالحية املعادالت من بطائفة تستعيض بذلك وأنها الجامدة، الكمية بالقياسات
استيعابًا، وأقرب مناًال أسهل أخر أشياء عن الشديد الغموض أو الصعوبة من فيها ما
إحكام يف واستماتة يقولون، كما املطلق الضبط يف حبٍّا البحث طريق عن فتقصيها
يقدِّرون ال االعتقاد بهذا يعتقدون الذين أن إيلَّ يلوح ولقد واالستقصاء. البحث أطراف
ال النظرية هذه فإن الحقيقية، منزلتها الخطر من ينزلونها وال قدرها، النظرية هذه
م دعَّ بما التاريخية عالقتها طريق من بحثها توبع إذا إال الفهم تمام تُفهم أن يمكن

الغيبيات. أركان من وأقاموا الفالسفة عظماء
حول اثنتني: نقطتني حول دائرًة ديكارت عهد منذ الفلسفية املذاهب ظلت لقد
ناحيتها بناحيتيها، النسبية ونظرية العلة وحول منها، اإلنساني العقل أدرك وما املادة
أما والعلة، املادة املسألتني: هاتني عن فيها النظر يخرج ال العامة، وناحيتها الخاصة
بمثابة تُعترب فهي األثري، فرض إنكار من إليه تسوق بما النسبية، من األوىل الناحية
الجاذبية يف الحديثة نظريتها يف بما الثانية والناحية املادة، من ندرك كنا فيما تعديل

العلة. من ندرك كنا فيما عدَّلت مفروضة، جاذبة قوة يف التعادل تأثري من
العقل يتجاذبان ظالَّ مبدأين بني التناحر إىل والعلة املادة يف الفكرة جرت ولقد
وكيانه شكله األول املبدأ أخذ الحديثة، العصور يف اآلخر عىل أحدهما ليتغلب اإلنساني
يف كيانه الثاني وأخذ الباحث، لعقل الكون يمثلها التي Objective املوضوعية الجهة يف
ومقدار وتصوراته تفكريه قوة من لذاته العقل يمثلها التي Subjective الذاتية الجهة

وعمله. وإرادته فهمه
حيث املادية، واألجسام املادة يف ديكارت فكرة من استقصيناه فقد األول املبدأ أما
امليكانيكي األثر تنحرصيف العلة بأن حكم كما امتداد، أو مكان يف إال توجد ال بأنها قىض
عن عبارة عنده فهي نفسها، املادة عن منبعثة الحركة من محدودة كمية عن الصادر
سادت وما النظام تناوله مما فيه بما كله الكون يتضمن — ميكانيكي — آيل ُمْدَرك
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ال التي املفكرة القوة أو الفكرات إال يشء من اآللية تلك عن يخرج وال الفوىض، فيه
فكرة فيه صبَّته قاَلب يف ذلك بعد من املبدأ هذا وتشكَّل وحده، اإلنساني النوع إال يمثلها
طبيعته وبحكم ذاته يف املطلق فالزمان املطلق، واملكان املطلق بالزمان قال حيث نيوتن،
صلة أية عنه الخارجة األشياء من ليشء يكن لم إذا متعادلة، بنسب يفيض به الخاصة
يكن لم ما يتحرك وال يتغري ال واحًدا وماهيته طبيعته يف يظل املطلق املكان وكذلك به،

عنه. خارج بيشء اتصال له
بأن يقيض إذ ،Monadology الذري الرأي يف ليبنتز فكرة فتمثله الثاني املبدأ وأما
فيه، العلة هي القوة إن بل الكون، علة ليست الحركة وأن فاعلة، بل منفعلة ليست املادة
األشياء وأن اعتباريان، واملكان الزمان وأن بيشء، يكون أن يمكن ال شيئًا ينتج ال ما وأن

مؤثرة. فاعلة قوة عنها تنبعث مراكز املادية
وهذه النسبية، عالقة تأتي والعلة املادة يف ذاعت التي الفكرات هذه طريق من
طريق من اآلتية والحقائق معانيها، أخص يف الغيبيات أوضاع من إال ليست الفكرات
علميٍّا؛ تكوينًا النسبية الفكرة تكوين إىل الواقع يف ساق الذي السبب كانت وإن االختبار
أما قليًال. إال الفكرة هذه إبراز يف عميل أثر من لها يكن لم بذاتها الحقائق هذه أن إال
العلمي النظر أوجه تغيري َكَفَلت التي فهي الحقائق هذه من املنتَزعة النظرية النتائج
من حاسمة أنها ثبت حقائق أنها أَْلفيت بتأمل نظرت وإذا العلمية، التفكري وطريقة
بتغيري الحقائق هذه تناولتها التي فالعمليات الطبيعة، بعد ما مشكالت يف النظر ناحية
ثانية ٤٢ يف التقدير كاختالف الشأن، وحقارة ئُوَلة الضُّ يف تناهت أشياء تتجاوز لم
إذن األرض، كرة محيط من بوصة أرباع وثالثة ٢ يف خطأ أو الزمان، من القرن يف
ما يف ينحرص خطرها إن بل خطرها، عندنا يعظم التي هي بذاتها الحقائق فليست
املقال هذا عنه نلخص الذي كار ويلدون مة العالَّ أظهر ولقد النتائج. من عليها يرتتب
أثبتت قد النظرية هذه أن والتاريخية» الفلسفية وجهتيها من النسبية «نظرية كتابه يف
التي القديمة الفرد الجوهر نظرية — الذرية الكون هذا طبيعة إدحاضه إىل سبيل ال بما
املدعم أساسها يف مرتكزة علومنا نجعل ال بأن علينا وقضت — ديمقريطس وضعها
جعلتنا ذلك من العكس عىل بل املادية، الذرات عن منفصلة نتخيلها حقيقة عىل املتني
الطبيعية الظاهرات بها نعلل أن نستطيع الذرات داخل كامنة قوة من حقائقنا نستمد
العقل يف البقاء تتنازع اليوم حتى ظلت التي املختلفة اآلراء بني طريقها من ونوفق

اإلنساني.
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تنحرص الطبيعة، بعد بما عالقتها يف النسبية عليها ترتكز التي املسائل أخطر إن
يتبع مطلقنْي شيئنْي باعتبارهما واملكان الزمان يف نعتقد كنا ما تلقاء السلبي موقفها يف
تؤدي التي الحاسمة النتائج تتقبل النسبية ونظرية دائمة. مستمرة بنسب اآلخر أحدهما
النسبة من يشء وجود عدم تثبت التي الطبيعية الحقائق تضاد التي االختبارات إليها
يٍّا بُدِّ االعتقاد برضورة تعرتف أن مبادئها بحكم وترفض واملكان، الزمان بني املستمرة
االختالف يعرتيه ال شيئًا باعتباره املطلق، املكاني» «الزمان له يقال خيايل وهمي بيشء
حقيقة أن لنا تبني اصطالحية بمعادالت تزودنا ذلك فوق وهي إليه. الناظرين بنسبة
منهما كل نظر ولو رائينْي نظر يف ثابتة تبقى الكون يف تقع التي الحوادث من حادثة
مطلق ثابت بنظام للقول احتياج غري من الكوني، النظام يف بعينها جهة من إليها

منهما. كل فيها يكون التي الكونية الجهة نظام عن خارًجا نفرضه
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؟1 العضويُّ النُّشوءُ أم األدبيُّ الرُِّقيُّ أهو

العقل ارتقاء يثبت برهان عىل العثور عن العجز «إن أمريكا: يف الباحثني أحد قال
وعدم البرشي العقل خلق عىل برهان أنصع عندي هو التاريخ، زمان خالل اإلنساني

القواعد.» من التطور نظرية عليه تقوم ملا خضوعه
الذين األخص وعىل الباحثني، من الكثريون يراه ملا مؤيًدا الزعم هذا يكون وقد
علم درس يف عمقوا الذين أن حني يف القديم، واألدب اإلنساني التاريخ درس عىل عكفوا
األساس، ضعيف القول من ظاهًرا إال فيه يرون ال الحديثة التطور ومذاهب الجيولوجيا
مذهب أن فيعرفون — البالينتولوجيا — املتحجرة اآلثار علم حقائق عىل الواقفون أما
وأنه ثابت طبيعي ناموس بأنه يوقنون بل يثبته، برهان إىل يحتاج مذهبًا ليس النشوء
تطبيقه أوجه من يرون ما لكثرة إنهم حتى والتجربة، املشاهدات تؤيدها واقعة حقيقة
قوة عقله يف اكتملت باحثًا بأن يعتقدوا أن عليهم يتعذر وتفاصيلها الحياة دقائق عىل
نواميس يف يشك كما إال الناموس، هذا حقيقة يف يشك أن يمكن واالستنتاج القياس

والكيمياء. الطبيعيات

املتحدة. بالواليات الطبيعي التاريخ بمتحف املعروف البالينتولوجي ماتيو، و. و. مة العالَّ عن صة ملخَّ 1
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صحيح الباحث هذا به فاه الذي القول ذلك بأن موقن فإني هذا كل من الرغم وعىل
يمكن فال عليه به يستدل أن أراد ما حقيقة أما ظاهره، عىل أُخذ إذا الوجوه كل من
القول هذا أن عىل يدلني التاريخ حقائق من وقرأت عرفت ما كل فإن بها، التسليم
ارتقاء ارتقت قد اإلنسان يف العاقلة القوى بأن يقنعني وجه من أرى فلست صحيح،
كتبت قد بأنها تشعر أفالطون محاورات تقرأ إذ فإنك ن، املدوَّ التاريخ زمان خالل ما
يف الفلسفة طالب عقول يف ما بقدر اإلدراك ة وحدَّ الذكاء من فيها عقول لتستوعبها
بأقل ليست األناجيل كتبوا الذين عقول يف والفهم اإلدراك قوة أن تجد وكذلك هذا، زماننا
بطبيعة يَا أدَّ قد وتوارثها املعرفة تجمع أن يف ريبة وال املحدثني، الكتاب عقول يف منها
عليها، تقوم التي والفلسفية العلمية والكليات بالحقائق معرفتنا يف كبري تقدم إىل الحال
أي يف منه ورضورياتها املدنية مستحدثات تكوين يف أبلغ التجمع هذا أثر كان ولقد
تميض أن يف كبري أثر املواصالت طرق وتسهيل الطباعة الخرتاع كان كما آخر، عرص
أن عىل مقنًعا دليًال أرى أكاد ال ولكني وأرسع. أوسع خطوات يف االرتقاء نحو الحضارة
هذه يف االرتقاء أن من يقني عىل وإني التاريخ، زمان خالل ارتقت قد العقلية القدرة

القول. إطالق عىل ارتقاء هناك كان إن ضئيل، الصفة
البرشي العقل بأن أعتقد وإني املختلطة، املتشعبة نواحيه اإلنساني للعقل أن عىل
هذا وعىل حكمه، الكاتب عليها أصدر التي تلك غري أخرى نواٍح يف وتطور ارتقى قد
مقابلتها لدى واألخالقية األدبية النواحي هي تلك واملشاهدات، الظواهر من كثري يقوم
مظاهر يف أم التفكري مظاهر يف سواء نعثر أن نستطيع هنا الرصفة. العقلية بالناحية
الحلقات مفصوم غري التقدم بطيء تهذيب وعىل األثر، بالغة االرتقاء من دالئل عىل العمل
كتابات يف عليها نقع التي امُلثُل بني قابلنا إذا األخص وعىل التسلسل، مقطوع وال
كل ليشمل األدبية» «الصفات لفظ هنا أستعمل وإنني املحدثني. وكتابات القدماء،
عىل املستقبَلة األفراد مصالح تفضيل إىل تؤدي التي واألعمال واآلراء والواجبات الحقوق
املصالح بذل إىل تسوق والتي الحارض، عىل املستقبل باألحرى أو الحارضة، مصالحهم
ارتقاء إىل دائًما تؤدي والتي الكبرية، القومية باملصالح االحتفاظ ابتغاء الضئيلة الفردية

االجتماعية. والنظم الحياة
العني قاعدة عىل اليوم نعاقبهم ال فإنا املجرمني، يف الحديثة النظرة يشء كل َل أوَّ خذ
مع والعقاب، الجريمة يف الحديثة واآلراء تتفق ال املعاقبة هذه ألن بالسن؛ والسن بالعني

املجرمني. عقول يف تقوم التي هي هي القاعدة هذه بأن معتقدون أننا
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صفوف بني تَُعدَّ أن يمكن الجبناء من كم وانظر الشجاعة، صفة إىل ارجع ثم
الدنيا الصفة بهذه اتَّصف هناك أو هنا فرد عىل تعثر قلَّما إنك ما؟ حرب يف املحاربني
مقوماتها كل بيئة يف ليعيشوا الحضارة أحضان من يؤخذون الذين املاليني بني من
استكمال عن البعد من تتصور ما منتهى بالغة املدنية، وحاجاتهم عاداتهم عن بعيدة
شهوًرا فتًكا الحرب آالت ألشد معرَّضني فيها ويبقون والعقلية، الجسمية الراحة معدات
القديمة، الحروب يف الواقع كان كما قصرية موقعة يف تُْقىض ساعات بضع ال وأعواًما،
الغابرة العصور يف به يتصف لم املشاقِّ واحتمال والصرب الشجاعة من رضب وهذا
انتظام بغري الرتاجع أما املثال. نادرة كصور صدره يف التاريخ حملهم أفراد بضعة سوى
يف املحتوم النصيب فكان ساعات، بضع أو ساعة تدوم حرب بعد والهرب والفوىض
عرصنا يف َمثٍَل من الجبن لهذا تجد ال ولكنك املتقاتلني، الفريقني ألحد القديمة الحروب
خشونة وال األجسام يف قوة فليست الخسيسة الصفة هذه عىل قضت التي الروح أما هذا.
كامنة أو ظاهرة والتضحية البذل روح هي بل بالحياة، استهانة وال الخلق أو التكوين يف
يعم بل أقوام، دون أقوام عىل خريه يعود ال أعىل، مثل سبيل يف تعمل ستارها، وراء
الخري ذلك معنى من املتحاربني لفريَقي يلوح ما مقتىض عىل والحضارة، اإلنسانية خريه

وقوامه.
واألول العام، ومظهرها الخاص مظهرها مظهران: فلها النفس ضبط صفة أما

بالجماعة. والثاني واألرسة، بالفرد خاص
سعادتهم عىل يحافظوا أن استطاعوا القديمة العصور يف وامللوك القواد من كم
أرسهم بجاه وذهبت أعمارهم ت قرصَّ التي الشهوات يف االنغماس عن باإلقالع وهنائهم
اإلفراط صور اإلنسان فيها يرى مرآة خري القديم التاريخ أليس جيلني؟ أو واحد جيل يف
سوف فيما تفكري غري من الساعة ملذات مع ح والتطوُّ العواقب إىل نظر بال واإلرساف
الحارض العرص يف العليا األوساط يف تجده بما هذا قارن املستقبل؟ خسائر من يعقبها
الشجاعة صفات من الحديث املايلِّ أو السيايسِّ يف عليه تقع وما وهدى، وصرب أَنَاٍة من
يف هذا من أبعد إىل أذهب أن العبث ملن وإنه شهواتها. كبح عىل والقدرة النفس وضبط

األمثال. رضب
قد صفة فإنها االجتماعي، مظهرها يف النفس ضبط صفة إىل هنيهة أرجع ولكن
هذه صادفته الذي النجاح إن والسياسة، التجارة يف التعاون سبيل للجماعات دت مهَّ
األدبية الصفة هذه أن عىل دليل َألقوى العوائق رغم واستمرارها التعاونية الجماعات
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ويعملون فيها يشرتكون الذين نفوس يف الدنيا الصفات من غريها عىل استقوت قد
التي األمثال من كثريًا يرينا القديم التاريخ أن حني يف ممكن، طريق بكل إنجاحها عىل
إذا وكذلك للنظام. الخضوع عىل القدرة يف القدماء كفاءة بلغت درجة أية إىل تدلنا
أمثالها بُضئُولة أعمالها واتساع الحديث العرص يف التعاونية الجماعات ضخامة قارنت
عليه حصل ما مقدار أدركت الداخلية؛ حياتها وارتباك نظامها وفساد القديمة األعرص يف
يف عاشت التي الصغرية األمم تاريخ اقرأ األدبية، الصفة هذه يف ارتقائه يف أخريًا اإلنسان
قد والقسوة؛ والظلم وغرورهم وأنانيتهم نظرهم ِقَرص أن كيف قليًال ل وتأمَّ اليونان بالد
حاولت التي الجماعات نظم الحضيض إىل َدكَّت أو العمل، يف التعاون وبني بينهم حالت
قد مكانة اليونان من العاقلة القوة يف أدنى وهم الرومان أن كيف انظر ثم تتعاون، أن

االجتماعية. للنظامات الخضوع عىل قدرة أكثر كانوا ألنهم عليهم؛ سادوا
نهاية، إىل نصل أن غري من األمثال ذكر نميضيف أن الباحث مستطاع أنه يف شك وال
واجتماعيٍّا، أدبيٍّا وتهذَّب ارتقى قد اإلنسان أن عىل للداللة كاٍف هنا عليه أتيت ما أن غري
بداية منذ ارتقاء أيَّ ارتقى قد البرشي العقل أن لنا تثبت أمثاًال يرينا أن عن عجز ولو

التاريخ.

فإن آثار، من الدارونية القواعد عىل والتطور النشوء يحدثه أن يُنتظر ما أقىص هذا إن
مثل يف إليها نرجع أن يمكن التي العصور أبعد هي وبدايتها األعوام، من آالف خمسة
التي العصور قدم من معروف هو بما قيس إذا القرص، جهد قصري عهد البحث؛ هذا
التطور يحدث ألْن كافيًا يكون أن يمكن وال األحياء، صفات من ًا مغريِّ التطور فيها مىض
هي التي العقلية اإلنسان قوى كذلك عضويٍّا. نشوءًا اإلنسان نشوء يف أثر أي خالله
تدريجيٍّا النشوء من طريًقا تتبع أن من بد ال العضوي، تكوينه عىل قائمة الواقع يف
عاش منقرض حصان جمجمة بني يفرقوا أن يستطيعون قلَّما اإلخصائيني فإن بطيئًا،
عىل يبلغ الذي الجيولوجي العرص هذا يف أخالفه جمجمة وبني البليستوسيني العرص يف
أكثر، أو مليونًا الحارض العرص يف الثقات قول وعىل السنني، من ١٠٠٠٠٠ البعض قول
من آالف خمسة خالل البرشية السالالت يف وقع الذي التطور أثر أن الظاهر من فإن
عىل تصُدق القاعدة هذه أن يف ريب وال محسوس. غري ضئيًال يكون أن يجب األعوام
البقايا أصدق التطوري تاريخها من لدينا يكون التي اللَّبُونة الحيوانات من ساللة أية
تكوين يف عضوي ارتقاء أي عىل تقع أن مطلًقا تنتظر ال القياس هذا وعىل واآلثار.
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أي اْستَبَنَّا إذا ذلك من الضد عىل بل التاريخ، زمان خالل العقلية قواه يف أو اإلنسان
شاذٍّا شيئًا االرتقاء هذا َعَدْدنَا العضوي، تكوينه أو اإلنسان عقل يف لالرتقاء ظاهر أثر

والتعليل. البحث منا يتطلب بل القياس، عن خارًجا
بأنها االعتقاد نظرة فيها ننظر أن يمكن األدبية الصفات فإن هذا عن وفضًال
من مباًرشا استمداًدا مستَمدَّة ليست وأنها نشأتها، يف والغرائز الثابتة العادات تشارك
العادات من كغريها وأنها العاقلة، القوى تكوين إىل الراجعة الطبيعية العقل خصائص
تتبعها. التي الصفات من وغريها الطبيعة تراكيب من للتهذيب قبوًال أرسع والغرائز

تكون التي بالتغريات االحتفاظ إىل دائًما يَْعِمد الطبيعي االنتخاب أن املعروف ومن
املستطاع من يكون بحيث خاصة ِنَسٍب يف ويجمعها للساللة، أو للفرد أفيد بطبيعتها
ظلت التي األدبية اإلنسان صفات أن يف مراء وال واالرتقاء. التهذيب سبيل يف تميض أن
أو العقيل التفوق عن فائدة تقل ال اجتماعيٍّا، تكوينه يف فائدة ذات مديدة قرون خالل
ناحيتها من اإلنسان ارتقاء كان للتطور قبوًال أرسع إنها وحيث فرديٍّا، تكوينه يف البدني
اإلنسانى التاريخ يف أنظر أن أستطيع ال امُلْستَْحِجرة باآلثار كعالم وإني وأظهر. أبني
آثار من الطبيعي االنتخاب أحدثه ما مجموع عن عبارة بأنه االعتقاد عن مستقلة نظرة
الذي النهج وهذا فردي. تطور ال اجتماعي تطور ذلك عن فنتج األفراد، يف ال السالالت يف
من نرى ما إىل أدى والذي الرسيع، التغري من فيه كان بما االجتماعي النشوء عليه جرى
يتخذ ما غالب أنه عىل وحده. البرشي النوع عىل وقًفا كان والتجانس؛ النظام مدهشات
أما اإلنسان، يف االجتماعي النشوء أصل بها ينقضون أمثاًال الحيوان عالم من الباحثون
الباحثون يعتمد لهذا املنال، بعيد فمتعذٌَّر منقرضة سالالت يف التطور هذا آثار استقصاء
بها يستدلون مالبسات حاالتها من ليستخلصوا اليوم العائشة الحيوان جماعات عىل
جماعات يف الباحثون أجراها التي واملقارنات املشاهدات ومن فيها، العادات تطور عىل
وُمتََّجِهه، االجتماعي التطور مدى يف نتائج عدة عىل نحصل أن يمكننا الحديثة الحيوان

البرشي: النوع مستقبل عىل نطبقها ثم ومن
قد فإننا والعادات، امُلثُل يف بثبات مقرون االرتقائي التناسق إىل الظاهر امليل إن أوًال:
الفردي والنشاط الليونة من عظيًما مقداًرا االجتماعي االرتقاء مدارج أول يف نالحظ
الراقية الجماعات يف أما مخصوصة. حاالت تأثري تحت األفراد أعمال يف كثريًا وتنوًعا
بواجباتها تقوم وأنها واحد، نمط عىل وتشعر وتعمل تفكر كأنها تظهر األفراد فإن

التعاون. درجات أول وهذا اآليل، التناسق من نهج عىل
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االجتماعية العالقات يف الكبري االرتقاء من أوجه عىل عثورنا من بالرغم إننا ثانيًا:
تظهر االجتماعية الحياة حلقات تشابك فإن الحرشات؛ األخص وعىل الحيوانات، بني
العليا األنواع بني تجد ال فإنك األفراد، ذكاء لنسبة تبًعا عديدة أوجه من محدودة
إليه وصلت ما مبلغ االجتماعية حياتها ارتقاء من بلغت قد ساللة الحيوان عالم يف
تضحية يف وصلت أنها مثًال تجد ال والتناسق، النظام دقة من االجتماعية الحرشات
تشابك أن تجد أنك حني يف الحرشات، إليه وصلت الذي الحد إىل الجماعة لصالح الفرد
هذا أن وتجد الدنيا، بني منها أرقى العليا الحيوانات بني االجتماعية الحياة حلقات

املدى. أقىص اإلنسانية الجماعات يف بلغ قد التشابك
عىل الحصول هي االجتماعي التطور إليها يرمي التي الغاية أو النتيجة أن والظاهر
طريقة عىل جارية الحي الجسم يف الخاليا عمل وتعاون تجانس يف أفراده يعمل نظام
يبلغها أن النظام هذا ملثل يمكن التي واالختالط الرتكيب درجة أما الضبط. متقنة آلية
يكون الذي الذكاء مقدار عىل عندي فمرهونة التام، املتَقن التعادل ذلك إىل يصل أن قبل

النظام. ذلك ن تكوِّ التي — األفراد أي — الوحدات من وحدة كل يف
هذا االجتماعية اآللية تلك بلغت إذا أنه نستنتج أن يمكننا فإنه هذا صح فإذا
يكون الدرجة هذه لبلوغ االرتقاء فإن بطيئًا، ذلك بعد ارتقاؤها كان الكمال، من املبلغ
بلوغ ولكن والنشوء، التغري رسيعة وهي االجتماعية، والغرائز الصفات تهذيب إىل راجًعا
وهذه العليا، والعقلية العضوية الصفات نشوء إىل راجًعا يكون تليها التي الدرجات

واالرتقاء. التهذيب نحو التدرج بطيئة
بطيئة العقيل العضوي التغري ذلك أوجه أن رأينا اإلنسان تاريخ إىل رجعنا فإذا
التطور نحوه يتجه الذي الحديث املتََّجه بأن نقول هذا عىل واستناًدا قصوى، درجة إىل
يكون مما أكثر والتعاون والتعادل التشابك أوجه من فيها حضارة هو االجتماعي
عىل ال األدبي الرقي عىل املقبلة الحضارة تقوم سوف العقيل. الرقي أوجه من فيها
واألنانيني والكساىل املجرمني استئصال يف تميض سوف الحضارة وأن العضوي، الرقي
يف وال واحد، جيل يف يتم أن يمكن ال هذا أن يف مرية وال قواعدها، عىل والخارجني

أجيال.
التاريخ يف ينظر وأخذ املتحجرة، اآلثار علم درس أن بعد مثيل كان من يستطيع وال
كما مجموعها. يف النتائج هذه يف يشك أو النظرة، هذه عن ينفك أن ناحيته، من اإلنساني
نرغب وقد حينًا، تحزننا قد قسوة يقتيض النتائج هذه بلوغ أن يف مطلًقا أشك ال أني
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القدرة وعدم الخلقي الضعف من بيشء وا ُخصُّ الذين عىل تقع قسوة آخر، حينًا فيها
األفراد يف الظهور إىل تعود التي الصفات تلك شهواتها، جماح وكبح النفس ضبط عىل
أن نستطيع وقد آت. آٍت وكل األوىل، اإلنسانية أصولهم صفات إىل الرجوع طريق من
عن نحوِّله أو متََّجِهه عن نرصفه أن عن نعجز محالة ال ولكنَّا أردنا، إذا املستقبل نقرأ

مجراه.

77





التاريخ ة َماِهيَّ

الفنية الوجهة من التاريخ (1)

أنه عىل التاريخ ن يَُلقَّ أن املستطاع من أن الحديثة بالعلوم املشتغلني بعض إىل يُخيَّل
بد ال بل فيه، النقل يكفي فال االستقراء، عىل املبنية الطبيعية العلوم من «Science «علم
الرأي هذا يف النظر أمعن من وكل باالستقراء، املؤيدة االجتماع نواميس عىل تطبيقه من
نواميس لالجتماع أن والثانية استقرائي، علم التاريخ أن األوىل قضيتني: منه استخلص
نريد لهذا تام، يقيني علم أنه عىل التاريخ لكتابة أساًسا تُتخذ أن يمكن باالستقراء مؤيدة
يصبح أن أيمكن يرينا صحيح، بحكم بحثهما من لننتهي القضيتني هاتني نبحث أن
كما نظريٍّا فنٍّا يزال ال أنه أم اإلنسانية، املعارف تقسيم يف املعروف باملعنى علًما التاريخ

املاضية. العصور طوال ظل
العرص يف تدل اصطالحات ثالثة Literature واآلداب Art والفن Science العلم
وال موضوعة، حدود العقيل االعتبار يف بينها يفصل معينة، أشياء ثالثة عىل الحارض

اإلنساني. للفكر نتاج أنها إىل برمتها ترجع حيث واحد، حيز يف إال تجتمع
ُوضع ولقد منها، املقصود فهم الُكتَّاب عىل اْستَبَْهم ما كثريًا «العلم» كلمة أن عىل
وبقيت حرصه. يعده ال ما والحديثة القديمة الفلسفتني يف التعاريف من الكلمة لهذه
«أوغست الفيلسوف قام حتى الفلسفة مباحث يف متخالطة اإلنساني العقل كفاءات
بمقتىض العلم منازل ًرا محوِّ Positive Philosoply اليقينية الفلسفة بوضع كونت»
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كل شأن النقص، من يعتورها ما عىل اليقينية الفلسفة أن عىل البرشي. العقل كفاءات
وضعت فإنها العامة، املعرفة فروع تشعب وإزاء الحديث النقد إزاء الفلسفية املذاهب
جديًدا مذهبًا فأنتجت ملباحثهم، دعامة الناقدون واتخذها قيمة، النقد زادها أولية، قواعد

اإلنسانية. املعرفة حدود يف
القوة نتاج «Science «العلم أن إىل العرشين القرن أوائل يف الباحثون انتهى
قواعد عىل القائم واالستقراء الثابتة الطبيعية القوانني يف العلمي والتطبيق التجريبية
Literature واآلداب رة، املصوِّ أو املخيِّلة القوة نتاج Art والفن الرياضيات، كقواعد راهنة
االستقرائي، التجريبي العلم دعامة بذلك فاآلداب االستنتاجي. والبحث النظرية القوة نتاج
والنشوء التكوين طور يف تزال ال أولية علوم ذاتها يف وهي بها، مسبوق محالة ال والعلم
العلوم شأَن قواعدها وتقررت تميزت يقينية علوًما ليست ولكنها ،Incipient Sciences
علوًما البعض اعتبار يف اآلداب مباحث بعض تكون أن ويصح مثًال. والطبيعية الرياضية

يقينية. تجريبية ال نظرية
يتبعه و«الفن» إليها، وما واآللة والكيمياء الطبيعة وعلوم الرياضيات تتبعه «فالعلم»
واالجتماع والتاريخ البالغة تتبعها و«اآلداب» إليها، وما والتصوير واملوسيقى الشعر
اختالفهم الباحثون فيه يختلف قد نفسه التقسيم وهذا معانيها. أوسع يف عامة والفلسفة
منتجات يف الناظرين عقول يف السائد الرأي أن غري العقلية، والفلسفة النفس تعريف يف
اصطالًحا، يدعونها كما اآلداب أو والفلسفة العلم بني يفرقون أنهم اإلنساني العقل
طبيعية قواعد ذا فأصبح والتجربة العمل حيز إىل النظر حيز من خرج ما كل أن باعتبار
،Positive Science يقينيٍّا علًما أصبح فقد التبديل؛ يعرتيها وال التغري ينتابها ال ثابتة
املوضوع الفرق هو ذلك ،Literature أدب أو فلسفة فهو الحيز ذلك يدخل لم ما وكل

العلم. وبني اآلداب أو الفلسفة بني اليوم
«السوربون» جامعة يف التاريخ أساتذة أخصها مدرسة أوروبا يف قامت ولقد
أن يحاولون برغسون»، «هنرى الفيلسوف األستاذ املدرسة هذه رأس وعىل بفرنسا،
أو الفلسفة أو اآلداب حيز من التاريخ بها يخرجون عامة ُسنَّة أو قانون عن يكشفوا
يصبح بحيث املحض، العلم حيز يف ليدخلوه التعبري، يف البعض يتطرف كما الفن،
العرص. هذا ُكتَّاب من فئة ذلك يف وجاراهم واحدة، أسبابًا تنتج راهنة قواعد للتاريخ
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ت اشتُقَّ قد والفلسفة اآلداب فروع من فرع كل أن لوجدت الواقع، يف نظرت وإذا
الظروف، مقتىض عىل يسريًا أو كبريًا اختالًفا فيها الباحثني نظرات تختلف علوم منه
عرصحجري مثًال أمة فلكل عامة، نشوئية أدوار َقْطع يف جميعها تتفق مثًال العالم فأمم
اليقيني العلم من الحد هذا إىل يصل لم التاريخ ولكن حديدي، وعرص برونزي وعرص
لهذا فُوضع التاريخ، خصائص من ليس ذلك يف البحث بأن القول إىل العقول نََزَعت حتى
أدنى علم وهو األنثروبولوجيا»، «علم فُسمي عليه أُطلق خاص اسم التاريخ من الفرع
يف نظرت إذا كذلك املعروف. املتداول بمعناه بالتاريخ منه والسيكولوجيا باالجتماع لُْحَمًة
الكاتب و«فولتري» األملاني الفيلسوف «هردر» فيها كتب التي التاريخ فلسفة ويف التاريخ
حيث التاريخ وتركت اجتماًعا، انقلبت أن تلبث لم التاريخ فلسفة فإن األشهر، الفرنسوي
ال مقررة قواعد ذا ثابتًا علًما التاريخ يجعل ال هذا وكل قبل. من معروًفا كان وكما هو

خلفها. من وال يديها بني من الباطل يأتيها
من جماعة كل وَصبَّ ومشاعره اإلنسان نزعات من غريَّ الذي االرتقاء قانون إن
اإلنسان حاالت بني تكافئ عامة ُسنَّة من للتاريخ يجعل لم بها، خاص قاَلب يف الجماعات
يف تؤثر التي الواحدة العلل أن يف السبب يرجع ذلك وإىل العصور، من عرص كل يف
واملؤثرات والحاالت الظروف باختالف مختلفة نتائج تنتج قد اإلنساني االجتماع حاالت

وماهيَّاتها. حقائقها دون ظواهرها إال منها نعرف لن التي الخفية
ينحرص الحقيقي االرتقاء أن يثبت العضويات تاريخ «إن سبنرس: هربرت يقول
هي العضوي الرتقي ذلك ُسنَّة وإن التنافر، حال إىل التجانس حال من التغاير يف
ونشوء األرض، تكوين مثل الكون يف ما كل إن يقول: ثم كافة. الرتقي رضوب ُسنَّة
واآلداب واملتاجر والصناعات الحكومات ونشوء العمران، يف الجماعات ورقي فيها، الحياة
الوحدة من التدرجي التغاير يف الطبيعية نَّة السُّ لهذه تخضع جماعها والفنون والعلوم
كان التنافر إىل التجانس حالة من االنتقال فإن النوعي. والتكاثر االختالف إىل النوعية
أن إىل الوجود يف الكونية للتغايرات أثر أول ظهر منذ االرتقاء حدوث يف الوحيد السبب

اإلنسان.» تاريخ يف املدنية فجر بزغ
األسباب تلك بها ليعرفوا العلوم من علم كل يف الباحثون أخذها عامة ُسنَّة هذه
ليعرفوا األنواع عىل والنبات الحيوان علماء طبقها التنافر، إىل التجانس من تسوق التي
ن تكوِّ التي األفراد نشوء يف السبب ليعرفوا الحياة علماء وأخذها نشوئها، وكيفية أصلها
األسباب يعرفوا أن استطاعوا لو االجتماع وعلماء املؤرخني أن فيه ة ُمَشاحَّ ال ومما األنواع.
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صفاتهم يف ال التنافر، إىل التجانس من االرتقاء سبيل يف اإلنسانية الجماعات ساقت التي
الصفات تكوين يف بل العضوي، التكوين أو الحياة لعلم مرتوك ذلك ألن العضوية؛
الصفات هذه صلة تحكم التي والقواعد وأذواقها وميولها الجماعات مشاعر كونت التي
البواعث عن يكشفوا أن وأمكنهم االجتماعي، الكل يف أو العام املجتمع يف اإلنسانية
اللغات ونشوء واملهاجرة التَّْطواف إىل األوىل اإلنسانية بالجماعات دفعت التي الطبيعية
فهنالك عامة؛ التاريخ ن تكوِّ التي األسباب من ذلك غري إىل … اإلنسان بتطور وعالقتها
يزال ال فالتاريخ املبلغ ذلك يبلغوا لم وإنهم أما ثابتًا، علًما التاريخ يجعلوا أن يمكنهم

نقدرها. ال أزمانًا كذلك يظل سوف أنه عىل الظن وأغلب اآلداب، فروع من فرًعا
الحوادث بها تقاس للتاريخ قواعد وضع يف يفكر أن أحد يستطيع كيف نعلم وال
كل بها يؤمن للتاريخ عامة تعاريف وضع أو العلوم، بقية يف كالحال النتائج وتُتَعرف
السطح، نهاية الخط وأن الخط آخر النقطة بأن الرياضيون آمن كما فيه الناظرين
التاريخ كوَّنت التي البواعث يف مختلفني يظلوا ولن مختلفني، يزالون ال واملؤرخون
الطبيعية، البيئة بأثر يقول من ومنهم االجتماعية، البيئة بأثر يقول من فمنهم اإلنساني،
املؤثرات إىل يرجعها من ومنهم االقتصادية، العوامل إىل التاريخ أسباب يرد من ومنهم
ُمنْتَِحيًَة التاريخ كتابة إىل سبقت قد غريها وكثري الفرق هذه من فرقة وكل النفسية،

ومبدأها. طريقها متَّبعة الخاص، منحاها
مة العالَّ رأي كان اإلنساني التاريخ أحدثت التي البواعث يف ذاع رأي آخر إن
التاريخ دائرة حوله تدور الذي املحور أن ورأيه األشهر، االجتماعي الكاتب كد» «بنيامني
دائم وشجار كبرية موقعة يف ينحرص الوحيد، البرشي التاريخ مظهر بل اإلنساني،
الشعورية، لقوتها االستنتاجية وقوتها عقليتها تخضع أن ابتغاء الجماعات به قامت
الشعور لقوة دائًما الجماعة تُخِضع طبيعة عنها، تنفك لن الجماعة يف لطبيعة ذلك
الثرى، بحضيض الذكي اإلنسانية دم مزجت التي الحروب تلك وأن العقل. قوة دون
فاالنتقام الطبيعة، تلك نتائج من نتيجة سوى ليست واالجتماعية املدنية الثورات وتلك
يف أثر من األفراد يف لها تجد لن مظاهر واملعتَقد للجنس والتعصب والكراهية والغضب
مظاهر من للجماعة أن ترى ولكنك العمران، حاالت من حالة قيام أو مدني بناء تحطيم

األزمان. مدى عىل والثورات الحروب قيام يف سببًا كان ما البواعث لهذه الخضوع
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لهذه الوحيدتان الدعامتان وهما والسيكولوجيا، االجتماع علَمي أن تجد أنك غري
رهن موضوعاتهما تزال وال ثابتة، علمية بقيود بعُد فيهما النظر يتقيد لم الطريقة،
بها يقاس ال الفرعني هذين معضالت يف وتنافرها اآلراء واختالف والتبديل. التغيري
اآلداب من قليل يف إال اللهم الحديثة، املعرفة فروع من فرع أي يف وتنافرها اختالفها
فيها وتختلف الباحثني، عقول فيها النظر يف وتتنافر الخيال، مجال فيها يتسع التي

الناس. باختالف البحث وجوه
فاصل حد وضع عن اليوم حتى برمتها املعرفة وفروع العلوم كل عجزت ولقد
هذه نظرهم يف يضبط محكًما قياًسا الباحثون يستِبن ولم باملجموع، الفرد لعالقة
مظاهر من مظهًرا بل غامًضا، اصطالًحا املستقل» «الفرد اصطالح وسيبقى العالقة،
مثال. االجتماعية الطبيعة يف له يقوم ال محًضا ً خطأ ذاته يف يكن لم إن واإلبهام، اللبس
االجتماعي التطور هو ما وتساءلت االجتماعي»، «التطور اصطالح يف نظرت إذا كذلك
الباحثون يعرف ولم محدود، قانون عن العلم له يكشف لم االصطالح ذلك فإن العام؟
فيها يتشكل التي والحاالت الظروف عليه تقاس مقياًسا يكون أن يمكن ما املايض يف
التي األسباب تلك عن العلم يفصح ولم اإلنساني، التاريخ بتشكُّله ن ويتكوَّ النشوء،
تبعث أو الرقي إىل بها فتدفع األوىل، حاالتها عن واالختالف التغاير إىل الجماعات تسوق

واالنحالل. التدهور حضيض إىل بها
تسوق التي األسباب وكذلك تُعرف لم واملجموع الفرد بني العالقة دامت وما
االجتماعي؛ الكل بمجموع الخاصة الجماعات عالقة أو االنحطاط، أو الرتقي إىل الجماعات
والتخلخل، النقض من ترى ما عىل وهو اإلنساني، العلم أن برش عقل عىل يخطر فكيف
االجتماع يف النظر دام ما الرياضيات، كقواعد ثابتة قواعد للتاريخ يضع أن مستطاعه يف
وكيف التاريخ؟ بحث يف العلمية الطريقة دعامة وهو صحيًحا، يقينيٍّا علًما بعُد يصبح لم

علًما؟ التاريخ أن إنسان يتصور هذا بعد

و«بلوتارك» و«هريودوت» «زونوفون» زمان منذ اآلداب من فرع التاريخ بأن القول ظل
الطريقة و«سييل» «ستبس» نهج ولقد و«ميشليه»، و«ماكويل» «غيبون» إىل و«ليفي»
زمانًا. إليها دعوا التي العلمية الطريقة إىل نزعتهما رغم تواريخهما كتابة يف الوصفية
الوحي، بذلك «برغسون» األستاذ إليه يوحي العلمي الرأي فيمثل اليوم «السوربون» أما

الواقع. يف لها حدود ال ملسألة حدود وضع محاوًال
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مذهبًا عرش، التاسع القرن يف اإلنجليز مؤرخي أكرب وهو «ماكويل»، اللورد ذهب ولقد
الجماعات صور عليها تتعاقب الزمان من صفحات إال ليس التاريخ إن فقال: ا خاصٍّ
واالقتصادية والنفسية الطبيعية واملؤثرات واالنفعاالت واألدب العلم أثر من فيها بما
بذاته تراه أن عليك يستحيل يوًما السماء صفحة يف تراه الذي كاملنظر والجغرافية،
من املتعاقبة. والتغايرات واألشكال واأللوان الصور اختالف من فيه بما أخرى مرة
رأوها إن الطبيعة، ملناظر الشهادة كأهل التاريخ لحوادث الشهادة أهل أن نجد هنا
عليها لتقيس الصورة تلك عنهم تلقيت أو الوصف ذلك عنهم وأخذت بوصف وتناولوها
تنظر إنما فإنك حسك؛ تحت تقع التي الصور من بغريها لتقارنها أو منها لتستنتج أو
تشعر قد وعواطف وبواعث انفعاالت صور نفسك لوحة عىل وتنعكس نظرك، غري بنظر
وانفعاالتك مشاعرك تأثري وتحت نفسك بعينَي إليها نظرت أنك لو تماًما يناقضها بما

الخاصة.
ألهل ريشته تخطُّ مصوًرا املؤرخ نعترب أن علينا فيجب صورة التاريخ اعتربنا وإذا
تلك الغابرة، األزمان لحوادث ممارسته من نفسه لوح عىل تنعكس التي الصور زمانه
فيها، املؤرخني أنفس يف حوادثها أثَّرت ما بقدر إال حقائقها من نعرف لن التي األزمان
صورة ليستخرج غريه، ومشاعر غريه انفعاالت ومن غريه خيال من يستمد إنما فاملؤرخ
أو قربها مقدار إىل راجع صوابها أو خطئها مقدار ويكون نفسه، إليها تستحيل جديدة
إليه منقولة فيه يؤرخ الذي العرص وحاالت فيه، يؤرخ الذي العرص حاالت من بعدها
ذلك صوروا الذين نظر صحة إىل راجعان خطؤه أو النقل وصحة غريه، عن برمتها
حقائق عليه تقيس مقياًسا للتاريخ تضع أن تستطيع ال هنا ومن خطئهم. أو العرص
هذه وعيت إذا حارضة، ظروف عىل اعتماًدا املستقبل عن بها وتتنبأ املاضية األزمان

مجموعها. يف االعتبارات
ال آخر، إىل حني من فيه والنظر تدوينه يعاد أن يجب التاريخ «إن «جوته»: يقول
أفق يف تظهر قد النظر من أوجًها ألن بل األيام، مر عىل عرفت قد تكون كثرية حقائق ألن
وارتقائها، عصورهم تقدم يف كبري ضلع ذوو هم الذين املعارصين وألن العقيل، البحث
تدبر عىل بها يقتدر صبغة ذات تصبح حيث إىل بها ينتهون غايات إىل دائًما يساقون

قبل.» من معروفة تكن لم بصورة عليه والحكم املايض
القول بأن املؤرخني عند الرأي ساد التاريخ يف «جوته» فكرة يف النظر طريق ومن
أصحاب أن والحقيقة مبهمة، غامضة مسألة االستقرائية العلوم من فرع التاريخ بأن
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بأن بالقول موقفهم من فتخلصوا رأيهم، صحة عىل حجة من يقيموا لم القول ذلك
ُردَّ ولقد الذاتية. باعتبار وفن املوضوع، باعتبار االستقرائية العلوم من فرع التاريخ
اجتماًعا يصبح فإنما املوضوع، باعتبار علًما اعتُرب إن التاريخ بأن هذا رأيهم هؤالء عىل

منه. املستَمد من املستِمد عالقة إال اللهم أثر، من فيه للتاريخ ليس رصًفا
الحديثة، إيطاليا نهضة يف أرَّخ من خري وهو تريفليان»، «ماكويل األستاذ نقد ولقد
يف وفائدته التاريخ ماهية يف فقال يقيني، علم التاريخ أن مذهب يذهبون الذين رأي

فقال: التاريخ، إلهة أي ،«Cilo «كليو عنوانها مقالة

إىل ليصل العقل، تدريب يف تنحرص أحد ينكرها ال التي التاريخ ميزة إن
هذه ولكن صحيًحا، إدراًكا السياسية املسائل إدراك عىل بها يقتدر درجة
بمجموعة يمدنا أن مثًال للتاريخ يمكن فال املستقبل، عن التنبؤ تتناول ال امليزة
وال السياسيون، بها ليسرتشد عرص كل يف تطبيقها يصح العامة السنن من
املتخاصمني ِمَن َمْن التاريخية املقارنة طريق من لنا يظهر أن التاريخ يستطيع
التاريخ ماهية ولكن العامة. املسائل من مسألة أية يف الحق جانب يف كان
اإلنسان عقلية تدريب وهي وخطًرا، شأنًا ذلك من أبعد يشء يف تنحرص
فإن شعورها، يف األمم بقية ومشاركة وفهمها العامة املسائل معالجة عىل
حالة فينا تخلق لم ما ذاتها يف لها قيمة ال التاريخ بها يمدنا التي املعلومات
أنه يف ينحرص ال أيرلندا يف «Leckey «ليكي تاريخ فائدة فإن جديدة، فكرية
إنه بل والتفظيع، القتل وحوادث العديدة املذابح تفاصيل واحد كتاب يف دوَّن
التي الحقيقة إدراك عىل وساعد بالخجل، والشعور بالعطف ة حاسَّ فينا أحدث
الكراهية1 عىل تَِشبُّ التي األجيال وإىل األبناء إىل تتعدى اآلباء ذنوب بأن تقيض
صواب، أم خطأ هو حيث من أليرلندا الذاتي الحكم منح عىل يربهن لم فهو
عىل أليرلندا الذاتي الحكم وأنصار إنجلرتا مع االتحاد أنصار عقول درَّب بل

صحيًحا. إدراًكا املسائل من وغريها األيرلندية املسألة إدراك

األبناء من اآلباء ذنوب أفتقد غيور، إله إلهك الرب «ألنني تقول: إذ التوراة، يف املعروفة الحكمة إىل يشري 1
وصاياي. وحافظي محبيَّ من ألوف إىل إحسانًا وأصنع ، مبغيضَّ من والرابع الثالث الجيل يف
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يمكن ال التاريخ أن بها أثبت أخرى مسألة يف بالكالم القول هذا املؤرخ أردف ثم
قال: مثًال، الطبيعية كالعلوم واملسببات األسباب من عامة قوانني يستنتج أن

عىل تنطبق التي والنتائج األسباب استنتاج إىل ترمي التي املحاوالت زالت وما
األسباب؛ هذه حدوث بتكرر تتكرر والتي السياسية، وحاالته اإلنسان حياة
قانون عىل الثابت العلمي الربهان إقامة مثًال استطعنا فإذا الجدوى. معدومة
نثبت أن مثًال أردنا لو كما التاريخي، البحث يف ذلك علينا تعذر الجاذبية،
صحته، عىل الربهان إقامة يمكن ال ما وهو دائًما، الثورات تنتج املجاعات أن
تنتج املجاعات أن منها يستنتج حوادث جملة يف صحيح ذلك عكس إن بل
حوادث من حادثة أية بني الفصل يمكن ال هنا من ومذلة. واستسالًما خضوًعا
ا عامٍّ قانونًا نستوضح أن أردنا ما إذا الظروف من بها يحيط ما وبني التاريخ
من مجموعة سوى ليست التاريخية الحادثة ألن ظرف؛ كل عىل تطبيقه يمكن

أخرى. مرة بظروفها تحدث أن يمكن ال الظروف

متهكًما: الكاتب قال ثم

بالحجج خطبهم يزخرفون الذين السياسيني إال القدرة هذه ألحد وليس
التاريخية. والدالئل

يكشف أن بعد إال ثابتًا علًما يصبح ال األدب فنون من فن التاريخ أن نعتقد هنا من
من اإلنسان ساقت التي األسباب عن التاريخ يف العلمي النهج ينتهجون الذين املؤرخون
الفرد عالقة تحدد التي والقواعد السنن وعن االجتماعي، تنافره إىل الفطري تجانسه
حقائق عن ويفصحوا االجتماعي، بالكل املجموع ذلك وعالقة يتبعه، الذي باملجموع
حتى مناحيها، ب وتشعُّ واملشاعر وبواعثها، واالنفعاالت وضوابطه، االجتماعي التطور
عىل مبنيًة العضوي والتكوين والنبات الحيوان علوم كقواعد التاريخية قواعدهم تصبح

تتبدل.2 وال تتغري ال ثابتة ُسنن

.١٩٢٣ سنة يناير والستني، الثاني املجلد من األول بالعدد املقتطف، مجلة يف نرشت 2
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الوصفية الوجهة من التاريخ (2)

١

ومشاعرك أفكارك يف تتحكم التي االجتماعية البيئة هذه وسط يف نشأت كيف تعرف هل
فيها وُربِّيت نشأت التي البيئة لحكم خضوعك يجعل سبب من تفقه وهل كله؟ التحكم
حولك؟ من القائم النظام ضد الثورة إىل بك نزع طاملا عقلك أن حني يف كامًال، ا تامٍّ
العراك ذلك حقيقة تحلل أن حاولت ما إذا إليه ترجع طبيعي سبب من تعرف وهل
إذا مشاعرك؟ عليه تُِقرُّك ما وبني عقلك، به إليك يوحي ما بني نفسك دخيلة يف القائم
جزائر إىل النائية، البحار جزائر إىل معي فارجع كله هذا إزاء أمرك من حرية يف كنت
التي البقاع تلك بمجاهل وُطْف النار»، «أرض جزائر أو نورونها» «فرناندو أو «تاهيتي»
أن منذ املضيئة خيوطه من بخيط العلم إليها يرسل ولم شعاع، للمدنية فيها يَِشعَّ لم
عشائر وبني هنالك املرسوم. فلكها حول لتدور الشميس النظام بقية عن األرض انفصلت
التي والتقاليد الطبيعية» «الوراثة ب الطبيعيون يعنى ما حقيقة بيدك تلمس املتوحشني،
وهو تعرف، ال وبما تافه، ضئيل وهو تعرف، بما املشحون ماضيه من اإلنسان بها خرج

قليًال. إال أطرافه، من طرًفا تدرك أن عن مخيلتك تعجز موحش ِتيٌه
فطرتها يف اإلنسانية الحياة حقائق من بك يحيط مما عليه تقع ما أخص أن عىل
شاعرة حياة بك تَُحفُّ الشهادة، حكم دون الغيب لحكم أعمى خضوًعا خضوُعها األوىل،
تجاري وال املنطق لحكم تسكن التي العاقلة الحياة آثار من أثر عىل تقع ولن غري، ال
تُلفي أنك الحياة تلك يف بُروعك يأخذ ما وأبلغ البرشية. الطبيعة وقوارس العواطف
حولك، من القائمة فالصخور َوْحَشة؛ وفيه َجَمال، فيه األرواح من بعالم محوًطا نفسك
أرواح عن عبارة نفسك أنت بل والهوام، والدواب والسماء، واملاء بك، ة الحافَّ واألشجار
يف متحكِّمة وَرْوَحتك، َغْدَوتك يف وَهْجَعتك، نومك يف وَضْجَعتك، سريك يف إليك تتخايل
يف َة ُمَسريَّ ُروح أنك إليك يَُخيَّل الجملة وعىل وعلنك، رسك يف مؤثِّرة ومستقبلك، ماضيك

املادة. عالم عن منفصل األرواح، من عالم وسط
من فيك ما فإن العرشين، القرن ملدنية مبارشة ثمرة أنك َحْدسك إىل يسبقنَّ وال
فأنت الحديثة، املدنية أثر من فيك مما أكثر األوىل، العصور يف آبائك أثر من املايض؛ أثر
والنبات، والحيوان واألصنام األحجار عبدوا الذين ابن بل اآللهة، بتعدد اعتقدوا الذين ابن
من فيك املنطقي. القياس حكم ونبذوا الخيال، مع وَمَشْوا العقل، وأماتوا الوهم وقدَّسوا
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ُجلُّ بل الدين. يف والتوحيد الفلسفة، يف املنطق أثر من فيك ما أضعاف البيئة تلك أثر
جزائرهم يف املستوحشون أولئك يزال ال دوًرا اجتزت أنك فرق من آبائك وبني بينك ما
قرن العرشين، القرن أبناء من بأنك َفَخَرت فإذا الحارض، الزمان يف عليه عنوانًا النائية
ظلمات يف به تستيضء نرباًسا عليه القياس لتتخذ املايض ذلك تنَس فال واملدنية، العلم
أن بك األَْوىل من أنه دائًما ولتتذكر سالالته، إلحدى تابع أنت الذي النوع تاريخ يف بحثك

األولون». «كان تقول أن بدل آبائي» «كان تقول
الحديثة، املدنية نحو شوطها يف اإلنسانية قطعتها التي العصور تلك من عرص يف
مطاليب من باألفراد َحفَّ ما كل بل ال بالشعوب، أحاطت التي األزمات أن املعتقد كان
وأن الكليات، يف فعلها الجزئيات يف تفعل ُعلوية إرادة فعل إىل راجع وقوارسها؛ الحياة
وراء ما يسمونه ما أو الغيب قوى من قوة لتأثري خاضعة اإلنساني النوع لُبَانَات كل

شأنها. َعُظم أو َضُؤَل مهما الحياة، دورات من دورة كل يف تحتكم الطبيعة،
العالقة رس يستكشف ألْن تضطره ة ماسَّ بحاجة اإلنساني العقل يشعر لم لهذا
الطبيعية، السببيات من منظومة بسلسلة بينهما لريبط والحارض؛ املايض بني الكائنة
فيها نزلت التي األعرص تلك طوال لغًوا العقل فظل والزمان، الطبيعة لحكم أَْخَلد بل
عنايته ذاك إذ بيشء يُْعَن لم التاريخ أن تجد لهذا وحدها، املشاعر حكم عىل اإلنسانية
الصفوف بني من برزوا الناس من لفيف بذكر واإلشادة األفراد، من مجموعة بأقوال
ملا املنفذون وأنهم األرض، فوق السماء ظالل من ظلُّ بأنهم املشاعر وحكمت ة، املرتاصَّ
حتى الثابت، املعتَقد لحكم استنامت التي الجموع تلك يف القدر يُْميل وملا القضاء يريد
تلك حول السبات يف غرقى عاكفني، السلب عىل فظلوا اإليجاب صبغة املعتَقد ذلك سلبهم

البرشي. املجتمع رصح عليها ُشيِّد التي األسس
أوجه من فيه كان وبما التخيل، بواعث من فيه بما العرص ذلك انقىض أن ملا
الحوادث ملوجات أن العقل واستكشف وحدها، الشاعرة القوة بموِحيات مقرونة الجمال
أفالكها، يف األجرام سري بنظام أشبه نظاًما األوىل األزمان عىل َطَمت التي اإلنسانية
االجتماعية الحوادث تبتلعها التي والشعوب الحياة، وجه عىل تطفو التي الشعوب وأن
حقائقها من وحقيقة الحياة مظاهر من مظهر بذاتها هي الزمان؛ جوف يف فتُْطَمر
بآثار محوطة الدهور، أحشاء يف إيغاًال األزمان أبعد إىل بأصلها تَُمتُّ أنها بَيَْد الكثرية.
لنفسه التاريخ شق هنالك االرتقاء. ودوافع التقدم، وفطرة الحركة، طبيعة من فيها ما
نواحي من ناحية عىل مسيطًرا سلطانًا العقل وتوجه بكًرا، سبيًال الجماعات حياة يف
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طريقة التاريخ نبذ وهنالك الدنيا. الحياة هذه يف اإلنسان ينشدها التي املحققة املنفعة
يف القسيس وترك الجاه، أهل من املطامع وذوي األمراء دسائس يف الكالم عىل العكوف
حاشيات وأهمل بالسياسة، الدين يفسد وأن بالدين السياسة يفسد أن يحاول معبده
الحركة أوجه تدوين إىل وَعَمد ومناظراتهم، الجيوش قواد ومماحكات ومنافساتها، امللوك
َطَفْت طاملا الذي املنحدر ذلك يف منصبٍّا اإلنسانية، الحياة نهر به يفيض الذي والنظام
إذ املتناثرة؛ الهشيم بفضالت األشياء أشبه وهم العصور، مدى عىل واألمراء امللوك فوقه

ظالمه. واْعتََكر ُحْلكته، اشتدَّت ليل يف امَلدُّ أدركه ثائر يَمٍّ أمواج بها تتالعب
شيئًا يبتعد أخذ إذا اإلنسانية الحياة حوادث تعليل إن تقول: قد هذا، غري تقول قد
َعَمد أن بعد مًعا، وكلياتها الحياة جزئيات يف الُعلوية اإلرادة تدخل فكرة عن فشيئًا
املصادر وراء البحث عن العقل رجع الطبيعية؛ باألسباب الظاهرات تعليل إىل الناس
اتُّخذ وهنا اإلنسانية. الجماعات كوَّنت التي األسباب يف البحث إىل الحوادث تحرك التي
املعارف رضوب من غريها إىل يلجأ أن باحث يستطيع ال ثابتة قاعدة أنه عىل التاريخ
يستكشف أن أو الحارضة، الحوادث طبيعة من شيئًا يفقه أن أزمع ما إذا اإلنسانية،

املستقبل. يتدبر أن أراد هو إن به يستهدي ناموًسا
إىل الجيولوجي بها ينظر التي العني بتلك إليه نظر النظرة، تلك التاريخ يف نظر
فإن املختلفة، األنواع بني تربط وسطى حلقات منها ليتخذ املستحجرة الحفريات بقايا
عرص كل يف قامت التي العامة الحاالت دراسة يف باستعماقهم حاولوا طاملا املؤرخني
أو املؤثرات اكتفاء من تمكنهم التي واألسباب البواعث حقيقة وا يستشفُّ أن العصور؛ من
التاريخ أحشاء يف وقوًعا الحوادث بأبعد «حارض» عرص حوادث بني تربط التي األسباب

اإلنساني.
حتى الناس، معتقد يف وتغلغل استمكانًا، الباحثني عقول من التصور هذا استمكن
سطح عىل الطافية الفكرات بل اجتماعي، أو مدني نظام أو مذهب، أو عقيدة، كل إن
من تاريخها يف تستكشف أن حاولت فئة األنصار من جماعها لقي قد اليومية؛ الحياة
األوىل؛ القرون صميم يف إيغاًال العصور أبعد خالل وقعت بحادثات يربطها ما الحلقات
بأسطورة أو فلسفي، مذهب أو بمبدأ أو التصورات، من تصور أو اجتماعية، بحادثة أي

األولني. أساطري من
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يف ٌع فَرشْ الدينية، واملبادئ الفلسفية، املذاهب أما الفكر. نزعات من نزعة ذلك يف
بأبحاثهم يعودون أوروبا يف الكثلكي املذهب أصحاب أن ترى إذ فإنك النزعة، تلك حكم
ليستمدوا الوثنية؛ عصور إىل بل ال النرصانية، فيها أينعت التي األوىل األزمان مخلفات إىل
الربوتستانت أن تُلفي وإذ الدين، يف مذهبهم وتنرص حجتهم تؤيد وأدلة براهني منها
و«سقراط» «أرسطو» وتعاليم «بركليز» سياسيات إىل بل اإلغريق، مثاليات إىل يرجعون
أن أخرى جهة من تجد وإذ العقيدة، يف نظرائهم فكرة لينقضوا «سولون»؛ ومبادئ
نظام يف تجانس كل من الضد عىل قفًزا، االرتقاء شوط يقطعوا أن يحاولون الراديكاليني
العصور مدنية أن باعتقادهم الرجعيني وأن الحياة، يف نظرهم لوجهة تأييًدا الطبيعة،
تيار ليصدوا جهدهم يعملون الحارضة، العصور مدنية من الفطرة مناهج إىل أقرب األوىل
من النقيض عىل الغابرة، العصور أوابد إىل واملعتقدات واملذاهب باألفكار راجعني التقدم
يساقون إنما جميًعا هؤالء بأن تحكم أن إال تستطيع ال االرتقاء؛ ونواميس النشوء ُسنن
ويُفنون أنفسهم فيُجهدون الحياة، ونواميس الطبيعة حكم بمقتىض سوًقا طريقهم يف
املشاعر تقدسه الذي «املايض» ب وصلة عالقة ومعتقداتهم لتصوراتهم أن ليثبتوا عقولهم
بالحياة أحق وِرشعتهم معتقدهم بأن ادعاءهم ليربروا هذا كل العقل، ضده حكم وإن

«الحارض». الزمان يف والبقاء
الكنيسة قادة أو الكثلكي املذهب بزعماء ذلك عىل استشهادنا نقرص وملاذا
أو الرجعيني أو الراديكاليني عىل الكالم نقرص األسباب من وأليٍّ وحدهم؟ الربوتستانتية
الفاتيكان، قرص يف البابويِّ الكريسِّ َحَفَظة ونُعفي العقائد، أو الفلسفة فئات من فئة أية
تصور التي النزعة تلك حكم من الرهيبة؛ عروشهم فوق والقيارصة امللوك جبابرة أو
كيف العظمى الدوالت وملوك روما بابوات إىل تَر ألم حوادث؟ من التاريخ يف ما أكثر
الدعوى عن رجعوا وكيف هللا، من وقواتهم سلطاتهم استمداد من يدَّعون كانوا عما نزلوا
وساَوْوا الزمان حكم عىل نزلوا وقد فرتاهم القدسية؛ اإلرادة من مستَمدَّة إرادتهم بأن
أركان تقوَّضت أن بعد وجودهم به يربِّرون مربر من يجدوا فلم ْهماء، والدَّ أنفسهم بني
املدنيات قيام يف أثر من لوجودهم كان ما ذكرى إىل يلجئوا أن إال املوهومة حقوقهم
األيدي به تعبث أن من الوطني الرشف عىل القوَّامني كانوا وأنهم الشعوب، وارتقاء
اآلخذين أول كانوا وأنهم القومية، املصالح وَخَزنَة اآلداب، َحَفَظة كانوا وأنهم األجنبية،
يرويه مما ذلك غري إىل الجماهري، سعادة عىل عمل من أول وأنهم والفن، البالغة بيد

التاريخ؟
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أصحاب حكم التاريخ إزاء حكمهم أصبح الدين ورؤساء امللوك أن عامًة هذا من تجد
«الحارض» بها يعزِّزون وثائق «املايض» من يتخذوا أن يحاولون إذ واملعتقدات؛ املذاهب

والرباهني. األدلة من فيها بما ويزكُّونه
من تجد أن عن الصورة هذه عىل التاريخ صورت التي النزعة تلك تعجز ولقد
األولني، آبائه عن الفرد ورثها التي التقاليد أن فكما يؤيدها، ما والنظريات الفكرات
الظروف ومجمل الحياة، يف انتابته التي والحوادث لسلطانها، خضع التي الرتبية وطريقة
فيه ما عىل دليًال وتُتَّخذ أخالقه، يف بارًزا أثًرا ترتك أن من بد ال كوَّنته، التي واملؤثِّرات
الحياة يف وقعت التي التاريخية السوابق يف الحال كذلك «حارضه»؛ يف ورشف عزة من
«الحارضة». الحاالت به تَُربَّر «املايض» من برهانًا تُتَّخذ أن يمكن قد واألفكار، العامة

وقوتها، بصحتها موثوق أسانيد أنها عىل اتُّخذت إذا التاريخية السوابق هذه أن غري
أن إىل منها سابقة كل فتَْعِمد لها، مبدِّل ال ثابتة والحوادث األشياء عىل داللتها وأن
إىل ساقت التي األسباب إبراز يف األول األثر ذات أنها البحث ونزعة العقل بحكم تثبت
التي املتخالطة الشبكة تلك بأن نشعر أن نلبث ال فإنا الفارطة؛ األزمان حوادث وقوع
األشياء عىل داللتها بأن االدعاء يعزِّز ال تنافًرا األجزاء متنافرة التاريخية السوابق تنسجها
خلفها. من وال يديها بني من تأتيها لن املشاعر ونزعات الباطل وأن ثابتة، والحوادث

يَْعُزوا أن يحاولون الذين املؤرخني فالسفة من أوالء عىل عينه الحكم هذا نسوق وقد
كتأثري العامة، املؤثرات من بعينه مؤثِّر فعل إىل اإلنسانية الجماعات نشوء يف السبب
املادي، الكون نظام يف القوة بقاء مبدأ أو الطبيعية، البيئة أو الجوية، الفواعل أو الطقس

ذلك. غري إىل
لُضئُولة تبيانًا الكاتبني وأشد الفكر، حقيقة يف استعماًقا الباحثني أكثر «كارليل» إن
إثبات بها يراد محاولة كل عن ينرصفوا أن املؤرخني لكل نصح قد اإلنسانية؛ املعرفة
الحياة، أو الكون مؤثرات يف بذاته مؤثر فعل إىل راجع اإلنسانية الجماعات نشوء أن
فيه، يؤرخ الذي الحادث أو للعرص جلية واضحة صورة يربز أن باملؤرخ األجدر وأن
أَوىل «كارليل» رأي يف ذلك ألن العمليات؛ يف ماديٍّا نفًعا تنتج عربة أو عظة منه يستخرج
عىل استناًدا االجتماع نشوء بتعليل أنه يعتقد أو يتصور ثَم ومن يظن، أن من باملؤرخ
اإلنسانية، املعرفة أن حني من الطبيعة، أغوار أبعد إىل بلغ قد الكون مبادئ من مبدأ
من له تبلغ ما بحٍر وجه عىل طافية كِفلِّينة إال ليست واملجهول، الغيب بأرسار َمِقيسًة

قرار.
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يف البحث إىل ينزعوا أن الباحثني كل عىل يحتِّم االعتقاد هذا مع «كارليل» أن غري
يقول: إذ «املايض»،

نسرتشد أن بدون نستطيع ال الذي الفياض املعرفة نبع عن عبارة املايض إن
نحدث الحارضأو نتدبر أن الفطرة، بحكم إليه مدفوعني أو دين متعمِّ بضيائه،

املستقبل. عن

منهما لكلٍّ ناحيتنْي، للتاريخ أن نثبت أن نريد «كارليل» فكرة عىل واستناًدا هذا عىل
أصبح للحوادث، رواية مجرد أنه عىل التاريخ اعتُرب فإن إليها، تعود خاصة عقلية كفاءة
فلسفي تفسري أنه عىل التاريخ أُخذ وإن اإلنسانية، العقلية يف الوصف كفاءة إىل راجًعا

التأمل. كفاءة إىل عائًدا أصبح للحوادث،
من كلٍّ أثر ولنعرف بينهما، لنفصل الناحيتني كلتا من الكالم إىل نستطرد هنا من
اْكِتنَاه أو الحارضة األجيال إرشاد يف التاريخ، يف التأمل وناحية الوصف ناحية الناحيتنْي،

املستقبل. خفايا

٢

من وبقايا متناثرة بأجزاء منها وخرجت البائد، املايض ُرُموس التاريخية األبحاث نبشت
عىل وقعت البائدة. الحيوانات هيكل من حفري كهيكل أعيننا أمام وأقامتها األولني، تراث
وتناوله علًما، فأفاد العالم عني ورأته حكمة، فأصاب الحكيم عني املقدس الهيكل ذلك
تطاولت ما الفن صدوع من به فَرأََب الفنان واستوعبه وسحًرا، بيانًا فصاغ الشاعر خيال

العرى. منه ففصمت األيام إليه
األزمان جوف يف املنسابة العظمى الحوادث صور عن األبحاث تلك لنا تكشف لم
يف املندفعة الحياة كوارث عن الكشف عىل تقترص ولم مجراه، يف الهادئ املاء انسياب
ذلك فوق لنا أبانت بل غري، ال األجيال تتايل خالل والنيازك هب الشُّ اندفاع العصور سماء
وأسبابها ومؤثراتها االجتماعية والنزعات الدينية واملشاعر السياسية الحياة حقيقة عن
أقالم تناولته هذا كل املتباينة. والقبائل املختلفة الشعوب بِخناق أخذت التي ونتائجها
البائدة، الحياة آيات من خالدة سطوًرا الحديثة الحياة لوح عىل به فخطَّت املؤرخني
إىل املزيج ذلك ولَّده الذي الشعاع وترامى الحارض، من بقليل املايض من كثري فامتزج
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األوىل األجيال خالل يكتنفها كان ما نواحيها بعض عن فأزاح ومفاوزه، املستقبل شعاب
ظالم. من

حتى املؤرخون، استكشفها املايضوالحارضبحلقات بني التاريخية األبحاث وصلت
من بكثري محيطة التاريخي، الزمان عىل محبوكة التاريخية الحوادث سلسلة أصبحت
تربز الرشق دوالت فأرتنا املايض صور عن األبحاث تلك لنا أبانت تفاصيله. بَْلَه دقائقه
وتغيب الغيب، حجب وراء تتوارى أو واالرتقاء، النشوء بمهيِّئات مزودة فتية، عظيمة
وقد امُلْشَمِخرَّة هياكلها لنا فتتمثل والفساد، السقوط بعوامل مكتنَفة الحوادث، جوف يف
آونة واستكانة ذُالٍّ الحضيض إىل هابطة لنا تلوح أو آونة، وقوًة عظمًة َماك السِّ طاولت
خياالت أو الجن، من مسٌّ أصابها متمردة بأرواح األشياء أشبه وذاك هذا بني وهي أخرى،
فلن واالندحار، الغلبة من نَْوبَة فيه منهم لكلٍّ رصاع يف وهم باإلثم، العزة أخذتهم جبابرة
تتخايل إذ وَكَالل؛ ِغشاوة استبانة األشباح تستبني كما حْدًسا، إال شيئًا أمرهم يف تستبني
أدناسها. ببعض الليل ظلمة شابته وقد الفجر، س تنفُّ عند األوسع، األفق آخر يف إليك

صهوة ممتطية االنتصار، ألوية تاجها عىل عقدت وقد فارس بالد األبحاث تلك أرتنا
فكانت نرص، إىل نرص من يقودونها بأمرها املستبدين ملوكها خطى متَّبعة والقوة، العزة
البحر رشقيِّ عىل بُسُدولها وأَْرَخت الغرب عىل بَكْلَكِلها ناءت الحالك الليل من كذَُؤابة
َفْزَعة اإلغريق أبناء لها َفِزع القوة من بشائبة اليونان جزائر فشابت املتوسط، األبيض
رشف يف العزة بعد االندحار يف الذِّلَّة وتَُمثِّل األجنبي، الغزو مخاطر نفوسهم يف بعثتها
الراسية، الجبال قواعد تحت املاء دبيب وجنوده فارس جبار قدَمي تحت فَدبُّوا الحرية،

َمِهيًال. كثيبًا يردها أن يلبث فال
الرشق مستبدَّ فردَّت الحياة، موفورة فتية قوية أمًة الوطنية بفزعتهم اإلغريق انقلب
صفات من والطمأنينة َعة الدَّ أجيال أخفته ما فيهم نبَّه قد الفزع وكأن الغرب، جدران عن
وخطباؤها وكتَّابها وشعراؤها وفالسفتها اليونان علماء فكان الحياة، عىل والتناحر القوة
خمسة العرفان ومبعث العالم هداة ظلوا الذين ورجالها مدنيتها الجملة وعىل وساستها،
والشعر الفلسفة من وثماًرا العلم، من تراثًا خاللها املدنية أورثوا الزمان، من قرنًا وعرشين

برمتها. التاريخ عصور خالل والذوق املنطق أرضت والفن، واملوسيقى والسياسة
وُروحانية سقراط آداب لنا فتُمثِّل سطوتها إبَّان يف اإلغريق مدنية لنا تتخايل
االنقسام أدركها ما إذا حتى بركليز، وعرص سولون وسياسة أرسطو ومنطق أفالطون
كتلة بها فإذا ثانية تتخيلها أوروبا، غربيِّ من األجنبي الغزو بفزع مقرونًا الداخل يف

الظالم. يف ترتدَّى البرشية األنفس من َمَوات
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شمس أمامنا ترشق أن األفق، وراء يتواَرْون اإلغريق أبناء نرى أن بعد نلبث وال
ولتخضع اليونان، بالد كل بهديها لتستنري الغيب؛ حجب وراء من بارزة الفتاة مقدونيا

وسلطانها. لقوتها
وساورتها اإلغريقية الوطنية من املفككة البقايا تلك مقدونيا استجمعت لقد
الوطنية وهزة القومية من الذكرى حماسة فيها فحركت الخالد، العظيم املايض ذكريات
وكانوا الهند، جوف حتى فَغَزْوه الرشق، ليغزوا الغرب حدود عن أبناءها أخرج ما
العروش وثُلَّت التيجان أقدامهم تحت تحطمت خطوة الرشقية غزوتهم يف تقدموا كلما
أصولها يف يضعها الفأس، أمام املتداعية الجدران تنهار كما اإلمرباطوريات وتهدمت

األصالب. قوي جبار
نواحي يف يَِدبُّ الفساد دبيب نمقع حتى وجيزة برهة ذلك عىل نلبث ال أننا غري
الظاهرة َعَظَمِتها تحت من يَْحِفر ما الخفية العوامل من وينتابها املقدونية اإلمرباطورية
قطعة كلُّ تَِشعُّ وقطًعا، أجزاءً فيتناثر ، امُلْشَمِخرُّ بناؤها أغوارها يف يتقوَّض سحيقة ُهوَّة
تنطفئ ثم الزمان، صخور عىل املحطومة الشمس عن املوروث الضوء من بقليل منها
عن املنقطعة الجبال رءوس يف املتعبدين الرهبان كمنارات الجذوة، تلو الَجذْوة منها

لها. موقد فال نارهم خبت أْن العمران
صلصلة بني مقدونيا إمرباطورية فيها تحطمت التي الكربى املعمعة تلك وسط يف
تقوُّض أحدثها التي الكربى الضجة تلك وبني عة، املْرشَ األسنة وبريق الباترة، السيوف
متانة يف التحليل قوة بعثتها التي واألىس الويل صيحات وبني اإلمرباطورية، تلك أركان
يف أخباره نقرأ الذي كاالمفبيان تتحرك «روما» عن الغيب حجب لنا تكشف الرتكيب؛
االمفبيان ذلك يتحرك برمتها. قارة ظهره فوق ويحمل البحر، يحمله السندباد، قصص
يف يبعث بيشء يوًما استظلت إن صماء، مجرودة األرضحزينة من بقعة يف الحياة حركة
يف تَِدبُّ الحياة شائبة إال الشوائب كل من املطلق السكون فهو شعري معنى من النفس
ليبتني بالرباية وتتعهده ثديها ترضعه الذئبة قلب يف الحنوِّ صفة وإال رومولوس، جسم

العظمى. الرومانية اإلمرباطورية عليها وتقوم العظيمة، روما
روما ارتضعت كذلك روما أسس فتى فصار الذئبة ثدي «رومولوس» ارتضع كما
منها ن تكوَّ حتى سلطانها ويمتد تكرب زالت وما الفتوة، إىل وشبَّت فرتعرعت إيطاليا، ثدي
نشوئه خالل وتحطمت قامت التي اإلمرباطوريات بكل قوته أحاطت الذي االمفبيان ذلك
ومرص وقرطاجنة الغال بالد بظالله واستظلت التام، النضج طور إىل الطفولة طور من
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املعروفة الدنيا فقل شئت إن بل وفينيقية، وبابل وأشورية واإلغريق ومقدونيا وفارس
الرومانية. اإلمرباطورية هي واحدة، إمرباطورية لتكون أسبابها ترابطت العهد ذلك يف

والنََّصب، الكالل ليدركه إال قوته منتهى يبلغ لم العظيم االمفبيان ذلك أن غري
أجزاؤه فأخذت الداخيل، االنقسام عواصف عليه وهبت الفساد، رياح حوله من فتناوحت
صيحات من صيحة إال هي وما واالنشعاب، التخلخل أدركه حتى جزء، بعد جزءًا تتحلل
فتنقض الشمال، قبائل قلوب يف القدر يد تبعثها الَحَدثَان حركات من وحركة الزمان،

أَْمتًا. وال ِعَوًجا فيها ترى ال صفصًفا قاًعا فترتكها الصواعق انقضاض «روما» عىل
إسفاًفا، الشجاعة وارتدَّت وتكلًفا، زخرًفا والبساطة الخشونة «روما» يف انقلبت
األخالق بانحالل وتفككت له، مسميات ال أجوف اسًما والبطولة استبداًدا، والحرية
انحالل وأيُّ الدول، وتُشيَّد املمالك عليها تقوم التي االجتماعية الروابط كل وفسادها
وعماد املستقبل ِسنَاَدة املرأة، يف املوروثة األخالق انحالل من صورة أبشع األخالق يف
عصور آخر يف روما نساء بََلْغنَه مما إسفاًفا أشد املرأة أخالق يف انحالل وأيُّ األرسة؟
صلة عىل معهم وكنَّ أحبَبْنَهم الذين الرجال بعدد السنني يَْعُدْدَن كنَّ حيث االضمحالل،

ُعراها. وَفَصَمت روابطها فحلَّلت األرسة، نظام قلبت أنها فساد من فيها ما أقل
هللا إىل ه املتوجِّ املتعبد الراهب إن بل الحد، هذا عند روما فساد يف األمر يقف لم
من بمجموع الرومانيني أبنائها من روما وتبدلت واألساطري، بالسحر يؤمن مشعوذًا ارتدَّ
تشبًُّها أكثر أنهم إال األثر ظاهرة ُخلَّة من فيهم يكن لم الذين واألَُجَراء املحرَّرين العبيد
املدنية عصور أول يف النظام حافظ وهو الجيش، وأصبح بالرجال. منهم الِحَجال بربات
امتدَّت من كل يد يف آلة الكربى؛ وإمرباطوريتها العظيمة روما ذمار وحامي الرومانية
ففسد بالكالم، العواطف وحي الستدرار مهارة فيه وكانت السيايس التسلط إىل مطامعه
بل دكٍّا، فدكَّته العظماء، عواتق عىل امُلَشيَّد الرصح عىل الفساد عوامل وناءت كله، األمر

نسًفا. نسفته

٣

الوافر. العديد أمثالها من التاريخ يروي صوًرا نستورد اآلن حتى بحثنا يف مضينا لقد
بنصيب التاريخ بحث من أخذ من كل يتساءل كما نتساءل فإنا املبلغ، هذا بلغنا وقد أَما
أقالم لنا وتخطُّه التاريخ يرويه مما وأمثالها الصور لهذه أثر أيُّ بسهم: فيه ورضب
الظن أن عىل املستقبل؟ خبايا عن البيان أو الحارض، ظلمات عن الكشف يف املؤرخني
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حقائق بضعة يف بالنظر إال تكون لن السؤال هذا عىل اإلجابة بأن إلينا ليوحي الغالب
صور تبلغ حد أي إىل لنعرف واملستقبل؛ باملايض وعالقته الحارض تتناول تاريخية
التي الصور وعن ومشاكله، الحارض الزمان قضايا عن الكشف يف أثٍر من التاريخ

املستقبل. يف إليها تستحيل
الجماعات فيها تشكَّلت التي الصور عن متحولة صورة عن عبارة الحارض فإن
ونلمسها نراها التي الصور عن متحولة صورة إال املستقبل وليس املايض، خالل اإلنسانية

الحارض. الزمان يف
ولغًزا عميًقا ا رسٍّ أمامنا ليظل واملستقبل؛ املايض بني الوصل حلقة «الحارض» إن
فإن املايض، من نستمدها بمعلومات طبيعته وتعرُّف فهمه عىل نستعن لم ما وعًرا،
يف أثًرا وأشدها ظهوًرا الزمان هذا يف الجماعات نفسية إليها استحالت التي الصور أكثر
للذين َلتلوح املدريس؛ والتعليم والعسكرية القضاء ونظامات الدين كمعاهد الناس، حياة
ُغرست نظامات كأنها بْية، والصِّ لألطفال تلوح كما وافًرا التثقيف من قسًطا ينالوا لم
والكواكب الشمس تغلغل والالنهاية األزل صميم يف آساسها وتغلغلت الزمان، جوف يف
ورضبًا ِقَدًما نظامه يف األوسع للكون مشاركة نظرهم يف إنها فقل شئت وإن والسيارات،

الدهور. أحشاء يف
نصيب أن وهلة ألول عرف تأمل، نظرة عليه وألقى «املايض» إىل اإلنسان عاد إذا أما
اليم يف املاء انحدار األبد جوف يف املنحدر الزمان كنصيب البقاء من النظامات هذه
بد ال الزمان أن دائًما ُروعنا يف يُلقي لهذا والزوال، التغريُّ طبيعتها يف وأن الالمتناهي،
إن بل واحدة، وترية عىل تظل لن النظامات هذه وأن والنشوء، بالتغري ينتابها أن يف
ومشاعرهم الناس أفكار من املايض يف خرجت كما ألنها بالثبات؛ لها تسمح لن الطبيعة
الناس أفكار ينتاب ما بنسبة أثرها يضعف أو تزول فإنها وتصوراتهم وحاجاتهم

واالختالف. التغري من ذلك، إىل وما وتصوراتهم، وحاجاتهم وعواطفهم ومشاعرهم
تتبُّع إىل تسوقنا التي العقلية امَلَلَكة تلك نتاج إال بيشء الواقع حقيقة يف التاريخ وما
الوقت إىل وبدئها نشأتها أول منذ اإلنسانية النظامات لها خضعت التي التغايرات آثار
حاالت يف املحققة الفائدة من وموقعها خطرها ندرك أن نستطيع وبذلك «الحارض»،
املظاهر من التاريخ يعصمنا وحدها الطريق هذه ومن أسبابه. تَْكتَِنُفنا الذي االجتماع
ال يستعيص، بالتاريخ نستعني أن غري ومن الضالل، طريق يف تسوقنا قد التي الخداعة
سائرة أهي حولنا، من القائمة النظامات يف صحيح بحكم نقيض أن علينا، يتعذر بل
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عىل قائمة أهي واالنحالل؟ الفساد حضيض إىل متقهقرة أم والقوة، النماء سبيل يف
من تفقد أخذت أم قواعدها، وتشييد تأسيسها عىل الجماعات حملت التي األسباب نفس

«املايض»؟ يف تكوينها إىل ساقت التي األسباب بزوال شيئًا سلطانها
أوروبا ربوع عىل مبسوًطا يزال ال سلطانها فإن الكثلكة، كنيسة مثًال لذلك خذ
واعتزاًزا بالقوة إيداًعا البابوية العصور أشد يف كان كما ينقص، لم قائم ونفوذها
سبيل يف مرتدٍّ أو القوة بأسباب آخذ الكثلكي املذهب بأن نقيض إذن فكيف بالسطوة،
لَخَزنَِته تسجد كانت من تاريخ بتتبع ذلك عىل نستعن لم إذا والضعف االضمحالل
أشداء أعداء وجهه يف خالله قامت الذي العهد ذلك إىل العظام، والقيارصة الجبابرة
فلم السالح بقوة الزمانية سلطته عىل وناءوا باملعصم، السوار إحاطة بمعاهده أحاطوا
نظام إىل ارجع ثم السياسية؟ السلطات من كان ما آخر منه انتزعوا أن بعد إال يرتكوه
وبقليل والعظمة، األُبَّهة مظاهر املايضمن يف له كان ما بكل قائًما يزال ال تجْده امللوكية
ما عىل يزال ال النظام هذا كان إن نعرف أن أردنا فإذا الحكم. يف أثر من له كان مما
مذ تاريخه إىل نرجع أن علينا وجب الزوال؛ سبيل يف آخذ أنه أم وسطوة، قوة من كان
الزمان إىل وجدانهم، ووحي إرادتهم بمقتىض يحكمون السلطة أعنَّة عىل امللوك قبض
أصبح حتى حال، بعد وحاًال درجة بعد درجًة امللوك امتيازات فيه تُنتَزع أخذت الذي
يدل رمز وعن البقاع، بعض يف أخبارها تُروى قديمة أسطورة عن عبارة امللوكية نظام

أخر. بقاع يف املايض آثار عىل
ورثة النبالء األرستقراطيني، فإن األرستقراطية، نظام إىل رجعت إذا الحال وكذلك
لهم كان مما الكثري عىل قابضني العرص هذا يف يزالون ال املؤثَّل، واملجد القديم الرشف
مستقلة عصبة يكوِّنون يزالون وال الكبري، واملجد والثروة املجتمع يف أثر من املايض يف
موقفهم حقيقة نعرف أن نستطيع ال أننا عىل األمم. بعض يف الحكومي النظام يف الرأي
يف امللوك يشاركون النبالء ونرى املاضية، العصور إىل نرجع لم ما األكمل الوجه عىل
الطرف يغضون الحارض العرص يف نراهم ثم ومجدهم، سطوتهم يف واألمراء عروشهم،

العميق. جوفها يف فتبتلعهم الجماهري موجة تغمرهم لئال لهم؛ كان مما كثري عن
الحديد قوة إىل املستندة بالسالم، املحمية الحرية عرص الحارض، عرصنا يف تأمل ثم
املدافع، جوف يف كامنة اللهيب ألسنة لتجد الخمس القارات يف طرفك وأَِجْل والنار،
وفيالقها الجيوش بوحدات يضيق يكاد سعته عىل والرحب الحراب، بأسنة يلمع واألفق
«الحارض» الزمان يف العسكرية كانت إن تعرف فكيف مثيًال. التاريخ لها يعهد لم التي
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استعانت إذا إال والفساد، االنحالل إىل راجعة أم والحياة، النماء أسباب يف آخذة تزال ال
الحارض. العرص إىل نشأتها منذ تاريخها بتتبع ذلك م تفهُّ عىل

مستنيمني يزالون ال الناس أن إلينا ُخيِّل فيها نظرنا إذا فإنا الجماعات، إىل ولنرجع
إىل منهم أقرب االستكانة إىل أنهم أمرهم من الظاهر وأن والذلة، الخضوع عادات إىل
االجتماعي التطور أثر وتتبعنا التاريخ إىل عدنا إذا ولكننا حرياتهم. نيل عىل العمل
اليوم إىل عليهم، املسلطني مذبح عىل قربانًا لتقدِّم البهائم َسْوَق الجماعات سيقت مذ
يعني ما حقيقة استبنَّا املستبدين؛ رقاب بأقدامهم ووِطئُوا قيودهم الناس فيه كرس الذي
الحديث. الديمقراطي العرص يف خري من الناس جنى ما ومقدار بالديمقراطية، الُكتَّاب

ه يوجِّ وإذ واملقارنة، للتأمل قاعدة نتخذها بمقدمات يزوِّدنا إذ التاريخ أن نجد وهكذا
األشياء حقائق م تفهُّ عىل يساعدنا اإلنسانية؛ الحياة دقائق من كثري إىل الباحثني انتباه
إىل ويوجهنا فيها، والشأن الخطر أوجه من الكثري عىل ويوقفنا عليه، هي بما بنا املحيطة
من يحوطنا عما اإلبانة عىل أثره يقترص ال كذلك والسالم. بالنفع فيها نطمع التي الناحية
التخصيص وجه عىل ال التعميم، وجه عىل يعضدنا بل غري، ال «حارض» زمان يف الحاالت
يف الحاالت تلك أمر من يكون سوف ما إملاًما نتصور وأن عامة، فكرة ن نكوِّ أن يف

املستقبل.
أمور ترصيف يف الحرة اإلرادة حدود إىل الجرب حدود من تخرجنا النظرية هذه
حوادث، من التاريخ يرويه ما كل أن يعتقدون املؤرخني من فئة هنالك فإن االجتماع،
تنفيذًا إال الواقع يف ليست ورشائع؛ ومعاهد نظامات من اإلنسان به خرج ما كل وأن
تبقى وأن كانت، ما تكون أن الغيب كلمة عليها وحقت األزل، منذ فيها سبقت إلرادة

ستكون. كما تظل وأن كائنة، هي كما
عىل البقاء أبديُّ النشأة أزيلُّ التاريخ بأن قانعني االعتقاد هذا عىل مضينا إذا أما
الكون نواميس مقتىض عىل وحوادثه أموره فة مرصَّ الغيب، إلرادة خاضع وأنه ما، حالة
آثار تتبَّعنا إذا أننا الجيل الظاهر من فإن نتائجها؛ وال مقدماتها تتبدل ال التي الطبيعية
نلحظه الذي وأثرها سلطانها نمد أخذنا ثم اليوم، حتى نشأتها منذ االجتماعية النظامات
يف كان واحدة؛ حالة عىل التأثري ثابتة البقاء أبدية أنها فرض عىل نهاية، ال إىل الحارض يف
أثرها عىل قياًسا املستقبل يف ومنزلتها أثرها يكون سوف ما مقدار نعرف أن مستطاعنا
عىل ونقيض ما، أجل إىل باٍق بأنه النماء يف آخذًا نراه ما عىل فنقيض املايض، يف ومنزلتها
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صفحة من فنمحو له؛ بقاء ال زائل بأنه فيه يدب أخذ قد الفساد دبيب أن نلحظ ما
قضاء هذا كل املجهول. املستقبل عصور أبعد إىل البقاء ألخرى ونقدر نظامات، الوجود
فنحكم األرض؛ سطح يف املؤثرة كالعوامل التاريخ يف املؤثرة العوامل بأن ثابتة لفكرة
األرض، تنتاب التي املؤثرات يف باالتساق الجيولوجيني حكَم االجتماع حاالت يف باالتساق
العربي الشاعر عناهم قد القوم هؤالء وكأن والتباين، الُخلف من الحالتني بني ما بُعد عىل

بقوله:

األق��داُر ف��ت��ض��ح��ك وي��ق��دِّرون دائ��ٌر ال��م��ح��رك وال��َف��َل��ُك ي��ق��ف��ون

للمايضيمكن كسجلٍّ التاريخ بأن مقتنعني الباحثني من فئة مضت الفكرة هذه عىل
وجه عىل ال التخصيص وجه عىل واملستقبل، الحارض خبايا عىل النور من بيشء يلقي أن
نقف بما يزودنا أنه حني يف التاريخ أن عىل َليدل والتأمل البحث من قليًال ولكن التعميم.
يبني وال َضاته ُمَغمَّ لنا يفرس ال فإنه «الحارض»؛ عليه يرتكز الذي املرتكز حقيقة عىل به
يف ما حاالت حدوث به نتوقع بيشء اإلملام عىل يساعدنا إذ وإنه مشكالته، حقيقة عن لنا
نوجهها أن أو حادثاته، زمام عىل نقبض أن به نستطيع بما يزودنا لن فإنه «املستقبل»،

لغرينا. أو ألنفسنا نريد الذي املتجه يف
من القائمة النظامات حقيقة عن لنا يفصح التاريخ أن قبل من لدينا ثبت ولقد
بها مرت التي األدوار ويتقىص منه، نشأت الذي ومنَشِئها أصلها إىل يرجع بأن حولنا
ونعهدها. نراها كما «الحارض» إىل بها يسلم حتى عليها، طرأت التي التطور وأوجه
َمِقيٌس رضرها أو نفعها ألن الذاتي؛ األثر معدومة بذاتها هي إذ النظامات تلك أن بيد
التي النشوء خطى نوجه أن علينا يتعذر لذلك اإلنسان، رفاهية يف تؤثر ما بنسبة دائًما
يلحق الذي املبارش األثر مقدار نعرف لم ما والسالم، الخري سبيل يف الجماعات تخطوها
الخاضعني الناس عقول يف التأثري يف ماهيتها هي وما النظامات، تلك قيام من املجتمع

وتصوراتهم. ومشاعرهم أخالقهم عىل وسلطانها لها
لبعضها وأن ا، رشٍّ أم خريًا أكان سواء ما، أثًرا النظامات لتلك أن أحد ينكرنَّ وال
األول األثر لبعضها أن كما املعقوالت، نحو الفكر وتحريك األذهان تنوير عىل القدرة
ال وكذلك . مستقالٍّ حكًما األشياء عىل والحكم التفكري ملكة وقتل الجمود روح خلق يف
بعض إحياء عىل العمل عىل مقصور السياسيون إليه يرمي الذي الغرض أن باحث ينكر
غري بآثاره. والذهاب اآلخر البعض تهديم يف والسعي بيدها، واألخذ االجتماعية النظامات
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بداءة يعرف أن عليه وجب والصواب، الحق طريق عمله يف يتبع أن أراد إن السيايس أن
عىل يجب كما الجماعات يف املختلفة النظامات تخلِّفها التي اآلثار تلك هي ما بدء ذي
للمريض ينصح أن قبل من األجسام بناء يف دواء من يصف ما أثر يعرف أن الطبيب
الحالة إىل النظامات بها بلغت التي الكيفية معرفة هو إليه نحتاج ما إذن فليس به،
الحاالت ىف عنها تنشأ التى اآلثار معرفة هو إليه نحتاج ما إن بل عليها، نراها التي
ينفذ سبيل إىل نحتاج بل املعروف، بمعناه التاريخ إىل نحتاج ال إنا حولنا، من القائمة
تاريخ معرفتنا من نرقبه نفع وأيُّ نجنيها فائدة أيَُّة إذ «الحارض»؛ أعماق إىل برصنا به
وخالل األرض بقاع من بقعة أية يف أثره وزال ضعف وكيف وانترش نشأ وكيف الرِّقِّ
املبارشة آثاره هي ماهيته نعرف أن نريد ما أن حني يف التاريخ؟ أزمان من زمن أي
يعود ماذا أو األجيال، تتايل وعىل األمم مختلف يف األدبية اإلنسان طبيعة عىل الدائمة
واألطوار اإلسالم، أو املسيحية أو اليهودية ذيوع تاريخ عرفنا نحن إذا نفع من علينا
أن بَيَْد بها. تدين التي األمم بني أصولها ثبتت حتى العظمى العقائد بها مرت التي
التي األمم يف العقائد تلك خلَّفتها التي اآلثار معرفة يف محصورة الصحيحة الفائدة وجه
األرستقراطية بني الِجالد تاريخ نعرف أن يف فائدة أيَُّة لسلطانها، وخضعت بها دانت
يف النظامني من كلٌّ يبعثه الذي األثر حقيقة تاريخ معرفة معه جهلنا إذا والديمقراطية
من العامة؟ وحياتهم ومشاعرهم الناس أخالق يف كليهما أثر ومقدار الجماعات روح
املجتمع، حاالت يف النظامات ترتكها التي اآلثار معرفة علينا تعذر إذا أننا لنا يتضح هنا
يف املستقبل يف الجماعات خطوات نقود أن علينا استعىص وأخالقيٍّا، وأدبيٍّا وعلميٍّا يٍّا مادِّ

والسالم. األمن سبيل
انبغى ما، زمان يف الحياة وجه عىل الطافية املؤثرات حقيقة نفقه أن أردنا إذا أما
وما «الحارض»، يف الناس ُروع يف السارية واملعتقدات والعواطف الفكرات نتقىص أن لنا
املبارش النتاج إالَّ الجماهري، حياة يف واملعتقدات والعواطف الفكرات أي األشياء، تلك
وإن وسيطرتها، لسلطانها خاضعني يعيشون التي والحكومات واملذاهب الدين لصور
من بأمة الخاصة والعقلية األدبية الصفات أن خفاء وال العامة، لنظاماتهم فقل شئت
ومع املختلفة. النظامات تخلقها التي اآلثار مجموعة سوى بيشء الواقع يف ليست األمم
أو الجماعات من جماعة حياة يف القائمة الحاالت نفقه أن نستطيع ال فإننا هذا، كل
والتي فيها، القائمة النظامات من كل عن املخلَّفة اآلثار بني نفرق أن قبل األمم، من أمة

فطرتها. تضاعيف يف الكامنة طبيعتها من قسم أنها بحق نعتقد
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٤

«الحارض»، مشكالت عن به نفصح بما يزودنا أن يمكن ال للمايض كرواية التاريخ إن
ثناياه يف والتغلل «الحارض» عن اإلفصاح ألن ذلك املستقبل، خفايا اكتناه من يمكِّننا وال
يف اليقينية النظامية املعرفة من رضوب باستجماع إال يتيرس ال املستقبل عن واإلرشاد

اإلنسانية. الحياة عىل العامة النظامات تأثري
اليقينية النظامية املعرفة من رضوب استجماع أن عن نغفل أن يجب ال أنه غري
علم ينتج التاريخ، غري علًما ينتج األخالق؛ وعىل اإلنسانية الحياة عىل النظامات تأثري يف
علم من تجد ال إنك حتى كبريًا، إهماًال فيه النظر أُهمل علم السياسة وعلم السياسة،
عبارة حق، من اليوم، هو ما عىل السياسة، علم يف ما وكل األمم. سياسة علم بحق يُْدعى
بمقدار تتباعد األزمان، من فرتات يف النظر أهل من فالسفة وضعها نظريات بضع عن
الحارض. العرص يف صحيح بأثر االجتماعي النظام من ينال أن عن السياسة علم تباعد
علم أي العام، الجماعات علم علمني: بني فاصل جو يف يقع السياسة علم أن والحق

أخرى. جهة من العميل الشعوب حكم علم وبني جهة، من االجتماع
حقيقة عن اإلفسار يف تنحرص االجتماعيون حددها ما عىل االجتماع علم وظيفة إن
وهي مثًال، النشوء كسنة الكون، سنن من ما سنة عىل مطبَّقة االجتماعية، االنقالبات
إىل يسلك سبيل خري إىل األمم إرشاد عن دائًما تعجز عامة أنها أجل ومن عامة، سنة

الرصفة. العملية الوجهة من والتقدم الصالح
الحياة علم بني كالعالقة السياسة علم وبني النشوء ُسنة بني العالقة أن تجد كذلك
الخاصة الحياة قوانني عن يكشف أنه حني يف الحياة علم فإن الطب، علم وبني العام
الحي، الجسم تنتاب التي املرضية التغريات يعالج أن عن يعجز العضوية الكائنات بكل
تخضع التي الطبيعية السنن عن يكشف بينما فإنه االجتماع، علم يف الحال هي وهذه
الجماعات من ما جماعة نرشد أن به نستطيع بما يزودنا أن عن يعجز الجماعات، لها

والصالح. الخري سبيل إىل
الخفية، والشهوات الرغبات معرفة إىل ينرصف أن طبيعته من ليس االجتماع علم إن
طريق يف َمُسوقة األطراف دة موحَّ تصبح أن يجب التي املعتقدات وال املادية، املصالح وال
االرتقاء. درجات من أعىل درجة إىل تخطو أن من جماعة أية تتمكن أن قبل واحد،
الظواهر وراء أن ُروعنا يف يلقي طاملا االجتماع علم أن تجد ذلك من العكس عىل بل
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الذوات من متَِّخذة الدهور خالل مؤثرة والقدر، القضاء يد تكمن املشاهدة االجتماعية
الغيب. لحكم مستنيمة اإلرادة مفقودة أالعيب البرشية

صور من صورة عن عبارة تجده فإنك العميل، الشعوب حكم إىل رجعت إذا أما
اإلدراك وضعف النظر قرص من وأنه واآلداب، الفلسفة حكم عن البعيد والخداع التدجيل
ذلك عىل دليل وأكرب املستقبل، عن اإلرشاد وسائل من كوسيلة يُتَّخذ أن يمكن ال بحيث
عىل والوقوع الناس من خاصة فئة مصالح وراء البحث يف محصورة نظره وجهة أن
عدائها ثورة ويهدئ الُحطام إىل تعطشها ُغلَّة ويَنَْقع ويُريضشهواتها مطامعها يسد ما
تنزع املختارة الفئة هذه وأن تحكمها، التي الجماعة منها تتكون التي الفئات لبقية
ونظامات قوانني من تُخرج أن تستطيع ما بمقدار وعظمتها قوتها تقيس أن إىل دائًما

الدنيوية. مصالحها من قسم أكرب تُريض
بعد يوجد لم أنه عىل — اإلثباتي السياسة علم بني الفرق أن تجد هذا أجل من
الطب علم بني كالفرق الشائعة، الطريقة عىل العميل الشعوب حكم قواعد وبني —
الكائن منها يتكون التي واألعضاء الحيوية القوى خصائص يف يبحث الذي الصحيح
والتعاويذ؛ والتمائم الرَُّقى طب وبني الفيزيولوجية، ووظائفها وعالقاتها ومنافعها الحي
مجاِيل يف والرضب والحْدس الجهل الثاني ومنشأ الثابت، اليقيني العلم األول منشأ
الذاتي النفع سبيل يف اإلنسانية النفس نواحي من ناحية أضعف واستخدام الظنون،

املوقوت.
العقائد تأثري وراء البحث يف يحرصهمه أن عىل السياسة، علم رضورة تأتي هنا من
تثقيًفا الشعوب عقلية ف يُثقِّ وأن اإلنسان، سعادة عىل الحكومات وصور والنظامات
تلك عنها تَْرَىض وجهة الشعوب يَُولُّوا بأن العملية السياسة رجال املستقبل يف يستغله

املصلحني. صدور بها تجيش التي اآلمال
نتاج إال ليست املدنية النظامات أن وجدنا وتحليل نقد نظرة نظرنا إذا أننا عىل
أن كما مشاعرهم، بها تفيض التي واالنفعاالت الناس، رءوس تخرجها التي األفكار تلك
يف النظامات تغرس ما نتاج سوى ليست أمرها أكثر يف واالنفعاالت والعواطف الفكرات
النظامات تأثري يف نظرنا إذا بأننا معرتض يعرتض قد لهذا صفات، من الناس طبائع
أمر يف نتورط فإنما النظامات، عىل الجماعات تأثري يف ننظر أن غري من الجماعات عىل
من فيه أسلوب، ذي غري ناقص التفكري من منحى يف بقدمنا ندلف أن من معه مفر ال

فيها. النظر عىل نعكف التي املسائل تلك عويص تتطلب ما والدقة الضبط
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َلتعرفنا الفروض، عىل بالعكوف ُمْعنَتَة وال بالتقاليد مكدودة غري تأمل نظرة أن غري
حني يف االختباري، والبحث العلم يتناوله أمر الجماعات عىل النظامات تأثري دراسة أن
بل العلمي، النظر يد من أْفَلت طاملا أمر النظامات عىل والجماعات اإلنسان تأثري أن
أن نستطيع أننا الحق ويف الحديث. العلم لروح يخضع لن أمر إنه بحق فقل شئت إن
بوذا تأثري نعرف أن ونستطيع النظامات، عىل املاضية األزمان نوابغ تأثري عمليٍّا نبحث
التي األزمان نظامات عىل وكوندورسيه وفولتري وروسو وكلفن ولوثر قيرص ويوليوس
ندَّعي أن يشء يف الحق من ليس أنه غري سلطانها. تحت ونَشئُوا ُولدوا والتي تقدَّمتهم
نتقىصَّ أو املقبل، العرص نابغة فيه يظهر سوف الذي الزمان عن الغيب حجب كشف

حدٍّ أي إىل نعرف أو وسلطتها، لسلطانها خاضًعا يُوَلد سوف التي النظامات صور
يعدو ال بذلك معرفتنا ومبلغ قواعدها، يف والتحوير عليها التأثري يف نبوغه يذهب سوف
األفهام ق تَُوفَّ أن قبل علمي استكشاف أي فيه يقع سوف الذي الزمان عن ِننا تََكهُّ مبلغ
يُْعرف لن املستقبل عىل العبقرية ذوي النوابغ تأثري بأن نقول لهذا إليه، الوصول إىل

األقدار. ملشيئة مرتوكة تظل سوف التي األشياء من ذلك به، التكهن يمكن ولن
عىل الفارطة األزمان نوابغ تأثري أن هي واحدة، بنتيجة هذا مجمل من نخلص
األزمان نظامات عىل املستقبل نوابغ تأثري أن حني يف آثاره، تُتَّبع أن يمكن النظامات
تأثري يف النظر إن بحق: ونقول نقول لهذا به، التكهن يمكن ولن يُعرف لن املنتظرة
يَْحبَُونا لن ممكنًا، كان ولو حتى النظامات، عىل اإلنسان تأثري أو اإلنسان عىل النظامات
املستقبل. خبايا عن األستار لنا يكشف أو الحارض حقيقة تعرُّف يف االستعماق بنعمة

من نستعمق أن بها نستطيع التي الصفات بتلك يزودنا لن للمايض كرواية التاريخ إن
وراء يكمن ما حقيقة عن لنا يكشف الحارضنظًرا مشكالت يف النظر إىل السياسة طريق
أن طريقها من لنا يتيرس التي الكفاءة تلك فينا يولِّد ولن ، البنيِّ الحق من املشكالت تلك
حية كذوات التاريخ يفيدنا أن يمكن فيما النظر إىل نرجع لهذا املستقبل، عن نحِدس
ورضوب املفاجآت من بيشء مشحونة والنهار الليل دورات حولها من تتناوب عاقلة

الحوادث.
النظر باختالف تختلف بموازين عادة تُوَزن قيمة العاقلة األحياء نظر يف للحياة إن
نظر من كل أن تجد لهذا بة، املشعَّ السبل من فيه تتجه أن يجب وما الحياة حقيقة يف
فقال الحياة، من الغاية أنها حق بغري أو بحق يعتقد قاعدة للحياة وضع قد الفلسفة يف
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خطوة أعظم هي الحياة هذه يف الرغبات عليها تجري التي امُلثُل اختيار إن كارليل:
من الحياة يف ما أرباع ثالثة األخالق إن أرنولد: ماتيو وقال حياته. يف اإلنسان يخطوها
الفلسفة أن يف مطلًقا ة ُمَشاحَّ وال التأمل. ال العمل هي الحياة إن جوته: وقال قيمة.
الناس اتَّبعه إن وحده َلكاٍف منهم كل سبيل فإن هؤالء، وضع مما أرقى إىل تصل لن
نصل أن طريقها من نستطيع بكفاية يزودنا أن للتاريخ يمكن فهل اإلنسانية، إلرشاد

النتائج؟ من الفيلسوف فيه يرغب ما إىل باإلنسانية
كامن ينبِّه أن استطاع إن أنه نجد الفكر، يف واستقالل نقد بحث التاريخ بحثنا إذا
يختار التي الناحية إىل التصور يوجه أن عن دائًما عجز قد فإنه واالنفعاالت العواطف
مجموعة بني يوازن أن أو آمنًا الحياة يف اإلنسان عليها يجري أن يمكن التي امُلثُل فيها
نحو الفكر توجيه عن عجز قد أنه كما اإلنسان، ليتَّبعه األصلح منها ليتخذ األخالق صور

سببًا. الحياة يف اإلنسان يتخذها أن يمكن التي األعمال أمثل وراء البحث
حياتهم وقفوا الذين العظماء ُمثُل من يعطينا التاريخ أن ننكر أن نستطيع لن
وأن نقص، من وأخالقنا طبائعنا يف ما عىل بها نستقوي قوًة اإلنسانية، خري سبيل يف
متصلة رواية ته بُرمَّ ليس املايض أن غري الضمائر. ومرض النفس اعوجاج بها نقوِّم
لرضوب مرسًحا ته برمَّ ليس اإلنسانية! خري إىل َسَعْوا الذين العظماء النوابغ أولئك من
أرقى أحيانًا تكون قد املايض عن التاريخ لنا ينقلها التي امُلثُل فإن والبطولة! الشجاعة
يُضطرُّ والتاريخ ة، ُمِسفَّ ساقطة ُمثًُال أحيانًا تكون وقد األخالق تقويم يف وأفعلها امُلثُل
ملخيِّالتنا يصور ما غالب بل وحدها، الفضيلة ُمثُل عىل يعكف ال أن األحيان من كثري يف
دائًما ينقسم الناس إعجاب أن والنتيجة املفجع. واالستبداد القاهرة القوة صور من كثريًا
اإلعجاب دون بالقوة اإلعجاب إىل الناس ينزع ما وكثريًا الفضيلة، وحب القوة حب بني

فطرتهم. تضاعيف يف ل مؤصَّ لطبٍع بالفضائل،
فاألَْوىل رأيت، ما عىل امُلثُل اختيار إىل تصوراتنا توجيه عن التاريخ عجز كان فإذا
من إلينا يرسل لن وأنه وأعمق، أبلغ املستقبل أو الحارض يف إرشادنا عن عجزه يكون أن
املستقبل، عن الُحُجَب لنا وتُِميط الحارض عن لنا تكشف شفافة مضيئًة خيوًطا املايض

مضلَّلة. متخالطة واهنة، كليلة َلُرتى النور خيوط من يرسل ما إن بل
أخذنا فإذا العمل. مجال يف يرشدنا لن التاريخ إن بحق: نقول أن نستطيع كذلك
يمكن ناحية أية فمن التأمل، َجْدب وال الزخرف سلب وليست العمل، أنها عىل الحياة
صفحات عىل الحديثة األزمان يف تظهر التي البطولة لصور أو القديمة، األزمان لحوادث
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به تحيط الذي املفكر الكائن أنا الوجداني؟ تفعل أن بحق؛ فاضلة كانت ولو التاريخ،
املشكالت تلك بهم، أحاط عما االختالف تمام مختلفة واملسائل املشكالت من مجموعة
التاريخ. يف لها مثيل بال تكون أن من بد ال الظروف وتبايُن األزمان ر تطوُّ بحكم هي التي

الفلسفية الِوْجهة من التاريخ (3)

١

التأمل من قليًال أن غري للحقائق، ورواية تدوينًا باعتباره التاريخ يف قبل من تكلمنا
كثري كتب فيما فإن والرواية، التدوين مجرد من أكثر يشء التاريخ بأن نعتقد يجعلنا
الفلسفية التأمالت من كثريًا وكارليل وجروت وهيوم وماكويل غيبون أمثال املؤرخني من
تَُقصُّ ووقائع تُْروى حوادث من عادة تحاك التي التاريخية الشبكة خيوط يف تتعارض
واألسباب البواعث عىل يقع أن يف محصورة الحالة هذه يف املؤرخ مهمة وتكون ن، وتدوَّ
منها يخرج بحيث فيها، يتكلم التي التاريخ حقائق يعلل أن بها يستطيع التي والقوارس
ليعلل املؤرخ يعينها التي واألسباب البواعث بأن شعرنا فإذا واتساق. ألفة فيها بصورة
ومن فيه، يؤرخ الذي العرص يف قامت التي الحاالت طبيعة من استُمدت قد الحوادث بها
قد املؤرخ بأن نقول ذاك فإذ العرص؛ ذلك وقائع بأعمالهم يكوِّنون الذين الناس أخالق
األوىل يف أخفق وإذا حوادثه، يدوِّن الذي العرص عن حقيقية بصورة تزويدنا يف نجح
الحوادث لتعليل تعنيَّ التي األسباب إن أخرى: بعبارة أو الثانية. يف بالرضورة أخفق
إىل الحارض يف تؤدي إنها أي الحارض، يف أثرها ثبوَت املايض يف األثر ثابتة تكن لم إذا
التاريخي، التعليل حقيقة يف دائًما نشك فإننا املايض؛ يف إليها أدت التي الحوادث ذات
رآها التي األسباب إحصاء إىل املعروف تاريخه فصول أحد يف غيبون مة العالَّ َعَمد فقد
يف ما مقدار نقيس أن أردنا فإذا األوىل، القرون يف املسيحية نرش يف غريها من أثًرا أعمق
ذكرها التي األسباب مثل كانت إذا عما التساؤل إىل َعَمْدنا وثبات، قوة من غيبون تعليالت
وال املايض؟ يف غيبون إليها عزاها التي النتائج نفس الحارض) (يف اآلن تُحدث أن يمكن

السؤال. هذا عن الناتج حكمنا إىل راجًعا لتعليالته رفضنا أو قبولنا يكون َجَرَم
قوة من فيه ما كل يستمد «الحارض» لنا يعلل أن من بدًال التاريخ أن نرى هذا عىل
يكون أن من بدًال التاريخ إن نقول: أخرى بعبارة أو نفسه، الحارض من والتعليل البيان
عن لنا وتَِبني أسبابه لنا وتعلل «الحارض» سبل لنا ينري الذي بالضياء تبعث التي املنارة
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من أكثر ليس التاريخ وأن املنارة، تلك بذاته هو «الحارض» أن نجد فيه، يقع ما نتائج
وَعُموا التفسريي املبدأ هذا املؤرخني من كثري جهل ولقد تُروى. وتعليقات تُرضب أمثال
له فطنوا أنهم ولو َحْمأَِتها، يف ْوا تردَّ وأغالط فيها وقعوا أخطاء يف سببًا ذلك فكان عنه،

الحديثة. العصور مؤرخي أكرب من لكانوا
لم إذا الحارض، يف بالنظر املايض نفرس أن يمكننا كيف نتساءل: أن لنا أن غري
أوروبا يف فليس املاضية، العصور نظامات يناظر ما الحارضة النظامات من لدينا يكن
الجماعة حال نَْفَقه أن يمكننا فكيف مستعبَدون؟ اء أِرقَّ الرشق بقاع من وكثري اليوم
ال دمنا ما لها، املكوِّنة عنارصها من أوَّليٍّا عنًرصا وكانوا اء األِرقَّ استخدام فيها شاع التي
فتنحرص الحوادث أما االجتماعية؟ الصورة لهذه َمثَل عىل املتمدينة الدنيا أطراف يف نقع
فبني والعبد، السيد بني قامت التي العالقة ماهية يف بالنظر أي النظائر»، «قتاس يف
بني قامت التي العالقة ذات تقوم الخادم وبني الحديثة املدنية عصور يف املخدوم السيد
طبيعة نحقق أن مثًال استطعنا فإذا اإلقطاعي. الحكم عصور يف قِّ امُلْسَرتِ وبني الرقيق
مطاع آمر سيد بني الصلة إحكام يف اليشء بعض وتطرقنا وتفاصيلها، العالقات هذه
ليكون العالقة هذه إحكام يف ذلك بعد أَْمَعنَّا ثم يطيع، أن عىل مجبور مأمور وخادم
األسياد شأن كان كما عبٌد، به يُْلَزم مطلق وخضوع سيٌد بها يَنَْعم مطلقة سلطة أساسها
الذي التاريخي الحل عىل «الحارض» يف نعثر أن استطعنا األوىل؛ العصور يف عبيدهم مع

املايض. لنا يفرس
كتابة يف بالحارض، املايض تعليل طريقة املثىل، الطريقة هذه شكسبري اتبع لقد
وبُْعد الشهرة من ذروة بها وبلغ الباهر، النجاح ذلك بها نال التي الكربى دراماته
التي الصور من صورة لنا يربز أن أراد إذا فكان غريه. إنسان بعُد يبلغها لم يت الصِّ
العرص ذلك مؤرخي من وغريه «بلوطرخوس» إىل َعَمد مثًال، الروماني العرص يف قامت
الدين وقوام الحكومة شكل منهم ويستوعب الكربى، التاريخية الحقائق منهم يستمد
هيكله األشياء هذه مجموع من ويأخذ االجتماعية، الهيئة بناء يف والسلطة القوة وتوزيع
واقعة. حقيقة ليكون املايض خيال من ويخرجه والنشاط! الحياة فيه يبعث الذي األَوَّيل
فيه، عاش الذي العرص طبيعة يدرس كان أنه يف فانحرصت اتَّبعها التي الطريقة أما
الناس عقول يف وأثَّرت حوله من قامت التي االجتماعية واملعاهد النظامات تأثري ويالحظ
التي الفروق مقدار من االستيثاق مجال لتفكريه يُفسح مما األخص؛ عىل عقليته ويف
يصطبغ التي والدينية السياسية والصور فيه الحياة وأسلوب عرصه عادات بني تقوم
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درامات عدة أو بدراما يخرج أن النتيجة فتكون األوىل، األزمان يف يناظرها ما وبني بها،
بخلق يفوز بل تصديًقا، وأقرب صدًقا أكثر بل حيوية، وأشد الحقيقة من قربًا أكثر
زودنا التي ة امُلِمضَّ السخافات تلك كل من وأمتع أعظم الرومانية الحياة من صورة
ً مبدأ الحياة من وأدرك الطرق أمثل إىل َعَمد قد شكسبري أن والحقيقة املؤرخون. بها
من غريه يدركه لم ما اإلنسانية، الحياة رواية وهو التاريخ، من أدرك غريه، يدركه لم
«الحارض»، سبيل لنا ينري هاديًا التاريخ يتخذ أن من فبدًال الرواية، وأصحاب املؤرخني
أن من بنوره، اهتدينا إذا يمكِّننا، الذي الوحيد النرباس هو «الحارض» أن مبدأ إىل عمد

شكسبري. عظمة تنحرص وحده هذا ويف الرميمة، املايض عظام نحيي

٢

باألحرى أو التاريخية الحقائق من أنها الناس إىل يخيل العامة األحكام من عدد هنالك
غريبة سحرية سلطة التعميمات لهذه أصبح ولقد العميق، التاريخي للبحث نتاج أنها
هذه من حقيقية. قيمة من التعميمات لهذه عما البعد جهد بعيدة الناس، تستغوي
إلينا يوحي الذي الفاسد الزعم ذلك القول، يف البعض يتطرف كما التاريخية، التعاليم
ينتهي الديمقراطية يف اإلفراط وأن الدول، انحالل يف السبب هو الرتف يف االنغماس بأن
االمتعاض يزيد الحرية من الناس يستشمه نََفس أول وأن املستبدة، الحكومات بقيام
من فيها وما التعميمات هذه أمر من يكن ومهما أَُوارهما. يطفئ أن من بدًال والتربُّم
أن نعتقد إنما فإننا أثر؛ أي التاريخ تعاليم من فيها ليس أنَّ فالواقع خطأ، أو صواب
«اليوم» نرى ألننا بل النتيجة هذه يؤيد التاريخ ألن ال والفساد، االنحالل مقدمة هو َف الرتَّ
ُعروة تَُحلُّ األشياء هذه وأن التََّخنُّث، وإىل لذاته التسلط وحب األنانية إىل يؤدي الرتف أن
الديمقراطية يف التطرف أن ونرى بغريها. أمة ن تكوُّ يمكن ال التي االجتماعية الُعقدة
ألننا بل الحقيقة، هذه يؤيد التاريخية الوقائع من عدًدا ألن ال االستبداد، إىل يؤدي إنما
بيد إال نظاٌم ينتج ال النظام عَدم ِمن وأن النظام، وعدم الفوىض يُنتج التطرف أن نرى

فيه. وترتكز معني شخص يف تنحرص قاهرة قوية
ما قدر عىل عديدة مالحظات عىل نأتي أن الحال بطبيعة مستطاعنا يف وليس
فليس السياسية، السقوط مقدمات وبني الدول سقوط بني العالقة أوجه بها نبني نرغب،
عظمى دولة أو كبرية إمرباطورية يوم كلَّ أمامنا تسقط أن اإلنسانية األشياء طبيعة يف
استقراءاتنا الستخالص نستخدمه عميل مختَرب بمثابة لتكون الحضيض؛ إىل وتتحطم
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النتائج هذه أمثال منه لنستخلص املايض إىل نعود أن إىل نضطر لهذا السياسية،
فينا وتقوِّى املادي، املثل لدينا وتقوم املبارشة، املشاهدة محل لدينا فتحل التاريخية،
شأن من فليس التاريخ، يفيدنا فقط املوضع هذا ويف السياسية، وميولنا متَّجهاتنا
يقوي أنه يف ينحرص الحقيقي شأنه ولكن نعرفه، نكن لم جديًدا شيئًا يعلمنا أن التاريخ
من نستمدها التي واختباراتنا مالحظاتنا من بالفعل كوَّنَّاها قد نكون التي النزعات فينا
ذلك نفس يعطينا إنه البعيد، املايض من منْتَزعة نؤيدها بأمثال يزودنا أن «الحارض»،
عليه نعثر للشمس قديم كسوف لوقوع استكشافنا به يزودنا الذي التحقيق من الرضب
قد الكسوف ذلك وقوع زمان أن عرفنا قد نكون أن بعد مرتوك، قديم كتاب دفتي بني
ما البرشي للنوع التاريخ يفعل إنما التحقيق. وجه عىل الحارض العرص فلكيُّو َحَسبَه
«اللقاح» ب نكتسبه إنما معرفتنا من جزء أكرب فإن للفرد، األخرى العقول تجاريب تفعل

املبارش. باالختبار ال
يرويها بها موثوق إخباريات من إلينا ينتقل إنما نعرف مما قسط أكرب إن
ونصدِّق برواياتهم نؤمن ِعيَان شاهدي من أو نقرؤها، التي الكتب من أو معارصونا،
يوحي ما مقتىض عىل عاملني ونميض إلينا، يُنقل بما نؤمن فإننا هذا كل ومع مروياتهم.
مربَّأ الخطأ عن معصوم املنقوالت هذه عنه ى نتلقَّ الذي السند ألن ال املنقول، ذلك به إلينا
ينتهكها ال األقل عىل أو األخرى، معتقداتنا بقية مع يتفق إلينا يُنقل ما ألن بل الزََّلل، عن
جرائم وبارتكاب أشاهدها، لم حوادث بوقوع أعتقد أن مستطاعي يف فإن يناقضها؛ وال
ألنها ولكن يخطئ، وال يَِزل ال راويها ألن وال يُنَْقض، ال برهانها ألن ال أرتكبْها، لم
بل نفيس، قرارة من مستمكنًا جوانحي بني قائًما بمثلها أشعر وميول لنزعات نتيجة
أن أعتقد أن مثًال أستطيع فإني وحاالتها، الدنيا ظروف من بي يحفُّ فيما قائمة وأراها
طول الفعل هذا مثل أشاهد لم ولو االنفعال فورات من َفْوَرٍة يف جاره قتل قد شخًصا
غري تمادى هو إذا النفساني االنفعال تأثري يذهب حد أي إىل أعرف أن أقدر ألني حياتي؛
التاريخ، يف الحال كذلك ماهية، وأنبل طبيعة منه أرقى أخرى نفسية باعتبارات مصدود
النتائج أن من نتحقق يجعلنا وبذلك األوىل، القرون بتجاريب الحارض العرص يزود فهو
لنزعات استتباًعا وقوعها ننتظر أن علينا يجب التي النتائج نفس هي بالفعل وقعت التي
التجاريب تلك من نستمدها التي االستنتاجات أن غري الحارض. عرصنا يف قائمة نراها
شك وال فإننا وإال لدينا، مصدَّقة تكون وبالجملة ومعتقداتنا، آراءنا توافق أن يجب
الدنيء الجزء ذلك أن نرى هذا وعىل مبني. رسول السماء من بها نزل ولو نرفضها
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عظمتها عىل التاريخ مرويات كل يوازن «اآلن» وندعوه السحيق األبد من نقتطعه الذي
األمواج، املتالطم الخضم مياه وضعها، أُحكم إذا املاء، من قطرة توازن كما واتساعها،

رحابه. َسَعة عىل

٣

مما بأكثر صحته تظهر فال الحارض، من به الثقة يستمد إنما «التاريخ» بأن القول أما
األزمان يف املعجزات من به يعتقدون كانوا ِلَما الحارض الزمان يف الناس ترك من تظهر
بالفعل املعجزات بوقوع االعتقاد تؤيد كانت التي التاريخية الروايات فإن املاضية؛
من معتربة ذلك فوق وهي الوسطى، العصور يف كانت كما اليوم حتى قائمة تزال ال
بها يعتقدون كانوا كما بصحتها الناس يعتقد ال فلماذا الثابتة، التاريخية «الحقائق»
الحقائق عن الكشف قوة من فيه ما كل يستمد إنما التاريخ أن ذلك يف السبب قبل؟ من
مبلغ كان مهما ما روايات ينقلون بأشخاص الثقة من وليس الحارض، العرص وقائع من
يف وباألحرى املعجزات، بصحة فيها الناس آمن التي األيام تلك ففي بصدقهم، اإليمان
من كان الدنيا، هذه حاالت ترصيف يف الغيب قوى بتدخل فيها الناس آمن التي األيام
اليوم أما وهلة، وألول تسليًما املعجزات بوقوع التصديق اإلنساني العقل يتقبل أن املمكن
من غريها أو اإلنساني، االجتماع حاالت يف تتدخل أن الغيب لقوى ليس أنَّه عىل فاملعتقد
املعجزات، وقوع عن تُروى كانت التي الروايات أصبحت هذا وعىل العالم، هذا حاالت
بمقتىض تصديقه يمكن ال مما واالحرتام، التبجيل من يروونها الذين منزلة بلغت مهما
حاالت ترصيف يف تتدخل كانت الغيب قوى بأن االعتقاد ذيوع أما اليوم. القائمة الحاالت
كانت التي الحوادث من كثريًا أن إىل الواقع لدى فراجع السالفة، األزمان يف العالم هذا
اإلنساني، العقل يقبله طبيعيٍّا تعليًال تعليلها املستطاع يف يكن لم وآن وقت كل يف تحدث
هذه وقوع الناس نََسب البرشية الفطرة تضاعيف يف ل املؤصَّ الناموس لذلك وخضوًعا
ينسبونها طبيعية أسباب إىل الحاجة أَْعَوَزتْهم كلما إلرادتهم مشابهة إرادات إىل الحوادث
فراجع الدنيا، هذه حاالت يف الغيب قوى تدخل يف اليوم نؤمن ال أننا يف السبب أما إليها.
يُتتبَّع أن املمكن من ورضوبها صفاتها كانت مهما الكونية الحوادث كل بأن االعتقاد إىل

طبيعية. أسباب إىل أصلها
تقام كانت التي الرباهني فإن املعجزات، يف الحال بعينها هي حر السِّ يف والحال
رجال زهرة من بأنهم اتصفوا ممن رجاًال إن حتى قوية، كانت السحر وجود تأييد يف

109



الحديثة املدنية معضالت

اعتقاًدا السحر بصحة اعتقدوا قد برون، توماس وسري وماتيوهال باكون مثل اإلنسانية
العلوم يف كعبهم وعلوِّ بصائرهم نفوذ من الرغم عىل كثريون، وغريهم وهؤالء جازًما.
وال بصحته، لالعتقاد كافية السحر لتأييد تقام التي الرباهني أن رأوا قد والفلسفة،
ا تامٍّ شحنًا مشحونة وعقولهم السحر موضوع يف يفكرون بدءوا أنهم إال لهذا سبب
بهذه املؤمنون إليها يذهب التي والتفسريات الرباهني لقبول استعداًدا أكثر يجعلهم بما
أن غري من يوم كل حولهم من تحدث وحوادث تقع وقائع رأوا ولقد الخرافية، الظاهرة
إلرادتهم، مشابهة إرادة لها مرئية غري ذوات وجود يفرضوا بأن إال يعلِّلوها أن يستطيعوا
يف معتقدهم عليها يقيموا ألن كافية أنها رأوا التي الرباهني أن إىل راجع الواقع يف وهذا

قبل. من به اقتنعوا بما اليوم تقنعنا ألن كافية تصبح لم املايض
لنا يثبت آخر دليل إىل احتجنا إذا فإننا األمثال، رضب يف نميض ألن بنا حاجة وال
فإنا كله؛ الخضوع له يُخضع أن يجب بل له، للحارضوتربيًرا تذييًال إال ليس التاريخ أن
وجهة من فيها يُحكم إنما بفروعها املعرفة أن حقيقة الفذة، الحقيقة تلك يف عليه نقع
الوجهة بتلك املذَنَّبات عىل اليوم نحكم فلسنا «املايض»، وجهة من وليس الحارض نظر
ترسل إنما الضالَّة النجوم هذه بأن االعتقاد عىل الناس تحمل كانت التي النظر من
نعرف بما «املاضية» آثارها عىل نحكم بل األرض، كرة يف والخراب» «الوباء أذنابها من
إذ إرسافيل سوط عن ناتج الرعد أن اليوم نعتقد ال كذلك «الحارض»، يف طبيعتها من
التفسريات كل بأن نقول الجملة وعىل هللا. نذر من نذير الصواعق أن وال السحاب، يسوق
به يوحي ملا الطريق تُْخيل أن يجب واالجتماع الكون حوادث بها ُعلِّلت التي «املاضية»
«الحارض». محله ليحل ويُنىس يُرتك أن يجب «املايض» بأن نقول وباألحرى «الحارض»،
فإن «الحارض» ويُحيي «املايض» عىل يقيض أنه حني يف «العلم» أن األمر غريب ومن

«املستقبل». إال فيها يفصل لن مقرراته

٤

يف ننظر أن علينا وجب الكمال، من أوىف قسًطا املوضوع هذا ببحث نبلغ أن أردنا إذا
عىل ضوء من يُلقى أن يمكن ما يف نبحث وأن للمايض، فلسفيٍّا تفسريًا باعتباره التاريخ

واملستقبل. الحارض مشكالت
أن ماهيته من بأن معتقدين التاريخ يف والباحثني الكتاب بعض نظر ما وكثريًا
العديد العدد ذلك إىل رجعنا إذا أننا فيه ريب ال ومما فكرية. مذاهب أو معتقدات يؤيد
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ولقد كبريًا. الحق من قسًطا الزعم هذا يف أن لنا ظهر التاريخ، أيدها التي املذاهب من
عىل بقائها يف تعتمد التي االجتماعية أو العاملية النظريات تلك أن إىل قبل من أرشت
النظريات تلك قيمة من أكرب ووزنًا قيمة الناس أذهان يف لها يكون التاريخية، الحقائق
األشياء. من بنا يحيط ما ىف العميق االستقرائي النظر عىل والثبات البقاء يف تعتمد التي
اآلراء من إليه ذهبوا فيما النظر وأمعنَّا وسبنرس، وبوكل كونت كتب ما قرأنا إذا
يحاولون التي النظريات أن دائًما إلينا يخيَّل االجتماعي؛ االرتقاء حقيقة تعليلهم يف
التي السهولة بنفس يرُوونها، التي الحقائق من مستمدَّة عقولهم يف قامت قد إقرارها
أننا نُوَهم بما واإلعجاب الزهو يأخذنا هذا وعىل كتبهم. من النظريات تلك بها نستوعب
من اإلنسانية قطعت ما بكل هللا، يحيط كما نحيط، أن من تمكننا عقلية قوة من ُوِهبنَاه
حني يف يدينا، بني املاثلة الصورة عىل نلقيها واحدة نظرة يف واالرتقاء، التقدم أشواط
عليها يرتاكم ما بثقل لتنوء التصور قوة وأن اإلبصار، عىل قوتها وتفقد لتُبْهر العني أن
الكبرية الفذَّة العقول أن غري الحيلة. فاقد البرص، كليَل اإلنسان فريتد التقاليد؛ حمل من
تكوَّنت قد ذاتيٍّا، استمداًدا الحقائق من مبارشة تُستمد أن من بدًال النظرية، بأن َلتدرك
التي األخرية النتيجة هي ليست النظرية بأن نقول وباألحرى ذاتها، الحقائق صميم يف
نجد ذلك من الضد عىل بل القراءة، عىل وإكبابه اطِّالعه طول بعد القارئ بها يخلص
النظرية، تؤيد حقائق عىل الوقوع سبيل يف يُبذل جهًدا إال الحقيقة يف تكن لم القراءة أن
النظرية أن نجد التاريخية، الحقائق من طويلة سلسلة من النظرية تُستمد أن من وبدًال

بهم. تحيط التي واألشياء الرجال، قوامها محدودة مشاهدات من تُستحدث إنما
الحقائق إليه تبلغ الذي األخري الحد عىل تأثري أقل لها ليس النظرية أن والنتيجة
ال إذ كبرية؛ ضخمة آلة يف نلحظها التي الصورة نفس عىل وهلة، ألول منها تُستمد التي
فإنه سبنرس، الفيلسوف من مثًال لذلك وخذ يحركها، الذي املحرك عىل تأثري من لها يكون
مبارشة استُمدت قد كأنها للقارئ تظهر أنها من الرغم عىل النشوء، يف نظريته أن يعتقد
ملشاهدات مباًرشا نتاًجا الحقيقة يف كانت لتأييدها؛ ُرسدت التي لة املفصَّ الحقائق من
من تنتقل الجسماني نمائها يف العضويات أن لها محصَّ باير، فون مة العالَّ عليها وقع
أُلفة ذي كل يف تركزت التي التعميمية الفكرة وهذه التنافر، حال إىل التجانس حال
يضع أن طريقها من استطاع حيث سبنرس، عقل يف كبري أثر ذات بدورها كانت واتساق
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تعميمية، فكرة إال الحقيقة لدى النظرية وما العلوم. فروع من كثري يف جديدة نظريات
ما اإلنسانية واملعارف العلوم حقائق من تستمد ثم ومن معينة، صورة وتأخذ تتحدد
وهذا الطبيعة، نظام لها يخضع التي نَّة» «السُّ أو «القاعدة» هي النظرية هذه أن يثبت
نظرنا يصح قد «موضوعية» حقائق هي إنما العلم حقائق أن نعتقد دمنا ما طبيعي أمر
من عليه تقوم فيما النظر وإعادة الغد، يف ثانية بحثها يف نأخذ أن نلبث ال ثم اليوم، فيها
الت، امُلَفصَّ يف ينظر اإلنسان دام ما سائًدا يظل النظام هذا أن َجَرم وال واألسس. القواعد
«كيف ويتساءل األصلية منابعها يف ويبحث األشياء أصل إىل يرجع أن أراد إذا أنه غري
الحياة نشوء كيفية عن فيها حدثنا التي الكثرية كتبه يف سبنرس فعل كما وجدت؟»
والحواس واإلدراك واملكان الزمان نسميه ما حدث وكيف العصبي، والجهاز واألنواع
عىل هذا كل والحكومات؛ والديانات البرشية الجمعيات نشأت وكيف والفضائل، والجمال
يرى إذ فإنه األشياء، هذه معرفة سبيل لنا ينري الذي األصل هي النشوء نظرية أن قاعدة
يف برمته مدفون وأنه مشاهداتنا تتناوله أن عن بعيد حيز يف يقع إنما األشياء أصل أن
التي الكيفية عن البيان يف تنحرص إنما تفسرياته أن البنيِّ فمن السحيق، املايض ثنايا
الحقيقي النمط عن البيان يف ال النشوء، نظرية صحت إذا األشياء، بها تنشأ أن يمكن
فإن فسادها، أو نفسها النشوء نظرية صحة يف الحكم وكذلك األشياء، به نشأت الذي
ظاهرات بها وقعت التي الكيفية عن البيان يف تبلغه الذي املدى مقدار عىل يتوقف ال ذلك
«الحارض». يف ِحَفاَفيْنا تقع التي الظاهرات عن بيانها عىل يتوقف ما بقدر «املايض»،

٥

عن يرشدنا أن يستطيع ال قلَّبْتَه، الوجوه من وجه أي عىل التاريخ، أن نرى هنا من
يزودنا الذي هو «الحارض» حاالت عىل وقوفنا بأن نقرر ذلك من الضد عىل بل املستقبل،

الثابت. الحق طيَّات إىل نتغلغل أن بها نستطيع بقوة
مذهبه بها ليؤيد مونتِْسْكيو جمعها التي الضخمة املجموعات لتلك قيمة أية فمثًال
والنشاط القوة حيث من األمم بني التباين يُحدث الذي األول السبب هو الطقس أن يف
الرغم عىل الطقس، تأثري أن عىل واملشاهدات التجاريب دلَّتنا إذا الحكم، ونظام والعادات

رصف؟ ثانويٌّ االجتماعية، الظاهرات ن تكوِّ التي املؤثرات من أنه يف
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وال املستقبل يف يرشدنا ال أنه ثانيًا: رصف، فن أوًال: التاريخ أن نعتقد هنا من
عىل وقفنا ما إذا نستطيع الذي هو وحده «الحارض» وأن املايض، حقائق عن لنا يكشف
املستقبل. به يجود سوف مما يشء معرفة ويف التاريخ تفسري يف به نسرتشد أن وقائعه
فنتبدل الغرب، معبود هو كما األعظم معبودنا «الحارض» يصبح أن لنا فهل
نظرة ننظر لكى السبيل لنا تمهد جديدة، غربية بعقلية القديمة الرشقية العقلية من

األشياء؟3 حقائق يف مستقيمة

كروزيار. وبيتي ماكويل ولورد وكارليل تريفيليان ماكويل املقال: هذا يف مراجعنا 3
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ماكسنورداو

االجتماعية آرائه من ومثال الحياة يف نظر

١

التي الرتاجم يف آثارها عىل تقع أن منها وأندر الناس، يف نادرة صفة الرأي يف االستقالل
الذين شخصيات يف املرتجمني شخصيات فنيت فلطاملا العظماء، حياة عن بها يُرتجم
اإلغراق إن الفارط: القرن يف اإلنجليز نقاد كبري ماكويل لورد قال حتى عنهم، يرتجمون
ساقت ما َكثَُر الكاتبني، من قليل إال منه يخلص لم اجتماعي مرض املشاهري مدح ىف
حذرهم أوقعهم حتى فيه، فأرسفوا النقد، يف اإلغراق إىل الرأي يف االستقالل فكرة بهم

الحكم. يف واإلنصاف القول يف اإلقساط عن البعد َمَعرَّة يف املحاباة من
يبلغ ما أشنع وهي كربى، رذيلٌة يشء، كل يف االدعاء كشأن العصمة، ادعاء أن عىل

والسقوط. اإلسفاف مدارج من اإلنسان إليه
شخصية ذو رجل وهو نورداو»، «ماكس يف الكالم عىل سنقِدم ألننا ذلك عىل ننبه
بأنه قائل فمن يشء، كل يف اختالَفهم فيها الناس اختلف الحارض، عرصنا يف بارزة
الحارض، الجيل نبي إنه يقول فيه مغاٍل ومن اجتماعي، مصلح بأنه زاعم ومن فيلسوف،
من العالم يف نظر Pessimist متشائم من أكثر ليس بأنه قائل النقد يف مرسف ومن

والفوىض. الَحرْية سيل عليه فطَمى السوداء، ناحيته
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كل كان وإن التاريخ. أنصفه قد الرجل أن عىل تدل الكلمات هذه من كلمة كل إن
تنال أن تطمع «ال ميل: ستيوارت مة العالَّ قاله ما ذلك مع صح فيه، مما أثر العالم يف ما

تعطيك.» أن الدنيا استطاعة يف مما أكثر الدنيا من
وزفَّت املدح له كالت تعطيه، أن استطاعتها يف ما أكثر «نورداو» أعطت قد والدنيا

الخالدة. األوراق بطون يف مكيًال بالنقد عليه تبخل لم أنها كما الثناء، له
نفساني ٌ خطأ واحد زمان بنسبة العقلية اآلثار عىل الحكم أن فيه ريبة ال ومما
البعيد وللتاريخ للتاريخ، الرجل عىل الحكم يرتك أن يصح لذلك الناس، بني آثاره فاشية
النََّصَفة عن بعيد أمر واضعيها عقول يف قامت كما الفكر منتجات عىل الحكم ألن أيًضا؛
عىل العمل من نصيبًا ذاتها التهديمية السلبية للفكرات يكون أن يتفق فقد واإلقساط،
أعمالهم تُخلِّف حسبما العظماء عىل الحكم ن يتكوَّ أن الواجب كان لذلك اإلنسان، ُرِقي

األجيال. ملستقبل اآلثار من
واضعه عقل يف كان كما عليه حكمت لو مذهب من انترش وكم فكر، من ذاع كم
عالم يف حركة من أنتج ما عىل بالقياس قيَّْمته لو أنك حني يف نافع، ال ضارٌّ بأنه لحكمت
وأردت الحقيقة، إىل الوصول سبيل يف الجهد مختِلف من إليه ساق ما عىل أو الفكر،
إذن الرضر. ناحية عىل النفع ناحية ألَْربَت خطأ؛ من فيه ما وبني ذلك بني توازن أن
أن مستطاعنا يف ما فذلك النسبي الحكم أما للتاريخ، املطلق الحكم يرتك أن فالواجب

برأي. فيه نقيض أو بقول فيه نديل
عقول يف أثر من خلَّف ما وبنسبة العرص، هذا يف هو كما «نورداو» يف الكالم نسوق
يف نقول أن مستطاعنا يف ما وغاية املستقبل. يف أمره من يكون ماذا عاملني غري أبنائه،
ما بنسبة واملغاالة التطرف حكم يكون سوف «نورداو» عىل التاريخ حكم إن الشأن هذا
الخالد البقاء إىل ا فإمَّ حوله، من قامت التي االجتماعية الَجَلبَة وعىل الدنيا عىل هو حكم
فإن خلوًدا، كان إن الفكري، باألثر البقاء ألن عظيم؛ األمرين وكال الدائم، النسيان وإما
الناس َشَعر من إال ينىس ال ألنه الخلود؛ من َلنوًعا النسيان نواحي يف الشخصيات طي يف
بوجوده الناس مشاعر ينبه أن فخًرا باملرء وكفى وجود، بعد إال نسيان فال بوجوده،

خالًدا. ليكون الحقيقي

الدنيا من ريض رجل دين، بال كان لذلك التقاليد، عن بعيًدا الرأي حر «نورداو» كان
بال يكون أن نقده إليه به أدى ما وأول أكثر، وال هذا من أقل ال ناقًدا، فيها يعيش بأن

الرتاب. طواه هذا وعىل عاش، فكذلك دين،

116



نورداو ماكس

فيه بما العالم هذا يكون أن عقله مع يأتلف فلم الناقد، نظرة العالم يف نظر أنه غري
مدبًرا حكيًما صانًعا للكون بأن فاعتقد العمياء، الصدفة نتيجة وأنه صانع بال النظام من
املفكرة الدابة بتلك االعتناء أمر العظيم الصانع عىل استصغر ولكنه حكمته، فيه تبدو
إليها تحتاج واضعيها، عقول من إال تخرج لم األديان بأن فقال اإلنسان، ندعوها التي
يحتاج الواعية، الفاضلة الطبيعة إليها تحتاج مما أكثر اإلنسان يف الحيوانية الطبيعة
بالنصيحة برتغيبه أو املقيم، والعذاب النار بعقاب إرهابه إىل الرضورة تقيض من إليها
األديان يجحد واألول ،Theist متدين إلهي ال Deist محض إلهي بذلك فهو الدائمة،

مًعا. وباألديان باهلل يعتقد والثاني باهلل، يعتقد وإنما
اإلنساني العقل استصغر كذلك هللا، جانب يف اإلنسان استصغر قد «نورداو» أن كما
ال النظر، من صغرية دائرة إال مداه يبلغ ال محدود العقل بأن فقىض الكون، جانب يف
فيًال: يصفون أخذوا الذين الُعْمي كمثل مثله العالم، عىل ناحيتها من يُحكم أن يصح
عىل وقع ومن كالكرة، إنه قال بطنه ملس ومن كالحبل، إنه قال بذَنَبه منهم أمسك فمن
عىل مخطئون ولكنهم محدودة، درجة عىل صادقون فالكل كالشجرة، إنه قال رجله
قال وإذا الجاذبية، قانون عن عبارة العالم إن الفلكيون قال فإذا محدودة؛ غري درجة
فيه عما عبارة الكون إن امليكانيكيون قال وإذا الفرد، الجوهر هو العالم إن الكيماويون
بنسبة ولكن مصيبون، هم بل مخطئني فليسوا ذلك، غري إىل … والطاقة القوة ُسنَن من
فيه نظروا يشء يف ا عامٍّ حكًما حكموا ألنهم مخطئون؛ أنهم حني يف محدود، حدٍّ وإىل ما
وملاذا العالم؟ نظام يف يٌد للجاذبية يكون ملاذا مثًال: هؤالء سألت فإذا خاصة، جهة من
هؤالء وجد ما فردة؟ جواهر من املادة تتكون ملاذا أو والدفع؟ الجذب بُسنن املادة ت ُخصَّ
بأنها القول إال العقل؛ فيه يُوِقُعهم ما ضيق من بهم وأخرج عليهم، أَْرَوح جواب من

هللا. إرادة يف سبقت كذلك

األخالقي الفساد كتاب هو بحق التشاؤم شهرة أكسبه الذي «نورداو» كتاب إن
نظهره سوف ما ذلك حقيقة؟ متشائًما «نورداو» كان هل ولكن ،Degeneration
التي األفكار تيار عن خارجة غريبة الكتاب ذلك يف نزعته أن غري بعد. فيه سنكتب فيما
يرتقي اإلنسان بأن يقولون املفكرين أكثر كان فبينما عرش، التاسع القرن يف سادت
دليًال الطبيعة قوى عىل اإلنسان وتسوُّد الطبيعية العلوم تقدم من مستمدين ويتقدم
العلم وحي مهبط أوروبا، يف وأين؟ تَنَْحِمط، اإلنسانية بأن يقول بنورداو إذ ذلك؛ عىل
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فسيكون النزعة هذه إىل به ساقت التي األسباب يف البحث أما الحديثة. املدنية وعنوان
هل لنعرف تحليليٍّا؛ بحثًا «نورداو» يف البحث إىل نستطرد ثم ومن التمهيد، هذا ختام

متفائًال. أم متشائًما كان
وهم جيله، أبناء عىل ابتكاره وقوة الكبري عقله رشفة من «نورداو» أرشف لقد
الحياة نهر عىل أرشف مثيًال، التاريخ له يعهد لم اجتماعي انقالب عرص عىل ُمْقِدمون
أوجه تداُفع ِمْن يتأمل الشاطئ عىل واقًفا ظل بل التيار، يجرفه فلم الفائض األوروبية
وتدهوًرا انحطاًطا هنالك أن فاستنتج وتنافرها، تجانسها من وتجاذبها، الحياة تلك
جامعة جائزة عليها نال رسالة أول يف «روسو» كمثل مثله امللكات، يف وُضئُولة وفساًدا
فاتخذهم الثورة عرص عىل ُمْقِدمون وهم جيله أبناء عىل أرشف إذ العلمية، «ديجون»

والفساد. التقهقر طريق يف سائرة اإلنسانية بأن فقىض البرشية، الحياة عىل عنوانًا
املرض يف تُْلِقيهم األفراد، يف ى الُحمَّ بسري يشء أشبه الجماعات يف االنقالب عصور إن
فَعَمدوا الَهذَيَان أخذهم االنقالب عرص أدركهم إذا حتى فشيئًا شيئًا فيه بهم وتتدرج
يف ناظرين والتشييد، البناء إىل رجعوا االنقالب َغيَامة عت تقشَّ فإذا والهدم، التحطيم إىل

الضار. وينبذوا النافع منه ليستخلصوا تهدَّم ما أنقاض
يدركهم وكاد االنقالب بدء يف وهم العرص هذا يف الجماعات عىل «نورداو» أرشف
مساوئ من باإلفالت شغوفني تلك حالهم يف وهم حكمه، فيهم وحكم ى، الُحمَّ هذيان
إليهم فُخيِّل الثائرون؟ أبناؤها وهم الطبيعة أقطار من ينفذوا أن لهم وأَنَّى االنقالب،
إال ذلك من يخرجوا فلم وحيه، يستنزلون اإلنساني العلم عىل فأَكبُّوا يهم، منجِّ العلم أن
التشاؤم. إىل بهم وأسلم الخالف يف علمهم أوقعهم لها، نهاية ال وفوىض رصف بَعَماء
يف ضاربون الفساد، يف آخذون بأنهم «نورداو» عليهم ليحكم إال الحد هذا إىل يصلوا ولم

األخالقي. االنحالل أصول
انقالب عرص يف مبتِكر عقل من يخرج كتاب َلخري «نورداو» كتاب أن يف ة ُمَشاحَّ وال
فوىض من مخرج عن البحث يف أنفسهم الباحثون يُْعِنت أن بعد الجماعات، عليه تُْرشف
يُْظِهُرك فال «نورداو» تخيلها التي الحقيقية الصورة أما فيه. القائمة الفائرة النزعات
أن عىل يدل فيها ما وكل حوله، من قامت التي االجتماعية الحاالت من تأملك مثل عليها

يدركها. كاد الحمى هذيان وأن انقالب عىل مرشفة الحديثة املدنية جماعات

النشوء درجات من محتومة درجة بأن إليهم يوحي طبيعي شعور الناس عند اآلن يقوم
يستقبلون العرشين القرن أبناء وأن اختتامها آن قد الحديثة املدنية يف واقًعا االجتماعي
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لن أنك والعجب التأمل عىل العرص هذا يف القائمة األشياء أبعث من أنه غري جديًدا. عهًدا
الَقَدم ورسوخ العلم باسم يتكلمون الذين أولئك علينا بها يفيض فكر َخْطرة من تجد
فإنك املستقبلة، واالرتقاء التقدم حاالت فيه تتمىش الذي املتََّجه عن بها يفصحون فيه
مئونة تتجشم التي اإلنسانية املعرفة جهات من جهة أية يف باحثًا وجهك ولَّيْت أينما
والقلق التغري من جلية مظاهر عىل إال تقع ال فيها، والبحث االجتماعية املسائل من التأمل
يف العلم خطاها التي الحثيثة الخطى تلك من الرغم وعىل العرص. هذا جبني يف بارزة
محيًصا تجد لن فإنك العرشين، القرن من َفَرَطا اللذين العقدين وهذين املايض، القرن
إذ اإلنسانية»، الجماعات «علم ندعوه أن بحق نستطيع علم بعُد يقم لم بأنه االعرتاف عن
تحت املتناثرة املباحث فوىض فيها استحكمت موضوعات يف الحق اليقيني للعلم أثر أي

والتعاريف؟ العناوين مختِلف من كثري
تخضع وحدة يف خاصة فكرة وضع بها ُقصد التي العامة االستنتاجات أن بيد
تكن لم العرص؛ هذا يف القائمة املختلطة االجتماعية املظاهر يف مؤثِّرة تميض التي للسنن
نحو همها ورصفت االجتماعية، املشكالت بدرس ُعنيت علمية مدارس لتفكري نتاًجا إال
عليه عندنا تقوم ما ذلك ونشوئه، تطوره خطى ب وتعقُّ اإلنساني، االجتماع أصل معرفة
لم العامة املستنتجات تلك أن عىل واقع. بأنه االعرتاف يف تلكَّأْنا مهما الرتجيح أوجه
كان التي التهديمية الثورية االجتماعية املدرسة تلك طريق من إال فيها النظر وجه يتقدم

الفرد. وَعَلَمها األول زعيمها ماركس» «كارل
أن رغم نجده فإننا فيه، امُلتَنَطِِّسني أقوال بمقتىض العلم عىل نحكم أن أردنا إذا أما
والتطور النشوء خطى عن الكشف يف انحرصت قد عرش التاسع القرن يف مفاخرة أكرب
تمثلها التي املسائل إزاء واجًما وقف قد اإلنساني؛ االجتماع إىل انتهى حتى الحيوي
عن به يزودنا يشء من العلم لدى ليس أن والظاهر الحارضة. حالتها يف الجماعات

املستقبل. يف الجماعات فيها تميض سوف التي املنتظرة التطور حاالت
فيه اتجه عما مثال أكرب وُفتُوَّته، «نورداو» شباب ويف املايض، القرن يف وقع لقد
التي املشكالت تلك عن للفحص األذهان تنوير يف وحيه الستدرار إليه َرَكن إذ العلم؛
كتبها التي Synthetic Philsosphy الرتكيبية الفلسفة فإن الجماعات، إزاءها تقاتل
وال املايض. القرن من األخري النصف جبني بها ج يُتوَّ التي األعمال من سبنرس» «هربرت
من إليه قصدت ما جهة من ال البرشي، العقل معجزات من الفلسفة هذه أن يف خالف
الجماعات خضوع من عنه أبانت ما جهة من بل وحده، اإلنسانية املعرفة فروع توحيد
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التها ُمَفصَّ عىل الوقوف أن بحق يُعتقد التي املسألة تلك عامة. واالرتقاء النشوء لقواعد
أشياء بها؛ مقيسًة العلوم فروع بقية يجعل ما والشأن الخطر من فيه أمٌر ومقوِّماتها

«نورداو». نظر يف األخص وعىل والفالسفة، واملصلحني االجتماعيني نظر يف أولية
عىل االختبار نور من يُلقي أن «سبنرس» استطاع ما كل فإن هذا من الرغم عىل
عرصنا، يف القائمة الحاالت عنها تولَّدت والتي عهده يف قائمة كانت التي املعضالت تلك
يكن لم الحارض؛ العهد يف مبلَغها العصور من عرص يف الشدة من تبلغ لم حاالت وهي
من وتأمالته، أفكاره وثمار مباحثه أن لتجد إنك حتى بًا، خالَّ ورسابًا ضئيًال شعاًعا إال
الَخْرق؛ ازدياد إىل إال تَُسْق لم فيها، الرأي أوجه واملصلحون االجتماعيون قلَّب ناحية أية
واستقالله الفرد تسلط بالفردية، القائلني مدرسة املتنابذتني: املدرستني تَيْنِك أنتجت إذ
الفرد عىل املشرتكة الجمعية تََسوُّد باالشرتاكية، القائلني ومدرسة ومواهبه، كفاءاته ونماء

لها. وخضوعه
يف قامت التي االشرتاكية النزعات إىل ينظر إنجلرتا يف سبنرس» «هربرت قام ومذ
تخرجوا الذين الباحثون انقسم ومذ واالستكراه، الَجَزع نظرة بل ال البغض، نظرة عرصه
املستقبل إىل ينظر أملانيا يف «شافل» األستاذ قيام إىل ومؤيدين، معارضني إىل مذهبه يف
ظهور حتى املنتقاة، االشرتاكية املبادئ إىل بالناس ُمْفٍض محالة ال أنه يعتقد من نظرة
ذلك أحوال يف تقع ال متدهورون؛ منحطون بأنهم جيله أبناء ِليبرش نورداو» «ماكس

املضطربة. األفكار من وألوان اآلراء، تباين من رضوب عىل إال العرص
فإن ناحية، كل من السلب قوى تملَّكته الذي الواجم وقفة ذلك إزاء العلم وقوف أما
إذ تمثيل، أفضل َليمثلها الكبري؛ االجتماعي والباحث املشهور ح املرشِّ «هكسيل» األستاذ
باالشرتاكية، والقائلني بالفردية القائلني املدرستني، آراء تسفيه عىل مباحثه بعض يف أََكبَّ
املتناقضات عمًال املستعصيات من بل العقل، لبديهة املضادات من املبدأين كال أن معتربًا

عقًال.
فكرة أية استيضاح نحو َرَمْت كأوليَّات الجهود هذه كل تعترب أن تستطيع ولن
يَِحفُّ وما ظروف من باملدنية يحيط ما إزاء اإلنسان واجبات فيه تنحرص فيما مقبولة
يَِزد لم املدرستني هاتني عىل الشعواء حملته رغم «هكسيل» األستاذ فإن حاالت، من بها
تنوير متعمًدا هدايتهم، زاعًما بقرائه َليسوق إنه حتى غموًضا، إال املستقبل يف يقينه
وال وحيه، يستمدون يقني من فيها يجدون ال مزالق إىل بها، ون يأْتَمُّ بمبادئ أذهانهم

يرتقبونه. أمل من
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ُحبَاىل، الليايل أن َليعتقدون ُحنَْكًة االجتماع حاالت يف الناظرين أقل أن حني يف ذلك
الذين أولئك حتى االجتماعية، االنقالبات وخطري الحوادث عظيم عن ض تتمخَّ تكاد
فإن أوانه، وحلول ذلك باقرتاب َليشعرون التهديمي النقد مدارج يف بأنفسهم ون يَُزجُّ
بمظهر ليظهر زمانًا؛ إليها دعا التي السلبية استنتاجاته رغم نفسه، «هكسيل» األستاذ
إحدى يف قال حيث االجتماع، يف القائمة الحاالت استنكاره يف تطرًفا «النهيليست» أشد

املشهورة: خطبه

النوع حاالت من حالة َلتصور الحديثة املدنيات صور من صورة أكمل إن
روح من شيئًا تملك وال ما، وزن ذات مثالية خيالية نزعة تتضمن ال اإلنساني
القول يف أتلكَّأ يجعلني ما االعتبارات من لديَّ أجد ولن والثبات. االستقرار
الساللة من مجموع أكرب حاالت تهذيب يف أمل من لدينا يكن لم إذا بأنه
الطبيعة عىل البرش سلطة وازدياد واملعرفة، العلم تقدم أن صح وإذا البرشية،
من اإلنسان يستغلها التي الثروات واستجماع املعلومات تزايد تستوجبه الذي
العظمى، وحاجاته اإلنسان مطالب يف فرًقا تحدث ال الكون، قوى عىل تسوُِّده
فإني األدبي؛ والسقوط التكويني االضمحالل من بذلك مقرتن هو ما مع

كله. األمر ذلك العالم صفحة يف يكتسح عظيم بمذنَّب َألرحب

هذا الناس عقول إىل بها يبعث التي املتضخمة الكبرية األفكار تلك مجموع إن
التأثري يف بالغًة وتَْعِقُدها، الحديثة املدنية جماعات تُقيم التي َلهي الشعور، من النوع
األفكار هذه أن من واملصلحني االجتماعيني عقائد يف أثبت يشء من وما مبلغ، أبعد فيها

املحتوم. أثرها تؤثِّر سوف
ناحية من االجتماع يف الكبري، األمريكي املؤلف جورج» «هنري مسرت نظر ولقد
يف الضاربة الشعوب من شعب كل خطوات تبلغ سوف حدٍّ أي إىل متسائًال القوميات
يزيدهم ال والفقر الشقاء معيشة عليهم تُْفَرض أناس «تعليم ألن املدني؟ االرتقاء أصول
أساًسا االجتماعية املساواة عدم حاالت من حالة أبعد «اتخاذ أن كما وكفرانًا»، ُكنوًدا إال
أمامها، متساوون الناس أن النظرية الوجهة يُفرضمن التي السياسية النظامات الرتكاز
قمته عىل األرض فوق يرتكز هرم ابتناء تحاول ما بمقدار العقل عن البعد يف فيه َألمر

قاعدة.» عىل ال
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حكمه، «نورداو» فيها أصدر التي بالجماعات أحاطت التي الحاالت من طرف هذا
جماعات فهي إذن حياتها، بأسباب أخذ انقالب عرص يكتنفها محمومة هاذية جماعات

األخالقي. االنحالل كتاب فيها يخرج ما خري

٢

الرغبات من نسيج أمره حقيقة يف التاريخ ألن التاريخ؛ لتعطل اإلنساني الفكر لوال
وإدراك، ر تصوُّ من فيه بما العقل منتجات خيوطه يف تتعارض واالنفعاالت، والبواعث
والثورات، والحروب والدوالت، امللوك تاريخ ال التاريخ، هي صورة مجموعها من لتكوِّن
ونشوء واإلنسان والنبات والحيوان والبحار الصخور تاريخ والفساد، الكون تاريخ بل
الظواهر من اإلنسان يف ما كل الجملة وعىل األخالقية، وخصائصه واألدبية العقلية صفاته
فكري مظهر الوجود يف يشء ولكل له، حدَّ ال الفكر ألن النفسية؛ بالصفات نعرفها التي

خاص.
استعرضت أنك فلو الفكر، قياس التاريخ أن تجد كذلك التاريخ، منشأ الفكر أن وكما
َالستطعت العصور، خالل الفكر متَّجه فيها واستقرأت األزمان أبعد منذ التاريخ حوادث
االنحالل إىل ُرْجَعى فيه كان أو واالرتقاء، التقدم إىل نزعة اإلنسان يف كان إن تعرف أن

والفساد. األخالقي
يف ضارب االرتقاء، نحو متَّجه اإلنسان أن عىل فيدلنا الفكر، قياس التاريخ، أما
الصفات أو األدبية الوجهة من الحديث الظراني العرص يف حاله بني ِقْس التقدم، أصول
أن تلبث فال ومرص، وأشور بابل كمدنية البائدة، املدنيات عصور يف حالته وبني العقلية،

اإلنسان. ارتقاء من نثبت أن نريد عما صحيحة فكرة عندك تتكون
املعنويات، وإدراك األخالق أو املدنية اآلداب حيث من اإلنساني االرتقاء أن يف ريبة وال
بمقتىض العصور من عرص كل خالل تشكَّلت قد البرشي العقل كفاءات أن عىل يدل
الهمجي اإلنسان حالة بني والقياس النشوء. مدارج يف العضوي التكوين إليه وصل ما
التقدم أصول يف ضارب وأنه يرتقي، أنه عىل برهان َألبنْي العرشين، القرن يف واإلنسان

الخطى. بطيئة كانت وإن ثابتة، بقدم
عرص يف واملثاليات اآلداب أن تجد املعروف، التاريخ عرص إىل رجعت إذا كذلك
قواعد املثالية باآلداب نقصد وال مثًال. شارملان عرص يف منها أحط اليوناني التمدن
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الُعْرف يحكم لم ما كل بها نقصد بل واضعيها، عقول يف إال تُقْم لم التي الغيبية الفلسفة
العام. الذوق حدود عن خارج بأنه

ظهوًرا تكون ما أكثر الفاضلة باملعاني الفياضة والعقول الكبرية الشخصيات أن نرى
بشواهد ذلك بإثبات لنا حاجة وال االجتماعية. االنقالبات وبدء االنحالل عصور آخر يف
يف َع َرشَ بحقائقه علًما وأكثرهم األولية التاريخ مبادئ عىل الواقفني أقل ألن التاريخ؛ من
بالتموُّجات يشء أشبه تقدمها وأن تتقدم، اإلنسانية نقيضبأن لهذا الحقيقة. بتلك التسليم
ظهور وأن األخالق، من العايل ْمت السَّ نحو باملجموع تتجه وأنها التعاريج، ذوات األثريية
وما العام، النشوء ُسنَّة تلك ذلك. عىل َلدليل االنحالل عصور إثر الكبرية الشخصيات

ذاتها. الطبيعة ُقْطر عن يخرج أو َطْوقها عن ينَْفلت أن لإلنسان كان
األخالقي، االنحالل يف «نورداو» فكرة عىل الحقيقة هذه نطبق أن أردنا إذا أما
عىل يُطبَّق وضًعا إال تصح ال «نورداو» فكرة أن هي واحدة، نتيجة إىل ننتهي فإننا
أبرزها التي الصورة فإن دائًما؛ واألدبي املادي االرتقاء يعقبها التي االنحالل عصور
الفساد عصور خالل تقوم التي الحاالت عن تعبري أبلغ تعرب لصورة «نورداو» عقل

واالنحالل.
االنحالل أصول عن لنا وأبان بسْوءاته «نورداو» أنذرنا انتقال عرص يف أننا جرم وال
وقوعها يُنْتظر التي االنقالب مظاهر يَْعُقب سوف انحالل ولكنه أبنائه، أخالق يف الضاربة
نحو تتجه أنها عىل حولنا من القائمة الشواهد كل تدلنا األدبية، الغايات يف ارتقاءٌ فيه
إنما الحارض عرصنا وأن الشعوب، بني والتعاون املتبادل الحب «الشعوبية»، مبدأ تقرير
ً مبدأ ارتقائها تاريخ يف أخرى مرة اإلنسانية لتحقق والوطنية القومية أخالق فيه تتحلل

الزمان. من قرنًا وعرشين خمسة منذ الفالسفة عقول يف قام

متخذًا االنحالل، عصور «نورداو» بها صور التي الصورة يف الكالم إىل ثَمَّ من نستطرد
قرصت إْن صورة األخالقي الفساد من بها أبرز أمثاًال عرصه يف قامت التي الحاالت يف
وخلق مبتكر اد نَقَّ عقل بها جاد صورة أدق ريبة وال فإنها العصور من عرصخاص عىل
حياة اململوء املستقبل جنني عن املتداعي املنهوك املايض فيه يتمخض أخذ زمان يف ثابت،

وقوة.
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وضعها، إىل ِسيقت التي األمة لغة من وتكوينها صورتها تستمد إنما فكرة أية إن
عن يبحثون ألنهم القاعدة؛ هذه إىل يلجئون إنما واللغات العادات يف املؤرخني فإن

نشوئها. خطى متتبعني وأصلها منشئها إىل راجعني اللغات يف االشتقاقية األصول
هذا عنها يعرب التي العقلية الحالة ألن رصف؛ ففرنسوي زمن» «آخر اصطالح أما

الفرنسوي. العقل يف نبتت قد الصامت بلسانها وينطق االصطالح
العربية. اللغة يف حتى الحية، اللغات كل يف استعماله فعمَّ االصطالح هذا شاع ولقد
زمان، كل يف فذائعة ذاتيتها، إلبراز وسيلة االصطالح هذا تتخذ التي العقلية الحالة وأما

أجنبية. لعادة تقليد مجرد عن الحاالت أكثر يف تخرج ال أنها غري
عقل يف إال يوَلد ال اصطالح فإنه االصطالح، هذا سخافة عىل الدليل يُْعِوُزنا وال
فيه يعيش الذي الزماني» «القرن أن فكرة عقله يف تقوم همجي مخيلة يف أو طفل
أدوار يف مستقالٍّ ويعيش واإلنسان، الحيوانات تولد كما يوَلد حي كائن عن عبارة
إىل ثَمَّ ومن الكاملة، الرجولة إىل ثم الفتوة، إىل املراهقة طور متخطيًا وأطوارها، الحياة
ُمَربِّحات تحت أيامه أواخر يف رازًحا عام مائة ر يَُعمَّ أن بعد فيموت واالنحالل، الشيخوخة

اآلالم.
وُكُدورته شيخوخته ينسب إنما عقيل، نفيس بدافع الفرنسوي، الشعب أن ترى لهذا
«آخر فيه املفكرون فيقول املحدود، غري املطلق الزمان من ما قرن إىل األخالقي وانحالله

أمة». «نهاية يقولوا أن بهم وأحرى زمن»،
الذي العقيل التكوين فإن سخافة، من فيه وما اإلصالح هذا أمر من يكن ومهما
عقليٍّا الناشئني تربية يف األثر ذوي من الكثريين عقول يف فعليٍّا قياًما قائم عنه يعرب
الفساد بحمى املصحوب القلق من خليط العرص هذا نزعة أن ترى لذلك وأخالقيٍّا،
الكفران مظاهر بأخبث املقرونة اململة املحزنة النبوءات يف ومزيج امُلْعِنت، والخمول

بالخري. امُلْسداة األيدي وجحود بالجميل
االنقراض أن ُروعهم يف ويُلقي الفناء، باقرتاب الناس ينذر َلشعور السائد الشعور إن
أدنى، أو قوسني قاب ور الصُّ يف النفخة من فكأنهم األسباب، بأعظم فيهم آخذان والزوال
أنه بَيَْد صامتة، رصخة بل وتململ، َشَكاة عن عبارة زمن» «آخر اصطالح أن نجد لهذا
الخرقاء. واملعاذير األجوف واإلطناب الكالمي الجدل ُمْحتَِمالت عن بعيد بليغ اعرتاف

فلقد وانقراضها، اآللهة فناء يف االعتقاد عت وسَّ قد القديمة املعتقدات كانت ولنئ
واقع أمر األمم انحالل بأن االعتقاد ألزمتها نوبات الزمان هذا أنبتها التي العقول غشيت
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اإلنساني النوع وأن االضمحالل، سبيل يف تميض إنما والسيارات الشموس وأن محتوم،
خطوات ذلك يف مسايًرا الفناء إىل تسري إنما واملنتجات، النظم طريف من العقل أبدع وما

الفساد. سبيل يف ضارب كون
وفناء الكون فساد من الخوف ذعر الناس عىل فيها استوىل مرة بأول هذه وليست
القرن إبان أوروبا يف النصارى مشاعر يف قبل من استمكنت قد كهذه فكرة فإن العالم،

الفساد. مرجعه وقلق االعتقاد منشؤها حرية بني كائنًا فرًقا هناك أن غري العارش.
يشء أشبه الجماعات يف زمن» «آخر يف االعتقاد يخلقها التي النفسية الُحَفالة إن
إىل ولكن ببطء، يتقدم أن ذهنه يف فقام قام، السِّ وأَْقَفَطه املرض أيأسه شخص بحالة

الخالد. الجمال معاني بكل فائقة الحياة، أبدية طبيعة وسط يف املوت،
لكي التهيئة تمام يهيِّئُه الغموض من كافيًا َلقسًطا زمن» «آخر اصطالح يف إنه
كلمات شأن ذلك يف شأنه وإبهام، لبس من السائدة األفكار تيار يُْعِوز ما املعنى من ينقل
تتضمن أنها إلينا ُخيِّل إن الكلمات هذه فإن و«املساواة»، و«االرتقاء» و«الغاية» «الحرية»
«آخر اصطالح أن تجد كذلك جوفاء. أصواتًا إال الواقع يف ليست فإنها وتصورات فكرات
ما بمقتىض دائًما يقاس إنما والخطر الشأن من فيه ما وأن ذاته، يف بيشء ليس زمن»

عقلية. كفاءة من به لآلخذين

حوادث عىل وقوفك مثل زمن» «آخر اصطالح ينقله الذي الحقيقي املعنى عىل يدلك ال
الفرنسوية املجالت من اقتطعها أمثاًال «نورداو» استجمع ولقد االصطالح، هذا عليها أُطلق

بعضها: وإليك كاملني، عامني قراءتها تتبَّع التي

فينتهز اإلجراءات تنتهي العام. الكنيسة راعي من بالسبِّ نال ألنه يُحاكم قسيس (١)
املتهم أعد دفاًعا املحكمة يف الجرائد مخربي عىل ليوزعوا الفرصة هذه إخوانُه الرهبان
فيجمع االكتتاب طريق من الناس أكفَّ يستِدرُّ بغرامة يُلزم أن وملا قبل، من نسًخا منه
من إليه وصل ما بكل َفيَْحبُوه عمله، به يربر كتابًا يطبع ثم الغرامة، أضعاف عرشة
جمهور أمام كنيسة كل يف نفسه عارًضا البالد أنحاء يطوف ثَم ومن التأييد، عبارات
عليهم الطواف فرصة تفوته فال الدهر، ووحيد الساعة رجل مشاهدة يف الرغبة أخذته

زمن. آخر قسيس فهو االستجداء! بصحاف
ح، ِلتَُرشَّ اإلعدام حكم تنفيذ بعد «Pranzini «برانزيني السفاح جثة أُرسلت (٢)
ليصنع موشوًما؛ كان ألنه الرجل جلد من كثريًا جزءًا الرسي البوليس رئيس فيقطع
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آخر موظف فهو أصحابه! ولبعض له الزيارة لبطاقات ومحافظ التبغ للفافات ُعَلبًا منه
زمن.

من أُِعدَّ «بالونًا» وعروسه يستقل ثم غاز، معمل يف بزفافه يحتفل أمريكي رجل (٣)
زمن. آخر عرس فهذا السحاب! بني العسل شهر يبدأ ثم قبل،

اللغة يف قيمة ذات مؤلفات اسمه تحت ينرش الصينية السفارة يف ملحق (٤)
من ويأخذ لحكومته، عظيمة قروض شأن يف املالية املصارف ويفاوض الفرنسوية،
أن ذلك بعد من يظهر ثم العقد، يتم أن قبل لنفسه النقود من كبرية مقادير املصارف
زمن. آخر سيايس فهو املالية! املصارف خدع وأنه الفرنسوي، سكرتريه تأليف من الكتب
فتتنهد تتحدثان، جلستا التعليم، يف صديقتان الكبرية، األرس فتيات من فتاتان (٥)
راؤول، أحب «إنني فتجيب: السبب؟» «ما األخرى: فتسألها عميقة تنهدة إحداهما
تشعرين وملاذا والصورة. الِبزَّة حسن جميل شاب «إنه رفيقتها: فتقول يحبني»، وراؤول
البارون، من يزوجاني أن يريدان وأبواي بيشء، وليس شيئًا، يملك ال ألنه «نعم، بحزن؟!»
من تزوجي «حسن، رفيقتها: لها فتقول الوجه»، قبيح الرأس أصلع بَاِدٌن رجل وهو

زمن. آخر فتيات فهن براؤول»! عرفيه ثم لغط، بدون البارون

من أمثال وتلك نشأته، مهد يف االصطالح هذا يُفهم كيف تدلنا الحاالت هذه أمثال
التقليدية النظامات من التحرر عىل معانيها أوسع يف تدل وهي وراءه، املخبوءة الخبائث
أذهان يف معنى من له يقوم فال التقاليد آثار من التحرر أما ا. تامٍّ عمليٍّا تخلًصا املوروثة
لتميض واألخالق؛ العقل إسار من األهواء إطالق من أبعد زمن» «آخر بآداب اآلخذين

اإلنسان. يف الحيوانية الناحية إىل بها تُْسِلم التي الطريق يف جامحة
عقول موحيات وَفتَنَتهم قلوبهم َقَسْت أنانيون زمن» «آخر بوحي اآلخذين من
اإلنسانية يف إلخوانهم يقيمون ال فهم حولهم، من القائمة النزعات إسفاُف َفتَْلها نََكَث
كل بأقدامهم ويطئون الحياة، مشاركتهم يف نفع من عليهم يعود ما بمقدار إال وزنًا
األشعبية املطامع قوارس مع ح التطوُّ وبني اإلنسانية النفس بني القائمة األدبية الحوائل
تسويد من يأنفون ال بالحياة، متهاونون بالدنيا متربِّمون ومنهم الدنيا. الزخارف وحب
ستار وراء أخَفْوها الفضائل، من بوازع ردعها عن عجزوا إن التي السفلية النزعات
من التخلص يحاولون أنهم غري بالدين، مؤمنون ومنهم والرياء. واملخادعة الَختَل من
به توحي بما آخذين يَّات، الحسِّ بعد ما إنكار إىل التسفل يف فريتطمون الفضىل، املذاهب

الكونية. الظواهر فلسفة إليهم
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هيكًال يدهم من فيخرج والخيال، املثالية معاني عن الفن يجردون يُّون حسِّ ومنهم
عىل مجمعون الكل أن حني يف ذلك انفعال. من يَبْعث وال روعة من يُْحدث ال مواتًا
منكر ينكر ال نظام الواقع يف وهو الدعائم، الثابت املوضوع النظام من التخلص رضورة
اجتماعية صور إبراز وبني الناضج الفن بني يَُحْل ولم السنني، من آالًفا املنطق أريض أنه

الجمال. بواعث من كثري فيها أخالقية
يف الدنيا والطبقات الوسطى الطبقات من األعظم السواد إن «نورداو»: يقول
أن يعتقد «نورداو» ف إذن االجتماعي. مركزهم بمقتىض زمن» «آخر ب ليسوا املجتمع
إذا االنحالل أن يف ريبة وال الجمعية. قمة من بدأ قد الحارضة املدنية الصورة انحالل

اإلنساني. التاريخ شهدها التي االنحالل صور أشنع من كان املنتقاة بالطبقات بدأ

آرائه من ومثال الحياة يف نظره ووجهة «نورداو» يف مقتضبة نظرة فهذه وبعد،
من فيها أن لتجد إال بتحليل، فيها تتورط أو بنقد تتناولها أن تحاول إن ما االجتماعية،

حني. حتى كليًال عنها ترتد يجعلك ما الحق عنارص
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بطابع العربي األدب صور بني من تفردت وحدها وديباجة خاصة نربة الجاهيل للشعر
دون السماع بمجرد جاهلية غري أو جاهلية الديباجة أن عىل فيحكم السمع يميزه يكاد
العربي، الشعر أساليب بني التمييز ويستطيع األدب طعم يذوق رجل إىل أَْلِق العلم.

فيها: يقول الجاهيل، الكندي املقنَّع شعر من بمقطوعة

ح��م��دا ت��ك��س��ب��ه��م أش��ي��اء ف��ي دي��ون��ي وإن��م��ا ق��وم��ي ب��ال��دي��ن يُ��ع��يِّ��رن��ي
ا س��دَّ ل��ه��ا أط��اق��وا م��ا ح��ق��وق ث��غ��وَر وض��ي��ع��وا أخ��ل��وا ق��د م��ا ب��ه أُس��دُّ
ع��ب��دا أخ��دم��ت��ه ث��م ل��ب��ي��ت��ي ح��ج��ابً��ا ج��ع��ل��ت��ه ع��ت��ي��ق ن��ه��د ف��رس وف��ي
ث��ردا ��ق��ة م��دفَّ ل��ح��ًم��ا م��ك��لَّ��ل��ة دون��ه��ا ال��ب��اب يُ��غ��ل��ق م��ا َج��ْف��ن��ة وف��ي
ا ج��دَّ ل��م��خ��ت��ل��ف ع��م��ي ب��ن��ي وب��ي��ن أب��ي ب��ن��ي وب��ي��ن ب��ي��ن��ي ال��ذي وإن
م��ج��دا ل��ه��م ب��ن��ي��ت م��ج��دي ه��دم��وا وإن ل��ح��وم��ه��م َوَف��ْرُت ل��ح��م��ي أك��ل��وا ف��إن
س��ع��دا ب��ه��م ت��م��رُّ ط��ي��ًرا ل��ه��م زج��رت ب��ي ت��م��رُّ ب��ن��ح��س ط��ي��ًرا زج��روا وإن

واالنتقال التحرض نََفثَات من فيها يتمثل الشعر من أخرى بمقطوعة إليه أَْلِق ثم
حلقة تعترب التي الفئة تلك من وهو ، الُقطاميِّ شعر من تأخذها عرص، إىل عرص من

يقول: إذ املدنية، وشعر الجاهلية شعر بني الوصل

ال��وداع��ا م��ن��ك م��وق��ٌف يَ��ُك وال ُض��بَ��اع��ا ي��ا ال��ت��ف��رق ق��ب��ل ق��ف��ي
اج��ت��م��اع��ا ل��ه��ُم أرى ال وق��وَم��ك ق��وم��ي إنَّ أس��ي��َرِك َف��ادي ق��ف��ي
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أض��اع��ا وم��ا ال��ع��ظ��ام ال��ُح��َرم م��ن اس��ت��ح��الَّ م��ا م��ع ت��ج��ام��ٌع وك��ي��ف
ان��ق��ط��اع��ا ت��ب��اي��ن��ِت ق��د وت��غ��ل��ب ق��ي��س ِح��ب��ال أن ي��ح��ُزنْ��ِك أل��م
يُ��ط��اع��ا أن ال��غ��واي��ة ل��ُم��ْؤت��ِم��ر ش��رٍّا وك��ان ال��ُغ��َواة يُ��ط��ي��ع��ون

يقول: وفيها

ال��م��ت��اع��ا زف��ُر ي��ا أك��رم��َت ف��ق��د ثَ��ِوىٍّ إل��ى اس��ت��ن��اَم ي��ك��ِن وَم��ْن
ال��رِّت��اع��ا ال��م��ئ��َة ع��ط��ائ��َك وب��ع��د ع��نِّ��ي ال��م��وت ردِّ ب��ع��د أك��ف��ًرا
اطِّ��الع��ا أَْرُج ل��م ال��ق��دم��اِن ب��َي زلَّ��ت غ��داَة س��واَك ب��يَ��َدْي ف��ل��و
اب��ت��داع��ا تُ��بْ��تَ��دع األخ��الق م��َن ص��غ��اًرا ك��ان��ت ل��و ل��ه��ل��ك��ُت إذْن
اص��ط��ن��اع��ا اص��ط��نَ��ع��وا م��ا ع��ن��د وأك��رَم م��نَّ��ا أق��لَّ م��نْ��ِع��ِم��ي��ن أَر ف��ل��م
اتِّ��س��اع��ا إال أخ��الُق��ه��م أب��ْت نُ��َف��يْ��ٍل ب��ن��ي ال��وج��وِه ال��ِب��ي��ض م��ن

تَْطِريَات يف انغمسوا الذين الشعراء من شاعر عن تأخذها ثالثة بمقطوعة إليه ألِق ثم
الحرضي: الشاعر كقول األندليس، العرص أو العبايس العرص يف العربية الحضارة

ُم ُم��ت��ق��دَّ وال ع��ن��ه ��ٌر ُم��ت��أخَّ ل��ي ف��ل��ي��س أن��ت ح��ي��ث ب��ي ال��ه��وى وق��َف

زريق: ابن كقول أو

َم��ْط��َل��ُع��ُه األْزرار َف��َل��ِك م��ن ب��ال��َك��ْرِخ ق��م��ًرا ل��ي ب��غ��داد ف��ي ال��ل��َه أس��ت��ودُع
أودِّع��ه ال وإنِّ��ي ال��ح��ي��اة ص��ف��ُو ي��ودِّع��ن��ي ل��و وب��ُودِّي ودَّْع��ت��ه
وأدم��ُع��ُه ٌت م��س��ت��ه��الَّ وأدم��ع��ي ض��ًح��ى ال��رح��ي��ل ي��وَم ب��ي ت��ش��بَّ��َث وك��م
��ُع��ُه تُ��ش��فِّ ال ح��اٌل ول��ل��ض��رورات أف��ارق��ه ال أن ب��ي ��ع تَ��َش��فَّ وك��م

باألندلس وكان ببغداد، ووطنه سكنه إىل القلوب تُذيب التي ة الرِّقَّ حنني يَِحنُّ وفيها
فيقول: املوت، سكرة يعالج

أربُ��ُع��ُه ِب��نْ��ُت ُم��ذْ وَع��َف��ْت آث��اُره َدَرَس��ْت ال��ذي ال��ق��ص��ر م��ن��زل ي��ا ب��ال��ل��ِه
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ت��رج��ُع��ُه؟ أَْم��َض��تْ��ه ال��ت��ي ال��ل��ي��ال��ي أو ل��ذَّتَ��ن��ا ف��ي��َك م��ع��ي��ٌد ال��زم��اُن ه��ِل

متداَول، وال مألوف غري شعر من وأخذتها املقطوعات هذه بمثل إليه ألقيت إذا فإنك
ويفرق أساليبها بني يميز أن الشعرية العرب أساليب معالجة يف الذوق صاحب َالستطاع
كثريٌ فيها يتمثل العرص، روح من قطعة الشعر ألن ذلك جهد، كثري بغري مصادرها بني
ما بمقدار بيِّنَتَه أو اللون حائلَة تظهر حقيقة عليها تنعكس مرآة وهو النفس، كوامن من
أنفس يف الحضارة عوامل الجملة وعىل العواطف، أو الدينية أو السياسية الحاالت تؤثر

والجماعات. األفراد
باألفراد القطائع نظام استبداد فإن الوسطى، القرون يف أوروبا من مثًال لذلك خذ
بخاتَم نفوسهم عىل طبع قد الناس، عىل والثورات الحروب كوارث وتوايل وبالشعوب
تعدى بل وحدهما، األدب يف وال الشعر يف ال متجليًا ظهر تراه واالنقباض الحزن من
البناء، نسق يف متجليًا ظهر اإلنسانية، املشاعر اتجاه عىل داللة الحياة مظاهر أكرب إىل
يف الذَّْوِقية األلفة من ونََسٌق البناء يف فن وهو الغوطي، الفن عىل عكفوا قد الناس فإن
وضخامته الزوايا املنحرفة بعقوده وهو واألىس، الحزن إال النفس يف يبعث وال التشييد،
بشعور مقرون غري شيئًا بالجمال اإلحساس أثر من الروح يف يبعث ال شكله وبساطة
عن أوروبا يف ورث قد الفن هذا أن والغالب وعظًة. رهبًة النفس يمأل عميق الحزن من
وعندما أعدائهم، غارات من حياتهم عىل مستمر خوف يف الناس كان عندما األوىل القرون

تجاوًزا. القصور يسمونها قالع يف إال يعيشون ال القطائع أمراء كان
عىل ُشيِّدت قلعة منظر من واأللم االنقباض شعور من النفس يف يبعث يشء وأي
وهي الحطام، وحب القتل إىل نزعة من فيه وما اإلنساني الخلق النحطاط رمًزا تكون أن
جنوبهم بني من نفوسهم اختطاف حذَر األحياء ِرعه يدَّ درًعا إال ليست وقوتها بضخامتها
يد وامتدت الوسطى القرون يف االستبداد غياهب أوروبا غشت فلما وأخرى؟ آونة بني
عىل واإلحراق للقتل ذريعة تتخذ النفوس، وَخَطَرات الكامن الفكر إىل حتى االستبداد
وعقائد نظامات من الناس عىل رون امُلَؤمَّ وضع بما الحياة وضاقت التفتيش، محاكم يد
عىل النفس يف أبعث نسق وأي البناء، نسق يف والحزن االنقباض ة حاسَّ تجلَّت ذرًعا؛

الغوطي؟! البناء نسق من بالحزن الشعور

131



الحديثة املدنية معضالت

ألفة. فيه وليس جماًال فيه أن تجد العربي، البناء فن يف نظرت إذا الحال كذلك
الكامن، ذهنه حاالت من تستمد إنما شعب كل مدنية أن عىل الداللة واضح يدل أمر وهذا
البناء فن يف يكون ملاذا عرفت وبواديهم، فيافيهم يف العرب حياة إىل رجعت إذا فإنك

ألفة. فيه وليس جمال، العربي
عاشوا ألنهم خاص؛ بناء نسُق لعهدهم املعروفة الدنيا يفتحوا أن قبل للعرب يكن لم
ورثوها التي الجمال حاسة أن غري خيوشهم. وتأويهم سيوفهم تحميهم الصحاري يف
يلفح والهواء األفق منتهى إىل منبسطة وصحاري األديم صافية سماء البادية، عيش عن
نفوسهم يف غرست قد جنوبًا؛ أو صبًا ثار وحيث هبَّ أينما من وجسومهم وجوههم
العقل يف يغرس ما األلفة من فيها يكن لم حياتهم أن غري ذاته. يف الجميل حب إىل نزعة
بالتحوير دوه ليتعهَّ إليهم يُلقى يشء يف تامة ألفة يخرج خاص نسق تكوين عىل كفاءة
املدنيات مجموع يف ذائعة كانت البناء فن من قطًعا أخذوا العالم فتحوا فلما والتكييف.
العربي للبناء ا خاصٍّ نسًقا منها وأخرجوا وبابل، ومرصوفارس الرومان عن ورثوها التي
عن بعيد املجموع يف ولكنه أجزاء، فيه ونُظر قطًعا أُخذ إن الجمال، موحيات كل فيه
بيئتهم من ورثوها التي الجمال حاسة أن هذا يف والسبب أجزائه، بني املتبادلة األلفة
الوضع؛ يف تماًما األلفة فكرة انعدمت كما النسق، اختيار يف ظهرت قد األوىل البدوية

األوىل. حياتهم حاالت يف األلفة فكرة عدموا ألنهم

تعترب قصائد ويف املعلقات يف أولية بنظرة وُطْف الجاهيل الشعر إىل قليًال معي ارجع ثم
عارصهم ومن املعلقات شعراء من شاعر كل أن تجد فإنك املعلقات، بعد الثاني القدر يف
أوًال خذ شعره. يف جلية ومشاعره الكامن فكرة بوادر فظهرت عرصه؛ بطابع ُطبع قد
يف فرتاه القبائل، ومساجالت الحروب فيه اكتنفته زمان يف عاش وقد العبيس عنرتة
يف الجندية صور من مكربة صورة فخره، يف هو كما تشبيهه يف هو كما حماسياته

يقول: إذ حماسياته يف أوًال خذه الجاهيل؛ العرص

َض��ْم��َض��ِم اب��نَ��ْي ع��ل��ى دائ��رٌة ل��ل��ح��رب تَ��ُدْر ول��م أم��وت ب��أن خ��ش��ي��ُت ول��ق��د
دم��ي أَْل��َق��ه��م��ا ل��ْم إذا وال��نَّ��اذريْ��ن أَْش��ِت��ْم��ه��م��ا ول��ْم ِع��رض��ي ��اِت��َم��ْي ال��شَّ
َق��ْش��َع��ِم نَ��ْس��ٍر وك��لِّ ��ب��اِع ال��سِّ َج��َزَر أب��اه��م��ا ت��رك��ُت ف��ل��ق��د ي��ف��ع��ال إْن
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يقول: إذ تشبيبه يف وخذْه

واع��ل��م��ي ل��َي أخ��ب��اَره��ا ��ِس��ي ف��تَ��َح��سَّ اذه��ب��ي ل��ه��ا وق��ل��ُت ج��اري��ت��ي ف��ب��ع��ث��ُت
ُم��ْرتَ��ِم ه��و ل��م��ْن ُم��ْم��ِك��نَ��ٌة ��اُة وال��شَّ ِغ��رًَّة األع��اِدي م��َن رأي��ُت ق��ال��ت
أَْرثَ��ِم ُح��رٍّ ال��ِغ��ْزَالن م��َن َرَش��أٍ َج��َدايَ��ٍة ِب��ِج��ي��ِد نَ��ظ��رْت وك��أنَّ��م��ا

إذ فخره يف خذه ثم يحب. من سبيل يف واملغامرة األعادي ذكر عن ينفك ال فنراه
يقول:

ال��ُم��ْع��َل��ِم ب��ال��َم��ُش��وِف ال��ه��واج��ُر َرَك��َد ب��ع��َدم��ا ال��ُم��َداَم��ِة م��َن َش��ِربْ��ُت ول��ق��ْد
ِم ُم��َف��دَّ ��َم��اِل ال��شَّ ف��ي ب��أَْزَه��َر ُق��ِرنَ��ْت أَِس��رٍَّة ذاِت ص��ف��راءَ ب��زج��اج��ٍة
يُ��ْك��َل��ِم ل��ْم واف��ٌر وِع��ْرِض��ي َم��ال��ي ُم��ْس��تَ��ْه��ِل��ٌك ف��إنَّ��ن��ي َش��ربْ��ُت ف��إذا
وتَ��َك��رُِّم��ي َش��َم��اِئ��ل��ي َع��ِل��ْم��ِت وَك��َم��ا نَ��ًدى ع��ْن ��ُر أَُق��صِّ ف��م��ا َص��َح��ْوُت وإذا

ناعسة إىل يُلقيه خطاب وبني والحرب الفروسية حد بني يمزج من موقف يف فهو
يف ولكن كفه، وسخاء شمائله وكرم ُخلُقه محاسن يذكر أن يريد َكْشح، وَهِضيمة َجْفٍن
واالنتقام. الحرب َسْورة ملكتها ولكن الحب، شجن هيَّجها نفٍس عن تنُمُّ وبنربة صورة

يقول: إذ وصفه يف خذه ثم

ال��َف��م م��ن إل��ي��َك ع��وارَض��ه��ا َس��ب��َق��ْت ب��َق��ِس��ي��َم��ٍة ت��اج��ٍر ف��اَرَة وك��أنَّ
ب��َم��ْع��َل��ِم ل��ي��س ال��دِّْم��ِن ق��ل��ي��ُل غ��ي��ٌث ن��ب��تَ��ه��ا ��ن ت��ض��مَّ أُنُ��ًف��ا روض��ًة أو
ْرَه��ِم ك��ال��دِّ َق��َراَرٍة ُك��لَّ ف��تَ��َرْك��َن ُح��رٍَّة ِب��ْك��ٍر ك��لُّ ع��ل��ي��ه��ا ج��ادْت
يَ��تَ��َص��رَِّم ل��ْم ال��م��اءُ ع��ل��ي��ه��ا ي��ج��ري ع��ش��يَّ��ٍة ف��ك��لَّ وتَ��ْس��ك��ابً��ا ��ا َس��حٍّ
ال��ُم��تَ��َرنِّ��ِم ��ارِب ال��شَّ ك��ِف��ع��ل َغ��ِرًدا ب��ب��ارٍح ف��ل��ي��س ب��ه��ا ال��ذُّب��اُب وَخ��َال
األج��َزم ال��زِّن��اِد ع��ل��ى ال��ُم��ِك��بِّ َق��ْدَح ب��بَ��نَ��اِن��ه ذراَع��ه يَ��ُح��كُّ َه��ِزًج��ا

املسك رائحة إليك تسبق إذ التاجر؛ بفارة فيشبهه معشوقته فم يصف أن يريد تراه
الذباب ذكر إىل فيذهب الروضة ويصف بروضة، فمها فيشبِّه الوصف يميضيف ثم منها،
إال يشء كل عن رصفته قد حياته وظروف زمانه مقتضيات أن عىل دليل وهذا والجزام،
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بمجامع حبها أخذ حسناء كاعب وصف يجيد وال املعركة، وصف يجيد فرتاه الحرب؛ عن
قلبه.

فرسان من معدود أنه وعىل فروسته، عىل فهو القيس، امرئ إىل معي ارجع ثم
كل يف تراه والبأس، الشدة رجل معناه القيس امرأ فإن اسمه، ذلك عىل يدل كما العرب
أجاد كان وإن الحرب، وال السيف يذكر ولم عليهن، والرتامي الحسان إال يذكر ال معلَّقته

تشبيبه: من مثًال خذ صيًدا. مدرًكا وال معركة خائًضا ال جواده وصف

ف��أَْج��ِم��ل��ي َص��ْرِم��ي أزم��ع��ِت ق��د ك��ن��ِت وإْن ال��ت��دلُّ��ِل ه��ذا ب��ع��َد م��ْه��ًال أف��اط��ُم
ي��ف��ع��ِل؟ ال��ق��ل��َب ت��أُْم��ري م��ه��م��ا وأنَّ��ِك ق��اِت��ل��ي ح��بَّ��ِك أنَّ م��نِّ��ي أَغ��رَِّك
تَ��نْ��ُس��ِل ث��ي��اب��ِك م��ْن ث��ي��اب��ي ف��ُس��لِّ��ي خ��ل��ي��ق��ٌة م��نِّ��ي س��اءَتْ��ِك ق��د ت��ُك وإْن

للحب ال مثال هذا ويف ينتزع. قلبك من قلبي فانزعي أي ثيابك»، من ثيابي «فُسيلِّ
من بهن للمتعة ولكن لحبهن ال بهن، والتشبيب بالنساء واملتعة املجون لنزعة ولكن
وهي القلب، به يشعر ما حقيقة دون الحب وإظهار بالشعر، واإلغراء اإلغواء طريق
للعذارى ناقته عَقر يوم معلقته من مثًال وإليك القيس. امرئ عرص بها امتاز صفات

يقول: إذ ماء، غدير حول

��ِل ال��م��ت��َح��مَّ ُك��وِره��ا م��ْن ع��ج��بً��ا ف��ي��ا َم��ِط��يَّ��ِت��ي ل��ل��َع��ذَاَرى ع��َق��رُت وي��وَم
ال��ُم��َف��تَّ��ِل ال��دَِّم��ْق��ِس اب ك��ُه��دَّ وش��ح��ٍم ب��ل��ح��ِم��ه��ا ي��رتَ��ِم��ي��َن ال��ع��ذاَرى ف��ظ��لَّ

عىل يدل وإنما لقاؤه، وعز قلبه ملك حبيبًا يناجي أنه عىل يدل فال للَّيْل وصفه أما
عزٍّ من فيها وألهله له كان وما قبيلته، أسد بني إىل يحنُّ ولعله مبهم، يشء إىل حنينه
مآثر عىل العكوف عىل العرب ذُْؤبان مع التسكَُّع إليثاره أبوه عليه يغضب أن قبل وُسْؤُدد

فيقول: آبائه،

ل��يَ��بْ��تَ��ل��ي ال��ه��م��وم ب��أن��واع ع��َل��يَّ ُس��ُدوَل��ه أْرَخ��ى ال��ب��ح��ر ك��م��وِج ول��ي��ٍل
ب��َك��ْل��َك��ِل ونَ��اءَ أْع��ج��اًزا وأْرَدَف ب��ُص��ْل��ِب��ِه ت��م��طَّ��ى ��ا ل��مَّ ل��ه ف��ق��ل��ُت
ب��أْم��ث��ِل م��ن��َك اإلص��ب��اُح وم��ا ب��ص��ب��ٍح انْ��َج��ل��ي أَال ال��طَّ��وي��ُل ال��ل��ي��ُل أيُّ��ه��ا أَال
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ب��يَ��ذْبُ��ِل ُش��دَّْت ال��َف��تْ��ِل ُم��َغ��ار ب��ك��لِّ ن��ج��وَم��ُه ك��أنَّ ل��ي��ٍل م��ْن ل��َك ف��يَ��ا
َج��نْ��َدِل ُص��مِّ إل��ى َك��تَّ��اٍن ب��أَْم��راِس َم��َص��اِم��ه��ا ف��ي ُع��لِّ��ق��ْت ال��ثُّ��َريَّ��ا ك��أنَّ

بيئته ونَفثات عرصه نزعات عن إال يعرب ال العصماء قصيدته كل يف تراه هذا وعىل
فتيان بهما ُخصَّ صفتان وهما النساء، ويَْستَْغوي الخمر يعاقر أن عىل تْه حضَّ التي

معارصيه. وشعر شعره من ذلك عىل يُستدل كما عرصه
عنده به ُوِيش قد وكان املنذر، بن بالنعمان وعالقته الذُّبياني النابغة إىل ارجع ثم

مطلعها: التي قصيدته يف وصفها إذ يقال؛ ما عىل «املتجرِّدة» ب لعالقته

ُم��َزوَِّد وغ��ي��َر زاٍد ذا َع��ْج��الَن ُم��ْغ��تَ��ِدي أو راِئ��ٌح َم��يَّ��َة آِل م��ْن
األس��وِد ال��غ��راِب تَ��نْ��ع��اُب وب��ذاَك غ��ًدا رح��ل��تَ��ن��ا أنَّ ال��بَ��وارُح زَع��م
غ��ِد ف��ي األح��بَّ��ِة ت��ف��ري��ُق ك��اَن إْن ب��ه أه��ًال وال ب��غ��ٍد م��رح��بً��ا ال

يقول: وفيها

ب��األس��ع��ِد ُط��ل��وع��ه��ا ي��وَم ��م��س ك��ال��شَّ ِك��لَّ��ٍة ِس��ْج��َف��ي ب��يْ��ن تَ��َه��اَدى ق��ام��ْت
ب��ال��يَ��ِد أَْوثَ��َق��تْ��ن��ا ف��تَ��نَ��اَوَل��تْ��ه إْس��ق��اَط��ُه تُ��ِرْد ول��ْم ال��نَّ��ِص��ي��ُف س��َق��َط

وهرب، قتله فأراد النعمان عند للوشاية الوشاة باب أوسَع بما وصفها يف مىض ثم
عنه: فعفا اآلتية باألبيات إليه أرسل ثم

م��ذه��ُب ل��ل��م��رءِ ال��ل��ِه وراءَ ول��ي��س ري��ب��ًة ل��ن��ف��س��َك أت��رْك ف��ل��ْم َح��َل��ْف��ُت
وأك��ذُب أغ��شُّ ال��واِش��ي َل��ُم��بْ��ِل��ُغ��َك خ��ي��ان��ًة ع��نِّ��ي ب��لِّ��ْغ��َت ق��د ك��ن��َت ل��ئ��ْن
ال��م��ه��ذَُّب؟ ال��رِّج��اِل أيُّ َش��َع��ٍث ع��ل��ى ��ُه تَ��لُ��مُّ ال أًخ��ا ب��ُم��ْس��تَ��بْ��ٍق ول��س��َت

األدب نواة ارتكزت عٌرص إالَّ الشاعر نفسية يف يخلقها ال سليقة وتلك شعر وهذا
بالِحرية. َخَوْرنَِقه يف النعمان يمثله كان الحضارة من وطابَع خاصة، مدنية حول فيه
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يف معلقته أن غري وحوليَّاته. معلَّقته يف ُسلمى أبي بن ُزَهرْي شعر يف الحال وكذلك
وال زمانه، يف حوَّطتْه التي الحياة عوامل تأثري وعىل نفسه نزاهة عىل يشء أدلُّ هي الواقع
منهم، شخص آذاهم قوم عىل فيها عطف حادثة لك تذكر بل ِحَكِمه، من شيئًا لك تذكر
أن وقبل الطُّلُول، عىل نَاَح أن بعد يقول إذ العرب، أخالق يف تظهر ما قليًال صفة وهي

ِحَكِميَّاِته: ذكر يف يميش

َض��ْم��َض��ِم ب��ُن ُح��َص��يْ��ُن يُ��واِت��ي��ه��م ال ِب��َم��ا ع��ل��ي��ه��ُم ج��رَّ ال��ح��يُّ َل��ِن��ْع��َم َل��َع��ْم��ِري
ِم يَ��تَ��َق��دَّ وَل��ْم أَبْ��َداه��ا ه��و َف��ال ُم��ْس��تَ��ِك��نَّ��ٍة ع��َل��ى َك��ْش��ًح��ا َط��َوى وك��ان
ُم��ْل��ِج��ِم وراِئ��َي ِم��ْن ب��أْل��ٍف ع��ُدوِّي أَتَّ��ِق��ي ثُ��مَّ ح��اَج��ت��ي َس��أَْق��ِض��ي وق��ال
َق��ْش��َع��ِم أُمُّ َرْح��َل��ه��ا أَْل��َق��ْت ح��ي��ُث ل��َدى ك��ث��ي��رًة ب��ي��وتً��ا يُ��ْف��ِزْع ف��ل��ْم ف��َش��دَّ

الشعر سايرت إذا وهكذا األخالق. وفاضل الحكمة نزعة فيه تتمثل كله ُزهرْي وشعر
يخرجه الذين الناس صفات عىل داللته يشء عىل يدل تجده ال التاريخ عصور كل يف
الحياة عنوان هو فالشعر فيهم، ا حقٍّ القائمة الحاالت وعىل نزعاتهم، وعىل ذوقهم،

لغتها. أوضاع يف متجلِّية تظهر األمم نفسية من مصغرة صورة وهو ومرآتها،

136



عبثاحلياة

١

هذا أن غري العظمة، يف األصيلة املجد، يف العريقة أرسه مرص يف عرش التاسع للقرن
وغرَّد الدهر، لها بََسَم التي األرس تلك معه زالت حتى الزوال عىل يُرشف يكد لم العرص
االجتماعية الظاهرة تلك الزمان. من متتالية عقود ثمانية من أكثر ام البسَّ األمل َهَزاُر لها
بتلك قعدت التي األسباب الْكِتنَاه النظر يف تعمق إىل ذلك فوق وتحتاج بحث، إىل تحتاج
رضبها أن تلبث لم ثم النعمة، ِحْجر يف وتقلَّبت الِغنى بُْحبُوَحة يف َرتََعْت أن بعد األرس
بأنفسهم التضحية يريدون ملن أعدها بخناجر أفرادها فَسَلخ القاسية، رضباته الدهر

النِّصاب. حتى قلوبهم يف فأْغمدوها العظيم، َمذْبَِحه عىل

الغنى من حظٍّا نالت التي ة املتمرصِّ الرتكية األرس أعرق من أرستني سليل بك» «حنفي
عن عرش التاسع القرن أوائل يف والحكومة الجيش رؤساء وِرثه الذي الغنى ذلك والجاه،
القامة، طويل فتى وهو املماليك. عهد طول البالد عىل سائًدا ظل الذي الفظائع نظام
حظٍّا العلم من فنال العمومية، املدارس يف ثم املنزل يف تعلم الوجه، جميل الطلعة، َحَسن

املتعلمني. مصافِّ يف يضعه ألن كاٍف ولكنه وافر، غري نصيبًا األدب ومن
والجيزة، الغربية إقليَمي يف واسعة أرًضا إليهما ينتسب اللتني أرستيه عن ورث
كما شبَّ أنه غري األوىل. أرسته ومقر رأسه مسقط القاهرة نواحي من كثري يف وأمالًكا
قدًرا يجد َريْثما إال يديه بني ما عىل يُبْقي ال ِمتْالًفا، ِمْضياًعا الرتف ذوي من غريه يِشبُّ
قعدت كبري، شيخ أب له وكان املبْتذَل. والرتف املوهومة املالذِّ سوق يف رخيًصا يبذله غريه
العمياء، الشهوة سبيل يف االندفاع عن ابنه بها يصدُّ وسيلة يجد أنه عن السنون به
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الحزينة، األفكار من ات لُجَّ يف غائًصا التفكري َمهاِمه يف تائًها الطوال الليايل أحيا وطاملا
طارت التي واملالحم األبطال، فيها صارع التي الوقائع ذكرى ذهنه عىل تواردت فكم
نفسه تخيل وكم الدنيوي! الجهاد ميدان يف رخيصة النفوس فيها وبيعت األرواح، فيها
العرب بالد شمس يف حوله من تلمع كانت التي السيوف تلك من سيف حد عىل فائضة
يقظة أصبح وخياله حلمه أن لو فتمنى الشعرية! اإلغريق بالد سماء تحت أو الصافية،
ولًدا له يرى أنه عىل والعز! الجهاد ميدان يف مات أنه لو تمنى وكم واقعة، وحقيقة
يف الرتدي من فرار ال التي العميقة االجتماعية الهوة تلك إىل األقدار يد دفعته وحيًدا
لم نفوس عىل كبري وكالهما امُلْدِقع، والفقر الشديد الَعَوز أو األدبي باملوت إال َحْمأَتها

والسلطان. امللك بأُبَّهة إال تحطُّ وال العظمة، سوى تعرف
الوفاة أدركته وملَّا وألم، حزن يف قضاها سنوات بضع يعيش أن الشيخ لهذا ُقدِّر
كان امُلْحتََرض، والده يدي بني وَمثُل الخرب إليه ُطريِّ فلما وِقيَانه، كئوسه بني ولده كان
شعاع من بقية عينيه يف كان ولكن النطق، عن أعياه مبلًغا الشيخ من بلغ قد املوت
دمعتان منهما فسالت أَْطبَقهما، ثم قلبه، أحزان كل عن تنُمُّ نظرة ولده إىل فنظر الحياة،

الحياة. يف ُجهد من الشيخ ذلك بذل ما آخر هما
ما كثريًا سبيل يف الولد ومىض حي، كل سيسلكه الذي السبيل ذلك يف األب مىض
الشهوة سبيل والهوى، الغواية سبيل وحواء، آدم أبناء من األوفر العديد قبل من سلكه

واالنفعال.

٢

لك يكون أن يف تفكر ال وكيف األليمة؟ الوحدة هذه يف بني يا تعيش أن تستطيع كيف –
تدبريه؟ عن عاجز أنت ما أمرك من وتدبر أحزانك، لها وتبُثُّ قلبك، إليها يسكن زوجة
فيه بنفيس ألقي الذي األبدي السجن ولذلك يل وما أماه؟ يا وللزوجة يل ما –
احة طمَّ ُفِطَرْت قد نفيس أن تعلمني وأنت وسياستها، الزوجة ولتكاليف يل وما مختاًرا؟
من خري ل فالتنقُّ تُقَىض، شهوة مجرد الزواج كان وإذا املالذ؟ إىل وثَّابة املطلقة، للحرية

األمر. ذلك تدبري لك تارك فإني تدبريه، عن عاجز أنا ألمر تدبريًا كان وإذا العكوف،
فيه آمن ال مبلًغا الكرب من بلغت أمٌّ وأنا هللا، شاء ما إىل ببقائي َضِمنٌي أنت وهل –
أحمق الحرية مسلوب متزوج كل أن أفتعتقد هذا، كل وبعد بالكهول؟ الزمان َغَدَرات

مختاًرا؟ الزواج سجن يف بنفسه ألقى ألنه
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كلَّ الزواج أْمُقت فإني الكالم؛ هذا من سمعي عىل تكثري ال أماه يا عليك باهلل –
أزواج. ألنهم اآلباء كل أمقت بل امَلْقت،

قويٍّا فتيٍّا أجدك أن عندي كفى بخري، أراك أن عندي كفى بني، يا وطاعة سمًعا –
هذا غري يشء أي هذا؟ غري الدنيا هذه من أطلب يشء وأي الثغر، باسم الجبني اح وضَّ

الحياة؟ مالذِّ يف الواسعة الدنيا هذه يف ما كل من به خرجت الذي لولدها أمٌّ تطلبه
وألبناء يل ما الدنيا، هذه يف الوحيد ولدك منك ينتظر ما فذلك أماه! يا فيك بُورك –

الرضير: ار بشَّ فيهم قال ما تسمعي ألم حواء؟ وبنات آدم

��ار ال��ف��جَّ م��ع��ش��َر ي��ا ف��ت��ن��بَّ��ه��وا آدم أب��ي��ك��م م��ن خ��ي��ٌر إب��ل��ي��ُس
ال��نَّ��ار ُس��ُم��وَّ ت��س��م��و ال واألرُض ط��ي��ن��ٌة وآدُم ن��ار م��ن إب��ل��ي��ُس

الشهوات، َحْمأَة يف يًا تََردِّ إال بك» «حنفي زاد فما السنون، الحديث هذا عىل وَكرَّْت
أحزانها. مع واسرتساًال َوحدتها يف إمعانًا إال أمه زادت وما

خماره يف ولدها إليها فأرسع روحها، تُْزِهق تكاد الصدر وأزمة يوم ذات األم أصبحت
ذهنه إىل وتواردت به، ة الحافَّ للدنيا أفاق حتى أمه حال يرى يكد لم ولكنه ونشوئه،
األىس، وتملَّكه الحزن وآمله فَجِزع وأبًا، ا أمٍّ اليُتْم شبح له وتمثَّل متكاثرة، رساًعا الخواطر
من بقية إال له يبَْق ولم العقل، قوى أكثر فقد قد كان شهواته يف أمعن ما لفرط أنه ذلك

َهتُونًا. ففاض عينيه، إىل بالدمع قذفت وجدان
حقيقة من يجزع هو أو حقيقة، لغري يَْجَزع كالطفل كان ألنه اليُتْم؛ شبُح َراَعه
وقت إىل مرهونًا أجلها كان بل الساعة، تلك يف تموت أن لألم ُقدِّر قد يكن ولم منها، بد ال
مجموع من ليتكون ولدها يجَزع وأن الصدر أزمة تمِلكها أن األقدار شاءت ولكن قريب،
ما نسيت حتى تستفيق أن تلبث لم األم فإن حواء، بنات إحدى به تْشَقى ظرٌف ذلك
بعدها، من مصريه ويف حالها يف فحادثته الوحيد، ولدها أمر يف تفكر وبدأت فيه كانت
يف له تكون أن وَقِبل أمه، إلرادة فأَذَْعن قلبه، يف مضطرمة تزال ال الشعور ثورة وكانت

كاملة. أحزانه تحمل رشيكة الحياة
النعمة بنت «هنية» فإن العظماء، بنات من زوجته تكون أن املحتوم القدر وشاء
املوت، عىل مرشفة ا أمٍّ إال رأت فما زوجها، بيت إىل أبيها بيت من انتقلت الجاه وربيبة
املوت من سحيقة هوًَّة قدميه تحت الشهوات وحفرت السنون، هَدمتْه زوًجا إال رأت وما
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فأخذت صباه؛ وَميَْعة شبابه َريْعان يف يزال ال كان وأنه الفاني، كالكهل َفَالَح األدبي،
ذلك ثلج يف فانية فشيئًا شيئًا تهبط كبرية اآلمال نفسها يف بعثت التي قلبها حرارة
الذي األمل هيكل يف تدبُّ اليأس عوامل كادت ما ولكْن أسبابه. بها ْت حفَّ الذي املشيب
نفسها: مناجية فانتفضت أحشائها، يف يختِلج بيشء يوم ذات شعرت حتى صدرها، مأل

أجلك.» من أعيش لكي صدري يف األمل ليِعش املعبود، طفيل «أي

٣

ِتمراز؟ يا إحسان كالم من شيئًا تسمع لم أنك ا حقٍّ هل –
صمته يف الخور إىل ينحدر رأيته ولكن حرًفا، منه أسمع لم فإني سيدتي، يا كالَّ –

اللسان. صامت العينني غائر الوجه مصفرَّ املهيب، وسكونه
يوًما، األبوي الحب قلبك إىل يترسب أن غري من عشت فقد الشيخ، أيها لك هنيئًا –

الجميلة! الحزينة بوحدتك لهنائك ويا لسعادتك فيا
شئونها. ملء فائضة الدموع «هنية» عيني من وانَْهَمَلت

النخيل أشجار تذهب حيث الجميل، الفيوم إقليم ويف ،١٨٩١ عام آب شهر يف الزمان
تخاطب «هنية» والسيدة عميقة، أغواًرا األرض وتنفضخريان السماء يف املهيبة برءوسها
يناير شهر يف األقدار حياته عن تمخضت الذي إحسان ولدها عن البستاني تمراز الشيخ
السواعد مفتول الوجه صبوح عمره، من الرابع العقد فجر يف اآلن فهو ،١٨٦١ سنة
الذهب سبائك كأنه شعر رأسه عىل يتهدَّل األنف، أَْقنَى العينني كبري اللون شاحب
ونومه، سكونه يف حتى يشء، كل يف سيد الخلق، ثابت الصمت كثري الكالم قليل الصفراء،
االحرتام كثري كان ولكنه املراس، شديد الشكيمة قوي الرجولة كامل سنه صغر عىل فكان
عميق، وتفكري َرَصانة يف الحديث حلو املعرش، حسن إلرادتهما، الخضوع ُمْفِرط ألبويه
وكان نفسه. وخطرات تصوراته يف حتى يشء كل يف مقسًطا والعمل، للصدق محبٍّا
األيام، هدمتهم الذين الكهول مبلَغ األوىل سريته من ونيًِّفا عاًما الثالثني بعد بلغ قد أبوه

الزمان. حوادث حيويتهم من وانتقصت
عقله، بتكوين عنايتها ببدنه فُعنيت قيام، أحسن ولدها تربية عىل «هنية» قامت
إقالًال األب موارد أقلَّ قد كان يْن الدَّ ألن ذلك الجهد، أقىص الغاية هذه سبيل يف وبذلت
تعليمه أتم قد كان حتى الثالثني إحسان يبلغ ولم يشء، كل يف االقتصاد إىل األم أَْعَوز
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الجهاد عالم العامة، الحياة عالم إىل والتحصيل الحفظ عىل والُعكوف الدرس من وخرج
ناقش ما فكثريًا مستقبله، أمر يف التفكري من لرتيحه نفسه نزعات تكن ولم والِجالد.
إىل الطموح عىل إرصاًرا إال منه يريا لم أنهما غري ذلك، يف أمه ناقشته ما وكثريًا أباه،
قانعني نفسه، وموحيات لتصوراته فرتكاه االجتماعية، الدرجات وأرقى املناصب أعىل

الكبري. عقله وَسْوَرة شبابه، حدة من تكرس سوف األيام بأن
أخذت قد تأمله فرتات أن لحظت حتى قليًال بولدها فرحها عىل تلبث لم األم أن غري
أعماق من الصارخ األلم عن تعبريًا وأبلغ أعمق أصبح صمته وأن فشيئًا، شيئًا تطول
من بأحسن األب يكن ولم أباه، ذلك يف فكلمت عينيه؛ يف النائمة العاصفة وعن نفسه،
لها يِجدا لم التي األحزان هذه عليه ت ألحَّ وملا إحسان. رس من بيشء الفوز يف حظٍّا األم
اختار أنه عىل إحسان، يمانع فلم الهواء بتبديل األطباء لهما نصح معروف، باعث من
حدائق به تحيط أبيها، عن «هنية» أمه تملكه َمِنيف قرص يقوم حيث الفيوم، إقليم
الباسقة وأشجارها الجارية بمياهها الجميل اإلقليم ذلك خريان حوله وتنخفضمن َغنَّاء،

الفاتنة. الطبيعية ومناظرها

٤

ميِّت كأنها هامدة واألرض لسان، لها ينطق ما صامتة والطبيعة السدول، مرِخيُّ الليل
الرتاب. عصور طوتهم ممن غرب بمن فلحق الحياة، فارقته

من ينبعث ضئيًال نوًرا يرى إحسان يسكنه الذي القرص ذلك عىل املقبل وكان
أطلَّ فإذا القديمة، الخشبية الرشائح بني ما الضوء تخلَّل وقد السفيل، الطابَق يف حجرة
حوريس اإلله فوقه من كبري مقعد عىل مستلقيًا الرابع العقد فجر يف شابٍّا رأى بينها من

األيام. له خبَّأت ما سوء من ليحفظه بجناحيه إحسانًا يظلِّل
إحسان قلب يف فتشت إن وأنت يأس! من ولَّد وكم أمل! من الليل ظالم أحيا وَلَكم
األمل يزكِّيهما وشكٍّا، َحرْية وجدت بل يأس، عىل وال أمل عىل وقعت ملا اللحظة تلك يف
الشكوك حول من تتناوح حالتني إال اليأس يكن ولم األمل يكن فلم اليأس، بهما ويذهب
قويٍّا، فتيٍّا هبَّ الشكوك قلبه يف األمل رياح اقتلعت كلما وكان رياُحهما، إحسان قلب يف
وجهه عىل ترتسم وكانت شقيٍّا. َشكوًكا فارتد تصوراته عىل اليأس عواصف هبَّت وكم
الُقُطوب وأما األمل، باعثها فكان االبتسامة أما مخيف؛ ُقُطوب يعقبها مريبة ابتسامة
ملا الشاحب، وجهه عىل الصور توارد ويف تلك جلسته يف تمعنت فإذا اليأس. باعثه فكان

141



الحديثة املدنية معضالت

الحياة، معاني من معنى عن عني لكل ليعربِّ ماهر نقاش كفُّ أخرجته تمثاًال إال تخيلته
إليه. الناظرة العني باختالف النفس يف أثره يختلف

ودقات الشاب ذلك ساعة دقات إال اللهم حركة، من الحجرة تلك يف تسمع تُك ولم
عىل موَقدة شموع فيه رساج من منبعث ضعيف ضوء وجهه عىل ينعكس وكان قلبه.
ال فرتة حاله عىل وظل قريب. عهد حتى العظماء قصور يف اتُّبعت التي القديمة العادة
ق حقَّ أن وملَّا فتحرك، حجرته من تقرتب أقدام وْقع إىل انتبه حتى يشء، من فيه يتحرك
يده إليه يمد البستاني تمراز بالشيخ فإذا الغرفة، باب إىل مجلسه غادر الصوت مصدر

الربيد. أختام عليها الخطابات من بُرزمة
الربيد؟ لتحرض القرية إىل ذاهب وأنت الشيخ أيها أحد أدركك هل –

فيه، أشك ما كل يف أَُروغ كالثعلب األشجار بني أتسلَّل أخذت فإني سيدي، يا كال –
للريح. ساقي أطلقت ثم املنزل، عن بعدت حتى ًال متمهِّ زلت وما

لسيدك خدمتك وحسن أمانتك جزاء الدينار هذا فخذ تمراز! يا فعلت حسنًا –
الصغري.

عليه تضاعف سوف ما أمانتي من وسرتى سيدي، يا بفضلك تغمرني إنك –
مكافأتي.

اآلن. اذهب ريب. بال –
غري بعني الربيد يفحص إليها وجلس الجيد، األَْرو خشب من طاولة إىل إحسان وعاد
عىس فماذا واحًدا، حرًفا دالل يل تكتب ولم أسبوعان، مىض قد ها نفسه: مناجيًا مطمئنة
قلبها عن ت وفضَّ عهدي نسيَت قد تكون أم مريضة، لعلها هذا؟ عىل الباعث يكون أن
الوجود أرسار من رس وأيُّ الحب؟ بغري قيمة الحياة لهذه يكون أن أيمكن حبي؟ خاتم
حواء بنات من فتاة بحب امُلوَلع القلب رس الخفي، الرس هذا من التأمل إىل أدعى هو
عواطف من عاطفة وأية حياته؟ وتزول ماؤه بُعدها مع ويَنَْضُب َخَفَقانه، بقربها يسكن
بصور َمْألَى الحياة معها تفيض التي العاطفة هذه من أرشف هي اإلنسانية الحياة
التي النارضة الزهرة تلك أََشمَّ أن أريد كم جرداء؟ حزينة بدونها وترتد والجالل، الجمال
دقات تجاوب قلبها دقات سماع إىل بحاجتي أشعر وكم حياتي! سبيل يف الحظ ألقاها

قلبي!
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فيها يقرأ أخذ ورقة عىل بينها فعثر مكتبه، عىل متناثرة أوراق يف يقلِّب وأخذ
يقرأ: به وإذا سنني، بضع منذ كتبها خطرات

هذا أقول: بل عيلَّ»، أبي جناه «هذا العالء أبو قال كما الحياة هذه يف أقول ال
بامُلْضَغة أنا وما زمني، به ض تمخَّ حتى األبد حمله ا رسٍّ كان القضاء، حكم
ْلبة الصُّ الَحَصاُة بل ونكباته، بغوائله الدهر ويبتلعها الزمن يطحنها اللينة
والصرب باإلرادة نفيس عىل قوَّام إني أجزع؟ فِلَم األقدار، صدمات تقاوم
وساء صربه َفَقَد املرء إليه بلغ إن ا حدٍّ التدبري وحسن للصرب ولكنَّ الجميل،
بني وازن من والعاقل تُخاف، عثراته والحزم رَداف، القول أن عىل َدبَّر. ما
أخرى نفًسا حياتي يف أرشك ألن يدعوني األمرين وكال والحاجة، املنفعة حدَّي
أمر عىل ألقدم وإنني نصيب، الدنيا من حظي ويف رشكة أيامي يف لها يكون
بََسم وإن قلبي، صميم إىل يوجهها سهامه آخر فستكون الحظ فيه خانني إن
فيها أضع نهضة أول نفيس يف تقوم ذلك فعند األحوال، وعاَضَدتْني الزمان يل
أوراق الجافة حياتي غصون يف تنبت عندئذ مجد، من لنفيس أريد ما أساس
من خلصت نفًسا أريد حياتي. وتَبَْسم رْويض ويخرضُّ احة، وضَّ فوَّاحة األمل
عينيها يف تجول املطامع، محصورة اآلمال، كبرية اإلَِهاب، ة َغضَّ الحياة، أكدار
أريد النديَّة. الفجر قطرات الزهرة أوراق من تجول كما النقية الفطرة معاني
لت تنقَّ وقد والحياة، املوت عالم إىل والقدر القضاء فلك بها قذف قد يكون أن
كَقبٍَس حياتي سبيل يف الحظ فيلقيها العرشين، حطمت حتى العمر منازل من
أن أحسب نفيس يف نواحي الالمع شعاعه ييضء الفياض اإللهي النور من
تلك السماء. مراحم إليها تصل أن َليتعذر حتى أَْمَحَلتْها قد األرض مصائب
بعد، أجدها لم أنني عىل ونصيب، رشكة حياتي يف لها يكون أن أود التي هي

ألقاها. األيام من يوًما ولعلني

سبيل يف الحظ بها ألقى «لقد متمتًما: اليأس نفسه وملء يده من بالورقة ألقى ثم
أخرى؟» تارة يدي بني من تنتزعها األقدار هل تُرى بها، فعثرت حياتي

عىل يل تُبِْق وال األبد لعنة عيلَّ ُصبِّي العاتية، األقدار «أيتها نفسه: بملء صاح ثم
وحشتي.» ويُْؤنس كربتي يفرج فإنه حبي، إال يشء

الصغري. سيده غرفة نحو ًما ميمِّ عدًوا يركض تمراز بالشيخ وإذا
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٥

إحسان عزيزي
قلبي فإن الزمان، من حينًا أخباري عنك وانقطعت رسائيل، عليك تأخرت لنئ
من يا أنساك وكيف وُحنُوٍّا. شوًقا إليك يفيض ووجداني بذكرك، يَْلَهج يزال ال
استطاعة أيف سنًدا؟ الدهر ات ومُلِلمَّ عضًدا، الحياة وملصائب َسْلوة، للقلب أصبح
الحياة يف وهل أحبه؟ ألنه إال ليشء ال أحبَّه حبيبًا يسلو أن البرشي القلب

سال؟ ثم أحبَّ الطُّهر عىل انطوى فتاة قلب بأجمعها اإلنسانية
ومىض عمادي أيام منذ قطع القدر ألن إال أخباري عنك انقطعت ما
سوف الذي السبيل ذلك يف بأبي مىض حي، كل يميض حيث إىل بِسنادي
عينًا. الحياة بسفر وَقَرْرنا ى الرسُّ حمدنا املنتهى بلغنا ما إذا حتى نقطعها،
يف يل ما بكل أُلقي الطاهرتني يديك فبني لوالك، فريدة الحياة يف أصبحُت
فقر عجز أشياء وهذه وعفايف. وِعريض رشيف سوى فيها يل وما الحياة، هذه
بها احتفظت ولقد بابًا. لها يَْقَرع أن أو مناًال منها ينال أن أيامه أواخر يف أبي
أخالقك كرم وإن بها، أعهد أمانتك فإىل عنقك، يف ألقيها حتى عنقي يف أمانة
تراثي الحياة هذه يف يل تحفظ بأن كفيلة عواطفك وسمو عنرصك وطيب

اإلنساني. ومرياثي األدبي
لك يعرب أن عن عاجز قلمي فإن حرًفا، كتبت ما عىل أزيد أن أستطيع وما
التصورات من ذهني يساور عما أو الثائرة، االنفعاالت من بقلبي يختلج عما

املستقبل. يف باألمل املايض عىل الحزن فيها امتزج التي

دالل

فكان تمكنًا، إال ودالل إحسان حب فيها زاد ما سبع سنوات الحوادث هذه عىل وَكرَّت
بالجاذبية األشياء أشبه هي القلوب بني وعالقة واملنافع، الغرض أكدار من صفا حبٍّا
التي العنارص كألفة هي أو منقوصة، وال زائدة غري بنسبة األجرام نظام تحفظ التي

ارتباك. وال خلل ينالها ال قاعدة عىل يألف ما إىل عنرص كل تجذب
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٦

تطل رشفة يف جالسة دالل كانت ١٨٩٨ سنة نوفمرب شهر من والعرشين السابع اليوم يف
إىل برأسها أَْلَوت النرجس من زهرة إىل النظر تطيل الصغري، منزلها أمام حديقة عىل
اللذيذة أحالمها يف مستغرقة وكانت الحديقة، وسط يف نافورة من املاء فيه يجري غدير

متمتمة: ونرجس الصدى بأسطورة نفسها مناجية

بها، نعجب زهرة اإلغريق معتقد يف اآللهة مسخته الذي «نرجس» الفتى أيها
لم وملاذا عظمها؟ وُفِري لحمها بَِيل حتى «الصدى» حب عن صددت كيف
القلوب بعض بني يؤلف الذي السبب هو وما مثله؟ بحب امُلْحِرق الحب تقابل
املفضوح رسها رسغري اآلن نحياها التي الحياة لهذه هل البعضاآلخر؟ ر ويُنفِّ
حني يف وأحالمنا، عقولنا تسع ما بقدر إال علينا تَُجْد لم الطبيعة أن أم أمامنا؟
مصونًا جمالك أعماق يف رسها ليبقى زهرة قلبتك ثم برسها، عليك جادت أنها

مكنونًا؟
الجمال، فاتن شابٍّا األوىل حياتك يف كنت الجميل، الذابل نرجس الفتى أيها
صدَّك طويل فرع النجم، إىل أصلك بك فسما املاء، آلهة من إلهنْي سليل وأنت
عواطفها، من منحتك ما بمثل عواطفك من تمنحها وأن «الصدى» تحب أن عن
حائلة الجاه ومنازل الرشف مراتب تكون أن الجميل الفتى أيها يمكن فهل
ملجرد «الصدى» عن صددت كنت إن الفتى أيها أخطأت والحب؟ القلوب بني
مسخك فلماذا وإال األرسار، الجم األغوار البعيد املاء آلهة من إلهني سليل أنك
تطيل حياتك يف كنت كما الغدران حوايف عىل إال تُرى ما زهرة «زوس» اإلله

الصافية؟ صفحته يف الفتان جمالك لتنظر الراكد املاء حافة عىل الوقوف
ما ترديد عىل القدرة إال يشء منها يبَق لم التي الحزينة الفتاة أيتها وأنت

إحسان! قلت فإذ يقال، أو تسمع

كأن إحسان، لديه وظهر الباب ُفتح حتى دالل نداء تردد «الصدى» تكد ولم
كاملة ذاتًا دالل أحضان إىل حملته بل اسمه تردد فلم السحرية، بقوتها جذبته «الصدى»

والجثمان. الهيكل
احتفاظه من الرغم عىل أنه غري جامًدا، واجًما وقف ولكنه الباب، لدى إحسان ظهر
فتقدمت مخيًفا، مهيبًا كان وجهة اصفرار فإن الرجولة، صفات من فيه كان ما بكل
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الدمع فائضة أحضانه يف بنفسها ألقت بل بكلمة، تَُفْه ولم ورهبة سكون يف دالل إليه
الشجون. ة جمَّ

لحق أوائلنا، مىضمن بمن ولِحق ساعة، منذ أمالكه من ُجرِّد أن بعد أبي مات «لقد
يف محمولة غري هنا الحياة ألن للسفر بي فتأهَّ سواِك، الحياة من يل يبَق ولم وأمي، بأبيِك

الجاه.» بعد والَعَوز العزة، بعد الفقر
الرتاب. أبيه جثة ليواري أدراَجه وعاد حائرة تركها ثم

حيث سورية، إىل البخار أجنحة تحملهما زوجني ودالل إحسان كان الثاني اليوم يف
ليعيشا. سواعدهما بَكدِّ عاملنْي حياتهما آخر إىل يقيما أن عىل ما صمَّ

٧

طفل وبالباب وحديقة، حقل حوله من صغري كوخ األغصان ة امللتفَّ الغابة مدخل عند
اطمئنان كأن مطمئنٍّا، ساكنًا بالكوخ ما كل وكان الربيع، يف الَهَزار كأنه َغِرًدا يمرح
انبعث الشامل السكوت هذا ويف والهناء. السعادة جوِّه يف تبعث تسكنه التي القلوب
عىل يُرخي أن الليل كاد وقد وقود، لدينا ليس قائًال: وجمال حنوٌّ نرباته يف شجي صوت

سدوله. الطبيعة
والفأس. الحبل يل زي جهِّ معبودي، يا حسنًا –

الظالم. يف متغلغًال الغابة نحو ومىض كتفه، عىل والفأس بيده الحبل إحسان وحمل
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باشا عرابي مذكرات

املرصية الثورة قائَد َحوَّط الذي الطالع ونكد الحظ سوء من به تشعر مما الرغم عىل
وال األعمال، من عرابي به قام فيما مقال أو كتاب قراءة من تفرغ ال فإنك ،١٨٨١ سنة
الدنيا بأن تقتنع حتى الرجل؛ ذلك حول من القائمة اآلراء تلك مختلف قراءة من تنتهي
بطل أنه تقرأ حنٍي يف وأنت أنصفتْه قد تكون ال وكيف إنصاف، كل عرابي أنصفت قد
هذا من تتدرج ثم الطالع، منكود الحظ سيئ بطل أنه تقرأ آخر حنٍي ويف البطولة كامل
يف ذلك بعد من به تَْهوي ثم النزعات؛ يف وإسفاًفا وجشًعا طماعية ميلء رجل أنه إىل
اإلنجليز، صنيعة وأنه خائن أنه يزعم فيه رأي أمام بك فإذا العظمى، الخيانة َمْهواة
ال الدنيا ألن وإقساط، إنصاف نظري يف هذا وكل باردة؟ غنيمة إليهم مرص سلَّم وأنه

تعطيه. أن استطاعتها يف مما أكثر وميتًا حيٍّا اإلنسان تعطي
اإلنسانية النزعات فيها تتمىشَّ ُفْرجة والخيانة البطولة صفتَي بني أن والواقع
وذاك هذا بني وأنت بطًال، الخائن ومن خائنًا البطل من فتخلق األفكار، فيها وتتقلب

الحق. جانب يف الحزبني أي عالم غري الريب من ومناٍح الشك من مضارب يف تسري
بأنه كامًال شعوًرا األوىل الثورة بطل مذكرات يف نكتب ونحن اليوم شعرنا إذا ونحن
حكًما الصواب إىل أقرب وأيِّها الحق إىل أدنى األحزاب أي نقيضيف أن مستطاعنا يف ليس
عن نبعد ملا بعُد ونحن الرصف، اليقيني األسلوب وموِحيات الحديث العلم نزعات يُْريض
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هذا من أعرق حادثات عىل نحكم أن يمكن فكيف الزمان، من قرن نصف إال عرابي عهد
الزمان؟ أحشاء يف إيغاًال وأشد ِقَدًما

الثورة قائد املرصي، الحسيني عرابي أحمد السيد هو اليوم أمامنا املاثل البطل
التي األجنبية العنارص وجه يف املرصية القومية لواء رفع من وأول ،١٨٨٢ سنة املرصية
وتستعبدهم حقوقهم تْهِضم االستعمار، بقوة عليهم وناءت أهلها وأرهقت بالبالد استبدت
املطبوعة مذكراته من األول الجزء قراءة من فرغت أنت إذا الرأي بهذا تخرج استعباًدا.
آراء بضعة يف أمامك يتمثل الذي والخائن عرابي. بك السميع عبد صديقي أهدانيه الذي
أذاعها التي اآلراء تلك الغريبة، الخيالية والفكرات األشياء من بكثري شخصيته حوَّطت
من وأول القومية بطل بعينه هو ثورته؛ يف عرابي إلرادة املقاوم الحزب الحال بطبيعة

قاطبة. األرض شعوب من غريهم دون للمرصيني مرص بأن قال
والجركس، بالرتك تربطه كانت التي الدين جامعة العقيدة هذه يف عليه أثَّرت ما
املدنية زخرف يَبَْهره ولم عثمان، بني بدولة مرص تربط كانت التي السياسة رابطة وال
سواسية املرصيني غري من واإلدارة الجيش رجال فكان الكاذب، بُْهُرجها وال األوروبية
امتصاًصا بالده دم يمتص الذي املستعمر الدخيل بمنزلة عنده جميًعا هم نظره، يف
ذلك كل يف أنت وما قومي. شعور يحرِّكه وال الوطنية من عاطفة أية نحوها تهزُّه وال
املتضاربة، اآلراء بني من تستقرئه برهان وال الحوادث من تستخلصه دليل إىل بمحتاج
الضباط يف املديح من باشا عرابي أحمد السيد إليه أشار ما تقرأ أن عندك يكفي فإنه
التاريخ؛ ظروف من كثري يف بمثله لجديرون وأنهم املرصي، الجيش قواد من املرصيني
النواحي كاملة مرصية كانت عرابي مرصية بأن دائًما إليك يوحي صادًقا شعوًرا ِلتشعر
مبارشة بمسئول هو وما قوميته، وتقديس عشريته حب عىل محبوكة األطراف متالئمة
من اإلنسانية النزعات أرقى ألن القدر، وملرص له خبَّأها التي النتائج عن هذا بعد من
يف صحيًحا يكون أن يتفق قد ذلك وعكس املصائب، وأبلغ الرشور أسوأ تنتج أن الجائز
هذه يف يُْخدَع لم إنسان وأيُّ ُخِدع، قد عرابي يكون أن الجائز ومن الوجوه. من كثري

الدنيا؟
فرنسا فلوَّحت ١٨٩٠ سنة بعد لالحتالل مقاومتنا بدء يف فرنسا إىل نركن ألم
خديو من بعُد ونحن ١٩٠٤ سنة علينا اتفقتا أن الدولتان تلبث لم ثم تلويًحا، إلنجلرتا
… فرنسا ورشف فرنسا وبمقدرة بفرنسا مخدوعون شأنًا سياسييها أصغر إىل مرص
ربوعها ساد الذي السالم من تبدلت مرص أن فلو املوهومة؟ الخياالت من ذلك إىل وما
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بفرنسا، واثقة ثورتها يف ومضت حاطمة بثورة عرش التاسع القرن من األخري العقد يف
الشائع؟ الوهم هذا عىل ترتتب أن املمكن من كان النتائج أيَّ تعرف أن قدرتك يف أيكون
أنه عىل عرابي. ُخِدع الجهات أيِّ يف تعرف أن عن عجَزك ذلك عن تعجز أنك ة مشاحَّ ال
ِعْرق فيه يتحرك ولم يوًما، مرصيته يف يُخنْه لم ضمريه فإن يشء كل يف ُخِدع قد كان لو
ينتزع أن فخًرا املرصية القومية لواء يرفع ملن وكفى واحدة. برهة قوميته ضد واحد
جوانبه احتوتها أن بعد مرص، صحراء يف القابع الهول أبي جوف من القومية هذه رس

منسيٍّا. نَْسيًا تُِركت حيث الزمان من قرنًا ثالثني اء الصمَّ الصخرية
أدت أو أجلها من قامت التي والنتائج األسباب بحثهم لدى الكتاب من كثري يخص
إىل باألسباب راجعني والحديث، القديم التاريخ حنايا يف بني منقِّ الفرنسوية، الثورة إليها
مدى إىل بالنتائج ذاهبني أو ونيِّف، قرن نصف عهده عن عرابي تفصل قد بعيدة أزمان
ُخلقت قد الثورة أن نعتقد ألننا ذلك مبني، خطأ يف إال الحالتني يف هم وما بعيد، قيصٍّ
خالل تتكون األسباب أن أنكر ال إني نعم، عرابي. قلب يف إال تتكون لم وأنها فجأة،
زمان يف إال نتائجها تؤتي ال هي األسباب أليِّ تعرف أن يمكنك هل ولكن تدرًُّجا، الزمان
األسباب تكن ألم عرابي، قبل املرصية القومية ثورة تقم لم ملاذا نفسك سائل محدود،
عرابي قبل بالفعل واقعة املرصية القومية َقَربَت التي الحاالت تكن ألم قبله؟ من قائمة
خالل تكونت قد الثورة أسباب بأن قانعني مضيْنا إن ونحن الزمان؟ من عديدة بقرون
وحده، قلبه يف إال فعليٍّا قياًما تقم لم الحقيقة الثورة فإن عرابي، عهد عن بعيدة أزمان

القلوب. بقية بها فاستنارت جوانحه بني نريانها اضطرمت التي الجذوة ومن
إال حوله من الحوادث رياح هبَّت وما قوية، جة متأجِّ عرابي قلب يف الثورة قامت
جهل عىل هو كان وما البالد، أنحاء يف املضطرم ر املتَسعِّ بلهيبها وتبعث نريانها لتُذْكي
أنحى قد فإنه املتناوحة، ورياحه االستعمار َمنَازع من السيايس مرص مركز يُحفُّ بما
عىل املحافظة أن يوًما نيس وما بَلْومه، باعها من وعىل السويس قناة أسهم بيع عىل
االمتيازات أن عن غفل وما األجنبي، الخطر بها يدفع قوية تَُكأٌَة ومصالحهم األجانب
يحسب لم أنه غري جنبيْها. بني من الستقاللها وانتزاع مرص حقوق عىل افتئاٌت األجنبية
ً خطأ ذلك يف ارتكن أنه والغالب وزنًا، لها يجعل ولم حسابًا اإلنجليزية واملطامع للقوة
فتتحكم بابه من الرشق تَِلج أن إلنجلرتا تسمحا لن أنهما عامًلا تركيا، وعىل فرنسا عىل
وعىل الحوادث، سارت الرأي هذا من الضد عىل ولكن فيها، ومن الدنيا مصالح يف قوتها
فرنسا رضيت كيف تعرف ال اليوم حتى بعد وأنت الدنيا. ظروف مضت منه العكس
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ملطامع نهبًا تاجها درة ترتك بأن تركيا َقنََعت كيف وال مرص، يف قدمها إنجلرتا تثبِّت أن
اإلنجليزي. االستعمار

أسبابًا لذلك تتلمس وال جوِّك يف الواقعة منك القريبة األسباب إىل ذلك كل يف ارجع
يف إال تقْم لم املرصية الثورة أن فكما العقيمة، التاريخية النظريات إىل فيها تلجأ بعيدة
يف إال جوُّها اغربَّ أن بعد املرصية املسألة يف التدخل من الخوف يقم لم كذلك عرابي، قلب
الحميد عبد يرسل أن يمكن وكيف — له وغفر هللا رحمه — املؤمنني أمري الحميد عبد قلب
ًما مسمَّ إليه ليعود املهضوم حقها سبيل يف الثائرة مرص إىل تركيٍّا جيًشا املستبد األناني
وحال املستبد الطاغية رأس يف قام الذي األوحد السبب هو ذلك والدستور؟ الحرية بروح
دسائس وال السياسة حوادث ال إنجلرتا، يد يف الوقوع خطر مرصمن يدرك أن وبني بينه
كانت حد أي وإىل هذا، غري بأجمعها الدنيا يف يشء وال «ماليت» مهارة وال «دوفرين»
يف اإليمان بقوة مْشبََعة قلوبًا تركيا يف القت قد املهارة هذه أن لو هؤالء مهارة تذهب
تجد ال فإنك فرنسا يف أما والبقاء؟ الوجود من الشعوب حق ويف الحياة من الحرية حق
األسد بوعود االكتفاء يف البالهة مبلغ السذاجة من البالغة القلب سالمة إال سبب من
أخرى. تارة أسًدا انقلب فريسته من تمكن ما إذا حتى وادعة، شاة املنقلب الربيطاني

التاريخ صفحات وقلِّب الخفية، األسباب وراء باحثًا القيصَّ البعيد فكرك حوِّل
من ذلك تقدم وما ١٨٤٠ سنة معاهدة إىل الكبري عيل محمد إىل الفرنسوي الغزو من
ال فإنك املالية؛ البعثات ويف الثنائية الوزارة ويف إسماعيل عرص يف ن وتمعَّ الحوادث،
تقع ولن الجوهر، دون الَعَرض عىل إال تقع وال الحياة ظاهر إال هذا كل يف تلمس
وأنانية املرصي الثائر عرابي قلب يف إال البرشية الطبيعة جوف يف الكامن الجوهر عىل

الفرنسوي. الوزير فريسنييه وبالهة الرتكي العاهل الحميد عبد

وهو الزمان، من واحد قرن املرصية الثورة وبني الفرنسوية الثورة بني الزماني الفاصل
الثورة نتائج أن التاريخية مرص حوادث يف ترى ما غريب ومن األمم. عمر يف قصري عهد
مرص يف ِبْزُرها يُبَْزر ولم عرش، التاسع القرن منتصف يف إال إيطاليا تلحق لم الفرنسوية
الزمان من كامل قرن إىل احتاجت قد اإلنسان وحقوق الحرية فكرات فكأن أواخره. يف إال
وما الحديثة، اآلراء تقبل يف اإلنساني الفكر َ أبطأ فما مرص، إىل فرنسا من هجرتها لتتم

املوروثة! تقاليده إىل ِدراًكا العودة يف أرسَعه
تعرف ال ولكنك القومية، عوامل عرابي نفس يف تحركت أن تعجب ال أنك عىل
شكل تقرير يف األمم وبحق الدستورية الديمقراطية بالفكرات النزعة لهذه عالقة أية
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الحرية وفكرة القومية فكرة الفكرتني؛ بني أن يف نشك ال له. تميضخاضعة الذي الحكم
عىل به يستعان ما أقرب أن عىل التاريخ حوادث تدلنا ولكن وآِرصة، عالقة الديمقراطية،
مطلًقا أشك وما القوميات، تلك تمثل التي الشعوب من تُْستمدُّ حكومات القوميات حماية
الفكرات من مبارشة مستمدة كانت عرابي رأس يف قامت التي الدستورية الفكرة أن يف

الفرنسوية.
ما عليه باشا سعيد له املغفور عطف ذكر أن بعد ص١٥ عرابي مذكرات يف جاء

يأتي:

بريوت، طبع العربية، باللغة بونابرت نابليون تاريخ أهداني بي إعجابه ولشدة
املرصية البالد عىل التغلب من الفرنسويون تمكَّن أْن عىل الغيظ بادي وهو
ذلك طالعت وملا األجانب. طمع من الوطن حفظ وجوب عىل والتحريض
يف سببًا ذلك فكان دستورية، شورية حكومة إىل بالدنا بحاجة شعرت الكتاب

العربية. التواريخ من كثريًا مطالعتي

للثورة تعرف كانت ما قلوٍب يف الثورة نريان يرضم أن استطاع إن عرابي أن عىل
الشعب طبع يف اإلخفاق كل أخفق شك وال فإنه عمليٍّا، معنًى للقومية فهمت وال طريًقا
مهما غريه فيه يخفق كان فيما أخفق أنه يف ريبة وال الدستورية، الديمقراطية الحياة عىل
كجرعة واحدة دفعة واستعداداتها الشعوب أفكار تغيري ألن والعقل، القلب قوة من أوتي
الدستورية األقساط أما أقساًطا. تُعطى أن الواجب من أنها حني يف مرة تُعطى الدواء
الصحة من خاصة نسبة حفظ عىل العاملني ممرِّضيه يد من املرصي الشعب أخذها فقد
إذا أما الزمان. من سنة خمسني مدى يف أخذًا جثمانه، يف فاشيًة حاجتهم بقدر واملرض
فمن اآلن، مبلَغه املزمنة القديمة أمراضه من النََّقاهة من بلغ قد املرصي الشعب كان
إىل بها أسلم الذي الطريق ذلك يف لتسري كانت ما العرابية الثورة أن تغليبًا املرجح
تغري قد الشعب مزاج ولكن مزاًرا. وأقىص ًة ُشقَّ رسنديب منفى إىل وبزعمائها الفشل
عىل املستبدين حمل ما والقوة النشاط مجايل من فيها وبدا تطورت قد املعنوية وقوته
تنساهم وظلت رساًعا ١٨٨١ سنة زعماءها نسيت إن واألمة زعمائه. يف لرأيه الرضوخ
زعماءها تنَس لم فإنها الغربة، وشقاء النفي آالم يف وهم الزمان من ونيِّف عقود ثالثة
تضحياتها تميضيف أن فاتها وال واحدة، لحظة العرشين القرن من األول الربع أصيل يف

املستباح. وِحماها املهضوم حقها عن دفاًعا الكبرية
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نقائص من اإلنسانية الطبيعة يف ما عىل مخلوقني بًرشا إال ليسوا واألبطال الزعماء أن عىل
الصفات لتلك كافية بدرجة تتَّسع لم نفسه أن عرابي فشل يف السبب كان فهل وكماالت،
املذكرات أن الحقيقة النجاح؟ أسباب لها يهيئ ما بكل عادة الثورات تمد التي املدنية
املنكود البطل ذلك نفسية من يشء عىل تُْظهرنا أن يمكن ال أمس قراءتها من فرغت التي
العامة، السياسة ومشكالت به أحاط الذي العالم ظروف أن عىل الطالع. السيئ الحظ
قد احتمال ذلك الدنيا، شهواتها سبيل يف االنبعاث مجال عرابي لنقائص تفسح كانت ما
ثابت بحكم فيه نقيض أن نستطيع الذي أن غري صحيح. غري يكون وقد صحيًحا يكون
نرتك لهذا مبهمة، غامضة إال مذكراته من الجزء ذلك يف تظهر ال عرابي نفسية أن هو

قريب. عما املذكرات تلك ببقية يزودنا أن نرجو الذي املستقبل إىل فيها الحكم
تتحكم أخرى عسكرية ثورة كل طبيعة عن تخرج ال فإنها ذاتها الثورة طبيعة أما
للقوة يرتك لم أنه عرابي فيه وقع الذي الوحيد والخطأ تتحكم. أن تشاء بما القوة فيها
وقع الذي هو بعينه الخطأ وهذا العسكرية، ثورته بنتائج االنتفاع من فرصة أية املدنية
تركيا يف واالتحاديني فرنسا يف الثورة زعماء اجتاح الذي بعينه وهو كرومويل، فيه
مظاهرة عند وقف قد الحكومة سلطة يف عرابي تدخل أن فلو أخرى. ممالك يف وغريهم
والسلطة السياسية السلطة ترك ثم األمة، حق وتقرير الدستور انتزاع وعند عابدين
يف وجدَت ملا العسكرية؛ الثورة عواصف عن بعيد جوٍّ يف بالبالد تسري كالهما اإلدارية
تدخل يف اتَّبعها التي الطريقة هذه أن والغالب التاريخ. عليه يأخذه خطأ من كله تاريخه
بظروف حوَّطته أغالط لسلسلة فاتحة كانت املدنية والسياسة اإلدارة يف العسكرية القوة

ضغطها. ومن نتائجها يف اإلفالت يستطع لم
عابدين مظاهرة بعد باشا رشيف وبني بينه وقعت التي املشادة تلك مثًال لذلك خذ
ما ص٢٣٨ مذكراته يف جاء فقد الحربية؛ وزير تعيني عىل الدستور، إعالن وبعد مبارشة

ييل:

برياسة وهنَّأته باشا رسايرشيف إىل توجهُت ١٨٨١ سنة سبتمرب ١٠ يوم ويف
تشكيل رسعة يف يؤازرونه َمْن بانتخاب يُعنى أن منه وطلبت الجديدة، الوزارة
سامي محمود تعيني يف إليه ورغبت البالد، يف الحرية ونرش النواب مجلس
من أعلمه ِلَما للخارجية، ناظًرا باشا فهمي ومصطفى للجهادية، ناظًرا باشا
محمود وزارتي يف يكون أن أقبل ال إني وقال: فأبى والحرية؛ العدل مع ميلهما
من عليه تعاهدنا الذي بالعهد يا يوفِّ لم ألنهما فهمي، مصطفى وال سامي
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النواب مجلس تشكيل عىل املوافقة الخديو رفض إذا أنه عىل اتفقنا فقد قبل،
ولكنهما الجديدة، الوزارة يف ذلك بعد منا أحد يشرتك وال وزارتنا استقالت
وزارتنا بعد قامت التي باشا رياض وزارة يف الدخول وقبال بالعهد نكثا
لكل إن له: قلت معهما. أشتغل أن أستطيع ال لذلك باألمس، سقطت والتي
نغمة هذه أن (الحظ واملساواة والعدل للحرية بحبهما واثق وإني حكًما وقت

سامي. محمود لغري تطمنئ ال العسكرية فإن ذلك عن وفضًال فرنسوية)،
يف معكم تربيت قد فإني للجهادية، ناظًرا أكون أن ترضْون أفال فقال:
رجال ميول مراعاة من بد وال للوزارة رئيًسا اخرتناك لقد فقلت: العسكرية؟
أشغايل إىل ورجعت تركته وزارته يف قبولهما عدم عىل أرص فلما العسكرية.
قابلته ١٨٨١ سنة سبتمرب ١٤ يوم ويف الوزارة. أمر يف يشء يتم أن غري من
فقلت الرفض، عىل فأرص وزارة، بال البالد ترك يمكن ال إنه وقلت أخرى مرة
سواك بالبالد ليس أنه تظن وال غريك، فسنطلب اليوم الوزارة تؤلِّف لم إْن له:
لهذا غريك وجود لعدم اختيارك يكن ولم والحكماء، العلماء هللا بحمد ففيها
من خرجنا ثم جوابًا، يُِحر ولم بالدموع عيناه فاْغَرْوَرقت الخطري. املركز
رتبة نال الذي زراعته، (وكيل عاشور بدراوي الشيخ جاءنا قليل وبعد عنده،
إن وقال أيًضا)، للنُّظَّار رئيًسا باشا رشيف كان حني االحتالل زمن يف باشا
سامي محمود مع إليه فذهبت مقابلتي، يريد وإنه عليه عرضته ما َقِبل الباشا

الوزارة. تشكيل أعلن حيث باشا

الثورات مساوئ من أنبتت ما الثورة يف أنبتت التي هي الدكتاتورية الروح هذه
حيث إىل بهم وتذهب تجتاحهم فإنها الزعماء، عىل حتى عاصية روح وهي العسكرية،
بها تذهب تحكُّمية روح عسكرية ثورة عىل يشء أخطر فإن املحتوم، الفشل ينتظرهم
حيث إىل تذهب واإلدارة، السياسة زعماء وبني زعمائها بني والخالف التنازع من جوٍّ يف
هي حيث تَْخُمد حتى بعضها تأكل رة املتسعِّ العسكرية نريانها إال تبقى وال تُْخضعهم

أثر. وال عني عىل املنتظرة نتائجها من تُبقي فال
العسكري، الحزب عنها يرىض وزارة تأليف عىل وإكراهه باشا رشيف تعيني بعد

الغريبة: الَخْطَرة هذه عىل عرابي مذكرات من ص٢٧١ يف نقع

ناظر باشا سامي محمد له باملغفور خلوُت ١٨٨٢ سنة يناير شهر أوائل ويف
وملحقاتها مرص يف الحرية راية بنرش لقيامي عيلَّ الثناء يف فأَْطنَب الجهادية،
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االستبداد قيود يف يَْرُسُفون وهم املرصيني عىل سنة آالف خمسة ُميضِّ بعد من
من نقطة بآخر ويجود بحياته ي يضحِّ ألن مستعد أنه وأَْقَسم واالستعباد،
رغبت إذا ملرص خديًوا باسمي وينادي حسامه ويَُجرِّد رغبتي تنفيذ يف دمه
أرى وال بالدي، تحرير إال أريد ال فإني باشا، محمود يا مْه له: فقلت ذلك.
وتكراًرا، مراًرا بذلك ْحت رصَّ كما الخديو عىل باملحافظة إال ذلك لنََواِلنا سبيًال
األريكة انتقال أريد وال الشخصية، باملنافع االستئثار يف أصًال طمع بي وليس
إىل تنتسب بأنك علمي مع الرضر، من ذلك يف ِلما أخرى عائلة إىل الخديوية
الحديث بهذا أحق وأنت ا، حقٍّ إال لك أقول ال أنا فقال: «برسباي». األرشف امللك

الحديث. وتم بي، ثقته عىل فشكرته غريي. ومن مني

يقول عرابي فإن حائًرا، املؤرخ أمامها يقف غريبة َخْطَرة هذه أن يف شك من وما
يكون أن رفض وأنه رغبتي»، «ينفذ أن يف استعداد عىل أنه ذكر قد سامي محمود بأن
موت بعد إال تكتب لم العبارة هذه أن هذا عىل وأزيد نفسه. سامي بمسعى «خديو»
فإن هذا عن وفضًال باشا. سامي محمود له املغفور يقول أنه بدليل سامي محمود
حقيقًة الحديث ذلك كان فهل رأيه: فيه لريى الحديث هذا عىل يطَّلع لم سامي محمود
الزعيمان كان أم الزمان؟ عنا طواها أخرى حقيقة له أن أم باشا؟ عرابي روى ما عىل
بثقته ليفوز صاحبه عىل امللك أريكة منهما كل فيَْعرض البعض بعضهما يخدعان
أن عىل واضحة تكون تكاد داللة يدل ضعًفا القطعة هذه أسلوب يف أن عىل وتعضيده؟

الشك. ناحية عىل تغلب قيامها يف الرتجيح ناحية
زعماء من أمثاله نزعات عن ينزل لم باشا عرابي فإن أمر من يكن مهما أنه عىل
بالرغم أنه عىل ومعدنهم. طينتهم من فهو تها، برمَّ الدنيا أنحاء يف العسكرية الثورات

الطالع. منكود الحظ سيئ ولكنه بطل، هذا من
١٩٢٦ – برقني
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وحيوان ونبات جماد من الطبيعة يف ما وكل تتبدل، وال تتغري ال ثابتة سنن للطبيعة
سلطانها. عن ينفلت وال قطرها عن يخرج ال فيها، مندمج

السماء وأن له، رة مسخَّ وأنها الطبيعة، سيد اإلنسان بأن يقولون الذين وهم
محور املفكرة، الدابَّة ذلك اإلنسان، كأنَّ لإلنسان، إال تُْخلق لم يَّارات والسَّ والكواكب
والحقيقة وَعنَتُه. اإلنسان تجربُّ إليه وصل ما مبلغ ذلك العاملي، النظام وأساس الكون
لحكم الخاضعة الطبيعية الظاهرات تفاعل نتاج كونه عن يخرج لم اإلنسان أن الواقعة
من اإلنسان يف ما وكل يتغري، وال يتبدل ال فيه للطبيعة رأٍي ابن فهو العامة، السنن
اإلنسان أن غري الثابتة. الطبيعية النواميس لحكم الخاضعة الوراثة فعل إىل راجع ظاهرة
لنكسرت» «راي السري يقول كما — فإنه ثابتًا، الطبيعية الوراثة لحكم خضوعه كان مهما
شامٌل. عامٌّ الطبيعة ألحكام خضوعه ألن سلبية، ثورته ولكن الثائر»، الطبيعة «ابن —
تحت تقع التي النفسية الظاهرات عىل نطبقه النبات عالم من مثًال لذلك نورد

يوم. كل نا حسِّ
الالَزهرية النباتات األول عظيمني: قسمني إىل النبات مملكة العلماء قسم
أزهار الثاني القسم وميزة «الفنريوجامية»، الزَّْهرية النباتات والثاني «الكربتوجامية»،
الحرشات من الحية العضويات نحوها تجذب واأللباب، باألنظار اذة أخَّ األلوان بهية

ألوانها. وبَِهيِّ وجمالها تها بنَْرضَ
ذوات الحشائش من التقريب وجه عىل وجماعها لها، زهر فال الالَزهرية النباتات أما
الفلقتنْي، ذوات واألعشاب األشجار من فجماعها الزهرية النباتات وأما الواحدة. الَفْلَقة
كلما الزهرية النباتات أن وترى وأجناسها. النبات مملكة أنواع معظم تحتها وينطوي
السبب هو فما نادرة. القاعدة هذه يف والشواذ ذلك، عكس عىل األمر كان مرتبتها انحطَّْت
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والتناسق اللون ببهاء الدنيا األزهار ذوات عىل تمتاز العليا األزهار ذوات جعل الذي
والجمال؟

يف أسحق كانت كلما األعشاب، من الضد عىل األشجار، أن أخرى جهة من تجد ثم
يف السبب فما أزهارها، جمال زاد ارتفاًعا أقلَّ كانت وكلما أزهارها، جمال قلَّ االرتفاع

ذلك؟
بغريه. الظواهر لهذه تعليل وال واالرتقاء، النشوء مذهب يعرفه ذلك يف السبب

عضو من فيخرج تأنيث، وعضو تذكري عضو عضوان: فيه زهًرا تُخرج األزهار ذوات كل
يقال بروز التأنيث عضو ويف النباتي»، «اللَّْقح ب علميٍّا ويدعى بالهباء، أشبه غبار التذكري
تم التأنيث، عضو يف االستحمانة إىل التذكري عضو من اللَّْقح نُقل فإذا «االستحمانة». له
النوع فإن ذلك تعذَّر إذا أما نسلها، ويُْكثر نوعها يحفظ ِبْزًرا الشجرة وأخرجت اللَّقاح
واآلخر للتذكري أحدهما عضوين، الواحدة الزهرة تحمل وقد ويَْفنى. ينَْقرض محالة ال
األنواع بعض يف أزهار تختص وقد الوضع. يف اآلخر أحدهما يقارب بحيث مًعا، للتأنيث
أنواع تختص وقد غري. ال تأنيث أعضاء بإنتاج وأزهار رصفة، تذكري أعضاء بإنتاج
تأنيث أعضاء فيها أزهاًرا تنتج غريها وأشجار تذكري، أعضاء فيها أزهاًرا تنتج بأشجار
من اللَّْقح يحمل وبأس، قوة ذي مؤثِّر فعل إىل األزهار تحتاج الحاالت هذه كل ويف فقط.
اللقاح ليتم أخرى، أزهار إىل شجرة أزهار َلْقح أو آخر إىل عضو من أو أخرى إىل زهرة

والفناء. االنقراض من النوع ويُحفظ
يكون ال الباسقة األشجار أن يف السبب لنا تُعلِّل حكمة من الطبيعة يف ما أغرب ومن
حاجة غري يف األوىل أن وق؛ السُّ القصرية األشجار أزهار يف ما بقدر جماٌل أزهارها يف
للون ما درجٍة إىل مقاربة وألوانها الحجم صغرية أزهارها فتكون إياها، الحرشات لتلقيح
ولذا والكافور، البلوط كشجر تام، باعتناء إال األوراق عن تتميز تكاد ال إنها بل أوراقها،
له إرادة ال طبيعي عامل الرياح بأن ناهيك الطبيعي، تلقيحها طريق الريح هبوب كان
ارتياد إىل يسوقه للحياة حاجيات عىل الحصول عىل له دافع وال بالجمال، فيه حس وال
ذلك النباتية. ُعصارتها شهيِّ أو ألوانها وزاهي رونقها بُحسن إليها مجذوبًا األزهار
تكون لذلك كبرية، الحرشات إىل حاجتها فإن وق، السُّ القصرية األنواع من العكس عىل

متناسقة. مختلفة ألوان ذوات الحجم، عظيمة أزهارها
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الحجم، وِكَرب اللون بهاء إىل احتياجها عن ففضًال الحرشات، حها تلقِّ التي األزهار أما
عىل الحرشات تقُدم شهية ُعصارة تفرز فإنها الحرشات؛ ألعني جلية أغصانها عىل لتظهر
يف ثَمَّ من فتجري خاصة، غدٌد تفرزها الرحيقية العصارة وهذه كبرية. برغبة اْجتنائها
غالبًا. التَُّويْج داخل الزهرة أعضاء ظاهر عىل حة مرتشِّ تظهر أو بذلك خصيصة قنوات
الشهي، رحيقها لتجني الزهرة إىل الحرشات تجذب أنها األوىل فائدتان: العصارة ولهذه
أو خراطيمها أو الحرشات جسم المست فإذا كالغراء، لزجة العصارة هذه أن والثانية
َعِلق اللَّقح؛ يُنتج الذي التذكري عضو َسَداة الحرشات المست ثم أرجلها، أو َمَالِمَسها
يف االستحمانة إىل نقله يكون بل ُسًدى، كله يذهب فال الحرشات، بأعضاء بسهولة اللَّقح

محقًقا. التأنيث عضو
فإن الطبيعي، االنتخاب مجال للطبيعة يُفتح وهنالك البقاء، عىل التناحر يقع هنالك
تكون العصارة، لتلك إنتاًجا أكثر أو حجًما أكرب أو لونًا أبهى أزهارها تكون التي األنواع
اللَّقح، من إرساًفا وأقل للبذر إنتاًجا وأكرب لقًحا وأكثر للحرشات أجذَب الرضورة بحكم
أزهارها تكون التي األنواع من غريها عىل تتغلب وبذلك الناتجة، أفرادها عدد فيَكثر
رس هذا َمِعينًا. النباتية العصارة إنتاج يف أنضَب أو حجًما أصغَر أو اللون يف بهاءً أقلَّ
يف الجمال يُستحدث هنا ومن الطبيعي، االنتخاب إىل يؤدي ما وهذا البقاء، عىل التناحر

ونشوئها. األنواع لتغاير والفائدة والرضورة الحاجة بحكم العضويات طبائع

ل وتأمَّ اليومية، الحياة عىل الظاهرة هذه وطبِّق اإلنساني، العالم إىل ذلك بعد ارجع
واجهات إىل والسيدات الرجال من كثري أنظار تجتذب التي النفسية الحالة تلك يف قليًال
الطبيعة يف الحالة بعينها هي املطلقة الطبيعة يف الحالة أن تجد الكربى؛ العمومية املخازن
وتناسق األقمشة ألوان باهي عىل متهافتني الكربى الحوانيت أمام فالناس االجتماعية،
وكما التناسق. التامة الجميلة األلوان ذوات األزهار عىل تهافتها يف كالحرشات الصناعة،
بني الحياة عىل تناحًرا االجتماع يف فإن األنواع، بني الحياة عىل تنحاًرا الطبيعة يف أن
وأجذب أجزائها يف تآلًفا وأكثر لونًا وأبْهى نََسًقا أتم كانت كلما فاملصنوعات املنِتجني،

البقاء. بمهيِّآت غريها عىل امتازت الناس، ألنظار
جانب إىل تنرصف واملخادعة، للخداع قوة الطبيعة يف إن نقول أن ذلك بعد لنا

واملخدوع! الخادع عىل بالنفع تعود إذ الرش، جانب إىل ال الخري
عنها، تصدر عاقلة إرادة إىل ترجع حكمة الطبيعة يف بأن نقول أن لنا يحق أال
ال اإلنسان بأن نقول أن يصح وأال الخاص؟ النفع إىل ال املحض الخري إىل مرصوفة
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نقيض أن بنا يَْخَلق أال جانبها؟ من مخدوًعا ويكون إال الطبيعة يخادع أن يستطيع
وبني الحديثة املدنية يد من الخارجة اإلنسانية الصناعة جمال بني الفرق نسبة بأن
وبني العظيمة الخالقة القوة بدائع بني الفرق كنسبة الوادعة؛ الطبيعية الزهرة جمال

البرشية؟ الصناعات

إىل الطبيعة ترصفها التي الخفية القوة تلك وجود يف السبب هو ما نتساءل أننا غري
من حتى يَّار، السَّ هذا فوق الحياة بحفظ ُموَكَلة الطبيعة أن سببها األحياء؟ مخادعة
وتنْثُر االنقراض، إىل ما بأنواع وتذهب الحياة صور تُفني فهي والفناء، املوت طريق
االرتقاء طريق يف بها متمشية األنواع حياة تحفظ أن سوى ليشء ال سدى، النبات لقح
«جوته» يقول كما فهي الغاية، تلك إىل بها تُْسِلم وسيلة بكل متذرعة سبيل كل منتحية
يف ترسف جهة، من اإلرساف يف تْفِرط إذ الطبيعة «إن عرش: التاسع القرن مفكري كبري
ال الطبيعة يف عليها تقع التي املخادعة قوة بأن نقول لذلك أخرى»، جهة من االقتصاد

ومنافعها. األحياء حاجات إال لها سبب
عىل ينطبق مبدأ فإنه — Mimiery — الطبيعة يف املحاكاة مبدأ مثًال لذلك خذ
الحيوان، عالم يف العليا الصور من قليل جزء عىل ينطبق كما الدنيا الصور من كثري
الوسائط أكرب من بها املحيطة للبيئة الحرشات فمحاكاة النبات، عالم يف أثًرا له أن كما
أعدائها َغاِئلة رد عىل الوقاية هذه تقترص وال أنواعها. لوقاية الطبيعة بها تتذرع التي
عىل حصولها تجعل بفرصة تهيئها إذ األنواع، بعض حياة حفظ إىل تتعدى بل عنها،
أن يمكن ال العصا، تشابه التي وهي مثًال، العضوية الحرشات فإن سهولة، أكثر غذائها
بفرصتني: تتهيأ وبذلك ارتيادها، اعتادت التي األغصان من غصن أي وبني بينها نفرق
األولني فيَُفوت أنظارهم، عن تَنْبُو إذ فرائسها، مخادعة والثانية أعدائها، خديعة األوىل

اآلخرين. افرتاُس يفوتها وال افرتاُسها،
بجواري، شجرة غصن عىل وكانت مرص، شمايلِّ يف ِحْرباء عىل يوم ذات َعثَْرُت
يتصور كان إذ البطيئة، حركتها فأزعجته بها أمسك صغري طفل إال إليها ينبهني ولم
اخرضاًرا، أقل أخرى شجرة غصن إىل فنقلتها متحرك، حيوان ال الشجرة من جزء أنها
بقطعة لففتها وملا تماًما، الشجرة ورق بلون أصبحت أن تلبث لم ثم أوًال لونُها فاْمتُِقع
قماش بقطعة لففته صندوق إىل فجأة نقلتها ثم برسعة، لونها اسودَّ سوداء قماش
فيه واندمجت إال وسط بها يحيط ال َدَواَليْك وهكذا ما، درجة إىل لونها فاحمرَّ حمراء
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أن الغالب والظن واحد. يشء عىل الثبات وعدم التقلب يف املثل بها ُرضب حتى برسعة
الحركة ثقل من به خصتها ما عليها لتعوِّض إال الصفة بهذه الحرباء تَْحُب لم الطبيعة
إال عليها تقبض أن تستطيع ال غريها دون الحرشات عىل تقتات إذ فإنها االنتقال، وبطء
فرائسها، تهاجم ال والحرباء اللون. يف املحاكاة بخداع الحرباء عن الطبيعة خدعتها إذا
منها تقرتب أن تنتظر ساعات بضع واقفًة بها املحيط الوسط لون أخذت ما إذا تظل بل
أن الحرشات الستطاعت واحدة حالة عىل الثبات بصفة ت ُخصَّ أنها فلو فتلتهمها، حرشة
وإال الحركة برسعة الطبيعة تخصها أن الحال تلك يف الواجب من وكان بسهولة، تميزها

نوعها. انقرض
اإلرادة طريق من آتية مشابهة عىل الطبيعي التاريخ مباحث يف املحاكاة تدل وال
األحياء. نفع إىل بكليتها ه وتَُوجَّ الحيوانات بها تتصف إرادية ال صفة فإنها واإلدراك،
املحاكية الحيوانات تعطي فائدة ذات مماثلة يف ينحرص إنما باملحاكاة يُعنى ما وكل
أكثر غذائها عىل حصولها تجعل بصفة تزودها أو مفرتسيها، أعني عن لالختفاء فرصة

متناَوًال. وأرسع سهولة
الحيوانات بني نادرة فهي العليا، الحيوانات بني شائعة صفة املحاكاة وليست
حاالت من يرُوون ال الطبيعي التاريخ علماء فإن الثدييات، بني ندرة أشد وهي الَفَقاِريَّة،
ويدعى املاليو جزر بعض يَْقُطن جنس بها اختص حالة سوى الثدييات بني املحاكاة
الحرشية الحيوانات من وهو «Cladobates «الكالدوبيت الحيواني اللسان يف اصطالًحا
الحجم يف العادي السنجاب تحاكي أنواعه من كثريًا فإن ،Insectivora الحرشات آكلة
«داروين»: زميل «ووالس» مة العالَّ فيه قال ولقد وكثافته، الذيل شعر َكثَاثَة ويف واللون
بها تغتذي التي والطيور الحرشات تفرتس أن عىل األنواع تلك تساعد قد الصفة هذه إن
الحال هذه ويف الثمار. إال يأكل ال الذي بالسنجاب الحيوانات تلك عنها تُخدع إذ بسهولة،
صفة بل سلبية، صفة أي واقية، صفة املحاكاة تَُعدُّ ال بها الشبيهة الحاالت من وغريها

غذائه. عىل الحصول يف الحيوان بها ينتفع إيجابية هجومية
طري وهو ،«Cuckoo «الكاكو مشابهة أن «ووالس» مسرت ذكر فقد الطيور يف أما
الفصيلة ولطيور البازي لجنس دفاًعا، نفسه عن يحسن ال القوة فاقد الجسم ضعيف
لدينا أن غري الحقيقية. املحاكاة حاالت من حالة تَُعدُّ قد Gallinaceous؛ Tribe َجاجية الدَّ
نوع يقطن البقاع من يجاورها وما أسرتاليا ففي الطيور، بني املحاكاة أمثلة من آخر مثًال
تكونه ،«Tropidorhynchus «تروبيدورنكس الحيواني اللسان يف له يقال الطري من
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حادَّة وَمنَاِرس قوية، بمخالب مجهزة النشاط، كثرية العضالت قوية الطري من أفراد
الِغربان أنواع عىل فتستظهر عاٍل، وصياح َجَلبَة يف أفراده تجتمع أن عاداته ومن مرهفة،
عن فضًال النزال، عىل قدرة فيه النوع ذلك ألن عليه، وصربها القتال يف قوتها عىل والبُزاة
أُخر أنواع تعيش املنطقة تلك نفس ويف الوطيس. الحامية املعارك وخوض للمغالبة حبه
أجناس بقية تشابه ال وهي ،«Mimeta «ميميتا يسمى جنًسا تكوِّن املغردة الطيور من
خرضة إىل زيتونية وإما سمراء إما فهي اللون، قاتمة البنية ضعيفة فإنها فصيلتها،
«الرتوبيدورنكس» أفراد الحاالت من كثري يف تشابه الجنس هذا أنواع أن وتجد داكنة.
مشابهة الجنسني أنواع تتشابه مثًال «بورينو» جزيرة ففي ما، بقعة يف وإياها تقطن التي

املعروفة. ببالغته وصفها يف وأفاض «ووالس» مة العالَّ ذكرها عىل أتى كبرية،
أمريكا يف فإن غرابة، فيها أمثاًال الزواحف بني املحاكاة عند «ووالس» مسرت وذكر
الجسم ق ُمَطوَّ «إيالبس»، الحيواني اللسان يف يدعى ة امَّ السَّ االستوائية األفاعي من نوًعا
إليه تَُمتُّ وال السامة، غري األفاعي من أنواع عدة تحاكيه المع، بهي لون ذات بدوائر
السامة فاألفعى ما، بقاع يف معه تقطن ولكنها الحيوية، والعادات الخصائص من بيشء
لها «Elaps Falvusفلفوس «إيالبس اصطالًحا وتسمى «غواتيماال» مقاطعة تقطن التي
«بليوسريس اصطالًحا وتدعى السامة غري أما حمرة، إىل كهرماني جسم عىل سوداء دوائر
األفعى تهيئ الصفة وهذه تماًما، اللون يف األوىل فتشابه ،«Pliocerus acquilis إكوالس
وعىل الحيوانات، منها تنُْفر ما كثريًا ألنه الوقاية، بمهيِّئات السالح املعدومة السامة غري
تتهيأ وبذلك السامة، باألفعى عنها تُخدع ما غالب إذ بها، تغتذي التي الطيور األخص

البقاء. فرص لها
إىل تتعدى بل وفصائله، وأجناسه الحيوان أنواع عىل تقترص ال املحاكاة أن عىل
أهليات من نوٌع النبات بني املحاكاة حاالت من عليه وقفت ما أغرب أن غري النبات.
متقاربة. أدغال يف تنمو التي والَقتَاد الَعْوَسج أنواع من كثريًا يشابه االستوائية أمريكا
خاصة أنواع المستها ما إذا تنكمش للقبض بمعدات مهيَّأ أنه النوع هذا صفات ومن
تلك من بالقرب إال تعيش ال َكْمَهاءُ أفعى وهنالك وغريها. العصافري كصغار الطري من
فإذا باردة. غنيمة واْلتََهمتْه األفعى إليه امتدت الشجرة ِرشاك يف طري وقع فإذا األشجار،
أنواع انقرضت أو تحاكيه، التي األنواع انقرضت إذا أو الشجر، من النوع هذا انقرض
الكمهاء األفاعي من أنواٌع انقرضت المسته؛ ما إذا ويفرتسها عليها يقبض التي الطري

البقاع. تلك يف تعيش التي
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مبهوتًا. العقل أمامه يقف ما البالغة العظات هذه أمثال من الطبيعة يف تجد وهكذا
العضوية الحياة عليها تقوم التي األرسار تلك من رس عىل يقف أن الخبري للباحث ويكفي
يف فاإلنسان علمه، بنسبة يزيد الكون بحقائق اإلنسان جهل أن ليعلم األرض؛ هذه فوق
ارتفاًعا، ازداد كلما اتساًعا يزداد حلزوني ُسلَّم يف يصعد من كمثل مثله البحث دائرة

له. نهاية ال مجهول علم إىل نظره يمتد فيه َصِعَد كلما وهو

161





احلديثة الرشقية النهضة

آثارها وأبقى مظاهرها أظهر

برأسه منًحى عىل يدل اصطالًحا األلسنة تَلُوُكها ما لكثرة الرشقية» «النهضة تكون تكاد
«النهضة تجد حتى مجلة تتصفح أو صحيفة تفتح تكاد فال الحديث، التاريخ مناحي يف
إليه، ومضاف مضاف من املكوَّنة األعالم أسماء تالزَم متالزمنْي متضايَفنْي والرشق»
وكالهما الجديد». «األدب اصطالح هو آخر اصطالح االصطالح هذا بجانب ثبت ولقد
إذ املصطلحات، طبيعة عن بعُد يخرجا لم األخرية العرش السنوات أوضاع من اصطالح

واحدة. فكرة من أكثر عىل وتدل معنى من أكثر تحمل
أظهر هي ما سألته فإذا تجديد، يف األدب وإن نهضة يف الرشق إن قائل لك يقول
نظرية يف بك خرج اآلداب؟ يف التجديد مظاهر أظهر هي ما أو الرشقية؟ النهضة مظاهر
غاية أو محدودة نتيجة إىل ينتهي أن غري من باب، إىل باب من بك وَوَلج أخرى إىل
جهد قريبة طبيعتها من وهي املصطلحات، طبيعة إىل راجع ذلك أن والحق معروفة.
اآلراء مقتىض عىل باحث كل ذهن يف تتحيز إذ والحدود، التعاريف طبيعة من القرب

استقراًرا. وأشد ثباتًا ذهنه يف غريها من أكثر هي التي
يف اضطراب عىل تدل أن إما فهي عديدة، أشياء عىل الفكرية الفوىض هذه تدل وقد
التي الفكرية أساليبنا يف عجز عىل تدل أن وإما صحيحة، نهضة أنه إلينا يخيَّل األفكار
بنا تحيط يشء حقيقة عن والكشف املفكِّرة قوانا بني يَُحول الحديث العهد يف انتحيناها
وإما أسبابها، بعُد نبلغ لم نهضة إىل نزعة عىل تدل أن وإما تحديده، نستطيع وال أسبابه
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ورثناها التي العتيقة أساليبنا من ت غريَّ صحيحة نهضة بأسباب أخذنا أننا عىل تدل أن
الوسطى. القرون عن

مظاهر أظهر يف أكتب أن أحاول إذ املسئولية بعبء أشعر األسباب من ولكثري لهذا
املسئولية بهذه شعوري يرجع وما السنني، من الفارطة الخمسني خالل الرشقية النهضة
دقيًقا تحديًدا النهضة معنى تحديد إىل محتاجون بأننا االعتقاد إىل رجوعه مثل يشء إىل

مظاهرها. أظهر يف الكتابة نحاول أن قبل
والباحثني، الُكتَّاب من كثري فيه يخالفني تحديًدا النهضة أحدد أن الجائز من أنه عىل
فيه كثر موضوع يف أفكر أن قبل القاعدة أعدو أن أستطيع ال حال أية عىل أنِّي غري
أحدد أن استطاعتي يف أجد فلست كبريًا، اختالًفا النظر وجهات فيه واختلفت الجدل
استقراًرا ذهني يف اآلراء أشد به إيلَّ توحي ما مقتىض عن يبعد تحديًدا النهضة معنى
أن األول رأيني: من ثباتًا أشد هو ما اآلراء من اليوم ذهني يف أجد وما ثباتًا، وأكثرها
التي العامة الحاجات مقتىض عىل األساليب من تغري أنها من بأكثر د تُحدَّ لن النهضة
يساير أن يجب وجزئياتها مجموعها من األساليب تغري أن والثاني بالجماعات، تحيط
عىل القائمة السطوة عن بعيًدا ثابتًا النهضة أساس يصبح حتى واالرتقاء النشوء سنن

طبيعي. أساس غري
الرشق؟ يف نهضة أَِمْن وتساءلنا: الرأي هذا مقتىض عىل النهضة حددنا إذا أما
كثريًا تناولت كبرية نهضة بأسباب أخذ قد األدنى الرشق بأن نسلِّم أن إال يسْعنا لم
أن ننىس ال هذا بجانب أننا غري األوىل، القرون عن ورثناها التي العتيقة األساليب من
فاتها درجة يف تزال ال بأجمعه الرشق يف واألدبي العلمي الفكر أساليب تغري أن نذكر
هل تساءلنا: إذا أما العامة. النهضة مهيِّئات تكون التي األخرى األساليب من كثري فيها
نجيب أن نستطيع ال فإننا واالرتقاء؟ النشوء مقتضيات عىل النهضة أساليب ماشت
من لها ليس بنا محيطة بواعثها نرى التي الفوىض فإن املتفائلني، نزعة يريض جوابًا
األساليب وبناء القديمة األساليب تهذيب يف واالرتقاء النشوء روح نماِش لم أننا إال سبب
تتهدم عرص إال الواقع لدى االنتقال عرص وما انتقال، عرص يف بأننا نقول لهذا الجديدة.
النشوء لقواعد يكون أن غري من مستحدثة، أساليب محلها لتُحلَّ عتيقة أساليب فيه

والبناء. الهدم يف نصيب واالرتقاء
غمرات يف أننا باألْحرى أو بنهضة، بدأنا أننا لها محصَّ بنتيجة هذا من نخلُص
ذلك وأن ضئيٌل، القديمة وتهديم الجديدة أساليبها بناء يف واالرتقاء النشوء أثَر نهضة،
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نكون ال إننا بل االجتماعية، الفوىض من الرشق نهضة يغىش فيما األوحد السبب هو
بني مرتاوًحا النهضة بمستقبل يقيننا يجعل الذي هو السبب هذا إن قلنا إذا مبالغني

واليقني. والشك والتفاؤل التشاؤم
ما قدر وعىل الجماعات، وتأخذ بخناق الشعوب زمام عىل تقبض ُمثُل األساليب
األساليب تلك عىل تقوم التي النهضة منزلة تكون الفساد أو الرقي من املثل تلك يف يكون
بنهضتها نسميه فيما األدنى الرشق أمم انْتَحت األساليب فأيُّ الرضورة، بمقتىض
ومشاعرها تصوراتها يف َغْوًرا أبعد كان العديدة األساليب تلك من أسلوب وأيُّ الحديثة؟
يُْسلم السؤال هذا عىل الجواب أن خفاء وال نهضتها؟ تكوين يف أثًرا أبلغ باالستتباع فكان
وأثبت تغلغًال العام التصور يف أمعن كان أيِّها الرشقية النهضة مظاهر يف الحكم إىل بنا

يًدا. النهوض نحو النفوس هزِّ يف
العضوية الصفات تُورَّث كما والحضارة الفكر أساليب تُورَّث هل تساءلنا إذا وأما
وما تُورَّث، ال الفكر أساليب بأن نقول أن إال وسعنا ملا األنساب؟ القريبة السالالت من
القديم، العالم عن العرب وراثة يف نظرك مثل الرأي هذا حقيقة من يشء عىل يدلك
يف كان ما بقدر أنه تجد أنك غري اليونان. ورثة والرومان الرومان، ورثة فالعرب
حضارة أن تجد اليونانية، الحضارة أثر من الرومانية واالجتماعية السياسية األساليب
هذا يف السبب ولعل واليونانية، الرومانية باألساليب تأثًرا الحضارات أقل كانت العرب
ملا املغايرة تمام مغايرة أساليب عىل قامت جديدة بدعوة تأثرت قد العرب مدنية أن
الحضارة يف الدعوة هذه أثر من كان فيما اآلن نبحث أن لنا وليس األساليب. من سبقها
رضرها وأن رضًرا، كانت بأنها االعتقاد إىل بنا ينِْزع فيها القول إجمال كان وإن العربية،

العربي. التاريخ صفحات من صفحة كل يف بارزة ُصَوره ظهرت قد
هذه مختِلف يف والقانون الحكم أساليب بني الفرق يف تنظر أن عندك ويكفي
مما أكثر السياسية اليونان بأساليب أساليبهم تأثرت قد الرومان أن تجد املدنيات،
تلك روح من بيشء التأثر عن الحديثة األمم كل أبعد كانوا العرب وأن قوانينهم، تأثرت

األساليب.
هذه يف اإلفاضة إىل الشوق كثري كنت وإن والبيان، الرشح يف أستطرد أن يل وليس
مجاراة عن الرشق بأمم َقَعد الذي السبب حقيقة عىل تظهرنا التي التاريخية املقارنات
نميض لهذا الحديثة، حضاراتها إىل بها أسلمت التي األساليب انِْتجاع يف الغربية األمم
روح تغلغل هو القريب الرشق يف النهضة مظاهر أبنَْي بأن قانعني موضوعنا بحث يف
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العالم ورث ما أعظم معتقدي يف وذلك السياسية، الرومان وأنظمة الروماني القانون
ملقتىض املساِيرة الحديثة األساليب تضاعيف يف أُْدمج ما وأهم األَُول، أسالفه عن الحديث

الزمان. هذا يف الرشق بأمم أسبابها تحيط التي االجتماعية الحاجات

أنه عىل فيه فكرة فمن الرومانية، الحضارة يف كامًال تغريًا القانون يف الفكرة تغريت لقد
القوة من ولها الناس عىل سادت ذات أو شخص إرادة مجرد ألنه يطاع، أن يجب يشء
إىل اإلرادي؛ قانونها عىل االعتداء يحاول من كل عىل عقابًا تفرض أن به تستطيع ما
العام اإلدراك أو العامة اإلرادة تلك يمثل إنما القانون بأن الناس إىل توحي سامية فكرة
للحاجات خضوع هو إنما للقانون الخضوع وأن اإلنسانية، الجمعية روح من املستمد
بني املكافأة من أسلوب عن عبارة هو أو والجماعات، األفراد مصالح تتطلبها التي

املحسوس. الواقع ومقتضيات االجتماعية الحاالت
هذا عىل قائًما الدنيا تاريخ يف مرة ألول وأصبح القانون يف النظر تغري أن وبعد
ما كل يف املحتوم أثرها مؤثرة ظلت عديدة نتائج ظهرت الثابت، االشرتاكي األساس
ملرافق مالبسة النتائج تلك مضت ولقد الصور، من الحديث االجتماعي النظام يف ظهر
التي املدنيات كل يف أثر من لها لرتى كنت وما الروماني، العرص بداءة منذ الحضارات

قبل. من األرض هذه فوق وفنيت قامت
والنشوء، االشتقاق مطاوعات فيه يشء القانون بأن االعتقاد النتائج تلك أول كانت
تمتد أن اإلنسانية لإلرادة وال للعقل ليس مصادر من املستمد الجامد باليشء ليس وأنه
يقوم الذي التصور ذلك سوى ليس القانون بأن االعتقاد فإن تغيري. أو بتبديل آثارها إىل
بالناس أدى قد غريه، عىل إرادته فرض يف األقوى بحق ليس وأنه العدل، نسميه ما عليه
وأنه والبيئات، الحاالت مقتىض عىل وينشأ ينمو يشء القانون أن محصله آخر معتقد إىل
بلوغ من الناس إليه يتطلع ما وبني بينه األُلفة تتم حتى متغريًا يميض أن من بد ال

العامة. اآلداب يف املثىل الغاية
التصور نقيض عىل فكان برمتها القديمة املدنيات خالل القانون تصور أما
من مجموعة فإما أمرين: أحد عن يخرج لم العصور تلك يف القانون فإن الروماني،
من مجموعة وإما بأمرهم، املستبدين واألمراء الفاتحني تعصب يفرضها اإلرادات مختِلف
املوكَّلني اآللهة إرادة أنها عىل وتؤخذ تصوًرا، الغيب عالم من تستخلص والنواهي األوامر
يعرتيه وال تغريُّ ينتابه ال ثابت يشء القانون بأن الرأي ذاع هنا من العالم. هذا بأمر
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القوة تفرضه ملا املبارشة النتيجة بأنه لالعتقاد مطاوعة إال الرأي هذا ذاع وما أبًدا، تبديل
فلم القانون بطاعة مْلَزمة بأنها قانعة الجماعات مىضُّ أما الناس. رقاب عىل املتسلطة
تفرضه التي القوة ألن بل والعدل، الحق ملقتىض مساير ذلك بأن االعتقاد إىل راجًعا يكن
الروماني العرص سبقت التي األعرص طول القانون ظل لهذا مقاومتها، يمكن ال عليهم

يغشاه. تبديل وال ينتابه تغيري ال َمَواتًا، جامًدا تقليًدا
قانون عن به خرج الذي والتقليد الوراثة لحكم خاضًعا اإلنسان مىض هذا عىل
القانون بأن ُموِقنة الجماعات وظلت األوىل، الهمجية عصور يف اإلنسانية الجمعيات
وعدل حق ألنه ال إطاعته، عليهم الواجب وأن إرادتهم، عن خارجة إرادة عليهم تفرضه
وحينذاك الوارفة، بظاللها الرومان مدنية العالم ظلََّلت حتى األقوى، إلرادة تنفيذ ألنه بل
كل يف الراقية البرشية الجمعيات سارت الرومان أَثَر وعىل القانون، يف الفكرة تغريت
يف َفرَّخت َمْن أول اليونان بأن القول ينايف ال هذا أن عىل الحديثة. الحضارات عصور

مبتكرة. قواعد عىل الترشيع ُجْرثومة عقولهم
تنظر التي الجماعات فإن القانون، يف الفكرة تغريُّ اقتضاها أخرى نتيجة هنالك
وال والقوة، األَثََرة لسلطان وال األفراد إلرادة خاضًعا ليس بأنه القانع نظر القانون يف
االجتماع، حاجات بها وتقيض العقل يها ينمِّ أداة أنه عىل فيه تنظر بل الغيب، ملوِحيات
ل مكمِّ بآخر االعتقاد هذا تْشَفع أن من بد ال للنشوء؛ قابًال للنماء خاضًعا يصبح وبذلك
فإن للقانون، نتاًجا ليست اآلداب وأن العامة، اآلداب تلده إنما القانون أن هو له،
تجده فلن لالرتقاء، خاضع للنشوء قابل يشء بأنه اليقني نظرة فيه نُظر أينما القانون
تتطلب ما وبني تضاعيفه يف الكامنة خصائصه بني ناحية من يكافئ سبيل يف سائًرا إال
مطلًقا يَْطِفر ال القانون أن غري العصور. من عرص كل خالل املبادئ من العامة اآلداب
هوادة يف يميض بل الخياليُّون، إليها ويدعو الفالسفة، ينُشدها التي وامُلثُل الغايات إىل
ما، جماعة يف األعظم السواد يمثلها العامة اآلداب ملطاليب مسايًرا النشوء وتؤدة الحكمة

املنْتقاة. الطبقات عقول يف محصورة العليا واملثل الغايات تصورات تارًكا
معنوية قوة عن عبارة القانون وأصبح املبلغ، هذا القانون يف الفكرة بلغت أن وبعد
طاعة يف الفكرة سايرت ما؛ جماعة يف العامة اآلداب إليها تستحيل التي الصور تلك تمثل
آخر، ليشء ال لذاته باحرتامه االقتناع ناحية عىل فَحَمَلت الحال، ذلك مقتىض القانون
مصالح عىل للمحافظة الواقع لدى رة مسخَّ القانون صيانة عىل القائمة القوات وأَْضَحت

عليه. الخارجة األقلية ضد له الخاضعة األغلبية
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بأن الناس فشعور القانون، يف النظر تغري اقتضاها التي الثالثة النتيجة أما
كيانها عىل حفيًظا القائم الجماعة، مصالح لصيانة ر املسخَّ الحارس أصبح وقد القانون،
أن َحذََر حمايته، سبيل يف يستطيع ما فرد كل يبذل أن يجب مقدس يشء وحقوقها؛
مقتىض وعىل األوىل. العصور يف تحكمت ما بمثل فيه تتحكم فاسدة نزعات تجتاحه
االستبداد تسلَُّط ومصالحهم الناس رقاب يف تتسلط عمياء قوة القانون يصبح لم ذلك
يراها التي بالوسيلة عنها يدافع أن فرد كل حق من عامة منفعة أصبح بل والَعْسف،

حرمتها. عىل االْفِتيَات تحاول طامعة يد إليها امتدت ما إذا ناِجعة
الخضوع يتطلب ما بأن إليهم توحي تصورات األفراد بعض رءوس ىف تقوم ولقد
لهذه كان أنه غري مشاعرهم. إليهم به تنزع ما تنايف قوارس اإللزام رضوب من للقانون
إال ينتجه لم تحدثه تزال وال أحدثته الذي الشجار فإن عظمى، نتائج السلبية الحاالت
مصالحهم يف النظر حيث من الناس تصورات يف وتطوٌر القانونية الفكرة يف ارتقاء
التي األصلية الفكرة يف تؤثِّر ال لندرتها وهي الحدوث، نادرة الحاالت هذه أن غري العامة.
مبلًغا تبلغ أن املستطاع من ليس أنه فكرة القانون، ناحية من الحضارات عليها تقوم
االلتزامات أن مذهب أفرادها من األعظم السواد يعتنق أن غري من ثابتًا، الحضارة من
الطاعة هذه أن معناها بل القارسة، الطاعة ملجرد القانون طاعة معناها ليس القانونية
الدفاع وأن روحية، وال زمانية قوة من خوًفا ال الذاتي االختيار بمحض تكون أن يجب

الجماعة. أفراد من فرد كل عىل واحد وحمايته القانون عن
القانون أن هي أخرى فكرة تِبَعتْها املبلغ هذا القانون يف الرومانية الفكرة بلغت وملَّا
بد ال وأنه االجتماعي، الكل مصالح عىل حفيظًة تقوم التي القوة تلك عن عبارة دام ما
املجتمع؛ حاجات تتطلبها التي األُلفة بتلك تضاعيفه يف ليحتفظ متطوًرا يميض أن من
من املنتقاة الطبقة يد باألحرى أو األمة، يد غري يٌد القانون تََمسُّ ال أنه ذلك عىل ترتب

املرشوعة. الوسائل من الحريات تتطلب ما مقتىض عىل انتخابهم بعد أفرادها
مما الضد عىل الروماني، النمط عىل القانون يف التفكري سلسلة إليه أدت ما هذا
فإن عادًال، يكون أن عىل الفرد سلطة مذهب منهم أيد ومن الُكتَّاب، خياليُّو به قال
هذه أيدت ولقد األفراد. عدل عىل الجماهري استبداد دائًما تفضل كانت الرومانية النزعة
العديدة الرومانيني تجاريب دلت فقد العصور، كل يف بارزة ظلت أخرى نظرية النزعات
فيه تُفني والِجالد الرصاع من حدٍّ إىل بها تذهب قوة االجتماعية املساوئ يف أن عىل
الجمهورية عرص طول الطبقات بني الرصاع بتاريخ ذلك عىل يُستدل كما األخرى، إحداها
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العام التصويت نظام فإن املساوئ من الجماهري حكم يف كان فمهما واإلمرباطورية،
يمهد الذي الجو ذلك يف بها يلقي حيث االجتماعية، املساوئ أمام التناحر مجال يُفسح

غريها. عىل تسود لكي البرشية النزعات ألقوم السبيل

قامت التي الثانية الركيزة بل الثاني األساَس القانون ر تصوُّ بعد الحرية ر تصوُّ كان
من لإلنسانية يَُقوم ال ر تصوُّ أنها عىل الحرية الرومان أخذ الرومانية. الحضارة عليها
التقديس منزلة منها ينزل أن غري من جماعة أو فرد نفس يف ُمثْىل غاية أو ساٍم معنًى
اإلنسان حقوق من حق أول بأنها بل االجتماعية، الحياة مقومات من بأنها واالعتقاد
حية ُروًحا النفس يف يبعث ثابت ر تصوُّ الحرية بأن اعتقدوا أنهم أجل ومن الطبيعية.
لهذا والفناء؛ البقاء حيث من املذاهب حكم عليه يجري أن يجوز بمذهب وليست أبًدا،
الطبقات بها قامت التي املعارك أن تجد ولهذا بالتعاريف، يحددوها أن عليهم استعىص
األطراف بَة ُمَشعَّ الدفاع هذا يف سلكتها التي والسبل حريتها عن الدفاع سبيل يف الرومانية
الحلقات هذه من َحْلقتني إال اليهود وتشتيت قرطاجنة تحطيم كان وهل الحلقات، كثرية

العديدة؟
الحرية بأن االعتقاد هو الرومانية األمة تصورات حوله من دارت الذي املحور كان
انتزاعه يف سلطة من ألحد ليس وأنه الجماعة، ن بتكوُّ أو الفرد بقيام يقوم طبيعي حق
َمُقوًدا الفرد يميض أو الجماعة تميض أن يف الحرية حق هو ذلك أطرافه. من انتقاصه أو
ويف الحياة، يف به تحيط التي الحاالت تكييف من ضمريه به إليه يوحي ما بمقتىض

العام. القانون حدود يف شاء كيفما له تَْسنَح التي الفرص توجيه
يف الفرد حرية عن عبارة وهي اإلرادة، حرية فثالث: الرومانيني عند الحريات أما
وحرية املثىل. اآلداب لغايات تصور من نفسيته تحتمل ما مقتىض عىل أفعاله تحديد
يَُعوقه أن غري من عقله، موحيات وجل وال خوف بال يتبع أن يف الفرد حق وهي الفكر،
حق وهي السياسية، والحرية ونزعاتها. الجماهري ُكْرِهيَّة وال السلطات تدخل ذلك عن
القوانني وضع يف يشرتك أن ويف االختيارية السلطات َعْسف من يتحرر أن يف الفرد
هي الثالث الحريات هذه أن يف شبهة وال املقتضيات، تتطلبه قاَلب يف صبِّها يف أو العامة

حريتها. لكامل حائزة لتكون الجماعات تتطلبها التي املثىل الغايات
ينتهي أن من بد ال شيئان القواعد هذه عىل الحرية ر وتصوُّ القانون يف النظر إن
تاريخ ن يكوِّ بينهما الِجالد أن يف ِمْرية وال البقاء، عىل والتناحر الِجالد إىل األمر بهما
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العرص بداءة منذ متالزمنْي والحرية القانون أساس عىل قامت التي الحديثة املدنيات
أو اآلخر، عىل أحدهما بانتصار ينتهي لن والحرية القانون بني التناحر أن عىل الروماني.
الحرية عىل انترص إن القانون فإن مقامها، أخرى لتقوم املدنية صور من صورة تنتهي
القاعدة أما فوىض. األمر أصبح القانون عىل الحرية انترصت وإن استبداًدا، أصبح
فتنحرص أخرى، جهة من وتالزمهما جهة، من والحرية القانون تنازع يف الصحيحة
يسري الحياة قوة من قسًطا عليه تحفظ التي املهيِّئات بكل القانون تُِمدُّ الحرية أن يف
النظام من بقسط الحرية يمد القانون أن حني يف واالرتقاء، النشوء مدارج يف دائًما به
وأما فباٍق، املبدأين بني النزاع أما فوىض. انقلبت تْه تعدَّ إن الذي الحد عند دائًما يوقفها
املدنية مثل وما اإلنسانية، األشياء طبيعة تقتضيه األمرين وكال فخالد، بينهما التالزم
يف أن فكما الطبيعة، مظاهر يف املادية الدقائق كَمثَل إال االجتماعية الحياة مظاهر يف
بغري لها بقاء ال املدنية كذلك بغريهما، الدقائق لكيان بقاء ال ودفع جذب قوَّتَْي الدقائق
لغريها يتفق ال ما التأليف قوة من فيها تنافرها عىل القوى وهذه والحرية. القانون قوَّتَي

واالجتماع. الطبيعة عاملي يف
فهم الحرية نَُرصاء وأما املحافظون، فهم التاريخ أدوار كل يف القانون نَُرصاء وأما
ولو الرومانية القواعد عىل تقوم حضارة كل أحشاء يف قائمان الحزبان وهذان األحرار،
األحوال، بعض تأثري وتحت األحيان بعض يف االجتماعي النظام طبيعة تظهرهما لم
اليوم حتى آثارها تزال ال نتائج الرومانية الحضارة يف الحزبني هذين لوجود كان ولقد

الحديثة. املدنيات جبني يف بارزة

الذي العرص بعد قامت التي للحضارات الروماني الترشيع خلَّفها التي اآلثار هي هذه
نهضتها يف الحديثة األمم انْتََجَعتْها التي األساليب هي وتلك الرومان، مدنية فيه اْزَدَهت
خالل األدنى الرشق أمم اقتبستها عامة مبادئ إال األساليب وتلك اآلثار هذه وما القريبة.
أظهر الواقع يف وهذا أساًسا، الحديثة لنهضتها لتجعلها السنني، من الفارطة الخمسني
وحريات حريتها، يحدد وللجماعة الجماعة من قانون اآلثار، من الرشقية النهضة يف ما
لألمم ويهيِّئ البقاء بأسباب يمدُّهما الناحيتني بني ورصاع الحياة، بأسباب القانون تهيئ

واالرتقاء. النشوء سبل
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الجماهري ومدنية الفرد مدنية

اإلنساني التقدم تاريخ يف التفكري مئونة ُمون يَتََجشَّ الذين الحديث العرص كتاب كل يرى
الفكري، النضوج حيث من األرض أقلَّتْه شعب أرقى هو القديم اليوناني الشعب أن
الفلسفة موضوعات من موضوع يف ذاع رأي من وما العلوم، يف ابْتُكر يشء من فما
ذلك حتى اليوناني. الفكر تاريخ يف بداية له وتجد إال الكثرية مذاهبها أو نظريتها أو
ندَّعي الذي العلمي اليقيني األسلوب ذلك عرش، التاسع القرن مفاخر من يعد الذي اليشء
يف ظاهًرا جليٍّا تجده رشحه؛ من أول أنه والحقيقة وضعه، من أول كونت أوغست بأن
بني فرق كبري وأيُّ التاريخية. تيوسيديديس مقدمات ويف العلمية أرسطوطاليس مباحث
من فرنسا يف السوربون أعالم اليوم إليه يدعو ما وبني تيوسيديديس مقدمات يف تجد ما
العرص اثو بحَّ بها يمتاز َميْزة أية بل التاريخ؟ مْعِضالت بحث يف العلمية الطريقة ي توخِّ
الطبيعي التاريخ أو املنطق رشح يف اها توخَّ التي طريقته يف أرسطوطاليس عىل الحديث
وصدق املشاهدة إىل املستندة الحواس طريق من يأتيها بما إال تؤمن ال وهي األخالق أو
أرقى هو القديم اليوناني الشعب أن معتقدين شذوذ بال الكتاب يميض لهذا االختبار؟

عرش. التاسع القرن خالئف إىل األسالف من األرض شعوب
منذ يْرتَِق لم اإلنسان بأن لنقرر البحث هذا يف مضينا نحن إذا نستند هذا عىل
وعرشين خمسة مدى يف فاإلنسان العقلية، الكفاءات يف اليوم حتى األول اليوناني العرص
التي العقول كأكرب وسقراط وأفالطون أرسطوطاليس إىل يتطلع يزال ال الزمان من قرنًا



الحديثة املدنية معضالت

أن نريد ما يف إليه نستند بنيِّ بالغ ذلك ويف تاريخها، عصور كل يف اإلنسانية أنبتتها
هذا. بحثنا يف إليه نذهب

اإلنسان ُرِقيِّ يف تنظر أن أردت أنت إذا تْعُكف أن يمكنك ذاته الرأي هذا وعىل
القديم اليوناني الشعب أنجبهم أفراد بضعة لنا رضبها التي األمثال فإن األخالقي،
منهم بأقل لسنا أننا هذا يف والسبب السلوك. آداب يف اليوم حتى امُلْحتَذَاة األمثال تزال ال
كانوا يعتقدون، كانوا ولكنهم نعرف ألننا بل واألخالق، اآلداب من علينا يجب بما معرفة
الذين فهم قوًال، ال عمًال الفضيلة سبيل اتِّباع عليهم يحتِّم الواجب أن يف ثابت يقني ذوي
بخمسة الوجود عالم إىل هكسيل يأتي أن قبل الدِّين يف هكسيل األستاذ تعريف ذوا نفَّ
األخالق من األعىل امَلثَل إجالل هو «الدين أن عرفوا الذين هم الزمان، من قرنًا وعرشين
عرش. التاسع القرن أستاذ هكسيل يقول كما الحياة» يف تحقيقه عىل العمل ومحبة
ليس العملية الشئون «يف أرسطوطاليس: األخالقيني فالسفتهم شيخ لهم قال الذين وهم
ال بالفضيلة يتعلق ففيما تطبيقها، هو بل بالقواعد، نظريٍّا العلم هو الحقيقي الغرض
واستعمالها. حيازتها عىل النفس رياضة ذلك عىل زيادة يلزم بل هي، ما يُعلم أن يكفي
يقول كان كما ت، الستحقَّ أخياًرا تجعلنا أن عىل وحدها قادرة والكتب الخطب كانت ولو
ما كل الحظ لسوء ولكن األثمان، بأغىل تُشرتَى وأن الناس كل يطلبها أن تيوغنييس،
الخري، يف الثبات عىل كرام فتيان بعض عزم تشد أن هو الصدد هذا يف املبادئ تستطيعه

بعهدها.»1 وفيٍّا للفضيلة صديًقا بالفطرة الرشيف القلب وتجعل
مثال من تجد ال اليوم حتى أوروبا ورشقي آسيا يف إغريقية شمس أََفَلت أن ومنذ
والفنون واألدب العلم من تراثًا اإلنسانية أورث الذي املجيد الشعب ذلك مثال إال تحتذيه
أنه عىل اإلنسان به يفخر مما هو بل قبيل، دون َقِبيٌل وال شعب، دون شعب به يفخر ال
الذات إنكار ومن النفس رقي من يبلغ أن مستطاعه أن مثًال الخالد للكون رضب إنسان

اليونانية. املدنية عصور يف الوضاحة قراطية السُّ اآلداب حد
القديم اليوناني الشعب بها بزَّ التي الكامنة الخفية األسباب يف البحث تركت فإذا
يقول ما إىل تلجأ أن إال ُغلَّتك يَنَْقع يشء عىل تقع أن استطعت مَلا قاطبة، األرض شعوَب
صفات إىل يرجع هذا يف السبب أن من الزمان هذا يف النُُّشوئيني من الوراثة علماء به

العربية. الطبعة عن نيقوماخوس، إىل األخالق لعلم مقدمته يف هيلري سانت بارتلمي مقدمة عن 1
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بها ُخصَّ كَوْحدة تالشت حتى فشيئًا شيئًا مِعينها نضب ثم الشعب هذا يف تُُووِرثت
القدماء، اليونانيني بدم دمها تََخالط التي الشعوب بقية عىل وتوزعت اليوناني، الشعب
أينما اليوم حتى يزالون ما أفراد بضعة يف حني إىل حني من بوادرها تظهر كوراثة أو
إذا ولكنك الوجود. هذا ظلمات يف وُهداتها اإلنسانية إجالل موضع كانوا وحيثما ظهروا
الشعوب كل عن القديم اليوناني الشعب ميزت التي الظاهرة األسباب يف البحث إىل لجأت
واضح سبب عىل تقع أن أمكنك الحديث االجتماع علم عىل بحثك يف وعرَّجت استثناء، بال
نظرك يف تظل التي املسألة هذه إزاء أسباب من تعرف أن تريد ما رس عىل يوقفك جيل
اجتماعية ناحية من أسبابها يف النظر عن بعيًدا دمت ما معقدة ومعضلة وعًرا لغًزا
له مبيِّنني األمثال له ضاربني املوضوع حول بالقارئ نلف أن نريد ال أننا عىل رصفة.
له: لنقول الطريقة هذه ضد إىل بحثنا يف نذهب بل النتيجة، إىل به لنخلُص األسباب
كل يف منها أقوى اليوناني العرص يف كانت االستقاللية الفردية أن يف ينحرص الفرق إن
فوق وهي الحديث، العرص هذا طابع هي االجتماعية االشرتاكية أن كما املدنية، عصور

الحديثة. األعرص يف الجماعات فيها ت تمشَّ التي للطريقة محتومة نتيجة ذلك
اليوناني الشعب األخص وعىل — القدماء عليها يُحسد التي الفضائل أكرب من إن
بحياة التأثر عن وبُعدها وعمًال فكًرا واستقاللها الفردية الذاتية بروز هو — القديم
الفلسفة من طريقة عىل َعَلم كفيلسوف ظهر منهم الفيلسوف أن تجد لهذا الجماهري،
يف املوت ذاق ولو تصوراته عليه وتميل عقله به إليه يوحي فيما اليقني ثابت ومىض
أنهم الناس يُْفهم أن يحاول حياته طوال مىض ألنه سقراط يمت ألم مبدئه، سبيل
كيف تَر ألم الجهل؟ عىل برهان وأكرب النفس مفاسد أكرب والغرور الدعوى وأن جهالء
إذا حتى ريشه عن عرَّاه ديًكا مخفيًا ألفالطون األكاديمية باب عىل ديوجينيس جلس
«هذا قائًال: القاعة وسط إىل بالديك رمى أَنَْسل حيوان بأنه اإلنسان أفالطون عرَّف ما
له تالميذه حب يبلغ كان الذي العظيم الرجل ذلك حينئذ وأفالطون أفالطون»، إنسان
إذ أرسطوطاليس حديث أتاك وهل املرئية؟ غري ملعبوداتهم الصالحني العباد حب مبلغ
كتب غيابهم فرصة انتهز إذا حتى فرتكهم الطلبة، بعض فأهانه أفالطون أستاذه ناقش
أوىل فأيهما اختلفا فإذا الحق، ونحب أفالطون نحب «نحن الجملة: هذه السبورة عىل
جالس وهو املقدوني اإلسكندر إزاءه وقف إذ ديوجينيس حديث عرفت وهل باملحبة»؟
أم صالح أنت هل فأجابه: ترهبني؟ هل وسأله: فيه يعيش كان الذي برميله بجوار
مني تريد هل وسأله: صالح؟ رجل وأنت أَْرَهبُك وكيف قال: صالح. بل فأجابه: رشير؟
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اإلسكندر أتباع بعض فهمَّ الشمس. وبني بيني ُحْلت ألنك قليًال تحول بل ال، فقال: شيئًا؟
ديوجينيس»؟ أكون أن لتمنيت اإلسكندر أكن لم «لو قائًال: فانتهرهم بإيذائه،

عقائدهم ثبات وعىل الفردية، شخصياتهم تكوين عىل البسيطة األمثال هذه تظهرك
كانوا الكلبيني أن علمت أنت وإن غريهم. يعتقده ما إىل ناظرين غري عقولهم تريض التي
الفئة تلك بعُد وهم جاًها، الحطام يف وأعظمهم ثروة األرض أهل أكثر أنهم يعتقدون
التفكري من نوبة وألخذتك العجب من يشء لتوالك امُلْدِقع؛ الفقر عيش تعيش كانت التي
بأنهم تقتنع حتى للثروة وضعوه الذي تعريفهم عىل تقف أن تلبث ال ولكنك العميق،
بطون العاملني وأندى ا أكفٍّ وأسخاهم كعبًا املكارم يف وأعالهم نفًسا األرض أهل أسمى
يف وأْمَعنَهم عدًما وأشدهم فقًرا الناس أشد كانوا وإن العربي، الشاعر يقول كما َراٍح،
يعيش أن يستطيع التي األشياء عدد يف تنحرص اإلنسان ثروة بأن يقولون الَخَصاصة؛
غرابتها عىل الفكرة وهذه الثابت. الحق من كثري فيه تعريف وهو إليها، احتياج بغري
أحكامها يتَّبعون أفراد يعتنقها ولم تعْش لم املدنيات كل يف املألوف عن بعدها وعىل
تبلغ لم الفردية الشخصية أن هذا يف والسبب القديمة، اليونان بالد يف إال قوًال ال فعًال

يقولون. كما بحق الذهبي العرص ذلك يف إال تكوينها تمام
ثابت معتقد يف الفردية شخصيتهم كوَّنت التي الخفية األسباب بعض لك تمثل
الفساد من نَْزٌر توالهم آلهة أبناء بأنهم يعتقدون كانوا عاكفني، عليه يمضون كانوا
قردة أبناء بأننا فنعتقد العرشين القرن يف نحن أما االنحطاط، من نصيب وانتابهم
ونزعاتهم، نزعاتنا بني الفرق من تجد ما وبمقدار واالرتقاء. النشوء أسباب يف آخذين
جوف يف الفردية الشخصيات فيها فنيت التي نظاماتنا بني التباين تجد املعتقَديْن، وبني
هذا وعىل الفردي. االستقالل قوة يف الجماهري فيها فنيت التي نظاماتهم وبني الجماهري

الجماهري. مدنية هي الحديثة مدنيتنا إن نقول أن الحق من وبكثري نستطيع
بة املشعَّ نواحيها يف فكرك وأَِجْل الحديثة، املدنية جهات مختلف يف نظرك قلِّب
تأثري عن بعيًدا وعقله بذاته املستقل الفرد أثر عىل تقع أيها ففي الكثرية، ونظاماتها
االجتماعية النظامات تاريخ من التأمل يف تقضيه مستفيض بحث يف امِض بل الجماهري؟
لم منها أيٌّ عميقة: تأمل نظرة فيها تنظر أن بعد وقل ذلك، وغري وحربيًة وقضائيًة أهليًة
وإشباع الجماهري مآرب لقضاء تُستعمل آلة إىل الفرد حماية عىل العمل من آيته تنقلب

الكثرية؟ شهواتها
لها الغرائز من كغريها وهي اإلنساني، الَخلق يف الثابتة الغرائز من القتال غريزة
هذه أن غري األولني، آبائنا عن املوروثة الصفات من فهي الحيوان، عالم يف بداياتها
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أن عىل القديمة األعرص يف األمم تكونت إذا حتى انتقالية، وجوه عدة يف تكيفت الغريزة
واحدة، ومشاعر ونزعات واحدة مصالح أفرادها بني وتجمع املدن تسكن أمًما تكون
ويقومون أعدائها غارات عنها لريدوا املدنية سكان من جزء تكوين فكرة ذلك مع نشأت
يكونوا لم الذين الفاتحني، بمطامع التخريب يد تنتابه أن كيانها وعىل نظامها عىل حراًسا
فيهم املوروثة القتال غريزة لنزوات إرضاءً إال الناس من غريهم بالد يدوِّخوا أو ِليفتحوا
املدنية، مدارج يف الثابتة بقدمه اإلنسان رضب أن وملا الخفية. عواملها حركتها كلما
كل ضمري يف الغريزة َوْهُي َهَمس كربى، جماعات فكونت الصغرية الفصائل واتَّحدت
من أوتي ما وبكل والعطف الحب يد يُمدَّ بأن ُمْلَزم بأنه الجماعات تلك أفراد من فرد
كما بهم، صلة عىل يكن لم ولو لها تابع هو التي األمة أعضاء كل إىل االجتماعية غرائز
مدائن داخل جماعات يعيشوا أن عىل البرش مصالح تكونت وملا داروين. مة العالَّ يقول
والفتح القتال غريزة يقاوموا أن أخرى تارة فيهم الغريزة وحي همس األوىل، العصور
تَُقْم ولم األفراد، لحماية أداة تكون أن عىل الجيوش فتكونت بالذات، االحتفاظ بغريزة
كثري يف حصل كما ما، ناحية من واقًعا الخطر تخيل أساسها وكان إال هجومية حرب من
العصور يف الجيوش تتكون ما أكثر أن تجد هذا من الضد وعىل التاريخ. عصور من
خدمة هو إنما املدنية؛ ظالم يف سيوفها تَْربُق أو األفق يف حرابها تلمع ما وأكثر الحديثة،
إال له سبب ال اعتداء األخرى الشعوب حرية عىل واالعتداء املوهومة، ومصالحها الجماهري
ما وأشد تنتجها. التي الجماهري حاجة عىل تزيد ومصنوعات ملتاجر جديدة أسواق فتح
الجماهري هي إنما الحديث العرص يف امُلنِْتج أن علمت أنت إذا الرأي بهذا اقتناًعا تكون
يعود استقالًال بعملهم استقلوا الذين األفراد ال األموال، رءوس عىل متطفلة تعيش التي

غريهم. دون عليهم يدهم عمل من ينتج الذي الربح كل به
املستقل الفرد لحماية املاضية األزمان يف القضائية والنظامات القوانني ُوضعت
توضع فلم الكثرية ونظاماته الحارض عرصنا قضاء أما الجماهري، بحياة التأثر عن بذاته
الفرد عىل إال فيها خرسان ال حماية األموال رءوس وأصحاب االحتكار رشكات لحماية إال
يف صدرها القوانني له أوسعت الذي الحديث النقابات نظام وما الذاتي، استقالله وعىل
االنتقال إال بيشء منها القانون تبدل وما املدنية، محن من جديدة محنة إال األخري العرص
الجماهري حماية فالنتيجة العمال، جماهري حماية إىل الرشكات جماهري حماية من

الفرد. استقالل عىل والقضاء
والعرص القديم العرص نظامات بني وقارن السياسية النظامات إىل معي ارجع ثم
وبني والحكمة العلم بني جمع رجل وهو كسولون، وسيايس مرشوع بني قارن الحديث،
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سيايس وبني علمه، به إليه يوحي وما حكمته عليه تمليه بما الشعوب سياسة عىل العمل
الحكم منصة يعلو أن إال الوجود يف يشء يهمه ال الحديث العرص سياسيي من انتهازي
العرص سيايسَّ إن ممكن. طريق بكل عليها يحافظ أن عىل عامًال استطاع ما ويظل
ه تسريِّ بأن القانع الجاهل موقف يقف أن من أكثر حكمة إىل وال علم إىل يحتاج ال الحديث
يعلم أن يريد ال هو به. تُلقي سوف َمْهَواة أية يف وال تجتاحه أين إىل عالم غري العنارص،
ليعرف حوله من القائمة الحاالت يدرس أن إال شيئًا العالم يف يعرف أن يهمه وال يشء من
كذب من به يتقيها أن يستطيع بما ليتَّقيَها الغد يف الجماهري رياح تَُهبُّ سوف أين من
سالحه. بقوة الجماهري شهوة يَْقَمع أن الظروف له هيَّأت إن قوة إىل مواربة إىل خداع إىل
مسئول أنه يعلم وال تعليمية، إرشادية مهمته أن الحديث العرص سيايسُّ يعلم ال
استقالل أن يعرف وال تشعر، بل تعقل ال الجماهري أن يَْفَقُه وال الجماهري، مصالح عن
من شيئًا يعرف ال مًعا، ومعلم كمرشد منه يُطلب ما ُل أوَّ بمصالحه والتضحية رأيه
من عليه ما بحق الجاهل فهو العلم، إرشاد عن بعيد الفلسفة، حكمة عن بعيد هو هذا،

املسئولية.
مدنية الحديثة، املدنية صورتها عىل االجتماع نظامات بقية تتبَّعت إذا الحال وهكذا
املنظمة الجماعات دولة عليها لتقوم دولته َداَلْت قد الفرد أن تجد فإنك الجماهري،
القضاء يف إال يشء يف لها أثر ال االستبدادية املبادئ من ملجموعة نظامها يف الخاضعة
عليه. الِقَوامة نحسن ولم القديمة املدنيات عن ورثناه الذي املرياث ذلك الفرد، حرية عىل
مستقبل يف تنظر أن تستطيع ال البحث يف نفسك أجهدت ومهما فكرت مهما أنك عىل
حرية تقدس كفرد ضمريك إليها ويطمنئ العلمي معتقدك عنها يرىض نظرة اإلنسان
السائدة الحارض نظامها من الحديثة املدنية جماعات تبدلت إذا إال غريك، وحرية نفسك
أكاد أنني عىل ومواهبه. كفاياته ي وينمِّ الفرد حرية يكفل بنظام الجماهري روح فيه
الفرد استعباد عن فيه نرجع أن مستطاعنا يف كان الذي الزمان بأن القول حد إىل أَتََطريَّ
بهبوطه «نيتشه» عند زواتوسرتا انحطاط بدأ وكما أجله، انقىض قد الجماهري لسلطة
استقالل من الحال انقالب أن أعتقد كذلك اإلنسانية، املدنية عالم إىل املوحش الجبل من
سوف َمْدَرج أول االجتماعي النظام يف الجماهري استبداد إىل القديمة املدنية يف الفرد

والسقوط. الفساد مهاوي إىل املدنية قدم فوقه من تنزلق

١٩٢٦ – القاهرة
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وف يعقوبرصُّ

البيولوجيا علم يف أثره – وذكرى صورة

عامة صورة (1)

كتابه وكان موته، بعد مؤلفات من خلَّف ما نرش إىل أصدقاؤه هبَّ اسبينوزا تويف أن بعد
يكد ولم الناس، يف ويُنرش ليُطبع األصدقاء اختيار عليه وقع ما أول بوستيوما» «األوبرا
ولم العظيم، الراحل آثار يناهضون وثقاًال ِخفاًفا الالهوتيون هبَّ حتى الكتاب هذا يُنرش
أنه زاعمني الكتاب عىل لعنتهم الالهوتيون صب حتى ١٦٧٨ سنة فرباير ٤ يوم يأِت
عىل يمِض ولم اليوم.» حتى العالم ُخلق أن منذ مثيل من له يظهر لم «تجديف كتاب
السبينوزا يقام ألن العقول وأُعدَّت النفوس تهيأت حتى الزمان من قرنان الحادث هذا
أكرب املايضومن القرن عظماء أحد «رينان» يدشنه أن الحظ حسن من كان تذكاري أثر
ميدان عىل اسبينوزا منها يُِطلُّ كان التي النافذة إىل بإصبعه مشريًا النرصانية، مؤرخي

قائًال: بافلجوين

األرض. يف مكان أي إىل منه النافذة هذه إىل أقرب كان هللا لعل

الراحل بأستاذي ألتقي أن اعتدت حيث كنت ،١٩٢٧ سنة يوليه ١٠ األحد، يوم ويف
أكد ولم دقائق، ببضع نعيُه سمعي إىل وصل أن بعد رصوف يعقوب الدكتور العظيم
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هللا «لعل نفيس: يف فقلت رينان حكمة إىل الذاكرة بي رجعت حتى حجرته أمام أقف
األرض.» يف مكان أي إىل منه الحجرة هذه إىل أقرب كان

مكان من هللا، إىل أقرب هو أو إليه، أقرب هللا يكون أن يمكن األرض يف مكان وأيُّ
واألبعدين األقربني وحب والسماحة الريضِّ والُخلق والعطف والعرفان بالعلم يفيض
أكثر بأنه قريب يحس فال فيه، تساوت قد البرشية العالقات منازل كأن السواء، عىل
من عالقة أية أو أدب أو علم رابطة فيه حلَّ بمن تجمعه غريب من رًحى وأوصل دنوٍّا
معروف أو يُرَجى أمل إىل حاجة يف إزاءها بأنه فاٍن برش يشعر التي الدنيوية العالقات

يرسي؟
أظهر يف بعُد وهو األجل بُدنُوِّ يُِحسُّ العظيم الراحل األستاذ كان هل شعري! ليت
إىل يدعى ألن قريب بأنه إليه يوحي نفسه صفاء كان أم وِجْسمانيٍّا؟ عقليٍّا القوة مظاهر
يف مرصعه يوم تقدمت التي الثالثة األشهر خالل به التقيت كلما فيحدثني الثاني العالم
لجنابه هللا يختاره أن قبل حجرته يف وإياه كنت األثري؟ ويف هللا ويف والفناء والخلود املوت
ال كان رأي فيها ويل العربية، الحضارة تاريخ يف الكالم بيننا وجرى أسابيع، ببضعة
زلنا وما والبحث، القراءة بكثرة له والتمكني فيه امليض عىل تشجيعي عن األستاذ ينفك
حضارة يف اليونانية الثقافة أثر يف الكالم لنا َعَرض حتى موضوع إىل موضوع من نتنقل
العرب أن عىل برهانًا تكون أن يمكن التي اللغوية الدالالت يف يكلمني وأخذ العرب،
أن وبعد العربية، البحور عىل طبقوه ثَمَّ ومن اليونان، عن العروض علم قواعد ترجموا
بعد فجأة إيلَّ اْلتََفت البحث عىل أقدر ليكون القديمة اإلغريق بلغة علمه لقلة أسفه أبدى
يف حياٌة تكن لم إذا وقال: الحديث، مجرى يغري أن أراد إذا عادته كانت كما قليل صمت
برهان من عندنا ليس فقلت: عبث، يف عبثًا الحياة هذه كانت العالم هذا غري آخر عالم
وأية نتيجة، من لها بد فال مقدمة الحياة هذه كانت إذا فقال: األحالم، هذه يحقق علمي
الحياة هذه يف ما تكمل أخرى بحياة االعتقاد من أكثر املنطقي القياس يؤيدها نتيجة
إليها نتيجة، تكون بل مقدمة تكون ال الحياة هذه لعل فأجبته: النقص؟ مناحي من
السوابق من سلسلة الطبيعة نفسه: يناجي وكأنه قال ثم قليًال فأطرق واملنتهى، املرجع
نقف أن نستطيع ال غاية عند إال تنتهي ال والنتائج املقدمات من منظوم وخط واللواحق،
هي املقدمة ألن واحد، فاألمر نتيجة أم مقدمة الحياة هذه أكانت فسواء ماهيتها، عىل
نظام أن أظن وال أخرى، مقدمة إىل بدورها تؤدي ونتيجة مقدمة الطبيعة تسلسل بحكم
ناحية إىل بعده انسللت عميق صمت وكان مجموعه. يف الكون نظام عن يخرج الحياة
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كانت فكرتي ولكن القديمة، العربية الكتب من كتاب يف أقلِّب وأخذت املكتبة نواحي من
كان أنه عالم غري القصري، الحديث هذا إىل والتذكر الحرص قوة من فيها ما بكل متجهة

قريب. أجل إىل عليها رهنًا الراحل األستاذ حياة ظلت لنتيجة مقدمة
الراحل. الصديق عن رواية الحديث هذا أكتب واليوم

واحدة لحظة أيف إلينا! باألمس أقربه كان ما وتاهلل وبينه! بيننا ما اليوم أبعد ما تاهلل
بالبرص؟ مرئية باليد ملموسة حقيقة كان أن بعد وخرب رواية مجرد اإلنسان يصبح
أن بعد العظمى، الحقيقة يلمس من عند الخرب تكون الحياة هذه لعل يدرينا، من ولكن

الرتابي؟ الهيكل هذا فيه الكامن الرس يفارق
السنني من سبع بذكريات اإلملام يف أُْطِنب أن فيه أستطيع موطن يف فلست وبعد،
عروتها ُحلَّت التي الصحيحة الصداقة ُعرى الراحل األستاذ وبني بيني خاللها عقدت
السنوات هذه تخلل ما بكل أحيط أن اليوم أردت ولو بذكراه. حية ستظل ولكنها بموته،
ضخم كتاب وسعني ملا فيها، تناقشنا التي العميقة واملباحث العلمية الذكريات من السبع
هذه أن ظني وأكرب كصديق، فيه أتكلم أن اليوم حسبي ولكن العديدة، بنواحيها فيه أُِلمُّ
إال كعالم أنه أظن وال الفردية. ماهيَّته تنحرص وفيها كرجل، نواحيه أظهر هي الناحية
سنة وخمسني نيِّف منذ تناولها التي البيولوجية املباحث فال أوًال، البيولوجيني من معدود
متناول يف كانت تعريبها، أو نحتها أو ترجمتها عىل أَكبَّ التي االصطالحية الكلمات وال
مجموع من أفراد بضعة إال اللهم حينذاك، الرشق يف الحديثة بالعلوم املشتغلني من أحد
من قامت التي النشوء فكرة نرى أن اليوم وحسبنا بالضاد. تنطق التي الرشقية األمم
من اليوم أصبحت قد بأجمعه، عرش التاسع القرن خالل البيولوجيا علم معارك حولها
الحديث النمط عىل مثقف عقل دقائقها عىل الوقوف عن يستغني ال التي العامة املعارف

كله. العربي الرشق أنحاء يف

رحمه — رصوف الدكتور أن والحق القوة عنارص من كثري فيه اعتقادي أن وأظن أعتقد
عقل الحديث، العرص يف الرشقية األمم بني ظهر إنسكلوبيذي عقل أكرب حاز قد — هللا
به، امتازوا من أعظم عرش الثامن القرن شهد التي النادرة العقول تلك من إنسكلوبيذي
القرن يف سبنرس هربرت به وامتاز وكوندورسيه، وداملبري وهولباخ وفولتري ديدرو أمثال
العصور يف وغريه وبلينيوس الوسطى، العصور حدود يف وديكارت وباكون عرش، التاسع
شئت إن بل بها، تصطبغ وصبغة فيه، تتجه متجًها العقول هذه ألمثال أن غري القديمة.

179



الحديثة املدنية معضالت

أن املتعذر من وتجد عنها تحيد ال خطة تتبع أن عىل يجربها وإلهاًما وحيًا لها إن فقل
وإن الفلسفية، بصبغتهم عرش الثامن القرن عظماء امتاز فإن املرسوم. طريقها تتنكب
فإن األسلوبية؛ بخطتهما وباكون ديكارت ُعرف وإن الرتكيبية، بنزعته سبنرس اصطبغ
فلم حياته، طوال بغريها يؤمن لم التي الرصفة العلمية بنزعته امتاز قد الراحل أستاذي
النفس انفعاالت من انفعال نازلها وال األغلب الفكر أساليب من أسلوب عقله يف يحاِربها

وُكِرس. ُقِهر إال كثرتها عىل
وما الحديث، العرص علماء من الكثريين نقيض عىل العلمي أسلوبه يف كان أنه عىل
وضعها كما طريقتهم عىل العكوف ينبذ وأن يناقضهم أن يف حق عىل كان أنه إال نظن
بها لينرشوا وال العلم بها ليؤيدوا ال وضعوها الذين أولئك عرش، الثامن القرن فالسفة
وجود إنكار وإىل اإللحاد إىل بهم ساقت التي الفلسفية نزعتهم بها لينرصوا بل املعرفة،

هللا.

هذا أن غري دقيًقا، تحديًدا العلمي األسلوب حدد أنه عرش الثامن القرن مفاخر من
العلوم من كثري عليها يقوم التي الرصفة العقلية الطريقة يلغي كاد األسف مع التحديد
الطريقة حددوا مجموعه، يف العلم رصح عليه يقوم الذي األساس أنها عن فضًال الحديثة،
هذه صحيًحا.» يكون أن يمكن ال الحواس وجوده تحقق ال ما «كل بقولهم: العلمية
من بأن فيه العلماء فاعرتاف عرش التاسع القرن مفخرة أما عرش، الثامن القرن مفخرة
كثريًا ذلك عىل وأقاموا بالحواس، إثباته يمكن ال ما العقل وجودها ينكر ال التي األشياء
املادي العالم ووجود والعقل األثري األشياء: هذه ومن تنقض، ال التي العلمية الدالئل من
الذين أولئك من الراحل أستاذي وكان النسبية. يف الرابع والبعد اإلنسان حيز عن الخارج
حب من نزعاته يف كان ما مقدار عىل بذلك فدل العقل، يُْلغوا ولم العلمية الطريقة اتَّبعوا
الفائضة والالأدرية الشك مطاوعات من الكبري عقله عليه انطوى وما العلمية، الحرية

الفكرية. املرونة برضوب
متَّجه أيِّما يف املذهبية للنزعات كراهيته مثل يشء من الفكري متَّجهه عىل يدلك وما
إىل عرفت القومية املذهبية وال طريًقا، عقله إىل وجدت الفلسفية املذهبية فال اتجهت،
أخضعت قد الدينية املذهبية وال يوًما، وجدانه يف أثَّرت الطائفية املذهبية وال سبيًال، نفسه
أن يمكن ما األثر من يوًما عقله يف تركت العلمية املذهبية وال بل واحدة، برهة يقينه
الحكم ثم الحقائق، وزن عىل القائم املستقل التفكري طريق وجهه يف يسد حائًال يكون
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وثابت املعتقدات َرِسيُس النفس يف بها تبعث التي املؤثِّرات كل عن بعيًدا حكًما فيها
املذاهب.

بيولوجي كعالم وف رصُّ (2)

تمهيد (1-2)

عرصه، حاالت يف كبري نابغة يخلِّفها التي الفردية باآلثار يُلِمَّ أن الباحث يستطيع قلما
كتيار الفكر فإن العلمية، الفكرة ناحية من اآلثار تلك تحديد إىل رمى إذا األخص وعىل
عىل مصدره نعرف ال الكون، أشعة من فياض كشعاع أو الضوء كقبس أو الكهربائية
أردت إذا أما األفراد. نفوس يف يخلفها التي آثاره تحديد عن دائًما ونعِجز التحقيق، وجه
هذا يف فإنك االجتماعي، القياس إىل فارجع اآلثار تلك تحديد من املستطاع الحد تبلغ أن

صوًرا. وأبني ظهوًرا أجىل حاالت بني توازن أن يمكنك وحده امليدان
عقل يخلِّفها التي اآلثار درس عىل أََكبَّ إذا وعورة تزداد الباحث مهمة أن عىل
تلك يف يقع فأين منعطفاته، وكثرت طرقاته وتفرقت نواحيه تشعبت إنسكلوبيذي
بروح املشوبة الخالدة الصور بتلك الحياة إىل بعث الذي املصدر عىل الكثرية املفاوز
امَلْرمى هو املصدر ذلك عىل الوقوع أن يف ِمرية ال والخلود؟ البقاء بُحَلل املكسوَّة اليقني،
ذلك إىل يصل أن استطاع من منهم قليًال أن غري جميًعا، الرتاجم ُكتَّاب إليه يرمي الذي
أستاذي به بعث الذي الضوء ذلك مصدر عىل أقع أن يف بطامع ولست الدفني. الرس
فأنار طرقاته ْت واْدَلَهمَّ جنباته أظلمت وقد العربي الرشق نواحي يف وف رصُّ الدكتور
فال مهمتي أما السبيل. لغرينا أنار ما خفيِّ عن الحجب وأزاح والساري، للغادي السبل
خلَّفها التي النتائج به نتعقب أن يمكن تصويًرا اآلثار تلك تصوير تتجاوز أنها أعتقد

والفكر. االجتماع عاَلَمْي يف الفقيد الدكتور عمل
نواٍح يف العظيم عمله لنا خلَّفها أخرى آثار ببضعة أُِلمَّ أن عيلَّ يفوِّت ال هذا أن غري
التي الحاالت وظروف املقتضيات حسب عىل االجتماعية بالناحية عالقتها تزيد أو تقل
عىل لنحددها آخر بعد واحًدا اآلثار تلك يف نتكلم لهذا وأخرى، آونة بني املجتمع يف تقوم

املستطاع. قدر
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العلمية الرتجمة (2-2)

النهضة تلك مبدأ األوىل العصور يف وكانت بالرتجمة، العربي العالم صلة انقطعت أن بعد
الصغرى آسيا وأديرة والرَُّها نَِصيِبني مدارس يف يانيَّة ْ الرسُّ من استُمدَّت التي الكبرية
وظل تقريبًا، العالم لغات بكل العربية اللغة صلة وأنبتت وَحرَّان، والعراق ومرص
أن وبعد املرتجمون. نقل وما األوائل كتب ما عىل ِعيَاًال طويلة قرونًا والكاتبون املؤلفون
قاعدة من له يكن لم اشتغاًال وحدها باآلداب االشتغال إىل كله العربي الرشق انرصف
تَْفُرت كادت أن وبعد التحليل، دون التقرير أسلوب الفطرى، أسلوب إال اللهم أسلوب أو
من األقالم به وتناولتها األلسن الكتها ما لكثرة األولية األساليب هذه عن حتى العزائم
حتى شوطها نهاية إىل يخلُص ال دائرة حول العربي الفكر دار أن وبعد وتغيري، نقل
مة العالَّ مذهب حول قامت التي الكبرية الضجة تلك إىل العقول اتجهت ثانيًا؛ الشوَط يبدأ
يف نُرشت ثم لينيوس جمعية أمام قرئت التي مذكراته بنرش بدأها وقد داروين، الكبري
وكان األنواع». «أصل الخالد الكتاب حولها من اجتمع التي النواة وكانت «الالنسيت»
أقل أثر والدهور، األيام َكرُّ يمحوه ال أثر بل الرشق، يف عظيم أثر الجديد االتجاه لذلك
فزلَّت فيها تدور كانت التي املحدودة دائرتها عن الرشقي الفكر عجلة أخرج أنه فيه ما
الذي البيولوجي العلم ميدان ذلك الجنبات، متَِّسع النواحي مرتامي فسيح ميدان إىل عنها
واجتماعيٍّا وعلميٍّا أدبيٍّا األمم من ألمة ارتقاء ال وأن العاملي التقدم محور أنه بحق أعتقد
الكبري دكتورنا وكان العميقة. نظرياته م وتفهُّ عملياته وتطبيق درسه عىل التوافر بغري
عجلة عىل استَْقَوت التي األيدي أقوى من ويًدا الكبرية، النهضة هذه أركان من ركن أكرب
الحديدي القديمة الدائرة قضيب عن بها وخرجت األول َسْمتها عن بها فأَْلَوت الفكر
حتى يْقُدُروا لم الرشق يف الناس أن عىل الحديث. الفكر من أثريي عالم يف تطري فأفلتت
اليد تلك فيها بنا دفعت التي ْفعة الدَّ تلك عىل ترتتب سوف التي النتائج مقدار اليوم

البعيد. التيه ذلك أطراف من نبلغ سوف حدٍّ أي إىل وال القوية،
أن عىل القادرة اليد تلك بها تزودت التي القوة تلك هي ما البعض يتساءل قد
العلم مفتاح جعل الذي الرس هو وما القديمة؟ دائرتها عن العربي الفكر عجلة ل تحوِّ
ولست العصور؟ أبعد منذ جوانبه َدأ الصَّ أكل الذي الباب ذلك ُقْفل يف أخرى مرة يدور
البالية القديمة األفكار تلقيح فهو الرس أما الجواب، من عندي أهون هو يشء من أجد
التي العتيقة العادات وقتل حديثة، بأساليب القديمة األساليب وتغيري جديدة، بأفكار
هذا من أبسط فيشء الوسيلة أما واملكان. الزمان مقتىض تالئم بعادات الفكر عليها عكف
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بالرتجمة ونقلها والعقلية والفنية العلمية املبتكرات من الجديد م تفهُّ يف وتنحرص كثريًا،
كما معضالته أكرب هي العالم هذا أشياء أبسط أن هنا ننىس ال أننا عىل يجهلها. عالم إىل
الفقيد؟ دكتورنا يخلِّد ألن بكاٍف وحده هذا أليس قواته، أعظم تكمن ذراته أبسط يف أن

البيولوجية العلوم (3-2)

استثنينا إذا الحديث، العلم وهذا الحياة. هي بما العلم أو الحياة، علم هو البيولوجيا علم
ما بمقدار نظرياته عىل عملياته تُْرِبي الذي الوحيد العلم يكون يكاد والفلك، الرياضيات
عهده. حداثة عىل كبريًا العالم يف أثره كان لهذا الصغري، النَُّهرْي عىل الزاخر املحيط يربي
االجتماع يف تأثريه أن العلم هذا طبيعة من املتعمق الباحث عليه يقع ما أعجب ومن
هي وما الحياة يف بما فالعلم منه، بَت تشعَّ التي فروعه بتأثري ِقيَس إذا ثانوي بالذات
هذه كل عىل يرتتب وما التلقيح وكيفية النواة هي وما الكروموسومات هي وما الحياة
علم مباحث الذهن يف تخلِّفها التي باآلثار مثًال يقاس ال النتائج؛ من العلمية األبحاث
فروع من وغريها الجيولوجيا أو الحفريات أو الوراثة أو الطبيعي التاريخ أو الحيوان
ال جغرايف كُمَصوَّر والحياة والعوالم الدنيا أمامك ترتك التي العلوم تلك الحياة، علم
وكيف الشعوب ثارت كيف وال َداَلت وكيف اإلمرباطوريات قامت كيف فيه تستقرئ
صور من فيها تقرأ بل غري، ال انحلَّت وكيف املدنيات تكونت كيف وال عاصفتها هدأت
الكون صورٍة إىل سكونَها نفسك إليه تسكن ما والعظات الفن ألوان ومن والعلم الجمال

األعظم. فنَّانها والطبيعة ميدانها
نظريٍّا العلم هو الحقيقي الغرض ليس العملية الشئون «يف أرسطوطاليس: يقول
يلزم بل هي، ما يُعلم أن يكفي ال بالفضيلة يتعلق ففيما تطبيقها، هو بل بالقواعد،
تطبيقها يصح القاعدة وهذه واستعمالها.» حيازتها عىل النفس رياضة ذلك عىل زيادة
يكفي فليس األخالق، فنون عىل أرسطوطاليس عند تطبيقها صح كما الحياة علوم عىل
ذلك ليحوز فيها يتعمق أن يجب بل بقواعدها، علًما اإلنسان يحوز أن الحياة علوم يف
العالم من يعطيك بل فقط، جامدة قواعد العلوم هذه يجعل ال الذي الواسع التصور
يف ويزيدك واملرئيات، املحسوسات عن يصدر الذي الجمال أساسها فنية فكرة ونظامه

اإلنساني. النوع لرتقية تستخدمها عظمى بقوات فيها ويزوِّدك حبٍّا الحياة
أشبه هي بفروعه، الحياة علم ومنها العملية، العلوم أن البعض ذهن إىل يتبادر
يذهبون قد بل جماًال، فيها تخلق وال روعة النفس يف تبعث ال التي بالجوامد األشياء
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األدب أمواج عليها تتكرسَّ التي ْلدة الصَّ بالصخور العلوم يصورون هم هذا، من أبعد إىل
هذا، من الضد عىل الواقعة الحقيقة ولكن اللطيفة. الناعمة البحر بمياه يشبِّهونه الذي
يصل أن بحال يمكن ال الجمال، من عاَلًما ْلدة الصَّ الصخور تلك جوف يف أن الحقيقة
العالم هذا إىل البلوغ إنما أساليبه، تعدَّدت ومهما فنونه ارتقت مهما األدب تصويره إىل
أن من بد ال األساليب هذه أن حْديس ويف وحدها، العلم أساليب عىل َوْقٌف العظيم الفني
أنه من يقني عىل كنا وإن مداه، تقدير نستطيع ال ما اآلداب يف البعيد األثر من لها يكون

الحياة. يف اإلنساني الفكر تغريُّ من قصيٍّا مًدى يبلغ سوف تأثري
الناس عقول يف قامت قد الصورة هذه أن أدَّعي أن األحوال من بحال أستطيع وال
من أكثر منذ فرًدا واحًدا واالرتقاء النشوء مبدأ عن يدافع وف رصُّ الدكتور بدأ عندما
روح أن منه يُْفَهم «قرن»؟ نصف من يُْفَهم ماذا تعرف وهل الزمان. من قرن نصف
ملتصقني يزالون ال الجامدون وكان العقول، يف التأثري بعيدة تزال ال كانت التعصب
َلِبناتها أخذت التي العتيقة املذاهب من جملة إىل ظهورهم يَْسِندون الزمان بجدران
العلم. وأهل العلم عىل بها يَنُوءُون التقاليد قوة يدهم يف وكان أخرى، بعد َلِبنًَة م تتهدَّ
وهكسيل سبنرس هربرت وأنصاره داروين بني الوطيس حامية تزال ال املعركة وكانت
ومن أخرى، ناحية من ويلربفورس واألسقف ميفارت جورج سان ومسرت ناحية، من
حتى دائرة املعركة تزال ال بل وفرنسا، أملانيا يف أخرى معارك دارت املعركة هذه حول
دارت التي املعركة فإن أيًضا، إنكلرتا يف بل وحدها، أمريكا يف وليس أمريكا، يف اليوم
خطاب خلَّفه الذي واألثر اإلنكليزية الكنيسة يف املقرر الصالة كتاب حول اليوم وتدور

آذاننا. يف تِرنُّ أصداؤها تزال ال كيث، أرثر سري
العلمية الصورة تلك استمكنت بدايته يف الزمان، من قرن بنصف يعني ما هذا
ولسانه، بقلمه عنها يدافع فقام — هللا رحمه — الفقيد دكتورنا نفس من الجمال الرائعة
العميق الجمال صور من دماغه تالفيف عليه انطوت ما يدركوا أن عن بعيدون والناس
ال أو ما معنًى تؤدي قد التي والجمل واأللفاظ الكلمات تحمله الذي الجمال ال الثابت،
الخالدة صوره بقيت ما يخلُد الطبيعة، بجمال أشبه هو الذي الثابت العلم جمال تؤدي،

الرسمدية.
تصبح لم الكبري اإلنسكلوبيذي الذهن ذلك ثنايا يف تكونت التي الفردية الصورة
عقوًال غزت بل كال، األفكار، وتغزو العقول إىل تمتد أخذت بل فردية، صورة اليوم
أخذت الزمان من قرن نصف منذ األستاذ عقل كوَّنه الذي الجمال وذلك أفكاًرا. حت وَلقَّ

الرشق. أهل أذهان إىل أخرى بعد صورة تنتقل صوره
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بالجمال هو فليس الناس، إدراك يف البعيدة العملية آثاره الجمال لهذا أن عىل
موقوتًا رونًقا األلفاظ تعطيه الذي بالجمال هو وال الشعر، به يبعث الذي الرنان األجوف
النبع هو الدائم، املتجدد الجمال هو بل الزمان، أتربة عليها تراكمت إذا صوره تُْمَحى
وعثر الحديث، التاريخ صدر يف الرواد عليه العثور عن عجز الحياة، بإكسري يَِفيض الذي
طريق عن العلمية الصور هذه نقل يف أليس عرش، التاسع القرن أواسط يف العلماء عليه

العالم؟ وف رصُّ لنا يخلِّفه خالد أثر الحياة علم

الفكر أساليب تغيري (4-2)

فرنسا جو يف ملع سناه، الناَس أخذ جديد نجم أوروبا يف ملع عرش الثامن القرن أوائل يف
الفكر شموس من غريه أفول النجم ذلك يأفل كاد أن بعد اإلنسكلوبيذية الفكرة نجم
بأشعته يرسل لم النجم هذا أن غري الزمان، مر عىل نارها خبت ثم ملعت التي املضيئة
آخر ذلك فكان األخري، الوداع العالم يودع وكأنه زاهيًا بهيٍّا ملع بل العالم، وتيضء لتبقى

به. اإلنساني للفكر عهد
زاده ثم الوسطى، القرون خالل قويٍّا وظل الروماني، العرص يف النجم هذا بزغ
وكانت عرش، الثامن القرن أوائل يف أنواره وفاضت إشعاع، وقوة سناء باكون اللورد
ُحمَّ ولكن الفكر، سماء يف ساطًعا النجم ذلك ليبقى جهد من بُذل ما آخر سبنرس أعمال

النشوئيني. يد عىل املوت صاعقة به ونزلت قضاؤه
زمام ملك قد وحرصها، املعرفة جمع يف اإلنسكلوبيذي االتجاه أن الغريب ومن
بنفسه الطور هذا فإن عصورها، من ما عرص يف واآلداب بالعلم ُعنيت التي األمم كل
عن عبارة معاجمهم بل والتاريخية األدبية وكتبهم مدوناتهم فكانت العرب، به مر قد
هذه نعلل بماذا أدري ولست األحوال. باختالف قيمتها تزيد أو تقل إنسكلوبيذية، صور

حال. كل عىل الفكري التاريخ يف اآلثار ملموسة ظاهرة أنها غري الظاهرة،
الفكرة وهذه فرنسا، ناحية إىل وسوريا مرص جذب يف األثر أكرب للسياسة وكان
تظاهرت التي فرنسا إىل نلجأ أن لنا كان العلمية. اآلثار ويف العقول يف األثر شديدة تزال ال
عن األنجلوسكسوني االستعمار تيار الصداقة بهذه لنصد عام، ومائة نيِّف منذ بصداقتنا
تقاوم قاعدة لها ليكون لسوريا، بالصداقة فرنسا تظاهرت وحده السبب ولهذا الرشق،
ملآربها. قضاءً — تركيا — املريض الرجل عىل سلطانها بسطت التي إنكلرتا نفوذ بها
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أن هذا أثر من وكان وسوريا، مرص يف الفرنسوية الثقافة صور ذاعت الطريق هذا ومن
وحدها. بسيئاته بل وسيئاته حسناته بكل ال اإلنسكلوبيذي الفكر أسلوب إلينا انتقل

يف فنتخذها نقلها إىل وال الحديثة العلوم تدوين إىل األسلوب هذا نقل يحفزنا لم
وديدرو فولتري أذاعها التي اإللحادية الصور أخذ إىل حفزنا بل أساًسا، العلمية الحياة
وتالشت الصور بذلك فتخالطت اإلنسكلوبيذي، العرص يف فرنسا زعماء من وغريهما
إىل الزمان بنا أسلم إذا حتى الدياجري هذه يف نتخبط ومضينا العلمية، الفكرة أساليب
سمتًا العقول أخذت النشوئي، املذهب نرش إىل الفكرة واتجهت عرش التاسع القرن أواخر
الحياة، يف فكرة ليست أنها وعندي الحياة. يف األنجلوسكسونية الفكرة إليه حوَّلتنا جديًدا
حاالتها أخص يف اإلنسانية الحياة تكون أن يجب ما عىل مصورة بذاتها الحياة هي بل
الرشق تاريخ يف والحديث القديم بني الحقيقي االنفصال نقطة هي هذه إن بل العملية،

كله. العربي
املعاجم تلك يف عليه تقع مما صورة إال الحياة يف اإلنسكلوبيذية الفكرة تعطيك ال
تقع أن الصعب من فإنه اإلنسكلوبيذيني، جهود أخرجتها التي املرامي املشتتة الضخمة
وغايتها، قصدها لها ويرسم سبيلها للحياة ينري مبدأ عىل الضخمة املجلدات تلك جماع يف

وغاية؟ قصد لها يكن لم إذا الحياة وما
األقباس أول ت أشعَّ فرنسا عن الرشقي الفكر نقلها التي الفوىض هذه وسط يف
جامعة فضل ننىس أن بنا يجدر ال أنه والحق إنكلرتا. يف النشوئيني عن منقولة املضيئة
من املطلقة الفكرية الحرية أساسه كانت الذي التوجيه هذا توجيهنا يف األمريكية بريوت
أكثر نبلغ أن يمكن ال التي النهاية أنها اعتقاد باملايضعىل ربطتنا التي الثقيلة القيود كل
أفلتت وما الكبري، أستاذنا عقل يف النشوء فكرة قامت الجامعة هذه جدران فبني منها،
الحيوية. بفيوضها عليه وتفيض ضياء الرشقي العالم لتمأل إال الجدران هذه بني من

يف أخذت قد املعركة هذه أن غري قائمة، تزال وما الرشق إىل املعركة انتقلت هنا
الفكرة عىل القضاء يف فأثرها الغرب، يف أخذتها التي الصورة تخالف صورة الرشق
الرشق أساليب عىل القضاء يف أثرها أما اآلن، ا تامٍّ يكون يكاد الفرنسوية اإلنسكلوبيذية
أكثر وأُزيلت د ُمهِّ قد الطريق أن عىل البالغ. الجهد من كثري إىل يحتاج يزال فال القديمة

األمم. إليه سبقتنا الذي الحد إىل لنبلغ ثابتة بقدم فيه السري إال يبَق ولم عقباته
تكفي أفليست الكبري، األستاذ بنا خطاها التي الخطى من أخرى خطوة وهذه

خالًدا؟ الرشق يف أثره تجعل ألن وحدها
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االجتماعية اآلثار (5-2)

تتجه أن يجب التي الفكرة أنها عىل األخروي الخالص فكرة الوسطى القرون عن ورثنا
فصلنا باألحرى أو والحياة، الحياة معقول بني فصلنا بهذا فكأننا الحياة، جهود فيها

الحياة. عن الحياة يف الفكرة
وصور العلم بني املعركة قيام تقدمت التي القرون بضعة ويف الوسطى، القرون يف
ألفان الدنيا عمر وأن تقرتب العالم نهاية أن فكرة العقول يف قامت القديمة، املعتقدات
إىل الفكرة انرصفت هنالك العالم؛ نهاية هو امليالد من العارش القرن وأن السنني، من
كثري بخناق آخذة تزال ال األخروي الخالص إىل الفكرة انرصاف أن الغريب ومن اآلخرة.
والحقيقة بالحياة. القوة مشبوب يزل لم بل ينته لم العالم أن من الرغم عىل الشعوب من
وحيه، يستدرُّون العقيل األسلوب عىل أكبُّوا والذين العلم أهل تنقص كانت الوسائل أن
القديم جدران تتداعى أخذت النشوء ملذهب كاٍف تعليل إىل اإلنساني العقل اهتدى فلما
ال الدنيوي الخالص أن هو آخر مبدأ نحو سْمتها اإلنسانية وأخذت حجر، بعد حجًرا

مكانة. عنه ينحط وال قدًرا األخروي الخالص عن ينزل
الحيوانات، عرش هو آخر، عرش عىل ليرتبع ولكن املالئكة، عرش عن اإلنسان ونزل
إذ اإلنسان، رأسها وعىل الربيمات بوجود انتهت التي الطويلة السلسلة أن للناس وبان
قد حد بلوغ إىل متجهة تكون أن من بد ال السنني؛ من كثرية ماليني إىل بدايتها ترجع
الجديدة، الفكرة وهذه الكون. عمر مستقبل يف األعوام من عديدة ماليني بعد إليه تنتهي
اآلثار من لها كان املناطقة؛ قول حد عىل رصف، تمثييل قياس أنها من الرغم عىل
والكلدان وأشور وبابل مرص يف األوهام خلَّفتها التي اآلثار أمامه تتضاءل ما االجتماعية

القديمة. العصور خالل
إنها فيها نقول أن حسبنا ولكن ا، عدٍّ تُحىص أن املتعذَّر من اآلثار هذه أن عىل
اآلثار من عليه تنطوي ما ملقدار تصويًرا بهذا وكفى الدنيا، إىل اآلخرة من اإلنسان نقلت

الكربى. االجتماعية
باعتباره الكبري أستاذنا جهود عنده تتبلور الذي هو الكبري االجتماعي األثر هذا إن
أنحاء يف البيولوجية الفكرة نرش إليه تنتهي أن يمكن ما ا تامٍّ إدراًكا أدرك بيولوجيٍّا عامًلا

خالًدا؟ أستاذنا يجعل ألن بكاٍف وحده هذا أليس أخرى: مرة نتساءل وهنا الرشق.

187



الحديثة املدنية معضالت

النتيجة (6-2)

وإني الحياة، بعلوم وف رصُّ الدكتور اشتغال عىل ترتبت التي اآلثار هي فهذه وبعد،
ويف أَْليَل ليل يف الساطع النجم ذلك نفقد أن يحزنني راويها، اليوم أكون أن ليحزنني

التاريخ. عصور كل يف أمثاله إىل كنا مما فيه إليه أحوج نحن عرص
بذله الذي الكبري الجهد ذلك بها صورت التي الصورة هذه أمر من يكن ومهما
تتضاءل بأن كفيل املستقبل بأن الشك يوهنه ال اعتقاًدا ألعتقد فإني العظيم، الدكتور
أن وأدركوا التاريخي، القياس كفاءة العقول يف اكتملت ما إذا أهله أمام الصورة هذه
اإلنساني. الفكر تاريخ يف الفاصلة الحركات منزلة الرشق تاريخ من ينزل وف رصُّ اسم
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احلديث االنقالبالرتكي فلسفة

التجديدي االنقالب عليها قام التي األسباب يف اجتماعي فلسفي بحث
الفكر أساليب تغيري يف وأثره تركيا يف

واالنفعاالت النفسية البواعث تكمن االجتماعية والثورات التاريخية االنقالبات وراء من
عليه لتشيِّد قائم هو ما تهدم أن عىل الجماعات تَْقِرس التي الحياة، وفلسفة واملعتقدات
استُحدثت قد تكون التي والنفسية العقلية وامَلنَازع األفكار بينهما تربط َلِبنَات من بناء
يشء بأي منه بالطَّْفرة أشبه هو انقالب من كله الحديث التاريخ يف وليس األيام. مر عىل
بواعث وراءه تكمن ُفجائيَّة َفْورة أو انقالب ككل وهو الحديث، الرتكي كاالنقالب آخر
واآلراء الفكرات ه توجِّ فلسفة مجموعها يف الواقع لدى ن تكوِّ وانفعاالت ومعتقدات نفسية
والنظامات التعليمية املعاهد يف تتجىل التي نتائجها إال منها يظهر ال الحياة يف وجهة إىل
عىل مطبَّقة التاريخ حوادث درس من كل يؤمن بهذا واالجتماعية. والسياسية األهلية
امللموسة الظواهر وراء بأن اعتقدنا وإذا الواقع، هو هذا كان فإذا الحديثة. االجتماع علوم
هذه حقيقة عىل الوقوف كان إليه؛ ساقت فلسفة َكُمنَت قد الحديث الرتكي االنقالب يف
تأثريه ومقدار وقوته، ثباته ومقدار االنقالب هذا قيمة عىل للحكم رضوري أمر الفلسفة
مجموع من تتكون التي العامة» «العقلية اصطالًحا يدعونه كما أو العام، اإلدراك يف

بصحتها. يؤمنون التي املبادئ ومجموع االنقالب، زعماء إليها يرمي التي األغراض
الرويس االنقالب زعماء اتبعها التي الطريقة نفس الرتكي االنقالب زعماء اتَّبع ولقد
مؤلفات املاضية الخمسة األعوام خالل فظهر والنرش، بالكتابة دعوتهم ترويج يف البُلشفي
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القضاء ثم أوًال اآلسيوية العقلية إخضاع إىل بها رموا التي الحديثة فلسفتهم تؤيد عديدة
كتاب ظهرت التي الكتب بني ومن الحديثة. األوروبية العقلية محلها لتحل ثانيًا؛ عليها
مبادئ من إليه يحتاجون ما بكل إليهم يوحي إنجيًال تركيا يف التجديد حزب زعماء يعده
النظام إنجيل ماركس» «كارل كتاب والبالشفة املاركسيون يعد كما والنهوض، الرقي

الشيوعي.
اإلنساني، الفكر تطور بتاريخ كثريًا أحاط أنه الظاهر من مؤلف الكتاب هذا وضع
طبَّق ولقد الوسطى، العصور يف والعلم الالهوت بني البقاء تنازع بتاريخ األخص وعىل
عىل الالهوت إزاء الطويل جهادها طريق من األوروبية العقلية استخلصتها التي املبادئ
جيلٍّ قاَلب يف وأفكاره آراءه يظهر كيف وعرف تطبيق، أحسن الرشق يف الواقعة الحالة
العقلية وبني سماها كما اآلسيوية العقلية بني الفرق إظهار يف نجاح كل ونجح واضح،
رجعية اآلسيوية العقلية أن حني يف ارتقائية األوروبية العقلية بأن وقىض األوروبية،
إذا والجماعات األفراد نفوس يف األوروبية العقلية غرس من إذن مندوحة فال جامدة،
أربعة منذ الغرب أمم فيه سارت الذي النهج عىل االرتقاء نحو يخطو أن شعب أراد ما

الزمان. من قرون
اسم من الواضح ومن آدم»، «قابيل ومؤلفه كمال» مصطفى «كتاب الكتاب اسم
امُلْصلح فلسفة حقيقتها يف هي عنها دافع التي واملبادئ فيه بُثَّت التي اآلراء أن الكتاب
الحديثة، الرتكية الثورة عليها قامت التي االنقالبية الظواهر وراء َكُمنت التي الكبري
بيشءٍ اآلراء هذه عىل نعلق أن لنا كان وما واالجتماع. الحرب ميدانَي يف واالنتصار
االنقالب، هذا حقيقة عىل القارئني لنظهر لبابها؛ منها نستخلص أن يكفينا ولكن ما
يف ال مجملها يف وهي الكبرية التشيُّديَّة واألفكار االرتقائية املبادئ من وراءه يْكُمن وما
عنارص من فيها أن ينكر أن الحديث النمط عىل مثقف عقل يستطيع ال مما مجموعها،
عىل كله، الرشق أنحاء يف التجديدية للعقلية ا عامٍّ دستوًرا يجعلها سوف ما والقوة الحق

واإلفراط. التطرف نََزعات من فيها ما بعض من ى تُصفَّ أن
يف الكالم وحرص فيه، املبثوثة الفكرة مناحي عن عامٍّ بتلخيص كتابه املؤلف بدأ
عن تعبريًا أصدق نكون أن أجل ومن األخرية. الرتكية الثورة عليها قامت التي العقلية
كل من فقرات ترجمة يف نميض الكربى، الثورة عليها قامت التي واملبادئ اآلراء حقيقة
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وكليَّاته، الكتاب حقائق من يشء القارئ يفوت ال بحيث فيه، ما بلُباب فيها نُِلمُّ فصل
قال:

ونحن الدنيا، الحياة هذه وحاجات تتَّسق التي العقلية هي األوروبية العقلية إن (١)
العقلية أما الحياة. هذه يف موجودون أننا بحكم العقلية هذه به إلينا توحي ما نتبع إنما
نتَّبع فهنالك الباقية الحياة إىل انتقلنا فإذا اآلخرة، الحياة تالئم التي فالعقلية اآلسيوية،

(ص٣). العقلية هذه به توحي ما
يف يعيش بينما الغربية، حدودنا ييل فيما تعيش الحارض العرص يف الحية األمم إن
إن التاريخ. عصور من عرص يف الحياة بحق لهن يُعرتف لم األمم من مجموع الرشق
وساعدان، ِرْجالن منهم ولكل العضوية الصفات كل يف يتفقون والغرب الرشق يف الناس

(ص٣). والرشق؟ الغرب يف الناس بني الواقع البنيِّ الفرق ذلك حدث أين فمن
أقوى وفيه الحياة، حاالت بأسعد اآلن يَُمتَّع الذي هو وحده الغرب أن يف شبهة ال
الحياة عليه تكون أن يجب ما إىل يستطاع ما أقرب فيه والحياة الحكومية، النظم

(ص٥). حقيقته لنعرف الغربية الحياة فن ندرس أن علينا يجب إذن اإلنسانية،
ت وتحرضَّ الغربي، العلم طريق من الحياة بحق لها وأعرتف أمريكا استأنست لقد
الفن هذا درست فإنها البلقان ممالك وكذلك الغربية، العقلية وسائل اتَّبعت بأن اليابان
أن يف إذن مرية فال استعبادنا، ِنريَ كاهلها عن ترفع أن فاستطاعت مبادئه، كل وقبلت

موِحياته. صدق عىل العديدة التجاريب نتيجة فدلَّت واختُِرب، ُجرِّب قد الفن هذا
هذه بتكوين ليفوز إال ليشء ال وصارعهم، الدين رجال ضد الغرب ناضل لقد
قبلة اآلن هو جديًدا، فنٍّا للحياة يقيم أن استطاع حتى ويناضل يصارع زال وما العقلية،

(ص٦). األعىل ومعبوده بل الغرب
عقلية سوى فيها تتكون ولم واحدة، منطقية قاعدة سوى القديمة ملذاهبنا يكن لم
أن هو واحد، يشء عن األعرص طوال ينرصفا لم العقلية وهذه القاعدة وتلك بعينها،
الغربية العقلية كانت بينما هذا الدينية، الكتب إىل واستقراء استنتاًجا يشء بكل يرجعوا
حقائق من العني هذه ترى ما مقتىض عىل الحياة وتنظم إنسانية، بعني الحياة يف تنظر
من ألن رشقية، بعقلية الغربية الحياة نبحث أن خطًرا األشياء أشد ملن وإنه الوجود.
نكيفها أجزاء أو الغربية الحياة مجموع من جزءًا فنقبل النهج، هذا يغوينا أن الجائز
املستقبل، إىل منها يشء تطبيق نَِكل أو نواحيها من ناحية قبول نرفض أو ا خاصٍّ تكييًفا
سببًا كان النهج هذا أن يف شك من وما ونُتًَفا. أجزاء الغربية الحياة من لدينا إن نقول ثم
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بأقىص عملنا ولقد املايض. يف تركيا انتابت التي الكوارث وأعظم املصائب أكرب وقوع يف
فإن مستحيل، بينهما التوفيق أن عىل التجاريب فدلَّت الناحيتني، بني نوفق لكي الجهد
األولية مطامعهم إن بل إنسانيون، أي للناس، الناس بأن يعتقدون إنما الغرب أهل
الكاملة، الرجولة تتطلبه وجه أكمل عىل الدنيا هذه يف يعيشوا أن يف تنحرص الحياة يف
الحياة وجود يحققوا أن دائًما ويحاولون هلل، ملك الناس بأن فُموِقنون الرشق أهل أما
(ص٧). بينهما التوفيق يمكن ال النَّْظرتني هاتني أن جرم وال الحياة. هذه يف األخرى

الشجاعة من تتطلب بما نواجهها ولم املايض، يف الحقائق بهذه نعرتف لم أننا عىل
نصطبغ ألن االحتياج أشد يف أنفسنا نجد كله هذا أجل ومن الرأي، يف واالستقالل األدبية
بني قام الذي الشديد التنابذ لذلك سبب من وما الحديثة. األوروبية العقلية بصبغة
العقلية أخرى ناحية يف تقوم حيث ناحية، يف العقلية هذه وجود إال الرتكية األمة فريقي
(ص١٣). األحداث من الرتكية الجمهورية إليه تتعرض ما أخطر وهذا العربية، الدينية
سوى سبب من لهذا وليس والتعاسة، الفقر من ما يوًما اآلسيوية األمم تسلم لم (٢)
ولن املقدس. الديني ترشيعها من كلها امَلَعاشية أحكامها تَْستَقرئ أن عىل اعتادت أنها
القديمة واليابان وفارس والهند مرص تاريخ قلَّبت ما إذا هذا غري آخر طابَع عىل تقف
أو وسالطينها ألمرائها نَسبت قد لجهلها األمم هذه فإن العرب، وبالد وطوران والصني
وكان آخر، حينًا إيحائية سلطة أو حينًا، قدسية صفات االنتهازيني مقدَّمي من لغريهم
(ص١٤). والشقاء. التعاسة َوْهَدة يف اآلسيوية األمم تردَّت أن العقلية هذه نتائج من

العقلية هذه عىل القضاء إىل قوة من فيها ما بكل هة فموجَّ اليوم القائمة املعركة أما
يف يميض مثقف غري أو مثقًفا أوروبا يف تجد فلست واضحة، جلية والحالة اآلسيوية،
األنبياء1 إال اللهم شيئًا تجد ال فإنك آسيا يف أما الوحي. سلطة عىل متواكًال أعماله
والنواهي األوامر تجد مبارشة، هللا من سلطتهم يستمدون الذين والحكام والقديسني
محتكمة للناس، الرصفة الخاصة الشئون من األوفر العديد تضاعيف يف متغلغلة القدسية
أن ولديهم واإلدارية، والتجارية واالقتصادية االجتماعية حياتهم وجوه من وجه كل يف
فإذا تكييفها. أو تبديلها يمكن ال هذا وعىل ونواهيه، هللا أوامر هي والنواهي األوامر هذه
العرص بروح اللحاق عن ة مقرصِّ والنواهي األوامر هذه وَجُمَدت وتكيَّف الزمان تبدَّل

إىل الهادي املحيط حدود من آسيا يف ظهروا الذين األنبياء مجموع من واحًدا نبيٍّا الكاتب يستثني ال 1

األحمر. والبحر أوروبا
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مرية وال جديدة، بتعاليم مرسًال آخر نبيٍّا إال اللهم يشء من تجد ال فإنك وارتقاءً، نشوءًا
من أخرى بقعة فيه تفاضلها ال بها، خاص طابع آسيا يف األنبياء ظهور تتابع أن يف

(ص١٦). األرض بقاع
للناس نصح قد األنبياء هؤالء من نبي كل أن هذا كل يف ترى ما أعجب أن عىل
الحياة إىل ُحْرقًة يَتََلظَّْوا وأن فيها، ما بكل الحياة هذه حقيقة ينكروا أن بهم وأََهاب
من اإلسالم يقصد ما وكل النرفانا، من بوذا يقصد ما كل ينحرص هذا ويف اآلخرة،
العقول عىل َغَشت كما النقد، فكرة الرشق يف قتلت العقلية وهذه (ص١٧). الفردوس

الثقيلة. بأغشيتها واألفهام
يفرضوا بأن يقنعوا لم املمالك وَساُسوا الدول حكموا الذين األنبياء هؤالء أن بيد
اإلسالم فإن بطالئهم. ودهنوهم بأخالقهم صبغوهم بل ونواهيه، الدين أوامر الناس عىل
مكان كل يف االجتماعية العربية الحياة بصبغة الدين، عن فضًال املسلمني، صبغ قد مثًال
العائلية العرب حياة بل وحدهما والدين هللا ال ُمذْعنني يَْقبَلوا أن عىل الناس واضُطرَّ وآن،
جزئية. بصورة العربية واللغة كلية بصورة العربية والعادات العربي والُخلُق واالجتماعية
واحًدا شيئًا الرشق يف ظالَّ والقومية الدين فإن والقومية، الدين بني يفرقوا لم كذلك
عىل القومية بالروح ُصِبغت اجتماعية حركة عىل الرشق يف تقع ال ولهذا األزمان، طوال

(ص١٨). القول إطالق
الطريق لتمهد إال تعمل لم فإنها القديمة، مذاهبنا وكذلك الحياة هذه بوذا لعن لقد
هذه وعىل النظرية، التعاليم هذه بموحيات كلها آسيا أمم أخذت ولقد األخرى. للحياة
وأئمة الفرس، أمة و«اآلخوند» الهند، أمم والرباهمة الصني، أمة «الالما» قيَّد القاعدة
يأتي: بما االعتقاد من فتتكون التعاليم هذه وراء اختفت التي العقلية أما تركيا. اإلسالم

بالتقاليد. بل بالعقل معرفتها يمكن ال الحقيقة أن (١)
غرائز من املستمدة اإلنسانية املبادئ بمقتىض تحكم ال أن يجب الحياة أن (٢)

تتغري. وال تتبدل ال التي املنزَّلة الرشائع بمقتىض بل اإلنسان،
باقية. واألخرى فانية، الحياة هذه (٣)
والقدر. القضاء إىل يشء كل نسبة (٤)

الدينية. للتقاليد الخضوع عىل والعكوف القومية، الحياة برضورة االعتقاد رفض (٥)
الروحي. للرئيس الكامل الخضوع (٦)
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للخالص. فرصة من اآلسيوية لألمم ترتك لم الثقيلة واألصفاد الحديدية القيود وهذه
وسيلة بذاتها كانت إن يعرفوا أن واضعوها حاول تجربة بمثابة العقلية هذه كانت ولقد
بني كائنة عالقة كل قطعت أنها يف مرية وال اإلنسانية، وعىل الحياة عىل للقضاء ناجعة

(ص١٥). الدنيا والحياة الناس
هناك يكن لم تفصم، ال بها وأوارصه متينة، الحياة بهذه اإلنسان عالقة كانت وملا
هذا من ويُلغى اإلنساني العقل يُقتل بأن إال وتحيا العقلية هذه تعيش لكي سبيل من
لم لهذا الحياة، هذه وحقائق تتفق ال املنزَّلة الرشائع أن رسيًعا لظهر هذا ولوال الوجود،
بأن االعتقاد أساسها يجعلوا أن عن قواعدها وواضعو اآلسيوية العقلية مشيِّدو يتواَن
لدينا يكون ال وملاذا التقاليد؟ هي ما نتساءل: ولكن عقيلٌّ. ال تقليديٌّ الحياة هذه يف الحق
العقل، فيها نحكِّم تحليل نظرة التقاليد هذه يف ننظر أن به نستطيع ما الحرية من
حقيقة ومعرفة والثروة والحرية السعادة أفق إىل يوًما بنا تَْسُم لم التي التقاليد تلك
التي االستبداد شجرة جذور وقوَّْت والشقاء التعاسة أسباب دت عضَّ ما كثريًا بل اإلنسان،
إال توضع لم التقاليد هذه أن وبما األزمان؟ كل خالل الروحي الرئيس بثمراتها يتمتع
يف يبحث أن عىل َمْقُسور بأنه رضورة يُِحسُّ اإلنساني العقل فإن اإلنسان، عىل لتطبَّق
لقمان عقاقري أنها أم قاتلة سموًما التقاليد كانت إن ليعرف وماهيتها؛ ونشأتها أصلها

(ص١٩). السحرية!
الحقيقة. يدرك أن يستطيع ال اإلنساني العقل بأن تقول أن ْفَسطة السَّ أبلغ من إن
اإلنساني العقل اتخذوا قد نفوسنا يف وبثُّوها التقاليد هذه إلينا أوصلوا الذين كل إن
قوة تقاوم أن يمكن ال ْخف السُّ من مجموعة إال الواقع لدى التقاليد هذه وما لبثِّها. وسيلة
يوحي أن (األنبياء) التقاليد هذه ناقيل من أحد مستطاع يف يكن ولم واحدة، ساعة النقد
أو البواخر أو الكهربائية استكشاف أو اآلالت من آلة اخرتاع عىل تساعدنا برسالة إلينا
الرسطان داء مقاومة عىل تساعدنا التي الطب مبادئ أو الالسلكي، التليفون أو الطيارات

األمراض. من غريهما أو السل أو
إنما املجهول العالم من به إلينا يُوَحى أن يجب ما أن اليوم ُروعنا يف ثبت ولقد
منذ ته بُرمَّ آسيا تاريخ قلَّبت وإذا واإلنسانية. اإلنسان لخري العلوم هذه مثل يف ينحرص
أولئك من واحد بقدِّيس الطويل َسَفِرك يف تلتقي أن استطعت ملا اليوم، إىل العصور أبعد
بذكر يَِفيض الدنيا تاريخ أن حني يف طريًقا، للقداسة العلم اتخذوا الذين القديسني
الحقيقة، وعرفوا الحق استكشفوا الذين أولئك الخالد، الطابَع هذا من هم ممن الكثريين
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ينتظرون األعرص َطَوال ظلوا الذين ال ، تقليديٌّ ال عقيلٌّ الحق بأن آمنوا الذين أولئك
ال عقليتهم، وهذه آسيا، رجال أن يف شبهة وال التقاليد. طريق من الحق إىل الوصول

(ص٢٠). شيئًا الحقيقة من يدركوا أن يستطيعون
الرتكية؟ اإلمرباطورية تنقذ أن اإلسالمية املذاهب مقدور يف يكن لم ملاذا لنتساءل:
تقليديٌّ الحق بأن االعتقاد عىل عكفت قد عقليتها أن إال سبب من لهذا ليس أن والجواب
تحتكم أن بعد ألنها قاتل، ُسمٌّ العقلية هذه أن فيَعترب الحديث اليقيني العلم أما ُف، ِرصْ
أن مستطاعك يف يكون نفسه، أمر يف التفكري عن وتبعده بوجدانه وتستقل الفرد يف
الحكومة. نظام أو األرسة بحياة يتعلق فيما الدينية األحكام من أية بصحة يعتقد تجعله
كتعدد القبيحة، والعادات النظام سوء من ترى فيما املبارش السبب هي العقلية وهذه
يف االجتماعي النظام يف وطوائف أحزاب إىل الناس وانقسام العائلية الحياة يف الزوجات

(ص٢٢). كله. الرشق
العقلية هذه عىل عاكفة مضت التي الشعوب تاريخ أو الحكومات نظام يف انظر
بأنه دائًما منعوتًا اآلداب، رشائع توجبه بما التقيُّد عن بعيًدا ا مستبدٍّ ملًكا ترى؟ فماذا
دار إال الحقيقة يف هو وما البناء ُمْشَمِخرَّ الظاهر َمِنيف وقًرصا األرض، فوق هللا ظل
البرش أبناء من مجموع عن عبارة إنهم بل والجواري، اريُّ الرسَّ جوانبه تمأل رسمي، ِبَغاءٍ

(ص٢٥). الحياة. حقيقة عن بعيدين تعساء
الترشيع أن كما واألفكار، الضمائر بتحرير يُْعنُوا لم املسلمني من الكالم أهل إن
ُحِكمت قد اآلسيوية األمم كل أن بَيَْد والعمل، الحياة بحق اإلسالم أهل يَْحُب لم اإلسالمي
هذا من استُِمدَّت قد األمم هذه عىل ُفِرضت التي القوانني وكل دينية، وتعاليم بنظامات
قاومت قد متحولة، وال متغرية غريَ ذلك بمقتىض القوانني هذه كانت وملا وحده، النبع
تخطو أن حاولت كلما واالرتقاء النشوء نحو األمم هذه جولة التاريخ عصور كل يف
الترشيعية النظم أعاقت كما والتطور، النَّماء عن العقل أعاقوا قد الكالم أهل إن نحوه.
آسيا يف يقع أن املستحيالت أقىص من أصبح أن ذلك عن فنتج االجتماعي، الشعور تطور

(ص٢٦). االجتماعي. النظام يف وال العقلية الصورة يف ال ثوري انقالب
ضئيًال قدًرا الحرية من وأُْعِطيت حينًا، فُقِتلت اإلرادة، ُقيِّدت العقلية هذه تأثري تحت
وُردَّت بأمرها، الحاكمة القوة األعرص طوال ظلت اإللهية اإلرادة أن حني يف آخر، حينًا
الغيبية، القدسية القوة فه ترصِّ الذي والقدر» «القضاء إىل جماعها واألسباب اإلرادات
ما الغرب يف يناظرها التي الصفة تلك الرشقية»، «البطالة ب يُْدَعى ما يف السبب هو وهذا

(ص٢٦). األوروبية». «الحضارة ب نسميه
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اليقينية، العلوم درس عىل اِإلْكباب طريق من إليه يصل أن الغرب حاول ما كل إن
واألرواح والسحر والصلوات األناشيد طريق من إليه تبلغ أن اآلسيوية األمم حاولت

(ص٢٧).
قطيًعا إال تجد ال فإنك الضخمة، قصورها قرصمن أي باب وافتح آسيا نواحَي ُجْب
واإلمام الخليفة حال بعينها هي وهذه الحياة، يف حرفة الزنا اتخذوا ونساء رجال من
هللا، وجه ابتغاء يتعبدوا وأن يصوموا بأن الناس أمروا الذين الرؤساء هؤالء إن واملشايخ.
حياتهم يف لهم يكن لم الحياة؛ هذه خريات من كثري عن الناس رصفوا ذاته الوقت ويف
وسيلة، وبأية طريق أية من البدنية اللذات عىل الحصول إال اللهم بُْغيَة من الداخلية
عىل دلَّ قد كلمات من به يتفوَّهون وما فعل من يأتون ما بني الواقع التناقض وهذا
النزعات تحتكم أن يف سببًا ذاته الوقت يف وكان الناس، بعقول وَفتِْكهم وخيانتهم خبثهم
مضت قد العقلية هذه أن تجد ولهذا الحكومات. إدارة يف وفجور خيانة من السلفية
كما الخيانة، اعتُِربت لقد حتى الحكومي، ْلك السِّ طبقات من طبقة كل يف بأمرها مستبدة
األفراد ملصالح وخدمة الذاتية للمآرب تأييًدا املرشوعة، األمور من والخداع، الغشُّ اعتُِرب

(ص٢٨).
بها تزود التي الَغرْية أَْملتها رجعية حركات إال كله آسيا تاريخ يف الديانات تكن لم
فإن جوهرها، يف واحدة كافة آسيا ديانات إن األقدمني. الرسل ضد جديد رسول كل
اختلفت فإن واحدة، كلها ومحمد وعيىس وموىس وبراهما وكونفوشيوس بوذا تعاليم

(ص٣٠). القواعد يف ال التفاصيل يف تختلف إنما فإنها
آسيا خضعت لقد اآلسيوية، األمم تاريخ قلبنا كلما عليه نقع الذي الحق هو هذا
ثََقل كاهلها عن ترمي أن به تستطيع ما الذاتية القوة من لديها يكن ولم العقلية، لهذه
وهذا األوروبية، العقلية من يُستخلص بَلَقاح إال الخالص إىل سبيل فال إذن التقاليد. هذه
قسنا إذا الفارطة عاًما الخمسني خالل املدهش اليابان تقدم من نرى فيما الرس هو
اآلسيوية، الذِّْهنية تأثري تحت واقعة اليوم تزال ال الصني إن مثًال، الصني بتقدم تقدمها
األوروبية بالذهنية عنها واستعاضت الذهنية هذه كاهلها عن نََفَضت فقد اليابان أما
الكبري التفوق هذا األمم تحوز أن املستطاع من أنه البعض يظن ولقد وتفصيًال. إجماًال
مسألة املسألة ألن مستحيل، هذا أن غري وحدها، العملية بالعلوم االستعانة طريق من
خالل وترتاكز تتكثَّف والحياة، واملشاعر والعواطف الفكر بناء كل تتناول «عقلية»
تُْلَغى أن وجب هذا وعىل ونُتَف، أقساط إىل تجزئته يمكن ال كلٌّ «العقلية» إن األجيال.
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للخالص تجد ولن مجموعها، يف األوروبية العقلية محلها لتحل كليًَّة؛ اآلسيوية العقلية
و٣٢). (ص٣١ آخر طريًقا

وأن الرتكي الشعب يعيش أن الطبيعي من كان ولذا آسيوية، أمة األتراك (٣)
حياتنا نبحث أن يف اآلن غرضنا ينحرص وإنما اآلسيوية. العقلية بوحي متأثًرا يعمل
الواجبات تلك طبيعة نفهم وأن جديدة، بحياة األخرية الثورة زودتنا كيف لنرى وتاريخنا
من منا مطلوب هو ما مقدار عىل ولنحكم الثورة، عقلية علينا فرضتها التي وااللتزامات
(ص٣٣). قاطع بشكل الشعب نفوس يف العقلية هذه نغرس أن نستطيع حتى تضحيات
ومتاع، ملك له وأننا األرض، فوق هللا ظل امللك، عبيد بأننا ن نلقَّ أن عىل ُعوِّدنا لقد
خليفة قوة يقاِوم أن يمكن يشء من لدينا ليس بأنه االعتقاد بالرضورة يتضمن وهذا
أثبت اجتماعي نظام من يكون لن وأنه األرض، عرش فوق املرتبِّع القهار، الواحد هللا
الحقائق كانت بينما حياتنا. من أمتع وال أسعد دنيوية حياة وال اجتماعنا، من أصوًال
جزء بعد جزءًا وأن وجوٌع، فقٌر مملكتنا أنحاء يف بأن حني كل لنا توحي امللموسة
حكومة لنا وكانت واغتصابًا، نهبًا منا ورغًما َعنَْوًة يؤخذ كان اإلمرباطورية أطراف من
األوصال مفكَّكة الرشوة، حمأة يف مرتدِّيَة األوروبية، الحكومات أحط من أضعف هي
كل يف الغرب نستجدي كنا وأننا واآلداب، الرشائع حكم عن بعيدة األحوال، مضطربة
زوجة وأربعون األرض» فوق هللا «ظل لدينا كان فقد هذا كل ومع إليه، نحتاج يشء
عىل الشعب يحمل أن إال له شغل ال أذكر، وال تَْعرف ممن غالًما وأربعون زوجاته، من
أصابنا قد كان القديمة. املذاهب رجال وصفها ما عىل ونعائمها الجنة فكرة يتجرع أن
إال الحقيقة نعرف وأن الحق نفهم لكي سبيل من لدينا يكن ولم الداخل، يف االنحالل
وأن الغربية، العقلية بتفوق نعرتف وأن األوروبية، باملعرفة ما طريق من نتصل بأن
«ظل أنه نعتقد كنا َمْن أرض يف والتعاسة الشقاء غرست التي األسباب درس عىل نُِكبَّ
إال اللهم شيئًا يكن لم األرض» فوق هللا «ظل أن لنا بان فعلنا وملَّا األرض»، فوق هللا
أسوة، بمحمد لنا وكان الهند. يف بوذا أصنام من صنم كأي والروح، القوة مفقود صنًما
القديمة واملذاهب الخلفاء أصنام حطمنا نحن كذلك واملدينة، مكة أصنام حطم أنه فكما
األمة لخري عظيمة تكون فسوف منافعها أما الثورة، معنى هو هذا والقبور. والتكايا

(ص٣٤). املستقبل يف وسعادتها
اإلمرباطورية هذه تبدلت لقد دينية، دولة كانت القديمة الرتكية اإلمرباطورية إن
املنطق إىل قًرسا الناس وأخضعت املذاهب، بنظام القديم السلجوقي التكية نظام من

197



الحديثة املدنية معضالت

من صورة لنا تتجىل وهنا اإلسالم»، «حجة ندعوه من كل به اتصف الذي التحكمي
(ص٣٥). اآلسيوية العقلية بها امتازت التي الصور أوضح

األقوى السبب كانت الباطنية، فاْدُعها شئت وإن الدَّْروشة، هذه فإن ذلك، كل ومع
وحده املجال هذا ويف حاسم. بشكل تَْستَْعِربا أن من والفارسية الرتكية األمتني ى نجَّ الذي
(ص٣٩). النهاية يف وانترصت تفوقت فقد القومية أما والقومية، اإلسالم بني النضال بدأ
القديمة العربية املذاهب تفوقت العرص هذا ويف العثمانيني، امللوك عرص بدأ هذا بعد
والتفصيل. اإلجمال يف البغدادية املذاهب أساليب اتُّبعت لقد حتى تفوق، كلَّ وأساليبها
القدسية والنواهي األوامر من أحكامها كل استمدت التي «الرشيعة» ندعوه ما شبَّت وهنا
األحكام. لتغري ُموِجٌب األزمان تغري بأن املذاهب هذه تعرتف ال أن لزاًما فكان املنزلة،
يف واحدة ساعة تفكر ولم لبغداد، نظرت كما القسطنطينية إىل املذاهب هذه نظرت لقد
بما مبادئها تكيف وأن طبيعتها تتعرف وأن العاصمة بهذه تحيط التي البيئة تدُرس أن
يف كانت مصادر من استمدتها بعقاقري الناس تزود املذاهب مضت لقد البيئة. هذه يالئم
يكون أن يمكن فهل البادية، أعراب بني مكة يف تكون أن قبل من وكانت بغداد، قبل مكة
مالئمة أنها عىل يوًما تدلَّ لم التي الرشيعة هذه بمثل الشعوب تحتمي أن مستطاًعا
هذه نناقش أن يتعذر إنه البرشي؟ العقل نماء يقتضيها التي االجتماعية الحالة لتطور
الوقت يف وهي مرتقية، وتميض القوى من ما قوة تتطور أن املمكن من ليس الحقيقة،
إال يشء من تُنتج ال القوة هذه مثل إن وماهيته، التطور بمبادئ التأثر عن بعيدة ذاته

(ص٤٩). واالندثار. الرتاجع
التقدم عن تركيا أعاقت التي هي البادية رمال ومن مكة من استُمدت التي املبادئ إن
وعلميٍّا واجتماعيٍّا ومدنيٍّا عقليٍّا الرتكي الشعب املبادئ هذه حكمت لقد طوال، قرون ستة
كل املدارس استنفدت ولقد حياته. مظاهر كل يف احتكمت الجملة وعىل وإداريٍّا، وسياسيٍّا
يدرَّس لم جدرانها؟ بني تُدرَّس التي األشياء طبيعة كانت ماذا ولكن املالية، تركيا موارد
عىل الناس وأكبَّ األساس، هي العربية كانت بل الرتكية، اللغة من واحد حرف بينها
التي الصفحات من واأللوف املئات عىل أَْربت قد فيه وتفسريات القرآن من مقاطع درس
تلك الحديث، دارسو وكذلك تحكيًما، وشهواتهم منازعهم فيها وحكَّموا واضعوها كتبها
(ص٤٩). األزمان مختِلف ويف األمم، مختِلف من رجال وانْتََحلها وضعها التي األحاديث
وال بلغته وال الرتكي، بالشعب صلة من لها يكن لم التعليمية األساليب هذه أن بَيَْد
أْدعى هو يشء من تاريخنا يف وليس ذاتها. بالحياة صلة من لها يكن لم بل بثقافته،
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تعليميٍّا أسلوبًا الرتكي الشعب عىل — العايل الباب — الرساي تفرض أن من الخجل إىل
ستة واإلماء العبيد خضوع النظام لهذا خضعنا أننا الغريب ومن ومبناه، ِقَوامه يف عربيٍّا

(ص٥٢). طوال. قرون
األحاديث بها فرست خاصة تفسريات عىل بَنَتْه قدسيٍّا علًما املذاهب وضعت لقد
عن يخرج أن حاول من كل عىل والنضال الحرب أعلنوا فقد رجالها أما القرآن، وآيات

(ص٥٥). ُولُوُجه الناس عىل وُحِظر العلم باب ُسدَّ وبهذا الدائرة، هذه
يف املرتبِّع عىل يكن ولم التكايا، ويف الرساي يف بأمرها حاكمة املذاهب مضت لقد
طريقة بَصْوَلته يحمي أن إال واجب من األرض»، فوق هللا و«ظل العالم خليفة الرساي،
أن هذا أثر من وكان عمليٍّا، تطبيًقا بغداد يف لت تأصَّ التي الدينية التعصبية تلك تطبيق
والتالعب التفسري يف الخطأ من وبكثري العقيل، النقد طريقة وُقِتلت الضمائر حرية أُْلغيت
عالم يف للمرأة يصبح فلم الزوجات، تعدد وأُِبيح االجتماعية، الحياة عن املرأة ُفِصلت به

(ص٦٢). تشغله مكان من االجتماع
مركزها، وتثبِّت دعامتها بذلك لتَُقوِّى شاذَّة أحكاًما الناس املدارسعىل فرضت كذلك
واحدة شعرة ظهور بأن قضت بل أهلها، غري من أحًدا املرأة تكلم أن فجور إنه قالت فقد
الذين الخلفاء أن تذكر لم أنها حني يف للطالق، كاٍف سبب أجنبي لرياها شعرها من

(ص٦٤). مرشوع غري لغرس نبت بذاتهم هم رشعي عقد بغري ُولِدوا
من السياسية أوروبا دوائر يف قامت التي الرشقية املسألة بأن إلينا خيِّل طاملا (٤)
بُذلت كثرية جهود إىل املسألة هذه من الخوف جرَّ ولقد إليها، تعرضنا التي املخاطر أكرب
التجديد أو االنقالب روح من فيها يكن لم اإلصالح هذا رضوب أن عىل اإلصالح، سبيل يف
جزءًا أن عىل الدولة. إلنقاذ الحاكمون بها ع تذرَّ سياسية وسائل مجرد كانت بل ما، يشء

(ص٧٢). عملنا من ال األوروبيني عمل من كانت بذاتها اإلصالحات هذه من كبريًا
لم ألنها تجديد، حركات تُعترب أن يمكن ال اإلصالحية الحركات هذه أن الحق ويف
واملؤلفني الكتاب قدماء كان وإذا (ص٧٣). وتجديد إصالح كل مصدر الشعب من تصدر
يسمونه، كما اإلصالح، عهد ُكتَّاب فإن الرشق، منتجات عن النقل حد عن يخرجوا لم
أو الجديد إىل نزعة العرصين كال يف يكن فلم الغرب، منتجات عن النقل حد ْوا يتعدَّ لم
بنقد يلمس أن منهم أحد يحاول لم املصلحني أن ذلك عىل والدليل (ص٧٤). االبتكار
الفرنسوية الثورة مبادئ هؤالء نقل (ص٨٠). تركيا يف العائلية الحياة حقيقة تقرير أو
يف األرسة نظام تتناول لم الفرنسوية الثورة أن عىل تبديل، أو تحوير بال حرفيٍّا نقًال
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نظام عىل َمْرَساتها وضعت قد كانت األوروبية األرسة حياة ألن ذلك حدث، بأي أوروبا
(ص٨٠). التغيري يقبل ال ثابت

عرصمن يف تستقِو لم أنها غري اإلسالم، كان كما آسيوية، ديانة املسيحية كانت لقد
لقد االجتماعي. ِمَزاجه فغريت اعتنقتها التي األوروبية الشعوب من شعب عىل العصور
الذي االجتماعي النظام معها تنقل لم ولكنها فكرة، صورة يف روما إىل املسيحية انتقلت
تطورت، قد املسيحية فإن ذلك، من الضد عىل بل الرشق، يف اليهودية البيئة به ت ُخصَّ
الرومانية االجتماعية البيئة فيها أثرت بما األصلية، ماهيتها من عظيًما جزءًا وفقدت
من أوروبا عىل زحفت قد كانت املسيحية أن فلو العرص. ذلك يف األوروبية الحياة مثال
لسلطانها أوروبا وأخضعت الغرب، عىل اإلسالم زحف كما وجحافلها بجيوشها أورشليم
أهل من األعراب رشائع محلها ولحلَّت أوروبا يف العائلية الحياة ألُْلِغيت إذن وسطوتها؛
أوروبا بأن قلنا إذا نغايل وال بل أخرى، حياة األوىل حياتها من أوروبا ولتبدلت البادية،
قد أوروبا تاريخ بأن نقول حال أية عىل اليوم. عليه هي ما عىل ِلتوجد تكن لم الحديثة
كل خالل التقاليد تخريب من ونََجْت العائلية الحياة أُنِقذَت وبذلك وحده، متََّجه يف ذهب

(ص٨١). العصور.
يف ولَّد الذي النظام ذلك العائيل، النظام هذا روح من يشء لدينا يكن فلم نحن أما
بني يوفقوا أن عبثًا املصلحون حاول وقد (ص٨٢). القومية الحياة روح األخرى األمم
املعاهد، يف التعليم زمام عىل قبضوا العتيقة القديمة املدارس طريق من فإنهم الناحيتني،
به أوحت ما وباتِّباع املدني، الحقوق نظام أخضعوا الدينية الرشعية املحاكم طريق ومن
(ص٨٣). كامًال إلغاءً الرتكية العقلية يُْلغوا أن استطاعوا الرصفة اإلسالمية السياسة

عملت دولة إنقاذ يحاول اليائس القانط جهد إال بيشء السيايس الجهد ذلك يكن لم
َصمَّ لقد (ص٨٦). الصحيح باملعنى إصالًحا وال تجديًدا يكن لم إنه الفساد، يد فيها
إال اللهم غرض، من أعلنوها الذين لدى يكن ولم مرتني، النيابية الحكومة إعالن آذاننا
أو الخالفة لقوة متباينة وعنارص شعوب من املكوَّنة العثمانية الطوائف يُخضعوا أن
عىل يتفوق حاسًما ا حدٍّ يضعوا أن يف ما يوًما املصلحون يفكر فلم مجتمعة، السلطنة

(ص٩١). األتراك قلوب يف القومي الشعور بذلك فيُْحيُوا الدينية، السلطة
عىل إنجلرتا ويف القوة، فكرة عىل أملانيا ويف الحق، فكرة عىل فرنسا يف القانون يقوم
عىل قومية. بفكرة وليست رصفة إنسانية ففكرة الحق فكرة أما (ص٩٢). املنفعة فكرة
الواجب من كان ولهذا غريها، يشء وال القومية بفكرة مشبَع جوٍّ يف اليوم نعيش أننا
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الفكرة ألغت القومية إن إنجلرتا. أو أملانيا حذَو نحذَو أن فرنسا نتبع أن من بدًال
نتيجة، أو فائدة بال أصبحت حيث إىل Subjectivism الذاتية فلسفة وردَّت العثمانية،
يالئم معنى بال املنزَّلة الرشائع معها وأضحت االقتصاد، يف الفردية الفكرة َمَحِت بل
عن بعيدة الواقع لدى الدينية اآلداب أصبحت القومية الروح تفوق ومع الراهنة. الحالة
طريق نتنكب وأن ا، تامٍّ إلغاءً العربية الحياة نلغي أن وجب لهذا املدنية، اآلداب حكم

(ص١٠٧). تحرًزا. منها ونتحرز تنكبًا، اإلسالمية السياسة
هذا وكان ونَْستَْرتك، ونْستجدد نَتََمْسلم أن يف تنحرص أغراض، ثالثة للموقفني كان
استَْمَدْدناها التي القوانني جراء من انتابتنا التي األخطار فإن عمليٍّا، املستحيل حيِّز يف
كانت اإلسالم قبل ذاعت التي الرتكية القوانني واستخدام ظاهرة، جلية كانت اإلسالم من
إال وسيلة من للتجديد يكن ولم للتجديد، العمل إال أمامنا يصبح لم لهذا الشك، موضع

السبيل. هذه إال للمستقبل سبيل وال (ص١٠٩). طاحنة ثورة
اآلسيوية العقلية بني الكائنة الفروق تلك أحدثت التي األولية األسباب هي ما (٥)

تاريخي. طريق من السبب نعرف أن سأحاول األوروبية؟ والعقلية
أو بوذا مثل نبيٍّ من أوروبا يف يقم لم أنه بدء ذي بداءة نعي أن علينا يجب
ثم إلهية ونواهَي أوامر الناس إىل حملوا ممن محمد، أو عيىس أو موىس أو كونفوشيوس

(ص١٢٣). وجربًا. ا َقْرسً لها الخضوع أْلزموهم
حازت التي اليونانية الحضارة عىل تعقيبًا قامت رومانية حضارة البدء يف تَُصاِدفنا
الحضارة أن عىل التاريخ، يف والذكاء الرُِّقيِّ من البرشي العقل إليه وصل ما أرقى
العقل بحث ولقد تفاصيلها. ويف مجملها يف النزعة إنسانية حضارة كانت اليونانية
تقتيض ما يوافق اإلنسانية للحقوق نظاًما البحث هذا طريق من ووضع الحياة اليوناني
لخري همها كل رصفت فلسفة فإنها اليونانية، الفلسفة وكذلك حاجات. من الحياة هذه
يف الحال هي كما ورسل، أنبياء عىل والوحي التنزيل طريق من تأِت لم ولكنها اإلنسانية،
أَْلَقى أو النبوة صفة لنفسه انتحل فيلسوف عىل اليونان بالد يف تعثر ال إنك بل الرشق،

(ص١٢٤). الرسالة عبء كاهله عىل
قد كأمة اليونان أن من الرغم وعىل اليونان، عن الرتاث هذا الرببرية روما ورثت ولقد
والحضارة الروماني العالم يف بأمرها حاكمة ظلت اليونانية الفلسفة فإن وزالت، انحلَّت
وخْلخَلتْها، روما قواعد هزَّت قد االستعمارية روما أنانية أن غري (ص١٢٥). الرومانية
عىل يَْقِبض وأن الزمام، منها يملك أن املسيح حواريِّي من لحواريٍّ أمكن العهد ذلك ويف

(ص١٢٥). أعنَّتها
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املنطق نزعات ذلك عن فضًال يحمل وكان كتاب، يده ويف روما هبط أنه حقيقة
غري، ال مجردة فكرة بثَّ بأن إال ينته لم ولكنه طريًقا، لنفسه به ِليُشقَّ اآلسيوي الديني
ليست أنها هذا عىل والدليل نظاماتها، وكل املسيحية ابتلعت الرومانية الحضارة ألن ذلك
وكذلك الرومانية. الحق فكرة بل أوروبا، عىل تسلَّطت التي هي املسيحية الحق فكرة
نظامات من واحد نظام يَْقَو لم أنه حني يف أُُكَله، وآتى وأَيْنَع الروماني األرسة نظام عاش
لم إنه بل املسيح، عادات هناك تُعرف لم وكذلك بابًا، لروما يَلَِج أن عىل االجتماعية آسيا
الصورة هذه عىل الدين وهذا يعبدون، كانوا الذي اإلله اسم إال يشء من روما يف يتغري

(ص١٢٦). الرومانية اإلمرباطورية أنحاء يف وانترش ذاع الذي هو
كغريها قامت ديانة إنها أوروبا، زمام املنزَّلة الديانات ثانية ملكت النمط هذا عىل
اإلبهام من ر يتصوَّ ما أبعد عىل املنطقية الناحية من وكانت اإللهية، والنواهي األوامر عىل
االختياري التفسري رضوب من لكثري تتسع أن يف سببًا هذا فكان والتعقيد، والغموض
الحضارة أنقذت هذا كل من الرغم عىل أنه غري قاعدة. وال بنصٍّ مفرسِّ فيه يتقيد ال الذي
واحدة لحظة تتخلَّ لم النرصانية اعتنقت التي األمم من أمة كل فإن أوروبا، الرومانية
العائلية نظاماتها عن أَنُْملة ِقيَد تبعد ولم اإلنساني، الحق إزاء األصلية عقيدتها عن
وكان نضال قام لهذا الرومانية، الحضارة عن ورثت كما الحياة ظواهر من وغريها
نظام حول دار الرومانية اليونانية العقلية وبني القدسية املسيحية العقلية بني رصاٌع

(ص١٢٦). البابوية
ال تقاليد أنها عىل زعماؤها علَّمها لقد األَُخر، الديانات كل نهج املسيحية نهجت لقد
املسيحية، املدارس جدران بني التعليم وُحِرص االرتقائي، العلم تيار وقف وبذلك تُنْقض،
هذه من بيشء ممسوسة غري ونظاماتها االجتماعية الحياة قامت هذا بجانب أنه غري
النظامات عىل بها تتغلب ومعاهد نظامات من للمسيحية يكن لم أنه والحقيقة الروح.
أن استطاعت قد أوروبا أن يف السبب هو وهذا قبل، من أوروبا يف كانت التي واملعاهد
إىل معها نقلت قد املسيحية كانت فإذا اآلسيوية. بغة بالصِّ تُْصبغ أن عن بنفسها تنجَو
أو والقدر بالقضاء يوحي منطق أو الحجاب أو الزوجات تعدد كرشائع رشائع أوروبا
أوروبا أمم عىل لُقِيض إذن والحياة؛ الطبيعة وحب الجمال حسِّ عىل تَْقِيض منزَّلة أوامر
عنهم يغني كان وما العرب. وجزيرة والهند فارس بالد عىل ُقِيض كما «الدروشة» ب
نقول. ما به لنؤيد نرضبه مثال َألبلغ ومسيحييها البوسنة مسلمي فإن أوروبيون، أنهم
يف بعُد وهم االجتماعية العرب حياة انتحلوا قد العرص هذا يف البوسنة مسلمو دام وما

(ص١٢٧). ذلك؟ مثل من أوروبا ينجي كان الذي فما أوروبا، قلب
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روما مراسيم توافْقه لم األملاني املزاج إن لوثر؛ وتبعه التجديد، عرص جاء ثم
أن يمكن ال هللا كلمات بأن قيل الطريق، لوثر لها وَشقَّ اإلصالح عهد فبدأت وطقوسها،
يجب الدينية الطقوس وكذلك هلل، تكون أن يصح اللغات كل وأن الالتينية، تحتكرها
ال أو الحياة، ومطالب تتفق ال التي الطقوس كل لوثر فألغى العقل، أحكام تتبع أن
أن الحديث النمط عىل متحرضة ألمم يتسنى كيف إذ السليم، الذوق أو والعقل تتجانس
والكسل، البطالة دأبهم حفاة عراة لشعوب بدء ذي بداءة بها بُرشِّ ومراسم طقوًسا تلزم
فهم لقد حكومات؟ أو ترشيعية نظامات بال عاشت شعوب الجهل، صفاتهم وأخص

(ص٢١٨). سبيل أقوم سلك ولذا الحقيقة، هذه لوثر
العظيم الروماني التأثري من جزءًا إال — لوثر به قام الذي — الديني اإلصالح ليس
قامت عينها القاعدة هذه وعىل اليونانية. الحضارة خالل من الوجود إىل برز الذي
أوحى بما املؤتِمرين من جميًعا كانوا فرنسا يف الثورة زعماء كان فإن الفرنسوية، الثورة
اليونان، فالسفة بها تفوَّه بكلمات مألى فكتاباتهم البرشية، لعالم اليونان فالسفة به
كتاب من اْقتُِطع استشهاد عىل كتبوا فيما تقع ال إنك وضعوها. ملبادئ َمثٌَل وحياتهم
وقعوا كالتي حقائَق زرادشت كتاب يف وال التوراة أو األناجيل يف ال يجدوا لم ألنهم منزَّل،
اإلنسانية، الفطرة تضاعيف يف الثابت الحق هذا َكُمَن لقد اليونان. مؤلَّفات يف عليها

(ص١٢٩). عليه وعكفت الحق هذا استكشفت إنما الفرنسوية والثورة
من واستقراؤه استنباطه يمكن العلم وأن تقليدي، ال عقيل الحق أن استكشفت لقد
حق من للبابوات وال للملوك ليس وأن الطبيعة، وكنوز الجماعة وحاجات الناس أعمال
الناس، لكل مما أكثر الخطأ من والعصمة الحق فهم عىل قدرة من لهم بأن االدِّعاء يف
الجماعات صدر يف الطبيعي، حيِّزه يف وتركته الدنيا سلطة الدين عن الثورة نزعت لقد

(ص١٣٠). ومشاعرها
لكل الفرنسوية الثورة كانت لقد القومية، إال هذا عن ينتج أن ليشء كان وما
عليها قامت التي األسس عىل بحثت ما إذا تعثر وفيها بالقومية. انتهت ولكنها اإلنسانية،
مثل من لها تجد ولن األوروبية، العقلية هي هذه (ص١٣٢). أوروبا يف القومية العقلية
هذه ننتحل أن علينا والواجب مثلهم برش فإننا انتحالها، عىل قادرون أننا عىل آسيا. يف

(ص١٣٣). تجزئة وبال جملًة هي كما العقلية
إن االنقالبية. الثورية الطرق نسلك بأن لنا يتيرس ذلك؟ لنا يتيرس كيف ولكن
إننا األوروبية. العقلية محلها نحل وأن اآلسيوية العقلية نلغي ألن تدعونا الحاجة
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وجب لهذا الفرنسوية، الثورة وجه يف قامت التي كتلك ومشكالت مصاعب اآلن تواجهنا
الحرية، بنعمة أعداءها َحبَْت ثورة من الدنيا يف وليس الثورية، الوسائل نستخدم أن علينا
وتثبِّت أوزارها الثورة تضع أن بعد للجميع ا حقٍّ بيقني تكون الشخصية الحرية إنما
العرصالحارض، يف حبتها تنمو الرجعية الحركات بزرة نرتك أن نستطيع ال لهذا أصولها،

(ص١٣٥). تنجح لن الثورة فإن وإال
والثاني اإلنسان، حقوق األول عظمى: أسس ثالثة عىل تقوم األوروبية الحضارة إن
عىل األسس هذه من كالٍّ ولنبحث القومية. واملالية االقتصاد والثالث القومية، الثقافة

حدة:
ويعيش يولد الحكومة، لرَعِويَّة تابع شخص كل أن يف تنحرص اإلنسان: حقوق أوًال:
الحرية وهذه متحرضة. جماعة كل عليه تقوم الذي الجوهري املبدأ هو وهذا حرٍّا،

وحكوميٍّا: وعائليٍّا فرديٍّا االجتماعي النظام عليها يقوم التي املعاهد كل عىل تطبق

أن لشخص يجب ال التي األشياء بكل الحرية هذه تقيد الفردية: الحرية (١)
الحرية مبدأ تقبل لم واحدة أمة أوروبا يف يبَق ولم غريه. شخص ضد يستعملها
ال النرش وحرية الضمري وحرية الفردية الحرية غري ومن التحديد. هذا محدًدا الفردية

(ص١٤٠). االرتقاء سبيل يف متحرضة أمة تميض أن يمكن
العائلية بالحياة عالقة فذو الفردية الحرية أوجه من الثاني الوجه أما (٢)
يف العائلية الحياة فإن أيًضا، املشكلة هذه حلت فقد األوروبية العقلية أما (ص١٤٥).
أكرب، ا حقٍّ الرجل تعِط لم الحياة ألن الحقوق، يف التساوي مبدأ عىل تقوم إنما أوروبا
تُعطى أن وجب إذن وسعادة، مرح الحياة فإن نوعه، كان مهما ا، حقٍّ املرأة تحرم ولم
الحياة تقوم األساس هذا غري عىل وليس املرأة، حرية والرجل الرجل، حرية املرأة
وتََسع الزوجات، تعدد بحق االعرتاف ترفض بالطبيعة العقلية وهذه الحرة. العائلية
املرأة (ص١٤٦). االجتماع. يف الرجل بحقوق املرأة حقوق مساواة مبدأ بالرضورة
وحقوقهما مصالحهما بتوحيد يحدث اشرتاك إال الزواج وما فرديٍّا، أحرار والرجل
للزوج يكون أن وجب إذن الرشكة، هذه فسخ عن عبارة والطالق االختيار، بمحض
ويجب الجماعة، خري إىل بكليته ه موجَّ والزواج املشرتكة، الحقوق هذه نفس والزوجة

(ص١٨٤). املبادئ هذه عىل يقوم أن
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نظام ُفرض الحياة هذه يف اثنني فردين من أكثر وجود بحكم الحكومة: حرية (٣)
أن ووجب الناس، كل حق تضمن صورة عىل الحكومة تقوم أن لزم ولهذا الحكم،
ينبغي الديمقراطية، هي وهذه الرعية، أشخاص من شخص كل نظاماتها يف يمثَّل
مصالح وأن الجماعة، مصالح عىل حفيظة تقوم وأن األفراد رشائع تمثِّل أن للحكومة
األفراد مصالح تعبث أن يجب وال األفراد، بمصالح تعبث أن يجب ال الجماهري
تعتدي أن يف تفكر أن تستطيع أوروبية حكومة ترى ال هذا وعىل الجماهري. بمصالح

(ص١٤٩). األفراد مصالح عىل

عرص إىل بعُد نصل ولم القومية، عرص يف اليوم نعيش إننا القومية: الثقافة ثانيًا:
القومية بوحي وحركاتها أعمالها كل يف تستهدي األوروبية الحضارة إن «اإلنسانية».
أخرى بحق أمة تعرتف لم عملها. ونعمل نهجها عىل نسري أن علينا يجب إذن وحدها،
الطاحنة الحروب وما آخر، لنجدة شعب يُهبَّ ولم غريها، عىل أمة تشفق ولم بعد،
أن البعض حاول ولقد إليه. نذهب ما صحة عىل حي دليل إال أوروبا يف قامت التي
بصحيح، ليس وهذا دينية، بواعث إىل راجع بأنه إزاءنا العدائي أوروبا موقف يفرس
مثل فإن نرصانية، بجمعية هي وال مسيحية، بشعوبية ليست األوروبية الحضارة فإن
من أسخف وليس األوروبية، الذهنية من وانْمحت زالت قد التفكريية األساليب هذه
األمم جمعية وما الحديثة. الدنيا تاريخ يف املبدأ لهذا مناقضة تقوم التي الحركات
ضمائر يف بعُد تُقم لم اإلنسانية العقلية فإن مذهبنا، صحة يؤيد محزن مثال إال
إال لدينا ليس اإلنساني، املنطق بموِحيات مؤتََمني نعمل أن علينا يتعذر ولهذا الشعوب،
التناحر وما الحياة، عىل التناحر نتيجة هو وهذا … وحدهما القومي واملنطق القومية

(ص١٥٥). له مبدِّل ال ثابت مبدأ هذا مكان، كل يف الحياة أساس إال
السبيل د مهَّ قد اإلنسان بحقوق االعرتاف إن :(١٦٠–١٧١) القومي االقتصاد ثالثًا:
أما ا، خاصٍّ طابًَعا الناس يف خلقت قد القومية الثقافة فإن الحديثة، للحضارة
يشغل أن يستطيع بها التي بالقوة وزوَّده الطابع، ذلك حفظ فقد القومي االقتصاد
االقتصاد هو الواقع يف الحديثة الحضارة فِسنادة إذن مكانة، أعىل الدنيا هذه نظام يف
األمم كل به تتمتع لم نظام وهذا املبدأ. هذا عىل اليوم تعمل إنما الدنيا وكل القومي،
نتاج الواقع يف وهو األوروبية، األمم بأرسة ا خاصٍّ يكون يكاد نظام إنه السواء، عىل

(ص١٦١). األوروبية. للعقلية
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عىل مبدأ وهو الحديثة، الحضارة عليها قامت التي املبادئ أقوى من مبدأ هذا إن
أما القديمة. الشعوب حياة عليها قامت التي للمبادئ املخالفة تمام مخالف حال أية
حاجات َلَكَفت مثًال املسيح فيه ظهر الذي الزمان خالل قامت قد الشيوعية كانت إذا
فإن الدوام، عىل األول الفطري طابَعها الجماعات عىل تحفظ كانت ولكنها لعهده، الناس
الحديث االقتصاد مبادئ أما والكفاف. الكفاية قدر عىل اإلنتاج مبدأ اتَّبعت املسيحية
مبدأ عىل بل الحاجة، قدر عىل اإلنتاج قاعدة عىل تقوم ال إنها تماًما، املبدأ لهذا فمناقضة
الوقت ويف اإلنتاج تزيد إنها بعيد، شاسع املبدأيْن بني والفرق اإلنتاج، بقدر االستهالك

(ص١٧٦). فيه ع تنوِّ ذاته
كانت إذا فيما نبحث أن شأننا من وليس األوروبية، الحضارة نظام هو هذا
هذا عىل تقوم اإلنسانية الحياة أن يكفينا كال، ووحشية، بربرية أنها أم بحق حضارة
وأن املتحرضة، األرسة هذه يف تندمج أن تركيا عىل والواجب الحارض. العرص يف الوجه
وجهد رصف، منطق الحياة إن أوروبية. أسس عىل واقتصادها وثقافتها حقوقها تقيم

السبيل. َمْمُهودة الطرق بينة ولكنها متواصل،

الباحثني. لحرية فيه الحكم نرتك ولُبُّه، الكتاب ملخص هو هذا
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