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املُرتجم َمة ُمَقدِّ

والثورة الثَّْوَرات «روح وكتاَب: واملعتقدات»، «اآلراء كتاَب: العربية إىل نقلُت سنواٍت منذ
فُطِبَعا حسنًا إقباًال عليهما القراءُ فأقبل لُوبُون؛ ُغوْستاف االجتماعيِّ للعالم الفرنسية»
الثالثة الكتُب فكانت الحقائق»؛ «حياَة اه: َسمَّ بثالث َعزََّزهما قد لوبون وكان الثانية، للمرة
ما عىل السلسلة هذه يف َحْلقة أهمَّ الحقائق» «حياة وكانت: واحدة، ملوضوعات سلسلًة
مللكة وإثارًة وتأثريًا وإبداًعا طرافًة لوبون كتب أكثر الحقائق» «حياة تكون «وقد نرى،
بعض يرى كما واملبادئ» اآلراء من عليه ُدِرج فيما النظر إعادة عىل تحِمل وهي التفكري،

الكتاب.
عن غافلني غري دونَها أحواٌل وتَُحول ترَجمته، يف ونَُفكُِّر الحقائق» «حياة كتاب ونقرأ

بأوقاتها. مرهونة فاألموُر القراء، يَْعَلم كما العربية إىل أخرى ُغَرٍر نقل
أبناء عىل ونَْعِرُضه حرفية، ترَجمًة الحقائق» «حياة كتاَب فنرتجم الوقت ويَِحلُّ
املوضوع. صعوبة مع الُعْجَمة من خاليًا يكون أن نَْطَمُع الذي الحارض بأسلوبه العروبة
املعتقدات بعض مصادر يف «البحُث هي: — لوبون ذََكر كما — الكتاب هذا وغايُة
يف والبحُث التاريخ، غضون يف الناس َهت َوجَّ التي العظيمة والُخلُقيَّة والفلسفية الدينية

املعتقدات.» هذه تََحوُّالت
فتُوَلد الطبيعية، الحادثات كجميع تتطور فيَِجدها البرشية الحقائق يف لوبون ويَبَْحث

الحقائق». «حياَة هذا كتابه ُعنَْواَن فيجعل وتزول، وتنمو
من املعتقدات هذه منه تتألف وما املعتقدات، ألُُسس َواٍف درٌس الكتاب هذا ويف

والَجْمِعيَّة. والعقلية والعاطفية الدينية العنارص



الحقائق حياة

حينما التحوالت من الفرديَة املعتقداِت يعتور فيما َطِريف بحٌث الكتاب هذا ويف
أخرى. إىل أمة من انتقاله حني التحوالت من الديَن يعتور وفيما َجْمِعيَّة، تصبح

وفصوًال مطالَب لوبون ص وَخصَّ القديمة، األديان ِدراسة عن لوبون يَْغُفل ولم
من له ُعْرَضًة كانت وما انتشارها، وأوجِه وتحوالتها، ظهورها، يف فبحث للنرصانية؛

املذاهب. وَشتَّى واالنفصاالت اإللحادات
َضْعف ويف الرِّيَب، من األخالق َحْوَل يدور وما األخالق، يف دقيقٌة مباحُث الكتاب ويف
األخالق بها تتكون التي الحقيقية العوامل ويف والعلم، العقل عىل القائمة األخالق قيمة
يَْدُرس كما األخالق، هذه يف عامالن العامَّ والرأي العادة أن لوبون فريى والفردية، الَجْمِعيَُّة
ُعنَْواٌن بالرشف الشعور أن فريى الفردية، األخالق تكوين يف والالشعور املنفعة شأن لوبون

األخالق. لهذه ِمثَاِيلٌّ
والعلم؛ الفلسفة يف فيبحث العقلية الحقائق دائرة يف للبحث بابًا لوبون ُص ويَُخصِّ
املعرفة بناء وعن للفلسفة، الحقيقية القيمة وعن والنفعية، الِوْجَدانية الفلسفات عن فيتكلم
عليه اتََّفق ملا مخالفٍة نتائَج إىل الغالب، يف َفيِصل، معرفته؛ يمكن ما حدود وعن ، العلميِّ
هذه من واحد أيَّ اتِّبَاعه لعدم وذلك والعلمية؛ الفلسفية املذاهب أصحاب من الباحثون

مؤلفاته. جميع يف َشأْنُه املذاهب،
لنقل ْقُت ُوفِّ قد كنُت فإذا هذا، كتابه يف لوبون غوستاف الدكتور َدَرَسه ما بعُض ذلك
وهللاُ أرجو، كما العربية املكتبة يف فراًغا َمَألْت قد أكون فإنني صحيًحا؛ نقًال الكتاب هذا

ق. امُلَوفِّ
زعيرت عادل
نابلس
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املَؤلف ديَباَجة

والُخلُقية والفلسفية الدينية املعتقدات بعض مصادر يف البحث هي الكتاب هذا غايُة
وهذا املعتقدات، هذه تََحوُّالت يف والبحُث التاريخ، ُغُضون يف الناس َهت َوجَّ التي العظيمة
والتي واملعتقدات» «اآلراء السابق كتابي يف َعَرْضتُها التي للمبادئ جديد تطبيٌق الكتاب

ذلك. بعد آخر كتاب يف الفرنسية والثورِة الدينيِّ اإلصالح حوادَث بها ُت ْ َفرسَّ
األمم إحدى مصري ويَتََوقَّف الدوام، عىل التاريخ يف أساسيٍّا دوًرا املعتقدات َمثََّلت
وعظمُة وسقوُطها الدَُّول وقياُم االجتماعية التطورات وتنشأ ها، تَُسريِّ التي املعتقدات عىل
فاملعتقدات الحقائق، من ُعدَّت التي املعتقدات من قليل عدد عن وانحطاُطها الحضارات

َدْور. كلِّ ومقتضياِت املوروث النفيسِّ الشعوب مزاج بني مطابََقٌة هي
عىل نَْقِدر وكيف املايض، نَبْذ عىل الَعْزم هو َخَطًرا الحارض الزمن أغاليط أشدِّ ومن
ومنها ِكياننا، ُمْعَظُم األشباح هذه من ويَتَألَّف نفوسنا، عىل األموات أشباح تَُهيِْمن ذلك؟

األحياء. حياة من أبقى األموات فحياُة مصرينا، لُْحَمُة تُنْسج
الحارض تَِجد لم املجتمعات تعاقب إىل أم املوجودات تعاقب إىل أنظرَت عليك وسواءٌ

املايض. وليَد إالَّ

الحارضة. األجيال بني تنترش جديًدا تطبيًقا الكتاب هذا يف أَُطبِّقها التي املبادئ أخذت
مجاوزة تُبِْرص كانت إذ ِبيبَة فالشَّ الغاية، إىل محسوًسا أمًرا ِبيبَة الشَّ تطوُر يبدو
كانت إذ والشبيبة يوم، بعد يوًما واألدبية املادية األرضار وتََراُكَم عصيبة، لساعات الوطن
سادة عن باحثًة هؤالء عن تبتعد تراها واملخرِّبُون السلبيُّون إليها يقود التي الُهَوى تُْدِرك
العمل، ورضورة والحياة بالحقائق النظريني من الُعْقم ذوي الشبيبة وتعارض آخرين،
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عىل تنطفئ التي الشعوب مالحظة وتدلُّها فتبرصالعالم، الكتب نطاق من الشبيبة وتخرج
إلحداث الوهمية التجاِرب وعن األخالق، سقوط عن ينشأ الذي الُعضال االنحطاط مقدار

االجتماعية. االنقالبات
والنشاِط النظام شأَن العالم عىل تسيطر التي األمم لدى تَُشاِهد حني الفِتيَُّة، واألجيال
املبادئ بعض وبغري ، نَْفِيسٍّ ِكيان بال تدوم أن تستطيع ال حضارٍة أية أن تُْدِرك والعزم،
للعالم. حقيقيٍّا ُمَحرًِّكا لها األدبية الُقَوى تبدو واآلن احرتامها، عىل الجميع يُْجِمع التي

َصَفحات من صفحة كلِّ ويف ها، تَُسريِّ التي املبادئ قيمة بحسب تتأخر أو تتقدم ُة واألُمَّ
امُلْختَلَّة املبادئ تطبيق من األمم بها تصاب أن يمكن التي املصائب مقدار عىل دليٌل التاريخ
ذلك فأدى (اإلسبانية) قشتالة مملَكَة الفاسدة املبادئ بعض َت َسريَّ أن َحَدث فمما عليها،
الثمن مقداُر بمجهوٍل وليس مستعمراتها، جميع َضياع وإىل العظيم، بلدها خراب إىل
تخريبًا أقلَّ إال للدماء سفًكا الفاتحني أكثُر وما الوهمية، للمبادئ اعتناقنا إياه َكلفنا الذي

الفاسدة. املبادئ من
أزهى َقوَُّضوا عملهم عىل باملساواة القائلون املعارصون النظريون استمرَّ ما وإذا
املعتقدات باضمحالل إالَّ الُجُدِد الربابرة هؤالء شأن يتالىش ولن أخرى، مرًة الحضارات

قوَّتهم. رسُّ فيها التي الوهمية
أن وعليها والعمل، والقلم باللسان األفكار تغيري يف تَِجدَّ أن الحارضة ِبيبَة الشَّ وعىل
سار ما فإذا الدوام، عىل ِخيارها عمل من األمم تََقدُّم أن تنىس وأالَّ بالجمهور، تختلط
التي التاريخ ُسنَّة هي فهذه االنحطاط، وقت حان قيادتها من بدًال الجماهري وراء الِخيار

لها. شواذَّ ال

ال الجديدة الروحية حالته ولكن النفوس، يف األمَل يَبَْعث الحاُرض النفيسُّ الشِبيبَة ومزاُج
يَُعود حياتَه به ه يَُوجِّ ما عليها امُلْجَمع القواعد من يَِجد ال الذي فالجيل َخَطر، من تَْخلُو
فائدتها، عدم عن فضًال الدوام عىل باملهالك َمْحُفوَفٌة كهذه فتجاِرب املايض، إىل بغريزته

املبادئ. من آِفل جيٍل لدى ما جديًدا جيًال يالئم مما وليس
عندنا وما له، وارثة بأجيال ل تََحوَّ ماٍض وليُد ولكنه املايض، وليُد الحارض إن أََجْل،
ببطء، التطور عىل واملوجوداِت العوالَم تَْحِمل التي األبدية نَن السُّ أمر فيعاني يقني من
يف واإلنساُن اقتحامه، يمكن ال األمور مجرى فإن تعسريه أو تيسريُه أمكن وإن والتطوُر

الوجه. ذلك يناسب ما وعىل َقَدره، عىل الحقائق من يملك تطوره وجوه من وجه كلِّ
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املَؤلف ديبَاَجة

كلِّ قبل إليها يُسار التي الِوْجَهة تُعَلم أن ويجب للتقدم، رْي السَّ يف الرغبة تكفي وال
يف هو الفكر رجل وشأُن جهوده، اتِّجاه بحسب هادٌم أو باٍن هو العامل فاإلنسان يشء،

يَْسلُكها. التي الطريق إىل ِهدايته
العوامل يف يُبْحث أن نرى — ضارٍّا أو نافًعا العمل يكون كيف ندرك لكي — ونحن

اليقني. هذا به ينحلُّ الذي الوجه ويف للناس امُلَسريِّ اليقني عنها ينشأ التي
تَُسريِّ التي الحقائق أهمَّ نختار إذ ونحن، كتابنا، أجزاء أهمِّ من البحث ذلك وسيكون

الحقائق. هذه تاريخ َقصَّ نحاوُل األمم،
الروح تقدُّم عىل يَُدلُّ مثله يشء وال الَعَجب، يُثِري بما محزن ُمَؤثٌِّر التاريخ وذلك
وأخالَقها قائمة حضارة َعْوَن َمْهِده منذ يَِجد العرصيُّ والرجُل وَعَطبها، وبأسها البرشية
عظيم، ُجْهد بعد أقيم قد به، يَتََمتَّع أن إالَّ عليه ليس الذي َاُث، الرتُّ وهذا وفنونَها، ونُُظَمها
يُْحِصيها ال قرون يف بها أُِتَي التي املجهوداِت أكثر فما قليل، غرِي أبديٍّ للعمل واستئناٍف
الحضارات، وإقامة واملعابد املدن َشيْد إىل والوصوِل األوىل، الحيوانية من للخالص َعدٌّ

الكون. أرسار يف والنفوذ
ِعَلل جهل عىل ، قطُّ يوافق، لم واإلنساُن األرسار، هذه إيضاح يف يَتَواَن لم واإلنساُن
عليها َسُهل وإن البرشية، فالروح الدوام، عىل يَِجدها أن بخياله َعَرف واإلنساُن األشياء،

يقني. بال الحياة عىل تَْقدر ال فإنها الحقائق، عن تستغنَي أن
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مة ُمَقدِّ

احلقائق ِمْرَقاُة

الحقيقة مبدأ (1)

ونحن، تحليل، غري من فهمهما يتعذر التي دة امُلَعقَّ الحقائق من مركب عن الحقيقة تَُعربِّ
من هي التي املبادئ من طائفًة موقتًا، منها، َفنُعدُّ الحقائَق، م نَُقسِّ ذلك نحاول أن قبل

دور.1 كلِّ يف الناس ُمْعظم لدى اليقني رضوب
لدى الحقائق من فتكون األحيان، بعض يف َوْهِميًَّة أموًرا تتناول تلك الناس وموافقُة

اليقني. أنواع من قليل غريَ حازوا حقيقة أيَة يَْعِرفوا أن قبل والبرش املؤمنني،
مبادئ من يالئمها وما املنطق رضوب من سابق مؤلف يف عرضناه ما إىل ونَْرجع
الدينية، والحقائق العاطفية، والحقائق الِبيُولُوِجيَّة، الحقائق أنواع: خمسَة للحقائق فنَِجُد

العقلية. والحقائق الَجْمِعيَّة، والحقائق
العاطفية والحقائُق الُعْضِويَّة، الحياة حوادث يف الِبيُولُوِجيَّة الحقائُق وتَتََجىلَّ
موافقة غري لها دليَل ال فإنه برهان عىل قائمة غريَ شخصيًة كانت إذ الدينية والحقائق
العقلية والحقائُق للمعتقدات، أساًسا وتكون اإلحساس لدائرة تابعة وهي عليها، الناس
معتقد، أيِّ عن مستقلًة بالتجِربة إثباتُها فيمكن ذلك، من العكس عىل شخصية غريُ هي

املعرفة. دائرة منها تتألف التي العلم مبادئُ عليها وتَِنمُّ
بالحقيقة، يَْفِصل، فهو تقسيم، ككلِّ اإلطالق كثريُ التقسيم ذلك أن الواضح ومن
أو َجْمِعيٍّا أو دينيٍّا أو عاطفيٍّا املبدأ يكون أن ا جدٍّ النادر فمن تماًما، منفصلة غريَ أموًرا
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— دينيٍّ أصٍل من كانت وإن — نفُسها الدينية والحقائُق االستقالل، وجه عىل عقليٍّا
بسيًطا حادثًا ليست حقيقة أية أن ترى هنا ومن الغالب، يف عقليٍة عناَرص عىل تشتمل
وتختلف متباينٍة، عناَرص مجموعِة من ُمَركبة هي بل موجزة، بصيغة عنه يَُعربَّ أن يمكن

تركيبها. يف تدخل التي املختلفة العنارص بنَِسِب الخصوص، عىل الحقائق،
تعريفها يمكن التي الحدود عن اآلن فْلنَبْحث نَُعرِّفها، أن غري من الحقائق ْمنا َقسَّ

بها.
بعضها يف ُعدَّت فالحقيقُة القرون، ُغُضون يف عظيًما اختالًفا الحقيقة مبدأ اختلف
مالئًما، أمًرا منها ثالث بعٍض يف وُعدَّْت نفعيٍّا، أمًرا منها آخر بعٍض يف وَُعدَّت جوهريٍّا، أمًرا

معني. وقت يف يَُردُّ ال خطأ للمرتابني الحت قد وهي
إىل العموم، عىل تعاريُفها، تَُردَّ أن ويمكن بوضوح، االختالف ذلك عىل املعاجم وتَِنمُّ
— الحقيقة إن أو هي.»2 كما بها األمور تبدو التي َفُة الصِّ هي الحقيقة «إن ه ِليْرتِ قول
خالية هي كهذه فإيضاحاٌت للواقع»، الفكر مطابقة «هي — كثريون مؤلفون يقول كما
إذا والوضوح الدقة من يشء عىل املعاجم وتكون واضح، هو كما حقيقيٍّ معنًى أيِّ من

األشياء. عن فكٍر من عندنا يكون ما هي الحقيقة إن قالت
جانبًا يَْطَرح العاِلَم فرتى أيًضا، إْحكاًما أكثر وهي اعتداًال، أكثُر العلمية والتعاريُف
بني العموم، عىل قياُسها، يُْمِكن ِصَلًة الحقيقَة ا عادٍّ إليها، الوصول يمتنع التي الحقائَق
تأمالٍت ِعدَّة بَذُْل يَغة الصِّ هذه إىل للوصول وجب وقد الجوهر، مجهولَة تََظلُّ حوادَث

قرون. ِعدَّة يف ومجهوداٍت
الدينية املعتقدات عىل ال العلمية، املعارف غري عىل تَُطبَّق ال يَغة الصِّ هذه أن عىل
هذه فإن َجْمِعيٍّا أو دينيٍّا أو عاطفيٍّا كان إذ املعتقدات هذه فمصدُر والُخلُقية، والسياسية

بها. يَْرَضْون من جميع موافقة عىل فقط، تقوم، املعتقدات
يعارضها، ما قبول إمكان عدم من يلوح ِلما أو امُلْفَرتََضة، لبداهتها بها يُْرَىض وهي
ليس التي الحقائق مقياَس اإلجماُع هذا َويََظلُّ الخصوص، عىل عليها الناس إلجماع أو

علمية. صبغٌة لها
املنفعة يف اكتشفوا أنهم ذلك، مع (الربَاْغَماِتيَّة)، الذرائع بمذهب للقائلني ويَُخيَّل

ِجيْمس: ويْليَم قال فقد للحقيقة، جديًدا مقياًسا

نَِجُده الذي كالخري وهو أفكارنا، نظام يف نافًعا نَِجُده ما سوى الحقيقيُّ ليس
أفعالنا. نظام يف نافًعا
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هو كما متشابهني غريُ أمران والحقيقة فاملنفعُة أبًدا؛ التعريف هذا عىل نوافق وال
وحَده، السبب لهذا بالحقيقة نَْخِلطه أن غري من نافع هو ما قبول إىل نُْضَطرُّ فقد ظاهر،

آخر. فصل يف الذرائع مذهب ندرس حينما املسألة هذه إىل وسنعود

الحقائق تطوُر (2)

مستقلة ثابتٌة َكيْنُونَاٌت الحقائق من يتألف فكان الثَّبات، ملبدأ مالزًما الحقيقة مبدأ كان
والناس. الزمان عن

والسماء األرض كانت ؟ قطُّ يتغري لم عاَلم يف تَتََحوَّل أن الحقائَق يمكن كان وكيف
الزمن. ُسنَن تعاني كانت التي هي وحَدها الحياة وذواُت َمِديًَّة، َرسْ تَُعدُّ واآللهة

عليه َحكَمت أن إىل سائًدا اليقني من عنه ينشأ وما األشياء ل تََحوُّ عدم معتقد وكان
يُْفَرتضاستقراُرها كان التي — الكواكب أن الهيئة علم أثبت فقد باألفول، العلوم مبتكرات
الَحيَّة األنواع أن الحياة علم وأثْبَت الخيال، تَْقِلب برسعة الفضاء يف تَْسبَح — الفلك يف
بانقالبها أَبَِديَّتَها َخِرست نفسها الذَّرَّة إن حتى ببطء، ل تَتََحوَّ َلة ُمتَبَدِّ غريَ تَُعد كانت التي

حني. إىل متكاثفة ُقًوى مجموعة إىل
من لكثرٍي بدا حتى بالتدريج الحقيقة مبدأ تضعضع النتائج تلك مثل فإزاء
والخلقية، والفلسفية الدينية املعتقدات تداعت فهنالك الحقيقي، املعنى من خاليًا املفكرين
زائلة أمور انصباب سوى مكانها يف تاركة غريَ بالتتابع، أيًضا العلمية والنظرياُت

باستمرار.
ذلك، مع وأعتقُد، ا، تامٍّ نقًضا الثابتة الحقائق مبدأ نقض إىل يؤدِّي هذا أن ويظهر
بعض إيراُد ويكفي العابرة، الحقيقة ومبدأ املطلقة الحقيقة مبدأ بني التوفيق إمكاَن

الَعْرض. هذا لتسويغ البسيطة األمثلة
التقاُطها يُْحتََمل ال التي َور الصُّ بواسطة — تَْعِرض الفوتوغرافية أن املعلوم فمن
الرسيع، األجسام أحد انتقاَل الواحدة، الثانية من جزء مائة من جزء عىل يزيد زمنًا —

مثًال. الراكض كالحصان
الزائلة املطلقة الحقيقة حركات من واحد وجه عىل هكذا، تُْلتََقط، التي الصورة وتدلُّ
صورٌة بها تُْستَبْدل أن فيجب الطَّْرَفة، هذه بعد صادقٍة غريُ َعنْي، َطْرَفَة مطلقٌة فهي مًعا،

املتحركة. َور الصُّ َشأُْن أيًضا، مًعا زائلٌة مطلقة قيمة ذاُت أخرى
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فقط، الزمن مقياس تعديل مع الحقائق مختلف عىل املقايسة تلك تطبيق ويمكن
الفوتوغرافية َور الصُّ كعالقة بالواقع عالقٍة ذاُت — متقلبًة كانت وإن — فالحقائُق
كانت وإن — والصورُة املرآة، عىل األمواج كانعكاس أو به عنها، تكلمنا التي الخاطفة،

الدوام. عىل صادقٌة — متحولًة
مائة من واحد جزء عىل تزيد مدًة الرسيعة التحوالت يف املطلقة الحقيقة تدوم ال وقد
أجيال، بضعَة الُخلُقية الحقائق لبعض الزمن َوْحَدة وتكون الواحدة، الثانية من جزء
أن ترى وهكذا السنني، مالينَي األنواع ثباَت تََمسُّ التي للحقائق الزمن َوْحَدة وتكون
من ألوف ِة وَِعدَّ الواحدة الثانية من جزء مائة من أجزاء بضعة بني يرتجح الحقائق دوام

مًعا. عابرة مطلقًة تكون قد الواحدة الحقيقة أن يَْعِني وهذا القرون،
عنا املستقلة املحسوسة الحقائق أمر يف صحيحًة كانت وإن — املقابالُت وتلك
والسياسية الدينية كاملبادئ الباطني اليقني أمر يف الصحة من الدرجة بهذه ليست —
من ضئيل نصيب غري عىل تشتمل ال كانت إذ املقابالُت، وتلك الخصوص، عىل والُخلُقية
إلخ، … الحضارة ودرجة والِعْرق الزمن بحسب األمور يف برأينا ُمَقيََّدًة تَِجُدها الصحة،
واحتياجاته زمن أفكار تالئم التي فالحقيقُة إذَْن، املقابالت تلك تختلف أن الطبيعيِّ فمن

آخر. لزمن تكفي ال
محلَّ املستقبل فلسفة يف َسيَِحلُّ مًعا ت وامُلَوقَّ الثابَت الحقيقة مبدأ أن يف َريَْب وال

الراهنة. الساعة َسْلِبيَّات محلَّ أو الثابتة املايض حقائق
يَْفِرضعليه الذي هو واملحيُط يشاء، كما يقينَه اإلنسان يختار أن النادر من إن ا، حقٍّ
اجتماعية. ُزْمرة كل لدى واملعتقدات اآلراء تََغريُّ رسُّ هذا ويف تقلباتِه، يَتَِّبع وهو اليقني، هذا
عىل األمر نهاية يف تتغري ولكنها ببطء، مبادئنا يف تؤثر التي البيئات تتقلب قد أََجْل،
مع — ويجب القديمة، الفلسفة يف ُوِصف كما النهر جرياَن العالم َسرْيُ ويشابه الدوام،
حني عىل تقريبًا، متشابهًة ذَرَّاٍت يَُجرُّ النهر إن يقال: بأن الوصف هذا إكماُل — ذلك
حوادَث سيما وال الَكْون، حوادث معظم مجرى يف باستمرار متبدلًة عناَرص الزمُن يدحرج

االجتماعية. الحياة
أو إنسانًا أو حيوانًا أو كان نباتًا — موجود كلَّ ألن وذلك العنارصَحتًْما؛ تلك وتتبدل
القوتان وتانك بالتدريج، بهما فيتحول انقطاع بال متحركتني لُقوَّتنَْي يَْخَضع — مجتمًعا
تَُقيَّد امُلَؤثَِّريْن وبهذين الحارضة، والِبيئاُت ِسَمتَها الِوراثُة تَْحَفظ التي الغابرة الِبيئات هما:
أرسع ولو واجتماعية، ُخلقية حقائَق من عنهما يَُعربَّ ما كلُّ ثَمَّ ومن باطنية، حياة كلُّ
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معه تُْقَلب ما االقتضاب من الحياة لبلغت املتحركة الصور يف كما مثًال، َسرْيِه، يف الزمان
ث يْكَرتِ وال له، يؤبه ال أمًرا ذاك إذ الشخص حياة فتصبح َعِقب، عىل رأًسا الُخلقية مبادئُنا
أبطأ ولو عالقاته، جميع عىل لآلخرين الشديد ُحبُّه ويستحوذ نوعه، لحياة إال الشخص
ِصَفة القاسية األَثََرة َلَغَدت قرون ِعدَّة تدوم الحياة فأخذت ذلك عكس عىل سريه يف الزمن

البارزة. اإلنسان
وتنمو َفتُوَلد الطبيعية، الحادثات كجميع تتطور البرشية الحقائق أن هي والخالصة

الحقائق. حياة الكتاب: هذا عنواَن جعلنا فلذلك وتزول؛
دراستنا يف سيما وال الكتاب، هذا فصول من فصل غري يف ذلك فائدة تتجىل وسوف

األخالق. لتكوين

الحقائق من ُعدَّت التي االفرتاضات شأن (3)

وجوٌه هي التي الُخلقية أو الدينية املعتقدات من كثريًا بأن َريْب، ال تقدم، ما عىل يُْعَرتَض
ت امُلَوقَّ حتى الحقائق، ُزْمرة يف تصنيفها يمكن وال الحقائق، من قطُّ تكن لم اليقني من

منها.
الغالب، يف ينطوي، للدََّهش الدينية األقاصيص أدعى إن نقول: بأن ذلك عن فنُِجيب
تشتمل التي األخالق علماء بِقَصص األخرية هذه قياس ويمكن فيها، ِمراء ال حقائَق عىل
ولكن َالفونِْتن، َقصَّ كما الَحَمَل يحاور ال الذئب إن أََجْل، تََخيُّلها، بني عميقٍة حقائَق عىل

ذلك. مع فيها ِجَدال ال حقيقة عىل تحتوي األقوى ذهن يف املحاورة تلك نتيجة
عن يَِقلُّ ال ومما الرشيعة، ألواَح موىس عىل يُْمِلْل لم يَْهَوه أن أيًضا، الصحيح، ومن
للشعب تَمَّ ما الوصايا من األلواح هذه عليه اشتملت ما لوال أنه ذلك، مع ًة، ِصحَّ هذا
فيه. َة ُمَحاجَّ ال سلطانًا العرش الوصايا ملنح يَْهَوه تَخيُّل من بدَّ ال فكان فالٌح، اليهوديِّ

فالتعاليُم ذلك، مع حقيقة تكون تنفكُّ وال ، وهميٍّ لباٍس تحت الحقيقة تبدو قد إذَْن،
حني الناس عىل سلطانَها تَْفِرض مجتمٌع بغريها يقوم ال التي املختلفة والزواجُر الُخلقية

املرهوب. اآللهة نفوذ إىل تستند
ال العقلية الحقائق من كثريًا أن إدراكهم عدُم املعارصين العقليني أغاليط أفدح ومن

عقيلٍّ. غري َقاَلٍب يف َصْوغه بعد إال الغالب يف به يُْرَىض
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يف صحيحٌة أنها مع بالحقائق، والخلقية الدينية املعتقدات نَْعُت يُرَفض كان وإذا
عنها، للبرش ُغنْيََة ال التي العظيمة االفرتاضات نوع من َعدُّها يجب فإنه أتباعها عيون

تَة. امُلَوقَّ الحقائق من العلم يَُعدُّها والتي
والحياة الَكْون وأصوِل األوىل األشياء كِعلَّة امُلْدَركة، غرِي الحوادث ِتجاه علينا ويجب

الفرضيات. بعض نختلق أو اإليضاح عن نُْمِسك أن إلخ، … االجتماعيِّ التطور وُسنَن
عزائم يقيضبتدخل الفرضيات فبعضهذه اآلن، حتى نوعان الفرضيات لهذه وكان
الفرضيات هي فالثانية: فقط، واملالحظة يقيضبالتَّْجِربة اآلخر وبعضها علوية، موجوداٍت

الالهوتية. الفرضيات هي واألوىل: العلمية،
بوانَكاِره هنري َ بنَيَّ فقد فرضيات، عىل — الرياضيات ومنها — كلُّها العلوم وتقوم

طلبي. إىل إجابًة أَلَّفه الذي والفرضية» «العلم كتابه يف رضورتَها
ومثاَل الفيزياء يف املنيع األثري مثاَل أذكُر — الفرضيات أهمية عىل كمثاٍل — وإنني
إليها، نعزو التي العلوية الُقَوى من هما والذرة فاألثريُ الكيمياء، يف املنظورة غرِي الذَّرَّة
الحوادث. لتفسري منه بدَّ ال ما الغالب، يف املتناقضة العجيبة، الخواصِّ من مضطرين،

بغري تنهار الفيزياء أن فقط، يَْعِرف، والعلُم املتناقضات، لتلك ث يَْكَرتِ ال والعلُم
يتعذر كان كما الفرضية هذه عن يُستغنى أن املتعذر فمن الرضورية، األثري َفْرضية

الَكْون. تفسري يف اآللهة عن االستغناء
الفرضيات ِطراز من واالجتماعية والُخلقية الدينية الفرضيات َعدُّ إذَْن، ويجب،
إذا الدينية والفرضيات للحقائق، وُمْحِدثَاٌت للعمل قويٌة وسائُل وهذه فتلك العلمية،
قامت فبها مثلهما، الالزمة الرضورات من فإنها واألثري الذَّرَّة َة ِصحَّ صحيحًة تكن لم

وتقدمت. والحضارات املجتمعات
الفرضية هذه أَدَّت ما بعد فيما فرضياته إحدى فساد يَظهر أن للعلم بضائٍر وليس
أو الدينية االفرتاضات ة ِصحَّ عدُم يظهر أن أيًضا، بضائٍر، وليس االكتشافات، بعض إىل
وأوجبت انتحلتها التي االفرتاضات بهذه األمم عاشت ما يوم ذاَت االجتماعية أو السياسية

أمره. يف يُْحَكم أن يجب — العقلية بقيمته ال — الشأن هذا فبأهمية عظمتها،
الواضحة، املادية النتائج إىل يُنَْظر بل أبًدا، الالهوتية الدقائق إىل ذلك يف يُْلتََفت وال
ما العدم من َخَرج الفرضيات ومن فرضياتها، تاريخ هو الحضارات إحدى فتاريُخ
عصوُر أوجبتها التي العجائب وجميع والكنائس، واملساجد، واملعابد، األهرام، من نراه
الغرُب انقضَّ آخر ديني وبافرتاٍض العظمى، محمد دولُة قامت دينيٍّ وبافرتاٍض اإليمان.
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ُمَقدِّمة

من اإلنكليُز الپيوريتان َفرَّ أيًضا، ، دينيٍّ وبافرتاٍض الصليبية، الحروب أيام الرشق عىل
مستعمرًة املهجورة أمريكة براري يف فأنشئوا مذهبهم؛ ممارسة يف راغبني االضطهاد

حني. بعد الواسعة املتحدة الواليات جمهورية إىل تََحوَّلت أن تَنَْشب لم صغرية
فالفرضيات الهمجية، دور إىل لعاد ه يَُسريِّ ما الفرضيات من يَتَِّخذ لم لو واإلنساُن
يناسب ما أي الحقائق، من يالئمه ما إيجاد عىل وأعانته الحائرة، طريقه يف اإلنسان َهت َوجَّ

العقل. عُرص أُِعدَّ الوهمية الفرضيات وبَدْور ، النفيسَّ ِعْرقه ومزاَج زمنه ذهنيَة
هذه من كثريًا إن أََجْل، آباؤنا، عاشبها التي الفرضيات نَْزَدِرَي أن لنا ينبغي ال ولذلك
آماًال البرش ماليني لدى أوجدت األوهام هذه أن بَيْد ريب، ال أوهام غريَ يكن لم الفرضيات
يف العظيم الفرضيات شأن وأُنكَر الحقائق، أنفع حدوث وأوجبت السعادة ِرسَّ فيها تُبِْرص
وقت كلِّ يف إليها محتاجًة وستظلُّ قط، عنها تَْستَْغن لم األمم أن مع زمٍن، طويَل تطورنا

كثريًا. تدوم ال الفرضيات من العاطلة فالبرشيُة يحتمل، ما عىل

هوامش

حني معجمه يف غوبلو مسيو ويصيب واليقني، الحقيقة بني الغالب يف يخلط (1)
التي النفس حالة لتعيني إال اليقني كلمة تستعمل أن ينبغي «ال فيقول: بينهما يفرق
يقال بأن ما قضية يف اليقني عن الحديث يجتنب أن ويجب للحقيقة، حيازتها تعتقد
به أتى ما التعريف هذا ومثل نفسية.» حال هو فاليقني البديهي، األمر أو الحقيقة إنه
معتقد هو فاليقني لها»، ترتاءى كما أموًرا النفس «اعتقاد هو اليقني إن قال: حينما ليرته

معرفة. هي والحقيقة
جاء فقد للحقيقة، ناشز تعريف عىل األكاديمية ملعجم السابعة الطبعة تشتمل (2)
املالئم اليشء هو الصحيح «أن فيه: وجاء الصحيح» اليشء خاصة هي الحقيقة «أن فيه:

للحقيقة.»

19





األول الباب

ينيِّ الدِّ اليقني داِئَرة

اآللَهة





األول الفصل

الدينية أسساملعتقدات

األديان تكوين يف الحارضة األفكار (1)

بغري مفهوم غريَ يظلُّ البرشية تاريخ أن مع طويًال زمنًا األديان تحليَل العلُم ازدرى
آلهتها. تاريخ

من طبَّقوه ما أن غري التحليل، بذلك يُْعنَْون العلماء أخذ فقط، قريب، عهد ومنذ
هزيلة. نتائَج سوى يشء عن يُْسِفر لم والتفسري الرشح

درسها بإمكان القول من كان ِلما ناقًصا األديان تكوين عىل االطالع يزال وال
أن هو الواقع أن مع األخرى، التاريخية الحوادث تُْدَرس كما النصوص عىل اعتماًدا
الدين أن آخر فصل يف وسنرى الكتب، يف تَُعلَّم التي األديان غري هي امُلَزاَولة األديان

تتغري. ال ثابتة نصوُصه َظلَّْت وإن يتحول أن يَْلبَث ال امُلنْتََحل
الكتب، من تَبَيُّنَِها عىل اقترصنا ما إذا باألديان قليل علم سوى لدينا يكون ال إذَْن،
أتباعها به يفهمها الذي الوجه نَْعِرف واألقاصيص َور والصُّ والنقوش والتماثيل وباملعابد

بالكتب. نَْعِرفه مما خريًا
انتحاَلهم فتُبِْرص الديانات، هذه بتََحوُّل الديانات يف يبحثون الذين الُكتَّاب يبايل وال

مالحظة. لكلِّ مناقضة لنظرياٍت
أنها مع إله، بال ديانًة (البوذية) ِهيَّة البُدَّ يَُعدُّون علماءَ أساتذًة تَِجد أنك ذلك ومن
وجود يف الديانة هذه مؤسس مجادلة من كان ما وعىل يحتمل، ما عىل آلهًة األديان أكثر
فقاوم الحكمة، شجرة تحت الته تَأَمُّ يف َسبَح عندما اآللهة وهذه هو تصاَدم حيث اآللهة؛
إله بال دين بوجود يَُقل فمن ا، أَپَرسَ اآللهة بنات إغواءَ وناَهَض ماَرا العفاريت أمري وعيد

أساسيٍّا. َجْمِعيٍّا نفسيٍّا َ خطأ يقرتْف



الحقائق حياة

اللغوية الفرضية وَظلَّت ، التغريُّ كثريُ الفرضيات من األديان تكوين حول يدور وما
الطبيعة، حوادث إن الفرضية: هذه وتقول الزمن، من حينًا شيوًعا الفرضياِت تلك أْكثَر
التعابري َعدِّ من كان ِلما وذلك َصًة؛ ُمَشخَّ أشياءَ كانت إلخ، … والنار والقمر كالشمس
التي ِسيلِينِه اإللَهة أُْسُطوَرُة كانت أن ذلك ومن حقيقية، أموًرا عليها تدلُّ التي املجازيَّة
تَغيب التي األمواَج بأشعته يداعب وهو القمر إىل إشارًة َالتُْموَس غار يف إنِْديُميون عانقت

الشمُس. بينها
تلوح وال الحارض، الوقت يف تماًما املرتوكة النظرية هذه عند نَِقَف أن العبث ومن

ذلك. مع منها أمتَن محلَّها َحلَّت التي النظرياُت
(الپُوُروج) الُحْمِر ُطوَطِميَّة عن املباحث، من اإلنسان وصف علم به أَتَى ما إن
َوْسَواٍس من االجتماعية الحياة يف ما إليضاح الپُولِينِيِزيني َطبِْويَّة وعن ِحيَّة، الضَّ إليضاح
األساطري سيما وال الدينية املسائل عىل ضئيًال نوًرا — بالحقيقة — يُْلِقي ومحظور،
أَْصَل ال التي البسيطة، االجتماعيَة العاداِت حتى املتمدنة، األمم قوانني وإن اليونانية،
َطبِْويَّة يف ما وإن الفطرية، الزَُّمِر َطبِْويَِّة يف ِلما املشابهة بامُلَحرَّمات مملوءٌة لها، دينيَّ
عند العادية الحياة شئون جميع أن عن ناشئٌ مقدس طابٍع من الفطرة عىل هم من

دينية. َمْسَحة ذاُت — مآِكلهم ومنها — هؤالء
عىل تقوم التي النظريُة تلك الحارض الوقت يف الكبرية الُحْظوة ذاِت النظريات ومن
أن الواضح ومن مقدسة، أصبحت التي الواجبات بعُض غايتُها َجْمِعيًَّة حوادَث األديان َعدِّ
الرضورة، بحكم الواجبات بعَض فتستلزم حني ذاَت َجْمِعيَّة صفًة تكتسب األديان جميع
ما وأظهُر األمر، بدء يف فرديٍّا إبداًعا كانت األديان أن يف يُجاَدل أن الصعب من أن غري
أعظَم َمثََّلت التي األديان يف — الَجْمِعيَّة ثم الفرديُة — املتعاقبتان الظاهرتان هاتان تبدو

الخصوص. عىل محمد ودين (بوذا) َهة بُدَّ دين يف َدْور:
لألديان واحدة ِعلَّة عن بحثها يف األديان تََولد حول الحارضة النظريات عيب ويتجىل
يف جوهريٌة عناُرص العوامَل هذه أن مع النفسية بالعوامل استخفافها يف ثم تعددها، مع

األديان. تكوين
البرش يف تبدو التي الدينية الحوادث أصول إيضاح إىل العوامل هذه معرفة وتؤدي

األديان. جميع بني الوثيقة بالقرابة قوَلنا غ تَُسوِّ وهي التاريخ، خالل من
وَوْجُد الالهوت، علماء ومناقشاُت الكنائس، وأبراُج املآذن، وذَُرى مَرص، أهرام وتظلُّ
عند تُْدَرك ال أموًرا وَطبِْويَّتُهم؛ الَهَمج وُطوَطِميَُّة املؤمنني، وحماسُة الهيكل، أمام الكاهن
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جميع لدى واحدًة كانت إذ الُقَوى وهذه تعينها، التي والدينية العاطفية الُقَوى إغفال
الرضورة. بحكم متشابهٍة مظاهَر ذاَت كانت األمم

الدينية املعتقدات يف والعاطفية العنارصالدينية (2)

وإذا الثابتة، النفس الحتياجات اآللهة هذه مالءمَة إلثباته يكفي التاريخ يف اآللهة خلوُد
والناُس ، قطُّ عنها يستغنوا لم فإنهم األحيان، بعض يف آلهتَهم، وا َغريَّ البرش أن َحَدَث
إال الدين إىل الراسُخ اإلنسان احتياُج وما للملوك، يقيموها أن قبل لآللهة القصور شادوا

األساسية. طبيعتنا كمناحي
تكوين يف عظيم شأٍن ذات وهي األديان، عنارص من جوهريٌّ عنٌرص الدينية والروُح

السياسية. أو الدينية املعتقدات
لهذا — املشرتكة أوصافها من وتَِجد األديان، مختلِف ركُن هي الدينية والروُح

. الخفيِّ األمر وعبادَة ، الخفيِّ األمر يف واألمَل ، الخفيِّ األمِر مخافَة — السبب
بَيْد والكون، الحياة مسائل عن خادعة أجوبة غري إىل الدينية الروح تؤدِّ لم أََجْل،
بها اليوم نعيش التي املعارف إىل فقادته جديدة طريًقا باإلنسان سلكت الروح هذه أن

قرون. َة ِعدَّ دامت جهود بعد
دعائُم املعتقدات فلهذه الدينية، للمعتقدات الوحيَد األساَس الدينية الروح وليست
إىل واالحتياج والرجاء الخوَف نذكر العنارص هذه بني ومن أيًضا، العاطفية العنارص من

الخصوص. عىل التفسري
لُوْكِريُس يعزو الخوف وإىل يحتمل، ما عىل تأثريًا املشاعر تلك أكثر هو والخوُف

اآللهة. ظهوَر
كرجائه طبيعيٌّ أمٌر به إحاَطتها يُِحسُّ التي الهائلة الُقَوى أمام اإلنسان وخوُف
متشابهة آلهة إىل املتحولِة الطبيعية الُقَوى ومخافُة والهبات، بالصلوات حمايتها نَيْل يف
كما ساروا فالجميُع الشعوب، عند العامة املشاعر من استمالتها يف واألمُل التشابه بعض
فرساَن عبدوا الخيول يجهلون كانوا إذ املكسيكيون فهؤالء زمن، بعد املكسيكيون سار
قاذفني النارية أسلحتهم حاملني لهم اإلسبان هؤالء بدا وقتما فْوِرهم، من اإلسبان،

بها. الصواعق
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أديان يف أيًضا يَبُْدوان بل وحَدها، االبتدائية األديان يف والرجاء الخوُف يبدو وال
نعيم يف واألمل جهنم نار من الخوف بغري قائمٌة للنرصانية لتَُقوَم كانت فما األمم، أمدن

الجنة.
لتفسري تَْصلُح ال — الدينية املعتقدات أصل بها يُْدَرك كان وإن — السابقة والرشوُح
حدثت وكيف وِديَانا وِڨينُوس وأَپُولُون ُجوپيِرت ظهر فكيف األساطري، مختلف تكوين
الخيال عامل دخول من كان ِلما ذلك عن يجيب أن العلَم يمكن ال هؤالء؟ مغامراُت

الوهمية. اآللهة تلك اختالق يف عقيلٍّ منطق كلِّ عن املستقل
إذ واألحالُم والرَُّؤى لها، وتشويهه للحوادث الخيال بَْسِط درجُة بمجهولٍة وليست
األمر. بدء يف حقيقًة تكون قد التي الوقائع يُْفِسد فإنه له؛ وَمْوِكبًا للخيال َمنْبَتًا كانت

ونذكر زمن، كلِّ يف َظَهر مما واألقاصيص— الحماسيات كُمْعَظم — هي واألساطريُ
الخصوص. عىل وليلة ليلة ألف وروايَة األُوديسة، منها

وتَْحِشيات إضافاٍت من كان بما قرون يف إال ن تَتََكوَّ لم ذلك، مع واألساطريُ،
عظيًما ثباتًا اكتسبْت — الشعبية باألحاديث أُِديَمت إذ — واألساطريُ متتابعة، وتحريفات
ومن املتوحشة، واألمم املتمدنة األمم تراعيها التي املعقدة الشعائر أصَل فكانت بالتدريج
تحت ما عاَلم بأن تقول ديانٍة شعائِر اتِّباع يف كثريًا عانَْوا الكولورادو هوپيس أن ذلك
العنكبوت شكل عىل امرأٌة َفتْمِلكها واألفاعي الوعول لشكل جامعة بموجودات آِهٌل األرض

املطر. منها يَْسُقط التي ُحَب السُّ املرأة هذه فتَنِْسُج
هذه ومن آخرها، إىل أولها من املختلفة باألقاصيص مفعمٌة األديان وجميُع
ثم يَنْبُوٍع بماء صغري برميٍل َمْلءَ أراد الذي امللحد الفارس ذلك مغامرُة األقاصيص
الفارُس هذا يكون أن ووجب مرة، كلِّ يف منه يَِفرُّ املاءَ َفيُبِْرصُ بحر بماء ثم نهر بماء

إيمانَه. ِليُثَبَِّت أماَمه املعجزات تلك تعاقب من كان ِلما الشك؛ كثريَ
ثََمَرة هي التي العقيمة باألقاصيص َمْحُشوٌَّة نفَسها القديمة العلمية الكتب إن حتى
عَرش، الرابَع لويس عهد يف أُلَِّفت التي الطبيعيِّ التاريخ كتب يف فتَِجُد امَلْحض، الخيال
إْربًا، إْربًا ِعْجَلها تقطع وأن التوت، بورق بقرًة تَُغذَِّي أن َقزٍّ دوَد لتنال يكفيك أنه مثًال،
أن الكتب تلك يف تراه ومما كثريٌ، َقزٍّ ُدوُد منها يَْخُرَج حتى تَْعَفن الِقَطَع هذه تَدَع وأن

الَوْضَع. ل تَُسهِّ األيِّل َقْرِن بُراَدة
تكوين يف ا مهمٍّ شأنًا التفسري إىل االحتياج عامل يَُمثِّل النفسية العنارص تلك وبجانب

اآللهة.
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إىل تُْعَزى كانت حادثة فكلُّ طبيعية، حوادَث تَِجد لم الحديثة األزمنة َعَدْوَت وإذا
اآللهة. عزائم

يجهلون وكانوا ِعلَّة، بال معلوَل ال بأن القائل املبدأ يَْعِرفون كانوا إذ فأجداُدنا
َخِفيٍَّة للعادة خارقة موجوداٍت وجوَد افرتضوا أن يَُعتِّموا لم الطبيعية نَن السُّ تسلسل

لها. مسببٍة الحوادث خلَف قادرة
من اإلنسان يف االطالع حبُّ يُْمِليه ما عىل للردِّ يَكفي املوجودات تلك ل تََدخُّ وكان
تأليه من كان ما فَحَدث عنها، الجواب عىل قادر غريَ العلُم كان التي الكثرية األسئلة
وما الصواعق، وتُْرِسل الثمَر وتُنِْضج الشمَس تَُسريِّ اآللهة فكانت الطبيعة، ُقَوى جميع
غريَها. يَتََمثَّل أن البرش يَْسِطع لم التي األزمنة يف عميم نَْفع ذات إالَّ كهذه تفسرياٌت كانت

آخر. عاَلم يف البعث حبَّ نذكر األديان تكوين يف النفسية العوامل بني ومن
بعدهم، املوتى َطيْف بقاء يَُرى حيث الديانات أقدم يف الخلود يف الرغبة وتتجىلَّ
يف أومريُس َقصَّ فقد الدوام، عىل فيه مرغوبًا أمًرا تظهر لم املمات بعد الحياة أن بَيَْد
يَه يَُعزِّ أن وحاول أشيَل، فالقى ِترِييْزيَاس ليشاور جهنم إىل نََزل أُولِيَس أن األوِديسة
األرض عىل أظلَّ أن ل فأَُفضِّ باطلة، «تعزيتُك بقوله: املجاهد هذا طيف فأجابه بموته،

األشباح.» من لقوم حاكًما أكون أن عىل ح َفالَّ ألفقر َعبًْدا
والنار الجنة فكانت غريها، من أكثر اآلخرة الحياة أمر َوكََّدت التي هي والنرصانيُة

نجاحها. يف عظيمني عامَلنْي
يف قويًة تظلُّ املمات بعد الحياة يف الرغبة ولكن أيامنا، يف خياليًة املبادئ تلك وتَُعدُّ
حياة يف بأمٍل أَتباَعه يَُعلِّل الذي الروحيِّ املذهب قوة ِرسُّ الرغبة هذه ويف اإلنسان، قلب

ثانيٍة.
وال اآلخرة، بالحياة القول غ يَُسوِّ ما بعد، يكتشف، لم العلم أن األسف دواعي ومن

الَقَرار. أي الخلود له يُْرَجى ما طبيعتنا من العنارص أيُّ — ذلك مع — يَُرى
منا واحد كلِّ من يجعل الذي بالذات الشعور ذلك يَُؤلَّف يشء أيِّ «من ِمِرتِْلنْك: قال
كما الذات، هذه ليست والزمان؟ املكان يف لها يُْؤبَه التي الوحيدة النقطَة أي العاَلم، مركَز
والجسم الروح دامت ما جسَمنا وال ُروَحنا اضمحاللها، تعاقب يف التفكري عند لنا تبدو
امُلتََحوَِّلنْي والجوهر الصورة غري ثابٌت أمٌر الذاُت وهل انقطاع، بال وتتجدد تجري أمواًجا
يتعذر إنه ا َحقٍّ معلولُهما؟ أو والجوهر الصورة ِعلَّة هي التي الحياة غريُ أو الدوام، عىل
لم َغْورها، اْسِتبَار أردنا ما إذا ونحن، َمَقرِّها، بيان أو تعريُفها أو الذات إدراك علينا
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يف املرتبطة املتحولة املختلطة الخواطر من سلسلة غريَ أو الذكريات من سلسلة غريَ نَِجْد
ال أو شعوريٍّ انعكاٍس وغريَ إحساسنا عادات من مجموعة غري نَِجد ولم الحياة، غريزة

… َسِديِمنا يف يشء أثبُت هي ذاكرتنا أن والخالصُة بنا، املحيطة للحوادث شعوريٍّ
السعادة رضوَب — األبدية يف — جوهُرنا أو بََدنُنَا يَْعِرف أن به نبايل مما وليس
أو نوًرا أو َجَماًال أو عْطًرا أو زهًرا فيصريَ وأعذبَها التحوالت أروع يعاني أن أو واملجد
الفضاء يف موتانا عن نبحث أن فيجب ذلك، يغدو أنه فيه مراء ال فمما كوكبًا، أو أثريًا
يختلَط حتى ذكاُؤنا يزدهر أن أيًضا به نبايل مما وليس مقابرنا، يف ال والحياة، والضياء
نا، يَُرسَّ ولن فينا، يؤثر لن كلَّه هذا أن نعتقده فمما عليه، ويسيطَر ويدرَكه العوالم ِبُكنْه
عىل شاهدًة فتكوَن تقريبًا، التافهِة الحوادث بعض ذكرى ترافقنا لم ما إلينا يَِصَل ولن

برش.» قلب عىل تخطر ال التي السعادات تلك
وهذه آخر، عاَلم يف ذاتنا عىل املحافظة يف الَفتَّان األمل عن نَْعِدل أن الخري من إذَْن،
يعتورها ِلما املمات إىل الِوالدة منذ الدنيا الحياة هذه يف عليها نحافظ ال التي هي الذات

دائم. تََغريُّ من
الذراري فهؤالء عليه، االعتماد يمكن الذي الوحيُد يُْمومة عنرصالدَّ هي ذرارينا وحياُة
غريَ الخلوُد هذا ويَبُْدو نفوسنا، يف نَْحِملها كما األجداد ألوِف أشباَح نفوسهم يف يَْحِملون
ِعطاِش سريَ الحكمة من نرى ذلك أَْجل فمن كثريًا، له نكرتث فال األسف، مع شخيصٍّ
عيونُهم به تََقرُّ ما عليهم تَْعِرض آلهٍة عىل املؤمنون هؤالء حافظ ما إذا املؤمنني من األمل

مقبلة. شخصية حياة من
الطبيعة ُقَوى كتأليه املطلب، هذا ُغُضون يف ذكرناها التي النفسية والعناُرص
عوامَل كانت إذ املوت، بعد الخلود وحبِّ التفسري إىل واالحتياج والخيال والرجاء والخوف
من كثريًا بها ونُبِْرصُ اختالًفا، األديان أشدِّ يف نَِجُدها فإننا املعتقدات لجميع أساسيًة

األديان. تلك يف املشرتكة األوصاف

الدينية املعتقدات يف العقلية العناُرص (3)

تسويغ حاولوا حينما واملؤمنون اآللهة، تكوين يف دور أيَّ العقلية العنارص تَُمثِّل لم
زمن. منذ قائمًة األدياُن كانت بالعقول إيمانهم
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كلِّ يف امُلَربِْهِنني من الالهوت علماءُ َظَهر اإليمان يف تأثري من للرباهني ليس ما وعىل
منها الخروج عىل يَْقِدروا ولم املعتقد دائرة يف أنفسهم وا َحَرصُ إذ العلماءُ وهؤالء زمن،

األحيان. بعض يف َوْهيُها لهم بََدا مبادئَ يف بالعقل الحكم حاولوا
بني للتوفيق عظيمة جهود بذل يف ُجْهًدا الوسطى القرون يف الالهوت علماء يَأُْل ولم
العلماء هؤالء وكان النرصانية، واملعتقدات أرسطو ومنطق الجديدة األفالطونية الفلسفة
القديَس نُوِرد الفئة هذه ومن إيمانهم، لَدْعم قاطعًة براهنَي بذلك، يكتشفوا، أن يَْطَمعون
والخوارج»، اليهود كربياءَ تَْكِرس براهنَي «وجوَد يعتقد كان إنه فنقول: مثًال، أَنِْسيْلم

َجْدَوى. غري عىل الرباهني هذه عن فبََحث
املزاعم تلك إىل القبول بعني لينظروا زماننا ويف الزمن ذلك يف الباباوات كان وما
الثالَث القرن يف قال الذي التاسَع غريغواَر البابا نذكر البابوات أولئك ومن العقلية،
به يشابهون ما والغرور االنتفاخ من بلغوا امُلَربِْهنني الالهوتيني العلماء هؤالء «إن عَرش:
لَحْملِة ُعْرَضًة موته بعد غدا ،١٢٧٤ سنة َ تُُويفِّ الذي توما، القديس إن حتى الظُُّروف»

ُمْربًَما. قضاءً مذهبه عىل ،١٢٧٦ سنة يف باريس، أُْسُقف فقىض باريَس جامعِة
بال العقائد انتحاَل الصحيح اإليماُن اقتىض ما الحقِّ عىل البابواِت أن أولئك فعند

ِجدال.
الكبري العبقريُّ به قام وما الدوام، عىل عقيمًة كانت العقلية املحاوالت تلك إن ثم

عقليٍّا. أمًرا اإليمان َعدِّ يف الوهم درجة إلثبات ينفع املباحث من پَْسَكاُل
الالهوت علماء ترى فاآلن األمر، نهاية يف ذلك عن َعَدلوا أن العلماء يَنَْشب ولم
حول املالحظات جميع وتدلُّ اإليمان، لتسويغ يَْصلُح ال العقل أن طائعني، يعرتفون،
من ال ودينية، عاطفية عناَرص من الدينيِّ اليقني اشتقاق عىل وتطورها األديان تكوين
يف تأثريها يكن لم أحيانًا، فوقه د تَتَنَضَّ كانت وإن العقلية، فالرباهنُي العقلية، الرباهني

العموم. عىل ِصْفًرا إالَّ املعتقدات

الدينية املعتقدات يف العنارصالَجْمِعيَّة (4)

الظاهرة هذه أبَنُْت وقد األديان، يف الَجْمِعيَّ األثَر سنواٍت منذ يَُؤكِّدون االجتماع علماء كان
األديان يف يَُرى أَالَّ الخطأ من أن بيد كثريًا، ينكرونها العلماء كان حني طويل زمن منذ
صنع ومن الفرد صنع من مكرًِّرا، أقول كما هي، فاألدياُن الَجْمِعيَّة، ظاهرتها سوى
الرسول أو كالنبيِّ األساس، يف لها ُموِجٍد من يَُرى ِلما الفرد صنع من هي مًعا، الجموع
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السابقة املعتقدات من عادًة الشتقاقها الجموع صنع من وهي العريض، العمل ذي
والرموز الشعائر من تبرصه ما فعىل الجموع، يف َي تَْرسِ أن بعد األديان ولتحول العامة،
ُهوٌَّة املقدسة والكتب الشعبي اإليمان بني تَْفِصل الخارجية املعتقد مظاهُر بها تَثْبُت التي

قليل. عما ذلك سنرى كما عميقة
الناس اعتناق عىل الرُُّسل نجاح ف لتََوقُّ أيًضا َجْمِعيٌَّة هي الدينية واملعتقدات
هذا ويف واحتياجاِته، الزمن رغائَب الءمت إذا إال تنترش ال وهي ا، عامٍّ اعتناًقا لتعاليمهم
يف يُْحَىص ال كثري عددهم أن مع الثابتة األديان من لقليٍل الرسل إبداع يف َّ الرسِّ تَِجد
حني املناسب الوقت يف ظهر فقد ومحمد، (بوذا) َهة َكبُدَّ لهذا، منهم َق ُوفِّ وَمْن التاريخ،

الزب. بَة َرضْ القديمة املعتقدات ُل تََحوُّ أضحى
من َفْوِرها من وتعاني النفسية، والعدوى بالتلقني الجديدة العقائد تنترش فهنالك

الرضورة. تَْفِرُضه ما التحوالت
فَسنُْفِرُد الغاية، إىل عظيمٌة األديان عىل الَجْمِعيَّة امُلَؤثَِّرات تَْفِرُضها التي والتحوالُت
أمر إىل يتحول أن يَْلبَْث لم فرديٌّ عمٌل بأنه دين كلِّ تعريف ويمكن ا، خاصٍّ فصًال لها

. َجْمِعيٍّ

الدينية املعتقدات تكوين يف والرموز الشعائر شأن (5)

ويحافظ دينًا يقيم عقليٍّا منطًقا ترى وال مرة، غري قلت كما بالعقل األديان تفسري يمكن ال
الثالثة األركان إىل تستند األديان جميع إن َفقْل: ِشئَْت وإن أخرى، أُُسٌس فلألديان عليه،

والرموز. والشعائر، اإليمان، وهي: اآلتية
الشعائر أن غري االجتماعية، الحياة عنارص من عنرص ككلِّ تتطور األديان إن أََجْل،
بيشء تَتَِّصُف ال األديان إن حتى األقل، عىل معني لزمن الثبات بعض تَْمنَحها والطقوس

وشعائر. رموز بها تستقرَّ أن بعد إال يُْمومة الدَّ من
دائرَة الجديد املعتقد يَْدُخل فبفضلها والرموز، الشعائر عن دين أليِّ ُغنْيََة وال
ِوْجَهة تعيني عىل قادر وطيٍد إيمان إىل البسيط املوقت االنتحاُل ل ويَتََحوَّ الالشعور،

رْي. السَّ
وحَده. اإليمان عىل مقترصٌة والرموز الشعائر من عاطلة ِديانٌة تدوم وال

أوروبة، ديانات إىل انُْظْر ومرص، َكْلَدة ِدياناِت إىل انُظْر يانات، الدِّ جميع إىل فانُْظْر
يَْقِصُدها معابَد أمة كلِّ آللهة تَِجْد امُلَقرََّرة، والرموز الوثيقة بالشعائر مفعمًة تَِجْدها
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واحدة، وتراتيَل واحدًة وصلواٍت واحدًة شعائَر فيها ِليَُكرُِّروا معينة أوقات يف املؤمنون
وعىل املقدس القربان ِرسِّ وعىل الُقدَّاس إقامة عىل تقوم النرصانية شعائر أن ذلك ومن
وحمامة امللتهبة واألفئدة والرايات والتماثيل الصور عىل تقوم رموزها وأن القربان، تناول

إلخ. … الُقدس روح
يُْعتَنَق ما أَيَْرسُ منها يتألف فِإنه مادية منظورة أموًرا كانت إذ والرموز والشعائُر

األديان. يف
اعتناق حول الغالب، يف املؤرخني، يُْغِوي والرموز للشعائر األمم انتحال وسهولُة

جديد. إليمان األمم هذه
وثنية، َظلَّت روحهم ولكن النرصانية شعائَر — َطوًْعا — انتحلوا الربابرة إن ا، حقٍّ
الِقدِّيسني َعبَُدوا عليهم، ُعِرَضت التي العقائد إدراك عن عاجزين كانوا إذ هؤالء، والربابرُة
وخوِف الَجنَّة رجاء بسوى الجديد دينهم من محتفظني غريَ آلهتَهم يَْعبُدون كانوا كما

جهنم.
نفِسها، العقائد قوة من أعىل قوًة تكتسب أن العقائد من املشتقة الشعائر تَْلبَث وال

الدوام. عىل تُْحَرتم الشعائر ولكن فيها، يَُماَرى أو تُْجَهل قد فالعقائُد
قوًة تَِزيد والشعائُر أيًضا، والرموز الشعائر بتأثري الَجْمِعيَّ شكَلها تأخذ يانُة والدِّ
يف اإليمان َوْحَدَة فتُْمِسك الشخصية الخياالت عىل تستحوذ والشعائُر املشرتكة، بممارستها
للسلطان تبًعا اإللزامية الواجبات بعَض واحد كلِّ عند تُْحِدث والشعائُر االجتماعية، الزَُّمر

إليها. يُْعَزى الذي الدينيِّ
ومن اإليمان، حياة من أطوَل حياًة يَْمنَحها العظيمة القوة من للشعائر اتََّفق وما
كامَلْعُموِديَّة الشعائر من كثري عىل معتقد كلِّ من تََخلَّصوا أناٍس محافظَة ترى أنك ذلك
غريَ العامل أن ذلك ومن ، الدينيِّ والدفِن الهيكل أمام والزواج األول القربان وتناول
ما إذا نفسانيٍّ ضيق يف يقع وأنه الكنيسة، عن أُْغِيضَ ما إذا يٍّا ِجدِّ نكاحه يَُعدُّ ال املؤمن
، الَقسِّ َالِتينِيَّة من تُبِْرصه وما بأمواته، املوروثة الشعائُر وتُوثُِقه ، املدنيِّ الدفن اقترصعىل
املايض. بَمْوتَى اليوم َميَْت يَْرِبط سنة ألفي منذ ُكرَِّرت التي واإلشارات الصلوات ومن

الالإكلريوسية معه تُْضَطرُّ ما التََّجربُّ من والرموز الشعائِر إىل النفيسُّ االحتياج ويبدو
الوجه عىل جديد بدين القديمة األدياَن تَُعاِرض أنها َظانَّة غريَ ورموًزا شعائَر إيجادها إىل
الكنيسة لدى عما يَِقلُّ ال والرموز الشعائر من املاسونية الكنيسة لدى فما املذكور،

منهما. الكاثوليكية
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هذه وتنشأ ذلك، مع األديان جميع يف والرموز الشعائر بني َشبَه وجُه وهنالك
النفسية الدوائر يف تصوراتها إدماج إىل البرشية الروح اضطرار عن ريب، ال املشابهة،
كانت إذ هذه الفكر فقوالُب اإلدراك، َمُقوَالِت اسَم املايض فالسفُة عليها أَْطَلق التي القليلة
التي والشعائُر الدينية، التصورات عليه تنطوي ما تَُحدِّد فإنها األمور عن التعبري تَُقيِّد

املمكنات. من تُْمِسكها،
َجيْنِيٍّ معبد يف اتَِّفاًقا، َدَخْلت، فلما الغالب، يف نظري استوقف مما كتلك وظاهرٌة
اٍس ِلُقدَّ حاًرضا َظنَنْتُني دينيٍة، بشعائَر القيام وقت وذلك الهند، بالد يف قائم قديم
آالف ثالثة منذ الشعائر من املرصية املعابد يف يقام كان وما األمر، بدء يف كاثوليكيٍّ
الَعَجب، يُثِري بما العرصية كنائسنا يف تقام التي الشعائَر يشابه سنة آالف أربعة أو سنة

. قطُّ تتبدل لم الدينية الروح لغة أن فالحقُّ
الشعائر فشأن ورموٍز، شعائر إىل تحتاج التي هي وحَدها يانات الدِّ كانت وما
فما والنفوذ، الثبات من عليها به تَُمنُّ ِلما االجتماعية النُُّظم يف أيًضا، عظيٌم، والرموز
الرسمية واالحتفاالُت والتماثيل والراياُت العظيمة التذكارية واالجتماعات القومية األعياد
واملشاعر للتقاليد وثيقٌة دعائُم إالَّ الرمزية موازينه مع العدل وجهاُز الُقَضاة وُحَلُل

األمم. قوة رسُّ فيها التي املشرتكة
فنُبِْرص الدينية املبادئ بها تَُشاُد التي النفسية العنارص أمَر يُثِْبت آنًفا عرضناه وما

ظواهرها. اختالف مع العميق تشابهها يف السبب بها

األمم جميع يف الدينية املعتقدات تََشابُُه (6)

النُُّموِّ كثرة من املعارف رضوب وبََلَغْت األجيال، غضون يف كثريًا البرشيُّ العقُل َر تََطوَّ
مع تراكمت التي االكتشافات يَْهِضم أن عليه َلَشقَّ رومانيٌّ أو يونانيٌّ معه بُِعث لو ما

القرون.
ا، جدٍّ قليًال إال تتغري لم طبيعتنا أساس هي التي املشاعر فإن تقدم إذا الذكاءَ ولكن
اإلنسانية، َفْجر يف عليه كانت كما َظلَّت أموٌر إلخ، … والحسد والحرص والحقد فالحبُّ

الدوام. عىل باقيٌة يحتمل، ما عىل قبل من أكثر ضبُطها أمكن وإن وهي،
الصادرِة الدينية النفسيِة بقاءُ الطبيعيِّ من كان القرون مع قليًال َت تََغريَّ إذ واملشاعُر
بني وثيقًة مشابهاٍت إذَْن، نُبِْرص، أن فلنا عليه، هي كما والدينية الَجْمِعيَّة العنارص عن

األديان. جميع
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تَُسود متباينة أديانًا يُبُْدون فاملؤرخون املؤرخني؛ معرفُة به تَتََجىلَّ ما هنالك وليس
وتفسرياِت اآللهة أسماءَ طرحت ما إذا أنك هو الواقع أن مع بينها، رابطًة يََرْون فال األمم
— فالناس الظاهرة، االختالفات تلك تحت وثيقًة ُمَشابََهاٍت َوَجْدَت جانبًا الالهوت علماء
واحدة، أموًرا منها وطلبوا واحدة، َقًوى اآللهة هذه إىل َعَزْوا — متعددة بآلهة آمنوا وإن

واحدة. صورة عىل وعبدوها
سارت ثابت، نفيسٍّ ملزاٍج الدينية املعتقدات مظاهر ُمالءَمة من تشاهده ما وعىل
أن — مثًال — الواضح فمن الحياة، ورشوط الحاجاُت تقتضيه ما َوْفَق املظاهر هذه
وضوًحا ذلك عن يَِقلُّ ال ومما املدينة، عىل الوطن اقتصار حني َمَحلِّيَّة غريَ تكن لم اآللهة
من طائفٍة بُْطالن له بََدا اآللهة، ِألْهَواء ال لُسنٍَن، الحوادث اتِّبَاَع َعَرف ما إذا اإلنسان أن

تتوارى. أن تَْلبَث لم اآللهة
وجود إىل فذهبوا تقسيمات، ِبعدَّة املؤرخني قول إىل الدينية النفسية مظاهر أَدَّت
ِمَحكِّ عىل ُوِضَعت ما إذا التقسيماُت فهذه إلخ، … واإلرشاك والتوحيد والروحية الوثنية
الكتب، يف تَِجْدها مثًال، التوحيد، مذاهب إىل فانُْظر ، حدٍّ أبعد إىل تََقلََّصت النفيسِّ التحليل
لدى ثباتَها تَِجْد االبتدائية، األديان بني تَُعدُّ التي الوثنية، إىل وانُْظر العمل، َحْقل يف ال

قليل. بعد ذلك نرى كما املتمدنة األمم
كاإلغريق القديمة، األمم أديان يف بوضوح الدينية النفسية مظاهر َوْحَدة تَبْدو وكذلك
ببعض بعِضها ِصَالُت كانت التي األمم تلك لدى أي الخصوص، والهندوسعىل واملرصيني
األمم هذه عند تَِجد العموم فعىل السبب، لهذا بعٍض يف تأثرٍي كبريُ لبعضها يكن فلم قليلًة
يَغ الصِّ وقدرَة واإلرشاَك، والوثنيَة، والحيوان، النبات وعبادَة الطبيعة، ُقَوى جميع تأليَه

إلخ. … األجداد وعبادَة السحرية،
نَُحرِّرها أن يجب ، الدينيِّ اليقني رضوَب واحدة نَْظَرة تحت نجمع لكي ونحن،
مالءَمتها نَْعِرف فقط، فهنالك، الحقيقية، طبيعتَها وتَْسُرت تكتنفها التي األوهام من
كل يف تَْعِرض فاألدياُن األمم، جميع لدى املتماثلة الثابتة البرشية النفس الحتياجات

االختالف. من عليه ما مع عجيبًة ُمَشابََهاٍت إذَْن، مكان،
الدينية النفسية مصدر هي التي والدينية الَجْمِعيَّة العنارص إىل املؤرخون نََظر ولو
القيمُة وإنما ذاِتها، والشعائر لآللهة قيمة وال طويل، زمن منذ امُلَشابَهات تلك الكتشفوا

أبدعها. الذي النفيسِّ امِلزاج معرفة يف القيمِة كلُّ
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الثاني الفصل

الفردية الدينية املعتقدات يعتور ما
ًة ِعيَّ َمجْ تصبح التحوالتحينام من

َجْمِعيٍّا يصبح حينما الالهوت علماء ديَن تَْعتَِور التي التحوالت (1)

والعمِل العقائِد، مختلفني: وجهني عىل يبدو ِلما الدوام؛ عىل األديان تاريخ َفْهُم يَْصُعب
. الشعبيِّ

الشعب نفوس يف َوَقَر ما ال األولني، أتباعه وفكَر الدين ُمبِْدعي ِفْكَر الكتب من ونَْعَلم
وتَُحوِّلها. الدقائَق هذه الجموع ط فتُبَسِّ دقائق مملوئني الالهوت علماءَ وتَِجد عنه،

فقط، النصوص َحدِّ عند ويَِقُفون العموم، عىل التحوالت هذه َحْوَل الُكتَّاب ويَْصُمت
النصوص. هذه قيمة َضْعِف مع

يف تَنُْفذ حينما التحول من الديانات إحدى يَْعتَور ما َدْرُس املستحيل من وليس
ُمَشابَهة من التحوالت تلك خطوط بني ملا وذلك امُلْحَكَمة؛ الوثائق عدم عند حتى الجموع،
بلد كلِّ ويف الدوام، عىل إرشاك إىل انقلب مثًال، الشعب، زاوله إذا فالتوحيُد مكان، كلِّ يف

ا. ِجدٍّ متقاربٍة بشعائَر واحد وجه عىل اآللهة تُْعبَُد
إليه يؤدي ما وكلُّ ثابتٍة، عقائَد إيجاد من املقدسة الكتب َزَعَمتُْه ما ، قطُّ ْق، يَُحقِّ ولم

قليًال. للتحوالت إعاقتها هو كتابًة العقائِد إثبات
يتعذر ما عىل الغالب، يف تتهافت، بالنصوص— مباالتها عدم مع — الجموع وترى
من املتهوسني أقوياءُ يُْلِقيه ما بفعل وتَْقُعد تقوم هنالك، فالنفوُس، منها، َفْهُمه عليها
وكلڨني لوثَِر برباهنِي ليَتِمَّ الدينيُّ اإلصالح كان فما النصوص، تلك بفعل ال التلقني،

املبارش. الرُّسل بعض بتأثري بل الهزيلِة،
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أحيانًا، الجموع، َولُوِع سبب ُ يَُفرسَّ النفسية العدوى وتأثري الزعماء وبنفوذ
التي النفوس تَْفَقه وماذا بداهًة، العقيمِة أو تماًما املفهومة غرِي هوتية الالَّ باملجادالت
الالهوت علماء أن مع عَرش الرابَع لويَس عهد يف الجانِْسينِيَّة سبيل يف حماسًة اندفعت
يُْحِيَي أن جانِْسنيُوس اسمه ملتهوس َعنَّ أنه نَْعَلم املذهب؟ هذا يفقهون يكادون ال
املريضة األعصاب ذوي من أناس غري يف لتَُؤثَِّر تُرَّهاتُه كانت وما والقدر، القضاء نظرية
وقنوط، شكٍّ يف فيَعيُشون الربانية بالرحمة يرتابون وكانوا جهنم، خوُف يغشاهم كان
يف أثر ذاَت تزال ال التي الغباوة تلك بفعل َعِقب عىل رأًسا تُْقَلَب أن آنئذ فرنسة وأوشكت

مهمة. مؤلفاٍت لها صون يَُخصِّ من امُلتَِّزنني املؤرخني من فتَِجد الحارض الوقت
نَِّة للسُّ نتيجٌة هو الجموع روح إىل الكالم علماء روح من بانتقالها العقائد ل وتََحوُّ
ِهيَّة والبُدَّ الربهميَة سيما وال وآسية، بأوروبة األديان جميع يف تشاَهد التي العامة

(البوذية).
يَُشاَهد أنه األمر بدءِ يف أَذُْكر — البعيدتني يانتني الدِّ تينك يف أبحث أن قبل — وإنني
كتعدد النرصانية، ومنها األخرى، األديان يف ما مثُل الدينية النفسية مظاهر من فيهما
وَحجِّ الشديدة والشعائِر والزُّْهِد واألدياِر مذاهَب إىل واالنقسام واالنفصال والِبدَع اآللهة

إلخ. … امَلَزارات
شعبية ِديانًة أضحت حني الربهمية ولكن املقدسة، الربهمية كتب الِويَدا من يتَألَّف

شبه. أيَّ بها أَْوَحت التي النصوص وبني بينها ترى ال َت فِرصْ تََحوََّلت
اختالًفا، املعتقدات أشدِّ بني وثيق اختالط عىل الحقيقة، يف الشعبية، الربهمية َوتَُدلُّنا
وعىل ِشيَوا املوت إله وعىل ِوْشنُو الحبِّ إله عىل تَِنمُّ كبري، ثالوث عىل نظريٍّا، تَِنمُّ، وهي

برهما. املطلق الربِّ
ألوَف الشعبيُّ الخياُل أَنْبَت بعدئذ، والثانويِّ البََداءة، يف األسايسِّ الثالوث هذا وعىل
النافعة والحيواناُت الطبيعة ُقَوى َفَغدت القديم، العاَلم آللهة كثريًا املشابهة اآللهة

للشعب. آلهًة والضياء والريح األنهار ومياُه امَلْوتَى وأشباح ارَّة والضَّ
الربهمية عن البحث من بدًال واألدباء الالهوت علماء كتب يف الربهميَة درسنا ما وإذا
تقريبًا، َمنِْسيٍّا أمًرا الثانوية اآللهة لنا بََدْت االختالف، كثريُة دينيٌة مبادئُ لنا بََدت الشعبية
برهما، َصْدر إىل فَرتِْجع املوت بعد تنحلُّ تَْفنَى ال عناَرص من املؤلفة املوجودات لنا بََدت
أَين «من الِويَدا: يف جاء العاَلم، َخْلق َحْوَل ارتيابيٍة بمبادئَ قوٌل الكتب تلك بعض ويف
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يَْعَلم.» ال وقد الفلك، فوق من يَنُْظر من ذلك يَْعَلم ال؟ أم خالق صنع من أهو الَكْون؟ هذا
املبادئ. هذه بمثل دين يقام ال أنه فالحقُّ

فهذه ِهيَّة، البُدَّ يف ذلك من أبرَز يظهر املتكلمني وإيمان الشعبيِّ اإليمان بني وتفريٌق
حينما إرشاًكا يانات الدِّ أكثَر صارت أن تَُعتِّم لم اآللهة جميع إنكار عىل قامت التي يانة الدِّ

الجماهري. نفسية إىل انتقلت
يَُرى ْفر السِّ ذلك ففي التحول، ذلك تاريَخ الهند» «حضاراِت كتابي يف وَعَرْضُت
عن الدين هذا غياب وسبَب التطور، من ِهيَّة البُدَّ اْعتََور ما األثريُّ ِريَاِدي1 يل َكَشف كيف

فيه. ظهر الذي البلد
يبدأ لم وهم َزنَْدَقٍة، ديُن أنها ، بحقٍّ اعتقدوا، الكتب يف ِهيَّة البُدَّ َدَرسوا إذ واملؤلفون

شعبية. صارت الزندقة هذه أن افرتضوا حني إالَّ خطأُهم
املؤمنون. يزاولها التي ِهيَّة والبُدَّ النظرية ِهيَّة البُدَّ بني تامٌّ فرٌق وهنالك

ِتنَي من فأقتطفها أسطر، بضعة يف بُدََّهة األعظم املصلح مبادئ تلخيص ويمكن
تماًما. شخصية نظريًة أُبِْدي أنني القارئ يََرى لكيال

… للعاَلم خالق عاٍل كائٍن وجود إىل يذهب أن اإللحاد من َهة بُدَّ «رأى ِتنُي: قال
من عليه ينطوي ِلما أََلٌم هو وجود كلَّ أن فعنده حقائق، أربع من َهة بُدَّ مذهب ويتألف
تَتََجدَّد التي الرغبُة هو أََلًما الوجود من يجعل والذي واملوت، والِحْرمان واملرض الهرم
نقَيض فلكي والحياة، والصحة والُفتُوَّة األمور يف بها نرتبط والتي انقطاع، بال وتَتَنَكَّد
أنفسنا، ننكر أن يجب الرغبة عىل نقَيض ولكي إذَْن، الرغبة عىل نقَيض أن يجب األلم عىل
الحكيم ويَِصُل … موجود أيِّ إىل أو أمر أيِّ إىل ننجذب وأَالَّ املوجود، حبِّ من نتحرر وأن
اليشءَ، وبأن ُمَركَّب، ألنه َفانيًا؛ يشءٍ كلَّ يَُعدَّ بأن الشعور وعدم النفس إنكار مرتبة إىل
يظهر الذي كالزَّبَد الزوال طريق يف حادثٍة أي متداعية، واهية ظاهرة سوى ليس لَفنَاِئه،
يبلغ الحكيم إن َفُقل: ِشئَْت وإن املرآة، يف كالخيال أو ُجَفاءً،2 يَذَْهُب ثم املاء وجه عىل

متالشية.» األشياء أن الجازم باعتقاده ذلك
عىل خافيًا َظلَّ ما هو املذهُب وهذا ذكرُت، كما الكتب يف َوَرد ما هو املذهب وهذا
عند الفلسفية األفكار تلك مصري إىل الهند يف البارزة النقوش ِدراسة َهَدتْني ثم الشعب،
األمر، بدء يف واحًدا إلًها الجمُهور َجَعل َهة بُدَّ اآللهة ُمنِْكر َفِمْن الشعب، روَح نفوذها
قرون، بضعة يف فيها إياه ُمْغِرًقا األخرى اآللهة من بكتيبة اإللَه هذا الجمهور أحاط ثم
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كِديانٍة ِهيَّة البُدَّ فغابت َمنِْسيٍّا غدا األخرى، اآللهة من ممتاٍز غريَ بذلك صار إذ َهُة، وبُدَّ
خاصة.

جهاز عىل قويٍّا نوًرا يُْلِقي الشعبيِّ اإلرشاك إىل الفلسفية الزندقة من االنتقال فذلك
. الخفيِّ الدينية النفسية

آلهتها طبيعَة األمُم ُ تَُفرسِّ كيف (2)

ولكنها الجموع، بني بانتشارها العقائد إليه تصري ماذا بوضوٍح، السابقة، الوقائع تُثبت
آلهتَهم. املؤمنون به يتمثل الذي الوجه عىل تدلنا ال

كاإلغريق مزاجنا عن مختلف نفيسٍّ مزاٍج ذاِت بشعوٍب الخاصِّ الوجه، ذلك تََمثُّل بلغ
عند يَْعني وماذا محاولته، عن معه املؤرخون أعرض ما الصعوبة من مثًال، والرومان
الرجل من يجعل كان وكيف أجله؟ من املعابَد ويشيد يَْعبُده كان الذي القيُرص الرومانيِّ
هذا كان األبطال؟ يف الربانية الروح حلوُل يُْفَرتَض كان أن املحتمل أفمن بسهولة؟ إلًها
موته بعد يَُؤلَّه رجٌل كالقيارصة، فالِقدِّيُس، النرصانية، يف الصالحني تقديَس يَْعِدل التأليه

سبيله. يف املعابد وتقام
أناٍس نفوس يف يَُدور كان الذي األُلوهية َ مبدأ ذلك من بأحسَن نَتََمثَّل أن ويمكننا
عند وأولياُؤه فالربُّ مثًال، الوسطى القرون يف النصارى كأجدادنا أولئك، من تهذيبًا أقلَّ
والِهبات. بالصلوات لديهم الُحْظَوة فتُنَال قادرين؛ أشخاًصا يَلُوُحون كانوا األجداد هؤالء
تناسب ال عندما قاسية بعبارات امتعاضهم إبداء يف يرتددون ال املؤمنني بعض وكان
ُدوُكوَالنْج ُفوْسِتْل املشهور املؤرخ قال العطايا، من يَُقدِّمونه ما ينالونها التي املكافأُة

الوسطى: القرون يف النرصانية ممارسة عن متكلًما

َعِلم ُكولُونْبَاَن الِقدِّيس أن يوم، ذات حدث، فمما غليًظا، ماديٍّا الدين ذلك كان
الرضيح إىل فعاد َماْرتَن الِقدِّيس يح َرضِ عند يَُصيلِّ كان وقتما ماله َقَة َرسِ
مايل؟» َق فيُْرسَ قربك عند ألصيلَ جئُت أنني «أتَُظنُّ قائًال: الِقدِّيس وخاطب
َحَدث ومما املرسوق، املال إليه ويُعيد السارق عىل يَُدلُّه الِقدِّيس أن معتقًدا
وقال: املزار إىل إْلَوا فأُْهِرع بباريَس، ُكولُونْب َسنْت كنيسة يف َقٌة َرسِ وقعت أن
ما إعادة عىل تعميل لم إذا إنك ُكولُونْب: َسنْت يا إليِك أقوله ما إىل «أنِْصِتي
بعبادٍة يُْؤتَى ال وصار ْوِك، الشَّ بأكداِس كنيستِك باب أغلقُت هنا مني ق ُرسِ
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للعادة خارقة ُقْدَرة ذا ِقدِّيس كلُّ ويَُعدُّ الغد، يف املرسوقة األموال وتَُعاد لك»،
ُمَغاَزَرًة.3 تسري العبادة كانت وهكذا عباده، سبيل يف رها يَُسخِّ

إن حتى الوسطى، القرون وبعد الوسطى القرون يف ا عامٍّ أمًرا امَلنَْحى ذلك وظلَّ
عَرش الحادَي لويَس أن الڨيُس مسيو َرَوى فقد سواءً، ذلك يف والشعُب هم كانوا امللوك

الڨيس: قال بالعطايا، النافذين الجنة أهل يستميل أن حاول

والقديس َماْرتَن القديس سبيل يف بتبذيره ماِليَّتِه موظفي يُتِْعب امللك ذلك كان
مبلًغا له يَِجُدوا أن املوظفني أولئك عىل فكان إلخ، … َماْرت والقديسة ِميِشل
به ليشرتَي أو خري، أطيَب له يُبْدي يًسا ِقدِّ به ليكافئَ أيام بضعة يف َضْخًما
بعد دينار ١٢٠٠ تُوَر يف َماْرتَن الَقدِّيس ُمِنح أن ذلك ومن ِقدِّيٍس، وساطَة
ويل والدة بعد دينار ألف عرشين پِوي عذراءُ ُمِنَحت وأن ِپْرِپنْيَان، عىل االستيالء
سنة يف نَويُّون فتح من الجريء شارل منَع بُوِره جان أراد أن ذلك ومن العهد،
ِلنُوتِْرَدام». ة ِفضَّ من «مدينًة ليصنع دينار ١٢٠٠ صائغ إىل فأرسل ١٤٧٢

الئًما قال عندما الوجه ذلك غري عىل األمور إىل لينظر عَرش الرابَع لويُس كان وما
له؟» صنعُت ماذا الربُّ «أَنَِيسَ ماْلپَاْلِكه: هزيمة بعد

تُْستَمال ال آلهًة محلٍّ يف تَِجد فال جيل، كلِّ يف األتقياء لدى يبدو مما كتلك َوَمنَاٍح
كل يف واحدٍة مظاهَر إىل يؤدي واحدة احتياجاٍت من البرشية الروح يف وما بالعطايا،
الوسائل من يتخذون ال فكيف شاكلتهم، عىل اآللهَة يفرتضون كانوا إذ فالناُس مكان،
الدنيا؟ هذه يف السلطان ذوي ِتجاه يتخذونه الذي مثَل املرهوبة املوجودات تلك ِتجاه

أخرى إىل أمة من انتقاله حني التحوالت من الديَن يَْعتَِوُر ما (3)

الواحد، املجتمع طبقات مختلف بني انتشارها عند األديان تَْعتَِور التي التغيرياِت بَيَّنَّا
واحد. لدين مختلفٍة شعوب انتحال عند ذلك من أعمَق التحوالُت تلك وتكون

ممارسة بغري املؤمنني يطالبون فال العقائد، َحْرِفيَّة عند الكالم علماء ويَِقف
إذا يانة الدِّ أن مع يعتنقها، الذي الشعب كان مهما مذاهبهم ثبات فيعتقدون الشعائر،

ُكلِّيٍّا. ًا تََغريُّ َت تََغريَّ مختلفة شعوٌب بها قالت ما
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َشبَه، أيَّ بينهما تَِجد لم والصني اليابان يف وإليها الهند يف ِهيَّة البُدَّ إىل نظرَت فإذا
للعلماء جديًدا دينًا األخريين البلدين هذين يف ِهيَّة البُدَّ معه بََدت ما االختالف من بََلغا وقد

األوىل. للمرة درسوها الذين الباحثني
فاإلسالُم الهند، بالد إىل العرب بالد من انتقاله عند التحوالت تلك مثُل لإلسالم واتفق
َكن الدَّ يف الدَراِويد لدى واإلسالُم توحيًدا، األديان أكثر أنه مع اإلرشاك كثريَ غدا الهند يف
تراه حيث الجزائر يف اإلسالم عن هذا مثَل وُقْل محمد، بعبادة إالَّ الربهمية عن يختلف ال

الرببر. عند غريَه العرب عند
عنارص جميع عىل آخر، إىل شعب من بانتقالها املعتقدات، ل تََحوُّ ُسنَّة وتَُطبَّق
فنوَن تنتحل ال أمٍة أيََّة أن األمم» تطور «ُسنَِن كتابي يف زمٍن منذ أثبتُّ فقد الحضارة،

كبريًا. تحويًال تَُحوِّلها أن غري من ولغتها ونُُظَمها أخرى أمٍة
تشاء، كما آلهتَها تَُغريِّ األمم أن — املؤرخني بعض مع — يُْعتََقد أن إذَْن، الَوْهِم، فمن
اعتنقت كثرية أُمًما أن الح وإذا خياليٍّا، أمًرا إال جديًدا دينًا بأجمعها أمم انتحاُل وليس
بنصوص نظريٍّا، كثرية، أمٌم َرِضيَت ما وإذا مثًال، ِهيََّة، البُدَّ أو اإلسالَم أو النرصانية
املعتقدات، هذه من تنتحل لم األمَم هذه فإن منها، كلمًة تَْفَقَه أن غري من امُلَقدََّسة الُكتُب
بغري الجديد اإليمان من تُْمِسك ولم الشعائر، وبعض يَغ الصِّ بعض سوى بالحقيقة،

ذلك؟ مع ذلك غريَ األمُر يكون وكيف ومشاعرها، الحتياجاتها املالئمة العنارص
اعتناق عىل قادرٌة بأَْرسها أمًة أن يُْفَرتض أن املعتقد لجهاز العميق الجهل ومن
أوامر إىل إجابًة ذلك كان ذلك َفَعلت أنها ظهر ما فإذا َفْورها، من جديدة ِديانٍة عقيدِة
تُبِْرص وحَدها الكتب ويف الكالم، َحدَّ تَْعُدو ال التَّْلِبيَة هذه مثل ولكن مرهوبني، رؤساءَ
إليها أعادت ِتيُوُدر ماري ابنَته وأن إنكلرتة، عىل الپروتستانية َفَرض الثامن هنري أن

الپروتستانية. إىل الَعْوَدة عىل رعاياها َحَمَلت إليَزاِبت األخرى ابنته وأن الَكثَْلكة،
العقائَد يمكن وإنه ظاهرٌي، أمٌر األديان ثبات إن فنقول: الفصل هذا ص ونَُلخِّ
الدينية املبادئ فإن — زمٍن طويَل دامت وإْن — الشعائَر وإنَّ ثابتًة، تََظلَّ أن امُلَدوَّنَة
عندما مشرتًكا وصًفا تكتسب املبادئ هذه وإن الحقيقة، يف يعتنقونها من نفسية تَتْبَع
بوسائَل استمالتها إىل فيُصار متشابهٍة ُقًوى ذاُت اآللهَة وإن الشعب، روح يف تَنُْفذ

واحدة. وأحالًما واحدًة ومخاوَف واحدًة آماًال مكان كلِّ يف تَبُثُّ فاآللهُة مماثلة،
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هوامش

تفقدها. ورياًدا: روًدا يرودها األرض راد (1)
متالشيًا. باطًال يذهب جفاء: يذهب (2)

أعطى. مما أكثر عليه لريد شيئًا وهب غازر: (3)
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الثالث الفصل

القديم العامل آهلة

امُلْفَرتَضة: األوىل البرشية عبادات (1)
إلخ والروحية والطُّوَطِميَّة الوثنية

الَهَمج لدى األديان ِدراسة من األوىل البرشية عبادات حول نُسجت التي االفرتاضات تُْشتَقُّ
أن األمر بدء يف فيَُظنُّ النفس؛ علم يُِقرُّها ال التي اآلراء بعض وتُتَّبَع الحارض، الوقت يف
تلك سبقت الطُّوَطِميَّة إن قالوا من املؤرخني ومن والروحية، الوثنية عىل قامت يانات الدِّ
بأسماء الوحشية العشائر من كثرٍي ي تََسمِّ يف وصَفها تَِجد ما والطُّوَطِميَّة األوىل، يانات الدِّ

النبات. أو الحيوان
ابتدائية عبادٍة اكتشاف إىل يَُؤدِّ لم الكثرية األبحاث من االجتماع علماء به قام وما
ُفوْسِتل أَثْبَت وقد الحقيقة، يف الوثنية من الطُّوطِميَّة يَُميِّز يشءَ وال الطُّوطِميَّة، يف ٍة خاصَّ
الدين «إن : الرومانيِّ اإلغريقيِّ العاَلم عن ثًا ُمتَحدِّ فقال زمٍن، طويِل منذ ذلك ُدوُكوَلنْج
دينية، َجْمِعيًَّة كانت الدولة وإن العامة، والحياة الخاصة للحياة مطلًقا سيًدا كان
والنَّْفَي إحسانًا، والوطنيَة مقدًسا، ا نَصٍّ والقانوَن كاهنًا، والقاَيض َحْربًا، كان امللك وإن
الرشيعة من تُْشتَقُّ كانت الفطرية الحقوق أن آخر موضع يف ذكرتُه ومما ِحْرمانًا.»

الدوام. عىل الدينية
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الروماني اإلغريقى العالم آلهة (2)

ما وَمَدى آلهتها، إىل األمُم به تنظر الذي الوجه عىل القرون بتعاقب تغيريٌ ْ يطرأ ولم
قليًال. تَبَدَّل الذي هو القدرة من اآللهة هذه إىل األمم تَْعزوه

أضحى حينما ُجوپيِرتَ، يَْعلو كان إنه حتى طويًال، زمنًا محدودًة القدرُة تلك وَظلَّْت
القدُر. يَْعلوه كان أي باألرسار، حافل سيٌد السماء، مِلَك

تيتيس، لإللهة ابنًا أشيل فُعدَّ باألنكحة، الناس من تدنو فكانت العادية اآللهة وأما
إلخ. … البنِه والدًة ڨينوس وُعدَّت

آنئذ، آلهته إىل يعزوها اإلنسان كان التي القدرة حدود إىل أومريَس أقاصيص وتشري
مقاتلتها عىل يَْجُرؤ كان — الغالب يف إليها ع ويَْرضَ كثريًا يخشاها كان وإن — فاإلنساُن
بسهٍم ِتْرَواَده، حصار أثناء يف ِڨينُوَس، َجَرح ِديُوِميد أن ذلك ومن األحيان، بعض يف
ذلك إبَّان ويف منه، لها االنتقاَم أراد عندما َماْرس اإلله رضب وأنه تهديدها، من وأكثر
ِبَغَماٍم َدنِْشيَز ابَن ِنپْتُوُن ويحيط يوم، كلَّ املعارك يف تتدخل اآللهة كانت الشهري الِحصار
جونون ويَْشُعر ِهْكتُور، أمر يف هذا مثَل أَپُولُون ويصنع أَشيل، بَات َرضَ من له ِحْفًظا
ق يَُوفَّ فلم ُڨوْلَكن، حماية فيطلب أشيل إهالك أراد الذي ِسَكاَمنِْدر النهر إله ِتجاه بعجزه

أمامه. النهر تقهقر هائًال حريًقا بِإحداثه إال منه ُطِلَب ِلما هذا
لخواطِر انعكاٍس غريَ تكن فلم ابنِه، إىل ِڨريْجيل عزاها التي القصة إىل نظرنا ما وإذا
س وپاالَّ وجونون ِنپْتُون مساعدة من بدَّ ال كان أنه َوَجْدنا الطبيعة، بحكم الزمن ذلك
زعزعة من حدث ِلما ا ِجدٍّ ماديًة املساعدة تلك وكانت ِتْرَواَده، أهل مقاومة عىل للقضاء

النَّْصل. املثلوث ِنپْتُون ِبُخطَّاف1 ِتْرَواَده أسوار
لم أُُغسطس عرص ففي األجيال، ُغُضون يف قليًال تبدلت األومرييَة األْخِيلة أن ويظهر

يَْخَشونها. كانوا وإن الَكْون َسرْي يف اآللهة بتدخل كثريًا الناس يُْؤِمن
بعُض الطبيعة عن َصَدر ما فإذا هادئة، تعيش اآللهة أن «أَْعِرُف هوراس: قال

يدها.» ببسط نفَسها اآللهُة تَُكلِّف لم العجائب
به يُْستعان باألرسار حافًال َكْونًا الحني ذلك يف تَُعدُّ كانت الطبيعة أن ترى ثَمَّ ومن

األرسار. إيضاح عىل
فمثُل الروماني، اليوناني بالعالم ا خاصٍّ املحدودة اآللهة بقدرة القائل املبدأ يكن ولم
أبسط يف حتى الكربى، حماسياتها يف فرتاه الهند، ِديانات جميع يف تُبِْرصه املبدأ هذا

الناس. بعض مساعدة إىل اآللهة ت َخفَّ حيث تَال َشكن كرواية رواياتها
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شامل بإلٍه القائل للمبدأ واملناقُض محدودة، قدرة ذات بآلهة القائل املعتقُد وكان
من أليٍّ كان فما اآللهة، لتََعدُّد واجبة نتيجًة بعد، فيما بََدا الذي كاإلله مطلق سلطان ذي
املؤلف الثالوث تحت تََرى فكنَت واضح، هو كما بقيتها لنفوذ مماثل نفوذٌ اآللهة هذه
صغرية آلهًة ، الرومانيِّ الكاپيتول يف واملعبوِد وِمِنريڨا، وجونون ُجوپيِرت اآللهة: أقوى من

ضيقة. قدرة ذات
من أحٍد َخَلد يف يَُدر ولم الدوام، عىل متفقًة َعدٌّ يُْحِصيها ال التي اآللهُة تلك وكانت
املغلوبة األمم قاهري عىل يَْسُهل وكان عباَدها، يضطهد أن القديم الزمن ذلك آَدِميِّي
واملرصيني والقرطاجيني اإلغريق آلهة حول فنُِسَجت األمم، هذه آلهَة يَْعبُدوا أن املجاورة
( (القرطاجيُّ الپُونِيُّ البَْعُل د فُوحِّ القومي، الدين حظرية إىل وأُْدِخَلت األقاصيُص إلخ، …
َدت وُوحِّ وتاِنيت إيِزس مع ُجونوُن َدت وُوحِّ أْرتِيِميس، مع ِديانا َدت وُوحِّ ساتُورن، مع

إلخ. … الَقْرَطاِجيَّة َعْشتَار مع فينوُس
واختلطت لرومة، الخاضعة الواليات يف الرومانية اآللهة انترشت الوسيلة تلك فبمثل
فلم زمن، بعد ذلك عن َشذُّوا الذين هم وحَدهم والنصارى املحلية، باآللهة امتزجت أو
النصارى وجحوُد العفاريت، من كتبهم تَُعدُّها آلهٍة أمام ظهوَرهم ِليَْحنُوا النصارى يكن
َفة، ِرصْ سياسية أنها مع طويًال زمنًا دينيًة ُعدَّت التي االضطهادات لتلك مصدًرا غدا هذا
باحرتام وضباطها اَلها ُعمَّ تطالب كانت ولكنها اآللهة، بجميع تقول كانت رومة إن أََجْل،

وقيرصها. القومية آلهتها
يطلب املعارص املؤمَن فرتى الزمن، مع قليًال إالَّ تتغري لم اآللهة عبادة وُجْزئِيَّاُت
مسيو َوَصف أن ذلك ومن آلهتهم، حماية يطلبون القدماء كان كما القديسني حماية
تطبيًقا تَُطبَّق بعباراٍت زمٍن، بطويِل امليالد، قبل األقرص معبد يف أمون عبادَة مسپريو

كلمات. بضع تغيري مع الحارضة يانات الدِّ عىل ا تامٍّ

األموات عبادة (3)

لدى العصور جميع يف فتَِجدها يظهر، ما عىل األديان من جزءًا األموات عبادة َظلَّت
اليابان. من واملعارصين اليونان قدماء بني حة امُلَرتَجِّ األمم جميع ُمْعظم

العالم عىل وطأتها ثَُقَلت وإيطالية، اإلغريق بالد يف غالبًة كانت إذ األموات، وعبادُة
ة. بِدقَّ مراعاتها عدم عند شديدًة العقوبات فكانت القديم،
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انقطعوا ما فإذا متماثلة، آراءٌ والرومان اإلغريق لدى «كان ُكوَلنْج: ُدو ُفوْسِتل قال
الصامت الليل يف نُوَّاًحا أشباًحا أجداثهم من األموات َخَرج امَلأْتَِميَّة املآدب تقديم عن
أو املرض إليهم مرسلني مجازاتهم عن باحثني اإللحاديِّ إهمالهم عىل األحياء الئمني

امَلأْتَِميَّة.» املآدَب فيقيموا يعودوا حتى َصْفَوهم ِرين ُمَكدِّ الجدب
ممنون أغا أرواح أن منامها يف ِكِليتِْمنْسرت رأت فلما ا، عامٍّ أمًرا األموات َخْشيَة وكانت

َفْورها. من رضيحه إىل أطعمة أرسلت عليها غاضبٌة
يشء كلَّ أو موجود كلَّ أن عىل داللٌة تقريبًا، الُعُروق، جميع لدى ُوِجَد مبدأٍ ويف
الِهبات َشبَح كفاية من كان ما رسُّ هذا ويف الخفية، الروح من رضب عىل ينطوي منظور
كثريًا العظماء مآتم يف األمم من كثري ذَبِْح من كان ما رسُّ هذا ويف األموات، شبح إلرضاء
إىل الفقيد َشبَح يَِصُل الوجه هذا فعىل اآلخرة، الحياة يف ملصاحبتهم والَخَدم األفراس من
َعذَاَرى امُلتََوىفَّ امللك قرب عىل يُْهَلك كان الپريُو ويف الئًقا، َحْرًسا محروًسا األموات مملكة

له. حاشيًة أشباُحهن لتكون الشمس معبد
باآللهة تُوَصف كانت والرومان اإلغريق لدى امَلْوتَى أشباح من تتألف التي واآللهة
الناس مجازاة أمر إليها َمْوُكوٌل مرهوبة آلهٌة «إنها يقولون: الرومان فكان البَيْتِيَّة،
فيه تجتمع هيكل عىل يشتمل بيت كلُّ وكان املنازل»، داخل يف يحدث ما كلِّ عىل والسهِر

الزهيدة. الهدايا بعض إليهم وتقدم لألجداد، فتَُصيلِّ ة األُْرسَ
كثريين، مؤرخني أدهش الذي القيارصة تأليه إليضاح تكفي تلك األموات وعبادُة
من يَْغدو الناس أفراد أحد كان فإذا آخر، فصل يف املذكورة األسباب عن َفْضًال وذلك
وأن تلك، من أهميًة أكثَر آلهٍة من القيرص يصري أن الطبيعيِّ من فإن موته بعد اآللهة

ته. أُْرسَ أفراد عن فضًال الشعب يعبده
يَتَأَلَّف األموات عبادة ومن أيامنا، حتى األموات عبادة عىل األمم من كثري وداوم
— اليابان رجال أكابر من رجل من سمعته ومما واليابان، الصني يف الرئيُس الدِّين
يَتََواَن لم بالده إىل عاد ما إذا أنه — العظمى أوروبة دول إحدى لدى سفريٌ اآلن وهو
عىل تسيطر األموات إرادة أن مرة غريَ قلته ومما بأجداده، الخاص الهيكل إىل الرتدد يف
السابقة األجيال يف بها يرتبط التي الوثيقة بالصلة َعَمًال، يَْشُعر، فاإلنسان األحياء، إرادة

لها. ُمَواِصل غريَ بالحقيقة، يكن، فلم
ح، َرصَّ حني توغو، الشهري، البحر أمري َزْعُم إذَْن، وحَده، الخيال من يَُعدَّ أالَّ ويجب
أجداده، بفضل له تَمَّ النرص ذلك أن الحارض، الوقت يف بحري انتصار أعظم نال أن بعد
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ولكن ذلك، البحر أمري إىل االنتصار ذلك من كبري قسم فضل يعود أََجْل، نفسه، بفضل ال
مدينون إننا أَال الحقيقيني؟ الغالبني هم القومية اليابان لروح امُلوِجُدون األجداد أليس
الخصوص. عىل بفضلهم ذلك كان القيمة بعض لنا ُوِجَد ما إذا ونحن بفضائلنا، لألموات
عند يقترص وهو األمم، من كثري لدى نطاقه ضاق وإن ، قطُّ يَتََواَر لم األموات ودين

املوتى. قبور لزيارة سنويٌّ عيٌد النصارى ولدى القديسني، تمجيد عىل النصارى

واألبطال امُلَجرَّدات تَأِْليُه (4)

تكلمنا التي اآللهة عبادة إىل األمم بعض عند املجامع ومختلِف العظماء تأليُه يُضاف
البسيطَة املجرداِت حتى وقيارصتهم، وأبطاَلهم ُمُدنَهم يَُؤلِّهون كانوا فالروماُن آنًفا، عنها

إلخ. … والعدل والِوفاق للفضيلة معابَد عندهم تُبِْرص فكنت
وبني بينه َشبٍَه َوْجَه ذلك، مع وتَِجد، الحارض، الوقت يف غريبًا األمُر ذلك ويبدو

العرصية. الرمزية
مملوءًة العلمية معاهدنا وزخارَف الرسمية وأوراَقنا ونقوَدنا مباِنيَنَا وترى
أشخاص، شكل عىل تُْعَرض والحرية والعدالة القواننُي انَْفكَّت وما الرمزية، دات بامُلَجسَّ
الرجل من كثريًا ببعيٍد إلهة، شكل عىل الِوفاق ص يَُشخِّ حني القديم الرجل كان وما
مدينَة ص يَُشخِّ الذي أو حمراءَ َعْمَرة2 ذاِت بامرأة الجمهورية ص يَُشخِّ الذي العرصيِّ

الزمن. من حينًا تيجان ذي بتمثال سرتَاْسُربغ
إىل وحَده لويس سان يُْدَخل فلم القديم، بالعاَلم ا خاصٍّ أمًرا القيارصة تأليُه يكن ولم
القدرَة يَُعدُّون كبُوُسوِيه، القوم، وعلية الشعب أفراُد أيًضا، كان، بل ، النرصانيِّ الزُّون3
ومنقوًشا النقود عىل مطبوًعا كان وما السابق، العهد يف ملوكنا جميع يف متقمصًة اإللهية
ومن هللا، من امللوك أولئك سلطان بأن الدوام، عىل الناس، يُذَكِّر الرسمية املباني عىل
أفلم بالربوبية، وثيقة صلة ذوي أناس تجاه العبادة من قريب شعوٌر ينشأ أن الطبيعي
بعض بها يُْشَفى التي القوة كتلك نفسها األلوهية إىل َمْعُزوٍَّة ُقًوى ذوي هؤالء بعض يكن

باللَّْمس؟ األمراض
إمرباطورهم يَُعدُّون ناپليون جنود فكان األبطال، يَُؤلِّه جيل كلِّ يف الشعب أن والواقُع

فيه.4 الربانية القدرة حلوَل نُوتِْرَدام كنيسة أُْسُقف وأعلن يُْغلب، ال إلًها هذا
مختلفة، بأوجٍه يُثِْبت، الحديث والفكر القديم الفكر بني مقابلة من ذكرناه وما

زمن. كلِّ يف الدينية النفسية تماثل درجَة
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والهواتف الفئول (5)

أناس بها يقوم بهواتَف الناس مخاطبة عىل أحيانًا، توافق، الوثنية يف اآللهة كانت
فكانوا استشارتهم؛ غري من عمًال ليأتوا اإلغريق كان وما املعارصين، للوسطاء مشابهون

أَپُولون. باسم املتكلمة ِدْلف كاهنَة ليسألوا البعيدة األماكن من يجيئون
الهاتف أن ذلك ومن مطلقًة، الوجه ذلك عىل تصدر التي باملراسيم الثقة وكانت
من نفَسه أصدقائه أحُد يَذْبح لم ما األوان قبل سيموت هاِدْريان القيرص بأن أْوَحى
يف له، فأقام شاكًرا هاِدْريَان فَحِزن منتحًرا، نفَسه أنتينوس ُل امُلَفضَّ نديُمه فَقرَّب أَْجله،

قرون. أربعَة عاشت مهمة مدينًة حوله ًسا ُمَؤسِّ معبًدا الحال،
يف يوجد فكان اآللهة، إرادة لتََعرُّف الُفئُول إىل يُْرَجع كان الهواتف انعدام وعند

اإلمرباطورية. ديَن النرصانيُة صارت أن بعد إال تُْلَغ لم للُفئُول رسمية كليٌة رومة
بقائها من كان ِلما دينية نفسية وليدَة والهواتف الُفئُول كانت أن الواضح ومن
وترى الوسطى، القرون يف والسحَر الرُّْقيَا ترى فكنت الدوام، عىل مختلفة بأسماء اة ُمَسمَّ

الحارض. الوقت يف األرواح ومناجاة وَّارة الدَّ املوائَد
أن ونعَلم القديم، الزمن يف الحياة عىل الدينية املعتقدات َهيَْمنَة مقداَر تقدم ما يُثِْبت
هوتية الالَّ للُمَؤثِّرات يَْخَضع تاريُخنا انفكَّ وما الوسطى، القرون يف يَْحُدث كان ذلك مثل
بالتدريج، بتضييقه، الكالم علم دائرة َضيَّق قد العلم إن ا حقٍّ سنة، ألف عىل تزيد مدًة
النفسية عىل يَْقِيضَ أن غري من ولكن عليه، اآللهة سيطرة اْفُرتِضت الذي امليدان ِنَطاَق
سياسية نفسية إىل تحولت إنها أي أخرى، ُصَور عىل اآلن تبدو النفسية فهذه الدينية،
احتياُج وما كانتا، كما النفوس عىل تستحوذان واآلماَل يَغ بالصِّ الثقة فرتى واجتماعية،
الحياة لِحْفظ الغذاء إىل امَلِعَدة كاحتياج إال الباطنية حياته لتغذية املعتقدات إىل اإلنسان

األساسية. النفسية الظاهرة هذه أَبَْدى الذي هو امُلْمِتُع األديان وتاريُخ الُجثْمانية،

هوامش

بها. يختطف حديدة الخطاف: (1)
وغريها. وعمامة تاج من الرأس عىل يُجَعل يشء كل العمرة: (2)

األصنام. فيه تُجَمع املوضع الزون: (3)
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يف بحريته وزير إىل فكتب تأليهه، يف غلوٍّا اكتشف أن نفسه ناپليون يلبث لم (4)
من فيه ملا تكتب؛ فيما تفكر ال أنك أعتقد باهلل، قيايس من «أعفيك له: يقول ١٨٠٨ سنة

لشخيص.» االحرتام وعدم أمري، يف اإلغراب
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الرتكيبية الكربى األديان
النرصانية

النرصانية ظهور (1)

االنتشار إىل تَْهِدف ال التي املحلية العبادات من األمر، بدء يف القديمة، يانات الدِّ كانت
التدنيس من وكان وفنونه، وعاداته وقوانينه لغتُه له كانت كما آلهتُُه للشعب فكان أبًدا،

بذلك. يَْسَمح أن يمكنه كان الذي هو وحَده والفاتُح األجانب، يَْعبُدها أن لآللهة
فظهرت بذلك؛ املواصالِت َلت وَسهَّ تقريبًا القديم العاَلَم الرومانية الدولة َدت َوحَّ

يانات. الدِّ هذه أشهر هما واإلسالم والنرصانيُة عامة، مناٍح ذاُت دياناٌت
املعتقدات تكوين إلثبات البحث هذا ويكفي النرصانية، يف البحث عىل وسنقترص
وينترش، ويتحول الدين يظهر كيف يَُعلُِّمنا البحث هذا فتاريخ وتطوِرها، الرتكيبية الكربى

النفوس. يف يَُؤثِّر وملاذا السابقَة، املعتقداِت يبتلع وكيف
سابق، فصل يف املذكورِة نَّة السُّ تلك تسويغ عىل أيًضا، يساعدنا، النرصانية ر وتََطوَّ
الجموع تزاولها التي يانة الدِّ عن تختلف هوت الالَّ علُم يَُعلُِّمها التي يانة الدِّ بأن والقاِئلة
الدينية النفسية ظواهر إن القائلة: األساسيَة نَّة السُّ تلك يُوِضح التطور وذلك الدوام، عىل
عليه سواء فاإلنساُن، ، بنَيِّ اختالف من معتقداتها بني ما مع األمم جميع لدى واحدٌة
الزُّون آلهة كذلك، َعبَد، واإلنساُن َواء، السَّ عىل يعبُدهما العذراء، ملريَم أم إليِزس أََقدََّس
واإلنساُن كثريًا، بينهما ٍق ُمَفرِّ غري النرصاني السماء ملكوت ِقدِّييس أو الرومانيِّ اإلغريقيِّ
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من أم الِقدِّيسني ذخائر من األوثان هذه أكانت سواءٌ أوثانه، إىل متماثلًة فضائَل َعَزا قد
والتمائم. التعاويذ

كحياة — األديان مؤسيس من كثري لحياة الكفاية فيه بما معرفتنا من تراه ما وعىل
مؤسس حياة عن تَبَْحْث وال تقريبًا، مجهولًة النرصانية مؤسس حياة ترى — مثًال محمد
إمكانها اعتقاد عن العلم َعَدل وكما طويًال، زمنًا ذلك ُصِنع كما األناجيل يف النرصانية
يسوَع وفاة بعد ُكِتب الذي مرقص إنجيل وأقدُمها — األناجيل فهذه الحارض، الوقت يف
بََسطها التي قة امُلَحقَّ غرِي والذِّْكَريات األوهام من مجموعة هي — األقل عىل قرن بنصف

. التَِّقيُّ مؤلفيها خياُل
أزمنة تََمثل يف صحٍة عدَم الوثائق أقلُّ يبدو، كما هي، بولس الِقدِّيس ورسائُل
مع َسرْيًا إال عنه يتكلم أن يَْسِطع لم يسوَع يَْعِرف لم إذ بولَس ولكن األوىل، النرصانية

والخيال. الَعنْعنات
كان ما األقل، عىل منها، نَْستَِشفُّ فإننا نقص من املصادر تلك يف تراه ما وعىل
، قطُّ إلًها نفَسه يَُعدَّ لم امُلْقِبَل اإلله هذا أن منها ونَْعَلم املبادئ، من يسوَع زمن يف يدور

جديد. لدين مؤسًسا وال
أدركوا ما يسوَع يف د تََجسَّ هللا إن عرش االثني للحواريني قيل «لو ِغِنيِرب: األستاذ قال
بالبُنُوَّة القائل املبدأ كان فما … ني ُمْحتَجِّ أصواتهم ولرفعوا الفظيعة، الفضيحَة هذه

شنيًعا.» تجديًفا إال لليهوديِّ ِليَبُْدَو اإللهية
دعواه فتقوم األنبياء من قبله َظَهر مَلْن َخَلٌف نَِبيٌّ أنه معتقًدا يسوع كان وإنما
وما طويل، زمن منذ عنه اليهوُد َحدَّث الذي الربِّ ملكوت باقرتاب القول عىل الوحيدة

ذلك. مع إرسائيل بني غريَ لتَُخصَّ الطيبة ى البُْرشَ هذه كانت
من قليل لجمِع إالَّ قوا يَُوفَّ فلم وأدبه نبوءاته نرش تالميذه ويحاول يسوع، ويُتََوىفَّ

زمٍن. طويَل موته بعد لتَبَْقى يسوَع ذكرى كانت فما األمر، بدء يف األنصار
بولس الِقدِّيس املتهوس خيال أنقذ فقد معلوم، هو كما تماًما ذلك غري هو والواقُع

الخالد. باملجد وأحاطه النسيان من يسوَع اسَم
التحول نقطَة ِدَمْشَق طريق يف املعروف التََّجيلِّ من بولس للِقدِّيس اتََّفق ما كان
نفُسه وكانت الخيال، َفْرط عىل مفطوًرا بولس القديس وكان النرصانية، يف الحقيقيَة
يفقهه ال دينًا يسوَع باسم س فأسَّ الرشقية، واألديان اليونانية الفلسفة بِذْكريات مملوءًة

حيٍّا. كان لو يسوع
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يَُعدُّ كان بولس والقديُس ذلك، مع إلًها يسوَع جعل يف بولُس الِقدِّيس يفكر ولم
يشرتَي وأن األبدية، بالحياة اإليمان إىل الناس يَْدُعَو أن إليه ُمفوًَّضا هلِل رسوًال يسوَع

بموته. خطاياهم
ولم النرصانية، من األول القرن يف إلًها يسوَع َعدُّوا الناس أن عىل يَُدلُّ يشء وال

النرصانية. الجماعات بني الثاني القرن أوائل يف إالَّ بألوهيته اإليمان ينترش
الزمن ذلك يف الناس كان التي السهولة من نَْعَلمه ِلما الدََّهش يُثِري مما كذلك وبطءٌ

مثًال. كالقيارصة الرجال أعاظم بها يُؤلِّهون
اعتنقوا الذين اليهود أن ومنها: التأليه، ذلك تأخر إىل أَدَّت كثرية أسباٌب هناك
َعدُّوا أن بعد واليهوُد الَغيُور، الَجبَّار اإللِه يَْهَوه عن يَْعِدلوا أن يريدوا لم النرصانية
اإليمان حال وقد باهلل، ُدوه َوحَّ ثم األمر، بدء يف هلِل ابنًا منه جعلوا هلِل رسوًال يسوَع
الحليم، ويسوَع الَجبَّار يَْهَوه بني تَْفِصل التي الُهوََّة تَبَيُّنِهم دون األوىل القرون يف األعمى

. الدينيِّ للمنطق تبدو ال العقلية فاملتناقضات
اليهودية عنارصها من النرصانية تجريد إىل تَْهِدف بولَس القديِس جهود وكانت
ببطءٍ ولكن للنرصانية، تَمَّ ما وهذا ا، عامٍّ دينًا النرصانية من فتجعُل االستطاعة، َقْدر عىل

مثًال. اإلسالم يَْعِرفه لم كبري
ثم األجيال، مع وتطوِرها السابقة، للمعتقدات النرصانية تبَنِّي يف اآلن ولنبحث

انتشارها. أسباب ندرس

النرصانية تََحوَُّالُت (2)

ملعتقداٍت النرصانية تَبَنِّي من كان ِلما النرصانية؛ عىل الرتكيبية يانة الدِّ اسَم إطالقنا غ نَُسوِّ
الخصوص. عىل عنها انفصالها تَْزُعم كانت سابقة

الحياة يف ليَنُْفذَ يِِّق الضَّ اليهودية بالد عاَلم من خروجه منذ يسوع، مذهب عىل كان
بحكم ومشاعَرها واحتياجاِتها الجديدة الِبيئَات أفكار يالئم أن الرومانية، اإلغريقية

الرضورة.
التي الرشقية يانات والدِّ اليونانية الفلسفة عنارص من استعاره بما لذلك ق ُوفِّ وقد

الحني. ذلك يف كبرية ُحْظَوة ذاَت كانت
األجنبية املَؤثِّرات امتزاج من طويًال زمنًا أُنِْكر ما بسهولٍة أبان قد الحديث والِعْلُم

ذلك.
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واألُورفية واألُوَلنِْبيَّة الوثنية يف لها عنًرصا النرصانية «َوَجَدت ِغِنيِرب: مسيو قال
غريها؛ من أكمَل ِديانًَة َغَدْت ا، حقٍّ ديانًَة فَغَدت … الفلسفية واملذاهب الرشقية يانات والدِّ

غريها.» يف ما أحسَن اقتباسها من كان ِلما
فأضحت اإلضافات بتلك تتحول األوىل الخمسة قرونها يف النرصانية انَفكَّت وما
التي وفارَس مَرص معتقداِت سيما وال الرشقية، املعتقدات جميع من مزيًجا الزمن مع
الخصوص، عىل فيه أَتْبَاٍع ُة ِعدَّ وِميْرتَا إليِزس فكان الوثنيِّ العالم يف االنتشار كثرية كانت
الخري بني والكفاح والرموز والشعائر الطقوس من النرصانية يف تبرصه ما وُمْعَظُم

ِميْرتَا. ِديانة من هو والرشِّ
العذراء قصة إبداع إىل لهوروَس إيِزس إرضاع ة ِقصَّ ْت «أَدَّ ريناك: أ. مسيو قال
والقديس القديسجورج ع َرصْ قصة إبداع إىل للتمساح هوروَس طعِن قصُة وأدت وابنها،
فقد … الحدِّ هذا عند يَِقف لم النرصانية يف مَرص تأثري أن بمجهول وليس للتِّنِّني، ميشيل
القداديس ونواقيِس امُلَقدَّس املاء ُجْرن من به قالت فيما حتى النرصانية مُرص ُوِسَمت

للَمْوتَى.» والدعاء شياطينها مع جهنم ومجالِس
معه َظنَّ ما الكثرية االقتباسات تلك بمثل شعائرها تطعيم يف النرصانية وبلغت
شيطانيٌّ تحريٌف هي ِميْرتَا ِديانة أن التدريجية، اإلضافات لتلك الجاهلون الكنيسة، آباء

الصحيح. هو العكس أن مع للنرصانية
إنه حتى تكوينها، ليَتِمَّ قرون َة ِعدَّ تطلبت املتعاقبة، اإلضافات لتلك والنرصانيُة،
الوسطى، القرون أوائل إىل َعْرضرسميٍّ أيِّ من عاطلة َظلَّت النرصانية إن يقال أن يمكن

لتناقضها. ُمَؤثَِّرة غريَ الدينية املؤتمرات قراراُت فبقيت
أن مركزية سلطة أية تَْسِطع لم زمالءَه به يَْفُضل ما رومة ألْسُقف يكن لم وإذ

نفسه. َعَظمة يف آنئذ أحد يفكر ولم الالهوت، علماء ِريََب د تَُحدِّ
وَظلَّ انتحلته، التي األمم نفسية بحسب النرصانيُّ الدين يتطور أن الطبيعيِّ ومن
من الالهوت علماء بَذَله وما التباين، أشدَّ متباينٍة عناَرص من مزيًجا قرون َة ِعدَّ الدين هذا
وما تَِزيد، واإللحادات االنفصاالت َفِتئَت وما الرياح، أدراج ذهب عقائده لتعيني الجهود
َصْوًغا النرصانية َصْوغ إىل ٣٢٥ سنة يف يَِصل أن الدينيُّ (إزنيق) نيقية مؤتمر استطاع
إلًها االبن َكْوَن أنكر الذي أريوس ليناهض إالَّ ذلك، مع يجتمع، لم املؤتمر وهذا واضًحا،

يسوع. بتأليه القائلة املهمة النتيجة إىل ذلك، مع انتهى، قد املؤتمر وهذا كاألب،
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املحتمل ومن الالهوت، علماء مشاحنات من يتخلص لم دينًا كالنرصانية تَِجد وال
العوامِّ إيمان يف متينة ِدعامًة يَِجد لم لو املماحكات هذه ِتجاه يَنَْحلُّ الدين هذا كان أن

منها. البعيدين
تسليًما البابا بسلطان ُسلَِّم أن بعد إالَّ حقيقيٍّا ثباتًا النرصانية العقائُد تَثْبُت ولم

عَرش. الخامَس القرن يف نهائيٍّا
الكنيسة، عىل السيطرة َحقِّ انتحاَل العارش القرن يف رومة أساقفة حاول أََجْل،
هو تقريبًا، وحَده، الثالث إينُوسان والبابا شاذة، أحوال يف إالَّ لهذا ُقوا يَُوفَّ لم ولكنهم

امللوك. ِحْرَم لنفسه أباح الذي
إىل للنرصانية رؤساءَ األساقفة أولئك من جعلت التي هي األوىل الصليبية والَحْمَلة
املؤتمرات كانت وما ذلك، مع زمٍن طويَل الِوصاية هذه ملثل امللوك يخضع ولم ما، حدٍّ
القرن يف الرابع أُوِجنَي البابا أوامَر باَل مؤتمر وقاوم إطالقه، عىل بهذا لتقول الدينية
يف آخَر ُمتَوًِّجا البابا هذا املؤتمُر ذلك َخَلع فهنالك َحلَّه، البابا هذا فأعلن عَرش الخامَس

مكانه.
التفرق، من طويل زمن منذ به يَْحلُمون كانوا ما األمر نهاية يف امللوُك البابوات ونال
اإلكلريوس أعمال وسوء البابوات مزاعم أسفرت فقد الكنيسة، عىل مصيبًة هذا فكان
مدَة أوروبة َخرَّبَت التي الدينيِة الحروب اشتعال وعن الدينيِّ اإلصالح ثورة نشوب عن

سنة. خمسني
ومن الطمع، أفانني ومن املتصلة، الخصومات من الدين رجال به يأتي كان وما
العقائد وبطرِح البابا، سلطان بنَبْذ وكاْلِڨني لُوثَِر قول لتسويغ َكَفى — الشامل االزدراء

املقدس. الكتاب نصوص حدِّ عند وبالوقوف فيها، املشكوك
اْضُطرَّت ِلما لها خريًا بََدت الكنيسة عىل ُشْؤًما كانت أن بعد الدينيِّ اإلصالح وثورُة
سنة يف الدينيُّ تَرانَْت مؤتمر ُعِقد ا فَلمَّ أمرها، وتوحيد حالها تحسني إىل الكنيسة به
مقررات من فتألف ُجْزئِيَّاتها، أدقِّ يف العقائَد وَقرَّر الشاملة، البابا بسيطرة اْعَرتَف ١٥٥٠

التاريخ. ذلك منذ الكنيسة دستور املؤتمر هذا
أو دينيٍّ دستور أيِّ ثباُت يُْزعم أن املستحيل، من بل الَخِطر، الَحذَر عدم ومن

األفكار. جموَد العقائد جموُد يَْعِني فال لِه، تََحوُّ دون بذلك يَُحال وأن ، مدنيٍّ
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النرصانيِّ اإليمان ثباَت الدينية واملؤتمرات البابوات تصور العبث من كان إذَْن،
من لها اتفق بما فشيئًا شيئًا اإليمان هذا عن البرشية الروح ابتعدت فقد األبد، إىل

االكتشافات.

الشعبية الطبقات بني النرصانية انتشاُر (3)

انترشت التي الصورة إىل نشري أن علينا فبَِقَي تََحوََّلت، وكيف النرصانية نشأت كيف بَيَّنَّا
ا. ِجدٍّ عظيمة نفسية ظاهرٌة أنها مع املهمة املسألة بهذه املؤرخون يُْعَن ولم بها،

عامل كلِّ عن مستقلًة واملعتقدات اآلراء انتشار بيان يف أسهبُت سابق كتاٍب ويف
فأقترص املوضوع هذا إىل أعود وال والنفوذ، والعدوى والتوكيد التكرار بفعل أي عقيلٍّ،

النرصانية. انتشار أمر َلت َسهَّ التي األسباب بعض ذكر عىل
ما دة امُلَعقَّ والالهوتية الغريبة العقائد من اليوم عليه بما النرصانية َظَهَرت لو
الطبيعة. بعد ما بمبادئ ال باآلمال، تعيش فالجموُع األرجح، عىل زهيد نجاح غريَ أصابت
واليائسني واملحرومني الضعفاءَ َوَعَد فقد واسعة، بآمال الجديد النرصانيُّ الدين جاء
ينال ال وحيث ، والغنيُّ الفقري يتساوى حيث أبديٍّ نعيم ذاِت بجنٍة الدنيا الحياة هذه من
تهيمن فاالشرتاكية َغْرَو، وال االمتيازات، من البائسني أحقر يناله مما أكثَر الدنيا أقوياء
السعادة َفُرْؤيا َغْرَو، وال الحارض، الوقت يف وعوًدا النرصانية دون أنها مع الجموع عىل

الدوام. عىل النفوس تجتذب
فتََحوَّل يقينيٍّا، أمًرا السعيدة الحياة تلك الحت منذ النرصانيِّ للدين النرص وتَمَّ

العاَلم.
قال مما والجنِة جهنَم عىل مشتملة آخرة حياة يف العيش أن يَُالَحظ أن املمكن ومن
وجه عىل كان هذا ولكن الخصوص، عىل وفارَس مَرص كأديان القديمة، األديان أكثُر به
فيه مرغوب غريَ مقاًما أومريَس زمن يف تبدو كانت األموات مملكة أن ذكرناه ومما ُمبَْهم،

كثريًا.
عنه أسفرت ما أوَل كان األبدية، السعادة أمَل للنفوس فتحت حني والنرصانيُة،
والرومان اإلغريُق به يُْعنَى ما أهمَّ الدنيوية الحياة كانت فبينما الحياة، َهَدف تحويُل
َمَمرٍّا الدنيا يَُعدُّ كان إذ والنرصانيُّ ، النرصانيِّ آلمال الوحيدة الغايَة اآلخرة الحياُة صارت
السعادة هذه يناَل لكي ، والنرصانيُّ أفكاَره، األبدية السعادُة َمَلَكت السماوية للحياة

أيًضا. وبالشهادة وبالرَّْهبَاِنيَّة، بالفقر َرِيضَ ُزْهٍد: بأسوأ َرِيضَ جهنَم، ويجتنَب
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هذه وَوَجَدت الالهوت، علماء لدى الَوْحدة ُعنَْوان الوسطى القرون نرصانيُة وليست
باألمل عظيمتني: بمنارتني اهتدت التي الشعب نفوس يف الَوْحدة من نََشَدتْه ما النرصانيُة

جهنم. من وبالخوف السماء، يف
الوثنية، نفسيته عىل حافظ قد الشعب رأيَت الجوهريني األمرين ذينك َعَدْوَت وإذا
أن بعد الجديد الثالوَث يَْعبُد أخذ فالشعُب َت، تََغريَّ التي هي وحَدها امُلِسنَّة اآللهة فأسماءُ
محلَّ الِقدِّيُسون وحلَّ وِمِنريڨا، وُجونوَن ُجوِپيِرت من املؤلَف الكاپيتوَل ثالوَث يَْعبُد كان
وشياطني، غيالن إىل وعرائُسها الغابات حيواناُت وتحولت القديمة، الثانوية اآللهة جميع

الَعرَّافني. مقاَم َحرة السَّ وقام
الالهوت علماء به يقول ما عىل ينطوي قلنا: كما وجهني عىل دين كلُّ وينطوي
يف واحد بجَهاٍز إذَْن، الدين، ينترش وال الشعب، يعتنقه ما وعىل املبادئ من فون وامُلثَقَّ

املجتمع. طبقات مختلف
وسائَل أن بَيَْد الحالتني، كلتا يف األثَر بالُغ والتلقني النفسية للَعْدَوى يكون أََجْل،

َفة. امُلثَقَّ الطبقات إلقناع تكفي ال كهذه عمٍل
الوجه بيان اآلن وسنحاول الجماهري، بني النرصانية به انترشت الذي الوجه رأَيْنَا

رة. امُلنَوَّ الرومانيِّ العاَلم طبقات يف به انترشت الذي

ِفني امُلثَقَّ بني النرصانية انتشاُر (4)

عىل النرصانيُّ الدين فيه استحوذ الذي الزمن إىل النظر عند االنتشار ذلك إيضاح يَْسُهل
غري رسميٍّا، دينًا يجعلوه أن الرشيدة السياسة من القيارصُة فأبرص والجيش الشعب
ِعَلُل هي فما االشرتاع، ذلك قبل ف امُلثَقَّ املجتمع أبناء بني منترشة كانت النرصانية أن

هذا؟ انتشاره
العرصيُّ الرجل يراه ما أن يشء كلِّ قبل علمنا إذا إالَّ ِبَجَالء الِعَلل إدراُك يمكن ال
كان فالرومانيُّ ، الرومانيِّ لدى بال ذي غري أمًرا كان جديد دين اعتناق يف الخطر من
دينه، يَُغريِّ أن غري من اآللهة من يراه ما ُزونه إىل يُِضيف أن بالحقيقة، عليه، يَْسُهل
اآللهة، لجميع معابَد َهاِدْريان فشاد ذلك، يف ِخيَاَرهم يستعملون أنفُسهم القيارصة وكان
ووَجَدْت يسوع، صورُة ومنها اآللهة، ألهمِّ ُصَوًرا معبده يف يَْمِلك سيڨري أَِلْكَسنِْدر وكان
الروماني، الفتح بعد باآللهة، اآلهلِة األُولِنْپيَا، يف لها مكانًا الجديدة اآللهة من طائفة
توحيدية، َمناٍح ذات آلهًة فيها ترى فكنت بالتدريج تنترش وفارَس مَرص ِديانات وكانت
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كثريٌ بََدا الذي الفرس لدى الشمس إلَه أي ِميْرتا، الخصوص، عىل نذكر، اآللهة هذه ومن
له. ُحْمًسا ُعبَّاًدا القيارصة من

أمًرا به تسليم كلَّ يجعل كان الوحيُد السماءِ إلُه هو ربَّهم أن النصارى َزْعَم ولكن
القديمة اآللهة جميع َعدِّ إىل مؤدٍّ نفيسٍّ بتطوٍر التمهيد من ذلك لبلوغ بدَّ ال فكان َصْعبًا،
الرشق ِديانات من لكثري سائدة كانت التي الفكرة إىل أي واحدة، أللوهية مختلفًة ُصَوًرا

طويل. زمن منذ
الشامل اإلرشاك ل فتَحوَّ فمقداًرا، مقداًرا امليالديِّ التاريخ أوائل منذ األمر ذلك َعمَّ

لذلك. تكثيًفا النصارى إله فكان بالتدريج، النظريِّ التوحيد إىل
بإلٍه جهٍة، من تقول، كانت فهي جديد، بيشء ِفني امُلثَقَّ تأت لم النرصانية أن والحقُّ
من به ُقِبل بما أخرى، جهٍة من حافلًة، كانت وهي درجة، درجًة يَِذيع أمره أخذ واحد

والطُُّقوس. كالشعائر زمٍن طويِل منذ الرشقية العنارص
إلٌه أُضيف فلو أيًضا، انتصارها يف العوامل أهمِّ من الشديُد النرصانية وتََصلب
الِبدَع من أمره ولَغَدا اإلله هذا القديمة العباداُت البتلعت األخرى الكثرية اآللهة إىل جديد
األخرى اآللهَة ونََعتَت وحيًدا إلهَها َعدَّت إذ والنرصانيُة (البوذية)، ِهيَّة للبُدَّ حدث كما

اآللهة. هذه مع تساهلها تََعذَّر بالشياطني
عليهم َسُهل الذي القِويِّ اإليمان من النرصانية ألنصار اتََّفق ما تََقدَّم ما إىل أَِضْف

ضعيف. بإيمان عنها يَُداَفع كان آلهًة به يقاتلوا أن

النرصانية النتحال املنتظرة غريُ النتائُج (5)

نََظُروا ِفني امُلثَقَّ وأن بحماسٍة، النرصانية عىل أقبل الشعب أن السابقة املالحظات من تََرى
سيايسٍّ ِلَغَرض األمر نهاية يف انتحلوها القيارصة وأن والتسامح، اإلغضاء بعني إليها

َمْحض.
القول أن يَلُوح فكان البعيدة، النتائج من االنتحال لذلك ما آنئٍذ، أحٌد، يُبِْرص ولم
أن شأنه من ليس القرون ُغُضون يف بها ُرِيضَ التي الكثرية القديمة اآللهة عىل يزيد بإلٍه

الحضارة. ويف االجتماعية الحياة يف شيئًا يَُغريِّ
سوى ُمنَاِفس من عاطًال صار إذ النصارى، فإله برسعة، َوَقع ما ذلك وعكُس
شئون مختلف عىل بسيطرته ِقيَل أن يَْلبَث لم فيها، املشكوك القدرة ذوي الشياطني
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الجهاز عنارص إىل امتدَّ أن َعَملُه يَُعتِّم ولم الدينية، الحياة عىل يسيطر كما الَكْون
فلم تماًما، الوثنية الحضارُة َفتَوارت والفلسفة واآلداب الفنون فاستلهمته االجتماعيِّ
علم َحدَّده الذي يِّق الضَّ النِّطاق داخَل إالَّ قروٍن، َة ِعدَّ تتحرك، أن البرشية الروح تْسِطع

. النرصانيُّ الالهوت
جهاٌز الرومان لدى كان أيام النفوذ ذلك مثل لتمارَس تكن لم النرصانية إن أََجْل،
الَهِرُم العاَلم كان النرص، لها تَمَّ حني النرصانية، ولكن تحويله، يَتََعذَّر متني اجتماعيٌّ
العاَلم ذلك يف الربابرة ُغَزاة أبرص وقد املحتوم، أََجله من فيَْدنُو يوم بعد يوًما يتداعى
يف َفوَجدوا هضمها عىل يَْقِدروا فلم بمراحَل النفيسِّ مزاَجهم تفوق حضارًة الرومانيِّ

لديهم. يكن لم ما الثبات عنارص من النرصانية
يف الشأن من له فكان لهم، َعِميم خرٍي ذا للنرصانية الربابرة أولئك انتحال كان
ما بالسماء والوعِد بجهنَم الوعيد لغري كان فما رفيعة، حضارٍة ألية يَتَّفق ال ما تطورهم
تتحول وما عليها، الغريزية اندفاعاتُها تسيطر التي األخالُط تلك الزجِر بعَض به تُْزَجر

ثابتة. مجتمعات إىل به
الدولة وقوة الدين قوة زادت أن السيايسِّ بالنظام الدينيِّ النظام امتزاج نتائج ومن
َعدَّ ثم أحيانًا، اصطراعهما مع قرون َة ِعدَّ والروحية الزمنيُة السلطتان اتفقت فقد مًعا،

األمر. نهاية يف هللا وكالءَ أنفَسهم وامللوك القيارصُة
قليًال، أثنائها يف الربابرَة َن تَُمدِّ أن فاستطاعت سنٍة أَْلَف النرصانية سلطان دام
عىل فأُْطلق طويل، زمن منذ امَلنِْيسِّ القديم العاَلم َفْهم عىل قادرين الربابرة هؤالء فأصبح

النهضة. َدْور اسُم ثانيًة العاَلم ذلك ظهور
عن لهم، ظهرت التي النفائس أمام الناس، أعرض فقد باهًرا، البَْعُث ذلك بََدا
من أُْخِرَجت التي واإللهات باآللهة فأُْعِجبُوا جهنم بنار الوعيد وعن الالهوتية املسائل

العجيبة. أساطريُها وَسَحَرتْهم َمْرقدها
واألدباء امُلتََفنِّنُون لحكمها فَخَضع ُمْلِهم، أعظَم الخالية القروُن صارت فهنالك
أشدُّ هم الذين البابوات، أن يُبِْرصَ أن رومة يزور من نظر يستوقف ومما والفالسفة،
أساطري ُروا يَُصوِّ أن الفنِّ رجال من يطلبون كانوا ، النرصانيِّ الالهوت ِعْلِم عن املدافعني
ُحوب الشُّ من كبرٍي جانٍب عىل تبدو كانت تلك القديم العاَلم إلهامات وبجانب الوثنية،
املحزنة العابسة الحياة هذه ومن الضيقة، جهنَم وأهِل واملسيح والشهداء الِقدِّيسني وجوُه
قصور ُجُدر فُزيِّنَْت األمر، نهاية يف اإلنسان تََحرََّر النرصانيُّ الالهوت علم َفَرَضها التي
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وعادت ُجوِپيِرت، وَغَراِميَّات الحسناء پِسيِشه ة وبقصَّ ِڨينُوس بِوالدة والڨاتيكان رومة
أن البرشية وَعلََّمت الناضج، عمرها يف تَْسَحُرها َفْجِرها يف البرشيَة أَْغَوت التي اآللهة
اإلصالح فِلَوْضع تستمرَّ لم ْوَلة الصَّ هذه كانت وإذا للطبيعة، خالًفا ال الطبيعة، مع تعيش
الوثنية إىل العاَلم لَرَجع اإلصالح هذا نفوذُ ولوال مبارش، غري وجه عىل لها ا حدٍّ الدينيِّ

يحتمل. ما عىل
هو أيًضا، تساوق، بل فقط، القديم العاَلم وبعُث النهضة عرص يتساوق ولم
أصبح أنه اإلنسان رأى فقد الفكر، اتجاه تَُغريِّ أن وجب التي التَّْجِرِبيَّة العلوم وازدهاُر
أُخرى. أموًرا قرنًا عَرش خمسَة مدَة سريته التي اليقني برضوب يستبدل أن الرضوريِّ من
غري نَْسِطع لم الطويلَة، الدينيِّ التاريخ قروَن َصَفَحاٍت بضِع يف نَُكثِّف إذ ونحن،
فهذه مجموعها، من النرصانية تتألف التي الكبرية املتحركة الصورة خطوط إىل اإلشارة
طويًال زمنًا النفوس عىل سيطرت التي يانات الدِّ هذه أن ِلنُثْبت تكفي الكبرية الخطوط
وأنها، السابقة، والعقائد الجديدة األفكار من مزيج هي بل بغتة، ظهرت حادثًة ليست
املجتمع طبقات إىل تَِصل لم الوعود، من له بذلته بما األمر بدء يف الشعب اعتنقها وقد

قرون. ِعدَّة مرور بعد إال الراقية
ثالِث سوى تَتَالَق لم أحواٍل اجتماُع الجديدة، يانة الدِّ تلك النتصار وجب، ذلك ومع
لتحقيق األحوال تلك اجتماع عن َمْعِدٌل هنالك يكن ولم التاريخ، يف َمرَّاٍت أربِع أو مراٍت
فاعتقد طويًال؛ زمنًا الناس لذهن توجيٌه النرصانية بانتصار للناس وكان الهائل، نرصها

خالدة. لحقائَق ِحيَاَزتَهم بها الناُس
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الدياناتالكربى كيفتنحل

واالنفصاالت اإللحادات (1)

عىل (البوذية) ِهيَّة والبُدَّ والنرصانية، كاإلسالم بالتوحيد، القائلُة الكربى األديان جميُع
لها أفوٍل عامَل أو لها تطوٍر عامَل كانت التي واإللحادات باالنفصاالت حافلٌة الخصوص،

األحيان. بعض يف
الرضورات ويف النفسية، األمزجة اختالف يف لذلك الرئيسة الِعلَِّة عن يُبَْحث أن ويجب

الَربَْهنة. إىل االحتياج ويف واحد، لديٍن الخاضعني املؤمنني لدى االجتماعية
يتدخل أن غري من النفسية الَعْدَوى بفعل واحدة جملًة األمر بدء يف الدين ويُْعتَنَُق
املؤمن، فيَِجُد الَربَْهنَة، يف الرغبة إضاعَة يَْعِني ال ديٍن انتحال ولكن ذلك، يف دينيٍّ نفوذ أيُّ
رسوٍل مزاَج حائًزا كان ما إذا واملؤمُن جديدًة، تفسرياٍت تتطلب ثانوية ناحيًة الدوام، عىل

إلحاد. أو انفصاٌل الحال يف فظهر التفسرياِت هذه أذاع
موضوعاٍت َحْوَل تدور وهي النرصانية، تاريخ يف كثريٌة واإللحاداُت واالنفصاالُت
تَُفرسَّ وكيف نسطور؟ ادَّعى كما هللا، أُمُّ ال فقط، يسوَع أمُّ مريُم فهل كثريًا، متنوعة

إلخ. وحَده؟ آدم بمعصية البرشيِّ النوع َديْنُونَُة
النِّطاق، واسعِة مالحَم حدوُث واإللحادات االنفصاالت هذه ُمْعظم نتائج من وكان
القديم العهد إله بأن ِرين) (امُلَطهَّ الكاتَار يقنع أن أراد الثالث إينوسان البابا أن ذلك ومن
َجنُوب تخريب عن أسفرت صليبية َحْمَلًة ١٢٠٨ سنة يف إليهم فأرسل بالشيطان، ليس
ووجب، الخصوص، عىل َقْرَقُشونَة ومدينة ِبيِزيه كمدينة امُلُدن أنِرض وتدمرِي فرنسة،
واالبُن األُب هو الُقُدس روح مصدر أن عىل املؤمنني لداللة الناس من ألوٍف قتُل أيًضا،
تَنَاُوَل وأن ،ِّ الُكيلِّ الَغْطس عىل امَلْعُموِديَّة تقوم أن ينبغي ال وأنه وحَده، األُب ال مًعا،
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واحدة ِبِإْصبَع يكون أن يجب التصليب وأن َخِمريًا، خبًزا ال َفِطريًا، ُخبًْزا يتطلب القربان
إلخ. … بإصبعني ال

وجوِب ُمنِْكُرو أَْعَلن فلما الِجدال، موضوعات َخَطر بنسبة تُْقتل النفوس وكانت
لنا يلوح الذي االدعاء، هذا بدا البلوغ بعد ًدا ُمَجدَّ األوالد تعميد رضورَة األطفال تَْعِميد
خارجيٍّ ١٥٠٠٠٠ فيها أُِبيَد وس َرضُ حرب إىل فأَدَّى هائًال أمًرا الحارض، الوقت يف تََفُهه

رحمة. بال
عندهم اوة َ الرضَّ تكن ولم اإليمان، ُحَماة لدى قيمٍة ذاَت البرشية الحياة تكن ولم
فحينما الدوام، عىل حاقدون الحقيقيني املؤمنني أن والحقُّ املكافأة، تستلزم فضيلة سوى

لَحِميَّته. تقديًرا كردينال َقَلنُْسَوَة طلب شخٍص آالف ستة تُْرُكَماَدا َحرَّق
هذا ومن الغالب، يف الَحادة والنَّْوبَات الَوْجِد آيَة واإللحادات االنفصاالُت وتكون
عَرش؛ الرابَع لويس عهد يف إيمانهم أَْلَهبَهم الذين ِسيِڨني پروتستان إلحاد من كان ما

سنتني. مدَة باسلٍة فيالَق َة وِعدَّ مريشاالٍت ثالثة فقاوموا
إلخ، … امُلَقدَّس القلب ومذهُب واالختصاص، النِّْعَمة ومذهُب التََّجرُّد، مذهب وأوجب
القلب مذهَب َست أَسَّ التي هي أََالكوك ماري واملمسوسة الطِّراز، ذلك من نَْوبَاٍت حدوَث
الكنيسة وتُِقيم منه، ِعَوًضا قلبَها آخذًا قلبَه أعطاها يسوع أن املنام يف رأت فقد املقدس،
َصفِّ يف الرؤيا صاحبَة ،١٨٦٤ سنة يف وتَْجَعل، الحادث، لهذا تخليًدا َفْورها، من عيًدا،
كنيسٍة بإقامة ،١٨٧١ سنة يف امُلتَِّزن، النواب مجلس قراُر يُنَْىس مما وليس الُطوبَاِويِّني،
الكربى املدينة عىل يهيمن الذي العظيم األثر وهذا املقدس، القلُب فيها ليُْعبَد ُمونَْماْرتِر يف

التاريخ. يف الَهَوس ذوي شأن تَبنَيُّ عىل املقبلة األجيال يساعد «باريَس»
عىل والپروتستان والكاثوليك املسلمني بالد يف يَُشاَهد مما كتلك تََصوٍُّف ونَْوبَاُت
الدينية، باالنتباهات تُْعَرف فعٍل ُرُدوُد الدوام، عىل تَْظَهر، الپروتستان ولدى َواء، السَّ

املذاهب. جديُد مصدُرها
السياسية. واملعتقدات الثَّْوَرات يف التصوف نَْوبَاِت تأثريَ بَيَّنُْت آخَر كتاٍب ُغُضوِن ويف
منا، بعيًدا الدينيُّ (إْزنِيق) نيقية مؤتمر «يلوح قال: حيث برتِلُو دانياُل أصاب ولقد
املواقد من أُنشئَ وما ِخصام، من والنساطرة اآلريني بني كان املايضما أشباح من أفليس
بني الالهوتية ِشبِْه املجادالت أخبار اْقَرءوا املقدس؟ الكتاب يف َشْوَلٍة1 أو كلمٍة سبيل يف
األرثودوكس، وِحْرَم وارسو بابا وأضاليَل مؤتمراِتهم ومحاَرض واإليُدو اإلْسپريَانْتُو أنصار
عنيف اٍع ِرصَ من املتعادية املذاهب تلك بني وفيما املالحدة، حماسة يف النظر وأَنِْعُموا
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عهد بانقضاء أنفسكم ِلتَُهنِّئوا األصوات موافقة أجل من أو العلة حرف نُْقَطتَْي َحْول
التفتيش!» محاكم

بدًال بامِلْقَصَلة مالحدتها َقتََلت الفرنسية الثورة إن أََجْل، العهد، ذلك زواَل أعتقُد ال
املقدَس أالكوك ماري قلب يَْعبُدون ال واملاسوُن االشرتاكيون كان وإذا تَُحرَِّقهم، أن من
اإلبادة وسائل نَْجَهل كنا وإن — ونحن وِحْرَمهم، وأحباَرهم الدينيَّ قانونَهم لهم فإن
تََغلُِّبهم. حني اإلبادة تلك حدوث يف نَُشكُّ ال — النرص عند خصومهم ِضدَّ يتخذونها التي

اآللهة ر تََطوُّ (2)

ما تطور َوْفَق وتتحول تزول وهي أيًضا، الزمن ُسنََن تعاني فهي خالدًة، اآللهُة ليست
واملشاعر. االحتياجات من عنه تنشأ

الكتب تَْفِرضها التي العقائد ثَبات درجة عىل َحدٍّ، أبعد إىل اآللهة، مصري َويَتَوقَّف
تماًما، تزول أن غري من اآللهة ل تَتََحوَّ الثبات كثرية العقائُد هذه تكون ال وعندما الدينية،

الزمن. بفعل فتالىش التطور عن َعَجَز كثريًا ثَبَت ما إذا واملعتقد
لألديان مثاالن وأمريكة أوروبة يف الپروتستانية ومن آسية يف ِهيَّة البُدَّ من ويتألف
واإلسالُم الكاثوليكية تَبُْدو يانتني الدِّ تَيْنِك من العكس وعىل فمقداًرا، مقداًرا تتحول التي
لألحوال مالءمتها دون ثَمَّ ومن تََحوُّلها، دون عقائِدها ثبات يَُحول التي لألديان مثاَلنْي

الجديدة.
نُوًرا يُْلِقي حبوٍط من ية الَعْرصِ به ُمِنيَْت وما نجاٍح من للپروتستانية اتََّفَق وما

السابقة. املالحظة عىل واضًحا
كثريًا العقائُد تَُقيُِّدها ال التي يانة الدِّ أن عىل يدلُّ فهو ا، ِجدٍّ بارٌز الپروتستانيِة وأَْمُر
َمنَاِحَي لتالئم الجهود من تحته طائل ال ما الكاثوليكية تَبْذُُل فبينما بسهولة، تَتََحوَّل
ِدياناٌت عنها فصدرت املناحي، هذه مع تتطور كيف الپروتستانية َعَرَفت الحديث الجيل

الرأي. حرية وإنكاِر بابا بال الكاثوليكية بني مرتجحٌة االختالف كثريُة
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الپروتستانية الكنائس يف الفكر حرية نحو النرصانية ر تََطوُّ (3)

مبارشة غريُ مفاجئٌة نتيجٌة هو عقيلٍّ ِشبَْه مذهبًا الپروتستانية من جعل الذي التطور إن
عَرش. السادَس القرن يف لُوثُِر به َ بَرشَّ الذي الدينيِّ لإلصالح

النِّري من البرشيِّ الفكر تحرير إىل تَْهِدف عقليًة حركًة الدينيُّ اإلصالح يكن ولم
الغالب. يف ُد يَُردَّ ِلما خالًفا وذلك ، الدينيِّ

املصلحني، بعض له ق يَُوفَّ كما آخر دين محلَّ اعتقاديٌّ ديٌن يَِحلَّ أن يمكن ا حقٍّ
بالَعْدَوى تنترش التي العقلية غريَ املعتقداِت — الدوام عىل — يالئم ال العقيلَّ البحث ولكن

نصيبًا. للعقل تَِجد حيث الوسائل من ذلك إىل وما والنفوذ، والتلقني النفسية
العقلية، امُلَؤثَِّرات جميَع الالهوت علم من يَْحِذف أن هي الرَّْجِعيَُّة لُوثَِر غاية وكانت
أن املرءِ فعىل األشياء، سبب يف البحث عن ف يَنَْرصِ أن اإليمان لوازم من إن يقول: فكان
أصوُب يشءَ وال الوحيَد، ه َهمَّ اإليمان من يجعل وأن الفهم، يف مما أكثر اإليمان يف يَْطَمع
يقوم الُخلُِقيُّ والدستوُر يكفي، — املقدس الكتاب يف ِصيغ كما — هللا وكالُم اإليمان، من

هللا. ملكوت يُبَْلغ وحَده وبهذا الطاعة، عىل
الپروتستانية املذاهب بعض سلوك أوجبت الكتاب هذا يف معروضة أسباٌب وهنالك
يجب اللذَيْن كاْلِڨني وال لُوثَِر َخَلد يف يَُدْر لم التطور هذا مثل أن بَيَْد الفكر، حرية سبيَل
الذي الكتاب إىل أي املقدس، الكتاب تعاليم إىل الَعْوَدَة أرادا فقد بالرَّْجِعيَّة، يوصفا أن

قرنًا. عَرش خمسَة الِقَدم من بََلغ قد كان
الكتاب ون يَُفرسِّ املؤمنني ترك إىل اْضُطرَّا الكنيسة سلطان نَبَذا إذ وكاْلِڨنُي ولُوثُِر
الكتب ُقِرئَت عندما وذلك بعد، فيما الفكر حرية إىل هذا فأدى يشاءون، كما املقدس
موضَع يكون ال غدا ُفرسِّ إذ املقدس والكتاُب اإليمان، بعيون ال العلم بعيون املقدسة
تجديٌف لُوثَِر، عند اإلنكار، مبدأ ألن وذلك ؛ َقطُّ لُوثُِر يُبِْرصها لم نتيجٌة فهذه إيمان،
َصْوغه. عند الزعم ذلك مثِل ِلَخنْق العذاب برضوب يتذرع فكان كالِڨنُي وأما فظيع،2

التطور هذا كان وما بطيئًا، يسوع ألوهية إنكار نحَو الپروتستانية تطور وكان
األمزجة مختلف مالءَمة إىل انحاللها عند اْضُطرَّت القديمة يانة الدِّ أن هذا وِعلَُّة ِليَُعمَّ،
ويقول جانبًا، يسوع ألوهية َ مبدأ وحَدها الحرُة الپروتستانية مذاهُب فَطَرَحت النفسية،
الكنيسة فرتى يسوع، بألوهية — ذلك من العكس عىل — األرثودوكس الپروتستان

وطقوسها. الكاثوليكية عقائد من كثري عىل محافظًة الخصوص، عىل األنغليكانية،
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عاداتهما يف بينهما اختالًفا تُبِْرصُ وتقاربِهما والپروتستان الكاثوليك تباعد ومع
فرضته الذي اإليمان بقانون واحدة دفعًة يَُسلِّم فالكاثوليكيُّ الخصوص، عىل الروحية
تضاعيِف يف املعتقد من عنه يَبَْحث ما تحليل إىل الپروتستانيُّ يذهب حني عىل الكنيسة،
يرى حني عىل الذنوب لجميع ماحيًا االعرتاف يرى والكاثوليكيُّ املقدس، الكتاب ُمبَْهماِت
خالًفا — يَْشُعر فال باطنيٌّ الپروتستانيِّ دين أن إىل وهذا ذلك، َعكَس الپروتستانيُّ

والرموز. الفخمة باالحتفاالت إبدائه إىل بحافز — للكاثوليكيِّ
اختالًفا يختلفان — والپروتستانية الكاثوليكية أي — النرصانية وجها كان وإذا
الشمال شعوُب لَعدََّلت الدينيُّ اإلصالح فلوال مختلفة، شعوٍب آماَل فلمالءَمتهما َجِليٍّا
عليه، الَجنُوب شعوب محافظة مع وذلك يحتمل، ما عىل نفسها تلقاء من القديم إيمانَها
الحيِّ اإلحساس ذوي تَْسَحر الرائعة واالحتفاالُت التأمل، عن تُْغِني املفروضة فالعقائُد

قليًال. إال العقل بإعمال يبالون ال الذين
الكتاب تفسري إىل املرء احتياِج وليدُة هي التي الپروتستانية الذهنية عن قلناه وما
صاُغوا وحَدهم األحرار أن غري أيًضا، اإليمان وصحيحي األحرار عىل يَُطبَّق بنفسه املقدس
األقل. عىل الوحي إنكار مع باهلل االعتقاد من أو الفكر حرية من به يَْدنُون ما اإلنكار من
الالهوت كليات َكَعِميِدي َة النَّريِّ النفوس ذوي عن تَْصُدر التي اإلنكارات، وتلك
الپروتستانيِّ الالهوت كلية عميد ترصيُح ذلك ومن تََطرٍُّف، ذاُت إلخ، … واألساتذة
قاله ومما الَكنَِسيَّة»، األساطري جميع من «تََخلَّص بأنه مينيغوز، مسيو السابِق، بباريَس
«أعتقد مستنتًجا: قال ثم ِليَْهَوه»، ًدا تََجسُّ املسيَح يَُعدُّ إرسائيليٍّا تَِجد ال «إنك العميد: هذا

الجديد.» العهد أو القديم العهد يف يسوَع تأليه لعقيدة أثَر ال أنه
ُڨوِشيه، إدوارد مسيو الحاُرض، بباريَس الپروتستانيُّ الالهوت كلية عميد ل وتََفضَّ

الحرة. الپروتستانية نشوء عن قيمٍة ذاِت بمعارَف فأتحفني
ينترش لم ولكنه عَرش، السابَع القرن أوائل إىل يَْرِجع يسوع ألوهية يف الشكَّ أن فاْعَلْم
ويف وأملانية، هولندة إىل بالتدريج منها فامتدت إنكلرتة يف الحركة هذه وبدأت ببطء، إال

األحوال. بحسب الحرِّ للمذهب أو القديم للمذهب الَغَلبة كانت أملانية
يُْجتَنَب الكتب ففي الكتب، من الفكر حرية نحو الپروتستانية تطور تَبنَيُّ يَْسُهل وال
القديمة االعتقادية املذهب ذلك رسائل يف يسوُع ويُْعَرض ا، ِجدٍّ جافية إنكاراٍت َصْوغ
هلل ابنًا يسوَع َفتُبِْدي املوضوع هذا يف الدين كتب تنساب ثم هللا، من إليه ُموًحى رجًال

يسوع. ألوهية إنكار عىل ون يُِرصُّ من ثَالُوثِيِّني الالَّ غري ترى وال الناس، كجميع
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ذلك، عن فضًال البلدان باختالف الپروتستانية املذاهب مختلف مبادئ وتختلف
ويقوم وحَدها، أمريكة يف منها مائتني عىل يزيد ما فنجد الغاية، إىل كثرية املذاهب وهذه
األفكار ح تََرتَجَّ حركٍة عىل ،١٧٥٠ سنة منذ الپروتستانية، الكنائس تاريخ من كبري قسم
بالواليات التقدم طريق يف اآلن وهي ُڨوِشيه، مسيو إيلَّ َكتَب كما وَمدٍّ جذٍْر بني فيها الحرة

وإنكلرتة. املتحدة
حظرية من انتقاله عند العميق التحول من الدين يعانيه ما بَيَّنْت سابق فصل ويف
َهَة بُدَّ اآللهِة ُمنِْكر أن ذكرتُه ومما الشعبية، الطبقات إىل األدب ورجال الالهوت علماء
املعتقد ُخلُوِّ إىل نذهب أن املستحيل فمن الجماهري، لدى إلًها صار أن يَُعتِّم لم (بوذا)
عىل ِفني للُمثَقَّ مذهبًا إالَّ بالُحرَّة املوصوفة الپروتستانيُة وليست التدين، روح من الشعبيِّ
لم املؤمنني هؤالء إن حتى كبريًا، نفوذًا املؤمنني نفوَس نفوذها يف فأشكُّ الخصوص،

الغالب. يف بها يسمعوا

( العرصيُّ (املذهُب الكاثوليكية تحويل محاوالُت (4)

للپروتستانية مما أقوى الشعب نفوس يف نفوذٌ — وُطُقوِسها باحتفاالِتها — للكاثوليكية
من تَُعدُّ فإنها عقائدها بثبات األسف، مع َجَمَدت، إذ والكاثوليكيُة الدوام، عىل بدرجاٍت

سابًقا. ذكرنا كما تتطور أن غري من البطيءِ بالزوال عليها املحكوم األديان
الوسطى، القرون يف املترببرة ِشبِْه األمم احتياجاِت تالئم كانت أن بعد والكاثوليكيُة،

الحارض. الوقت يف النفيسَّ الناِس مزاَج تُنَاِسب ال عادت
األوِل اإلنسان معصية ِوْزر ُل يَُحمِّ َحُقود إلٍه بوجود الحديث الرجُل يؤمن كيف ا حقٍّ

الواهية؟ الخطيئة تلك عن ر يَُكفِّ (يسوَع) الخاصَّ ابنَه فيجعُل اإلنساِن هذا ذََراِريَّ
تَُهدِّد والتي املعارك، يف فتشرتك وحبُّنا غضبنا يَُحرِّكها التي اآللهة أن ا وحقٍّ
والتي والعبادة، القرابني إىل تَْعَطُش والتي األبدية، عاَلم يف العقوبات بأفظع مخلوقاِتها
دور يف األمَم تالئم كانت شئوننا، يف تتدخل والتي أَْدِعيَتِنا، َوْفَق األمور مجرى ُ تَُغريِّ
لها. العرصيَّة النفوُس تَأْبَه فال التصديق محتمل غريَ أمَرها جعل العلم أن بَيْد ُفتُوَّتها،
يستمع من ِقلََّة نُبِْرصُ لنفوذها املتأصلة املوروثة العيارات َدْعم من نراه ما وعىل
أحيانًا، يَُعلِّمه ما صحة يف نفِسه القسيس َشكَّ ونُبِْرص فمقداًرا، مقداًرا القسيس لكالم
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فصار فكَره؛ تساور الرِّيَُب وأصبحت بيشء، إليه تُوِحي ال الكنائس أساطري فأصبحت
َهه. ليَُوجِّ آخَر عاٍل مثٍل عن يبحث

األزمنة يالئم دينِهم َجْعَل حاولوا َمْن يضطرب إيمانهم أخذ الذين الكاثوليك ومن
العقائد جعَل كانت املذهب هذا غاية أن املعلوم ومن ، العرصيِّ املذهب بواسطة الحديثة
البََداءة، يف كبريًا نجاًحا املذهُب هذا ونال فقط، رموًزا ِبعدِّها للعقل مالئمة النرصانية
الكنيسة َحْربُ رأى فهنالك برسعة، واألساقفة والطلبة القساوسة من فريٌق إليه فانضمَّ
رجال من يكونوا أن يف الراغبني املؤمنني عىل فيه َفَرض منشوًرا فأذاع الحركة هذه َوْقَف

الجديدة. املبادئ جميع بَرْفض يُْقِسموا أن الدين
ال الظافر العرصيُّ فاملذهُب َصنَع، فيما ا ُمِحقٍّ الَحْرب ذلك كان أن املحتمل ومن

. الكاثوليكيِّ لإليمان مناهًضا الُحرَّة الپروتستانية من قريبًا دينًا يُْضِحَي أن يَنَْشب
املؤمن ولكن َريْب، ال أتباعها زيادة إىل العرصيِّ للمذهب الكنيسة انتحال يَُؤدِّي وال
بُعْقم الحقيقيُّ املؤمن يبايل وال يَْشُعر، لم أو بذلك َشَعر ها َخِرسَ عقيدته يف جادل ما إذا

واحد. بمنزل يقيمان ال والعقل فاإليماُن َخَلده، يف يدور ال الُعْقم هذا دام ما العقائد

الجموع صنع من النرصانيُة (5)

مصادر عن تكلمنا حني ونحن ، الفلسفيِّ النرصانية تطور عن املوَجَز بياننا نَْخِتم هنا
أظهر فسواء ا، حقٍّ سها ُمَؤسِّ ظهور يف كغرينا، نبحث، أن املفيد غري من َوَجْدنا النرصانية
األُْسُطوِريِّ الربِّ وبني هذا الخاشِع الجلييلِّ النبيِّ بني َشبَه أيَّ نَِجد لم يظهر لم أم يسوع

سنة. ألفي منذ الناس َعبََده الذي
تََطلَّب فقد الجموع، ُصنْع من هو املؤمنون إليه ع يَْرضَ الذي املعبوَد يسوَع إن
وما قرون، ِعدَّة مروَر السابقة واملعتقدات اآللهة أنقاض من وتعاليمه شخصه تأليُف
فضائَل َصت تََقمَّ التي وڨينُوس، وِهْرُكوَل َكِمِنريْڨا الرتكيبية، اآللهة من إال كنائسنا إله
هي التي للمبادئ داٍت تََجسُّ غريَ اآللهة هذه جميُع وما وآماَلها، واحتياجاِتها الشعوب
ثَمَّ ومن ألَْخِيَلِته، اإلنسان عبادِة سوى الغالب يف اآللهة أحد عبادة وما مشاعرنا، وليدة

لنفسه.
العقل، يَنُْفذ ال حيث الجموع روح يف الالشعور دوائر من ظهرت البرش آلهة وجميُع
للمنطق سلطان وال لذلك، العظيمَة الحضاراِت ه وتَُوجِّ الناس ذهن عىل تسيطر واآللهة
معابد ِبهدم علينا العقيلُّ املنطق يُِشري أََجْل، تَْفنَى، ال التي املعبودات هذه عىل العقيلِّ
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منه أعىل منطٍق وجوُد املنطق لهذا يَلُوح أن غري من ولكن األحيان، بعض يف اآللهة تلك
يحتمل. ما عىل يوم ذات بنائها إعادة عىل يُْكِرُهنا

هوامش

الناقص. الوقف عالمة الشولة: (1)
قليل غري عىل ،١٥٢٠ سنة نرش الذي الدين، مبادئ يف لوثر موجز يشتمل ال (2)

الصحيحة. للكاثوليكية املخالفة األمور من
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السادس الفصل

املعتقداتاجلديدة ظهور

جديدة ِديانات تكوين يف النفسيُة األسباُب (1)

يَبُْدَو أن يمكن النفيسَّ املزاج هذا أن أَبَنَّا ثم ثابت، نفيسٍّ ملزاٍج مظهٌر املعتقداِت أن بَيَّنَّا
االختالف. أشدَّ مختلفٍة معتقداٍت شكِل عىل

— الجوهرية أُسِسه من هي التي الدينية الروح َفُقِل ِشئَْت وإن — الدينيُّ واملزاُج
تزول أن أو الدينية املعتقدات عرص يزول أن يُْفَرتض ال مما فإن حي يَمَّ ال ثابتًا كان إذ

الدينية. الظاهرة
أقوياء َدْوَر أو ومحمد، (بوذا) َهة َكبُدَّ العامة األديان مؤسيس َدْور أن يظهر أََجْل،
األديان من البلدان مختلف يف يظهر ما ولكن غاب، قد وَكاْلڨني، َكَلوثِر املصلحني،

زمان. كل يف اآللهة بعون البرشية ثقة عىل يَُدلُّ الدوام عىل الصغرية

الجديدة عنارصاملعتقدات (2)

ُرُسًال حوله ُمتََهوٌِّس يَْجَمَع أن وهو واحد، نظام َوْفَق الجديدة املعتقدات تلك تكوين يَتِمُّ
النفسية. والَعْدَوى بالتلقني تعاليمه ينرشون

كجميع يستند، فهنالك َفْوره، من عقائَد إىل ينقلب ًحا مرتجِّ يكون أن بعد واملذهُب
والرموز. والشعائر، اإليمان، وهي: ثالثة كبرية أركان إىل يانات، الدِّ

ِفَرٍق إىل الغالب، يف يَنَْقِسم، قليًال فينتَرش الوجه هذا عىل يَتََكوَّن أن بعد واملعتقُد
قليل غري عدد اتَِّساَع يُوِقُف ِفَرٍق إىل االنقساُم وهذا دوامه، دون َفتَُحول َوْحَدتَه بها يَْخَرس

يانات. الدِّ من



الحقائق حياة

لم الجديدة األديان ُمْعظم أن عىل يدلُّ سابق فصل يف املبادئ من بسطناه وما
النفيسُّ السبب هو هذا ومصدُر سابقة، معتقداٍت أنقاِض من تَأَلَّف بل بحذافريه، ن يَتََكوَّ
َة ِعدَّ األحيان، بعض يف تَتََطلَّب، فاملعتقدات بَْغتًَة، تموت ال املعتقداِت إن القائل: البسيُط
الشعائر بعض يزال وال النفس، يف حي تَمَّ ال آثاًرا تركت زالت ما إذا وهي لتزول، أجيال
واملشاعر اآلمال من طائفًة — املرتابني أشدِّ لدى حتى — تُِثري املأثورِة واألدعيِة واأللفاظ
يف يستيقظ ولكنه ريب، ال حينئذ متصٍل غريَ يكون واإليماُن الالشعور، دائرة يف املطمورة
لُوِحظ، كما وذلك األمم، لدى املصائب وساعِة األفراد لدى املوت كساعة العظيمة األحوال
ذلك نواُب قطع فقد ،١٨٧٠ سنة حرب بعد ِة دَّ الشِّ أيام فرنسة يف النظَر، يستوقف بما
يتقاطر الجمهور وأخذ السماء، من الَعْون ِلنَيْل عظيمٍة كتدرائيٍة بإنشاء َعْهًدا الزمن
بالَحجِّ يُوُصونَه الذكاء ضعيفي اإليمان َقويِّي قساوسٍة إىل فيها فيستمع الكنائس إىل
وإن — كهذه وَلْهَجٌة املالحدة، من إلهيٌّ انتقاٌم هي انكساراِتنا أن ويُبَلُِّغونه وبالصلوات،
نفوذ، ذاِت غريَ َفَظلَّْت قليًال إال أيامنا يف شعب إلثارة تَْصلُُح ال — آخَر جيٍل يف تَُؤثُِّر كانت
اإليمان مقام القياَم تحاول أن أمكنها عرصيًة أكثَر احتياجاٍت تالئم كانت إذ واالشرتاكيُة

ناحيتها. من ِديانة تؤسس وأن السابق،

قديمة معتقداٍت ِل تََحوُّ عن نشأت جديدٌة ِدياناٌت (3)

الدينية بالعنارص استعانة غري من تقوم ال يانة الدِّ أن السابقة املالحظات من ظهر
قرن، منذ نشأت التي يانات الدِّ مختلف تكوين يف البحث من ذلك وسنرى السابقة،

ا. تامٍّ تسويًغا آنًفا املعروضة املبادئَ غ يَُسوِّ امُلوَجُز يانات الدِّ هذه فتاريُخ
السابقة يانات الدِّ من ة امُلْشتَقَّ يانات الدِّ أمُر هو املطلب هذا يف نَْدُرسه ما وأوُل
كامَلْرُمونِيَّة ا، خاصٍّ ابتعاًدا عنها تبتعد التي ياناِت الدِّ نَذُْكر ثم الپروتستانية، كالِفَرق

ة. املِهمَّ االقتباسات من فيها مما الرغم عىل إلخ، … والروحانية
من ال ذلك، عىل األمثلة أحسن من هي أمريكة بها تمتلئ التي الپروتستانية والِفَرُق
يف لإلنسان، تتفق التي العجيبة القوُة حيث من بل فقط، الواحدة يانة الدِّ انقساُم حيث
ِبقاع يف عظيمة ُمُدٌن قامت القوة فبتلك أيًضا، الدينية الحماسة بفعل األحيان، بعض

وحشيٌة. قبائُل تَْسُكنها كانت
،١٦٢٠ سنة يف ُسوا، فأسَّ االضطهاد من َفرُّوا الپيُوِريتَان من جماعة أن ذلك ومن
الهائلة. املتحدة الواليات جمهورية إىل يوٍم، ذات انقلبت، التي الوضيعة املستعمرَة تلك
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الحارِّ إيمانهم من لهم َعْونًا أقلَّ التسامح عدم يف املهاجرين أولئك د تََشدُّ كان وما
أرضهم يف مذهبهم من ليس من دخوَل تسامحهم، لعدم َحَظروا، إذ فهم املقصد، نَيْل يف

بينهم. العمل َوْحَدَة َحِفظوا
بكافية، ليست ولكنها العمل، يف قويٌّ عنٌرص الدينية الحماسة أن الواضح ومن
معتقداٍت ذاِت أمٍم وجوُد ذلك وآيُة يُْحِدثها، ال اإلنسان، خصائَل يُنِْمي كان وإن فاإليماُن،

مماثلة. ِبَقاع يف دائًما شيئًا تُِقْم لم ة حادَّ
املبادرة قوُة وهي ِعْرِقهم، فضائَل معهم الپروتستاُن الُغَزاة أولئك جلب لقد ا حقٍّ
اإليمان. عن فضًال وذلك املتني، الباطنيُّ والنظام القويُّ والثبات العمل وحبُّ الشخصية
هو الدوام، عىل الحال تلك مثل يف يَْحُدث كما املتحمسني، الرجال أولئك أمر وكان
َوْضع من كان ما فعىل الراهنة، لالحتياجات مالئًما ، شعوريٍّ ال بوجٍه الديَن، يجعلوا أن
ُمْشبًَعا تَِجده امُلَقدَّس الكتاب نصوص يالئم بما األوىل السنوات يف السيايسِّ دستورهم
تُِديرها ال التي الكنيسة نظام يف تََجلَّْت االستقالل روح إن حتى الذاتي، الحكم مبدأ من
تََحوََّلت أن تَْلبَْث لم مستقلٍة ذاتية عباداٍت مجموعة من تتألف فكانت عالية، سلطة أية

التام. التسامح مع مختلفة ِفَرٍق إىل
أمر إن القائل وهو والقدر، القضاء يف كالڨني مذهَب األولون املهاجرون وانتحل
بحسب النار أصحاب من أو الجنة أصحاب من كونُهم فتََقرََّر ِوَالَدتهم َقبَْل فيه بُتَّ الناس
فعٍل َردَّ أوجبت اإلنصاف ملشاعر املؤذية الجائرَة الَجِربيَّة هذه أن بَيَْد الخالق، مشيئة
يف الَجْزم عدُم ح ُرجِّ أنه عىل الثالث، الجيل منذ تقريبًا، والقدر، القضاء عقيدُة َفُرِفَضْت
والتثليث. يسوَع وألوهية األبديِّ كالعذاب فيها املقدس الكتاب يَْقَطع لم التي املسائل

لم متنوعة معتقدات عىل اليوم فتشتمل الدوام عىل الپروتستانية الِفَرق وتَِزيد
غريَ اإليمان طبيعَة الِفَرق تلك جميُع ويَُعدُّ النرصانية، من االسم بغري منها الكثريُ يحتفظ
حتى إيماٍن ذا اإلنسان يكون أن الرضوري من بأن القول مع وذلك ذلك، مع أهميٍة ذاِت

املبدأ. هذا صحة عىل املوافقة عن الحديث النفس لعلم َمْعِدل وال يَِسريَ،
الفرقُة تحتلُّ َلة الصِّ بعَض بالنرصانية تَتَِّصل قد التي الجديدة الِفَرق بني ومن
كان ِلما بل فقط، باهر نجاح من لها اتََّفَق ِلما ال ا، خاصٍّ مكانًا النرصانيِّ بالِعْلم املعروفة
استوقفْت أن الحقِّ ومن الخصوص، عىل بها النفس علَم َحبَْت التي الثمينة املعارف من

ِجيْمس. ِويْليَم سيما وال الفالسفة من فريٍق نظَر
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من طائفًة تُبِْرص — نفس مليون عىل عددهم يزيد الذين — الفرقة تلك أتباِع وبني
وتحتوي نسخة، ألف خمُسمائة املقدس كتابها من ويُبَاع واملتفننني، والُكتَّاِب األساتذة

طالب. آالف أربعَة مدارُسها
مذهبها ويقوم بيسوع، أنصاُرها ويَِقيُسها الفرقة، تلك مؤسسة هي إدِّي والسيدُة
َوْهًما، األلَم تَُعدُّ وهي الحقوِد، والنصارى اليهود إللِه أثًرا فيه تَِجد فال التفاؤل، عىل

يألم. أَالَّ وجَب الربِّ صورة عىل كان إذ فاإلنساُن
ُروعه يف الكاهُن هذا فيُْلِقي إليه الدين بكاهن ِجيءَ الفرقة تلك أتباع أحُد َمِرض فإذا
يَْشِفي» «فاإليمان الغالب، يف ُسْلَواٌن التلقني بهذا له فيكون مريًضا، ليس أنه بحماسٍة

زمن. منذ شاركو الشهري الطبيب قال كما
تكن ولم ُرون، يَُطهَّ والُربُْص يَْمُشون، والُعْرُج ون، يُبِْرصُ «الُعْمُي ِجيْمس: ِويْليَم قال
عىل يَنِمُّ َوْضًعا انتحلوا الذين أكثر فما ذلك، من َرْوَعًة أَقلَّ الُخلقيِّ الحقل يف النتائج

وقت. أيِّ يف ذلك عىل قدرتُهم تُْفَرتَض أن غري من التفاؤل
يوم كلِّ يف التَّْجِربة تَُدلُّكم حقٍّ صاحبَة كنُت لو كما ِسريُوا سة: امُلَؤسِّ تلك قالت …
تسيطر التي الُقَوى بأن وروحكم جسمكم يف فتَْشُعرون الصواب، دائرة ضمن أنكم عىل
ُقَوى وبأن حقيقية، ُقًوى هي الشخصيَة أفكاركم وبأن شخصية، ُقًوى هي الطبيعة عىل
الصفاءَ يََهب الجديد والديُن … رأًسا الفردية احتياجاِتكم وتقيض َدَعَواِتكم تَُلبِّي الَكْون

والسعادة.» األدبيَّ واالتزان
ويمتاز العظيم، النجاح من النفيسِّ الطبِّ لذلك اتََّفق ما تُوِضح تلك مثُل ونتائُج
ُحْلٍم. خاتمَة إياه ِلَعدِّهم املوت من حتى يَْجَزعون فال الُخلق، بسعادة الِفْرَقة تلك أَتْبَاع
تماًما. غايته بََلغ املذهب ذلك بأن االعرتاف وَجَب الدين غايَة السعادُة ِت ُعدَّ وإذا

الخارجية االنطباعات من تتلقاه ما تحويل عىل الروح بقدرة يقول إذ املذهب وذلك
ما إذا عظيمًة اإلنسانية إىل يُْسِديها التي الخدمة وتكون املالحظة، يناقض بما يَأْت لم
تفاؤًال يُْحِدث ال املذهب ذلك أن املؤسف ومن العالم، يف التشاؤم عىل يَْقِيضَ أن استطاع

عليه. به تحافظ ما الجديدة العوامل من فيها فيجعُل له أُِعدَّت التي الطبائع يف إال
والصلواِت الِقدِّيِسني وذخائِر والحجِّ امُلْعِجَزة املياه عمَل غ تَُسوِّ املعتقد ذلك ونتائُج

بها. يقول اليوم فغدا فيها يَُماِري الِعْلم كان التي األمور من ذلك إىل وما …
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التي الوعود نَْحَو التسامح إىل يَْدعو مما كتلك النفسية الناحية من َطِريَفٌة وظاهراٌت
الذي السحرية الخواتيم بائع تاريُخ آخر كتاب يف ذكرتُه ومما األوهام، بائعو يَُصوغها
َقِضيَّته ُعِرَضت حينما املحكمة َدانَتُْه والذي يَُحوُزونها من لنجاح ضمانَها يَْزُعم كان
من الساحر تعزيُر ينبغي ال ولكنه النظرية، الناحية من تَِدينَه أن للمحكمة َوُحقَّ عليها،
ُمِلئُوا إنهم التوكيد، بصيغة شهوٍد، ِعدَُّة قال ما إنسانًا يَْخدَع لم فهو العملية، الناحية
وتاجٌر ُزبُنِها، عدِد زيادَة ذََكَرت َخيَّاَطٌة هؤالء ومن ِسْحِريًَّة، َخواِتيَم َحَملوا منذ بالسعادة
عىل االعتماد أن هي ِعلَّتُها الطيبة؟ النتائج هذه ِعلَُّة هي وما برسعة، أعماله نُُموَّ ذََكر
ِقْسم بغري العموم، عىل ينتفع، ال واإلنساُن حامليها، ِهَمَم يَُحرِّك للخواتيم السحريِّ الَعْون
به يَتِمُّ ما عىل رْي بالسَّ يُْلِزم للعادة الخارق بالَعْون واإليماُن فيه، الكامنة الُقَوى من قليل

النجاح.
النفوذ نواحي أهمِّ من ناحيٌة مرة غريَ إليه َرَجْعنا الذي اإليمان عمل من ويتألف

الحارض. الوقت يف إنكاره يمكن ال الذي الواضح الدينيِّ

القديمة املعتقدات من قليلٍة عناَرص تقتبسغريَ لم جديدٌة ِدياناٌت (4)

يف نبحث واآلن فقط، التغيريات من الواحد املذهب يف ما عىل الپروتستانية الِفَرق تَِنمُّ
ا. جدٍّ ضعيفٍة بروابَط إال فيها ترتبط ال إنها أو قديمة معتقدات يف ترتبط ال ِدياناٍت

فرنسة يف ظهر فقد التاريخ، يف النادر هو تأسيُسها، ال الجديدة، يانات الدِّ ونجاُح
سنة منذ منها ظهر ما أشهر إىل نظرنا ما وإذا واحد، قرن يف دينًا َعَرشَ بضعَة وحَدها
َوجْدنا ثم ، َوْقِتيٍّ َفْوز سوى لها يُْكتَب لم التي العقل عبادَة األمر أول يف َوَجْدنا ١٧٨٩
ابتدعه والذي الوحي إنكار مع اإلله بوجود اإليمان من ٌب َرضْ هو الذي األعىل الكائن ديَن
القائل َهاِوي َڨاَلنِْتن ومذهَب أتباع، ذا يزال ال الذي سويِدنُْربغ ديَن َوجدنا ثم ُروِبْسِپري،
ألُوُغوْست اإلنسانية وعبادَة أنَْفانِْتن، لألب انِْسيُمونِيََّة والسَّ عبادة، غري من باهلل باإليمان
ِخْصبًا. ذلك من أقلَّ األخرى البقاع كانت وما إلخ، … والشيطانيَة والروحانيَة، كونت،

امَلْرُمونِيَّة تزال وال أمريكة، يف ظهرت التي الحديثة األديان أشهر من وامَلْرُمونِيَُّة
مخالًفا اإليمان هذا كان ولو اإلنسان، عىل املتني اإليمان بها يَُمنُّ التي القوة عىل دليًال
غري من اإلنسان يف الكامنَة َفاِت الصِّ تَُحرِّك يانة الدِّ إن قوَلنا: امَلْرُمونِيَّة وتَُؤيُِّد للصواب،
باختالف النتائِج مختلَف الواحد املعتقد إحداث من نراه ما ِرسُّ هذا ويف تُْحِدثها، أن

تنتحله. التي الشعوب
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النشيط الشعب يف عميلٍّ تأثري ذي غري يكن لم — بُْطلُه كان مهما — املعتقُد وذلك
ذلك. عىل األدلة أسطع من وامَلْرُمونِيَُّة ، النَّْفِعيِّ وجهها غريَ الحياة يف يرى ال الذي

نرصانية، ِذْكَريَاٍت ِة ِعدَّ من ُمْشبٌَع ُمَقدَّس لكتاب صاحٌب متهوٌس امَلْرُمونِيَّة ومؤسُس
لم لو َفْوره من ينهار الدين هذا وكاد أنصار، ُة ِعدَّ الجديد الدين لهذا صار أن يَُعتِّم ولم
أليِّ يُْكتَب فال بولس بالقديس يَُقاسون الذين العظام الزعماء أولئك من زعيًما له يَِجد

بغريهم. نجاٌح إيمان
يَْلبَث ولم سميث، جوزيف هو النشيط الَغاِوي الجديِد بولس الِقدِّيس ذلك واسُم

األتباع. من مئاٍت َة ِعدَّ َجَمَع أن الرجل هذا
پُيوِريتَاُن ه يَُعدُّ الذي الزوجات تعدد بمبدأ امَلْرُموِن مذهب قال أن األسف دواعي ومن
يف وتالميذه سِميث جوزيف َفنَجا الخوارج، إلبادة كتائُب َفأُْهِرَعت الفضائح، من أمريكَة
الِغَضاُب الپيُوِريتَاُن َوَحمل برسعة، الفالح لها ُكِتب مزرعٍة ثالثَمائة ُسوا أَسَّ حيث أُوهيو
يملكون ما كل من بذلك، املؤمنون، أولئك فُجرِّد املزارع، تلك َحْرق عىل الجنود بعَض
إىل نَِبيِّهم بقيادة هاجروا فهنالك لقتلهم، كتائب إليهم فِسيَقْت إلِّينَْوا شواطئ إىل فهاجروا
خمسمائة من أكثَر جابوا أن بعد ١٨٤٤ سنة يف املالحة» «البَُحرْيَِة شواطئ فبلغوا الغرب
فيها. يطاردهم أن َعُدوٍّ َخَلد يف يدور ال التي الكئيبة الجديبة البُْقَعَة تلك بََلُغوا فرسخ،

حرارة بفضل تََغلَّبُوا، امَلْرُمون ولكن هنالك، استعمار أيِّ إمكان يَلُوح كان وما
تلك سنة خمسني يف َفَحوَّلوا العوائق، من اقتحاِمه تََعذُّر يظهر كان ما جميع عىل إيمانهم،
ناعات، الصِّ ومختلف واملعامل واملباني باملدن َمْكُسوَّة خصيبة بُقعة إىل الجديبة البُْقَعَة
بهذه َمِدينُون واملرموُن اضطهادهم، عن العدول أوجب ما الكثرة من امَلْرُمون عدد وبلغ
الذين املرمون رجال عدُد قليٍل وغريُ الزوجات، تعدد َ مبدأ النتحالهم الرسيعة الكثرة
واملرموُن ولًدا، عَرش ثمانيَة له فيكون نسوٍة1 عَرش أو ِنْسَوٍة ثمانَي منهم الواحُد يتزوج

ِعيَاِلهم. إعالُة عليهم يَْسُهل — ِبَكدِّهم الثََّراء من ينالونه ِلما —
أن ذلك ومن ناعي، الصِّ استعدادهم نُُموَّ نَاٍم الدينية للدعوة امَلْرُموِن واستعداُد
ٍ ُمبَرشِّ ١٢٠٠ أَْرَسل كبري ف مَلْرصَ ومديٌر ولًدا وأربعني الثنني أٌب هو الذي األخريَ َحْربهم
يقدروا لن ولكنهم امَلْرُمونِيَّة، ينرشوا أن ون امُلبَرشِّ هؤالء يستطيع وقد العالم، أنحاء إىل
أراه ومما أمريكة، يف نجاَحها أوجبت التي الُخْلقية الِعْرق ِصَفاِت الُجُدِد أتباِعها َمنْح عىل

مَلذْهبه. الَكْون انتحال يف َطِمع ما إذا الَوْهم من يشء عىل يكون املرمون َحْرب أن
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منذ الرشق يف ظهرت التي يانات الدِّ نَُعدَّ أن يمكننا آنًفا املذكورة يانات الدِّ وبجانب
إليه أدت ما بسبب سابق كتاب يف تََكلَّْمت البَاِبيَّة وعن فارس، يف والبََهاِئيَّة كالبَاِبيَّة َقْرن

َهداء. الشُّ من
يانات الدِّ إلغاء إىل تَْهِدف أن غري من العامة يانة الدِّ َوْضَع فتنتحل البََهاِئيَّة وأما

واحدة. لحقيقة مختلفًة تفاسريَ إياها ًة عادَّ األخرى
أن كيف والرموز العقائد مختلف ِخالل من البََهاِئيَّة «تُبنَيِّ البََهاِئيَّة: أتباع أحد قال
مؤسسيها وأن العظيمة املجهول مسألة حلِّ سبيل يف األمم مختلِف ملجهوِد نتيجٌة األديان

فقط.» الزمن ملقتضيات مالئًما واحًدا تعليًما الناَس فيُبَلِّغون واحد، إلله ُرُسٌل
فاألمُم أرى، ما عىل نجاٍح كبريُ لها يُْكتَب فال التعقل من يشء عىل املبادئ تلك وتَِنمُّ
من ُمَجرََّداٌت فهي الشخصية غري اآللهة وأما الدوام، عىل شخصية آلهة سوى تَْعبُد ال
عند والعدِل الفيلسوف عند األوىل والعلِة امُلتََفنِّن عند والجماِل العاِلم عند الطبيعة قبيل

وتُْحَرتم. بها يُْستَْشَهد كان وإن تُْعبَد ال األمور فهذه ، السيايسِّ
من بُْعدها مع الجديدة املعتقدات من والروحانيني االتصاليني أَْخِيَلة تَُعدَّ أن ويمكن

بينهما. قرابة وجوِد وعدِم آنًفا، املذكورة يانات الدِّ
بواسطة وذلك اآلخر، العاَلم وأرواِح امَلْوتَى أرواح مناجاَة غايتُها كانت إذ والروحانيُة،
يف األتباع من املاليني ة ِعدَّ ذاِت العبادة من ٌب َرضْ منها يَتَأَلَّف والُوسطاء، وَّاَرة الدَّ املوائد

الحارض. الزمن
واالتَِّصالية كالسحر نوعها من هي التي املعتقدات جميع نذكر الروحانية وبجانب
نتائَج هنا أَُكرِّر أن املفيد من وليس الغاية، إىل مذبذبة ُمبَْهَمٌة املعتقداُت فهذه إلخ، …
اآلن عنها تكلمنا ما إذا ونحن واملعتقدات»، «اآلراء كتابي يف لها ْصتها َخصَّ التي البحث

الدينية. النفسية َفنَاء عدم فِلنُثِْبت
االستغناء تََعذُّر درجة عىل الروحانية باملعتقدات العلماء أفاضل من كثري إيمان َويَُدلُّ
دائرَة هؤالء يَْدُخل حينما الضعيفة بالرباهني العلماء فطاحل ارتضاء وعىل الدين عن

املعتقد.
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الدينيِّ الشكِل ذاُت السياسية املعتقداُت (5)

ُن يَتََضمَّ ال — يَغ والصِّ واملذاهب كاألبطال — املوضوعات ملختلف الدينية النفسية تَنَاُول
من ُمْشبًَعا يََظلَّ وأن ِزنِْديًقا املرء يكون أن املمكن فمن الرضورة، بحكم األلوهية اعتقاد
العقلية، بالرباهني لتَُفوز والثَّْوَرات السياسية األحزاب كانت وما ذلك، مع الدينية الروح
وعىل ذلك، عىل مثاٍل أسَطع الفرنسية الثورة وتَُعدُّ الدينية، الطبيعة ذات باملشاعر بل

السابق. كتابي َوَقْفُت ذلك إثبات
مثًال، الَعَدِميِّني كمذهب آلهًة أتباُعها يَْعبُد ال التي باملذاهب حافلًة روسيَة وتَِجُد

إيمانهم. انتصار سبيل يف للموت مستعدين األتباَع أولئك وتَِجد
يف طويل زمن منذ ذكرته فمما تلك، دعوانا لَدْعم مثاًال االشرتاكية اتخاذ ويمكن
يف النرصانية من قريٌب التكوين دور يف دين االشرتاكية أن االشرتاكية» «روح كتابي
التي األمم عىل ُشْؤًما املعتقدات، كبعض االشرتاكية، تكون أن املؤسف ومن أوائلها،

ُموَلك. كعبادة تنتحلها

علميٍّ ديٍن إقامة محاوالُت (6)

الجهوَد تلك أن والحقُّ الِعْلم، عىل دين إلقامة بُِذَلت التي الجهود جميع زمن كلِّ يف َحِبَطت
الذي املذهب، فهذا ُكونْت، أوُغوْست مذهب غريَ النظر يستوقف مذهبًا تَِجد وال نادرٌة،
من به قال وما الكاثوليكية، العقائد أسماء تغيري عىل بالحقيقة، اقترص، قد اآلن، يُنَْىس
األعظم، الَوثَُن هي التي واألرُض األعظم، الكائُن هي التي يَّة البََرشِ (أي الجديد الثالوث
أن وجب كما ، النرصانيِّ الثالوث مقام يقوم أن َوَجب األعظم) الَوَسُط هو الذي والفضاءُ
تَُكرَّر أالَّ املحتمل ومن القديم، اإلكلريوس محلَّ العلماء من ُمَؤلف جديٌد إكلريوٌس يَِحلَّ

النفوس. بعض يف دينيٍّا شكًال الِعْلم اكتساب من نراه ما مع أبًدا، كهذه تجِربٌة
الذي العقيلِّ املصدر ذاِت العلمية، الحقائق قيام يُْفَرتَض أن الَوْهم من إن ا َحقٍّ
الدينيِّ ملزاجنا املالئمة والُخلُقية الالهوتية املبادئ مقاَم شخصية، غريَ بقاءَها يستلزم

الدوام. عىل شخصية هي والتي ، والعاطفيِّ
استناد إىل ذهاب كلُّ ويدلُّ الِعلم، إىل الدين استناَد العميقة األسباُب تلك وتَُعاِرض
كاألخالق مستحيل أمٌر العلمية يانة فالدِّ املعتقد، لجهاز تامٍّ جهل عىل الِعلم إىل اإليمان

يجتمعان. ال أمران والدين والِعلم العلمية،
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هوامش

فأجابته الزوجات، تعدد مبدأ يف رأيها عن مرمونية امرأة هوره مسيو سأل (1)
الوحيدة الزوجة أكون أن عىل عال لرجل العارشة الزوجة أكون أن أفضل «إنني بقولها:
أسعد الكثريات الزوجات ذوي نسوة إن قولها: ذلك إىل أضافت ثم الحال»، متوسط لرجل

األخريات. من حاًال
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َواَجلْمِعيِّ الَعاِطفي اليقني َداِئرة

األخَالق





األول الفصل

تعريفاألخالق

والرذيلة والفضيلة والرشُّ الَخرْيُ

الحارض الوقت يف ُكوك الشُّ من األخالق حول يدور ما (1)

ثمينًة وثائَق البرشية، الروح أضاليل عن تاريًخا يكتبون حينما املستقبل، فالسفة سيَِجُد
كبرِي من الرسائل هذه قراءة تُوِرثه ما وعىل واألخالق، والسحر الالهوت علم رسائل يف
وإلثبات ُمْختَلَّة تفسريات من األمور أبسط عن يَنُْجم ما إلثبات منها بدَّ ال أنه نرى َمَالٍل
الدينية امُلَؤثَِّرات وليدة هي التي الحوادث حول عقليٍة برباهنَي الَجَدل يف الصعوبة درجة

العقل. عن املستقلِة والَجْمِعيَّة والعاطفية
األخالق ِدراسة يف وأفالطون أرسطو ِغَرار عىل األخالق وعلماء هوت الالَّ علماء وسار
الفوىض من تُبِْرصه ما ذلك عىل والدليل منها، ثابٌت هو ما يقيموا أن يَْقِدروا أن غري من

القديم. املوضوع هذا َحْوَل الحارض الوقت يف باديًة تزال ال التي العميقة
الُخَطب يف سيما وال املؤلفات، من طائفة تضاعيف يف الراهنة الساعة ُشُكوُك وتَتََجىلَّ
مطالعة من مثًال، للُحْزن، أدعى يشء وال واألخالق، الفلسفة مؤتمرات عظيم يف تُْلَقى التي
يف ُعِقد الذي ْوِيلِّ الدَّ الُخلُِقيَّة الرتبية مؤتمر يف بها نُِطَق التي الُخَطب عىل املشتمل امَلْحَرض
كان فما وبِويُسون، بُوتُْرو كمسيو جهابذة اشرتك املؤتمر ذلك ويف 1  ،١٩١٢ سنة الهاي
التي الفوىض مقدار يُثِْبت َحْوَلها وارتباِكهم األساسية املسائل معظم يف تناقضهم من

الحايلِّ. الزمن يف النفوس بني تَُفرِّق
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أن يمكنه الِعلم أن يف األمل تَبَدُّد هو الخصوص، عىل املؤتمر، ذلك عنه انَْجىل ومما
الشعور وهذا والَهَلع، الَجَزع شعور من غريٌب هو ما يبدو األمة «ففي املسائل، تلك يُنِري
محلَّ والرتدد الشكُّ ويَِحلُّ يَنْثَِني العقيلُّ واإليماُن األصفياء، حتى املؤمنني، حتى يُِصيب
ال ولكنه العتيدة، الُخلقية الفوىض من مثَلنا، بُوتُْرو، مسيو ويَأَْلم «… والحماسة الثقة

أبًدا. يَْقنَُط
املؤسف ومن التوفيق، إىل َميْله عىل يُِرصَّ وأن يَيْأَس أَالَّ ريب، ال بُوتُْرو، ملسيو ويَِحقُّ
علم من مقتبسٍة الغاية إىل مبهمٍة بمبادئ التوفيق، هذا سبيل يف بُوتُْرو، مسيو يأتَي أن
وهو بَعيْنِه الخريُ هو هللا ألن وذلك الدين؛ عن تنشأ األخالق «إن قال: فقد َهِرم، الهوٍت

بعينه.» الكماُل
التي البَْلبَلة درجَة بُوتُْرو مسيو «َالَحَظ مستنتًجا: املؤتمر ذلك محارض ُمَدوِّن وقال
أحًدا املؤتمُر هذا يُْرِض ولم التوفيق، من إليه يَْسَعى كان ما مع الهاي مؤتمَر ساورت
يف الُخلقية الفوىض آملتها التي النفوس إىل التوازن إعادة يف َطَمًعا فيه اشرتكوا الذين من

الحديثة.» الحياة
سنة يناير من ٢١ ففي الربملان، سياج جاوزت أن ِعيَّة الدَّ املناقشات تلك تَْلبَث ولم
أيَّ يكتشفوا لم الفالسفة أفاضل فَوَجدوا األخالق أُُسَس الربملان يف خطباءُ ح َرشَ ١٩١٠

منها. واحد
يف أساتذتنا أن فيهم، ِخَالَف ال الجامعة يف أساتذٍة من اقتطفوها ِبنُبٍَذ أثبتوه، ومما
فانتهْوا األخالق أُُسس لتعيني ِكْرَواِزه مسيو اآلداب كلية عميد برئاسة اجتمعوا الفلسفة

لها. يُْرثَى نتائَج إىل
ثَقافة ذوو أناٌس وأولئك أنوار، من عنده بما واحد كلُّ «أتى ِپيُو: ج. مسيو قال
َشَعروا شيئًا يَِجدوا فلم كثريًا َجدُّوا أن بعد فهم ساِميَة، استقامة وذوو عالية عقلية

مستحيل!» الواحدة: الكلمُة أفواههم من فخرجت بالخيبة
بُوتُْرو: مسيو وهو أولئك، دون املرتبة يف يجيء ممن ليس وهو أولئك، أحُد وقال
يف السلوك مبادئ يف العلماء اختالف عىل الجمهور إطالع يف العلة وما الفائدة، «وما
«انرصَف قال: پَايو مسيو إن حتى األفواه، تَْلِفظه بالعجز االعرتاف انفكَّ وما الحياة؟»
نهار من ساعًة يَْلبَثوا لم ولكنهم الكثلكة، فرتكوا السبيل، يُنِريوا أن عليهم يجب كان َمْن
ما أبعِد إىل حياتهم يف يَِسريوا لم وأنهم منها، بدًال آخر شيئًا يُقيموا لم أنهم أدركوا حتى
بال العربَة تسوق خيًال تََرى ُعْدَت وهكذا القديمة، والتفكري اإلحساس عادات إليه تَْهدي
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الربانية األخالق من العقيلُّ املذهب استنبطها التي األخالق مناهَج إذَن، واذُْكْر، سائق،
أَْعَرض ثم يوم، ذات الُحْظَوة فنالت التضامن آداَب بورجوا مسيو ابتدع فقد َفَرَكَمها،
يَُسلَّم ال مما أنها — العبقرية أويل من أنه ُرئَِي وقد — جاكوب مسيو أعلن أن بعد عنها،
أخالق وجود عدَم األسف، مع پوانكاره، هنري مسيو أعلن ثم الِعلمية، باألخالق وقيل به،

علمية.
املاسونية، كونْب مسيو وأخالَق النفعية، واألخالَق التِّْلذَاِذيَّة، األخالَق أيًضا، وإليَك،

ُمونِْتني.» قال كما أدمغٍة» «ضوضاءُ هو فاألمُر وإليك، وإليك
جديًدا دليًال وتَِجُد السياسة، محرتيف اكتناَفه األساتذة أفضَل األخالق تعليُم ويكتنف
َحْوَل ِكْرَواِزه أَْلِفريد مسيو مة الَعالَّ اآلداب كلية عميد نرشها حديثة ُمذَكَِّرٍة يف ذلك عىل

ِكْرَواِزه: مسيو قال الُخلقي»، «االرتباك

املدرسة صفوف جميع يف يَُدرَّس فهو الربامج، جميع يف األخالق علم ترى
املعلم يَْصنَع وماذا الدين، عن منفصل كيشءٍ الثانوية واملدرسِة االبتدائية،
وماذا ؟ الخاصِّ أمره يف تفكريه يكون وماذا الجديد؟ العمل هذا ِتَجاه
يَُعلِّم دينيٍّ غري مبدأ أيِّ فباسم ، الدينيِّ بالحياد ُمْلَزٌم هو لتالميذه؟ يقول
يَْظَفر متهادمة، بأجوبة فيَْظَفر الفالسفة يسأل هو الُخلقي؟ والَفْرَض الواجب
وباألخالق الحديثنْي ونِيتِْشه ُغويُو وبمذَهبْي وبالَكنِْتيَّة االنتخابية بالروحية
ويقوم ، والشكُّ االرتباك يه يَْعَرتِ فهنالك إلخ، … الطبائع علم وبنظرية العلمية
ويَْظَهر باطلًة، له تَلُوح التي الطبيعة بعد ما مبادئ عىل املذاهب تلك بعض
يصنع؟ فماذا جوهرية، تَُعدُّ التي األخالق مبادئ من بعيًدا املذاهب تلك بعض

األحيان. بعض يف فيُْخدَع شأنه بُعْرسِ فيَْشُعر بنفسه يَُفكِّر أن يحاول

صدور يف نَبَْحث الحقيقية، وأُُسَسها الخياليَة األخالق أُُسَس نَْدُرس حني ونحن،
القائل االعتقاد عىل والقائِم اليوم الشائع الَوْهم عن الراهنة واملشرتعني األساتذة ِريَِب

العقل. عن مستقلٍة عناَرص من تُْشتَقُّ أنها مع العقل عىل األخالق بقيام
نحاول فإننا ُكوك الشُّ تلك غري إىل تُؤدِّ لم إذ األخالق لدراسة الحارضة واملناهُج

بغريها. االنتفاع
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والرش الخري األخالق، تعريُف (2)

الخري كلمات معنى عن فنسأل أُُسَسها، نَْدُرس أن قبل األخالق عناَرص نُبِْرص أن نرى
يوم. كلِّ يف املستعملة والرذيلة والفضيلة والرشِّ

التي السلوك قواعد بعلم األخالق علم تَُعرِّف وجدتَها املعاجم إىل نظرَت ما إذا
يَْحِفز الذي النفيس باالستعداد الفضيلَة وتَُعرِّف ، الرشِّ واجتناب الخري لعمل اتباعها يجب
هو بما الرذيلَة وتَُعرِّف األخالق، قواعد مراعاِة أي ، الرشِّ واجتناب الخري عمل إىل النفس

ذلك. عكس
حتى اليوم، املزعُج تعريُفهما، يلوح كان ؟ والرشُّ الخري يقوم يشء أيِّ عىل ولكن
أَْوضح كيف مثًال، وإليَك، السابق، القرن لعلماء الغاية إىل بسيًطا أمًرا األبصار، ألوِيل
الخري شعور «إن بْرتِلُو: قال أسطر، بضعة يف األخالق مسألَة بْرتِلُو، هؤالء، مشاهري أحُد
عقل كلِّ عن مستقالٍّ الشعوُر هذا علينا فيستحوذ البرشية، الطبيعة مقومات من والرشِّ
أي الواجب، بمبدأ اْعُرتِف ذلك أَْجل ومن العقاب، أو الثواب يف فكر كلِّ وعن واعتقاد

الَجَدل.» وفْوَق الَجَدل عن خارج أصيلٍّ كأمر العملية، الحياة بقاعدة
السابقة املزاعَم يَِجد ال عرصيٍّا فيلسوًفا تُبِْرص وال ترى، كما ذلك من أبسُط يشءَ وال

واملشاهدة. الرتصد عىل القائمة للمعارف حتى مخالفًة الدليل من عاريًة
منذ والرشِّ للخري ِبْرتِلُو به أتى الذي التعريف بني يَُقابَل أن يلوح، كما امُلْمِتع، ومن
الطبيعي التاريخ ُمتَْحف مديُر أي آخُر، عاِلٌم حديثًا به جاد الذي والتعريِف سنة خمسني

ِپرييه. مسيو
االجتماعية، ِصالتنا لتسهيل تصورناه مبدأ هو والرشِّ الخري مبدأ إن ِپرييه: قال
املصلحة تضحيَة يُوِجب عمل كلَّ بالرشِّ وندعو للمجتمع، نافع هو ما بالخري ندعو فنحن

الفردية. املصلحة سبيل يف االجتماعية
به، ارَّة الضَّ أو للمجتمع النافعة األعمال عىل إذَْن، ن، تَُدالَّ والرذيلة فالفضيلُة
من ُعدَّْت للمجتمع رضورية إنها إذ واألمانة والوطنيُة املجموع ملصلحة واإلخالُص

الرَّذائل. من ُعدَّت عليه ُشْؤم إنها إذ قة ِ والرسَّ والُعنْف واألَثََرُة الفضائل،
األخالق تكوين تُِنري ال وهي الَجْمِعيَّة، األخالق غري عىل تَُطبَّق ال النظرية هذه أن بَيْد
بوضوح بينهما يفرق أن يَِجب ما هما الَجْمِعيَّة واألخالُق الفردية واألخالُق أبًدا، الفردية

ذلك. سنرى كما
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الَجْمِعيَّة واألخالق الفردية األخالُق (3)

إىل أي العامة، املصلحة إىل إالَّ تَنُْظر ال القوانني أََقرَّتها التي االجتماعية األخالق أن اْعَلْم
الفرد وتطالب ، التجاريَّ والِغشَّ والقتل قة ِ الرسَّ فتَُحرِّم املجتمع، لبقاء الرضورية القواعد
تَذَْهب وال الرضورة، عند القتال ميادين يف به ي وتَُضحِّ املجتمع، عن بالدفاع تُِعينُه الذي
هي تصادمت إذا إال الفردية باملصالح تبايل فال ذلك، من أبعد هو ما إىل األخالق تلك

العامة. واملصلحة
الح والصَّ كالنَّْصِح ِخَالًال تُْحِدث أن االجتماعية األخالق قوانني شأن من وليس
عن أيًضا، يختلف، تكويٍن ذاُت كهذه وفضائُل إلخ، … اآلخرين وَمَحبَّة واإلنصاف

قليل. عما ذلك نُبنَيِّ كما الَجْمِعيَّة الفضائل
ذلك قلُت كما الَجْمِعيَّة واألخالق الفردية األخالق بني بوضوح يَُفرَّق أن يجب إذَْن،

العموم. عىل ُمْهَمًال تَِجده أهمية من التفريق لهذا ما وعىل مرة، غريَ
أكثر ألن وذلك الدوام؛ عىل العمل ميدان يف بارًزا أمًرا األخالقني بني التفريق وليس
منها، يتخلص أن أحد يستطيع ال التي الَجْمِعيَّة امُلَؤثَِّرات من ُمْشبًَعا يََظلُّ فرديًة األخالق
العامة. املصالح سبيل يف التضحية من يشء عىل أَثََرًة األفراد أكثَر املَؤثَِّرات هذه وتَْحِمل
يختار، أنه يعتقد أو يختار، أن له كان ما الشخصية أخالقه يف يناقش أن وللفرد
الذي املجتمع، كان ما لها الخضوع عىل ُمْكَرٌه فهو الَجْمِعيَّة األخالق وأما سلوكه، قواعَد

عليه. يَْفِرضها الذي هو حياته، سبب هو
مختلف وليدة هي االجتماعية، إرادتنا عن مستقلة وهي الَجْمِعية، واألخالُق
الثابتة القواعد بعض اتخاذ إىل ُمْضَطرٌّ البقاء، يََودُّ ألنه واملجتمع، امُلَقدَّرة، الرضورات
غريَ أو الفردية باملصلحة ًة ُمِرضَّ القواعد هذه تكون أن يف َضرْيَ وال عليها، واملحافظة

املجتمع. لبقاء رضورية دامت ما بها ة ُمِرضَّ
وزجًرا لها وقًرسا الطبيعية للغرائز ِضيًقا يتضمن إذ الَجْمِعيَِّة املبادئ من وكثريٌ
من يَُسنُّه بما العامة املصلحة سبيل يف َفْرضها عىل القادر هو وحَده املجتمع فإن لها
سبيل يف سلطانه يَُقيِّد واملجتمُع العقوبات، من القوانني هذه عليه تنصُّ وما القوانني

ذلك. ذكرُت كما الطبيعة بحكم املجموع مصالح
يُبَْحث أن الَعبَث من فإن الَجَدل من منًجى يف كانت إذ الَجْمِعيَّة األخالق وقواعُد
من تعيش كانت إذ واألمم رضورتها، أمُر يُْعَلم أن فيكفي والعدل، للعقل مطابقتها يف
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مالئًما قة ِ والرسَّ الدماء سفك من تقرتفه ما َعدَّْت الرومان كقدماء تقريبًا والفتوح السلب
ذلك. العامة املصلحة القتضاء تامة، مالءمًة لألخالق

لها، ُعنَْوان غريَ ليست إنها حتى الطبيعة، بحكم الطبائَع االجتماعية األخالُق وتتبُع
تَُعدَّ أن القديمة الخلقية الواجباُت تَُعتِّم ولم الطبائع، تََغريُّ بعد باقيًة تظلَّ أن يَْحُدث وقد
تُْمِسكها، أن تحاول التي القوانني من الرغم عىل محرتمًة تبقى فال ذاك إذ األوهام من
تََغريُّ مكافحة إىل الدوام، عىل الطبائع بعد تأتي التي القوانني، تَْهِدف أن العبث ومن
هذا ومن ُمَؤثَِّرة، غريَ فتغدو بها يحكمون ُقَضاًة تَِجد فال قوًة دونه ألنها العام الرأي
الجنايات من ُعدَّت الخصوص، عىل األزواج وِزنَى كاملبارزة أعماًال، هنالك أن مثًال، القبيل،
املحاكم تَْعِدل التي التافهة الُجنَح من فصارت شديدة، بعقوبات مقرتفوها يعاَقب التي

طفيفة. غرامة غريَ عليهم تَْفِرض ال التي أو مجرتحيها ب تََعقُّ عن
َجعل فقد ، الحقيقيَّ األخالق سبَب االجتماعية الرضوراُت ُعدَّت طويل زمٍن ومنذ
االحتياجات وليد هو بل ، قطُّ َوْهَلٍة أوَل يَْحُدث لم العدل إن يقول: پروتوغوراَس أفالطوُن
سوى األخالق من يحوزون ال الناس ُمْعظم أن الفيلسوف ذلك قه حقَّ ومما االجتماعية،

والقانون. العامُّ والرأُي العادة أََقرَّته الذي
من القوانني تَْصنَعه ما وعىل الطبائع، تغيري عن القوانني َعْجز من تراه ما وعىل
عندما ذلك، مع نافًعا، تدخًال تتدخل أن يمكنها تُْحِدثَها أن دون فقط العادات تأييد
ُسنَّْت قوانني أن ذلك ومن ا، عامٍّ يصبح أن قبل أي ا، عامٍّ يكون أن إىل اآلراء بعض يميل
اإلدمان تنقيص ثَمَّ ومن املسكرات، بيع لتقييد اسكندينافية وبالد أمريكة دول بعض يف
إال تُْمِكن لم كهذه رادعًة تدابريَ ولكن قومية، بَلِيًَّة فغدا الجرائم من كثري أصُل هو الذي
األفكار تُْجِمع لم حيث كفرنسة بلد يف ق تَُحقَّ ال وهي العام، الرأي من كبري قسم بمؤازرة
من هو الذي الَكْرم ُمَقطِّري امتياز إلغاء عىل الربملان وافق حينما ُرئِي ما وهذا عليها،

َفْوره. من َقرَّره ما إلغاء إىل فاْضطرَّ اإلدمان أسباب

هوامش

.١٩١٣ سنة يناير شهر يف الصادر الفلسفية املجلة عدد يف املحرض ذلك نرش (1)
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الثاني الفصل

املجتمعاتاحليوانية أخالق
البرشية واملجتمعات

الحيوانية املجتمعات أخالُق (1)

خارَج األخالق لِدراسة وذلك األخالق، طبيعة َحْوَل قليًال الطبيعة بعد ما مناقشات تُِنرينا
ويف البرشية، املجتمعات يف األخالق ِدراسة من بدَّ وال العموم، عىل الحقائق ِمنَْطقة

تكوينها. لَفْهم أيًضا، الحيوانية املجتمعات
اإلنسان أن منهم، الكثريين إىل يَُخيَّل يزال وال والفالسفة، الالهوت علماء إىل وُخيِّل
األخرى، املوجودات َمَلكات وبني بينها ِصَلة ال َمَلكات ذو فهو الِخلقة، يف وحده نسيُج
الحيوانات، مشاعر من قريبٍة مشاعَر ذو اإلنسان أن الكفاية، فيه بما الِعلم، أَثْبَت واليوم

عقله. بُسُموِّ إالَّ الحيوانات عن يختلف ال وأنه
البحث خطوط تُْرَسم تََكْد لم الذي وهو زمن، قبل الحيوانيُّ النفس ِعلم ُدِرس ولو
من الحيواناِت يَُعدُّون كِديكارَت، علماءَ، تََرى ُكنَْت فما األغاليط، من كثري الْجتُِنَب فيه،

منتقم. إلٍه إىل األخالق يَْعُزون كَكنَْت، مفكرين، وال َفة، ْ الرصِّ اآلالت
هذه أخالق أن إثباته إىل الحيوانية املجتمعات يف الدقيق البحث أدى ما عان وَلُرسْ
الِبيئة ومن حياتها، ِطراز من الرضورة، بحكم ٌة، ُمْشتَقَّ اإلنسان، كأخالق هي، املجتمعات

فيها. تتطور التي
الزَُّمر مختلف يف األخالق أوجه ومعرفُة الحيوانية املجتمعات يف األخالق وِدراسُة
حقيقيٍّا تكوينًا والرشِّ الخري مبدأ تكوين لَفْهم النافعة العنارص بجميع تَُزوِّداننا البرشية

الطبيعة. بعد ما مُلَجرَّدات مكرتثني غريَ



الحقائق حياة

أن تَْصلُح التي القواعد من مجموعًة — العموم عىل يُْصنع كما — نَْقِصد وباألخالق
مجتمع. ها يَُضمُّ التي املوجودات لسلوك دليًال تكون

البرشية، املجتمعات عىل يَُطبَّق كما الحيوانية املجتمعات عىل يَُطبَّق التعريُف وذلك
فضائَل الحيوانات لدى تَِجد إنك قوله يف َفاِغه مسيو أصاب فقد كبريٌة، بينهما وامُلشابَهاُت
فردية صفاٍت ذاُت وهي اندفاعاِتها، تَْضبُط أن تَْعِرف فالحيواناُت الغرائز، عن َفْضًال

الغاية. إىل ثابتة واجتماعية
هذه َفَعَدْدنا املؤلفني بعض مع نا ِرسْ ما وإذا جًدا، ناميٌة الحيوانات يف الَغرْي وَمَحبَُّة
والحيواناُت كثريًا، الحيوانات يف متقدمًة َوَجْدناها الُخلقية الخصائل أعظم من الصفة
نفسها َعْرض يف ترتدَّد ال أرصاًدا تََضع وهي ولتعاونها، نفسها لحماية جماعاٍت تَُؤلِّف
رفقاُؤها يَأِْت لم لو جوًعا فتموُت الُعْمِي من َغَدْت ِغْربَاٍن أمر َداْرِويُن ذكره ومما للخطر،
من كان ِلما مجاورة أفراٍخ ُوْكِن بناءَ تُِعيد ِصيَقاٍن وجوُد َالَماْرُك رآه ومما بالِغذَاء، لها

. َعدٌّ يُْحِصيها ال مما هذه مثُل فأعماٌل َهْدمه،
لدينا، ُخلُِقيَّة غريَ معدودًة أفعاًال الحيواناُت تأتي وقلما وأبطالها، َجنَّاتُها وللحيوانات
اجتنابًا غريبة أوكار يف بَيَْضها تََضع كالقوِق، طائفٌة، ذلك، مع الحيوانات، من ويُذَْكر
وليس أخرى، اٍت َحَرشَ استعباُد النمل بعض عادات ومن ِصغارها، ولرتبية لها َوْكٍر لصنع
تبديل يف منا مهارًة أقلَّ وال حروبها يف منا َقْسَوًة أقلَّ الصغرية املوجودات هذه جميع

األحوال. بحسب القتال يف ِخَطِطها
املجتمع قوانني يراعي ال الذي فالفرُد ا، جدٍّ شديدٌة الحيوانية املجتمعات وأخالُق
أرفُع يلوح، كما الحيوانات، أخالق إن القول يف مبالغَة وال َفْوِره، من يُْطَرد أو يُْقتَل
الَعَطل َمِزيَُّة حال، كلِّ عىل الحيواِن، وألخالِق األحوال، من كثري يف اإلنسان أخالق من
كذلك ليست مثًال، كَكنَْت والفالسفة، الالهوت علماء عند األخالق أن مع الغرض، من

ويجازي. يكافئ إلٍه إىل الستنادها
الِبيئَة مقتضيات َوْفَق تتطور اإلنسان، عند هي كما الحيوانات، عند واألخالُق
أنعم ما إذا والباحُث األخالق، من واحدة درجة إىل النَّْحل أنواع جميُع يَِصْل فلم واألحوال،

االجتماعي. التضامن إىل األَثََرة حياة من التدريجيِّ االنتقال مرحلة أبرص فيها النظر
التذبذب، من يشء عىل الُخلقية مبادئها تظلُّ التضامن، يف تأخذ عندما األنواع، وتلك
فالزَّنَاِبريُ التطور، من رفيعة درجًة بالغًة تكون حني إال الثبات مرحلة إىل تَِصُل ال وهي

ببطء. إال َدة امُلَعقَّ أحوالها إىل تَنْتَِه لم انفراد، حياَة األصل، يف تَْحيَا، كانت التي
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فهي ا، جدٍّ ناميًا بالواجب الشعوَر تُبِْرص كثريًا تطورها يف تقدمت التي النحل ويف
سبيل يف الهالك درجة إىل مختارًة وتطيعها بإخالٍص فتطيعها مَلِلكتها االحرتام شديدة
بواجباتها، القيام يف تَُقرصِّ عندما معاملتها إساءة من االحرتاُم هذا يمنعها وال عنها، الدفاع

. َجْمِعيٍّ وجه عىل إالَّ ذ يُنَفَّ ال فإنه خطريًا أمًرا يَُعدُّ إذ والقتُل بقتلها، ترىض إنها حتى
سبيل يف انقطاع بال بنفسه ي يَُضحِّ فالفرُد النحل، لدى الحياة آيُة هو والواجُب
يرتدد فال َخِليَّة، كلِّ عىل ذلك، مع مقصوٌر، هذا مثُل بالتضامن وشعوٌر املجتمع، مصالح
يقع كان ما هذا غريَ يكن ولم ِمريَتها، لزيادة األخرى الَخَاليا عىل الهجوم يف الَخِليَّة نحُل
أبناءَ يَُعمُّ ال لديها التضامن كان حني وذلك اإلغريق، سيما وال القديمة، القرون أمم عند

أموالها. عىل االستيالء من يُتََورَّع ال كان وحني األخرى، املدن
للُكَساَىل، مكان ال رأيَت، كما كثريًا التضامن يكون حيث النَّْحل، مجتمعات ويف
تصبح عندما النحل ذكوِر قتَل الحني، بعد الحني يف يَُقرِّر، الَخِليَّة مجلس ترى فلذلك

عمل. بال العيَش فتطلب نافعٍة غريَ
تَبًَعا أَْقَواِتها َجْمع ويف مساكنها بناء يف كالتغيري ماثلها، وما األعمال تلك وجميُع
مما اإلدراك، قوة عىل يدلُّ ما أي الَهَدف، بتبدل السلوك تبديل عىل القدرُة أي لألحوال،
بوجود القول إىل بُونِْيه، َغاْستُون مسيو مة الَعالَّ األستاذَ سيما وال املؤلفني، من كثريًا َحَفز
غري ويف بإدراكنا، اإلدراك هذا قياس إمكاَن أعتقد ال كنُت وإن الحرشات، لدى إدراك
، العاطفيِّ واملنطق الحياة منطق عن العقيلُّ املنطق بها يختلف التي األمور بَيَّنُْت كتاٍب

الدنيا. املوجودات تطور يَِسريُ األخرييْن املنطقني فبهذين
األحيان بعض يف وثيقة مشابهًة اإلنسان أخالَق تشابه الحيوانات أخالق كانت وإذا
مشرتكنْي عقليَّنْي ال منطقنْي عىل األخالقنْي فِلِقيام كثريًا العقلية قابلياتهما اختالف مع
الحيوانات عن يختلف كان وإن — فاإلنسان ْفلية، والسُّ الُعْلوية املخلوقات جميع بني

والحياة. العاطفة ميدان يف منها يَْقُرب — العقل ميدان يف عظيًما اختالًفا
االجتماعيَة الرضوراِت أن إثباتنا عىل الحيوانات يف الَجْمِعيَّة الحياة جهاز ويساعد

األخالق. هذه عىل املحافظة يف عنها َمِحيَص ال وأنها لألخالق، الحقيقيُّ املصدر هي
عىل والرشِّ الخري يف آراء إبداءُ بيانها سيأتي التي واألمور املذكورة األمور شأن ومن
غري يف َدًة ُمَعقَّ تكون ال األخالق أن فالَحقُّ والفالسفة، األخالق علماء آراءَ يخالف وجه

الكتب.
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وثباتُها وتقلبُها البرشية املجتمعات أخالُق (2)

تلك باختالف األخالق اختالف ب تََرقُّ َوَجب األخالق مصدُر االجتماعيَة الرضوراِت أن بما
منها األمم تتألف التي الطبقات مختلف وبحسب واألجيال األمم بحسب أي الرضورات،

أيًضا.
طبيعية ُسنًَّة األخالق َعدَّ الذي َكنَْت سيما وال الفالسفة، ُمْعظم رأَي ليس كهذا ورأٌي

لها. تبديَل ال
َكنُْت: قال

اإلنسان. عن فضًال عقل ذي لكلِّ صالحة إنها أي شامل، أمر الُخلقية نََّة السُّ إن

ُغُضون يف األخالق تحول َرأَْوا قد املفكرين بعض كان الرأي، لذلك وخالًفا ذلك، ومع
السبب. يدركوا أن غري من ولكن والعروق، األزمنة

والرذيلة الفضيلة مبادئ تحول حول اآلتي الرائُع پَْسكاَل قوُل بمجهوٍل وليس
والعروق: األماكن بحسب

ثالُث َفتَْقِلُب الِبيئَة، بتغري جوهره يف يتغري ال جائًرا أو عادًال أمًرا تَِجد تكاد ال
لنصف َخطٍّ شأن ومن َعِقب، عىل رأًسا الِفْقِه جميَع القطب ارتفاع يف درجاٍت
األساسية، القوانني تُبَدِّل أن سنواٍت قليِل شأن ومن الحقيقة، يَُقرِّر أن النهار

أدواُرها. فللحقوق
وقتِل الُقْربَى، ذوي وِسَفاح للسلب، مكانًا الفضيلة أعمال بني وتُبِْرص …

واآلباء. األبناء

كما الناس لَهَوى تابًعا الشهري، املفكر ذلك نظَر استوقف الذي األخالق، تََغريُّ وليس
االجتماعية، الحياة تََغريُّ عن صادرة رضوراٍت عن ينشأ التََّغريُّ فذلك ذلك، يَْعتَِقد أنه الح

إذَْن. اآلخرين عند فضيلًة أناٍس عند الجريمة تكون أن الطبيعيِّ فمن
أبنائه من السنِّ يف الطاعنني قتل إىل يُْضَطرُّ الحركة الدائُم الصائد الشعب وكان
قانونًا الرضورة هذه صارت ثم انتقاالته، اتِّباع عن يَْعِجُزون عندما وحَدهم ترِكهم أو
َحَدث كما اآللهة، من مالئمة ريٍح لنيل الربيئة الفتاة ذبح وكان الطبيعة، بحكم ُخلُِقيٍّا
وكان إياه، العامة املصلحة القتضاء لألخالق املالءمة كثريَ ممنون، أغا بنِت إليِفيِجيني
األمم ُمْعظم عند برصامٍة مقرتفها يعاَقب جنايًة يَُعدُّ الذي الذكور، من األزواج تََعدُّد
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وتَِجد فيها، النساء عدد يَِقلُّ التي آسية أمم بعض لدى رضوريٍّا اجتماعيٍّا نظاًما املتمدنة،
دروپَِدي تََزوَُّجوا الخمسَة پاندو املِلك أبناء أن باملهابهارتا املعروف األكرب الهند ديوان يف

الحسناء.
كانت التي باألخت الزواج عادُة أيًضا، ومنها، تُْحَىص، ال األخالق تََغريُّ عىل واألمثلُة
أجنبيٍّ َفضِّ يف البابليني قدماء وعادُة القديمة، القرون يف األمم من كثري لدى شائعًة

. بهنَّ الزواج قبل ِڨينُوس معابد يف الَفتَياِت لبََكاَرة
لتطورها مناسبة أخالٌق أمة لكلِّ كان االجتماعية الحال يف مرتبطًة كانت إذ واألخالُق
الذين األناميني أخالُق ذلك ومن التطور، من املرحلة تلك جاوزت التي األمم لدى بغيضٌة
له، أقرباءَ وجود عدم عند قريته سكان ومجازاَة القاتل، أقرباء جميع مجازاَة يََرْون
روح من الفردية الروح تََخلُّص عدُم آخر، كتاب يف ذكرُت كما املبدأ، هذا ومصدُر
عندهم ِليُوَجَد كان فما واحد، اجتماعيٍّ لشعور القبيلة أفراد مختلِف وحيازُة املجموع

فردية. ال َجْمِعيَّة حقوق سوى
َسِجيَّتها من تُْشتَقُّ بل فقط، األمم لدى الحياة مقتضيات من األخالق تُْشتَقُّ وال
فالرويسُّ األحوال، مختلف يف واحد نََمط عىل تَِسري أن هذه، والحالُة األمَم، يمكن فال أيًضا،
— تقريبًا متماثلٍة ُخلقيٍة وقواعَد واحدٍة ِديانة ذوي كانوا وإن — واإلنكليزيُّ واإلسبانيُّ

الواحدة. األحوال يف اآلخر خالف عىل منهم واحد كلُّ يَِسريُ
األمم يف كذلك، تشاَهُد، بل وحَدها، املتباينة األمم يف األخالق تقلبات تَُشاَهُد وال
ِر ِلتََطوُّ ببطء يقع الذي التحول هذا يف ِمَراءَ وال املختلفة، تاريخها أَْوُجِه بحسب الواحدة
مظاهر وكلُّ املالعب يف والذبح الرِّقُّ زال فقد العقل، تطور رسعة من أقلَّ برسعة املشاعر
من أمراءَ ظهوُر الحارض الوقت يف يتعذر ومما فمقداًرا، مقداًرا الرومان لدى الوحشية
الفاتحون يَْحِرق أن النادر ومن بُوْرِجيَا، وِسيَزار السادس وأِلْكَسنِْدر الثامن هنري ِطراز
يف األمم بعض عادة َوْفَق ى األَْرسَ هؤالء عيوَن يَْفَقئُوا أن أو أحياءً اهم أَْرسَ زماننا يف
وقعدت أوروبة قامت األخرية البلقان حروب يف ذلك حَدث ما فعند القديمة، القرون
والحروب الثَّْورات زمن يف قبل من ِشدَّة أقلَّ تَبُْدو املوروثة الوحشيَة إن حتى غضبًا،
املدينة سكان جميَع بالسيف يُِبيد أن فاتٌح يَْجرؤ فال االجتماعية، الزواجر تزول حني

املقهورة.

91



الحقائق حياة

األخالق، هذه ثبات ِقلَُّة والزمان العروق ُغُضون يف األخالق تََغريُّ من تُْستَنْتَج وال
ذوات بأنواع األخالُق تَُقاَس أن ويمكن ، ُمَعنيَّ دور يف الثبات كثريُة بالعكس، فاألخالُق،

األجيال. َمرِّ عىل تتحول أنها مع لها مشاهداتنا أثناء يف الثابتة الحياة
يبدو فإنه األدوار أحد ملقتضيات ُعنَْوانًا كان إذ َمُقوَالٍت من الفالسفُة به يَْقِيض وما
زمن يف مطلقًة تَبَْقى فاألخالُق قرون، يف ثابتًة الرضوراُت هذه َظلَّت ما يتغري ال ثابتًا
الحقائق ُمْعظم شأُن تََحوُّلُها، ظهر األزمنة خالل من إليها نُِظر ما إذا وهي إذَْن، ُمَعنيَّ

رأينا. كما
التي الفصول يف تقدم مما بأوضَح آنًفا املعروضِة العامة املبادئ صواب ويبدو

الحقيقية. وأُُسِسها الخيالية األخالق أُُسس لدراسة خصصناها
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الثالث الفصل

األخالق يف الومهية العوامل

األخالق أُُسس تقسيم (1)

األخالق، أُُسس يف يبحثون القديمة، القرون منذ الالهوت، وعلماء الفالسفة َفِتئَ ما
أساًسا كثريٌة أخرى وعناُرص … والِعلم والسعادة واملنفعة يانة الدِّ ذُِكَرت فبالتتابع

لألخالق.
هو ما العوامل هذه ومن ، حقيقيٌّ منها آخُر وبعٌض مصنوٌع العوامل هذه وبعض
تقسيمنا يكون فال مثًال، يانات كالدِّ مصنوٌع أنه مع األحيان بعض يف بالغ تأثري ذو

تقسيم. ككل الوصف تسهيل لغري ينفع ال وهو إذَْن، مطلًقا
العوامل يف بالبحث نُتِْبُعه ثم لألخالق، الوهمية األُُسس يف نبحث الفصل هذا ويف

الحقيقية.

الُخلقيِّ والشعور الدينيِّ الشعور مصادُر واألخالق، الديُن (2)

يانة الدِّ يَُعدُّون الحارض الوقت يف الناس من وكثريٌ امَلْعُزوَّة، األخالق أُُسس أهمُّ هي يانُة الدِّ
للسلوك. الرئيَس النَّاِظَم

فيما الناس سلوك وكان الُخلُِقيَّة، بالتعاليم تُْعنَى القديمة الديانات كانت وَقلََّما
فأعماُل ذلك، مع الناحية هذه من شاذٍّا مَرص أمُر وكان مكرتثة، غريَ اآللهَة يَدَُع بينهم
لدى الفصل بيوم أُوِزبِرس ُحكم فيُذَكُِّرنا ة، بِدقَّ مماتهم بعد تُوَزُن كانت مرص يف األحياء

النصارى.



الحقائق حياة

البساطة، من يشء مع وذلك أيًضا، ُخلقية تعاليَم عىل الدينية اليهود كتب وتشتمل
منهم تَأَلََّف أناٍس مناحي عن بها َ ُعربِّ التي املوجزِة الَعْرش الوصايا يف لتلخيصها وذلك

مجتمع.
فسيطر الوثيقة األخالق قواعَد صاغ أنه الديُن هذا َزَعَم فقط النرصانية وبانتصار
مقياس تحويل عن أَْسَفَرت النرصانية أن آنًفا ذكرناه ومما ُجْزئِيَّاتها، يف الناس حياة عىل
حيث السعادة عن يُبَْحث أن يجب اآلخرة الحياة ففي الحياة، َهَدف وتغيري البرشية الِقيم

الطبيعة. بحكم زائلًة السعادُة تكون حيث الدنيا الحياة هذه يف ال أبدية، تكون
ِشبَاه لنفسية مالئمًة ثواِبها وعظمُة إنذاراتها وَقْسَوُة الدينية التعاليم امة َرصَ وبََدت
ففي بُعنْف، فيهم يَُؤثَّر أن يجب فكان اندفاعاتهم وراء يسريون كانوا الذين الربابرة
وأعانت لألخالق، دعائَم أنفُع جهنم من والخوِف الجنة يف لألمل كان اإليمان عصور
الدولة انهيار بعد التمدين بعض أوروبة ُغَزاة تمدين عىل ووعوُدها اآلخرة الحياة ُمَؤيَِّدات

الَخِليَّة. املذبذبة الوثنية آللهة يكن لم ما فيهم النفوذ من لذلك فكان الرومانية،
عىل الناس من كثريًا تَْحِمُل النرصانية يف يانة والدِّ األخالق بني َلُة الصِّ تزال وال
هو شائًعا يزال ال الذي الخطأ هذا ومصدُر فقط، الدين عىل األخالق قيام بإمكان االعتقاد
وإن منشأً، مختلفان أنهما مع العموم، عىل الخلقيِّ والشعور الدينيِّ الشعور بني الَخْلط
الحتياجاٍت مخالفٍة النفس يف الحتياجاٍت مالئٌم منهما كالٍّ إن أي اآلخر، يف أحُدهما ََّر أَث

فيها. أخرى
الشعور وأن اإلنسان، يف الدينية الروح من وجه هو الدينيَّ الشعور أن فالحقُّ
يانة، الدِّ عىل يهيمن الذي هو الدينيُّ واملنطُق الِبيئة، ملقتضيات مالءمٌة هو الُخلُقيَّ

األخالق. عىل يهيمن الذي هو العاطفيُّ واملنطُق
أبَنُْت التي الدينية الروح مظاهر من مظهر هو الذي ، الدينيِّ للشعور ليس إذَْن،
ال الدينية والروُح ، عاطفيٍّ مصدر من هي التي باألخالق صلة أيُة وُقوَّتَها، ُعُموِميَّتَها
وذا السياسية يَغ الصِّ ذا واملعتقَد الروحانيَة أيًضا، تُْحِدث، بَْل فقط، األديان تُْحِدث

األخالق. عن كثريًا الغريبَة األخرى واملظاهَر املعجزات،
بعض أن يف السبب يَُفرسَّ الُخلقيِّ والشعور الدينيِّ الشعور بني الفروق وبتلك
شأُن ضعيفة، أخالق ذا يكون حني عىل الغاية إىل ُمتََديِّنًا يكون قد الشعوب أو األفراد
من أقلُّ هم ِنيپَاَل وسكاُن واإلسبان، كالروس أخالًقا وأقلِّها تََديُّنًا أوروبة شعوب أشدِّ
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ٍة خاصَّ ملعابَد احتواءً األرض ِبَقاع أكثُر ذلك، مع ونِيپَاُل، أخالًقا، رحالتي يف شاهدتهم
اآللهة. بعبادة

عىل دليًال (البوذية) ِهيََّة البُدَّ اتََّخذوا َمن ُمولِّر، َكَمْكس التدين، الكثريي العلماء ومن
ُمولِّر: َمْكس قال فقد الدين، عن األخالق استقالل

اآللهة أن اعتقدوا أناٌس — املسيح ظهور قبل — الفاضلة األخالق إىل َدَعا
املعروف. غرِي للربِّ حتى هيكًال يُِقيموا فلم باطلة أشباٌح

آلهة بال ِديانٌة بالحقيقة، هي، ِهيَّة فالبُدَّ املثل، ذلك إيضاح يف يُْسَهب أن أرى وال
نفوذها حني كثرية بآلهة أُثِْقَلت ِهيَّة البُدَّ أن آخر فصل يف بَيَّنْت ولكنني مؤسسيها، عند

الشعبية. الروح يف
أن قلنا، كما أُوالهما، يمكن — مستقلنْي أصلنْي من كانتا وإن — واألخالق يانُة والدِّ
الثواب، يف والطمِع العقاب من الخوف بطريق وذلك اإليمان، أدوار يف األخرى يف تَُؤثِّر

املدنية. الدساتري كتأثري الوعيد من الدينية الدساتري يف ما تأثري يكون فهنالك
ُمتََديِّنًا يكون الذي فالشخُص ذلك، مع األديان نفوذ عىل كثريًا يُْعتَمد أَالَّ ويجب
طالبًا يِّئة، السَّ وغرائزه إيمانه بني الحقيقة، يف ق، يَُوفِّ واحد آن يف األخالق من عاطًال
ِغَرار عىل ساروا الذين األتقياء عدُد قليٍل وغريُ ُمنَْكراته، إلتمام أحيانًا، السماء، من الَعْون
غري أمور يف هؤالء لَعْون نَيًْال الهدايا بثمني واألولياءَ العذراءَ فوََعدوا عرش الحادي لويس

ُمْستََحبَّة.
أبرصوا، الجزائية الحقوق علماء إن فنقول: األخالق عن الدين استقالل أمر ونَُوكِّد
أولئك لنفسية مماثٌل النفيسُّ هؤالء فمزاُج مًعا، أتقياءَ ُقَساة ُجنَاٍة وجوَد زمٍن، طويِل منذ
حول األْدِعيَة بعض إىل يستمعون وهم خناجَرهم يَْشَحذُون الذين اإلسبان اللصوص
الواقعِة تاْرغ نوِڨي يف أزور أن يل وأُِتيح َعْونهم، نَيْل يف طمًعا الِقدِّيسني بعض هيكل
وذلك ُشْكًرا؛ العذراء ملريَم لصوٌص يُْرَوى، ما عىل أقامها، صغرية كنيسًة تَْرتَة جبال يف

مغازيهم. أثناء يف إياهم لحمايتها
والروح الدينية الروح بني العميق لْلَفْرق املفكرين ُمْعظم رؤية عدم من تراه ما وعىل
قال: حيث بُوُسوِيه هؤالء ومن دين، بال مجتمٍع قيام إمكاَن هؤالء بعض أَبَْرص الُخلقية
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لَطيِّب ِحْفًظا املمالك عىل املحافظة من أكثَر الدين عىل يَُحاَفظ أن األحرى إن
تقوم وأن تَبَْقى أن ذلك، مع املدنيَة، املجتمعاِت ويمكن للنفوس، ونجاًة األعمال

1. الحقِّ الدين اضمحالل افرتاض عند الكمال من َطْور يف حتى

األخرى يف تَُؤثِّر أن إحداهما يمكن مختلفٍة مصادَر من واألخالق يانة للدِّ ما وعىل
حقيقيٍّا. يكون أن من أكثر ظاهريٌّ التأثري هذا ولكن قويٍّا، اإليمان يكون عندما

األعمال من الدين إىل يُْعَزى عما عادًة ينشأ األخالق يف تأثري من للدين فيما والوهُم
العرق سجايا عن الدين يَُعربِّ عندما يقع ما وهذا ، النفيسِّ الشعوب مزاج عن الناشئة
اإلنكليز بعض ُزْهد أن ذلك ومن التعاليم، من الُكتُب يف مما أقوُم سلوٍك أركان هي التي
وأن فيهما، املعتقدات هذه تُؤثِّر أن من أكثَر الالهوتية املعتقدات يف ََّرا أَث مثًال، وُعنَْفهم،
عن الپيوريتانية نشأت للپيُوِريتَاِنيَّة، عنًرصا ظهرا وإن جهنم من والخوَف اإلثم اقرتاف
الپيوريتانية وأن إيمانهم، تاليش بعد َحيًَّة َظلَّْت ما الخصوص عىل النفيسِّ أتباعها مزاج
والقصُة اإلنكليزيُّ ح امَلْرسَ يكاُد فال اجتماعية، ظاهرة إىل دينية ظاهرة من تََحوََّلت
ومنها الفرنسية، الكتب بعض بَيْع وأن الپيوريتانية، بفعل الِعْشق عن يتكلمان اإلنكليزية
ومنهم الفكر، أحراُر ومنهم اإلنكليز، من كثريًا وأن أيًضا، بفعلها ُحِظر قد املعتدلة،
يوجد، فال األقل، عىل الظاهر يف ولو پيوريتانية أخالٍق عىل يحافظون أحرار، پروتستاٌن

ذلك. إىل ذريعًة إال الدين وليس ِعْرِقيَّة، أخالٌق بل دينية، أخالٌق قلُت، كما
من كان ما فعىل متفاوتًا، تأثريًا فيها تَُؤثِّر األديان فإن أخالًقا مختلفٌة إنها إذ واألمُم
األخالَق تلك يكتسبوا لم قرون َة ِعدَّ املواقد يف وتحريقهم التفتيش بمظالم اإلسباِن َسْوم

الحقيقة. يف اإلنكليزيِّ الشعب ِنتاج من هي والتي ِللَّْهِو، ة امُلَضادَّ الرَِّضيَّة
ُقوََّة األخالق لهذه أن هو الدينيِّ األساس ذاِت األخالق أمر يف ِبوثُوٍق يقال ما وكلُّ
إذَْن، فلألمم، عنها، الدفاع عن العقل عجز عند حتى عملها يدوم التي التقليدية العادات

األجداد. من إليها آَلْت التي آلهتها عىل املحافظة يف الحقِّ كلُّ
كاإلنكليز األمم، بعض أن يف السبَب التقليدية لألخالق يكون الذي النفوذ ويَُفرسِّ
عرصيًة جعلها يف يسعى حني القديمة العقائد عىل املحافظة يف ُجْهًدا يَأْلُو ال واألمريكيني،
س ُمَؤسِّ إىل إلهيٍّ أصٍل َعْزِو عن َعَدل النرصانية املذاهب من كثريًا أن رأيناه ومما قليًال،
الَجَدل اجتناَب املذاهب بعض ورأى ، العلميِّ النقد مناِحَي العقائُد لتالئم وذلك النرصانية؛
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هذا فعىل صحته، دون الدين فائدة إىل ناظًرا الدينية األْسُطوَرة عىل املحافظة إىل فذهب
قليل. ا َعمَّ إليه سنعود والذي آنًفا، عنه تكلمنا الذي الذرائع مذهُب الرأي

األخالق يف الطبيعة بعد ما مبادئُ (3)

الناس سلوك يف لألخالق، ِدعامًة الفلسفُة جعلتها التي الطبيعة، بعد ما مبادئ تَُؤثِّر لم
باختصاٍر تُْدَرس أن فيكفي فقط، فني امُلثَقَّ عند للبحث ذريعًة لتكون بها؛ انْتُفع وقد ، َقطُّ

إذَْن.
وتدلُّ َكنُْت، بها جاء التي األخالُق هي الطبيعة بعد ما عىل القائمة األخالق أشهُر
عىل األخالق، أُُسس عن البحث إىل عبقريته ف َرصَ الذي املفضال، الفيلسوف هذا ِدراسة

تعديٍل. قليل مع القديمة الالهوت علماء الت تَأمُّ إىل الرسيعة عودته
أوضح فقد امَلْحض»، العقِل «نَْقِد كتابه يف الشكِّ من َكنُْت أبداه ما بمجهوٍل وليس
التي للُمْعَطيات إدراكنا، بطبيعة ُمَقيٍَّد تفسرٍي، سوى ليست لألمور معرفتنا أن كيف فيه
عندما َشكُّه تالىش قد وَكنُْت إليها، يُْرَقى ال الحقيقَة بأن ح َرصَّ ثم نا، حواسِّ من نكتسبها

األخالق. مسألة تناول
السذاجة من كبري جانب عىل بََدْت األساسية عنارصها إىل ُردَّت ما إذا َكنَْت وبرهنُة
الخاصة، الستعداداتهم والناُس، القديم، والرشِّ الخري مبدأ عىل عنده االبتداء نقطُة فتقوم
كهذا واختياٌر ، الرشِّ واجتناب الخري بصنع يأمرهم الذي الجازم املبدأ بإطاعة ُمْلَزمون

فينا. اإلرادة وجود إلثبات الرضورة هذه تكفي َكنَْت وعند أحراًرا، يكونوا أن يتطلب
واضٌح هو فمما الغالب، يف الخري اختيار من أَلذُّ يلوح، كما ، الرشِّ اختيار أن بَيَْد
ُ يكاَفأ ال الفضيلة وأن الدنيا، هذه يف َدْوًما، صاحبها، يعاَقب ال الرذيلة أن البداهة بدرجة
العقوبات فيه ع تَُوزَّ آخَر عاَلم وجود من بدَّ فال األحيان، بعض يف قليًال إال صاحبها

إذَْن. خالدة هي والروح إذَْن، واملكافآت
هللا. هو الحاكم وهذا أيًضا، عادل حاكٍم وجوَد ُمْقِبل عاَلم وجوِد وتَْفَرتِضرضورُة
ووجود والنار والجنة الروح وخلود االختيار أُثِْبت قد يكون تلك الرباهني وبتسلسل

كلمات. بضع يف هللا
َفْرُط َحَدث ما فإذا اإلقناع، وضعف السذاجة من يشء عىل اليوم تَِنمُّ كتلك وأَِدلٌة
لم يَُربِْهن أن الضائن هذا فاستطاع محتمل، غريُ وهذا الدماغيِة، ضائٍن َخِليَّاِت يف نَُموٍّ
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خلوَد األَدلة من بسلسلٍة يُثِْبت أن عليه يَْعُرس فال تقريبًا، َكنُْت إليه انتهى ما غري إىل يَنْتَه
ويكافئ. يَُجازي إله ووجوَد الضأن روح

كان إذ هللا وأن والطغيان، بالَجْور حافٌل أن الضَّ مصري أن ائن الضَّ يقوله ومما
ُعنْوان أنها مع فقط، لألكل ِقَطٌع لحومها من ليُْجَعَل يَْخلُقها لم فإنه الغاية إىل َطيِّبًا
الجائر، مصريها من تَُعوَّض بأن يقيض الُخلُِقيَّ القانون وأن وتسليمها، بَدَعِتها الفضائل
ذهب التي املظالم عىل له مكافأًة آخرٍة حياٍة يف وسيجد خالدة، روح ذو إذَْن، فالضائُن،

الدنيا. الحياة هذه يف ضحيتها
ما إذا الهزيل الوجه ذلك عىل يَُربِْهن َكنَْت مثَل فيلسوًفا أن ندرك أن الصعب ومن
يستعدَّ أن عليه ُفِرَض ة خاصَّ ِخْلَقٍة ذا كائنًا فيه يَُعدُّ اإلنسان كان زمٍن يف عاش أنه نِسينا

األرض. يف خالِقه أوامَر باتِّبَاعه سعيدة خالدة لحياٍة
واحد ِكيَان ذاُت األخالق إن يقولون العرص ذلك يف الطبيعة بعد ما علماء وكان

مخالفتها. يف والرشُّ مبادئها مراعاة يف والخريُ األمم، لجميع شامل
َكنُْت ذهب فقد ا، جدٍّ بسيَطًة الطبيعة بعد ما أَْمَلتْها التي األخالق مبادئ وكانت
يَبُْدَو أن تُِريُد لو كما الدوام، عىل ، «ِرسْ القاعدة: يف الُخلُِقيِّ الناموس تلخيص إمكان إىل
الكتَب ُ تَْمَأل التي النصائح إىل النصيحة هذه َضمُّ ويمكن للسلوك»، ا عامٍّ مبدأ عملُك
بَْت ُرضِ ما إذا األيمن َك َخدَّ أَِدْر وكالقول: نفسك، تُِحبُّ كما قريبك أِحبَّ كالقول: الدينية

إلخ. … األيرس َخدِّك عىل
واضحًة األخالق يف َكنَْت نظرياِت َرأَْوا الفضل من كبري جانب عىل علماء وهنالك

املوضوع: هذا يف ١٨٦٣ سنة ِبْرتِلُو قوَل فإليك قاطعة،

َمنََح قد متني، عميلٍّ عقيلٍّ أساس عىل الُخلُِقية الحقائَق بإقامته َكنُْت، يكون
الجازمة. وَسافاِتها2 الصحيحَة ِدعامتَها األخري، القرن أواخر يف الحقائَق، هذه

خالق منتقم بإلٍه القائلة النظرية إىل األخالق تَْستَِنَد أن املتعذر من أصبح واليوم
ومما كاملًة، َخْلِقها عىل قادر أنه مع األبدية عاَلم يف بتحريقها ى يَتََلهَّ ناقصة ملوجودات

. البرشيِّ الدماغ ِألَْخِيَلِة إيذاءً املسائل أكثر من املسألة هذه أن فيه ريب ال
اآلتية، األسطر يف املسألة تلك َحْوَل الحارضة اآلراء عن تعبريه يف َفاِغيه إِميل وأصاب

َفاِغيه: قال
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كان إذا والرشُّ يشء، كلِّ عىل قادًرا كان واحًدا كان وإذا موجوًدا الربُّ كان إذا
من الكلمة لهذه ليس ِلما أباحه، الربَّ إن يقال أالَّ وجب الدنيا هذه يف موجوًدا
ربٍّا أن والحقُّ أراده، إنه يقال أن يجب بَْل يشء، كلِّ عىل قادر وجود مع معنًى
… إذَْن موجوًدا يكون أال فاألفضُل ممقوتًا، يكون أو العقُل يَْفهمه ال الرشَّ يريد
إن فالقوُل قليًال، معقولٍة بذرائَع إال ذلك من يُْخَرج ال أنه امُلَؤكد ومن …
الحيواناِت ولكن بالناس، تََعلَّق ما إذا يُْدَعم أن يمكن كامتحاٍن الرشَّ أراد الربَّ
أو نافًعا أو شافيًا أو صالًحا فيكوُن تعانيه امتحاٍن أيُّ يَُرى فال أيًضا، تَأَْلم
املسألة تأخري إىل إال يؤدي ال األوىل الخطيئة جزاء هو الرشَّ إن والقوُل معقوًال،
اقرتف قد اإلنسان كان فإذا هي، كما كاملة تركها إىل أْي يَُحوِّلها، أن غري من
القادر الربُّ يكون وكيف ذلك، أراد أي ذلك، يف أَِذن الربَّ فألن األول اإلثَم
الربَّ إن أََال ِليَُجاِزيَه؟ اإلنسان يُذِْنب أن يريد وهو طيبًا عادًال ْيشء كلِّ عىل

. والُجثَْماِنيِّ ي الُخلُقِّ الرشِّ صانع هو األرض، يف الرشِّ صانع هو
يحتمل، ما عىل األخالق علم إليه دعا مما ومكافئ ُمَجاٍز بربٍّ واالعتقاُد …
إليه، يُنَْظر أن يجب ما وهذا األخالق، دعائَم يَُقوِّض مما االعتقاد هذا أن بَيَْد
إذا ألنكم وذلك األخالق؛ يَْهِدم املوت بعد والعقاب الثواب اعتقاَد إن أََجْل،
تصنعونه بل للخري، الخري تَْصنَُعوا لم العقاَب وهذا الثواَب هذا اعتقدتم ما
قول ومن إذَْن، أخالق ذوي تكونون فال ْوط، السَّ من وخوًفا الُحْلَوان يف َطَمًعا
املنفعة.» عىل األخالق بقيام االعتقاد هو األخالق يف سوء أسوأ «إن بعضهم:

والرذيلة الفضيلة يف األخالق علماء أوهاُم (4)

عزيًزا ُ املبدأ هذا وبدا إليها، والرذيلة الفضيلة مبدأ إدخاَل األخالق يف اآلراء قديُم أوجب
الفضيلة ذوي إثابة عىل القادر اإلله وجود عىل األدلة منه يستنبط أنه فَزَعم َكنَْت عىل

الرذيلة. ذوي ومعاقبة
تَْجَعل أن الالهوت، علماء نظر ِوجهة من القريبِة هذه، النظر ِوْجَهة شأن ومن
من يصنعه ما َصَدر أعماله يف ُحرٍّا كان إذ فاإلنسان ا، جدٍّ بسيًطا أمًرا األخالق مسألة

إرادته. عن رشٍّ أو خري
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يف البحث حني فسنرى، ذَاَجة، السَّ عىل تَِنمُّ التي املبادئ تلك عن يَُداَفع ال واليوَم
بعد أي شعورية، ال َغَدْت أن بعد إالَّ تكن لم األخالق أن لألخالق، الحقيقية األُُسس
القوانني أَْصَلتَتَْها التي والرجاء الخوف مشاعر عن واستقلَّْت تأمل كلِّ من تحررت أن

الرءوس. عىل واملدنية الدينية
الالشعور بدائرة استقرت أن بعد إطاعتها َمِزيَّة فزالت إرادية ال أصبحت واألخالُق

آخر. مكان يف درسناها التي الرتبية عوامِل أو املوروثة امُلَؤثَرات بفعل
بني الفرد َد فَرتَدَّ ا تامٍّ استقراًرا الالشعور بدائرة تستقرَّ لم إذا الَحتِْميَّة واألخالُق
أن يثبت َده تََردُّ ولكن ارَّة، الضَّ ميوَله يَْضِبَط أن الفضيلة من كان املتناقضة االندفاعات

بعُد. الثبات درجة إىل تَِصل لم أخالقه
يف يَُفكِّر ال خادًما تفضيلهم عن الربهنة تلك يف يجادلون الذين األشخاَص وسألُت
عاطٌل األول الخادَم أن الجواب فكان َقِتهم، َرسِ إىل ميًال نفسه يف يقاوم خادم عىل َقِتهم َرسِ
يَبْذُله ِلَما فضيلًة مملوءٌ اآلخر الخادم وأن املقاومة، تلك من فيه ليس ِلما الفضيلة من
ح فرُيَجَّ مقاومته يف ذلك، مع اآلخر، الخادُم هذا ق يَُوفَّ أال ويُْخَىش امليل، ذلك مقاومة من

الفضيلة. من األول الخادم َعَطل مع عليه األول الخادم
أن املعلوم فمن آخر، نوع من كان وإن منه، أوضَح بمثاٍل املثال هذا إكمال ويمكن
انتحلنا ما فإذا َعناء، غري من عليها االستواء إىل ُمَكرََّرة بتمريناٍت يَِصُل رَّاَجِة الدَّ راكب
يحافظ حني رَّاجة الدَّ راكب إن قلنا بالُجْهد الفضيلَة يُْرِدُفون الذين األخالق علماء لغَة
عليها االستقرار درجة إىل ينتهي حني منه أفضل هو مجهوٍد بكبرِي فوَقها موازنته عىل
من له اتََّفق ما عىل معتمًدا الثاني الدور هذا يف بركوبها عاِلًما يَُعدُّ أنه مع مجهود، بال

ذلك. يف ثابت ُخلق
الُخلُقية، فالقاعدُة الفضيلة، ومبدأ األخالق مبدأ بني الَفْصَل نَتََعوَّد أن يجب إذَْن،
نستطيع أننا هو والواقع مالحظتها، فضيلة تزول حني إال النفس يف تَثْبُت ال ُقْلُت، كما

بعد. لألخالق مكتِسٍب غري يكوُن أخالَقه يَْعِقل الذي اإلنسان إن نقول أن
ِمَراء ال أمًرا صوابُها وكان يحتمل ما عىل غريبًة تَبُْدو كانت وإن — النظريُة وهذه
وِيْليَم وجدُت فقط، منهم واحًدا فوجدُت يَْدَعُمونها َمن املؤلفني من أِجَد أن َرأَيُْت — فيه
املحزن الوهم «من قال: فقد املسألة، هذه يف بَه الشَّ بعَض آرائي آراُؤه تشابه الذي ِجيْمس

الفضيلة.» مسألة حول اإلنسانية أخالقنا جميع نُدير أن
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أن يجب أين نَْعِرف فِبها فيها، ِجَدال ال عملية فائدٌة الذِّكر اآلنفة واملالحظات
وتلك الحارض، الوقت يف كثريًا امُلْدَرَكة غرِي األخالق تربية يف الحقيقية العوامل عن نبحث
هؤالء وتعليُم الَخطر، الشديد الُجُدِد النظريني تعليم عن أيًضا، لنا، تَْكِشف املالحظاُت
عىل ِوَراِثيٍّا أمًرا األخالُق دامت ما الحارض الوقت يف مما املستقبل يف خطًرا أعظَم يكون
أخالق من يُْحِدث فالحاُرض الحارضة، الحياة من تُْكتََسب أنها عن فضًال الخصوص
آبائنا، بأخالق نَِعيش ونحن بدرجات، املستقبل أخالق من أقلُّ هو ما الراهنة الساعة

بأخالقنا. أبناُؤنا وسيعيش

واألخالق التعليم بني العالقات (5)

عىل التعليم قدرة تُْفَرتَض أن هو استعصاءً الحديثة الديموقراطية أوهام أكثر من إن
فيه ليُثِْبت َضْخًما؛ كتابًا أَلَّف الفرنسية الجمهورية وزراء أحد إن حتى األخالق، تَنِْميَة
ال أنه عىل ذلك، مع مالحظة، أقلُّ وتدلُّ األخالق، إلتمام الصائبة الوسيلُة هو التعليم أن
الجهل كثريَ الشخُص يكون أن املمكن فمن ، الُخلقيِّ والشعور الفردية املعرفة بني عالقَة
أمثلًة أوردُت آخر كتاٍب ويف الَعيْب، باِدَي الِعلم واسَع بالعكس، يكون، أن أو الُخلق، كبريَ
عىل ينالون، الذين هم املتعلمني غري أن إىل اإلشارة عىل اآلن فأَقتُرص ذلك يف مشهورة

الفرنسية. األكاديمية يف األخالق جوائَز العموم،
حاول فقد ا، جدٍّ قديمٌة األخالق يف التعليم تأثري َحْوَل الوهمية النظرية أن عىل
— يفرتضونه كانوا ومما العقلية، األخالق يف قواننَي يَُسنُّوا أن سقراط أيام األََغاِرَقة
معالجتها فتَْسُهل الجهل وليدُة الذنوب أن هو — يعتقدونه كثري أناٌس يزال ال ما وهذا
الحقوق يف كتاٌب يُْحَفظ كما األخالق يف رسالٍة استظهاُر ذلك لبلوغ فيَكفي بالتعليم،

القلب. ظهر عىل الفيزياء يف أو املدنية
نُُموُّ ويَُؤدِّي الغاية، إىل اآلخر عن أحُدهما مستقلٌّ أمران والتعليم األخالق أن والحقُّ
من كثري قواعُد هي التي والدينية العاطفية األُُسس زعزعة إىل بالتعليم النقد َمَلكات

األخالق.
املعارف أن إثباتي يف تقدم مما بأكثر أُْسِهب أن الرضوري من أرى ال أنني والحقُّ
أن ذلك من َريٍْب يف هو من فعىل األخالق، يف تأثري أيِّ من عاطلٌة العقُل يَُكدِّسها التي
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اختالفهم لريى واحدة؛ مدرسة يف واحًدا تعليًما وا تََلقَّ الذين الواحدة ة األُْرسَ أبناء إىل يَنُْظر
الغالب. يف ُخلقيٍّا

والِعلم العقل عىل القائمة األخالق قيمة َضْعُف (6)

يمكن ال أنه الح عندما وذلك عقلية، أُُسس عىل أخالق إقامة إمكان عن الفالسفة تساءل
والعقُل امُلِيسء، ويُجاِزي امُلْحِسَن يكافئُ حاكم ربٍّ بوجود القائل االفرتاض عن الدفاع
لألخالق ٌح َرصْ به يَُشاد أن املأمول من فصار الرائع، املعارف ح َرصْ إقامة إىل أَدَّى قد

الفلسفة. أوهام آخر من َوْهٌم فهذا بسهولة،
هو رْي السَّ عوامل جميَع العقل يف يَِجد أن يستطيع اإلنسان بأن االعتقاد ومصدُر
العقيلُّ املنطُق يكون أن الواجب من بأن والقائُل مرة، غريَ فيه بحثنا الذي النفيسُّ الخطأ

واألفراد. املجتمعات دليَل وحَده
وحَده العقل بأن قانعني املعارصين والسياسيني وامُلَربِّني الفالسفة من كثريٌ وظلَّ
بأنها مختارين، األخالَق، َفيَُعرِّفون بُوتُْرو األستاذ مع هؤالء ويَِسري األخالق، مصدر هو

اإلنسان». لسلوك العقلية القواعد «مجموعة
َصَفحات ح تََصفُّ من عقيلٍّ مصدٍر ذاُت األخالق أن يف الَوْهم شيوع درجة وتتََجىلَّ
لُْرَوا مثِل والُكتَّاب، والعلماء الفالسفة أشهر لدى الرِّيُڨو مجلة بها قامت التي التحقيق
… ِجيد وشار وسيَاي وبُوتُْرو يه وُفوِّ ِريِشه وشارل وُدْركيم وأُوَالر فَرانْس وأَنَاتُول بُوْليُو

العقل. إىل األخالق استناد بوجوب القول عىل تقريبًا، هؤالء، أجمع فقد إلخ،
َهنِْري بنَيَّ فقد ا، عامٍّ الخطأ هذا يكن لم الخطأ هذا عىل االعتماد من وقع ما وعىل
يظلُّ الِعلم وأن علمية، أخالٍق وجوِد إمكان عدَم ممتازة َصَفَحاٍت يف الشهريُ پَُوانْكاِره

اإلنسان. سلوك قواعد تعيني عن عاجًزا
تكوين يف املؤثرة العوامل يف للعقل مكان ال أنه الكتاب هذا تضاعيف يف وسنرى
العنارص هي لألخالق الوحيدة الحقيقية فالدعائُم امُلَزاَولة، األخالق أي الحقيقية، األخالق
نقدر ال — العقيلِّ الِعلم عن نتكلم أن أمكننا وإن — فنحن العقل، عن املستقلة العاطفية

العقلية. األخالق عن الكالم عىل
املناهج لهذه فليس العقلية، األخالق مناهج مختلف يف هنا نبحث أن العبث من إذَْن،
أكثَر يوم، ذات منها، نجاًحا نال وما وهمية،3 َالٍت تأمُّ غري عىل تَِنمُّ ال وهي أبًدا، تأثري أيُّ

الحايلِّ. الزمن يف َمنِْسيٍّا أصبح فقد غريه من
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اْكتََشف إذا إالَّ عنه يداَفُع ال مما الطبيعة بعد بما الخاصة املناهج تلك وجميُع
لتعداد قيمَة وال لها، َوْضَعهم يَْزُعمون التي األخالق قواعُد مقبولًة به تصري ما مبتدعوها
وكان َفْرضها، يف الصعوبة كلُّ الصعوبُة وإنما املوضوع، هذا مثل يف النظرية القوانني
وما الَعْون، ذلك عدم عند يكون واالرتباُك مرهوب، ربٍّ َعْوِن بفضل لَكنَْت يُْكتَب النجاح

َحتًْما. شافيًة تكون أن العقل خالصِة َحتِْميَّة ألخالٍق كان
املنهاج هذا قيام أمكَن األخالق يف منهاج َوْضع فأُريد اللَّْغو سبيل ُسِلَكت ما وإذا
، َقطُّ العقيلِّ املنطق عىل ال أخرى، عناَرص عىل أو الرضورة أو الَغرْي محبِة أو الَهَوى عىل
كثرٍي خياِل وراءَ سائًرا فقط والعقل التأمل عىل القائمة للرباهني ينقاد الذي والشخُص
نَْفَخة أول عند تتالىش أن كهذه أخالٌق تَُعتِّم وال ، ُخلِقيٍّ ثباٍت أَيَّ ينال ال الفالسفة من
«األعمال تُْعَزى أن يجب لهم دليًال العقل اتَخاذَ يَْزُعمون الذين األشخاص وعند نَْفِعيَّة،
كما الزَّْهو» إىل العظيمة واألعماُل العادة، إىل املتوسطة واألعماُل الخوف، إىل الصغرية

ِنيتِْشه. قال
إىل وهذا الغاية، إىل ضعيٌف بل ِصْفًرا، ليس األخالق يف العقل شأن أن الواضح ومن
اجتناب ويف الِعَلل َوْزن ويف بشعور، شعوٍر معارضة يف أحيانًا، يَنَْفع، العقيل املنطق أن
محلَّ يَِحلَّ أن يمكنه ال الَخِفيَّة، ِبُقَوانا ينتفع كان وإن العقل، ولكن الَخِطَرة، األعمال

نا. تَُسريِّ التي الالشعورية وامُلَؤثَِّراِت ِجيَّة السَّ
األُسس عن تختلف والتي األخالق، عليها تقوم التي الحقيقية األُُسس يف اآلن وْلنَبَْحث

الفصل. هذا يف املذكورة

هوامش

عن الدفاع كتاب من الثاني الباب من والثالثني الخامس الفصل إىل انظر (1)
لبوسويه. النبيني

املدماك. السافة: (2)
يف ليسري اإلنسان يكفي العقل أن العقلية األخالق موجدي جميع إىل خيل (3)
الفيلسوف هذا أن كنت من الشوليه مسيو نقلها التي اآلتية العبارة وتثبت الحياة،
العقل، عىل القائمة األخالق قواعد توجيه إىل يطمنئ ال أنه األمر، نهاية يف أبرص، املشهور

َكنُْت: قال
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املبادئ أن يف العلة هي ما فيه: يسألني سولزر املرحوم املفضال من كتاب لدي
جوابي أخرت وقد العمل؟ يف ضعيف تأثري ذات العقل بها يقنع التي الخلقية
ال األساتذة أن وهو: يأتي ما سوى أجد لم أنني بيد جامًعا، يكون أن يف طمًعا
أن يودون الذي الدواء يفسدون بل الحقيقة، ضوء عىل تعاليمهم يستنبطون
لحملنا صالحة عوامل ناحية كل من وجمعهم لتنطسهم وذلك شافيًا، يكون

الخري. عىل

إليه وجهه الذي الصائب الربهان تجاه َكنَْت ارتباك درجة املبهم الجواب هذا يثبت
مراسله.
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الَجْمِعيَّة األخالق يف عامالن العامُّ والرأُي العادُة (1)

حياة رشوط عن أي الِبيئَة، تَْفِرُضها التي الرضورات عن املجتمعات أخالق تنشأ
تَْغُدو ال ولكنها األمر، بدء يف القوانني بسلطان املجتمعات أخالق وتُْحَفُظ املجتمعات،
والعادُة العامُّ فالرأُي العام، الرأي قوة تَْدَعمها موروثة عادات إىل تتحول أن بعد إالَّ ثابتًة

الناس. ُمْعَظم عند األخالق عامال هما
لتَُدلَّ عليه تسيطر أن يَُروقها والتي للعقل، الَعُدوَّة الرائعة القدرُة «تلك پَْسكال: قال
يِت الصِّ ببُْعِد يَُمنُّ الذي وما … ثانية طبيعًة اإلنسان يف أَْوَجبَْت يشء كلِّ يف سلطانها عىل
غريُ واألعيان واألعمال الناس عىل والتقديس باالحرتام يُنِْعم الذي وما العام؟ الرأي غريُ
والسعادة والعدل الجماَل يَْخلُق وهو يشء، كلِّ يف ُف يتَرصَّ العامُّ فالرأُي … العام؟ الرأي

الدنيا.» يف ما خريُ هي التي
والرأَي الَجْمِعيَّة، األخالق فإن لِبيئَتها الدائمة مالءَمتها عىل تَِنمُّ إذ املجتمعات وحياُة
ببطءٍ يَْحُدث إذ كهذا ٌل وتََحوُّ َحتًْما، الِبيئَِة ل بتََحوُّ َران يَتََطوَّ النتيجُة، حيث من العامَّ
البيئَة تغريت ما إذا برسعة التغري هذا ويقع أيًضا، ببطءٍ تتغري الَجْمِعيَّة األخالق فإن
املبادئ تتالىش فهنالك مثًال، العظيمة االنقالبات ويف الثَّْوَرات أيام بَْغتًَة االجتماعية

سلطانُها. التقاليُد، تلك تَْزُجُرها كانت التي الفطرية، الغرائز إىل ويعود التقليدية
الزعازع أياَم تَنَْحلُّ الخصوصفإنها عىل العامِّ الرأي إىل تستند إذ الَجْمِعيَّة واألخالُق
أنباءَ علينا التاريخ َقصَّ وقد التأثري، عن العامِّ الرأي نفوذ ينقطع حني القوية االجتماعية

األخالق. قواعد جميع بها اْضَمَحلَّْت جائحة عن تُوِسيِديُد رواها للتي مماثلٍة حوادَث
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والحياة لألموال ا َعدٍّ وذلك الراهنة؛ اللذة غري إىل يُنَْظر ولم إبطاء بال اللهو «أُريد
قبل املوت الحتمال رشيف، َهَدف إىل يسعى أن أحد َخَلد يف يَُدْر ولم زائلنْي، َعَرَضنْي
نافًعا، رائًعا بدا ما كلُّ هما طريق أيِّ من إليها يَُؤدِّي وما الراهنة واللذُة إليه، الوصول

إنسانًا.» يَْردعا أن برشيٍّ قانوٍن أليِّ وال اآللهة من للخوف كان فما
جميع زواَل بُوَكاُس الحظ فقد الكربى، الَجَوائح ُمْعظم يف َحَدَث ما ذلك وِمثُْل

فلُوَرانْس. جائحة أثناء يف برسعة الُخلقية الفضائل
االعرتاُف وجب الجامعة األخالق تكوين يف يانات والدِّ العادات قوة وزُن أُريد ما وإذا
بعيدًة كانت إذ واآللهُة كثريًا، منها أقوى ألنها يانات؛ الدِّ عمل من أشدُّ العادات عمل بأن
مقاومة من أصعَب االجتماعية الزمرة مقاومة بََدْت قريبًة االجتماعية الزمرُة وكانت
عمًال يمارسوا فلم العقل باسم االجتماعية للعادات تقويَضهم املصلحون وَزَعم اآللهة،
سلطان ولكن ُمَكدٍَّس، بتخريب املجتمعاِت يَْقِلبُوا أن املصلحني يُْمِكن أََجْل، ، َقطُّ مستمرٍّا
واحد. قرن يف النافعة غرِي الثَّْوَرات من ْسناه َكدَّ ما ذلك وآيُة يعود، أن يَْلبَث ال املايض

األخالق تكوين يف العادة تأثري وِعَظم العقل تأثري َضْعف يف السبب هو وما
العاطفية الرضورات من العموم، عىل ، تُْشتَقُّ العادة أن أوًال: هو، ذلك سبب االجتماعية؟
تستقرُّ العادة أن ثانيًا: هو، ذلك وسبُب العقول، جميع من أقوى هي التي والدينية

السلوك. عوامل تَنَْضج حيث الالشعور بدائرة
سوى ليست االجتماعية األخالق أن أبرصوا الذين القليلني الفالسفة من هو ونِيتِْشه

ِنيتِْشه: قال العادة، عنوان

ِنطاق ضاق العادات ِنَطاق ضاق وكلما للعادات، سلطان ال حيُث أخالَق ال
العادة َوْفَق ال َهَواه، َوْفَق لَسرْيه األخالق من عاطٌل الطليق والشخُص األخالق،

… املستقرة
وللتقاليد للقانون إطاعًة والفضائل والِخَالُل األخالق حياُة وتَْعِني …

طويل. زمن منذ القائمة

قول الصواب ومن ُحْكمها، عند النزول عىل تَْحِملنا بحيث القوة من هي والعادة
العالم: ذلك

عكٌس هو أيًضا، وبالعقل بالطبيعة، االستبداد من ٌب َرضْ هو أخالق كلَّ إن …
املستمر. َقْرسها يف وقيمتُها األخالق وجوهُر … لالنطالق
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نتيجَة أو اختياٍر وليدَة ليست األخالق أن بَيَّنَّا السابقة الفصول ويف الفصل هذا ويف
عادات إىل فتََحوََّلت االجتماعية الِبيئَة أوجبتها رضوراٍت ِبنْت هي فاألخالُق إلهية، إرادٍة

االستقرار. بعض القوانني بفعل استقرت ثم فمقداًرا، مقداًرا
املهد من تكتنفنا التي الواجبات من جزءًا كانت النفوس يف ثَبَتَت ما إذا واألخالُق
مخالفني التفكري وعىل السري عىل يَْجُرئُون من وقليلون الغالب، يف نُبِْرصها فال اللحد إىل
يحوزون ال وهم السبب، لهذا أصلية آراء ذوي يكونون من وقليلون بهم، يحيطون من

باعتزالهم. إالَّ اآلراء هذه مثَل
نذكر أن من يمنعنا ال ذلك فإن االجتماعيِّ امُلَؤثِّر ِثَقل ِلبيان ْقنا ُوفِّ ما إذا ونحن
ال ، اجتماعيٍّ مصدر إىل َعْزوها مع ولكن الَحتِْميَّة، األخالق من َكنُْت إليه ذهب ما وجود

. َربَّانيٍّ مصدر إىل

االجتماعية باملصلحة الفردية األثََرِة َمْزُج (2)

الشخصية لألخالق يَْخَضع مختلفة، أصول من سلوٍك لقواعِد املتمدن الرجل يَْخَضع
امَلنُْضوَدة األخالق من سلسلًة الشخص ذلك يَُحوز وهكذا املجتمع، وأخالق زمرته وأخالِق
مع ولكن الدوام، عىل تتوافق أن غري من ولكن لألحوال، تَبًَعا منها كلٌّ يعمل التي
ويمكن الدينية، األخالق تَُعاِرض أن مثًال، الوطنيَة، ويمكن األحيان، بعض يف تصادمها
الخصوص، عىل اإلرضابات يف كما الطَّبَِقيَّة األخالَق تعارض أن مثًال، املنزلية، األخالَق

الحديثة. النظريات َكوَّنَتْها التي األخالَق التقليدية األخالُق تَُقاِرع وقد
كثريًا اإلنساَن يُْرِبك ومما واملشاعر، العواطف نفوذ يُضاف الُقَوى تلك عوامل وإىل

كتلك. كثريٍة عوامَل موازنِة إىل يُْضَطرَّ أن
االنسجاَم هذا يَدَُع وهو قليًال، إال العوامل تلك بانسجام يبايل ال اإلنسان أن والواقُع
األخالق من ب َرضْ عىل العامُّ والرأي والعادة القانون ويحافظ العموم، عىل بنفسه يَْحُدث

واالجتماعية. الفردية الُقَوى مختلف بني التوازن ُعنَْوان هي التي املتوسطة
ال التي العظيمة الُخلقية املصادماُت تبدو تقريبًا وحَدها والروايات املسارح ويف
الذي َهْمِلت حاِل أو ه، أمَّ ج وتََزوَّ أباه َقتَل أنه َعِلم إذ ذُِعر الذي إديپ كحال أحيانًا تُْفَصل

كثريًا. املزعجات تلك بحدوث ملجتمع بقاءَ فال ه، أمِّ بإقناط ألبيه االنتقام عىل ُحِمل
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التي والحياُة ، الحظِّ لحسن األهمية تلك مثُل اليومية الُخلُقية للمصادمات وليس
ُمْعظم ويَُسلِّم تفكرٍي، كبرِي غري من بالحركة عليهم تقيض مجراها يف الناس تَْحِفز

الراهنة. الساعة بتلقينات تهتدي أنفَسهم ويََدُعون بسهولة، بذلك املخلوقات
من يكون قد ما هي عادًة الحياة يف تُصاَدف التي الوحيدُة الُخلقية واملصادمُة
بعيدٍة أسباٍب سوى الفرد لدى وليس املجتمع، ومصلحة الفردية املصلحة بني تناقض
من ذلك، مع للمجتمع، وليس العامة، املصلحة عىل نفسه َوْقف إىل دافعٍة التأثري قليلِة
ومن األمة، يف الثبات درجة ملعرفة ويجب، املصلحتني، تَيْنِك َمْزج بغري ممكن دواٍم
الفردية املصلحُة تمتزج التي الحدوُد الخصوص، عىل ، تَُعنيَّ أن مصريِها، معرفة ثمَّ

ِضْمنَها. االجتماعية واملصلحة
طويلة بحياة النفيسُّ مزاجها ثَبَت التي الشعوب عند إالَّ ا تامٍّ االمتزاج ذلك يكون وال
وعكُس فيه، رومة عظمِة َص تََقمُّ يََرى جنديٍّ أقلُّ كان الرومان سلطان إبَّان ففي سابقة،
الُغُرور من عاطلني فكانوا الرومانيُّ الجنديُّ يحاربهم كان الذين الربابرة حاُل ذلك
أو الشخصية مآربهم سوى إىل ناظرين غريَ العاديني املرتزقة دور فيَُمثِّلون القوميِّ

زعمائهم. مآرب
مصالح عن منهم الواحد يَْغُفل فال الرومان، بمبدأ شبيه مبدأ أيامنا يف ولإلنكليز
ويُعدُّ العظمى بريطانية باسم يتكلم أنه الدوام، عىل يعتقد، فهو ثانيًة، االجتماعية بلده
كتب أجله ُدنُوَّ وأحسَّ القطَب سُكوُت الَكپِْتُن بََلغ فلما ألمته، ممثًال مكان كلِّ يف نفَسه

اآلتية: األسطر من ذلك يبدو كما اإلنكليزية باألمة نفسه فيها ص َشخَّ التي وصيَته

ة الشاقَّ األعمال عىل اإلنكليز قدرَة يُثِْبت الذي العمل هذا عىل آِسًفا لست
إذا ونحن املايض… يف بسالتهم بمثل املوت إىل ناظرين بينهم فيما فيتعاونون

بالدنا. رشف سبيل يف ذلك كان العمل هذا يف حياتَنا بَذَْلنا ما

برشفه بالده رشَف َقَرن قد الشجاع الرائُد ذلك دام ما ُجْهد بال ْت تَمَّ التضحيُة وتلك
. الخاصِّ

بقوانينه يَْفِرض أن يمكنه كان إذا املجتمع أن البال عن يغيب أالَّ يجب أنه والحقُّ
األثََرة نُُموِّ عند زمٍن طويَل محرتمًة القوانني هذه لجعل ق يُوفَّ ال فإنه الزواجر بعَض
باتَِّجاٍه املجتمع ذلك أفراد أخالق تَِسري عندما أي العامة، املصلحة حساب عىل الشخصية
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العامة للمصلحة اإلخالص َضُعف ناقًصا كان ما إذا واالتحاُد مصلحته، التجاه مخالف
يوم. بعد يوًما

غريَ ذلك قلُت كما لألمم عظيمة قوًة العامة باملصالح الفردية املصالح َمْزُج ويََهُب
العنيفة، املشرتكة أحقادهم بفعل الربابرة من قوم لدى امَلْزج ذلك مثُل يَْحُدث وقد مرة،
مدافع عىل بالِحَراب تَنَْقضُّ كانت البلغار من كتائَب أن ذلك ومن قصرية، ملدٍة ولكن
صدورها يف يَْغِيل كان ِلما نصفها؛ بهالك الكتائُب تلك تبايل فال للقنابل القاذفة الرتك
ِطراز من يكون ال الكتائب تلك يف الجنديُّ فعاد قرون، ِة ِعدَّ اضطهاد عن نشأ ِغلٍّ من
مجهول عدوٍّ ِتجاه سياسية رضوراٍت عن َمنُْشوِريَة يف يدافع كان الذي الرويسِّ الجنديِّ
بسبب ألنفسهم االنتقام عىل فعزموا اللعنة فيهم َلت تأصَّ الذين من بل يَْمُقته، فال لديه

الشتائم. من عليهم ُصبَّ ما
تلك عليها تشتمل التي واملصالح املشاعر من أي الوطنية، من يتألف أيامنا ويف
وأمريكة وأملانية إنكلرتة يف والوطنيُة تساورها، التي األمة يف عظيمة ُخلُقيَّة قوٌة الكلمة،
الوطن. عبادة فيها تزول التي األمة نجم يَأِْفل ما عان وَلُرسْ املدافع، من أنفُع قدرٍة عامُل

املختلفة الواحد املجتمع ُزَمِر يف األخالق تكويُن (3)

الُخلُقية القواعد لبعض وامُلْحِدثَة االجتماعية الِبيئَة عن الناشئة الرضورات عن تكلمنا
عنها. املجتمع لحياة ُغنْيَة ال التي

الخصوص عىل الحديثة األزمنة يف — يتألف فهو متجانسة، ِبيئًَة ليس املجتمع ولكن
للمصلحة مباينٌة مستقلة، أخالٌق عنها تَنُْجم ٍة خاصَّ مصالَح ذاِت مختلفة ُزَمٍر من —

األحيان. بعض يف العامة
والكهنوتية الحربيِة االجتماعية، الزَُّمر مختلف لحفظ الرضورية الُخلقية واملبادئُ
الفرد عىل تَفِرض بحيث القوة من هي إلخ، … ناعية والصِّ والتجارية واملالية والقضائية
غريَ بََدْت محدودة ُمْغَلَقًة كانت كلما والزمرُة شخصيته، عن ا تامٍّ تَنَزًُّال األحيان بعض يف

الُخلقية. أعضائها مخالفات ِتجاه متسامحة
األخالق ضعيفي األفراد إىل النظر عند بوضوح لألخالق ة خاصَّ وجوٍه إحداُث ويظهر
امَلْصَفق سمارسة بعض أن ذلك ومن ُزْمَرتهم، شئون يف ُمتََشدِّدين يَبْدون والذين عادًة
الِجدال يمكن التي َفِويَّة الشَّ بعهودهم يُوُفون العادية، الحياة يف املتحللني (البورصة)،
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كلَّ هو عاٍل بصوت اف َّ الرصَّ إىل يُْصِدرونه الذي األمر دام ما حساباتهم تصفية عند فيها
األحيان. بعض يف كبريًة مبالَغ يَُكلِّفهم العهود تلك مثل تنفيذ فإن ذلك ومع منها، يَبَْقى ما
أن املتعذر فمن األخالق، تكوين يف الرضورة شأَن نُبِْرص البارز األمِر ذلك ومن
يجعل عهوده يف يجادل الذي والشخُص الوقت، لضيق امَلْصَفق يف كتابًة العهود تَُصاغ
من إليه أحبُّ فالفقُر ُزْمَرته، من يُْطَرد أن يَُعتِّم فال مستحيًال أمًرا امَلْصَفق يف عمل كلَّ

ذلك.
ذاَت األحيان، بعض يف تكون، — مهيمنة رضوراٍت وليدُة ألنها — الزَُّمر وأخالُق
تتدخل ال القوانني كانت إن القانون، يَْفِرضها التي السلوك قواعد من أعىل وثبات قدرٍة
عىل ٍة ِشدَّ من الزَُّمر واجبات يف ما وعىل تلك، الزَُّمر أخالق رعاية عىل الناس َحْمل يف
العمال أبعد خضوع مقداَر نعلم األمثلة مختلف فمن الغاية، إىل محرتمًة تَِجُدها العموم
إىل األوامر هذه أَدَّت ولو بالخوف، ممزوًجا خضوًعا الجائرة نقاباتهم ألوامر النظام عن

أُْجرة. كلَّ ِحْرمانهم
عىل أي الخاصة، باملصلحة العامة املصلحة َمْزج عىل تقوم األمة قوة أن رأيناه ومما
أو السيايسِّ أو الدينيِّ املعتقد قوة وتَتََجىلَّ ، الفرديِّ األعىل باملثل الَجْمِعيِّ األعىل املثل َمْزج
مجتمعه بنجاح الفرد مباهاة يف أي األعليني، املثلني ذينك َخْلط عىل الفرد حمل يف الُخلُقيِّ
ينتظر أن ناپليوَن لجنديِّ أو الرومانيِّ للجنديِّ كان فما ، الشخيصِّ بنجاحه كمباهاته
كما اإلمرباطور مجَد أو رومة، َمْجَد ينتحل ذلك، مع وتراه، واملوت، والُجُروح املتاعب غريَ
الحقيقة. يف نفسه أَْجل من بل غريه، أْجل من بنفسه يَُضحِّ لم فهو به، ا خاصٍّ كان لو

وفائدته الذاتية مصلحته غري إىل الفرد يَنُْظر ال يزول عندما الَجْمِعيُّ األعىل واملثُل
عن خارجٍة مصلحٍة أَْجل من بنفسه التضحية إىل حافز بأيِّ يَْشُعر فال الشخصية

الربابرة. ُمْرتَِزَقِة من مؤلفًة جيوُشهم كانت حينما الرومان حال هي هذه مصلحته،
يَُعربَّ واليوَم العام، للخري اكرتاٍث عدُم هذا النفس اتِّجاه عن َ ينشأ أن الطبيعيِّ ومن
حينما الدوام، عىل تَبُْدو، التي باملشاعر أي بالالعسكرية، أو لم بالسِّ هذا االكرتاث عدم عن
ينتسب التي الصغرية الزمرة مصلحَة أو الشخصية مصلحتَه األعىل الفرد َمثَُل يَُجاِوز ال

إليها.
ي يَُضحِّ ال الفرد أن فرُيَى للنظر، جالبة ظاهرٌة تشاَهد األخرية الحال هذه ويف
شخصيًة فوائَد الخفيفة، الروادع بعض مقابل يف منها، ينال بل الزُّْمَرة، سبيل يف بنفسه
يقضيه فما نجاتَه، فيه ليُعدَّ يْر الدَّ يف يَنَْزوي الذي امُلتََديِّن شأُن أبًدا، وحَده بها يظفر ال
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وِمثُْل املجتمع، مصلحة أْجل من ال الخاصة، مصلحته أجل من هو التقشف حياة من فيه
مبالني غريَ شخصيٍة فوائَد بغري أعضاؤها يطاِلب ال التي الحديثة النقابية الزَُّمر أمُر هذا

قليًال. إال العامة املجتمع بمصالح
النوُع فأما الزُّمر، أخالق عن الكالم عند مختلفنْي للزَُّمر نوعني نَُعدَّ أن يجب إذَْن،
العامة املصلحة هذه الْخِتَالط العامة للمصلحة املخلصة الزَُّمر من مؤلٌف فهو األول:
وسيلًة الفرد يَُعدُّها التي الزَُّمر من مؤلٌف فهو الثاني: النوع وأما الخاصة، بمصالحها

شخصية. امتيازات ِلنَيْل
بالتدريج العمل توزيع نتائج من ألن وذلك بمكان؛ األهمية من هو التفريق وذلك
للمصلحة مناقضًة خاصًة مصالَح منها واحدة كلُّ يَُحوز التي االجتماعية الزَُّمر زيادَة
بني به تَبَْقى أن الحضاراِت يمكن الذي الوجه عن غافلني نزال وال الغالب، يف العامة
وهو الشخص ِتجاه الدوام، عىل قادًرا، كان وإن فاملجتمع املزاعم، كتلك متباينٍة مزاعَم
ُمَوظَّفي لنقابات أذعنت الحكوماِت أن ُرئي ومما الزَُّمر، ِتجاه ا جدٍّ ضعيٌف منفرد،
تلك من األوىل املرحلة يف نزال ال أننا الواضح ومن واملعلمني، الحديدية والخطوط الربيد
أساطني عىل حني، ذاَت الطبقات، جميع ُزَمِر لتَأَلُّب َمَداها، يَْمتَدَّ أن تَُعتِّم ال التي اإلذعانات
يعيشون الذين السياسة فو ُمْحَرتِ يَُسنُّها بقواننَي عندهم ما تنتزع كي والثروة السلطة

االنتخابية. األصوات بفضل
العامة بلده مصالح عن القادمة املجتمعات يف الفرد يَنَْفِصل أن املحتمل ومن
فال عامٍّ، ُخلُقيٍّ دستور وجود يتعذر فهنالك فقط، ُزْمَرته ملصالح مكرتثًا ا تامٍّ انفصاًال

ُزْمَرة. كلِّ الحتياجات مالئمة كثرية صغريٍة قواننَي سوى الحالة تلك مثل يف يكون
ولكنه االجتماعية، األخالق يف العوامل أعظم من هي التي الرضورَة بَينَّا تقدم وفيما

أهميًة. دونه أنها مع تأثريها لها أخرى كثريٌة عوامُل العامل هذا إىل يضاف
ترى حني عىل وحَدها الرضورات وليدَة األخالُق تظلُّ الحيوانية املجتمعات ويف
ال حوادَث بني خاطئ اشرتاٍك وبنُت خياله ِبنْت هي التي امُلَؤثِّرات بعَض اإلنسان لدى
ال أنه ذلك ومن رضورة، أية تَُسوِّغها ال عادات إىل تَُقوده امُلَؤثِّرات فهذه بينها، صلة
محالفتُهم َضت اْفُرتِ أناس تحريق من كثرية قرون يف حدث فيما مثًال، اجتماعية، فائدَة
يف ُمؤثِّرة أوهام بال ، قطُّ يَِعْش، لم فاإلنسان ُموَلك، مذابح عىل أوالٍد ذبح ومن للشيطان،
وحَدها، االجتماع مقتضيات عن تَْصُدر ال األخالق أن تُبِْرص ثَمَّ ومن بالًغا، تأثريًا سلوكه

أيًضا. أوهامنا عن تَْصدر بل
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األخالق وشأن الفردية األخالق تكوين (1)

الحياة مقتضيات وليدة هي التي الَجْمِعيَّة، األخالق حمايُة إليها امُلوَكِل للقوانني ليس
رأينا. كما وذلك الفردية، باألخالق تُبَاِيلَ أن املشرتكة،

األخالق تكوين عىل تُِعنُي االجتماعية الروادع عن مستقلة مختلفٌة عوامُل وهنالك
الصفات من وكثريٌ اإلنسان، مع تُوَلد التي ِجيََّة السَّ نَذُْكر العوامل تلك أهمِّ ومن الشخصية،
اكتسابُه فيَْصُعب األجداد تَُراث منه يَتَأَلَّف إلخ، … والصدق والِحْلم كالصالح الُخلقية،
الثِّريان يف وما صالحني، بأوالٍد الصالح األُب «يُنْجُب ُهوراَس: قول ومن مصنوع، وجه عىل

حياء.» ذاَت َوْرقاءَ الكارس النِّْرس يَلَد ولن جنسيْهما، عن فناشئٌ قوٍة من والجياد
وشخصية»، وعاطفية عقلية ُمَقوِّماٍت «مجموعة بأنها ِجيَّة السَّ تَُعرَّف الغالب ويف

والسجية. العقل بني تفريقه لَعَدم قليًال؛ إال به يَُسلَّم ال كهذا فتعريٌف
يأتي مشاعَر مجموعة من مؤلفة وهي بالحقيقة، العاطفة دائرة من هي ِجيَّة فالسَّ
ومن رْي، السَّ عىل تُِعنُي ِجيََّة السَّ فإن التفكري عىل يُِعنُي كان إذا والعقُل معه، بها اإلنسان
ولكن الفردية، األخالق يف ثَمَّ ومن السلوك،1 عاَلم يف كبريٌ جيَّة السَّ شأن أن تُبِْرص هنا
األخالق. علماء أشهر ذهب املالحظة هذه وإىل فيها، بالغ تأثري كلُّ يَْعُرس لثَبَاِتها، جيَّة، السَّ
عادًال رحيًما رجًال القلب غليظ من تجعل أن األخالَق «أيمكن ُشوِپنَْهاِور: قال
كاألفاعي إالَّ املوروث ُخبْثه يف الخبيث وما ثابتة، غريزيٌة الُخلقية فالفروُق ، َكالَّ محسنًا؟

ا.» جدٍّ قليًال إال عليهما مما هو وال هي تتخلص فال ة امَّ السَّ وجيوبها بأنيابها
القرون يف الفالسفة أعاظُم مثَله أبَْدى قد الشهري املفكر ذلك أبداه الذي الرأي وهذا
ولكن للرتبية، نتيجًة وال طبيعية ثمرًة الفضيلة «ليست أفالطون: قال فقد القديمة،



الحقائق حياة

«ال وأرسطو: سقراط قول ومن «. إلهيٍّ فبفضٍل ٍل، تَأَمُّ َفِبَال بحيازتها َسِعَد إذا اإلنسان
َحِذرين عادلني ُكنَّا ما فإذا طبيعية، السجايا أن فيظهر ُرذََالءُ، وال فضالءَ نكون أن نقدر

ِوالدتنا.» منذ هذا لنا اتََّفَق إلخ، …
الناس، من فريًقا نرى أن يمكنننا ذلك ومع الرأي، ذلك بغري أقوَل أَالَّ َعَيلَّ ويَْصُعب
الَجْمع فهذا أمره، إىل الفالسفة أولئك يَنُْظر لم يحتمل، ما عىل عدًدا اآلدميني أكثر وهم

توجيهه. فيَْسُهل الرشِّ إىل أو الخري إىل َقِويَّة َمنَاٍح ذات غرِي َهيِّنَة سجايا ذو الكبري
الثابت، النفيس بمزاجهم ويَتَِّصفون الِبيئَة تقلباِت القوية السجايا ذوو ويقاوم
جميع فيَُعانُون متقلبة قابلياٍت ذوو الَهيِّنة السجايا بذوي ندعوهم الذين أولئك أن غري

انقطاع. بال شخصيتهم لتََقلُّب الخارجية املؤثِّرات
ما القومية أخالقها تَُحدِّد فال روحها تستقرَّ لم التي األمم لدى الحالة تلك وتالحُظ

التقلبات. من األحوال عن ينشأ
أن غري أبطال، إىل الَهيِّنَة السجايا ذوي تحويل عىل قادًرا ِمنَْهاًجا ترى ال أََجْل،

الحياة. يف قليًال به ينتفعون ما األخالق من منحهم عىل تَْقِدر الصالحة الرتبية
الضعفاءَ تَْمنَح وهي الطبيعية، الِخَالل ي تُنَمِّ القوية السجايا ذوي عند والرتبيُة
أقىص الناس عن يَْصُدر وَقلَّما إليه، يحتاجون الذي النشاط من فقط، وقليًال قليًال،
أو الرتبية فتُْظِهره املمكنات من فيهم وجوَده يجهلون ما الناس ففي يستطيعونه، ما
االرتقاء عىل يَْقِدرون ما الناس يف البطولة ُسُموِّ من أظهر ناپليون أن ذلك ومن األحوال،

ِقيَاَدتهم. تُْعَرف عندما إليه
بعض فضائل يف يَُرى ِلما تَبًَعا األفراد، قابليات يف تؤثِّر االجتماعية الِبيئَة إن نََعْم،
امُليُول عىل تتغلب أن امُلَؤثَِّرات تلك عىل يَْصُعب أنه غري القيمة، من ومساوئها األعمال
لها، َلْوَن ال التي الَهيِّنَة السجايا أي امُلحاِيدة، الطبائع سوى يف تَُؤثِّر ال وهي الطبيعية،

إليها. األحوال تسوقه ما بحسب الرشِّ سبيَل أو الخري سبيَل صاحبُها فيَْسلُك
املعلوم فمن األفراد، أخالق يف تأثريه بمثل األمم أخالق يف السجايا تأثري ويَتََجىلَّ
الناس، ببعض ة الخاصَّ الفارقة الصفات غرِي للِعْرق، سجايا تَُعدُّ ة عامَّ قابلياٍت وجوُد
باختالف العامة السجايا هذه وتختلف اإلسبان، وَصَلِف الفرنسيني وتََقلُِّب اإلنكليز كعناد
أخالًقا النتيجُة، حيث من توجب، وهي متشابهة، أحوال يف مختلًفا سلوًكا َفتُْمِيل األمم

مكان. كلِّ يف واحدٌة الُكتُب بها تُْشَحن التي املبادئ أن مع متباينة
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عاجًزا الغالب، يف يَبَْقى، النظريَّ األخالق تعليم أن إلثباتنا تكفي كتلك ومالحظاٌت
ِته وِخفَّ الزِّنِْجيِّ أثَرِة ِتجاَه مثًال، عليه، يَْقِدر وماذا ، الطبيعيِّ االستعداد عىل التغلب عن

وَشبَقه؟ وَكَسله
القوانني، تَْدَعمها َجْمِعيَّة أخالٍق إحداث يف الُقوَِّة البالغة االجتماعية، البيئَة أن ونرى

الفردية. األخالق يف ضعيف تأثرٍي ذاُت
العامُّ فاإلعجاُب ذلك، يف ِصْفًرا كونها دون تحول التي هي وحَدها الرأي وقوُة

قليًال. بها املتصفني األشخاص يف الِخالل هذه ي يُنَمِّ الِخالل ببعض
املبادرة، كروح مختلفة فرديًة خصائَص الشجاعة وتقديُر الحربية املعارُك وتَُولِّد
يَئِنُّون الذين الم السَّ ُدعاة يُنِْكر وال إلخ، … املجتمع سبيل يف الفردية املصلحة وتضحيِة
ومالحَم اِريَة الضَّ األجداد وقائَع أن الهمجية وجوه من وجًها املاَيض فيَُعدُّون الحروب من
ينتفع والثبات والصرب كاملبادرة خالل حدوث عن أَْسَفَرت الرحمة الفاقدَة األوىل القرون
ْلم السِّ كانت ولو والتجارية، والصناعية العلمية مشاريعهم يف املعارصون الرجال بها

حضارة. أية بها تقوم ال األثََرِة من رضوٍب إىل ألَدَّْت األجداد رائدَة وحَدها

االبتدائية الفردية األخالُق (2)

طويل، ماٍض من الَجْمِعيَّة، كاألخالق ، تُْشتَقُّ وهي واحد، يوم يف الفردية األخالق ُن تَتََكوَّ ال
الحضارة. باختالف وتختلف

زمن يف تُوَجد تََكْد لم إنها حتى البرشية، أوائل يف الغاية إىل ابتدائيًة األخالق وكانت
كانت فقد األخالق، ُكتَّاب من املجيد الشاعُر هذا يَُعدَّ أن الغريب الَعَمى ومن أومريس،
رضوب عن ِليُْحجموا كانوا فما الدوام، عىل فائرين فيَبُْدون ُمَقاِتِليه عىل تستحوذ األهواء
لرشوط رضوريٌّ هو ما الفضائل من ذلك، مع يمارسون، وكانوا واإلجرام، والعنف الغدر

اآللهة. ومخافة والِقَرى ة واألُْرسَ الوطن وحبِّ كالشجاعة حياتهم
جميع يف يَبُْدو الذي امُلْفِرط االندفاع عيُب هو األُوِمريِيِّ العرص ُمَقاِتِيل يف عيٍب وأهمُّ
الزمن. غرائز عليهم تُْمِليه ما مقاومة عن عاجزين كانوا املقاتلني أولئك إن أي الفطريني،
بعني الَخلَّة هذه إىل فيُنَْظُر الغاية إىل واضحًة تبدو النفس ضبط فائدة وكانت
يعرتفون أُوِمريَُس أغارقة وكان زماننا، يف كما األَقلِّني سوى يمارسها لم وإن التقدير،
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تَْمَدح أن ِمينِْرَڨا أرادت فقد ، َقطُّ يمارسوها لم وإن ا، تامٍّ اعرتاًفا النفس ضبط َخلَّة بقيمة
نفسه.» حركات وَسيُِّد الَحِذر الزعيُم ذلك «إنك له: فقالت إيتاك يف صادفته حينما أوليَس
محلُّ فإنها األمم ُمْعَظم لدى ببطء إال تَُعمَّ لم الُخلُِقيَّة الفضيلة تلك كانت وإذا
الزمن وإنكليَز القديمة القرون روماَن وَكأن ُمَكرًِّرا، أقوُل كما مكان كلِّ يف كبري تقدير
يجمع أن من نفَسه يَْضبُط أن باملرء «أَْجَمُل ُهوَراَس: قول ترديد عىل ُمتَِّفُقوَن الحديث

َقبَْضته.» يف وإسبانية ِليبْيَة
تبدو كانت فقد اآلدميني، أخالق لتفوق أُوِمريُس زمن يف اآللهة أخالق كانت وما

عرصها. ألخالق صورًة هذه كانت أن الطبيعيِّ ومن وشهوة، وِحْقٍد أثََرٍة ذاَت
ِقْسًما َوَقَف أُولِيَس أن األُوِديِسه من ونَْعَلم النُّذُور، إىل تَوَّاَقًة تبدو كانت اآللهة وتلك
عىل فيلوُمها الوثنية لآللهة االحرتام قليَل أفالطوُن وكان القرابني، عىل وقته من ا ُمِهمٍّ
ومن جيل كلِّ يف املؤمنني أن يََرْوا أن أفالطون خلفاء واستطاع بالعطايا، إغوائها سهولة
غريَ كان ما إذا فاإلنساُن السماء، آلهة الستمالة تلك غريَ أخرى ُطُرًقا يتخذوا لم دين أيِّ

شاكلته. عىل آلهتُه كانت ُخلُِقيٍّ

الفردية األخالق تكوين يف املنفعة شأُن (3)

بها استُْشِهَد التي املنفعة شأن يف باختصار البحث إىل آنًفا املعروضُة املالحظات تَُؤدِّي
األخالق. تكوين يف كثريًا

يلوح، كما املبتذلة الحقائق من هو املنفعة عىل تقوم االجتماعية األخالَق بأن والقوُل
َعرَّض حرمتَها انتهك ما إذا فهو القواننَي، الفرُد م يَْحَرتِ أن للفرد الواضح النفع فمن
األساس ذلك عىل الفردية األخالق بقيام يقال أن الخطأ من ولكن للعقوبات، نفسه

. النفعيِّ
فاضًال يكون بأن الفرَد سقراط، زمن منذ بها بُرش التي النفعية، األخالُق توِيص
اإلنكليز فالسفُة تقريبًا، يَُعلِّمه، ما وهذا املوانع، واجتناب املنافع من الفضيلة يف ِلما

ِجيْمس: ِويْليَم قال املعارصون، الذرائع مذهب وأصحاُب السابقون

تقريبًا. النافع هذا َوْجه كان مهما َسرْينا، يف نافٌع هو ما عىل العدل يقوم

يف يحكم الذي من ولكن نافع، هو ما عىل التعريف، هذا بحسب العدل، ويقوم
الحاكم؟ هو املجتمُع أم الفرد أفيكون النافع؟ اليشء
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الفائدة، من فيها يَِجدونه ِلما نافعة أموًرا إليهما وما والقتَل َق َ الرسَّ املجرمون يَُعدُّ
له. رضر من فيها يَِجُده ِلما األعمال هذه مثَل املجتمُع ويَْقَمع

وتكون له، خاضًعا الفرد دام ما — واضح هو كما — املقياس هو وحَده واملجتمُع
فيه. ِجدال ال مما املجتمع لتعاليم إطاعًة ذاك، إذ املنفعة،

اتخذ ما إذا والفرُد الفردية، األخالق موضوع يف يتوارى االجتماعيَّ الَقْرس أن بَيَْد
ومن ا، تامٍّ َعَطًال األخالق من عاطًال كان أو هزيلة أخالق ذا كان له وحيًدا دليًال منفعتَه
أن يَْعَلم فكلٌّ السعادة، إىل تؤدي ألنها الفضيلة؛ يمارس أن عليه يجب إنه يقال أن العبث
السعادة. ضدَّ ِكفاًحا الغالب، يف تتضمن، وأنها وقت، كلِّ يف السعادة تُوِجب ال الفضيلة
متينة، أخالٍق أيَة يُْحِدث ال وهو بسهولة، وثيقة أَثََرًة يُوِرث َفة ْ الرصِّ املنفعة ومقياُس
وثروتهم، بأوقاتهم كثريين أناٍس تضحية ِرسُّ هاديًا الشخصية املنفعة اتخاذ يف وليس
يف ومغامِرتهم ، الغضِّ فكرهم زناد َكَقْدح نبيلة؛ غاياٍت سبيل يف الغالب يف وبحياتهم
أن ويمكن إلخ، … املوت من ألمثالهم إنقاذًا للهالك نفوسهم وتعريض َخِطَرة، أسفار

. َقطُّ الرئيَس َسرْيها عامل تكن لم األَثََرَة، أي املنفعة، إن اإلنسانية، لرشف يقال،
َكَكنَْت الدوام، عىل الفالسفة بعض عند كانت النَّْفِعيَّة أن يُْدَرك أن إذَْن، السهل، ومن

لألخالق». «إنكاًرا مثًال،
وحَدها املنفعة تكون أن يف بالضبط، هي، الدينية األخالق يف الضعيفة والناحيُة
جهنم؟ ويجتنب بالجنة يفوز أن من بالحقيقة، للفرد، أنفُع يشءٍ وأيُّ سلوك، عامَل
الالهوت علماء لدى النفعية واألخالق الفالسفة لدى النفعية األخالق بني الوحيد فالفرُق
اآلخرة. الحياة يف تجعلها الثانية: وأن الدنيا، الحياة هذه يف السعادة تَْجَعل األوىل: أن هو

الفردية األخالق تكوين يف الالشعور شأُن (4)

عدوِّه، قتل يف الشخص عند الخري فكان قلنا، كما الغاية إىل ِفْطِريًَّة األوائل أخالق كانت
عدوُّه. يقتله أن يف عنده الرشُّ وكان

سبيل يف الرضورية القواعد بعض ففرَضت املشرتكة بالحياة الرضورات وَقَضت
والدينية املدنية القوانني َقت وُوفِّ رويًدا، رويًدا االجتماعية األخالق فتكاملت العامة املصلحة
جعل عن قرون ِعدَّة يف امُلَكرَّر الرادع عملها أسفر شديدٍة بزواجَر األخالق هذه لتوطيد
بالتدريج. سهًال أمًرا ثَمَّ ومن بالتدريج، شعوريٍّ غريَ أمًرا االجتماعية القواعد مراعاة
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قياُم ، َقطُّ التقدم هذا بغري حضارة تَُقْم ولم ، االجتماعيِّ اإلنسان تقدم عن ونشأ
إال االحرتام بعَض تُْحَرتم ال شعورية أخالٍق مقام َعنَاء بال مقبولة شعوريٍة ال أخالٍق

الغاية. إىل شديدة بعقوبات
التي الفردية األخالق يف أيًضا صحيٌح االجتماعية، األخالق يف صحيٌح كهذا، وتطوٌر
كان علينا الحقيقيَّ املهيمَن كان إذ الالشعور وهذا الالشعور، دائرَة بدخولها ن تَتََكوَّ
عناء بال يَتِمُّ الذي الباطنيُّ األدب يَِحلُّ فهنالك بمكان، األهمية من مالئمة برتبيٍة تكوينه

املفروض. الخارجي األدب محلَّ
العقلية املناهج بعض إيحاء من أَْسنَى وهي — طويل زمن منذ التَّْجِربة وأثبتت

. الشعوريِّ غريُ النظاُم بها يَْرَسخ التي الوسيلَة — العرصية
جميع يف الرتبية عىل املسيطر النظام ُ مبدأ هو الالشعوري النظام تكوين ومبدأ
عىل املبدأ ذلك يقوم وال عظيم، شأٌن الشعوريِّ لغري يكون حيث ناعات والصِّ الِحَرف
إىل العمل هذا فيَُكرَّر فعًال، يُْعَمل ما عىل يقوم بل نظريٍّا، تعليًما يُْعَمل أن يجب ما تعليم
الِپيَانُو عىل العازُف يكتسب الوجه هذا فعىل ، شعوريٍّ غريَ آليٍّا أي عناء، بال أمره يَتِمَّ أن

أَْسلحته. استعمال كيفيَة الجنديُّ ويكتسب َصنَْعته، مزاولَة
بعقلهم فرَيَْونها، الجنديِّ تربيِة دقائَق مختارين، الخبريين، غريُ الباحثون وينتقد
أو الثُّْكنَة يف بها يُْؤتَى التي لة امُلَفصَّ الحركات تلك نَْفُع ما فيسألون: مفيدة، غريَ القصرِي،
َصفِّ رضورة نَْفُع وما املوزونة؟ الُخَطى تلك نَْفُع وما ؟ امُلَعنيَّ النظام ذلك عىل الحقل يف
— الحركات هذه جميع نتيجة إن الخ. … يتغري؟ ال ثابت وجٍه عىل الكتيبة يف يشء كلِّ
وما وامِلنهاج والضبط ة قَّ الدِّ يف عاداٍت الرجل إىل إدخالُها هي — الظاهر يف املفيدة غرِي
تَتَِّفق أن تَُعتُِّم فال فيه الالشعور دائرَة دخولها إىل تكراُرها يؤدي التي األمور من ذلك إىل

بعناء.2 له تَِتمُّ كانت أن بعد عناءٍ بال له
االجتماعية أو الفردية األخالق جميع إن يقال: بأن السابقة املبادئ تلخيص ويمكن
، شعوريٍّ غريَ يصبح أن بعد إال يُْحتََمل ال َقْرسٍ عىل تنطوي األمر، بدء يف ُعْرس عىل تنطوي
له وُحقَّ اندفاعاِته أُْلُعوبََة يكون ال الرجل عاد الشعوريِّ غريُ النظاُم هذا َحَدث فمتى
َردٍْع كلَّ لَطْرِحه حريتَه يعتقد وهو ، والفوضويُّ بالحقيقة، نفسه َسيِّد إنه يقول أن
التي الشجر كورقة فيَِسريُ حقيقية حرية أية من عاطٌل فقط، الندفاعاته والنقياده جانبًا

الريح. تَُحرِّكها
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الفردية لألخالق ِمثَاِيلٌّ ُعنَْواٌن بالرشف الشعوُر (5)

شعور إنها يقال بأن واضًحا األخالق عن التعبري يَُكن الفردية األخالق عوامل تكن مهما
بالرشف.

بعض بها يُْجتَنَب التي الشخصية الكرامة إىل باالحتياج األخالق تَُعرَّف أن ويمكن
املرءِ لُحْرمة ِحْفًظا وذلك ملصالحنا، منها املخالفُة حتى أخرى أفعاٌل بها وتُْؤتَى األفعال،

أمثاله. وُحْرَمِة
عن مستقلًة األعماُل هذه تظلَّ أن هو الرشف باسم تُنَْجز التي األعمال ُمَميِّزات ومن
الرشف وِحسُّ الرشف، لِحسِّ ُمْمِسًكا الُخلُقي الرادُع فيكون الغالب، يف القوانني أحكام
الرشف موضوع ويف بدرجات، القوانني زجر من أقوى غدا النفوس يف َرَسخ ما إذا هذا

الَحتِْميَّة. امَلُقوالت عن الكالُم يمكن وحَده
بحيث القوة من تكون قد الدِّعامة هذه ولكن للرشف، كبريٌة ِدعامة هو العامُّ والرأُي

َريْب. ال امُلنَْجز العمل يُْجَهل فبذلك االستحسان، يف أمل كلِّ عن خارجًة تَُؤثِّر
ناميًا العسكري الرشف ترى فبينما الشعوب، باختالف بالرشف الشعوُر ويختلف
الرشف بلغ وقد مثًال، الصينيني لدى العكَس ترى اليابانيني يف قليًال التجاريَّ والرشَف
بال نقوًدا معه األمريكية املصارف أرباُب يُِدينُهم ما القوة من الصينيني يف التجاريُّ
قبل مات إذا امَلِديَن بأن لُوثُوقهم وذلك األرباب؛ هؤالء َحذَر من الرغم عىل ضمان،

الرضورة. عند وأصدقاؤه تُه أُْرسَ املبلَغ أَْوَفت االستحقاق
نُُموِّه، ة ِشدَّ عند وطيدة أخالًقا األمة هذه مَلنْح يكفي أمٍة لدى بالرشف والشعوُر
الُخلقيَّ اليابان دستوَر كانيتو األستاذُ يَُعرِّف كيف فإليك ذلك، عىل مثاًال الياباَن ونورد

بالبُوِشيُدو: املعروَف

ويقوم س، ُمؤسِّ بأيِّ يفاخر ال وهو ذلك، من أبعد هو بما البُوِشيُدو يُوحي ال
به تَُعدُّ فالشجاعُة َسيِّئة، كلِّ من بالخجل الغريزيِّ الشعور عىل األْسنَى ُمؤيُِّده
والعدالة االستقامُة وتَُعدُّ اإلنسان، واجبَي والصربُ اإلقدام يَُعد وبه فضيلة، أعىل

النبيلِة. النفس ِصَفَة الرِّْفق ويَُعدُّ الحقيقية، للبسالة مالزمتنْي

العظمة من القوة هذه بلغت فقد الدستور، ذلك قوة إلثبات التعريف ذلك يكفي وال
من َسِمْعُت وقد رشفهم، َمسَّ اعتقدوا ما إذا االنتحار يف األشخاص معه يََرتَدَّد َال ما
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عليها تَْقِبض تجارية سفينٍة ُربَّاَن يَِشنُي مما أن التمدن، من كبري جانب عىل يابانيني،
ينتحر. لم إذا ُمَدرََّعٌة

الطبقات باختالف يختلف الشعوب باختالف تََحوَُّله أبرصنا الذي والرشُف
الخاصُّ ُفه َرشَ والطبيب اف َّ والرصَّ والقايض الجنديِّ من فلكلٍّ أيًضا، وامِلَهن والطوائف
رشف سوى األخالق من لديهم ليس كثريون أشخاٌص وهناك بانتهاكه، يَْسَمح ال الذي

ُزْمَرتهم.
تلك من إليها االنتقاُل أُريد ما إذا الخاصة األحوال لبيان يكفي ضخم كتاٌب يكاد وال
اإلكلريوس، سلوك قاعدُة منها يتألف التي القديم الُخلقيِّ الالهوت ء أَِدالَّ فمن العموميات،
الخصوص، عىل ونَذْكر، عظيمة، مجموعاٌت تتألف ، اللِّيُغوِريِّ أَْلُفونْس الِقدِّيس كدليل
إليهم امُلوَكَلة املرشدين سوى تنفع ال فهي پَْسكال، بإْقِليميَّات اشتهرت التي الدقائَق تلك

املريضة. الُعبَّاد شيوخ وساوس تَْهِدئَُة
بايه: مسيو قال فقد للربهنة خاصًة مناهَج يَتَِّخذُون املتكلمني أولئك إن ثم

يجوز ال بأنه يقول الذي املطلق ِديِّ التََّشدُّ املذهب بني الالهوت علماء عند يَُميَّز
بالرأي باالكتفاء يقول الذي ِيصِّ َخُّ الرتَّ واملذهِب وثيًقا، كان إذا إال الرأي انتحاُل
واملذهِب ا، جدٍّ املحتمل بالرأي باالكتفاء يقول الذي املتوسط واملذهِب املحتمل،
القائل واملذهِب املخالف، الرأي من أكثَر املحتمل بالرأي باألخذ القائل االحتمايلِّ
القويِّ الرأي باتخاذ القائل واملذهِب احتماًال، املتساوينْي الرأينَْي أحد بانتحال
إنه أو احتمايلٌّ هو أَْلُفونُْس والقديُس متانًة، غريه دون كان ولو االحتمال
قائٌل احتمايلٌّ ِكلريُمون والهوُت احتماًال، املتساوينْي الرأينْي أحد بانتحال يقول

احتماًال. الرأيني أقلِّ انتحال بإمكان

كثريًا أقوَم ليست الالهوت علم عىل القائمة األخالق أن إلثباتنا تكفي الشواهُد فهذه
خارج تصبح أن بعد إال قلُت، كما تقوم، ال واألخالُق العقل، عىل القائمة األخالق من
تَُماَرس فقط، فهنالك، الغريزة، دائرة ثَمَّ ومن الالشعور دائرَة بدخولها الربهنة دائرة

عناء. بال
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هوامش

السجية بني الفرق فهم يحسنون الذين هم الخصوص، عىل العمل، رجال (1)
بعض للعقل ويكون العقل عىل السجية تستحوذ «عندما مارمون: الجنرال قال والعقل،
بغري السجية عىل العقل يستحوذ وعندما بلوغه، يف ويؤمل معني هدف إىل يسار االتساع
يف جديدة بوجهة املسائل إىل الواسع العقل لنظر انقطاع بال والوجهة والخطط الرأي
من االتجاهات مختلف بني اإلنسان لتذبذب التقلبات تلك يف اإلرادة تدخل ولوال آن، كل
الغالب، يف عنه، يبتعد الهدف من يدنو أن من بدًال وهو منها، واحد عىل يستقر أن غري

مارمون). للجنرال العسكرية النظم كتاب (من فيضل.» برتدده
الطبعة من أقتطفها التي اآلتية األسطر من آنًفا املعروض املبدأ فائدة تتضح (2)

الرتبية»: «روح كتابي من عرشة الخامسة

نرش الذي القوي املمتاز املبحث يف الكتاب أحد رأيه عن يعرب كيف إليك
سنة مايو من ٨ يف الصادر (اإلنكليزية) العسكرية البحرية الجريدة عدد يف
به جاء الذي التعريف من أفضل للرتبية بتعريف قط أحد يأِت «لم :١٩٠٩
الالشعوري»، إىل الشعوري إدخال فن هي الرتبية «أن وهو: لوبون غوستاف
أساسيٍّا ركنًا اإلنكليزية العامة الحرب أركان رؤساء اتخذه الذي هو املبدأ وهذا
حاجة ذوي ترانا التي العسكرية الرتبية يف والعمل الرأي بني وحدة إلقامة
هذا تطبيق أمر الغاية إىل حسنًا عرًضا الكتاب هذا ويعرض إليها.» ملحة
الغريزة، أن ا تامٍّ إدراًكا أدركوا الذين اإلنكليزية الحرب أركان تعاليم يف املبدأ
العقيل تحويل الرضوري من وأن القتال، ميدان يف تسري التي هي العقل، ال
ومن الرسيعة، األوامر تصدر الالشعور فعن خاصة، تربية وفق الغريزي إىل
وفق غريزيني أمرين الرأي ووحدة الرباعة تصبح أن «يجب الكاتب: هذا قول

القول. هذا من أطيب قول فال مالئمة»، تربية
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األول الفصل

العقلية الفلسفات

العقليني الفالسفة قدماء لدى الحقيقة مبادئ (1)

سنة، آالف ثالثة منذ يفعلوا، لم وهم قليلة، الحقيقة مبدأ يف الفالسفة أبداها التي اآلراءُ
مبادئهم. خالصة من بسهولة ذلك يظهر كما واحدة، نظرياٍت تكرار سوى

بضع يف الفلسفية املناهج مختلف تاريِخ َعْرُض يُحاَول أن الِقَحة من يبدو وقد
تظلُّ املرسومة مبادئها فإن الغالب يف ًدا ُمَعقَّ كان إذا املناهج هذه بناء أن غري َصَفحات،
أُُطٍر سلسلة من املؤلفة الضخمة الهند بمعابد املناهج هذه وتقاس الغاية، إىل موجزة
املرهوب، اإلله صورة عىل مشتمل ِمْحَراٌب األُُطَر هذه ويتوسط واحد، مركٍز ذاِت واسعة

النافذة. باآللهة لإلحاطة إال تحتويه التي العظيمة األُُطر تنفع وال
اكتفينا الفلسفيِّ الفكر معابد لتزيني تَنَْفع التي األُُطر عن أَعرضنا ما إذا ونحن

األجيال. ُغُضون يف الحقيقة من تََكوَّنَت التي املبادئ الستخالص قليلة بَصَفحات
َسيٍْل يف تجري الحوادَث يََرى اإلِفيِزيُّ ِهَرْقِليُت كان قرون بِعدَّة املسيح ظهور وقبل
َكرَّره ما بعينه وهذا إياها، تَُكون ولكنها إيَّاها ليست ويراها الحركة، مستمرَة أي 1، أبديٍّ

املعارصين. الفالسفة من وكثريٌ ِهيِغُل بزمٍن بعده
وليس منها، أقدَم حيواناٍت من املوجودات جميع باشتقاق يقول أناْكِزيمانْدر وكان

الحارضة. التطور نظرية تقوله ما هذا غريَ
يقول: پروتاغوراس وكان الحقائق، ال الظواهر، نَْعِرف بأننا ح يَُرصِّ پاْرِمينِيد وكان
له، األشياء تَبْدو به الذي املظهُر أي نفسه، حقيقُة هو بالحقيقة اإلنساُن يَْدعوه ما «إن
هذه توسيع غري َكنُْت يَْصنَع ولم حقيقة»، أية تَِجد لم الشخيصَّ اإلدراَك هذا َعَدْوَت فإذا

األقوال.



الحقائق حياة

يف يشء يُوَجد لم أنه — بعد فيما ِليبْنِتُْز اعتقد كما — يعتقد ِديُموْقِريط وكان
إليه توحيه ما عىل شخص كل عند الحقيقة تقوم فبذلك نا، حواسِّ يف يكون أن قبل عقلنا

ه. حواسُّ
ولكن واضح، هو كما املبادئ تلك إىل مهمة رشوًحا املعارصون املفكرون ويُِضيف
الروح تكون أن بالذكر جدير هو ومما األساسية، األفكار يف شيئًا وا يَُغريِّ أن غري من

أَْو. الشَّ ذلك بََلَغت قد التَّْجِربة، َعْوَن ُحِرَمت وقد البرشية،

املعارصين العقليني الفالسفة لدى الحقيقة مبادئ (2)

مصدريْن ذاُت الحقيقة َحْوَل الفالسفة أعاظم مبادئَ أن املنطق لُوُجوه بتقسيمنا نُبِْرص
. ودينيٌّ عاطفيٌّ واآلخر: عقيلٌّ، أحدهما: مختلفنْي:

وكانت عَرش، التاِسَع القرن حتى النهضة عرص منذ العقلية للنظريات الحكم وكان
أيامنا يف ثانيًة الظهور إىل عادت ثم تماًما، ُهجَرت قد العقيلِّ املصدر من امُلَجرَّدة املناهج

. الِوْجدانيِّ املذهب باسم سيما وال مختلفة، بأسماء اًة ُمَسمَّ
أشدُّ فيشتمل ذلك، مع مطلًقا أمًرا عقلية وال عقلية إىل الفلسفة تقسيُم وليس
ويف منها، ُمْشبََعًة َكنَْت فلسفَة فتَِجد الدينية، العنارص من كثري عىل عقليًة الفلسفاِت

العقلية. الرباهني بأدقِّ يأتون الِوْجدانيِّ املذهب أنصاَر ترى الغالب
النهضة، عرص منذ ِصيَغْت التي الفلسفات مصادر مختلف بني التفريَق ولنَْطَرح

ممثليها. أهمِّ مبادئ يف باختصار وْلنَبَْحث
أفكار يف تأثريًا العقليني الفالسفة أكثر من وَكنَْت وِديَكاْرت ِبيَكَن َعدُّ يمكن أََجْل،

املرسومة. بالحقائق تأثريهم من أكثر بمناهجهم أثَّروا أنهم غري الناس،
الوسطى القرون فلسفة جميع عىل ثَمَّ ومن ًة، ُحجَّ القدماء اتخاذ مبدأ عىل ِبيَكن َحَمل
الكتب، تفسري من أنفُع د َصُّ الرتَّ أن فبنَيَّ أرسطو، نظريات تكرار عىل تقترص كانت التي
بأن املقاصد بعُض الطبيعة إىل بها يُْعَزى كالتي قبًال بها امُلَسلَّم اآلراء من الَحذَر ونََرش
به، أوىص ومما النور، لنا لتََهب ُخِلَقْت فِألَنَّها تُِنري كانت إذا الشمس إن مثًال، يقال،
الفيلسوُف هذا يََرى التي الطبيعة، بعد ما وأما العامِّ، إىل الخاصِّ من يُنْتَقل أَالَّ أيًضا،
لم الذي اإليمان َحْقل إىل يُْقِصيها فإنه الدوام، عىل بعينها دائرٍة َحْوَل تَُدور أنها الكبري

. َقطُّ منه تَْخُرج
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ُهوبس فكان أيامنا، إىل فدام إنكلرتة َعمَّ أن الطبيعة بعد ما من ِبيَكَن نفور يَْلبَث ولم
أن فريى وحَدها، بإحساساتنا األشياءَ نَْعِرف إننا آنًفا، ذكرناه قديًما رأيًا ُمَكرًِّرا يقول:
يُْعتَقد بل موجوًدا، يكون أن يمكن ال إليه ما أو اإلله أو كالروح محسوًسا يكون ال الذي
إىل إحساساٍت بَضمِّ فنَُفكِّر إحساساٍت مجموعُة هي البرشية الروح وأن فقط، وجوُده
الحقيقيَّ الَكْون وأن نا، حواسِّ بواسطة الخارجيِّ العاَلم من فينا ُموَدعة بأوهاٍم أي أخرى،
إحساس، من ُمْقتََطعٌة أي إحساس، نتيجُة هي األفكار وأن األبد، إىل لدينا مجهوًال يظلُّ

األخالق. أساس هي املنفعة وأن
بوضوح، تُْرَسم كانت الحديثة الفلسفة خطوط أن إىل املخترصة املالحظات تلك وتدلُّ
أكثَر بِمنْهاجه البالغ األثَُر له وكان عَرش، السابَع القرن يف ممثليها أشهَر ديكاْرُت وكان
أن فقط، ٌ بنَيِّ هو ما به نعتقد أن يجب الذي العقيلِّ، مذهبه شأن من وكان بفلسفته، مما
بالعكس، تسويَغه حاول ما ردِّ إىل أي ، أُْعُجوِبيٌّ هو وما دينيٌّ هو ما َرْفض إىل يَْحِفزه
وما وِحْلِمه، بالخالق االعتقاد عن الدفاع يف ُجْهًدا يَأُْل لم مة الَعالَّ الفيلسوف هذا ولكن
وعىل له، َحدَّ ال كامل بموجوٍد القائل املبدأ عىل قام فقد هللا وجود حول الرباهني من أقامه

الحارض. الوقت يف َضْعُفه يَبُْدو مما لألسباب سبٍب وجود رضورة
قيل التي املناهج عن آنًفا قلناه ما غ يَُسوِّ الدينية الناحية من ِديكارت فلسفة يف وما

كثرية. دينيٍة عناَرص عىل تشتمل أنها مع َفٌة ِرصْ عقليٌة إنها
الوقت يف وحَدها تُْقبَل ال التي هي ِديَكاْرت فلسفة يف الدينية النواحي وليست
يف وآراءَه الحيوانات بآِليَّة الفيلسوف هذا قوَل أيًضا، عنه، يَُداَفع ال مما إن بل الحارض،

إلخ. … باإلرادة الِفْكَر وخلَطه للعواطف وتقسيَمه الحرية
ليس الفكر فوضوُح كمقياٍس، البََداهة يف نظريته عن ذلك من بأكثَر يناَضُل وال

الفكر. هذا لحقيقة ضمانًا
فقد ا، جدٍّ جريئًة له كثريٌة آراءٌ بََدْت مسيطرًة، التقاليُد كانت حني ِديَكاْرَت، زمن ويف
أبًا ديَكاْرت غدا وهكذا ذاك، إذ املهيمن السلطة مبدأ رفض إىل بالحقيقة، تَُؤدِّي، كانت

الحديث. العقيلِّ وللمذهب الحديث الشكِّ ملذهب
ِبَسرْيه مِلنهاِجه إخالصه َعَدَم — َفاِغيه الحظه كما — أَثْبَت قد يكون أن يف َضرْيَ وال
يشء بكلِّ يؤمن صار «إنه ِقيَل: أن الصواب من كان فإذا عقله، بَِديِهيَّات يف خياله وراء
هذا فكان ، كَّ الشَّ يَْحتَِمل ال الالهوت علم كان حني َشكَّ فإنه يشء» كلِّ يف شكَّ أن بعد

. الدينيِّ السلطان ِنري من تََحرََّرت التي أفكارنا عىل أهميته َفْهُم يَْعُرس عظيًما تقدًما
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عىل ساروا خلفاءه أن إىل النظر عند الخصوص، عىل ديَكاْرَت، شأن عظمُة وتَتَجىلَّ
َفتَحها. التي الواسعة الطريق

آنًفا، ذلك ُقْلُت كما معارفنا ِنْسِبيَّة كشف من أوَل َكنُْت يكن ولم أولئك، أشهُر وَكنُْت
، َقطُّ يَْحُدث، ولم قبله، ظهروا من منطق يفوق بمنطٍق النِّْسِبيَّة تلك إثبات يف إبداعه وبدا
— واملكان الزمان َحْوَل منها دار ما سيما وال — مبادئنا أََهمَّ أن حرارته بمثل أُثْبت أن
أن املتعذر فمن فكرنا، وليُد َكنَْت، عند هو، نَْعِرفه الذي والعاَلم إدراكنا، بوجوه ُمَقيٌَّد
إال الطبيعَة يبرص ال فاإلنساُن اإلدراك، بواسطة املنظمة التَّْجريب ُمْعَطياِت حدوَد نجاوز

بروحه.2 ُمَحوَّلًة الطبيعة من تأتيه التي باالنطباعات
لكان امَلْحض» العقل «انتقاد كتابه: يف املرسوم التعليم هذا عند كنُْت َوقَف ولو
دينية نفسيًة — عرصه رجال كجميع — َوِرَث املشهوَر املفكَر هذا ولكن َمْحًضا، عقليٍّا
عىل أعان قد الكتاب وهذا العميلِّ»، العقل «انتقاد كتابه: فوضع يُْرِضيَها، أن عليه كان
الدينيِّ واملنطق العقيل كاملنطق الواحدة، النفس يف للمنطق أنواٍع ِد تنضُّ إمكان إثبات
نظرياٍت ظهوُر األنواع تلك عن فنََجم آخر، كتاب يف ْلُت فصَّ كما وذلك الخصوص، عىل

متناقضة.
العاِلم َعمَل منتحًال العقيلِّ املذهب عن العميلِّ» العقل «انتقاد كتابه: يف كنُْت وأَْعَرَض
يف الحرية هذه لرضورِة أحراٌر أننا مفرتًضا األخالق أُُسس عن فيه تكلم فقد الالهوتي،
لم إذ والعقاب والثواُب العقاب، أو الثواب من بُدَّ ال أنه كنَْت وعند ، الرشِّ أو الخري اختيار
َحاِكم، لُحْكم تَْخَضع لكي وروُحنا آخرة، حياة يف يكونا أن َوَجب الدنيا هذه يف يتحققا

إذَْن. خالدًة تكون أن وجب
هللا. وجود عىل قاطًعا دليًال لَكنَْت والعقاب الثواب رضورُة وبََدْت

آخر، فصل يف ذكرناها التي الدينية املبادئ لتلك كثريين مدافعني تَِجد ال واليوم
هللا وجود بوجوب مدافعني يقولوا أن يستطيعون الذين هم وحَدهم الالهوت فعلماءُ

أخالق. عاَلَم العاَلُم ليكون
واحد إلٍه وجوَد اعتقادهم مع سلك مما أكثر العقيلِّ املذهب سبيَل َكنَْت خلفاءُ وسلك
قاله ومما فلسفتهم، من عمليٍة نتائَج استخراَج مثله حاولوا قد وهم الوحَي، وإنكارهم
الخاصة، اإلرادة محلَّ العامة اإلرادَة األمر، نهاية يف نفسه، يف َسيُِحلُّ اإلنسان أن ِهيِغل
إال الحرب يف الشعب انتصارات وما إليها، الصغرية الدوَل تَُضمَّ أن القوية الدولة فعىل
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هذا عند والحرُب، حقوَقه، تَُعنيِّ الشعب هذا قوة ودرجُة الشعب، هذا أفضلية عىل دليٌل
. أبديٌّ أمٌر الفيلسوف،

فكان األملانية، السياسة يف كثريًا أَثََّرت خلفاِئه ونظرياِت ِهيِغل أفكار أن املعلوم ومن
عىل تَْحِمله كانت املنفعلَة ُشوِپنَْهاِوَر طبيعة أن غري ذَبٍْح، َح َمْرسَ العاَلَم يَُعدُّ ُشوِپنْهاِور
داعيًا الُعنِْف بأخالق فقال ِنيتِْشه تلميذه ذهب هذا عكس وإىل والزهد، بالتََّجرُّد القول
أن ِنيتِْشه وعند العبيد، بأخالق منها، ُشوِپنَْهاِوُر يَْدنو التي الزهد، يف النرصانية األخالَق

بالفلسفة. يختلط الدينيَّ الشعر
غري الدينية، املناحي من ُمْشبَُعون آنًفا املذكورين الفالسفة أن الغالب يف ترى ومما

الدوام. عىل عقلية أدلًة ينتحلون أنهم
إىل نظر غري من العقلية الرشوح فوُز العقيلِّ املذهب نحَو رْي السَّ ذلك عن ونشأ
وِهْلڨيْسيُوُس وأُْلبَاُخ وِديِدُرو ڨولتريُ وظلَّ لطبيعتنا، املالزمة والعاطفية الدينية العنارص
و ُروسُّ وكان وحَده، العقيل املذهب أنصار من عَرش الثامَن القرن فالسفة وجميُع وُكنِْديَّاُك

ذلك. يف النادرين الُكتَّاب شواذِّ من
أساس عىل املجتمع تجديد محاولة إىل الفرنسية الثورة أيام العقلية النظريات وأدَّت

معلوم. هو كما جديد
ُمْعظم عىل العقلية الفلسفُة استحوذت َفَشٍل من املحاولة هذه به ُمِنيَت ما وعىل

العقل. بأنوار أسالفهم ِثَقَة وِرينَاُن َوتنُِي ُكونُْت فشاطر عَرش، التاسَع القرن
َعْجز بََدا زاد كلما طبيعتنا عنارص بأهمِّ الفلسفيِّ العقيلِّ املذهب استخفاف ولكن
الالعقلية الفلسفات انتشاَر هذا فأوجب النفسية، املسائل بعض تفسري عن املذهب هذا

قليل. عما فيها سنبحث التي

هوامش

القول هذا أجد لم ولكنني يجري»، يشء كل «إن قوله يف هرقليت فكر يلخص (1)
الفيلسوف. هذا آثار من إلينا انتهى فيما

كتابه يف كنت «ذهب كنت: لفلسفة الشليه، مسيو الفلسفة، أستاذ تلخيص إليك (2)
يأتي: ما إىل املهم

ليس الباطني شعورنا وعالم الطبيعة أو الخارجي العالم أي نعرفه الذي العالم إن أوًال:
بعينها. لألشياء ال لنا، تبدو التي لألشياء أي للحوادث، أنظمة سوى
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أنفسنا، يف هو والزمان، املكان أي الحوادث، تلك بها تبدو التي الصور مصدر إن ثانيًا:
الحواس. عن الناشئة املادة عىل تفرضه التي هي والروح

أن بعد تفكري، موضوع الحوادث تلك بها تغدو التي (املقوالت) السنن مصدر إن ثالثًا:
التي الحوادث يحمل الذي هو وإدراكنا روحنا، هو مثًال، السببية كقانون بادية، تغدو
عن يعرب أن يمكن السنن تلك وبفضل السببية، لنظام الخضوع عىل الزمن يف تتتابع

رضورية. عامة حقائق يف ببعض بعضها الحوادث صالت
الوجه ذلك عىل الحوادث معرفة بإمكان قال أن بعد — كنت إن األخري: وهو رابًعا:
استحالة «االنتقاد»، كتاب يف قسم أهم هو الذي الصاعد»، «املنطق فصل يف أثبت —

الحوادث». من ليس ملا اعتقادية معرفة
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الوجدانية الفلسفات

القديمة والدينية العاطفية الفلسفات (1)

إىل الالهوت، كعلم الفلسفة، استندت فقد وقت، كلِّ يف الفلسفة قاعدَة العقُل يكن لم
جديد. بيشء العاَلَم الحديثُة الِوْجَداِنيَُّة تأت لم ولذلك طويًال؛ زمنًا ودينية عاطفيٍة عناَرص
أَثبت فقد سقراط، زمن يف املفكرين باَل َشَغل قد والعقل الِوجدان بني الخالف وكان
والشعراء امُلتََفنِِّنني بَوْصِفه وذلك بالالشعور، زمٍن طويِل بعد َي ُسمِّ ما شأَن األخريُ هذا
ال ما تقول األشياءَ يجعلون الذين الَعرَّاِفني لحماسة بَه الشَّ بْعض «املشابهة بالحماسة

بالِحْكَمة. ال يفقهون»،
املذهب من قريبٌة سقراط، عىل ثَنَائه يف أفالطون َعَرضها التي النظرية، وتلك
الوسطى القرون يف املفكرين من كثريٌ اتخذها قد النظريُة وتلك الحديث، الِوجداني
الِوجدان يَُعدُّون الحاليني، الفالسفة كبعض وهؤالء، پَراِسْلز، والطبيِب َكْردان كالريايضِّ

العقل. من أرفَع
عىل أنصاًرا مختلفٍة، للنفس احتياجاٍت عن َيْن امُلَعربِّ والعقل، للعاطفة أن والواقع
ل امُلَفضَّ هو والعقُل وامُلتََفنِّنني، الشعراء لدى العقل عىل لة امُلَفضَّ هي فالعاطفُة الدوام،
الخصوص، عىل املعتقد دائرة يف واملتفننون الشعراء ويعيش العلماء، لدى العاطفة عىل

الخصوص. عىل املعرفة دائرة يف العلماء ويعيش
كما ِديكاْرت زمن منذ تقريبًا، َفة، ِرصْ عقليًة الفلسفة فأصبحت العلوم وتََقدَّمت
والعقُل ، امَلْرِويِّ القول مقام بالتدريج واملالحظة التجِربة أقام إذ والعقُل آنًفا، ذلك ذكرُت
الطِّراز من ُعدَّت إذ املشاعر ودائرُة املعرفة، آفاق َع َوسَّ واملعتقد، هوت ِلالَّ علٍم كلَّ َرَفض إذ

ا. تامٍّ املعرفة وعاَلم املعتقد عاَلم بني الِخالف َفبََدا والشعراء لألدباء تُِرَكت األدنى



الحقائق حياة

العقليني الفالسفة ِكبار أن غري العلم، عنها أسفر التي النتائج أمام الركوع وَوَجب
يَْقِدرون بأنهم واملتفننون األدباء يَْشُعر فلم لهم، االحرتام عظيم مع شعبيني يكونوا لم

استلهامهم. عىل
فيه أُبِْرصَ الذي اليوِم حتى املذهُب هذا دام نقٍص من العقيلِّ املذهب يف ما وعىل
من و ُروسُّ جاك جان به قام ما له مناهضٍة أهمَّ كان أن املحتمل ومن مقاومته، إمكاُن
يف يَْدعْمها لم عقلية عناَرص إىل فلسفته استناَد َزَعَم و روسُّ أن فممع يَْدِري، ال حيث

ودينية. عاطفيٍة دعائَم بغري الحقيقة،
بمناقشاته ُحْظَوًة يَنَْل لم الشهري الكاتب وهذا و، ُروسُّ نجاح ِرسُّ الَخْلط ذلك ويف
وبخياالته الطبيعة، إىل الَعْود يف وبمواعظه العاطفية، بحماِسيَّاته بل الضعيفة، الفلسفية
فكان الحالية، والِوجدانيَّات الرِّوائية الحماِسيَّات أبو هو الشهريُ الكاتب وهذا اإلنسانية،
ِطراَز تَُغريِّ لم إذا الرِّوايات فهذه السياسة، عاَلم يف عظيم تأثريٌ لرواياته، أو لفلسفته،

بتحريكها. عرصه مشاعر عن أعربت فإنها قيل، كما الناس، من كثرٍي شعوِر
الثورة وهذه الفرنسية، الثورة عنها نشأت التي النفسية الحالَة أََعدَّ و كروسُّ أحَد وال

العاطفية. الحماسة دائرَة ُولُوجها بعد إال ضاِريًَة تَْجر لم
يُثِْبتوا أن الفيلسوف، هذا بذكرى حديثًا احتفلوا الذين السياسة، رجاُل يَْسِطع ولم
األوهام من هائًال ُكْدًسا الرائع أسلوبُها يُْخِفي التي كتبه يف اليشء بعض معرفة إمكاَن
من األحيان، بعض يف العقليون، يُبْديه ما غ تَُسوِّ أن آثاُره وتكفي واألغاليط، واملبتذالت

. العاطفيِّ الِوجدان ضدَّ الَحذَر
أحٍد ذهاب يف شكٌّ لخامرني شعبيٍّا إياه و ُروسُّ بينها ظهر التي األحوال جعُل ولوال
العاطفيَة الزمن احتياجاِت الءَم ما إذا املذهب أو الرجل ولكن الفالسفة، من َعدِّه إىل

فلسفة. له يَنِْسجون من الرباعة ذوي من أناًسا َفْوره من َوَجَد
و، ُروسُّ آثار من يستخلص «أن يمكن أنه إىل ذهب بُوتُْرو مسيو أن مثًال، ذلك، ومن

الغاية.» إىل حقيقيتني ومطابقة َرَصانٍة ذاَت حقيقية فلسفًة تََكلٍُّف، بال
وذلك مة الَعالَّ ذلك قوَل فاسمع الحقيقية»؟ «الفلسفة هذه تقوم يشء أيِّ وعىل
نظريٌّ تاريٌخ هي بل توازٍن، ِمنهاَج ليست الفلسفة هذه «إن اكتشفها: الذي األكاِديميِّ
تَُعنيَّ أن يمكن أساسية أوجٍه ثالثة بني و ُروسُّ يَُميِّز التاريخ هذا ففي لإلنسانية، يٌّ ِرسِّ أو

والخالص.» والخطيئة، الطُّهر، بالكلمات: َرْمِزيٍّا
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يُوَصف أن الصعب من كان سنة ألفي منذ النصارى مذهَب كان إذ املذهب فهذا
الحديث اإلنسان َوْصِف علم اكتشافاِت تكذيب درجَة نَْعَلم أننا عىل الحديثة، بالفلسفة

الطبيعة. حال َحْوَل العاطفية و ُروسُّ آلثار
آلثار اتفق الذي العجيب التأثري «إن بُوتُْرو: مسيو قول عىل ذلك، مع نوافق، وكيف
كان املذهب قيمة مقياَس النجاُح كان فإذا مذاهبه»؟ قيمَة الكفاية فيه بما يُثِْبت و ُروسُّ
ارتضاء يف كثريًا أشكُّ أنني عىل يحتويه، ما قيمة عىل دليًال للقرآن تَمَّ الذي الواسع النجاح

اآلتي: بُوتُْرو مسيو تلخيص َوْفَق اإلنسانية يف و ُروسُّ لتاريخ العلماء من كثري

أدوار: ثالثة إىل التاريخ ذلك يَُردُّ

الغريزة. نظام أو الطبيعة حال (١)
العاطفة باستعباد عنها يَُعربَّ التي الفساد حال أو االجتماعية الحال (٢)

للعقل.
إىل الطبيعيِّ النظام إعادة أي التجديد، أو والُخلقية السياسية الحال (٣)
العقل اتِّبَاع يف هو والسقوُط السقوط، تَْعُقب التي الناجعة الثابتة األحوال

بالقلب. ى يَُسمَّ ما تصبح بل غريزًة، تَُعود ال التي للعاطفة

ذلك ومن العقل، عىل الِوجدان أفضلية امتداح عىل قليلون ُكتَّاب داوم و ُروسُّ وبَْعَد
الحقيقة إىل أدنى العاطفية الحقائق بأن يَْحُكم الِوجدان، عن األكرب املدافَع ُشوپنْهاِور، أن

العقلية. الحقائق من
بني رأينا ما إذا الَعَجُب ينَا يَْعَرتِ أال وجب أزلِيٍّا كان إذ والعاطفة العقل واصطراُع

العقلية. للفلسفة العاطفية الفلسفة مناهضَة وحنٍي حنٍي
اآلن. أمَره فنَْدُرس الحارض الوقت يف نشاهده ما هو االصطراع ذلك وجوه أَبَْرز ومن

الِوجدانية الفلسفة بعُث (2)

أن والحقُّ العقلية، َعْجز ضدَّ أو العقلية، ضدَّ واضٌح فعل َردُّ هي الحديثة الوجدانية إن
ُمْعِضالت من واحدًة تُوِضَح أن أو الحدود بعَض تَُجاِوز أن تستطع لم القديمة الفلسفة

مصايرنا.
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الوضعيُّ ُكونَْت ومذهُب ، االرتيابيُّ َكنَْت ومذهُب العقيلُّ، ِديكاْرت مذهُب يُْلِق ولم
لنا فجاز والعاطفة؛ الحياة حوادث بعض عىل نوٍر أيَّ الخالدُة ريناَن وُسْخِريَُة يِّق، الضَّ
له، مجاوزٍة أشياءَ وجود هو العقل إليه انتهى ما آخر «إن القائِل: پَْسكال مع نفكر أن

لها.» نهاية ال أشياءَ وجوُد
يََظلُّ التي الخالدة األماني عن يَُجاب وكيف إذَْن؟ الفلسفة تُقام العنارص أيِّ وعىل

أمامها. صامتًا الِعْلم
اْرتِيَدْت التي الِوجدان، دائرة تكون أَالَّ نَأُْمل تجعلنا حديثة كثرية اكتشافاٌت هنالك
بعَض نََفذَا قد األمراض وعلم الحياة علم وكان أرسارها، جميَع أَْلَقت قد مىض فيما كثريًا
يوم، كلِّ يف تُبَْرص الدائرة هذه ويف الِوجدانية، الحياة ثَمَّ ومن الالشعور دائرَة النفوذ
العاطفيِّ شعور ِلالَّ فليس الالشاعرة، وحياتنا ملشاعرنا عميقٌة منابُع َقبْل، من وأكثَر
أََماِيل نَبَات من نراه ِلما الحقيقة؛ يف عليه يهيمن وهو بالحقيقة، العقيلِّ الشعور وضوُح

الغالب. يف شعور الالَّ أساس عىل العقل
النفيسِّ النشاط من بًا َرضْ اليوم، ى يَُسمَّ كما الباطنيُّ الَوْعُي أو شعور، الالَّ ويَبُْدو
أيًضا العضوية الحياة َمنْبَُع هو شعوُر والالَّ األخرى، النشاط وُب ُرضُ عنه تَْصُدر الذي
شعور الالَّ ومن الفلسفية، املسائل من كثري يف إليه فيُْستَنَد النفيسِّ النشاط منبُع أنه كما
لفكر جامًعا َمْخَزنًا الالشعور ويَُعدُّ منها، الشخصية تتألف التي األخالق عنارص تُشتَقُّ
عىل الناس يَتَميَّز شعور وبالالَّ الدوام، عىل منه شاعرة الالَّ روُحنا فتستمدُّ أجدادنا جميع
تعريف ويمكن الالشاعرة، روحه ِبُسُموِّ إالَّ الهمجيِّ عن املتمدن يختلف وال الخصوص،

املتكاثفة. األجداد بروح شعور الالَّ
مختلفٍة. مناهَج عىل تُبَْدأُ، تََكْد لم التي شعور، الالَّ دراسة وتقوم

َظلت التي الالشعور دائرة عىل ضئيًال بصيًصا العصبية األمراض علم فألقى
العناَرص وتحليلِه الشخصية انفتاق يف ببحثه وذلك زمٍن، لطويِل عميًقا جهًال مجهولًة

النفسية.
نبرص أن الصعب ومن ناقصًة، الالشعور ِدراسة من ة امُلْشتَقَّ الفلسفاُت تزال وال

منها. يَْخُرج أن يمكن ماذا اآلن من
أقواله: ومن الحديثة، الوجدانية الفلسفة ممثيل أفضل هو ِبرْغُسُن ومسيو

134



الوجدانية الفلسفات

، النفيسِّ فإىل الَحيَويِّ إىل الُجثْمانيِّ من باالنتقال ضبًطا أقلَّ املعرفة تصبح
الوجدان. يتدخل فهنالك

األمور، تفسري أجل من ال الحياة، أجل من العقَل منحتنا الطبيعة أن برْغُسن وعند
الذي املاديَّ العالم أن برْغُسن وعند األمور، تفسريَ بمحاولتنا إذْن، غايتَه، نجاوز فنحن
أبديٍّ مجًرى يف النفس وعالم الحياة عالم يدوم حني عىل دائم غريُ ساكٌن العلم به يقول

ِهَرْقِليت. ر تََصوُّ حسب عىل
أصل كان لو كما تَُمرُّ األمور أن ِبرْغُسن مسيو ويرى السكون»، يَْعِني «فاإلدراُك
مجهولة. ُقًوى فيه تَنَْضج الذي ِديم السَّ من ب بَرضْ ُمَحاًطا بالعقل يُوَصف الذي النور

ِديُموْقِريط تالميذُ به قال مما قدماء، فالسفٌة به قال مما ذلك األشياء حركة ُ ومبدأ
الحقيقة، يف وأنها، مصنوع أمٌر الساكنة األشياء أن يََرْون كانوا فهؤالء وپروتاغوراس،

دائمة. حياة من ُهنَيَْهٌة
كتبي يف َفِتئُْت وما والعقل، الغريزة بني العميق تفريقه يف ِبرْغُسن مسيو وأصاب
زاويٍة َحَجَر وجوهها، من وجٌه هي التي الحياة مع األمر، الغامضة الغريزَة أُعدُّ الكثرية
بحث أيُّ يَْقِدْر لم منيًعا ُسوًرا املعرفة طريق يف الغريزة وتُِقيم والعلم، الفلسفة يف كبريًا

هدمه. عىل
يف يُِفيد ومما ِته، ِدقَّ عدم عىل الحديث الِوجدانيَّ املذهَب يَلُوُمون الذين من ولسُت
فالفلسفُة فيه، يَُجاَدل ما التفاسري من حولها يَُحوَم حتى كثريًا اَراُت الدَّ تُوَقف أالَّ الفلسفة

آلهة. غريَ تصبح أن تَْلبَث ال الثابتُة واآللهُة َميِّتَة، تَْغُدَو أن تَُعتِّم ال الواضحة
فإليك تعريَفها، أحاول أن غري من اآلن حتى مرة غريَ الوجدان كلمَة واستعملُت

ِبرْغُسن: مسيو ها يَُفرسِّ كيف

اليشء صميم إىل به يُنتََقل الذي الذهنيِّ امَليْل من ُب ْ الرضَّ ذلك بالِوجدان يُْدَعى
عنه. اإلعراب يَتََعذَّر ما ثَمَّ ومن وحيد، هو ما ليالئم

لم ِبرْغُسن: رآه ما فإليك الوجه؟ ذلك عىل األشياء صميم إىل يُنْتََقل كيف ولكن
أن املفضال الفيلسوُف هذا فأراد ِصالت، من األشياء بني عما بالبحث ِبرْغُسن يَْكتَِف
وصوَله ِبرْغُسن َزَعم ذلك عن عاجًزا كان إذ والعقُل امُلْطَلق، يف فينُْفذَ الحقائق يف َق يَتََعمَّ
العدوُّ هذا ذهب ذلك، مع وبالعقل، للمعرفة، جديد يَنْبُوٌع هو الذي بالِوجدان ذلك إىل

مبادئه. إقامة إىل العقيلِّ للمذهب
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واحدة يكتشف لم والِوجداُن بالِوجدان، جديدٍة حقائَق كشَف نَْرُجَو أن لنا وهل
عن إجابته يف فأصاب مشافهًة ِبرْغُسن ملسيو االعرتاض هذا أبديُت لقد اآلن؟ حتى منها
قبل التَّْجِرِبيِّ امِلنهاج عىل اللَّْوم ذلك مثُل ه يَُوجَّ أن يمكن كان إنه بقوله هذا اعرتايض

بَْعُد. يشء عن يُْسِفر لم امِلنهاج هذا بأن َغِليلِه ظهور
يوم، ذات خصيبًة تغدو قد التي الَفْرضيَّات دائرة ِضْمَن الِوجدان نظرية َظلَّْت
غريَ شعوريِّ الالَّ الِوجدان عاَلم ارتياد عىل إذَْن، فْلنَُداِوْم، اآلن، حتى كذلك ليست ولكنها
الوجداُن، ال فالعقُل، منه، تََفلَّتت أن بعد إال تتقدم لم البرشية أن عن ذلك، مع غافلني،

الطبيعة. عىل السيطرة من تََمكَّن الذي هو
قويًة ُمَحرِّكاٍت الِوجدان ِمنْطقة إىل يُنَْسب ما وكلُّ والعاطفة الغريزُة كانت وإذا
الُقَوى هذه الدوام، عىل فْلنَْخَش، عليها، العقل يهيمن لم إذا َخِطَرٌة ءُ أَِدالَّ فإنها لإلرادة

الحارضة. أيامنا يف تأليُهها يَُحاَوُل التي َعْقِليَّة الالَّ
نرى فإننا برْغُسن مسيو نظريات إىل تصويبها يمكن التي االعرتاضات تكن ومهما
طويل زمٍن منذ ضمنَها تدور التي الدائرة من الفلسفة ليُْخِرج عنيًفا؛ ُجْهًدا بَذََل أنه
الجامعيُّ العقيلُّ املذهُب يَْفتَأ لم مسائَل إىل الحديث الفكَر َه َوجَّ قد فهو َجْدَوى، غري عىل
اتِّباعها من لها مناص فال نشأتها، منذ البرشية اهتماِم موضوُع أنها مع غموًضا، يَزيدها

أيامها. آخر حتى
ور السُّ مناطحة من فيه الفلسفة تَِعبَت الذي امُلَعنيَّ الوقت يف برْغُسن مسيو َظَهَر
الناس قلب يف أَْحيَا َمة الَعالَّ املفكر وهذا عقيمٍة، مناهَج إيجاد عن َفَعَدَلْت الدوام عىل َعيْنِه
خلوَد يَْرُجون جعلهم قد فهو نهائيٍّا، َضياُعها يلوح كان آماًال اإليمان إىل امُلتََعطِّشني
دستوَر ليس العقل وإن ُعْمٍي، ُقوى تََشبَُّك ليس العاَلم هذا إن للناس قال قد وهو الرُّوح،
وسائَل االختيار، من قليٍل مع يَُحوُز، اإلنسان إن أيًضا، للناس، قال قد وهو املعرفة،
َحتِْميٍَّة لُقًوى َرٌة ُمَقدَّ فريسٌة أنه يعتقد أالَّ اإلنسان عىل وإن معرفته، يمكن ال فيما الُولُوج
يحتمل، ما عىل اقترص، األمور، هذه يَُوكِّد حني وِبرْغُسن، لها، حدَّ ال ُظلَُماٍت إىل إياه دافًعا
وقت ويف مسموعًة، به تكون وجه عىل األوهاَم هذه أيقظ ولكنه قديمة، أوهاٍم إحياءِ عىل

جديد. دين من كثريون أناس إليه يحتاج ما عناَرص تُِعدَّ أن فيه تستطيع
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العقيلُّ والِوْجداُن العاطفيُّ الوجداُن الِوجدان: نوعا (3)

من ا مشتقٍّ يجعلوه وأن العقل، عن الوجدان يَْفِصلوا أن الِوجدانيُّون الفالسفُة يحاول
تبديده. يجب خلًطا بذلك فيُْحِدثوا َفة ْ الرصِّ العاطفة

هذا عن عقلية الالَّ الفلسفة اسم فيَُعربِّ بالعقل الِوجداَن الفالسفُة أولئك ويعارض
العاطفة، دائرة عن منفصلة العقل دائرة إن أََجْل، التفريق، هذا غ يَُسوِّ ما أَِجُد وال االتجاه،

الثانية. عىل سيطرتَه األوىل عىل يسيطر الِوجدان ولكن
والوجداُن العقيلُّ الِوجداُن وهما: االختالف، أشدَّ مختلفني نوعني للِوجدان أن وعندي

. العاطفيُّ
هي والتي أحيانًا، والِجِبلِّية الغريزية األفكار تلك نشوءَ يَُعنيِّ العقيلُّ: فالِوجدان
َغِليلِه كان فما الساعات، بعض يف العاَلم فكر تُِنري التي العظيمة االكتشافات َهات أمَّ
ذلك أعلن هذا وپَُوانكاِره عقليني، ِوجدانيني إال إليهم ومن پَُوانكاِره وهنري ونُيوتُن

بنفسه.
بعاَلم ٌة خاصَّ األوىل أن يف الشعورية الِوجدانات عن العقلية الِوجداناُت وتختلف
يف الدينيُّ أو العاطفيُّ الِوجدان ويَتََجىلَّ املشاعر، بعاَلم ٌة خاصَّ الثانية وأن األفكار
حتى ُجهٍد بكبري العقل يناهضها والتي الناس أكثر تقود التي الشاعرة غري االندفاعات
أبًدا، والجموع، والَهَمج والِفْطِريُّون والنساء األوالد يَْخُرج وال العالية، النفوس ذوي عند

. دينيٍّ أو عاطفيٍّ أصٍل من هي التي شاعرة الالَّ الِوجدانات دائرة عن
أو العاطفية والِوجدانات الناس، من قليل بعدد ٌة خاصَّ إنها إذ العقلية والِوجداناُت
العاطفيَة الفلسفاِت أن يف السبب نُْدِرك أن علينا َسُهَل الجميع لدى تَُشاَهد إذ الدينية
التالدة واألخالُق القديم العقُل يعمل اندفاعاٍت تسويَغ فيها يرى فكلٌّ الدوام، عىل شعبيٌة

َزجرها. عىل
تختلف الذين امَلَرَدة أولئك من الغالب، يف ، العاطفيُّ الِوجدانيُّ الرجُل ويكون
التي الغريزية الفلسفَة يستلهم القديم الروائيُّ الرجُل فكان األزمنة، بحسب أسماُؤهم

الحارض. الوقت يف والَعَدِميُّون الثَّْوِريُّون يستلهمها
ال مجتمًعا ولكن الحدود، بعَض يَُجاِوز لم إذا مفيًدا العاطفيُّ الواجداُن يكون وقد

األوىل. الهمجية َطْور إىل يَُعود أن يَُعتِّم لم العاطفيِّ الِوجدان غري له دليل
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اعرتفنا، العقيلِّ والِوجدان العاطفيِّ الوجدان تقدم نتائج إىل نظرنا ما إذا ونحن
الِوجدان وتناقِص العقيلِّ الِوجدان لنُُموِّ َمِديٌن املتصاعَد الحضارة َسرْي بأن َفْوِرنا، من
والدينية املدنية القوانني شأُن وما العقيلِّ، الوجدان تَنِْمية يف إال الرتبية شأُن وما ، العاطفيِّ
يف هو األعىل واملثُل األوىل، الحيوانية بقايا من هي التي العاطفية الِوجدانات َزْجر يف إال
والربهنة، القياس عىل القائم نظاُمه «للعقل پَْسكال: قال الوجَداننَْي، ذَيْنك توازن حفظ

آخر.» نظاٌم وللقلب
فيه، أوضحنا ولكننا الفلسفة، تاريخ نَُجدِّد أننا السابق املوجز ببياننا نَْزُعم وال
بَدا كيف باختصاٍر، فيه، َعَرْضنَا كما ، البرشيِّ الذهن يف تََركتها التي األفكار تطوَر فقط،

للفالسفة. الحقيقة ُ مبدأ
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النفعي الفلسفة تطور

(الربَاْغَماتيَّة) الذرائع مذهُب

الذََّراِئع فلسفُة (1)

فائدة عن البحث إىل الذرائع،1 مذهب اسُم عليها أُطلق التي النَّْفِعيَّة، الفلسفة تَْهِدف
لكلمة مرادفًة الحقيقة كلمة فَغَدت ، حقيقيٌّ أنه النافُع فاْفُرتِض حقيقتها، ال األشياء،

الفائدة.
كانوا سابق، فصل يف ذكرناه الذي پُروتاُغوراس سيما وال اليونان، وُسوِفْسطائيُّو

طويل. زمن منذ الذرائع مذهب عن تكلموا قد
حقيقة فال األشياء، عن فكر من لدينا عما الحقيقة تَُعربِّ هذا ِهَرْقِليت تلمِيذ فعند
آراءٌ بل مطلقة، حقيقٌة هنالك وليس حقيقتُنا، هو حقيقًة ندعوه وما عنا، خارجة
إال نَُقدِّرها ال ونحن ثابتة، غريُ متحركٌة والحقيقُة حقائَق، يعتقدها من يَُعدُّها شخصية

فرد. كلِّ بحسب متقلبة بإحساساٍت
يَْخِلط وال تَُمثَّل، بل تُثْبَت، ال عنده فالحقيقة ِپُروتاُغوراس، عند للحقيقة مقياَس ال
اختيار إمكان إىل يذهب ولكنه بينهما، يَُميِّز بل ذلك، مع بالفائدة الحقيقَة الفيلسوُف هذا

الحقيقة. عىل ال الفائدة، عىل العدل قيام وجوَب فريى اآلراء، أفيد
فال أبًدا، پُروتاُغوراس َجدِّهم عن املعارصون الذرائع مذهب أصحاب يبتعد وال
الرئيُس املذهب هذا َحْرب قال العملية، النتائج إىل ينظرون بل عندهم، خطأ وال حقيقة

ِجيْمس: ِويْليَْم
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يصبح عندما إال ُمَعيَّنة حقائَق تََقبُّل إىل احتياَج وال … بنتائجه الفكر حقيقُة
منفعة ذوي غريَ دمنا ما حقيقيٍّا يكون ال والفكر … ذلك صنُع املفيد من

كذلك. أنه اعتقادنا يف َحيَِويَّة

ِنيتِْشه: قال التعبري، يف اختالف مع القضايا تلك مثَل صاغ قد ِنيتِْشه وكان

امَلَدى معرفة يف هو فاملهمُّ … الرأي هذا عىل اعرتاضنا يعني ال الرأِي بُْطالن
به يُْمِسك الذي امَلَدى ومعرفِة ويحفُظها، الحياَة به الرأُي هذا ل يَُعجِّ الذي
لزوًما، أكثُرها اآلراء أخطل بأن القول إىل كمبدأٍ، نَِميل، فرتانا يه ويُنَمِّ النوَع
العاَلم تزييف بغري ، القرسيِّ املنطقية الِقيَم َمْجَرى بغري لإلنسان بقاء ال وبأنه
للحياة، إنكاًرا الحياة، عن عدوًال يَْعِني الزائفة اآلراء عن العدول وبأن بالَعَدد،
فيكفي املألوفة للمقاييس َخِطَرة مقاومٌة هو َحيَِويٌّ الَكِذبرشٌط بأن فاالعرتاُف

. والرشِّ الخري خارج ليُوَضع ذلك عىل يَْجُرَؤ أن الفيلسوَف

فاألدياُن الذرائع، مذهب أصحاب لدى سهًال أمًرا والُخلقية الدينية املسائل حلُّ ويبدو
واإليماُن حقيقًة، املفيد الَوْهم عدُّ ويجب سعيًدا، اإلنسان َجعلت ما إذا صحيحًة تكون

العمل. من الَعَطل غري عن َهْمِلت َشكُّ يُْسِفر فلم ، رضوريٌّ أمٌر
اإلنسان، بإرادة ا خاصٍّ اختياُرها كان لو كما املعتقدات إىل ينظرون الذََّراِئعيِّني وترى

النفس. علم إليه يذهب ما هذا وعكُس
فاضًال روحيٍّا، أو ماديٍّا ملحًدا، أو مؤمنًا مبادئه، بحسب يكون، إذَْن، ، فالذرائعيُّ

قليًال. إالَّ املبدأ هذا بمثل يُوَىص أالَّ البديهيِّ ومن الشخصية، منفعته َوْفَق فاسًقا أو
الناحية من إليها النظر من بدًال االجتماعية، الناحية من الذرائعية إىل نُِظر وإذا
الناس من عرشاٍت بضُع فكان البرشية، يف فلسفٍة أقدُم إنها نقول أن أمكننا الشخصية،
منتحلني لجمعيتهم دستوًرا املنفعة اتخاذ إىل اْضُطرُّوا قبيلٍة لتأليف اجتمعوا ما إذا
عىل القائمة الحقوق ُكتُِب جميِع َعدُّ ويمكن … النتيجُة حيث من الذرائعية الفلسفَة

الذرائع. ملذهب حقيقيًة رسائَل القوانني جميُع منها يُْشتَقُّ والتي العادات
من يكن لم االجتماعية لألخالق رضوريٍّا أساًسا كان إذا الذرائع مذهب ولكنَّ
باملنفعة تختلط الحقيقة، يف فالفائدُة، الشخصية، لألخالق أساًسا يكون أن الَخَطر غري
هو الذرائع مذهب إن بُوتُْرو مسيو قوُل الصواب من كان ولذلك بسهولة؛ الشخصية
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َخَطًرا الذرائعيني من مؤلف جيٌش يَُكون ولن املصافق»،2 ورجال واملاليني التجار «فلسفُة
أعدائه. عىل

الذرائع فلسفة يف الغريزة شأن (2)

األساسية املذهب هذا ملسائل إظهاًرا الذرائع مذهب نظرياِت ط نُبَسِّ بأن الرضورة َقَضت
ونتائجه.

من كثريٌ ويرى َعْرُضها، يَُطوُل مختلفة آراءٍ عىل بالحقيقة، ينطوي، الذرائع فمذهُب
هؤالء ويختلف ، نفعيٌّ اختباٌر أنه عن فضًال املعرفة لنَيِْل ِمنهاٌج أنه املذهب هذا أصحاب
وليدُة العموم، عىل هؤالء يَْفَرتِض كما هي، والحقيقُة كثريًا، الناحية هذه من األصحاب

عنا. مستقلًة الحقيقة َعدِّ من بدًال وذلك فائدتهم، َوْفَق اختيارها تَمَّ للحقيقة أجزاء
يف تجزئتنا، سوى نفعل ال فنحن واضح، هو كما املبدأ ذلك عن الدفاع ويمكن

لها. ة امُلِتمَّ ولألجهزة نا لحواسِّ مالئمًة َمفاهيَم الحقيقة،
أيَّ ترى ال تََجاِربَنا، ه تَُوجِّ كانت إذا احتياجاتنا، وليدُة هي التي العزائَم، ولكن
األحيان، بعض يف لَرَغباتنا واملناقضِة التََّجاِرب هذه عن الصادرِة الحقائق يف لها تأثري
َوَجب احتياجاِتنا، تالئم أالَّ املمكن من كان وإن الوجه، هذا عىل تَُقرَّر التي والحقائُق
باستحضار العارفني القديمة األساطري َسَحرَة بَه الشَّ بعَض العاِلم ويشابه معاناتُها،

ن. تَتََكوَّ عندما إخضاعها عىل يَْقِدروا أن غري من األشباح
املراعاة كثريُ وهو لها، عمليَة فائدَة ال التي العقلية املبادئَ يَْزَدري الذرائع ومذهُب
أحد قال الِوجدانية، الفلسفات جميع شأُن الرتادف، بعض املرتادَفنْي والِوجدان للغريزة

املذاهب: هذه عن املدافعني فضالء

مهما والغريزُة، امُلثبَتة، امُلْحكمة امُلْعَطيات من إنها فيه، ريب ال أمٌر الغريزة إن
ملن األول الواجُب هو فاتِّبَاُعها ونفعه، النوع َميِْل ُعنَْوان هي مصادرها، كانت

العقل. يأمر كما الطبيعة مع يَِسري أن يريد

أن الحضارة تََقدُّم ُمْقتََضيات فمن ذلك، بعكس يَأُْمر العقل أن هو يل يبدو والذي
علماء أحد قال كما تَنَبَُّهاته َال عىل يسيطر أن أي الغريزة، اندفاعاِت عىل اإلنسان يتغلب
التي األجداد همجيِة غرائُز عليه تهيمن أن إىل العرصيُّ الرجل يميل وال األعضاء، وظائف

بصعوبة. الَقِصفة االجتماعية الزواجر َرَدعتْها
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األبحاث جميع من البنَيِّ نفوَره أيًضا، نذكر، الذرائع مذهب يف ارَّة الضَّ الوجوه ومن
ِجيْمس: ِويْليَْم قال النظرية،

إىل الوقائع، إىل الكامل، امُلَعنيَّ الفكر إىل … التجريد عن الذرائع مذهُب يَتََحوَّل
الناجع. العمل

َعمَّ ما إذا السلوك هذا ولكن حكيم، أمٌر الناجع وبالعمل بامُلَعيَّنات العناية إن أََجْل،
عن أسفرت التي هي العميلِّ النفع عن الخالية فالتأمالُت تقدم، كلِّ عن البرشيُة َعَدَلت

االكتشافات. أعظم
نصائَح صاَغ قد ُكونْت أوُغوْست كان بزمٍن املعارصين الذرائع مذهب أصحاِب وَقبَْل
يقوم أن فَودَّ العميلِّ، التوجيه من العلمية الدِّراساُت به تُْحبَى أن يجب فيما لتلك مشابهًة
الستحالته، الكيماويِّ الكواكب تركيب كِدراسة النافعة غريَ املباحَث َفيَْمنََع للعلماء مجمٌع
تركيب عىل به اطُِّلَع الذي الشمس َطيِْف تحليُل اكتُِشَف ما بذلك املجمع هذا قام فلو
اكتشافات إىل الغالب، يف يُوَصل، األوهام فباتِّباع الكيماوّي، النجوم وجميِع الشمس
الحديث، الكيمياء علم َظَهر ما اإلكسري َحْوَل يماِويِّني السِّ أبحاث ولوال الغاية، إىل مفيدة

مجهوًال. أمًرا ِسْلكيُّ الالَّ الَربْق لظلَّ الجريئُة َمْكِسِويل تأمالُت ولوال
تستهوي التي املسائل عىل تطبيَقها يحاول من ُوِجَد جديدة فلسفٌة انترشت ما وإذا
، النفعيُّ مبدأُه معه أَدَّى ما نَّة السُّ هذه من تََفلُّته عدم من الذرائع مذهب َوبََلَغ النفوس،
النَِّقاِبيَّة ِقبَل من استخداُمه رأيناه فمما املذاهب، أسوأ إىل للحقيقة، ُمَرادًفا ُعدَّ الذي

معقوًال. دفاًعا عنها يَُداَفع أن يتعذر التي الثورية
باملنفعة، الحقيقة َخْلط تََعوَّدوا الذين السياسة ُمْحرتفو يَبُْدو زمن، كلِّ ويف ذلك، ومع
ُخَطِبه إحدى يف انتحل الذي ُروبْسپري نذكر أولئك ومن الذرائع، ملذهب أَْوِفيَاءَ أَتْبَاًعا
استخفاًفا أبدى أن فبعد املعارصين، الذرائع مذهب أصحاب عىل كثريًا عزيزًة ِصيًَغا
يف صالح للعاَلم نافع يشءٍ كلُّ هي املشرتع عند الحقيقة «إن قال: الفلسفية بالفرضيات

العمل.»3
عن مستقالٍّ الذرائع مذهب عن السابقة َفحات الصَّ يف أبديناه الذي الحْكم ويَظلُّ
بعَض غ نَُسوِّ أن ويمكننا فيه، ظهر الذي املكان وعن املذهب هذا فيها نَبََت التي األمم
الذين النفعيني األمريكيني لدى الخصوص، عىل نََما، أنه إىل نظرنا عند املذهب هذا أجزاء
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من يُْمِسكوا أن يريدون ال والذين املناقشات يف يستنفدونه ما الوقت من عندهم ليس
اليومية. الحياة يف منها يُْستَفاد التي نواحيها بغري املبادئ

الواليات الحتياجات مالئم أنه ُوِجَد الناحية تلك من إليه نُِظر ما إذا الذرائع ومذهُب
هذه من أُبِْرصَ ما إذا فهو فيها، الدينية ْلم السِّ تقوية عىل يساعد أنه مزاياه ومن املتحدة،
ِفرِييُرو: املؤرخ أبداه الذي اآلتي الحكُم يَُشاَطر أن الحقِّ من كان الخصوص عىل الجهة

إىل يَْهِدُف فهو الخصوص، عىل توفيٍق مذهُب هو األمريكيَّ الذرائع مذهب إن
جميع أن بإثباته املتعادية واملذاهب األفكار بني التوفيق وسيلَة الناس منح
وأحكَم أقوَم نكون أن عىل يساعدنا أن يمكنه منها، املتهادَم حتى األفكار،
عىل فكر أو ملذهب انتصاًرا االصطراع يف الفائدة وما عليه، نحن مما وأحسَن
خرٍي كلَّ أحراًرا، منه، يستخرجون الناس تَْرِك من بدًال آخَر فكٍر أو مذهب
مذهب ُوِجد ما إذا إنه يَُقْل الشمالية أمريكة يَْعِرْف ومن إليه؟ يؤدَي أن يمكن

املذهَب. ذلك كان بالحقيقة أمريكيٌّ

البرشية النفُس تها َعدَّ التي والفلسفية الدينية املبادئ ِدراسَة الفصل بهذا نَْختم
َوَجْدنا وآمالنا وأحالمنا احتياجاِتنا عن باآللهة، ،ُ تَُعربِّ األدياَن رأينا أن بعد ونحن، حقائَق،
يَْزُعم الفلسفاِت وبعُض دائم، هو ما تُِقيم أن غري من اإلنكارات عىل تقوم الفلسفاِت أن
األصنام هذه أن بَيَْد املنفعَة، يَُؤلِّه أنه اآلن يَْزُعم اآلخر وبعُضها الِوجداَن يَُؤلُِّه أنه اآلن

طويًال. زمنًا حكَمها تَْفِرض بحيث والنفوذ القوة من ليست الجديدة
الناشئِة أوهامنا تحويَل تَْقَرتح التي الحديثة والفلسفات القديمة األديان وبجانب
يف فسنبحث الرغبات، هذه عن مستقلًة حقائَق ببطءٍ العلُم أقام حقائق إىل َرَغباتنا عن

قليل. ا َعمَّ تَْكوينِها

هوامش

مسيو قال كنت، استعملها فقد ا، جدٍّ قديمة الذرائع» «مذهب كلمة أن يظهر (1)
غوبلو:

والذي بالتأمل، تسويغه عىل نقدر ال الذي املعتقد الذرائع بمعتقد كنت يسمي
مثل فقيمة معينة، غاية إىل وصوًال وذلك للحركة كمبدأ موقتًا، ولو به، يرىض

حبوط. أو نجاح من للمرشوع يكتب ما بحسب تكون املبدأ هذا
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البورصة. املصفق: (2)
فتُِيلَ العامة، السالمة لجنة باسم روبسپري مكسيمليان كتبه الذي التقرير من (3)
السنة من الثامن (الشهر فلوريال شهر من عرش الثامن اليوم يف العهد مجلس يف

املجلس. هذا بأمر فطبع الثانية، السنة من الجمهورية)
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الرابع الفصل

الفلسفة قيمة يف احلديثة اآلراء

الفلسفة يف العلماء آراء للفلسفة، النفسية األُُسُس (1)

من لها ما ولكن وَجْمِعيَّة، ودينية عاطفيٌة مصادُر فيها بحثنا التي الدينية للحقائق
مصادُر فيها البحث من َفَرْغنا التي الفلسفية وللمبادئ الغاية، إىل قليٌل العقلية املصادر
تكوينها. يف ا جدٍّ ضعيف تأثري سوى والعاطفية الَجْمِعيَّة للعنارص فليس ودينية، عقليٌة
الخصوص، عىل معناها لتََحوُّل وذلك الحارضة؛ الفلسفة تعريُف السهل من وليس
كانت مىض وفيما األوىل، ِعَللها وتعينُي الحوادث تفسريُ للفلسفة يَلُوح كان مىض وفيما

تناهضه. أخذت ثم بالتدريج، العلم هذا عن فافرتقت الالهوت بعلم تختلط الفلسفة
يف عنه يختلف ولكنه وقت، كلِّ يف العلم عىل قياَمه يَْزُعم الحديثة الفلسفات ومعظُم
ما أقىص ُعنَْوان فِإنها العقل ه ُ يَُفرسِّ الذي الخيال وليدَة كانت إذ فالفلسفة ، أسايسٍّ أمر
َفْرِضياٍت عىل يشتمل كان وإن والعلُم، التَّْجِرِبيَّة، باملناهج مستعنٍي غريَ العقل إليه يَِصل

والرتصد. التَّْجِربة َرَقابَة تحت الَفرضياِت هذه يََضع الخيال، عن ناشئة
ليس فالفالسفُة العلماء، دون الفالسفة تجعل التي األسباب أهمِّ من هو الفرق وهذا
حدوَد العلماء ع يَُوسِّ حني عىل هم حواسُّ به تشهد ما غريُ العاَلم ِد تََرصُّ وسائِل من لديهم
استعمال بفضل التحول من الَكْون ملبادئ اتََّفَق وما األجهزة، من بطائفة الحواسِّ هذه
مركًزا األرضيِة ُكَرتِنا َعدِّ َحْول دار فما عليه، تستدلَّ أن فلسفة أيُة تَْسِطْع لم األجهزة تلك
ليست أرَضنا أن عىل َدلَّت آالٍت اكتشاف بفعل َعِقب عىل رأًسا ُقِلَب فقد األفكار من للعاَلم
من دار ما ُهِدم وكذلك النجوم، ماليني بني الفضاء يف سابح صغري َسيَّار كوكٍب غريَ
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من ْت اْشتُقَّ الحارضة املوجودات كون عن د َصُّ الرتَّ أسفر عندما الِخْلَقة َحْوَل النظريات
مرتاكمة. بطيئة ِوراثية بتحوالٍت سابقة أنواٍع

يف َدْخٍل ذاَت الدينية العناُرص كانت بالتَّْجِربة تحقيقها يمكن ال إذ الفلسفة ومبادئُ
الدينيات يف ُكونْت، وأُوُغوْست وَكنْت كِديَكاْرت العقليني، الفالسفة أكابر فغاص وضعها،
يانة الدِّ تأسيُس وما الالهوتية، العميل» العقل «انتقاد كتاب مبادئُ وما النتيجُة، حيث من

ذلك. عىل بارزة أمثلٌة إالَّ مؤخًرا بالَوْضِعيَّة املعروفة
ما للعلم تَْرتُك أن إىل بالتدريج اْضُطرَّت فيها، االستقصاء وسائل لَضْعف والفلسفُة،
َفة ْ الرصِّ الطبيعة بعد ما عىل األمر نهاية يف عملها اقترص ثم املسائل، من َحلَّه تَْزُعم كانت

تقريبًا.
الفلسفة أن الحارض الوقت يف األَِلبَّاءِ من كثريٌ رأى املختلفة األسباب تلك أَْجِل فمن

العلوم. رأس عىل تَُعدُّ كانت أن بعد الثانوية املعارف من
العلماء رأَي ِپيكار إميل امِلْفضال العلمي املجمع رئيس ُص يَُلخِّ كيف وإليَك

پيكار: قال الفلسفة، يف املعارصين

من الطبيعية العلوم إىل امُلتَبَتِّلني العلماء بني تَِجد أن أرى، كما النادر، من
الحقيقيِّ َحْوَل املناقشاُت وتبدو … الصحيح باملعنى الفلسفة إىل يَأْبَُهون
من لدى اللَّْغو من زمن، كلِّ يف الفلسفية املذاهب عىل العزيزُة والصحيح،
دقائق إىل الَحذَر بعني العاِلم وينُْظُر … لهم رائَديْن والرتصَد التجِربة يتخذون
أن العموم، عىل العاِلم، ويَرى … اَلة َفعَّ اكتشافاٍت إىل تَُؤدِّ لم التي النَّْقد
يف الفلسفة، وتُِثري … يَْفَهَمه أن يحاول فال لغته غري بلغة يتكلم الفيلسوف

جواب. بال مسائَل الغالب،

يأتي: كما ذلك رأيَه فيه يَُؤيِّد إليه املشار العالُم صديقي إيلَّ أرسله كتاب يف وجاء

بعد ما َحْوَل واألَْخِيَلة للقصائد الفلسفة كلمة تُْحَفظ أن الواجب من أرى
امُلْختََربَات. يف تُْغَرس ال نباتاٌت فهنالك الطبيعة،

فاسمع ذلك، يشابه ما اآلراء من األمر نهاية يف الفلسفة يف ُمْحَرتِ من كثريٌ وأبدى
ِجيْمس: ويْليْم مشاهريهم ألحد اآلتَي القوَل
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بعاَلم عالقاٍت ذا يكون أن الفلسفة من ِصنْف يف قدَمه الرجِل وضُع يَْعِني
العاَلَمنْي ذَيْنِك أحد ابتعاد وبلغ الشارع، يف َخْلَفه تََرَكه الذي العالم عن مختلف
العاَلم، ويف … واحد وقت يف فيهما يُفكَّر أن معه يتعذر صار مبلًغا اآلخر عن
تُبْرص فال نبيًال، نظيًفا بسيًطا يشء كلُّ يبدو تَنُْفذون، أستاذُكم جعلكم حيث
فيه العقُل يَْرُسم قديم ِطراز من العاَلُم ذلك ويَْظَهر الحياة، متناقضاِت
أن والواقُع … األجزاء مختلَف فيه املنطق مقتضياُت وتَِصل الُكْربَى الخطوَط
وصًفا يكون أن من أكثَر إليه مضاٌف الحقيقيِّ عاَلمنا فوق واضح َرْسٌم ذلك
يختلف يشءٌ مقاَمه فيُقام ، امُلَعنيَّ لعاَلمنا إيضاًحا فيه تَجد فال … العالم لهذا

تفسريه. من بدًال ا، تامٍّ اختالًفا عنه

فما الفلسفة، أساتذة عند حتى تَِجده مما الفلسفة قيمة َضْعف يف كتلك وتقديراٌت
من َريْب يف كان وَمْن الحايلِّ، الزمن يف غايتَه بََلغ لها اكرتاٍث عدم من األساتذة هؤالء يُبِْديه
الرسميني الجامعة أساتذة لدى ِبينِه مسيو به قام الذي الطريَف التحقيق فْلرُياِجع ذلك
هؤالء ُمْعظم أن يرى فهنالك يَُعلِّمون، وماذا إليها ينتسبون التي الفلسفية املذاهَب ليَْعَلَم
التي النظريات تدريس عىل يقترصون وأنهم مذهب، أيِّ عن الدفاع عن َكفَّ األساتذة
أولئك دام وما اليشء بعض بإلقاء ُمَكلَّفني داموا ما تًا، ُموقَّ َدْعًما الجامعة رؤساءُ يَْدَعمها
الذرائع ومذهَب الِوجدانيَّ املذهب أن يظهر والذي مختلًفا، توجيًها ُهونهم يَُوجِّ الرؤساء

الحارض. الوقت يف ُحْظَوًة املذاهب أكثر هما النفعيَّ
الجمهور َعمَّ فقد الفلسفية للمناهج واألساتذة العلماء اكرتاث عدم من نشاهده وما
تآليَف من إلخ، … الروح وصفاِت والخري والجمال الحقيقة عن ُوِضع وما أيًضا، ف امُلثَقَّ

الالهوت. لعلماء يُْرتك بأن خليًقا هزيًال لغًوا فيلوح تليدٍة
مسائَل يف بإسهاب الِجدال عىل داوموا نفوذ كلِّ من َعِطلوا إذ الرسميون والفالسفُة
َمْعِدٌل لهم كان وما جديًدا، عنًرصا إليها ُمضيفني غريَ سنة أَْلَفي من أكثر منذ مطروقٍة

الفكر.1 ِلَخواءِ َسْرتًا التعبري يف اإلبهام عن
علم، كلِّ يف ة العامَّ للمبادئ بسيطة خالصٍة إىل القديمة الفلسفة ل تَتََحوَّ واليوَم
الخالص. العلم يف رسائَل إىل الجامعة كليات أمام تُْطَرح التي الفلسفية الرسائل وتنقلب
الوقت يف الفلسفة شأُن لنا ظهر وحَدها الذكر اآلنفة األحكام إىل نظرنا ما وإذا
كان ما دون كان وإن الفلسفة، نفوذ أن ذلك، مع وسنرى، الغاية، إىل ضعيًفا الحارض

عظيًما. يزال ال بمراحَل، املايض يف عليه
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الفلسفية) (الروح للفلسفة الحقيقية القيمة (2)

للفلسفة، املعارصين والفالسفة العلماء من كبري عدٍد تقديَر السابق املطلب يف ْصُت َلخَّ
الدائرة. تلك عن َخَرج ما إذا تقديًرا يكون ال فإنه العقيل املنطق عىل قام إذ التقدير وهذا
إىل احتياًجا مىض، فيما تالئم، كانت الفلسفة أن هو إليه يُنَْظر أن يجب ما وأوُل
النفوس ذوي ديَن السبب لهذا الفلسفة فَظلَّت قضائه، عن العلم َعَجز فيما اإليضاح

فة. امُلثَقَّ
قيام عدم مع اآلراء بعض َحَمَلة َظلُّوا الحديث، الزمِن حتى وحَدهم، والفالسفُة
يف نجاحها ِرسُّ غموضها يف فكان أحيانًا، الوضوح قليلَة اآلراء هذه وكانت بذلك، العلم

خصيبًا. يكون ال عاد واضًحا غدا ما إذا املبدأ أن الصائب القول ومن الغالب،
واألدباء امُلتََفنِّنني شأن من أَْسَمى شأنًا البرشيِّ الفكر تاريخ يف الفالسفة وَمثََّل
وهيمن الوسطى القرون يف التعليم عىل أرسطو فهيمن األحيان، بعض يف والشعراء
نصف «إن : بحقٍّ معه قيل ما التأثري من َكنُْت وبلغ عَرش، السابَع القرن عىل ِديكاْرُت

فيه.» الوثيق االرتباط مع عَرش التاسَع القرن يف عنه َصَدَرت األوروبية الفلسفة
النظريات وبعُض أيًضا، األَثَر بالُغ وغريِهم َونِيتِْشه وُشوِپنْهاِور ِفيْخِته لخلفائه وكان
وإقصاءِ العالم خلق مبدأ نقض إمكان عن أسفرت التي التحول كنظرية وحَدها، العلمية

ذلك. من أبعُد َمًدى لها كان التي هي النهاية، مبدأ
الزمن يف عنها يُبَْحث أالَّ نرى صحيًحا، تقديًرا الفلسفة شأَن نَُقدِّر لكي ونحن،
جميع يف ب تََرسَّ تأثريَها أن نَِجد فهنالك أيًضا، القريب املايض يف بل فقط، الحارض

الحقول.
خياٍل قليِل ذاِت عقليٍة، ِشبِْه بمبادئَ السياسة، حتى ياناِت، الدِّ َغذَّت قد فالفلسفُة

إفادتها. مع ولكن َريْب، ال الغالب يف
الذين السياسة فو ُمْحَرتِ منها يَْقتَِبس ِصناعٍة داَر أيًضا، أيامنا يف الفلسفُة، وأضحت
وترى ْعَلَكة الصَّ يف ماْرِكس كاْرل مباحث بعَض فرتى الحديثة، األزمنة الهوِت علماءَ َغَدْوا
تستلهم (الرَّاديكاِليَُّة) الَجذِْريَّة وَظلَّت الفلسفية، ِهيِغل مبادئ من ُمْشبََعتنَْي االشرتاكيَة
الِوجدانية، الفلسفَة تستوحي الثَّْوِريَّة النِّقاِبيَّة وتُبِْرص زمٍن، طويَل ُكونَْت أُوُغوْست مبادئَ

الذرائع. فلسفَة تستوحي العرصيَة الكاثوليكية وتُبِْرص
التي األوهام من الغالب، يف ، يُْشتَقُّ والذي فيه ِجدال ال الذي التأثريَ ذلك َعَدْوت وإذا
من كثري عىل حقيقية أنواًرا أَْلَقت الفلسفة إن تقول: أن أمكنَك الالهوت علماء أوهاَم تَْعِدل
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تفسرياِت عىل تقوم الخارجيِّ العالم معرفة أن أثبت من أول هي والفلسفُة املوضوعات،
التصورات ِنْسِبيَُّة لألنظار بََدْت وهكذا إليه، الوصول يَتََعذَّر أمٌر الحقيقة وأن ، الحواسِّ
والنِّْسِبيَّة والنهائيَة والتعاقَب الِعَلَل اخرتعوا الذين هم الفالسفة «إن ِنيتِْشه: قال البرشية،

والغاية.» والكيفية والحرية والقانون والَعَدد والَجربية
دخلت الذي الجديد ْور الدَّ ويف آفل، َطْور ُعنْواُن هو ذلك الفلسفية االكتشافات وَدْوُر

للتعميم. بوسائَل تأتي بل للتفسري بوسائَل تأتي ال الفلسفة عادت فيه الفلسفة
يَُعربَّ للتفكري ِطراًزا األقل، عىل تََرك، اكتشاٍف كعامِل زال ما إذا الفلسفة وشأُن
اإلتيان وعىل ، الخاصِّ من العامِّ استخراج عىل الطِّراز هذا ويقوم الفلسفية، بالروح عنه

الباحثني. ألوُف يجمعها صغريٍة موادَّ من بُمَركَّباٍت
يستغنَي لن ولكنه بأبحاثه، إياها لَسبِْقه بالفلسفة يستخفَّ أن الحديث للعلم وُحقَّ
من العامة املبادئَ تَْستَنِْبط التي هي زمن كلِّ يف الفلسفية فالروُح الفلسفية، الروح عن
مباحَث األحيان، بعض يف شعوريٍّ غري وجٍه عىل املبادئُ، هذه ه تَُوجِّ ثم الوقائع، أعفار
ثالثة أو بمبدأيْن جيٍل كلُّ يَتََغذَّى الوجه هذا فعىل عددهم، يُْحَىص ال الذين الباحثني

َعِقب. عىل رأًسا املبادئ هذه فيه تُْقَلب الذي الوقت يحني حتى العقائد من مبادئ

هوامش

الغامض الفكر وليد املوضوعات معظم ويف الفلسفة يف الغامض األسلوب يكون (1)
مسيو أصاب ما وهذا املذهب، جدة نتيجة استثناء، عىل الغموض، يكون وقد الغالب، يف
يأتي: ما منه فأقتطف املوضوع هذا حول إيل بإرساله تفضل كتاب يف بيانه يف برغسن

املالحظات من قبله، الذي الكتاب ويف األخري، كتابكم يف أبديتموه ما حول وأما
الفلسفي املبدأ إن لكم: أقول بأن يل فاسمحوا الفلسفة موضوع يف الوضوح عن
هو الذي أو سابًقا، النفوس يخامر كان الذي املبدأ هو وهلة أول يفهم الذي
الوضوح من النوع بهذا الفيلسوف فمطالبة قبًال، موجودة أفكار مجموع
نفوسنا، يف موجودة كانت الفلسفية الحقيقة عنارص جميع بأن افرتاًضا تعني
ما كثريًا تتقدم أن الفلسفة عىل أن وعندي التقدم، عن عاجزة الفلسفة وبأن
من فتقتيض سابقة ملعضالت مثرية جديدة أفكار وليد حقيقي تقدم كل دام
إذا القارئ ولكن إبهام، طابع ذات له وتبدو مجهود كبري السبب لهذا القارئ
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تسري ألنها وذلك مبهمة؛ القديمة األفكار له بدت الجديد الفكر يف أوغل ما
فكًرا ترى وال حلها، عىل وجوده، عند الجديد، الفكر يقدر مصاعب إىل بالقارئ
أن ينبغي فال األصل، يف مبهًما يكن لم واضًحا اليوم يبدو واحًدا ا مهمٍّ نظريٍّا
قدرته يف بل وهلة، أول تدرك التي سهولته يف الفلسفي الفكر قيمة تقاس
التي ولالعرتاضات نفسه. تلقاء من بالتدريج اتضاحه ويف املعضالت حل عىل
وجه الذي املصدر نفس املبارش الوضوح باسم الفلسفي املذهب إىل توجه
لروحنا) (املالئم املعتقد أو املبدأ هو املصدر وهذا الفيزياء، موضوع يف إليكم
كان إذا إال سائًغا يكون ال تجديد كل وبأن الحقيقة، لجوهر بحيازتنا القائل

مقدًما. لدينا املعروفة املباحث وجوه من وجًها

150



الخامس الفصل

العلمي املعرفة بناء

للحوادث العلمي التفسري (1)

ترى ففيه ة، الِجدَّ تامَّ جديًدا عاَلًما نَْدُخل للحوادث، العلمية املعرفة دائرَة بنفوذنا إننا،
من خرج وقد — اإلنسان أن ترى وفيه والنتائج، التفسريات وتََغريُّ الدرس مناهج تََغريُّ
وثيًقا استعباًدا استعبدته التي الطبيعة عىل عظيًما سلطانًا اكتسب — األمر آخر يف نفسه

طويلة. قرون يف
إذ اليقنُي فذلك شخصيٍّا، كان فقد وخلقيٍّ وفلسفيٍّ دينيٍّ يقنٍي من آنًفا َدَرْسناه وما
تابًعا كان إذ اليقني وذلك والدينية، العاطفية العنارص غري إىل يَْستَِند لم بنا الصًقا كان

اآلراء. هذه لتقلبات َخَضع ما زمٍن آلراء
يمكن شخصيٍة غريَ حقائَق الشخصية الحقائِق بتلك اْستَبَْدَلت قد الِعلم ومناهُج
إىل العلميُّ البحث وأدَّى الَجَدل، من َمْعِزٍل يف فتكون ِحَدة عىل منها واحدة كلِّ إثبات

. الخارجيِّ إىل الباطنيِّ من البرشية الروح انتقال
ولكن العقل، بدائرة ا خاصٍّ ، العلميِّ كالتفسري كان، للحوادث الفالسفة وتفسريُ
مراقبة من بعيدة مالحظاٍت من املستنبَطة النفس ِوْجَهاِت يتناول كان إذ الفالسفة عقل
خارجيٍة دائرة إىل اإلنسان أدخل الذي هو وحَده والِعلُم باطنيًة، مبادئهم َظلَّت التجِربة

وجوَدها. والفلسفُة هوت الالَّ علُم يَْجَهل كان
د َصُّ للرتَّ وثيقٍة مناهَج باكتساب إالَّ الحقيقية العالم معرفة خطوط تُْرَسم ولم

النهضة. عرص إىل التطور هذا أوائل وتَُردُّ والتجِربة،
وذلك الصميم، يف الالهوتية التفاسري َطْعُن األوىل العلمية الدِّراسات عن ونََجم

ية. العلوَّ العزائم َلَهوى فيها دخل ال ثابتة لُسنٍَن خاضٌع العالم أن بإثباتها
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واإلنساُن، جديدة، مبادئَ العلم بلوغ عن بالتدريج املبدأ ذلك َمَدى توسيُع وأسفر
لدى غدا الذي الِعلم َشْطَر َوْجَهه َوىلَّ إياها، تُْعِطه لم بتفاسريَ آلهته مطالبة عن َعَدل إذ

يشء. كلُّ منه يُْؤَمل معبوًدا الكثريين
وجهان فللِعلم يُْعِطيَه، أن يستطيع ما بغري الِعْلُم يطاَلب أن ينبغي ال ذلك ومع
كثريِة مسائَل ِتجاه عاجٌز وهو هائلٍة، مسائَل حلِّ عىل قادر فهو الحقيقة، يف ان ُمَحريِّ
الطبيعة ُقَوى وأخضع والكهرباء البخاَر اْكتََشف وإن — والِعْلم الظاهر، يف البساطة
أن ويف ِسنِْديَانَة، تصبُح البَلُّوط َحبَّة أن يف السبَب لنا يقول أن يَْسِطْع لم — الحتياجاتنا
األجساَم يجتذب يُْدَلك الذي الشمع قضيب أن ويف يَْسُقط، الهواء يف يُْرمى الذي الحجر

جواب. بال تََظلُّ التي باملسائل حافٌل العلميُّ فالحقُل الخفيفة،
الِعلم مناهَج إدراكنا عند العجِز ومنتهى القدرة ُمنْتَهى بني التناقض ذلك ويزول

املعرفة. بناء جهاَز َفُقْل شئت وإن وحدوَده، وغايَته

للحوادث الَوْصِفيَُّة املعرفُة (2)

االنطباعات من عنه تُْسِفر بما مجموعها من الَكْون يَتَأَلَّف التي الحوادث جميع ف تَتََكشَّ
وبيننا. الحقيقيِّ الَكْون بني واسطًة تََظلُّ فالحواسُّ نا، حواسِّ عىل

صادقة صورٌة أنها عىل تُْقبَُل بصورٍة يأتينا االنطباعات، تلك يَُفرسِّ حني والعقُل،
تشابهه. لم وإن الخارجيَّ للعاَلم

ِخالل من الخارجيَّ العاَلَم نَْعِرف ألننا إالَّ الحقيقية األشياء طبيعة تَُفوتُنا وال
وليَد ليس الصوَت وأن الحقيقيَّ الكوَن تُِرينَا الحواسَّ أن افرتضنا ولو فقط، نا حواسِّ
أيًضا، ناقصة لألشياء معرفتُنا لَظلَّْت عيننا َشبَكِة تركيب نتيجَة ليس الضياء وأن أُذُننا
العاَلم من قليلة أجزاءٍ غري عن لنا تَْكِشف ال مداها ع تَُوسِّ التي واألجهزُة نا حواسُّ دامت ما
عىل قادرة كانت لو والعنُي الالمع، الطَّيِْف ُعْرش سوى تُبِْرص ال مثًال، والعنُي، ، الحقيقيِّ
تََرى أن ألمكنها حرارتها درجة بسبب الحياة ذوات عن تَْصُدر التي اإلْشَعاعات تمييز
فلو نا، حواسِّ عن ناشئٌ وهميٌّ شكٌل هو نُبِْرصه الذي والكائُن الليل، يف هذه الحياة ذوات
عاع وبالشُّ منه يتصاعد الذي املاء ببخار ُمَحاًطا أي الحقيقة، يف هو كما له تأَمُّ إىل انتهينا

االستدارات. ِل ُمتَبَدِّ َسَحابيٍّ منظٍر ذا لنا الكائُن هذا َلبََدا حرارته، عن ينشأ الذي
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َور الصُّ كانت االلتقاط سهُل هو ما غريَ الحقيقة من تستخلص ال كانت إذ نا وحواسُّ
نَْرُسم ال ونحن الرضورة، بحكم الغاية إىل مصنوعًة الحقيقة من نا حواسُّ تقتطعها التي
إن قيل ما وإذا محدوًدا، املحدود غري ويف منقطًعا املتصل يف بجعلنا الظواهر سوى
أن َوَجب الحركة عن الجسم هذا ينقطع حيث إال تَِقف ال الحقيقيَة الجسم استدارات
وأبعد هي لتجاذِبها تتحرك اليد يف امَلْعِدن فقطعُة أبًدا، تَِقُف ال االستداراِت هذا إن يقال
إحساُس يَْرُسمها التي غريُ حدوٌد الفضاء يف إذَْن، تُوَجد، فال اإلشعاع، وتبادِلهما الكواكب،
الجسم ينقطع حيث ذلك يكن لم الحدوَد هذه ثَبَّتْنا ما إذا ونحن أجهزتُنا، أو نا حواسِّ

الناقصة. نا حواسِّ يف ُمَؤثِّر غريَ يعود الذي املكان يف بل الحركة، عن
بحسب الَكْون عناَرص مصنوع، وجٍه عىل تَُحدِّد، أو الحياة، ذواُت تُوِجد إذَْن،

اإلحساسية. إْمكاِنيَّاتها
ومن رأينا، غريُ الكون يف رأٌي نا حواسِّ عن مختلفٍة حواسَّ ذاِت ملخلوقاٍت ويكون
بِصَفاٍت الحيوانات هذه شعوُر الحيوانات بعض حواسِّ شأن من يكون أن املحتمل
ذاُت أخرى حيواناٍت وأن الظَّْلماء، يف يَُرى الحيوانات من كثريًا أن فالحقُّ لدينا، مجهولة
كانت ولو إلخ، … حلوله قبل للوقت إدراك ذو منها بعًضا وأن الجهات، معرفة يف ِحسٍّ
كَعْجز لغتها فهم عن لَعَجْزنا انطباعاِتها تبليَغنا تحاول بحيث الذكاء من الحيوانات هذه

عندنا. معلومة غري صفاٍت عن تَُعربِّ اللغُة هذه دامت ما األلوان َفْهم عن األكمِه1
إليه يَْسَعى كما بُكنْهها أْي بعينها، بالحقائق يشتغل أن ذلك، مع للعلم، وليس
ومن نا، حواسُّ بها تُوِحي التي الحوادَث أي بالحقائق، الظواهَر يعاِرَض أن وال الفالسفة،
هي التي واالنحرافاُت املدخل، ممتنعِة ألشياءَ امَلْدَخِل َسْهَلُة معادالٌت تتألف هذه نا حواسِّ
أمكن واحد ِطراٍز من هي التي املوجودات جميع لدى متشابهًة كانت إذ نا حواسِّ وليدة
صورًة نُْدِرُك ، الحقيقيَّ نَبْلُغ لم إذا ونحن، بها، َحه َرصْ يَشيَد وأن حقائَق يَُعدَّها أن الِعْلَم

مثلنا. امُلَركَّبَة للموجودات معادلة
العاَلم بَكْون يبايل ال فهو ذلك، مع املالحظات لهذه يكرتث ال مباحثه، يف والعلُم،
مالءَمته يف فيسعى يبدو كما بالعاَلم يرىض والعلُم ، حقيقيٍّ غريَ أو حقيقيٍّا نُبِْرصه الذي
لحواسَّ عاٍل كائٍن أيِّ أو ْعَرى2 الشِّ ساكِن حيازِة وعن فيه الحرشة رأي عن باحٍث غريَ
من نعرف ونحن الَقَدر، هذا عىل ألنها إالَّ بها نَْهتَمُّ ال ونحن َقَدِرنا، عىل فمعارُفنا أخرى،
ونُْدِرك قبل من أكثَر أشياءَ يوٍم كلَّ فيه نكتشف إذ ونحن، اكتشافه، إىل نصل ما الكون

الدوام. عىل يَْعُظم معرفتنا بُنْياَن نرى قبل، من بأدقَّ األشياءَ هذه
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الحوادث بني الت الصِّ قياُس ، يِّ الَكمِّ إىل الَكيِْفيِّ من االنتقاُل (3)

العالئق عن بها يَُعربَّ لغًة فيه العلُم اكتسب الذي ْور الدَّ إىل للحوادث الحقيقية املعرفُة تَُردُّ
إىل الكيِْفيِّ من باالنتقال لذلك َق ُوفِّ قد والعلُم ، شخيصٍّ تقدير كلِّ عن املستقلة الَعَدِديَّة

. يِّ الَكمِّ
َظالَّ ذلك لهما يَتَِّفق لم إذ والتاريُخ النفس وعلُم التطور، ذلك بغري علٌم يكون وال

متناقضة. لتفسريات ُعْرَضتنَْي مذبذبنَْي مبهمنْي
يَّة والَكمِّ الكيفية التقديرات بني الُهوَّة عىل الحال، يف املالحظات، أبسط وتُدلُّ
أن يمكن انطباًعا حارٌّ أو بارد أو ثقيٌل الجسم بأن القوُل ويَْعِني الواحدة، للحادثة
عن التعبريُ ويَْعِني الفيزيولوجية، الشخص حالة بحسب أو األشخاص باختالف يختلف

. شخيصٍّ تفسري كلِّ من املالحظة تخليَص بالرَّْقم حرارته درجِة أو الجسم ِثَقل
تلك بزيادة ببعٍض، بعِضها األشياء بعالقاِت أو بالعاَلم، ِعْرفانًا يزيد والعاِلُم
بعَض البيولوجية العلوم يف القياساِت تَْعِدل التي املضبوطة التعريفات أو القياسات،
تاريَخها املوجودات بقايا يف ويقرأ تركيبَها ويكتشُف الكواكب َسرْيَ يُبِْرص والعاِلُم العدول،

قبلنا. ظهروا من لدى كثريًا ضيقة كانت التي الذهنية تصوراِته دائرَة ع فيَُوسِّ
يٍَّة َكمِّ ِصالٍت إقامُة إذَْن، هي، بعناٍد، إليها يَْسَعى التي وهي األساسية، العلم وغايُة
َدْور ُعنواُن هو الكيفيَّ فإن الربهانيِّ اإلحسان دور ُعنَْوان كان إذا يُّ والَكمِّ الحوادث، بني

إيضاحه. عىل فينطوي الكْون عىل يسيطر يُّ والَكمِّ املبهمة، الغريزة

د َصُّ والرتَّ التَّْجِربَة شأن (4)

الحوادث؟ بني العددية العالئق لتعيني العلم ق يُوفَّ َوكيف
لظهورها إال تُْدَرك ال الحوادث ألن وذلك والتجِربة؛ بالرتصد ذلك إىل يَِصُل هو
بفضل إالَّ لنا ِلتَبُْدَو الطاقة وجوه وجميُع والَكْهَربَة الحرارة كانت فما َاٍت، تََغريُّ أي حرَكًة،
املادية ات التََّغريُّ عن وقت، كلِّ يف نا، بحواسِّ تَُقدَّر التي الصفات وتنشأ األجسام، انتقاالِت
… الَكْهَربيِّ التَّيَّار ودليل الحرارة كميزان القياس، آالت جميع وتدلُّ الَخِفيَّة، أو امَلْرئيَّة
هذه تَْخَضع أن إذَْن، جيًدا، الحوادث إحدى إلدراك فيجب، االنتقاالت، تلك مثل عىل إلخ،

حركاٍت. حدوث إىل مؤدية لتََحوُّالت الحادثُة

154



العلمي املعرفة بناء

ومما الحركة، غرِي آَخر يشء عىل الطبيعُة تشتمل أن الراجح، من بل املمكن، ومن
أو نا حواسِّ تركيب أن بَيَْد األجزاء، ُمتََحرِِّك أصٍل من ليس الحوادث جميع أن فيه ريب ال
األصل ذلك مثل من ليست التي الحوادث معرفة من يَْمنَعنا تُْكِملها التي اآلالت تركيَب

األجزاء. امُلتََحرِّك
فال دقيقة قياساٍت حيازُة املمتنع ومن قياسات، عىل التجِربيُّ العلم يقوم إذَْن،
متساوينْي، مرتيْن ُصنُع أيًضا، املتعذر، ومن َوثِيق، بضبط فيزياوية جسامٍة أيَة نَْعِرف
اتُِّخذَ آخَر مرت عن مٍرت اختالف درجَة ، شاقٍّ عمٍل بعد نُقدِّر، أن هو صنُعه يمكن ما فكلُّ
امُلَكرََّرة الجهود من الرغم عىل مجهوًال أمًرا يََظلُّ الصحيح الكيلوغرام ووزُن نَُموذًَجا،

قرن.3 منذ الفيزياء علماء من أجيال ُة ِعدَّ بذَلتْها التي
يُوَصل ولن العلم، أهداف أهمِّ من هو الذي املقاييس يف الضبط بلوغ يَْصُعب إذَْن،
تُْعَرف ال كيماوية أو فيزياوية جسامٍة أليِة الحقيقيَة القيمة ألن امُلْطَلق؛ الضبط إىل
ضبطنا، عدم درجة قياس هو الضبط من بيشء نَْعِرفه ما وكلُّ آنًفا، قيل كما بالضبط

األغاليط. حدود عىل الداللُة أي
ِرسُّ هذا ويف ا، جدٍّ كبري بعناء إال تُبَْلغ لم فِإنها النتيجة هذه نَْقص يكن ومهما
والفيزياء الفلك كعلم تََقدُّمه لتحقيق زمٍن طويِل من األساسية العلوم بعض قضاه ما

والكيمياء.
الُكُسور فائدَة سيما وال القياسات، تلك يَّة ألَهمِّ العلم عن غرباءُ هم من معرفة وَقلَّْت
فقط، العلماءُ، وهؤالء سبيلها، يف كبريًة مجهوداٍت العلماء يَبْذُل التي الثابتة غرِي الُعْرشيَّة
تلك بلوغ صعوبة مع األمور أرسار عىل تنطوي الُعْرشية الُكُسور أن يعلمون الذين هم
له، املالزمة الغازات وجميُع األرغون غاُز اْكتُشف فيها العميق البحث فبَفْضل الُكسور،
امِلْدَفِعيَّة تََحوَّلت فقد ناعة، الصِّ يف حتى العلم، يف مهمٌّ ٌم تَقدُّ القياسات يف تقدٍم كلَّ ويَتَّبع
استطعنا، ولو واملدافع، البنادق معامل يف دارًجا قياًسا املليمرت ُعْرش أصبح عندما الحديثة
الفلك علم لكان ُعْرشها من بدًال الدائرة قوِس ثانيِة من جزء ألف من جزءٍ قياَس سابًقا،
اْفرتََضت التي البعيدة الكواكب حركات قوانني اكتشفنا قد ولكنا ا، تامٍّ ًا تَغريُّ تَغريَّ قد
أمكن ولو الغاية، إىل عظيمة برسعة تنتقل أنها مع الفضاء يف سكونَها القديمة القياساُت
املادة تحويل أمر لكان املليغرام أجزاء من جزءٍ ألف مائة من جزء عن يَْكِشف أن امليزاُن

زمٍن. طويِل منذ معروًفا
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الحرارة، بحسب املادة َحْجم تحوالِت لتْعيني ُس املَؤسَّ الحرارة، ميزاُن يَْكشف وال
فكرة عىل ُس املؤسَّ ، الَكْهَرِبيُّ الحرارة مقياس ويُؤدِّي الدرجة، من مائٍة من جزءٍ غري عن
الدرجة، من مليوٍن من جزء قياِس إىل ، الجوِّ تأثري تحت للمعادن الَكْهَرِبيَّة املقاومة
لهذه سيكون أنه يف َريَْب وال يُْفَرتَض، كان مما أوسُع الشميسَّ الطَّيَْف أن ويَُعلُِّمنَا

ابتدائيٍّا. يزال ال الذي الجوِّ علم يف معارفنا يف كبري تأثريٌ املالحظة
فعٍل َردِّ اكتشاُف وَجَعل وقياِسه، تحقيقه إىل يؤدي فعٍل ردُّ للحوادث نظام ولكلِّ
الَربِْق أمَر ، َكْهَربيٍّ إطالق لكلِّ مالزمة أَِثرِييَّة أمواٍج ذاِت كبرية، مسافة عىل محسوٍس
معرفتها ولكن يحتمل، ما عىل الغاية إىل كثريٌة الطبيعة ُقَوى إن أََجْل، ممكنًا، الالسلكيِّ

األمر. بدء يف فعِلها َردِّ اكتشاَف تستلزم

للربهنة العلميُة املناهُج (5)

وال حقيقية، أو خياليٍة وقائَع إىل استناد غري من مفيدة بَْرَهنٍَة بأية يُْؤتَى أن يمكن ال
من تجيءُ بموادَّ مستعنٍي غريَ نفسه يف يَُؤثُِّر الذي فالفكُر َفة، ْ الرصِّ بالربهنة يَْحُدث يشء
يمكن ال (محسوس) ٍ ُمَعنيَّ ُمِعنٍي من العاطل امُلَجرَّد ُ واملبدأ فارًغا، تأمًال يََظلُّ الخارج

ُره. تََصوُّ
الحواسُّ بها تأتي التي املشاهدات تفسري يف الخصوص، عىل الربهنة، وتَنَْفع
ة الخاصَّ األحواَل م يَُعمِّ واالستقراءُ األساسينْي، الربهنة وجها هما واالستنتاج واالستقراءُ
الروُح ح وتََرتَجَّ ، الخاصِّ إىل العامِّ من يَِسري واالستنتاُج عامة، نتائَج منها فيستخرج

الدوام. عىل واالستنتاج االستقراء بني البرشية
وتُْفِيض الغاية، إىل الِفْطِريِّني عند حتى تَْحُدث طبيعية ذهنية عمليٌة والتعميُم
يف الدنيا والنفُس النتائج، توليد وإىل التعميم إىل الواحدة للحال النفسية التصوراُت
تعميماتها، قيمِة تحقيَق معرفتها يف األوىل عن هذه وتختلف العليا، كالنفِس التعميم
الوجه بحسب الدنيا النفس أو العليا النفس عنواُن إنه إذَْن، التعميم، عن يقال أن فيمكن

يُتََّخذ. الذي
الدوام، عىل املجهول إىل املعلوم من تَِسري اقتباساِتنا فإن الربهنة مناهج تكن ومهما

املعلوم. ِخالل من إال يُْدَرك ال نَْفُسه واملجهوُل
العوامل من وكثريٌ وثيًقا، متقابًال اتباًعا لبعٍض بعُضه تابٌع الطبيعة حوادث وجميُع
يُْعَرف أن امُلِهمِّ من أن والواقُع الحوادث، تلك من واحدة كلِّ إحداث عىل يساعد أن يمكن
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يَُؤدِّي ما وهذا أهميتها، درجَة سيما وال العوامل، لتلك الظاهر أو الحقيقيِّ الشأن تعينُي
هذا ويقوم ًقا، ُمَوفَّ استعماًال مباحثه يف برنار كلود استعمله الذي القيايسُّ امِلنهاج إليه
تغيرِي مع وذلك كثرية، ألحوال تابعًة التجِربُة هذه تلوح عندما التجِربة تكرار عىل امِلنهاج
نسيانه مع امِلنهاج، كهذا الغاية إىل خصيٌب وِمنهاٌج واحدة، دفعًة األحوال هذه من واحدٍة
املهندُس ل َحوَّ فقد العلمية، املسائل عىل تطبيقه مثَل ناعية الصِّ املسائل عىل يَُطبَّق كثريًا،
تعيني يف للبحث سنًة وعرشين خمًسا بتخصيصه الفوالذ ِصناعة ِتيَلُر األمريكيُّ العاِلم
اكتشف أن بعد هذا، َوتِيَلُر املعادن، صنع يف تَُؤثِّر أن يمكن التي العوامل مختلف َعَمِل
تجِربة. كلِّ يف واحدًة دفعًة منها واحٍد سوى يَُغريِّ لم املستقلة التحوالت من عرشاٍت بضَع
وتفاسرينا مالحظاتُنا تَْسِطع لم ا جدٍّ كثريًة كانت إذ األمور بني تَْجَمع التي الُت والصِّ
وأن له، النظرية تَُقدِّره الذي رْيَ السَّ يَتَِّبع ال الكوكب أن ذلك ومن ًة، تامَّ تكون أن للحوادث
عىل يجب التي الرواسب بعُض إذَْن، إيضاٍح، كلِّ من فيبقى عموديٍّا، يَْسُقط ال الجسم
االكتشافات بعض إىل الرواسب هذه تفسري ويَُؤدِّي أصلها، عن يبحث أن الراقي العلم
حركة يف توضح، لم التي الصغرية، االختالالِت علل َدَرَس الذي لُوِڨريْيه شأُن الدوام، عىل
وشأُن مجهوًال، كان الذي ِنپْتُون كوكب اكتشاف عن هذا درسه فأسفر السيارات إحدى
الهواء تركيب يف امُلشاَهَدِة الجزئية االختالفات مصادر عن بحث الذي املشهوِر راْمِزي
. الَجوِّ ُغُضون يف الكثرية والغازات األرغون غاز من قبله مجهوًال كان ما وجوَد ق فَحقَّ

وليَد ليس والتفسريُ إذَْن، د َصُّ الرتَّ من أصعَب التفسريَ تََرى السابقة املالحظات ومن
تفسريه َظلَّ كبري عدٌد العلمية الحوادث ومن الطويلة، التأمالت وليُد بل أبًدا، املصادفة
امُلَكْهَرب الجسم إطالق أن ذلك ومن معناه، أْدِرك أن بعد الغاية إىل خصيبًا فغدا مجهوًال
الظاهرة هذه تفسريَ أن أحٍد َخَلِد يف يدور أن غري من تقريبًا قرن مدة معروًفا َظلَّ باللََّهب
خلوُدها يُْعتََقد كان التي املادة تاليش نظرية إىل يَُؤدَِّي أن آخر، كتاب يف أثبتُّ كما يمكن،

مىض. فيما
دليًال املقايسُة كانت باملقايسات، العالقات تَبنَيُّ عىل قائمة كانت إذ معارفنا وجميُع
والبحِث بعض، إىل بعِضها املتشابهِة الحوادث تقريب إىل تَُؤدِّي واملقايسُة البحث، يف ثمينًا
أمٌر الخادعة املتشابهاِت وحذُف الَخِفيَّة املتشابهات ومعرفُة واختالفاتها، مشابهاتها يف

الغاية. إىل َصْعب
الحرارة يَّة َكمِّ أن وبنَيَّ جداٍر ِخالل من الحرارة انتشار قواننَي ُفوْريه اكتشف ا وَلمَّ
لم الِجدار وجوِه مسافِة من معكوسة وبنسبٍة الَجوِّ اختالف بنسبة هي تخرتقه التي
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قانون إىل وُصوًال الِجدار بكلمة ْلِك السِّ وكلمِة الجوِّ بكلمة التََّوتُّر كلمِة استبداِل غريُ يَبَْق
اكتشفه عندما الصعوبة كثريَ ذلك، مع القياس، هذا إدراك وكان ، الَكْهَرِبيِّ التَّيَّار انتشار
األنظار عىل َخِفَي وكذلك بصحته، االعرتاف عىل الناس َحْمل يف سنواٍت فقىضعَرش أُوْهم
عن أسفر والذي املاء بسقوط الحرارة سقوط مقايسة عىل القائُم كاْرنُو ُ مبدأ أُبِْدَي عندما
وعرشين خمًسا أهميته، شاهدوا الذين الفيزياء، علماء فقىض الحديثة، الفيزياء تحويل
وهنا، وحَدها، الحرارة عىل ال القوة، وجوه جميع عىل يَُطبَّق أنه يُْدِركوا أن قبل سنة

األيام. هذه يف بديهيٍّا فأصبح األمر بدء يف َصْعبًا أمًرا القياس هذا إدراك كان أيًضا،
زمنًا تتطلب ولكنها عظيمة، اكتشافات إىل تَُؤدِّي البعيدَة املقايساِت تلك إن أََجْل،
أن استطاعوا الذين الطبيعة علماء ظهر حتى السنني ألوَف الناس انتظر فقد كبريًا،
لألنواع املوروثة األطوار بعَض يَُكرِّر الَجننَي وأن ُمَحوَّلة، َفْقَرٌة هي الجمجمة أن يَْعِرفوا

منها. يُْشتَقُّ التي
َحْمل يَْعُرس فإنه املختلفات تحت الَخِفيَّة املقايسات اكتشاف العسري من كان وإذا
األفكار من َجوٍّ يف نَِعيش فنحن األحيان، بعض يف ذلك من أكثر قبولها عىل الناس
تفسري ِطيَلة من نَْعَلم ما الغالب، يف كان، ولذا َعُدوٍّا، تغيريها عىل يُْكِرهنا من َفنَُعدُّ امُلَقرَّرة
وأن للنباتات، جنٍس وجود إلثبات قروٍن ُة ِعدَّ َمَضْت أن ذلك ومن ا، جدٍّ الواضحة الوقائع
لجنسية منكر أملانيٍّ طبيعيٍّ لعاِلٍم جائزًة ،١٨٥٠ سنة يف ، العلميُّ أمسرتدام َمْجَمع َمنَح
زمن منذ إالَّ ابتدائيًة اليوم َغَدت التي هذه التفسري مسألة َحْول يستقرَّ لم والعلُم األزهار،

الغاية.4 إىل قريب
هذا، غريُ األمَر أن مع لها، تبديل ال بسيطًة حوادَث العموم، عىل الوقائع، وتَُعدُّ
نُْهِمل ونحن الدوام، عىل كثريٍة عناَرص مجموعُة وكالفكر، كاإلحساس هي، فالحادثُة،
الجسم أن هو ابتدائيٍّا، أمًرا الجاهُل ه يَُعدُّ ومما جهل، أو تجريٍد عن الثانوية العناَرص
َظلَّ د ُمَعقَّ مركٌَّب ذلك، مع الجسُم، وهذا َلَهب، يف ُجِعل ما إذا يحرتق االلتهاب الرسيع
التي عنارصه بعض إىل بعبقريته، الڨوازيه، اهتدى أن إىل أي قرون، َة ِعدَّ ُمْدَرٍك غريَ أمُره

اليوم. حتى جميعها معرفتها عن بعيدين ترانا
مقصوٌد. أو إراديٌّ ال تجريٌد فيه ل تََدخَّ عمٍل ُعنْواُن إذَْن، هو، ق امُلَحقَّ واألمُر

ونحن تماًما، عزلُها يمكن حادثًة الطبيعة يف ترى ال دمَت ما بسيطًة وقائَع تَِجد وال
فاألمر فيها، مرتبٌط هو ما كلِّ من به نَْعِزلُها تجريد من نأتيه بما بساطتَها نُْحِدث

إذَْن. ُمَشوًَّها يُْعَرض املعزول
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مثًال، الحجر سقوط َكَعُموِديَّة الحوادث، من نعرفه ما أكثر إىل ننظر أن ويجب
لنفسه املرتوك الجسم إن قلنا ما فإذا ِدها، تََرصُّ أثناء يف تُْغَفل التي العنارص كثرَة لنرى
مع كذلك األمر وليس يُْفَرتَض، كما ا جدٍّ بسيطة مالحظًة أبدينا قد نكون َعُموِديٍّا يَْسُقط
دوران كحركة العوامل جميع تسجيل إىل تَُؤدِّي ال القياس يف وسائَلنا ألن وذلك ذلك؛
يسقط، وهو الجسم، يف تأثريُهما يَْفِرُض اللتني إلخ، … والشمس القمر وجاذبية األرض

َعُموِديٍّا. يكون أن غري من ولكن ، الَعُموِديِّ الخطِّ من قريبًا َسرْيٍ َخطَّ
بإضافتهم وذلك حساباتهم، إىل األجنبية امُلَؤثَِّرات تلك إدخاَل الرياضيون ويحاول
الثانوية الِعَلل عن يَنُْجم ما إلبداء ًة ُمَعدَّ متتابعًة تصحيحاٍت حادثٍة لكلِّ العامِّ الدستور إىل
بلوغها يتعذر التي املطلقة الصحُة أريدت ما إذا التصحيحات لهذه َحدَّ وال َواذِّ، الشَّ من

إذَْن. تقريبيٍّا إال يكون ال فالِعْلم ذلك، مع
أخرى حوادَث اكتشاِف إىل إحداها معرفة تَُؤدِّي متشابكًة كانت إذ الحوادث وجميُع

كوڨيه: قال الغالب، يف كثريٍة

وشكِل َمرَّ الذي الحيوان أسنان بشكل الناظر إىل الظِّْلِف ذي ِرْجِل أثُر يوحي
وَحْرَقَفِته. وَكِتَفيْه وَفخذَيْه ساَقيِْه ِعظاِم وشكِل ِفَقَراته وَشكِل َفكَّيِه

غري ومن نُْدركها أن غري من تََمثُّلها عىل الغالب، يف نَْقِدر، الحوادث تشابك وبفضل
ِبْرتِلُو: قال َخَلِدنا، يف جهاُزها يَُدوَر أن

معروًفا كان إذ الواحدة الحادثة رشوط وبعُض معرفتنا، من مًدى أبعُد قدرتُنا
حتى الغالب، يف الناقصة، الرشوط هذه تحقيق يكفي ناقصة معرفًة لدينا
ويُتِمُّ يَنُْمو الطبيعية نَن السُّ تََقلُُّب َفِتئَ وما واسع، مجال عىل الحادثة تَبُْدَو
كانت إذا رْي، بالسَّ تبدأ أن بعد والُقَوى، … مالئم وجه عىل يقع أن عىل نتائَجه
طبيعية حادثٍة أيِة تقليُد علينا يتعذر فإنه عمٍل من به بََدأَْت ما بنفسها تتبع ال
كاملة؛ معرفًة حادثٍة أيَة معرفتنا لعدم وذلك مصنوع؛ وجه عىل واستحصالُها
الُقَوى جميع قوانني معرفَة يتطلب كاملة معرفًة حادثة كلِّ معرفة ألن وذلك

ًة. تامَّ معرفًة الَكْون معرفة عىل أي إحداثها، عىل تتضافر التي
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هوامش

أعمى. املولود األعمى األكمه: (1)
الحر. شدة يف وطلوعه الجوزاء يف يطلع الذي الكوكب الشعرى: (2)

وزن توطيد حاولوا الذين الفيزياء علماء أهم إليها انتهى التي األرقام وإليك (3)
و٨٤٧، غراًما ٩٩٩ كولسون: ذكر كما املاء من مكعب مرت عرش وزن أي واحد، كيلوغرام
تلك أعىل بني قابلنا ما فإذا و٩٥٥. غراًما ٩٩٩ و٩٧٨، غراًما ٩٩٩ و٨٩٠، غراًما ٩٩٩

ديسيغرام. مقدار الضبط عدم كان وأقلها األرقام
سهل وتفسريها ترصدها صعب كلما الحوادث إن العموم عىل نقول أن يمكننا (4)
تبدو حيث العلمية عرش السابع القرن مؤلفات ذلك يف إليه أرشت ومما لها، إيضاح إيجاد
املشهورين األطباء أحد رأي يف يتجىل كما وذلك الطب، يف للصواب مخالفة اإليضاحات

فيه: جاء فقد پسكال، مرض حول غينول العرص ذلك يف

السائل فهذا سوداوي، سائل مصدره األمعاء يف ارتباك من يشكو پسكال إن
الجسم أقسام باختالف تختلف أعراض عنها تنشأ أبخرة يحدث يختمر حينما
الغليان، هذا مصدر هي والحرارة يغيل، ألنه يختمر السائل وذلك تصيبها، التي

إذن. بمسهل جسمه تنظيف ثم ذراعيه يف املريض فصد فيجب

«غليان يقف فلم مسهًال أعطي ثم ثانية، فصد ثم وفصد، مسهًال الكبري الرجل هذا أعطي
فوره. من فمات واسع مقياس عىل (األنتيموان) باإلثمد فعولج األبخرة»
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ونظرياتاحلوادث العلمية القوانني

صحتها ودرجُة العلميُة القواننُي (1)

الحوادث. بعض بني الثابتة يَّة الَكمِّ العالقات عىل العلمية القوانني تدلُّ
ُ املبدأ هذا ك َفُرتِ امُلْطَلق، اليقني مثاَل الناس من كثري عند العلمية القوانني وكانت

عليه. كانت مما أدقَّ العلمية املقاييُس أصبحت عندما
نَْقنَع أن أمكننا َكثَب عن الفيزياوية الحوادَث َدَرْسنا ما «إذا ُكوْلُسون: األستاذ قال
نشاهد تقريبًا، الحاالت، جميع ففي دقيًقا، تحقيًقا ق ُحقِّ فيزياويٍّ قانوٍن أيِّ وجود بعدم

القوانني.» تلك يف االتساع من يشء عىل انحرافاٍت
لكي ونحن، الحادثات، بعضرشوط سوى نَْعِرف ال أننا نَْعَلم االنحرافات هذه ومن
وصعوبِة كثرتها بسبب الثانوية العوامل َحذْف إىل ذَكرُت، كما ، نُْضَطرُّ قانونًا، نستخرج
ولم بعض، يف يَُؤثِّر بعَضها فإن لبعٍض تابًعا كان إذ الطبيعة حوادث وبعُض اكتشافها،
معه نكرتث ال ما فيها االنقطاع من لذلك، فنُْحِدث، بها، نُِحيط ما الذكاء اتساع من نَبْلُغ
العوامل دامت ما تقريبًا الحدود بعض ِضْمَن صحيًحا القانوُن يبدو فهنالك ها، أهمِّ لغري
تََالِشيه، وأمكن ته ِصحَّ القانوُن أضاع َعُظم ما إذا التأثري وهذا ضعيف، تأثري ذاَت املهملة
نقطة من كثريًا البعيدة الغازات أمر يف تقريبًا صحيًحا تَِجْده مثًال ماْريُوت قانوَن فُخذْ

الَخِطرة. النقطة هذه من اْقُرتب كلما صحيٍح غريَ وتَِجْده انحاللها،
من فيه عما ناقصة آالٍت من لدينا ما يَْكِشف ال حينما أحيانًا وثيًقا القانون ويظهر
االختالالت مالحظة عن كيپِْلر لَعْجز الفلكية ِكيپِْلر قوانني يف َحَدث ما وهذا الصحة، عدم

القوانني. تلك صاغ عندما ِده تََرصُّ بوسائِل تَبَيُّنُها يمتنع التي
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وإن العلمية، والقواننُي املتوسطة، الحقائق من ٌب َرضْ إذَْن، هي، العلمية فالقواننُي
املطلقة. الحقائق من ليست َعَمليٍّا، كافيًة كانت

پَُوانَْكاِره هنري وبنَيَّ باملطلقة، تُوَصف أن نفُسها الرياضية القضايا تستحقُّ وال
املمكنة الهندسة ُوُجوه يف معه أبحث أن غري من وإنني، فيه، أُسهب أن أرى فال جيًدا ذلك
خياليٌة، نفَسها األْقليِديَّة هندستنا أُسس أن أذكر أن الكفاية من أِجُد عاَلمنا، غرِي عوالَم يف
األجرام من ره تََصوُّ يستحيل أو وجوده يستحيل عما بالحقيقة، الهندسة، هذه ثُنا وتَُحدِّ
أبعاد، ثالثة ذاَت إالَّ تكون ال عاَلمنا يف األجرام أن مع البُْعَديْن، أو الواحد البُْعِد ذاِت
ثالثة ذاُت فإنها — الجراثيم آخر دون كانت ومهما َغر الصِّ من بلغت مهما — فالنقطُة
الدوام، عىل أبعاد ثالثة ذو أي وطول، وَعْرض ِثَخن ذو فإنه َدقَّ مهما ، والخطُّ أَبْعاد،
الوجوَد، نَْحِرَمها أن بذلك نستطيع ال ولكننا الحساب، يف األبعاد إهماُل يمكن أََجْل،
… ألْسُطَوانَة ا َحدٍّ املستقيم الخطَّ اتخذنا ما وإذا لُكَرٍة، ا حدٍّ النقطَة اتخذنا ما إذا ونحن
حيث من الثالثة أبعادها عىل وتحافظ السبب لهذا ها خواصَّ تَْفِقد ال األشكال فإن إلخ،

النتيجة.
عنه يُبْحث أن ينبغي ال كما الرياضيات يف املطلق عن يُبَْحث أن ينبغي ال إذَْن،
أي االعتدالية، الحقائق عاَلم يف زمٍن طويل ُمَهاِجًرا َظلَّ قد واملطلُق األخرى، العلوم يف
سوى أساٌس الغالب، يف له، ليس يظهر، كما العاَلم، هذا أن بَيَْد الهندسية، التأمالت يف

الوجوه.1 بعض من املحققة غري االفرتاضات
عن الكتب أحدَث نَْدُرس حينما ذُْعٌر ينا «يَْعَرتِ پيكار: إميل مة الَعالَّ الريايضُّ قال
لعلم ليكوَن وضعها؛ من بدَّ ال التي بها امُلَسلَّم القضايا جدوَل َفنُبِْرصُ الهندسة مبادئ

«. املنطقيِّ الُوثوق من إليه يُْعَزى ما الهندسة
وثيقة، رياضيٍة دساتريَ وضع إىل تُؤدِّي بها امُلَسلَّم فالقضايا ذُْعَره، پيكاَر أشاطر وال
أن الَحَسن فمن البسيطة، النفوس يف التأثري من القضايا هذه ملثل ما يجهل أحَد وال
تسليٍة من حيازته يف ملا مطلٌق أنه يُْفَرتض ما الحقائق من الحني بعد الحني يف يُْصنع
املطلق سبيَل نَْسلُك ترانا ، والتقريبيِّ النِّْسِبيِّ إىل بالتدريج يَْدَحرنا أنه مع والعلم للنفس،

الدوام. عىل
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وشأنها الكربى العلمية النظرياُت (2)

ال العاِلم شأن أن غري تفسريها، أُْحِسَن وقائَع من يأتلف العلم ح َرصْ أن تقدم مما ترى
من َوَضع الوقائع من إيضاُحه أُِجيَد ما حاز إذ فالعاِلم والتفسري، د َصُّ الرتَّ عىل يقترص

الحوادث. من كبري عدد لتفسري شامٌل هو ما العامة النظريات
الغاية إىل قليلًة َدْوٍر كلِّ يف الناظمة املبادئ دامت ما ا جدٍّ َصْعٌب هذا العاِلم وعمُل

. َعدٌّ يُْحِصيها ال منها تُْستَخرج التي الوقائع أن مع
ال ُعمَّ استخدام من بدَّ وال العظيمة، النظريات لَشيْد الرضورية املوادُّ تَُعدُّ وبالوقائع
الرتاكيب ُصنْع عىل القادرون العالية النفوس أرباب يتالقى أن قبل اكتشافها يف كثريين

العلم. روح هي التي
ليست الحجارة َكْوَمة أن كما ِعْلًما ليس الوقائع جمع «إن پُوانْكاِره: هنري قال

بَيْتًا.»
تلتقي أن القليل من ولكن تركيبها: إىل الوقائع يَْرُصد الذي يَِصَل أن يَحُدث وقد
مثُل قرٍن، منذ استطاعوا الذين الرجال وليس الواحد، العالم يف والرتكيب التحليل قابلياُت
للوقائع، اكتشاًفا الرجال أكثَر عميًقا، تحويًال العلميَّ الفكَر يَُحوِّلوا أن وَداْروين، َالَماْرك
يف سابًقا، املعلومِة الوقائع، بعض بها يرتبط التي الروابط يََروا أَن َعَرفوا الذين هم بل

بعض.
وإذ — األشياء من نُبٍَذ إىل أي — وقائع إىل تستند أن كلِّها النظريات عىل إن وإذ
الرضورة، بحكم افرتاضية أجزاءٍ عىل نظرية كلُّ اشتملت َدْوًما، ناقصًة، تظلُّ الوقائع إن
الصحيحة العالمات فبجانب القديمة، للمباني اآلثار علماء َرْسَم ذلك يف النظريُة وتُشابه

الدوام. عىل فيها مشكوٌك عالئُم توجد
من فيها ما مع العظيمة العلمية النظريات ِخْصب درجة عىل العلم تاريخ ويدلُّ
كثرية تكون قد الرِّيَب، مواطِن من فيها ما عىل األقساُم، وهذه فيها، مشكوك أقسام
ذلك ومع الغاية، إىل َفْرِضيٌَّة َداْروين مبادئ أن ذلك ومن تحقيق، من توجبه بما الفائدة
إىل فأدت العلمية الجيل أفكار يف أساسيٍّا تأثريًا أثَّرت قليلٍة مبادئَ غريَ مثَلها تَِجد ال
عىل َفَدلَّت الطبيعية، العلوم إىل االتصال ِفْكَرة إدخال عن أسفرت قد فهي كثريٍة، مباحَث
ما تركيُب املستطاع من فغدا مىض، فيما علميٍّا إليضاحه َوْجٌه يَُر لم ما إيضاح إمكان
من وإن باالنتخاب، املوجودات ُل تََحوُّ يُثْبَت لم إنه أََجْل، سابًقا، َوْصِله إمكاُن يظهر لم
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أنه بَيَْد الِوراثية، الصغرية التََّكتُّالت بغري اْكتُِسبَت قد األنواع صفات تكون أن ا جدٍّ املمكن
بالوسائل التحول إمكان وبَِقَي ُمثَاًرا، َظلَّ َداْرِويُن أثاره الذي فالعاَلم لذلك، أهمية كبريَ ال
تطوًرا العلماء تفكري َر وتََطوَّ األبد إىل املتتابع الَخْلق نظريُة وتالشت سائًدا، أمًرا الطبيعية

عميًقا.
َت َغريَّ التي پاْستُوَر نظرياُت ومنها الكبرية، النظريات ُمْعَظم عن ذلك مثَل وُقْل
وَكَشَفت الحديث الطبَّ وَكوَّنَت مهمًة، ِصناعاٍت فَجدََّدت له، َداْرِويَن نظرياِت تغيريَ الِعْلَم

االبتدائية. اآلراء من مة الَعالَّ لهذا كان ما أهمُّ زال هذا ومع مجهوٍل، عاَلم عن
تشتمل التي الحقيقة جزءِ ِخالل من النظريات أمر يف نَْحُكم أن إذَْن، يجوُز، وال
الخصوص، عىل املباحث من إليه تُؤدِّي ما حيث من النظريات يف نَْحكم أن يجب بل عليه،
فائدتها إىل النظر عند حتى لتأثريها، نظري ال اكتشافاٍت وسائَل تَُعدَّ أن يمكن والنظريَاُت
هنالك كان ما أُْقِصيَت لو والنظرياُت الباحثني، ألوف مباحَث ه تَُوجِّ فهي َفة، ْ الرصِّ العملية
تَبُْدو النظرية األفكار «إن ِپيكار: إميل قوُل اإلصابة فمن ممكنة، اكتشافاٌت وال ِعْلٌم

امُلبْتَكرات.» ُمْعظم منها يَْخُرج خصيبة ِبذَْرًة بالتدريج
العلم أن يَْعِني القول هذا مثل وإبداءُ ريب، ال للتََّغريُّ ُة ُمَعدَّ العلمية نظرياتنا وجميُع
يَْحمل جديدة أموٍر اكتساَب ألن بل فاسدة، ألنها تتغري ال والنظرياُت أيًضا، سيتقدم
فيه، تُبَْدى الذي الوقت يف صحيحة تكون والنظرياُت األمور، هذه مالءَمة عىل النظرياِت
التي والنظريُة أخرى، أمور تُْكتَشف وبالنظريات حينها، يف املعروفة األموَر إليضاحها

بعد. فيما األمور بهذه تتحول جديدة أموًرا توجب
من لديه ليس الذي والباحُث عظيم، العلم يف العامة النظريات شأن إن إذَْن،
املصادفة من إلهاماِته منتظًرا بسيًطا عامًال الدوام، عىل ، يََظلُّ دليًال يَتَِّخذه ما النظريات

له. أستاٍذ توجيِه من أو الخالصة
النظريات تَْلبَث فال لها، محاذيَر نَِجُد بادية فائدٍة من الكربى للنظريات ما وبجانب
املعتقدات، دائرَة بذلك هؤالء فيَْدُخل عقائَد إىل تتحول أن البسيطة النفوس ذوي عند
فيه، يَُجاَدل أن غري من به يَُسلَّم الذي الدينيِّ كاملعتقد عندهم يغدو العلميُّ واملعتقُد
النظريات من ذلك إىل وما َداْروين وانتخاِب املتتابعة ُكوِڨيه وِخْلَقاِت أرسطو ِلَغائيَِّة وكان
فما سلطانها، إبَّان يف الدينيِّ اليقني قوُة القرون غُضون يف وزالت ظهرت التي الكثرية

أُُسسها. عن ب يُنَقِّ أن ألحٍد كان
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العلمية الكْون مبادئُ (3)

االنتفاع وعىل عالقات من الحوادث بني ما ِدراسة أساس عىل َدوًما، قائًما، العلم يَظلَّ لم
الكربى الكون أرساَر يَنْفذ أن حاول قد والفلسفات، يانات كالدِّ فالعلُم، الطبيعة، بُقَوى

تركيبها. فيَْعِرَف
هو بما االنتفاع غري عىل الطبيعة، بحكم يَْقِدروا، لم ذلك، قوا يَُحقِّ لكي والعلماءُ،
ِشيَدت التي املباني بََدت الَعَدد قليلَة األجزاءُ هذه تََزْل لم وإذ األشياء، أجزاء من معروف

الكثرية. العلم مبتكرات مع ُمْرضية غريَ
إىل تَُردَّ أن يمكن دام ما ذلك، مع كثريًة الحارضة العلمية الَكْون مبادئُ وليست

الطَّاِقيَّة. والنظرية اآللية النظرية نظريتنْي:
فتَُعدُّ الپالس لحسابات أساًسا ديكاْرت، إىل تَْرِجع التي األوىل، النظرية وكانت
وأن الثابت، الكْون هو الذَّرِّ مجموع أن فتَِجد والحركة، الذَّرَّ أساسيَّنْي: عنرصيْن الطبيعَة

. الذَّرِّ حركات تراكيب من الحوادث جميع
ثابٌت أمٌر األخري القرن من الثاني النصف حواَيل اْكتُشف، أنه ُظنَّ أو واكتُِشف،
ومن الحوادث، م تََفهُّ يف األوىل مقام تقوم أن تستطيع أنها الح التي الطاقُة وهو آخر،

الطَّاِقيَّة. النظرية ت اْشتُقَّ اآلخر األمر هذا دراسة
أي يَْفنَى، ال كياٍن انتقاالِت وليدَة تَُعدُّ النظرية، هذه بحسب الحوادث، وجميُع
الطاقة تقلُّبات قياس عىل فيُْقتَُرص والُقَوى والذَّرَّة الُكتْلة مبادئُ جانبًا فتُْطَرح الطاقة،

الحوادث. تالزم التي
بسهولة، أخرى طاقاٌت إحداها عن فيَنْتُج يظهر، كما للتحول قابٌل الطاقات وجميُع
األحوال، بحسب فتُْختاُر، الطاقة، مظاهر مختلف عن الواحدة بالَوْحَدة يَُعربَّ أن فيمكن

مثًال. كالحرارة قياُسها يَْسُهل التي الطاقُة
من أسهَل أمًرا الحوادث ِدراسة يف الَكيِْفيِّ مقاَم يِّ الَكمِّ إقامًة الطَّاقيُّ ُ املبدأ وَجَعل
قياسنا مع — فنحن الحوادث، لهذه جديد إيضاح بأيِّ يأتي أن غري من ولكن قبل،
التي القياس عمليات شأُن وما طبيعتها، من شيئًا نَْعِرف ال — الطاقة نتائَج بسهولٍة
ما يَْعِرف أن غري من الحقائَب يَِزُن الذي الحديدية السكة عامل كشأن إال بالطاقة ق تَُحقَّ

تحتويه.
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اإلمكاُن أي يَْعِدلُه، آخَر شكٍل أيِّ إىل يَُراُد متى للطاقة شكٍل أيِّ تحويل وإمكاُن
أملعنا قد ُكنَّا الذي الفلسفيِّ املبدأ حقيقَة غ يَُسوِّ مما بأجمعها، ِصناعتنا أساس هو الذي
تغيري فإن وثيًقا ارتباًطا بعض يف مرتبًطا بعضها كان إذ الطبيعة حوادث أن وهو: إليه
الَكْوُن كان لو كما تسري واألموُر الرضورة، بحكم اآلخر بعضها تغيري إىل يَُؤدِّي بعضها
التغيري ذلك يَبُْدَو أن غري من نقطٍة يف توازنَه يَُغريِّ ال الذي املفاصل ذي النظام من بًا َرضْ

معادل.2 وجه عىل األخرى يف
استنباط عن فيُْعَدل فقط، العمل مناهج إىل يُنَْظر أن يجب النظريات تلك ويف
ما إذا قيمتَها تَْفِقُد كتلك نظرياٍت أن عىل وتحوالتها، األشياء أصل عن منها إيضاحاٍت
الحياة، حوادِث أي سواها، من أكثر لها نكرتث التي الحوادث تفسري يف انتحالُها أريد

الكيماوية. الفيزياوية األعمال عىل تطبيقها من بدًال وذلك

معرفته يمكن ِلما امُلْفَرتََضة الحدوُد (4)

واملناهج العلمية حقائقنا ح َرصْ عن نَْعِرُفه ما خالصِة عىل الوجيز السابق بيانُنا يشتمل
بناُؤه يَُظنُّ كان أنه مع الحارض الوقت يف يُْرَسم ح الَرصْ هذا يكاد وال بها، يَُشاُد التي
اليوم ح ْ الرصَّ ذلك حرص ويبدو ضبًْطا، وأكثَر غْوًرا أبعَد غدا علمنا ألن وذلك األبد؛ إىل
ال عاد تقريبًا مجهوًال يزال ال اتِّساٍع ِتجاه نفسه َوَجد إذ فالعاِلُم عليه، كان مما أصغَر

األجيال. جميع يف الفالسفَة فتَنت التي الكبرية الرتاكيب تلك يف يفكِّر
ونحن، منه، نُبَذًا نْدُرس أن نرى مجموعه، يف العالم فهم عن اليوم نَْعِجز إذ ونحن،
املتعاقبة، أسبابها سلسلَة نَعِرف أن نََرى الواحدة، للحادثة األول السبَب نكتشف أن قبل
كتاريخ ِجْرم، أيِّ فتاريُخ عقلنا، حدوَد يجاوز بحيث َعة السَّ من هو املوضوع وهذا

الكون. أرسار لجميع ًة تامَّ معرفًة يستلزم مثًال، الَحَصاة
يوجد أنه غري تُْعَرف، ال أموٍر وجوَد الفالسفة، من كثري مع نَْستَنِْتج، ال ذلك ومن
أيُّ يُْعَرف ال بما القائلة للنظريات كان ولو معرفتنا، عىل يمتنع ما الكثرية األمور من
تركيب يَُعدُّ كان ُكونْت أُوُغوْست أن ذكرناه ومما له، تََقدُّم كلُّ لبََطل العلم َسرْي يف تأثرٍي
تُْعَرف، ال التي األشياء من مؤخًرا، الطيفيُّ التحليُل عنه َكَشف الذي ، الكيماويَّ الكواكب

لها. يُْكَرتث أن املفيد غري من فريى
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دائرة يف العلُم يُْحَرص وأن للعلم حدوٍد َرْسِم استحالَة الحديثة االكتشافاُت وتثبت
االعرتاف هو الدوام، عىل إليه، يوَصل فمما برضورتها، املحكوم املزعومة الحقائق من

صحتها. بعدم ثُمَّ رضورية، غريُ الحقائق هذه بأن
الطبيعة عىل سيطرًة اإلنسان َمنََحت اكتشافاته فإن الراهنة العلم حدود تكن ومهما
يستخدمها التي العجيبة، الُقَوى وتَْمنَحه القديمة، آلهته إىل ُعِزَي ما ريب، ال ستساوي،

القديمة. األساطري يف ذُِكَرت التي اآللهة قدرة من أعىل قدرًة ، العرصيُّ العاِلُم

هوامش

واملسطح املستقيم والخط للنقطة القديمة التعاريف إتمام — نرى كما — يجب (1)
يف معه تهمل حد إىل صغرية أبعاد ثالثة ذو هنديس شكل هي النقطة: اآلتي: الوجه عىل
الصغر من منها اثنان يبلغ أبعاد ثالثة ذو هنديس شكل هو املستقيم: الخط الحسابات.
من أحدها يبلغ أبعاد ثالثة ذو هنديس شكل هو املسطح: الحسابات. يف معه يهمالن ما
يجوز ال أبعاد ثالثة ذو هنديس شكل هو الحجم: الحسابات. يف معه يهمل ما الصغر
إىل تؤدي أن الدقيقة التعاريف هذه شأن ومن الحسابات. يف منها واحد أي يهمل أن
عدة إمرار إمكان الخصوص، عىل تتضمن، وهي األساسية، الهندسة مبادئ بعض قلب
أجيال حاولت الذي به املسلم أقليدس لنص خالًفا واحدة نقطة من متوازية خطوط

جدوى. غري عىل إثباته الرياضيني من كثرية
عرشة الثالثة الطبعة عىل املالحظات، تلك تفصيل يف يرغب الذي القارئ، أحيل (2)

القوى». «تطور كتابي من
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السابع الفصل

تزالممتنعة ال التي احلقائق
للمعرفة املجهولُة والوجوُه

الِفيْزيَاِويِّ للعاَلم معرفتنا حدوُد (1)

التي االنطباعات سوى العاَلم من نُْدِرك ال أننا طويل زمن منذ والفالسفة العلماءُ اعرتف
حقيقتنا. تتألف االنطباعات هذه مجموع فمن نفسها، الحقيقَة ال حواسنا، عىل بها يَُؤثِّر
هذا ويَُقوم املقايسة، َوْفَق ، خاصٍّ جهاز َوْفَق النفسية اكتساباتنا جميع ويَِسري
النفس تَِصل ولم األقل، عىل معلوًما أحدها يكون أمور بني ِصَلٍة جعل عىل الجهاز
عىل يكون والقياُس قياس، بغري يشءٌ يُْعَرف وال أخرى، استقصاء طريقة إىل البرشية
يف الوحيدُة ِة الِجدَّ ُة التامَّ واألداُة رْي، السَّ ثابُت ولكنه ُمَجرَّدة، أفكار عىل أو معينة أدواٍت
تدخل ال إنها حتى إدراكنا، دائرَة تَُجاِوز بغريها قياُسها يمكن ال والتي واملكان الزمان
َريْب، ال حافٌل، والعاَلُم ذكاءَنا، يشابه ال ذكاء سوى أمَرها يُْدِرك فال الفكر، ِنطاق ضمن

املقايسة. بغري معارفها اكتساب عن عاجزة نفوس عىل ُمْمتَِنعٍة بأشياءَ
بحكم عالقاٍت شكل عىل يَبُْدو معرفٍة كلَّ فإن عنرصيْن تتضمن كانت إذ واملقايسُة

الرضورة.
قال بالعالقة، تَُعرَّف ال الجسم يََّة خاصِّ أن َق يَُحقَّ بأن الشكل ذلك معرفة وتَْسُهل
يف ُقوَّته إىل فيه صفٍة أو اليشء يف يٍَّة خاصِّ كلُّ «تَُردُّ ِهيْلمُهوْلِتز: الكبري الِفيْزيَاِويُّ العالم
املادة يف االنحالل قابلية تُْدعى الصورة هذه فعىل األخرى، األشياء يف األثَر بعض إحداث
جاذبية مع عليه يكون الذي بالوجه الوزن ويُْدعى املاء، يف عليه تكون الذي بالوجه
يَّة الخاصِّ فإن شيئنْي بني عالقًة الدوام، عىل يتضمن، كان إذ يَّة بالخاصِّ يُْدَعى وما األرض،
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مع تَبَِعيَّة، أو كعالقة، إال تكون ال وهي واحد، عامل لطبيعة تابعًة تكون ال العالقة أو
للتأثري.» ُمتََقبَِّلة ثانية أداٍة طبيعة

بلوُغها يمكن التي الوحيدة الحقائُق هي إذَْن، األشياءُ، ال األشياء، بني فالعالقاُت
، الحواسِّ وبني خارجية أداٍة بني عالقٌة هي مثًال، لونًا أو كانت صوتًا صفٍة، وأيُة وقياسها،
خارجًة تصوُرها يمكن ال فإنها يُْدِركها الذي املوجود عن انفصالُها يمكن ال إذ والصفُة

عنه.
الغاية، إىل مختلفًة تكون أن معارفنا دائرة تأليف يف املشرتكَة العناَرص يمكن إذَْن،
واملكان كالزمان مختلفٍة مقاديَر بني عالقاٍت بإقامة الِفيْزيَاِويَّة علومنا جميع قامت وقد

والقوة.
عن باملكان القوة اختالط وأسفر الرسعة، ِعْلِم عن والزمان املكان اشرتاك وأسفر
امليكانيكية. القوة قياس إمكان عن والزمان واملكان القوة اشرتاك وأسفر الطاقة، نظرية
طبيعة عن تَْكِشُف ال ولكنها العملية، الناحية من ا جدٍّ مفيدٌة االشرتاكاُت وتلك
عالقُة هو الجسَم إن يقال بأن الجسم جوهر عن شيئًا نعَلم أالَّ البديهيِّ ومن الحوادث،
الحركة علة بأنها تَُعرَّف بأن القوَة نعلَم أالَّ البديهيِّ ومن ج)، = (ق/س بالرسعة القوة
الحارضة، امليكانيكا يف أساسية ُمَعاَدَلًة يَُعدُّ الذي ق) = س الدستور(ج يف تُْحَرص بأن أو
يف أخرى مناهَج قياُم يَْسُهل ألنه وذلك األقل؛ عىل املدرسية القديمة امليكانيكا يف أو

املشرتكة. العنارص بتغيري امليكانيكا
ق يَُوفَّ ما بفعل وذلك الَكْون، عن أفكار من اإلنسان يف ما مجموعُة إذَْن، هو، والَكْوُن

األشياء. بني املصنوعة العالقات من لُصنِْعه اإلنسان
َريْب. بال اآلَن ال ا، جدٍّ البعيد املستقبل يف نَبْلُُغها قد الحقيقة؟ بُلُوَغ نَأُْمل أن لنا وهل
تتصورها التي النفس عن تماًما املستقلَة الحقيقة، «إن پَُوانَْكاِره: هنري قال
كان لو والعاَلم النفس، عن خارًجا كان لو والعاَلم ُمحال، أمٌر ها، وتُِحسُّ ها وتُبِْرصُ
األشياء، عالقات هي الوحيدة املحسوسة والحقيقُة … علينا ُمْمتَِنًعا لظلَّ ا، حقٍّ موجوًدا
وكل … بها تَْشُعر التي أو تتخيلها التي النفس عن خارجًة األشياء هذه تََمثُُّل يمكن وال
له.» معنى ال تَْوكيد هو الفكر غرِي يشءٍ بوجود فالقوُل َمْحٌض، عدٌم هو فكًرا ليس ما

جميع يف الفالسفة صاغها التي وهي فيها، يَُفكَُّر عندما بَِديهيًَّة تصبح املزاعم وتلك
قول ومن عنا، خارجة حقيقَة ال أَْن سنة ألفْي منذ پُروتَاُغوَراس قول ومن األجيال،
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أمكنت لو والحقيقُة معرفتُها، ألمكنت موجودًة كانت لو املطلقة الحقيقة «إن ُغوْرِجيَاس:
وصفها.» لتعذر معرفتُها

قدماءُ وال املعارصون العلماء فيه يَُجاِدْل لم هذا الحقيقيِّ الَكْون ِم تََفهُّ وتََعذُُّر
َسبَِبيَّتُها َظلَّْت إليها الوصوُل أمكن إذا الحوادث كيفية أن يَْعلمون وهم الفالسفة،
نفسه يف عما يَُعربِّ كيف وإليك األشياء، أصول اكتشاف عن بعجزهم فيعرتفون مجهولًة
مباحثي ج تُتَوَّ «لم الخمسيني: عيده يف وذلك ِكيلِڨن، اللورد بأوروبة الفيزياء علماء أشهُر
وامَلْغنََطِة الكهرباء عن شيئًا أَْعِرف ال فاليوَم نجاح، بأيِّ سنة خمسني دامت التي املتتابعة
تالميذي.» عىل األول دريس ألقيُت عندما شيئًا منها أْعلم أكن لم التي الكيماوية واملطابقة
جمعية أمام ُخْطبًَة تُوْمُسن ج. ج. امِلْفضال اإلنكليزيُّ الِفيْزياِويُّ العاِلُم ألقى وحديثًا
كنُت «لو بقوله: عليه ُطِرَحت التي األسئلة عن صابٍر، غريَ فأجاب، الكهرباء مهنديس
هي ما أْعِرف فال … الَكْون مسائل حلِّ من قريبًا لكنُت أسئلتكم عن اإلجابة عىل قادًرا

ذلك.» من بأحسَن الكهربة أصَل أَْعِرف وال املادة
سقوط يف السبب بيان عن بعجزهم رين امُلتَبَحِّ العلماء اعرتاف من نراه ما وعىل
نرى أن َهَش الدَّ يثري مما فإن ُدِلك ما إذا كهرباء يُْحِدث ْمغ الصَّ قضيَب أن ويف الحجر
األكثِر إلخ، … والشعور والحياة الروح مُلْعِضالِت ُمَطوًَّال إيضاَحهم يزعمون الفالسفة

تعقيًدا.
يف النفوذ استحالة ويف الفيزياويِّ للعاَلم معرفتنا حدود يف املوَجز البحث وذلك
ذكاءٍ أرباُب يُْدِركها أن يمكن عناَرص وجوَد افرتاضنا إىل يدعو الصميمية األشياء طبيعة
الِوجدان أن املعارصون َعْقِليُّون الالَّ الفالسفة ويََرى لدينا، مجهولة بحث لُطُرِز حائزون
ما قرون ِعدَّة يف النَّْفع ِقلَّة من هي َفَة الصِّ هذه أن غري الطِّراز، ذلك من يكون أن يمكنه
يَُسلَّم ال آلهة َخْلق سوى يَْصنَع لم فالِوجداُن جديدًة، إلهاماٍت منها نَأُْمل أن معه يَْصُعب

للحوادث. إيضاٍح كوسيلِة بعزائمها اليوم

الحياة لحوادث معرفتنا حدوُد (2)

د تََعقُّ ويبدو َدها، تََعقُّ معه تُْخِفي ما الظاهرة البساطة من الِفيْزياِويَّة الحوادث تَبْدو
بسيطة، بفرضياٍت تفسريها يف اآلن معه يَُفكَّر ال ما الوضوح من الحيوية الحوادث

أهميًة. الحوادث هذه أكثر من نذكره ما االستحالة هذه لتسويغ ويكفي
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أرقى بأعماٍل واإلنسان الُجْرثُوَمة بني املرتجحة الحياة ذوات َخِليَّات ُصْغَرى تقوم
الُقَوى. من نَْجَهله ما بفعل وذلك ومخترباتنا، معاملنا يف تُِتمُّ التي األعمال من

عصبيٍة بمراكَز الَخِليَّات عمُل يَُداُر التقدم من يشء عىل هي التي املوجودات ويف
من التفكري هذا يَُعدَّ أن املستحيل ومن الحكيم، التفكري عىل قادرة كانت لو كما تَِسري
يختلف إنجازه عىل الَخِليَّاِت الَعَصِبيَُّة املراكُز تَْحِمل الذي العمل دام ما الُعْمِي، األجهزة

األعداء. من يقاتَُل وما األهداف من إليه يُْسَعى ما باختالف ثانية كلِّ يف
األعضاءُ هذه فُحِفَظت املايض يف األعضاء َكوَّنَت التي الُقَوى ٍ مَفرسَّ غريُ هو ومما
النظر أنعموا هل ولكنهم االحتياج، وليُد العضَو إن الطبيعة علماء ويقول بالوراثة،
يف يَِكثُّ الحيوان َفْرَو أن نُْدِرك إننا اإلبداع؟ ُقوَّة من الزَّْعم هذا عليه ينطوي فيما كثريًا
سمِك ُعْضَو االحتياُج أَْوَجَد كيف ولكن باالستعمال، يَنْمو الطائر َجناح وأن الباردة البالد
الِفيْزياِويََّة امُلْعِضالِت أكثر فما ؟ الُفوْسفوِريِّ الُقعوِر سمِك َعنْيَ أو الَكْهَرِبيِّ الِجْمنوِت
مثل عىل قادًرا االحتياج كان وإذا األعضاء! تلك مثل إلحداث حالٍّ تَتَطلَّب التي والكيماوية

بالعجب. تَْقِيض قدرٍة ذاُت آلهٌة منه يتألف فإنه التكوين ذلك
غري إىل يؤدي ال هذا ولكن االكتسابات، من بالِوراثة يرتاكم ما هو ذلك به يَُفرسَّ ومما
املتعاقبة؟ الصغرية االكتسابات هذه من واحٍد كلُّ يَْحُدث وسيلٍة فبأَيَّة امُلْعِضَلة، تأجيل

ذلك ومع الطبيعة، أهداف عن واملعارصين األقدمني الطبيعة علماء من كثري يَتََكلَّم
أيُّ لها أََفيُْفَرتَض هدف، أيِّ وراءَ سارت قد الطبيعة تكون أن فيه املشكوك من يلوح
َرنِيِّ الدَّ لِّ السِّ ِميْكُروب أن نَْعَلم نََصب؟ بال األمراض جميع جراثيَم تَِزيد التي وهي هدف،
الحروب أحدثته الذي التخريب يَْعِدل ما التخريب من اإلنسانية يف أحدث الذي الهائَل،
أن أََفيُْفرتض األعضاء، سوائل ِتجاه له حافٍظ ٍع ُمَشمَّ ِغالٍف يف للنموِّ َق ُوفِّ مجتمعًة،
بأن ذلك من أكثُر يُْفرتَض وال ؟ البرشيَّ النوَع به ليُْهِلك السالح بهذا َزته َجهَّ الطبيعة
هذه مثل يف فالواقُع امِليْكروب، ملكافحة ُخِلَقت قد (الفاُغوِسيتا) امُلْزَدِرَدة الخاليا إن يقال
يف تَُفكِّر ال فالطبيعة أعمى، بانتظام وتسريُ ة عامَّ ِلُسنٍَن تَْخَضع الحوادث أن األحوال
َسَقَطت ما إذا رءوسنا َشجِّ إىل تَْهِدف ال اآلُجرَّة أن كما بنا اإلرضار يف وال مساعدتنا

عليها.
الحياة حوادَث ذلك يف ُمشاِبَهًة ، تَُفرسَّ ال حوادَث عىل الغريزية الحياة ِدراسة وتدلُّ
العلماء هؤالء ها يَُفرسِّ فال الطبيعة علماء َحرْيَة تُِثري بأعمال يقوم فالحيوان العضوية،

العموم. عىل
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تتضمن الغريزية، والحياة الُعْضويَّة بالحياة الخاصِة األعمال، هذه جميع أن ويلوح
ا؟ حقٍّ موجوٌد املعرفة هذه مثُل فهل بعيد، َهَدٍف معرفَة

بمبادئ ِصَلٍة وجُه املعرفة تلك يف يَُرى أَالَّ يجب ولكنه االفرتاض، هذا َردُّ يجوز ال
يَْخُزن الذي الَفَرس ذُباب إن قوله يف ِبرْغُسن مسيو أصاب أن املحتمل ومن ذكائنا،
الدُّوَد نََقَل نَْفَسه َلِحَس ما إذا الَفَرس أن يلوح، كما يَْعِرف، الحيوان هذا قوائم عىل بَيَْضه
وكيف ذلك! يَْعِرف كيف ولكنه تَنُْمَو، أن تستطيع حيث الَهْضِميِّ أُنْبُوبه إىل الناشئَة
من حركتَها يُبِْطل منها ُمَعنيَّ مكان يف الَفَراَشِة دوَدِة َلْسَع أن الحرشات بعُض يَْعِرف
فتَْفِرتسها؟ التكوين َدْور يف هي التي الدودة مجيء زمَن ُمنَْحلٍَّة، غري فتنتظر، قتلها غري
إلخ، … الَعرَّاَفة والعاطفة الِوجدان عن يَُحدَّث أن الكالميِّ اإليضاح َحدَّ يَْعُدو وال
الخاليا بأن القول عىل يُْقتَرص أن يَِجب الحوادث تلك فأمام الحوادث، تلك ملثل إيضاًحا

فيها. ف نَتََرصَّ التي غرِي للمعرفة وسائَل ذاُت املوجودات يف العصبية واملراكز
اإلحساس، من ة َخاصَّ لُطُرٍز مالئمًة تلك املعرفة ُطُرق تكون أن ح امُلَرجَّ ومن
يف أعظَم الغالب يف كان امُلَحرِّضات أحد بتأثري الفعل ِلَردِّ استعداًدا ُعدَّ ما إذا واإلحساُس
الحرارة درجة مقياس يف الدقيق ْلُك فالسِّ الحياة، ذات األجسام يف مما املادية األجسام
الدرجة من ١

١٠٠٠٠٠ عىل حرارته تزيد ال ساطع بُشعاع ُصِدم ما إذا فعٍل ِبَردِّ يأتي الَكْهَرِبيِّ
ا. تامٍّ تغيريًا املوجودات حياة رشوَط يَُغريِّ كهذا فإحساٌس الواحدة،

أن غري من ولكن الغرائز، لبعض العقل إدراك تََعدُّر عىل مثَلنا يُِرصُّ إذْ وِبرْغُسن،
باطنيًة َغَدْت ما «إذا للعقل امَلنَال َسْهَلَة تكون الغريزة أن يعتقد التعذر، لهذا يخضع
لتحويل وسيلًة نَْعِرف ال أننا املؤسف فمن بالعمل»، باديًة تكون أن من بدًال باملعرفة

الشعور. نور إىل َردِّها إىل أي فكر، إىل الغريزة
الحياة أعماِل طبيعة عىل ضئيل نور غريَ ذلك أَلَقى ما ذلك إمكاَن افرتضنا ولو
العضوية، الحياة جهاز أرسار عىل ُمطَِّلٌع إلٌه، ق يَُوفَّ أن فيه املشكوك ومن الُعْضِويَّة،
حوادث تَقاس وبماذا فقط، باملقايسة األشياء نَْعِرف فنحن لنا، الحياة هذه لتفسري
املعلوم من بيشءٍ تقاس ال إذ الَحيَِويَُّة والُقَوى بنفسها، إالَّ تقاس ال إنها الحياة؟
الِفيْزيَاِويَّة مظاهرها يف الحيوية الحوادث ندرس إذ ونحن أيًضا، إيضاحها يتعذر فإنه
الُقَوى هذه تحديد من كان ِلما وذلك ِنْسِبيٍّا؛ سهًال الحوادث هذه تفسري كان الكيماوية

اِمس. الدَّ الليُل يبدأ ذلك وراء وفيما َقبًْال،
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من فكالهما أيًضا، الذكاء حوادث عىل الحياة حوادث إدراك عدم مبدأ تطبيُق ويمكن
تََضع والتي نُْخُروبَها بها النحلُة تُْحِدث التي الغريزة أن ذلك ومن يبدو، كما واحد ِطراز
الرياضيني، أعاظم به يَُحلُّ الذي الشعوريِّ غري العمل نوع من هي بَيَضها بها الدجاجة
َسائن، كَسان نني، امُلَلحِّ مشاهريُ به يَُركَّب الذي أو املسائل، عويَص پَُوانْكاِره، كهنري
جميع يكون أن املحتمل ومن َجْدَوى، غري عىل عنه بحثوا قد يكونوا أن بعد امُلبْتََكر اللحَن
عندما اإلدراك َسْهلَة تكون السنََن هذه ولكن ِنْسبيٍّا، بسيطة لُسنَن تابًعا األجهزة هذه
الوسائل من فاكتشف السنني من آالف بضعة يف الكفاية فيه بما ر تََطوَّ قد ذكاؤنا يكون

الحوادث. به يَُرود ما الجديدة
كنتيجٍة فنقول، فقط الغريزية والحياِة الُعْضِويَّة الحياة د تََرصُّ إىل نستند ونحن

العقل. إليه يؤدي عما ا تامٍّ اختالًفا تختلف ُوُجوٌه للمعارف يوجد إنه عامة،
َهَدف إىل سائريْن يكونان تطوَرها، تَتْبَع إذ والَخليَُّة الغريزة، ه تَُسريِّ إذ والحيواُن
يَِسريان أنهما فقط، نَْعِرف، — الَهَدف لهذا معرفتهما َمَدى جهلنا مع — ونحن ، ُمَعنيَّ

بوضوح. مصايَرهما يقرءان كانا لو كما
بعض بوجود التسليم وإىل املعرفة، كلمة تفسري توسيع إىل َمْضَطرِّين ترانا وهكذا
الوجوه، هذه تْكتََشف وقد لحوادثنا، إدراكنا وجوه عن مختلفٍة الحوادث إلدراك وجوٍه

اليوم. ذلك حتى مجهولًة تَبَْقى ولكنها يحتمل، ما عىل يوم، ذاَت

عملُنا فيكون املجهولة، للحقائق الواسعة امِلنْطقة حدود إىل السابقة باملالحظات انتهينا
إذَْن. تمَّ قد

تاريَخ تركيٍب أوسع عىل ع نَُوسِّ أن َعِلْمنا لْو إليها ُوِصل قد الكتاب هذا غاية وتكون
البعيدة. أصولهم منذ الناس َهت َوجَّ التي الكربى الحقائق

طويلًة كانت الساطعة الحارضة املدن إىل املغاور ِفْطِريُّو منها سار التي والطريُق
األشباح هذه ولكن ريب، ال الغالب يف عليها اإلنسان دليَل الوهمية األشباح وكانت َخِطرة،
أظلَم برسعة تَبَدَّدت ما إذا األمم إحدى تقود التي واألوهاُم والجهود، اآلمال مصدر هي
غريُ تٌَة ُمَؤقَّ حقائَقها أن اْكتََشفت لو القديمة والبرشيُة الليل، عليه َوَجنَّ األمة هذه مصريُ

حالها. من أطيَب مستقبل نحو سارت ما ثابتة
عدم عن االجتماعية حياتنا عىل الوطأة شديَد يزال ال الذي التسامح عدم وينشأ
به يَْرِجع ما االتساع من يكون الذي العلم شأن ومن النفس، تطور لُسنَن الشائع إدراكنا
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إىل يَُؤدَِّي أن القصري العلم شأن ومن التسامح، فإىل اإلدراك إىل يَُؤدَِّي أن األمور ُجذُور إىل
التفتيش، محاكم عهد إىل األوىل القرون من َفِرسْ َحتًْما، الَخِطرة الخيايلِّ املْطَلِق ِمنْطقِة
النظريني من فريٌق َخرَّبه قد العاَلم تَِجد الحارضة االضطهادات فإىل الَهْول، َدْوِر فإىل
تَِجُد وال األبدية، الحقائق َحَملُة أنهم َظانِّني املطلقة أحالمهم دائرة يف أنفَسهم َوَقُفوا الذين
النِّْسِبيََّة يقيننا ناحيَة بوضوح يُْدِركا أن قبل يقوما أن يمكنهما اجتماعيٍّا وعلًما فلسفًة
أن كما اإلنسان لدى موجودة غريُ النهائية الحقائَق بأن يُْعَرتف فهنالك تكوينهما، وُسنََن

الطبيعة. لدى موجودة غريُ النهائيَة املوجودات
ا ِجدٍّ قصرية حياٌة للناس وامُلَسريِّ التاريخ عىل واملهيمن األمور عىل املسيطر ولليقني

أبًدا. خالدًة ليست ولكنها األحيان، بعض يف طويلٌة الغالب، يف
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