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الوقت..   أغـلـى ما یملكھ   الحكیـم  
 



اإلهداء  
إلى زوجتي العزیزة رباب بدیع،   عرفانًا بالجمیل لما قدمتھ من خدمات جلیلة وتضحیات رائعة   

وتفاني في توفیر كل متطلبات العمل والدراسة والكتابة.  
أھدي لھا ھذا الكتاب.   

والشكر موصول للصدیق الشاب النابھ محمد خریبة لما قدمھ من مساعدات تقنیة وفنیة وتوفیر
لمصادر الكتب.  

 



ال یكفي لطالب الحقیقة أن یكون مخلًصا في قصده، بل علیھ أن یترصد إخالصھ ویقف موقف
المشكك فیھ؛ ألن عاشق الحقیقة إنما یحبھا ال لنفسھ مجاراة ألھوائھ، بل یھیم بھا لذاتھا، ولو كان
في ذلك مخالفة لعقیدتھ، فإذا ھو اعترضتھ فكرة ناقضت مبدأه، وجب علیھ أن یقف عندھا فال

یتردد أن یأخذ بھا[1].

نیتشھ 
 * * *

إن سطح الكرة األرضیة ھو شاطئ المحیط الكوني ومنھ تعلمنا أغلب ما نعرفھ، ومؤخًرا نزلنا
قلیًال إلى البحر بما یكفي لتبلیل أصابع أقدامنا فقط، أو ربما وصل الماء إلى رسغ القدم.  

ولكن الماء یبدو جذابًا، والمحیط یدعونا الیھ وثمة جزء من كیاننا یدرك أننا جئنا من ھذا المكان
ونحن نشتاق إلى العودة[2].

كارل ساغان 
 * * *

غریب ھو وضعنا على كوكب األرض. كٌل منا یأتي في زیارة قصیرة، ال یعرف لماذا ولكن نشعر
في بعض األحیان بأن ھناك غایة.

من الحیاة الیومیة نعرف بأن ھناك شيء مؤكد: وھو أن اإلنسان ھنا من أجل اإلنسان اآلخر وقبل
كل شيء ألجل ھؤالء الذین سعادتنا تتوقف على سعادتھم وابتساماتھم[3].

ألبرت آینشتاین 
 * * *

اإلنسان ھو التاریخ والزمان واألرض؛ بل ال وجود للكون بدون قوة العقل والوعي واإلدراك
البشریة.

فلوال وجود العقل، لما وجد الكون وال ُعرفت الموجودات  وال ُسمیت األشیاء بمسمیاتھا. 
 * * *

إن أعظم الفلسفات واألدیان واألفكار والنظریات، بدأت بشخص واحد. 
 * * *

اعتذار 



یعتذر المؤلف للقارئ الكریم سلفًا، لما ورد من أخطاء مطبعیة أو نحویة، وذلك ألن الكتاب یھدف
إلى تقدیم فكرة علمیة فلسفیة، ولیس كتابًا في شؤون اللغة العربیة وقواعدھا وتصریفات مفرداتھا.
إضافة لذلك، فالكتاب عمل فردي بحت لم یتدخل أي شخص بإضافة جملة أو رأي داخل فصولھ. 

المؤلف 
 



تقد�م 
یمزج ھذا البحث بین فكرتین أساسیتین في بوتقة واحدة ویجانس بینھما، األولى قدیمة قدم تاریخ
البشریة، تبحث في كیفیة بدء اإلنسان استعمال عقلھ والتعلّم واالختراع. أما الثانیة، فتتناول أحدث
ما توصل الیھ علماء الفیزیاء والفلك من نظریات وبحوث عن بدایة ظھور الكون بكواكبھ

ومجراتھ، أو ما یسمى باالنفجار الكوني الكبیر.  
إن ثورة المعلومات التي حصلت في العقود األخیرة أدخلت البشریة في مرحلة حضاریة جدیدة لم
یسبق أن مرت بھا منذ وجد االنسان على األرض، وھذا ما ساعد في بروز أفكار ونظریات وعلوم
جدیدة منذ بدایة القرن التاسع عشر، ساعدت في تقویة جوانب ھذا البحث، وأظھرت أن ھناك
العدید من األفكار العلمیة والنظریات الفلسفیة، لم تعد تناسب مثل ھذا التطور العلمي واالجتماعي.  
ومن خالل األدلة العلمیة والعقلیة التي یقدمھا ھذا البحث، نكتشف أن مسألة تعلّم االنسان في بدایة
ظھوره على األرض، تخالف في تفاصیلھا ما ینتشر الیوم من فرضیات وأفكار باتت كبدیھیات
مسلّم بھا عند غالبیة المتعلمین، حتى ال یحبذ البعض التطرق لمناقشتھا، رغم عدم إمكانیة برھنة
صواب فكرتھا، بل لو تمعنا في ثنایا طیاتھا لوجدناھا مجرد تخمینات وضعت لتجنب مأزق كشف

مثالبھا.  
إن دوام الحال من المحال، فكم من نظریة بقي العلماء یعملون بھا مدًدا وقرونًا طویلة ویتخذون
منھا أساًسا وركیزة لعلومھم ومعارفھم ونظریاتھم، لكن تقدم العلوم أثبت خطئھا، مثلما كان الحال
مع نظریة بطلیموس، حینما بقي الفلكیون وعلماء الفیزیاء مقتنعون قرابة خمس عشر قرنًا، أن
الشمس وبقیة الكواكب تدور حول األرض، رغم أن ھذا العالم والفیلسوف الفلكي عاش في مدینة
اإلسكندریة التي اشتھرت بالعلوم والمعارف والفنون، وتوفرت بین یدیھ مصادر ھائلة من الكتب
واألسفار في مكتبتھا الشھیرة، ومن الجدیر بالذكر أن البابلیون قد سبقوه برأي مخالف تماًما اتفق

مع ما جاء بھ الفلكي كوبرنیكوس لیصحح نظریة بطلیموس الخاطئة.   
یتفق كثیر من الفالسفة والحكماء على عجز االنسان في التفكیر الذاتي، إال أن أحًدا منھم لم یقترب
من تفاصیل ھذه النقطة الجوھریة لیحاول تفكیك أسرارھا، فالفیلسوف اشبنغلر یؤكد على استحالة
قدرة اإلنسان البدائي على التفكیر بمستویات أعلى من واقعھ، عندما قال: (فالرجل البدائي «وذلك
الى أحط درجة یبلغھا تصورنا لوعیھ الیقظ»، والطفل «كما نستطیع ان نذكر»، ال یستطیعان أن
یریا أو یدركا ھذه اإلمكانات «إمكانات امتالك عالم خارجي» إدراًكا كامًال. وتتمثل إحدى حاالت
الوعي األعلى للعالم في امتالك اللغة، وال نعني باللغة مجرد النطق البشري، لكننا نعني بھا اللغة
الحضاریة، وال وجود لمثل ھذه اللغة بالنسبة الى الرجل البدائي، وھي موجودة لكنھا لیست
بمتناول الید بالنسبة الى الطفل. وبكلمات أخرى أقول بأن كًال من الطفل والرجل البدائي ھما
مجردان من أي تصّور واضح ُممیز للعالم، وال شك أن لدى كل منھما لمحة «عن العالم» ولكنھما

ال یتمتعان بمعرفة حقیقیة بالتاریخ والطبیعة)[4].

ّ



ویقول العالم جون فایفر في ذات المجال عن صعوبة تعلّم الرجل البدائي ذاتیًا، قال: (كانت مقدرة
أولئك القوم من أشباه اإلنسان على التعلم مقدرة بطیئة بالنسبة لمقاییس ھذه األیام ـ فقد استغرقت
األطوار األولى لعملیة الصید حوالي ثالثمائة ألف عام ـ وھذا تقدیر متحفظ ـ إذ یجوز أن یكون

ذلك التطور قد استغرق ضعف ھذه الفترة)[5].
 * * *

في فصل الكتاب األول ـ بعد المرور على مجموعة من المواضیع، وجد المؤلف في تقدیمھا
ضرورة أولیة لعرض فكرة ھذا البحث بطریقة موجزة ـ یتناول كیف وجد وظھر ھذا الكون حسب

نظریة االنفجار الكبیر بأسلوب علمي مسرحي یقدم جانب رئیسي من فكرة البحث. 
یناقش الفصل الثاني، موضوع ظھور االنسان من رحم تربة األرض من خالل ما حدث من
تفاعالت كیمائیة بین جزیئات تربتھا، مثلما حصل لبقیة الحیوانات والنباتات، ویبتعد عن الفكرة

القدیمة القائلة بنزول إنسان كامل من ُعال السماء. 
في الفصل الثالث، كان من الضروري للربط بین مواد فصول الكتاب، المیل نحو استعراض دور
الشخصیات ـ حسب ما یطلق علیھم الفیلسوف توینبي ـ من الذین قاموا على رعایة عموم البشر
وتعلیمھم، وساھموا في بقاءھم ودیمومتھم والمحافظة علیھم، كالشیوخ واآلباء والرجال الممیزون
والشامان وغیرھم، یعرضھا بتلخیص سریع غایتھ توضیح جوھر الفكرة دون إسھاب طالما تمتلئ

كتب التاریخ بتفاصیلھا. 
أما الفصل الرابع (نظریة المعلّم)، فیعتبر محور فكرة الكتاب وأطول فصولھ، حیث یتمحور على
تقدیم األدلة العلمیة والتاریخیة والبراھین العقلیة، على عجز االنسان التام في بدایة وجوده، التعلّم
بجھوده الذاتیة، وأنھ ال محالة لتعلمھ إال بوجود معلم أرقى منھ علًما ومعرفة لتعلیمھ، وأن العقل
البشري المجرد عاجز عن التفكیر واإلبداع واالختراع، طالما كان خلًوا من مبادئ العلوم
والمعارف، وبالتالي تأخذنا ھذه الفكرة عمیقًا الى بدایة ظھور الوعي عند االنسان ومن كان أول
معلم لھ مدعمة بشواھد ودالئل تاریخیة على توقف البشریة عند أطناف سفوح مراحل الحضارات

ال تلوي شیئًا وال تتحرك قدًما إال بعد ظھور شخصیة ممیزة تأخذ بیدھا لتحركھا من جدید. 
یستعرض الفصل الخامس كیفیة التفكیر عند االنسان وما ھو العضو المختص داخل الجسم القائم
على ھذه العملیة، حیث یفند فكرة تخصص كتلة الدماغ المادیة داخل الجمجمة بعملیة التفكیر

واالبداع المعنویة ویقصر اختصاص ھذه الكتلة المادیة على ارسال واستالم المعلومات. 
بانتقالنا الى الفصل السادس، یقدم الكتاب أھمیة حاسة السمع في التعلّم كحاسة أساسیة تسبق بقیة
حواس الجسد، وبالتالي تعتبر الحاسة األساس في بدء عملیة التعلم عند االنسان، طالما كانت
الطبیعة البدائیة خالیة تماًما من صور موجودات یمكن االستفادة منھا لكسب أیة معلومات علمیة،

فیأخذنا ذلك الى ذات الھدف المطلوب اثباتھ من جدید.  
أما الفصل السابع، فیناقش استحالة اختراع االنسان بجھوده الفكریة الذاتیة فنون الرسم وأدواتھ
ومستلزماتھ لیترك على جدران الكھوف تلك الرسومات الرائعة؛ وكذلك یتناول استحالة إمكانیة
اختراع البدائي لفكرة الكتابة العجیبة وتناول تحقیقھا وتحویلھا من حالتھا المعنویة غیر المحسوسة



الى الحالة المادیة، ثم العمل بھا وإیجاد «عصر الكتابة» الذي غیر مجرى تاریخ البشریة، دون
مساعدة معلم أعلى شأنا وعلًما من عامة البشر، حیث ینفي فكرة التدرج في اختراع إشارات

وصور الحروف واألرقام وتسلسل إمكانیة القدرة على تطویرھا بجھود البشر الذاتیة. 
ویتناول الفصل الثامن، كیف بدأ ظھور اللغات بین البشر، وكیف نظمت في أول ظھورھا بأصوات
وصیحات ومفردات بسیطة عند مجتمعات البشر البدائیة األولى المتفرقة في جمیع أنحاء األرض،
مما أوجد لغات ولھجات كثیرة ال تحصى، ویبرھن على أنھ لم تكن ھناك عند البشر لغة واحدة

مشتركة. 
الفصل التاسع، یحاول التسلسل في اثبات عجز العقل البشري في االنتقال من عالم المادیات الى
عالم األفكار المعنویة، ویقطع سبیل فرضیة توصلھ الى نتائج ساعدت في إیجاد االنسان القدیم
أللحان الموسیقى واختراع آالتھا وتعقیداتھا مدعمة بفكرة عدم قدرة االنسان في االبداع األولي

دون اكتسابھ معلومات أساسیة. 
ثم ینتقل الى الفصل العاشر لیفند باألدلة والبراھین العلمیة والتاریخیة مجمل األفكار المتداولة
القائلة في كیفیة اختراع االنسان أو اكتشافھ النار واالستفادة منھا عن طریق المراقبة او التأمل أو

المصادفة، فمثل ھذه الفرضیات ھي أبعد ما یكون عن قدرات عقل البدائي الجاھلي.  
اما الفصل الحادي عشر، یستعرض عمر االنسان في أزمان العصور الجلیدیة وما بعدھا من
أحوال البشر االجتماعیة المتدنیة، ویفند مفھوم «الصدفة» واالعتماد على «المراقبة المستمرة» أو
«التفطن الذاتي» وغیر ذلك من الفرضیات غیر العلمیة في كیفیة تعلّم االنسان فنون علوم الزراعة

ومستلزماتھا. 
ینتقل التسلسل في دحض كثیر من الفرضیات القدیمة الى الفصل الثاني عشر، حیث یناقش معضلة
كبرى یستعرضھا البعض ـ بكل بساطة ـ ویقدمون لھا مختلف التبریرات غیر المقنعة في كیفیة
اختراع تقسیمات الوقت وأجزاء آلة الساعة الحجریة والترابیة والشمسیة ومعرفة توالي ساعات
الیوم وأعدادھا، وبالتالي توصل االنسان القدیم الى استنتاج قسََّم فیھ ساعات الیوم الى دقائق، وقفز

بعقلیتھ البدائیة الى تقسیم الساعة الى ثوان! كل ذلك واالنسان یعیش عصور البدائیة األولى! 
ثم یأتي الفصل الثالث عشر لیدحض الفكرة المتداولة في كیفیة ظھور علوم الطب والصیدلة
وأدواتھا واختراع األدویة بمختلف أنواعھا وصنوفھا، ونسبتھا الى قدرات العقل البشري الذاتیة.
ویقدم مقدار ما یواجھ الطبیب أو الصیدلي من صعوبات في تھیئة وإیجاد مستلزمات ھذه الدویة
والمواد والمخترعات وسبل العثور على أصنافھا في جذور النباتات وأزھارھا وفي أنواع المواد
الكیمیائیة وفي المعادن وأعضاء أجساد الحیوانات والزواحف والحشرات ومنتجاتھا رغم ندرة

تجمعھا في مناطق محددة. 
الفصل الرابع عشر، یعرض صعوبة واستحالة العقل البشري على االنتقال لتناول علوم األفالك
والنجوم ومعرفة دوراتھا ومددھا، خاصة وھو البدائي الذي لم یكن في متناولھ نسب من العلوم أو
مقدار ضئیل من المعرفة، وكیف عاش في جاھلیة تامة مظلمة، وبالتالي یأتي من یفترض قدرتھ
على تناول علوم ومعارف فلكیة دقیقة یصعب فھمھا ھذا الیوم حتى على أصحاب أعلى الشھادات



في اختصاصات ومجاالت أخرى مختلفة. فیأتي البحث على تفنید فرضیة اكتشاف البدائي لألزیاج
والتقاویم ومعرفة طول أعمار وأزمان حركة الكواكب والنجوم القریبة والبعیدة منھا. كل ذلك

واالنسان كان یعیش في ظلمات العصور البدائیة. 
الفصل الخامس عشر، یتناول الموضوع الشائك في أقدمیة الدین أم السحر في حیاة االنسان، الذي
ما زال متداوال بین المفكرین حتى یومنا ھذا. وباالستناد الى فرضیة وجوب المعلّم للتعلّم، یظھر
أسبقیة الدین على إنھ األقدم عمًرا من السحر، وأن األخیر ما ھو إال من مخلفات علوم األدیان

المھملة. 
أما الفصل السادس عشر، فنصل فیھ بعدما أسھبنا في تقدیم األفكار والبراھین واألدلة على صحة
فرضیة عدم قدرة االنسان على التفكیر الذاتي المجرد، وعدم قدرتھ على التعلم واالختراع إال
بوجود معلّم، لنقف عند أعتاب فكرة یوافق علیھا غالبیة المؤرخین والعلماء بأن أصل منبع علوم
البشر قد ظھر من المعابد وأنھ لیس سوى الكھنة ورجال األدیان القدماء بل وحتى السحرة
والمشعوذین، ھم من قاموا بتعلیم الناس مبادئ مختلف العلوم والمعارف. لكنھ طالما كان الكھنة
بشًرا مثل غیرھم، إذن ال بد ان كان ھناك من علمھم، وھنا نجد ظھور اآللھة في جانب صورة
تاریخ االنسان البانورامیة، ونكتشف أنھ نتیجة لتطور اللغات واختفاء القدیم منھا، راح القدماء
یطلقون على من كانوا یُعرفون في األساطیر القدیمة بمصطلح (آلھة)، ھو بذاتھ ما یعرف الیوم

بمصطلح (األنبیاء). وبالتالي تعود روافد جمیع مبادئ علوم البشر الى ھذا المنبع األساس. 
یتناول الفصل السابع عشر، نبذ مختارة من أقوال بعض كبار الفالسفة والعلماء واعترافھم بوجود
ذات مدبر ومھندس بارع، أوجد ھذا النظام الكوني البدیع ورتب شؤون كل شيء بمقدار، ومن
ھؤالء نستشھد بأقوال أفالطون، أرسطو، بقراط، فیثاغورس، سقراط، البرت اینشتاین، كانت،

وغیرھم الكثیر مما ال تحصى أعدادھم. 
المؤلف  
سیفي سیفي 
2019م 

 



هذا ال�تاب 
االنسان.. ھذا الطلسم األعظم؛ ھذا الكائن العجیب؛ ھذا العقل الجبار؛ من أین جاء، وأین یذھب،
وما غایة وجوده؟ ھل ھو كائن مادي، أم كائن روحاني، أم اإلثنین معًا؟ ما دوره في ھذه الحیاة،
وما المطلوب منھ؟ من أین جاءه العقل والتفكیر واإلدراك والوعي، ومتى؟ ولماذا یختلف عن بقیة

الحیوانات والموجودات؟  
حار الفالسفة والحكماء بھذه المعضالت وغیرھا وعجزوا عن معرفة أجوبتھا، فكٌل قال برأي
وأدلى بدلو، لكنھ مھما طال الوقت وامتد الزمان، كان ال بد من مجيء یوم تنكشف فیھ األسرار
وتفك فیھ الرموز وینجلي ظالم اللیلة اللیالء ویشرق نور صبح یوم جدید لیظھر ما بقي مستوًرا
منذ األزل، فقانون التطور الطبیعي یقضي أن لكل موجود موعد نضوج وثمرة، ساعتھا یبصر
االنسان طریقھ ویعرف ھدف وجوده وغایتھ ویسیر نحو تأسیس حضارة عالمیة متینة راقیة تلیق
بشأنھ ومكانتھ، تستند على أسس راسخة من مبادئ العلم واألخالق والتفاھم لتعّم مجتمعات

البشریةأجواء السعادة واالستقرار. 
یتناول ھذا الجزء من الكتاب فكرتین جدیدتین رئیسیتین، األولى تعتمد على نظریة «اإلنفجار
الكبیر» وما یبنى علیھا من أفكار جدیدة، والثانیة نظریة (لزوم وجود المعلم) أو (ال متعلّم بدون
معلّم)؛ فھاتین النظریتین تعیدان الفكر إلى ترتیب وتغییر كثیر من الفرضیات والمعتقدات القدیمة
والموروثة التي ما زال العلم یعمل بھا، إضافة لتعارضھما مع مجموعة من األفكار التي تقبلھا
علماء الطبیعة وعلم اإلنسان (األنثروبولوجیا) كبدیھات ثابتة. وال غرو، فلقد سبق وبقي علماء
الفلك یعملون بنظریة بطلیموس لعھود طویلة ولم ینتبھوا لخطئھا حتى مجيء كوبرنیكوس، فكان ما

كان من فروقات بین علوم الفلك والفیزیاء القدیمین وبین ما بعد كوبرنیكوس ونیوتن واینشتاین.  
ھذا الكتاب، یوفـّق بین أعظم رافدین لظھور حضارات البشر، رافد قوة العلم ورافد حكمة
الماورائیات، مستعینًا بأقوال الفالسفة والعلماء والبراھین العلمیة والدالئل العقلیة واإلثباتات النقلیة،
فیلقي قبًسا من نور على حقائق جوھریة بقیت دفینة خفیّة لعصور طویلة؛كما یلفت األنظار إلى
لوحة فنیة رائعة زاھیة راقیة جمیلة مدیدة العمر ھائلة الحجم مفعمة بالحركة وقوانین الحیاة؛ لوحة
بوجھین متجانسین متناغمین یلتحم كل منھما باآلخر، یكمالن بعضھما بعض بمنتھى التوافق
واإلنسجام، أبعادھا النجوم والكواكب، حاشیتھا األفالك والمجرات، أعماقھا خطوط تاریخ األكوان
المزینة بعالم الزمان، أبدع في تنظیم وترتیب معالمھا جمیع األنبیاء والفالسفة والحكماء والمفكرون
والعلماء والكھنة والعرافون والسحرة والشامان والمبدعون والفنانون واألبطال وحتى القادة
والجنود وبسطاء الناس وعامتھم من الرجال والنساء وساھمت في إنجازھا مختلف األمم واألقوام،
عندما مكروا صبغتھا وطلوا طلعتھا بأزھى ألوان العلوم واألفكار والفنون والمعارف والِحرف
والصنائع والمخترعات على مّر الدھور واألحقاب، فظھر وتجلى مكنون سّرھا األزلي، وبانت

معالم صورتھا الجمیلة الزاھیة، كما وصفھا أحد العلماء:



- (قد تبدو المسألة كما لو كان الناس ینظرون في الماضي إلى عدد من األجزاء الصغیرة المتناثرة،
فیرون كًال منھا على حدة دون ان یدركوا أنھا تأتلف جمیعًا لتكون صورة واحدة كبیرة، ولكن بعد
أن تم تركیب أول قطعتین في موضعھما، وبینما كانت عملیة تجمیع الصورة ال تزال تسیر

باطراد، ولد العلم نفسھ)[6].
لقد تسبب عدم نضوج جماعات الجنس البشري قدیًما، وكذلك طول المسافات بین األمم وانعدام
سبل االتصال والمواصالت بین الشعوب القدیمة منذ وجد اإلنسان في مختلف بقاع األرض، إضافة
إلى اختالف اللغات وتباین المعتقدات وتنّوع التراث والموروثات، كل ذلك وغیره تسبب بخلق
صعوبات وعوائق جّمة،حالت ومنعت سبل التواصل واالتصال والتآنس بین جماعات البشر
وقبائلھ، فال عجب أن ساورت النفوس مشاعر التحفظ والحذر والنفور والتباعد والتواحش
واالستغراب والعدائیة حقبًا طویلة تمتد جذورھا إلى عمق التاریخ، وبذلك ُشـیّد حاجًزا كؤوًدا
وسوًرا وھمیًا، أسھم في حجب جماعات البشر وقبائلھ عن بعضھا البعض وأدى في كثیر

منالمناسبات عدیدة لحاالت من الصدام والحروب على مّر التاریخ.  
أما الیوم، وبعدما بدأت تظھر عالمات النضوج العقلیة واإلدراكات المعنویة تجاه بعض جوانب
الحقائق العلمیة التي لم یكن في اإلمكان تفّھمھا قبل مجيء عصر األنوار؛ بدأ االنسان یستقرئ
بمنظار جدید مفاصل أحداث عصور األمم الماضیة ویدرك بعض حقائق ما عاشتھ من تاریخ
اتسمت غالبیة تصرفاتھ بصبغة مراحل الطفولة وعنفوان فترة المراھقة الفوضویة؛ فراح الحكماء

والعقالء یحاولون جمع الشتات ولملمة الشذرات لفھم مجریات ھذا الترتیب البدیع وحقیقة منھجھ. 
لم یسبق أن توفرت للبشریة فرصة بھذا الشكل والمقدار على مّر التاریخ تدعو بقوة وشدة لدخول
مرحلة اإلتحاد العالمي، فجمیع الدالئل الحضاریة والتاریخیة والسیاسیة واالجتماعیة واإلقتصادیة
تشیر إلى إمكانیة اإلتحاد في بیت عالمي واحد تعّمر صرحھ وتشیّد بنیانھ أسس المحبة واألخوة
واالتحاد والتعاون بین جمیع الشعوب، بعدما تفّجرت األفكار العالمیة وارتفعت دعوات المصالحة
والتقارب في ضرورة المحافظة على اإلنسان وغیره من موجودات الطبیعة وبعدما تنامى الشعور
العام برفض مبادئ العنف واالرھاب والحروب والتعصب تجاه اآلخر والتأكید على ضرورة تنظیم
اقتصاد دول العالم للمساھمة في إطعام الفقراء والجیاع والمعسرین وتوفیر فرص العمل لھم،
وتوالت النداءات الملّحة لتجنب الحروب وإحالل السالم العالمي والمطالبة بحقوق الطفل والمرأة
وفسح المجال لمشاركتھا في تبني دورھا في عملیة البناء والتنمیة[7] وضرورة المحافظة على بیئة
األرض وثرواتھا والبحث عن أفضل سبل العنایة بتربیة األطفال، وضرورة ترك إرث حضاري
سلیم ألجیال المستقبل، والمناشدات الصادقة لنزع االسلحة النوویة وضرورة تقلیل كمیات األسلحة
التقلیدیة والذخائر ووقف حّمى التسلح وھوس زیادة أعداد الجیوش والحد من أحجام مؤسساتھا،
إضافة إلى أھمیة تقبل أفكار ومعتقدات اآلخرین والوقوف في وجھ مد الفكر اإلرھابي بجمیع

أشكالھ.  
إن ظھور معجزة شبكة االنترنت العالمیة وعجیبة البرید االلكتروني والھواتف النقالة واألجھزة
الذكیة وغیر ذلك من سبل االتصاالت الفوریة وما سیظھر الحقًا من مخترعات واكتشافات لم



تشھدھا األرض من قبل، ما ھي إال دوافع عالمیة تحث عقالء البشر وحكمائھم ورؤسائھم على
ضرورة التوجھ نحو تأسیس صرح الوحدة واالتحاد العالمي. وكما قال أحد الحكماء:

- (یوجد توقّع لنھایة سعیدة تُزھر وتبرز إلى الوجود انطالقًا من البدایات المؤلمة بالضرورة، یوجد
وعد بأنھ سیتم احتواء الصعوبات اإلنسانیة في النھایة والتغلب علیھا)[8].

إن ما حصل من تقدم علمي في مختلف مجاالت العلوم خالل القرنین الماضیین، أثبت بما ال یقبل
الشك أن عمر األرض ومخلوقاتھا عمیق جًدا غائر في مجاھل التاریخ البعید بما یزید على بالیین
السنین. فمثل ھذه الحقائق المستندة على علوم الفیزیاء والجیولوجیا والحضارات كشفت خلًال في
أفكار وفرضیات قدیمة اعتبرت بدیھات مسلَّم بھا ال حاجة إلعادة مناقشتھا، كونھا أّس أساس علوم
الحاضر وحجر زاویتھ، مثل مخترعات وعلوم الفلك والتنجیم والزراعة والنار والعجلة واللغة
وغیرھا التي سعى علماء الطبیعة على تثبیتھا. لكن نظریة (اإلنسان ال یتعلم إال بمعلم)، تھدم كثیًرا
من المعتقدات الجوھریة والفرضیات القدیمة بعدما لم تعد توافق العقل والمنطق السلیم مثلما ثبت
عدم توافق تفاسیر كتب األدیان القدیمة مع دقائق العلم والعلوم والبراھین المختبریة األخیرة. وبھذا

سنرى في فصول أجزاء ھذا الكتاب ما یفتح أبوابًا علمیة جدیدة تختلف كثیًرا عما ھو متداول. 
منذ قرون قریبة اكتشف الرحالة والعلماء بشًرا حفاة عراة في منتھى حالة البدائیة في قارة استرالیا
وجزر المحیط الھادي وداخل غابات أفریقیا وفي األمریكیتین، ینتمون إلى قبائل وأقوام مختلفة
متعددة األجناس كبیرة األعداد، فوجدوا أنھم ال یعرفون طریقة بناء المساكن الحجریة وال كیف
یوجدون النار وال یملكون فكرة عن فائدتھا وال یعرفون شیئًا عن العجلة الدوارة وقرصي الرحى
وال شيء عن الزراعة والري وال علم لھم بالقراءة والكتابة والحساب وال حتى بالخربشات
والرسوم، ناھیك عن معرفة التقاویم واألزیاج الفلكیة والریاضیات والموسیقى والفنون وآالتھا، كما
اتضح أنھم ال یعرفون شیئًا عن الطب والعالج واألدویة والمالبس وغیر ذلك الكثیر؛ لقد كانوا ـ
وما زالوا ـ یعیشون في منتھى البدائیة، مصداقًا لما قالھ الفیلسوف ویل دیورانت عن قدرات

اإلنسان الحقیقیة:
- (اإلنسان البدائي ال یصوغ شیئًا من قوانین علم الطبیعة، ویكتفي بممارستھا من الوجھة العملیة)

.[9]

فھل نفھم من ذلك إن عقل االنسان عاجز في حاالت وظروف معینة عن اختراع او اكتشاف
متطلبات الحضارة وتبعاتھا رغم امتالكھ ذات الجسد وذات العقل ونفس الدماغ والیدین والحواس!
وإذا كان ھذا ھو حال قدرات البشر العقلیة العامة، فكیف یمكن تفسیر ظھور حضارات الكتابة
والمخترعات القدیمة بین شعوب العالم قبل آالف السنین؟یؤید ذلك ما ذكره العالم جون كیرتشر

بقولھ:
- (في الوقت الذي تّم فیھ اكتشاف أمریكا، كان الھنود الحمر غرب نھر میسوري یعیشون بأعلى
مرحلة من مراحل البدائیة والھمجیة، أّما شرق النھر فكان الھنود یعیشون أدنى مرحلة من مراحل
البدائیة… ما یصّح عن الھنود الحمر یصّح أیًضا على الفایكینغ، وجمیع الشعوب األخرى فیما

یخّص ھذه المسألة)[10].



إن المرء لیحار حین مالحظة البون الحضاري والعلمي الشاسع بین ھذه األقوام البدائیة وبین
مستویات إنسان الحضارة في بقیة بقاع األرض، كما كان الحال علیھ في وادي الرافدین ومصر
وفارس والصین خالل العصر الحجري الحدیث؛ وبھذا یتضح أن ھناك حلقة مرحلیة حضاریة
مفقودة أعجزت عقول ھؤالء البدائیین ومنعتھم عن اللحاق ببقیة حضارات البشر، وأنھ ال بد وأن
كان ھناك سبیًال وتعلیًال آخر غیر ما دأبنا على تردیده، ساعد انسان الحضارات القدیمة على التقدم

وإیجاد مخترعاتھ وتسبب في حصول كل ھذه الفجوة الحضاریة العمیقة.  
فما ھو سّر ذلك یا ترى؟! 

یحاول الكتاب الخوض في عمق ھذا السؤال وبدایاتھ األولى.
 



عت�ة أو� 
سؤال الوجود: بما أنھ! 

بما أن الكون قد وجد بجمیع مجراتھ وشموسھ وكواكبھ قبل نحو 15 إلى 20 ملیار سنة… لذا ال
یمكن الظن أنھ ظھر من فراغ، فالمادة ال تخلق وال توجد من العدم حسب قانون المادة الطبیعي،
وال بد أن كان موجوًدا بشكل ما، في مكان ما، في وقت ال یعرف لھ بعد تاریخي. وبھذا ال بد أن

تكون للكون بدایة قبل ذلك التاریخ السحیق بطریقة لم یتوصل العلم لمعرفتھا بعد. 

وبما أن الحیاة على األرض بدأت قبل 4 ملیار سنة تقریبًا[11]، ولم یكن موجوًدا قبلھا غیر الماء
والھواء والصخور والتراب واألحجار…  

إذن فكل كائن حّي (إنسان/ حیوان/ نبات) قد ظھر وتشكل من مواد ھذه الجمادات وعناصرھا غیر
الواعیة[12]. فظھر النبات ثم الحیوان ثم اإلنسان[13]، تحت مبدأ قانون التطور الطبیعي من
األدنى إلى األرقى ومن البسیط إلى المعقد ومن السفل إلى األعلى[14] فكل ما في الوجود، یبدأ
صغیًرا ثم یكبر، أو ضعیفًا فیقوى، كما في حالة التناسل والوالدات والنمو بشكل عام عند اإلنسان

والحیوان والنبات.  
وطالما وجد اإلنسان القدیم من مكونات تربة األرض مثل غیره من بقیة الموجودات… 

فھذا یفسر سبب انتشار وجوده في جمیع أنحاء القارات والجزر النائیة منذ قدیم األزمنة، وھذا
یخالف الفكرة المتداولة إن اإلنسان ظھر في مكان محدد مثل أفریقیا أو آسیا أو غیرھا، ثم انتشر

في أرجاء األرض نتیجة الھجرات. 
وطالما ظھر البشر من تربة األرض… 

إذًا ال بد أن كان لكل مجموعة متقاربة منھم لغة وحضارة خاصة مثلما كان لكل جماعة آلھتھا أو
طوطمھا الخاص.  

وبما أنھ كانت تفصل بین مجامیعھم مسافات وشعوب كثیرة وكانت حتى وقت قریب ال تعرف
علوم التنجیم والتعدین والزراعة أو صناعة العجلة والعربات، بینما اخترعتھا شعوب الحضارات

القدیمة منذ آالف السنین. 
إذا ھناك فجوة علمیة وتاریخیة واضحة بین مستویات عقول البشر بحاجة إلى تفسیر علمي غیر ما
ینتشر عموًما، فعقلیة االنسان ھي ھي في كل مكان؛ فلماذا استعصى اختراع كل ذلك على أمة،

بینما تمكنت أخرى منھا؟ 
وبما أن فكرة (االنسان ھو مخترع اإللھ…) تنتشر الیوم بین شعوب العالم.. 

إذًا.. لماذا یعجز الیوم علماء المادة والطبیعة بكل جبال علومھم ومخترعات تقنیاتھم المعقدة عن
إثبات وجود اإللھ أو تأكید نفیھ؟ 
ّ



وبما أن فكرة (اإلنسان قد علّم نفسھ بنفسھ) من خالل الحاجة والتجربة والتكرار والمصادفة،
تخالف حقیقة قدرات وعي وقوى البشر العقلیة البدائیة في أول وجودھم، فحیاتھم كانت أشبھ بحیاة

حیوانات عاجزة عن تعلم أبسط سبل المعیشة وطرق المحافظة علیھا…  
لذا ال بد أن یكون ھناك سبب علمي جوھري یفسر سبب الفارق الكبیر بین مستویات البشر قدیًما

والحقًا. 
وبما أن الطبیعة كانت في بدایة نشوءھا خربة جرداء لیس علیھا شيء ممیز… 

لذا ال یمكن أن یكون اإلنسان قد استمد معلوماتھ المعنویة والعقلیة منھا حتى أمست خمیرة
لحضاراتھ المتأخرة. 

وبما أنھ قد اكتُِشف قبل عدة سنوات بشر في مجاھل الغابات والجزر النائیة ال یعرفون صناعة
النار أو فوائدھا… 

الھنود الحمر في أمریكا الشمالیة  وھم یستعملون الخیل للنقل بدون عربة .
فال بد أن الفكرة القائلة بأن االنسان أوجد النار أو اخترعھا، فكرة ال بد من إعادة النظر بھا،
فالمفروض أن تكون مخترعة أو مكتشفة عند جمیع البشر في كل مكان، أو ال تكون، فال فرق بین
انسان قارة آسیا أو شمال أفریقیا عن إنسان قارة استرالیا أو األمریكتین فالجمیع یملكون ذات القوى

العقلیة والحواس الجسدیة. 
وبما ان الكتابة كانت موجودة عند أمم الحضارات منذ أربع أو خمس ألف سنة قبل المیالد…

رجل بدائي من قبیلة (Toulambi) في غینیا الجدیدة یحاول اختبار نار عود كبریت ألول مرة
فیحرق اصابعھ عام 1993م .

إذًا فلماذا بقیت أمم عدیدة غیرھا حتى أزمان قریبة ال تعرفھا، أو تستعمل الرموز واالشارات
والخیوط والخرز واأللوان في مراسالتھا، ولم تتمكن من اختراع الحرف والكتابة؟ مع أن عقلیة

االنسان القدیم واحدة ومتشابھة في جمیع العصور واألصقاع[15]؟!
وبما أن العقل ال یمكنھ التفكیر ذاتیًا إال بعد تزویده بمعلومات… 

لذا ال بد أن كان ھناك من قـدَّم لھ أولیات علوم ومعارف. 
وبما أنھ ال بد لكل عاِلم أو مخترع من التعلّم لتكوین فكرة علمیة قبل الشروع في تنفیذھا… 

إذا ال بد لھذا التسلسل أن ینتھي إلى إنسان أول الذي لم یعلمھ أحد، أي اإلنسان البدائي الذي لم یكن
یعرف شیئًا على اإلطالق. فمن علََّم ذاك؟ 

وبما أن االنسان عاجز عن الخروج بتفكیره من واقعھ المادي إلى عالم المعنویات، باعتبار أن
الفكرة حالة معنویة ولیست مادیة، بدلیل بقاء شعوب األمم المتأخرة على حالتھم المادیة البدائیة لم

یتمكنوا من استنباط ُمختَرع ذا قیمة علمیة حتى وقت قریب… 



إذا كان ال بد أن احتاج العقل لمعلومات معنویة الستظھار معلومات علمیة. وھذا یدعو لالعتقاد أن
ھناك من ساعد اإلنسان على تجاوز ھذه النقالت الحضاریة العلمیة الرائعة في أرض الحضارات

القدیمة منذ بدایة تاریخ ظھور اإلنسان على األرض أو فیما بعد ذلك. 
فمن تكون ھذه الشخصیات؟ 

ھذه المواضیع وغیرھا ما ستتطرق إلیھ أجزاء ھذا الكتاب. 
 



ال�اب األول 
 



  (1)
�دا�ة الوجود 

إن كوننا في بعثھ الحدیث على األقل یبلغ من العمر نحو 15 أو 20 ملیار سنة، وھذا الزمن
(The Big Bang) محسوب منذ ذلك الحدث التفجیري االستثنائي الذي یعرف باالنفجار الكبیر
وفي بدایة الكون لم تكن ھناك مجرات ونجوم أو كواكب أو حیاة أو حضارات، بل مجرد كرة

ناریة مشعة منتظمة الشكل تمأل الفضاء كلھ[16].

كارل ساغان 
قبل بالیین السنین وفي أعماق بحور األزلیة في وسعة الالمكان داخل أعماق بعیدة مدیدة مجھولة
القیاسات واألبعاد والزمان حیث لن یُعرف ُكنھ حقیقة ما حدث ولن یسبر لھ غور[17]، التقى
«َعدم» مع «قِدم»، فتناغما وتوافقا واتحدا وارتبطا لینجبا توأًما لطیفًا، أسمیاھما: «زمان»

و«مكان»[18].
بمرور أزمان طویلة أخرى، كبر الولیدان وظھر جمال وروعة «مكان» وفتوة ونشاط «زمان»،
فاتفقا على التالقي واإلتحاد، وارتدت العروس «مكان» في یوم زفافھا فستانًا واسعًا طویًال شاسعًا
ممتًدا في أعماق الكون ال تبدو لھ نھایات[19]، طرزت والدتھا «قِدم» مختلف أرجاءه وحواشیھ
بألوان تنسجم مع بقیة أشعة نجوم وكواكب جمیع المجرات المنیرة وشموسھا الزاھیة. وال زالت

تزینھ بمزید منھا في جمیع أرجاء الكون[20].
حینما بدأت جزیئات وذرات سدیم ھذا الكون الھائل تتبلور وتتجمع مكّونة مجامیع متفرقة ال حصر
وال عّد لھا من المجرات الكونیة، أوجدت من ضمن ما أوجدت مجرة درب اللبانة وغیرھا الكثیر.  
وبھذا.. فكل ما ھو مشھود في الطبیعة الیوم من نباتات وحشرات وحیوانات ودّرة تاج رأسھا
االنسان، كل ذلك ظھر أصًال من ذرات غبار وتراب وغازات وأحجار كانت تسبح قدیًما في
فضاءات الكون الالمتناھي. فقوة اإلنجذاب والتجاذب ھما أصل ظھور كل شيء. وبتعریف آخر،
ھي قوة (المحبة)[21] بین أجزاء الوجود وذراتھ طًرا[22]. وبذا تبدو قوة مشاعر المحبة
والتجاذب واالتفاق والتواصل واالتحاد تجاه الطبیعة والحیاة بین جمیع المخلوقات، إنما ھي مشاعر
وقوى فطریة صمیمیة وجدت في داخل ذرات ومكونات ھذا الوجود الكوني، تعود في جوھر
حقیقتھا إلى قوة «المحبة» الموجودة أصًال في تكوین كل شيء من أصغر الذرات إلى أكبر
األجرام السماویة. أما ما یخالف ھذه الطبیعة اللطیفة أو یناھضھا من مشاعر التنافر والتفرق وما
شابھ.. إنما ھي مظاھر سلبیة تخالف حقیقة أصل جوھر وجود الكون وتناغم مكوناتھ[23] ومن
ضمنھا حقیقة تكوین ذرات وخالیا جسد االنسان وجوھر فطرتھ ومبدأ ظھوره[24]. وبھذا.. فإن



فطرتي المحبة واالتحاد وقوتیھما تقضیان بضرورة السعي الجاد في بذل كل الھّمة لتجنب كل ما
یخالف طبیعة غریزة أصل قوة المحبة.  

بمرور بلیارات السنین، ظھرت على أطراف ذیل فستان ذلك السدیم الكوني الشاسع األبعاد،
«سحابة» ملونة جمیلة ھائلة منفردة عن غیرھا تخلل ذراتھا غبار كوني وغازات خفیفة تسبح
وتدور حول نفسھا ھائمة في فضاء ال متناه، راحت تتجمع وتتكاثف لتشكل مجموعة من الشموس
والكواكب یتوسطھا شمس المع بقلب ناري بقي ینادي بلسان المحبة على أصحابھ لیتجمعوا حولھ،
فاستجابت مجموعة من أمراء وأمیرات الكواكب من ضمنھا أمیرة جمیلة إسمھا «أرض» یرافقھا

خادمھا الوسیم «قمر»[25].
أعجب شمس باألمیرة أرض وھام عشقًا بھا وبقي یبعث لھا باشارات المحبة مبتغیًا قربھا
ووصالھا؛ فتھادت وھي تتمایل في مشیتھا مزھوة بداللھا ورقتھا باتجاه أشعتھ حتى استقرت
بالقرب منھ وراحت تدور وتلف حولھ مثل فراشة ھائلة، وھذا ما دفع بالفتى «شمس» للمسارعة

بإحاطتھا بكامل دفئھ وحرارتھ ویغدق علیھا وافر عنایتھ ومحبتھ. 
كان ھیكل «أرض» حیویًا في صمیمیتھ متفاعًال في خصائصھ فریًدا في سمات ذراتھ، وھذا ما
زاد في جمالھا وإشراقھا كل یوم بعدما استعانت بأشعة زوجھا الناري وحرارة محبتھ[26]، ثم ما
فتئ یظھر على ھیكلھا الحیوي الرقیق تضاریس جدیدة من مواد مختلفة األشكال واألحجام

واأللوان لیستنیر بھ وجھھا وتتزین بھ معالم جسدھا[27].
كان من الطبیعي أن یعقب ھذا اللقــاء، فترة حمل طال أمدھا، حتى جاء الیوم الذي وضعت فیھ
األمیرة «أرض» توأمھا «ھواء» و«ماء»، فراح «ماء» یحبو ویسیل ویتجمع بھدوء على

صفحات جسد والدتھ اللطیف ویتغلغل بین ثنـایا ذرات ترابھـا.  
تمّر بالیین سنین أخرى.. فیعشق «ماء» «تراب» ویھیم بحبھا، فیتحدا في حفل بھیج رائع أحیاه
العریس برقصات ھدیر أمواجھ وأبخرة غیومھ وسحبھ المتصاعدة وبما أنزلھ من حبات لؤلؤ
أمطاره الغزیرة وأنوار بروقھ الالمعة وصرخات رعوده المدویة، حتى غمرھا بجداول وأنھار میاه

محبتھ التي سالت فوق صفحات سھوبھا وخدود أراضي سھول بوادیھا وودیانھا. 
وتمر عصور تلو أخرى وسنین بعد سنین.. حینما تمخضت «تراب» عن جنین رائع لطیف راح
ینتشر ھنا وھناك بألوان خضراء زاھیة نضرة، أسمتھا «نبات» بعدما ظھرت معالمھا على جمیع
أرجاء جسدھا. ومنذ تلك اللحظة بدأت المولودة الخضراء تنتشر زاحفة بلطف وھدوء في كل مكان
حیثما وجدت مجاًال مناسبًا على أرجاء سطح جسد والدتھا «تراب»، بینما تكفل والدھا «ماء»
باستمرار تغذیتھا وتقدیم فائق العنایة لھا. فراحت نبات تنشر بذورھا وفسائلھا وتنوع أغصانھا
وتبدع بأفنانھا وتمد بجذورھا وتعّمقھا، مما نّوع ألوانھا وأشكالھا وأحجامھا لتعكس بصفحات

أوراقھا وأزھارھا أنوار أشعة جّدھا القوي «شمس».  
تالحظ الجّدة «أرض» مرة أخرى حركة مولود جدید ینمو بین أحشاء إبنتھا «تراب»، مما أفرحھا
وھّزھا طربًا بعد مشاھدتھا «كائنات»[28] عجیبة تتحرك وتلعب سابحة على ضفاف شواطئ



ولدھا «ماء» وعلى حافات ضفاف أنھاره وبحیراتھ وتحت وارف ظالل حفیدتھا البكر
«نبات»[29]. وراحت ھذه الكائنات تنمو وتتنوع؛ فكان منھا فطریات وجراثیم وفایروسات وخالیا
أحادیة[30]، ثم حشرات دقیقة وصغیرة وأسماك ھالمیة رقیقة وزواحف وحیوانات ال تفصح عن
ھویة محددة، وفراشات وطیور من جمیع األلوان واألشكال وبمختلف األحجام، حتى ملؤوا سطح
جسد «أرض» بالحركة والضجیج والنشاط في الوقت الذي ما زالت شقیقتھم «نبات»، تھتم بھم

وترعاھم وتغذیھم ممھدة لھم سبل النمو والبقاء واالستمرار[31].
انتعش وجھ الجّدة «أرض» وبانت حیویتھا وامتألت بالحركة والنشاط ودبّت بین خصالت
شعراتھا الخضراء حركات أحفادھا في كل مكان، وانتعش قلبھا وكامل وجودھا وكیانھا؛ فمن ھذه
الدواب والطیور والحشرات ما كان یستمر في النمو والتضخم والتوالد، ومنھا ما كان ینام ویتالشى

ویختفي[32].
كانت «نبات» منشغلة برعایة إخوتھا والعنایة بھم، حینما انتبھت لمجامیع أخرى صغیرة األحجام
بدأت تنتشر في كل مكان طافیة عند حواف جداول المیاه واألنھار والبحیرات، فتظھر تارة وتختفي
أخرى حذرة متجنبة غیرھا قدر استطاعتھا، تبقى تحت طبقات الطین أو داخل جحورھا وتحت
الصخور وبین الحصى ھادئة ال تظھر إال لتناول شيء مما تجود بھ نبات ثم تعود مسرعة من

حیث جاءت. 
كان زمن تواجد ھذه المخلوقات الصغیرة الممیزة على حواف شواطئ المیاه منذ أمد بعید
جًدا[33]، مثلما كان ھو الحال مع بقیة أشقاءھا من صغار الحیوانات والطیور والنباتات
والحشرات، ولقد حدث ذلك اإلیجاد والظھور في خضم تلك الفورة األولى من التفاعالت الكیمیائیة
والفیزیائیة الفریدة طویلة اآلماد التي عّمت سطح االرض بمجملھ[34]، لقد كانت عملیة كیمیائیة
وحیدة فریدة طویلة اآلماد تمت داخل رحم سطح االرض الدافئ[35]، وكأنھا مجموعة مواد
كیمیائیة أولیة وضعت داخل بوتقة فوق نار ھادئة لتتفاعل فیما بینھما لمرة واحدة فقط، ومن ثم
استنفدت قوة تفاعل موادھا وانتاجھا ولن تتكرر[36]. وبھذا.. فھذه المخلوقات كانت مختلفة مستقلة
منفردة في تكوینھا ونوعیتھا، رغم وجود شيء من التشابھ في التركیب بینھا وبین مجموعات
أخرى قریبة الشكل منھا[37]، لكنھا كانت ما تزال في طور النمو وتحسن التكوین وبانتظار

مالیین السنین كي تتشكل ھیئتھا البشریة.

وھكذا بدأ ظھور اإلنسان على األرض[38]. 
 

  (2)
ظهور اإل�سان 



(نتجت أفكار كثیرة عن نشأة الكائنات الحیة ومنھا االنسان، منھا أن بِدء التكوین كان كتلة لزجة بال
شكل أو صورة تحتوي على نفثة من الخالق، ثم تعرضت لتأثیر الطبیعة، فتطورت في أطوار من

النشوء حتى بلغت حدھا األخیر في الصورة البشریة)[39].

تشارلس داروین 
ھذا الكائن المتحرك العجیب الُممیز الصغیر الذي سیغیر شكل األرض ویوجد الحضارات العظیمة
ویبني صروح المدنیة ویسبح بین األفالك، من الوارد أنھ بدأ وجوده مثل نبتة صغیرة بحجم ضئیل
ینتشر في كل مكان، أو مثل خلیة أحادیة تسبح على ضفاف البحیرات واألنھار، أو كحشرة دبّت
على سطح األرض بھدوء طالما أنھ خرج من مركبات وعناصر تربتھا. لقد كان قریب الشبھ بغیره
من الموجودات الصغیرة والطفیلیات البسیطة ال یمیزه شيء عنھا ویتحرك في محیطھ المحدود
یدور بعینیھ متلفتًا برأسھ یمینًا ویساًرا مستشعًرا بمجساتھ مستعینًا بذیلھ[40] حذًرا یقًظا یخشى

خطر بقیة الحیوانات والحشرات التي سبقتھ إلى الوجود والنمو، وبعبارة اختصرھا ساغان:

ـ (لقد نشأنا من المیكروبات والوحل)[41]. لقد كان دائم البحث عن غذائھ، یزحف ویسبح مستعینًا
بأطرافھ التي لم یكن قد أحسن استخدامھا لضعفھا وعدم إدراكھ ألھمیتھا وفائدتھا بعد، ویتناول

طعامھ بفمھ مباشرة مثل بقیة الحیوانات، وكما یقول العالم كولن ولسن:

ـ (قِدم االنسان أصبح من الحقائق الراسخة التي ال یدانیھا شك)[42].  

بقي ھذا الكائن على ھذه الحالة األولیة لفترات امتدت مالیین السنین[43]. كان ما یزال في بدایة
نشأتھ وأول وجوده. لكن ھذا الكائن العاري الضعیف في قوة تفكیره وعضالتھ، والبسیط في تكوین

ھیكلیتھ، ھو ذات الكائن الذي سیرتبط بوجوده العالم وما یحتویھ بمجمل مكوناتھ.  
كان ضئیل الحجم كثیف الشعر مكلًال بالتراب وبقع الطین، ومنذ أول وجوده شعر بالضعف وقلّة
الحیلة بین غیره من بقیة الضواري والمخلوقات، وكان من أسباب نجاتھ واستمرار وجوده كثرة
أعداده الھائلة وانتشاره في كل مكان على األرض ال فرق بین قارة مستقلة أو جزیرة نائیة طالما
توفرت مادة األرض الصالحة كیمیاویا إلنبثاقھ من تربتھا، فھو لم یبدأ كما تقول الفكرة القدیمة،
بشخصي «آدم وحواء»، فھذه أسطورة دینیة تكلمت عن مراحل تاریخیة الحقة جًدا وحدیثة نسبیًا
زامنت كور تعدد اآللھات[44]، ناسبت فكرتھا عقلیة إنسان الماضي بعدما بدأ یتساءل عن زمن

بدء وجوده على األرض ومن أین جاء[45].
ذات زمن من األزمان البعیدة، دخل ھذا الكائن مرحلة جدیدة حینما بدأ یشعر بقوة انجذاب غریبة
بقیت تتفاعل في أعماقھ دفعتھ للتقرب من شبیھ لھ كي یتفاعل ویتجانس معھ[46]. وبمرور الزمان،
الحظ ظھور كائنات صغیرة تولدت كما ھو الحال مع بقیة الحیوانات. في البدایة لم یكن یھتم كثیًرا
ألمرھا، ومن الوارد أنھ كان یتناولھا كنوع من أنواع الغذاء؛ ثم تبعتھا مرحلة نشوء رغبة للبدء
برعایة ھذه الموالید وتغذیتھا، لكن ذلك لم یمنع حیواني الطباع ھذا من االستمرار في أكل صغاره
عند انتفاء الطعام وندرتھ خالل فترات الجوع التي كانت تمتد طویًال وھو منزوي داخل مخابئھ



اتقاء برودة الطقس وانتشار الثلوج[47]، خاصة بعدما كبر حجمھ وزادت حاجتھ للطعام وانتقل
لیتخذ من الكھوف والمغارات وقمم األشجار مكانا الستقراره بدال من حافات السواقي وتشققات

الصخور وتجاویفھا.   
كان الزمان یمضي واالنسان ال یدرك حقیقة ما یجري حولھ خالل فترات أول وجوده، فاذا تفقدنا
العصر الحجري القدیم «البالولتیك» Palaeolithic ـ قبل حدود ملیوني سنة ـ لوجدناه یعتمد على
تناول الثمار البریة والتنقل من مكان إلى آخر داخل محیط محدود یطارد الحیوانات لصیدھا؛ لذا
فلیس من المستغرب أن كان یأكل بعضھ بعًضا طالما أكدت كتب الحضارات والجیولوجیا استمرار
ھذه الحالة حتى قرون قریبة. لكن ما یجلب اإلنتباه، أن نراه خالل العصر الحجري الحدیث یتحول
بشكل مفاجئ إلى إنسان جدید قبل حدود (عشرة آالف سنة قبل المیالد)، حینما بدأ یوجد مخترعاتھ
البدائیة العظیمة ویتفنن في صنعھا، مثل الكتابة والزراعة وتدجین الحیوان وغیرھا[48]؛ فمثل ھذا
التحول والتطور العجیب جالب لالنتباه ویستغرب لھ طالما بقي على حالة الوحشیة لمالیین السنین
ثم ینقلب فجأة إلى حیاة االستقرار والزراعة والرعي واإلختراعات؟! فما الذي حدث حتى حصل
مثل ھذا اإلنقالب االجتماعي في نظام حیاة البشر قبل زمن ظھور حضارات الكتابة ببضعة آالف

من السنین!
كان اإلنسان مثل طفل رضیع حدیث الوالدة غیر مدرك لما یدور حولھ من أحداث وأخطار رغم
كبر حجمھ، ولم یثر اھتمامھ أو تساءلھ أمًرا أو حدثًا محدًدا من مجریات الطبیعة حولھ، فغایة
ھمومھ ھو بحثھ الدائم عن الطعام، أما تكرار حاالت الوالدة والموت والمنازعات وتبدل أحوال
الطقس فلم تكن تثیر فیھ إال دوافع غریزتھ البسیطة[49] التي اكتسبھا خالل فترة وجوده السابقة
كردود أفعال في االبتعاد للفرار من األخطار، ومع ذلك كان ال یتوانى في مشاركة بقیة الحیوانات
صراعھا وقتالھا غیر مدرك لخطورة منازلتھا ونتائجھا الممیتة حیث كان الموت بالنسبة لھ حالة
طبیعیة ال یفھمھا وال یخشاھا أو یخافھا الستمرار تكرارھا أمامھ طوال الوقت، وبقي یعتمد في
تعاملھ مع مكونات الطبیعة مثل بقیة الحیوانات على فطرة الغریزة البسیطة التي اكتسبھا بالمشاھدة
منذ ظھوره على األرض، فلم تكن َملَكة الوعي والتمییز قد نشأت في كیانھ بعد حتى یعطي للموت
مفھوًما محدًدا، ولم یكن بإمكانھ فھم حقائق الموجودات وال معاني األحداث وال امتالك إمكانیة
التفرقة بینھا. لقد كان في مرحلة طفل رضیع ال یعي مجریات ما یحدث حولھ، یقول عالم وظائف
األعضاء العصبیة روث بلییر (Ruth Bleier) إن اإلنسان ال یمتلك خصائص بشریة

«فطریة»[50].

مرت مئات آالف سنین أخرى و«اإلنسان» یتجنب أمثالھ[51] ویبتعد عن بقیة الكائنات حذًرا من
االحتكاك بھا، وبقي یجاھد كثیًرا للمحافظة على نوعھ، ومع ذلك كانت ھناك خسائر ھائلة في
أعداده، ولوال حذره وكثرة تناسلھ، ألنتھى أمر وجوده بسبب ضعف جسده وقلّة حیلتھ، وقد یكون
ذلك الضعف من أسباب خشیتھ في الوقوف منتصبًا والمشي على قدمیھ في زمن أول وجوده،
مفضًال الزحف والحبو مخافة رؤیتھ واكتشاف أماكن اختباءه. لكن ذلك لم یكن یجدي نفعًا في غالب

األحیان.   



ساد تلك األحقاب السحیقة، قانون البقاء لألقوى واألكثر تحمًال للجوع ولتقلبات الطقس الشدیدة،
وتشیر الدراسات الجیولوجیة إلى حصول تغییرات كبیرة على األرض في بدایة العصر الحجري
الحدیث، أدت إلى إختفاء كثیر من أنواع الحیوانات الضخمة آكلة اللحوم واألعشاب، وھذا ما یدعو
لالعتقاد أیًضا أنھ تسبب في تناقص أعداد كثیرة من بقیة الكائنات الضعیفة والصغیرة واختفاء
وانقراض أنواع أخرى لم ینج منھا إال ما نجح بالمحافظة على نفسھ ألسباب مختلفة، ومن ضمنھا

«اإلنسان»[52].
من غیر المستبعد أن ظھر اإلنسان في أول وجوده على شواطئ األنھار وسواحل البحیرات
وضفاف جداول المیاه على شكل خلیة صغیرة یصعب تمییزھا، تتالعب بھا حركة أمواج المیاه
وھي تحاول االختباء بین أتربة وحصى حواف الشواطئ، ومن الوارد أن كان شبھ سمكة صغیرة
ضئیلة شفافة ال تكاد ترى بالعین[53] تسبح قرب أماكن اختبائھا وكأنھا مشدودة الیھ بخیط خفي؛
أو على شكل كائن برمائي غریب المالمح یدخل ویخرج من المیاه باحثًا عن طعامھ، أو بھیئة
سحلیة صغیرة تزحف برباعیتھا متنقلة بین أماكن طعامھا وملجئھا، أو على شكل ضفدع صغیر
الحجم یتنقل بین البر والماء. وباالختصار یمكن تتبع ما كان من شكلھ أو ھیئتھ ومراحل تدرج
نموه وأشكالھ المختلفة، من خالل مراقبة مراحل صور أطوار نموه داخل رحم األم[54]، فھو
تجسید حّي قد یكون مقاربًا ألصل تطور ھیئة االنسان في مراحلھ القدیمة األولى داخل رحم

األرض قبل مالیین السنین[55].
ن من أصل عناصر مواد تمر السنین ویمتد الزمان بھذا المخلوق العجیب وھو یتوالد ویُصنَّع ویُكوُّ
الطبیعة الكیمیائیة ومن طین األرض ومائھا (ان البشر األوائل قد ولدوا من األرض)[56]، فتتغیر
أشكالھ بالتدریج ویتنوع في منظره وھیئتھ أطواًرا. لقد كان ظھوره ووجوده وانبثاقھ نتیجة ما
حصل على سطح األرض من تفاعالت كیمیائیة بین ذرات التراب والمیاه والغازات بعدما طبختھا

حرارة األرض وأشعة الشمس الشدیدة، بمثلما ظھرت بقیة الكائنات بمختلف أحجامھا وأشكالھا.   
إن تفاعالت ھذه العملیة الكیمیائیة الفریدة العجیبة داخل تربة االرض كانت من األسباب الرئیسة
في إیجاد جمیع األحیاء وظھور مختلف أنواع النباتات والحشرات والحیوانات ومن ضمنھا االنسان
الذي ظھر باعتباره ثمرة الوجود وغایتھ بعد أن تّم ظھور بقیة الكائنات بزمن طویل جًدا[57]، لقد
حصل كل ذلك بعدما أزف الوقت وتم النضوج المناسب لكیمیائیة مواد طبیعة تربة األرض
وغازاتھا، فكان ھذا التفاعل الكیمیائي العجیب لمرة واحدة فقط رغم طول مدتھ، ولن یتكرر مرة
أخرى ولن تتواجد كائنات أخرى جدیدة على األرض مستقبًال، وذلك بسبب إنتھاء حیویة كیمیائیة
التربة في اإلیجاد، وتالشي قوة التفاعل واإلندماج، مثلھا كمثل عملیة خلط وامتزاج وتفاعل
عناصر مواد كیمیائیة مختلفة في بوتقة زجاجیة على نار ھادئة، فھي تتفاعل وتتجانس وتتفق
وتتحدد وتترتب لتنتج مادة جدیدة لمرة واحدة، وھذا یدل على أن تربة األرض ومحیطھا
وكیمیائیتھا ھي تربة فریدة نادرة بین كواكب مجموعتنا الشمسیة، لكن ذلك ال یمنع من تكرار
حصولھ على سطح كوكب آخر مشابھ لألرض في خواص تربتھ ومناخھ، یدور حول شمس



مشابھة لشمسنا ویتمتع بذات مقدار حرارتھا؛ عندھا یمكن التكھن بوجود مخلوقات أخرى في ھذا
الكون[58].

ھناك آراء لبعض العلماء توافق فكرة ظھور البشر من تربة مختلف أركان األرض، حیث یشیر
ولیام ھاولز أن (لدى الدكتور فایدنرایخ Weiden ـ reich، عالم الحفریات البشریة العظیم تفسیر
سھل لذلك؛ فھو یرى أن كل شكل من األشكال الساللیة الحدیثة، ظھر وتطور في مكانھ الخاص
من العالم. فإنسان جاوة تطور إلى إنسان صولو ثم إلى األسترالیین ذوي الجماجم الضخمة نسبیًا،
وإنسان بكین الذي كانت أسنانھ وفكھ تتمیز ببعض المغولیة تطور إلى الجنس المغولي، وإنسان
رودیسیا انحدرت منھ أجناس وسالالت جنوب أفریقیا. وإنسان النیاندر القدیم ظھر منھ الجنس
األبیض. وعلى ذلك فاإلنسان الحدیث لیس سوى آخر صورة متطورة نشأت عن تطابق عدة

سالالت لكل منھا تاریخھا المستقل)[59].
فلم یبدأ ظھور االنسان على األرض كما تقول الفكرة القدیمة، بشخصي «آدم وحواء»، فھذه
أسطورة قدیمة تناسبت مع عقلیة إنسان الماضي البدائي، وكانت بالفعل فكرة كافیة مقنعة أجابت
على كثرة تساؤالتھ، دلیل ذلك استمرار اعتقاد ملیارات البشر بھا حتى الیوم. لكنھا أصبحت ال
تناسب عقل رجل الفضاء وابن عصر األنوار والتكنولوجیا، فاآلثار التاریخیة دلّت أن االنسان
تواجد وسكن في جمیع مناطق األرض البعیدة والقارات النائیة واستقر حتى عبر المحیطات، مما
حیّر علماء األنثروبولوجیا في كیفیة تفسیر ھذه الحالة، وراح كًال منھم یقدم تعلیًال بشكل من
األشكال. لكن فكرة انبثاق االنسان من تربة األرض كغیره من بقیة الموجودات ـ كما أثبتھا علماء
الفلك والفیزیاء والفضاء ـ تعلل سبب ظھوره في تلك المناطق النائیة وتقدم جوابًا طبیعیًا یتفق مع
المفاھیم العقلیة والعلمیة، إذ ال یعقل أن اخترع اإلنسان البدائي في تلك األزمنة السحیقة مراكب
قویة وسفن سریعة بتقنیات عالیة تحّدت أھوال البحار والمحیطات ونقلتھ إلى مثل ھذه األبعاد

الشاسعة[60].
أما عندما یفترض علماء الجیولوجیا واألنثروبولوجیا إن انسان األمریكتین جاء من أفریقیا أو من
شرق آسیا إلى آالسكا عبر مضیق بیرنج[61] أو عبر سلسلة جزر ألوتیان Aleutian[62]، فھذه
مجرد تخمینات غیر مثبتة تحاول إیجاد نوًعا من الحلول المقبولة، لكن یبدو تأثرھا واضًحا بالفكرة
الدینیة القائلة أن «آدم»، ھو أبو البشر، أو بفكرة نزول االنسان األول من جنة السماء إلى جنة

عدن أو إلى أرض ما بین النھرین أو أواسط أفریقیا ثم تكاثر وانتشر في أنحاء األرض[63].
ومع ذلك، فمھما جدَّ من اكتشاف آثار قدیمة تشیر إلى قِدم استقرار االنسان في االمریكتین أو على
جزر البحار والخلجان النائیة، فذلك ال یقوض نظریة انبثاقھ من تربة األرض، كما ھو حال ما
حدث على بقیة القارات في أرجاء االرض، فاكتشاف ھیاكل عظمیة بشریة تعود لعشرات األلوف

من السنین في أمریكا، تؤید فكرة إنبثاق اإلنسان من تربة األرض[64].
لم یمنع ظھور اإلنسان من تربة األرض، حدوث عملیات ھجرات فیما بعد من مھد الَمواطن
األولى، نتیجة تغییرات جیولوجیة ومناخیة واإلرتحال إلى مناطق أخرى ألسباب مختلفة بعدما

ّ



كثرت أعداده وقلّت موارد غذائھ، ومن المحتمل أن فضلت مجامیع أخرى البقاء في مناطقھا أو
لنقل لم تسعفھا السبل أو الظروف للھجرة واالنتقال، فوجدت نفسھا مستقرة في أماكنھا منعزلة عن
غیرھا تتدبر شؤون حیاتھا مستعینة بنصائح الشیوخ وكبار السن بینھا، جاھلین أمر تواجد بشر

آخرین في مناطق وقارات أخرى بتوالي تجدد أجیالھا[65].
من األفكار المتداولة، فرضیة انحدار أصل االنسان من سلسلة فصائل القرود ثم تطوره في الھیئة
والشكل في فترات دامت مالیین السنین حتى استقر على شكلھ األخیر المتفرد بھیئتھ. مثل ھذه
الفكرة تقابلھا فرضیة أخرى تختلف عنھا بالتمام، حیث من المحتمل أیضا أن یكون تواجد ھذین
المخلوقین معًا (االنسان والقرد) قد حدث نتیجة تفاعل مواد كیمیائیة متشابھة تماًما داخل تربة
األرض بنسب متقاربة جًدا لبعضھا، وھذا التشابھ والتقارب في نسب المواد الطبیعیة والكیمیائیة
وخضوعھا لذات درجات الحرارة والظروف المناخیة الطبیعیة ولّد تقاربًا في الھیئة والشكل
والیدین مما أوحى لبعض المفكرین بعدما شاھدوا كثرة أنواع فصائل القردة، «إنحدار أصل
االنسان من فصیلة القردة» بعدما شاھدوا شدة التشابھ بین اإلنسان وأحد أنواعھا[66]. وھذا ما دفع
ببعض علماء األجناس للقول بوحدانیة أصلھما[67]. لكن ذلك لیس بمبرر كاف للظن بأنھما من
جنس واحد، فھنالك الكثیر من الحیوانات والطیور والحشرات المتشابھة في األجسام والھیئات
والصفات، رتَّب ونّظم علماء األحیاء والحیوان حقول مجموعاتھا في جداول وتصنیفات مختلفة
متباینة، لكل منھا صنف خاص بممیزاتھ واسلوب حیاتھ. إضافة لذلك، ظھور الكثیر من األدلة
العلمیة والمختبریة في علم األجناس واألنثروبولوجیا تؤكد اإلختالف التام بین حقیقة تكوین أجساد

اإلنسان والقرود البایولوجیة.  
لذلك فتشابھ شكل ھیئة االنسان القدیم وطریقة مشیتھ وحجم رأسھ وشكل جمجمتھ وإنحناءة ظھره
التي كانت مشابھة للقرود في یوم من األیام، لم یكن إال لمروره في مرحلة من مراحل تطوره
طویلة اآلماد حتى جاء وقت االختالف التدریجي الواضح بینھما. فمسألة تشابھ بعض الصفات فیما
بینھما لیست دلیال على أنھما من أصل واحد، خاصة في أقوى قوى اإلنسان المعنویة، أال وھي قوة
العقل والتفكیر واإلبداع، أما جسد االنسان فھو خاضع مثل غیره من أجساد بقیة الحیوانات لمراحل
تغییر متعددة قابلة للتحول والتطور شكًال ومضمونًا لینحى في النھایة إلى ھیئة مختلفة تماما عن
بقیة أنواع القردة التي استمرت على ذات األشكال تقریبًا وذات درجات الوعي. وتبقى الفوارق
الجوھریة بین االنسان وحیوان القرد ثابتة لیس فقط في شكل الجسم بل بالقدرة على التفكیر
واالختراع وقوى الحافظة والذاكرة والمتصورة وإبداعات لغات التخاطب، ولقد أجریت العدید من
التجارب على القردة لتعلیمھا طریقة الكالم والحفظ، إال أنھا باءت بالفشل جمیعًا ولم یكن لھا ثمرة
تذكر[68]. والحقیقة إن مجرد محاولة اإلنسان تعلیم القردة لغة البشر وفشلھا في النھایة، لھو دلیل

كاف على إنھا نوع مختلف عن جوھر اإلنسان ال یمت لھ بصلة.  
الخالصة.. یتفق علماء االنثروبولوجیا والجیولوجیا، أن عمر اإلنسان على األرض مجھول التاریخ
ومن الصعوبة تقدیر زمن تقریبي لھ، إضافة إلى اختالف اآلراء حول أول أماكن تواجده، إذ لیس
ھناك مكان محدد لبدایة ظھوره، وكل ما قدمھ العلم من أدلة، اعتمد على ما توفر لحد اآلن من



المكتشفات األثریة، وھذه اللقى واآلثار وخاصة القدیمة منھا، تخضع ألعمار محددة لھا نھایة ال بد
أن تصلھا، عندھا ستتالشى وتختفي. 



  (3)
الشخص�ات واآل�اء والشي�خ 

(إن ھؤالء األفراد الذین یدفعون إلى السیر في عملیة التقدم في المجتمعات التي ینتسبون الیھا، ھم
أعظم من كونھم رجاال عادیین. فإن في وسعھم إنجاز ما یظنھ غیرھم معجزات. مثل ھؤالء
األفراد عباقرة بالمعنى الحرفي ولیس بالمعنى المجازي فحسب… قد تكون الطبیعة قد فعلت ما
أمكنھا فعلھ للنوع البشري. لكن؛ كما أن العباقرة قد ُوجدوا لیدفعوا حدود الذكاء البشري وراء
ظھرانیھم؛ برزت كذلك نفوس أحّست بأنھا تُنسب إلى النفوس جمیعھا؛ وعوًضا عن أن تبقى في
نطاق جماعتھا، وتحافظ محافظة مطلقة على تضامنھا معھا، ھذا التضامن الذي أقامتھ الطبیعة؛
فإنھا ـ تحت سطوة العشق الصوفي ـ وجھت كالمھا إلى البشریة بوجھ عام. ویعتبر تجلّي كل ھذه
النفوس، بمثابة خلق نوع جدید، قوامھ فرد فذ. قد یُطلق على الصفة النوعیة المعینة لھذه النفوس
القدسیة التي تحطم الحلقة المفرغة للحیاة االجتماعیة البدائیة البشریة، وتتابع عمل االبداع، اسم
«الشخصیة». وجدیر بالذكر أنھ بفضل التطور الداخلي «للشخصیة»، أمكنت الكائنات البشریة،
أن تُنجز أعمال االبتداع في میدان الفعل الخارجي الذي یقوم علیھ ارتقاء المجتمعات البشریة)

.[69]

آرنولد توینبي 
من ھي تلك «الشخصیة» التي یشیر الیھا الفیلسوف توینبي؟

وما ھو دورھا في (ارتقاء المجتمعات البشریة)؟
وكیف كانوا (أعظم من كونھم رجاال عادیین)؟
وما معنى كونھم (عباقرة) قدموا (معجزات)؟

وكیف كانوا سببًا في (ارتقاء المجتمعات البشریة)؟
وما شكل تأثیر (سطوة العشق الصوفي) ومساھمتھ في تقدم أمم الحضارات؟  

ال بد أن ھناك أمًرا جلًال فاتنا بینما أدركھ ھذا العبقري وأمثالھ! 
بعدما ظھر اإلنسان على سطح األرض، بقي لفترات طویلة یعیش وحیًدا دون أن یأنس أحًدا من
جنسھ أو من بقیة األجناس، بسبب ما كان ینتابھ من مشاعر الحذر والتوجس وطباع الشراسة
والتوحش التي اعتاد علیھا منذ بدایة وجوده. وبدافع من الجوع والعطش استمر یقتات على ما
وفرتھ موجودات الطبیعة وما صادفھ من نبات وحیوان، ال فرق بین رجل أو امرأة، فالجمیع كان
یعیش حیاةً متشابھة لم یفھم شیئًا من عالقاتھ العابرة مع الجنس اآلخر، ولم یكن یعلم سببًا لظھور
األطفال وال عن مفھوم االستقرار والعائلة، وبھذا بقي یعیش وحیًدا حًرا طلیقًا دون قیود تحدُّ من

حریتھ البدائیة. 



لكن متطلبات الحیاة من شراب وطعام وأماكن منام كانت تضطره بین الفینة واألخرى لاللتقاء
بشبیھھ ـ رجًال كان أم امرأة ـ عند موارد المیاه إلرواء عطشھ أو داخل الكھوف والمغارات ابتغاء
قضاء لیلة دامسة الظالم بعیًدا عن مھاجمة الوحوش والضواري، أو احتماًء من مطر أو دوي
أصوات رعود أو بریق صواعق، وقد یفاجئ بتسلل دخیل لمغارتھ وموقعھ خلسةً لذات األسباب أو

لمحاولة سرقة أو اغتصاب ما یتوفر لدیھ من بقایا الطعام.  
بتكرر حاالت المقابلة واللقاء، بدأت جدران الحذر والتوجس والوحشیة والعداء تتصدع بالتدریج،
لتظھر حاالت من التوقع واإلنتظار والتفحص مصحوبة بنوع من الترقب والریبة والحذر واإلنتباه
بین الرجال أو النساء عند الشعور برغبة اللقاء بین الجنسین. وبتكرار اللقاء، بدأت ھذه الفترات
تطول وتمتد لتأخذ وقتًا یكفي لظھور رغبات تعارف بسیطة یتفحص الطرفان بعضیھما، أو حین
الشعور بالعجز في التغلب على حیوان كاسر كبیر أو اللحاق بحیوان سریع یصعب اصطیاده
بجھود فردیة؛ من ھنا بدأ اإلنسان یتقرب من غیره ویجالسھ ویبادلھ اإلشارات واألصوات ویقاسمھ

طعام صیده.  
لم تخل عملیات الصید والقنص وجمع البذور والثمار، من احتكاك وشجار وعراك تبرز خاللھا
فروقات قوى وقدرات الصیادین من الرجال والشباب والنساء وسرعات الركض والجري ومقادیر
الشجاعة والبأس وشدة الحذر واإلنتباه، وھذا ما لفت أنظار المجموعات نحو قدرات قّصاصي
األثر واألقویاء منھم والشجعان بینھم وتوقع نجاح محاوالتھم إلمتالكھم صفات وممیزات ذاتیة كلما
تھیئوا لعملیات البحث والصید والقنص، مما فتح مجاًال مبدئیًا لظھور شخصیة یعتمد علیھا في تدبر
األمور وإدارة عملیاتھا وترتیب أوقاتھا وتحدید أماكن تجمعاتھا. وبمرور الوقت تنبھ الجمیع لفائدة
عملیات الصید الجماعي مع وجود رأس مدبّر ممیّز، بعدما لمسوا فارقًا في نسب نجاح نتائجھا،
فاستمرئھا اإلنسان البدائي واستحسنھا مما أطال فترات التواصل وتوثیق العالقات بین الجمیع
بوجود الشیخ أو الرئیس. ورویًدا رویًدا ظھر ھیكل األسرة البدائیة ثم العشیرة األولى مما زاد في

أعداد المتجمعین[70].
كان من الطبیعي مع مرور الوقت ظھور تفاوت في األعمار ومقادیر القوى بین الجماعات
البشریة، ومن الطبیعي أن نال كبار السن قبل غیرھم شیئًا مبسًطا من خبرات التعامل مع أمور
الحیاة البدائیة وسبل المحافظة على النفس وكیفیة جمع الطعام وطرق قنص الحیوان وتحدید أماكن
تواجدھا وانتشارھا، وأھمیة اإلستفادة من عظامھا كسالح للدفاع عن النفس وغیرذلك، ومن جلودھا
لحمایتھم من برودة الشتاء وثلوجھ، فزاد ذلك في تثبیت دور القائد داخل العائلة والعشیرة، وفي في
نفس الوقت زاد من خبراتھم وَملَكاتھم ولفت إنتباه اآلخرین ألھمیة وجودھم. وطالما حصلت تلك
األحداث قبل مالیین السنین، فمن الطبیعي أن یصعب الجزم بصواب مجریات تلك األحداث
وتسلسل تطوراتھا بدقة، إذ أن مجمل تاریخ الماضي البعید ھو نوع من التصورات والظنٌّ

والخیال، كما قال الفیلسوف دیورانت:
- (فھذه البدایات ھي أسرار التاریخ التي سنظل نضرب حولھا بمجرد االیمان والحدس، لكننا

یستحیل أن نعلم عنھا علم الیقین)[71].



إذن.. فاحتمال أن تكون بدایة ظھور «شخصیة» القائد أو الرئیس قد بدأت نتیجة حاجة البشر
الطبیعیة بالتدریج منذ قدم عصور التاریخ بتدبیر وترتیب كبار السن واآلباء بعد انتباھھم ألھمیتھا

وفوائدھا في عملیات الصید وحمایة النفس وخدمة تجمعاتھم.  
بعدما نال القائد شیئًا من االستحسان تقدیًرا لما امتاز بھ من نسبة ذكاء وتدبیر ولما یقدمھ من
نصائح وإرشاد واھتمام بمجموعتھ، راحت تتسع فكرة القیادة بالتدریج ویزداد تقلیدھا بین بقیة
الجماعات، مما أوجد نقلة نوعیة بسیطة ولكنھا ھائلة في سلّم التطور االجتماعي خالل مراحل
تطور بدائیة حیاة البشر. وبمرور الوقت ترسخ دور الرئیس ومكانتھ وراح الجمیع یلتجئون الیھ

طالبین مشورتھ كلما ضاقت بھم السبل وشعروا بالعجز أمام مواقف الحیاة وصعابھا[72].
كان من الطبیعي أن یشعر اآلباء والقادة و«الشخصیات» قبل غیرھم بأولى بوادر مشاعر الرعایة
واإلھتمام وامتالك قوى الوعي وَمـلَكة الحس الجماعي وفائدة التعاون واإلتحاد[73]، نتیجة امتداد
أعمارھم وطول فترات خلوتھم وإنعزالھم، وبسبب بعادھم عن مخاطر الصید ومشاغل جمع البذور
والفواكھ وما تستغرقھ من طول بحث ووقت، وھذا ما وفّر لھم أوقات إنزواء وبعاد وفترات تأمل
وجلوة صاحبھا حاالت رؤى ومنامات كانت الشرارات األولى لظھور مشاعر روح المحبة
واإلیثار عندھم[74]. فمثل ھذه األحاسیس كانت نوًعا إیجابیًا طبیعیًا في االستجابة لما فرضتھ
قوانین الطبیعة من مشاعر التعلق بأسباب الحیاة المادیة. (إنھ الشعور الداخلي للمسؤولین تجاه
الجیل الصاعد، الذي یمیز اإلنسان عن الحیوان. ومن ھنا لم یكن على ھذه الدرجة من األھمیة أن
الكلمة المنطوقة كانت تحل لدى الشعوب البدائیة مكان الكتاب المطبوع وأن معلم الحرفة بمفھومھا
المعاصر لم یكن لھ وجود آنذاك، ألن اآلباء واألمھات، وبشكل خاص المسنین من الرجال، ھم

الذین كانوا یدیرون دفة سفینة التربیة بحكمة ووقار فوق تیار تقالید القبیلة المتوارث)[75].
انتبھ اآلباء والقادة ألھمیة عاملي الصوت واإلشارة في جلب انتباه من حولھم، وبذلك ظھرت أولى
بوادر استعمال اللغات البدائیة البسیطة. وكان من الطبیعي أن تتنوع وتختلف وتتمایز ھذه اللغات
لكثرة أعداد الجماعات البشریة وانتشار أماكنھا، مما لفت انتباه القادة وزاد من حرصھم على تثبیت
أصواتھا وتطویر مفرداتھا وإشاراتھا لما أوجدتھ من مبادئ عالمات التفاھم البسیط واإلتالف
والتعاون بین أفراد جماعاتھم. وكان من الطبیعي أیًضا أن تتم عملیات التقلید وجلب اإلنتباه للتفاھم
عن طریق استعمال أعضاء الجسد والحواس، فھي وسائط متوفرة للمحاكاة والتعلم قبل ظھور قوة
الوعي والتفكیر، كما ھو الحال مع الطفل عند أول والدتھ. ومن خالل عملیة التقلید، نقل اآلباء
والقادة ما كانوا یعتبرونھ ضروریات مبادئ الكلمات ومعاني اإلشارات وبسیط األفكار، حیث لم
یكن ھناك الكثیر حتى یصعب على عقل البدائي تعلّمھ في العالم القدیم، كما لم یكن بإمكان عقل
البدائي التفاعل والتفكیر الستیعاب ما ھو أبعد من موجودات محیطھ وأعمق من مشاعر حواسھ

الجسدیة لخلوه من بدائیات المعلومات[76].
إن ما شعر بھ اآلباء والرؤساء من مفاھیم وإدراكات معنویة بسیطة مثل العطف ومحبة اآلخر
واإلیثار والتعاون واإلتحاد في بدایة ظھور حاالت الوعي واإلنتباه لدیھم، ال بد وأن ألھمتھم
للشروع في تقدیم أنواع مبسطة لتعلیم مجموعاتھم البشریة كیفیة تقلیدھم وبدایة الشروع في عملیات



التفكیر داخل عقولھم، بل قد تكون ھذه التفاعالت ھي بالذات بوادر تجلي ھذه القوى المعنویة
البسیطة في أول ظھورھا لتخص اآلباء والقادة دون غیرھم في استقبال قوى اإللھامات
والرؤى[77] والمنامات واألحالم المعنویة[78]. فإذا كانت األسماك تمتلك قوى ملھمة معنویة
تقطع بھدیھا آالف األمیال ذاھبا وإیابًا من والى أماكن والدتھا مطمئنة بتتبع قادتھا، وإذا كانت
الطیور تمتلك ھذه القوة وتستعین بھا لتھاجر خلف رؤسائھا قاطعة مسافة قاریة شاسعة دون
اإلعتماد على خرائط وبوصالت، وإذا كانت السالحف والجراد والنحل وبقیة الحشرات
والحیوانات تعتمد على قوى اإللھامات الخفیّة في تدبر شؤون حیاتھا ومعیشتھا وسبل بقائھا منذ
بدایة وجودھا، فلم ال یمكن تصور امتالك قادة ورؤساء وآباء البشر في األزمنة القدیمة لمثل ھذه
القوى المعنویة الملھمة، فقد ذكرھا وأكد على وجودھا رجال عرفوا بالصدق الخالص وبأنھم
أنفسھم كانوا ملھمون من قوى غیبیة فوقیة كانت السبب األول في سلوك البشریة سبل الترقي
والتقدم ونیل أولیات مبادئ المعلومات والمعارف لتبدأ البشریة من خاللھا تأسیس حضاراتھا منذ
أول استواء اإلنسان على قدمیھ؟ وكیف نبرر امتالك الحیوانات والطیور واألسماك والحشرات
لھذه القوى الفوقیة، وال نتقبل امتالك أرقى موجودات الطبیعة (اإلنسان) لھا؟ إنھ ألمر بحاجة كبیرة

إلى إعادة نظر وتفكیر[79].
لقد ساھمت َملَكات «الشخصیات» المعنویة في تعلیم اإلنسان البدائي تدبیر شؤون حیاتھ منذ أول
وجوده ـ فمسألة امتالك البشر لفروقات بین قواھم المعنویة ھي حالة طبیعیة، كما ھو حال وجود
فروقات مادیة بین قوى أجساد جمیع الكائنات ـ فطالما عجز البدائي عن فھم حقائق موجودات
الطبیعة المادیة بحواسھ الجسدیة فقط، أما التعامل معھا فال یعني فھم حقائقھا، فھما أمران مختلفان
متباینان ال یمكن الربط بینھما إال من خالل التعقّل والتفكیر، وبما أنھ لم تكن ھناك في البدء
معلومات أولیة تساعد على التفكیر، لذلك استحال على االنسان البدائي الشروع في عملیة التفكیر،
فكان ال بد علیھ من االستعانة بمن سبقھ وامتلك قدًرا من اإللھامات والقدرة على التفكیر. لذا كان
من األھمیة بمكان تقویة عملیة الوعي والتعقل لدى البدائي من خالل استمرار تزویده بمعلومات
معنویة أولیة تمكنھ من إدراك أھمیة عملیة تقلید اآلباء والقادة لتدبیر شؤونھ بشكل بدائي. ومثل ھذه
الخاصیة ـ التعلّم وحفظ المعلومات ـ ال یشارك االنسان بھا كائن آخر. لذلك انفرد بتأسیس

الحضارات وإیجاد المخترعات. 
وھذا ما یدعو الفتراض وجود إنسان ممیّز أعلى من غیره في امتالك قدرات معنویة تمكنھ من
الربط بین مفاھیم عالمّي المادیات والماورائیات. ھذا اإلنسان الممیّز ھو الذي علّم الھمجي سبل
التعامل مع الطبیعة ودلّھ على كیفیة استعمال أشیاء الطبیعة المادیة والتوفیق بینھما. وھذا یفسر
سبب استمرار دور القائد والحكیم ونجاح مھمتھما في نشر مبادئ التعاون واإلتحاد وأھمیة قوة
الجماعة واتحادھا في األزمان الالحقة. فاالنسان الطبیعي في بدایة عصور طفولة بدائیتھ[80] كان
عاجز تماًما عن مساعدة نفسھ، واالستفادة من مادیات الطبیعة، النفصال عالمھ المادي عن عالمھ
المعنوي (العقل). دلیل ذلك امتداد فترة ھمجیتھ لمالیین السنین دون تطور یذكر لعدم امتالكھ قوة
الوعي ـ خاصة ومیولھ كانت تتجھ أساًسا نحو تلبیة رغباتھ الجسدیة الطبیعیة من أكل وشرب ونوم
وما إلى ذلك، فمثل ھذه األحاسیس الجسدیة والمشاعر المادیة كانت تضع ساتًرا كثیفًا بین قوى



عالمّي المادیات والمعنویات تمنع التواصل بینھما[81]، لذا شمل دور القادة إضافة إلى تدبیر أمور
الحیاة المادیة، المساعدة في تخفیف كثافة ھذا الساتر قدر الممكن وصقل مواھب اإلنسان المعنویة

للرقي بوعیھ تدریجیًا حتى یتمّكن من اإلتصال بعالم المعنویات[82].
مع مرور األحقاب والدھور كان لھذه األحاسیس والمشاعر الفوقیة لدى الشخصیات دور كبیر في
تقدم حضارات البشر البدائیة األولى قبل التاریخ، ومن الوارد أن ظھور دور القائد والرئیس
والملك والكاھن والساحر فیما بعد قد جاء تطورھا تدریجیًا عن ھذا السبیل، خاصة وآثار التاریخ
وعلم األركولوجیا ال تحدد وال تجزم بزمن محدد لظھور المعتقدات الدینیة، فقد وجدت آثارھا في
مقابر انسان نیاندرتال وطرق دفنھ قبل حدود مائة ألف سنة. وھذا ما أشار الیھ الفیلسوف دیورانت

في قولھ:
- (أما في فترات السلم، فقد كان أكثر السلطة والنفوذ للكاھن أو رئیس السحرة؛ فلما تطور نظام
الحكم، وأصبحت الملكیة ھي الصورة المألوفة لدى أغلب القبائل، اشتقت الملكیة وظائفھا من
وظائف ھؤالء، وجمعت تلك الوظائف كلھا في یدھا: وظائف المقاتل والشیخ الوالد والكاھن)[83].
فطالما لم یتعلّم اإلنسان في أول ظھوره أو ساعة والدتھ إال من خالل استعمال حواس جسده،
وطالما كان الواقع الطبیعي البدائي خلًوا من أیة معلومات معنویة مفیدة، لذلك بقي اإلنسان عموًما
بحاجة مستمرة لتعالیم اآلباء ونصائح الشیوخ ولتقلیدھم حتى یترقى جسدیًا وعقلیًا واجتماعیًا، فكلما
ارتقت قدرات اإلنسان، كانت الشخصیات «القادة» تقف على استعداد لتقدیم مساعداتھا لھ كي یحث

الخطى نحو النمو والترقي. 
لذا ال یوجد ما یمنع االعتقاد أن أصل رقي البشریة وتعلیمھا منذ بدایة وجودھا، كان مصدره دور
«الشخصیات» والقائد، ولیس عن طریق مفھوم مبدأ التجربة والتكرار وتراكم الخبرات أو تدخل
المصادفات، حیث لم یكن متوفًرا بین موجودات الطبیعة المادیة ما تقدمھ للتعلم من خالل ھذه
السبل، فالقوة الفوقیة للشخصیات، ھي التي وفّرت القدرة على استشفاف متطلبات حیاة البدائي. ما
یؤید ذلك، عملیة التطور االنساني المادیة والمعنویة المستمرة لحیاة الشعوب منذ بدائیتھا، حیث لم
تخل عائلة أو قبیلة أو تنظیم اجتماعي أو سیاسي أو عسكري من شخصیة الرئیس أو القائد أو
الكاھن والساحر، فما أن تحظى قبیلة أو أمة بظھور شخصیة ممیزة بینھا، حتى تأخذ دورھا
القیادي أو الحضاري بین بقیة القبائل واألمم، وما استمرار وجود دور القائد والملك بعد نشوء
النظم السیاسیة وحضارات األدیان القدیمة والمتأخرة عند جمیع الشعوب حتى ھذا الیوم، إال دلیل

على ذلك. 
تقول غالبیة كتب التاریخ والحضارات إن اإلنسان استمر یعتمد على الصید والقنص ویأكل من كأل
األرض ویتنقل من مكان إلى آخر دون مستقر قبل وخالل العصر الكمبري حتى دخولھ العصر
الحجري الحدیث (قبل اثنى عشر ألف سنة تقریبًا) حیث الحظ علماء اآلثار والحضارات
واألنثروبولوجیا الفروقات الحضاریة الشاسعة بین المرحلتین، فقد تحول االنسان من السعي
والركض وراء صیده وقوتھ، إلى مرحلة االستقرار وإنشاء القرى والمجمعات السكنیة قرب
ضفاف األنھار، مثل دجلة والفرات في أرض الرافدین ونھر الغانج في الھند والنھر األصفر في



الصین والنیل في مصر وغیرھا من بقیة مصادر المیاه في العالم. فأینما وجدت آثار حضارة، نجد
نصب سرادقھا قرب نھر من األنھار وبین مجتمعات سكنیة واضحة اآلثار. فساعدت ھذه المرحلة
على بروز دور الشخصیات والشیوخ بصورة أوضح عن سابق عھدھا. وبالتدریج توافدت العوائل
وتكونت المجامیع لتشكل أولى لبنات العشائر والقبائل والقرى والمدن المسّورة. إال أن ھذا التقارب
لم یمنع بقاء روح التنافس بین بني البشر[84]، ال فرق بین رجل أو امرأة، فالجمیع كانوا على
ذات مستویات الشراسة والھمجیة[85]، وھذا ما زاد من حجم مسؤولیة الشیوخ والشخصیات
والملوك؛ فكانت مرحلة جدیدة بدأت بتحویل طاقات األفراد وتعلیمھم كیفیة الزراعة واستئناس
الحیوان وشق األرض وفتح قنوات میاه الري والشرب، وھذا ما ساعد على ظھور لغات أكثر
وضوًحا وزیادة في سبل التفاھم وظھور المخترعات ونشر ربوع السالم النسبي بینھم، حتى لنجد
من یصف قدیم تلك األزمان بـ «العصور الذھبیة»؛ لكن ذلك لم یمنع قیام نزاعات وحروب
وغزوات في مناطق دون أخرى نتیجة روح التنافس واألطماع السیاسیة والحاجة إلى األسرى

والعبید للسخرة في البناء والزارعة بین فترة وأخرى.   
من ھنا بدأت األنظار تتجھ بمزید من االعجاب نحو الشخصیات حینما ظھرت فوائد تعالیمھم
وإرشاداتھم؛ ومع ذلك لم یكونوا في حرز عن المعارضة والمواجھة المندفعة بروح العناد بسبب
ترسخ روح الشراسة والعداء في جوھر نفس اإلنسان، فلیس من الیسیر إقناع ذلك الھمجي بالتعلّم
والتقلید والمشاركة في بناء المجتمعات أو اتباع سبل التفاھم ومنطق العقل لتحقیق غایات اجتماعیة
عمومیة وھو ما زال في طور الطفولة، فلقد ُجبل على تفضیل النفس واألنا والسعي لتلبیة حاجاتھ

الجسدیة. لذا ال غرو أن تستمر طبیعتھ المادیة في تفضیل نفسھ على اآلخرین. 
لقد شّد انتباه اإلنسان األول «ابن التراب» منذ البدء، مغزى إشارات وأصوات «الشخصیات
الممیزة»[86]، لكنھ لم یكن یملك إدراًكا كافیًا لیفھم منھا إال ما یوافق عالمھ البدائي، فلقد كان طفًال
كبیر الحجم لم یسبق لھ أن استعمل لوحة عقلھ البكر البیضاء لیرسم أو یكتب علیھا سوى ما كان
یحیط بھ من صور موجودات الطبیعة البسیطة، مما أوجد لدیھ شيء من االستحسان والتقدیر
لنصائح وتعلیمات الشخصیات لتتحول فیما بعد إلى نوًعا من التبجیل والتقدیس، ثم تدرج ذلك إلى
نوع من المعتقدات الدینیة لیعقبھا ظھور مصطلح اآللھة وأساطیرھا؛ یؤید ذلك روبرتسن سمیث

(1846 ـ 1894م)، بقولھ:
ـ (وقد استخلص سمیث من دراستھ بعض الفروض النظریة بصدد شخصیة «االنسان البدائي»
وإمكاناتھ العقلیة والنفسیة، فوجده عاجزا عن التفكیر التجریدي، وأنھ ال بد لھ من المرور بمراحل
من التطور والترقي قبل أن تتواجد لدیھ تلك األخالقیات ومشاعر الحب ونوعیة المعتقدات الدینیة،

التي كانت حینذاك لدى األوروبیین)[87].
تفتقر ھذه المقارنة للواقعیة بعض الشيء، فھي تبدو كمقارنة طفل رضیع برجل حكیم، حیث
اختصر ھذا المفّكر مالیین سنین تلك العصور البدائیة الطویلة، ولم یتطرق لكیفیة تعلّم االنسان
الھمجي وال كیفیة تدرج سبل تفكیره وكیف استطاع النھوض بعقلیتھ وتطویرھا، وما سبب ذلك،
وما ھو الدافع النفسي لتوجھھ نحو العلم والتعلّم وسعیھ نحو التطور وبناء الحضارات؟ فھي مراحل



تاریخیة عمیقة خفیة لیس من السھل سبر أغوارھا والبحث عن حقائق جذورھا. فمن أین جاءت
رغبات التطور للبدائي، وما ھو الحافز الذي حرك فیھ قوة التعلّم، طالما شأن طبیعة البشر مواجھة
كل جدید وغریب بعین الریبة والتحفظ وأحیانًا بالعداء والتخریب، فاإلنسان عدو ما جھل، وھذه
المسألة حیرت علماء األنثروبولوجیا (علم االنسان) لدرجة أن صرحت إحدى المؤرخات بعجزھا

عن الخوض في ھذا المضمار الشائك، بقولھا:
- (سأحذف من االعتبار نظام.. العلم وأصلھ في فكر الشرق األدنى والفكر الیوناني، ألنھ یقع

خارج نطاق ھذا الكتاب ویتجاوز قدرتي وتدریبي)[88].
عند حلول بدایة العصر الحجري الحدیث، لم یجد الشخصیات والشیوخ تلمیذًا أفضل من المرأة
لتلقینھا وتعلیمھا، وذلك بسبب تواجدھا الدائم في محال سكناھا. فكانت أول تلمیذ وأول مزارع ظھر
بین بني البشر[89]. وعندما أراد «الشخصیات» االنتقال نحو مرحلة جدیدة أخرى لزیادة نسبة
التواصل والتفاھم بین بني البشر، عادوا الختیار النساء لتلقینھن وتعلیمھن معاني بعض األصوات
ومفردات الكلمات البسیطة واالشارات الجدیدة ومبادئ الصناعات والِحرف بشكل أوسع، كما أشار

لذلك الفیلسوف دیورانت:
- (إن معظم التقدم الذي أصاب الحیاة االقتصادیة في المجتمع البدائي كان یعزى للمرأة أكثر مما
یعزى للرجل.. كانت «المرأة» تطور الزراعة على مقربة من محال السكنى، وتباشر تلك الفنون
المنزلیة التي أصبحت فیما بعد أھم ما یعرف اإلنسان من صناعات. وھي التي تقدمت بفنون

الحیاكة والنسج وصناعة السالل والخزف وأشغال الخشب والبناء)[90].
من ھنا ظھر دور المرأة في عملیة تقدم الجنس البشري، فقد بدأت تنقل ما تتعلمھ من بسیط
المعارف ألطفالھا وزوجھا ومجتمعھا بالتدریج، فكانت أول من مارس مھنة التعلیم والتلقین بعد
الشخصیات واآلباء والشیوخ[91]، مثلما كانت المغارات والكھوف أول مظاھر المدارس وأشكال

دور التعلیم والمعابد على األرض.   
یقول دیورانت مرة أخرى:

- (ولما كان یُعھد إلى األم بأداء معظم ما تقتضیھ العنایة باألبناء من خدمات، فقد كان تنظیم األسرة
في أول أمرھا «ما استطعنا أن ننفذ بأبصارنا خالل ضباب التاریخ» قائًما على أساس أن منزلة
الرجل في األسرة كانت تافھة وعارضة، بینما مھمة األم فیھا أساسیة ال تعلوھا مھمة أخرى)[92]،
وھكذا بدأت تظھر بالتدریج أولى حاالت التجانس في أصوات كلمات اللغات ومفردات جملھا
البسیطة بین مجتمعات البشر في مختلف أرجاء األرض، كل في منطقتھ وبین جماعتھ، وذلك
الرتباط تطور اللغات طردیًا بتطور المجتمعات. فكثر تباین اللغات وموروث المقدسات والطقوس
وتعددت اآللھة والطواطم والشامان والتابوھات[93] ودخلت البشریة مرحلة جدیدة تكونت فیھا
القبائل لتتحول فیما بعد إلى شعوب ذات سمات خاصة. وبھذا كان ال بد من ظھور مرحلة جدیدة ـ
مادیة تاریخیة، ومعنویة دینیة وروحیة[94] ـ انتقل الیھا البشر بعدما بقي ساكنًا بحالة أقرب إلى



الجمود لمالیین السنین على سفح جبل حضارات البدائیة، ظھرت خاللھا شرائح بشریة منظمة
امتازت بمكانتھا التعلیمیة والقیادیة، وھكذا بدأت تختفي مسمیات المعبودات القدیمة كالطواطم
والتابوھات[95] والشخصیات واآلباء تضمحل، لتظھر بدًال منھا مسمیات جدیدة لھا عالقة أوضح
بالمعبودات واألدیان كالرائین والشامان (الطبیب الساحر) واآللھة والكھنة[96]، وعبادات الشمس

والقمر وكواكب أخرى[97].
بتقدیس اإلنسان البدائي للشخصیات واآللھة والشامان والكھنة والملوك، وبعد مالحظة قدراتھم
الممیزة في حلَّ مشاكلھ االجتماعیة ومعالجة أمراضھ واستجالب األمطار ودرء أخطار الفیضان
وزیادة موارده الغذائیة، راحت أعداد اآللھة والشامان والكھنة المختصین بالقدرات الروحیة
ورعایة مصالح البشر تزداد بغض النظر عن صحة قدراتھم أو زیفھا. ونتیجة الستمرار االختالط
والتقارب والزیجات، صارت كل مجموعة تتفاخر بما لدیھا من عبادات وتراث وأساطیر

آلھة[98].
امتدت ذیول مرحلة تقدیس البشر لآللھة حقبًا زمنیة طویلة حتى شملت مرحلة ظھور المدینة/
الدولة، دلیل ذلك ما تركتھ أمم حضارات ما قبل وبعد مرحلة الكتابة من كثرة أسماء اآللھة. ثم
بدأت تتبدل ھذه األسماء والصفات مع تطور المجتمعات وتحسن اللغات وتجدد أنواع العبادات

وتطور األدیان إلى مصطلحات لم یسبق استعمالھا، مثل:
- (األنبیاء والمتنبئین والرائین)، كما تدرجت في ترتیبھا نزوًال لیصل أمر التبجیل والتقدیس إلى

رجال الكھنة والسحرة والعرافین حتى شملت الملوك واألباطرة[99].

أدى تعاقب موت المسنین واألجداد واآلباء[100] ومن بعدھم اآللھة/األنبیاء، وتوالي مجيء
واختفاء أجیالھم؛ إلى االنتباه لما یتركونھ من فراغ روحي وتباین في إجراءات التعبد وممارسة
الطقوس؛ وبعدما كانوا یدفنون ممتلكاتم معھم ویتخذون مواقع القبور أماكن لتجمعاتھم[101]،
راحوا یحتفظون بھا ومن ضمن ذلك جماجمھم[102]، لعل ذلك یسھم في استمرار زیادة ھطول
أمطار التأیید وشآبیب البركات واستمرار وفرة الكأل والمراعي؛ عندھا ظھر االھتمام بترسیم
وتعلیم أماكن جثث اآلباء واألجداد ومواقع دفنھا حفاًظا علیھا من الدرس واإلندثار؛ فظھرت أول
وظیفة اجتماعیة دینیة بعد شریحة الشخصیات اھتمت بالمحافظة على أماكن الدفن والمتعلقات؛ ولم
یكن ھناك أفضل من اختیار كبار السن والعجزة لھذه المھمة باعتبارھا مھنة ال تتطلب جھًدا
جسدیًا[103]؛ ومن ھنا، ومع مرور الزمان، زاد اختصاص كبار السن (الكھنة) بأداء شعائر
الطقوس الجماعیة والمحافظة على التراث والتقالید وكیفیة أداء العبادات واحتالل موقع الوساطة
بین الناس وآلھتھم، وبھذا ظھرت مھنة (رجل الدین) الكاھن بعدما جمع كل تلك المھام بین یدیھ،
وتعینت المدافن كأماكن عامة للتعبد وممارسة الطقوس، فانتقلت تجمعات العبادة ومواقع دفن
الشخصیات واآلباء بالتدریج إلى معابد یدیرھا كاھن أو ساحر. وھكذا وصلتنا شذرات ما كان من



أخبار بذرة شجرة نظام حكم الكھنة والسحرة واألمراء والملوك[104] في المجتمعات القدیمة وما
رافق بدایاتھا.   

كان ال بد لھذه األماكن وخاصیتھا أن تثیر ذكریات الناس ألفعال ونصائح اآللھة وتعالیمھم
وقصصھم وأساطیرھم؛ فانتبھ القائمون علیھا لتبوئھم بؤرة االستقطاب ومركز المشورة؛ وفي
المقابل، وجد الناس في حكایات كھنتھم مادة جدیدة أثارت انتباھھم لما تحویھ من متعة وغموض
وخبرات ونصائح، فظھرت أھمیة قصص تراث القدماء وروایات األموات ومفاخر األقدمین
وأساطیر بدایة الخلیقة ومواجھات وحوش الحیوانات وقوى الطبیعة، وبھذا أدرك الكھنة والشیوخ
أھمیة دور الراوي والقاص والساحر (رجل الدین) ومدى تأثیرھم على عقول الناس لبّث روح
الجماعة والتعاون وحفظ قصص األساطیر وحكایات األبطال ومالحمھم، كما برز أھمیة تفسیر
األحالم والرؤى ومساعدة العامة في أداء سبل تعبد آلھتھم. ومع مرور الزمن، أصبح الكاھن
محور الروایات العجیبة وقصص األحالم وتفاسیرھا المثیرة. فاستحب ھذه المھنة المریحة وأغرتھ
مكاسبھا المادیة وشؤونھا المعنویة وراح یبحث عن كل ما یطورھا ویثبتھا ویغني روایاتھ
وقصصھ الخیالیة. وبمرور الوقت اكتسبت األساطیر نوًعا من التقدیس لتتحول إلى تراث خاصة
بكل أمة. من ھنا ظھرت مھنة الكاھن والرائي والساحر[105]، فكانت سبیًال ھیّنًا لتبّوء مكانة

اجتماعیة ممیزة، زادت من أعداد اآللھات المساعدة حتى بلغت المئات واأللوف[106].
لذا كان من الطبیعي أن یشعر «اآلباء والشیوخ واألجداد والشخصیات» ومن ثم الشامان والرائین
واألنبیاء قبل غیرھم من عامة البشر، بأول بوادر ظھور قوة الوعي وَملَكة اإلحساس، بسبب
امتالكھم جوھر روح المحبة المتغلغلة بین خالیا وجودھم بعدما تنامت قوتھا بالتدریج داخل كیانھم.
فما ھذه المشاعر واألحاسیس، إال نوًعا إیجابیًا من االستجابة لما تفرضھ قوانین الطبیعة على

األجساد المادیة، فھو شكل من أشكال قوى الجاذبیة بین المادیات والمعنویات[107].
 



  (4)
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نظـ��ة الُمعل

(ال روح مخلوقة تنفذ إلى قلب الطبیعة)[108]

ھالر 
(كل ما نستطیعھ ھو التخمین والظن؛ فیجوز أن یكون العلم ـ شأنھ في ذلك شأن المدنیّة بصفة عامة
ـ قد بدأ مع الزراعة؛ فالھندسة في أولھا كانت عبارة عن قیاس األرض المزروعة؛ وربما أنشأ علَم
الفلك حساُب المحصول والفصول الذي یستدعي مشاھدة النجوم وإنشاء التقویم؛ ثم تقدم الفلك
بالمالحة، وَطوَرت التجارة علم الریاضة، كما وضعت فنون الصناعة أسس الطبیعة والكیمیاء)

.[109]

ویل دیورانت 
یقول المثل الشائع:

- «الحاجة أم االختراع». ولكن ھذا المثل ـ وإن كان ینطبق على عصرنا ـ إال أنھ ال ینطبق على
الكثیر من االختراعات الكبرى[110].

محمد ریاض 
من المؤكد أن القراء الكرام، علمانیین كانوا أم أصحاب عقائد أم ملحدین، قد قرأوا عن مراحل
ظھور قوة الوعي عند اإلنسان وتدرج مستویاتھ في قدیم الزمان وكیف صنع الحضارات بقوة
عقلیتھ الحقًا، وما كان من شأن علوھا ورقیھا ومن ثم توقفھا في كل مرة عند مفاصل حضاریة
وعلمیة محددة، ثم تبدأ مراحل إنحدارھا وتالشیھا بسبب ما كان یواجھھا من مصاعب انتقاالت
مفصلیة لمستویات أعلى، دلیل ذلك إختفاء حضارات وادي الرافدین والفرس والعرب والصینیین
والھنود والرومان واإلغریق والیونان والمصریین وحضارات أفریقیا وأمریكا الجنوبیة وغیرھا،
وكیف سادت ثم بادت ولم تقم لھا قائمة طالما لم تحض برافد حضاري جدید أنعش روحھا[111].

إن العقل والمنطق یقوالن إن ما توصل الیھ أصحاب حضارات الكتابة من رفعة علوم، كان ال بد
وأن استند على معارف وصلتھم من أھل الحضارات السابقة لھم بعدما خاض القدماء ذات سلسلة
التجارب العلمیة واالجتماعیة. تتبع تلك المنجزات المعرفیة تراجعًا زمنیًا، ال بد وأن یعود لیرتبط
بأول الحضارات البدائیة البسیطة حیث كان اإلنسان ال یعلم من أمره وما حولھ شیئًا. ومن األمثلة
المشیرة على ھذا الترابط العلمي في تدرج علوم الحضارات واستناد بعضھا على علوم بعض، ما
ورثتھ حضارات السومریین واآلشوریین والبابلیین والفراعنة والیونان واإلغریق وغیرھا من

علوم األمم التي سبقتھا[112].
ّ ّ



لذلك سنتطرق إلى فكرة تسلسل علوم اإلنسان وحتمیة تعلّمھ من معلّم أرقى منھ علًما، ألنھا ستأخذنا
إلى نتائج عقلیة وعلمیة غایة في األھمیة والخطورة، مستندین على أسس أفكار جدیدة قد تخالف ما
وصلنا من فرضیات قدیمة/حدیثة، ومن الوارد الوصول من خاللھا إلى نتائج تعارض ما دأبنا على
تردیده لسانًا عن لسان دون التجرؤ على تمحیص أفكارھا الموروثة بعدما قلبت ثورة المعلومات
الحالیة لوحة الحضارات البانورامیة وبانت معالم وجھیھا المادي والروحي بشكل أكثر وضوًحا،
مما أدخل البشریة لمرحلة جدیدة من التفتح العقلي والعلمي خالل القرنین األخیرین لم یسبق أن

مرت بھا منذ وجود االنسان على االرض.  
یظن الكثیرون ـ حكماء وفالسفة ـ أن العقل البشري قادر بقوتھ الذاتیة المجردة على التفكیر
واالستنتاج واإلبداع واإلختراع دون االستعانة بالقراءة والبحث والتعلم، وأن ذلك كان السبب
الرئیس في ظھور المخترعات والمكتشفات. لكن تفحص ھذه النقطة البسیطة في ظاھرھا، تخالفھا
حالة اإلنسان في أول والدتھ، حیث نجده طوال الوقت بحاجة تامة إلى تلقین وتعلیم والدیھ لبناء
عقلیتھ، لدرجة أن یأخذ منھما غالبیة االھتمام والوقت، فلوال وجود ھذه العنایة وأھمیتھا، لما
استطاع أي طفل االعتماد على نفسھ والترقي والتقدم في معارفھ، بل ولما استطاع الحفاظ على
حیاتھ في األساس، حیث سیموت بعد عدة أیام إذا ترك بمفرده. وكذلك ھو الحال مع تالمیذ
المدارس، إذ لیس بمقدورھم تجاوز مستویات مراحلھم الدراسیة والذھنیة البسیطة دون االعتماد
على معلمین لیزیدوا من علومھم وتقویة قدراتھم العقلیة بمناھج تعلیمیة وفكریة جدیدة حتى یرتقوا

إلى مستویات علمیة أعلى.  
وھكذا كان الحال مع تمام الجنس البشري قبل مالیین السنین أو عند أول ظھوره من رحم تربة
األرض، فلوال وجود المربي والمعلم الذي أرشدھم ورعاھم وعلّمھم طرق البحث عن الطعام
وكیفیة المحافظة على كیانھم ووجودھم، لما استطاع طفل البشریة البقاء على قید الحیاة. دلیل ذلك،
عجز أي طفل عن رعایة جسده ومعرفة طریقة تناول طعامھ وشرابھ واالھتمام بنظافتھ حین أول
والدتھ واستمرار ذلك العجز لعدة سنوات، ناھیك عن حاالت مرضھ وسبل شفاءه، فبدون رعایة
شخص راشد، لما بقي أثر للبشریة على األرض. فالعقل والمنطق یقوالن بحتمیة وجود راع
لالنسان أطعمھ واھتم بھ منذ أول وجوده وظھوره. وھذا أمر منطقي، فلو كان باستطاعتھ االعتماد
على نفسھ في تربیة ذاتھ وتعلیمھا، لما شیّدت المدارس والكلیات، ولما كتبت البحوث والكتب
والمجلدات واألسفار، طالما ھو قادر على تعلیم نفسھ بنفسھ، ولتركت العوائل أطفالھا تلعب وتمرح

داخل البیوت وفي الحارات واألزقة لتتعلم ذاتیًا. یقول أحد المفكرین بھذا الخصوص:
ـ (بإمكاننا أن نالحظ كیفیة عمل ھذا المبدأ من خالل متابعتنا لطریقة تربیتنا ألطفالنا. لكي نساعد
أطفالنا على النمو، فإننا نقدم لھم ألعابًا تتحدى قدراتھم. وتجعل رغبتھم في الفوز باللعبة، یفكرون
في طرق جدیدة للمواجھة، وھذا یؤدي إلى تقدم نموھم. ومن وقت إلى آخر، نقوم بتصعیب اللعبة

علیھم لمساعدتھم على التقدم في النمو وعدم الوقوف في نفس المكان)[113].
إن كبار فالسفة الیونان واإلغریق والرومان، أمثال أفالطون وسقراط وأرسطو، وحكماء بقیة
الشعوب في شتى بقاع األرض، بل وجمیع قدماء اآلباء والكھنة والسحرة والشامان في كل زمان
ومكان، أمضوا حیاتھم في تعلیم مجتمعاتھم مبادئ العلوم والمعارف المفیدة وكانوا أول معلمو



البشریة، وینسحب ھذا الحال بالضرورة إلى عمق التاریخ البشري حتى وصولنا إلى البدائیین
األوائل، فلو كان في اإلمكان اكتساب االنسان للعلم ذاتیًا، لما ظھر على مر التاریخ رجال اھتموا
بالتعلیم والتدریب والعنایة، فلقد أدرك اإلنسان منذ القدم، أن التعلّم ھو السبیل األوحد لرقي

االنسانیة[114]. یشیر لذلك الفیلسوف دیورانت بقولھ:
- (وكانت تلحق بمعظم الھیاكل مدارس یعلّم فیھا الكھنة األوالد والبنات الخط والحساب، ویغرسون
في نفوسھم مبادئ الوطنیة والصالح، ویعدون بعضھم للمھنة العلیا مھنة الكتابة. ولقد بقیت لنا من
أیامھم األلواح المدرسیة وعلیھا جداول للضرب والقسمة، والجذور التربیعیة والتكعیبیة، ومسائل

في الھندسة التطبیقیة)[115].
من الجمیل أن یضرب العالم الفلكي «كارل ساجان» مثاًال یتوافق مع ھذا الرأي، حینما أكد أن
االنسان عاجز عن اإلختراع إال بوجود معلومات مسبقة، وبالتالي ال یمكنھ االختراع إال بوجود
كتاٍب أو معلّم، ویبقى بحاجة مستمرة إلى خزین معلومات متجدد یعتمد علیھ، مع أنھ تناول في
مثالھ فترة قریبة أصبحت فیھا عملیة التعلّم واالختراع واإلبداع أمًرا یمكن تناولھ من خالل
االستعانة بما تراكم من كتب وبحوث؛ أما ما یؤاخذ على مثالھ، فھو عدم تعمقھ إلى أقدم من ذلك

التاریخ، ولم یتطرق إلى ما نحن بصدد مناقشتھ وكشف النقاب عنھ، قال:
- (وتأتي المشكلة حین تأمر شخًصا ما بأن یذھب ویخترع اختراًعا معینًا، فحتى إذا كان الثمن غیر
ذي أھمیة، فإن ھذا ال یكاد یضمن أن االختراع سوف یتم. إذ قد تكون ھناك أسس من المعرفة غیر
متاحة، وبدونھا ال یستطیع أحد أن یشیّد االختراع الذي تحملھ في عقلك… افترض أنك ترأس القوة
التكنولوجیة الرائدة في العالم؛ وافترض أیضا أنك في عام 1860م، وقد واتتك فكرة تخیلیة كانت
من الجرأة أنك ترید آلة تحمل صوتك، وتحمل كذلك صوًرا متحركة «ترسل» إلى داخل كل
منزل، واألكثر من ذلك، أن ھذه األصوات والصور لن تأتي عبر موصالت أو أسالك ولكن تأتي
بكیفیة ما من الھواء، بحیث إن الناس في أعمالھم وفي حقولھم یمكنھم استقبال المعروضات
اإلیحائیة الفوریة المصممة. لذا یمكنك عقد مجلس وزراء بمساعدة رئیس الوزراء وھیئة األركان
العامة وكبار العلماء والمھندسین، وإخبارھم أنك سوف تخصص لھم ملیونًا من الجنیھات ـ وھو
مبلغ كبیر بمعاییر عام 1860م ـ وإذا احتاجوا إلى المزید، فما علیھم إال أن یطلبوا، وال یھمك
كیف یصنعون ذلك، المھم أن یتم المطلوب. من المحتمل أن تسفر مثل ھذه المحاولة عن بعض
المخترعات المفیدة «نواتج ثانویة»، فھذا ما یحدث دائًما حین تنفق أمواًال طائلة على التكنولوجیا.
غیر أن المشروع سوف یفشل تقریبًا بالتأكید، لماذا؟ ألن العلم األساسي المختص بھ لم یتم التوصل
الیھ بعد. حیث یمكنك تخیل أجھزة البرق «التلغراف» في كل منزل والناس یبعثون برسائل
بطریقة مورس بحلول عام 1860م، غیر أن ھذا شيء آخر غیر المطلوب، فقد كانت اإلذاعة

والتلیفزیون بعیدي المنال)[116].
إذًا.. فعندما یكون ھناك نقص نسبي في كمیة المعلومات، سیتعذر على الباحث أو المختِرع العثور
على بدایة لبحثھ، ھذا اذا افترضنا تحدید المطلوب كما في مثال ساغان؛ أما في حالة جھل اإلنسان
البدائي التام لحاجتھ وبغیتھ ولمتطلبات تطویر حیاتھ، فلن یكون ھناك ما یدفعھ للتفكیر في إیجاد



مختَرع جدید لتحسین واقعھ، خاصة وھو یفتقر للمعلومات األولیة والمخیلة العلمیة الخّالقة،
وسیكون من المستحیل علیھ تصّور شیئًا عن علم المیكانیك لتركیب آلة خشبیة أو حجریة لحراثة
األرض أو سقایتھا. فالحاجة إلى معلومات أولیة للشروع في إیجاد أي نوع من المخترعات ھو أمر
أساسي جوھري، وھذا یؤكد أن فرضیة تكرار المحاوالت واإلصرار على استمرار التجارب وما
یركن علیھ من ُمسمى عامل الصدفة، یمھد للعثور على مخترعات محددة ما زالت مجھولة في علم
الغیب، ھو أمر افتراضي وھمي ال یمكن األخذ بھ واالستناد علیھ في تفسیر ظھور االختراعات

وتقدم الحضارات البشریة القدیمة. 
یعتمد االنسان على حواس جسده الخمسة في اكتساب علومھ ومعارفھ، ومن دونھا یعجز العقل عن
التفكیر والقیاس واالستنتاج تماًما؛ ومرة أخرى، لو ولد ـ على سبیل المثال ـ مجموعة أطفال في
مكان منعزل عن العالم الخارجي، فمن المؤكد انھم سیعجزون عن تعلم أي شيء، وسیبقى مستواھم
المعرفي مقارب لمستوى الحیوان طوال حیاتھم ولن یستطیعوا الرقي عن ھذا المستوى إطالقًا.
والمثال الحّي على ذلك، ھو العثور قبل قرون قلیلة على قبائل تعیش في منتھى البدائیة في استرالیا
واألمریكیتین وأواسط أفریقیا وغیرھا من المناطق والجزر النائیة، في الوقت الذي تربعت فیھ أمم
أخرى على قمم الحضارات واالكتشافات والمعارف الرفیعة وارتقت لمستویات علمیة عالیة منذ
آالف السنین. فلو كان باستطاعة العقل البشري االعتماد على ذاتھ في التفكیر والقیاس واالستنتاج
واالستجابة لمبدأ «الحاجة أم االختراع» أو االعتماد على نظریة «التجربة والتكرار» أو عامل
«المصادفة» ـ كما یقول بعض الفالسفة المادیون حینما ینسبون لذلك أسباب تقدم البشریة من حالة
الھمجیة والبدائیة والعصور الحجریة إلى مستوى الحضارات الراقیة ـ لما وجد ذلك الفرق الشاسع
بین مستویات تلك الشعوب البدائیة وبین غیرھم من أمم الحضارات المتقدمة، ألن شكل كتلة الدماغ
وتركیبتھ داخل جمجمة اإلنسان، متساویة ومتشابھة عند جمیع البشر، والعقل البشري عموًما كان
بدائي التفكیر وبسیط ومتقارب في قواه، حینما كان مستوى نسبة التعلّم والتعلیم المكتسبة في
العصور األولى نادرة، ال فرق بین شخص آسیوي أو أفریقي أو أوروبي أو غیرھم، فالجمیع كان
یعیش في بیئة بدائیة متقاربة، دلیل ذلك ما لوحظ على تلك األمم بعد اكتشافھا ودخول معالم
الحضارة إلیھا وتعلمھا الحقًا في العقود القریبة الماضیة، أن ظھر منھم علماء ومفكرون
ومخترعون ومبدعون وتطوروا لیسابقوا بقیة األمم بالعلوم والمعارف والصناعة واالختراعات.
فإذا كان مبدأ «الحاجة أم االختراع»، أو عامل «المصادفة» أو غیرھا، ھي قوانین أو فرضیات
صحیحة وأن جمیع األمم والشعوب شعرت بذات الحاجات االجتماعیة والحیاتیة في أوقات متقاربة
قبل دخولھا عصر الحضارات، وجمیعھم كانوا یتعلمون من الطبیعة من خالل تكرار الفعل
وتجربتھ والتحقق من نتائجھ، فكیف یفّسر كل ھذا التباین بین األمم البدائیة في وقت اكتشافھم وبین
األمم المتقدمة؟ فالشعوب البدائیة مؤلفة من قبائل عدیدة وأجیال متتالیة مثل غیرھا من بقیة شعوب
االرض في مختلف القارات، ولم یكونوا بضعة أفراد مشتتین حتى یمكن االفتراض أنھم أخطئوا
القیاس واالستنتاج وعازھم االبداع واالختراع وتكرار التجارب، إن عامل الصدفة والتصادف قد
خذلھم بینما خدم غیرھم. والمفروض ـ على اعتبار أن العقل البشري متماثل القوى تقریبًا في بدایة
وجود االنسان أو في مراحل بدائیتھ األولى أو خالل مرحلة ظھور الوعي وما بعدھا خالل العصر
الكمبري وما قبلھ ـ أن تكون مقدرتھ على االبداع واالختراع ذاتیة وبنفس قوة االستنتاج عند جمیع



البشر، ویفترض أیًضا تمكن العقل من التأمل والتفكیر والقیاس وتكرار التجارب دون االستعانة
بعلوم المحیطین بھ، باعتبار أن اإلنسان كان یعیش منعزًال فریًدا على الغالب ومن ثم في جماعات
صغیرة متناثرة. فلو كانت فرضیة التفكیر واالستنتاج الذاتي صحیحة، لكانت تلك األمم البدائیة
المنعزلة قد نھضت من بدائیتھا ورفعت مستواھا االجتماعي والعلمي والحضاري مثلما نھض
غیرھا من أمم الكتابة منذ أزمان بعیدة، ولتساوت أو تقاربت ـ على أقل تقدیر ـ في مستویاتھا
الحضاریة مع غیرھا. ومن األمثلة األخرى على ضرورة تعلم االنسان من غیره، فردیًا كان أم
جماعیًا، أن ھناك العدید من األمم لم تستطع اإلبداع أو اإلختراع إال بعدما شاھدت مخترعات األمم

األخرى وفھمت طریقة إبداعاتھا الصناعیة وكیفیة صناعتھا. فأھل البنجاب في شبھ
القارة الھندیة، لم یتعلموا فنَّ النحت على الصخور إال بعد احتالل االسكندر المقدوني لبالدھم (وفي
عھد السلیوكیین ذاع الفن االغریقي صوب الشرق في القارة اآلسیویة. ویؤكد لنا الباحثون
المعاصرون أنھ كان عن االغریق الذین حكموا لمدة قصیرة في البنجاب، أن الھنود تعلموا نحت
الحجر وإقامة األبنیة بھ)[117]. ورغم أن البعض قد یتصور سھولة عملیة نحت الصخور وبساطة
فكرتھا، إال أنھا في الحقیقة تعتبر اختراًعا عظیًما في ذلك الزمان، لم یخطر على بال أمة بأكملھا
حتى اقتبست فكرتھ من أمة غیرھا سبق وتعلمتھ ھي أیًضا بالتأكید من مصدر آخر. وكذلك لو جئنا
على األوروبیین، فلقد أخذوا الكثیر من علومھم من العرب والمصریین والفرس والصینیین، مثل

صناعة الورق والبارود وغیرھا[118].
یؤكد الفیلسوف اسوالد اشبنغلر ما جئنا علیھ في استحالة تفكیر اإلنسان البدائي بمستویات أعلى من

واقعھ، عندما قال:
ـ (فالرجل البدائي «وذلك إلى أحط درجة یبلغھا تصورنا لوعیھ الیقظ» والطفل «كما نستطیع ان
نذكر» ال یستطیعان أن یریا أو یدركا ھذه اإلمكانات «إمكانات امتالك عالم خارجي» إدراًكا
كامًال. وتتمثل إحدى حاالت الوعي األعلى للعالم في امتالك اللغة، وال نعني باللغة مجرد النطق
البشري، لكننا نعني بھا اللغة الحضاریة، وال وجود لمثل ھذه اللغة بالنسبة إلى الرجل البدائي،
وھي موجودة لكنھا لیست بمتناول الید بالنسبة إلى الطفل. وبكلمات أخرى أقول بأن كًال من الطفل
والرجل البدائي ھما مجردان من أي تصّور واضح ُممیز للعالم، وال شك أن لدى كل منھما لمحة

«عن العالم» ولكنھما ال یتمتعان بمعرفة حقیقیة بالتاریخ والطبیعة)[119].
ویقول العالم جون فایفر في ذات المجال عن صعوبة تعلّم الرجل البدائي ذاتیًا:

- (كانت مقدرة أولئك القوم من أشباه اإلنسان على التعلم مقدرة بطیئة بالنسبة لمقاییس ھذه األیام ـ
فقد استغرقت األطوار األولى لعملیة الصید حوالي ثالثمائة ألف عام ـ وھذا تقدیر متحفظ ـ إذ یجوز

أن یكون ذلك التطور قد استغرق ضعف ھذه الفترة)[120].  
وإلبن خلدون رأي مشابھ حینما استشھد بعبارة الحكماء القدیمة وأطرى علیھا، بعدما قدمھا غیر

مكتملة، قال:



- (أول العمل آخر الفكرة، وآخر الفكرة أول العمل)[121]. فھذه الحكمة رغم صوابھا، إال أنھا ما
تزال مبتورة غیر مبلورة، فھي تعني:

- أن كل عمل یدوي مادي، یبدأ بفكرة معنویة في العقل، وعند اختمار الفكرة والتأكد من صوابھا،
یُشَرع بتنفیذ العمل من بدایتھ. مثل ھذا االستنتاج یبدو ناقًصا تتخللھ ثغرة علمیة، حیث ھناك دائًما
بدایة أولیة قبل بزوغ الفكرة داخل العقل، إذ ال یمكن أن تأتي الفكرة من الغیب والالمكان بمجرد
التأمل والتركیز، أو من الفراغ والالشيء دون االستعانة بحواس الجسد المادیة اللتقاط معلومة
أولیة مبدئیة مسبقة من الواقع الطبیعي مھما كانت صغیرة ولھا عالقة بتفاصیل االختراع، إذ ال بد
للفكرة أن تبزغ من صورة لشيء ما أو من معلومة مسموعة من المحیط االجتماعي أو الواقع
الطبیعي حتى تكتسب بعض األولیات والتفاصیل لتشكل أولى األبعاد والرؤى الفكریة لیبدأ االنسان
بالتفكیر والقیاس والتشبیھ والتصّور حتى یستنتج فكرة باكرة. فالتفكیر في أمر معدوم غیبي غیر
موجود، ھو أمر محال معدوم التحقق، ولو صح ذلك، الستجلب انسان الیوم جمیع علوم
ومخترعات المستقبل القادم التي ما زالت خفیّة ولم تظھر بعد. أو لتسنى لإلنسان البدائي القدیم ـ

وعلى ذات القیاس ـ اختراع كل ما نملكھ الیوم من مخترعات حدیثة.
یؤید األستاذ جون كیرتشر مسألة استباق الفكرة لظھور المختَرع، ومن قبلھما ضرورة توفر

معلومات أولیة، لكنھ یصطدم بعقبة مجھولیة مصدر الفكرة وكیفیة تجاوزھا، قال:
- (ال یمكن إنكار حقیقة أّن األفكار تسبق األفعال. على سبیل المثال، ال یمكننا أن نحصل على
منزل حتى نمتلك في عقولنا فكرة عنھ. یمكننــا تخمین أو تصّور الشكل الذي سیبدو علیھ قبل البدء
ببناءه. یمكن للمھندس المعماري أن یرسم مخّطًطا، إذ بإمكانھ تصّویر المنزل قبل بناءه. فبإمكانھ
أن یریك كیف سیبدو بعد االنتھاء منھ. لیس فقط أول طاولة من نوعھا تّم تصّورھا بل كل طاولة
یتّم إنتاجھا. ففكرة الطاولة ربما قد تولّدت أساًسا من عملیة وضع الطعام على صخرة مسّطحة أثناء
تناولھ. إّن تطبیق ھذا المفھوم على جمیع األشیاء واألمور، نحن ملزمون لالعتراف بأّن الفكرة
جاءت قبل صنع الطاولة. فإذا استعرضنا التاریخ من خالل وجھة النظر ھذه عندھا نكون مجبرین
على االستنتاج بأّن كشفھا یعني كشف األفكار اإلنسانیة وسبرھا. لیس ھناك أي خطأ یتخلّل ھذه
النظرة حتى ھذا الحد، لكنھا ال تمضي إلى أبعد من ذلك، حیث أنّنا نواَجھ من قبل سؤال غایة في

األھمیة:
- «إذا كانت كافة إنجازاتنا ھي نتاج أفكارنا، إذًا كان التاریخ ما ھو إال النتیجة الحتمیة لألفكار

اإلنسانیة، فمن أین جاءت ھذه األفكار أصًال؟»)[122] ویستطرد القول:

ـ (فالدماغ ال یمكنھ عكس ما ھو غیر موجود. فھو ال یعكس إال األمور الحقیقیة والواقعیة)[123].

أما المؤرخة غیردا لیرنر[124] فتضیف في نفس المجال:
ـ (إن منبت أیة فكرة ھو الواقع، فالبشر ال یستطیعون تصّور شيء لم یجّربوه بأنفسھم، أو على
األقل جربھ أشخاص آخرون قبلھم. ھكذا، إن الصور واالستعارات واألساطیر كلھا تعثر على

التعبیر في أشكال «تمَّ تصّورھا» عبر تجربة الماضي)[125].



ولنضرب مثاًال آخر على عجز الحواس البشریة عن تخطي حاجز موجودات الطبیعة إال بعد توفر
المعلومات األولیة، فلو أن كوكبًا من الكواكب المجھولة موجود اآلن في البعد الالمتناھي داخل
فسیح فضاء الكون، فال یمكن والحالة ھذه معرفة شيء عن وجوده وخاصیة تربتھ أو مناخھ أو
موقعھ أو كائناتھ، إال بعد اكتشافھ والتعرف علیھ؛ وكذلك لو أن حیوانًا مجھوًال یتواجد االن داخل
أعماق میاه المحیطات، فال یمكن وصفھ وتعریفھ وتسمیتھ والتحقق من شكلھ وتفاصیل أعضاء
جسده، إال بعد اكتشافھ والتعرف علیھ ومعرفة شكلھ وحجمھ وألوانھ وأماكن تواجده. وفي المقابل،
ال یمكن اختراع زورق على سبیل المثال، إال بعد مشاھدة حیوان أو حشرة تطفو على قطعة خشب
أو عود غصن فوق سطح الماء. في ھذه الحالة فقط یمكن للفكرة أن تقدح داخل العقل لصناعة
زورق، فبدون االستعانة بالحواس المادیة واقتباس معلومات سمعیة أو بصریة أو وجود نسبة
ضئیلة من معلومات أولیة أو فكرة مسبقة داخل الطبیعة، ال یمكن لفكرة صناعة الزورق أن تبزغ
وتخطر داخل الذھن البشري. كما علینا التذكر أن صناعة الزورق ھي أیًضا بحاجة إلى توفر
مخترعات مسبقة من أدوات نجارة وحدادة مخترعة جاھزة، خضعت بحد ذاتھا لذات تسلسل تولد
فكرة اختراع الزورق، أي أن أدوات النجارة واختراعھا احتاجت إلیجادھا ذات مراحل نظریة

توالد الفكرة وتبلورھا ومن ثم العمل بھا.  
یخبرنا ریاض عن صعوبة اكتشاف المعادن أو اختراع عملیات التعدین، وكم ھي أفكار بعیدة عن
متناول عقل اإلنسان البدائي؛ فنراه ال یجد سبیال لتفسیرھا، إال باعادتھا لعامل الصدفة أو تكرار

التجربة، أو نسبتھا لعقلیة الرجل البدائي المتطورة! فیقول:
- (من المشاكل المحیرة في تاریخ الكشوف أن نعرف الوسیلة التي اھتدى بھا اإلنسان إلى المعادن.
فال شّك في أنھ یوجد فرق كبیر وشاسع بین معرفة اإلنسان استخدام الحجارة في تشكیل أدواتھ
الحجریة المعروفة وبین استخدامھ للمعادن لتشكیل ھذه األدوات… إن الخامات المعدنیة أقل
انتشارا من الخامات الحجریة، وھي كذلك ال تظھر واضحة للعین على أنھا خامة معدنیة، بل ال بد
لعین مدربة أن تعرف أن تركیبًا ما یحتوي على خامة معدن ما؛ ذلك أنھ باستثناء حاالت شاذة فإن
المعدن في حالتھ الطبیعیة یوجد متداخًال مع تركیبات حجریة متنوعة، وھو أیضا ال یظھر لنا في
القرن العشرین إال بعد إجراء الفحوص في المختبرات. ولیس ثمة شك في أن عامل الصدفة وحده،
باإلضافة إلى مقدرة اإلنسان الفكریة على استیعاب التجربة تلو التجربة، ھي التي أدت إلى اكتشاف
عناصر المعادن داخل التكوینات الحجریة. فالسؤال إذن ھو كیف تعرف اإلنسان ـ بتكنولوجیتھ

الحجریة ـ على التكوین المعدني في صورتھ الطبیعیة؟)[126].
وھذا ما یدفع للقول إن اإلنسان البدائي كان علیھ إذا شاء صناعة أداة أو آلة صلبة معینة
الستخدامھا في عملیة اختراع وصناعة حاجة أخرى مھما كانت بساطة فكرتھا، البحث قبل كل
شيء عن أماكن تواجد المعادن المناسبة وأن یكون لدیھ علم مسبق في كیفیة تصنیف الصخور
الحاویة للمعادن المطلوبة وأنواعھا، مع العلم أنھا تكون متفرقة في أنحاء الطبیعة مما یصعب حتى
اإلفتراض المسبق في تحدید أماكن تواجدھا، كما كان علیھ التفكیر أیًضا في اختراع أفران صھر
المعادن واختراع فكرة «الكور» بالضرورة، لمرور تیارات الھواء أثناء عملیات الصھر، إضافة

إلى فنون طرق وھندسة أشكال األدوات المطلوبة. 



فتصور عزیزي القارئ صعوبة ـ بل استحالة ـ بزوغ فكرة المخترعات التقنیة البدائیة على العقل
البشري دون تعلیم مسبق في ذلك العالم الخالي من المعلومات األولیة ومن أي محفزات لالختراع.

یؤید ذلك أیًضا ما ذكره «ولسن» في قولھ:
- (أیا كانت كثرة المعلومات التي نستطیع التوصل الیھا، فإننا ال نستطیع أن نستخدمھا إال
بمراجعتھا مراجعة دقیقة على المعلومات التي بداخلنا، وعلى سبیل المثال، إذا واجھت إنسانا
سیارة معطلة، وكان ھذا االنسان ال یعرف شیئًا عن السیارات، فإنھ سیقف أمامھا عاجزا حتى لو
كان لدیھ مرجع ضخم عن السیارات، ذلك ألنھ قبل أن یستطیع استخدامھ، یحتاج إلى معلومـــــــات

أساسیة معینة عن السیارات داخل مخھ)[127].
أما في حالة المخترعات األساسیة األولى األكثر استحالة، مثل اختراع قرصي الرحى لطحن
الحبوب والبذور، أو اختراع العجلة أو الرسومات والكتابة أو مختلف أنواع العلوم والمعارف في
أول ظھورھا، فمثل ھذه المخترعات المعدومة أصًال في الطبیعة الخارجیة والتي ال یوجد لھا شبیھ
أو مثیل قبل اختراعھا وال یوجد دافع یوحي للعقل ویحفزه على التفكیر والتشبیھ أو القیاس كي
تقدح شرارة فكرة صناعتھا داخل عقل االنسان، وینتقل ـ حسب فرضیة ابن خلدون ـ إلى بدایة
مرحلة الشروع بالعمل، فبدایة الفكرة ھي بدایة تجمع المعلومات الضروریة الملزمة، وما دام ال

توجد معلومات أولیة، فال یوجد موجب أو محفز لبزوغ الفكرة أو تبلورھا[128].
یؤید ذلك أیًضا قول الفیلسوف ابن سینا، حیث ینسب ظھور الفكرة الكاملة إلى قوة غیبیة بعدما

أدرك استحالة استنباطھا في العقل المجرد، حینما قال:
- (والفطرة اإلنسانیة غیر كافیة في التمییز بین ھذه األصناف إال أن تكون مؤیدة من عند ّ� عّز

وجل)[129].
ھنا یؤید ابن سینا ما جئنا علیھ في عدم إمكانیة ظھور الفكرة المعنویة المجردة من العدم وتبلورھا
داخل العقل البشري وال حتى إمكانیة تصورھا أو التفكیر بھا مسبقًا، ألن الفطرة االنسانیة عمیاء
وعاجزة عن التمییز بین حقائق أصناف موجودات الطبیعة المادیة ما لم یسبقھا تعلیم في كیفیة
استعمال حواس الجسد المادیة لالستعانة بالقیاس والتشبیھ ومعرفة الفوارق بین موجودات الطبیعة
للتعرف على خصائصھا أو الختراع شيء ما. فإذا لم یوجد للفكرة المعنویة شبیھ في الخارج
المادي، وكان مثیلھا معدوًما في الطبیعة وال داللة علیھ البتة، فسیستحیل على العقل البشري في
مثل ھذه الحالة تصور أو تخیل المطلوب إثباتھ، وستبقى شرارة الفكرة المعنویة معدومة وخفیة بل

وعصیّة على اإلنقداح والظھور إال بعد توفر المعلومات األولیة.   
ویأخذنا التفكیر أبعد من ذلك ـ وقد یثیر ھذا الرأي كثیًرا من الغرابة والجدل ـ فحتى عندما كان
اإلنسان البدائي یشاھد حولھ قرون الحیوانات والعظام واألحجار بمختلف أشكالھا الحادة والمدببة،
ویرى األصداف واألشواك ومخالب الحیوانات وجلودھا، فكل ھذه المواد المطروحة في الطبیعة
أمام عینیھ، ال یمكنھا اإلیحاء لھ بفكرة االستفادة منھا أو استعمالھا ألي ھدف كان، فالمسألة ذھنیة
معنویة بحتة، ألنھ ال بد من التفكیر بالنتیجة مسبقًا ونوعیة األداء والغایة المرجوة من اإلختراع
والھدف من استعمالھ قبل التفكیر في تناول العظام أو القرون وتحویرھا، ألن ھذه الفكرة ھي



معنویة غیر ملموسة في أصلھا ومنفصلة تماًما عن الحاجات المادیة حتى یمكن إنبثاقھا من صور
الموجودات المادیة. أما أن یظن البعض بخطأ ھذا الرأي، فما علیھم إال تجرید أفكارھم تماًما من
علوم واقعھم المتقدم وعدم االستعانة بما بین أیدیھم وفي عقولھم من معارف وعلوم وتصور
موقفھم بذات حالة ذلك االنسان البدائي األول في تلك الطبیعة الجرداء البكر، ثم محاولة التفكیر
الختراع شيء جدید لم یسبقھم الیھ مخترع وال توجد أمامھم مواده أو شيء من أجزاءه األولیة،
وقبل كل ذلك، عدم االستعانة بأیة معلومات أولیة مسبقًا، مھما صغرت نسبتھا. وكما قال الفیلسوف

ویل دیورانت:

- (إن «الوعي العادي»، عاجز عجًزا میئوًسا منھ ویقف تحت المستوى الطبیعي لألشیاء)[130].   
مثل ھذه النظریة تخالف تماًما ما جاء علیھ ذات الفیلسوف في مقام آخر ـ رغم إنھ تكلم عن زمن
بدایة العصر الحجري الحدیث، وھي مرحلة تاریخیة متقدمة نسبیًا ـ حینما ذكر أن البدائي كان

بمقدوره التفكیر واالختراع، قال:
- (على أن اإلنسان، إذ ھو لم یزل في مراحل الصید والرعي والزراعة، ما أنفك مخترًعا، فكان
اإلنسان البدائي یشحذ زناد عقلھ لعلھ یجیب لنفسھ إجابات عملیة عما تثیره الحیاة االقتصادیة في
وجھھ من مسائل)[131]. لقد كان األجدر بھذا الفیلسوف المبدع التوغل في عمق التاریخ القدیم
أكثر من ذلك لیحصل على نتائج أفضل، وال یكتفي باتخاذ مرحلة الصید والقنص مقیاًسا مرحلیًا

لفكرتھ.  
إذًا وباإلجمال، تكون فكرة تعلّم اإلنسان بالتجربة والتفكیر المباشر الحّر من محیطھ البدائي
الطبیعي في االستفادة من أغصان األشجار لیعمل منھا مساكن لھ، ومن الثمار بذورھا لیزرعھا ثم
یقتات علیھا، ومن سیقان األشجار لیعمل منھا أبالًما وزوارق لیبحر بھا، أو حینما یستفید من عظام
الحیوانات وقرونھا أدواتًا یقتنص ویصطاد طرائده بھا، إنما ھي أفكار خیالیة بعیدة عن الواقع،
ألنھا تدخل ضمن إطار المعنویات غیر الملموسة، فھي مخالفة للواقع الطبیعي القدیم ولمستوى
قدرات العقل البشري البدائي البسیط. والحقیقة لو دققنا النظر لوجدنا أن جمیع المخترعات البدائیة
العظیمة كانت أفكاًرا معنویة صرفة في أول أمرھا یصعب التقاطھا من حیز الواقع المادي آنذاك،
إال من خالل عملیة التفكیر المعنوي، وحیث أن أولئك البدائیین كانوا بحاجة إلى معلومات معنویة
أولیة، وھذه المعلومات كانت بحاجة إلى تعلّم وتفكیر وتدبّر وتدریب، ھنا یصعب افتراض تفكیر
أحدھم في إیجاد ھذه المخترعات والمكتشفات، وإن األمر قد احتاج إلى رجل ممیز بقدرات عقلیة
عبقریة أرقى مستوى من عقلیة أقرانھ البشر، وھذا لن یكون إال إذا كان حائًزا على معلومات فوقیة
غیر طبیعیة لیكتشف مثل ھذه األمور الخفیّة العظیمة ویتمكن من نقلھا من عالم الغیب إلى عالم

الشھود.  
من الغریب أن یمزج الفیلسوف دیورانت بین فكرتین متناقضتین نسعى للتفریق بینھما، حینما یقول
إن االنسان البدائي القدیم كان بمستوى عقلي یفوق عقلیة إنسان ماھر في ھذا الوقت، ثم یعود لیعزو
معارف األجیال الحاضرة إلى (ما تجمع لدینا من معارف وأدوات ومواد). وال أظنھ صرح بمثل

ھذا التصریح الخطیر إال لتخطي أس أساس المعضلة التي یتناولھا ھذا الكتاب، حینما قال:



- (إن مھارة اإلنسان البدائي توازي على األرجح ـ بل ربما تفوق ـ مھارة اإلنسان المتوسط في
عصرنا الحدیث، فلئن كنا نختلف عن ھؤالء األولین، فما ذاك إال بفضل ما تجمع لدینا من معارف
وأدوات ومواد، وال یُعزى الفرق بیننا وبینھم إلى تفوق فكري امتازت بھ طبائعنا من دونھم؛ الحق
أن أبناء الطبیعة أولئك یغتبطون أیما غبطة كلما سیطروا على موقف اعترضھم، سیطرة أعملوا

فیھا أذھانھم المبدعة)[132].
وھا نحن بحاجة مرة أخرى إلى وقفة لتحلیل فكرة دیورانت، فبقولھ أن االنسان البدائي كسب عقلیة
راقیة خولتھ ایجاد تلك االختراعات البدائیة «العظیمة»، قصد من ذلك أن البدائي قد فاق انسان
الیوم متوسط القدرات العقلیة رغم ما یتمتع بھ ویستخدمھ من مخترعات وعلوم ومكتشفات. وھنا

یظھر السؤال الذي نسعى لجوابھ:
- إذا كان إنسان الیوم یعتمد في مخترعاتھ على ما تراكم من علوم وخبرات؛ فمن أین كانت للبدائي
كل تلك القدرة والموھبة على اإلكتشاف واالختراع وقد عاش في طبیعة بدائیة جرداء صّماء خلت
من التحفیز على التفكیر واإلبداع ومن خزین المعلومات؟! فإما ان یخضع الطرفان (إنسان الیوم
وإنسان الماضي) إلى ذات القانون الطبیعي في تراكم كمیات العلوم المطرد، أو ال یخضعان.
فالمفروض بالبدیھة أن یكون إنسان الیوم أكثر علما ومعرفة من ذلك البدائي طالما یعیش في عالم
متطور ویكتسب مختلف المعارف من الجو العام المحیط بھ؛ وفي المقابل كان المفروض بالرجل
البدائي أن یعجز تماًما عن إختراع أي شيء طالما عاش في عالم طبیعي بكر مجدب من العلوم

والمعارف، كما وصفھ أحد العلماء، بقولھ:
- (لم یكن معلمو الفیزیاء لدى اإلنسان البدائي سوى األغصان التي تنحني صدفة نحو األسفل ثم
تعود إلى وضعھا الطبیعي، وجذوع األشجار التي تتدحرج بعد عاصفة على منحدر، والحفر

األرضیة الملیئة بأوراق األشجار المتساقطة)[133].
وعندما یذكر أن (بعض الشعوب البدائیة ـ مثل الفیداویین في جزیرة سیالن ـ لم یكن لھم ُدور
للسكنى، واكتفوا باألرض وطاء، والسماء غطاء، وبعضھا أووا إلى جذوع الشجر الخاویة)[134]،
یعیدنا ذلك إلى التفكیر في مستوى التباین بین ھؤالء البدائیین وأمثالھم وبین انسان الحضارات
الكبرى في الصین والعراق ومصر وفارس قبل آالف السنین، ونتساءل كیف نتج ھذا الفرق
الشاسع في العلوم بین ھذه األمم، واالنسان ھو االنسان بما یملكھ من ید وأصابع مبدعة وقوة
تفكیر، إال إذا كان ھناك فارق جوھري غفل عنھ علماء االجتماع والحضارات واالنثروبولوجیا ولم
یتوجھوا إلیھ بعین االھتمام. فحتى القصة البائدة عن تعلم االنسان من الحیوان كیفیة دفن موتاه،
تبدو ھزیلة غیر واقعیة، حینما نرى داخل الغابات واألماكن المھجورة جثث الحیوانات وغیرھا
ملقاة ھنا وھناك، فلماذا تركت ولم تدفن إذا كانت تمتلك ھذه الغریزة منذ آالف السنین! یؤید ھذا

قول األستاذ ولسن، فیقول:
- (فلقد توصل إنسان نیاندرتال «حوالي 50,000 سنة قبل المیالد» إلى دفن موتاه «وھو ما ال
یفعلھ حیوان آخر»)[135]. وعندما یذكر األستاذ السواح أن إنسان نیاندرتال كان یدفن موتاه مع



الزھور والورود منذ مائة ألف سنة[136]. فعملیة دفن الموتى بمثل ھذا التاریخ القدیم، تخالف
تماما ما ورد في القصص الدینیة حینما ذكرت تاریخ وجود قابیل وھابیل بحدود الستة أو سبعة

ألف سنة الماضیة وجھل األول بطریقة دفن أخیھ. وعندما یقول الماجدي:
- (نزعم أن الدین ابتدأ عندما أدرك اإلنسان الموت، وبدأ یدفن موتاه حیث وجد، في كل أنحاء
العالم، ما یشیر إلى أن إنسان النیاندرتال ھو الذي ابتدأ الدین؛ ألنھ دفن موتاه، ووجھھم نحو شروق
الشمس، أمًال في انبعاثھم مع شروقھا، وكانت ھذه أول األفكار عن الموت)[137]. فھذا ال یعني
بالمطلق إمكانیة الجزم بعدم وجود أدیان بدائیة قبل ذلك التاریخ القدیم ولو بأشكال وطقوس أخرى
مختلفة وبسیطة في أماكن لم یتم اكتشافھا بعد أو تالشت آثارھا بفعل قوة تأثیر عوامل الطبیعة.

یؤید ذلك ما ذكره السواح:
- (في الواقع، فإنھ من غیر المجدي التفتیش عن دالئل وآثار الحیاة الدینیة لبشر ذلك الزمان، بسبب
غموض الوثائق وتبعثرھا، وصعوبة الربط بینھا… إن كل ما أستطیع قولھ ھنا، ھو أن الحیاة
الروحیة المتطورة نسبیًا إلنسان النیاندرتال الالحق، ال یمكن أن تكون قد انبثقت فجأة ومن العدم،
بل ال بد من وجود جذور لھا في ذلك القاع السحیق للثقافة اإلنسانیة)[138]. وھنا نالحظ أن ھذا
المفّكر قد أیّد مفھوم استحالة بزوغ الفكرة المعنویة في العقل البشري الرتباطھا بعمق تاریخ

اإلنسان. 
كما أدرك الفیلسوف ابن سینا كذلك، قصور العقل البشري وظالمیتھ واستحالة انقداح شرارة فكرة
معنویة داخل بكریة العقل دون خزین معرفي، وھذا یفسر سبب بقاء البشریة على حالتھا البدائیة
األولى طوال فترات عھود البدائیة المظلمة المجھولة التي امتدت لمالیین السنین ـ لذلك فھو یفلسفھا
ویجد لھا مخرًجا، عندما نحى إلى ضرورة وجود ما أسماه «التأیید اإللھي» الذي یأتي من خالل
اإللھامات والرؤى واإلیحاءات لالنسان الممیز، وھذا اإلنعطاف في التحلیل والتوجھ نحو الغیبیات
الروحانیة، یرفضھ دعاة المادیة حینما یّدعون أنھ بالتفكیر المجرد واالستنتاج العقلي البحت وكثرة
تكرار التجربة وتدّخل عامل المصادفة، تمكن االنسان من اختراع ما شاء من مخترعات نتیجة

شعوره بالحاجة الیھا، «فالحاجة أم اإلختراع».! 
یعود الفیلسوف دیورانت مؤیًدا، عند تشبیھھ حالة االنسان البدائي بحالة طفل صغیر:

- (الطفل أقرب إلى الحیوان منھ إلى االنسان)، وبقولھ أیًضا على ضرورة حاجتھ للتعلم والتربیة،
بقولھ:

- (من بین واجبات الوالدین أن ینقلوا إلى األبناء تشریع األخالق، ألن الطفل أقرب إلى الحیوان
منھ إلى االنسان؛ وإنھ لیتلقى إنسانیتھ شیئًا فشیئًا كلما تلقى جانبًا من التراث الخلقي والعقلي الذي
خلفھ لھ األسالف؛ والطفل من الوجھة البیولوجیة سیئ اإلعداد للمدنیة، ألن غرائزه تھیئھ للمواقف
الرئیسیة والتقلیدیة وال تشمل إال على االستجابة للمثیرات التي توافق الغابة أكثر من موافقتھا

للمدنیة)[139].



إن مثل ھذا التباین الشاسع بین مستویات أمم عاشت لمئات اآلالف من السنین تحت أدنى مستویات
الجھل والبدائیة كاالسترالیین وھنود األمریكتین، وبین أمم أخرى إرتقت إلى قمم العلوم والمعارف
والفنون، كما حصل لشعوب حضارات الكتابة المعروفة في الشرق األوسط[140]، ھو من األدلة
العقلیة الواضحة على عجز العقل البشري عن التفكیر واالستنتاج واالبداع الذاتي دون عملیة
تغذیتھ بالمعلومات المعنویة أو االستفادة من تكرار التجارب المستندة على معرفة مسبقة بالھدف
والغایة المطلوبة منھ، إضافة ألھمیة التزود بالمعارف والعلوم مھما كانت ضئیلة من المحیط العام.
وبھذا یثبت بالدلیل الواضح إن إنعزال تلك الشعوب البدائیة عن العالم المتحضر ھو السبب الرئیس
في بقاءھا على حالتي البدائیة والجھل، حیث ثبت إنھ لم یسبق أن زارھا انسان متحضر حتى وقت
اكتشاف وجودھا. لكنا نجد أن أحوالھا االجتماعیة قد تغیرت بسرعة عجیبة نحو األفضل بمجرد
اختالطھا بالشعوب المتحضرة وتلقي علوم حضاراتھا. من ھذا یمكن الجزم، أن عملیة التربیة
والتعلیم التي نالتھا أمم الحضارات في الشرق األوسط واألقصى وغیرھا، كان مصدرھا معلمین
أعلى مستوى من البشر، ھم أساس نھضتھا الحضاریة، وإال فالعقل البشري البكر المجرد عاجز
عن التفكیر الذاتي الخالق؛ والتاریخ البشري بما تركھ من لقى ولفافات وأساطیر تشھد على أن
اآللھة والكھنة ورجال الدین (السحرة) كانوا ھم المعلمون األوائل للبشر، ولو لم یحصل ذلك،
لبقیت أمم حضارات الكتابة على ذات مستویات شعوب أفریقیا وقبائل مجاھل األمزون البدائیة

وأھالي استرالیا المتأخرة، مثلما ھو حال بعض القبائل البدائیة المتواجدة حتى الیوم.   
نعود إلبن خلدون حینما ینسب ظھور منجزات الصناعة واالختراعات إلى مرحلة استیفاء حاجات
االنسان األولیة، بمعنى ضرورة وجود مخترعات أولیة بسیطة مسبقًا كي تستند علیھا األمم للرقي
الحضاري كخطوة تالیة، أي أن مفكروھا ال یلتفتون إلى تشیید العمران واألبنیة ومن بعدھا التدرج
باالرتقاء كي یدخلوا مرحلة الصناعة واالختراع، إال بعد استیفاء حاجاتھا الجسدیة من طعام وغذاء

ولباس وتوفر المتطلبات الیومیة، قال:
- (إن الصنائع إنما تكمل بكمال العمران الحضري وكثرتھ، والسبب في ذلك أن الناس ما لم
یستوف العمران الحضري وتتمدن المدینة، إنما ھّمھم في الضروري من المعاش، وھو تحصیل
األقوات من الحنطة وغیرھا. فإذا تمدنت المدینة وتزایدت فیھا األعمال ووفت بالضروري وزادت
علیھ، صرف الزائد حینئذ إلى الكماالت من المعاش. ثم إن الصنائع والعلوم إنما ھي لإلنسان من
حیث فكره الذي یتمیز بھ عن الحیوانات، والقوت لھ من حیث الحیوانیة والغذائیة، فھو ُمقدم

لضروریتھ على العلوم والصنائع وھي متأخرة عن الضروري)[141].
ال یتسم ھذا الرأي بالكمال أیًضا في بعض جوانبھ، حیث ال یتفق مع واقع أحوال ما جرى ألمم
الفرس والرومان واإلغریق والیونان وما وصل الیھ شعب أرض الرافدین والفراعنة من عظمة
وسؤدد لحضاراتھم وروائع ھندسة قصورھم ومعابدھم، فھؤالء وغیرھم شیدوا «عمرانًا
حضاریة» ما زالت آثارھا باقیة حتى الیوم تشھد بعلو كعبھم، ومع ذلك انحدرت تلك األمم واختفت
عظمتھا وزالت حضاراتھا واندرست آثار بعضھا رغم توافر الغذاء وتشیید العمران، وما ھذا إال
دلیل على عدم صواب رأي إبن خلدون، فمقاساتھ الفكریة اعتمدت على منظوره المادي أثناء حیاتھ
ولم یتعمق إلى قدیم األزمنة البدائیة، فجاءت فكرتھ لتوافق واقع الحال الذي عاشھ حینما شاھد



الشعوب والحكومات والجیوش مرتبة ومنظمة على أفضل حال؛ ومع ذلك لم یكتب لتلك
الحضارات العظیمة االستمرار والبقاء ولم تستطع الصمود أمام متغیرات الزمن، وزال عمرانھا
واختفت قوتھا واندثرت أنظمتھا. ولو كان ھذا الرأي صحیًحا، لوجدنا تلك األمم وغیرھا ما زالت
موجودة حتى الیوم وعلى مستویات حضاریة أعلى بكثیر، وإلستمرت حكوماتھا وأنظمتھا وقدراتھا
في تطویر أدواتھا ومخترعاتھا لتتصل حلقات تطورھا مع ما ظھر الحقاَ من اختراعات ومنجزات
علمیة تقنیة في القرون األخیرة. فرغم ھیمنة وعظمة حكومات تلك االمبراطوریات وقوة جیوشھا
وسعة مساحات أراضي زراعاتھا وما شیدوه من عمران وبناء، إال أن أقصى ما توصلوا الیھ من
اختراعات، كانت السیوف والرماح وعربات تجرھا الخیول. وھنا نتذكر عظمة االمبراطوریة
الرومانیة وما كان من شأن قوتھا وسطوتھا ومقدار ما استعبدتھ من شعوب األرض، ومع ذلك
اختفت وانتھى أمرھا. وكذلك حالة االمبراطوریة العثمانیة، فلقد كانت من أقوى دول العالم
وحكمت نصف مساحة األرض حتى وقت قریب وسخرت لخدمتھا جمیع طاقات وعقول الشعوب
المحتلة، ومع ذلك أصابھا الوھن والضعف ولم تستطع مساعدة نفسھا والنھوض حتى وھي ترى
ظھور امبراطوریات جدیدة تنافسھا في الرقي وتخترع شتى أنواع األسلحة والمستلزمات العسكریة
والمدنیة، بل لم تستطع حتى االستفادة من تقلید مخترعات جیرانھا األوروبیین، وبالتالي تقلصت
مساحتھا وانھارت دولتھا دون رجعة، ولم یعد لھا شأن یذكر بین األمم المتقدمة، وما ذلك إال بسبب

بعادھا عن حركة التطور العلمي وتبنیھا لمنھج االستعالء الجنسي والتعصب الدیني. 
لقد تناول إبن خلدون فكرة التعلیم خالل مراحل تاریخیة متقدمة نسبیًا، بعدما ظھرت شخصیات
اآللھة واألنبیاء والفالسفة والحكماء والكھنة وتعدد األدیان العالمیة ووجود المدارس والمعاھد
العلمیة والدینیة وزوایا المساجد والتكایا، ولم یتعمق أو یتتبع جذور أصول تعلیم اإلنسان إلى
األزمان البدائیة، مكتفیًا بمشاھداتھ الشخصیة المحدودة لواقعھ الحضاري واتخاذ ذلك مقیاًسا ألساس
اطروحتھ ـ كما ھو حال بقیة الفالسفة المادیین المعاصرین ـ وكان المفترض بھ تتبع آثار أسباب
ظھور الحضارات البشریة منذ بدائیاتھا لمعرفة كیف تّم لالنسان التعلّم في أول البدء، ومن ذا الذي
علّمھ وأخذ بیده. لكنھ ظن أن تعلیم البشر قد بدأ منذ «نزول» آدم من الجنة قبل ست ألف سنة
تقریبًا حسب تراثھ ومكتسباتھ األیمانیة، أو لنقل أنھ حاول اختصار تعقیدات ھذه المسألة العصیة
بعدما أعیاه حلھا، فقدم حًال مؤدلًجا لمجتمع دیني ذا مستوى حضاري بسیط حیث قوبل بالحمیة
والتعاطف واالستحسان. وبذلك لم یختلف عن علماء الكتب المقدسة في اطروحاتھم أو تبنیھم

للتفاسیر البشریة.  
من المحاوالت األخرى لمعرفة كیفیة بدایة ظھور العلوم والمخترعات، ما تناولھ العالم
«برودیل»، حینما نسب علة تأخر ظھور المخترعات والمكتشفات العلمیة ألمم الحضارات
القدیمة، إلى انشغالھا بالحروب والفتوحات وبملذات الحیاة والرفاھیة وعدم توجھھا نحو
المخترعات والتقنیة التي انتبھت لھا مجتمعات القرن التاسع عشر والعشرین بعد المیالد، وكأنھ
یقول أن عملیة االختراع واإلبداع لیست بحاجة إلى تدرج في كمیات المعارف والعلوم أو تسلسل
تدرج ظھور االختراعات وتراكمھا واعتماد كل عاِلم مخترع تالي على منجزات سابقھ. فحسب
رأیھ، كان كل المطلوب من األمم القدیمة مجرد االنتباه لھذا المطلب الجوھري والسعي خلفھ، ولو
انتبھوا، لبادروا في التصنیع واالختراعات السلمیة لرفاھیة االنسان منذ زمن بعید والختصروا



زمن البدائیة كثیًرا.! (أما المجتمعات القدیمة من یونانیة ورومانیة فلم تدرك منزلة الصناعة إذ
انغمست في االستحواذ على العبید واستخدامھم في الترفیھ والخدمات فلم تزدھر ھاتان الحضارتان
بل كان مآلھما االندثار وكذلك الحضارة الفینیقیة التي نشأت قبل القرن الثالث عشر بمفاھیم روحیة
راسخة لوال أنھا لألسف لم تدرك خطر التقدم الصناعي التقني وبذلك ظلت مجتمعاتھا تعج
بجماھیر ھائلة ال قیمة لھا لم تستطع برغم الكم الھائل من روحانیاتھا تخطي عتبة التصنیع الحدیث
وتركت ألوروبا تلك المیزة وھذا الشرف وذلك المكسب)[142]. وھذا رأي تتخللھ فجوات علمیة
واضحة أیًضا، حیث لم یعط ھذا المفّكر لعملیة تراكم العلوم أھمیة أو دور یذكر. وبھذا لم یلتفت
إلى إلزامیة مرور العقل البشري بمراحل «الطفولة والصبینة والمراھقة» التي من عالماتھا
الفوضى والتخریب والقتال، ثم مرحلة النضوج المرحلي الستكمال عملیة تراكم العلوم. فلو كانت
كثرة أعداد النفوس أو الحروب من أسباب التأخر الحضاري، فلقد امتاز القرن العشرین بكثرة
أعداد البشر بشكل غیر مسبوق وبحروب رھیبة لم یسبق أن خاضتھا البشریة من قبل، أو ألصبح
عائق الحرب مانعًا أمام تقدم أمم كثیرة دمرت تماًما أثناء الحروب، لكنھا سرعان ما نھضت من

جدید لتستعید توازنھا العلمي، مثل الیابان والمانیا وبعض شعوب أوروبا.
ثم یعود لیؤكد على قولھ أیًضا:

- (وقد شھدنا في أوروبا في النصف الثاني من القرن الرابع عشر وباء الطاعون األسود وما أعقبھ
من مجاعات. جعل المجتمعات التي اجتازت تلك الدورات من االنحسار فعاشت في ظروف أفضل
وأیسر مما سبقھا بما استأنفت من أسباب االزدھار حیث قلت أعداد السكان وظلت تتمتع بھ أمًدا
غیر یسیر وكأنما كان ذلك دورة حضاریة طبیعیة من ازدھار ثم تدھور یعقبھ ازدھار)[143]. ما
یفند ھذا االستنتاج الواھن ویدحضھ أیًضا، ھو التوافق الطردي الواضح بین نسبة عدد السكان
المھول حالیًا مع ازدیاد حالة االزدھار العلمي واالقتصادي العالمي وتدفق األموال وكثرتھا لدى
الشعوب والحكومات، فلو كانت كثرة السكان تؤدي إلى التخلف الحضاري، لما تقدمت بعض الدول

ذات الكثافة السكانیة العالیة مثل الھند والصین وغیرھا.   
لنأخذ مثاًال آخر بطریقة أخرى على ضرورة وجود المعلّم لتعلیم اإلنسان.. فلو تركنا مجموعة
أطفال حال والدتھم دون تعلیم وال تربیة ودون اعتناء من المحیطین بھم، وافترضنا توفر الحلیب
والماء لھم بشكل ما، فالنتیجة أننا سنحصل على كائنات مسخ أحط درجة من الحیوان في جمیع
شؤونھم وتصرفاتھم عند كبرھم، ألن سبیل االنسان في البقاء على قید الحیاة، یختلف عن سبیل
الحیوان، فاالنسان ال یتعلم إال من خالل التلقین واالكتساب[144]، بینما یمارس الحیوان حیاتھ
نتیجة غرائز محدودة القدرات معجونة داخل فطرتھ منذ فجر التاریخ، وھذه الغرائز توقفت عن
االرتقاء عند حدود معینة لم تستطع تجاوزھا لعدم امتالكھا قوتي العقل والتفكیر[145]. وھذا یفسر
بشكل ما، سبب انقراض الكثیر من أنواع الحیوانات عندما احتاجت إلى مستوى أعلى من التفكیر
واإلبداع للمحافظة على بقاء نوعھا. فمن األمثلة على امتالك الحیوان لطبائع الغریزة، أن یكسر
الطائر وھو ما یزال داخل البیضة قشرتھا دون تعلیم خارجي، وینھض الحصان ویركض حال
والدتھ دون تعلیم، وتخرج السالحف من بیوضھا متوجھة إلى المیاه لتسبح وتعوم ولم یسبق لھا

ّ



تعلّم ذلك من قبل، واألمثلة على ذلك كثیرة، فجمیع الحیوانات تبدأ حیاتھا بالرضاعة والحركة
والسباحة دون تعلیم؛ إال االنسان، فھو عاجز تماما عن رعایة نفسھ إال بوجود راعٍ ومعلم لھ، بل
حتى عملیة الرضاعة ال یتعلمھا في أول والدتھ إال بإرشادات والدتھ وتلقیمھ حلمة ثدیھا، وكما

قالت المؤرخة غیردا:
- (كان ذراعا األم ورعایتھا فحسب تحمي الرضیع من البرد؛ وكان حلیب ثدییھا فقط یمكن أن یقّدم

الغذاء الذي یحتاجھ للبقاء. إن ال مباالتھا أو إھمالھا كانا یعنیان الموت المحتم)[146].
وبالمناسبة، نتذكر قول العالم «جون كیرتشر»:

- (عندما یولد اإلنسان یكون عقلھ صفحة بیضاء ناصعة لم یدّون علیھا أي شيء بعد). وھذا أمر
متفق علیھ، ألن المعلومات تأتي إلى العقل من الواقع المادي المحیط بھ عن طریق حواس الجسد،
فطالما كان الولید البشري حدیثًا في عالمھ، فھو ال یعلم مسبقًا شیئًا عنھ إال بعد التعامل معھ.

وعندما یستطرد بالقول:

- (وأنا ھنا ال أقول أّن عقلھ خال، بل غیر قادر على أداء عملیة التفكیر)[147]. فھنا نجد تناقًضا
واضًحا في فكرتھ، إذ كیف یكون الطفل حدیث والدة، وال یكون عقلھ خالیًا تماًما من المعلومات؟!
إذ ال یعقل أن نفترض اكتسابھ لبعض العلوم وھو داخل رحم أمھ. أما قولھ إن عقل الولید غیر قادر
على أداء عملیة التفكیر، فھذا أمر صحیح وطبیعي، ألن عملیة التفكیر ال تجري إال بوجود (وقود)
أي معلومات أولیة للبدء في التفكیر، وطالما أن عقل الولید ما زال صفحة بیضاء وبكًرا في أول
والدتھ ولم یكتسب من المعارف المحیطة بھ شیئًا بعد، فبالضرورة یكون عاجًزا على التفكیر إال

بعدما تنقل لھ حواسھ ما تستشعره من واقعھ المادي واالجتماعي؛ عندھا یبدأ بالربط والتفكیر.   
لو شبھنا البشریة بتالمیذ مدارس، فسنجدھم بحاجة ضروریة إلى المعلم لینجحوا ویتجاوزوا
مراحلھم الدراسیة؛ وبدون ذلك، لن یتمكنوا من االنتقال لمستویات ذھنیة ومعرفیة أعلى مما ھم
علیھ مھما أعادوا قراءة منھجھم الدراسي المقرر كرات ومرات، وذلك بسبب محدودیة مستوى ما

بین أیدیھم من منھج تعلیمي. یشھد على ذلك الفیلسوف إرنست رینان (1823 ـ 1892)، بقولھ:
- (ال یھذب اإلنسان نفسھ، وال ینال الطالب قسطا من التربیة اذا ما جلسوا مع بعضھم بدون معلم
یلعبون ویضیعون وقتھم، كذلك ال یمكن أن ینبثق عن الجمھور تعقل كاف لحكم الشعب واصالحھ)
[148]. وھكذا ھو الحال مع العقل البشري عموما، فنتیجة عالقتھ بمجتمعھ وبما یحیطھ منذ أول
وجوده، وبعدما مّر بھ من مراحل بدائیة عدیدة وتوقفھ في نھایة كل مرحلة عاجًزا عن تخطیھا إلى
مستوى أعلى منھا، وحینما لم تنجده وتغنیھ محاوالت حث عقلھ الذاتي ومجھوداتھ الفردیة بأفكار
ابداعیة خالل تلك الفترات االنتقالیة المفصلیة، كان البد من تدخل «المعلم»، ومّد یّد العون

الستمرار تقدمھ. ینقل عن الفیلسوف كانط رأیھ:
- (لذلك فّرق كانط بین األشیاء في ذاتھا واألشیاء في ظاھرھا، وبیّن أن العقل غیر قادر على
إدراك األولى ألنھ محكوم بالتجربة ومحدود بحدودھا، وال یستطیع بحث موضوع یتعالى تماما
على التجربة. ثم حتى في موضوعات اإلدراك الحسي یتحدد عمل الذھن بالمقوالت والصور، فھذه



كما أنھا تسمح بتوحید الظواھر ثم تعقلھا، بحیث ال یمكن إدراك العالم بدونھا… فإنھا ـ من جھة
أخرى ـ تفرض على اإلنسان أن یرى التجارب على نحو محدد ومعین… فھي قوالب وأطر تدفع
المعرفة في اتجاھات مرسومة سلفا… بحیث لو فرضنا أنھا تغیرت لتغیّر معھا إحساسنا بالوجود)
[149]. دلیل ذلك ما حصل قدیًما من رحالت علماء مختلف األمم والشعوب إلى مدن العلم
الشھیرة مثل بغداد والقاھرة لغرض التعلّم وكسب المعرفة، وما كان من أمر رحالت فالسفة
الیونان والرومان واإلغریق إلى مناطق الشرق األوسط لذات الغایة. كما أكد على ذلك األستاذ

الیاس بلكا حینما قال:
- (العقل یدخل في عالم من الظلمات بمجرد أن یتجاوز حدود ما ھو تجریبي أو قابل للتجربة)
[150] فیا ترى، من ذا الذي كان یأخذ بید البشریة عموًما في قدیم العصور البدائیة وینقلھم
لمراحل الحقة أكثر رقیًا؟! ومن ذا الذي كان أكثر علًما ومعرفة من غیره لیتولى ھذه المھمة

المفصلیة؟ ال شك أنھ المعلم الممیز.  
إن األمر أكبر من مجرد تجربة أو محاولة تكرار، وأكبر من عملیة تأمل أو تفكیر، كما أنھ بعید
عن تدخل عامل المصادفة. فإذا دققنا النظر واكتشفنا صواب فرضیة (عدم إمكانیة تعلّم االنسان إال
بمعلم)، سنصل لطریق واحد ال ثاني لھ؛ فحسب تسلسل التاریخ التراجعي، یكون المعلم األول ھو
ذلك اإلنسان «الُممیز» المتصل بالقوى الغیبیة العلیا من اآللھة والشامان والمتنبئین، فھم الذین
ساعدوا على تعلیم البشر وكشفوا لھم بالتدریج العلوم المستورة بنقلھا إلى عالم الشھود وكیفیة

التعامل معھا وتطویرھا، وھذا ما بقیت تخبرنا بھ األساطیر وكتب األدیان على مر التاریخ القدیم. 
الھنود الحمر في أمریكا الشمالیة وھم یستعملون الخیل   للنقل بدون عربة حتى وقت قریب 

ومن نافلة القول، أن فكرة اختراع «حجر الرحى»، قد تبدو لبعض القراء فكرة بسیطة في أول
وھلتھا، لكنھا تعتبر من أمھات اإلختراعات العظیمة األولى حینما ظھرت من عالم الغیب إلى حیز
الشھود، ولقد دخل ھذا االختراع بالتدریج إلى كل بیت وقریة واقتنتھ ربات البیوت لیساعدھن في
طحن الحبوب والبذور وتھیئة الطعام مثلما ھو حال األجھزة االوتوماتیكیة في ھذا الیوم. لقد كان
من الصعوبة أن یفكر إنسان باختراعھ من خالل قوى إدراكاتھ الذاتیة وھو على حالتھ البدائیة
الجاھلة، فھو یفتقر للمعارف األولیة من مبادئ الفیزیاء، وال یعرف شیئًا عن أسباب الظواھر
المیكانیكیة، وال بد أن اختراع حجر الرحى قد خضع لذات قانون االستحالة، باعتباره اختراًعا أولیًا
أصیًال، بل ومفصلیًا في تاریخ الحضارات البشریة، حیث یعجز عقل االنسان عن تصّوره دون
وجود من یوحي لھ بمثل ھذه الفكرة، ألنھ ال بد من سابقة علمیة أو معرفیة إلكتسابھا والھدي
بھداھا. ولوال اختراع الرحى ومتعلقاتھ األولیة، لما أمكن التفكیر الحقًا باختراع العجلة الدوارة
ومن ثم اختراع العربة ومن بعدھا السیارة والقطار. فكیف خطرت فكرتھ على العقل البشري

البدائي وھو لم یر من قبل آلـة بھذا الشكل؟!  
ومرة أخرى، قد یعترض البعض وینسب ذلك إلى تكرار التجربة أو إلى مقولة الحاجة أم
اإلختراع[151]. لكن كل ھذه المعاذیر واآلراء یمكن تفنیدھا بسھولة حینما نرى بقاء أمة الھنود
الحمر وقبائل استرالیا وغیرھم من األمم البدائیة حتى وقت قریب یسحبون حاجاتھم وینقلونھا على



عمودین أو وتدین خشبیین بعد شّدھما إلى ظھر حصان تجمعھما قطعة جلدیة كبیرة. فلو كان
باإلمكان اختراع الرحى والعجلة من بنات أفكار العقل المجرد، ألخترعتھا تلك القبائل واستعملتھا
بدال من ربط وتدین إلى ظھر حصان، ألن المفروض بعقل االنسان ودماغھ وأعضاء جسده، أن
تتماثل قواھا المعنویة والجسدیة عند جمیع الشعوب في مختلف أنحاء األرض، وما سبق وابتدعھ
أو اخترعھ إنسان مناطق الحضارات قدیًما، فبالضرورة یتمكن من اختراعھ إنسان المناطق

المنعزلة بأوقات متقاربة نسبیًا.
ولنأتي على تنور الطین أو (الموقد الحجري)، وھو اختراع قدیم آخر، فرغم بساطة منظره
وفكرتھ، إال أنھ یبدو من العجیب تصّور قدرة عقلیة ذلك البدائي الستنباط فكرة عملیتھ المعقدة
المتسلسلة، من زرعھ للحبوب والبذور وجمعھا وطحنھا وعجنھا ـ بعد اكتشاف النار ـ وامتالك
الجرأة لمد یده داخل لھب النار ـ وھو الذي كان یبتعد عنھا ویخشاھا أشد الخشیة ـ لیلصق عجینة
الخبز بجدار التنور الداخلي كي یحصل على خبز طازج یأكلھ. مثل ھذا االختراع المركب، ھو
عبارة عن سلسلة متعددة المراحل من المخترعات الرائعة، فال یمكن الظن أن تخطر فكرتھ على
عقل بدائي بمثل ھذه البساطة بمجرد محاوالت التجربة او المصادفة، لوال وجود معلّم أعلى مرتبة

في قدراتھ العقلیة ساعده على تسلسل اختراع وترتیب مراحلھ المتعددة.

تنور الخبز 
وقد یظن البعض، ان مثل ھذه األمور بسیطة ال ترقى تسمیتھا إلى إبداعات ومخترعات، لكن
علماء الحضارات واالجتماع واألنثروبولوجیا یعتبرونھا من أعظم اختراعات البشریة على
اإلطالق، وما ذلك إال بسبب عدم استنادھا على علوم أولیة مسبقة مھدت الختراعھا، بینما اعتمد
كل ما اخترع الحقًا ـ رغم كثرتھا وتعقیداتھا ـ على ما توفر من علوم وشوھد وسمع من صور
ومعلومات وأجھزة، تناول مخترعوھا مبادئ علومھا المتسلسلة في مراحل زمنیة سابقة،
لیخرجوھا من حیز الغیب إلى عالم الشھود مستندین على خزین قراءاتھم وإبداعات أذھانھم. وكم
ھي أعداد البشر الذین دخلوا أحواض السباحة لالستحمام في قدیم الزمان؟ ومع ذلك، لم ینتبھ
أحدھم لقانون الطفو واإلزاحة ووزن المادة وكتلتھا وحجمھا، إال رجل واحد بعد آالف السنین، ھو
«أرخمیدس»[152]؛ وبالتحقق من شخصیتھ، نجد أن والده كان عالًما فلكیًا كبیًرا، وھذا یعني أن
ألرخمیدس صلة مسبقة بالعلوم والمعارف منذ نعومة أظفاره، ومن الوارد جًدا أن تكون لَبَنات ھذه
المكتسبات المعرفیة األولى، وما قرأه من بحوث علماء سابقین، ھي ما أَسسَّ علیھا أبنیة مكاسبھ
العلمیة، لذلك فھو عالم واسع االطالع والمعرفة بعلوم الفیزیاء والریاضیات والفلك وغیرھا، ولوال

سعة علومھ ومعارفھ واستناده علیھا، الستحال علیھ التوصل الكتشاف ھذا القانون.   
أما العالم الفیزیائي الشھیر اسحق نیوتن، فمن أقوالھ التي یعترف فیھا بأھمیة فكرة تراكم العلوم

وأنھا السبب الرئیس لما توصل الیھ شخصیًا من اكتشافات واختراعات، قولھ:
- (إن توصلت لشيء، فذلك ألني أقف على أكتاف العمالقة). ونقرأ أیضا عن أیام طفولھ وشبابھ أنھ
كان (یتوجھ من فوره إلى غرفتـھ القدیمـة فوق الصیدلیـة، فیمضي سـحابة النھـار فـي قراءة الكتب
التي خزنھا ھناك شقیق الملك السابق، وھو أستاذ مساعد في مدرسة كنغ، أو أن یكتفي باالنتحاء



إلى موضع مریح تحت سیاج الطریق حیث یقرأ)[153]. وجاء عن تراكمات علومھ ودراساتھ
الواسعة أیضا:

- (درس نیوتن في جامعة كامبردج وعاش فیھا ألكثر من أربعین سنة، حاصًال على معونة مالیة
منھا. درس اآلداب والفنون الیونانیة والرومانیة أي في فلسفة أفالطون وأرسطو، والبالغة

والمنطق واألخالق والتاریخ وما شابھ ذلك. وكان علیھ أن یحضر المحاضرات)[154].
إن ضرورة المعرفة المسبقة وعملیة تراكم كمیات العلوم، لھي حاجة أساسیة وجوھریة في سبیل
اإلختراع واإلبتكار، ولنتذكر أیًضا مخترع آلة الطباعة األلماني «یوھان جوتنبرغ»، وھو بدوره
كان رجًال متعلًما وحرفیًا ماھًرا عمل في بدء حیاتھ في صیاغة المعادن الثمینة، وورث المھنة عن
والده، فاستطاع التدرج بفكرة الحفر والنقش على المعادن لینقش علیھا ألول مرة أحرف الكتابة
ویجّسمھا ثم یطّورھا، بعدما انتبھ إلى التصاق صور نتوءات الحروف على باطن أصابعھ وراحة

یده، وبذلك أوجد آلة الطبع بشكلھا البدائي ألول مرة.  
إذن.. لوال اعتماد جوتنبرغ أیًضا على علوم مسبقة سمعھا أو شاھدھا ثم فكر بھا وتأملھا، لما
قدحت شرارة فكرة ماكنة الطباعة في ذھنھ، وھذا ما ألّمح الیھ األستاذ جبرا، حینما ربط بین فنون

ومھن وِحَرف فالسفة اإلغریق وبین إبداعاتھم:
- (لو تأملتم لرأیتم أن الذین یدعوھم اإلغریق بالحكماء السبعة كانوا كلھم تقریبًا أناًسا اشتغلوا في

الحیاة العامة)[155].
ومن المناسب أن نذكر ھنا أن أصل اختراع فكرة الطباعة كان في أرض العراق في زمن
األكادیین والبابلیین عندما اخترع الفنان الرافدي القدیم الختم االسطواني من الطین المفخور
واستعملھ كأختام حكومیة وشخصیة[156]. وھذا یعود بنا إلى فكرتنا الجوھریة حیث ال بد من
توفر المعلم بالدرجة األولى ومن ثم توفر مواد أولیة أو معلومات أو أفكار أو مخترعات مسبقة
تشجع على إنبثاق فكرة جدیدة تؤدي إلى اختراع جدید. ورغم وجود الختم االسطواني منذ آالف
السنین، إال أن طباعة الكتب والصحف والمجالت تأخرت آالف السنین، وما سبب ھذا التأخیر إال
عدم توفر مجموعة من المھن والمخترعات األخرى، مثل صھر المعادن وصبّھا بأشكال ھندسیة
دقیقة، وعدم توفر مسلتزمات الطباعة مثل األحبار واألوراق وماكنات الطباعة والرقائق المعدنیة
(الكلیشھات) واألفالم الحساسة للضوء وآالت التصویر وغیرھا الكثیر خالل تلك األزمنة القدیمة؛
لذلك لم تنبثق فكرة الطباعة المیكانیكیة واألوفست، إال بعدما توفرت كل ھذه المخترعات وتطورت

بالتدریج وبنفس طریقة تراكم العلوم.  
ومن المناسب ذكر شيء عن تدرج العالم االنثروبولوجي «سیر جیمس فریزر»، مؤلف كتاب
الغصن الذھبي الشھیر في كیفیة تعلمھ واكتساب علومھ ومعارفھ. حیث ذكر العالم (تشارلز
داروین) في كتابھ أصل األنواع مقدار المساعدات والتسھیالت التي نالھا فریزر. فلقد تولى رعایتھ

وتعلیمھ وتدریسھ ثالثة من كبار العلماء آنذاك، وأولھم:



- (جورج جیلبرت رامساي، ویعترف فریزر بأنھ یدین لھ في توجیھ تفكیره لعدة سنوات نحو
الكتابات الكالسیكیة القدیمة. والعالم الثاني ھو جون فایتش، أستاذ المنطق والمیتافیزیقا. أما العالم
الثالث فھو األستاذ لورد كلفن، عالم الفیزیاء الذي تأثر بھ منذ عھد تلمذتھ األولى بجامعة جالسجو،
ثم أضاف إلى ھذا كلھ في مرحلة تالیة، اھتمامھ بالدراسات االجتماعیة واألنثروبولوجیة التي یدین
بالفضل فیھا إلى اتصالھ بـ «روبرتسون سمیث»، حین التحق بجامعة كمبردج، كما ساعده للمضي
في ھذا الطریق اتصالھ في الوقت ذاتھ بكتابات العالم البریطاني أدوارد بیرنت تایلور، الذي یلقب
عادة «أبي األنثروبولوجیا البریطانیة». إن طبیعة الحیاة التي عاشھا فریزر في كمبردج والظروف
التي أحاطت بھ والتسھیالت التي قدمتھا لھ ھذه الجامعة تعتبر كلھا مسؤولة بشكل رئیسي إلى حد
كبیر عن اإلنجازات الھائلة التي حققھا في مجال الدراسات األنثروبولوجیة النظریة وبخاصة في
مجال الدین والفولكلور. والواقع أن فریزر كان قد حصل على الشيء الكثیر منذ صباه قبل أن
یلتحق بجامعة جالسجو ذاتھا. فقد وجد في بیتھ مكتبة زاخرة بشتى الكتب ومختلف فروع المعرفة
ال في الدین وحده. فأبوه دانییل فریزر كان یملك متجًرا للعقاقیر والكیماویات في جالسكو ولكنھ
كان رجال واسع االطالع محبًا للقراءة، وكانت لدیھ مكتبة خاصة ممتازة وبخاصة في األدب
االنجلیزي. غیر أن كل ھذا ال یقاس إطالقًا بما وجده في جامعة كمبردج التي قدمت لھ كثیًرا من
المنح الدراسیة لكي ینقطع في مكتبتھا للقراءة واالطالع، ثم منحتھ آخر األمر منحة مدى الحیاة)

.[157]

ولكي ال نذھب بعیًدا، ففي ھذا الیوم ال نجد مكتِشفًا أو مختِرًعا نابًھا، إال واستعان بعدد من المعلمین
والمدرسین وبكتب اإلختصاص وبكثرة القراءة والدراسة وبما یتوفر من العلوم والمعارف
والبحوث في ایجاد اختراعھ أو كتابة مؤلفاتھ، بل وحتى في مجال الشعر وكتابة القصص

والمسرحیات. ولنأخذ على ذلك مثًال:
- تشارلز داروین، مؤسس نظریة التطور وكتابھ الشھیر «أصل األنواع» الذي أصدره (بعد ما
یزید على عشرین عاما من الدراسة)[158]. فلقد كان جّده إراسموس داروین (1731 ـ
1802م)، قد درس في جامعة أدنبرة وكان عالم أحیائي وطبیب وعالم نبات وكاتب وفیزیائي
وفیلسوف ومخترع وشاعر. أما والده (فكان طبیبا معروفا وكانت والدتھ من أسرة غنیة… واتخذ
والده قرارا بأن یصبح ابنھ من رجال الدین، فأرسلھ إلى كامبریدج، للحصول على المؤھل الالزم.
أدى تشارلز واجبھ نحو والده واندمج في الدراسة بغیر حماس واجتاز االمتحانات الالزمة وحصل
على المؤھل. تعرف داروین في أثناء دراستھ بكامبریدج على العدید من علماء النبات والحیوان،
وقرأ الكثیر من الكتب في ھذه المواضیع. وجاءت لداروین فرصة العمر، فقد تقدم لالنضمام
كباحث بدون مرتب إلى طاقم سفینة األبحاث «بیجل» وقـُبل طلبھ. في الجزء األول من الرحلة قرأ

كتابا لعالم الجیولوجیا الشھیر «سیر شارلز الیل»)[159].
ولننتخب مجموعة من أسماء علماء وفالسفة وحكماء ومفكرین ـ ال على التعیین ـ من الذین تعلموا
على معلمین، حیث نالحظھم جمیعًا دون استثناء، قد سبق وقرأوا وتتلمذوا على ید آخرین أو كانوا
أوالد علماء أو واتتھم الفرص المناسبة للحصول على مساعدات مالیة أو منح دراسیة، إن كانت



من شخصیات كریمة محبة للعلم أو من جامعات علمیة أو جھات حكومیة، فال یوجد على األرض
متعلّم قط ـ ال من قبل وال من بعد ـ إال ودرس أو كان ھناك من علّمھ. منھم:

- چـوھان وولفجانج جوتھ «Goethe, jahann wolfgang»، المفكر األلماني الشھیر، فقد
ولد في فرانكفورت في 28 أغسطس 1749، وكان صبیا نابھا تلقى العلم عن والده الذي كان

محامیا وعن مدرسین آخرین[160].
و(ھیربرت سینسر «Spencer Herbert»، عالم انجلیزي، ولد في دربي في 27 أبریل

1820، وكان والده ناظرا لمدرسة ومھتما بشكل كبیر بعلم الحشرات..)[161].
ولنتذكر العالم الشھیر ألبرت انشتاین (1879 ـ 1955م)، ولد في ألمانیا وأكمل دراستھ في

سویسرا ودرس في معاھدھا[162].
والفیلسوف األلماني مانویل كانط (1724 ـ 1804)، كان دائم التواجد في مكتبة الجامعة الملحقة
بالكاتدرائیة اللوثریة و(كثیًرا ما كان كانط یؤمھا للدراسة، وخدم فیھا كأمین مكتبة لفترة من الزمن.
وكان الراعي الروحي لعائلة كانط، فرانز آلبرت شولز، ھو أیًضا رئیس كلیة فریدریك المؤسسة
حدیثًا، وعندما الحظ على ھذا االبن الثاني لعائلة كانط المتواضعة أمارات الذكاء والعبقریة، أتاح
لھ فرصة نادرة للتعلم لم تكن تعطى بالتأكید ألطفال من مستوى الطبقة االجتماعیة لوالدیھ. وفي
الكلیة الفریدریكیة، تعلم كانط الالتینیة، وتعلم أیًضا ما یكفي اللتحاقھ بالجامعة وھو في السادسة

عشر من عمره)[163].
ولوي باستور (1822 ـ 1895م)، عالم الكیمیاء والحیاة، درس العلوم في باریس، وحصل على

الدكتوراه سنة 1847[164].
ونأتي على كارل ماركس (1818 ـ 1883م) الذي درس في جامعة بون ثم في جامعة برلین، ثم

حصل على الدكتوراه في الفلسفة من جامعة فینا، وأمضى معظم الوقت یدرس ویكتب[165].
وجالیلیو جالیلي الشھیر (1564 ـ 1642)، الفیلسوف وعالم الفلك والفیزیاء، ولد في ایطالیا في

مدینة بیزا، ودرس في جامعاتھا[166].
أما أنطوان لورین الفوازییھ، فكان والده محامیًا وأمھ إبنة محامي. حصل على أفضل تعلیم ابتدائي
متاح، ولما حان وقت اختیاره للتخصص، بدأ بدراسة القانون. لكنھ تحت تأثیر صدیق األسرة
الجیولوجي «جیوتارد» على األرجح، التحق بدراسة الكیمیاء في الحدیقة الملكیة، حیث كان

األستاذ «بوردیالن» ھو المحاضر األساسي[167].
أما عن الفیلسوف العظیم أفالطون (427 ـ 347ق.م.)، فنقرأ:

- (ودخل افالطون إلى ھذه الریاضة «الفلسفة» التي كانت أشد خشونة من المصارعة. وراح تحت
رعایة سقراط وارشاده ینتقل من مجرد النقاش إلى تحلیالت دقیقة ومحادثات مثمرة، وأصبح
مشغوفًا بالحكمة وبمعلمھ سقراط، واعتاد أن یقول أشكر ّ� الذي خلقني یونانیًا ال بربریًا، حًرا ال



عبًدا، رجًال ال امرأة، ولكن فوق الجمیع أنني ولدت في عصر سقراط… سافر في عام «499
ق.م.» والواقع اننا ال نستطیع أن نقول أین ذھب في رحلتھ، ویبدو أنھ قد سافر أوًال إلى مصر
وتأثر عندما سمع من طبقة الكھنة التي كانت تحكم مصر یومئذ أن الیونان دولة وضیعة تنقصھا
التقالید الثابتة والحضارة العمیقة، وكان فالسفة النیل في ذلك العھد ال یعیرون الیونان أھمیة بالغة
أو اھتماًما جدیًا… إن ذكریات ھذه الفئة المثقفة المستنیرة التي كانت تحكم شعبًا زراعیًا ساكنًا
بقیت حیّة في تفكیر أفالطون، ولعبت دوًرا في كتابتھ عن الدولة الفاضلة المثالیة. ثم أبحر إلى
صقلیة وایطالیا، وھناك التحق لفترة من الزمن في المدرسة أو المذھب الذي أنشأه فیثاغورس…
لقد تجول اثنتي عشر سنة مرتشفًا الحكمة من كل نبع ومنھل، وجالًسا في كل كعبة ومزار، متذوقًا
كل شریعة وقانون. وقد ذكر البعض أنھ ذھب إلى فلسطین وانعجن فترة من الوقت في طینة
األنبیاء الذي كان معظمھم من االشتراكیین، وإنھ شق طریقھ إلى ضفاف الغانج وتعلم التفكیر

والتأمل من الھندوس)[168].
والفیلسوف اإلغریقي أرسطو العظیم (384 ـ 322 ق.م.)، كان أبوه طبیبًا شھیًرا. ذھب في
السابعة عشر من عمره إلى أثینا لیتتلمذ على الفیلسوف العظیم أفالطون. ولعل أرسطو قد تعلم
المالحظة والبحث من والده. وتعلم التأمل والتفكیر الفلسفي من أستاذه أفالطون[169]. كان موقف
أرسطو غائیا ـ أي أنھ كان یؤمن بأن العالم محكوم بغرض معین ـ وكان یفسر الظواھر في ضوء
الكیفیة التي تحتل بھذا ھذه الظواھر مكانھا ضمن خطة عامة. كان ھذا المنطق الدیني متناغًما مع

الالھوت العبري، ثم من بعد ذلك الفكر المسیحي والفكر اإلسالمي[170].
أما فیثاغورس فقد ولد على جزیرة في بحر إیجھ، تمرس في تعالیم الفالسفة األیونیین واطلّع على
الریاضیات البابلیة والمصریة خالل رحالتھ. وقد دفعھ ھذا المزیج من المؤثرات إلى جماعة سریة

نذرت نفسھا للتفكیر الریاضي والتأمل الدیني[171].
ونأتي على الراھب األلماني مارتن لوثر (1483 ـ 1546م)، مؤسس مذھب البروتستانتیة، درس
في جامعة وبتشجیع من والده درس القانون، ثم حصل على الدكتوراه في الالھوت أي في الشریعة

المسیحیة من جامعة فیتنبرج ثم عمل مدرًسا لھا[172].
ونیكوالس كوبرنیكوس (1473 ـ 1543م)، فلكي بولندي شھیر، درس في جامعة خاركوف،
ذھب إلى ایطالیا وتخصص في دراسة الطب والقانون في جامعتي بولونیا وبادوا، حصل على
دكتوراه في التشریع من جامعة فرارا، أمضى وقتًا طویال في ھیئة تدریس كاتدرائیة فروانبرج.
درس أعمال الفیلسوف اإلغریقي أرستارخوس ووجده یقول بأن األرض وبقیة الكواكب تدور حول

الشمس. بمعنى أنھ اقتبس فكرة مركزیة الشمس من عالم آخر سبقھ بثالثة عشر قرنا[173].
وننحو إلى جیمس وات (1736 ـ 1819م)، مخترع اآللة البخاریة، فقد تلقى تدریبھ عند صانع
لألدوات، وكانت لھ صداقة قویة مع الفیزیائي جوزیف بالك، واعتمد في تطویر اختراعھ على ما

اكتسبھ من علوم سابقیھ، مثل توماس ساندي ومخترع انجلیزي اسمھ توماس نیوكر[174].



ونمرُّ على الفیلسوف ابن رشد:
- (فھو الفیلسوف الوحید في أسرة من الفقھاء والقضاة، كان أبوه قاضیًا، وكان جده قاضي القضاة

باألندلس. نشأ بقرطبة وتعلّم الفقھ والریاضة والطب)[175].
والفیلسوف ماركوس «شیشرون»، ولد عام 106 ق.م. قضى المرحلة األولى من حیاتھ في
مدارس روما، ثم رحل في طلب العلم خارج وطنھ، جریًا على سنة أبناء أرقى الطبقات في روما،
وأصاب حًظا وافًرا من ثقافة الیونان والرومان معا، وحذق الیونانیة. كان كلفا بالعلم والفلسفة، فلما
بلغ السادسة عشرة من عمره، قدمھ والده إلى «سكایفوال» أحد المشتغلین بفن العیافة لیتلقى على
یده القانون الروماني، ویفید من ثقافتھ الغزیرة وولع بدراسة الفلسفة منذ صغره، فتلقاھا على ید
أساتذة من األبیقوریین والرواقیین وأتباع األكادیمیة الجدیدة.. فإذا قذفت بھ تیارات السیاسة بعیدا

عن محیطھا، ألقى بنفسھ في أحضان الكتب والتمس منھا السلوى والعزاء[176].
وقبل أن نختم الكالم، نتذكر الفیلسوف أبیقورس، فرغم أنھ أنكر تعلّمھ عن غیره:

- (كان تلمیذًا ثائًرا یدعي في إحدى رسائلھ إلى أوریلوك أنھ لم یكن لھ أي معلم، على الرغم مما
یدین بھ لدیمقرطس)[177]. إال أن المشھور عنھ (كان والده یمارس مھنة التدریس)[178]. وھذا

یفند إدعائھ.  
لنتوقف برھة عند ھذا اإلدعاء غیر المنطقي ونقّدر مدى تأثیره على سمعة فیلسوف مثلھ، ولنتصّور
مقدار حجم ما ألحقھ من تأثیر سلبي على عقول كل من استوثق كالمھ، فكم من نفس موھوبة
وعقلیة لّماحة داخلھا الشك والریبة في قدراتھا الذاتیة وأحجمت عن تقدیم أي مشاركة أو مساھمة
أو مخترع تستفید منھ البشریة حینما تأثر بفكرة أبیقورس وظن أن العبقریة والذكاء ھي َملَكةَ نادرة

وھبة ذاتیة یختص بھا بضعة أفراد ال غیرھم ال یمكن اقتباسھا بالتعلیم؟  

وھذا فرنسیس بیكون (أعظم عقل في العصور الحدیثة)[179]، والده السید نیقوالس بیكون، الذي
كان في العشرین سنة األولى من حكم الملكة الیزابیث حارًسا للختم الملكي األعظم… وكانت أمھ
السیدة آن كوكي عدیلة السیر ولیام سیسل لورد بورغلي أمین خزینة الملكة الیزابیث، وكان من
أعظم الرجال سلطة وقوة في انكلترا. كان والدھا المعلم األول للملك وارد السادس. وكانت ھي
نفسھا عالمة بلغات كثیرة ومعلمة الھوت. وجعلت من نفسھا معلمة البنھا، ولم توفر وقتًا في تعلیمھ
وتثقیفھ. ولكن عصر الملكة الیزابیث كان المربي الحقیقي والمعلم الرئیسي لعظمة بیكون. أرسل
بیكون عندما بلغ الثانیة عشرة من عمره إلى كلیة الثالوث في جامعة كمبردج حیث بقي فیھا ثالث
سنوات، وعلى الرغم من كونھ یافعًا في السادسة عشرة من عمره، فقد عرض علیھ وظیفة مع

السفیر االنكلیزي في باریس[180].
من خالل األمثلة واألدلة التاریخیة والمقاییس العقلیة السابقة، یتضح أن مبادئ العلوم المكتسبة، ھي
األساس فیما ظھر من مخترعات وعلوم قدیًما وحدیثًا، ولو تعمقنا وتدرجنا في ماضي الزمان،
لوصلنا إلى تلك المرحلة التاریخیة الخالیة من العلوم والمعارف تماًما، حیث الجھل المطبق النسان

ّ



الغابات والصحارى والسھوب. فمن علّم ھؤالء آنذاك وھم لم یشاھدوا ولم یسمعوا ما یدلھم على
أي معلومة علمیة أو خطوة حضاریة، إال أن یكون إنسانًا ممیًزا.! 

من ھذا، یمكن القول إن االنسان في أي مرحلة من مراحل وجوده على األرض، كان عاجز تماًما
عن اختراع أو اكتشاف شيء جدید إال بعد الحصول على معونة أو استعانة من شخص أذكى أو
أعلى مرتبة منھ في درجتھ العلمیة أو المعرفیة، فجمیع االختراعات واالكتشافات، كان سببھا التعلّم
المسبق مما توفّر من كمیات العلوم والمعارف والصنائع داخل المجتمعات، وھذا یعیدنا بالتدریج ـ
مرة بعد أخرى ـ إلى المعلم األول في نھایة حلقات سلسلة تعلّم االنسان. فالعقل والمنطق یقوالن
باستحالة إبداع أي نظریة علمیة أو إیجاد أي إختراع أو ابتكار، إال إذا استند مسبقًا على مقادیر
كافیة من كمیات العلوم، ألن الجھالء والعامة من البشر ال یبدعون وال یخترعون، ولو كان ذلك
ممكنًا، لكان أول من توصل الكتشاف قانون الجاذبیة أو دوران األرض حول الشمس، جماعات
البدو الرّحل أو رعاة الماشیة أو الفالحین والزراع والحطابین أو البحارة وصیادي األسماك في
قدیم الزمان، ألنھم كانوا دائمي النظر منذ مالیین السنین إلى عملیة سقوط الفواكھ من أشجارھا
وطلوع الشمس وغروبھا؛ والكتشف كثیر من عامة البشر قانون الطفو واخترعوا علم الفلك

والتنجیم ورتبوا التقاویم السنویة واألزیاج الفلكیة. 
أما الرد على كیفیة تفسیر ما نجده الیوم من مخترعات واكتشافات ونظریات ال حصر لھا، والقول
إن مخترعوھا أوجدوھا من العدم وأظھروھا من بنات أفكارھم المجردة ولم یكن ذلك نتیجة تراكم

كمیات العلوم ألنھ لم یكن لھا مثیل من قبل؟ فالجواب:
- إن مثل ھذا الرأي والتصّور ال یرقى عن مجرد وھٌم تام، إذ أن ھؤالء المخترعون قد اعتمدوا
بالتأكید على دراسة ما توفر من علوم وأبحاث خضعت لذات المقاییس والقوانین الشرطیة السابقة،
فما من جھاز أو اختراع أو فكرة ابداعیة، إال وسبقتھا قراءات وبحوث وعملیات مراقبة وتفحص
وتجارب في مجاالت العلوم المتعلقة بذات الشأن، فكانت ھي السبب المباشر في تراكم كمیات
المعارف المتخصصة في عقول المكتشفین او المخترعین المعاصرین مھدت لھم سبل االختراع.
فال یوجد ُمخترع على وجھ األرض بین جمیع األمم وفي جمیع األزمان والعھود، إال وسبق أن قرأ

ودرس في ذات إختصاصھ.  
نعود للمفكر جون كیرتشر حینما قدم مجموعة أمثلة جمیلة تؤید فكرة ھذا البحث في عجز العقل

البشري على اإلبداع واالختراع إال بمساعدة معلّم، قال:
- (إذا لم یدخل المعدة أي طعام، ال یمكن أن تكون ھناك عملیة ھضم. وإذا لم تدخل الدماغ أیّة
مستقبالت حسیة، فال یمكن أن یكون ھناك فكر… ال توجد صور فكریة في الدماغ إال تلك التي
یوجد لھا مقابل في مكان ما من العالم الخارجي. بمعنى آخر، كافة األفكار، مھما كانت معقدة أو
غامضة، لھا مصادر مادیة خارجیة، ویجب أن تكون مادیة في أصلھا. ال یمكن أن ینبثق الفكر من
أي شيء إال المادي. وال یمكن أن ینبثق من ال شيء… إذا رأیت كابوًسا وكنت تحلم بفیلة ذات
أجنحة خضراء، أو أیّة خیاالت وأحالم من أي نوع كانت، ومھما كانت خیالیة، فیمكنك أن ترجع
جمیع ھذه الصور الفكریة المركبة إلى مصادرھا المادیة. في الحقیقة، من المستحیل التفكیر في أي
شيء لیس لھ مصدر مادي. لم یكن ھناك أي فكر في عقل اإلنسان سوى ذلك الذي یمكن إرجاع



أصلھ إلى الطبیعة ذاتھا. ال یمكننا التفكیر بال شيء. حاولوا ذلك وانظروا بأنفسكم إلى أي مدى
ستبلغون. فالشيء الذي ال یدخل إلى العقل ال یمكن استحضاره منھ. فإذا أردنا أن نمتلك معرفة
حول موضوع معیّن علینا أن نعود إلى مصادره المادیة ورصده بحواسنا، أو علینا الرجوع إلى
الكتب أو وسائل أخرى لتحصیل تلك المعرفة التي عمل آخرون قبلنا على تحصیلھا ومراكمتھا
باستخدامھم لحواّسھم وتسجیلھا في الكتب. ینبغي أن یتّضح أمام ناظرّي كل إنسان یمتلك ذّرة ذكاء

أو عدم تحیّز، أّن البیئة المادیة ھي أساس ومصدر جمیع األفكار)[181].
نعم إن جمیع االكتشافات واالختراعات على مّر التاریخ، وجدت بسبب تراكم معلومات من سبقھم
ومن خالل تحصیل وتجارب القدماء العلمیة، وكما قال الطبیب اإلغریقي سكستوس الذي عاش في

نھایة القرن الثاني بعد المیالد:
- (ال یوجد شيء یمكن تعلیمھ أو تعلمھ، وأنھ ال یمكن لنا أن نتعلم شیئًا إال ما سبق أن عرفناه)
[182] وكما ذكر الفیلسوف أفالطون نقال عن لسان أستاذه سقراط بخصوص االستناد على تراكم

المعرفة السابقة حینما أشار:

- (إن ھناك مذھب قدیم یقول..)[183] فھذه العبارة تشیر إلى سابق المعارف. وكذلك حین تأكیده
على عملیة االقتباس من األقدمین حینما قال:

- (وتلك الفكرة كانت سائدة في الفلسفة الطبیعیة قبل سقراط)[184]. فعندما ینقل سقراط علوًما عن
سابقیھ من الفالسفة، یمكننا تصور قدم علوم األولین أوًال، وثانیًا، نعلم إن المعارف لم تبدأ منذ عھد
قریب زامن عصر اإلغریق او الیونان، بل سبقتھم حضارات علمیة كثیرة ال بد أنھم استمدوا
بعض معارفھم منھا. وإذا تعمقنا أكثر، لوجدنا أن بعض المؤرخین ینسب للحضارة السومریة ـ
وھي من أقدم حضارات البشر ـ اقتباسھا علوًما وفنونًا ممن سبق لھم االستقرار في أرض

الرافدین. فلقد جاء عن الدكتور ھاري ساكز:
- (من الطین بنى السومریون حضارتھم، وعلى الطین بشكل ُرقم كتبوا فاستطعنا أن نرى الماضي
إلى بدایة 5000 سنة تقریبًا التي تفصلنا عن االستیطان السومري األصلي. لم یكن جنوب العراق
خالیًا حین وصل السومریون. فقد وجدت قرى مزدھرة، أصبح بعضھا أساس مدن سومریة الحقة.
ویبین علم اآلثار إن القادمین الجدد تبنوا كثیًرا من تقنیات بناء الشعب الموجود قبلھم وزراعتھم

وریھم، ولو أنھم ادخلوا أو ابتكروا وسائل وتقنیات لم تكن موجودة سابقا في البالد)[185].
ولألستاذ «طھ باقر» رأي موافق لما ورد عن ضرورة استناد تدرج العلوم وتنامي المعارف على
أسس علمیة مسبقة وخبرات قدیمة ناجحة الستمرار توالي تناقل علوم األمم وسبل تطویرھا

ورفعتھا أثناء مجمل عمر االنسان، حینما قال:
- (ومع ھذا القدم الواغل، فإن السومریین لم یتصوروا أنفسھم محدثي عھد في المدنیّة والحضارة،

بل كانوا ینظرون إلى أنفسھم بصفتھم ورثاء ماض بعید مجید)[186].



إن الغایة من ھذا الفصل، ھي التوغل في أعماق مجاھل التاریخ للوصول إلى بدایات نھضة الذھن
البشري وظھور الوعي واإلدراك عند البشر قبل مالیین السنین، وتصحیح مفاھیم الفرضیات
الوھمیة المطلیة بصبغة العلم. فما سقناه من أمثلة، وھناك الكثیر غیرھا ـ یمكن للقارئ الكریم
المتفحص استنباطھا بنفسھ ـ تبرھن بالقطع والجزم على أن أي اكتشاف أو اختراع ألي فكرة أو
جھاز أو آلة أو علم جدید، بل وأیة معلومة بكر مفصلیة، البد وأن سبقھا تراكم معرفي في ذات
المجال أو في مجـاالت أخرى من ذات العالقة بقدر مقدور. وما یؤكد ذلك أیًضا، ما نجده من حالة
ركود البدو والرعاة والقرویون العلمیة والمعرفیة المنعزلین عن مجریات الحضارة في قراھم

وقصباتھم النائیة وأحوال معیشتھم المتأخرة حتى ھذا الیوم. 
من ھذا یتضح أن ھناك حلقة جوھریة مفقودة في تاریخ االنسان، لم توضح كیف بدأ تعلیمھ وكیفیة
أقدامھ على اختراع أولى أدواتھ وآالتھ ومبتكراتھ البدائیة والحجریة التي كانت ھي األساس في
تقدم تقنیتھ. فلقد حاول الفالسفة وعلماء االجتماع والحضارات، إیجاد تفسیر علمي لھا، إال أنھم
أخفقوا وذھب كًال منھم في اتجاه مختلف، ولم یقدموا رأیًا متفق علیھ، مما حدى ببعض الطبیعیین
في نھایة األمر، تخطي ھذه العقبة الكأداء وتجاھلھا أو نسبتھا إلى عامل «الصدفة» أو مبدأ
«الحاجة أم اإلختراع»، أو ترك حلولھا ألجیال علماء المستقبل. یؤید ذلك المفكر ولیام ھاولز

بقولھ:
- (إن عملیة اكتساب «اإلنسان» المبكر جًدا للثقافة البد أن تكون قد تمت بالتدریج المتناھي ولیس
عن طریق الوثبة أو الطفرة؛ كما أنھا كانت مجردة تماما من كل إدراك أو تفطن واضح للفوائد
التي كان یمكن اجتناؤھا، حتى ولو كانت تلك الفوائد ذاتھا حافًزا كبیًرا على استمرار العملیة)

.[187]

إن االنسان بحاجة لمن یعلمھ ویقوم على تربیتھ طوال مدة وجوده، إذا كان ذلك في ھذا الیوم أو
مستقبًال أو في قدیم الدھور، وأنھ ال یتعلم من تلقاء نفسھ (فالبیئة تضع في العادة حدوًدا ال تستطیع
الثقافة تخطیھا ما لم تتطعم بتغییرات جذریة تأتیھا من الخارج)[188]. وبھذا ال بد من وجود
مصدر خارجي، تعلّم االنسان القدیم منھ ما لم یعلم، ومھما بحثنا فلن نجد في كتب التاریخ والتراث
والحضارات واألساطیر وقصص الشعوب القدیمة غیر ذكر أسماء اآللھة/األنبیاء (الرجال
الممیزون) من فعلوا ذلك، وھذا لیس بسّر یذاع، حیث نجد علماء الحضارات واألدیان یعترفون ـ
بشكل من األشكال ـ أن مبدأ ظھور العلوم كان في أساسھ من رجال الدین والكھنة والسحرة

والشامان والمتنبئین، دون أن یضعوا ھذه المعلومة موضع التمحیص.  
نأتي اآلن على آراء بعض العلماء ممن أیدوا نظریة (ال تعلیم بدون معلّم)، فھذه النظریة كما
الحظنا قد سحبتنا إلى أول تاریخ ظھور البشریة قبل مالیین السنین. ولكن لنأخذ شؤون الحضارات
القریبة. إن الظن بأن شریعة حمورابي (1792 ـ 1750ق.م.) كانت من أوائل الشرائع التي
ظھرت على األرض، ھو أمر ال یؤیده التاریخ، حیث نجد ما ھو أقدم منھا، مثل تشریعات الملك
أورو والملك اورنمو[189]، ومن الوارد جًدا أن ھناك أقدم وأقدم من ھذه الشرائع والقوانین في
العراق أو في بقیة أرجاء األرض بمقاییس مختلفة لم یكتشفھا علم اآلثار الحدیث بسبب تأثیر



عوامل الطبیعة من تآكل وإندثار، بل وقد یمتد زمن تلك الشرائع المختفیة إلى ما قبل حقبة اختراع
الكتابة بأزمان بعیدة، حینما كانت العلوم تنقل شفاھة وبالتلقین، ومن الوارد ـ كما ثبت تاریخیًا ـ أن
الشعر المغنى واألساطیر والمأثور الشفھي، كانت من وسائل نقل العلوم والتراث بین األجیال

والمجتمعات القدیمة حیث كان االستظھار ھو السبیل الوحید لنقل معارف الشعوب وتراثھا.  
عندما یؤكد الفیلسوف توینبي على وجود شرائع وقوانین سابقة لشریعة حامورابي مقاربة لھا بالقوة
والمتانة، فبھذا یمكن االستدالل على احتمال وجود قوانین لشرائع قدیمة ـ قد تكون أقل تنظیًما وقوة

ـ ولكنھا كانت موجودة وعمل بقوانینھا بالفعل. یؤید ذلك أورده:
- (تم تجمیع القوانین في االمبراطوریة السومریة «وھي ما كانت تعرف بمملكة األركان األربعة»

في وقت مبّكر، تحت إشراف األباطرة السومریین في عاصمتھم أور. وقد تبین أن  
ھذا التجمیع ھو أساس عملیة التجمیع التي توالھا فیما بعد حمورابي البابلي الذي استعاد
االمبراطوریة السومریة. ولقد كشف عالم اآلثار الغربي الحدیث ج.دي. مورجان ھذه المجموعة

في عام 1901م)[190].
رغم إن ما سبق االستدالل بھ كان من آثار زمن حضارات الكتابة قریبة العھد ـ حیث لم تكشف لنا
اآلثار أدلة على وجود شرائع وقوانین موثقة قبل عصر الكتابة ـ إال أن الغایة من االستشھاد، ھي
االشارة إلى أن مثل ھذه المكانة العلمیة في مجال تشریع أحكام القوانین المختلفة، ال بد وأن سبق
واستندت على مستویات علمیة وخبرات فاعلة متقاربة وتجارب حیاة شعوب تسلسلت بقوتھا
وسعتھا وتطبیقاتھا تراجعًا وضعفًا كلما توغلنا في عمق التاریخ بُعًدا، حتى نصل إلى مراحل
االنسان الجاھل البدائي الذي عاش على الطبیعة البكر مثل بقیة الكائنات قبل مالیین السنین، وإال
فالمنطق یقضي باستحالة ظھور مثل ھذه القفزات العلمیة الرفیعة في األلف الثانیة أو الثالثة قبل
المیالد أو ما سبقھا دون المرور بالتدرج العلمي والتسلسل المعرفي وتراكم الخبرات طویل العھد،
كما جئنا على تأیید ذلك من قبل كثیر من الحكماء. وكل ما یمنع اثبات ذلك أو التأكد منھ، ھو
ضعف أو عدم بقاء أدلة مادیة أثریة لتلك األحقاب المجھولة. نعم ان آثارھا وشواھدھا المادیة قد
اختفت عن األبصار، لكنھا واضحة المعالم للعقل والبصیرة، إذ البد أن یكون ھناك تسلسل في رقي
المجتمعات ووجود معلم وراء كل متعلم، حیث ال یعقل أن یحدد العلماء أعمار ظھور الحضارات
بھذا الوقت القریب (عشرة ألف سنة قبل المیالد)[191]، ویترك تاریخ البشریة القدیم بمالیین
سنینھ دون تقدیم أي دور أو دلیل واضح على مساھمات األقدمین في تقدم األمم مھما كان بسیًطا،
فعلوم القدماء التي توارثتھا أمم الحضارات في الطب والصیدلة والزراعة والفلك والتنجیم

والریاضیات، كانت علوم ال یستھان بھا؛ لكن السؤال ھو:
- ماذا كان یفعل االنسان قبل عشرة آالف سنة؟ ھل كان یرعى ویتجول في الصحارى والبراري
والغابات مثل بقیة الحیوانات؟ أو ھل نزل علیھ الوعي والعقل فجأةً وبدأ یوجد العلوم والفنون
والمخترعات؟ فلو كان تحدید بدء ظھور العلوم والمخترعات في العصر الحجري الحدیث
صحیًحا، لكان ذلك أمًرا محیًرا! فماذا حصل حینئذ لینقلب االنسان بشكل فجائي من حالة الطفولة
والھمجیة والبدائیة إلى حالة شبھ ناضجة ویبدأ بتأسیس العلوم والمخترعات ویتھیأ لدخول مرحلة



حضارات الكتابة؟ لذلك عندما نقرأ تحدید العلماء ألزمان بدایة المخترعات ببدایة العصر الحجري
الحدیث، نجده أمًرا غریبًا ملفتًا للنظر والتفّكر، إذ ال بد وأن یكون قبل ذلك تدرج نزولي متسلسل
في المكتسبات العلمیة والمعرفیة، وإال فسیكون ھناك تفسیر آخر وھو حصول أمر كوني قاھر
(مادي أو معنوي) زلزل رتابة ذلك التسلسل في تدرج ظھور علوم البشریة ونباھة عقولھا[192].

في مقام آخر، یؤید الفیلسوف ابن خلدون شرط ظھور الصنائع البسیطة األولى (االختراعات) على
أساس حتمیة تراكم العلوم والمعارف المسبقة بتوالي األزمنة ویؤكد على حتمیة تدرجھا المطرد في

الزیادة والنمو، لكنھ یربطھا كعادتھ باستنباطات الفكر البشري، حینما قال:
- (ثم إن الصنائع منھا البسیط ومنھا المركب. والبسیط ھو الذي یختص بالضروریات، والمركب
ھو الذي یكون للكمالیات. والمتقدم منھا في التعلیم ھو البسیط لبساطتھ أوال، وألنھ مختص
بالضروري الذي تتوفر الدواعي على نقلھ فیكون سابقًا في التعلیم ویكون تعلیمھ لذلك ناقًصا. وال
یزال الفكر یخرج أصنافھا ومركباتھا من القوة إلى الفعل باالستنباط شیئًا فشیئًا على التدریج حتى
تكمل. وال یحصل ذلك دفعة، وإنما یحصل في أزمان وأجیال، إذ خروج األشیاء من القوة إلى

الفعل ال یكون دفعة ال سیما في األمور الصناعیة فال بد لھ إذن من زمان)[193].
كما یحدد األستاذ فتوحي أزمان ظھور المبتكرات العلمیة خالل عصر حضارات الكتابة، فیقول:

- (أن العلوم التي تشكل حجر الزاویة في حیاتنا المعاصرة إنما قد ابتكرت وتطورت خالل ما یزید
على خمسة آالف عام ق.م.)[194]. إن مثل ھذا التقدیر الزمني المحدود، إنما ھو للداللة على
أھمیة طول فترات األحقاب واألعصار كي تتطور معھا العلوم والمعارف بالتدریج، وال یعني ذلك

بالضرورة تقدیًرا زمنیًا دقیقًا، بل ھو تقریبي قد یمتد لیتصل بما سبقھا من عصور حجریة قدیمة.  
ویشارك فراس بالقول:

- (ولقد أثبتت الدراسات الیوم، أن أرض سومر لم تكن خالیة من السكان قبل قدوم السومریین، بل
كانت مسكونة بأقوام سامیین، ذوي لغة وثقافة سامیة ال نعرف عنھا الكثیر وال نعرف ماذا أعطت

للغزاة اآلسیویین)[195].
مثل ھذه اآلراء التاریخیة والعلمیة والعقلیة، تؤكد على وجود حضارات قدیمة سبقت ظھور أمم
حضارات الكتابة بأزمان قدیمة جًدا، كان لھا مستویات علمیة توافق أزمانھا. لكنھ ومھما كان
مستوى علّوھا ورفعتھا، فال بد وأن تسلسلت في قِدمھا تراجعًا إلى زمن إنسان الكھوف والمغارات
وما قبلھ حیث االنسان البدائي الھمجي الجاھل تماًما. ومع ذلك، فھذا ال ینفي وجود طفرة علمیة

حدثت في بدایة العصر الحجري الحدیث مھدت لظھور حضارات الكتابة. 
لقد قدر علماء الجیولوجیا عمر (الفترة غیر الجلیدیة الرابعة ـ الھولوسین) بقرابة 12,000 سنة،
وھي ذات الفترة التي ینسبون لھا ظھور االنسان العاقل ومعرفتھ الزراعة في الثلث األول منھا.
وھنا یجب التفریق بین االنسان العاقل ومسألة االختراع، ألن ھناك كثیر من العقالء یعیشون الیوم
حیاة بدائیة في القرى واألریاف دون تقدیمھم أیة مخترعات، ألن المخترعات مسألة مرتبطة بتراكم
العلوم. وبھذا یفترض ضرورة وجود مجامیع لحضارات بشریة أخرى عاقلة سبقت ظھور



«حضارات االستظھار»، حیث ال یمكن االستغناء عن حتمیة حالة التدرج العلمي ودور عامل
االستمراریة وتراكم العلوم في توالي انتقال المعارف بین البشر األوائل، فكل أمة تستمد وترتكز
في معارفھا على علوم ومعارف من عاصرھا أو سبقھا من األمم، ثم تضیف إلیھ علومھا
ومبتكراتھا. فحضارات وادي الرافدین اعتمدت حتًما على ما سبقھا من حضارات بدائیة ـ إذا كانت
من نفس المنطقة أو من مناطق أخرى مجاورة ـ ثم أثرت الحقًا في حضارات الفراعنة والفرس
والرومان واإلغریق التي أثرت بدورھا في حضارة الھند والصین والشرق األقصى، كذلك ما كان
من تأثیر الحضارة اإلسالمیة على حضارة أوروبا وغیرھا خالل عھودھا المظلمة. وھكذا كانت
جمیع الحضارات تتأثر واحدتھا بعلوم األخرى لدرجة أنھ یمكن القول بعدم وجود حضارة نقیة مئة
بالمئة ألمة من األمم، فعملیة ظھور الحضارات تعتمد في األساس على تراكم وتناقل العلوم

والمعارف وتالقح أفكار جمیع البشر[196].
لیس من الحكمة أو اإلنصاف وال من سبل البحث العلمي المنّزه، أن یدفعنا التعصب ضد األدیان
عموما، أو ضد تصرفات أتباعھا خصوًصا، إلى نكران دور «االنسان الممیز» أو التغاضي عن
دور الذین وصلتنا أخبارھم وأدوارھم التاریخیة مھما كانت ضبابیة وغیر واضحة المعالم، مثل
مردوخ وبعل وجلجامش وتموز وعشتار واخناتون وشیفا وإدریس ونوح ویونس وكونفوشیوس
وبوذا ومن سبقوھم بعشرات األلوف من السنین من المتنبئین والشامان والبدد وغیرھم من الذین لم
یأت علماء التاریخ المحدثین على ذكرھم، ال لسبب سوى صلتھم باألدیان، فبخسوا أدوارھم
وشاحوا بوجوھھم عن أعمالھم ومشاركاتھم العظیمة ونسبوا أصالتھا تعسفًا إلى عامل الصدفة أو
الحاجة أم االختراع أو التفكیر البشري المجرد أو إلى آلھات وطواطم وھمیة خرافیة، باعتبار أن
مفاھیم العقل المادي ترفض مساھمة األدیان ورجالھ في إیجاد العلوم األولیة األساسیة وال تتقبلھا.
أما إذا لزم األمر لذكرھم، فیتعاملون معھا بطریقة تدخل في عقول األجیال متاھات وأحاجي
توصلھم إلى نتائج خطیرة مشوھة وكأنھا مجرد تراث تاریخي وقصص مسلیة ال قیمة علمیة لھا.  

لقد كان ھؤالء الرجال الممیزون علماء حقیقیون خلد التاریخ ذكراھم، ظھروا قدیًما في كل وقت
ومكان لمد ید العون لمجامیع البشر في كل بقعة من بقاع االرض لحثّھا على سلوك سبل العلم
واألخالق واألعمال النافعة ورعایة القانون والصالح العام وتخطي ما واجھ تلك األمم القدیمة من
عقبات علمیة واجتماعیة كلما كانت تتوقف في مسیرتھا الحضاریة، فما كان بمقدور البشر اجتیاز
جمیع تلك العقبات الفكریة بمجرد االعتماد على عقولھم لوال مساعدة تلك النفوس العظیمة. وإال..
فمن أین لالنسان البدائي ذلك التصّور المستقبلي المسبق لنتائج تجاربھ العلمیة أو الفكریة المعنویة
التي لم یكن باستطاعتھ استنباطھا أو التعامل معھا لوال أن تعلّم من معلّم شجعھ على سلوك سبیل
العلوم؟ فلو عللنا سبب ظھور تلك التطورات االجتماعیة والقفزات العلمیة بمثل ھذه اإلطروحات
البسیطة، أعني «قدرات العقل البشري الذاتیة أو عامل الصدفة أو الحاجة»، لما حار المفكرون

والفالسفة بجواب السؤال:
- كیف تعلم االنسان األول، ولماذا فكر وبحث عن التطور وبالتالي تمیز عن الحیوان بعقلیتھ

المبدعة؟ كما قال الدكتور حسین:



- (فقد شغل بال المفكرین عامة، ومن بینھم علماء االجتماع والجیولوجیا بصفة خاصة، سؤاال
محیًرا، وھو:

- كیف نشأت ثقافات حضارات العالم وكیف تطورت؟)[197]، فبقاء ھذا التساؤل دون جواب،
یعني في حقیقتھ، أن ما یقدمھ علماء الطبیعة المعاصرون من فرضیات، ما زالت إجابات مجانبة
للصواب أو غیر كاملة، والباحث في تاریخ تطور علم األنثروبولوجیا یرى بوضوح تلك الطفرة
العلمیة الكبرى بین عقلیة إنسان ما قبل وما بعد العصر الحجري الحدیث، وكما ذكر الفیلسوف

دیورانت:
- (لسنا نستطیع الجزم برأي في ھذا، ألن البدایات ال تمكننا من معرفتھا، سواء في العلم أو في

غیره)[198].
إن قوس الصعود والنزول المرحلي لحضارات البشر خالل مجمل التاریخ، یؤكد دون شك أن
األمم ال تبقى ثابتة على قمم جبال الحضارات، فال بد وأن تنحدر عاجًال أو آجًال بعد وصولھا إلى
عال قمم االبداع النسبي حسب مستوى خزین علومھا الفعلي، وعندھا یحصل توقف ثم تراجع
متدرج لعملیتي االبداع والترقي نتیجة استفراغ الخزین المعرفي العام وظھور الحاجة لموجة جدیدة
من المعارف، تكون األمة حینھا في أمس الحاجة لظھور معلم جدید یأخذ بیدھا نحو حضارة جدیدة
لیجري علیھا مرة أخرى ذات قانون الترقي. فمبدأ البقاء والخلود على قمة جبل الحضارة أمر
محال كما حصل مع كبریات أمم الحضارات. فاذا علمنا أن علماء التاریخ والحضارات واالجتماع
اسھبوا في شرح وتوضیح أسباب انھیار الحضارات وتفننوا في توضیح مستویات تدرجات
انحداراتھا، علمنا بالمقابل أن ال أحًدا منھم استطاع التأكید أو تقدیم سبب رئیس علمي أو عقالني
محدد ألسباب ظھور الحضارات وبزوغ شموسھا، وكل ما جاؤوا بھ، مجرد احتماالت ورجًما
بالغیب وفرضیات غیر مؤكدة نسبوا غالبیتھا إلى عامل الصدفة أو قوة عقل االنسان المجرد أو
ھندسة تركیبة یدیھ المیكانیكیة، أو كما نسبھا الفیلسوف توینبي إلى فرضیة «التحدي واإلستجابة»
أو غیر ذلك من الفرضیات المحتملة، مما جعلھم یقفون حیارى أمام ھذه المعضلة العویصة، مثلھم
كمثل طبیب حاذق یستمع لشرح مفصل دقیق من مریض أمي جاھل عن أعراض علتھ وإنحدار
صحتھ، بینما یقف ھو عاجز تماما عن معرفة العالج والدواء المناسبین. لقد أمعن العلماء في
وصف وتفصیل أسباب انھیار الحضارات وزوالھا، لكنھم جمیعا دون استثناء عجزوا عن معرفة
أسباب ظھورھا الحقیقیة، مما دفع بالفیلسوف جان جاك روسو، للقول بعدم إمكانیة انقاذ حضارة

البشریة الیوم لرقیھا مرة أخرى وخالصھا من مصیرھا المشؤوم:

- (إن اإلنسانیة تسیر نحو طریق مسدود وال مجال لالستمرار نحو التقدم والكمال)[199]. وما
سبب ھذا التشاؤم إال لكونھ لم یستطع معرفة أسباب ظھور الحضارات الحقیقي، وذلك بسبب تقیده
بالمفھوم المادي البحت، حیث یرفض وغیره فكرة ظھور رجل ممیز بقوى فوقیة غیبیة، رغم
إعترافھم الصریح بالعجز التام عن تقدیم عالج ناجع لمشاكل البشریة مع جمیع العلوم المتوفرة في

ھذا الیوم.  



نقطة أخرى كانت من أسباب رفض علماء «قرن األنوار» الحالي، لدور «الرجل الممیز» في
تعلیم البشر قدیًما، وھو ما حصل أخیًرا من تطور ھائل للعقل البشري واتساع علومھ ومعارفھ؛
فبعدما استنارت العقول بالعلوم والمعارف التجریبیة وصارت المعلومة متوفرة وقریبة المنال
للجمیع، وجدوا في الكتب المقدسة نصوًصا عصیة الفھم تعتمد في األساس على تفاسیر مشوھة
لرجال دین عاشوا منذ آالف السنین، عالقتھا وِسمتھا الظاھرة ھو التشابھ مع إسلوب األساطیر
القدیمة الموروثة من األمم القدیمة، فأدركوا بسھولة تفوقھم العقلي على مستویات تفاسیر أولئك
الالھوتیین الركیكة. ومن ھنا بدأت الفجوة فیما بین الفریقین تكبر وتتسع مما أدى في النھایة إلى

تفوق رجال العلم ونظریاتھم وإنزواء الالھوتیین وتفسیراتھم. 
لكن ما یدعو لالنتباه، أن علماء الطبیعة ومن خالل توجھھم التام إلنكار كل ما ھو مقدس بسبب
جمود علوم األدیان، ھو تمادیھم غیر المنصف ـ بل قل تعصبھم ـ ضد كل ما یتعلق باألدیان جملة
وتفصیًال، بعدما لم یجدوا في مؤلفات العقائدیین غیر علوم وبحوث ال تناسب تطور عقل االنسان
المعاصر. فمثلھا مثل مالبس أطفال صغار، یدعو الالھوتي أتباعھ إلرتدائھا بعدما بلغوا مبلغ
الرجال، فكان ال بد من تمزق أقمشة تلك المفاھیم ومالبس قوانینھا وزّي أفكارھا. وھذا ما سبب

التوجھ واللجوء نحو العلوم الطبیعیة والتركیز علیھا واالبتعاد عن علم الالھوت بل وإزدرائھ. 
أما النقطة التي فاتت على عدد كبیر من علماء الطبیعة، أنھ ورغم مناداتھم بالتحرر من علوم
األدیان، إال أن نسبة منھم ما زالوا یرزحون وفي غفلة منھم ـ بشكل أو بآخر ـ داخل إطار الفكر
الدیني، ومن بینھا على سبیل المثال فكرة ظھور اإلنسان األول من منطقة محددة على األرض ثم
تكاثره وانتشاره وھجرتھ إلى مختلف األرجاء[200]. فھذه الفكرة ما زالت تأطر أفكارھم
وتعلیالتھم، كما نالحظ ذلك عند بعض علماء األنثروبولوجیا والحضارات، لكنھم یجھدون ـ في
الوقت نفسھ ـ على انتقاد وتكذیب مناھج األدیان حینما یمرون على تعقیداتھا األدبیة وضعف
مستویاتھا العلمیة؛ ناھیك عن اإلستھانة بجمیع ما ظھر بعد كتب أدیانھم المقدسة من كتب دیانات

أكثر حداثة[201].
فعلى سبیل المثال نجد الفیلسوف فیورباخ یسلك ھذا المنحى في تعرضھ لفكرة األدیان والمقدس
وعلم الالھوت، حینما إنكب على دراسة الكتب القدیمة مثل التوراة واإلنجیل والزاندفستا، وتشبّع
بأفكارھا وتحقق من عدم موافقتھا وتناسب أفكارھا وأحكامھا مع تطور مجتمعھ، ما جعلھ ینكر
وجود مساعدة علویة أو فوقیة متطورة لتعلیم البشر، واستنتج إن االنسان بإمكانھ االعتماد على

نفسھ للقیام بخلق عالمھ المتقدم، حینما قال:
- (إنھا لفكرة خیالیة تلك التي تقول بأن االنسان لم یتمكن إال بواسطة الرعایة اإللھیة ومن خالل
مساعدة الكائنات الخارقة مثل اآللھة واألرواح والجن والمالئكة لیرفع نفسھ فوق مستوى الحیوان)

.[202]

أما حین النظر في واقع حیاة ھذا الفیلسوف، فنجد مسیرتھا وتسلسلھا یخالف أفكاره وما ورد عنھ،
حیث اعتمد في سعیھ العلمي شخصیًا على فالسفة وأساتذة علماء یقف في مقدمتھم والده الذي كان
عالم قانوني ألماني مشھور، كّرس سنینًا طوال من حیاتھ لدراسة الالھوت في جامعة ھیدلبرج



متتلمذًا على ید األستاذین «كارل دووب» و«ھـ. ج. بولس»[203]. فلو تدرجنا نزوًال وقِدًما،
لوجدنا والده قد تعلّم من أستاذ آخر أو مما قرأ من كتب علمیة، فإذا دأبنا في التعمق سنصل حتًما
إلى جده البدائي األول حیث سینقطع تسلسل التعلّم والتعلیم في تلك المرحلة. وبھذا یظھر فضل
األدیان والمعتقدات، أو فضل قدماء الكھنة والشامان والرائین في نقل العلوم والمعارف الیھ، ألنھم
كانوا أول المعلمین لذلك الجّد البدائي. أید ذلك العالم كارل ساغان تعلیقًا على ما كان متوفًرا

لألوربیین من أعمال ووظائف بسیطة خالل القرن التاسع عشر:
- (لم یكن متاحا أمامھم أي عمل آخر. وكانوا ینفقون الوقت متبطلین على شاطئ النھر، ینادون
على أسعار النقل للشط المقابل، متفاخرین أمام الزبائن المحتملین بمدى تفوقھم في إنجاز عملیة
النقل. لقد كانوا یؤجرون أنفسھم، تماما مثل الدواب التي تسیر على أربع. وعلیھ كان جدي بھیمة

لحمل األثقال)[204].
وحینما یقول األستاذ فیور باخ، إن االنسان تعلم ممن یدنوه في المستوى:

- (لیست كائنات تعلوه وإنما تدنوه.. وكل ھبة وعطیة ال تأتي من أعلى ولكن من أسفل فھي ال تأتي
من فوق وإنما من أعمق أعماق الطبیعة)[205]. فھذا منطق یخالف الواقع ویتعارض تماًما مع
تسلسل تدرج العلم والتعلم بشكل مطلق. فلو تفحصنا موجودات الطبیعة الجرداء في بدایتھا، لن نجد
سوى الحیوان والنبات والحشرات، فماذا تعلم االنسان منھا؟ ھل نعود للقول أنھ تعلّم بالمالحظة
والمراقبة! فھذا ال یصح مع طبیعة ضعف قوة عقل االنسان البدائي، حیث ال قدرة لھ على التفكیر
واالبتكار والتعلم بالمالحظة، بعدما وجدنا حتى وقت قریب أمًما بدائیة تعیش على حالتھا الھمجیة
األولى دون تغییر یذكر في أحوالھا االجتماعیة. أو ھل یمكن القول أن اإلنسان تعلّم من خالل
مشاعر الحاجة؟ وھذا ال یتحقق أیًضا إال إذا شعر بنقص وعوز في أدواتھ الحیاتیة ومتطلباتھ
الیومیة، وطالما كانا اإلنسان البدائي مكتفیًا بما یتوفر حولھ من موجودات الطبیعة، فمن المؤكد أنھ
لن یشعر بالحاجة ألدوات أو مخترعات طالما لم یشاھد شبیھ لھا ولم یتعرف على فوائد استعمالھا

في مجتمعات أرقى ولم یتصور إمكانیة تحقیق وجودھا.   
ثم ما ھي عالقة قوانین الطبیعة المادیة وموجوداتھا بالُمثل العلیا واألخالق السامیة ومبادئ العدل
والحریة وقوانین تنظیم المجتمعات، وكیف استنتجھا البدائي الھمجي من كل ذلك؟ فما كان یسود
من قوانین التوحش والقتال والبقاء لألقوى والتنازع على الطرائد واألرض ومیاه الشرب، وتفشي
روح التوحش والعدائیة باعتباره القانون األبرز في الطبیعة، فمن أین تعلم ذلك البدائي مساعدة
الضعفاء والفقراء والمعوزین ونشر مبادئ الخیر والفضیلة واستحسان أعمال الخیر واحترام
القانون وبناء ھیكلیة المجتمعات؟ فلو كانت الطبیعة ھي مصدر العلوم، فھذا یعني أنھا األقوى وھي
المعلم األذكى، أو على األقل أنھا واعیة وأكثر تدبیًرا في المحافظة على موجوداتھا. وطالما
یفترض المادیون إنھا مصدر العلوم ومنبع ملََكة الوعي، فال یمكن للجزء (االنسان) السیطرة على
الكل (الطبیعة) والتحكم بھا، كما ال یمكن للجزء إمتالك قوى معنویة مثل التفكیر والتعقّل والتصّور
واإلبداع غیر متوفرة أو موجودة عند الكل. فمما ال جدال فیھ أن العقل البشري ھو القوة المسیطرة
على الطبیعة، بینما الطبیعة ساكنة محرومة من الوعي واإلرادة، فكیف وفّرت لالنسان الصفات



المعنویة وھي ال تملكھا (إن فاقد الشيء ال یعطیھ)، بل كیف استسلمت لالنسان بكل ھذه الوداعة
والخنوع لیفعل ما یشاء في مظاھرھا وموجوداتھا وقوانینھا، فیشق الجبال ویحفرھا ویعبر البحار
ویغوصھا ویشق األنھار ویغیر مجاریھا ویوسع البحیرات ویطمرھا ویطیر في السماء ویكسر
قانون جاذبیتھا ویقضي على فایروساتھا وجراثیمھا ویخترع األدویة واألمصال والمضادات
الحیویة ویقضي على أوبئتھا ویبتكر أنواًعا جدیدة من الفواكھ ویكبّر أحجامھا ویزید من أنتاج

االرض ویستخرج كنوزھا!. كل ھذا والطبیعة تقف جامدة مستسلمة خانعة دون اعتراض! 
أما عندما ینكر المفّكر فیور باخ ومناصري أفكاره، وجود اآللھة واألرواح والمالئكة والجان، فھذا
دلیل على أنھ ما زال یسبح داخل إطار موروثات فكره الدیني القدیم ویخلط مفاھیم رموز ھذه

الكائنات وأساطیرھا مع مفاھیمھ الذھنیة والعلمیة العالیة[206].
وعندما یستغرب متسائًال:

- (ما ھو الفرق بین كمال وحب الحیاة بین اإلغریق وزھد واحتقار الحیاة بین الھنود؟)[207].
یتضح حقیقة شططھ في مفاھیم األدیان القدیمة التي ناسبت في وقتھا عقول ونفوس األمم القدیمة
قبل آالف السنین، ولعَِلم أنھ لن یجد بین مفاھیمھا الالھوتیة القدیمة المرّمزة ما یتوافق مع عقلیتھ
المتنورة، فھو مثل رجل راشد ینظر بعین االنتقاد لمفاھیم طفل بدائي، فیستصغرھا. لقد كانت تلك
المعتقدات سلیلة أساطیر األولین، وكانت في وقتھا متناسبة مع عقلیة القدماء ومستویات تفكیرھم
وكانوا معجبین بھا ویتفانون في تطبیقھا ویحرصون أشد الحرص على إجراءھا وھي أس أساس
ما نحن فیھ من رفعة علمیة. ولعَِلم فیور باخ أیًضا أن علوم الحضارات الالحقة ظھرت وتطورت
من صمیم معارفھا. ومن ناحیة أخرى لم ینتبھ ـ مثل كثیرین غیره ـ إلى أن معتقدات األدیان
المعنویة، لھا أعمار وحیاة تناسب وتوافق عقول البشر في أوقاتھا، وھي أیًضا تولد وتنمو وتكبر
وتعجز وتموت لتحل محلھا مفاھیم معنویة أخرى أكثر حداثة منھا، مثلما ھو حال قانون كائنات
الطبیعة العام. وحقیقة ما كان یفعلھ فیورباخ ھو البحث عن معالم الحیاة في رمم أجساد أدیان توفت
منذ عھود طویلة، فلما خاب ظنھ وتعثر جواد بحثھ، اعتقد أن األدیان ولدت في األصل میتة، ولم
ینتبھ إلى أنھا كانت أدویة وعالجات حیّة ناجعة لمشاكل المجتمعات القدیمة بقیت تساھم بنسب
مختلفة في تقدمھا، وإن تركیب كیمیائیة إكسیرھا بقي یتغیر باستمرار كلما تغیرت أنواع أمراض
المجتمعات وأسقامھا، وأن عالج أمراض أمسھا كان یختلف عن عالج داء غدھا، وذلك ما ساعد

على استمرار الكائن البشري وبقاءه.  
إن تلك المفاھیم الدینیة البدائیة التي بحث فیور باخ ونقَّب بین سطور أسفارھا، جاءت من قدیم
األزمنة، فقد امتزج راحھا بماءھا في كؤوس عقول األمم القدیمة بعدما وصلتھم من مفاھیم شعوب
بدائیة عاشت قبلھم، فكان من الصعب علیھ تمییز اسلوبھا األدبي ومفاھیمھا الروحیة القدیمة وما
كان من حقیقة معتقدات أساطیرھا، وغفل أن كل تراث حضاري ألمة من األمم یحمل نوًعا خاًصا
بھا یصطبغ بألوان أدبیاتھا وتراثھا وتاریخھا ومعتقداتھا. لذا كان من المؤكد أن یكون ھناك فارق
كبیر بینھا وبین مستوى عقلیتھ، وھذا ما دفعھ لالستغراب والسخریة والعجب من مفاھیمھا، كما ھو
الحال في موقفھ من مفاھیم المالئكة والجن واآللھة حینما تناولھا بمسطرتھ العلمیة الحدیثة فأوجدت

لدیھ كل ذلك الشك والخلط والتشتت.  



إن األفكار والمفاھیم تتطور من عصر إلى عصر، فما ینتشر في وقت قد یختلف في مدلوالتھ عن
ا قاتًال لمرض وقت آخر، وما تقدسھ أمة قد تستھجنھ أمة أخرى، ودواء مرض الیوم، قد یكون سم�
الغد، وھذا ما سجل وقائعھ تاریخ الشعوب حینما كانوا یدمرون معابد آلھات غیرھم خالل غزواتھم
وحروبھم ظن�ا بكفرھم وإشراكھم، فاختالف المستویات الحضاریة ومشاعر العداء بین األمم كان
من أسباب ھدم صرح كثیر من الحضارات وتخریب منشاءاتھا وحرق كتب فالسفتھا وقتل
علماءھا، ومن المؤكد ان ما كان یُعتقد بھ البشر قدیما من مفاھیم روحیة استماتوا في الدفاع عنھا،
قد ال تتناسب مع مفاھیم أمم أخرى حتى في زمانھا، فما بالنا وقد دخلت البشریة في ھذه القرون

المنورة بمصابیح العلوم والفنون؟ 
لقد غفل ھذا المفكر ومن سار على خطاه أھمیة البحث عن جوھر سّر ھذا التجدید الدائم للمعتقدات
الدینیة، طالما أن جمیع الشواھد التاریخیة تشیر إلى توالیھا وتعددھا وتباین مواقعھا الجغرافیة
واختالف شخصیات رجالھا، وكان من الضروري االنتباه لكیفیة بدایتھا وطرق نموھا واتساع رقع
انتشارھا، بل وقدرتھا العجیبة على البقاء واالستمرار في تلك العھود المظلمة، فمجرد بقاءھا
واستمراریتھا بحد ذاتھ، ھي معجزة تلفت االنتباه إذا تمعن االنسان بتفاصیل تاریخ رواد أمم األدیان
وما واجھھم من تعذیب وقتل. إن قیام رجل واحد من عامة الناس على دعوة غریبة مخالفة لواقع
مجتمعھ وتراثھ بالكامل، لیغیّر ما في أعماق نفوسھم من معتقد قدیم إلى معتقد آخر حدیث،
ونجاحھ، لھي حالة إعجازیة تستحق التوقف والتحلیل؛ بینما نجد في المقابل، عجز كبار فالسفة

وحكماء التاریخ بجمیع صروح علومھم وأسفار مؤلفاتھم على اإلتیان بمثل ذلك.  
یولي ھذا المفّكر أھمیة فائقة النتقاد المفاھیم الدینیة القدیمة، فیستھجنھا كل االستھجان عندما یقرأ
عن الفوارق بین أیمان المسیحي بقصة بدایة الخلق مع (آدم) وبین سبل عبادة الوثني ومقدساتھ
لألوثان واألصنام في قدم األزمان، ویركز على انتقاد قصة بدایة الخلق ویرفض نسبة وجود البشر
إلى مخلوق واحد (آدم). ومن الواضح أنھ تجاوز في خلط ھذه األمور كلما وجد تباینًا بین عقلیات
الشعوب وتراثھا ومفاھیمھا وتربیتھا واختالف نِسْب حضاراتھا ومقدار تأثرھا واتصالھا ببقیة
حضارات األمم من حولھا، وكان من األولى بھ االبتعاد أو االرتفاع قلیال مثل فنان مبدع یتفحص
معالم لوحتھ لیستوعب بشكل أوضح ما فاتھ من دقائقھا. فتربیة طفل البشریة في بدائیتھ ال بد وأن
یختلف ویتباین حسب المكان والزمان، مثلما ال تتساوى مناھج تربیة ابن الصحراء مع الجبلي،
والبدوي مع الحضري. فمن الطبیعي أن تختلف مناھج التربیة والتعلیم فیما بین األمم القدیمة، وھذا
بالضرورة یؤدي إلى كثرة عدد معلمیھم وتنوع مناھجھم، فلكل مرض نوًعا مختلفًا من الدواء ولكل
طبیب قدراتھ وعقلیتھ وسعة علمھ، ولما ثبت وجود االختالف بین عقول ومفاھیم وعادات األمم
وموروثاتھا، فبالضرورة أن تختلف مناھجھا التربویة والتعلیمیة لتصل إلى نتیجة حتمیة في
اختالف الثقافات والعبادات، فھذا یقدس الحیوان والوثن، وذاك یقدس الغیبیات، وھذا یعبد الحجر
والمدر وذاك یعبد السید المسیح وآخر اإللھ یھوه. إنھا موروثات قدیمة أصغرھا عمًرا جاوز
األربعة عشر قرنًا. فكیف غفل عن ھذه الفروقات حتى یوجھ انتقاده إلى نوعیة األدویة الروحیة
وقدرات قدماء األطباء الحكماء؟ فلكل حالة عالج متباین؛ لكن التعرف على حاصل مجھودات
أولئك األطباء الفوقیین ونجاعة أدویتھم، ھو في تقییم ثمرة مجھوداتھم ونجاحھم في استمرار بقاء
أجساد تلك األمم القدیمة ودوامیة روحانیتھا وموروثاتھا الفكریة حتى الیوم والتي أخرجت فیما بعد



فالسفة عھد التنویر وحكماء عصر النھضة، ومن قبلھم حكماء الفرس والصین والیونان واإلغریق
والمصریین وأبناء بالد الرافدین؛ إن ما تركھ ھؤالء األفذاذ من آثار تعالیمھم، تشھد على علو
شأنھم ونجاح اسلوبھم وسؤدد تربیتھم وتعالیمھم، فلوالھم لما وصلت البشریة إلى ھذا المستوى

العلمي ولما جابت مركباتھم الفضاء سابحة بین الكواكب واألفالك. 
إنھ لمن الخطأ البیّن مقارنة تصرفات طفل صغیر بعقلیة انسان راشد، واالستھزاء بتصرفاتھ
الصبیانیة ثم البناء علیھا في استنتاج مستقبلھ والقول انھ طفل متھور كثیر الحركة ال یعرف الھدوء
ومن المؤكد أنھ سیفشل في كبره مثلما كان فوضویًا في صغره. لكن ھذا الطفل المشاكس، ھو ذات

الرجل الحكیم الذي سیرفد المكتبات بمؤلفاتھ الفكریة العظیمة بعد عدة عقود. 
إن من ینتقد معتقدات وأفكار األمم البدائیة القدیمة، علیھ أن یتذكر أنھا كانت علوم ناسبت أزمان
طفولتھم وفوضویتھا، ولیس من العدل مقارنتھا مع رشاد عقلیة مفكري الیوم، فلكل حقبة زمانیة
مستواھا التعلیمي والتربوي، فلم یكن من الممكن وال من المعقول إطعام طفل البشریة أغذیة علمیة
معقدة، ألنھ لن یستھضمھا ولن یتقبلھا الفتقاره إلى دور النضوج وقدرة اإلستیعاب، لذا كان ال بد
من التدرج والتسلسل بالتربیة وانتظار كل ھذه األزمنة الطویلة حتى یكبر طفل اإلنسانیة لیتقبل

معقدات المفاھیم العلمیة العالیة. 
كما أنھ من الخطأ الظن ان بدایة االنسان كانت فردیة مطلقة بدأت قبل ست أو سبع ألف سنة
تقریبًا، فلیس بإمكان االنسان االستمرار على البقاء لو عاش وحیًدا، لذا ال بد وان كان ھناك من
اعتنى بھذا المخلوق العاجز وأخذ بیده وقام على رعایتھ، فال معقولیة للظن بفردیة االنسان األول
مطلقًا، ألن االنسان ظھر من رحم تربة األرض بمجامیع مھولة كما ھو الحال مع ظھور النبات
والحشرات والفایروسات والخالیا األحادیة، وكان من الضروري ان یكون ھناك معلم خاص لكل
مجموعة بشریة منعزلة عن غیرھا، وھذا یفسر انتشار البشر في جمیع أنحاء األرض، ویفسر في
نفس الوقت اختالف عادات وتقالید الشعوب وعباداتھم الحقًا، إضافة إلى ما كان من أعداد اآلباء

واألجداد والشامان الھائلة. 
كما ال یمكن استھجان مبدأ تقدیس القدماء ألنواع الحیوانات والنباتات والطواطم والتابوھات
واعتبارھا مفاھیم سلبیة ممجوجة ال معنى لھا، فلو عدنا مرة أخرى إلى حالة طفل البشریة في
مراحل وجوده األولى، فسیتضح جھلھ بفوائد الحیوان والنبات بغیة استمرار حیاتھ وبقاءه، وكان ال
بد من تعریفھ بأھمیتھا بسبل بسیطة تناسب مستوى تفكیره، لذلك كانت ھناك فكرة المقدس والدنس
والتابو والمحّرم، حیث ال یمكن شرح أھمیة النظافة والتعقیم وخطورة أنواع المكروبات
والفایروسات للبدائي األول ومن عاش الحقًا حتى وقت قریب، مثلما ال یمكن شرح أھمیة وفوائد

حیوان البقرة والكلب والحصان والحمار والدواجن وأمثالھا في بدایة زمن  
االستفادة منھا. فاالنسان في أول عھده لم یكن یعرف من أمر فوائدھا شیئًا، وكان ال بد من تحبیبھا
الیھ بطریقة من الطرق حتى یحافظ علیھا ویستأنسھا ویستكثرھا لتكون رفیق مستقبلھ وجزًءا من
حیاتھ وسببًا في دوامیة بقاءه وظھور حضاراتھ. إال أنھ لم یكن یملك ذلك البعد التصّوري لیفھم
أھمیتھا. لذلك واستناًدا إلى مسیرة عقلیتھ البسیطة المتذبذبة في الطلوع والھبوط، راح «اإلنسان
الممیز» یرفع من شأن ھذه التوصیة لیوصلھا إلى مقام المقدس ویجعلھا نوًعا من أنواع التابو



والعبادة مؤكًدا على وجوب رعایتھا، ومع مرور الزمن تحول ھذا االرتباط إلى نوع من التقدیس
أو العبادة المباشرة للحیوانات ورموزھا؛ ومع ذلك لم یكن في ذلك كثیر ضرر، فبقاء االنسان
واستمرار وجوده دلیل واضح على نجاعة اسلوب التربیة البدائي وصحة منھجھ وفائدتھ، فذلك
المعلم األول كان مدرًكا لتسلسل المنھج التربوي الطویل وحتمیة ظھور معلمین جدد الحقًا من بعده
یأخذون بید طفل البشریة إلى مستویات أعلى حتى یصل لمرحلة االعتماد على النفس، وسیعلم عند
دخولھ مراحل التطور والعلوم، إن ما كان من أمر تقدیس أجداده القدماء لھذه الحیوانات ورعایتھا،
ما كان إال للمحافظة على استمرار األجیال، فلم یكن باإلمكان االستغناء عن قوة الثور في الحراثة
وال عن لحوم البقرة والخراف والمعیز وحلیبھا وبیوض الدواجن ولحومھا، وال كان في اإلمكان
االستغناء عن دور الكلب في المحافظة على حیاتھ وحیاة عائلتھ وبقاء ماشیتھ، وال تفّھم أھمیة
الحصان والجمل والحمار والبغل (العشار) كوسیلة النتقال العلوم والحضارات من أمة إلى أخرى،
ومن خاللھا سیستفید من عملیة تالقح الحضارات ویكتشف أھمیة سرعة التنقل. كل ھذه األمور
وغیرھا لم یكن یعرف االنسان القدیم حقیقة فوائدھا لوال تعلیم ذلك المعلم البدائي األول ألجیال

البشریة، كما ذكر ذلك أحد العلماء:
- (وتقوم أحیانًا بعض األفكار الثاقبة ـ من قبل رجال الدین أو الزعماء ـ بالمحافظة على بعض
المصادر المھددة بالتناقص السریع في صورة إعالن تحریم Taboo دیني على صید نوع من
الحیوان أو األسماك أو كثرة استخدام نوع من النبات، ویتم ذلك التحریم لفترة قد تمتد إلى جیل أو
تمتد إلى أكثر من ذلك؛ حتى ینسى الناس أصل التحریم ویتحول التحریم إلى جزٍء من الطقوس

الدینیة)[208].
إن جھل األمم البدائیة لحقیقة الوجود وشؤون الحیاة، دعى لتعلیمھا حسب مستوى مداركھا لتحافظ
على مقومات دوامیة حیاتھا، فالھدف الجوھري ھو المحافظة على بقاء ھذا االنسان، باعتباره سبب
الوجود، ولواله لما كانت ھناك حضارة وال علم وال معارف، بل وال حتى ذات الوجود نفسھ. ألن
الموجودات تعرف بالعقل، وال یمتلك العقل إال االنسان، فاختفاء االنسان ھو اختفاء للعقل، وبالتالي
اختفاء للوجود. لذا یصح القول أن االنسان ھو الوجود، والوجود ھو االنسان. فلواله ما كان أي

شيء.
لقد كانت عملیة بناء العقل عملیة مرحلیة طویلة متدرجة، ولم تكن فجائیة لمرة واحدة، وھذه فكرة
تتفق مع حقیقة قانون الوجود المتدرج في كل أنظمتھ، فال یوجد شيء ظھر وتكّون بعیًدا عن قانون
التدرج، بدًءا من تكّون األرض والشمس والقمر وبقیة الكواكب إلى عملیات شروق الشمس
وغروبھا وحلول اللیل ومجيء النھار مروًرا بدوران القمر وتدرج أشكالھ وتكّون الصخور
والجبال ونمو األشجار ووالدة االنسان والحیوان إلى تركیب عناصر مواد الطبیعة، واألمثلة على
ذلك ال تحصى. فبعدما ظھر االنسان بشكلھ الصغیر البسیط من تربة األرض، حیث لم یكن (على
شاكلتنا ومثالنا) أو (على أحسن تقویم) بل كائنا بسیًطا بدائي التركیب یحمل عقًال وروًحا بشریة
مختلفة بتكوینھا وطبیعتھا عن أرواح بقیة المخلوقات، واحتاج مثل غیره من بقیة الكائنات إلى
أحقاب طویلة ودھور مدیدة لیتكامل ھیكلھ وتنمو أجزاء جسده ـ مثلما ھو الحال في عملیة تكوین
الجنین في رحم األم ـ ومن الصعب أو من المستحیل معرفة ما كان من أمر مكمالت أجزاء جسده



ونوعیتھا وأحوال تطورھا[209]، فقد تكون اختفت بعد زوال حاجتھا والفائدة منھا. وبما ان
االنسان لم یكن یفقھ من حیاتھ ومن موجودات الطبیعة شیئًا، لذلك كان ال بد من وجود معلم أرشده
لما حافظ بھ على حیاتھ ومد في عمر بقاءه ودلّھ على أھمیة مواد الطبیعة وعناصرھا في تحسین
تركیبة جسده ونمو قواه العقلیة ونضوجھا. من ھنا جاء االھتمام بتعلیمھ أھمیة موجودات الطبیعة
من أنواع النبات والحیوان واألثمار، وأھمیة االستقرار والسكن قرب مصادر المیاه، إذ كان ال بد
من مرافقة ھذا المخلوق العاجز ورعایتھ وتعلیمھ حتى یكبر وینمو ویصل إلى مصاف الفالسفة

والحكماء.   
إنھ اإلنسان، طفل الوجود المدلل وجوھرتھ. 

والخالصة أن أیة فكرة معنویة أولیة أو أي اختراع أولي، یصعب تتبع كیفیة اختراعھ وظھوره عند
األمم البدائیة األولى، كان بالضرورة من اختراع الرجال الممیزون. وھذا ما سنتناول شرحھ في

الفصول القادمة.  
 

  (5)
ر اإل�سان 

�
ك�ف �فك

یزخر العالم المادي بالقوى الفیزیائیة الخفیّة غیر المحسوسة التي ال تخضع لمقاییس حواس البشر،
دلیل ذلك ما اكتشفھ اإلنسان من قواھا وطاقاتھا في القرون األخیرة، مثل الجاذبیة والكھرباء وحزم
اإلشعاعات األثیریة والضوئیة والذریة واألشعة فوق البنفسجیة وغالف األوزون وغیرھا. یؤكد

ذلك سمیث، بقولھ:
- (الى عھد قریب كان العلم الحدیث یبدو مشكًكا بحقیقة كل الكائنات غیر المرئیة «الغیبیة»، ولكن
بعد مالحظة «إیدینغتون» Eddington أن العالم أكثر شبًھا بعقل منھ بآلة، وبعد تقریر علماء
الفیزیاء الفضائیة Astrophysicists أن 90% من المادة في الكون غیر مرئیة، بمعنى أنھا ال

تؤثر وال تدخل ضمن أي من أدواتھم التي یستخدمونھا)[210].
ومن ناحیة أخرى تعتبر مشاعر اإلنسان النفسیة والروحیة والعقلیة وقدرات الذكاء والنباھة وسرعة
البدیھة وقوة الذاكرة واإلحساسات والمشاعر القلبیة كالمحبة والعطف والبغض والكراھیة وما إلى
ذلك الكثیر، قوى وَملكات خفیة أیًضا ال یمكن التعامل معھا بحواس الجسد المادیة إال بعد ترجمتھا

إلى أفعال وتصرفات. 
إن أعظم قوة في جسد اإلنسان، ھي قوة كتلة المخ (الدماغ) الموجودة داخل الجمجمة، فھي تقوم
على تنظیم عمل أعضاء الجسد وكذلك عملیة استقبال ما یصلھا من إشارات ورموز من العالم
الخارجي عبر حواس الجسد وإرسالھا على شكل اشارات معنویة غیر مادیة إلى العقل كي یفھمھا
ویعقلھا ویستجیب ویرد علیھا. وبذلك یكون العقل ھو القائم األساس على عملیة التفكیر والتحلیل
والتصّور والتخیّل، فالعقل ھو مخزن المعارف والعلوم والصور والمعلومات التي یكتسبھا اإلنسان



خالل حیاتھ. لذا فإن موقع ھذا األرشیف الھائل أو المخزن العظیم من صور األشیاء ومفاھیم
المعلومات والحسابات والذكریات، ال یكون في جھاز المخ داخل الجمجمة، بل في العقل خارج
جسد اإلنسان، على اعتبار أنھ نوع من التفاعل بین شبیھین ـ المعلومات المعنویة والعقل المعنوي ـ
دلیل ذلك عدم عثور علماء الفسلجة وجراحي الدماغ حتى الیوم على مكان محدد تتجمع فیھ
المعلومات والصور داخل الجمجمة وال في أي عضو آخر داخل جسد اإلنسان، وكل ما یقال في
ذلك ھو نوع من الحدس والتخمین لیس إال، إذ لم یسبق أن أكد وجزم أي عالم من ذوي

اإلختصاص برؤیة أو سماع أیة صورة أو معلومة مخزنة في مخ أي إنسان.  
قد نجد بعض المعقولیة وكثیر من الحلول العسیرة التي تفسر كثیر من المعضالت وتفتح أبوابًا
واسعة لمجاالت العلوم البكر لو افترضنا ـ على سبیل المثال ـ أن العقل ھو كائن معنوي متعلق
بروح معنویة غیر خاضع لمقاییس المادة وحدودھا. بمعنى أن التعقّل والتخیّل والتصّور والتأّمل
وعملیة التفكیر وخزین المعلومات وصور الموجودات وغیرھا، إنما ھي طاقات وقوى معنویة
خارجة عن حدود القوانین المادیة الطبیعیة، أي لیس لھا أبعاد مادیة مثل الكتلة والوزن والطول
والعرض واالرتفاع والعمق، ومن األدلة على أن العلم والمعلومات لیست من المادة في شيء، عدم
وجود فروقات في أوزان أدمغة الناس رغم حجم الفارق العلمي الھائل بین عقول كبار العلماء
والفالسفة وبین بسطاء البشر. فلو كان العلم مادیًا، ألختلف أوزان الدمغة بشكل واضح ال جدال
فیھ. فالعلوم معنویة، مثلھا مثل مشاعر المحبة والعشق والكراھیة والحسد والبغضاء والحزن
وغیرھا. فھذه المشاعر ال تخضع لحدود ھندسیة وقیاسات مادیة أیًضا، بل ھي أمور معنویة
متصلة بروح معنوي ال یمكن قیاسھا بعلم الحساب والھندسة والریاضیات، مثلھا مثل عالقة قوة
التصّور المعنویة باألشكال المادیة، حیث یمكن تصّور اإلنسان ألشكال مختلفة ومجّسمات متنوعة
كالھرم والمربع والمستطیل والمكعب والدائرة ومختلف أشكال وموجودات الطبیعة من حیوانات
وطیور وأشجار وجبال وصخور وبحار وصحارى، وتبدیل أشكالھا داخل ذھنھ خالل لحظات دون
بذل مجھودات عضلیة أو جسدیة، بینما ال یمكن تغییر شكل شباك خشبي أو طاولة حدیدیة إلى
شكل آخر، إال اذا حطمنا الشكل األول لتركیب شكل ثاني؛ كما ال یمكن ادخال أحجام كبیرة في
فراغات صغیرة مثل بیت أو عربة في صندوق صغیر، فمثل ھذه التغییرات المادیة تستغرق
أوقات محددة ومجھودات عضلیة. أما في حالة تناوب تغییر صور وأشكال المعنویات داخل العقل،
فاألمر یختلف تماًما، حیث یمكن إدخال صورة أي شيء بمختلف األحجام واألشكال داخل العقل

وتغییرھا تكراًرا في أجزاء من الثانیة دون الحاجة إلى إجراءات مادیة تعسفیة. 
إن أصل االرتباط بین المادیات والمعنویات یبدأ في حقیقتھ من الواقع المادي الطبیعي، حیث تنتقل
أصوات وصور أشیاء الطبیعة المادیة عبر السمع والبصر إلى جھاز الدماغ المادي داخل الجمجمة
على شكل موجات غیر مادیة بالنسبة لھاتین الحاستین، ومن بعد استالمھا یحولھا ھذا (الناقل) إلى
اشارات روحیة معنویة غیر مرئیة ثم یرسلھا بسرعة كبیرة إلى العقل كي یحل رموزھا ویفھمھا،

فال سبیل لفھمھا وتعقلھا إال بھذه الطریقة المعنویة، كما أشار إلى ذلك الفیلسوف أفالطون:

- (وأقام «العقل في الروح، والروح في الجسد»)[211].



فالمعلومة تصل الدماغ داخل الجمجمة عن طریق الحواس، ثم تنقل إلى العقل داخل الروح
باشارات معنویة غیر مادیة، لتتوقف عند ھذا الحد كي تُصّور وتُعقل وتُفھم، ومن بعدھا یعیدھا
العقل المعنوي مرة أخرى على شكل إرشادات وأوامر أو نواه معنویة باتجاه عكسي إلى خالیا
جھاز الدماغ المادي وأجزاءه لیحولھا بدوره إلى حواس وأعضاء الجسد على شكل أوامر لتنفذھا

الید أو القدم أو اللسان، كما جاء تأیید ذلك عن الفیلسوف كانط:
- (تبدأ كل معرفة بشریة بالحدوس الحسیة، ثم تنتقل منھا إلى المفاھیم أو التصورات الذھنیة، لكي

تصل في النھایة إلى األفكار أو المبادئ العقلیة)[212].
نالحظ ھنا أن ھناك حلقتان متصلتان عند اإلنسان إلكتساب العلوم والمعارف، األولى معنویة
روحیة وھي مغلقة، تبدأ من إرسال إشارات الدماغ إلى العقل ثم عودتھا إلى الدماغ مرة أخرى؛
ودورة ثانیة مادیة تبدأ من حواس الجسد حینما تنقل صور وأشكال وأصوات وأحوال موجودات
الطبیعة المادیة عن طریق األعصاب والعضالت والخالیا الحسیة إلى الدماغ، ثم تعود من ذات
الطریق مرة أخرى كأوامر ونواه إلى أعضاء الجسد لتنفیذھا. وھذا یفسر طول مدة بقاء اإلنسان
البدائي داخل اطار محدودیة المعلومات واألفكار البسیطة لمالیین السنین أثناء عصور البدائیة
والجھالة حینما بقي یدور في حلقة معلومات مادیة مغلقة بسیطة محددة بمفاھیم واقعھ البدائي
البسیط معتمًدا بكل قدراتھ على موجودات الطبیعة األولیة البدائیة وعلى ما یسمعھ ویتصل بھ من
واقعھ المادي البكر، لذا ال عجب أن لم یستطع التطور والسمو إلى مرتبة مادیة وروحیة أرقى أثناء
مراحل البدائیة األولى، لیس بسبب عدم قدرتھ العقلیة على إجراء عملیة التفكیر، بل بسبب عدم
وجود معلومــــات مادیة في عالم الطبیعة لتتفاعل مفرداتھا داخل عقلھ، مما منع القدرة على
التفاعل والربط بین حلقتي المادیات والمعنویات. وھذا یفسر أیًضا سبب سكون جماعات
الحضارات البدائیة القدیمة عند مستویات حضاریة بسیطة محددة لم تستطع الخروج أو اإلنفكاك
عن نطاقھا لترتقي إلى درجات أعلى من مستویات «دوراتھا المعرفیة المادیة الجماعیة» إال بعد
مجيء عصر الشامان والرائین واآللھات، حیث ظھرت أفكار وإبداعات بروح جدیدة قدمھا رجال
بملكات معنویة روحانیة فوقیة «باراسایكولوجیة» ساھمت في انبثاق قوة التفكیر بشكل بسیط عند
البدائي، فنھض لیبدأ مسیرة مراحل تقدمھ وتطورھا قبل وبعد عصر حضارات الكتابة. عندھا بدأت
األمم في اإلبداع واإلختراع ثم التطور والرقي بشكل واضح إلى مراحل حضاریة أعلى حیث
تركت لألجیال كل تلك اآلثار والعالمات عن مستویاتھا الحضاریة، یؤید ذلك ما قالھ أحد المفكرین:
- (فالبیئة تضع في العادة حدوًدا ال تستطیع الثقافة تخطیھا ما لم تتطعم بتغییرات جذریة تأتیھا من

الخارج)[213].
عندما یقول الفیلسوف أبیقور:

- (إن الناس ھم بحاجة لیتلقنوا الدروس من الطبیعة)[214]، فمن الواضح أنھ صاغ فكرتھ من
النظر حولھ ومن قیاس مستوى علوم مجتمعھ الذي كان في مرحلة متقدمة جًدا عن بدایة زمن
ظھور قوة الوعي والتفكیر عند اإلنسان البدائي األول، فقد كان الفاصل الزمني بینھما یزید على
مئات األلوف من السنین، فلو دقق النظر، لوجد كل ما حولھ من ثقافة ومخترعات وفنون وآالت،



إنما ھي استنساخ وتكرار ـ مع قلیل من التطویر ـ لما سبق واخترعتھ أقوام سابقة. أما الیوم فكثرة
العلوم والبحوث والمؤلفات وتوفر وسائل التقنیة الحدیثة.. الخ، كل ذلك وغیره ساعد على الغور
في عمق التاریخ للبحث عن أسباب وسبل تطور علوم اإلنسان البدائي، وبالتالي توضح بطالن
فكرة ھذا الفیلسوف العمالق وتأكد عجز اإلنسان البدائي الھمجي عن التعلّم والتلقّن ذاتیًا من
الطبیعة، خاصة في أزمان مراحل تواجده األولى قبل مالیین السنین، ألن الطبیعة ـ كما ذكرنا ـ
كانت آنذاك فقیرة جرداء بكر ال تملك ما تقدمھ لإلنسان من علوم ومعارف مادیة. وبذلك ال بد أن
كان ھناك سبیًال أو سبل أخرى غیر سبیل (الدروس من الطبیعة) اكتسب االنسان البدائي من

خاللھا علومھ ومعارفھ.  
(Connector) إن حقیقة اختصاص عمل جھاز المخ «الدماغ»، یقتصر على النقل والتوصیل
فقط لیس أكثر من ذلك، فھو مجرد جھاز آلي معقد جًدا یعمل بآلیة مثل بقیة أعضاء جسد اإلنسان،
حیث یقتصر عملھ على توصیل المعلومات واألوامر من قوى حواس الجسد المادیة إلى العقل
المعنوي، ثم بالعكس، یستلم المعلومات من العقل ویعیدھا للحواس المادیة لتنفیذھا، مثلما ھو عمل
جھاز عضالت القلب في ضخ واستالم سائل الدم أو مثل الرئتین وبقیة أجھزة الجسد األخرى؛
فعملیات التفكیر واإلبداع والتصور والتأمل المعنویة ال تتم داخل الدماغ المادي، بل تتم في حقیقتھا
داخل العقل المعنوي، ألن األفكار والمعلومات ھي بحد ذاتھا أموًرا معنویة غیر مادیة، أي ال
تخضع لنظام المادة (دخول الشيء في الشيء)، فالعقل ھو مصدر نشوء األفكار واإلبداعات
المعنویة وھو أساس ظھور جمیع االختراعات العظیمة ومؤسس الحضارات البشریة، لكنھ مثل
«جھاز» كومبیوتر عظیم ال یعمل إال بوقود البرامج والمعلومات بعد توصیلھ بمصادر الطاقة
الكھربیة ـ بمعنى آخر، ال بد من وجود معلم یزود عقل اإلنسان بالمعلومات ـ أو مثل مرآة ال
تعكس األنوار إال بعد تسلیط أضواء خارجیة علیھا. وما یثبت ذلك أن الفالسفة المادیین وعلماء
النفس واألعصاب وأخصائیو فسلجة جھاز الدماغ وكبار عظماء الجراحین، وبعدما عجزوا عن
معرفة موقع استقرار المعلومات وأرشیف الصور ومواقع تكّدس العلوم والمعارف داخل كتلة
الدماغ البشري المحدود؛ ما كان منھم للخروج من ھذا المأزق العویص، إال التخمین حدًسا وظنًا
أن عملیة التفكیر تحصل إما بعمل كھربي مشترك لمجموعة الخالیا العصبیة أو على سطح قشرة
الدماغ الداخلیة. لكن كل ذلك ھو مجرد فرضیات وتخمینات ال تستند على أسس علمیة مثبتة وال
یجزم أحدھم بصحتھا، بل افترضت افتراًضا جزافیًا، مع إن علماء الطبیعة ھم أول من یرفض أیة
معلومة علمیة بغیر التحقق منھا مخبریًا وسریریًا. ومن الغریب أن یتبنى عالم الفلك كارل ساغان

ھذا التخمین الجزافي أیًضا، حینما یقول:
- (إن النظرة العلمیة السائدة تنادي بأن العقل ما ھو إال كیفیة إدراكنا لما یفعلھ المخ؛ بمعنى أنھ

خاصیة من خواص مائة تریلیون من الموصالت العصبیة الموجودة في المخ)[215].
ومع إن الرجل مشھود لھ بالعلم ویحظى باحترام بالغ بین أقرانھ من علماء الفلك النابغین، إال أن
رأیھ جاء أیًضا مجرد تخمین ـ فقد ُعرف عنھ مناھضتھ للفكر المعنوي عموًما ـ إضافة إلى أنھ من
غیر ذوي اإلختصاص في مجال علم فسلجة الدماغ واألعصاب، ولم یخرج رأیھ عن كونھ نوًعا
من أنواع االستنتاجات الظنیة غیر العلمیة ومجرد مقولة إفتراضیة غایتھا على األرجح إغالق باب



البحث وقطع طریق الحوار في مناقشة ھذه المعضلة المعنویة التي حیرت أولي اإلختصاص من
الفالسفة والعلماء المادیین طًرا. كما أشار األستاذ «بلكا» على صعوبة الخوض في مثل ھذه

المسائل الفلسفیة ودعوتھ للكف عنھا، بقولھ:
- (أدى الوعي الفلسفي الحدیث بقصور العقل عن اقتحام كثیر من المجاالت بنجاح… إلى دعوة

اإلنسان أال یضیع جھده في ھذه الظلمات العمیقة التي لم یفلح یوًما في اختراقھا)[216].
فلو كانت عملیات التفكیر واإلستیعاب والتأمل والتصّور وغیرھا من عملیات الفكر المعقدة تجري
داخل خالیا الدماغ العصبیة، فما ھو العامل المشترك الذي ینسق وینظم بین أنشطتھا؟ أال یجب أن
یكون لھذه العملیة المعقدة مركًزا یتحكم بشبكتھا العصبیة الملیونیة، أال یفترض وجود منظم عام
لھذه الكمیة الھائلة من الخالیا المنتظمة والُمنَسقة والُمبرمجة مثلما ھو الحال مع جمیع أجھزة
وأعضاء الجسد الالإرادیة؟ كیف یكون الدماغ بھذا التنظیم والھندسة البدیعة في التفكیر واإلنجازات
العلمیة الخارقة، وال یوجد ما یشرف على تنظیمھ؟ إن مجرد عمل خالیا الدماغ بھذا اإلبداع، لھو
دلیل جلّي على دقة نظام عملھا الذي یتطلب بالضرورة أن یكون لھا رأس منظم ومدبّر، وإال
فالنتیجة الحتمیة لقوة التفكیر ستكون ھي الفوضى والتخبط. فأین ھو مركز تنظیمھا؟ ولو كان
األمر بھذه السھولة، فھذا یعني أن كتلة جھاز المخ (الدماغ) داخل الجمجمة، ھي األصل وھي
الجوھر، بینما یكون العقل أحد فروعھا وقوة من قواھا المادیة، ولكان جھاز المخ أیًضا ھو المسیّر
الرئیس والمتحكم في إبداعات العقل ولكل ما یستنتجھ، وبھذا یكون من الیسیر على علماء فسلجة
الدماغ معرفة مكان تواجد المعارف والعلوم وصور الموجودات داخل رأس اإلنسان، باعتبار إن
العقل فرًعا مادیًا من فروع المخ وجزًءا من أجزاءه. لكن ھذا الظن یخالف سبیل العلم التجریبي
العام الذي یعتمد على تتبع سیر العلوم والمعارف واألفكار وأماكن تجمعھا باألدلة والبراھین
العلمیة، إذ ال یكفي مجرد القول أن العقل موجود في الموصالت العصبیة أو في قشرة الدماغ
الباطنیة دون أدلة علمیة محققة، ثم یترك الموضوع ویبعد جانبًا ویغلق عند ھذا الحد والمقطع،
فمثل ھذه التخریجات ما ھي إال ضربًا من ضروب التنجیم والوھم، یرفضھا المادیون والعلمانیون

قبل الروحانیون.



  (6)
� السمع وال��

حاس��
(السمع واألبصار)[217]

(من لھ إذن فلیسمع)[218]،

(من یسمع فلیسمع)[219].
ما یُتفق علیھ أن حاسة البصر ھي أعظم حواس الجسد بعد جھاز الدماغ، فمن خاللھا قرأت العلوم
واكتسبت المعارف وتعلّم االنسان كیف یوجد النار ویزرع الحبوب ویبني البیوت ویوجد الِحرف
والصنائع وینشئ حضاراتھ ویراكم علومھ وینقلھا من جیل إلى جیل. وھذا أمر ال یختلف علیھ

اثنان.
ولكن لو عدنا في الزمن إلى بدایة وجود الجنس البشري حیث لم یعرف ولم یع اإلنسان من محیطھ
شیئًا، فسیختلف ھذا المیزان وتختل موازینھ ونجد صعوبة في تطبیق ھذه البدیھة على الواقع
اإلجتماعي القدیم ونجد أن قناة أساس المعرفة كان من حاسة أخرى. لماذا؟ ألننا لو تصورنا حقیقة
واقع االنسان البدائي في عالمھ البسیط الخالي بأي شكل وصورة من معالم الحضارة والمعارف،
فسنجد من الصعب االقتناع أو تصور تعلمھ شیئًا من خالل بصره، ألن ما كان یحیط بھ من
موجودات ال تعدو كونھا سماء مزینة بالنجوم والكواكب وأرض مفروشة باألحراش والمیاه

والحجارة والرمال وأتربة وحیوانات مختلفة، وھنا نتسائل:
- ماذا یمكن لالنسان أن یتعلم من مشاھداتھ تلك، وماذا یمكن لھذه الموجودات أن تثیر فیھ من
عملیات التفكیر وإبداعات التأمل؟ ولو كان ھناك أي مجال لتعلم شیئ منھا، لما بقیت البشریة على

حالة البدائیة التامة لمالیین السنین حتى مجيء العصر الحجري الحدیث. 
إن مجرد النظر إلى ھذه الموجودات البسیطة، ال یحث الذھن البشري على التفاعل والتفكیر
واإلبداع واالستنتاج مھما طال الزمن، دلیل ذلك ما نراه في الوقت الحاضر من فروقات شاسعة
بین مستوى معارف إبن الصحراء والبادیة والغابات المنعزل عن حواضر المدن وبین إبن المدینة،
فاألول یبقى عقلھ بسیًطا ومعارفھ واطالعاتھ قلیلة بما یوازي بساطة واقعھ، بینما یتطور عقل ابن

المدینة بنفس سرعة تطور حضارة مجتمعھ.  
أما بالنسبة لحاسة السمع، فطالما كان الواقع الطبیعي لإلنسان البدائي خلًوا من المعارف والعلوم في
أول ظھوره، ولغتھ ال تعدو عن إشارات وأصوات وصیحات غیر مفھومة، لذلك لم یكن لحاسة
السمع أیًضا نفع في اكتساب شيء من العلوم، وذلك بسبب حداثة وجوده على األرض وعدم توفر

علوم وأفكار یسمعھا أو یتبادلھا في كالمھ مع غیره.  



إذن.. فطالما كانت الطبیعة بدائیة بكر جرداء جامدة المعالم ال تتغیر وال یتطور منھا شيء،
واإلنسان حدیث في وجوده ال یملك علوًما أو لغة یتحاور بھا، فمن المؤكد أن اإلنسان البدائي لم
یستطع تعلّم شیئ من الطبیعة واكتفى بمشاھداتھ البسیطة فقط. وبھذا یكون مستوى فائدة حاستي
السمع والبصر عند البدائي متساویة تقریبا، فال ھو قادر على التعلم من خالل سماع األصوات
والصیاح، وال ھو مستفید من رؤیة مشاھد عالم الطبیعة، فاألرض خالیة تماًما من كل ما من شأنھ

تقدیم أیة معلومة جدیدة أو متغیرة. 
ما یترتب على ھذه الحالة، أي (عدم استفادة البدائي األول من حاستي السمع والبصر)، أن العقل
أیًضا سیكون عاطًال دون قدرة على التفكیر ومن ثم االستنتاج، ألن عملیة التفكیر لن تتم إال عند
تزوید العقل بالمعلومات، وطالما لم تكن ھناك علوم أو معلومات، فستكون حالة االنسان في البدء،
ھي العجز التام عن التفكیر او تبادل المعلومات مع غیره طالما لیس بمقدوره االستفادة من حاستي

السمع والبصر والعقل. 
من ھذا یمكن تقسیم مجمل تاریخ عملیة تعلّم الجنس البشري إلى ثالث مراحل، األولى بدائیة تامة
امتدت لمالیین السنین قبل ظھور َملََكة الوعي حینما كان یعیش مثل بقیة الموجودات، جلَّ اھتمامھ
خاللھا كان منصبًا على الطعام والشراب والمحافظة على وجوده؛ والثانیة بدائیة أرقى بنسبة قلیلة
جًدا، بدأت منذ مرحلة ظھور الوعي واستعمال اإلشارات واألصوات امتدت لمالیین السنین أیًضا
حتى بدایة العصر الحجري القدیم تقریبًا، كان الدور األعظم لطریقة التعلّم خاللھا یعتمد على
السماع بعدما تحسن أداء حنجرتھ وحبالھا الصوتیة وبدأ یستعمل بعض األصوات والكلمات بشكل
بسیط، بینما حالة الطبیعة كانت ما تزال بدائیة على شكلھا السابق القدیم. أما المرحلة الثالثة فبدأت
حینما حّل العصر الحجري وظھرت المصنوعات الحجریة البسیطة وبدأ واقع الحیاة ینال شیئًا من
التطور البسیط جًدا واالنسان یسمع المعلومة البسیطة ویستوعبھا فیفاعلھا في عقلھ البسیط لتعود
على شكل أفكار بدائیة تدفعھ للتفكیر، وكان من نتائجھا استفادتھ من األحجار والعظام واألغصان.
وفي ھذه المرحلة بدأت حاستي السمع والبصر تأخذان دوًرا جدیًدا وتتشاركان كمصدرین رئیسیین

للعلوم والمعارف. وبھذا بدأ العقل أولى حاالت التفكیر البسیط. 
نعود لنتذكر اننا نتكلم عن أحوال اإلنسان قبل تحدید األصوات واكتشاف أھمیتھا، ناھیك عن ظھور
الكتابة، وقبل ظھور الحضارات المشھورة، وقبل مرحلة القنص والصید وجمع الثمار البریة
وسكن الكھوف وظھور الزراعة وبناء البیوت البسیطة واكتشاف النار، فالكالم ھنا عن حالة
اإلنسان الھمجي عندما كان شبیًھا بالحیوان في عقلیتھ وسلوكھ؛ نتكلم عن إنسان ما قبل التاریخ
حینما لم یكن ھناك ما یتعلمھ من الطبیعة الصماء الجرداء، ففي ذلك الزمان وفي تلك الحالة كان

أشبھ بطفل صغیر مبصر لكنھ أصّم یعتمد تماًما على تقلید ما یراه في الطبیعة حولھ. 
إلعطاء صورة شبھ واضحة لھذه الحالة، فلو افترضنا والدة طفل أَصم، فسیبقى جاھًال عن العلم
والمعرفة طوال حیاتھ وسیكون جلَّ اعتماده على الرؤیة والتقلید دون فھم حقیقة معاني ما یجري
ویدور حولھ، ألنھ عاجز عن سماع األصوات والكلمات ومن ثم تقلیدھا وتعلم النطق وبالتالي
التدرج في مستواه المعرفي والعلمي، لذلك ترتبط حالة الَخَرس دائما بحالة الَصَمم، فطالما ال یسمع
اإلنسان، فھو لن یفھم ولن یقلّد وال یجاري أقرانھ في مستویاتھم العلمیة. وھذا یؤدي حتًما إلى



محدودیة المعرفة لدرجة كبیرة بكل تأكید، وھو أمر مثبت عند المختصین بھذه الحاالت، ولوال
ظھور لغة اإلشارات لما خرجت شریحة الصّم من جھالتھا ولما استطاعوا بالتدریج ـ في بعض
الحارت ـ تعلم النطق ـ ولو بصعوبة ـ وذلك لوجود عالقة قویة بین السمع ومحاولة استعمال
الحنجرة وأوتارھا. بینما على العكس من ذلك، یبقى الطفل األعمى معتمًدا على السماع ویتمكن
بمساعدة المحیطین بھ من تمییز األصوات والحروف وبالتالي تعلّم نطق الكلمات وإدراك معانیھا
ومجاراة اآلخرین في علومھم وحواراتھم مستعینًا ببقیة الحواس مثل اللمس والشم والتذوق، وبذلك

تكون لھ القدرة إذا سمحت لھ الظروف، أن یكون مفّوًھا أو شاعًرا أو حكیًما أو فیلسوفًا.  
تنقلنا ھذه الفكرة إلى حالة الرجل البدائي، فلقد كان مبصًرا سمیعًا كامل الحواس، ولكن ماذا كان
یرى وماذا كان یسمع والوجود حولھ خراب وبدائیة، إضافة إلى أنھ كان یفتقر إلى لغة ناضجة أو
مفھومة لیتكلم بھا. أما حاسة البصر، فلم یكن لھا فائدة كبیرة تعینھ إال في تقلید الحیوانات حینما
تأكل الحشائش والثمار وتشرب المیاه وتفر من األخطار. وھذا أقصى ما كان یمكن مشاھدتھ

وعملھ.  
لھذا یمكن االستنتاج أن حاسة السمع ھي الطریق األول الكتساب العلوم حینما بدأ اإلنسان في
استعمال األصوات، ولوالھا، لبقي جاھًال ال یعلم من أمره شیئًا حتى الیوم. أما حاسة البصر فیأتي
دورھا في المقام الثاني (المساعد)، فحتى عملیة تعلم القراءة والكتابة فیما بعد، بدأت بسماع نطق
الحروف أثناء مشاھدة أشكالھا، ولوال تعلّم طریقة نطقھا، لما تمكن المبصر التمییز بین تباین
أشكالھا وطرق نطقھا خاصة مع تعقیدات سبل كتابة الحروف القدیمة. بینما ال یؤدي ـ في المقابل ـ

فقدان البصر إلى الجھالة، بل إلى عدم معرفة القراءة والكتابة وممارسة المھن الدقیقة.  
لقد كان واقع الحیاة البدائیة بسیط جًدا وال یمكن استخالص الكثیر من معلومات الطبیعة من خالل
البصر، وھذا ما تسبب في عجز العقل البشري عن اإلبداع واالختراع لمالیین السنین لخلو الواقع

من المعلومات األولیة.  
إذن نستنتج بالضرورة أن االنسان األول قد تعلم من خالل السماع. لكنا نقف أمام معضلة أخرى،
فاذا كان عقل االنسان البدائي خال من المعارف األولیة ولغتھ بسیطة ساذجة تقتصر على
األصوات والصیاح المبھم وتفتقر للمفردات المعقدة أو المركبة وجمیع بقیة البشر من حولھ بذات
مستواه، فماذا كان یسمع لكسب معارفھ؟ ومن كان یعلمھ ویزوده بجدید المعلومات؟ فمثل ھذه

الحالة التامة من البدائیة المطلقة تبطل فائدة السمع مثلما تبطل فائدة البصر.  
إذن كیف تعلّم االنسان في عصور ما قبل التاریخ وبأي وسیلة؟ صحیح أن البدائیة استمرت مالیین
السنین وھذا یفسر حداثة عمر اللغات الناضجة بعد زمن طویل من وجود اإلنسان، وكذلك حداثة
علوم البشر التي یقدر علماء الحضارات واألنثروبولوجیا أعمار بدایة ثورتھا بحدود عشرة ألف
سنة قبل المیالد، وفي الوقت نفسھ یقدرون عمر ظھور الكتابة بأقل من ذلك، أي أن تناقل العلوم
الشفاھیة ظھر قبل اختراع الكتابة ومن بعد ذلك استطاع االنسان توثیق علومھ وتدوینھا بعدما
ظھرت الكتابة. وطالما یتفق العلماء أن البشریة في البدء عاشت حیاة بدائیة شبیھة بحیاة الحیوان.
لذا نستنتج من ذلك، عدم وجود ما یستفاد منھ للتعلم بالنظر أو یكتسب بالسماع، رغم امتالك

ووجود حاستي السمع والبصر وبقیة حواس الجسد ومن قبلھا قوتي التفّكر والوعي. 



لم یشارك الفالسفة وعلماء االختصاص المعاصرین في الجواب على ھذا السؤال بما یروي الغلیل،
وبقیت تعلیالتھم تتخللھا فجوات واضحة. بینما بقیت كتب األدیان والحضارات واألساطیر تعلن
بشكل ال لبس فیھ أن تعلیم اإلنسان بدأ من جانب اآللھة والملوك ومن بعدھم الكھنة والسحرة
والشامان. یؤید ذلك ما نجده بین صفحات ھذه المدونات واألساطیر، حیث ال یخلو كتابًا أو سفًرا
قدیًما من اإلشارة إلى دور تدخل اآللھة في توفیر العلوم والمعارف وتعلیم الِحِرف واختراعھا؛ فما
من علم أو حرفة إال ونسبت إلى آلھة قدیمة إذا كان ذلك في أیام ملوك الفراعنة أو ملوك أرض
الرافدین أو في الصین أو في حضارات أوروبا القدیمة امتداًدا إلى حضارات األمریكتین. ومع
ذلك، أھمل المختصون ھـذه اإلشارات المھمة ولم یولوھا آذانًا صاغیة مفضلین تفسیر مجریات
تاریخ اإلنسان والطبیعة بمقاییس العلوم المادیة. فاآللھة ـ كما تشیر مدونات األساطیر القدیمة ـ ھم
أول من ملك العلوم وأول من قدمھا للبشر عبر العالقة بین اللسان واألذن، فكان اللسان ھو سبیل
التعلّم ونقل العلوم وصنع حضارات االنسان. بل وأكثر من ذلك، حیث یبدو أن اآللھة ھم من علَّموا
البشر كیف یستعملون ألسنتھم ویحددون نطق الحروف والكلمات وھم الذین بدأوا بتمییز األشیاء

وتسمیتھا كل في منطقتھ وبلغتھ، كما وردت اإلشارة لذلك:
- (وقد كان الشامانات شعراء أیضا ورواة للقصص، وتشیر األلیاذة إلى أن أحد الشامانات كان
یعرف من مفردات اللغة إثتي عشر ألف كلمة، وھو یماثل ثالثة أضعاف ما تعرفھ القبیلة)[220].

لكن ھناك نقطة مھمة أخرى، فواقع قراءة التاریخ البشري یقول أن الحضارات بدأت منذ بدایة
العصر الحجري الحدیث، وھذا یعني حتًما أنھ كان ھناك بالفعل من العلوم ما یسمع وما یرى،
وطالما أثبتنا إن االنسان ال یتعلم إال بمعلم وعاش قبل ذلك حیاة جاھلیة مطلقة، وطالما علمنا من
خالل اللقى واآلثار أن علوم البشر وحضاراتھ بدأت تقریبًا بحدود بدایة العصر الحجري األخیر؛
إذن ھل یمكن تعلیل ظھور العلوم بالقول أنھ كانت ھناك طفرة جینیة أو عقلیة حصلت للبشر قبل
اثنى عشر ألف سنة تقریبًا؟ وإذا كان الحال كذلك، فما ھو سبب بدایة حركتھا ونشاطھا في ھذه
الفترة بالذات، بینما مرت على البشریة مالیین السنین، عاشت خاللھا في حالة جھالة مطلقة دون
إرتقاء حضاري ملموس؟ ھل یمكن أن كانت ھناك مرحلة روحیة انبثقت مع مجيء كور التوحید
الذي ابتدأ بآدم وانتھى بالخاتم، ألنھ من المستحیل التصّور أو االعتقاد أن تكون ھناك قفزة علمیة
جبارة بھذا الشكل العظیم بعدما عاش البشر في ھمجیة وبدائیة تامة لمالیین السنین، ثم فجأة یبدأ
بإنشاء حضارات راقیة في الشرقین األوسط واألقصى[221]! فالقول إن كل ذلك لم یعتمد على
خزین معرفي مسبق وإنھ حصل فجأة مبتدًءا بممارسة علوم الفلك والتنجیم والطب والصیدلة
والزراعة والھندسة واختراع النار والتعدین والعجلة والقوس والسھم، وإبداع وتأسیس حضارات
راقیة بعلوم ومخترعات أولیة بقیت أساًسا لعلوم الحضارة الحالیة، ھو أمر ال یتوافق مع التدرج

المرحلي العقلي والعلمي لحالة اإلنسان عبر التاریخ، فھنالك طفرة علمیة مرحلیة غیر عادیة. 
من الغریب أن نجد خالل مجمل تاریخ وجود االنسان، حصول قفزتان حضاریتان غریبتان،
األولى تلك الطفرة العلمیة العجیبة في بدایة العصر الحجري الحدیث (قبل اثنى عشر ألف سنة
تقریبا) والتي تبعھا ظھور حضارات البشر القدیمة، ثم الطفرة الجبارة الثانیة خالل القرنین
الماضیین (الثامن والتاسع عشر). فلو تفحصنا بدایة ھاتین الفترتین كٌل على حدة، لوجدنا حركة



الخط البیاني لمسیرة العلوم واالختراعات قبل بدایة العصر الحجري الحدیث یسیر بمستوى أفقي
تماًما، ثم بدأ باالرتفاع بنسبة ضئیلة جًدا في بدایتھ حتى وصل إلى زمن ظھور حضارات الكتابة.
لكن ما یثیر العجب أن ینھض ھذا التطور العلمي لیرتفع ویتوجھ خطھ البیاني في مسیرتھ، منقلبًا
نحو اإلتجاه العمودي مع بدایة القرن التاسع عشر تقریبًا، حیث بدأت اإلنفجارات العلمیة العجیبة
وظھرت مخترعات المیكانیك العظیمة والتكنولوجیا وتطورت حینئذ جمیع العلوم، بل وظھر كثیر
منھا ألول مرة. حقًا إنھ ألمر محیّر ال بد لھ من تفسیر علمي، وإال فال یمكن حصول ھاتین
الطفرتین العلمیة والعقلیة وظھور جمیع ھذه اإلكتشافات والمخترعات دون سبب واضح بعدما

أمضى اإلنسان تاریخھ الملیوني القدیم أشبھ بحالة الحیوان.  
ذكر أحد العلماء أن حوادث فلكیة وكونیة عظیمة حصلت في بدایة العصر الحجري الحدیث، أثرت
بأشكال عجیبة على جّو األرض وأحوال الكائنات وأھلكت الكثیر من الحیوانات الضخمة. مما یدفع

للتساؤل إذا صح ذلك:
- ھل كان لتلك األحداث الفلكیة الكونیة تأثیر على تطور عقلیة البشر أیًضا؟  

یشرح العالم س. بریوشینكین ما جرى من أحداث حضاریة وفلكیة وجغرافیة وبیئیة حینذاك قائًال:
- (ونذكر في ھذا السیاق أن الشعُرى لم یكن في العصر الممتد بین 13000 ـ 10600 ق.م. نجًما
مرئیًا بالنسبة للمصریین، أما آخر التبدالت الجیومغناطیسیة فقد وقعت في حوالي األلف 11 ق.م.
وقال ھینكوك عن ھذا في كتابھ «آثار اآللھة» ما یلي: «حسب ما نُشر في مجلة «نیتشكور»

ومجلة «نیوساینتس» إن آخر التبدالت الجیومغناطیسیة حدثت منذ 12400 عام فقط:
- في األلف 11 ق.م. ومن الواضح أن ھذا األلف ھو نفسھ الذي ھلكت فیھ ثقافة التیاواناكیین
األندیزیة القدیمة… ووقتئذ انقرض في مختلف أرجاء العالم كم مھول من شتى أنواع الثدییات
الكبرى».. وكان المؤلف قد أكد قبل ذلك على أنھ من الممكن أن تؤثر انفجارات النجوم الفائقة
الجّدة التي ال تقع بعیًدا عن النظام الشمسي، على العملیات التكتونیة[222]، كما على التبدالت
الجیومغناطیسیة. وربما یكون أحد اشتعاالت الشعُرى قد وقع بین األلف 13 واأللف 11 ق.م.،
وأدى إلى تبدالت جیومغناطیسیة وانقراض أنواع من الحیوانات. وقد ساق أ. إ. بیتشینكین في كتابھ
«أسرار وادي األھرامات» معلومات مفصلة عن تلك الكارثة: «حسب معطیات و. ف. لیبي، أنھ
منذ حوالي 10400 سنة خلت، اختفت آثار اإلنسان في القارة األمریكیة. ویُرصد الفاصل عینھ في
أوروبا. وفي الكھوف الفرانكوكانتابریة تختفي الرسـومات في الفاصل نفسھ 10 ـ 12 ألف سنة
خلت. ویرصد ھذا االنقطاع في مصر أیًضا، وفي آسیا الوسطى.. وكانت األلفان 10 ـ 9 ق.م.
زمنًا ھلكت فیھ الحیوانات جماعات: الماموث، ووحید القرن األوبر، والمستودون، والمیغاتیر،
والھیبتودون، والنمور ذات األنیاب النصلیة ـ في اوروبا، وآسیا، وأمریكا الشمالیة والجنوبیة.. لقد
أرخ عمر واحدة من أكبر مقابر الماموث في وادي نھر بیریلیاخ في یاقوتیا بالعام 11830

ق.م.»)[223].
أما بالنسبة للقرن الثامن والتاسع عشر، فإن أحداثًا فلكیة عجیبة حصلت في ھذین القرنین، سجلھا
علماء الفلك ونشرتھا الصحف والمجالت في وقتھا بشكل مفصل لدرجة أن اعتبرھا العدید من



سكان أوروبا وأمریكا من عالمات حلول یوم القیامة بعدما أحدثت بینھم رعبًا كبیًرا. نقتطف منھا
التالي:

- «الیوم المظلم، 19 مایو 1780م، ھكذا سمي في إشارة إلى ظلمة ذلك الیوم الذي شمل
منطقةNew England في شمال شرق أمریكا. إن السبب الحقیقي لھذه الظاھرة النادرة غیر
Massachusetts Historical في مجموعتھ لـ Samuel Tenny معروف». وكتب

Society سنة 1792م:
- «استمر ھذا الظالم الدامس حتى الساعة الواحدة ظھًرا تقریبا، رغم أن القمر كان كامًال في الیوم
السابق». وكتب أستاذ الریاضیات البروفسور Denison Olmsted من جامعة Yale في

:American Journal of Science
- «قدَّم صباح 13 نوفمبر 1833م، عرًضا مشھوًدا لظاھرة سمیت «قذائف النجوم»، ومن
المرجح أنھا أكثر شموًال وروعة من أي ظاھرة مشابھة سجلت حتى الیوم.. ومن الوارد أنھ لم
تحصل من قبل مثل ھذه الظاھرة السماویة في ھذه البالد منذ أول استیطانھا، حیث استقبلت بقدر
كبیر من الرضى والســرور من قبل شریحة معینة من المشاھدین، أو بدرجة كبیرة من الغرابة
والخوف من قبل شریحة أخرى. ولقد بقیت ظاھرة النیازك السماویة موضوعا رئیسیًا في محادثات
الناس». ووصف Simon Newcomb في مجلة Astronomy for Everybody ظاھرة

تساقط النجوم ھذه:
Popularفي Flammarion أنھا أغرب ما شوھد حتى اآلن». وكتب عالم الفلك الفرنســي» -

:Astronomy
- «لقد قارن المراقب Olmsted من بوسطن، في لحظة ذروة تساقط كرات النجوم، بنصف
أعداد كرات الثلج التي تتساقط في یوم عادي مثلج». وقّدر البروفیسور Olmstedتلتي كملثلج
وانا الت التي سادت آنذاك أعداد النجوم المتساقطة بـ 34,640 خالل الساعة الواحدة. وجاء
تقدیره ھذا، بعد أن الحظ تناقًصا في أعداد النجوم المتساقطة بدرجة تسمح لھ بعمل مثل ھذه
الحسبة. وقال الدكتور Humphreys رئیس كلیة القدیس یوحنا في «أنابولیس، میریالند» في

تقریره لصحیفة العلوم األمریكیة: «بكلمات مختصرة، كان سقوطھا مثل وفر الثلج»[224].
من جانبھ، یصف األستاذ كولن ولسن، القرن التاسع عشر بما یلي:

- (أال یوحي ما حدث فجأة في القرن التاسع عشر بكل ھذا؟ لقد كان القرن التاسع عشر ھو عصر
الرومانتیكیة، وألول مرة في التاریخ، كفَّ اإلنسان عن التفكیر في نفسھ بوصفھ حیوانًا أو عبًدا،
ورأى نفسھ بوصفھ «إلًھا» محتمًال، أو كما لو كان قادًرا على أن یكون إلًھا، وقد كانت كل
صیحات التمرد ضد «هللا». من، دي ساد، إلى «مانفرید» بایرون، إلى «قطاع الطرق» عند
شیللر، إلى «فاوست» جوتھ، إلى عباقرة ھوفمان المجانین ـ ھي التعبیرات المختلفة عن ھذه
الروح الجدیدة.. كانت ھذه ھي اللحظة المناسبة الصحیحة، وكان اإلنسان یشرع في فھم نفسھ)

.[225]



الخالصة:
- ما یمكن استنتاجھ إن اإلنسان البدائي كان عاجز تماًما في بدایة ظھوره على األرض من تعلم أو
تعلیم أي شيء، ال عن طریق الرؤیة وال عن طریق السماع وال حتى عن طریق العقل أو بقیة
حواس الجسد األخرى.! ولم تبدأ مرحلة التعلّم الحقیقي الجاد، إال مع مجيء زمن العصر الحجري،

بینما كانت القفزة العلمیة الكبرى خالل القرنین الماضیین. 
فیا ترى ماذا حصل حتى انتقل ھذا الكائن من مستواه الحیواني إلى مستوى إنسان یتحكم بقوانین

الطبیعة ویمخر مجاھل فضاء السماء ویتنقل بین أفالكھا؟! 
سنقرأ في الفصول الالحقة بعض أجوبة ھذه األسئلة. 

 



  �
ال�اب الثا��

اعات ال�دائ�ة  أساط�� اإلخ��
 

  (7)
اع الرسوم وال�تا�ة   اخ��

[الظاھر أن الكتابة من نتائج التجارة، وھي إحدى وسائل التجارة المسھلة ألمورھا، فھا ھنا أیضا
ترى الثقافة كم ھي مدینة للتجارة؛ ذلك أنھ لما اصطنع الكھنة ألنفسھم مجموعة من رسوم یكتبون
بھا عباراتھم السحریة والطقوسیة والطبیة، اتحدت الطائفتان: الدنیویة والدینیة، وھما طائفتان
متنازعتان عادة، اتحدتا مؤقتًا لتتعاونا على إخراج أعظم ما أخرجتھ اإلنسانیة من مخترعاتھا منذ

عرف اإلنسان الكالم][226].

ویل دیورانت 
بعدما توضحت لنا سبل التفكیر عند اإلنسان البدائي ـ واإلنسان عموًما ـ وكیفیة انقطاع عالقتھ
بالمعنویات الفكریة طالما ھو مرتبط بدورة اإلحساسات المادیة التي تبدأ بحواس الجسد ثم المخ، ثم
تعود من المخ إلى حواس الجسد مرة أخرى. ننتقل إلى عدد من المخترعات والمكتشفات التي ھي
في أصلھا معنویة أیًضا وكیف تسنى لإلنسان البدائي معرفتھا أو إیجادھا. حیث یتفق علماء
االجتماع والحضارات واالنثروبولوجیا طًرا على عظمة اختراعي الرسم والكتابة، وینسبون للثانیة
الفضل األكبر في الفصل بین تاریخ البشریة البدائي القدیم وتاریخ الحضارات األخیر، ومثل ھذا
اإلنجاز الخارق، یستحق لقبًا أرفع بكثیر من لقب «اختراع»، كما قال عنھ أحد علماء اللغات

وخبراؤھا:
- (ھي أقرب إلى ان تكون واحدة من المستحدثات ذات االنعطاف الحضاري األعظم الذي قام بھ
اإلنسان في یوم من األیام)[227]؛ لقد فََصَل اختراع الكتابة بین مالیین السنین البدائیة القدیمة منذ
بدء وجود االنسان على االرض وبین تاریخ قریب نسبیًا ال یتعدى بضعة آالف من السنین[228].



ومثل ھذه النسبة الملیونیة بین الفترتین كما قدرھا علماء الجیولوجیا واالجتماع[229]، تبدو غیر
منطقیة ویصعب تفسیر ھذا الفارق الزمني الشاسع، وما سبب حدوثھا؟   

یجزم العلماء فیما یخص فنون الرسم والنحت أنھما اختراعان أقدم عمًرا من ظھور الكتابة، فقد
وجدوا أدلة تثبت ذلك في عدد من كھوف العالم القدیم، منھا على سبیل المثال ال الحصر:

- (سقف كھف ألتامیرا في أسبانیا الشمالیة «عھد البالیولیت األعلى، 20 ألف سنة قبل المیالد»)
.[230]

إنھ ألمر غایة في الغرابة والتعقید واإلعجاز أیًضا أن یخطر في ذھن انسان بدائي تحویل
موجودات الطبیعة المادیة الملموسة كاألشجار والحیوانات والبشر، من واقعھا الحركي المجّسد ذي
األبعاد الثالثة إلى رسوم وأشكال سطحیة ثابتة جامدة ذات بعدین على جدران الكھوف والمغارات!
فیا ترى ما ھو الدافع لھذا التحول، ومن أین جاءت ھذه الفكرة العبقریة لتطرق عقل االنسان
البدائي؟ ولماذا عاشت البشریة عصورھا الھمجیة والحجریة لمالیین السنین وھي ال تعرف عن فن

الرسم أو الكتابة شیئًا، و«فجأة» تتحول بھذا الشكل العجیب وتخترعھا؟  
إن ما یقدمھ علماء النفس والجیولوجیا واالجتماع وعلماء الحضارات وغیرھم من تعلیل بأنھا نوع
من تعابیر الخوف أو إتقاء مخاطر الحیوانات الشرسة أو لغرض استدراج ما یقتات علیھ االنسان
من حیوانات الصطیادھا وأكلھا، لھو تعلیل بسیط ال یمكن تمریره بھذه السھولة، حیث وجد بین
الرسومات المختلفة إضافة إلى صور الحیوانات األلیفة، كالغزالن واألرانب والمعیز واألبقار،
صور أفیال ونمور ودببة وحیوانات كاسرة مختلفة، وبھذا ال نجد لفكرة «استدراج» الحیوانات
لغایة الطعام سبیًال لمعقولیتھا. أما التعلیل الثاني، فھي فكرة أكثر صعوبة وغرابة في تقبلھا، إذ ال
یمكن تصّور ھروب أو ابتعاد الحیوانات الشرسة من الكھوف لمجرد رؤیة رسومات أشكالھا في

تلك األماكن المظلمة. ثم لماذا تھرب ھذه، بینما تتقرب الحیوانات األلیفة؟  
بھذا ال بد أن كان ھناك سبب معنوي آخر، دفع االنسان البدائي لتحویل أحاسیسھ المعنویة
وتصّوراتھ الذھنیة إلى ملموسات مادیة كالرسومات. وكما قلنا، بما أنھ یصعب التقریب والربط بین
المادیات والمعنویات عند الرجل البدائي دون امتالك مفاھیم دقیقة شفافة لمعرفة حقائق المعنویات
ثم استیعابھا وترجمتھا إلى شكل من أشكال المادیات مثل فن الرسم الجمیل، خاصة إذا علمنا أن
أماكن بعض ھذه الرسومات كانت في أعماق ظلمات الكھوف ومنحنیات زوایاھا لدرجة أن یصعب
الوصول الیھا إال بحركات جسدیة شاقة. لذا فمسألة الخوف من الحیوانات والظواھر الطبیعیة،
تدفعنا لتقلیب جوانب ھذا التعلیل، ألن االنسان الھمجي القدیم لم یكن كما نتصور أحوالھ ھذا الیوم
وال حتى قبل عدة آالف من السنین، فقد سبق وقلنا أنھ كان ال یعقل حقائق األمور حتى یمیّز بینھا،
فلقد كان كطفل صغیر ال یفقھ من واقعھ شیئًا، وبذا كان من الصعب علیھ تمییز حاالت الخطر أو
الشعور بالخوف، بل یمكن القول إن األمر كان على عكس ذلك، فواقعھ البدائي كان یتطلب منھ
الجرأة والجسارة والشجاعة لمقارعة تلك الحیوانات الشرسة الغتصاب لقمتھ والحفاظ على حیاتھ،
لقد كان مثل طفل صغیر یرمي بنفسھ في المھالك وھو یلھو ویمرح غیر مدرك للمخاطر. وعلى
ذات المنوال، فالرجل الھمجي القدیم لم یكن قد دخل مرحلة الوعي حتى یعرف الخوف والرعب أو



یستشعر برھبة األخطار أو رھافة األحاسیس واستذواق جمال الطبیعة والمحبة ثم القدرة على
ترجمتھا إلى صور ورسومات. وبھذا ال یبقى من دافع، إال أن كان نوًعا من التابوھات والمقدسات
والمحرمات كتعبیر مرتبط بنوع من أشكال العبادات القدیمة، خاصة بعدما وجد اآلثاریون أدلة
مادیة تثبت وجود المعتقدات الدینیة لدى إنسان نیاندرتال قبل أكثر من ثمانین أو مائة ألف سنة، فلقد
عثر الباحثون داخل أحد الكھوف في فرنسا على حجر (إنفصل وعلیھ صورة محفورة المرأة ـ ھي
إلھ الخصوبة ـ حفرت حوالي عام 20,000 قبل المیالد)[231]. وبھذا نستدل من ذلك على
أمرین، قدم زمان العقائد الدینیة وطول عمر كور عبادة تعدد اآللھة الذي سبق عصر أدیان التوحید

العالمیة.  
وعندما نعلم أن ھذه الرسومات كانت في غایة اإلبداع والفن الرفیع حتى اعتبرھا ذوو االختصاص

موازیة إلبداعات أفضل فناني العصر، كما قال السیر ھربرت رید:
-)إن أفضل رسومات كھوف ألتامیرا، ونیو Niaux، والسكو تكشف عن مھارة ال تقل عن مھارة
بیزانیلو أو بیكاسو»)[232]. فبذا ال نجد لموقعھا التاریخي من سبیل، إال اعتبارھا حلقة من حلقات
فترات ابداعات الوعي البشري المتسلسل، وھذا یدفع لالعتقاد أنھا لم تكن مجرد طفرة إبداع
فردیة، بل ال بد وأن تكون حالة عامة سبقتھا عصور اكتساب خبرات وتعلیم دام عشرات األلوف
من السنین حتى بدأ ذلك البدائي الھمجي اإلحساس بمشاعر الجمال والقدرة على التصّور
واستحسان وتعلّم فن الرسم وتقدیر أھمیتھ. وطالما علمنا من خالل اللقى واآلثار أن إنسان
نیاندرتال كان من الھمجیة والتأخر ما یتفق معھ استحالة ظھور مثل ھذه الفنون والتدرجات العلمیة
والقدرات الذھنیة، لذا ال سبیل لتفسیر ظھورھا إال ممن كانوا على مستوى فوقي أعلى مرتبة من
عامة البشر، ولدیھم معرفة بتركیب وخلط المواد الكیمیاویة لصنع األصباغ الثابتة وسابق معرفة
بصناعة النار وإیجادھا لیستضیئوا بھا داخل ثنایا تلك األماكن المظلمة، إضافة إلى حتمیة ـ وھذا
ھو األھم ـ امتالكھم موھبة القدرة على الربط بین المادیات والمعنویات إلختراع فن الرسم التي

یصعب على كثیر من البشر اكتسابھا إال قلة قلیلة من الموھوبین.  
إن فكرة ظھور فنون الرسم والنحت، ھي فكرة إعجازیة ال تقل عظمتھا عن فكرة اختراع الكتابة،
إذا لم نقل أعظم منھا، ألنھا كانت البدایة التي مھدت لظھور معجزة فن الكتابة. فلقد كان فن الرسم
اختراًعا عظیًما انبثق من فراغ وعدم، بینما یمكن اعتبار فكرة اختراع نحت الحرف وكتابة الكلمة
مرحلة تطویریة متدرجة ربطت مرحلة الرسوم والصور بمرحلة الرموز واألشكال المقروءة،
خاصة عندما وجد الباحثون أن طریقة الكتابة قبل أن یخترعھا العراقیون ویطورھا التجار
الفینیقیون كانت تمتزج حروفھا برسومات موروثة وعالمات سلع تجاریة من حضارات سابقة
لھا[233]. فتحویل الواقع الملموس المجّسد بأبعاده الثالثیة إلى رسوم سطحیة بأبعاد ثنائیة مرّمزة،
ھي بحد ذاتھا مرحلة عظیمة وقفزة علمیة واسعة بحاجة إلى تتبع آثارھا؛ أما لو توقفنا عند عملیة
الرسم والتشبیھ وَملَكة التصّور العقلیة، وقلنا أن الجسم المرسوم كان متوفرا في الطبیعة لذا كان
یسھل رسم ھیئتھ، فستبقى مسألة تحویل المجسم ثالثي األبعاد إلى لوحة ثنائیة األبعاد مسألة عسیرة
ال تفسر بھذه السھولة، وتبقى بحاجة إلى عقلیة أرفع وأسمى من عقلیة رجل ھمجي بدائي، حیث
من المفروض أن تسبقھا الحاجة الختراع أدوات رسم وألوان لھا القدرة على الثبات والرسوخ أمام



تغیرات عوامل الطبیعة والى عقلیة مبدعة وید فنیة ماھرة وخبرات موروثة، بل والى تجربة
اختبار نوعیة األصباغ وقدرتھا على تخطي تأثیر عوامل الزمن والمحو واإلزالة واإلندثار
ومقاومة درجة حرارة المكان ومقدار رطوبتھ خالل أوقات فصول السنة المختلفة. فكیف خطرت
فكرة الرسم والتصویر واختراع مقوماتھا ومستلزماتھا على ذھن ذلك االنسان الھمجي البدائي
األول حتى تطورت إلى أدوات وألوان ومن ثم إلى أنواع رسوم مجردة تصویریة فیما بعد، وكیف
أوحیت لھ فكرتھا؟ وكیف تسنى لھ الوقت الالزم للتأكد من ثبات األلوان واألصباغ وطول
أعمارھا؟ خاصة وأن ھناك فارق بین عملیة االختراع وبین عملیة التطویر. فاالختراع ھو إیجاد
أمر لم یكن موجوًدا بعد من حالة العدم إلى حالة الوجود، أي من الحالة المعنویة (فكرة) إلى الحالة
المادیة (تجسید)، بینما عملیة التطویر ھو تحویر لحاجة موجودة أصًال في الطبیعة أو قد سبق
واخترعت من قبل ومن ثم تحویر ھدف استخدامھا الستعماالت أخرى، كما حصل فیما بعد مع
تطور حروف الكتابة واختصار أعدادھا (وكانت العالمات المستخدمة في كتابات بعض المدن
تقرب من ألف عالمة وإذا ما قمنا بجمع كافة العالمات في مطلع ھذه الفترة لرأیناھا بحدود ألفي
عالمة)[234]. وبھذا یمكن تصّور صعوبة اختراع فنون الرسم والتصویر دون أخذ سابق فكرة
معنویة عنھ. وقد سبق وأثبتنا أن العقل البشري عاجز عن اختراع المعدوم المعنوي (الفكرة)
لیظھره إلى الوجود المادي إال إذا كان ھناك من علّمھ مسبقًا وقدم لھ معلومات أولیة بسیطة، ھذا
كلھ باإلضافة إلى استحالة اختراع أداة الرسم (حجر أم خشبة) أو التفكیر في تحویر استخدامھا
وتنویع مـواد ألوانھا وأعوداھا وأھمیتھا وأھدافھا. فمن أین لالنسان البدائي كل ھذه المخترعات
واالكتشافات وھذه التصورات وھو ال یملك إطالقًا أولیات معرفة مسبقة، إال إذا كان قد تعلّم من

معلّم؟!   
یشارك «حنا فتوحي» في رأي ملفت لالنتباه عن حداثة بدایات ظھور الخربشات والكتابة

التدریجي في أرض الرافدین حینما یصفھا «بالمواھب الفكریة المتمیزة»، فیقول:
- (وألننا ال یمكن أن نعتبر التحزیزات والخربشات التي أكتشفت في بعض تلك الحلي البدائیة نوًعا
من البذخ الفكري، مثلما ال نستطیع أن نعتبرھا مالمح أولیـة لفن الكتـابة، فإننا سنعتبرھا نوًعا من
المعرفة السحریة «الطقسیة» التي تستدعي وجود مواھب فكریة متمیزة، وقد تطورت ھذه المعرفة
الحقًا… من الفترة الوسیطة بین العھدین الحجري القدیم المیسولیتي والعصر الحجري الحدیث
النیولیثي، حیث وجدت أنواع من الحلي واألساور المتطورة عالوة على تماثیل اآللھة والحیوانات
التي كانوا یصطــادونھا أو یدجنونھا، والى ھذا الدور بحدود 6750 ق.م. تعود جذور األشكال أو
المحاوالت األولى المؤدیة إلى الكتابة القدیمة في وادي الرافدین وبخاصة في المنطقة التي أطلق

علیھا تسمیة أكــد)[235].
إن تحویل األصوات المنطوقة إلى أشكال محددة مصورة ورسومات مفھومة لتشاھدھا العین
ویفسرھا العقل ثم یتعرف على منطوقھا، لھي نقلة إبداعیة ربطت بین المسموعات والمرئیات،
وفي ھذه اإلنعطافة العجیبة، انبجزت جمیع المخترعات البكریة وارتبط بھا كل ما ظھر من علوم
وفنون واختراعات واكتشافات أوصلت البشریة إلى ما ھي علیھ الیوم من تقدم وحضارة. فكیف
تسنى لذلك االنسان البدائي في نھایة عصر البالیولیت األوسط (100,000 ـ 30,000 ق.م.)،



التفكیر بتحویل األصوات إلى صور أو أشكال ورموز، ومن ثم إلى حروف وكلمات وعبارات
وجمل مكتوبة مقروءة یمكنھا نقل مكنونات العقل والمشاعر واألفكار، ومن أین انبثقت بواعثھا!
ومن قبل ذلك، تقف معجزة تحویل المجسمات إلى رسوم ثنائیة األبعاد؟ من أین جاءتھ ھذه األفكار
وما ھي دوافعھا وما الغایة األولیة الدافعة لھا؟ بالطبع إنھ لم یكن نوًعا من أنواع الترف الفكري،
ألن المتخصصون المعاصرون في فنون الرسم والنحت، أكدوا أن صاحب تلك الرسومات

الصخریة، لھو فنان حقیقي وصل في إبداعھ واختراعھ إلى مصاف الفنانین العباقرة. 
من الوارد أن استعمل االنسان البدائي صوتھ وحركات یده وإیماءات جسده في مراحل متقدمة
أخیرة من بدائیتھ إلخافة الحیوانات أو إلبعادھا عن أماكن إقامتھ أو للفت إنتباه غیره في عالقاتھ
البسیطة بطرق بدائیة بعدما بدأ یستفید من تقلید ما تفعلھ بقیة الحیوانات والطیور وغیرھا، ثم توسع
في تنویع أصواتھ الحقًا بعدما وجد في ذلك فائدة كانت ھي مرحلة تمھیدیة لبدایة فترة ظھور

اللغات البسیطة، كما أشار لذلك أحمد أمین بقولھ:
- (تدل اللغة على الحیاة العقلیة من ناحیة أن لغة كل أمة في كل عصر مظھر من مظاھر عقلھا،
فلم تخلق اللغة دفعة واحدة، ولم یأخذھا الخلف عن السلف كاملة، إنما یَْخلق الناس في أول أمرھم
ألفاًظا على قدر حاجتھم، فإذا ظھرت أشیاء جدیدة خلقوا لھا ألفاًظا جدیدة، وإذا اندثرت أشیاء قد
تندثر ألفاظھا، وھكذا اللغة في حیاة وموت مستمرین، وكذلك االشتقاقات والتعبیرات فھي أیًضا

تنمو وترتقي تبعًا لرقي األمة. ھذا ما لیس فیھ مجال للشك)[236].
ومن الوارد أیًضا أن خصص االنسان األول بعض األصوات للداللة على مفاھیم ومعاني لمتطلبات

حیاتھ البسیطة:
- (من البدیھي أن اللغة قد نشأت قبل الكتابة بزمن طویل، كما أن المحاوالت االنسانیة األولى
لتطویر معارفھا إنما تمتد إلى عصور تسبق بكل تأكید عصر تصاویر الكھوف)[237] لكن أن
ینتقل االنسان ھذه النقلة النوعیة اإلعجازیة ویربط بین أعظم حاستین لدیھ ـ السمع والبصر ـ
لیطورھا إلى مدونات علوم ومعارف، فھذه مسألة ال یمكن تمریرھا دون طرحھا على طاولة
البحث وتفحصھا والتفكیر بھا. حیث ال بد أن دفعھ أمر ما للربط بین حاسـّتیھ حتى خطرت على
ذھنھ المعنوي مثل ھذه الطفرة اإلعجازیة، وإال فمن المستحیل على االنسان إیجاد شيء أو

اختراعھ إال بوجود أولیات مادیة ملموسة تدفعھ الستغاللھا أو تطویرھا.   
من الشواھد الدالة على عجز العقل البشري في تجاوز مثل ھذه العقبات الحضاریة، ما ورد عن

«فتوحي»، بخصوص أصل لغة الفراعنة القدماء، حیث یفند فكرة الظھور الفجائي لھا، قال:
- (إن الكثیرین من غیر المختصین یعتقدون بأن الكتابة نشأت فجأة بشكلھا الھیروغلیفي في وادي
النیل بحدود 2800 ق.م. وبقیت على وضعھا الصوري حتى زمن إنقراضھا دون أن تمر

بالحلقات التطوریة التقلیدیة الالحقة!!)[238].
فمن ھم أولئك الذین یُنسب إلیھم فضل اختراع الرسوم والكتابة بمختلف أشكالھا البدائیة، وھل
ظھرت في منطقة حضاریة محددة أم عند عدد من الشعوب؟ إن ظھورھا كان بحاجة إلى



استعدادات عقلیة راقیة ولعملیة بلورة خزین معارف مسبقة، فتقارب قدرات البشر العقلیة كلما عدنا
أدراجنا في عمق التاریخ والزمان، إضافة إلى مستویات األمم الحضاریة القدیمة، لم تختلف أو
تتباین في مستویاتھا الذھنیة إال بعدما مرت علیھا قرون وأعصار من التعامل بالعلم والمعارف
المقتبسة ونشوء الحضارات البدائیة؛ فكیف حصل ھذا اإلنبثاق الذھني الخطیر؟ ثم لماذا لم تترك لنا
اآلثار دلیال أو إسًما واحًدا على شخصیة المخترع، بینما كل ما نقرأه من أسماء قدماء المخترعین
ال یخرج عن نطاق آلھات قدیمة ال تنحصر أدلتھا بین آثار حضارات مصر أو وادي الرافدین فقط،
بل حتى عند بقیة حضارات األمم األخرى في الشرق األقصى أو الیونان واإلغریق وأمریكا
الجنوبیة، فلو تفحصنا األمر لوجدنا جمیع القدماء ینسبون ھذه المخترعات إلى نوع واحد من
البشر، أال وھم اآللھة والكھنة والمتنبئون؟ نعم إن الحضارات البدائیة كانت متساویة المستویات منذ
بدایاتھا بشكل تقریــــبي، لكن المؤكد إنھ قد حصل تفاوت في مستویاتھا الحقًا بعد تراكم العلوم،
مما یدعو لالعتقاد إن ظھور مخترع الكتابة قد ظھر عند أمم محددة متقدمة دون غیرھا، وإن ھذا
التفاوت المعرفي ال بد وأن حصل عند أمم َكثـُر بینھا ظھور اآللھة والشامان والرائین. وطالما تأكد
تاریخیًا أن أرض الرافدین كانت سبّاقة في مجال إختراع الكتابة ـ إذا لم یكن غیرھا ـ لذلك ال
یستبعد أن یكون ھذا ھو السبب الجوھري في تحدید ظھور مخترع الكتابة على أرضھا، خاصة

وأرضھا تمتليء بقصص وأساطیر اآللھة والملوك وقبور األنبیاء الذین ظھروا منذ قدیم الزمان. 
یحدثنا األستاذ «ھاولز» عن طریقة ظھور ُمختََرع الكتابة في الصین وغیرھا من المخترعات
األخرى، وكیف تُنسب إلى عائلة من عوائل الملوك أو تربط بمنجزات اآللھة القدیمة وما لھا من

عالقة متصلة بحضارة الشرق أوسطیة، قال:
- (وقبل أسرة شانج ظھرت أسرة ھسیا Hsia الخرافیة التي یعزون إلیھا الفضل في ابتكار حساب
جدید للزمن ویزعمون أن اإلمبراطور الكاھن كان على عھدھا یتولى مھمة قراءة وصیة السماء
مستعینا على ذلك بدراسة الفلك. ولذا كان الحكام من تلك األسرة یشرفون على حضارة مدنیة، كما
كان عندھم جیش منظم تنظیما جیًدا وحاشیة مترفة منعمة، وكانوا یدفنون في مقابر فخمة رائعة،
كما كانت تدفن معھم القرابین البشریة والحیوانیة مما یذكرنا بسومر ومصر. وربما كان ظھور
الكتابة اختراعا وطنیا یرتكز على فكرة مستوردة. وقد عرفت الكتابة أوًال على عظام الكھانة…

وھي طریقة قدیمة للتنجیم والعرافة في الشرق األقصى)[239].
عند تفحص العبارة السابقة، نجد ھناك إشارة توحي بمشاركة الملوك في إیجاد المخترعات، وطالما
كانوا یحكمون قدیًما بقوتي قانوني األرض والسماء، ویطلق علیھم لقب «أبناء السماء»، لذا فمن
غیر المستبعد أن كان ملوك الصین في تلك الفترات من طبقة اآللھة/األنبیاء. ما یؤكد ذلك، عبارة

«ھاولز» حینما قال:
- (وأخیرا فقد أباطرة شانج عطف السماء فحلت محلھم أسرة شو Chou «1122 ق.م. أو
بعدھا»)[240]. ورغم أن التعلیق قد یوحي بنوع من التشكیك في مساھمة القدرات الفوقیة، إذ
سیفھم المتتبع أن فكرة مساھمة اآللھة/األنبیاء في رقي الحضارات البشریة إنما ھو نوع من
األساطیر الخرافیة توجب تجنبھا واالبتعاد عنھا وضرورة الحذو حذو علماء الطبیعة باعتبارھم قد
توصلوا إلى نتائج عقلیة بعدم صدقیتھا، وھذا ما نرى تأثیر منھجھ واضًحا في كتابات بقیة الباحثین



ممن ظھروا الحقًا، حینما ال ینفكون في اإلشارة بطریقة ما إلى عالقة العلوم القدیمة بالخرافات؛ إال
أن ھذه الخرافات ـ كما قال دیورانت ـ ھي التي أوجدت في الحقیقة كل ما نتمتع بھ الیوم من حیاة

تقنیة عالیة. فعلى سبیل المثال ذكر أحد العلماء على سبیل التشكیك:
- (وأحد أھم االستحقاقات في ھذه الحضارة ھو ابتكار الكتابة الھیروغلیفیة المنسوبة لإلمبراطور
الخرافي فو ـ ھي Fou ـ Hi؛ والتي اشتقت منھا الكتابة الصینیة الحدیثة)[241]. وكان من األجدر
بھ االنتباه إلى ھذا التكرار المتتالي في نسبة العلوم والمعارف إلى اآللھة والكھان ورجال الدین
القدماء لدى الحضارات القدیمة والبحث عن سّر تلك العالقة، ولماذا ال تذكر التواریخ أسماء غیر
أسماء اآللھة، مثلما أجھد نفسھ في تتبع سیر آثار الحضارات البشریة في طول األرض وعرضھا
ولم یترك شعبًا إال وبحث في أسباب ظھور حضارتھ، رغم أنھ كان یختتم بحوثھ في كل موضوع

بعبارة (إننا لسنا واثقین من ذلك). وھذا یذكرنا بالعبارة الشرقیة الشھیرة:
- (وهللا أعلم).  

ما یالحظ في أقوال ھاولز، إشارتھ الغریبة إلى اسم العائلة الملكیة الصینیة حینما وصفھا بـ
«الخرافیة»! مع ان الشعب الصیني ھو الذي أّرخ لھذه العائلة ونسب جزء من حضارتھ إلیھا دون
غیرھا من بقیة عوائل الشعب. أال یذكرنا ذلك بما ینتشر بین أتباع الدیانات العالمیة الثالث عن
امتداد نسل النبي إبراھیم وما ینتشر عنھ بین المادیین من دعاوى التشكیك بوجوده أصًال؟ إضافة
لذلك، لماذا اختص ملوك الصین بعملیة دراسة علمي النجوم والكواكب، مع أنھا عملیة غایة في
التعقید والصعوبة ولیس باستطاعة كائن من كان الولوج في بحور علومھا وفنونھا واستخراج
تقاویم وحسابات وأزیاج فلكیة یستعملھا البشر لسنین أو قرون طویلة ویعتمدون علیھا بكل الرضى
دون اعتراض. مع أن الملوك لھم سلطات زمنیة تندثر حالة وفاتھم، بینما نجد سلطات اآللھات

واألنبیاء تستمر لقرون طویلة بعد مغادرتھم ھذا العالم.  
ما یالحظ عن مكانة وأھمیة علمي القراءة والكتابة ومدى انتشارھما بین أھل العراق القدیم، أن
قدماء كھنة أدیان وادي الرافدین كانوا أكثر انفتاًحا من فراعنة مصر، عندما أجازوا تعلیمھما
ألفراد الشعب، وفي ذلك إشارة إلى معرفتھم المسبقة بفوائدھما للعامة، وما یؤید ظھورھا مسبقًا في

وادي الرافدین، یذكر أحد علماء التاریخ:
- (لم یكن التعلیم في بابل في األلفین الثاني واألول قبل المیالد مقتصًرا على النخبة، رغـــــم
الصعوبات الفعلیة التي كان یجابھھا التعلیــم بسبب االشكاالت الكبیــــرة المتعلقة بعملیة تعلم
الكتابة. لقد دلت التنقیبات األركیولوجیة التفصیلیة في الطبقات الحضاریة التي ترقى إلى العصر
البابلي القدیــم، على أن األلواح الطینیة التي دونت علیھا النصوص األدبیة قد وجدت في الكثیـر
من البیوت المتواضعة والمیسورة والمتوسطة. كان سكان ھذه البیوت مـن الكھنة وخدمة المعابد،
والتجار والمرابین الصغار. وما كان لھؤالء أن یخزنوا ھذه األلواح في بیوتھم لو لم یكن فیھا من
یجید القراءة… وتتوفر معطیـات تدل على أن التعلیم شمل النساء أیًضا في مطلع األلف الثاني قبل

المیالد)[242].



إن مثل ھذا المستوى في انتشار الكتابة بین عموم شعب وادي الرافدین، یدل على مستوى ثقافة ھذه
األمة قدیًما وعلى مرحلة تاریخیة متطورة، كما یمكن اعتبارھا من المراحل اللصیقة الالحقة
المتصلة بظھور ُمختَرع الكتابة، وكل الظن أنھا استغرقت أجیاًال عدیدة لتصل إلى ذلك المستوى،
مما یدعو لالعتقاد بطول آمادھا وترتیب توالي أزمانھا القدیمة، إذ من الوارد امتداد جذورھا إلى

حضارات أقدم من ذلك بكثیر. 
لكن الصورة تكون أوضح عن عالقة األنبیاء والكھنة بُمختَرع الكتابة، عندما نعلم أن كھنة الفراعنة
كانوا یحّرمون على العامة تعلّم القراءة والكتابة، مما یؤكد إنھما ُمخترعات مختصة باآللھة
والرائین األولین ثم انتقلت إلى الكھنة باعتبارھم األقرب الیھم. یؤكد على ذلك الفیلسوف دیورانت

بقولھ:
رت مجموعة من الصور التي یعبرون بھا عن - (كانت «عیالم» و«سومر» ومصر قد طوَّ
أفكارھم، وأطلقوا علیھا اسم «الكتابة الھیروغلیفیة» ألن معظم من قام بھا كان من الكھنة)[243].

ویقول أیًضا:
- (كان معظم علماء مصر من الكھنة، ذلك ألنھم بعیدون عن صخب الحیاة وضجیجھا، یتمتعون
بما في الھیاكل من راحة وطمأنینة؛ فكانوا ھم الذین وضعوا أسس العلوم المصریة رغم ما كان في
عقائدھم من خرافات. وھم یقولون في أساطیرھم أن العلوم قد اخترعھا من 18,000 سنة قبل

المیالد تحوت إلھ الحكمة المصري في خالل حكمھ على ظھر األرض)[244].
ویأتي تأكید آخر أن اآللھة كانوا ھم المخترعون األوائل للكتابة، حیث أن فكرة التعلیم الجماعي
«المدرسة» لم تكن قد ظھرت بعد بشكل عام بین شعوب كثیرة، بسبب إدراك الكھنة ألھمیة العلم
وخطورة الكتابة في السیطرة على عموم الناس، أو انھا كانت بدایة بوادر أول فترة إنتشارھا ولم
یكن قد حان وقت اكتشاف أھمیة تعمیمھا بعد، حیث كانت بعض األمم تعتبر الكتابة علًما سریًا
خاًصا وتحرم بل وتعاقب بالموت كل من یتعلمھما من عبیدھا أو من عامة الشعب، مثلما كان القتل
عقاب كل من یتعلم القراءة والكتابة من بني اسرائیل في مصر أیام الفراعنة. بل وحتى وقت
قریب، حینما كان (األمریكیین األفارقة الذین كانوا ـ وجمیعھم تقریبا من العبید ـ یعانون األمیة قبل
الحرب األھلیة مباشرة، حین كانت ھناك عقوبات قاسیة توقع على أي شخص یعلم عبًدا القراءة)

.[245]

ومن األمثلة الحدیثة التي تلقي بعض الضوء على ھذا السر القدیم، (سّر ظھور اختراع الكتابة)،
مالحظة تاریخ األمة الیھودیة، حیث دونت أحكام شریعتھا بلغة واضحة أمكن ترجمتھا بشكل
ممیّز، مما یثبت تفوقھم في ھذا المجال على بقیة لغات الشعوب القدیمة في أزمانھم، وفي نفس

الوقت یعطي فكرة على النقلة النوعیة لتحول لغة قدیمة إلى لغة حدیثة متطورة نسبیًا:
- (كان الیھود قدیًما ـ كجمیع األمم السامیة ـ ال یكتبون الحركات المعروفة اآلن، بل كانت لدیھم
حروف مجردة عن الحركات ثم أخذوا یستعملون بعض الحروف كعالمات للحركات تساعدھم
على ضبط النطق وحفظ الكلمات من التحریف وكانت األلف والھاء والواو والیاء ھي التي تقوم



بھذه الوظیفة، فجرَّ ذلك إلى حدوث تغییر في ھجاء الكلمات وزیادة في حروفھا باعدت بینھا وبین
أصل اشتقاقھا. ولكن بعد أن تشتت الیھود في أقطار العالم صارت ھذه الحروف ال تكفي لضبط
النطق في كل الكلمات وخشى الیھود أن تنقرض لغتھم بسبب ذلك، فاخترعوا نظام الحركات)
[246]. من الضروري االنتباه ھنا إلى االشارة األخیرة حین یُنسب اختراع حركات الحروف
وتشكیالتھا إلى دوافع دینیة، مما یشیر مرة أخرى إلى شریحة الكھنة ورجال الدین كمخترعون

بالضرورة.  
أما عن اللغة العربیة، فیقدم احمد أمین مثاًال على عدم نضوج اللغة العربیة حتى وقت قریب،

بقولھ:
- (ألیس الشعر الجاھلي قد ظل غیر مكتوب نحو قرنین، وظلت تتناقلھ الرواة شفاھا، ونحن نعلم ما
في ھذا من تعرض للخطأ والتغییر)[247]، حتى جاء القران لیصوغ اللغة العربیة ویطورھا
ویرفعھا إلى قمتھا الجمالیة ویدفع بالمسلمین قدًما ویخلق فیھم روًحا إبداعیة جدیدة، فأضافوا
التشكیل والتنقیط وأنواع الخطوط واخترعوا علم البیان والنحو والقواعد والصرف وغیرھا لتظھر
لغتھم العربیة متكاملة تامة بشكل سلیم، ناھیك عما أضیف إلیھا من التطعیم واقتباس بعض الكلمات
والمصطلحات الحضاریة من بقیة اللغات المنتشرة آنذاك، وفي ذلك داللة على ترابط القرآن
واالسالم مع بقیة الشرائع السابقة وحضارات الشعوب ولغاتھا. ومما یذكر عن مساھمة القرآن في
انتشار الكتابة والقراءة باللغة العربیة بین مختلف الشعوب اإلسالمیة، إن عدد من كانوا یعرفون
القراءة والكتابة وقت ظھور االسالم قلیل جداَ: (فاذا كانت قریش ـ وشأنھا في الحجاز ما بینّا قبل
من تقدمھا في الشئون التجاریة ـ لیس فیھا إال سبعة عشر كاتبًا، وكان الكتّابون في غیرھا من

القبائل المضر یة أندر)[248].
مما سبق، یمكن مالحظة تأثیر كتب األدیان (التوراة واإلنجیل والقران) بشكل واضح على تطور
اللغات العبریة واألرامیة والیونانیة والعربیة وسبل تنظیمھا، مما یدفع إلى استنتاج احتمالیة حصول
تأثیرات مشابھة لبقیة كتب األدیان القدیمة ـ إن وجدت ـ على تطور لغات أقوامھا وترقیتھا بنسب
متقاربة تناسبت مع تطور العقول البشریة ومجتمعاتھا. لذا لیس من الغریب أن یربط كل ھذا
الترقي الحضاري للشعوب، باألدیان ومؤسسیھا، وبذلك یظھر مدى تأثیر األدیان في رقي
الحضارات البشریة من خالل مساھماتھا في تطویر اللغات. إضافة لذلك، ما كان من تأثیر
تجمعات الحجاج یومیًا وسنویًا في األماكن المقدسة إلداء فرائض الصالة والحج في بلورة لغات
الشعوب حین اجتماعھم، وكذلك ما لدور صالة الجماعة في دور العبادة وكنائسھا ومساجدھا من
مساھمات في وحدة المجتمعات البشریة. فلقد ساعدت ھذه التجمعات واللقاءات المستمرة في
التوصل إلى حاالت من التفاھم والتوحید بین الشعوب المختلفة لیتكلموا بلھجات ولغات موحدة
متقاربة كٌل حسب لغة كتابھ المقدس. أما أماكن الحج فكانت مراكز إجتماعات ومؤتمرات عالمیة
سنویة بمواعید ثابتة لم تكن بحاجة إلى اتصاالت وإعدادات وترتیبات مسبقة. كل ذلك ساھم دون
شك بتبادل الثقافات والخبرات وتناقل أخبار الشعوب، وبالتالي لفت األنظار إلى مراكز العلم
والمدن الشھیرة بعلمائھا ومعارفھا مثل أثینا وروما والقدس ومكة وبغداد والقاھرة، لشّد الرحال

الیھا طلبًا لزیادة العلم والمعرفة ومن قبلھا تعلم القراءة والكتابة بین الشعوب. 



یشیر أحد علماء اللغات إلى دور األدیان واآللھة القدیمة في ظھور اللغات والكتابة وھذه إشارة
تؤخذ بعین االعتبار، حینما قال:

- (إن التصور المتعلق بالمغزى الھائل للكتابة كان أمًرا بالغ الحیویة في األزمنة القدیمة الغابرة
ولقي انعكاسھ في عدد من األساطیر التي تجزم بالمصدر اإللھي للكتابة، فنیبو البابلي وتوت
المصري ـ إلھان كاتبان.. وكان قدماء العبریین یعتبرون كتابة األسباط األُول «كتابة إلھیة»..
ویعلمنا اإلسالم أن الحروف خلقھا ّ� ثم علّمھا آدم بینما حجبھا حتى عن المالئكة.. كما أن
للكنائس المسیحیة قدیسیھا الذین یلعبون أدوار مبدعي الكتابة ومخترعیھا فالقدیس میسروب

والكاثولیكوس ساحاق صاغا األبجدیة األرمنیة)[249].
وإذا تركنا االختالفات المذھبیة الشدیدة بین مذاھب المسلمین جانبًا، نجد أن لإلمام علي بن أبي
طالب[250] دور كبیر في تطویر اللغة العربیة من حیث التنقیط والتشكیل والقواعد والنحو
والصرف[251]، حینما أشار إلى عاملھ في البصرة أبو األسود الدؤلي برسالة مكتوبة لینحو ذات
منحى اسلوبھا في ترتیبھا اللغوي. وبھذا تعیدنا ھذه النقطة إلى ذات الحلقة في مشاركة القدیسین

واآللھات بتعلیم االنسان والمساھمة في تطویر حضاراتھ.  
ان كثیًرا من تواریخ الشعوب تنسب إلى اآللھات أدواًرا في ظھور ورقي حضاراتھم، ویبدو أن
«دوبلھوفر» قد انتبھ أن اآللھة ما ھم إال بشر؛ لذلك قلل من اإلشارة الیھم في إختراع فّن الكتابة

عند الیونانیین، لكنھ استثنى «ھرمز» باعتباره إلھ حینما قال:
- (فھم الوحیدون الذي یُشّرفون في تقالیدھم الفنیة مجموعة كبیرة من مخترعي الكتابة وھم ـ دون
استثناء ـ من البشر فال یوجد بین مبدعي كتابتھم الممّجدین إال واحد یُصادف مرة واحدة وھو
ھرمز، اإللھ الحاذق المتعدد المواھب الذي یسّجل لھ اختراع الكتابة كمأثرة من مآثره وھي لیست
األھم بینھا)[252]. لو أخذنا بھذا الرأي، فقولھ أن لإللھ ھرمز دور في تعلیمھ الكتابة للیونانیین قد
یكون ھو رأس الخیط، لكن تأكید ذلك بحاجة إلى أدلة أكثر مما توصل إلیھا دوبلھوفر. أما مترجم
الكتاب الدكتور «عماد حاتم» فبدوره ینسب اختراع الكتابة إلى إلھ آخر من خالل مالحظة جاءت

في حاشیة الصفحة، قال:
- (یبالغ المؤلف قلیًال في تصویر ھذا «الفرق بین الشرق والغرب» وفي نسب الكتابة عند الیونان
إلى البشر. فقدموس الفینیقي الذي حمل الحرف من سوریا إلى الیونان ـ إلھ، أو بطل رفع إلى
مصاف اآللھة وترتبط بمأثرتھ ھذه «أساطیر طیبة» الیونانیة ـ أما ھرمز، فھو: ح ر ـ م س، أي

ابن حر، وھو طائر «الحر» المعروف، وكان واحًدا من أكبر آلھة مصر القدماء)[253].
إال أن دوبلھوفر یستدرك فیما بعد ویقول أن الیونانیین قد استعاروا األحرف األبجدیة من الفینیقیین،
(ذلك الوقت الذي قام فیھ الیونان باستعارة وتحویر األبجدیة الفینیقیة)[254]. وبذلك تعود البوصلة

لتشیر إلى مساھمة آلھة الشرق وأنبیاءه وكھنتھ بإیجاد مخترع الكتابة.   
ویشارك الدكتور لویس عوض بالقول:



- (وفي طور سیناء كان ذلك المعمل األول الذي تحولت فیھ األبجدیة البكتوجرافیة (التصویریة)
المأثورة عن الھیروغلیفیة إلى أبجدیة صوتیة بالمعنى الحدیث منذ نحو 1800 ق.م. ومنھا انتقلت
إلى فینیقیا والیونان وایطالیا وبقیة أرجاء العالم القدیم، كل شعب یھذبھا بصب مخارج أصواتھ

وعاداتھ في الرسم والتعبیر)[255].
كما جاءت أكثر من إشارة إلى مكان تطویر مختََرع الكتابة في بدایتھا إلى منطقة الشرق األوسط
وبالتحدید عند الفینیقیین على الساحل الشرقي للبحر المتوسط. ومما یثیر اإلنتباه، توافق زمانھا مع
زمن وجود أنبیاء بني إسرائیل وظھور الحضارة الیھودیة وانتشارھا في ذات المنطقة، وھذه إشارة
اخرى إلى عملیة تالقح الحضارات. لكن ما جاء علیھ األستاذ «ولیام ھاولز»، في عدم معرفتھ أو
اكتشافھ لشخصیة المخترع أو إسمھ، ما یثیر اإلنتباه أن مثل ھذا االختراع العظیم ال یترك إسًما إال
أسماء آلھة، مما یذكرنا ببقیة المخترعات العظیمة التي أوجدھا اآللھة/األنبیاء دون االھتمام بذكر
أسمائھم، وال یمكن تفسیر ذلك واعتباره نوع من أنواع النسیان أو الغفلة، وال نوًعا من الترفع أو

التكبر ألن خدمة البشر ھي أصل وجوھر واجبات اآللھة. قال:
- (ولكن الكتابة انتشرت رغم ذلك ثم أحرزت في آخر األمر تقدمین رائعین على شواطئ البحر
المتوسط. فحوالي عام 1500 ق.م. أخذ شخص ما في رأس شمر بسوریا تسعًا وعشرین من
العالمات السومریة وجعلھا تمثل فقط األصوات البسیطة األساسیة «ولیس المقاطع» ونبذ بقیة
العالمات التي كانت تقدر بالمئات والتي كانت ال تزال موجودة بكل معناھا الرمزي. وكانت ھذه
حروفا ھجائیة حقیقیة یمكن لإلنسان أن یتھجى بھا أي شيء. صحیح أنھا كانت تختلف عن حروفنا
األبجدیة، ولكن حوالي عام 1200ق.م. ظھرت في مكان ما في فینیقیا مجموعة جدیدة تماما تتألف
من اثنتین وعشرین عالمة استخدمت في الغرض ذاتھ، وكانت ھذه ھي الحروف الھجائیة التي
تفرعت منھا كل األبجدیات المعروفة في التاریخ: اإلنجلیزیة والعبریة والعربیة والھندوسیة

وغیرھا)[256].
مثل ھذه الدالئل، ال تترك مجاًال للشك أن لآللھة/األنبیاء أو لألدیان الشفاھیة القدیمة دور قدیم ساھم

في رقي أحوال الشعوب وتحسن لغاتھم وعلومھم ومّھد بالتدریج الختراع الكتابة فیما بعد؟ 
لكن السؤال:

- ھل یمكن العثور بین ركام التاریخ البشري وأطاللھ على شخصیة مخترع الرسوم أو الكتابة،
خاصة وقد ظھرتا في مختلف أنحاء االرض بصور وكتابات مختلفة؟ فمن المعلوم أن البشر في
جمیع قارات األرض یملكون ذات القوى العقلیة والجسدیة، ولدیھم ذات العقول واألیدي واألجساد
والحواس المتشابھة، إضافة إلى ذات الحاجات والرغبات الجسدیة المتشابھة. لكن ما یلفت االنتباه،
ما كان من الفوارق الكبیرة بین مستویات حضارات الشعوب حتى قبل عدة قرون قریبة فقط، فمنھا
ما بقي في أدنى مراحل البداوة والبدائیة والجھالة، ومنھا ما ارتفع إلى قمم الحضارة والمعارف
والعلوم الرفیعة. مثل ھذه الفروقات تدعو للتساؤل عن السبب، طالما ان البشر متساوون بقدراتھم

العقلیة والرغبات. فماذا حدث لتتفق عقلیة اإلنسان لیبدع بمثل ھذا المخترع العجیب؟ 



لو نظرنا إلى شعوب الحضارات السابقة كقدماء المصریین والصینیین وأھل الرافدین والھنود
والفرس، نجدھم كانوا في مستویات معرفیة حضاریة أعلى بكثیر من مستوى أحوال ومعارف
البدائیین من أھل استرالیا وأفریقیا والھنود الحمر حتى قبل عشرات السنین فقط. وھنا یظھر سؤال

آخر:
- كیف ولماذا كان ھذا الفارق بین ھذه األمم وغیرھا؟ مع ان االنسان ھو االنسان في جمیع مناطق
األرض؟ فمنذ أكثر من ستة آالف سنة، بدأ أھل الحضارات القدیمة یستعملون القراءة والكتابة فیما
بینھم[257]، بینما نجد الھنود الحمر في أمریكا یجھلون الكتابة حتى وقت دخول المھاجرین الیھا،

فما الذي جعل ھؤالء بھذا المستوى البسیط، بینما رفع أولئك إلى تلك المستویات الرفیعة؟  
من الطریف أن نجد رسالة موجھة من قبل مجموعة من قبائل الھنود الحمر إلى الكونجرس
األمریكي یلتمسون السماح لھم بصید السمك في عدد من البحیرات. وما یجلب االنتباه في ھذه
الرسالة ـ رغم كونھا قریبة العھد بحدود الثالثة قرون ـ إنھا خالیة تماًما من الكلمات والحروف وال
یوجد فیھا سوى رسوم أقرب ما تكون إلى رسومات االطفال، مما یدل على أن ھذه القبائل لم
تعرف الكتابة ولم تستطع اختراعھا حتى ذلك الوقت القریب، بینما نجدھا قد عرفت فن الرسم

وإبداعات الزخرفة، مع أن الرسالة جاءت بمعان حكیمة ومدلوالت ذكیة في رسومھا.  
فمن معانیھا، أن سبعة قبائل من الھنود الحمر اتفقوا على تقدیم طلب واحد إلى الكونجرس
األمریكي واختاروا متحدثًا باسمھم جمیعا وضع رسمھ في مقدمة الصورة وفي أعلى جبھتھ خط
متعرج یشیر إلى التحیة والعشم في الموافقة على الطلب، أما الخط الممتد من رأس الرئیس إلى
خلف المجموعة ثم تدلیھ إلى أسفل، فھو الھدف من اإللتماس (صید السمك في البحیرات)، أما
الخیوط الممتدة من رأسھ إلى بقیة الرؤوس، فتدل على أن القیادة موكلة الیھ كقائد ومتحدث عن
المجموعة، وقد ظھر ھذا المتحدث على شكل طائر بجع (طوطم)، كما ان الخطوط الممتدة من

حزامھ إلى بقیة أحزمة الشخوص فتعني الترابط واالتفاق على الطلب فیما بین الجمیع[258].
ما یستنتج من الرسم البسیط عمیق المعاني ھذا، أن ھؤالء األقوام كانوا على قدر عالي من الذكاء
حتى عبروا برسم واحد على كل ھذه المطالب العدیدة. واألمر الثاني أنھ إذا كان بمقدور العقل
البشري اختراع الكتابة في مناطق األرض األخرى قبل آالف السنین، فلماذا بقیت ھذه األقوام ـ
وھم شعوب كبیرة ومتعددة وقبائل ذكیة ـ بدلیل معرفتھم لفن الرسم ـ حتى قرون قریبة، عاجزین
عن اختراع الكتابة؟ فاذا قلنا ان عقولھم ضعیفة او بسیطة، فأحوالھم الحالیة المتطورة وتقبلھم
الكتساب العلوم ومنافستھم لبقیة األمم في إكتساب المعارف، تفصح عن غیر ذلك، فقد ظھر منھم
العلماء والحكماء واألطباء والمھندسین مثلھم مثل بقیة الشعوب؛ وإذا قلنا أن متطلبات حیاتھم
اإلجتماعیة كانت بسیطة وبدائیة لم تدفعھم الختراع الكتابة؛ فھذا أمر غیر مقبول أیًضا، ألن
حاجات البشر ومتطلباتھم كانت واحدة ومتساویة ومتشابھة خاصة في مراحل حضارات البدائیة
األولى والمراحل التي لحقتھا. فلماذا تخطت بقیة الشعوب القدیمة ذات تلك المراحل التاریخیة

وتطورت، بینما بقي ھؤالء على أحوالھم؟!



لكن، اذا انصفنا الحكم، وبعدنا عن التحیز والمحاباة والتعصب، فسوف لن نجد فارقًا ممیًزا بینھم
وبین أمم الحضارات في بقیة القارات، إال نقطة جوھریة، وھي وجود آلھات/أنبیاء وأدیان وشرائع
منظمة، بینما ال نجد أثًرا لذلك عند ھنود أمریكا الشمالیة واالسترالیین وغیرھم من سكان أقاصي
الجزر البعیدة في المحیط الھادي، وكل ما سنعثر علیھ ھو موسیقى ورقصات وطقوس وسحر
بدائي یشرف علیھا وینظمھا مجامیع من الشامان والسحرة، وھي مستویات أدنى روحیًا من درجة

األنبیاء تعود في تاریخھا إلى عصور بدائیة سحیقة.  
ھذا ھو الفارق الملموس الوحید الواضح، بل ال یعثر على فارق مؤثر آخر. فھل یكون ھو السبب؟
ھل كان اآللھة/األنبیاء، أو كھنة المعابد واألدیان، ومن قبلھم اآلباء والشیوخ ـ كما ذكرت األساطیر

القدیمة في مجمل تاریخ الشعوب ـ ھم معلمو البشر األوائل الحقیقیون؟ 
ما یعزز االعتقاد أن ظھور الكتابة كان أمًرا فوقیًا میتافیزیقیًا جاء عن طریق اإللھام والوحي لآللھة
واألنبیاء ولیس اختراًعا بشریًا أرضیًا، الرسالة التالیة أیًضا، وھي ما یعرف بطریقة (الكیبو)
[259] المشابھة لرسالة الھنود الحمر، لكنھا مكونة من أشیاء وحاجات كانت تستعمل في الصین
وفي أمریكا الجنوبیة عند قدماء اإلنكا سكان البیرو األصلیون، استعملت للتواصل بین شعوب

كثیرة لنقل المعلومات حتى عھد قریب. قال دوبلھوفر:
- (وإننا إذ نستعرض ھنا الكیبو في صورة نموذج لكتابة العقد، فإننا ال نرید الجزم بأن مثل ھذه
الكتابة كان مقصوًرا على اإلنكا دون سواھم. فحتى أن الحكیم الصیني الوتسزي أشار في حینھ إلى
ذلك الدور الذي كان یعطى في الصین القدیمة لكتابة العقد كطریقة من طرق نقل المعلومات؛ یقول
ھیرودوت (4 ـ 98) إن داریوس، ملك الفرس، عرض على اإلیونیین تقویًما في غایة البساطة
یقوم على أساس الكتابة بالعقد، كما إن المسابح الكاثولیكیة تقوم على ھذا األساس. أما في وقتنا
الحاضر فإن العقد وما یشابھھا من أدوات االستذكار یمكن أن تصادف في جزیرة ھینان وفي
البنغال وفي جزیرة ریوكیو الیابانیة وفي المحیط الھادي وأفریقیا الوسطى والغربیة وكالیفورنیا
واألقسام الجنوبیة من البیرو، والطریف أن الشرائط ذات العقد والحلقات ال تزال حتى یومنا ھذا
تستعمل من أجل نقل األخبار في جزائر سولومون وكارولینا والمركیز)[260]. من ھذا یتضح أن

أمم كثیرة كانت ال تعرف الكتابة حتى وقت قریب بینما تحسن فنّي الرسم والزخرفة والنحت.  
في الشكل التالي نرى أحد المراسلین وھو یقرأ الـ «الكیبو» للملك المرسل الیھ؛ وكما تبدو الرسالة
عبارة عن خیط أفقي رئیسي طویل مربوط بھ عدة خیوط متدلیة بألوان مختلفة، كل خیط منھا فیھ
عدد من العقد والخرز الملونة، وبھذا فھي تعتبر رسالة كاملة تحمل العدید من أخبار األحداث

والمواضیع یقرأھا الرسول بالتسلسل للمرسل الیھ.  
من ھذا الرسم یمكن االستدالل أیًضا أن شعوبًا كثیرة كانت حتى عھود قریبة عاجزة عن اختراع
الكتابة واستعانت بالرسومات والمشغوالت الیدویة بدیًال عنھا لنقل رسائلھا وأخبارھا في مختلف

أنحاء األرض، وبھذا یتضح أن الرسومات كانت أمًرا أكثر سھولة الختراعھا من الكتابة. 
ومما یستنبط من الرسالة أیًضا، أن المسافة الجغرافیة بین الطرفین (المرسل والمرسل الیھ) كانت
طویلة وشاقة، وھذا یعني أن ھناك مساحة شاسعة من األرض ال تعرف جمیع قبائلھا القراءة



والكتابة، فلو كانت المسافة والزمن قصیران أو أن مجمل األخبار قلیلة ومتون الرسائل صغیرة،
الكتفى المراسل بحفظھا عن ظھر قلب ونقل الرسائل شفھیًا؟ لكن یبدو أن المراسل حضر من
مكان بعید واستغرق زمنًا طویًال في سفره ومر بكثیر من القبائل، مما دعاه إلى االستعداد
واالحتیاط واستعمال الكیبو درًءا لعملیة النسیان، لذلك تم تسجیل جمیع األخبار والطلبات في ھذا

«الكیبو»[261].
قد یقول قائل أن ھذا االسلوب قدیم، مثل الرسوم الجداریة القدیمة على جدران الكھوف، وقد ینسبھ
إلى عھود ما قبل التاریخ، إال أن اآلثار والدراسات العلمیة الحدیثة أكدت نسبتھ إلى القرن التاسع

عشر المیالدي، وھذه مسألة مثبتة علمیًا ال تستحق الجدال:
- (وأنموذج مثل ھذا الكتابة، وإن كان في عھد متأخر، یمكن أن تكون من المحفوظات التصویریة
لھنود كراو والتي نقشت على جلد بیزون، وعلى الرغم من أنھا ُخطت في القرن التاسع عشر،
فإنھا من وجھة نظر مستوى التطور التاریخي ال تتخطى حدود العصر الحجري)[262]. ثم

یضیف الكاتب:
- (وبودنا أن نشیر أیًضا إلى تلك الحقیقة الطریفة من وجھة نظر تاریخ الحضارة وھي أن الكتابة
التصویریة ال تزال تستعمل في الحیاة الیومیة وبخاصة في المدن الكبرى وعند كل خطوة، وأكثر
نماذجھا شیوًعا ـ عالمات المرور، فإشارات التحذیر مثًال مثل «منعطف»، «تقاطع»، «ممر

قطار» ھي كتابات تصویریة مجردة)[263].
كما یستنتج أیًضا من خالل ھذه الطریقة «المعقدة» في المراسالت، أن الُمرسل والمرَسل الیھ
وصاحب البرید ھم من الراشدین العقالء، خاصة وأن شكل الشخص الواقف على الیسار یبدو ملًكا
من الملوك، فالصولجان الذي في یده وركوع الرسول أمامھ وھو یقرأ «الكیبو» یؤكدان على ذلك.

كذلك یؤكد الفیلسوف دیورانت على استعمال ھذه الطریقة، فیقول:
- (وكان ھنود بیرو یحتفظون بمدونات طویلة من األعداد ومن األفكار، بأن یعقدوا حباًال مختلفة
األلوان بالعُقد والعُرى؛ وربما ألقى شيء من الضوء على أصل ھنود أمریكا الجنوبیة إذا عرفنا أن
ھذه العادة نفسھا سادت بین سكان األرخبیل الشرقي وأھل بولینزیا)[264]. وھذا یذكرنا بما كان

یفعلھ األجداد حتى وقت قریب، حینما كانوا یعقدون خیوًطا على أصابعھم لتذكر أمر ما.  

فامبوم بین العائد لقبیلة لیني ـ البي 
وھنا یكون سؤال:

- طالما أن مالمح العقل والحكمة والذاكرة تبدو واضحة على الجمیع (الُمرسل والرسول والُمرسل
الیھ)، فكیف لم یتمكن الھنود الحمر واألفارقة واالسترالیین وغیرھم من بقیة الشعوب التي جئنا
على ذكرھا من اختراع علم وفن الكتابة؟ بینما كانت مستعملة بالفعل في الشرق األوسط قبل ذلك

بآالف السنین؟ أال یشیر ذلك إلى وجود فروقات ممیزة بین ھذه المجامیع من األمم؟ 



أما البرھان الثالث في عدم استطاعة البشر العادیین على اختراع الكتابة، فھو (حزام الفامبوم)،
وھو عبارة عن مجموعة خیوط مطرزة ومتشابكة حیك في وسطھ رسم رجلین، على الیمین رجل
أوروبي وعلى الشمال رجل من قبائل ھنود أمریكا الشمالیة مما یدل على حداثة عھدھا النسبي
أیًضا (وتتكون ھذه األحزمة من أربعة أو خمسة حبال دقیقة رتّبت إلى جانب بعضھا البعض وقد
عّشقت بھا أصداف متعددة األلوان مثقوبة من الوسط.. وبما ان لون الصدفة كان یُحّمل معنى
خاًصا «األسود والبنفسجي للخطر والعداء، األحمر ـ للحرب، واألبیض ـ للصلح والسالم» فقد كان
واضًحا أن من الممكن إرسال مراسیل كاملة من قبیلة إلى أخرى على ھیئة مثل ھذه األحزمة)

.[265]

ما یستفاد من ھذا الشكل وما سبقھ وما یستنبط من مفاھیمھ أیًضا، أن فنون الحیاكة والتطریز
والخیاطة سابقة في ظھورھا على اختراع الكتابة كثیًرا، حیث یبدو أنھ من السھل على االنسان
البدائي التوصل الختراع ھذه الفنون الیدویة لتوفر موجوداتھا وموادھا في الطبیعة عند النبات
والحیوان، وھذا یثبت أیًضا صعوبة الربط بین المحسوسات المادیة والمعنویات الغیبیة (األفكار
المبتدعة) عند االنسان. فیفھم من كل ذلك ان شعوبًا كبیرة وكثیرة ومتتالیة على مّر التاریخ،
عجزت عن ھذا الربط ألنھا عملیة خاصة بـ «االنسان الممیز» ذو القدرات المیتافیزیقیة، ولیس

لالنسان العادي مقدرة على نیلھا. 

ویورد البروفیسور «یولیوس»[266] أیًضا، مثاًال آخر مشابًھا لطریقة مخاطبة قبائل الھنود الحمر
للحكومة األمریكیة عبر (ما یسمى «بالحزم الدبلوماسیة» أو «العصي الدبلوماسیة» التي ترسل
من قبیلة إلى أخرى. فعلى سبیل المثال أرسل الھنود الحمر في أمریكا الشمالیة حزمة معینة من
عرانیس الذرة، مزینة بالریش ومحشوة في داخلھا بالتبغ، لحكومة الوالیات المتحدة األمریكیة
[وھذه طریقتھم في عرض السالم وتسمى «غلیون السالم»]، وفي وسط ھذه الحزمة شد حبل
صوفي مزین بالریش األصفر. وخالصة الخبر تعني: «نحن مستعدون لتدخین غلیون السالم مع

الرئیس». وبعبارة أخرى كان ذلك عرًضا للسالم)[267].
وأورد البروفیسور «یولیوس»، نوعا آخر من الرسائل والتواصل واالتصاالت بین أفراد القبائل
الھندیة «البدائیة» غیر المتعلمة، كان قد شاھدھا واطلع علیھا بنفسھ. وبذلك ففي مثل ھذا الخبر
تأكید آخر على صعوبة اختراع االنسان للكتابة بالتحدید، بینما یمكنھ نقل معلومات غایة في الدقة

والتفاھم مع غیره من خالل ترك عالمات وآثار وإشارات، قال:
- (وقد الحظت بنفسي مثل ھذه اإلشارات بشكل خاص لدى قبائل «ناسكابي» الھندیة الحمراء في
البرادور التي یعیش بعض أفرادھا في ظروف المناخ شبھ القطبي، عیشة قاسیة ومنعزلة تتطلبھا
حیاة الصید، بعیدین عن أبناء جنسھم. وبما أن ظروف حیاتھم في غایة الصعوبة فقد أوجد ھؤالء
الھنود الحمر نظام إشارات متكامًال من أجل المساعدة المتبادلة… وتتألف نداءات النجدة من أعمدة
ذات شقوق، منصوبة في مواقع استراتیجیة من الطریق تشیر بدقة إلى إتجاه خیمة المریض أو من
یحتاج إلى المساعدة. وفي معظم الحاالت یكون طالب النجدة مھدًدا بالموت جوًعا، فیسرع عابر
السبیل الذي یرى مثل ھذه اإلشارات إلى «موقع المأساة». أما عندما ال تتوفر لدیھ امكانیة



المساعدة أو تقدیم الطعام فیعلق إشارة إخباریة أیًضا ـ یحملھا معھ على سبیل االحتراز ـ على
األعمدة المنصوبة، إما لیشیر بھا إلى أنھ ذھب لیحضر المطلوب، أو لطلب ھذه المساعدة من
العابرین اآلخرین. ویمكن االستدالل من ھذه «األعمدة االخباریة» على كافة التفاصیل المطلوبة،
إذ یمكن االستدالل لیس على موقع الخیمة المنكوبة فقط، بل أیًضا على عدد األشخاص المرضى
فیھا وعلى نوع معاناتھم. كل ذلك یدل علیھ شكل وعمق الشقوق المحفورة على ھذه األعمدة.
ویمكن للمسافر العابر أن یضیف معلومات أخرى على العمود، إذ یتناول أغصانًا ویصنع منھا

اكلیًال یعلقھ على العمود)[268].
ومع كل ھذه الدقة في نقل المعلومات واإلشارات والتفاصیل، بقي اإلنسان عاجز عن اختراع

الكتابة.  
وإلیكم مثال آخر عن صعوبة اختراع معجزة الكتابة، أورده كال من أرنست دوبلھوفر ویولیوس
لیبس في كتابیھما[269] كٌل على حدة، لصورة رسالة غرامیة من شابة «أمیّة» إلى حبیبھا الذي
ھجرھا، وھي عبارة عن مجموعة خطوط ورموز تعبر عن مشاعر اللوعة والحسرة، احتاجت

لتفسیرھا بروفیسوًرا مثل لیبس، قال:
- (ومن ھذا القبیل نذكر الرسالة المشھورة التي نقشتھا إحدى فتیات قبیلة «جوكاغیر» على قطعة
من قشور الصفصاف (ربما لم تكن تخلو من التأثیر األوربي). وقد حاول بعض الباحثین ترجمتھا
ومنھم «فویلة». تتضمن ھذه الرسالة خبًرا محزنًا عن فتاة فشلت في حبھا. فالفتاة التي خانھا
حبیبھا ـ كاتبة الرسالة ـ (C) تجلس في بیتھا (A وB) الخطوط المتصالبة تعني األسى. والنقاط في
أعلى الرسالة على یمین (C) تمثل ضفائر الفتاة. غریمتھا (F) روسیة ذات ضفائر وثوب، أما
(G) فھو الحبیب الخائن. وقد عبرت عن عالقاتھ مع الروسیة بالخطوط المتصالبة في الجزء
األعلى من الرسم. والخط (J) الممتد من الغریمة إلى (A) یقطع خطوط الحب الواصلة بین
الحبیب (G) وكاتبة الرسالة. أما الحرف (M) فیرمز إلى األفكار المخلصة لدى من ھجرھا
الحبیب. أما (O) فھو عاشق من القبیلة یحاول خطب ودھا. والحرفان (p وq) یرمزان إلى طفلي
الزوجین الخائنین (G وF). وبناء على ذلك یمكن ترجمة نص الرسالة تقریبًا على الشكل التالي:
«لقد ھجرتني كرما لعینّي ھذه الروسیة التي منعتك من العودة إلّي. ربما أنجبتما أطفاًال. سأظل

محتفظة باخالصي لك، ولن أدع أحًدا یعزیني رغم وجود رجل آخر یحبني»)[270].
إن النظرة األولیة لھذه اللوحة الفنیة، توحي أن رساًما تشكیلیًا مبدًعا قام على رسمھا، حیث یمكن
مالحظة ھندسة واستقامة خطوطھا البدیعة وتناسق أبعاد رموزھا وروعة زخرفتھا الجمیلة. ومع
كل ھذا اإلبداع بقیت ھذه الرسامة الشابة المبدعة عاجزة عن التفكیر في إمكانیة وجود شيء اسمھ
الكتابة. فدقة تعابیر لوعة الغرام وما بثتھ الفتاة من حزن وأسى ومدى تعقید أشكال لوحتھا

الھندسیة، احتاجت إلى علماء لفك رموزھا.  
من ھنا نستطیع التأكید أن اختراع الكتابة، ھو أمر فوقي غیر بشري، إختُرَع بین شعوب قدیمة كثر

بینھا ظھور المعلمین واألنبیاء، مثل (الصین، فارس، مصر، أرض الرافدین).



 



«مرسال» الحب الیوكاغیري[271].
وبذلك نقول، كیف یمكن لفتاة بدائیة في سن الشباب (ولیست شخص كبیر السن وحكیم) أن تشمل
رسالتھا كل ھذه المعاني والتصریحات ولوعة العشق، بینما لم تستطع ـ ال ھي وال حكماء قبیلتھا ـ
اختراع فن الكتابة؟! فإن دلَّ ذلك على شيء، فإنما یدل على اختصاص اآللھة بھذا االختراع

اإللھي. 
إن التفكیر والتأمل والمنطق یقودنا للتساؤل عن ماھیة الفرق بین شعوب مناطق الشرق األوسط ـ
أو باألحرى شعوب وسط وغرب قارة آسیا ـ وبین تلك الشعوب التي بقیت بدائیة حتى قبل قرون
قلیلة في مختلف أنحاء العالم، فالحاجات االجتماعیة والرغبات النفسیة ومتطلبات أجساد البشر
ورغباتھا وتفاعالت العقول وإدراكاتھا لمتطلبات الحیاة، ومیكانیكیة أطراف األجساد وحركتھا
وأحوال المجتمعات وأنظمة الحكم وغیرھا الكثیر، كانت متشابھة ومتساویة بشكل متقارب عند
األمم القدیمة. فأین كمنت الفروقات الجوھریة بینھا؟ وماذا دفع ببعضھا للتقدم والبروز وتأسیس

حضارات، بینما بقیت األخرى على بدائیتھا، وما ھو المانع؟ 
ال یبدو ھناك بعد البحث والتدقیق، إال الفارق الروحاني أو المعنوي، الذي صدَّ عنھ علماء
األنثروبولوجیا واالجتماع والحضارات والتاریخ والفلسفة المعاصرین، خشیة اتھامھم بدعم األدیان
والغیبیات، وكأنھا جریمة ال تغتفر نئى عنھا الجمیع. فتلك األقوام البدائیة البعیدة عن مركز
حضارات األدیان العالمیة في الشرق األوسط، رغم أن تاریخھا القدیم یقول بوجود الشامان
والسحرة والكھنة بینھم، إال أنھا خلت من ظھور أنبیاء وكتب شرائع، بینما كانت أرض الرافدین
وفلسطین وما حولھما مھابط للوحي ومراكز للظھورات النبویة ونزول الشرائع السماویة على
الدوام، فالصابئیة والكونفوشیة والطاویة والمسیحیة والیھودیة والزرادشتیة واالسالم والمانویة

وآخرھا البابیة والبھائیة، لم تخرج عن ھذا اإلطار الجغرافي.  
ھذا ھو الفارق الروحاني والقوة المعنویة اللذان رفعا من مستویات شعوب الشرق األوسط. إنھ

ظھور الرسل واألنبیاء ونزول الشرائع السماویة. وال یبدو غیر ذلك سببًا. 
 



  (8)
اع اللغات   اخ��

من المعلوم أن فرضیة الفكرة التوراتیة في تبلبل ألسن البشر قد سیطرت على عقول نسبة كبیرة
من قدماء العلماء والمعاصرین حتى صارت تقریبًا فرضیة ثابتة لدیھم، ال فرق بین رجل دین أو
رجل علم. لكن نظریة اإلنفجار الكبیر القائلة بظھور البشر من تربة األرض أبطلت ھذه الفرضیة
وقدمت فكرة بدیلة تفترض تشتت البشر وتفرقھم في األرض منذ بدایة ظھورھم حینما إتخذت كل
عائلة أو مجموعة أو قبیلة مستقًرا ولغة خاصة بھا. ومن الدالئل الكثیرة التي تثبت صحة ذلك على

سبیل المثال، حالة قبائل الھنود الحمر حین اكتشافھم في القارة األمریكیة، فقد كتب شالین:
- (إن ھنود أمریكا الشمالیة یتكلمون على األقل 200 لھجة ال تتصل بأیة لغة من اللغات
المعروفة، بل إن بعض ھذه اللھجات تختلف غالبا فیما بینھا اختالف اللغة الفرنسیة عن اللغة
الصینیة)[272]. فلو كانوا قد وصلوا كمجموعة واحدة أو عدة مجامیع إلى أمریكا من أرض

أخرى، فال یمكن أن یكون اختالف لغاتھم بھذه النسبة الكبیرة.  
لقد بدأت معالم اللغات البسیطة المختلفة تظھر بعدما بدأت عملیة التواصل والتقارب بین البشر،
حینھا بدأت األصوات تتضح وتسمع وتأخذ معـالمھا وتتطور من جیل إلى آخر حتى ظھرت اللغات
بشكلھا البدائي غیر الناضج (إذن ھناك فترة طویلة من الزمن ـ ھي مع التجاوز ـ تكاد تحتل كل
تاریخ اإلنسان على ظھر األرض، وقد تمتد إلى ملیون سنة، ال نعرف فیھا شیئًا عن لغات اإلنسان

وتطورھا، وكل الذي نعرفھ ھو أنھ كانت ھناك لغات عدیدة على وجھ الترجیح)[273].
إن نظریة ظھور البشر من تربة األرض في كل مكان بشكل عشوائي كما ھو حال بقیة المخلوقات
والنباتات، ستؤدي بالضرورة لتغییر كثیر من المفاھیم القدیمة والنظریات العلمیة والعقلیة
والتاریخیة وفي مقدمتھا الموروثات الدینیة التي دأب بعض علماء الحضارات واألدیان والتاریخ

المعاصرون على التمسك بھا اعتماًدا على الفكرة التوراتیة، حینما قرأوا:

- (وكانت األرض كلھا لسانًا واحًدا ولغة واحدة)[274]، وكذلك:

- (ألن الرب ھناك بلبل لسان كل األرض)[275].
لكن كتاب التوراة لم یجزم تماًما بوحدانیة لغة شعوب األرض في قدیم األزمنة، حیث نقرأ في

مكان آخر إشارتھ لوجود لغات أخرى غیر مفھومة لبني إسرائیل، حینما ذكر:

- (ألنك غیر ُمرسل إلى شعب غامض اللغة وثقیل اللسان، بل إلى بیت إسرائیل)[276]. وكذلك:

- (ال إلى شعوب كثیرة غامضة اللغة وثقیلة اللسان لست تفھم كالمھم)[277].



لقد كان استعمال البشر ألصواتھم في بدء التاریخ المجھول قبل مالیین السنین متنوًعا، لدرجة
یمكن القول أن لكل عائلة أو قبیلة منفردة أصواتھا وإشاراتھا الخاصة بسبب حالة االنعزالیة التي
شملتھم جمیعًا[278]. لذا فمن الصعب االفتراض أن كان یجري بین تلك األسر المتباعدة نوًعا من
التفاھم الطبیعي والحوار العقالني، خاصة والتوجس والحذر والعدائیة ھي من صفات اإلنسان
األول لما كان یحیط بھ من مخاطر المخلوقات الشرسة حولھ. فما كان یسمى جزافًا «لغة»، لم تكن
تحوي في مجملھا سوى مجموعات قلیلة من األصوات والصیحات واإلشارات؛ وحتى بعد مرور
زمن طویل، لم یمتلك اإلنسان إال عدًدا قلیًال من األصوات وأشباه الكلمات بسبب حداثة لغاتھ
وبساطة واقعھ الطبیعي ونتیجة انتشاره في بقاع األرض المختلفة وانقطاع تواصلھ عن بقیة

الجماعات البشریة، فنقرأ:
- (تدل اللغة على الحیاة العقلیة من ناحیة أن لغة كل أمة في كل عصر مظھر من مظاھر عقلھا،
فلم تخلق اللغة دفعة واحدة، ولم یأخذھا الخلف عن السلف كاملة، إنما یَخلق الناس في أول أمرھم

ألفاًظا على قدر حاجتھم، فإذا ظھرت أشیاء جدیدة خلقوا لھا ألفاًظا جدیدة)[279].
إن الكلمات تتكاثر نتیجة تطور الحالة االجتماعیة، وطالما كان واقع االنسان آنذاك بسیًطا ال یتعدى
وجود السماء واألرض والنجوم والمیاه والجبال والحیوانات والنبات، فلم یكن ھناك ما ساعد
اإلنسان على ظھور لغة متكاملة یمكنھ التفاھم بھا. وھذه الحالة «الخرساء» امتدت لمالیین السنین،
وخاللھا بقیت حالة اإلنسان الفكریة جامدة ال تتغیر، فتطور اللغة یتوافق بشكل طردي مع تطور
المجتمع وتطور عقلیة أفراده، وطالما كان المجتمع جامًدا على حالتھ البدائیة، فبالضرورة كان
تطور اللغات بسیًطا بمقدار ال یذكر. ثم راحت تتقارب األصوات والصیحات واإلیماءات وأسالیب
لھجاتھا ونطقھا بعدما بدأ ظھور تكتل العوائل والتجمعات األكبر حجًما، وكذلك بسبب انتشار
المعتقدات البدائیة القدیمة التي تطلّب ممارسة شعائرھا وعباداتھا لغة واحدة مشتركة، إال أن
مفردات اللغات المتداولة عموًما بقیت قلیلة تتناسب مع واقع الحال البدائي البسیط حتى ظھور
تجمعات القرى والمدن األكبر حجًما حینما ظھرت خاللھا الحاجة إلى مفردات لغویة جدیدة بشكل

أوسع.  
أما حینما یعرض بعض العلماء رأیھم بخصوص تقارب اللغات والتقالید الثقافیة للشعوب القدیمة،

بالقول:
- (وقد جزم بعض الدارسین بأن مجموعات بشریة قادمة من غربي المحیط الھادي قد وصلت إلى
امریكا الجنوبیة، وقد اقاموا جزمھم ھذا على تشابھ اللغات والتقالید الثقافیة عند بعض ھنود ھذه
الجھات مع اللغات والتقالید الموجودة عند شعوب «میالنیزیا» و«بولینیزیا»)[280]. فمثل ھذا
الرأي المرتبط بشكل من األشكال مع الفكرة القدیمة القائلة بظھور البشر من منطقة محددة داخل
قارة أفریقیا أو آسیا ثم النزوح والھجرة إلى مختلف بقاع األرض نتیجة حلول جفاف أو كوارث
طبیعیة أو بحثًا عن الماء والكأل؛ فحتى لو صح ذلك، فھو ال یثبت بالضرورة وحدة اللغة بین البشر
ومن ثم اختالفھا فیما بعد، بقدر ما یثبت وجود ھجرات بریة (مشیًا على األقدام أو باستعمال
الدواب أو السفن والمراكب الصغیرة) حدثت بعد مجيء العصر الحجري الحدیث قبل بضعة آالف



من السنین نتیجة ظروف بیئیة أو نتیجة ازدیاد أعداد البشر. لكن األستاذ شالین، یعود ویفترض أن
مثل ھذا التماثل في اللغات والثقافات قد یكون بسبب تماثل عقلیة البدائیین ومستویاتھا الفكریة

المتقاربة أینما وجدوا:
- (والواقع أن ھذا التماثل في اللغات وفي التقالید الثقافیة یمكن ان یكون ناتجا عن تماثل األساطیر
القدیمة المشتركة بین مجموعات االنسان المفّكر في آسیا الشرقیة)[281]. وھذه فرضیة ال یمكن

تقبلھا أیًضا، ألنھا تأخذ بمبدأ الصدفة غیر المعقولة.  
أما قول البعض أن البشر قد ھاجروا قدیًما مستعملین مراكب قویة تمخر عباب البحار ومن خالل
ھذه الھجرات حصل بعض التشابھ في لغاتھم أو في لھجاتھم أو أصولھم الثقافیة! فال قلّة أعداد
البشر في ذلك الزمان القدیم تدفع باالنسان إلى مثل ھذه المغامرات والرحالت الخطیرة لیغامر
بحیاتھ وحیاة عائلتھ، طالما مساحات األرض مفتوحة أمامھ وتتسع للجمیع، وال كانت قد وصلت
آنذاك مخترعات وسائل النقل النھریة والبحریة إلى مستوى راقي في صناعاتھا لیمكنھا قطع
مسافات شاسعة بآالف األمیال بصورة آمنة، خاصة إذا علمنا أن السفن الكبیرة متعددة األشرعة
والصواري لم تظھر إال قبل قرون قلیلة فقط لتتحمل صعاب رحالت بحریة تمتد إلى عدة شھور.

فقد ورد:
- (لم یحدث تطور في المالحة إلى السفن الكبیرة المتعددة األشرعة إال حوالي تاریخ الكشوف
الجغرافیة الكبرى في القرن الخامس عشر المیالدي، وذلك برغم الشھرة والنشاط البحري لعدٍد من
شعوب البحر المتوسط ذات الحضارة العلیا: الفینیقیین، واإلغریق، والرومان…، ومعظم البدائیین
إلى اآلن ال یستخدمون الریاح ویفضلون استخدام الطاقة العضلیة في التجدیف)[282]. كذلك، لیس
من المعقول أن یھاجر او یسافر اإلنسان تارًكا أرضھ وبیئتھ إلى جھات أو مناطق غریبة عنھ لم

یسبق أن علم بوجودھا.  
فإذا كانت أمم الحضارات السابقة بكل علمائھا وفالسفتھا لم تخترع سفنًا شراعیة كبیرة الستعمالھا
في حوض بحر الحضارات المتوسط واكتفت بالمراكب الصغیرة او المتوسطة ذات المجادیف أو
األطواف والقوارب الجلدیة، فكیف یستسیغ العقل نسبة اختراع سفن قویة ألمم البدائیین حتى
استطاعت عبور المحیطات؟ مع العلم ان مدونات التاریخ تشھد أنھم استعملوا قوارب صغیرة
صنعت من البوص أو الجلد أو القصب أو لحاء الشجر أو قوارب محفورة داخل جذوع األشجار؟
أما ما نراه الیوم من أنواع السفن والمراكب مختلفة األحجام، شراعیة كانت أو بالتجدیف واستعمال
القوى العضلیة، فھذه ابتكارات متطورة قریبة العھد ال یوجد دلیل تاریخي او علمي وال حتى عقلي

على أن االنسان البدائي قد اخترعھا قبل ظھور عصر الحضارات. 
إن األدلة العلمیة الحدیثة التي تثبت تكّون األرض من تجمع السدیم والصخور والنیازك بعد
حصول اإلنفجار الكبیر، وبالتالي فرضیة ظھور البشر من تربة األرض في كل مكان واتخاذ كل
إنسان أو كل عائلة أو مجموعة صغیرة لغة خاصة بھا، كٌل في حدود موقعھ، ھو التعلیل األقرب
إلى المعقولیة والتوافق. أما موضوع (تشابھ اللغات والتقالید الثقافیة)، التي جاء على ذكرھا األستاذ
شالین، فھذا أمر بدیھي في زمن بدائیة البدائیین، حیث كان جمیع البشر یعیشون حالة بدائیة



متشابھة في مناطق جغرافیة متصلة أدت بالضرورة إلى توافق الكثیر من إشاراتھم وتشابھ
أصواتھم وعاداتھم وثقافاتھم، مثلھم مثل تشابھ تصرفات األطفال في سن محددة. أما األمم
والشعوب والقبائل التي كانت تعیش في أماكن بعیدة أو منعزلة، فلقد بقیت تحتفظ بلغاتھا وثقافاتھا

الخاصة بھا. 
لو أخذنا بفكرة ظھور البشر من تربة األرض بشكل فردي عشوائي مثلما حصل مع أول ظھور
النبات والحیوان واألسماك والحشرات المختلفة، ثم بسبب حصول عملیات االتصال بین الذكور
واإلناث وتكوین األسر الصغیرة التي تطورت إلى أسر أكبر ثم إلى تكتالت جماعیة بسیطة، فھذه
الحالة األخیرة تطلبت في بدایتھا نوًعا من التفاھم باإلیماءات واإلشارات واألصوات البسیطة شبھ
المبھمة، ثم راحت تنضج كلما ابتعد وغاص موقع الحنجرة داخل البلعوم مما أدى الحقًا إلى تحسن
أداء الحبال الصوتیة وفاعلیتھا، حیث كان جسد االنسان ما یزال خاضعًا لحالة من التطور والترقي
وتحسن وظائف أعضائھ، فأدى ذلك مع استمرار الزمان إلى ظھور اسلوب من التفاھم البسیط
بأصوات ولھجات تناسبت مع الحاجات االجتماعیة البسیطة آنذاك؛ وھذا یؤید أیًضا فرضیة كثرة
إختالف لغات البشر في البدء، وأنھم لم یتكلموا في األصل لغة واحدة متشابھة ثم (تبلبلت ألسنتھم).
فعملیة تكون الجماعات البشریة الصغیرة ھي التي ساعدت االنسان البدائي على تحسن أداءه
الصوتي حینما وجد نفسھ بحاجة إلى تكرار النطق بأصوات متمیزة كغیره من بقیة الكائنات، فكان
ظھور تشكیالت ھذه التجمعات البشریة دافعًا مساعًدا لتبلور األصوات واختالف نطق الحروف

ودمجھا لتشكل كلمات بدائیة بسیطة تناسبت مع واقعھ البدائي.  
لقد كانت محاولة ترتیب األصوات وتنسیقھا مع الحركة واإلشارات والحاجات الیومیة، عملیة
مرافقة لتقارب وتجمع أفراد البشر وظھور بدایة أشكال العائالت الصغیرة. ومع ذلك لیس علینا أن
نتصور ان بدایة ظھور لغات التفاھم البسیطة في مجتمعات البشر األولى قد ساعدت على تطور
اللغات بشكل كبیر فراحت المفردات والعبارات والجمل تتراكم وتتزاید وتتضخم مما أدخل االنسان
بسرعة إلى مرحلة التفكیر الواضح والشروع في اصالح تنظیماتھ االجتماعیة، دلیل ذلك أنھ من
الممكن تقلید االنسان ألصوات الحیوانات والطبیعة والطیور، لكنھ لیس بامكانھ زیادة تلك الكمیة
باضافة مفردات مركبة ومعقدة أو خلق حوارات تتسم بالمنطق والعقالنیة، فھذه مسألة متصلة
بالمعنویات الفكریة غیر المادیة وتتعلق بتطور األفكار ومستوى نضوج العقل، وھي أبعد ما تكون

عن عقلیة االنسان البدائي، كما أشارت الیھ المؤرخة “غیردا” في قولھا:
- (سجل لھذا االنسان ـ النیاندرتال ـ مقدرتھ على الكالم ولكن لوحظ افتقاره إلى تركیب الكلمات

المعقدة أو تكوین مفاھیم أكثر تعقیًدا كالفن وغیره فقد ظل بدائیًا جًدا)[283].
إذن فعملیة تطور اللغات مسألة مثل غیرھا من بقیة العلوم مرتبطة بتطور المجتمعات، وھذا
التطور مرتبط بدرجات ترقي المجتمع وازدیاد العلوم الطبیعیة المادیة، وھذه تعتمد في ظھورھا
على اقتباس أفكار معنویة (عملیة التفكیر)، وبما أن المعنویات بحاجة إلى عقلیة فوقیة أرقى من
مستوى الواقع العام للمجتمع المعتمد أصًال على موجودات الطبیعة المادیة؛ إذن ال بد وأن كان
ھناك من ھو بمستوى فوقي أرقى من عموم البشر، قام على تصنیف األصوات وتحدید وتأكید
مفردات الحروف والربط بینھما واختراع الكلمات لتحدید معانیھا ومفاھیمھا، إضافة إلى عامل



الممارسة والتعامل الیومي الذي كان عامًال فعاًال في تثبیت استمراریة تذّكر المفردات. وبما أنھ
یصعب على عقل اإلنسان العادي القدرة على االنتقال بأفكاره من واقعھ المادي إلى مستوى األفكار
المعنویة، لذلك ال بد وأن یكون ھناك من ھو أرفع مقاما من البشر في مستوى معنویاتھ. وال نجد
حًال لھذه المعضلة، إال باإلنصات لما بقیت مدونات األساطیر وكتب األدیان القدیمة تقول بھ، وھو
«اإلنسان الممیز»، مثل اآللھات والشامان والكھنة الذین اشتھروا وتمیزوا عن غیرھم بقواھم

المعنویة والروحیة العالیة وبقدرتھم على االتصال بالفوقیات والماورائیات. 
للفیلسوف والمؤرخ الفرنسي «آرنست رینان» (1823 ـ 1892)، رأیًا موافقًا، حینما كتب، فقرة

تؤید نظریة (اللغات لیست اختراًعا بشریًا)؛ ومن المستحسن تناول قدًرا مناسبًا منھا، قال:
- (إن التاریخ یجعل من اللغة  

المفھومة ھبة عجیبة، ومیزة اختص ّ� بھا االنسان. واذا كانت مصطلحات التعبیر عند سائر
الشعوب مختلفة، فإننا نرى أنفسنا مجبرین على شرح ذلك بالتطلع إلى لعبة ساحر في برج بابل.
وخالفا لھذه الفكرة یتوھم البعض بأن األمر كذلك بالنسبة للغة الواضحة والكتابة على حد سواء.
فھم یعزون أصل اللغة إلى اختراع بشري اصطناعي محض، وھاتان فرضیتان إحداھما أكثر خطأ
من األخرى. فلو أن أولئك درسوا وقارنوا اللغات األولیة وتطورھا في ما بینھا، لكانوا تحاشوا
الخطأ األول والثاني، ولكانوا رأوا عندئذ بأن أول مظاھر الكالم لیس سوى أعمال تعجب غریزیة،
وغامضة، شبیھة بصیحات بعض الحیوانات. وكانت أعمال التعجب تلك تشیر في البدایة إلى
األشیاء والمشاعر التي تجري في آن واحد أمامھم، والى األعمال التي یعتزم القیام بھا
بخصوصھم. وشیئًا فشیئًا، وبشكل تدریجي، أخذت شتى المصطلحات التعبیریة تتكون انطالقا من
تلك المرحلة الغامضة. وقد قام الناس بوضع تلك المصطلحات، كل على ھواه، وفقا لقوانین خاصة
بھم، وبشكل خاص عن طریق تقلید بعض أصوات الضجیج، وعن طریق استیعابھم لالستعارات.
وبمرور األیام تدخل واضعو القواعد، ومؤلفو المعاجم، والمھتمون بصفاء اللغة من كل عیب،
فسجلوا استعماالتھا، ودّونوا قوانینھا في قواعد على غرار مؤلفي مباحث علم البیان والعروض،
لكنھم حتى ذلك الوقت، كانوا عاجزین عن وقف عجلة تطور اللغات، فاستمر ھذا التطور بالرغم
منھم، ووضعت الغریزة كل شيء في مھب الریاح. ولم یأت دور الضبط اإلداري والعقالني إال في

مرحلة متأخرة)[284]. 
إذن، فاألستاذ رینان یؤید فكرة بساطة أصل اللغات في بدایة ظھورھا وأنھا كانت عبارة عن
أصوات مبھمة غیر مفھومة أطلقھا االنسان األول لیماثل بھا أصوات موجودات الطبیعة،
وبالتدریج واالستمرار استطاعت كل مجموعة بشریة ـ بسبب انعزال أماكن استقرارھا ـ بلورة ھذه
األصوات حسب حاجاتھا االجتماعیة بمعزل عن غیرھا، ومن خالل تكرار األصوات والتعود
علیھا استخرجت ألفاظ الحروف لتطلقھا فیما بعد للداللة على موجودات الطبیعة البسیطة وللتفاھم

فیما بینھا. 
وھذا الرأي یخالف بمجملھ أیًضا الفكرة القدیمة القائلة أن البشریة كانت تعیش موحدة مجتمعة في
مكان واحد في سالم وأمان وتتكلم لغة واحدة كما ذكرتھا األلواح السومریة[285]. فمن المعلوم أن



األلواح واألساطیر وما یماثلھا من بقایا الحضارات القدیمة كانت تشیر إلى مراحل زمنیة قریبة
نسبیًا (بضعة آالف من السنین قبل المیالد) ولیس أعمق من ذلك، إذا أخذنا في االعتبار قِدم عمر
اإلنسان على األرض. إضافة لذلك إن األساطیر تكلمت عن شعوب في مساحات ومناطق محدودة
على األرض ولیس بتمامھا. یؤید ھذا الرأي ما جاء عن الفیلسوف اإلغریقي أبیقور[286] في

قولھ:
- (لم یوجد في بدء الزمان مرحلة ذھبیة، عاش فیھا الناس في سعادة بالقرب من اآللھة. بل ان

البشر األوائل، وقد ولدوا من األرض كانوا شدیدین وقساة مثلھا)[287].
نالحظ ھنا أن أبیقور باإلضافة إلى نفیھ فكرة العصور الذھبیة األولى، كان سباقًا في تقدیم فكرة
ظھور البشر من تربة األرض، وبھذا فھو یخالف فكرة كریمر فیما نقلھ عن اآلثار السومریة بأن
البشر عاشوا قدیًما في سالم ووئام[288]، ویخالف ـ في نفس الوقت ـ ما جاء في التوراة عن وحدة

لغة البشر قدیًما وتبلبلھا الحقًا:
- (وقال الرب: «ھوذا شعب واحد ولسان واحد لجمیعھم. ھلم ننزل ونبلبل ھناك لسانھم حتى ال
یسمع بعضھم لسان بعض. فبددھم الرب من ھناك على وجھ كل األرض. لذلك دعي اسمھا

«بابل» ألن الرب ھناك بلبل لسان كل األرض)[289].
بھذا یكون اختراع الحروف والكلمات ومن ثم اللغات ھي مسألة معنویة في أصلھا مرتبطة بتطور
العقل البشري وظھور العلوم وتطورھا، ولما أثبتنا عجز العقل البشري عن التفكیر وتركیب
المعلومات العلمیة المعنویة ومفاعلتھا ودمجھا إال بعد تزویده بمواد علمیة أولیة، وأن ھذه
المعلومات األولیة معدومة في عالم الطبیعة البدائي األول، لذا فمن الصعب تحقق عملیة التفكیر
واإلختراع عند البدائي، طالما كانت أولیات العلم غیر متوفرة في عالم الطبیعة. وبھذا ال بد من
افتراض وجود بشر بعقلیات فوقیة استطاعوا بملََكاتھم المیتافیزیقیة نقل وتبدیل رموز المحسوسات

المادیة إلى رموز معنویة. وقد نستغرب حینما نقرأ ما جاء في القران تأییًدا لذلك، بقولھ:
- (وعلّم آدم األسماء كلھا)، وكذلك:

- (علّم اإلنسان ما لم یعلم)، وھذه إشارات ال یمكن إھمال أھمیتھا، حیث تؤید مشاركة اآللھة
والرجال الممیزون والشیوخ والشخصیات واألنبیاء في تعلیم البشر اللغات والعلوم.  

یؤید ذلك ما ورد عن الفیلسوف توینبي أیًضا حینما قال بحدوث التقاء فوق مستوى البشر:
- (لیست البیئة ھي السبب الكلي في التشكیل الثقافي… وإن كانت بال ریب أعظم العوامل تأثیًرا…
فإنھ ما یزال ھناك عامل ال یمكن تحدیده وتجدر اإلشارة إلیھ بالحرف «س» الكم المجھول، وھو
على ما یظھر سیكولوجي في طبیعتھ… وإن لم یكن «س» أعظم عامل تأثیًرا في المسألة، فإنھ
بالتأكید أعظمھا أھمیة… وأكثرھا ارتباًطا بالقدر. وفي دراستنا الحالیة للتاریخ، أثبتت ھذه النظریة
وجودھا، وھي القائلة بحدوث التقاء فوق مستوى البشر. إذ الحظنا أن كل مجتمع… یجابھ في

مجرى حیاتھ مشكالت متعاقبة، وأن إبراز كل مشكلة ھو تحد باجتیاز تجربة)[290].



إن فكرة وحدانیة لغة البشر القدماء ثم تبلبلھا وتفرقھا، سبق وذكرتھا األلواح السومریة واآلشوریة،
مثلما ھو الحال مع تكرار ذكر قصة الطوفان في المثیولوجیا القدیمة، وال یستبعد أن اقتبسھا
الحبران الیھودیان عزرا الكاتب ونحمیا، أثناء السبي البابلي، خاصة وأن نصوص التوراة كانت
تحفظ استظھاًرا عن ظھر قلب ثم دّونت الحقًا بعد مئات السنین، وھذا ما ترك لھما فسحة من
الوقت كافیة القتباس ما شاءا من أفكار وأساطیر سمعاھا من حكماء وادي الرافدین وعیالم ومن
المثیولوجیا القدیمة وغیرھا، واضافتھا إلى كتاب التوراة. أو أن ما ورد في التوراة أصًال عن بدایة
خلق اإلنسان، كان مشابًھا بشكل تقریبي لما ورد في مثیولوجیا أرض الرافدین القدیمة، فكان ذلك
دافعًا للتوفیق بین المنظورین. وبھذا فما ورد في التوراة ال یمثل حقیقة تطور اللغات أو بدایة

وجودھا، بقدر ما ینوه على تشابھ میثولوجیا األدیان القدیمة.  
من الثابت علمیًا أن عمر األدیان والمعتقدات الروحیة تتوغل بعیًدا في عمق التاریخ، فلقد وجدت
آثارھا في قبور ومدافن انسان نیاندرتال قبل مائة ألف سنة تقریبًا، ومثل ھذا التاریخ القدیم ال یمنع
وجودھا قبل ذلك أیًضا، إال أن اختفت آثارھا ودالئلھا[291]، كما أكد على ذلك األستاذ توینبي
وغیره حینما قال إن المعتقدات الروحیة لقدماء البشر ال تترك آثاًرا تستقرأ، مثلما ھو الحال مع
اآلثار واللقى واألحجار المادیة. فیُسنتنج من ھذا أن االنسان القدیم ونتیجة لبساطة مفاھیمھ العقلیة
ومحدودیة مساحة أرضھ ومجال حركتھ وقلة تعداد أفراد جماعاتھ وعدم تعرفھ على بقیة األقوام
نتیجة موانع طبیعیة، ظنَّ أن العالم محدد بین حدود معرفتھ المحصورة ضمن عوائق التضاریس
الجغرافیة، وأنھ لیس ھناك أمم أخرى على األرض غیر أمتھ. ھذا الظنَّ وغیره دعى األقدمین إلى
تبني فكرة تكلم جمیع البشر بلغة واحدة ثم تبلبل ألسنتھم، أو الظن أن طوفانًا وحیًدا قد حدث وأغرق
الكرة األرضیة برمتھا[292]. وبھذا ففرضیتا ظھور حشود البشر العشوائي من تربة األرض
وحتمیة اختالف لغاتھم وشعوبھم، تدفع بمفھومي قصة الطوفان وسفینة نوح الرمزیة بعیًدا عن
المفاھیم المادیة، وإال فقصة الطوفان مذكورة في زمن سابق متقدم في أسطورة «أوتا نابشتیم»
خالل زمن البابلیین ومن سبقھم[293]، ھذا باإلضافة إلى أن المجتمعات البدائیة القدیمة لم تكن
تعرف معنى تخزین األقوات وتجمیع الطعام بكمیات كبیرة ضخمة لتستفید منھا عند الحاجة أو
أثناء ترحالھا وھجراتھا، ناھیك عن فساد األطعمة عند التخزین، ولم تتصور وجود بشر في أماكن
أخرى نائیة بسبب صعوبة العوائق الجغرافیة وأحوال المناخ الصعبة وكثرة الثلوج وانتشار
الكواسر ورھبة المجھول؛ كل ھذا وغیره كان یحول بینھا وبین حركتھا وترحالھا وھجرتھا وترك
أماكن استقرارھا إلى مناطق مجھولة[294]، فاالنسان عدو ما جھل، وال یمكن أن تكون تلك
الشعوب قد تصورت وجود مجتمعات بشریة تتكلم لغات أخرى مختلفة في مناطق أخرى طالما ال
توجد اتصاالت بینھا وبین غیرھا، ناھیك عن حتمیة التصادم والقتال وتوقع قوة باطشة. لذا جاءت
القصص أو األساطیر والمالحم بمنظورھا اإلجمالي لتنسجم مع ظنون ومحدودیة عقل االنسان

البدائي وحدود جغرافیتھ.  
ومن األدلة على اختالف لغات األقدمین أیًضا، ما وجد محفوًرا على قطع الطین المفخور واللقى
الحجریة وعلى الصخور وجدران الكھوف من أشكال حروف ورسومات اللغات البدائیة المتباینة
لمختلف حضارات شعوب األرض في عصر الكتابة وما سبقھا من عصور الخربشات والرسومات



رغم تقاربھا الزمني النسبي في مصر واسبانیا وفرنسا والشرقین األوسط واألقصى، واتضح أنھا
ال تتشابھ في أشكالھا ورسومھا وأسالیب تعبیرھا. ومن األدلة الواقعیة على ذلك «حجر

شامبلیون»، فلقد كتبت علیھ فقرة واحدة بثالث لغات قدیمة كان من الصعب فك رموزھا. 
ولنأخذ مثاًال واقعیًا حدیثًا على ما رافق اللغات من تطور وتحول وتبلور في أشكالھا. فاللغة العربیة
على سبیل المثال، لم تكن حتى وقت قریب قد نضجت أو استقرت أشكال حروفھا النھائیة
وقواعدھا اللغویة، وبالتحدید حتى زمن ظھور القرآن قبل حدود أربعة عشر قرنًا. نعم لقد كانت
اللغة العربیة موجودة قبل ذلك، تدل علیھا قصائد عرب الجاھلیة، لكنھا كانت غیر ناضجة في
بعض جوانبھا أو لنقل كانت غیر واسعة في مساحتھا اللغویة، وكان الناطقون بھا یعتمدون على
االستظاھر والمشافھة والحفظ أكثر من استعمال الكتابة، وما وصلنا من آثار كتاباتھم، بل ومن
نسخ القران األولى خلوھا من التنقیط والتشكیل، وإن قواعدھا ونحوھا وأشكال حروفھا وكلماتھا
وجملھا وأنواع خطوطھا لم تترتب وتنتظم إال بعد ذلك حینما ظھرت الحاجة لتدوین كتاب القرآن
بشكل دقیق حتى یمكن قراءتھ دون أخطاء أو لبس. فإذا كان الحال بھذا الشكل مع اللغة العربیة
حتى عھد قریب؛ فما بال اللغات البدائیة القدیمة وتنظیماتھا؟ وھذا ما یدفع لالعتقاد أنھ وبعد ازدیاد
أعداد تجمعات عوائل االنسان القدیم وتكوین العشائر والقبائل وظھور التجمعات البشریة الصغیرة
وأشكال القرى البدائیة والحاجة إلى الحركة للبحث عن الكأل والماء والغذاء، واالنتقال من مرحلة
الصید والقنص إلى مرحلة الزراعة والري وابتداء االتصال والتالقي بین أفراد البشر، كان لزاًما
أن یحصل بالتدریج تقارب بین تجمعات البشر، عندھا بدأت تظھر أشباه لغات بسیطة محدودة
مختلفة، اختصت كل مجموعة متقاربة بشكل من مفرداتھا وأشكالھا وألفاظھا، ثم استمر أفراد تلك
الجماعات على تداولھا، وبدأ ـ نتیجة الحاجة إلى التفاھم والتعاون ـ ظھور بدائیات اللغات المتعددة

في كل مكان على حدة، یؤید ذلك ما ذكره ھاولز، بقولھ:
- (ال یمكن للغة أن توجد بغیر مجتمع.. وكما أنھ ال توجد ثقافة واحدة بل عدة ثقافات، كذلك ال

توجد لغة واحدة بل عدة لغات)[295].
رسالة النبي محمد (ص) إلى المنذر بن ساوي حاكم البحرین وقطر،   ویالحظ صعوبة قراءة

مضمونھا 
إضافة لكل ذلك، فالفكرة البسیطة السائدة بأن االنسان ھو الذي اخترع اللغات المعقدة الكاملة وأوجد
سبل التفاھم بین البشر، ال یمكن تقبلھا بعد ارتقاء العقل البشري حدیثًا وازدیاد كمیات العلوم
والمعارف أخیًرا، وكل الظن إن تقبل بعض علماء أوروبا لفكرة كتاب «ابن طفیل» في قصتھ
(حّي بن یقظان) بعد ترجمتھا قبل عدة قرون، حینما حاول المؤلف من خاللھا الخروج من مأزق
(عجز االنسان على التعلم بنفسھ وحتمیة تعلمھ العلوم والفلسفات واللغات عن آخر غیره)، حاول
بعدما أدرك أن تتبع ھذه الفكرة تراجعیًا سیدخلھ في متاھات أعماق نتائج مظلمة یستحیل علیھ بلوغ
نھایتھا، ھذا إذا لم تھّز معتقداتھ االسالمیة، طالما یستند بفكره على معتقده الدیني القائل بظھور
البشر من انسان واحد ـ خاصة وبعض تراجم الفلسفات الیونانیة واإلغریقیة القدیمة قالت (بظھور
االنسان من تربة األرض ولیس من آدم) بعد ترجمتھا إلى اللغة العربیة ـ وبذلك حبك تلك القصة
الخیالیة عن ذلك الطفل الذي وجدتھ ظبیة في غابة وأرضعتھ لیكبر ویتعلم لیس الكالم فقط، بل



تمادى المؤلف في تصوره لیقول أن بإمكان طفل أعجم أن یكون حكیًما وفیلسوفا ویحل أعقد مسائل
العقل العلمیة والفلسفیة. إال أن قصة بھذا الترتیب الساذج بعیدة عن المنطق والعقالنیة، كما أید ذلك

األستاذ سمیث في قولھ:
- (اإلنسان مخلوق اجتماعي، فإذا فُصل عن بني نوعھ بعد والدتھ، فإنھ لن یستطیع أن یصبح
إنسانًا أبًدا؛ ومن الجھة األخرى، فإنھ عندما یعیش مع نظرائھ من بني اإلنسان، یكون في كثیر من

األحیان بربریًا!. إن الحاجة للمبادئ األخالقیة تنبع من ھذه الحقیقة المزدوجة)[296]
فلو عاش ابن طفیل في ھذه األیام وقرأ ما ذكره الدكتور علي الوردي عن ذلك الطفل الھندي الذي
عثر علیھ في غابات الھند، وتعرف على أخالقھ وسلوكھ وتصرفاتھ التي ال تختلف عن تصرفات

الحیوانات، لما كتب قصتھ الشھیرة:
- (ولقد ذكر الفیلسوف دیورانت أیضا حادثة مشابھة، حینما قال:

- (ولقد وجدت فتاة حوشیة تعیش مع الحیوان في غابة بالقرب من شالون في فرنسا، فلم یكن لھا
من الكالم إال صرخات ودمدمات كریھة الوقع على المســـامع)[297].

ثم یأتي دیورانت على دلیل لیس أمامنا إال االنتباه لھ كمثال علمي على تطور اللغات عند البشر في
بدائیتھم األولى وشاھد على اختالف لغاتھم، حینما قال:

- (والحظ «وتمن» Whitman و«كریج» Craig عالقة عجیبة بین أفعال الحمام وصیحاتھ؛
واستطاع «دیبون» Dupont أن یمیز اثنى عشر صوتًا مختلفًا یستعملھا الدجاج والحمام، وخمسة
عشر صوتًا تستعملھا الكالب، واثنین وعشرین صوتًا تستعملھا الماشیة ذوات القرون، ووجد
«جارنر» Garner أن القردة تمضي في لغوھا الذي ال ینتھي بعشرین صوتًا على األقل، مضافًا
الیھا عدد كبیر من اإلشارات، ومن ھذه اللغات المتواضعة نشأت، بعد تطور قصیر المراحل،
الثالثمائة كلمة التي تكفي بعض القبائل البشریة المتواضعة. ویظھر أن اإلشارات كانت لھا األھمیة
األولى، وللكالم المنزلة الثانیة في تبادل الفكر في العصور األولى؛ وإنك لتالحظ أنھ إذا ما أخفق
الكالم في األداء، وثبت اإلشارات من جدید إلى الطلیعة… وربما كانت أول األلفاظ اإلنسانیة
صیحات تعبر عن العواطف كما ھي الحال عند الحیوان، ثم جاءت ألفاظ اإلشارة مصاحبة لإلشارة
بالجسم لتدل على االتجاه، ثم تلت ذلك أصوات مقلدة جاءت في أوانھا المناسب لتعبر عن األشیاء
واألفعال التي یمكن محاكاة أصواتھا، وال تزال كل لغة من لغات األرض تحتوي على فئات من

ھذه األلفاظ التي تحاكي بأصواتھا األشیاء واألفعال)[298].
ویعود ھذا الفیلسوف لیثري معلوماتنا مستدًال بأقوال فالسفة آخرین، فینقل حالة واقعیة عن بدایة

ظھور اللغات ودرجات تطورھا، ویقول:
- (وعند قبیلة «تكونا» Tecuna في البرازیل القدیمة لفظ یقلد صوت المسمى تقلیًدا تاًما، یدلون
بھ على الفعل «یعطس» وھو «ھایتشو»، وربما كانت ھذه البدایات وأمثالھا أساًسا للكلمات األولیة
في كل لغة من اللغات؛ وحصر “رینان” Renan األلفاظ العبریة في خمسمائة كلمة أصلیة،

وحصر «سكیت» Skeat كل األلفاظ األوروبیة تقریبا في نحو أربعمائة كلمة أصلیة)[299].



الخالصة، ورغم أن االنسان استعمل اإلشارات واإلیماءات واألصوات لیجد سبیال للتفاھم مع
غیره، إال أن ذلك لم یكن بال حدود، فقدرات العقل البشري كانت تصل إلى انعطافات مغلقة ال
ترتقي فوقھا، مثلما كان یحصل دائما عند نھایة كل مرحلة حضاریة لشعوب البشر، حیث تقف
األمم ال تلوي أمًرا وال تعرف سبیًال لتقدمھا إال بظھور رجل لھ قدرات فوقیة لیأخذ بیدھا من جدید
نحو مرحلة تالیة أرقى من األولى، أو بإقتباس معارف أمم أخرى سبقتھا حضاریًا. كذلك ھو الحال
مع اختراع اللغات العظیم، إذ ال یمكن للعقل البشري اجتیاز مثل ھذه العقبة الكأداء إال بمساعدة
رجال ممیزون ملكوا قدرات غیر عادیة. فبنشرھم معتقدات أدیانھم، كان لزاًما على أتباعھم التوحد
في ألسنتھم مع مرور الوقت بغرض قراءة كتبھم وتأدیة صلواتھم وعباداتھم وطقوسھم، مثلما
حصل مع الدیانة االسالمیة الحقًا حینما وحدت بین شعوب من أقوام مختلفة ودفعتھم لتعلّم اللغة

العربیة. 



  (9)
اع لغة الموس��� وآالتها  اخ��

لنفكر قلیًال بھدوء، كم كانت صعوبة تقلید البدائي ألصوات موجودات الطبیعة حتى یستفید منھا في
حیاتھ، وكم استغرق من أزمان طفولة بدائیتھ حتى تمكن من اكتشاف قدرات حنجرتھ، وكم كانت
صعوبة اختیار وتعیین أصوات محددة والتعود واالتفاق علیھا الستعماالتھ الیومیة ومدى ما
استغرق كل ذلك من عصور ال یمكن حصرھا، وكم بقي على ھذه الحالة البدائیة المبھمة حتى بدأ
یصطنع ویحدد كلمات بسیطة بمساعدة اإلشارات للتفاھم مع غیره. مثل ھذه العملیات المعقدة
استغرقت لیس أقل من مالیین السنین بین أفراد العوائل المتباعدة والعشائر البائدة حتى ظھرت
الخربشات على الصخور ومداخل الكھوف وأعماقھا في نھایة العصر الكمبري، ثم بدأ اإلنسان
بتشذیب الخربشات ونزع قشرتھا ولحاءھا لتظھر الرسومات من بعدھا، وفي النھایة لم یتبق منھا
إال نواة الحروف ولّب الكلمات لیتزامن كل ذلك مع بدایة ظھور اللغات البسیطة ومن ثم بدایة
ظھور الحضارات األولى. ورغم كل ھذه اآلماد الطویلة والصعوبات الفنیة وعملیات الربط بین
معنویات العلوم ومادیات الطبیعة، إال أن عظمة إختراع الكتابة الذي غیّر مجرى تاریخ البشر
وحفظ تراث علومھ وأوجد الحضارات الكبرى، یبقى دون مستوى عظمة اختراع الموسیقى! لماذا؟
ألن صوت اإلنسان وأصوات موجودات الطبیعة أمر واقع ومتواجد وفي اإلمكان محاولة محاكاتھ
والتعلم منھ بالسماع والتقلید؛ أما أن یفكر اإلنسان باختراع آالت تصدر ألحانًا یستجلبھا من عالم
العدم ویستلھم نغمات موسیقاھا ویجزأ تباینات ألحانھا وینسق لھا سلّم موسیقي یتوافق مع مختلف
آالت الوتر والنفخ والقرع بطریقة مغایرة لكتابة حروف الكلمات، فھذا إبداع یسمو فوق إبداع
إختراع الكتابة التي أحتاجت كل ذلك الزمن حتى ظھورھا وكمالھا النسبي، كما أن لغات البشر
والكتابة تقتصر في انتشارھا على مجموعات قبائل أو شعوب محدودة بأعدادھا وجغرافیتھا ال
تفھمھا إال أقوامھا، بینما لغة الموسیقى وألحانھا ھي لغة عالمیة یتأثر بھا جمیع البشر من مختلف
األقوام والشعوب دون الحاجة إلى تعلم مسبق، حیث یدركھا الكبیر والصغیر والطفل الرضیع،
والجاھل األمي والمتعلم، والرجل والمرأة، ویتأثر بھا الحیوان والطیر إضافة إلى األشجار
والنبات. أفال یدل كل ذلك على عظمة شأن الموسیقى وشمولیتھا ومخاطبتھا لكیان خاص في
شخصیة اإلنسان مغایر لعقلیتھ التي ال تتعقل أصوات وصور الحروف والكلمات واألرقام إال
بالدراسة المنظمة والتعلّم الجاد؟ فأن یتأثر جمیع البشر بمختلف مستویاتھم بلغة الموسیقى وتتناغم
معھا أحاسیس الحیوان والشجر، إنما ھي داللة عجیبة أسمى وأرقى من اختراع اللغات والكتابة

المحدودة قومیًا وجغرافیًا. 
مثل ھذا التوجھ اإلنساني في اإلنتباه للغة المشاعر العجیبة ھذه واستجالبھا من عوالم المجھول
الغیبي واستعمالھا في شؤون الترفیھ والدین ورقصات السحر البدائیة لكسب مشاعر نفوس البشر
منذ قدیم األزمنة، لھو اختراع یرقى كثیًرا على اختراع اللغات والكتابة اللذان یدخالن ضمن عملیة
التفكیر داخل العقل، فھما یبدءان من محسوسات الطبیعة عبر حاستي السمع والبصر لتنتقل
إشاراتھا ورموزھا إلى الدماغ لینقلھا إلى العقل للتفكیر والتفّھم والتعقّل ثم تعود إلى الدماغ على



شكل أوامر ونواه لیسلمھا بدوره إلى حواس الجسد لتنفیذھا على شكل أفعال وأعمال. بینما نجد ھذا
التسلسل العجیب ینتفي في حالة لغة الموسیقى، حیث یتأثر كیان االنسان ویطرب ویھتز ویفرح
ویحزن ألصوات النغمات واأللحان دون حاجة لفھمھا وتعقلھا. وبھذا ال یسعنا القول إال إنھا حالة
أخرى مختلفة عن التفكیر والتعقّل، تبدأ مباشرة من األذن بعد تأثر أجزاءھا باھتزازات الھواء ثم
تمر بالدماغ الذي یرسلھا مباشرة إلى العقل، الذي یدركھا بسھولة ودون جھد بسبب خلوھا من
المعلومات العلمیة أو الحاجة للتفكیر بدقائقھا المعقدة، دلیل ذلك تفّھم جمیع موجودات الطبیعة الحیّة
لھا ـ وھذا یعیدنا إلى أھمیة حاسة األذن وعملیة السماع التي كانت السبب األول في كسب اإلنسان
لعلومھ ومعارفھ ـ فإذا بحثنا عن العامل المشترك الذي یمكنھ التناغم والتوافق مع األنغام واأللحان
بین موجودات الطبیعة جمیعا، لن نجد سوى ما یطلق علیھ صفة الروح التي تمتلكھا جمیع الكائنات
طًرا، بینما یختص االنسان بملكة العقل والتفكیر دون غیره من الموجودات. وھنا یصح القول أن

لغة الموسیقى ھي لغة روحیة وإن مسألة استذواقھا متعلقة بشفافیة األرواح.  
إن عملیة استجالب لحن موسیقى من عالم الغیب إلى عالم الشھود لتجسیمھ مادیًا على شكل ألحان
صوتیة من خالل آلة أو مجموعة أدوات، ھو أمر غایة في الحساسیة والروعة یعجز كائن من كان
على استخالصھ، دلیل ذلك ندرة نسبة أعداد مؤلفي الموسیقى الحقیقیین إلى نسبة أعداد البشر،
صحیح أننا نسمع أصوات تغرید البالبل والطیور وحفیف أوراق األشجار وأفنانھا وخریر جریان
المیاه وتساقط قطراتھ وأصوات بقیة الموجودات، إال أن عملیة التفكیر بتقلیدھا من خالل اختراع
آالت موسیقیة ملموسة تصدر ألحانًا عذبة، ھو شأن آخر مختلف غایة في التعقید، فسماع صوت
جمیل من أي كائن، ال یعقل أن یدفع بإنسان بدائي للتفكیر أن باستطاعتھ اختراع آلة تصدر أصواتًا
بألحان مشابھة، أو تصّوره إمكانیة ربط ھذه األصوات بآالت بدائیة تصدر أنغاًما متشابھة، ألن أي
إختراع مادي ال بد أن تسبقھ شذرات فكرة تتبلور داخل العقل لتصّور إمكانیة إیجاده بحدود قدراتھ،
وطالما ال توجد عند قدماء البشر البدائیین معلومات أو أفكار مسبقة أو قدرات فنیة عن إمكانیة
صناعة ُمخترع یقلد األصوات والنغمات، فبھذا تستحیل عملیة تجّسم األفكار المعنویة على شكل

فكرة شبھ كاملة توحي بإمكانیة إنبثاق ُمختَرع ملموس على شكل آالت. 
من الطبیعي أن خضع اختراع آالت الموسیقى في بدایتھ إلى مراحل التدرج والتجربة ولم تظھر
فجأة بھذه التقنیة والجودة العالیة مرة واحدة، إذ ال بد وأن مرت بمراحل تطویر وتحسین لعقود
وقرون طویلة، كما تثبت ذلك التجارب العملیة وكثرة اآلثار والحفریات؛ وبما أن العقل والمنطق
یقضیان بصواب نظریة تناقص كمیات العلوم كلما عدنا بالتاریخ عمقًا، لذا فمن المؤكد أن نصل
إلى اإلنسان البدائي الذي لم یكن یعلم شیئًا، وھنا نصطدم باستحالة إمكانیتھ الشروع بإختراع آالت
موسیقى أو أي اختراع آخر، ویتضح وجود حلقة وصل مفقودة في تسلسل مسیرة رقي علوم البشر
وظھور حضاراتھ، إذ ال یمكن وصل حلقة البدائیة بحلقة اإلختراعات حتى ولو افترضنا تدرج
ظھور بوادر آالتھا األولیة، فحقیقة وجود الھّوة الواسعة والعمیقة بین عالمي المعنویات والمادیات
تمنع تحقق ذلك، وھذا یبقي ـ من جھة ثانیة ـ معضلة ظھور المخترعات وكذلك عملیة تطور
وانتقال البشریة إلى العصر الحجري الحدیث دون حّل، وكذلك الحاجة إلى أھمیة كشف سّر سبب
ھذه الطفرة العلمیة والحضاریة العجیبة حتى ولو كانت بدائیة في وقتھا. ولّما ال یوجد سبب مادي
ملفت لإلنتباه یعلل ذلك، فبھذا ال بد من قبول فكرة وجود قوة عقلیة معنویة راقیة أوصلت حلقتي



ھذین العالمین ببعضھما، فكان لھذه القوة المعنویة قصب السبق في تعلیم البشر طریقة صنع آالت
الموسیقى وغیرھا من بقیة المخترعات. وإال فمن المستحیل أن تنبثق داخل عقل انسان ـ حتى ولو
كان بمستوى ذكاء فطري عال ـ اختراع مثل ھذه األمور العجیبة المعقدة والتفكیر بإیجاد آالت
تصدر أنغاًما تربط بین مشاعر اإلنسان النفسیة والدینیة قبل حصولھ مسبقًا على معلومات أو فكرة
أولیة توحي في إمكانیة توفر ألحان خارج حدود عالم المادة یمكن نقلھا من عالم المجھول إلى
أرض الواقع من خالل تركیب وربط عدد من قطع األخشاب واألعواد والخیوط واألوتار لتنبعث
منھا ألحانًا وأنغاًما شجیة ترتبط بأحاسیسھ ومشاعره من خالل العزف علیھا؛ فعملیة ربط عالقة
بین عالم األمور المادیة وعالم المعنویات ھو أمر یستحیل تجاوزه. ولیجرب من یقرأ ھذه السطور
اختراع شيء أو آلة أو حتى استنباط فكرة جدیدة مھما كانت بسیطة، بشرط أن ال یكون لھا

معلومات مشابھة أو أولیة متوفرة بین علوم البشر ھذا الیوم! 
لقد ورد عن معجزة اختراع لغة الموسیقى وألحانھا وعبقریة اختراع أنواط ورموز حروفھا
وترتیب ساللمھا في أول بدایاتھا، وعن قِدم عالقتھا مع الغناء وآالت العزف وارتباطھا باألفراح
واألعیاد والمناسبات العسكریة والحربیة والطقوس والمعتقدات الدینیة عند أھل الرافدین القدماء في
زمن الحضارات المشھورة، ما یثبت حدوث ھذه النقلة الحضاریة العظیمة قبل عدة آالف من

السنین فقط، ولكن لیس فیما قبلھا في أزمان البدائیة األولى، فنقرأ ما یلي:
- (لعبت الموسیقى جانبًا رئیًسا في الحفالت الترفیھیة وكعناصر مكملة في الحانات التي كانت تدار
من قبل النساء، وقد عرف العراقیون القدماء الجوق الموسیقي العسكري الذي كان یصاحب
المحاربین ویعزف لھم األناشید العسكریة. ومن الجدیر بالذكر أن أساتذة الریاضیات القدماء تمكنوا
من ابتكار طریقة ترمیزیة لألرقام من خالل ھذه الرموز الرقمیة تمكنوا من ابتكار النوطة الرقمیة
حیث لم یكن الموسیقي العراقي القدیم یكتب ألحانھ بطریقة النوطة المعروفة الیوم «دو ریھ مي فا»
ولكن بطریقة علمیة صرفة، تستخدم تنویعات الرقم كسلك موسیقي، أي أن األرقام كانت تلعب في
العراق القدیم ما یلعبھ السلم الموسیقي الذي یعتمد الدرجات الموسیقیة “دو ریھ مي”.. ولھذا یمكننا
أن نعد جذور النوطة الرقمیة المعاصرة رافدیة محضة، حیث ترجع في زمنھا ألكثر من أربعة

آالف سنة ق.م)[ 300].
ما سبق وجئنا على اقتباسھ ـ وھناك الكثیر غیره ـ دلَّ بوضوح على مرحلة متقدمة في فنون
الموسیقى، رغم أن عمرھا ـ كما ورد في النص السابق ـ بحدود أربعة ألف سنة. وھذا یعني
بالضرورة أن قد سبقتھا عصور طویلة من محاوالت التدریب حتى وصلت لھذا المستوى المتقدم.
فیا ترى إلى أین یأخذنا التاریخ في مالحقة بدایة ظھور الموسیقى وآالتھا، ولم یتبق أمامنا إال
الولوج في أزمنة البدائیة والھمجیة والعصور الحجریة، حیث من المؤكد أن یتالشى األثر! وفي أي
زمن حدثت مثل ھذه الطفرة الحضاریة وقانون التطور التدریجي یقطع علینا سبیل العودة والتراجع

القھقري، وكیف تم ذلك؟ 
لو تابعنا كثرة أعداد آالت الموسیقى في أرض الرافدین قدیًما، الستھانت فكرة اكتشاف قصبة ناي
اإللھ «أوزیریس» بین شعب مصر القدیم، فاختراع القیثارة الوتریة األوریة بأعداد أوتارھا
المختلفة والربابة والسنطور وآالت القرع “الطبول” مختلفة األحجام، والدفوف الكبیرة والصغیرة



وآلتي الطنبور والصنوج وآالت النفخ مثل الناي والمزمار ذو القصبتین واألبواق بأطوالھا
المختلفة، كل ذلك یبدو إرثًا قدیًما انتقل من أجیال وأمم تدرجت في تطویر ھذه اآلالت، صحیح ان
التطویر ھو شأن انساني تتحكم فیھ محاوالت استمراریة التجربة والتفكیر بالتحسین، إال أن أساس
فكرة اختراع آالت الموسیقى في أصلھ ھي فكرة تعود إلى مرحلة زمنیة أقدم من ذلك حینما وجدت
ألول مرة، وكان ال بد لھا بالضرورة من موجد امتلك إمكانات معنویة خارقة غیر عادیة لینقلھا

ویظھرھا من العدم إلى الوجود في تلك العھود الموشحة بالجھالة.  
إن مثل ھذه النقالت الحضاریة العظمى ال تتأتى من عقول بشریة بدائیة تنحصر في تعاملھا مع
المحیط الطبیعي بحواس الجسد المادیة فقط، فالھّوة شاسعة بین عالم المادیات وعالم األفكار
المعنویة مما یحتم على االنسان استحالة قدرة تجاوزھا. وبذا كان ال بد من قوة معنویة أعظم من
قوة عقل اإلنسان المعنویة، تمكنت من تناول فكرة االختراع واستجالبھا من عالم الغیب لتجّسمھا
في عالم الشھود، ولم یحدثنا التاریخ البشري العام خالل مجمل عصور الحضارات وما سبقھا عمن
امتلكوا مثل ھذه القدرات المعنویة والروحیة إال «آلھة» امتلكوا قوى فوقیة خیّرة غیر طبیعیة
ساھمت في تعلیم البشر مبادئ العلوم والمعارف. وبھذا یعود عقرب المؤشر لیقف عند اآللھة
«اإلنسان الُممیّز» لیعلن إنھم المعلمون األوائل الذین علّموا االنسان ما لم یعلم، وأنھم كانوا بذرة

الحضارات االنسانیة. 
عندما تأتي االشارة إلى تعلیم أوزیریس للمصریین الغناء والموسیقى واختراعھ آلة الناي
(المزمار) ـ خاصة ونبات القصب یكثر في المستنقعات المائیة ـ ورغم أن البعض قد یظنھا آلة
بسیطة ال تستحق اھتماًما یذكر، إال أن اختراعھا في ذلك الوقت یعتبر نقلة حضاریة مرحلیة في
عالم الفنون والموسیقى التي اشتقت من فكرتھا فیما بعد وتطورت آالت النفخ األخرى. إن مثل ھذا
الُمخترع البدائي وغیره، رغم بساطة فكرتھ وشكلھ الظاھري، إال أنھ یثبت عجز االنسان العادي
على التحرك المفصلي في المنعطفات الحضاریة التاریخیة، وأنھ ال بد وأن یحصل على اسناد
ودفع وتدّخل من شخصیة أعلى مقاما مؤیدة بقوى معنویة عالیة لیتخطى صعوبة مرحلتھ. بدلیل أن
ال أحد من عامة الشعب وال من كھنتھ على مدى تاریخ الفراعنة الحضاري الرائع، فكََّر بتنظیف
جوف القصبة والنفخ في طرفھا الصدار ألحان شجیة تطرب لھا القلوب واألرواح إال من أطلقت

علیھم الشعوب القدیمة صفات اآللھة. وھنا كان أوزیریس بالنسبة الختراع آلة الناي. 
وال غرو أن یشیر بعض علماء الحضارات واألنثروبولوجیا أن أصل استعمال فنون الموسیقى كان

مسألة دینیة بحتة في بدایاتھا، فقد قال توماس:
- (كان الفن في القرون الوسطى أوال وآخًرا مجرد افصاح عن اغراض دینیة. واننا نستطیع
بالغریزة أن نمیز بین االتجاھات الفنیة عن طریق المذاھب الدینیة التي صاغھا. إذ مھما كانت
بعض العناصر الداخلة في تكوینھا واسلوب صناعتھا تربطھا بجذور مشتركة، فإنھا صبت في
قوالب متمایزة ذات طابع دیني غالب. كان الفن المسیحي بالدرجة الرئیسة واسطة للتثقیف الدیني،
ورسالتھ كانت على الدوام بینة ظاھرة من مجموعة الصور والتھاویل الخفیة الفن، صیغت بشكل

یفھمھ األمي كما یفھمھ المتعلم)[301].



وبالمناسبة إن ما تجدر اإلشارة الیھ، أن مسألة تفریق األدیان عن جوھر أدوارھا في رقي
المجتمعات تبقى ھّمـًا مقلقًا لبعض علماء الطبیعة، فال یجرؤ أحدھم اإلقتراب منھا أو لفت اإلنتباه
إلیھا، ویجھد غالبیتھم في التقلیل من شأن ھذا الرابط وتجاھل آثاره، حتى وصل األمر إلى تفضیل
دور عامل السحر على األدیان في اختراع فنون الموسیقى والغناء بل وإختراع األدیان بحد ذاتھا.
لكن عملیة ممارسة السحر، ھي مھنة بحاجة إلى تعلم مسبق، أي بحاجة إلى استعمال العقل أوًال في
كسب معارف فنون السحر الستیعابھا وتفھمھا ثم تجربتھا وتطبیق العمل بھا، وبما أن المعارف
ھي علوم معنویة ال یمكن الحصول علیھا من عالم الطبیعة المادي، وطالما كان عامة البشر
بمستوى معرفي متقارب في بدائیتھ خالل تلك األزمنة السحیقة، فبذلك یستحیل تصّور انبثاق أفكار
معنویة بمختلف مستویاتھا من عقل إنسان بدائي، إال إذا كان ھناك معلّم بمستوى علمي عال، لھ
ملكات فوقیة قادرة على استجالب اإلیحاء واألفكار المعنویة من عوالم علویة، توسط في الربط بین

العالَمین المعنوي الفوقي والمادي الواقعي.
إن ما جئنا علیھ في كیفیة ظھور مخترعات آالت الضرب والقرع والنفخ والوتر بأنواعھا وكیف
بدأت بفكرة معنویة في عقل معنوي ُملھم قادر على استجالبھا من عوالم الغیب إلى عالم المادة
لیظھر منھا ٌمختَرع أجھزة آالت الموسیقى وألحانھا، لھو دلیل عقلي على عجز العقل البشري

لتجاوز ھذه القفزة المفصلیة بمفرده. 
وبذلك یكون ظھور ُمخترع آالت الموسیقى، ھي البدایة ثم أدخلت في رقصات الدین والسحر
البدائیة، لما لھا من مؤثرات معنویة ومشاعر تھتز لھا القلوب واألرواح، وجد فیھا الكھنة ما یساعد
على ثبوت المعتقدات في النفوس، بعدما كان اإلنسان وحشیًا شرًسا ال یفقھ من عالمھ شیئًا ویتعایش

مع عالم الحیوان. 
 



  (10)
ا��شاف فوائد النار  

(لم یكن من السھل أو في متناول الید أن تُوقد النار كلما طلبت، بل الغالب أنھ كانت ھناك نار دائمة
قدر اإلمكان)[302].

محمد ریاض 

رحالة یعرض علبة كبریت ألول مرة على رجل غابات بدائي 
من األجوبة والتعلیالت الجزافیة األخرى غیر المقنعة للمسائل الفلسفیة البدئیة المعقدة، ما یقدمھ
بعض علماء الطبیعة جوابًا لمعضلة اكتشاف االنسان القدیم لفوائد النار وكیفیة إیجادھا؛ فالقول أنھا
كانت نتیجة المشاھدة والتفكیر والتأمل والحاجة الحیاتیة أو االجتماعیة، أو تكرار المحاوالت أو
بالمصادفة أو غیر ذلك من الفرضیات غیر المثبتة علمیا أو تاریخیا، ال تروي غلیل الباحث
الحصیف، فھي استنتاجات ال تعدو كونھا مجرد إفتراضات ال تستند على أدلة علمیة أو تاریخیة
مؤكدة، فالبحوث العلمیة واالستنتاجات العقلیة ترفض مثل ھذه االستدالالت إال بأدلة مبرھنة ثابتة.
یذكرنا ذلك بما قالھ الفیلسوف دیورانت عما یروى ویكتب عن أحداث التاریخ القدیم، إنھا مجرد

تصورات ال تخرج عن نطاق الرجم بالغیب:

- (فمعظم التاریخ ظن وبقیتھ من إمالء الھوى)[303].
إن من یتبنى مثل ھذه التعلیالت الواھیة دون تحقق علمي، علیھ أن یتصور نفسھ قبل كل شيء في
موقف ذلك االنسان البدائي الھمجي الشرس الذي لم یكن یعرف أو یفقھ من واقعھ شیئًا على
اإلطالق، في بیئة بدائیة بسیطة جًدا ال تمتلك أدنى مقومات الحیاة، تحیط بھ الصخور الملساء أو
كثبان الرمال الجرداء أو األشجار والنباتات الكثیفة وسط مجموعات من الحیوانات الكاسرة
المختلفة، أو یتصور العیش بین أفراد من أوائل البشر یتسمون بالشراسة والعدوانیة ال یمتلكون لغة
یتفاھمون بھا ویتحاشى وال یأنس أحدھم اآلخر[304]. وعلیھ أیًضا التخلي مسبقًا عن كل ورقة
معرفة من شجرة علومھ وتصّوراتھ وأفكاره حتى لو كانت بأدنى أشكال المفاھیم وأبسطھا، وأن
یعتبر نفسھ في حالة من الجھل التام كما لو كان مثل طفل صغیر في أول أسبوع والدتھ، ألنھا ھي
ذات حالة مستوى عقلیة ذلك االنسان البدائي األول الذي حاول و«نجح» ـ حسب فرضیة علماء
الطبیعة ـ في اكتشاف فوائد النار أو ایجادھا، حتى یتمكن فعلیًا من التعرف على مقدار صعوبة
اكتشاف أو إختراع النار واستحالة ایجادھا بمثل ھذه الفرضیات «الخرافیة»، كما قال المفكر

«بلوك»:
- (من أجل أن تتغلغل في وعي الغیر، الذي تفصلنا عنھ أجیال وأجیال، ال بد أن تلغي الـ «أنا»
كلیًا. ولكن إذا أردت منح ھذا الوعي سماتك الذاتیة، فبوسعك أن تبقى كما أنت)[305] كما یؤید

المفّكر األمریكي جون كیرتشر ما جئنا على وصف حالة مستوى تفكیر االنسان البدائي، فیقول:



- (في مجتمع بدائي، حیث یكون اإلنسان على احتكاك دائم مع بعض األشیاء وال یستخدم سوى
أدوات أو أسلحة بدائیة قلیلة، تكون أفكاره بدائیة، ومحدودة جًدا… (إن) بیئة اإلنسان المادیة ھي

التي تحّدد لیس فقط نطاق أفكاره بل أیًضا سماتھا وخصائصھا العامة)[306].
فالقول إن االنسان القدیم تعلّم ایجاد النار نتیجة مشاھداتھ وطول مدد تأمالتھ لشراراتھا وھي تنطلق
من بین الصخور المتساقطة فوق بعضھا، أو من خالل تكرار ضرب صخرة بأخرى، أو حتى
بدلك قطعتي خشب، أو أنھ استطاع االحتفاظ بشعلتھا متأججة لفترات طویلة من حریق تسببت
باشتعالھ إحدى الصواعق، فتعلّم من خالل التفكیر والتمعن والتحلیل المنھجي وتكرار التجربة،
كیفیة إیجاد النار واالحتفاظ بھا. فمثل ھذا التعلیل الساذج، ال یقنع كثیر من علماء الطبیعة أنفسھم
ویتشككون قبل غیرھم بحبكتھ وبمجریات توالي ترتیب أحداثھ حینما یحاولون شرح أحداث ھذه
العملیة المتتالیة المعقدة؛ ألن عملیة اإلختراع واإلیجاد تبدأ من خالل الشعور بالحاجة إلى الشيء،
ومن ثم القناعة في القدرة على إیجاده من خالل توفر السبل الممكنة وتحدید األدوات الالزمة
لتحقیق الھدف المطلوب، ثم التجربة والتكرار المستمر الحثیث في ذات المجال بعد وجود قناعة

مسبقة لتحقیق الھدف المطلوب.
لكننا حینما نعلم أن كل ھذه األمور الذھنیة والمادیة وجمیع ھذه الرؤى والدوافع، لم تكن متوفرة
عند طفل الطبیعة (الرجل البدائي)، ال على أرض الواقع وال في عقلیتھ المعنویة، عندھا تنتفي

بالمطلق جمیع ھذه الفرضیات. یقول األستاذ “كولن ولسن”:
- (وتتطلب المھام األساسیة ـ مثل الحفاظ على النار ـ قدًرا كبیًرا من التدبر والرویة، وشحذ

األدوات، وھي عملیة تقتضي صبًرا وطول أناة، تستلزم تخطیًطا مسبقًا)[307].
مثل ھذه الفرضیة الخیالیة المعقدة، یفندھا ما كان من بدائیة مستوى عقلیة الرجل الھمجي القدیم
الذي لم یكن یمتلك من المعرفة والعلوم شیئًا على االطالق، وھذا ما منعھ عن االرتقاء إلى مستوى
التفكیر المعنوي، وبالتالي العجز عن اختراع أي شيء، إال إذا حاز نسبة من أولیات المعرفة
بخصوص أي اختراع مھما كان بسیًطا وبكًرا، وھذا ھو سبب بقاء اإلنسان الھمجي على حالتھ

«الحیوانیة» لمئات مالیین السنین عاجًزا عن الترقي والسمو بمستوى حضاراتھ.  
یشارك الفیلسوف دیورانت مرة أخرى في االحتماالت العجیبة عن كیفیة معرفة إیجاد النار، إال أنھ

ینحى لمخالفة ما یشاع، حیث یلفت اإلنتباه إلى أن النار لم تكن اختراًعا «بشریًا»:
- (بدأت الصناعة بالنار التي لم یخترعھا اإلنسان اختراًعا، بل األرجح أن قد صنعت لھ الطبیعة
ھذه األعجوبة باحتكاك أوراق الشجر أو غصونھ، أو بلمعة من البرق أو باندماج شاءتھ المصادفة
لبعض المواد الكیمیاویة، ولم یكن لدى اإلنسان في ذلك إال ذكاء الذي یقلد بھ الطبیعة ویزیدھا
كماًال… لقد بلغت النار في أعین البدائیین من الغرابة ومن النفع حًدا جعلھا لدیھ إحدى المعجزات

التي تستحق أن تُتخذ إلًھا وتُعبد، ولذلك أقام لھا ما ال یحصى عدده من الحفالت التعبدیة)[308].
ھنا نجد دیورانت قد غفل أیًضا عن تقدیر قدرات العقل البشري البدائي البسیطة في التفكیر
واالختراع وعجزه عن اكتشاف فوائد النار وإیجادھا أو اختراعھا بمثل ھذه السبل التي ذكرھا



إجماًال، فھذا التعلیل بعید عن االحتماالت وفرضیاتھا السلیمة وتتخللھ فجوات علمیة. لكن المھم في
ھذا التصّور، التأكید على أن النار “لم یخترعھا اإلنسان اختراًعا” ولم یوجدھا بجھود أفكاره
الذاتیة، بل نسب ذلك إلى الطبیعة نسبًا[309]؛ أما كیفیة ظھورھا فھذه مسألة أخرى سنتناولھا في
ھذا البحث. كما أن ما أشار الیھ من «ذكاء» الرجل البدائي، ھو أمر غیر مقبول یستحیل تصوره
لما نعرفھ عن جھلھ التام حیث كان ینام عریًا في العراء ال یفقھ من واقعھ شیئًا. أما قولھ عن اعتبار
البدائي للنار بأنھا «معجزة»، فما ھو إال دلیل على عجز البدائي التام على إیجادھا بقدراتھ العقلیة

البسیطة؛ وإن من أوجد النار، إنما أجرى معجزة خاصة جًدا حسب ما جاء على وصفھ.  
وكاد دیورانت أن یقول إن النار جاءت من مصادر غیبیة علیا، لكنھ لم یجرؤ التصریح في خضم
زمن تفشي الفكر المادي، فلقد دار حول ھذه النقطة دون اقتحامھا، فمن قولھ أنھ ال یمكن لإلنسان
أن یخترع النار اختراًعا، إلى قولھ أن لیس بمقدور العقل البدائي إیجادھا، ثم نسبتھا إلى عامل
المصادفة، ثم انتقالھ إلى فرضیة غیر منطقیة في قولھ أنھا قد تولدت من إحتكاك أوراق أو أغصان
الشجر ـ مع أن مسألة احتكاك األوراق ھي فرضیة خیالیة بحتة لحاجتھا إلى القوة والزخم والثقل
حتى تصل لدرجة االتقاد لیولد احتكاكھا حرارة كافیة. كما أن أغصان األشجار رطبة في عمومھا
طالما بقیت متصلة بأصلھا[310]، فحتى أطفال البوادي ال یستعملونھا حطبًا إلیجاد نار إال بعد
قطعھا وتجفیفھا ـ إلى التنویھ على كونھا إعجوبة دفعت بالرجل البدائي إلى إتخاذھا آلھة فأقام
لحرارتھا وبریقھا حفالت تعبدیة. فكل ما أورده من تعلیالت وأوصاف وأسباب، ال تقدم وال تشیر
أن اإلنسان قد أوجد النار، بل أكثر ما تطرق الیھ ھو أن النار لیست من صنع االنسان البدائي وال
من بنات أفكاره أو من اختراعھ؛ ومع ذلك لم یتقرب من احتمال أن یكون ھناك بشًرا متفوقًا أعلى
شأنًا وعقال من البدائي كان السبب في تنبیھھ إلى كیفیة إیجاد النار وتعلیمھ فوائدھا وكیفیة المحافظة
علیھا واالستفادة منھا في طھي الطعام وغیر ذلك من أمور الحیاة، رغم أنھ ذكر ذلك في صفحات

أخرى من ِسفره الضخم.  
یعود األستاذ كیرتشر لیؤكد استحالة قدرات الرجل الھمجي في إیجاد النار، بسبب محدودیة قوة

تفكیره بحدود موجودات الطبیعة، ویدعو القارئ لتجربة ذلك ذاتیًا، فیقول:
- (في الحقیقة، من المستحیل التفكیر في أي شيء لیس لھ مصدر مادي. لم یكن ھناك أي فكر في
عقل اإلنسان سوى ذلك الذي یمكن إرجاع أصلھ إلى الطبیعة ذاتھا. ال یمكننا التفكیر بال شيء.
حاولوا ذلك وانظروا بأنفسكم إلى أي مدى ستبلغون)[311] والمعنى ھنا أنھ یستحیل استخراج
فكرة معنویة من مصدر مادي كما سبق وأكدنا على ذلك في الفصول السابقة. فطالما كانت الطبیعة
البدائیة القدیمة، عالم مادي بكر في جمیع جوانبھا وأركانھا وخالیة تماما من أي عامل معنوي
مساعد لالختراع، وطالما كان العقل البشري خالیًا تماًما من أي فكرة معنویة ـ كما ھو حال الطفل
الولید ـ لذلك ففرضیة انبثاق شرارة فكرة اختراع النار أو اختراع أي شيء آخر غیر متوفر في
الطبیعة، لنقلھا من عالم الغیب المجھول وتنظیم فكرتھا ومعرفة فوائدھا باستنتاجات عقلیة مسبقة،
إنما ھي فرضیة غایة في االستحالة. من ھنا ال بد أن كان ھناك دافع أو مصدر آخر تسبب في

ظھور النار وبقیة المخترعات البكریة العصیّة.   



یؤید البروفیسور “یولیوس لیبس” نسبة اختراع النار إلى عقل فوقي غیر بشري، حینما قال:

- (ھذا العنصر الذي كانت معرفة اإلنسان األول بھ منحة من اآللھة، أال وھو النار)[312]. ویكمل
القول أنھ ال یوجد بین مختلف الشعوب من ینسب اختراع النار إلى البشر، بل ال یوجد شعب على

األرض إال ونسب اختراعھ إلى آلھة، قال:
- (بلغت النار من األھمیة بمكان بحیث ال یوجد شعب على وجھ األرض تخلو أقوالھ وتراثھ من
محاوالت لتفسیر أصلھا، ونظًرا لما لھا من منزلة رفیعة عند مختلف الشعوب، فقد أجمعت معظم
األساطیر على أن اإلنسان سرقھا من اآللھة التي حفظتھا بكل عنایة، ولم تكن ترید أن تتقاسمھا مع

بني البشر)[313]. ویعود في صفحة أخرى لیؤكد عن اختراع النار:

- (ھذا الشيء الثمین الذي جادت بھ اآللھة)[314].
طالما كانت مسألة معرفة بدایة ظھور ُمخترع النار وسبل االحتفاظ بشعلتھ، عملیة عصیّة على
عقول العلماء القدماء والمعاصرین، وال نجد بینھم من قّدَم تعلیًال علمیًا أو عقلیًا أو حتى منطقیًا عن
سبل وجودھا، لدرجة أن نجد بینھم من ینحى للتوجھ نحو األساطیر ـ كنوع من الطرفة وسد الثغرة
ـ بعدما أعیاه البحث والتفكیر. من بینھم البروفیسور یولیوس، حیث یذكر أسطورة طریفة ال تصلح
إال لتسلیة األطفال. ومن الضروري تناولھا كدلیل على عجز الفالسفة وعلماء الفیزیاء والكیمیاء

في العثور على موجد النار. نأخذھا نقًال عن تراث قبیلة «كریك» الھندیة الحمراء:
- (اجتمع مرة جمیع أفراد قبیلتنا وقالوا «كیف یمكن لنا أن نحصل على النار؟» أخیًرا قرروا
تكلیف األرنب بمھمة الحصول علیھا واحضارھا، فقام ھذا باالستعداد لھذه المھمة وسافر باتجاه
الشرق فوق میاه المحیط. وعندما وصل لعند القوم الذین عندھم النار، استقبل استقباًال لطیفًا وأقیمت
لھ حفلة راقصة. انضم األرنب إلى حلقة الرقص وكان بكامل زینتھ یضع على رأسھ قبعة مضحكة
مزینة بأربعة عصي من الصمغ. عندما كان الناس یرقصون كانوا یقتربون شیئًا فشیئًا من النار
المقدسة التي تلتھب وسط الحلقة، وكذلك األرنب. وأخیًرا بدأ الراقصون باإلنحناء أمام النار، في
كل مرة ینحنون أكثر من سابقتھا واألرنب معھم. وعندما انحنى مرة أمام النار بشدة التقطت
العصي األربعة المثبتة على رأسھ، النار، وبدأت تشتعل، فغضب الراقصون من ھذا الغریب، عدیم
الحیاء، الذي تجرأ على مس النار المقدسة، وأرادوا االمساك بھ، لكنھ كان أسرع من كل من لحق
بھ. وصل إلى المحیط وألقى بنفسھ فیھ بینما ظل متعقبوه واقفین على الشاطئ. كان یسبح والنار

الملتھبة على رأسھ إلى أن وصل إلى قومھ حامًال النار التي ظفر بھا من الشرق)[315].
یتفق غالبیة علماء المیثولوجیا أن قصص األساطیر ـ رغم خرافیتھا ـ تحوي شیئًا من واقع التاریخ
القدیم غیر المكتوب؛ وفي ھذه األسطورة نالحظ نسبة أصل معرفة النار وسبل االحتفاظ بھا إلى
جھة (الشرق)، كما أنھا تشیر أیضا إلى میاه المحیط الفاصلة بین الفریقین. فھل یمكن القول أن
النار وصلت الھنود الحمر من جھة حضارات الشرق القدیمة بعد رحلة بحریة قطع اإلنسان فیھا

میاه المحیط! 



في الصورة الحدیثة أدناه، ویرجع تاریخھا لسنة (1993م) ـ وھو تاریخ حدیث جًدا ـ نشاھد كیف
أن إنسان غابات جزر غینیا الجدیدة یتعجب أشد العجب من مشاھدة طریقة إیجاد النار ألول مرة،
حیث لم یسبق لھ أن أوجدھا بنفسھ أو تقرب منھا أو لمسھا من قبل، وكیف جفل من لسعة نارھا
حینما حاول لمسھا. وھذا من أعظم األمثلة العملیة المبرھنة على أن اإلنسان عاجز عن إیجاد النار
بقدراتھ الذاتیة أو نقل فكرتھا من الغیبیات إلى عالم المادیات رغم امتالكھ مجموعة الحواس
الجسدیة كاملة إضافة إلى قوة عقلیتھ، ولو كان باستطاعتھ ذلك، لوجدناه یعیش اآلن ـ وھو في
أواخر القرن العشرین ـ بمستویات أعلى مما ھو علیھا، كما سبق الحال مع أمم أصحاب

الحضارات القدیمة. 
نعود للقول: من أین لرجل طفل البدائیة، ذلك العقل القّداح المبرمج بأولیات المعارف لیتدبر
ویتروى حتى یأتي بمثل ھذا االختراع العجیب المعقد؟! أال یدعو كل ذلك إلى إعادة التفكیر من
جدید والغور عمیقًا في جذور التاریخ في عملیة تفكیر حدیثة تتناسب مع ما نعیشھ من تقدم علمي
وتكنولوجي لتعقب أصل الموضوع؟ فعقل االنسان البدائي كان خاٍل تماًما من سبل التفكیر
واالستنتاج والتأمل، لخلّوه أصًال من المعارف األولیة، وكان من الصعب علیھ جًدا أن یخطو

خطوتھ األولى في التفكیر والتدبر.
یعود «كیرتشر» لیضرب مثاًال آخر مؤكًدا على استحالة قدرة اإلنسان البدائي على االختراع

بمجھودات عقلیتھ الذاتیة البسیطة، فیقول:
- (إذا لم یدخل المعدة أي طعام، ال یمكن أن تكون ھناك عملیة ھضم. وإذا لم تدخل الدماغ أیّة

مستقبالت حسیة، فال یمكن أن یكون ھناك فكر)[316]. مثل ھذا الكالم المنطقي یعیدنا للسؤال:
- من أین حصل البدائي إذا على أول معلوماتھ البدائیة، والطبیعة من حولھ بكر جرداء؟ وكیف َعِلَم
بفوائد النار وسبل اإلستفادة منھا ومن نتائجھا مسبقًا حتى فكر في طلبھا، بینما یخلو عقلھ من العلوم
المادیة والمعنویة تماًما؟ ومن أین لھ الظن بأن استمرار تكرار عملیة طرق حجرین أو حك
خشبتین سیؤدي لحصولھ على نار في نھایة المطاف وھو ال یملك أدنى فكرة مسبقة عن نتیجة
المحاولة في جمیع تدرجات مراحلھا ونھایاتھا! ومن أین لھ العلم المبدأي أن السعي وبذل الجھد
واإلصرار في المواصلة على استمرار عملیة االحتكاك سیعطیھ النتیجة المطلوبة حتًما؟ إذ ال بد
مسبقًا إذا أردنا الحصول على نتیجة ألي عملیة اختراع بكریة، معرفة األدوات والسبل والمواد
األولیة واألدوات المطلوب استعمالھا، وقبل كل شيء تبلور مجمل الفكرة المعنویة للنتیجة والغایة
المطلوبتین داخل الذھن مسبقًا. ثم كیف عرف البدائي أن ھذه الشرارات المتشرذمة ھي الخطوة
األولى في بعث نیران ملتھبة؟ وكیف ربط واستنتج أن الشرر ھو جزء من النار أو مسبب لھا؟ أال
یلزمھ معرفة ھذا االرتباط ثم تصّور النتیجة مسبقًا حتى یباشر المحاولة أو یجھد في تكرارھا؟
فطالما یجھل النتیجة وال یعرف سبیًال لھا ـ أي ظھور الشعلة ـ فما ھو دافع المبادرة واإلصرار
على المحاولة والتكرار أصًال؟ فتكرار طرق حجرین، ال بد وأن تسبقھ فكرة معنویة سبق وأن
تجّسمت على شكل صّورة واضحة داخل الذھن للنتیجة النھائیة وفوائدھا؛ ومن دون تبلور الفكرة
ومعرفة العاقبة والنتیجة، فلیس ھناك أي دافع أو سبب یغري ذلك البدائي ـ أو أي إنسان متعلم في
أي مجال علمي ـ ویدفعھ على المحاولة وتكرار العمل واالستمرار علیھ للوصول إلى اختراع



محدد. ولو كان األمر بھذه البساطة والسھولة، لكان ھناك نسبة عظیمة من العلماء والمخترعین من
البدائیین والجھلة واألمیین في قدیم الزمان وفي الوقت الحاضر؛ ولما بقیت قبائل كثیرة تعیش
عیشة بدائیة حتى لبضعة سنوات ماضیة؛ ولما اكتشفنا قبل قرون قلیلة فقط، بشًرا في استرالیا
واألمریكتین وأواسط أفریقیا ما زالوا یعیشون في منتھى البدائیة وال یعرفون كیف یوجدون النار
في أماكنھم المنعزلة النائیة. ومع ذلك، ما زال علماء الحضارات المعاصرین یعتبرون اكتشاف

البدائي للنار من األسباب الرئیسة لظھور الحضارات.   
إن فرضیة بمثل ھذه «السذاجة» ـ اختراع النار بالَطرِق أو الَدلك ـ لھو أمر یستحیل بزوغھ ألول
مرة في ذھن انسان بدائي لم یسبق لھ مشاھدة نتائج تكرار طرق صخرتین ببعضھما أو دلك عودین
أو غصنین. ولنتذكر ھنا أن الكالم لیس عن نیوتن أو أرخمیدس أو آنشتاین أو أي انسان بمستوى
معرفي جید، بل عن رجٍل وحشي سكن الكھوف وافترش أرضیتھا بین الحشرات والزواحف وأكل
لحوم طرائده نیئًا دون شواء بیدیھ العاریتین مثل بقیة الحیوانات. إن اإلصرار على تكرار طرق أو
ضرب صخرتین ببعضھما، یستوجب العلم بالنتیجة مسبقًا، فمن أین للطارق الھمجي مثل ھذا
التصّور وھو لم یشاھد النتیجة من قبل، إال إذا كان ھناك من فعلھا أمامھ أو أخبره بأن االستمرار
في مواصلة الَطرق في نقطة محددة ودون توقف وانقطاع، سیوصلھ إلى تحقیق الھدف والنجاح في

استحصال لھب نار؟  
یقول العالم «جون كیرتشر» مرة أخرى موافقًا على استحالة ظھور الفكرة من العقل إال بعد

اكتساب معلومة أولیة:
- (فالشيء الذي ال یدخل إلى العقل ال یمكن استحضاره منھ. فإذا أردنا أن نمتلك معرفة حول
موضوع معین، علینا أن نعود إلى مصادره المادیة ورصده بحواسنا، أو علینا الرجوع إلى الكتب
أو وسائل أخرى لتحصیل تلك المعرفة التي عمل آخرون قبلنا على تحصیلھا ومراكمتھا

باستخدامھم لحواسھم وتسجیلھا في الكتب)[317].
ھنا یكون ھذا المفّكر قد اختصر الفكرة وأجملھا، فطالما تخلو الطبیعة من مصادر مادیة تساعد
على في االختراع یمكن رصدھا بالحواس، وطالما لم یكن آنذاك كتب أو تعلیم او وسائل علمیة
ودراسات یُستند علیھا، وطالما لم یسبق أن كان ھناك بشر قاموا على إیجاد علوم ومخترعات قبل

وجود الرجل الھمجي، فالنتیجة ھي استحالة إیجاد ُمخترع النار وال غیره من بقیة المخترعات. 
ثم لو افترضنا تناول ھذه التجربة البدائیة عملیًا (َطرق حجرین قاسیین)، فسنرى العجز التام في
الحصول على الغایة المطلوبة (الشعلة)، خاصة والشرر ال یصدر باستمرار مع كل َطرقة، بل
بشكل متقطع ومتفاوت وبكمیات قلیلة متذبذبة، كما أن حالتھ ستكون على شكل شذرات باھتة
متشرذمة تنطلق عشوائیًا بال ترتیب وال توافق نحو جمیع االتجاھات، وھذا ما یُعجز الطارق على

توجیھھا نحو نقطة معینة للحصول على شعلة أو لھب.  
یقول علماء الحضارات إن اكتشاف النار كان من أعظم أسباب تقدم البشریة، وھذا رأي مثبت
ومتفق علیھ، لكنھ یضعنا أمام سؤال محیّر، فلو افترضنا أن االنسان البدائي اكتشف طریقة إیجاد
النار بشكل من األشكال قبل آالف السنین؛ أفال یعني قدرة بقیة البشر على تحقیق ذلك في أنحاء



أخرى من األرض وفي أوقات متقاربة، باعتبارھم على ذات الحالة البدائیة في مستویاتھم العقلیة؟
فلقد ملك الجمیع ذات األیدي واألصابع والحواس واألدمغة، وذات القوة العقلیة وذات المستویات
الذھنیة واالجتماعیة باعتبارھم عاشوا في مراحل بدائیة متقاربة األحوال والمعطیات استمرت
لمئات األلوف من السنین أو أكثر من ذلك؟ فما ھو سبب بقاء كثیر من األمم والقبائل على حالتھم
البدائیة حتى وقت قریب، طالما ـ حسب قول البعض ـ كان اكتشاف النار بھذه السھولة والیسر على
العقل البشري وتسبب في رقي بعض األمم؟ ألیس من الطبیعي أن تخطر ذات الفكرة في ذھن
البدائي أینما كان ویستنتج ذات االستنتاج ویتدرج في استعمال النار واستخالص فوائدھا حتى یسیر

في طریق التقدم لیلحق بركب بقیة شعوب الحضارات؟ 
من ھذا یمكن القول إن المعرفة المسبقة لالنسان البدائي بأن تكرار َطرق صخرتین أو بذل الجھد
في َدلك عصوین یؤدي إلى نتیجة ثابتة ناجحة في إحداث نار وظھور لھب، ھو أمر خیالي غیر
واقعي بعید عن العقالنیة والتحلیل السلیم، حیث یصعب تصور انقداح فكرتھا في عقل بدائي بكر،
ناھیك عن صعوبة تحقیقھا عملیًا. ومن الواضح أن سبب انتشار ھذه الفكرة الواھیة، ھو عدم عثور
علماء المادة المعاصرین على تفسیر منطقي لظاھرتھا، فما كان منھم إال أن حاولوا مسایرة الفكر
المادي العام وتجنب التغرید خارج أسراب طیور الفكر الطبیعي كي ال یتھموا بالماورائیة
والمیتافیزیقیة، حیث ینأى كثیر منھم عن معتقدات أھل األدیان خشیةً أو تعصبًا، ویعیبون علیھم
أیمانھم األعمى بالماورائیات والمعجزات وبقدرات آلھتھم وأنبیائھم وأدیانھم من دون تقدیم أدلة
علمیة تثبت صوابھا وأحقیتھا. بینما في المقابل وعند تمحیص مثل ھذه التخریجات الواھیة
للمادیین، نجدھم قـد سلكوا ذات طریقة التعصب «األعمى» المخالف لقیاسات العلم التجریـــــبي
وقواعد التمحیص العقلیة والمخبریة التي یدعون لھا ویؤكدون علیھا ویشترطونھا في تقبل أیة
نتیجة علمیة؛ فھم یسعون قدر جھدھم في إبعاد كل ما یشیر إلى المعنویات والروحانیات ودور
األدیان أو «الرجال الممیزون» أو قوى المفاھیم الفوقیة والغیبیة في التدخل بأمور العلوم المادیة
أو المشاركة في إیجادھا وإختراعھا. وكل الظن، أنھم بحاجة إلى قدٍر قلیل من اإلنصاف والشجاعة
األدبیة لالعتراف بذلك. وھنا نتذكر السؤال الذي وجھ إلى الفیلسوف «كانط»، فیما إذا كان من
األفضل شطب المیتافیزیقیا من دائرة اھتمامات االنسان وإلغائھا، نظًرا الستحالتھا؟ فأجاب بالنفي،

وبأن إلغاء ھذا االھتمام من الحیاة البشریة ھو ـ بكل بساطة ـ أمر مستحیل[318].
وبالمناسبة، فلقد ورد ما یشیر إلى أن أصل اختراع النار بدلك خشبتین كان عن طریق رجل شامان
أو نبي صیني لھ كثیر من المخترعات، ولیس من رجل بدائي ھمجي عادي عاش بین أدغال

الغابات أو في فلوات الصحارى المقفرة في قدیم العھود:

- (… والحاذق «سوجان»[319] الذي ابتكر النار بقدح عصوین احداھما في األخرى)[320]. 
ینقل األستاذ الماجدي ذات فكرة اختراع الرجل الھمجي للنار، فیقول:

- (ویرى بعض العلماء أن االنسان القدیم استخدم على ما یبدو الفحم المحترق أو األغصان
المشتعلة فسبب اندالع الحرائق)[321]. قبل كل شيء، نرى األستاذ الماجدي قد اكتفى بنقل الخبر
دون تبنیھ، وكل الظن أنھ قد انتبھ للحلقة العلمیة والتاریخیة المفقودة، فاكتفى بنقلھا مشیًرا لنسبتھا



إلى غیره (ویرى بعض العلماء…). فمثل ھذا الرأي، ال یصح تناولھ بھذا الشكل المجرد كما ھو
الحال مع األمثلة السابقة، فالعثور على قبائل بدائیة مؤخًرا ال تعرف كیف تصنع النار، ینفي بالقطع
مثل ھذه الفرضیة، فاختراع النار كان من أول ساللم صروح الحضارات العریقة ومقوماتھا، ولو
صح ذلك، لما وجدناھم أخیًرا حفاة عراة ال یملكون غیر ورقة التوت لیستتروا بھا، ومنھم من

وجدناھم بدونھا.   
ومرة أخرى.. إن االنسان ال یمكنھ، بل یستحیل علیھ التفكیر بأي مسألة علمیة فوقیة بكر مھما
كانت بسیطة، ولن تقدح أول شرارة لفكرة معنویة داخل عقلھ دون االستعانة بمعلومات مسبقة
مكتسبة من واقعھ المادي أو من األكثر علًما ومعرفة ممن یحیطون بھ كي یتمكن من االستنتاج

واالبداع. 
والخالصة، إن الفكرة القائلة بأن اختراع النار قد نجم عن استمرار َدلك قطعتي خشب أو طرق
حصوتین وتصویر ذلك وكأنھا فكرة بسیطة أو ناتج طبیعي یسھل الوصول الیھ، أمر غیر مقبول
عقلیًا. فمثل ھذه الفرضیة تبتغي قبل كل شيء، العلم بالنتیجة مسبقًا وتصّور الغایة والفائدة منھا
حتى یتم االستمرار والتركیز على بقعة االحتكاك وعدم االبتعاد عنھا، وأن یكون ھناك عزم
وإصرار على االستمرار والمواصلة وعدم انقطاع عملیة الدلك أو الَطرق للحصول على لھبة
النار، فالتوقف لعدة ثوان، سیقطع استمراریة ارتفاع درجة الحرارة لدرجة اإلتقاد ویعیدھا لدرجة
حرارتھا األولى. ثم إن مثل ھذه الفرضیة تبتغي عقلیة أرقى من مستوى عقول بقیة أفراد المجتمع

عموًما، وھذا أمر محال لتساوي مستویات عقول البدائیین جمیعًا.  
لذا فالتعلیل األكثر قبوًال والذي حان الوقت لإلعتراف بھ، ھو وجود «رجل فوقي ممیز» استمد
فكرة ایجاد النار المعنویة من القوى الغیبیة المیتافیزیقیة عن طریق اإللھام أو اإلیحاء أو الرؤى أو
المنامات ثم نقلھا إلى غیره بالتعلیم؛ إنسان متفوق في قدراتھ الذھنیة یحب خیر الناس، ولیس بشًرا

عادیًا. 



  (11)
اع فنون الزراعة  اخ��

المحراث البدائي 
قرأنا وسمعنا مراًرا وتكراًرا تلك القصة الھزیلة عن كیفیة اكتشاف االنسان البدائي القدیم لفنون
الزراعة وعلومھا، حیث ال تخرج بفكرتھا المھلھلة عن كونھا فرضیة بسیطة ال یتقبل العقل
الحصیف األخذ بھا،حینما الحظ االنسان البدائي نمّو البذور وأنواع الحبوب بعدما تساقطت منھ
وھو یحملھا إلى بیتھ أثناء مروره بذات المكان في مواسم السنوات الماضیة، وعندھا شّد انتباھھ
تشابھ فسائلھا وحبوبھا، برقت في ذھنھ فكرة تجربة زراعتھا مما نتج عنھ تعلّم فنون الزراعة

بالتدریج ـ ھكذا بكل بساطة ـ كما ذكرھا العالم دیورانت وغیره:
- (یجوز أنھ حین أخذ االنسان في جمع الحبوب النابتة بطبیعتھا، كانت تسقط منھ حبات وھو في
طریقھ من مكان النبات إلى حیث یقیم فنبھتھ أخیًرا إلى السر العظیم الكامن في نمو النبات)![322]
أو ما جاء عن قصة المرأة التي انتبھت لنمو وتغیّر حال ما كانت تخزنھ من بذور في أركان بیتھا،

فخطرت في رأسھا فكرة زراعتھا في باحة الدار.  
بمثل ھذا اإلفتراضات الجزافیة، تكون مھنة الزراعة واإلبذار والسقي المنظم وحراثة األرض
وتقلیب تربتھا وعلوم أنواع النباتات وخواص التربة ومعرفة تبدل أحوال المناخ ومناسبتھا لمواسم
اإلبذار والسقي والحصاد والرعایة والتخزین لمختلف أنواع البذور والنباتات واألشجار ومواسم
جني ثمارھا وكیفیة العنایة بھا ومعالجة أمراضھا وسبل المحافظة علیھا وتحسینھا، تبدو وكأنھا
مھنوفنون خارج أطر التفكیر ودوائر العلم المسبق. فالقول بأن االنسان البدائي استطاع تأمل كل
ھذه النتائج الظاھریة والباطنیة لزراعة البذور والنباتات من خالل عامل الصدفة أو بالمراقبة
ودون تخطیط وتفكیر مسبق، أو بدون سابق إطالع وتعلیم ومعرفة، لھو أمر أقرب إلى االستحالة،
كما كان الحال مع اختراع اللغة والكتابة والموسیقى واكتشاف فوائد النار. یؤید ذلك ما ورد عن

البروفیسور یولیوس، قولھ:
- (أما السؤال عن الطریقة التي تم بھا االنتقال من ھذه التشكیلة االقتصادیة القدیمة، القائمة على
الجمع والقنص، إلى أشكال أسمى، كالزراعة وتربیة الحیوان، فما یزال منذ أقدم األزمنة واحدة من
مسائل العلم التي لم تتضح بعد)[323] ویضرب على ذلك مثاًال حی�ا في عدم قدرة االنسان البدائي
على االنتقال من مرحلة الجني إلى مرحلة الزراعة حتى ولو كان ذلك أمًرا منظوًرا في صلب

واقع حیاتھم، قال:
- (ذكر «كوتشي» أن سكان منطقة «كوردوفان» السودانیة كانوا یجنون الرز البري ویستخدمونھ
في صنع الخبز، بینما میّز الباحث «شفاینفورت» بین ثالثة أنواع من األرز تشكل في أفریقیا

االستوائیة أحد مصادر الغذاء الرئیسیة، دون أن یقوم أحد بزراعتھا)[324].



ومرة أخرى یظھر السؤال:
- من أین لھذا اإلنسان الجاھل البدائي معرفة وتصّور كل علوم وفنون ونتائج حرفة الزراعة مسبقًا
دون تعلمھا، طالما لم یعلّمھ معلم.! فالزراعة علم وفّن وخبرة، ولو صّحت مثل ھذه الفرضیة، لما
توارثت فنونھا عوائل المزارعین ولما اختصت كبریات جامعات العالم وكلیاتھا بتدریس علومھا

وفنونھا، ولما كتبت البحوث وألفت الكتب وأجریت التجارب الحقلیة والبحوث المختبریة. 
إن ما یستغرب لھ بشأن أمثال ھذه التخریجات البسیطة، ھي عملیة تقبلھا وتبنیھا من قبل فالسفة
وعلماء كبار یشار الیھم بالبنان ـ لیس في مجال علوم الزراعة فحسب، بل في مجاالت علمیة
ومخترعات بدائیة أخرى معقدة ـ فھو أمر مثبط لروح البحث والتقصي في حقیقة سبل ظھور علوم
البشر وحضاراتھ، فما من علم أو اختراع معقد قدیم، إال ونسب علماء الطبیعة أولى مبادئ علومھ
إلى عامل المراقبة والمصادفة أو تكرار التجربة أو إبداعات عقلیة االنسان البدائي الذي عاش حیاة

مشابھة لحیاة الحیوان.! 
فإذا تذكرنا طول مدة وجود االنسان على االرض، فنحن أمام خیارین، األول:

- إذا كان اختراع الزراعة قد حصل قبل بضعة آالف من السنین، أي خالل العصر الحجري
الحدیث (عشرة آالف سنة قبل المیالد)، فلماذا لم یخترعھا منذ بدایة وجوده وقد طالت لمالیین
السنین؟ ثم ما بال البدائیین القدماء وقد اكتفوا بجمع الثمار والحبوب البریة وجذور النبات؟ وما
شأن سكان استرالیا واألمریكتین وقبائل الغابات المجھولة في عدم اكتشافھم فنون الزراعة
وممارستھا حتى وقت قریب، وھم یمتلكون ذات األجساد واألطراف والحواس والعقول؟ ثم لماذا
تتركز مخترعات الزراعة وغیرھا في منطقة الشرق األوسط ومناطق الحضارات القدیمة مثل
الھند والصین دون غیرھا من مناطق العالم؟ كما قال األنثروبولوجي والجغرافي األلماني إدوارد

:E. Hahn ھان
- (إن زراعة المحراث واستئناس الحیوان قد اكتُشفتا معًا في منطقة الشرق األوسط، وانتشرا بعد
ذلك إلى بقیة أجزاء العالم)[325]. ثم ما بال بقاء أقوام كثیرة من سكان األرض على بدائیتھم

وھمجیتھم كما قال أحد العلماء متسائًال:
- (إن تغیر اإلنسان من جامع (للغذاء) إلى منتج حدث تاریخي ال جدال فیھ، لكن المشكلة التي ما
زالت بدون أدلة واضحة ھي: كیف تم ھذا االنتقال؟)[326]. ثم نرى الدكتور الماجدي یصف
اكتشاف فنون الزراعة بأنھا من أعظم االكتشافات في حیاة البشر، ومع ذلك ال یحدد زمن

اختراعھا أو كیف عرف االنسان سبیلھا. فیقول:
- (إن اكتشاف الزراعة كان وما یزال أعظم اكتشاف عرفھ االنسان، فقد كان السبب الرئیس وراء
كل حضارة االنسان حتى یومنا ھذا، فاذا كانت الكتابة قد حولت عصور ما قبل التاریخ إلى
العصور التاریخیة، فإن الزراعة قد أوقفت الخطوات البطیئة المملة للعصور الحجریة القدیمة

وجعلتھا تتسارع باتجاه الكتابة وانعطاف التاریخ)[327].



ویأتي الفیلسوف دیورانت لیؤكد عجز علماء األنثروبولوجیا والتاریخ والحضارات عن معرفة
زمن اختراع الزراعة وفنونھا، مما یدفع لتفكیر متعمق بعھود ما قبل التاریخ السحیقة ـ وھذا ھو
الخیار الثاني ـ ویعیدنا إلى أزمان الرجل البدائي الجاھل ونصطدم مرة أخرى باستحالة قدرتھ على
اكتشاف أو اختراع أي علم أو فن بكري جدید بسبب بساطة عقلھ وخلوه من مباديء العلوم

والمعارف. فیقول:
- (وھكذا لن یتاح لنا إلى آخر الدھر أن نعلم متى أدرك اإلنسان ألول مرة وظیفة الحبوب بحیث
یتحول من جمعھا إلى بذرھا في األرض، فھذه البدایات ھي أسرار التاریخ التي سنظل نضرب

حولھا بمجرد االیمان والحدس، لكننا یستحیل أن نعلم عنھا علم الیقین)[328].
كذلك یؤید البروفیسور یولیوس استحالة انتقال اإلنسان البدائي من حالة القنص وجمع البذور إلى
مرحلة االستقرار والزراعة وتربیة الحیوان، حیث یُرجعھا إلى مسألة نفسیة عند اإلنسان ترفض
فكرة التحول، إذ لیس من السھل اقناعھ أو اقتناعھ بھذا التغییر المرحلي. ویضرب على ذلك
مجموعة أمثلة حدیثة حینما بذلت بعض الحكومات جھوًدا مضنیة لنقل بعض القبائل إلى مزاولة

مھنة الزراعة، لكنھا فشلت في ذلك فشًال ذریعًا. قال:
- (فالحقائق اإلتنولوجیة تثبت بكل وضوح وجالء ان االستعداد النفسي للزراعة، وبخاصة إمكانیة
انتظار نضج النبتة أو الثمرة، كانت غریبة كلیًا عن تصورات شعوب الجمع والقنص. وقد بُذلت
محاوالت عدیدة في أصقاع مختلفة من العالم «لھدایة» قبائل الجمع والقنص للزراعة. ولكن ثبت
في جمیع ھذه المحاوالت أن القبائل التي قسرت على الدخول في ھذه المرحلة االقتصادیة لم یكن
بوسعھا أبًدا، حتى استیعاب ھذا الشكل المتطور من اقتصاد اإلنتاج. فإما أقدمت ھذه القبائل على
أكل البذار الذي وزع علیھا لزراعتھ، وإما اقتلعت النباتات الفتیة التي بدأت تظھر في الحقول التي
استصلحھا الخبراء البیض وھي غیر ناضجة، وتناولتھا مباشرة كغذاء. وقد وقع اختیار الحكومة
البرازیلیة مرة على قبیلة «بورورد»، التي تعتمد على اقتصاد الجمع والقنص إلجراء مثل ھذه
التجربة. وزعت علیھم الحكومة األراضي والبذار، وقام خبراء من الدولة باعداد الحقول الالزمة
للتجربة. كما وزعت علیھم كمیات من المواد الغذائیة، تؤمن بقاءھم حتى فترة جني المحصول.
ولكن ماذا حدث بعد ذلك بالفعل؟ حالما أصبح لدى الـ “بورورو” فؤوس بدأوا فوًرا بقطع أشجار
«البیكي» Piki التي كانوا یضطرون في السابق للتسلق علیھا لقطف ثمارھا. كما كان من
الضروري حراسة مزارع قصب السكر لیال ونھارا، خوفًا علیھا من الدمار الشامل. كما ُدمرت
مزارع المانیوك نتیجة إتالف نباتاتھا قبل أوانھا. وذھبت النساء اللواتي اعتدن على اقتالع الجذور
البریة بعصیّھن المخصصة لذلك، إلى الحقول القتالع الدرنات النامیة قبل نضوجھا. وقد حاول
ف قبائل «فاسكیلھ» اإلفریقیة، التي تمارس اقتصاد الجمع أحد المبشرین المجتھدین أن یعّرِ
والقنص، على بركات الدین المسیحي وبركات زراعة األرض، لكن السكان ضحكوا منھ ورفضوا
جمیع مقترحاتھ بعبارة «وھل ستموت القرود من الجوع؟ نحن نعرف الغابات واألنھار
والمستنقعات، فاإللھ یریدنا أن نطوف دائًما ھنا وھناك، ولیس في إرادتھ من شيء أن نمسك في
یدنا فأًسا، ولم یكن ھناك مجال لالعتراض على ذلك». وحتى ھذا المبشر نفسھ لم یستطع أن یمنع
السكان األصلیین من بحثھم عن غذائھم «كالزنابق منتشرة في الحقل». كما ذكر “فان أوفربرغ”



أن القبائل الزنجیة في “لوزون” رفضت تعلم فن الزراعة والجني، ألنھا لم ترغب في البقاء في
منطقة معینة واحدة. وقد أكد ھذا الباحث أن القبائل التي أمكن تعلیمھا زراعة بعض أنواع
الخضروات، غادرت المنطقة قبل أن یحین موعد جني ما زرعتھ)[329] من ھذا یتضح مقدار
صعوبة وتعقید، بل وعدم اتفاق عملیة تحول اإلنسان الھمجي من حالة القنص وجمع البذور إلى
مرحلة االستقرار وزراعة األرض وبناء المساكن الثابتة، ومقدار درجة مخالفتھا لعقلیتھ ونفسیتھ.
وبھذا یتساءل المرء: ما شكل تلك القوة المعنویة والنفسیة التي استطاعت اقناع البدائیین األولین
للتخلي عن مرحلة قنص الطرائد والدخول إلى مرحلة الزراعة؟ إذ ال بد وأن كانت قوة فوقیة
معنویة خارقة استطاعت النفاذ إلى عقول وقلوب البدائیین وأحدثت ذلك التغییر واالنتقال، بینما
تبوء بالفشل مساعي حكومات بجمیع إمكانیاتھا وسعي وجھد خبراء ورجال علم واختصاص
اضافة إلى رجال دین رغم اتخاذ جمیع االحتیاطات الالزمة وتطبیقھم لبرامج تقنیة وعلمیة حدیثة. 

إنھ ألمر یبعث على الحیرة وكثرة التأمل، فطالما یعترف ھذا العالم الفذّ وغیره من بقیة العلماء
والفالسفة بالعجز عن معرفة أسباب ظھور أوائل االكتشافات العلمیة العظیمة واالختراعات
المفصلیة لحضارات الشعوب ـ رغم سعة علومھم وكثرة أسفارھم وكتبھم ومؤلفاتھم ـ أفال یدعو
ذلك لتحول منھج التفكیر باتجاه آخر حتى ولو كان فیھ مخالفة لمكتسباتنا الفكریة وموروثاتنا
االجتماعیة والدینیة ولقصص وأساطیر التاریخ الوھمیة؟ ألیس من المستغرب أن یتحفنا علماء
الطبیعة كلما عجزوا عن تفسیر أمر تاریخي معقد بالتحول نحو الفرضیات الوھمیة وعامل
المصادفة وفرضیة الحاجة أم االختراع، مع أنھم أول من یطالب بالدالئل العلمیة والمختبریة؟ أال
یحتمل أن كان «لإلنسان الممیز» دور فوقي في تنویر أفكار الشعوب قدیًما؟ أال یفترض برجال
علم الیوم التوجھ لكشف الغطاء عن بصیرة االنسان الروحیة لما قد یكون لھ دور جدید في تقدم
أحوال البشر مستقبًال، كما سبق وكشفوا األستار بعقولھم النیّرة عن قوانین العلوم الطبیعیة؟ أال
یمكن أن یكون في تبني سبیل المنحى المیتافیزیقي بدایة جدیدة لحضارة بشریة أرقى وأسمى مما
نحن علیھ الیوم. فمن المعلوم أن اإلصرار على الطیران في فضاء معرفة مجاھل التاریخ البشري
بجناح العلوم المادیة فقط، بات أمًرا واضح العجز في كشف أسباب بدایات علوم البشر وأزمان

نشوء الحضارات. 
ھنالك شخصیة تاریخیة قدیمة كال لھا األقدمون آیات التقدیر والتبجیل، تلفت االنتباه لقوة أدوارھا
في تعلیم الشعوب ونثر آثار لمساتھا الفنیّة بین أسطر صفحات كتب التاریخ، وطالما نسبت لھا
بوادر اختراعات رائعة أفادت البشریة في قدیم الزمان؛ ھذه الشخصیة یرفع القدماء مقامھا إلى
مرتبة اآللھة/النبي، وتدعى «إدریس أو ھرمس»[330] ـ أو أي اسم أو لقب آخر ـ فھذا ال یؤثر
في جوھر موضوع البحث؛ كما أطلق علیھ العراقیون إسم «اإللھ تموز»، والفراعنة والیونان اسم
«اوزویریس» أو «إلھ الزراعة» لكثرة ما قدم من علوم وفنون ومخترعات زادت في وفرة
محاصیلھم الغذائیة. وھذا ما یلفت االنتباه إلى مستوى علوم ھذا الرجل الممیز التي فاقت مستوى ما

كان یعرفھ شعب الحضارات الفرعونیة. فمما یشیر الیھ البروفیسور بشروئي:
- (كان من المعتقد أن اإللھ أوزویریس واآللھة إیزیس علّما البشریة أسالیب الزراعة والفالحة…

وارتبط أوزیریس بالزراعة «خاصة الشعیر والذرة»)[331].



وینقل لنا حبیب سعید عن أخبار «النبي/اإللھ» اوزویریس، ما یُالحظ فیھ مرة أخرى دور الرجال
الممیزون في اختراع وتطویر شؤون العلوم المادیة:

- (ظھرت ھذه األسرة متأخرة في تاریخ مصر، ولكن افرادھا قد ألھبوا خیاالت العامة إلھابًا لم
یدانھ آلھة غیرھا. وألوزیریس أصل یرجع إلى ما قبل التاریخ كما تقول بعض األساطیر. ومما
یقال إنھ وفد من لیبیا أو من سوریة في شكل إنسان، وكان في األصل إلًھا زراعیًا، ھبط إلى
األرض في صورة إنسان[332] بالقرب من مدینة «طیبة» حیث نزل عند كاھن متواضع[333].
ولم تكن طیبة مدینة عظیمة مشھورة كما عرفناھا فیما بعد، فلیس بھا آنذاك شوارع جمیلة متسعة،
وال معابد كثیرة، وال تماثیل متقنة ضخمة الصنع، وال قصور أنیقة البناء، بل كانت مصنوعة من
خشب وبوص وطین[334]. أما قصر الملك ومساكن األمراء والنبالء فكانت مبنیة من األحجار.
وأنھالت األسئلة على أوزوریس وإیزیس في طرقات المدینة وأزقتھا. فتوقف الناس عن أعمالھم،
یتفرسون فیھما مبھوتین، إذ لم یسبق لھم أن شاھدوا كائنا بشریًا في مثل ھذه المھابة والقوة
والجالل[335]، وال إمرأة في مثل ھذا الطھر والوداعة والجمال، حتى أن ملكھم وملكتھم تضاءل
تأثیرھما وھیبتھما بجانب ھذین الزائرین الشبیھین باآللھة، وأحّس الشعب بالغریزة أنھما لیس من
سكان األرض، وقدَّم لھما رجل الشارع كل تبجیل وإكرام. وانھالت األسئلة على منزل الكاھن
حیث حلَّ أوزوریس: من أین جاء الغریبان؟ كیف وصال المدینة؟ ھل في قوارب عن طریق النیل
أم من التالل والودیان على ظھور األتن؟ من ھما وما الغرض من قدومھما؟ إلى غیر ذلك من
عالمات االستفھام، أما الكاھن وأھل بیتھ فاحتفظوا بالسر ولم یزیدوا على القول بأن الغریبین
جائالن، ظھرا عند المعبد، وقبال النزول في البیت فترة من الزمان. وكلما مّرت األیام ازداد الناس
حیرة في أمرھما، وازدادوا لھما احتراًما وخشیة تقرُب من العبادة، وجال بینھم الغریبان ینصحان
الشعب، ویأسوان الجراح، ویصنعان خیًرا ورحمة، فحیثما اشتد الكرب وثقل المرض أو وقع
الجور، ظھر أحدھما بجانب الملھوف والسقیم والمظلوم. وكان أوزویریس مشغوال طول النھار في
المزارع والحقول، یرافق الزراع والعمال ویشرح لھم أسالیب جدیدة في الزراعة والصناعة،
یعلمھم كیف یصنعون المحراث ویستخدمونھ في شق األرض وتقلیبھا، وكیف یصنعون الشادوف،
ویرفعون بھ الماء لري الزرع، بدال من نقلھ وحملھ فوق الظھور. وفي وھدأة اللیالي القمریة كان
یجلس حولھ لفیف من أھل الریف من الشباب والشیوخ، وھم یستمعون إلى أنغامھ العذبة فاغري
بھم على األفواه مسحورین، ولم یكتف بالعزف وحده، بل اصطفى من بینھم نخبة من الشبان درَّ
العزف بالناي، فكانت الجوقة المصریة األولى التي أطربت وأبدعت وھزت أوتار القلوب. ولم
یطل الوقت حتى سمع فرعون بالخبر، وأخذ علًما بنشاط الغریبین في مملكتھ. فاستدعى أوزوریس

إلى القصر ودار بینھما الحدیث التالي:
-   [من أنت ومن أین جئت؟ 

أنا غریب قادم من أرض بعیدة، وقد سمعت كثیًرا عن أرض مصر، فطاب لي أن أزورھا وأشاھد
أھلھا، وأمكث فیھا بعض الوقت ثم أعود من حیث أتیت. 



فأین األرض التي تتحدث عنھا. لقد شقَّ جنودي طریقھم إلى أبعد الحدود، ولم نسمع شیئًا عن
بالدكم تلك من قبل؟ 

بالدنا بعیدة جًدا ناحیة الغرب بحیث ال یستطیع إنسان الوصول إلیھا بدون دلیل. 
لكن كیف جئت أنت، وبما أنك استطعت المجيء إلینا، فأنا في استطاعتي الذھاب إلى ھناك، اشرح

لي الطریق فإن لي رغبة في زیارة تلك البقاع. 
كال أیھا الملك. فقد قلت لك إنھ لیس في مقدور إنسان أن یفعل ذلك. فأنت عاجز عن العودة إلى
موطنك. لقد بدأت الرحلة وسأحاول الرجوع. ولست أظن أني بالغ أرض الوطن، وأنا مقید بھذا

الجسد الفاني[336].
لقد سمعت كثیًرا عن حكمتك ومھارتك، وأود أن تحضر إلى القصر لتلقي دروًسا على الوزراء

والحكماء والسحرة[337].
بكل سرور. لكني ال أستطیع أن اھمل رسالتي بین الفقراء من عامة الشعب، وال أن أتھاون في

إسداء المعونة إلیھم، كلما احتاجوا إلى ذلك[338].

وذھب أوزوریس إلى القصر، وجعل یلقن العلماء والحكماء مبادئ وتعالیم جدیدة كل صباح[339].
وتوسل إلیھ رجال الحاشیة أن یقیم في جناح القصرحیث ینعم بأشھى طعام وأفخر لباس، لكنھ
رفض مفضال مسكن الكاھن المتواضع ـ الذي استضافھ أوال ـ على أجنحة القصر وأطایب الملك.
وكثیًرا ما كان یخطب في جموع الشعب عن العبادة والمعابد التي یتلون فیھا الصلوات والدعوات،
فیشرح لھم كیف أن التمائیل الحجریة التي یعبدونھا ویتقربون إلیھا أصنام ال تسمع وال تعي وال
تستجیب، ألنھا صماء بكماء ال حول لھا وال قوة[340]. وإنما یھیمن على الناس كائن إلھي
یستطیع حمایتھم واالستماع إلیھم وإمدادھم بما یحتاجون[341]، فالشمس التي تمّدھم بالنور
والدفء صورة ملموسة ومظھر واضح لقوة الكائن األعلى[342]، والنیل الذي یروي أرضھم
ویغذي زرعھم ھبة لھم من إلھ السماء… ویستطرد في حدیثھ إلى القول بأن من عاش نزیًھا
مستقیًما غیر محب لذاتھ، استطاع ـ رغم كونھ إنسانًا ـ أن یدرك الملكوت الذي یحتلھ ذلك اإللھ،
ویستمتع ببھائھ وسناه[343]. وشاھد الناس أعمال ھذا المعلم القدیر وعجائبھ واختبروا نبلھ ومحبتھ
حتى مال بعض مشاھدیھ وسامعیھ إلى االعتقاد بأنھ ھو اإللھ الذي یتحدث عنھ[344]. وبھذه
الطریقة استطاع أوزوریس أن یلفت أنظار المصریین إلى أعلى، ویغرس في نفوسھم روًحا إلھیة

واإلیمان بالكائن األعظم][345].
ما یستوحى من ھذه الروایة ـ إذا صح ھذا الخبر ـ إن لھذا العبقري «أوزویریس» علوًما ومعارف
فاقت ما كان لشعب الفراعنة العظیم من علوم في مجال الزراعة، وإنھ ترك ألجیالھم آثاًرا خالدة
تنطق بعظمة شأنھ وسمو علومھ. ومن ناحیة ثانیة، ھو أمر جالب لالنتباه لما لھذه النفوس الفردیة



من تأثیرات جوھریة في تغییر مسار حضارات األمم القدیمة ونھضتھا، وال یستبعد أن یكون
أوزویریس، ھو ذات النبي إبراھیم الذي عاش في مصر قرابة عشرین عاما. ولكن السؤال ھو:

- كیف لشخص واحد أن یمتلك علوًما ومعارف، لم تمتلكھا أمة الفراعنة التي اشتھرت بمستواھا
الحضاري الرفیع آنذاك، ومن أین جاء بھا؟ إن قیامھ بتعلیم أمة كاملة علوًما مادیة وفنیة إضافة إلى
العلوم الروحیة الدینیة، أمر یقوض الفكرة القائلة بعدم مساھمة اآللھة أو األنبیاء في رفع مستویات
مجتمعاتھم المعرفیة، فإیجاد آلة المحراث واختراعھا ـ رغم بساطة آلیة تركیبتھا ـ لیست بمسألة
ھیّنة بسیطة حتى یمكن تجاوزھا، فلقد ساھمت كثیًرا في تقدم علوم الزراعة وزیادة محاصیل
الغذاء، حتى إن بعض شعوب العالم الثالث ما زالت تستعملھا في وقتنا الحاضر رغم بدائیة
صناعتھ[346]. كما أن عملیة اختراع أوزویریس آللة الشادوف لرفع المیاه من مستوى نھر
منخفض إلى سطح أرض مرتفعة، تعتبر تقنیة أكثر فائدة ساھمت بنقل كمیات میاه أكثر بجھد أقل،
وسقت محاصیل زراعیة أوفر وأراضي أوسع مساحة بعدما كانت تستعمل قرب الماء الجلدیة

بطریقة النقل الیدوي وعلى األكتاف قبل مجيء ھذا اإللھ.  
ومما یكثر ذكره في كتب الحضارات عن شخصیة أوزوریس أو إدریس، ھي كثرة علومھ
ومعارفھ، لذا ال یستبعد أن یكون ھو أحد آلھات أو أنبیاء األزمنة القدیمة الذین ساھموا بنقل البشر
لمستویات حضاریة أعلى خالل العصر الحجري الحدیث وقدموا مبادئ علوم مفصلیة، ومن
المحتمل أنھ جاء من مدینة جبیل على الساحل اللبناني أیام الفینیقیین حیث اشتھرت شعوب ھذه
المنطقة آنذاك بالزراعة وبناء سفن الصید وتصدیر األخشاب وبعالقاتھم التجاریة مع دولة الفراعنة
ومع دولة النبي سلیمان حینما ساھموا في بناء ھیكلھ. كما ویحتمل مجیئھ من وادي الرافدین حیث
اشتھر أھلھا بمعرفة فنون الزراعة قبل أمة الفراعنة، فلقد دلّت البحوث واآلثار اكتشاف قریة قدیمة
مھجورة في المناطق الكردیة شمال العراق تدعى «جارمو» یعود تاریخھا إلى أكثر من ثمان ألف
سنة، كان سكانھا یتقنون فنون الزراعة وتربیة الحیوان، كما جاء خبر ذلك عن األستاذ «فایفر»

وغیره:
- (فقد أرسى أھل «جارمو» جذورھم فعًال ونراھم یزرعون طعامھم حولھم، ویستأنسون النبات
والحیوان ویزرعون النبات ویكثرون الحیوان، ومن ذلك الشعیر والقمح والبازالء واألغنام

والماعز والثیران والخنازیر…. وھكذا أصبح جامعو الطعام منتجین للطعام)[347].
یلقي أحد األلواح الطینیة التي عثر علیھا في مدینة «نفر» السومریة، ضوًء على مقدار ما كان
لتلك األمة من معارف وعلوم في أمور الزراعة وغیرھا قبل أكثر من خمسة آالف سنة، حیث
استعمل أحد المزارعین المجھولین لوًحا طینیًا لینقل لولده مجموعة من التعلیمات المھنیة والقوانین
الزراعیة لیتبعھا خالل موسم الزراعة السنوي ابتداء من غمر األراضي بالمیاه وانتھاء بتنظیف
الغلة وتجفیفھا في العام التالي، وكذلك تعلیمات في كیفیة الحراثة واإلبذار والسقي وكیفیة زیادة
نسبة المحصول حتى حلول موعد الحصاد، إضافة إلى سبل المحافظة على االنتاج وغیر ذلك، مما
یبعد فرضیة اكتشاف البدائي لفن الزراعة بالصدفةً ویوضح في نفس الوقت أنھا معلومات وعلوم
متوارثة عن سابقین انتقلت من جیل إلى آخر ومن حقب موغلة في الِقدم إلى أخرى الحقة، ولیست



ولیدة أجیال قریبة األزمان بحدود بضعة آالف من السنین، إال إذا جاءت عن طریق آلھة أو نبي
من األنبیاء. قال:

-   الشادوف 
(تبدأ الوثیقة السومریة بالعبارة اآلتیة: «لقد قدم أحد الفالحین إلبنھ ھذه التعلیمات في األزمنة
الخالیة». وتبدأ بما یخص أعمال الري، إذ توصي بالحذر كیال یرتفع الماء كثیرا فوق االرض
الزراعیة، وبعد امتصاص االرض المیاه، تجب حمایتھا من أن تجوس خاللھا الثیران أو الحیوانات
األخرى، كما یجب تنظیف االرض من االعشاب والفضالت وتسییجھا. ونجد أن الفالح في ھذه
الوثیقة ینصح أفراد أسرتھ وجمیع المساعدین واألَجراء أن یعدوا المعدات الزراعیة الالزمة من
أدوات وسالل وجوالق، كما یجب إعداد ثور اضافي من أجل الحراثة. وقبل البدء بالحراثة، یجب
أن تكون االرض قد نبشت مرتین بالمعول ومرة بالمعزقة. كما یجب استعمال المطرقة عند اللزوم
لكي تسحق العكر الصلبة. وینصح الفالح إبنھ بالوقوف بنفسھ مع المشتغلین لكي یجري العمل وفقا
للمطلوب. یقول الفالح في ارشاداتھ، ان عملیتي الحراثة والبذار یجب أن تنجزا على صعید واحد،
آلة حرث یصحبھا بذار ذو قمع ضیق یصب نازال إلى االخدود. وتقول التعلیمات بوجوب شق
ثمانیة أخادید في كل شق أرض قدرھا عشرون قدما، كما توصي بأن یكون البذر على عمق
مناسب، وفي حالة عدم ترسیخ البذرة جیدا في االرض فیجب اعادة النظر بالمكان المحروث.

وتذكر الوثیقة نوعین من األخادید، حیث إن الفالح یوصي قائال:
عندما تشق أخادید مستقیمة، ُشق أخادید مائلة، وحیثما شققت مائلة، شق مستقیمة، ویوصي باعادة
تنظیف األخادید بعد البذار إلزالة ما یمكن أن یعرقل اإلنبات. وتقول الوثیقة ان على المزارع ان
یصلي إلى اآللھة في یوم خروج النبتة من االرض، وذلك لكي تحمي غاللھ شرور الھوام وجرذان
الحقول، كما یجب علیھ أن ینصب فزاعة الطیور. حینما تنمو الغلة وتمأل جوانب االخدود یصبح
سقیھا واجبا. وحینما تصبح الغلة كثیفة فتغطي الحقل كما یغطي البساط أرض السفینة، حینئذ یجب
سقیھا مرة ثانیة، كما یجب أن تسقى الغلة مرة ثالثة. وحین یالحظ احمرار ظاھر على الغلة
المنداة، فإن تلك عالمة خطرة على المحصول، أما إذا تحسنت الغلة وزالت ھذه العالمة، فیجب أن
تسقى مرة رابعة، وبذلك یزید المحصول بنسبة 10% حین یأتي وقت الحصاد، یترتب على
المزارع أال یترك السنابل تنحني تحت ثقل الغلة، بل علیھ أن یبادر فیحصدھا في إبان قوتھا وفي
اللحظة المناسبة. وعلیھ أن یشغل ثالثة رجال كفرقة في عملیة الحصاد: حاصد، وجامع وشخص
ثالث لم تذكر الوثیقة عملھ. أما عملیة الدراسة التي تلي الحصاد فیجب أن تؤدى بآلة تسحب جیئة
وذھابا فوق الحصید لمدة خمسة أیام، ثم تفتح الغلة بآلة أخرى تجرھا الثیران، وحینھا تكون الغالل
غیر نظیفة لمالمستھا االرض، فتذرى بالمذراة وتجمع وتنقى. وال تنس إقامة الصلوات شكًرا
لآللھة. وفي ختام ھذه الوثیقة، یذكر الفالح أن ھذه التعلیمات الزراعیة ھي لیست منھ، وإنما ھي
من عند اإللھ نینورتا، الفالح الحقیقي وابن اإللھ األكبر للسومریین، أنلیل. لم تكن زراعة الغالل
وحدھا معروفة في سومر آنذاك، بل ھناك ما یشیر إلى وجود أعمال البستنة وانتاج الخضر
والفواكھ. وھناك وثیقة تبین كیفیة العنایة بمثل ھذه المنتوجات وتوصي باستعمال أشجار الظل

لحمایة ھذه المحاصیل)[348].



ما یالحظ ھنا أن مثل ھذا العلم المعقد في فنون الزراعة وھذا الترتیب الفني العلمي الممنھج
اللطیف، ال یمكن نسبتھ بسھولة وبساطة إلى خبرة بضع عشرات من السنین، إذ ال بد وأن یكون
ولید خبرات قدیمة متتالیة قبل ظھور الحضارة السومریة بآماد طویلة، وإن خبراتھا قد تدرجت في
الظھور والتراكم واحدة تلو األخرى، مثلما یتفق علماء التاریخ والحضارات على أن اكتشاف أھمیة
النار واختراع العجلة وتدجین الحیوان وغیرھا من االختراعات العظیمة قد استغرقت عشرات

األلوف من السنین حتى عرفھا االنسان وتمكن من استخدامھا والتحكم بھا.  
كما ویالحظ من فحوى الوثیقة، أنواع األدوات المعدنیة والخشبیة المستعملة في تلك المرحلة
الزمنیة القدیمة، مما یدل على مستوى رقي تلك األمة ومقدار درجة مخترعاتھا، مثل: (المعدات
الزراعیة، السالل، الجوالق، المعاول، المعازق، المطارق، آالت الحرث، األقماع، فزاعات
الطیور، المذار). وھذا یعني بالتأكید قدم عھد عملیة الزراعة قبل ھذا التاریخ بزمن ال یمكن التكھن
بقدمھ، خاصة عند االنتباه إلى الترتیب البدیع في عملیة الزراعة والري وما رافقھا من استفادة

ببقیة المخترعات. 
ونعود للقول أنھ ال بد لھذه العلوم المعقدة الرائعة أن جاءت من أمم سابقة موغلة في القدم قبل
ظھور حضارات الكتابة، إذ ال یمكن ألجیال تلك األمة وما سبقھا حتى ولو بفترات قلیلة قبلھا،
التوصل لمثل ھذه المستویات العلمیة والفنیة، فمن الواضح عمق تاریخ فنونھا، خاصة إذا تذكرنا
وقفات جمود البشریة المتكررة على أطناف سفوح جبال الحضارات التي دام تكرارھا والتوقف
عندھا لمئات األلوف من السنین في أول زمن وجود البشر خالل العصور المجھولة حتى تحركت

نحو العصور القدیمة والحجریة والبرونزیة التالیة.  
أما الملفت لالنتباه في وصیة الفالح السومري، فقد جاءت اإلشارة الیھا في نھایتھا، حینما أفصح
إن اكتسابھ لھذه العلوم قد جاء من اإللھ «نینورتا»، الفالح الحقیقي إبن آلھة السومریین األكبر
«انلیل»، وھذا یشیر بشكل واضح أن علوم ھذا المزارع الخبیر وغیره من قدماء البشر لم تكن
نتیجة ابداعات بشریة ذاتیة، بل وصلتھم عن طریق آلھة، حیث ال یمكن إھمال مثل ھذا التصریح
الواضح. لذلك ال یستبعد أن تكون ھناك عالقة ـ نحن بصدد تسلیط النور علیھا ـ تربط علوم البشر
في أول بدایتھا بمصادر علیا فوقیة أعلى من مستویاتھم، ساعدت في الترقّي لتسلق سفوح جبل

الحضارات بالتدریج بھذه السرعة «الكبیرة» خالل العصر الحجري الحدیث. 
في الحقیقة إن ما ورد من تعلیمات زراعیة فنیة في ھذه القصة تلفت االنتباه لشدة تنظیمھا ودقة
مراحلھا وترتیب تسلسلھا، إذ من الصعب حتى على إنسان بمستوى تعلیمي جید أوشخص مختص
في مجال آخر غیر مھنة الزراعة أن یسجلھا ویحسن تنظیمھا بھذا الترتیب وھذه الدقة، ألن
الزراعة فن وعلم تخصصي قائم بحد ذاتھ بحاجة إلى خبرات مسبقة؛ لكن ما یبعد الغموض عن
أصل الموضوع، ھو ما جاء علیھ الكاتب في نھایة وصیتھ، بأنھا لیست من بنات أفكاره بل تلقاھا
عن آلھة. لذا فمن الوارد أن یكون أصل علم الزراعة وفنھ بشكل عام، قد اكتسبھ االنسان األول من
اآللھة/األنبیاء، وذلك لصعوبة اكتشافھ ومعرفتھ بقدرات إنسان عادي. كما ال یستبعد أن من أشار
أو نصح بتدوین ھذه التعلیمات الزراعیة، كان مبتغاه تدوین رسالة مستقبلیة لألجیال القادمة بغیة



النفع العام والمساعدة في نقل تسلسل العلوم. ومن یدري، فقد تكون نفحة إیحاء وإلھام غایتھا
اإلشارة إلى مصدر العلوم الجوھریة. 

ما یثبت أیًضا أن علم الزراعة وغیره من العلوم األولیة ھي علوم فوقیة، أن بدائیي البشر في
القارات والمناطق غیر المكتشفة حتى وقت قریب، لم یكونوا یعرفون فنون الزراعة ولم
یتعلموھا[349]، وبسبب ھذا الجھل والعوز في المعرفة واإلكتشاف كانوا یضطرون للتنقل من
مكان إلى آخر سعیًا وراء أماكن ظھور العشب والكأل والثمار البریة وأینما توفر الصید، ولو كانوا
قد عرفوا طریقة زراعة الحبوب أو غیرھا لما استمروا على الترحال والتنقل وتغییر المكان
وتحّمل كل تلك المشاق، والستقروافي مناطق محددة وشمروا عن سواعدھم في تحسین ورقي
أحوالھم االجتماعیة ـ طالما یفترض بعض علماء األنثروبولوجیا واالجتماع ـ امتالكھم لعقلیات

قادرة على التفكیر الجید.   
ینقل لنا الفیلسوف دیورانت عن أحد ھؤالء البدائیین من جامعي البذور وممتھني القنص قولھ:

- (إن آباءنا وأجدادنا كانت تغنیھم ھذه االرض وحدھا، ال یرجون شیئًا سوى أن یُنبت لھم السھل
كأل ویفجر لھم ماء لتَطعم جیاُدھم وتشرب؛ إنھم لم یشغلوا أنفسھم أبًدا بما یجري في السماء، وبمن

ذا عسى أن یكون خالق النجوم وحاكمھا… وُسئِل رجل من «الزولو»:
- إذا رأیت الشمس تشرق وتغیب، وإذا رأیت الشجر ینمو، فھل تعرف من خالقھا ومن حاكمھا؟
أجاب في بساطة بقولھ: «كال، فنحن نراھا، لكننا ال نستطیع أن نعلم أنى جاءت، ویظھر أنھا جاءت

من تلقاء أنفسھا»)[350].
وینقل لنا عالم آخر عن قبائل الھنود الحمر اعتقادھم أن اآللھة ھم الذین وفروا لھم البذور والحبوب

عن طریق إلھام الشامان بطرق جنیّھا واالستفادة منھا. قال:
- (تعتقد قبائل «أوجیبفا» حتى اآلن أن الرز البري الذي یطلقون علیھ اسم «مانومین» قد ُخلق
كطعام خاص للھنود الحمر. وسمعتھم في أول أیام جني المحصول یتوجھون لإللھ األكبر بالشكر
واالمتنان على المحصول… ویحاول كثیر من أساطیر الھنود الحمر شرح أصل ھذه المادة
الغذائیة المباركة. فھم یعتقدون أن نبات الـ «مانیتو» استجاب ذات یوم أثناء إحدى المجاعات
البتھاالتھم، وظھر لرجل الطب[351]. في إحدى جماعاتھم السریة لیقول لھم: «إجلبوا البذور
الحادة كالرماح فلبّھا یقدم لكم غذاء حلًوا». وفي الوقت نفسھ علّم الھنود الحمر أسرار الحصاد

وطریقة تحضیر الحبوب التي ما تزال منذ أقدم األزمنة تجري بالطریقة نفسھا)[352].
ویضیف األستاذ في علمي االجتماع واألجناس (إذا ما سئل المزارعون البدائیون عن عمر وأصل
النباتات التي یزرعونھا ألجابوا بأن األقوال القدیمة واألساطیر تثبت أن أسالفھم كانوا یزرعونھا
منذ أقدم األزمة. وتزعم قبائل «توبي» أن نبات المانیوك نما ذات مرة في قدیم الزمان على أحد
القبور. بینما تُرجع قبائل «باكریري» أصل ھذه النبتة إلى نوع من األسماك یعیش في نھر یجري
في منطقتھم. ویُعتقد أن اآللھة واألرواح والحیوانات وأبطال األساطیر ھي التي باركت اإلنسانیة،

ووھبتھا منذ أقدم األزمنة، مثل ھذه المحاصیل)[353].



ما یستشف من ھذه األقوال إن قدماء الھنود الحمر وبقیة األمم البدائیة لم یعرفوا حتى وقت قریب
شیئًا عن فنون الزراعة، ولم یھتموا بالتفكیر بمن أوجد أو خلق السماوات واألرض، وھذا یؤید
فكرة ھذا البحث بأن أصل العلوم المعقدة في التنجیم والفلك والفیزیاء والھندسة والطب والزراعة
وغیرھا من المخترعات األساسیة األولیة قد جاءت من اآللھة واألنبیاء ولیس من البشر، فاإلنسان
عاجز بعقلھ المجرد حتى ولو كان ضمن أمة كاملة من اختراع فكرة معنویة من العدم، إال اذا كان
ھناك من علمھ وأوصل الیھ معلومات أولیة، كما أثبتنا ذلك. أما القول بأن االنسان الھمجي البدائي
القدیم ھو الذي أوجد جمیع ھذه المخترعات والمبتكرات والعلوم والفنون من ذات تفكیره المجرد
ومن بنات أفكاره، وأنھ أوجد فكرة اإللھ بمجرد التفكیر والتأمل أو الخوف من أمور الطبیعة ومن
حالة الموت، فھذا أمر یخالف مبادئ العلم وحكمة المنطق ویتخطى الفاصل الجوھري المنیع بین

الطبیعة المادیة واألفكار المعنویة. 
یؤید الفیلسوف آرنولد توینبي مسألة تالقح الحضارات وتواصل علوم األجیال ونسبة أصولھا
وأولیات ابتكاراتھا إلى اآللھة/األنبیاء، ویوضح السبب الحقیقي وراء رضوخ أمم البدائیة لتقبل

أفكار التحدیث والتطویر بتلك البساطة فیقول:
- (وقد خطط لتغلب االنسان على الغرین زعماء ذوو مخیلة وبعد نظر وضبط للنفس بحیث كانوا
یعملون لمردود ھو كبیر في النھایة، لكن لیس آنیًا. وما كانت خطط ھؤالء الزعماء لتتجاوز أحالًما
بعیدة عن التحقیق لو أنھم عجزوا عن إقناع عدد كبیر من رجالھم من السیر قدما نحو أھداف لعلھم
لم یدركوا كنھھا. وقد كان للجماھیر إیمان بزعمائھا، ومثل ھذا االیمان بالزعماء كان قائما على
إیمان بآلھة تتمتع بالقدرة والحكمة، األمرین اللذین كانا یعتبران حقیقة بالنسبة إلى الزعماء

وأتباعھم)[354].
ورغم تناولھذا المثال مرحلة جزئیة من مراحل العصر الحجري الحدیث، إال أنھ كان من المفترض
التعمق في تاریخ الشعوب أكثر من ذلك لنعلم كیف ظھرت فكرة القائد والتابع وسبب تقدیمھابذات
طریقة روایات األساطیر القدیمة، بعدما علل توینبي ظھور طبقة الزعماء والقیادیین بین طبقات
الفالحین واألمیین حسب مفاھیم اجتماعیة حدیثة نسبیًا، وكان من األولى بھ العودة في التاریخ حیث
كان أفراد المجموعتین (القادة/واألتباع) بمستوى ذھني متقارب داخل إطار المجتمعات البدائیة
حتى یمكن الوصول إلى جذور أصول فكرتھا وبدایاتھا العمیقة، وكیف ترسخت مناصب القادة
والملوك بین الشعوب. كما أنھ لم یشر إلى كیفیة اكتساب الزعماء مثل ھذه «المخیلة وبعد النظر»،
وال من أین حصلوا علیھا، أو من أین لھم قوة المنطق والعقالنیة التي أقنعوا بھا جموع الناس
البدائیین وكسبوا والئھم دون معارضات؛ إذ لیس من المعقول أن یدعو أو یأمر زعیم أو مجموعة
من الزعماء مجامیع من البشر لتنفیذ مشروع عام، فیستجاب لھ أو لھم وتتكاتف خلفھ الجھود بشكل
ھادئ متناغم دون تفكیر في اعتراض أو رغبة مسبقة في معرفة الغایة المنشودة من المشروع،
كما ذكر توینبي (أھداف لعلھم لم یدركوا كنھھا). فھذا نوع من الخلط التاریخي واالجتماعي بین
حقب البدائیة الھمجیة وحقب ترقي عقلیة االنسان فیما بعد زمن ظھور اآللھة/الملوك. فانصیاع
الجماھیر لزعمائھا بھذه الدرجة من الثقة واالنقیاد، ال بد وأن كان دافعھ االیمان بقدراتھم الفوقیة
الممیزة (آلھة تتمتع بالقدرة والحكمة). لذا فال غرو أن المثال یشیر إلى مرحلة متأخرة نسبیًا من



عمر الشعوب قبل وبعد ظھور حضارات الكتابة حینما كان لدور اآللھة والملوك األنبیاء مكانة
متمیزة في قیادة البشر دینیًا ودنیویًا، یوم ظھرت العلوم وانقسم البشر إلى كھنة معلمین وعموم

تابعین. 
إن ما یؤكد علیھ ھذا البحث ھو تلك المرحلة التاریخیة التي كانت فیھ قدرات البشر الذھنیة ضعیفة
وبسیطة كما ھو الحال عند االطفال ـ لیس بسبب بالدة أو غباء ـ بل بسبب نقص معلومات المحیط
البدائي العام، فال األطفال یمكنھم تخطي فترة سنوات طفولتھم للوصول إلى مرحلة النضج، وال
االنسان البدائي كان بمقدوره التعلم من معلومات محیطھ المجدب دون المرور بتسلسل مراحل
عوالم طفولة الجنس البشري البدائیة التي دامت مالیین السنین، إذ وجب على كال الفریقین أو
الجیلین االنتظار فترات كافیة ـ كٌل حسب زمنھ النسبي ـ حتى یصال إلى زمن نمو العقل ونضوج

الوعي.  
ھذه ھي الحالة التي كان االنسان یعیشھا في فترة من فترات حیاة طفولتھ في قدیم الزمان، حینما
تدّرج في معرفة وإدراك ما حولھ ببطيء شدید، وحین وجب علیھ قضاء مئات اآلالف من السنین
لیخطو في كل فترة خطوة حضاریة بسیطة حتى یدرك دوره الممیز، حتى بدأ یتعلم سبل التعامل
مع األحجار واالستفادة من الكھوف والتفریق بین أنواع الحیوانات واالنتباه إلمكانیة استئناس

بعضھا، أو عملیات إیجاد النار واختراع العجلة أو تعلم الزراعة وغیر ذلك.  
وبالمناسبة فلقد ضرب الفیلسوف تولستوي مثاًال أوضح فیھ الفرق الشاسع بین طول عمره ومقدار

علومھ مع عقلیة طفل صغیر قبل مرحلة التمییز، قال:
- (إن ھناك خطوة واحدة تفصل بین الطفل البالغ من العمر خمس سنوات وبیني، ولكن المسافة

التي تفصل بین الطفل الولید وبیني ھي مسافة ھائلة مرعبة)[355].
ویعود الفیلسوف توینبي لیشیر إلى تلك األحقاب التاریخیة المجھولة في عمق الزمان ویعلن عجزه

في سبر غورھا ومعرفة شيء عنھا، فیقول:

- (نحن ال نعرف كیف أو لماذا وجدت الحیاة والوعي والقصد حول سطح أرضنا؟)[356].
ھذا ھو بیت القصید، وھذا ھو جوھر المطلوب إثباتھ؛ فطالما یُلزم الفالسفة الطبیعیون أنفسھم
التحصن داخل إطر األدلة المادیة والحسیة وال یتجاوزونھا لتفحص تأثیر القوى الفوقیة للرجال
الممیزون على ظھور حضارات البشر، فكل الظن أنھم لن یجدوا سبیًال لمعرفة جواب السؤال

المحیّر:
- «كیف تعلم اإلنسان»؟ لذلك نالحظ حذرھم من االشارة المباشرة إلى قوة روحانیة االنسان
«الممیز» القدیم وعقلیتھ الفوقیة في تربیة البشر، فنجدھم یفترضون للبشر قدیًما مكیال قدرات
عقلیة واحدة دون تمییز أو استثناء، ویطلق علیھم البعض، صفة (ما قبل االنسان)[357]، وكأنھم
یقولون أن فترة ما بعد ظھور قوتي الوعي واالدراك، ھي الفترة الحقیقیة التي تؤرخ بھا فترة
ظھور االنسان على االرض، أما قبل ذلك، فال یمكن اعتبار االنسان إنسانًا، بل مخلوقًا یماثل

الحیوان في ادراكاتھ، أو أنھ كان حیوانًا بالفعل، وھذا ما أشار الیھ توینبي أیًضا، بقولھ:



- (فما كان ألسالفنا من أھل ما قبل االنسان ان یستمروا ویصبحوا بشًرا، لوال أنھم قد صاروا
حیوانات اجتماعیة قبل ذلك)[358].

إن سبب تبني ھذا الفیلسوف الكبیر لطریقة التوریة في االشارة إلى القوى الغیبیة للرجال الممیزون
وعدم التصریح بھا علنًا في سفره الضخم «تاریخ البشریة»، یعود إلى اعتماد غالبیة علماء
الطبیعة في استنتاجاتھم على ما ُعثر علیھ من آثار ولقى حسیّة ملموسة تؤكد وجود حضارات
بشریة مادیة قدیمة. ولو لم یتم العثور علیھا، لتخطوا مراحلھا حذر المجازفة في التصریح عنھا
نتیجة نقص الدالئل المادیة. وھذا التاریخ المادي الطویل لالنسان، ساعد علماء الطبیعة على مّد
غطاء كثیف لمواراة معضلة «من علّم اإلنسان األول»، لدرجة أن بعضھم تجرأ في القول أن
االنسان األول جاءت بھ مخلوقات فضائیة ثم تركتھ وعادت إلى أجرامھا. وما كل ھذه «الھلوسة»،
إال بسبب التعصب الشدید للعلوم الطبیعیة واألفكار المادیة والى عدم قدرة العقل البشري في العثور
على أجوبة علمیة مادیة مقنعة لمثل ھذه الطفرات والتحوالت الحضاریة المادیة والروحیة في عمر
البشریة. ومھما كان األمر، فالیوم الذي سیُكشف فیھ ھذا الغطاء الكثیف لیظھر حّل ھذه المعضلة

وتنقشع غمامتھا، بات قاب قوسین أو أدنى. 
إن غموض حقیقة مراحل تاریخ تطور اإلنسان القدیم واستحالة الكشف عنھا، دعت البعض لتبني
فرضیة تطور اإلنسان من فصیلة حیوانیة أخرى. وھذه مسألة معقدة أخرى تتطلب شيء من
التفكیر العمیق والتأمل. ولنأتي على مثال حّسي آخر یخالف فكرة «حیوانیة اإلنسان قبل األنسنة».
فمعرفة وإدراك وجود شجرة ـ على سبیل المثال ـ بحاجة إلى مشاھدة جذعھا ولمس أغصانھا
وتذوق أثمارھا وشّم عبیر أزھارھا وسماع حفیف أفنانھا وأوراقھا؛ لكنھ من المستحیل ـ على من لم
یسبق لھ رؤیة شجرة ـ تصور كل تلك األجزاء طالما كانت الشجرة كامنة في جوھر البذرة. لذا ال
یمكن القول أن الشجرة ھي في حكم العدم وإنھا غیر موجودة طالما أن ال عالقة شكلیة ظاھریة
واضحة بینھا وبین البذرة. كذلك ھو الحال عندما كان االنسان موجوًدا في رحم تربة األرض
وكامنًا في باطنھا[359]، أو بعد خروجھ منھا عندما كان بأشكال وأحجام دقیقة وصغیرة مختلفة،
فلقد كانت قوة عقلھ كامنة بالفعل داخل ذلك الكیان الضئیل، أما تدرجھ ونموه وظھوره فكان بحاجة

إلى وقت مدید للتطور والظھور بقدراتھ الكاملة.   
وعلى ذات القیاس، ال یمكن تصّور جنینًا في بطن أمھ خالیًا من قوتّي الوعي والعقل، ألنھ ما یزال
بحاجة إلى الوقت كي یستكمل نمو أعضاء جسده وملكاتھ المعنویة، وسیحتاج بعد والدتھ كذلك إلى
التدرج في التعلم من درجة الصفر تقریبا حتى یكبر ویستكمل نمو حواسھ المعنویة (الوعي والعقل
والبصیرة والتفّكر والتأمل.. الخ) كي یصبح في النھایة عالًما نابغًا أو فیلسوفًا حكیًما. فھل من
الصواب نفي العقل عن الجنین في رحم أمھ أو حال والدتھ ووصفھ بالجنون والبالھة أو الحیوانیة

والخلّو من العقل؟ بالطبع أل. 
ینقسم االنسان في وجوده إلى كیانین، كیان مادي وكیان معنوي، فالمادي ھو كل ما یتعلق بالجسد؛
ولقد اكتمل الیوم نمو الجسد بكامل أعضاءه وأجزاءه بعد مرور كل تلك المالیین من السنین
الرتباطھ بطبیعة التربة والوجود المادي وتوفر أنواع الغذاء، بدلیل دقة مكونات أعضاء جسده
وبدیع وظائفھا المعقدة المختلفة. أما الكیان المعنوي أو العقلي، فلقد احتاج وقتًا أطول بكثیر حتى بدأ



بالظھور المتدرج من مرحلة الالوعي للوصول إلى مرحلة الوعي، ومع ذلك ما یزال حتى یومنا
ھذا بحاجة إلى مزید من النضوج الذھني والمعارف العلمیة ومزیًدا من األخالق والروحانیات
وسمو الضمیر، بدلیل استمرار تبني االنسان الحدیث لمفاھیم القسوة والكراھیة والحسد والبغضاء
وتفضیل النفس على اآلخر وتبني مبادئ العنف والنزاع والحرب والقتال في حّل مشاكلھ ومشاكل
بقیة الشعوب، وھذا دلیل على عدم اكتمال نضوج نفسیتھ وروحھ المعنویة أوتبلور مفاھیمھ
األخالقیة وعدم نضوج ثمرة وجوده بعد، ألن النزاع والقتال من شأن الحیوان ولیس شأنًا إنسانیًا

راقیًا. 
إن كیان االنسان المعنوي والروحي والعقلي كان ضعیفًا عند اإلنسان البدائي، لدرجة عجزه عن
ممارسة عملیة التفكیر واالدراك والتصّور واالستیعاب والوعي وما شابھ، إال بعدما اكتمل نمو
أجزاء جھاز الدماغ المادي (المخ) وتحّسن أداءه. ولقد نضج نسبیًا في مراحل بدائیة قدیمة عند
بعض «الشیوخ وكبار السن»، فامتازوا بقدراتھم العقلیة البسیطة في أول تحرك وتفاعل لقوة
الوعي والتفكیر، وكانت مرحلة كافیة لیدرك بقیة البشر أن ھؤالء الشیوخ «ممیزون» بقوى واعیة
مختلفة أعلى مرتبة من غیرھم، وذلك من خالل ما كانوا یقدمونھ من قیادة ونصائح وارشادات
وتعالیم للمحافظة على الحیاة واألجساد وكیفیة العثور على الماء والكأل وتدبر أمور المعیشة؛ أما
في المراحل الالحقة وبعد حقب زمانیة طویلة، فقد بدأت قوة العقل تظھر وتزداد ویتسع ظھور
فعالیتھا بالتدریج عند بقیة البشر عموًما، وبمرور عشرات األلوف من السنین، أمست أكثر شموًال

لتفسح المجال بشكل عام لعملیة التفكیر والمشاركة الجماعیة في بناء الحضارات.
خالصة القول، أن وجود االنسان، قدیم قدم وجود كوكب االرض ذاتھ، وال یمكن التكھن بمدتھ أو
تحدید بدایات ظھوره من رحم تربتھا، فلقد غاص ذلك في عمق التاریخ ـ كما في مثال البذرة
والشجرة ـ أما في المراحل الالحقة، فلقد كان لھ عقل بسیط استوعب بھ أمور الحیاة في محیطھ
البدائي بمقدار عقل طفل رضیع أو أصغر، وكانت ھناك حضارات بدائیة كثیرة في أنحاء األرض
بمستویات دانیة سبقت ظھور ما یعرف بالعصر الكمبري بمالیین السنین، حیث یصعب تحدید
مواقعھا وتواریخھا إلختفاء آثارھا، ألن عقل االنسان البدائي كان یمتلك ذات القدرات النسبیة في
االستیعاب والوعي عند جمیع البشر عموًما بسبب ظھورھم من تربة االرض في مراحل زمانیة
متقاربة، وما الفروقات المحدودة والتباین النسبي بین العقول التي انتجت مختلف أنواع الحضارات
الحقًا، إال بسبب كمیة المعارف المتنوعة التي اكتسبھا البشر من تعالیم «االنسان الممیز» بما
یتناسب مع مستویات عقولھم وواقعھم االجتماعي وطبیعة المكان الجغرافي كل حسب قدرة تقبلھ.
وكان لبذور ھذه العلوم البدائیة جًدا، أدواًرا متعددة مھمة في توریث الكثیر من العلوم ألجیال ما

بعد حضارات الكتابة.  
والخالصة، ال یعقل أن یقفز اإلنسان من مستویاتھ العقلیة البدائیة إلى مستویات علمیة وتقنیة رفیعة
دون االعتماد على أسس علمیة موروثة مسبقًا، وطالما ثبت عجزه عن التفكیر واإلبداع إال
بمعلومات مادیة أولیة، إذا ال بد وأن جاءتھ بدائیات العلوم والمعارف من خالل علوم أساطیر

اآللھة والمتنبئین والكھنة. 
 



 (12)
اع التوق�ت والتقاو�م اخ��

تصمیم لساعة شمسیة قدیمة
لنأخذ مسألة أخرى یصعب كذلك اكتسابھا بمجھودات العقل البشري المجرد، وھي تحدید أیام
االسبوع واختراع الساعة الزمنیة وأجزائھا، فمثل ھذا الترتیب والتنظیم الذي وصلنا عن القدماء،
مع أنھ من المنظورات المادیة المحسوسة ویستند على حركة فلكیة مشھودة مثل دوران األرض
والقمر حول الشمس وتعاقب الفصول األربع وتبدل اللیل والنھار، إال أنھ لو دققنا في األمر أعمق
من ذلك، لوجدناه أمًرا إعجازیًا یستحیل اكتشاف حقیقة دقائقھ مھما ترقى العقل البشري البدائي
ومھما أطال النظر في صفحة السماء، خاصة ألولئك الذین عاشوا قبل أو خالل بدایة عصر
الكتابة. فإذا تذكرنا أن التقاویم واألزیاج الفلكیة قد أخترعت ـ حسب ما كشفتھ اآلثار ـ لیس قبل أقل
من خمسة آالف سنة[360]، إذا لم یكن أقدم من ذلك. فنتسائل من أین للبدائي ذلك العلم الفلكي
والریاضي لیحدد أو یفترض أن لكوكب الشمس اثنى عشر برًجا ولیس بأكثر أو أقل؟ وكیف اتفقت
جمیع األمم القدیمة على األخذ بھذه المعلومة الفلكیة حتى نراھا عند جمیع أمم الحضارات بذات
التشكیلة؟ واألصعب من ذلك كیف اتفق للبدائي تحدید أیام االسبوع بسبعة، ولماذا تم ھذا اإلختیار؟
فمسألة عدد أیام االسبوع مسألة افتراضیة غیر منظورة وال تحددھا ظواھر طبیعیة كما ھو حال
شروق الشمس وغروبھا أو دورة ظھور القمر ومراحلھ واختفاءه. یؤید عالم الفلك كارل ساغان

ذلك بالقول:
- (وعندما حان أوان تنظیم االسبوع وھو فترة من الوقت تختلف عن الیوم والشھر والسنة ولیس
لھا داللة فلكیة جوھریة)[361]، كما یوافق األستاذ «كولن ولسن» على أن عدد أیام األسبوع

مسألة خالیة من الدالئل المادیة، فیقول:
- (ومع أن الیوم والشھر والسنة تقسیمات زمنیة طبیعیة، إال أن األسبوع والساعة فترات تعسفیة ال
نصادفھا في الطبیعة، وإنما حددھا اإلنسان. والناس على اختالفھم واختالف أزمنتھم حددوا قیما
متباینة ألطوالھما)[362]. إذن، كیف انتشرت فكرة األسبوع واتفقت علیھا شعوب األرض، ولماذا
ھذا التقسیم بالذات، وما الدافع لذلك؟ وكیف علم االنسان البدائي أن ھناك ست ساعات زائدة غیر
محسوبة في كل عام علیھ جمعھا كیوم واحد كل أربع سنوات لیضیفھا إلى السنة الكبیسة، ومن كان
یقوم بھذه العملیة الفلكیة وعلى ماذا استند، وكیف نشرھا بین شعبھ وبقیة الشعوب[363]؟ وعلم أن
ھناك خسوف وكسوف سیحصل مستقبًال في مواعید ثابتة، مع أنھا ظواھر طبیعیة تستند على
استنتاجات عقلیة علمیة عمیقة كثیرا ما تحصل في مناطق جغرافیة دون أخرى؟ فلو تأملنا ھذه
المسألة الفلكیة المعقدة لوجدنا صعوبة تحقیقھا ونقلھا من عالم الغیبیات المعنویة إلى عالم المادیات
حتى على كبار المتعلمین وأصحاب الشھادات العلیا، وأنھ ألمر بحاجة إلى مختصین من ذوي



المعارف العالیة في علوم التنجیم والفلك والریاضیات، بل إن فكرة تحدید أیام معینة وتسمیتھا، ال
تخطر على فكر إنسان مھما عال شأن علومھ المكتسبة. 

ومن الغریب أن یختصر أحد العلماء حّل ھذه المعضلة الكبیرة ویتقبل تقسیماتھا ببساطة حینما قال:
- (قسم البابلیون الشھر إلى أربعة أجزاء، حسب مراحل القمر؛ لكن إعطاء األسبوع سبعة أیام، لم
یأت قبل منتصف األلف األول قبل المیالد، تأسیس اآللھة السبعة «الكبار» األفالك: الشمس،
القمر، والكواكب الخمسة المرئیة بالعین المجردة، التي منھا أخذت األیام اسمھا. وعن طریق

الرومان، انتقل األسبوع بأیامھ السبعة إلى شعوب أوروبا وعّم العالم قاطبة)[364].
ما یُرد على ھذا الرأي:

- أوال: ما ھو سبب تخصیص أسماء لھذه األفالك السبعة فقط دون غیرھا، ومن ذا الذي حددھا،
وخمسة منھا بعیدة ال تختلف في أحجامھا عن بقیة الكواكب والنجوم البعیدة إال بنسب ضئیلة،
وكیف أمكن التمییز بینھا ولم یكن جھاز التلسكوب قد اخترع بعد؟ أما ان تحمل األیام أسماء آلھة
رومانیة، فھذا لیس بدلیل على أنھ اكتشاف روماني، فلقد سبقھم لذلك الفرس والفراعنة وأھل
الرافدین والصین وبأسماء مختلفة حسب لغاتھم؛ ومع ذلك، من أین لھؤالء فكرة العدد سبعة (7)
تحدیًدا، وما مصدره؟ ثانیًا: إن الشھر القمري لیس 28 یوما على الدوام، حتى یدفع بفكرة تقسیم
عددھا على أربع، حیث یبقى ھناك زیادة یوم واحد أو نصف یوم في بعض الشھور. ثالثًا: إن تقسیم
مراحل أطوار كوكب القمر لیست أربع بالتحدید، فاذا أُحصیت حسب تدرجھا، نجدھا ثمانیة، أما اذا
حذفت حاالت التكرار فستكون خمسة. كل ذلك ونحن نتكلم عن فكرة ظھور الرقم «سبعة»، ولیس

عن أسباب تسمیة األیام وال عن مصادرھا.
وھا نحن نعود مرة أخرى لنقف أمام طریقین ال ثالث لھما طالما أن علوم الفلك والتنجیم من العلوم
المعقدة ولیست سھلة المنال على عموم البشر؛ فإما أن یكون البدائیون األوائل قبل أو بعد عصر
الكتابة ھم الذین أوجدوا ھذه العلوم الدقیقة، وھذا أمر أثبتنا استحالتھ نسبة لقدراتھم العقلیة المنبثقة
من كمیات علومھم األولیة، أو إن أمم أصحاب اآللھات أو أمم حضارات الكتابة قد اخترعوھا
بالفعل قبل عدة آالف من السنین، وھذا یعیدنا أیًضا إلى نظریة حتمیة تراكم العلوم المسبقة الذي
یعیدنا بدوره إلى من عاش قبلھم من البدائیین، ألن عملیة القفز بكمیات العلوم الفلكیة أو غیرھا مرة
واحدة بھذا المستوى الراقي من حالة اإلنسان البدائي إلى مستوى علماء ریاضیات وفلك وتنجیم،

ھو أمر غیر مقبول عقلیًا.
یزید أحد األساتذة قدًحا آخر من الحیرة حینما یخبرنا عن رفعة علوم أھل العصر الحجري

الحدیث، عندما یعرض قدراتھم العجیبة وما توصلوا الیھ من سعة المعارف الفلكیة، بقولھ:
- (وھناك ارتباطان وضعھما القدماء بین الزمان والمكان خلیقان بأن نذكرھما: السنة الطویلة
واالنسجام بین األجرام السماویة. فقد توصلت عدة حضارات قدیمة كل بمفردھا إلى مفھوم السنة
الطویلة «أو العظمى أو الكاملة»، بوصفھا طول الزمن بین األجرام السماویة «الشمس والقمر،
والكواكب، والنجوم» وھي في وضع معین، وبین عودتھا إلى ھذا الوضع. وأدرك علماء الفلك
جمیعا في ھذه الحضارات أن عدة آالف من السنین ال بد أن تنقضي، وھذا یدل على قدرة مبكرة



للتفكیر في حدود آماد طویلة جدا من الزمان. وحدد المصریون القدماء السنة الطویلة بأنھا
30000 ألف سنة. وفي القرن الثامن قبل المیالد الحظ البابلیون أن النجوم تغیر مواقعھا السنویة
بمعدل درجة واحدة كل 72 سنة، ومن ثم تستغرق 25920 سنة للعودة إلى أماكنھا األولى.. وقدر
أفالطون السنة الطویلة بحوالي 26000 ألف سنة، واختار علماء الفلك الھندوكیون رقما مماثال.

أما العرب فقد أیدوا بقوة أن یكون مقدارھا 49000 ألف سنة)[365].
نالحظ في الفقرة السابقة، مقدار طول آماد الفترات الزمنیة بشكل عام، وبھذا یكون ھناك إحتمال
أن جاءت ھذه العلوم من قِبل أمم تاریخیة عاشت في زمن إنسان نیاندرتال بحدود ثالثین ألف سنة،
وھذا أمر محال یصعب تعقلھ، باعتبار أن كمیات العلوم تتناقص كلما توغلنا قدًما في الزمان،
إضافة لما أثبتتھ اآلثار عن أحوال آثار إنسان نیاندرتال البدائیة. إذًا من أین جاءت كل ھذه العلوم
الفلكیة المعقدة، وكیف استطاع إنسان عصر الحضارات التوغل في حساب األزمنة إلى عشرات

األلوف من السنین السابقة؟
ولنقرأ أیًضا كیف كان البابلیون یرتبون تقاویمھم ویعرفون متى یزیدون شھًرا على شھور السنة،
بینما واقع عمر االنسان أنھ یعیش حیاة قصیرة ال یمكنھ خاللھا إال تمییز تغیر فترات اللیل والنھار
وتوالي فصول السنة. فلقد (قّسم البابلیون السنة إلى 360 یوًما موزعة على 12 شھًرا قمریًا.
یتطابق الیوم األول من السنة الجدیدة مع یوم االعتدال الربیعي. إال أن ھذا التقویم المثالي كان
یجابھ صعوبات جّمة في التطبیق، خاصة وأن بدایة السنة الجدیدة تتغیر باستمرار، فكان البابلیون
یضیفون الشھر الثالث عشر بین فترات محددة من أجل إعادة بدایة السنة الجدیدة إلى یوم االعتدال
الربیعي)[366]. نقطة مھمة تجلب اإلنتباه ھنا، وھي قدرة الرجل البدائي على معرفة موعد إضافة

شھر زائد إلى شھور السنة.! 
ولنقرأ أیضا ما نقل عن األستاذ «كازو» في كتاب «أساطیر األولین»، قولھ:

- (اشتھر البابلیون بالعلوم الماتیماتیقیة والفلكیة وھم أّول من جّزأ الواحد الصحیح إلى ستین جزًءا،
وقّسموا النھار إلى 24 ساعة، والساعة إلى 60 دقیقة، والدقیقة إلى 60 ثانیة. ویظن أن
فیثاغورس أخذ الجدول المنسوب الیھ عنھم. وقد اكتشف البابلیون السنة الشمسیة والقمریة
والكسوف والخسوف. واخترعوا علم التنجیم وكان یتوقف علیھ عندھم معرفة المستقبالت. وكان
عندھم الخط المسماري الموجود على ما تركوه من اآلثار وأكثرھا من اآلجر. وكانت بنایاتھم ـ إال
القلیل ـ من الخزف المطبوخ الذي اخترعوه. ولھم فضل عظیم باكتشافات واختراعات عدیدة. قال

بوسیاه: إن ابتداء نشأة المراصد الفلكیة المنوطة بالكلدانیین كان سنة 2893 ق.م)[367].
إن مثل ھذه المعارف الدقیقة تدعو للبحث عن أصول ھذه العلوم وبدایاتھا، إذ ال یعقل أن تتفّجر في
حقبة زمنیة قصیرة نسبیًا من عمر وجود اإلنسان على األرض وھو على تلك الحالة البدائیة،
خاصة وأن أغلبھا معارف معنویة غیبیة ولیست مشاھدات عیانیة؛ ھذا إذا شئنا عدم التطرق إلى

عبقریة تقسیم الیوم إلى ساعات ودقائق وثوان.
أما الفیلسوف دیورانت، فبإالضافة إلشارتھ إلى عدم اتفاق األقدمین على تحدید أسماء الشھور، إال

أنھ ینوه بصراحة إلى مجھولیة مصادر تلك العلوم الرفیعة وأزمنة اكتشافھا. فیقول:



- (وكان «السومریون» لدیھم تقویم، ال نعرف متى نشأ وال أین نشأ، تقسم السنة بمقتضاھا إلى إثنا
عشر شھًرا قمریًا یزیدونھا شھًرا في كل ثالثة أعوام أو أربعة حتى یتفق تقویمھم ھذا مع فصول

السنة ومع منازل الشمس. وكانت كل مدینة تسمي ھذه األشھر بأسماء خاصة)[368].
والسؤال الذي یخطر على الفكر مرة أخرى وغالبًا ما نتجاوزه لمعرفتنا المسبقة بالعجز عن جوابھ:
- من أین ألولئك البدائیین القدماء كل تلك العلوم الریاضیة والفلكیة المعقدة؟ وكیف استطاعوا
التفكیر بھا أو استخالصھا من حركة كواكب السماء البعیدة التي یصعب رؤیتھا أو مراقبتھا
وتسجیل جداولھا وأزیاجھا؟ إذ یستحیل على االنسان العادي أو المتعلم أو المثقف أو حتى
المتخصص بأي علم طبیعي آخر غیر علم الریاضیات والفلك، معرفة مثل ھذه األرقام والجداول
واألزیاج، أو توقع وجود نظام ثابت تتغیر فیھ مواقع النجوم بحركة دائریة مبرمجة، أو القدرة على
اكتشاف ظھور نجم جدید أو إختفاء آخر على صفحة السماء. فكیف تمكن البدائي الجاھل، بالتجربة
والتكرار والمراقبة تحقیق ذلك بالعین المجردة فقط والتعّرف على جمیع ھذه العلوم والمعارف
الفلكیة المعقدة؟ في الحقیقة، ال یمكن تقبل ذلك عقلیًا، حتى لو بقي البدائي یحّدق في وجھ السماء
طوال عمره جیًال بعد جیل. فلقد عاشت البشریة مالیین السنین ال تفقھ من حیاتھا شیئًا حتى بعد
دخولھا مرحلة الوعي مروًرا بالعصر الكمبري وما سبقھ، فما بالنا بمعرفتھا حركة الكواكب
واألفالك والتقاویم واألزیاج خالل فترة قصیرة؟ وكیف یمكن تعلیل ھذا التباین الشدید بین علوم
األولین ومعارف الالحقین، وأین ھي حلقة الوصل؟ لیس من السھل معرفة أصل فكرة اختراع أیام
االسبوع أو دقائق وثواني الساعة الستین، ألنھا تعتبر ـ كما سبق واتفق علیھا علماء الریاضیات
والفلـك ـ مسألة جزافیة ال تخضع لقانون واضح یسھل اكتشافھ أو لحالة فلكیة طبیعیة یمكن
مشاھدتھا؛ بینما یسھل في المقابل، معرفة تداول فصول السنة والشھر والیوم وتوالي ظھور
الشمس والقمر وغیابھما بالرؤیة المجردة. فمثل ھذه الظواھر الطبیعیة األخیرة، أمور مرئیة
ومحسوسة یمكن مراقبتھا، لكن مسألة تحدید أیام االسبوع بسبعة، والیوم بأربعة وعشرین ساعة،
والساعة بستین ثانیة، فھو أمر بحاجة إلى وقفة وتأمل، إذ یصعب تمییز األیام السبعة عن غیرھا أو
حتى فیما بینھا، فجمیعھا أیام متشابھة تبدأ بشروق الشمس وتنتھي بغروبھا. ثـم لماذا تم االتفاق في
آخر المطاف على سبعة ولیس على أكثـر أو أقل، بینما حددت بعض الشعوب القدیمة أیام االسبوع

بأعداد مختلفة، كما ورد عن الفراعنة المصریین:
- (لقد كان األسبوع الصغیر یتألف في تقویم المصریین من خمسة أیام. أما األسبوع الكبیر:
العاشوراء، فقد كان یتألف من أسبوعین صغیرین: بینتادا. وبما أن عدد أیام الشھر كان ثالثین
یوما، فقد كان الشھر ینطوي على ثالثة أسابیع كبیرة أو ستة أسابیع صغیرة. كما كان العام من

اثني عشر شھًرا وزعت على ثالثة فصول لكل فصل أربعة أشھر)[369].
ھنالك رأي یقول إن ھذه التقسیمات جاءت نتیجة فكرة تجاریة، كتحدید یوم معین للبیع والشراء
والتسّوق. فإذا تفحصنا ھذه التخریجة، نجدھا واھیة، إذ ال بد من سابق معرفة بعدد أیام االسبوع
والغایة من سباعیتھا أو الغرض من تحدید عدد أیامھا حتى یتم تحدید یوم للتسوق، إضافة لصعوبة
اتفاق البشر على أمر محدد بشكل عام وقتما كانت تنعدم وسائل االتصال المباشر وتختلف اللغات
وتنتشر روح العداء بین القبائل. ثم إن البشر كانوا یستعملون التقویم القمري قبل استعمال التقویم



الشمسي، بل كان ھناك تقویم نجمي قبل التقویم القمري، مما یمنع احتمالیة وراثة فكرة ایام
االسبوع السبعة من األقدمین.

یجیب «ولسن» على ھذا السؤال بإشارة خجولة، حیث نراه یجھد في إبعاد «تھمة» االیمان والدین
عن نفسھ حینما أشار إلى احتمال أن یكون لألدیان شأن في اختراع عدد أیام االسبوع، قال:

- (وبالنسبة لمعظم الشعوب البدائیة لم یكن ھناك ما یدعو إلى وجود ھذا الشيء المسمى باالسبوع،
ولكن مع تزاید نمو الحضارة نشأ سببان: أحدھما الحاجة إلى تخصیص یوم منتظم من أجل العبادة
الدینیة. والسبب اآلخر تجاري، إذ كان ال بد من یوم محدد متكرر للسوق)[370]. مثل ھذه
الفرضیة ـ إن صحت ـ تعیدنا إلى عصور الكتابة خالل العصر الحجري الحدیث وزمن المقایضات
التجاریة بعدما تشكلت المجتمعات الكبیرة نسبیًا. ومع ذلك، لم یخرج االستنتاج عن إطار زمن

البدائیة خالل العصر الحجري الحدیث. 
إن ثبات التقسیم السباعي ورسوخھ بعد مجمل تلك العصور، لھو دلیل على قوة سلطة المصدر،
فإذا افترضنا أن مجموعة من التجار قد اتفقت على تخصیصھ، أو أن تاجًرا كبیًرا قد أوجده، أو أن
مجموعة من الزّراع قد اتفقوا علیھ، أو حتى ملًكا من الملوك قد إبتدعھ وأمر بھ، فلن یكون لكل
ذلك قوة ثبات ودوامیة إال إذا اعتمد على قوانین فلكیة صحیحة مفھومة للخاصة والعامة، اضافة
لوجود سلطة تنفیذیة تقوم على توضیح أسبابھ للعامة حتى یمكن تطبیقھ. ومع ذلك فمن الوارد جًدا
أن مثل ھذا النظام الوضعي سیتغیر عاجًال أو آجال ویھمل بتغیر الظروف وتبدل سیاسة المجتمع
أو بزوال سلطة الحاكم[371]. لكنا وجدنا تقسیمات السبعة أیام قد ُكتَب لھا الثبات واالستمراریة،

كما أشار إلى ذلك األستاذ «ولسن»:

- (إال أن ھذا نظام ساد لعدة آالف من السنین بین حضارات متباعدة أشد التباعد)[372].. إذًا ما
ھو سبب ثباتھا وانتشارھا، وما ھو الدافع لألخذ بھا والمحافظة علیھا؟  

في مقام آخر، یتضح أن األستاذ «ولسن» أدرك صعوبة افتراض تدخل التجار أو أي شریحة
اجتماعیة في مثل ھذا الموضوع الفلكي الشائك، وعاد لیشیر بشكل واضح إلى تدخل الدین وكھنتھ

في ظھور ھذه المسألة الفلكیة، حینما قال:
- (وقد اتبع الیھود منذ أقدم العصور، وكذلك الرومان منذ ظھور تقویم جولیان، األسبوع ذا األیام

السبعة «ربما آثروا ھذا الرقم لما لھ من داللة دینیة»)[373].
ثم یعود لیذكر أن لألدیان دوًرا في ظھور التقاویم، ولكن دون التركیز على أھمیتھا، ثم یلحقھا

بفرضیة خیالیة أخرى، حینما ینسبھا إلى فالح أو ِحَرفي. فیقول:
- (وفي مرحلة من المراحل امتدت على األرجح عدة آالف من السنین قبل المیالد، خطر لشخص
ما ألول مرة قیاس ھذا الظل المتغیر حتى یتمكن من تقسیم النھار إلى فترة الصباح، وفترة ما بعد
الظھیرة. وربما كان ھذا الشخص كاھنًا حریصا على معرفة وقت األعداد لطقس معین، أو لعلھ
كان فالًحا أو حرفیًا احتاج إلى إنجاز عمل معین قبل غروب الشمس وأراد أن یتابع مراحل تقدمھ.
وتمثلت طریقة القیاس في وضع عصا عمودیة رفیعة أو عمودا «شاخًصا» وحفر سلسلة من



األقواس أو الخطوط على األرض لبیان طول الظل عند الفجر والظھر والمغرب وبعض النقاط
الوسطیة. ودعت الحاجة إلى تعدیل مواضع الخطوط كل شھر أو نحوه لمسایرة الزاویة المتغیرة

للشمس)[374].
في إشارتھ إلى رجل الدین أو الكاھن، یبدو األمر مقبوًال باعتبارھا حاجة دینیة عامة لمعرفة
مواعید أداء طقوس العبادة والصالة الیومیة ومواعید أشھر الصیام ومواسم الحج واألعیاد السنویة
واالحتفاالت، كما ھو الحال مع التقویم المیالدي حیث ترتبط أسماء شھوره بأسماء آلھة أدیان قدیمة
لشعوب أوربا[375]. أما في قولھ أن یكون المخترع من أصحاب الِحرف والِمھن، فھذا أمر بعید
االحتمال، إذ ال یعقل ان یتدخل المزارع والراعي أو النجار والحداد في مثل ھذه األمور الفلكیة
المعقدة دون االستناد على سابق علوم ودراسات مستفیضة حتى یستنتج كل ھذه الحسابات
الریاضیة الدقیقة، وھو رجل أمّي على الغالب، تارًكا مصدر رزقھ وعائلتھ لیتفرغ للتفكیر العمیق
المتواصل في تأمل حسابات عویصة لسنوات طوال، ناھیك عن حاجتھ لتخصیص مكان ھادئ

منزوي بعیًدا عن حقلھ ومزرعتھ أو ورشتھ، كما أید ذلك كلشكوف بقولھ:
- (إن استخدام ھذه الجداول والقوائم واألدوات كان مقتصًرا على فئة ضیقة من الناس، ھم علماء

الفلك والریاضیات)[376].
فإذا تذكرنا ما كان من أمر اكتشاف نیوتن للجاذبیة، حیث كانت الثمار تتساقط منذ آالف السنین ولم
ینتبھ لسبب ذلك فرٌد واحد من أصحاب الحرف والمھن الیدویة، نفھم من ذلك إن األمر احتاج إلى
عاِلم متخصص ُمحّمل بكنوز علوم الفیزیاء والریاضیات المعقدة لیكتشف قانون الجاذبیة األزلي.
فتقدیم األستاذ «ولسن» لمثل ھذه التعلیالت البسیطة، تبدو الغایة منھا، وكأنھ شّد لالنتباه في عدم
التركیز على دور األدیان المتمثل بالكاھن أو اآللھة في تلك األزمنة القدیمة والتقلیل من شأنھا رغم

انھ التعلیل األقرب إلى المعقولیة.
الحق إن مسألة المصدر الحقیقي النبثاق علوم األولین واختراعاتھم المعقدة قد تجاوزه ونأى عنھ
علماء الفلك المعاصرین وغیرھم منذ مجيء عصر األنوار وظھور الثورة الصناعیة في أوروبا،
وكل الظن أن سبب ذلك ھو انشغالھم بالثورة العلمیة وسحر منجزاتھا الباھرة وما حصل من
انتشار الفكر المادي وتقلیلھ من شأن األدیان. لكن ما یعیدنا للتفكیر في إنصاف الشخصیات الممیزة
وتأكید أدوارھم، إن اإلنسان عموًما ال یمكنھ تنظیم أو ترتیب مسائل معنویة فكریة دون اكتساب
معونات علمیة خارجیة من آخرین، إن كان ذلك في العصور البدائیة أو في ھذه القرون المتقدمة،
وبھذا نواجھ عقبة كأداء ال یمكن تخطیھا لربط تسلسل حالة البشر المعرفیة في زمن البدائیة مع أمم

أصحاب عصر الحضارات.
نقتبس عن الفیلسوف دیورانت مثاال على ضعف العقل البشري البدائي في مادة الریاضیات وعدم
قدرتھ على إجراء أبسط المسائل الحسابیة، حیث یمكن من خاللھا تصّور مستوى بساطة عقلیتھ

رغم قرب أزمانھا، فیقول:
- (وربما كان العدُّ من أول ما شھد اإلنسان من صور الكالم، وال یزال العدُّ في كثیر من القبائل یتم
على صورة تبعث على االبتسام ببساطتھا؛ فقد َعدَّ «التسمانیون» إلى العدد اثنین، لم یجاوزوه:



«بارَمِرى، كاالباوا، كارِدیا» ـ یعني: «واحد، اثنین، كثیر»، والھولندیون الجدد لیس لدیھم كلمات
للفظتي ثالثة أو أربعة، بل ھم یطلقون على ثالثة كلمة «اثنین ـ واحد» وعلى أربعة كلمة «اثنین ـ
اثنین؛ وأھل «دامارا» ال یقبلوا أن یتبادلوا غنمتین بأربع عصي، لكنھم یقبلون أن یبادلوا غنمة
بعََصَوین، ثم یكررون العملیة مرة أخرى؛ ولقد كان العدُّ وسیلتھ األصابع، ومن ھنا نشأ النظام

العشري)[377].
من ھذه األمثلة وغیرھا، نجد جداًرا عالیًا معیقًا حاول ویحاول المفكرون المادیون اإللتفاف علیھ
وتجاوزه دون تقدیم تفسیر علمي مقنع، فجلَّ اھتمامھم ھو إبعاد األمور الروحیة والمعنویة وإبعادھا
عن طریق العلم المادي التجریبي، ساعدھم في ذلك عدم وجود أدلة مادیة ثابتة تشیر إلى مشاركة
مباشرة من قبل اآللھة والكھنة في تأسیس العلوم المادیة. فإذا كان االنسان الجاھل أو البدائي
الھمجي في مناطق األرض البعیدة عن مركز الحضارات التي أشار الیھا دیورانت لم یستطع
التعامل الفكري مع المسائل الریاضیة البسیطة جًدا، فكیف استطاع أمثالھم قبل آالف السنین إنشاء
حضارات فارس ومصر وأرض الرافدین والصین وإیجاد علوم الفیزیاء والفلك والھندسة

والریاضیات وغیرھا؟
یعلل المفكر (ل. دیال بورت) ھذه المسألة بعقلیتھ العلمیة المتقدمة، حینما ینحى لمعالجتھا بذات
منحى علماء الطبیعة في نسبة زمن اختراع العملیات الحسابیة إلى وقت قریب، وكأنھ یقول إن

الرجل البدائي لم یكن یمتلك ذات الحوافز والرؤى:
- (كیف توصل السومیریون القدماء إلى اختراع الطریقة الستینیة للعد. إن أسماء األعداد نفسھا
تقدم لنا اإلجابة: فھم من أول األمر الحظوا األصابع الخمس للید وبدءوا في العد: آش 1، من 2،
اش 3، لمو 4، أي أویا 5. ولما كان العدد 5 غیر كاف كما ھو واضح فإنھم زادوا في الترقیم
باالضافة إلى األربعة األولى وھذا یعطینا: آش (یاش) 6، ایمین (اي ـ مین) 7، أوشو (اي ـ اش)
8، ألمو (اي ـ لمو) 9. ولمجموعتي الخمسة اخترعوا اسًما جدیًدا جعلوه وحدة جدیدة أعلى ھي

العشرة «أو» (10) وضعفھا 20 المسماة نش)[378].
ما یزید األمر عجبًا، أن نجد عند السومریین اختراعھم للكسور العشریة وقیاسات زوایا األشكال
الھندسیة المختلفة، فنفھم من ذلك أنھ لیس باالختراع اآلني، بل إرث قدیم عن أجیال علماء احتاجوا

قرونًا عدیدة للوصول إلى مثل ھذه النظریات الریاضیة المعقدة:
- (كانت للسومیریین صیغة إلیجاد مساحة المثلث والمنحرف واألشكال ذات الجوانب األربعة غیر
المنتظمة وكانوا یقومون برسم صورة مساعدة تقاس بسھولة ثم تضاف إلیھا مساحة ما یقع خارجھا

لحساب الشكل ذي الزوایا واألضالع الكثیرة العدد)[379].
ما غفل عنھ األستاذ بورت، ھو الفرق بین مستوى أمم ھذه الحضارات الراقیة القدیمة، وبین
مستوى شعوب أسترالیا وأمریكا وجزر المحیطات النائیة التي بقیت حتى وقت قریب تعیش في
مجاھل ظلمات البدائیة ـ كما أثبتنا ذلك عن فالسفة وحكماء ـ فال ھو تطّرق إلى أصول علوم أھل

الحضارات ومصادرھا، وال ھو تناول أسباب تخلف بقیة الشعوب البدائیة عن ركب الحضارات.



أما النص التالي المنقول عن األقدمین، فنجد فیھ إشارة رافدیة صریحة تنسب اختراع جداول
التقاویم الفلكیة إلى أصول دینیة لمن كان یطلق علیھم أسم اآللھة. فنقرأ:

- (یكفینا أن نذكر اإللھ البابلي «شمش» ألنھ یرتبط بالكلمة العربیة «شمس». وھذا اإللھ یعد من
أشھر اآللھة البابلیة واآلشوریة على السواء. وتدل اآلثار على أن اسمھ قد تردد منذ أكثر من ستة
آالف سنة. وذھب األقدمون إلى أنھ ابن «سن» إلھ القمر، مما یشیر ـ بشكل ما ـ إلى زمن تغییر
التقویم القمري إلى الشمسي، كما حدث في كثیر من بلدان الشرق القدیم. كما نجد أن النقوش

القدیمة تصفھ بـ «إلھ النور العظیم»)[380].
إن البحث عن بدایة ظھور التقاویم القدیمة ومحاولة نسبتھا إلى جھود بشر عادیین، تبدو متذبذبة ال
تستند على دالئل علمیة رصینة، إذا لم نقل إنھا أقرب إلى الخیال؛ بینما نالحظ أن تكرار ظھور
عالقتھا باآللھة واألنبیاء والمعتقدات الدینیة القدیمة ھو تعلیل أقرب إلى المعقولیة. وھذا یعید عقرب
بوصلة البحث إلى دور الكھنة ورجال الدین القدماء، ومن المؤكد أن ھؤالء قد استمدوا علومھم

أیًضا من اآللھة «االنسان الممیز»، حیث ال یظھر تفسیًرا منطقیًا أفضل منھ.
وعندما ینسب األستاذ ولسن اختراع التقاویم الزمنیة إلى الكھنة ورجال األدیان، نجد في ذلك نوًعا
من اإلنصاف، فقد یكونوا بالفعل ھم أول من وضع أسس علوم الریاضیات والفیزیاء والفلك

والتنجیم المعقدة. قال:
- (ولم یقتصر استحداث التقاویم األولى على منطقة شواطئ البحر المتوسط «مھد الحضارة». إذ
عرفت آسیا وأمریكا أیًضا نظًما متقدمة تماما في عصور ما قبل التاریخ. ومن أقدم ھذه التقاویم
تقاویم مشابھة أساسا وضعتھا قبائل المایا Maya واآلزتك Aztecs في أمریكا الوسطى منذ
حوالي 3000 سنة قبل المیالد.. على الرغم من ان ھذه الدورة كانت مھمة لألغراض الدینیة

والتنبؤ)[381].
ثم یُفصح عن رأیھ بشكل أوضح، فیقول أن تقاویم الشرق األقصى (الھند والصین) جاءت في

األصل من منابع دینیة أیًضا:
- (ویؤرخ التقویم الھندوكي بحوالي سنة 1500 قبل المیالد.. وكان الغرض الرئیسي من التقویم
غرًضا دینیا.. وكانت الطوائف الدینیة الرئیسیة األخرى في شبھ القارة الھندیة من براھمة وبوذیین
ویانیین یتخذون تقاویم مشابھة)[382]. وھا نحن نالحظ مرة أخرى احتواء إطار كور التوحید

(العصر الحجري الحدیث) لھذه المخترعات جمیعًا. 
فإذا كان أثر الدین وبصمة الشخصیات الممیزة واآللھة ظاھرة على جمیع العلوم الفلكیة القدیمة في
الشرقین األوسط واألقصى وفي حضارات أمریكا الجنوبیة، فلم االصرار على التقلیل من شأنھا
واإلنتقاص من دورھا، خاصة مع وجود دالئل علمیة وعقلیة تشیر إلى تدخل «اإلنسان الممیز»
في إیجاد ھذه العلوم والمخترعات العجیبة؟ أال یمكن لعقالء وعلماء الیوم محاولة التوفیق بین العلم
والدین؟ إن انتشار تسونامي المادیة واإللحاد والتكفیر والتقلیل من شأن األدیان بین عموم شعوب
العالم الیوم ـ خصوًصا المتقدمة منھا ـ دفعھم لالبتعاد عن مناھج األدیان ودورھا الحقیقي القدیم في



إیجاد العلوم المختلفة، أو حتى مجرد اإلشارة الیھا، وبات الكل یخشى على سمعتھ العلمیة إذا حاول
أو فّكر في إزاحة ما تراكم علیھا من طبقات غبار اإلنكار وأتربة الجحود. وإال فمن أین جاء ھؤالء
القدماء بما كان بین أیدیھم من تلسكوبات ومعدات وآالت ومخترعات ودقة حسابات، حتى تمكنوا
من تناول أنجم تلك العلوم العالیة العجیبة التي یؤید العلم الحدیث ویؤكد على صواب كثیر من

نتائجھا، إال إذا كانت مصادرھا غیبیة علیا عجز االنسان العادي عن نیلھا بمقدرتھ العقلیة العادیة.
من األمثلة األخرى على إشارة كتب األدیان إلى األیام السبعة، ما نجد مثالھ في التوراة، إذا

اعتبرناه جزافًا من كتب التاریخ القدیمة ولیس كتابًا دینیًا:
- (وفرغ ّ� في الیوم السابع من عملھ الذي عمل. فاستراح في الیوم السابع من جمیع عملھ الذي
عمل)[383]. وھذه إشارة واضحة إلى أیام االسبوع السبعة، مما یبعث على ربطھا بالدین الیھودي
مع إنھ ظھر قبل حدود أربعة أو خمسة عشر قرنًا قبل المیالد وال یُعتبر من أقدم األدیان التوحیدیة.
أما إذا كان الیھود قد أخذوھا من أدیان سابقة لدیانتھم أو من أساطیر حضارات قدیمة، فسیبقى
المصدر فوقیًا حسب نظریة (ال یتعلم االنسان إال بمعلم). فلو كان واضع عدد أیام األسبوع عالم
فلكي غیر یھودي قبل مجيء التوراة، فنحن أمام تفسیرین ال ثالث لھما، فإما أن كان ھناك رجال
بدائیون سبق وقّدموا أسس ھذه الجداول والتقسیمات الفلكیة، وبذلك نعود لذات الحلقة األولى،

ونتساءل:
- كیف تسنى للبدائي التفكیر المجرد في تقسیم أیام االسبوع إلى سبعة واألیام إلى ساعات ودقائق
وثواني، ومن أین اكتسب علومھ، طالما ال یوجد فارق یمیز بین األیام والساعات؟ وكیف ظھرت
فكرة التقویم، وأین ومتى بدأت عملیة مراقبة الفلك والنجوم واستنباط عالقتھا بالتقاویم األرضیة
وإدراك أھمیة حركة األفالك وظھور فكرة مواقع البروج واألزیاج. مع أن «فالفیوس جوزیف»
وھو أحد مؤرخي الیھود القدماء، قال في كتابھ «ضد آبیون»، أن أصل عدد األیام السبعة ظھر من

األمة الیھودیة:
- («ال توجد مدینة إغریقیة وال شعب واحد أجنبي ال تنتشر فیھ عاداتنا وتقالیدنا الخاصة بالراحة
األسبوعیة، وكذلك تطبق من قوانیننا الخاصة بالصیام وبإضاءة الشموع وباألطعمة أیضا»، ولقد

طرح الفیلسوف السكندري «فیلون» في كتابھ «حیاة موسى» ھذه الفكرة نفسھا)[384].
كل الظن، أننا الیوم بحاجة إلى أدلة عقلیة فلسفیة تتوافق مع األمور والقوى الفوقیة، فلقد ثبت عجز
العلم المادي عن تقدیم تفسیرات وأجوبة لمثل ھذه المعضالت العلمیة. أما أن یأمل البعض ویُمني
النفس أن العلم سیكشف ذلك مستقبال، فھذا ال یعدو عن كونھ نوًعا من أنواع التخدیر والمماطلة.
فھا ھم علماء فسلجة األعضاء ـ على سبیل المثال ـ قد فتشوا جمیع خالیا وأنحاء جسد االنسان
المحدود، ولم یعثروا على مكان تخزین العلوم والصور والذكریات داخل الدماغ رغم صغر

حجمھ.
إن نسبة استنباط فكرة التقاویم الفلكیة إلى كاھن أو متنبئ، ھي أقرب إلى المعقولیة، حینما یظھر
ارتباطھا بمعرفة مواقیت الصالة الیومیة وأشھر الصوم وأسابیعھ وأیامھ ومواعید األعیاد وطقوس
الحج والمناسبات السنویة. وھنا یكون إرجاع نسبة ظھور تقسیم التقاویم إلى أصل دیني أمرا مقبوًال



ومعقوًال. وھذا یعیدنا إلى مساھمات اآللھة/األنبیاء العلمیة ویخبرنا أن األدیان أقدم تاریًخا من
اختراع التقاویم، وھي السبب في إیجاد علوم الفیزیاء والریاضیات والفلك وغیرھا من العلوم

المعنویة المعقدة، حیث ال یوجد سبیًال منطقیًا غیر ذلك.
كل ذلك مؤشر على أن ھذه العلوم المستصعبة قد ولدت في مرحلة كور أدیان التوحید (العصر
الحجري الحدیث). فماذا عن مالیین السنین الحجریة والقرون البدائیة السابقة؟ ھل تفّجر العقل
البشري فجأةً لیقدم كل ھذه المنجزات الفكریة في فترة قصیرة نسبیًا محددة بحدود اثنى عشر ألف
سنة؟ وإذا صح ذلك، فما ھو السبب؟ وھنا ال نجد أمامنا إال الموافقة على حتمیة وجود المعلم

الفوقي الذي اشتھر كور التوحید بوجودھم.! یقول العالم الفلكي كارل ساغان:
- (إن غالبیة المخترعات الكبرى في تاریخ البشریة ـ من األدوات الحجریة واستئناس النار إلى
اللغة المكتوبة ـ صنعت على أیدي خیّرین غیر معروفین)[385]. وھنا نرى ھذا العالم الجلیل ال
یحبذ التصریح بنسبة االختراعات المادیة إلى األنبیاء والكھنة، بل یتركھا مسألة عائمة ھائمة مكتفیًا
بوصفھم أناس (خیّرین غیر معروفین)، دون أن یجھد نفسھ في البحث عن حقیقة حّل ھذه

المعضلة، لیساھم في حلھا. 
من المعلوم أنھ لیس من السھل تغییر تشریعات األحكام الوضعیة والقوانین االجتماعیة لدى
الشعوب إال بقوة تنفیذیة صارمة، ومع ذلك فسرعان ما نراھا تندثر وتختفي بزوال السلطة القائمة،
لیعود الحال كما كان علیھ من عادات اجتماعیة ومعتقدات دینیة سابقة، خاصة إذا كانت أحكاًما
تعسفیة. لكن األمر یختلف تماًما اذا كان مصدرھا وجداني متعلق بالدین والروح واالیمان، حیث
نرى طول مدد بقاءھا ورسوخھا في عقول وقلوب الشعوب. وطالما كانت أرض الرافدین مثاال
واضًحا لكثرة ظھور اآللھات واألنبیاء واألدیان القدیمة حتى من قبل زمن ظھور النبي ابراھیم، فال
یوجد ما یمنع من االعتقاد في مشاركة آلھة وأنبیاء أرض الرافدین القدماء في وضع تلك الدساتیر

الثابتة وإیجاد المخترعات حتى لو توغل البعد الزماني إلى العصور الحجریة األولى.
ما یؤید شمول أحكام الشرائع «قریبة العھد» على تنظیم قوانین المجتمع المدني وأموره الدینیة
معًا، ما ورد في أحكام مسلة شریعة حمورابي[386] من قواعد وأنظمة وقوانین وضعیة ودینیة

مشتركة[387]. أما األستاذ فتوحي، فیقول:
- (إن بعض مواد الشریعة تتشابھ إلى حد بعید مع وصایا ّ� العشرة في العھد القدیم، وقد قسمت
الشریعة إلى 13 بابًا، ھي: القضاء والشھود، السرقة والنھب، شؤون الجیش «رواتب العسكریین
المتطوعین واإلحتیاط ثم القوانین العسكریة»، وشؤون المزارع والعقارات، القروض والفائدة،
قوانین بیع الخمور وحقوق وواجبات صاحبات الحانات، اإلئتمان «الرھینة» والدیون، الزواج
والطالق وشؤون العائلة والتبني، العقوبات والغرامات، الطب العام والجراحة وطب األسنان
والطب البیطري، البناء والمالحة والسفن، أجور الحیوانات واألجراء، العبید؛ أما الجزء الثالث

فیحتوي على خاتمة المسلة واللعنات على كل من یتالعب فیھا أو یطمسھا)[388].

ّ



فلو كانت أحكام ھذه المسلّة وغیرھا، قوانین وضعیة بشریة، ألھتمت بتنظیم شؤون وقوانین
المجتمع الداخلیة العامة والخاصة فقط، أما أن تتطرق لتنظیم شؤون البشر الروحیة والدینیة، فھذا
أمر ال تختص بھ إال شرائع األدیان السماویة، ألن جمیع الحكام والملوك یجھدون أنفسھم في
إرضاء شعوبھم من خالل المحافظة على ما یجدونھ من أحكام معتقداتھم وطقوس أدیانھم وتراثھم
الروحي السابق، فھم ال یخالفونھا ویسعون بكل جھدھم للتظاھر باحترامھا ابتغاء استتباب الحكم
والسلطة لھم وألجیالھم ـ وحامورابي ال یخرج عن ھذا السیاق ـ فلیس من المستغرب تظاھر
الملوك والرؤساء باحترام قوانین األدیان وشدة تقدیسھا، فھذا ما یزید في آماد وقوة سلطتھم. إن
حالة الدمج بین أحكام الدین والقوانین االجتماعیة الوضعیة في أحكام المسالت القدیمة، ال یدل إال
على كونھا قوانین فوقیة اھتمت بتنظیم أحوال المجتمعات، كما ھو الحال في التوراة والقرآن. ألن
الملوك ال تجرؤ على تغییر أصغر العقائد الروحیة أو أحكام الشرائع الدینیة، خاصة واآلثار
والمنحوتات القدیمة غالبا ما تدل على استالم الشرائع من آلھة السماء أو كوكب الشمس أو القمر،
كما نراھا محفورة على المسالت واأللواح. وعندما قام أحد ملوك الشرق األوسط القدیم وإسمھ
«شتروك ناخونتي»، بسرقة مسلتین ونسبة قوانینھا إلى نفسھ[389]، ما كان دافعھ إال لمعرفتھ
المسبقة بأن قوة سلطة األحكام الفوقیة على قلوب أفراد الشعب أقوى من سلطة أحكام وقوانین
الملوك الدنیویة، فأراد بذلك تثبیت أركان حكمھ ونسبة شخصھ إلى اآللھة وأدیانھم. یؤید ذلك

«حسین فھیم» بقولھ:
- (على المشرعین أن یراعوا ھذا الروح العام في تشریعاتھم فال یصدرون من التشریعات ما
یتنافى معھ، ألنھ یمثل الذوق العام للمجتمع، فاالصالح السیاسي واالجتماعي یجب أن یكون متمشیا
مع ھذا الروح وإال فشل وأتى بعكس المقصود منھ. فإذا وجدت في المجتمع عادات وتقالید لم تعد
مالئمة، فإن إصالحھا ال یتم بسن تشریع یحرمھا، ألنھا متعلقة تعلقا وثیقا بالروح العام، وعلى ذلك
سیكون مثل ھذا القانون تعسفیا. إنما یتم اإلصالح ھنا عن طریق غرس عادات وتقالید جدیدة

یوجھھا المصلحون ویعملون على نشأتھا ونموھا وتطورھا)[390].
من األمثلة األخرى على استحالة تجاوز العقل البشري لمنعطف حضاري مفصلي مثل مسألة
ارتباطھ بعلوم كواكب السماء ووضع تقاویم فلكیة للمجتمع، ما كان من أحوال األوروبیین حینما
شاھدوا تفوق المسلمین في جمیع مجاالت العلوم، مع إنھم مثل غیرھم من شعوب االرض یمتازون
بالعقول المفكرة، لكن حسن التفكیر وجودة الرأي وعملیتي االبداع واالختراع لھا عالقة طردیة
مباشرة باستتباب األمن ووجود االستقرار السیاسي داخل المجتمع، إضافة إلى أھمیة استقرار
العامل االقتصادي والمادي، فاالنسان الفقیر أو البسیط المعدم ومن یعیش في جّو من االضطراب
والحروب ینشغل لیل نھار في التفكیر بتوفیر لقمة عیشھ وطعام أوالده وسالمتھم، فال یجد فسحة
للتفكیر باألمور العلمیة والمخترعات التقنیة، خاصة إذا تذكرنا أن عموم البشر قدیما كانوا فقراء
أمیین ال یعرفون القراءة والكتابة، كما أید ذلك ابن خلدون في موضوع ظھور الصنائع. وھنا یأتي

سؤال:
- لماذا لم یخترع األوربیون ویبدعوا مثل أھل فارس وأرض الرافدین والفراعنة القدماء، وقد مّروا
مثلما مّر غیرھم بمراحل الھمجیة والبدائیة، بینما نرى حضارات الشرق األوسط عند السومریین



واألكدیین والبابلیین والفرس والفراعنة قد سبقتھم بأشواط طویلة في مجال العلوم والمخترعات قبل
ظھور فالسفة الیونان واإلغریق، بل وبقي ھذا الفارق العلمي الحضاري حتى مجيء الدولة

اإلسالمیة، حینما أشار أحد الكرادلة إلى علوم المسلمین بقولھ:

-  (ینقصھم أیماننا لكن تنقصنا صناعتھم)[391]. أفلیس ھذا دلیًال على وجود عقبات حضاریة
مفصلیة وعقلیة عند البشر تتوقف عندھا عملیات التطویر والتقدم حتى یأتي رجل مصلح فوقي
ُممیّز لیمد لھم ید العون والمساعدة ویأخذھم إلى مراحل عقالنیة وعلمیة جدیدة متقدمة؟ وھذا ما
حصل بالفعل لألوروبیین بعدما وصلتھم إشعاعات علوم وروحانیات دیانات الشرقین األدنى
واألقصى عن طریق اسبانیا وشرق أوروبا والبحر المتوسط وما تضمنتھ من معارف أمم أدیان

الحضارات السابقة. 
كل ذلك یذكرنا بالفارق الحضاري بین الشعوب، وبما أخذه األوربیون عن العرب في صناعة
الورق بعدما اقتبس ھؤالء فن صناعتھ من الصین، وھذا یؤید نظریة تالقح الحضارات واعتماد
واحدتھا على سابق ما توصلت الیھ غیرھا، وأن حضارات الشعوب لھا والدة ووفاة، وال تنبعث
من رقدتھا مرة أخرى إال عن طریق تالقح جدید فیما بینھا أو بظھور إلھ أو نبي بین أمتھا، كما
فعل زرادشت وبوذا وكونفوشیوس وموسى والمسیح ومحمد، حینما تبعت مجیئھم حضارات

عالمیة سمیت بأسمائھم أو بأسماء أدیانھم ما زالت آثارھا قائمة حتى الیوم.
عندما یقول السیر توماس:

- (والقول یصدق أیًضا على دخول بضاعة نفیسة القیمة ھي الورق، فإن أوروبا تعلمت صناعتھ
وال شك من الشعوب االسالمیة في حدود القرن الثاني عشر)[392] ھنا نالحظ أن تركیبة وفسلجة
العقل األوروبي لیست بالمختلفة أو القاصرة لتحجم أو یصعب علیھا اختراع مثل ھذه المخترعات
وتعجز عن نیلھا، وبالتالي تلجأ القتباسھا من العرب، بدلیل عظمة ثورتھم الصناعیة وتفوقھم
العلمي الحالي. وھذا یؤید فكرة الكتاب على أن االنسان ال یمكنھ التفكیر المجرد واستعمال عقلھ
لالبداع دون الحصول على معلومات أولیة تساعده على االختراع حتى ولو كان بمستوى أمة
أوروبا بكاملھا، إذ ال بد أن تعتمد األمم على علوم بعضھا في تقدم حضاراتھا واالستمرار في
عملیة التطویر والبناء، والشروع من نھایة حلقة المراحل األخیرة لما وصلتھ بقیة الحضارات من

علوم لمواكبة عملیة التقدم.  
من األدلة األخرى على دور أمم األدیان في عملیات تالقح الحضارات ـ ونحن نكرر األدلة ونزید
بھا على اعتبار أن نظریة «ال علّم بدون معلم» بحاجة إلى برھنة وتوضیح في مختلف جوانبھا ـ

ما قالھ السیر توماس آرنولد:
- (إن انتقال العلوم الیونانیة إلى الغرب بدأ من بغداد وجاء بھ وسطاء مسلمون ویھود إلى مسلمي
اسبانیا ومن ھناك حمل إلى الطالب والتالمذة الجوالین ثم إلى أوربا المسیحیة بواسطة الیھود

أیًضا)[393]. ویقول العالم ھوستن سمیث أیًضا:



- (لقد قُّدر أن ثلث حضارتنا الغربیة یحمل طابع أسالفنا الیھود)[394]. وفي ھذا إشارة صریحة
لعالقة األدیان وأتباعھا بتقدم العلوم والمعارف، مما یرد ویجیب على ما یطلقھ البعض من تھم
الجھالة والرجعیة والشعوذة على األدیان ورجالھا. لذا نجد عقرب بوصلة ظھور الحضارات یعود
لیشیر إلى فرضیة الكاھن أو «الشیخ الممیز» أو «اآللھة» أو «النبي» في إیجاد العلوم في قدیم
الزمان بصورة غیر مباشرة، فھم األكثر اتصاال باألمور المعرفیة واألفكار المعنویة الفوقیة

وبمسائل العبادة وإجراءاتھا، ولیس للرجل البدائي شأن في ذلك على اإلطالق.  
إن فرضیة اختراع الرجل المھني صاحب الصنعة والِحرفة الیدویة للتقاویم واألزیاج الفلكیة
وقوانین الریاضیات المعقدة بمجرد مالحظتھ تغیّر وتبدل أطوال ظالل األشجار أو خطوط وزوایا
ظالل الجدران على األرض، إفتراض یشابھ في مدعاه، كما لو قلنا إن طفًال صغیًرا كان یفكر
بمستوى انسان راشد، بل بمستوى عالم فلكي تمكن مع كل ما واجھھ من تعقیدات، الخروج
بُمختَرع تعجیزي. فمثل ھذه التخریجة الطوباویة ال تخلو من غرابة، ناھیك عن نسبتھا إلى عقلیة
فالح بسیط أو حرفي من العامة في عمق األزمنة البدائیة، ألنھ وكما سبق وقلنا، إن عملیة
االختراع في حقیقتھا عملیة تسلسل عقلي ومعرفي ـ خاصة في مثل ھذه المسائل العلمیة الدقیقة ـ إذ
ال بد وأن تتوفر لمن یقدم على ذلك، العلوم األولیة المطلوبة ویعرف الھدف والغایة من االختراع
واإلنتباه لمدى شدة الحاجة الیھ؛ كما ال بد أن یسبق ذلك توفر األدوات التقنیة التي ھي بدورھا
تخضع لذات تسلسل عملیات اإلختراع المعقدة. وطالما لم یسبق معرفة ھذه المخترعات أو غیرھا،
فمن المستحیل أن یخطر على ذھن االنسان البدائي أو تنبعث في عقلھ إشارة فكرة إبداعیة فوقیة،
ناھیك عن استحالة انتقالھا من عالم المعنویات إلى عالم الشھود، فھذا أمر بعید عن الواقع الفعلي
والعملي، حیث ال یمكن إلنسان من شرائح المھن والحرف الیدویة عاش في األزمان البدائیة أن
یفعلھا، ولو افترضنا ذلك، لوجدنا ظھور غالبیة الفالسفة والحكماء وعلماء التاریخ وأصحاب
المخترعات من الرعاة والبدو الرحل، بل وحتى قبائل الغجر، باعتبارھم األكثر تمتعًا بأجواء
الھدوء والسكینة وجمال الطبیعة. وبذا ال یمكن وصف فرضیة عبقریة الرجل البدائي الھمجي، إال
أنھا فكرة أفیونیة مدمرة لحقیقة طریقة التفكیر السلیم غایتھا إبعاد دور مساھمة األدیان ورجالھا.
صحیح إن البدائي عرف اللیل والنھار من خالل طلوع الشمس ومغیبھا وعرف تغیّر فصول السنة
من خالل برودتھا وحرارتھا وأمطارھا وارتفاع مناسیب میاه األنھار، إال أن ھذه المعارف الحسیة
الطبیعیة لم تقتصر على االنسان فقط، بل شاركتھ الحیوانات والحشرات في معرفتھا أیضا. فأین

ھو الفارق؟
ولنعید المثال الذي سبق وطرحنا شبیًھا لھ عن استحالة اختراع أي شيء دون وجود معلومات أولیة
أوتوفر تقنیة مرحلیة مسبقة. فجمیعنا یعلم أن االختراعات قائمة الیوم على قدم وساق وتظھر تباًعا
بكل جد وسرعة، ومن المؤكد أیضا أن سیظھر منھا مستقبًال الشيء الكثیر. لكن النقطة المھمة ھي
أن جمیع العلماء والمخترعون في ھذا الیوم بكل علومھم وتقنیاتھم عاجزون عن تقدیم مخترع
واحد مقّدر لھ الظھور بعد سنة أو عدة سنوات، بل ولنقل مقّدر لھ الظھور في االسبوع القادم.
والسبب في ذلك ھو عدم توفر كمیات علوم كافیة وتقنیات الزمة في الوقت الحالي. فلكل زمان
دوره المحدد في ظھور مخترعاتھ بعد توفر كمیة المعلومات األولیة، مثلما ھو الحال مع ما
سیظھر مستقبًال من لقاحات وأدویة وأنواع عالجات ووسائل نقل واتصاالت وجمیع أنواع



المخترعات اإلبداعیة المستقبلیة، فكل ھذا وغیره بحاجة إلى تراكم علوم مسبقة، وطالما لم تتوفر
في ھذا الیوم، فسیؤجل إیجادھا إلى یوم غد.

وكما ذكرنا، إن فكرة تمییز وتحدید عدد األیام والسنین واألسابیع والساعات، ھو أمر في غایة
التعقید، بدلیل أن بعض األمم القدیمة كانت خالل عصر حضارات الكتابة تؤرخ لحیاتھا باألحداث
الطبیعیة مثل الفیضانات والحرائق والزالزل أو بموت أو مقتل ملوكھا أو كبار شخصیاتھا، ولیس
بالشھور والسنین والتقاویم الفلكیة. فلو كان البشر البدائیون العادیون ھم الذین أوجدوا تلك
االخترعات الفلكیة العظیمة، لكانت البشریة قد تقدمت في ھذا الیوم مراحل علمیة غیر ما ھي علیھ
اآلن بنسبة كبیرة، ولكانت االختراعات قد مألت األرض منذ قرون بعیدة، بل منذ عشرات األلوف
من السنین، ولما وجدنا أن جمیع المخترعین ـ قدماء كانوا أم معاصرین ـ یخضعون سلفًا لعملیة
التعلّم والمعلّم، وغالبًا ما یسكنون قرب مراكز العلوم في المدن والحواضر، ویرتادوا أماكن الدرس

والمطالعة والمكتبات ویعاشروا مع جموع العلماء والمفكرین.
یقول األستاذ ولسن مؤكًدا على مساھمة رجال الدین في ظھور ھذه المخترعات المعقدة:

- (وفي حوالي عام 340 قبل المیالد قام الفلكي الكاھن البابلي بیروسوس (Berosus) بتطویر
نموذج أكثر تعقیدا ودقة، ھو البناء نصف الدائري (Hemicycle). وكان عبارة عن كتلة من
الخشب أو الحجر بھا منخفض نصف دائري وشاخص في المركز بحیث تحاذي قمتھ سطح قمة
الكتلة. وحول السطح المقوس حفرت سلسلة من األقواس، وقّسم كل واحد منھا إلى إثنى عشر
جزءا متساویا لتدل على ساعات الیوم)[395]. وھنا نرى أن ھذا االختراع المعقد، قد ارتبط بكاھن
متعلم ولیس بصاحب مھنة أخرى، باعتبار أن طبقة الكھنة ھي األقرب إلى العلوم والمعارف
والقراءة والكتابة في قدیم األزمنة، لعالقتھم اللصیقة باآللھة واألنبیاء التي ثبت أیضا نسبة ظھور

بدایات العلوم والمعارف الیھم، ولیس إلى بسطاء البشر وعامتھم. 
وعلى ذات منوال «تفاحة نیوتن»، فلقد بقي البشر یشاھدون أنوار الشموع والشعالت والفوانیس
ومصادر النیران وخیال أجسادھم تتحرك وتلقي بظاللھا على الجدران واألشیاء وفي جمیع
االتجاھات لقرون طویلة، ولم ینتبھ أحدھم لقیاس تناسب حركة نور مصباح أو فانوس معلق یتدلى
متحرًكا ذات الیمین وذات الشمال ویربط بین حركتھ وحركة شعاع النور وظاللھ مع الوقت ومن
Galileo) إال العالم جالیلیو جالیلي ،«The second» ثم یتحف البشریة بفكرة الثانیة المعنویة
Galili)[396]. فقد حدث أن كان جالًسا في إحدى الكاتدرائیات لفترات متكررة یراقب مصباًحا
یتأرجح متدلیًا بسلسلة طویلة، حینما بزغت في عقلھ فكرة اختراع قیاس مدة الثانیة من خالل حركة
المصباح، فلوال سعة علومھ في علوم الفیزیاء والریاضات، لما بزغت ھذه الفكرة المعنویة العصیّة

في عقلیتھ. 
ثم من بعد جلیلیو، نجد الفلكي الفیزیائي كریستیان ھیجنز (Christian Huygens)، وھو
یستعین بعد مرور سبعین سنة (1656م)، بفكرة جالیلیو األولیة لیطورھا ویخترع ساعة البندول
بعد اعتماده على عدد الثواني الستین. والمتتبع لصناعة الساعات بمختلف أنواعھا وأشكالھا
وتقنیاتھا منذ أن كانت تعتمد على قیاس امتداد ظالل الشمس حتى اختراع الساعة الذریة، یستطیع



متابعة توالي أعمال مخترعي أجزاءھا وتطور حركتھا ودقة صناعتھا من خالل توالي استفادة كل
مخترع ممن سبقھ في إضافاتھ التقنیة والعلمیة. وھذا یثبت مرة أخرى ضرورة التعلم من معلم في

عملیة تطور حضارات البشر وعلومھم ومختراعاتھم.
الخالصة یتضح أن التقاویم السنویة واألزیاج الفلكیة بمختلف أنواعھا النجمیة والشمسیة والقمریة
وعلوم الفلك والفیزیاء والریاضیات الرائعة بكل دقائقھا وتعقیداتھا وغیرھا من بقیة العلوم الرفیعة،
إنما ھي مخترعات واكتشافات علمیة نبعت أصولھا البدئیة من األدیان ورجالھا، أو باألحرى من

اآللھة[397] واألنبیاء، ولیس من بنات أفكار اإلنسان البدائي المجردة. 
وھذا جواب سؤال األستاذ ھوستن سمیث الذي أورده في آخر صفحات كتابھ الضخم عن أدیان

العالم، عندما قال:
- (ھل لدى تلك األدیان مجتمعة ما تقولھ بنحِو جماعي للعالم كُكّل؟ فمع أخذ تنوعھا واختالفاتھا
بعین االعتبار، ھل تتكلم تلك األدیان بصوِت واضح ومرتفع عن أیة قضایا ھامة محددة؟)[398].

والجواب، ھو:
- نعم.. فلوال علوم الرجال الممیزون والكھنة وابتكاراتھم، لما تعلمت أنت یا أستاذ أن تقرأ أو تكتب

حرفًا واحًدا.



 (13)
ّ الطب والص�دلة اع عل�� اخ��

نأتي على موضوع علم الطب واختراع أدویة العالج وأزمان تداولھا، فقد أثبت علماء التاریخ
والحضارات بال شك أنھا كانت موجودة أو مخترعة قبل أكثر من خمس إلى ست آالف سنة،

ونعود للتفكیر والقول:
- من ذا الذي فّكر، أو من ذا الذي خطر على ذھنھ ـ في قدیم تلك األزمنة والبشر جھلة بدائیون ال
یملكون من العلم شیئًا ـ التوجھ إلى نبات أو إلى أوراقھ أو جذوره وبذوره أو إلى میاه المستنقعات
أو أجساد الحیوانات وجلودھا ومنتجاتھا للبحث عن دواء لشفاء مرض من األمراض حین ألمَّ بھ،
واألمراض عدیدة ال حصر لھا، وكیف عرف بكمیات األدویة ونسبھا وأنواعھا وطرق استخدامھا؟
وكیف خطر على الذھن البشري البدائي أصًال أن ھناك شیئ یمكنھ معالجة األمراض وشفاء
األجساد؟ ولنفترض ـ وھذا أمر محال ـ أن فكرة اختراع الدواء قد خطرت على ذھن أحد البدائیین،
فلماذا توجھ إلى النبات، وأي نوع منھا كان علیھ اختیاره وتحدید كمیتھ وھي منتشرة على األرض
في بقاع دون أخرى وأعدادھا ال تعد وال تحصى، بل منھا ما یندر في منطقة ویكثر في أخرى أو

قد تكون معدومة، ومنھا ما ھو مضر أو سّم قاتل.
فإذا قلنا أن االنسان عرفھا بتكرار التجربة، فھذا أمر بحاجة إلى علم أولي مسبق عن وجود مادة
تشفي المرض، ومعرفة مبكرة بأن عناصر دواء مرض محدد تكمن في مادة معینة من مواد
الطبیعة دفعتھ لتجربتھا. ألن الكالم ھنا عن أول مرض أصیب بھ إنسان، وأول أرض ظھر فیھا
داء ونبت فیھا نبات ناسب عالجھ، ففّكر ھو أو غیره بالتوجھ نحو ورقة أو غصن نبات لیتناولھ
ظنـ�ا منھ باحتمال شفاء مرضھ، ثم حّدد من بعد كمیتھ وطریقة استعمالھ. فمن ذا الذي الذي انتبھ
لدور النباتات وغیرھا من منتجات الحیوان في عالج وشفاء األمراض؟ أیعقل مثال أن شخًصا ما
مرض فخطرت على ذھنھ فجأة وبدون سابق معرفة فكرة استخدام ورقة نبات أو فرع جذر أو
بذور زھرة فاكتشف نجاعتھا في الشفاء، فراح ینصح غیره بھا! وماذا عن مختلف بقیة األمراض
واألوجاع المختلفة؟ إن مثل ھذه التخریجة ال یمكن ترتیبھا وعقالنیتھا تحت أي سبیل من السبل،
فأصول مركبات األدویة وموادھا ال یمكن حصر أعدادھا، واألمراض والعلل كثیرة ال تعد، وبذلك

یكون أمر توافق أحدھما مع اآلخر أمر من مستحیل.
لقد تأكد لعلماء اآلثار واألنثروبولوجیا أن البشریة عاشت في بدائیة بحتة حتى مجيء العصر
الحجري الحدیث منذ عشرة آالف سنة قبل المیالد، وھو التاریخ الذي بدأت فیھ الحركة العلمیة
والمخترعات األولیة الحجریة البدائیة لمختلف العلوم تقریبًا، كما أثبت ذلك علماء الحضارات؛ أما
قبل ھذا التاریخ، فلم یثبت أن كانت ھناك علوم خالل العصر الكمبري أو أثناء عصور الحجریة

األولى حینما عاشت البشریة حیاة مشابھة لحیاة الحیوان.
وطالما أثبتنا بطالن نظریة تراكم علوم ومعارف األقدمین فال یتبقى إال احتمال ظھورھا خالل
بدایة العصر الحجري الحدیث. وھنا نواجھ معضلة أخرى حینما نعلم مقدار ما كان من أمر علوم



ذلك العصر العجیبة مثل علوم الزراعة والري والفلك والتنجیم والطب والصیدلة والتعدین
واختراع العجلة واألسلحة وغیر ذلك الكثیر. فكیف حصلت مثل ھذه الطفرة العلمیة العجیبة؟

إذا فنحن نقف أمام حلقة مفقودة، فأما أن كان إنسان نیاندرتال على مستوى رفیع من العلوم
والمعارف حتى یورث ألجیالھ مبادئھا، وھذا أمر أثبتت البحوث واآلثار عدمیتھ، خاصة والكتابة لم
تخترع بعد؛ وأما أن یكون إنسان ما بعد العصر الحجري الحدیث (عشر ألف سنة قبل المیالد) ھو
الذي بدأ بوضع أسس العلوم الرفیعة وما صاحبھا من مخترعات؛ وھذا االحتمال غیر ممكن أیًضا
لعدم وجود أسس علمیة موروثة یعتمد علیھا، فبدون وجود متوارث علمي متراكم، یستحیل على
العقل البشري التفكیر واالستنتاج وخلق مثل تلك الثورة والطفرة العلمیة الجبارة التي امتدت حتى
الیوم. فكیف یمكن حّل ھذه المعضلة؟ أما أن ینسب كل ذلك إلى تفكیر اإلنسان المجرد أو إلى
تكرار التجربة وعامل المصادفة واحتماالتھا، فھو أمر محال ال یقوم على أساس علمي مقبول كما
أثبتنا ذلك، فما لم یخترع منھ شیئًا خالل مالیین السنین، ال یعقل أن یخترع بمجملھ خالل فترة

بضعة آالف منھا.
إنما یؤید رفعة علوم أھل حضارات الكتابة خالل العصر الحجري الحدیث، ما وصلنا عن قدیم
علوم الطب والصیدلة وصناعة األدویة حیث یتضح التباین الشدید بینھا وبین ِحقب األزمنة األقدم

منھا، فنقرأ للعالم كریمر على سبیل المثال:
- (لم یكن القانون ھو الحقل الوحید الذي برع بھ السومریون قبل سواھم من البشر، فقد توصلت
التنقیبات إلى اكتشاف وثیقة تحمل أول دستور للصیدلة في العالم. إن ھذه الوثیقة تتحدث عن طب
وعالج ال أثر فیھما للسحر والتعاویذ والرقى، وإنما ھما طب وعالج على مستوى علمي. وقد كان
مثل ھذا الطب متداوال في سومر خالل األلف الثالث قبل المیالد، وورد ذكر اسم طبیب سومري
كان یمارس مھنتھ في أور سنة 2700 قبل المیالد. لقد وجدت الوثیقة المذكورة مكتوبة بالخط
المسماري على لوح من الصلصال، وتحمل ما یزید على اثني عشر نوعا من العالج، ویعتبر ھذا
اللوح أول كتاب صیدلة عرفھ االنسان.. وتشیر المعلومات الواردة في ھذا اللوح إلى ان الطبیب
السومري الذي كتب الوثیقة كان یلجأ، كزمیلھ في وقتنا الحاضر، إلى النبات والحیوان وكذلك إلى
المعادن كمصادر أولیة الستخراج األدویة. وكان كلورید الصودیوم ونترات البوتاسیوم من المواد
المفضلة لدیھ في مھمتھ. أما من مملكة الحیوان، فكان یستخدم الحلیب وجلد األفاعي وتروس
السالحف. ولكن الوثیقة تشیر إلى أن معظم األدویة آنذاك كانت تستخرج من النبات، وأھم النباتات
المستعملة في ھذا المجال ھي السنا، وھو نبات من فصیلة الكمون، واآلس والمصطكي والزعتر.
وكانت تستخدم باالضافة إلى ذلك، أشجار الصفصاف والكمثرى والتنوب والنخیل، وكانت المواد
األولیة لألدویة تحضر من البذور أو الجذور أو األغصان أو قشور السیقان أو الصموغ، فتخزن،
كما في وقتنا الحاضر، أما بحالتھا األصلیة، أو على ھیئة مساحیق. وكانت األدویة التي یصفھا
طبیبنا السومري تتكون من مراھم أو دھون لالستعمال الخارجي، وأما أن تكون سوائل معدة
للشرب. یتضح من ھذا اللوح الذي یعود إلى األلف الثالث قبل المیالد، بأن علم الصیدلة كان متفوقا
لدى السومریین، وذلك ألن محتویات اللوح تكشف، ولو بصورة غیر مباشرة، عن معرفة القوم
بعملیات وتراكیب كیمیاویة عدیدة. وقد وصفت مادة أخرى من قبل الطبیب السومري، وتلك ھي
مادة ال یمكن استحصالھا إال من قبل شخص لدیھ معلومات كیمیاویة جیدة عن نترات البوتاسیوم.

ّ



وحین نّطلع على الوثائق اآلشوریة المتأخرة نستطیع أن نحكم منھا بأن السومریین قد استطاعوا أن
یستخلصوا منتجات نتروجینیة من أماكن تصریف المیاه. وما زالت ھذه الطریقة مستعملة في الھند
ومصر، إن أھم ما تعكسھ ھذه الوثیقة ھي الروح العلمیة التي كتبت بھا، وذلك أن الطبیب
السومري الذي كتبھا لم یعمد مطلقا إلى أي نوع من السحر أو الشعوذة أو الرقى ولم یرد في
الوثیقة كلھا اسم أحد اآللھة أو ذكر أحد الشیاطین… إن وثیقة طبیبنا السومري خالیة من ذلك، لذلك

فھي تعتبر بحق أول كتاب صیدلة علمي عرفھ تاریخ البشریة)[399].
مثل ھذه الوثیقة التاریخیة، تُظھر مستوى المعارف العالي لعصور حضارات الكتابة، وھذا بال شك
لم یكن ولید فترات تفكیر وابداع آنیة حدیثة العھد في وقتھا أو في عھود قریبة سبقتھا، إذ ال بد وأن
تراكمت مع مرور األحقاب حتى وصلت إلى ھذه الكم الكبیر من النتائج الصحیحة المثبتة. وطالما
تُؤرخ ھذه الوثیقة وغیرھا بعمر خمس آالف سنة تقریبًا، فھذا یعني أن ھذه المعارف وصلت من
تراكم علمي تدریجي لفترات زمنیة سابقة. لكن ھذا اإلفتراض یبطل لسابق اطالعنا بأحوال حیاة

انسان نیاندرتال قبلھا.
إن ما وصلنا عن تفوق علوم أمم حضارات الكتابة ورفعة مستویاتھا وكونھا أس أساس علوم
الوقت الحاضر، یدعم الرأي القائألن تاریخ إنطالق العلوم والمعرفة قد بدأ خالل فترتھا، مما یبعد
جانبًا فكرة االعتماد على علوم االنسان البدائي وعقلیتھ المجردة من قوة اإلستنباط، كما جاء على

ذكره األستاذ بول عن حضارة الفراعنة، بقولھ:
- (إال أن اللفائف على إطالقھا ال تمثل غیر جزء من معلومات أطباء الفراعنة. فھنالك ما یدل على
أن علماء مصر اتبعوا طریقة التلقین الشفوي من األب إلى اإلبن أو من إلى تلمیذه بعد درجة معینة
من التعلیم حرصاُ على سریتھ، مما یحمل على الظن بأن معلوماتنا عن علومھم الطبیة سوف تظل
ناقصة لعدم تدوینھا بأكملھا. كما أنھ یستدل من عدة روایات ونصوص أن تعلیم الطب كان یعد

ا ال یفشى إال لمن أقسموا الیمین)[400]. سر�
إذًا من ذا الذي فكر أول مرة خالل فترة العصر الحجري القریب جًدا ـ نسبة إلى مالیین السنین من
عمر وجود اإلنسان على األرض ـ أن ھناك أدویة أو عالجات لألمراض تساعد على شفاءھا، ومن
ذا الذي أوحى أصًال بفكرة وجود الدواء في أوراق األشجار وأجزاء النبات واألزھار وبین

مكونات الحلیب والفواكھ والمعادن، إذا لم یكن ھناك شخص عبقري أول أشار لذلك؟
یعود الدكتور «بول» لیؤكد على وجود مؤلفات فرعونیة قدیمة في مجال الطب، فیقول:

- (وقد أكدت روایات المؤرخین القدامى وجود موسوعات قدیمة في الطب تعد أقدم كتابات طبیة
في العالم. روى مانیتو الكاھن بمعبد ھلیوبولس «280 ق.م.» أن أثوتیس ابن منا موحد الشطرین،
ألف كتبًا طبیة ومنھا مؤلف في التشریح، وأن مكتبة منف كانت تزخر بالكتب الطبیة في عھد
إمحوتب «30 قرن ق.م.» وتحدث كلیمان اإلسكندري «القرن الثاني المیالدي» عن موسوعة

سریة في 42 جزًءا في العلوم قاطبة منھا 6 في الطب كانت تحفظ في المعابد)[401].



ولزیادة التأكید على أن علوم أھل حقبة حضارات ما بعد الكتابة كانت بمستویات رفیعة ممیزة،
وأنھ ال یمكن بأي شكل تصور نسبتھا إلى مخترعات موروثة عن البدائیین، ما نقرأه في لفافة
فرعونیة ضخمة تحمل تاریخ السنة التاسعة من حكم أمنوفیس األول «1550 ق.م.»، لكنھا
تصرح أنھا من تألیف وإختراع آلھة/أنبیاء ولیس بشر، وھو ما یرجح أنھم كانوا أوائل من ابتكر
مبادئ العلوم والفنون الطبیة ثم نقلوھا للمقربین منھم، لیتحول ھؤالء من بعدھم إلى كھنة علوم
وسحرة معارف، حیث كانت مثل ھذه المسمیات القدیمة تستعمل للداللة على العلماء والعرفاء

واألطباء.
یقول الدكتور «بول» واصفًا محتویات اللفافة الفرعونیة التي تنسب بوضوح وصراحة إلى علوم

فوقیة لآللھة/األنبیاء:
- (ھي تبدأ بدیباجة سحریة. وكان الغرض من تلك الدیباجة تقدیم الحجة على أصالة الكتب اإللھیة،
وعلى أن قوة السحر مستمدة من اإللھ الخیِّر تحوت، الذي كلفھ رع بحمایة البشر المتألم، ثم
استعمالھا تعویذة شافیة. وھذا االتجاه الروحاني جلي في األصول التي تنسب الیھا بعض

الوصفات، فإن ست�ا «6» منھا ابتكرھا اآللھة ألنفسھم..!)[402].
إن التدقیق فیما احتوتھ اللفافة من وصفات وبحوث وعالجات طبیة، تشیر بالقطع، أن جمع
معلوماتھا وترتیب تصنیفاتھا وإجراء تجاربھا قد استغرق أمًدا مدیًدا والى اختبارات معقدة طویلة

للتـثبّت من حقیقة فاعلیتھا ونجاع أدویتھا. فلنقرأ أیًضا:
- (ویمكن تقسیم محتویات اللفافة ـ التي یجدر بنا أن نسمیھا موسوعة ـ إلى توسالت لآللھة
وتعاویذ، ثم قسم خاص باألمراض الباطنیة وعالجھا، وھو یُعد أول مؤلف في التاریخ یعالج سّر
الحیاة بتأمالت فلسفیة غیر دینیة أو سحریة، ولو أنھ یرد أغلب األمراض الباطنیة إلى أسباب
روحانیة، ثم تجيء وصفات ألمراض العیون وغیرھا، كأمراض الجلد، وللتجمیل والزینة وإنماء
الشعر، ثم باب في أمراض األطراف، ویتناول الكسور والحروق ولم یعالج الجروح… ثم وصفات
مختلفة ودراسة ألمراض النساء وعالجھا یعید الكثیر مما جاء في لفافة كاھون، ومؤلفان عن القلب
والشرایین ھما المؤلفان الوحیدان اللذان وصال إلینا في علمي التشریح ووظائف األعضاء؛ ومؤلف
في الجراحة اقتصر على األورام والخراجات ولم یتناول الجروح، وقد سمي «بكتاب األورام».
وقد حوت ھذه الموسوعة 877 وصفًا، بعضھا في كیفیة التشخیص، وبعضھا مقرون بالعالج،

وبعضھا إشارات عالجیة)[403].
ویستطرد شارًحا عظمة علوم األمة الفرعونیة القدیمة مؤكًدا على قدم زمن وجودھا خالل تاریخ

حضارات الكتابة، قال:
- (یمكن تقسیم نظرتنا إلى طب قدماء المصریین إلى مرحلتین: مرحلة قبل كشف لفافة إدوین
سمیث ومرحلة بعدھا. إذ أن المؤرخین كانوا یظنون في أثناء األولى أن الطب المصري كان مكونًا
من قسط وفیر من الشعوذة تصحبھ معرفة جزئیة للعقاقیر والنباتات والتشریح، وأن استعمال تلك
األدویة كان مبنیًا في كثیر من األحوال على اعتبارات تتصل بالسحر أكثر مما تتصل بالطب. إال
أن ھذه اللفافات أقامت أول دلیل على وجود طب منطقي عقلي أساسھ الخبرة والمالحظة وعلم



تشریح سلیم. وھي تمتاز في اسلوبھا باستعمال لغة التخصص، لغة قویة، غنیة بالتعابیر
والتشبیھات الدقیقة. وفي موضوعھا تبویب منطقي مرتب یدل على تقالید طویلة وتفكیر أصیل سبقا
تألیفھا، وبخلوھا من أیة نظریة أو أي مظھر من مظاھر الطب الروحاني التي تزخر بھا المؤلفات
األخرى. وھي تصف 48 مشاھدة في جراحة العظام والجراحة العامة، مرتبة حسب ترتیب
أعضاء الجسم، تبدأ بالرأس وتتدرج إلى األنف والفك، وفقرات الرقبة، وفقرات الظھر،

واألضالع، والصدر، والترقوة، والكتف، واللوح، والیدین…)[404].
ومما ذكر أیًضا عن تعدد أنواع اختصاصات أطباء تلك األزمنة القدیمة، ما جاء عن المؤرخ

ھیرودت عند زیارتھ لمصر الفرعونیة، یذكرھا الدكتور «بول»:
- (بقیت كلمة عن الوالدة والرمد وبعض فروع التخصص. وأقول التخصص عن عمد. ذلك «إن
صدق بعض المؤرخین أمثال ھیرودوت» أنھ تعّدى المعقول أو المتوقع، حتى أن المصریین منذ
5000 ألف سنة بزوا في ذلك معاصرینا عبر البحار. وقد قال ھیرودوت: إن مصر وطن
اإلخصائیین وإن كل طبیب فیھا یقصر عالجھ على نوع واحد من األمراض وال یعالج سواه،
فبعضھم یعالج العیون، والبعض یعالج األسنان أو البطن… ھذا ولو أن بعض األطباء ادعى
التخصص في عالج جمیع األمراض، مثل «إیري» الذي ذكر على شاھد قبره أنھ طبیب وعمید

أطباء البالط ورمدي وإخصائي المعدة واألمعاء والشرج)[405].
فھل بعد كل ھذه اإلنجازات العلمیة والمعارف الطبیة والتخصصات المتعددة والخزین الھائل من
علوم الطب والصیدلة وصناعة األدویة ومزجھا وتركیبھا وعملیات التشریح، یمكن القول أنھا
ظھرت نتیجة تفكیر إنسان بدائي أو من خالل التجارب المتكررة، أو جاء استعمال كل ھذه األدویة
والعالجات نتیجة المصادفات المتسلسلة، أو أنھا معارف ظھرت بتوالي متسارع خالل بضعة
قرون من عمر عصر الكتابة؟ فھذا ما ال یمكن تقبلھ عقًال ومنطقًا، خاصة إذا تذكرنا وصف كریمر

لمقدار عظمتھا ورفعتھا، في قولھ:
- (وتلك ھي مادة ال یمكن استحصالھا إال من قبل شخص لدیھ معلومات كیمیاویة جیدة) أو (إن أھم

ما تعكسھ ھذه الوثیقة ھي الروح العلمیة التي كتبت بھا)؛ أو قول غلیونجي:
- (وأقول «التخصص» عن عمد. ذلك أنھ تعّدى المعقول أو المتوقع).

فإذا تذكرنا أن حقبة الكتابة بدأت منذ خمس إلى ست ألف سنة تقریبًا في منطقة الشرق األوسط ـ
حسب ما أثبتھ علماء االجتماع واألركیولوجیا ـ وأنھا شملت مراحل تدرج متتالیة في رسم الصور
التوضیحیة وحفر الحروف. أفیعقل أن كل ھذه العلوم المعقدة قد بدأت فجأة دون تراكمات منذ ستة

عصور[406] تقریبا ال غیر؟  
إن تفحص تاریخ بدایة ظھور العلوم األولى، یخبرنا أن وقت ظھورھا وتفّجرھا كان منحصًرا
خالل حقبة اختراع الكتابة، وإنھبدأ من قبل مفكرین ومخترعین ھم باكورة أصحاب األفكار البكریة
األولى، وكانوا بالفعل في مستوى أعلى من عامة البشر. ولو أنصفنا التاریخ واالنسان، فلن نجد
ذكًرا لغیر أولئك الرجال الممیزون الذین یتكرر ذكر أسمائھم من آلھة وأنبیاء وسحرة وكھان



وشامان مصدًرا لكل تلك المعارف والعلوم خالل العصر الحجري الحدیث،من الذین نالوا علومھم
ومعارفھم من خالل اإلیحاء أو المنامات والرؤى من قوى خارجیة فوقیة.

 



 (14)
ّ التنج�م والفلك اع عل�� اخ��

(إن ھناك قوة ما خارجیة، غیر أرضیة تؤثر من الخارج في تطور األحداث في المجتمعات
البشریة. ولیست التقلبات المتواقتة للنشاط الشمسي واإلنساني سوى دلیل واضح على ھذه القوة)

.[407]

(ألكسندر لیونیدوفیتش)

(في كل ثقافة، نجد السماء والدافع الدیني مجدولین معًا)[408].

(كارل ساغان)
الحظنا في جمیع فصول ھذا الكتاب، إن االعتماد في ھذا البحث كان في األساس یعتمد على
نظریتي (االنفجار الكبیر) و(ال علم بدون معلّم). وعندما نتطرق في ھذا الفصل إلى علمي التنجیم
والفلك وكیف ابتدأ ظھورھما، نعود مرة أخرى لما قدمھ بعض علماء اإلختصاص في ھذا المجال،
حیث یتفق العدید منھم إضافة إلى علماء اإلجتماع والحضارات أن علم التنجیم قد ظھر لدى أمم
حضارات الكتابة في وادي الرافدین ومصر وبقیة األمم القدیمة قبل ظھور علم الفلك، فقد امتزج
منذ أول ظھوره بفكرة عبادة اآللھة حینما اتخذ األقدمون كوكبي الشمس والقمر إلھین لھم بعدما
الحظوا ارتباط حیاتھم بوجودھما وتأثیرھما المادي المباشر في توالي فصول السنة وتغیّر أنواءھا،
فالیقظة والنوم والعمل وتحدید بدایات فصول السنة وتوالي الشھور واألیام ونضوج الفواكھ ونمو
النباتات وتكاثر الحیوان وغیر ذلك، كلھا مرتبطة بحركة ھذین الكوكبین، ومن خالل توالي ھذا

االھتمام والتعبد، امتد اإلنتباه لبقیة الكواكب األخرى.
ومما ال یمكن االستغناء عنھ، عند الخوض في مثل ھذا الیم الواسع األطراف المتشابك الشؤون
القدیم قدم حضارات البشریة ووجودھا، االشارة ولو باختصار إلى ما سبق وورد في كتب علماء
الحضارات والفالسفة وغیرھم للتأكید على وجود علم التنجیم قدیًما، كي ال یظن القارئ أننا بصدد
محاولة إحیاء قصص األقدمین وروایات األولین وأساطیرھم «الخرافیة». لذلك إحتوى ھذا
الفصل، على مقتطفات قصار أختیرت من كتب االختصاص ـ وما أكثرھا ـ للداللة على ما سیرد
الكالم عنھ في جزء الكتاب الثاني في التمھید الثبات أفكاره ونظریاتھ الجدیدة األخرى، ولوال كثرة
تراكم المؤلفات وتعدد البحوث التي تناولت موضوع الحضارات القدیمة وأسباب اندثارھا، لما
أمكن االنتباه لما حوت صفحاتھا من جواھر النكات الدقیقة التي بقیت خافیة مثل نجوم نائیة تخبو

وتضيء في ظلمات سماء ذلك التاریخ القدیم.
نادًرا ما خال كتاب أو سفر إختص بحضارات األمم القدیمة من االشارة إلى علمي التنجیم والفلك،
حیث تبدو مواكبتھما لحضارات األولین قد حازت على الكثیر من اھتماماتھم واحتلت أحقابًا طویلة
من أعمار أجیالھم، مستندین في ذلك على سلسلة من نتائج علوم تجریبیة متجانسة وإبداعات أجیال



علماء متخصصین، الحقھم استند على علوم سابقھم، فتناولوا ثمار علوم بعضھم البعض
وأخضعوھا للبحث والتدقیق والتشذیب والترتیب، فكان ھذا التوافق المعرفي أمًرا غایة في األھمیة

لظھور حلقات ھذه السلسلة العلمیة طویلة األحقاب.
یقول «طھ باقر» إن علمي التنجیم والفلك، علمین منفصلین منذ بدایتھما وال یجب الخلط بینھما

فلكل منھما مجالھ الخاص:
- (ومما یجدر ذكره في ھذا الصدد أن ننبھ إلى بعض األوھام الشائعة فیما یتعلق بعالقة التنجیم
بالفلك، وأن الفلك نشأ من التنجیم. والواقع أن ذلك یخالف الحقائق المقررة. فلم یكن منشأ علم الفلك
عند العرافیین األقدمین الرغبة في معرفة المستقبل واإلخبار عن الغیب التي ھي منشأ التنجیم،
وإنما أصل علم الفلك من حوافز وضرورات تتعلق بمعرفة الفصول والمواسم وقیاس الوقت

وضبط أزمان فیضان األنھر ومواسم الزرع الخ)[409].
بینما یقول األستاذ «كبلر»، أن علم التنجیم ھو العلم األصل، ومنھ ظھر علم الفلك:

- (وعلم التنجیم الذي لم یشمل خریطة البروج حتى القرن الرابع ق.م. في بابل، ھو الذي أدى إلى
ظھور علم الفلك في وقت مبكر وھو العلم الذي برع فیھ البابلیون)[410].

وبدوره یساھم الفیلسوف «ویل دیورانت» برأیھ حول أسبقیة علم التنجیم وأن لیس من اإلنصاف
القول أن كل ما جاءنا عنھ من نظریات وعلوم، كان مجانبًا للصواب، فنرفضھ ونصفھ بالخرافات:

- (فالتنجیم قد سبق علم الفلك، وربما دام وجوده على الرغم من ظھور علم الفلك؛ ذلك ألن النفوس
الساذجة أكثر اھتماما بالكشف عما یخبئھ لھا الغیب منھا بمعرفة الزمن؛ فنشأت ألوف الخرافات
عن تأثیر النجوم في ُخلُق االنسان ونصیبھ المقدور، وال یزال كثیر من ھذه الخرافات مزدھًرا في
یومنا ھذا، وربما لم تكن ھذه الخرافات خرافات بالمعنى الصحیح، ویجوز أن تكون ضربًا آخر من

الخطأ في التعلیل؛ وما العلم نفسھ اال الضرب األول من ذلك الخطأ)[411].
قلل العلماء من شأن «علم التنجیم» في بدایة الثورة العلمیة الحدیثة، وفصلوه عن علم الفلك وعّدوه
نوعا من أنواع الخرافة والشعوذة، إال أن إلغاء دوره وتأثیره من تاریخ البشریة لم یكن بھذه
السھولة، فلقد عاد البعض منھم لیطالب بإحیاء علومھ ودراساتھ بعدما اتضح دوره الكبیر في رسم
لوحات ثقافات األمم القدیمة وحضاراتھا الغابرة التي تطورت بذورھا ونمت لتشكل الیوم ھیكل

علوم الفلك العظیم بآالتھ العجیبة ومخترعاتھ العظیمة ورعیل علمائھ المتخصصین.
بالعودة إلى الماضي السحیق فیما قبل العصر الكمبري وخاللھ وحتى في زمن وجود إنسان
نیاندرتال، نجد أن البشریة كانت تعیش بحالة أقرب إلى حالة الحیوان منھا إلى اإلنسان، وبذلك
یتحقق أمر غایة باألھمیة، وھو إستحالة االعتقاد أن تكون مثل ھذه العلوم العظیمة وغیرھا قد
ظھرت في تلك األزمان الخالیة. وطالما أن حضارات الكتابة قد بدأت خالل العصر الحجري
الحدیث، فال سبیل أمامنا إال القبول بفكرة تحدید ظھور ھذه العلوم خالل فترتھ، وھذا ما یحصر
البحث خالل العشرة آالف سنة قبل المیالد ولیس قبلھا، فأحوال إنسان النیاندرتال تجزم بكل دقة أنھ

لم یخترع ھذه العلوم المعقدة.



مثل ھذا التحدید الزمني في ظھور علمّي التنجیم والفلك، بحاجة إلى وقفة تأمل وتفكیر، فاألمر
غایة في التعقید، ولیس كما أشار الیھ األستاذ «كولن ولسن»[412] ببساطة على أنھما من اختراع

األمم القدیمة في قولھ:
- (وبدراسة وضع شروق الشمس أو غروبھا بالنسبة لصفوف من األحجار أو األشیاء الطبیعیة
مثل قمم الجبال ـ استطاعت قبائل كثیرة من بني االنسان في العصور القدیمة مالحظة أن الشمس
ابتداء من النصف الثاني للشتاء «في نصف الكرة الشمالي» تأخذ في االرتفاع لتبتعد أكثر فأكثر
ناحیة الشمال إلى أن ینتصف الصیف وعندھا یبلغ شروق الشمس وغروبھا أبعد نقطة في الشمال)

.[413]

مثل ھذا االفتراض نجده بعیًدا كل البعد عن أحوال البشر ومستوى عقولھم البدائیة البسیطة آنذاك.
لكن األستاذ ولسن یعود لینسب علوم حضارات البشر إلى رغبة االنسان بالتعلم، فیقول:

- (من المعاییر التي یمكن أن نقیس بھا نھضة االنسان من الھمجیة إلى مدنیة العصر الحاضر
رغبتھ المتزاید في قیاس مرور الوقت!).

وھنا نتوقف قلیًال ونتساءل، كیف تكونت عند الھمجي أو البدائي رغبة في قیاس الوقت، ومن أین
جاءه االحساس بذلك وما ھو الدافع، وكیف انتقل إلى مرحلة التفكیر المعقد ولماذا، وقد عاش في

بدائیة مظلمة لمالیین السنین؟
من المعلوم أن نمو وتطور جسد االنسان المادي، أسرع من تطور ورشاد قواه العقلیة والروحیة،
وھذا أمر واضح ال یختلف علیھ اثنان حین النظر إلى تطور حالة نمو االطفال من الناحیة الجسدیة
والعقلیة. فالنضوج العقلي والروحي، یبقى بحاجة لفترات أطول قد تتجاوز ضعف فترة نمو الجسد
واكتمال الھیئة البدنیة حتى یصل إلى نسبة معینة من الكمال، أما درجات الحكمة فنالحظ تأخر

ظھورھا إلى مراحل متأخرة من العمر.
ثم یعود األستاذ ولسن لیزید األمر عجبًا عند وصفھ لحالة تفكیر الرجل البدائي في قولھ:

- (لم یكن االنسان البدائي، ساكن الكھف في عصور ما قبل التاریخ، یجد من نفسھ اھتماما أو فھما
للساعات والدقائق والثواني.. ومنذ مرحلة مبكرة جدا الحظ مرور الوقت من مشاھدتھ للظواھر
الطبیعیة المختلفة.. وكذلك النماذج النجمیة «فمن الممكن حساب السنة من التقدم الدوري لمواقع

البروج عبر السماء»)[414].
مثل ھذا التبسیط المفرط في شرح عملیة بدایة علوم الفلك ونسبتھا إلى عقلیة الرجل البدائي

المبدعة، ال ینفرد بھا األستاذ ولسن فقط، بل یشاركھ كثیر من العلماء والمثقفین، لكن السؤال ھو:
- من أین للبدائي أو حتى المتعلّم إدراك وجود (تقدم دوري لمواقع البروج عبر السماء)، أو حركة

النجوم والكواكب دائریًا حول األرض؟!. حتى یستنتج ببساطة:
- (ومن ثم كان الیوم، والشھر، والسنة أمورا طبیعیة تماما، وتقسیمة زمنیة یسیرة المالحظة)!

 .[415]



من المعلوم أن علم الفلك بحاجة إلى عقول نابھة متفتحة تمتلك خزین معلومات ھائل من علوم
الریاضیات والفیزیاء المعقدة ـ مثلما ھي بقیة العلوم األخرى ـ فھو لیس بعلم بسیط ینال ثماره كل
من تقرب منھ ورفع یده. فكیف یفترض نسبة أصل ھذا العلم المعقد إلى القبائل البدائیة وتوصلھم
ببساطة إلى حسابات ونتائج فلكیة معقدة بمجرد النظر بالعین المجردة إلى صفحة السماء! في
الحقیقة ال یبدو ذلك إال نوع من التخریجات التي یحاول أصحابھا تغطیة العجز عن تقدیم تفسیرات

علمیة سلیمة لمحور السؤال الجوھري:
- كیف بدأ االنسان یفّكر ومن أین لھ كل ھذه العلوم والمعارف؟

وعندما یقول األستاذ ولسن:
- (إن كل خطوة في الفلك ینبغي أن تؤسس على الكشوف السابقة. ویصدق ھذا بخاصة على قیاس

الكون الذي كان ینحو طیلة تاریخ علم الفلك إلى أن یكون مراجعة لألفكار السابقة صعًدا)[416].
فھذا الرأي یبعد تماًما احتمال إیجاد واختراع قدماء البدائیین جنینَي علم الفلك والتنجیم بتفكیرھم
المجرد من خالل التمعن في صفحة السماء، وال یرقى لمستوى االستنتاجات العلمیة الحصیفة.
إضافة لذلك، ھناك ظواھر فلكیة ال تتكرر إال بعد مرور عشرات أو مئات السنین، وأخرى بمدد
أكثر من ذلك، فال یتمكن من تتبعھا ومعرفة حركتھا والتحقق من صحة نتائج جداولھا وأزیاجھا إال
عقول نابھة على درجات عالیة من الذكاء والخبرة والقدرة على إمكانیة المقارنة والقیاس والتفكیر
ودراسة ما سبق وسّجل ولوحظ عن حركة النجوم واألفالك، وكل ذلك یفترض وجود فنون الرسم

والكتابة.  
قد ینطبق ما قالھ األستاذ ولسن على المراحل العلمیة المتأخرة جًدا من عمر البشریة ولیس قبلھا،
فعلى سبیل المثال اقتبس اآلشوریین علومھم من البابلیین، وھؤالء أخذوھا من السومریین، كما
ونالحظ أیًضا اقتباس األوروبیین علوم الفلك وغیرھا من العرب، (دراسات الفونسو الفلكیة ومن
ضمنھا «األزیاج األلفونسیة»، وھي مجموعة من نتائج األرصاد المأخوذة في طلیطلة، وقد شاع
استعمالھا في جمیع أنحاء اوربا، وظلت موضع اعتماد عدة قرون)[417]. فھذا أحد األدلة على
عجز العقل البشري عن تجاوز العقبات الحضاریة المفصلیة حتى ولو جاءت المحاوالت من قبل
عالم متخصص أو فیلسوف عظیم أو أمة بتمامھا مثل األمة األوروبیة، إذ ال بد أن تستند حضارة
أمة على علوم أمة أخرى ثم تزید علیھا، فعلوم دقیقة كھذه كانت بحاجة لمئات السنین، بل أكثر من
ذلك، للتحقق من صحة جداول وأزیاج حركة الكواكب واألفالك، ناھیك عن إمكانیة رؤیة والدة
نجم جدید بالعین المجردة بین عشرات األلوف من النجوم في صفحة السماء المحیطة بكوكب
األرض من جمیع الجھات. فھل یعقل نسبة جمیع ھذه الفرضیات العلمیة والتاریخیة وكل أنواع
التفكیر الخارق إلى االنسان الھمجي سلیل تربیة الكھوف والبوادي لیورثھا إلى أمم حضارات

الكتابة؟  
من ھنا كان ال بد لھذا المفكر الفطن البحث عن حلقة للربط بین تسلسل علوم الحقبتین، لھذا نراه

یستعین بحلقة الدین للربط بینھما:



- (ومن الجلي أنھا كانت موضع المالحظة بل والتسجیل «ربما بواسطة الطقوس الدینیة» في
عصور أقدم كثیًرا مما تشیر الیھ أیة تسجیالت باقیة)[418]. ثم یعود لیؤكد على دور الدین ورجالھ

في ظھور علم الفلك، في قولھ:
- (وكان حساب األیام واألعوام عادة من مسئولیة الكھنة، وذلك ألن االحتفاظ بأي حساب على

اإلطالق كان أوًال وقبل كل شيء ألغراض دینیة)[419].
مثل ھذا الربط، یعتبر قفزة تجاوزت حقیقة الرابط فیشرح العالقة القدیمة بین الدین وعلم الفلك،
ومن أین بدأت، ومن ذا الذي وضع أسس التواصل والربط بینھما. لكنھ یعود ویقول إن تصور

عقلیة االنسان الھمجي بھذا الرقي ھو أمر غیر ممكن، لذلك یستدرك ما صّرح بھ:
- (حین نقرر أن السنة أمر «أن الیسیر مالحظتھ» فھذا ـ بالطبع ـ من قبیل التعمیم أو لنقل تبسیط
مسرف غایة اإلسراف)[420]. بل ویزید في توضیح صعوبة الخوض في مثل ھذه العلوم، ویقول:

- (وكان الحساب دائما عملیة معقدة، بحیث یصعب علینا ھنا الخوض في تفاصیلھا)[421]. 
فإذا كان استاذًا فیزیائیًا فلكیًا مثل «كولن ولسن» یصرح أن علوم الفلك عملیة معقدة یصعب
الخوض في تفاصیلھا، وأن ما جاء على ذكره، كان (تبسیط مسرف غایة اإلسراف)، فكیف وافق
إذا على نسبة المنجزات العلمیة المعقدة والمكتشفات الفلكیة األولى إلى الرجل الھمجي أو البدائي،

إال إذا قد صادف عقبة كأداء في تسلسل تدرج علوم الجنس البشري، عجز عن تجاوزھا.
لذا فمن غیر المنطقي الظن أن علم التنجیم والفلك وغیرھما من بقیة العلوم الدقیقة ظھر بشكل
فجائي بذلك المستوى الناضج بین أمم حضارات الكتابة أو قبلھا، دون اعتماد على أسس علمیة
ودالئل ثابتة لعلماء سابقین؛ وطالما سبق وفندنا ھذا االفتراض، لذا لیس أمامنا إال الحل الثاني،
وھو ظھور نفوس ذات قدرات عقلیة فوقیة عالیة ساعدت البشر في تطور حضاراتھم بتلك السرعة
المثیرة وكانت السبب المباشر في ھذه الطفرة العلمیة ألمم حضارات الكتابة. لكن ما یصعب تقدیم
أدلة مادیة علیھ ھو شحة مدونات تاریخ البشر الروحي عن تلك األحقاب، فالعلوم الروحیة ال تترك
آثاًرا ودالئل یمكن استقراءھا فیما بعد،إال ما وصلنا من أخبار األساطیر القدیمة التي قد تساعد
بعض الشيء، فھي تختلف في آثارھا عن آثار األدلة المادیة التي ما زالت باقیة بنسب جیدة حتى

الیوم، كما قال دیورانت:

- (فمعظم التاریخ ظّن وبقیتھ من إمالء الھوى)[422]. وكما قال أیضا:

- (وھنا ینبغي أن نتذكر مرة أخرى أننا ال نعرف من بدایات األشیاء إال قلیال)[423].
ویؤكد طھ باقر بدوره على استحالة معرفة أي شيء عن ماضي أزمان األمم القدیمة، مما یزید
األمر حیرة وتعقید عن زمن بدایة ظھور علم التنجیم (ال سبیل لمعرفة القوانین في العراق قبل أن
تظھر الكتابة فیھ في منتصف األلف الرابع ق.م. ولكن مما یدعو إلى الدھشة أن نجد عند سكان
العراق األقدمین أصوًال قانونیة وقواعد متبعة في المعامالت وذلك في أواخر عصور ما قبل
التاریخ منذ النصف الثاني من عصر الوركاء، وھو الزمن الذي ظھرت فیھ الكتابة ألول مرة في



تاریخ البشر. فإن ألواح الطین التي جائتنا من ھذا العھد ومن العھد الذي یلیھ «وھو عھد حمد
منصر» یحتوي على كثیر من المعامالت التجاریة واالداریة كسجالت الحقول واألراضي
والمستندات التجاریة وسجالت الواردات وتثبیت ملكیة األراضي، وكثرت المصادر عن القوانین

في عصور فجر السالالت وھو عھد إزدھار الحضارة السومریة ونموھا)[424]. 
إن علم التنجیم الذي ارتبط بالمفاھیم الدینیة عند قدماء البشر خالل العصر الحجري الحدیث، ال بد
وأن كانت لھ أسس مسجلة منذ أجیال وأكوار عدیدة وبطرق علمیة سلیمة، ودراسات وأبحاث
استمرت آالف السنین قبل انتقالھا للتداول والعمل بھا واالستناد علیھا وتوریثھا لعلماء «حضارات
الكتابة» ممن تناولوھا واعتمدوا علیھا وھم متأكدین من صواب معلوماتھا ودقة نتائجھا، فانكبوا

علیھا بالدراسة والمتابعة والبحث واالضافة.
من ھنا كان ال بد من أخذ ھذه النقطة الجوھریة بنظر االعتبار، إذ ال یمكن ظھور علم التنجیم أو
أي علم آخر بھذا الرقي والمستوى الرفیع فجأة عند أمم حضارات الكتابة، طالما لم یسبق ذلك

وجود تراكمات علمیة. ولقد انتبھ ولسن إلى استحالة ھذه الطفرات العلمیة حینما قال:
- (وقد الحظ الفلكیون المصریون القدماء، طیلة مئات السنین التي سجلوا فیھا األحداث الفلكیة: أن
كسوف الشمس وخسوف القمر یتبعان دورة تستغرق 18 سنة و11 یوما تقریبا لكي تكتمل…
ونظرا لھذا، فمن العجیب حقًا أن یتمكن الفلكیون المصریون من التنبؤ بخسوفات بناء على

معرفتھم بھذه الدورة)[425]
من ناحیتھ، یشیر «طھ باقر» إلى المعابد الدینیة باعتبارھا إحدى أقنیة انتقال العلوم والمعارف في
قدیم الزمان، حیث استعملت قممھا بمثابة مراصد فلكیة باالضافة إلى التعبد وممارسة الطقوس،

قال:
- (وقد أمدنا كثیر من المعابد بكنوز ثمینة من اآلثار الفنیة والسجالت الدینیة والدنیویة التي كانت
تودع في المعابد، وكان المعبد كذلك مركًزا علمیًا للتعلیم والبحث والتألیف والنقل، وفیھ تحفظ
سجالت اآلداب والعلوم إلى جانب دور السجالت وخزانات الكتب الملوكیة)[426]. وھنا نكرر
االنتباه أن مجمل علوم حضارات عصر الكتابة كانت في ابتداء أمرھا متركزة في ید كھنة األدیان. 
عندما یصرح فالسفة كبار مثل (توینبي ودیورانت وولسن)، بعدم اعتبار ظھور جمیع تلك العلوم
الراقیة من قبل أمم بدائیة، یضعنا ذلك مرة أخرى أمام احتمالین، فأما إنھا جاءت من أمم سابقة،
وھذا ما أثبتنا بطالنھ لمخالفتھ قانون تدرج العلوم الطردي مع تقدم الزمان. وأما أنھا ولدت خالل
العصر الحجري الحدیث، أي في زمن ظھور حضارات الكتابة. لكن كیف حدث ذلك وقانون
التطور العلمي یقف حائال دون ذلك؟ ال سبیل للتعلیل ھنا إال إذا كان آلھة أو أنبیاء (كور التوحید)

ھم من وضعوا أسس تلك العلوم من خالل علومھم اللدنیّة.
إلبن خلدون رأي في تأیید فكرة طول عمر نشوء علمي التنجیم والفلك حینما تناول عالقتھما
بحوادث األمم وأحوال ملوكھا. فلقد استبعد فكرة ظھورھما عن طریق تكرار التجارب والمتابعة
والمراقبة، لقولھ في استحالة كفایة الزمان ألعمار البشر كي یتحققوا من حركة األفالك (وإذا كانت



مراحل عمر الفرد منا تقاس بالسنوات أو بعشرات السنوات، فإن المراحل التي تمر بھا الدول
والمجتمعات تقاس بمئات أو ربما بآالف السنین. وفي كل مرحلة من ھذه المراحل یكتسب أفرادھا
مفاھیم جدیدة، وخبرات عدیدة… الخ، حتى تقع بین أیدینا ـ في النھایة ـ على ھیئة تراث بشري
تمتد جذوره في أعماق الزمن)[427] وبھذا فنحن أمام مسألة یبدو أن ال حّل لھا. فلقد قال في

وصفھ استحالة ظھور ھذه العلوم في أزمان قصیرة نسبیًا:
- (إن معرفة قوى الكواكب وتأثیراتھا بالتجربة. وھو أمر تقصر األعمار كلھا لو اجتمعت عن
تحصیلھ، إذ التجربة إنما تحصل في المرات المتعددة بالتكرار لیحصل عنھا العلم أو الظّن. وأدوار
الكواكب منھا ما ھو طویل الزمن فیحتاج تكرره إلى آماد وأحقاب متطاولة یتقاصر عنھا ما ھو
طویل من أعمار العالم)[428]. ھنا نجده وقد أغلق الطریق على الفكرة الشائعة بحداثة والدة علمي
الفلك والتنجیم وتأسیسھما خالل زمن حضارات الكتابة في العشر ألف سنة قبل المیالد، بسبب
حاجة ھذین العلمین مثل غیرھما من بقیة العلوم المعقدة إلى طول آماد خیالیة ال یمكن تحققھا خالل
بضعة آالف من السنین سبقت والدة السید المسیح. ومن ناحیة أخرى ـ كما ذكرنا ـ ال یعقل أن
ظھر ھذین العلمین في زمن إنسان نیاندرتال وما قبلھ أو بعده. من ھذا نعود لنقف أمام السؤال

المحیّر: كیف یمكن تفسیر ظھور ھذین العلمین، ومتى ظھرا، ومن أین كان مصدرھما؟ 
من الغریب أن نجد إبن خلدون، ینفي صدور ھذین العلمین وبقیة العلوم عن رجال ممیزون من
أصحاب الوحي أو عن طریق علوم الغیب والرؤى، ویبطل احتمال والدتھا عن ھذا السبیل. وبھذا
فھو یغلق الطریق عن معرفة بدایة التأسیس، فال وافق على الطریقة الطبیعیة المتسلسلة لتراكم
العلوم والمعارف التجریبیة، لقولھ إنھا بحاجة إلى عصور مدیدة ال تتحقق للبشر، وال ھو ارتضى
بطرق الرؤى واإللھامات الغیبیة التي جاء بھا اآللھة واألنبیاء، حیث یبدو أنھ ال یؤمن بھذه القوى

الغیبیة، بل ولم یكلّف نفسھ مؤونة مناقشتھا، حینما قال:
- (وربما ذھب ضعفاء منھم إلى أن معرفة قوى الكواكب وتأثیراتھا كانت بالوحي وھو رأي فائل
«ضعیف» وقد كفونا مؤنة إبطالھ. ومن أوضح األدلة فیھ أن تعلم أن األنبیاء علیھم الصالة
والسالم أبعد الناس عن الصنائع وأنھم ال یتعرضون لإلخبار عن الغیب إال أن یكون عن ّ�، فكیف
یّدعون استنباطھ بالصناعة ویشیرون بذلك لتابعیھم من الخلق)[429]. لكن ھذا الفیلسوف لم یقدم
بدیال أو جوابًا یستفاد منھ لمعرفة كیفیة نشوء ھذه العلوم الدقیقة وسبل تأسیسھا، بل ترك األمر

عائًما دون تفسیر. 
ھنا یبدو االشتباه واضًحا عند ابن خلدون، فبعدما وافق على مسألة عدم كفایة آماد القرون
والعصور لمعرفة ھذین العلمین واإلحاطة بدقائقھما، إذا بھ ینفي صدورھما عن طریق األنبیاء
أیًضا، فیستنكر تدخلھم في كشف غوامض المسائل العلمیة والفلسفیة وعدم اختصاصھم بھا، ویحدد
أسباب ظھورھم بھدایة البشر إلى األدیان وعبادة ّ�، ویقصر مھامھم على نقل ما یصلھم من
أوامر الشرائع والروحانیات عن طریق الوحي فقط. وال أدري كیف استطاع ھو أو غیره التمییز
بین ما نطق بھ النبي عن ذاتھ أو عن وحّي عند ّ�، في قولھ (وأنھم ال یتعرضون لإلخبار عن

الغیب إال أن یكون عن هللا). فمما قالھ عن مھمة النبي محمد على سبیل المثال:



- (إنما بعث لیعلمنا الشرائع ولم یبعث لتعریف الطّب وال غیره من العادیات)![430] ولو كان ذلك
صوابًا، فالبشر قبل ظھور اإلسالم كانوا یمتلكون شرائع وقوانین یتبعوھا منذ زمن حمورابي ومن

سبقھ، ولماذا ظھر دین اإلسالم إذا؟ 
لكنھ یعود ویقول ناقًال عن النبي «محمد» تقدیمھ نصیحة طبیة للمحافظة على األجساد، بعدما نفى

عنھ إطالعھ على علم الطب:
- (واعلم أن أصل األمراض كلھا إنما ھو من األغذیة، كما قال النبي محمد صلى ّ� علیھ وسلم

في الحدیث الجامع للطب، وھو قولھ:

- «المعدة بیت الداء، والحمیة رأس الدواء، وأصل كل داء البردة)[431]. ثم یزید في إعطاء
أھمیة كبیرة لھذه النصیحة الطبیة، عندما یقوم على شرح مدلوالتھا بالتفصیل. ولنأتي على شيء

من ذلك، قال:
- (فأما قولھ المعدة بیت الداء، فھو ظاھر، واما قولھ الِحمیة رأس الدواء، فالحمیة الجوع وھو
االحتماء من الطعام. والمعنى أن الجوع ھو الدواء العظیم الذي ھو أصل األدویة، وأما قولھ أصل
كل داء البردة، فمعنى البردة إدخال الطعام على الطعام في المعدة قبل أن یتم ھضم األول)[432].
وبھذا یستغرب المرء كیف استنكر على األنبیاء مساھماتھم في ترقیة علوم البشر المادیة، بینما
یستشھد في الوقت نفسھ مساھمة النبي «محمد» في علم الطب ویوافق على صحة رأیھ؟! ولو
عاش ابن خلدون حتى الیوم، الستغرب من كثرة كتب التداوي بالعشاب والحجامة وغیرھا التي

تنسب للنبي محمدصلى ّ� علیھ وسلم. 
وبالمناسبة ھناك أحادیث تنسب للنبي محمد(ص)، توضح مدى علمھ في مجال الطب والصحة

البشریة والحكمة، منھا ما جاء على ذكره الفیلسوف تولستوي في قولھ:

- (ال تمیتوا قلوبكم بكثرة الطعام والشراب)[433]. وینقل عنھ أیًضا في مجالي الحكمة والفلسفة
كذلك:

- (لیس من أخالق المؤمن التملق وال الحسد إال في طلب العلم)[434]. وكذلك:

- (العالم إذا خرج من الدنیا، كالمصباح یخرج من بیت مظلم)[435]. 
یتدخل األستاذ الماجدي مشیًرا إلى أن ظھور علم التنجیم بشكلھ الواضح كان خالل عصر الكتابة،

لكنھ لم یتناول سبب ظھور ھذه الطفرة العقلیة والعلمیة. قال:
- (إن بابل كانت مصدر عبادة النجوم، حیث ظھر علما الفلك والتنجیم في وقت مبكر جدا من
حضارة وادي الرافدین، فقد شھدت عصور النیولیت والكالكولیت بدایتھما، ولكن سومر أعطت
البعد العلمي للفلك وأصبح التنجیم معتنیًا بربط النجوم بمصائر الناس… وقد طّور البابلیون علمي
الفلك والتنجیم وظھرت األبراج السماویة في بدایة األمر كخریطة لخطوط الطول والعرض



السماویة… حیث كانت ألواح الفلك والتنجیم مظھًرا مھًما من مظاھر الحضارة العلمیة في بابل
سحر اإلغریق لزمن طویل)[436].

ولنعد إلى العصر الحجري الحدیث حینما بدأت حضارات الكتابة بالظھور بشكل واضح في نصفھ
الثاني تقریبًا، وما لحق ذلك من ترقي سریع لعلوم كثیرة كان من ضمنھا علمي التنجیم والفلك،
حتى لنرى علماء الیوم یستندون على بعض نتائج أبحاث أولئك القدماء ویؤكدون على صواب
مكتشفاتھم. ومن المؤكد أن یخطر في الذھن أن تلك النتائج احتاجت لتجارب سابقة طویلة معقدة
ولعملیات رصد ومراقبة من قدماء علماء مختصین وتوثیق بحوث علمیة ورسم خرائط وأزیاج
معقدة ومراقبة السماء والنجوم واألفالك لعقود وأجیال عدیدة متتالیة حتى تمكنت من التحقق على
صواب تلك النتائج، لتورثھا لألجیال الالحقة. وھذا یدعو بالضرورة إلى استبعاد أزمنة العصور
الحجریة القدیمة والتركیز في البحث على فترة العصر الحجري الحدیث على اعتبار أن تلك األمم
البدائیة الھمجیة القدیمة كانت جماعات تعتمد في عیشھا على مطاردة الفرائس وتناول الثمار

البریة.
ومما یؤكد مزامنة المعتقدات الدینیة مع علوم التنجیم، ما اكتشفھ علماء الحضارات عند سكان ما

بین النھرین، تخصیصھم فوق قمة برج بابل الشھیر، مصلى ألحد الكھنة المنجمین:

- (وكان في أعلى األبراج مصلى ومنضدة من ذھب وفراش وثیر تسكن الیھ كاھنة)[437]. كما
ذكر ذلك ھیرودوتس أیًضا:

- (أن معبًدا كان فوق الزقورة، حیث یوجد سریر ومنضدة من الذھب، وأنھ ال یقیم في ھذا المزار
سوى إمرأة كاھنة كان البابلیون یعتقدون فیھا أن اإللھ إصطفاھا لھ، حیث اعتاد النزول إلى ذلك

المعبد واالستراحة والنوم)[438].
ثم تأتي إشارة أخرى إلى قدم عالقة الدین والعبادات بعلم التنجیم:

- (وقد أقام الكلدانیون معابدھم… وما ھي في الحقیقة إال مراصد یتمكن منھا المتعبد من مراقبة
سیر األفالك)[439]. 

وجاءت اشارة أخرى على قدم علم التنجیم وحسن تنظیم مراجعھ وسجالتھ ودقة استنتاجاتھ عند
كھنة أدیان شعوب الرافدین خالل عصور الكتابة:

- (وكانت العرافة من أھم وظائف الكھنة «عند البابلیین». وقد تخصص فریق منھم في تأویل
األحالم والحوادث الطبیعیة، على أن أبرز أسالیبھم في العرافة كان التنجیم، وھذه ترجع أصولھا
إلى السومریین، وكان لھم في ھذا المضمار القدح المعلّى. وفي سبیل إحكام ما نسمیھ باألسلوب
العلمي في قراءة إرادات اآللھة في أوضاع األجرام السماویة، احتفظ العرافون بسجالت دقیقة
مفصلة عن حركات األجرام السماویة، فمھدوا بذلك الطریق لعلم الفلك الحدیث، وابتكروا آالت

فلكیة لقیاس أبعاد الفضاء وأزمنة الكواكب في منتھى الدقة والضبط)[440].
كما ورد أیًضا:



- (نشأ علم السحر والتنجیم في بالد الكلدانیین وانتشر في أفق المملكة الرومانیة ثم تعداھا إلى بالد
أوربا. ُعرف ذلك من تتبع القوانین السحریة في القرن السادس عشر وكان فیھا إذ ذاك كلمات

آشوریة محرفة)[441].
ونقرأ عن متخصص بعلم الحضارات، أن علم التنجیم ظھر خالل فترة حضارات الكتابة في أرض

الرافدین، وأنھ وصل لدرجات حقق خاللھا دقة عالیة في بحوثھ وأرصاده بأشكال رائعة:
- (وقد اكتشف البابلیون السنة الشمسیة والقمریة والكسوف والخسوف. واخترعوا علم التنجیم
وكان یتوقف علیھ عندھم معرفة المستقبالت… ولھم فضل عظیم باكتشافات واختراعات عدیدة.

قال بوسیاه:

- إن ابتداء نشأة المراصد الفلكیة المنوطة بالكلدانیین كان سنة 2893 ق.م)[442].  
وما یجلب اإلنتباه مرة أخرى، إن بقیة أمم الحضارات، كان لھا شأن بھذه العلوم الرفیعة انحصر
في زمن ظھور حضارات الكتابة، حینما استعان الفراعنة بعلم التنجیم في طریقة بناء االھرامات
في مصر القدیمة، وكذلك فعل الفرس[443] والھنود والصینیین القدماء؛ كما نجد آثاره في
أھرامات أمم األندیك واألزتیك والمایا واإلنكا في أمریكا الجنوبیة؛ فما من أمة قدیمة عاشت في
زمن ظھور حضارات الكتابة، إال واھتمت بعلم الفلك والتنجیم بشكل من األشكال وساھمت بتطّوره
وجعلت لھ مكانة في ترتیب شؤون حیاتھا وإدارة ممالكھا. فقدماء أباطرة األمم وملوكھا، كانوا ال
یقرون أمًرا وال یجزمون بشيء إال بعد استشارة العّرافین والكّھان والمنّجمین[444]. لكن علم
التنجیم بدأ یتراجع بعد مجيء عصر التنویر، فاسًحا المجال لعلوم الفلك، بسبب استناده على ركائز

وتجارب وتقنیات علمیة ھندسیة وفیزیائیة دقیقة.  
أما عن فكرة ربط علوم القدماء بأنواع الشعوذة وطرق السحر وسبل الخرافات، فنجد الفیلسوف

دیورانت یحاول تصحیح ھذه المفاھیم ومن ثم تغلیفھا بصبغة العلوم والمعارف الصحیحة، فیقول:
- (وكانت أكثر الكتابات البابلیة التي وجدت في مكتبة أشور بانیبال ھي الكتابات المحتویة على
صیغ سحریة لطرد الشیاطین واتقاء أذاھا، والتنبؤ بالغیب، ومن األلواح التي وجدت كتب في
التنجیم، منھا ما ھو قوائم في الفأل السماوي منھ واألرضي، والى جانبھا إرشادات عدیدة تھدي إلى
طریقة قرائتھا، ومنھا بحوث في تفسیر األحالم ال تقل براعة وبعًدا عن المعقول عن أرقى ما
أخرجتھ بحوث علم النفس الحدیث.. ولم یكن ملك یجرؤ على شن حرب أو االشتباك في واقعة،
ولم یكن بابلي یجرؤ على البت في أمر من األمور، أو اإلقدام على مشروع خطیر، إال اذا استعان
بكاھن أو عّراف لیقرأ لھ طالعھ بطریقة من الطرق الخفیة السالفة الذكر، ولیس في الحضارات
كلھا حضارة أغنى في الخرافات من الحضارة البابلیة، فكل حالة من الحاالت وفاة كانت أو
مولوًدا، كان لھا عند الشعب شرح وتأویل… قد تبدو خرافات البابلیین سخیفة في نظرنا، ألنھا
تختلف في ظاھرھا عن خرافاتنا نحن؛ والحق أنھ ال توجد سخافة في الماضي إال وھي منتشرة في
مكان ما في الوقت الحاضر، وما من شك في أن تحت كل حضارة بحًرا من السحر والتخریف

والشعوذة)[445].



ویذكر التاریخ البابلي شیئًا عن بدایات علم التنجیم حسب روایات األقدمین مشیًرا أن الكھنة
والعرافین كانوا أوائل من عمل في مجال التنجیم:

- (وكان من ھؤالء الكھنة من ھو مخلص لعلمھ مؤمن بھ، ینقب بغیرة وحماسة في المجلدات التي
تبحث في التنجیم، والتي وضعت، حسب روایاتھم المأثورة، في عھد سرجون ملك أكد)[446]. 

ونقرأ عالقة البابلیون بعلم الكواكب والنجوم وتوارثھا من األمم السابقة:
- (بنى بختنصر في طرف المدینة برج بابل، وقال في إحدى كتاباتھ: «لقد جددت اعجوبة بورسیبا
من ضواحي بابل» لیعجب الناس منھا، وھو معبد السیارات السبع[447] في الدنیا، فأعدت تأسیسھ
على النحو الذي كان علیھ في األزمان السالفة)[448]. وھنا نرى اإلشارة واضحة إلى قدم عھد
األدیان والعبادات عند أمم ما قبل البابلیین من األكدیین والسومریین ومن سبقھم في األزمان
الخالیة، مما یتوافق مع ما جئنا على ذكره في عدم إمكانیة تحدید زمن لبدایة ظھور األدیان
وشخصیاتھا األولى، حیث ال یمكن التكھن ببدایة ظھورھا طالما ارتبطت فكرة اآللھة الغیبیة

بوجود البشر الذین وجدوا منذ أقدم األزمنة. 
لقد انتبھ الفلكیون والمنجمون والكھنة والعرافون وسحرة أمم الحضارات الغابرة، لنتائج محددة
دفعتھم لالھتمام بعلم التنجیم، بعدما ثبت توافق بعض استنتاجاتھم من «نبوءات ورؤى وأحالم» مع
أحداث حیاة شعوبھم ودولھم وتواریخھم؛ فراحوا یتعمقون في دراسة وجھ السماء ویحددون مواقع
نجومھا ویسجلون حركات أفالكھا بغیة التنبؤ بمستقبل ممالكھم ودولھم ووالدة أنبیائھم، وشیّدوا
على أساسھا وبمنتھى الصبر واألناة أعمدة الدالئل والبراھین واستنبطوا حساب السنین والشھور
واخترعوا أنواع تقاویم التواریخ الشمسیة والقمریة ومن قبلھا التقاویم النجمیة[449]، (والمدنیات
القدیمة جمیعا تملك تقویما أیا كان شكلھ، وإن اختلفت أطوال الشھر والسنة اختالفا كبیرا. ولعل
أقصرھا ھي السنة المقسمة إلى ستة أشھر، وتلتزم بھا بعض الشعوب االستوائیة. وھذه السنة
تحتوي على فصل مطیر وفصل جاف ـ أي دورة واضحة. واتخذ البابلیون القدماء أیضا في مرحلة
من مراحل مدنیتھم، سنة عدتھا ستة أشھر، قائمة على الخسوفات القمریة. ولیس من شك في أن
قبائل المایا كانوا یتمتعون بحس زماني بلغ درجة عالیة من التطور، إذ استطاعوا أن یفكروا في
حدود ماض وحاضر ال حدود لھما تقریبا. كما شرعوا في «حساب طویل» للزمان عام 3113

قبل المیالد)[450].
إن البشریة ما زالت حتى الیوم تستند في بحوثھا الفلكیة على نسبة معینة من علوم األولین، وھذا ما
صّب في صالح علم التنجیم وأكد صواب اكتشافات األقدمین ودقة علومھم وأنھا لم تكن باإلجمال
نوًعا من الخرافات حیث (حدد الفلكیون القدماء مواقع الشمس والقمر والكواكب في السماء على
ھدي النجوم الثابتة في الشریط الضیق الذي تحتلھ دائرة البروج وقسموا ھذه الدائرة إلى 12 مقطعًا
متساویا كل منھا یمتد 30 درجة عبر السماء، بحیث یناظر المسافة التي تقطعھا الشمس عبر القبة

السماویة في شھر مع تقریب جمیع األرقام بالطبع)[451].



مما یستغرب لھ أیًضا إضافة لجمیع ما جئنا علیھ من مكتشفات القدماء، بخصوص علم التنجیم عند
كھنة وعرافو حضارات شعوب المایا واإلنكا واألزتك القدماء في أمریكا الجنوبیة خالل العصر
الحجري الحدیث أیًضا، تشییدھم لھیاكل أھراماتھم وممارسة طقوسھم الدینیة وعنایتھم بشؤون
الزراعة والري وغیرھا، كان نتیجة حسابات ھندسیة دقیقة توافقت مع حركة الشمس ومواقع

النجوم واألفالك وتتابع فصول السنة، مثلما واكبھم في ذلك الفراعنة في تشیید أھراماتھم:
- (غیر أن ھناك دالة زمنیة أخرى كانت معروفة ـ وھذا شيء یتعذر تصدیقھ ـ لبعض من أقدم
الفلكیین في مصر الفراعنة… وكان الحساب دائما عملیة معقدة، بحیث یصعب علینا ھنا الخوض
في تفاصیھا)[452] وھذا یؤكد مقدار ما كان لعلم التنجیم من صواب نتائج وأھمیة بالغة، فھو لیس
باألمر الیسیر حتى یجتذب الیھ كل من شاء مّد یده لتناول نجوم معارفھ البعیدة وجواھر أسراره
الخفیّة بمجرد التحدیق في وجھ السماء؛ فإذا تأملنا األمر، سنكتشف صعوبة الولوج في أعماق ھذا
الیم العلمي العمیق. ومع ذلك استطاعت تلك األمم الغابرة مع بساطة أجھزتھا وبدائیة مخترعاتھا
وقلة مقادیر علومھا، تناول بعض جواھر معارفھ بدقة عجیبة، فجاءت نتائجھم دقیقة في حساب
مسیرة الكواكب والنجوم وبمستویات عالیة في معرفة أوقات بدایات فصول السنة ومواعید كسوف
الشمس وخسوف القمر والتغیرات المناخیة وضبط تواریخ األعیاد والمناسك الدینیة اضافة إلى
تحدید سبل المالحة واألسفار ومواسمھا وحركة الریاح ومواعید الزراعة والبذر والحصاد ونزول

األمطار وغیر ذلك الكثیر.  
وینقل الدكتور الماجدي عن علماء الفلك والتنجیم السابقین، ما یعزز فكرة حتمیة استناد العلماء
على دراسات بعضھم البعض وأن العلم ال ینبت في عقول البشر فجأة، بل یتدرج في التوسع كلما
مر الزمن؛ والعكس صحیح، فكلما عدنا بالزمن إلى الوراء تحتم تضاءل كمیات العلوم والمعارف
عند األقدمین. فقد ذكر أن كان ھناك عالًما كلدانیًا اسمھ كیدینو Kidinnu عاش في بابل بحدود
379 ق.م وكان رئیًسا للمدرسة الفلكیة في شیبرا، ولھ اكتشافات عظیمة وعجیبة بقي علماء الفلك
یأخذون بھا إلى زمن قریب. لكن ما یلفت النظر لمكتسبات ھذا العالم، ھو إستناده على علوم

سابقیھ، مما یشیر إلى حالة من توارث العلوم، قال:
- (وضع «كیدینو» جداول أكثر دقة من جداول الفلكي الكلداني اآلخر نابو ریمانو، «فلم تزد
أرقامھ التي بیّن بھا الوقت الالزم لدورة الشمس والقمر السنویة عن ثانیة واحدة من الوقت
الحقیقي، بل إن بعض حساباتھ لدورة األجرام السماویة تعد أكثر دقة وصدقًا من األرقام التي كان
یستخدمھا الفلكیون المحدثون إلى عھد قریب، ویرجع الفضل في ذلك إلى أن الفلكي الكلداني كان
تحت تصرفھ سجالت عن األرصاد القمریة خالل فترة ثالثمائة وستین سنة، وھذا لم یتیسر ألي
عالم فلكي محدث»)[453]. ما یجدر االنتباه الیھ في الفقرة السابقة وجود مؤلفات أرصاد فلكیة

قدیمة اعتمد علیھا ھذا الفلكي. 
ولنقرأ لعالم فلكي قدیم آخر اسمھ نابوریمانو (Naburimannu) عاش في القرن الخامس قبل

المیالد، اعتمد كذلك على ما سجل من سبقھ من العلماء في تقدیم علوم أكثر حداثة:



- (استطاع أن یجمع اإلرصادات التي سبقتھ بحوالي ربع قرن ویستخدمھا في وضع جداول لحركة
الشمس والقمر الیومیة والشھریة والسنویة «كما أرخ وقت كسوف الشمس وخسوف القمر
وألوقات وقوع بعض األحداث الفلكیة الھامة. لقد حسب طول السنة بثالثمائة وخمسة وستین یوًما
وست ساعات وخمسین دقیقة وواحد وأربعین ثانیة. وھذا الجدول الزمني الذي وضعھ نابوریمانو
كان أقدم بحث علمي ذي قیمة إنشائیة في علم الفلك وحوى عظمة لم یصل الیھا العقل البشري من

قبل»)[454]. 
أما ما تذكره كتب التاریخ عن عالقة قدماء المصریین بعلوم التنجیم والفلك، فلقد ورد أنھم:

- (قد توصلوا إلى ذلك بأن أسقطوا القمر من حسابھم واعتمدوا على النجوم، فكانوا یبدأون السنة
بالیوم الذي تسبق فیھ الشعرى Sirius «كوكب الكلب» الشمس بحیث یمكن رؤیتھا وھي ترتفع
في الشرق قبیل القمر، وذلك في الخامس عشر من یونیو، وھو یوم قریب من زمن الفیضان)

 .[455]

وإذا انتقلنا للجانب الشرقي من كرة األرض، فنجد إھتمام قدماء الھنود والصینیین خالل عصر
حضارات الكتابة بعلم التنجیم أیًضا ودورھم الواضح في شؤونھ، فابتكروا تقاویم سنویة خاصة بھم
منذ القرن السابع والعشرین قبل المیالد، وكان أباطرتھم وملوكھم وكھنتھم یعتمدون كثیرا على

ذلك. ومما ورد ذكره:
- (.. ثم الملك «شون كنغ»، ومن حوادثھ أن الشمس كسفت في أیامھ، فأحضر وزراءه وقتلھم

حیث لم یخبروه عن الكسوف قبل حدوثھ)[456]. 
ویبدو واضًحا أن للمنجمین دوًرا بارًزا في شؤون بلدانھم السیاسیة ومسیرتھا االجتماعیة، حینما
نقرأ عن غضب الملوك علیھم حال تقصیرھم أو فشلھم في التنبؤ بأحداث السماء وعظیم أحداث

المستقبل وخسارة المعارك، فعن أحد ملوك الساسانیین، نقرأ:

- (إن كسرى الثاني حین غضب على المنجمین ھددھم بخلع أكتافھم)[457]. 
أما الھنود، فقد ورد في أخبارھم أن الھندوس كانوا سبّاقین في ھذا المجال، واھتموا بعلم التنجیم
منذ حوالي عشرة آالف سنة، ولم یخل كتابھم المقدس «الفیدا»، من ذكره، ویقال أن مؤلفوه جاءوا
من غرب شبھ الجزیرة الھندیة، وھذه إشارة ـ یمكن قراءتھا ـ إلى شعوب الشرق األوسط المشھورة

بعلوم التنجیم والفلك وظھور اآللھة واألنبیاء والحضارات.

وھا ھو دور أمة العرب والمسلمون[458] بمختلف قومیاتھم وشعوبھم ودولھم وممالكم، یظھر
كحلقة وصل بین السلف والخلف، حینما تناولوا معارف وعلوم موروث الحضارات السابقة
بالتحقیق والترجمة والتعدیل واالضافة، واستفادوا مما تركھ الفرس والھنود والیونان واالغریق
ست مؤلفاتھم وترجمت مصنفاتھم؛ فلقد ورد في وغیرھم، فذاع صیتھم وانتشرت أخبارھم ودّرِ
األخبار أن الخلیفة المأمون في زمن الدولة العباسیة (أقام مرصًدا فلكیًا وأمر بترجمة الكتب

الریاضیة والیونانیة)[459].



ھذا باإلضافة إلى اعتماد جمیع الرّحالة وربابنة السفن البحریة في المالحة العالمیة القدیمة على
خرائط شبھ دقیقة عن مواقع النجوم من قبل أشھر علماء الفلك والمنّجمین آنذاك، أمثال بطلیموس

الشھیر والشریف اإلدریسي وشرف الدین ابن بطوطة واحمد بن ماجد وأمثالھم.  
كل ھذا حدث في األزمان الغابرة خالل عصر حضارات الكتابة قبل مجيء عصر األنوار
والمخترعات الحالیة بزمن بعید[460]، رغم ما تصطبغ بھ تلك األمم القدیمة من صبغ الجھل
واألمیة، فلم یكن لدیھم سرعة اتصاالت وال تقنیات عالیة؛ فإن دّل ذلك على شيء، فإنما یدل على
أنھم كانوا موفقین في بحوثھم وناجحین في اھتماماتھم وتحّصلوا من خالل سعیھم على نتائج علمیة
صحیحة بدرجات لفتت انتباه علماء الیوم ونالت إعجابھم. لذا فإن تحقق وتوافق جزء ال یستھان بھ
من نتائج تلك العلوم القدیمة ـ قّل أم كثر ـ مع واقع األحداث االجتماعیة والطبیعیة وحتى السیاسیة
ألزمان شعوبھم ودولھم، دّل على نسبة من الصواب ال یستھان بھا في سالمة استنتاجاتھم، ولوال
تأكدھم من صواب علومھم وما لمسوه من نتائجھا السلیمة، لما ولّوا علم التنجیم كل ذلك االھتمام،

ولما ترقى ونمى بینھم جیال بعد جیل وأمة بعد أمة حتى غدا علما عظیما امتازت بھ حضاراتھم. 
یتضح من كل ما سبق، دقة ھذا العلم ورفعة مقام القائمین علیھ وطول باعھم في مجاالتھ، فال یتبقى
شك أن علم التنجیم وغیره من بقیة العلوم القدیمة، كانت متواجدة بالفعل خالل زمن حضارات

الكتابة. لكن یبقى السؤال:
- من وضع أساس ھذا العلم؟ ھل ھم من الزراع أو الرعاة أو الحرفیین أو البدائیین، أم آباء وشیوخ
وآلھة وكھنة وأنبیاء، ومن أین جاءت فكرة االعتماد على الكواكب والنجوم في قیاسات الزمن؟ لكن
ما یستغرب االطالع علیھ أنھ وبعد اختفاء حضارات الرافدین وغیرھا من حضارات الكتابة، أن
یخطأ عالم الفلك اإلغریقي الشھیر «بطلیموس» الذي عاش في القرن الثاني المیالدي في اسكندریة
مصر، خطئًا فادحا حینما قال بمركزیة األرض وثباتھا ودوران الشمس حولھا، رغم أنھ عاش في
مدینة اشتھرت بالعلوم والمعارف وتوفرت لھ مصادر الكتب واألزیاج في مكتبتھا الشھیرة. وھنا
تظھر عالمة استفھام كبیرة، إذ كیف یمكن التوفیق بین تسلسل زیادة المعارف البشریة المطردة مع
تقدم الزمن، مع مثل ھذا الخطأ البیّن في وقت متأخر، بینما سبقھ علماء حضارات الرافدین من قبل
بنتائج علمیة صحیحة ودقیقة؟! وكیف أفلحوا في دقة بحوثھم واستنتاجاتھم بینما أخطأ بطلیموس؟ ال
یمكن تفسیر ذلك إال إذا كان استناد أساس علوم القدماءعلى مصادر موثوقة مطلعة أكثر مما بین

یدي بطلیموس.
یعود الفیلسوف كروزیھ لیؤكد على قدم عمر علم التنجیم بین األمم القدیمة ولكنھ یتخطى كغیره

ذكر فترة نشأتھ، وإلیك نًصا مقتطفًا:
- (إن الطرائف المالیة والتجاریة التي وقفنا علیھا ال تكّون الحصة الوحیدة التي اسھمت بھا
حضارة بالد ما بین النھرین في مجموعة اختبارات العالم القدیم. وال تقل حیویتھا وضوًحا وأھمیة
في مضمار الحیاة الدینیة والعقلیة والفنیة. وإن اعتبرنا بعض المعالم، خاصة علم التنجیم، إن لم
نعر اھتماما إال ھذه الناحیة األكثر اشراقا، نرى بأن ھذه الحضارة لم تعرف لھا منافًسا، وقد تركت

أثًرا ال یمحى في مناطق تبعد كثیرا عن أحواض دجلة والفرات)[461]. 



كما یحدثنا تاریخ الفرس أنھم كانوا سبّاقین في ممارسة علَمي الفلك والتنجیم وغیرھما، حیث یمكن
مالحظة أتباع زرادشت من الكھنة وھم یمارسونھما قبل آالف السنین:

- (كما أصبح لھم على مواطنیھم سلطان ال تكاد تعرف لھ حدود. لقد أصبح ملوك الفرس أنفسھم
من تالمیذھم «الكھنة»، ال یقدمون على أمر ذي بال إال بعد استشارتھم فیھ، فقد كانت الطبقات
العلیا منھم حكماء، والسفلى متنبئین وسحرة، ینظرون في النجوم ویفسرون األحالم؛ وھل ثمة
شاھد على علو كعبھم اكبر من أن اللفظ اإلنكلیزي المقابل لكلمة «السحر «Magic مشتق من

اسمھم)[462].

ومما یشیر إلى قدم علوم التنجیم والفلك لدى قدماء المجوس والبابلیین أیًضا[463]، وكیف أخذ أھل
الغرب الكثیر منھا، إضافة إلى اعتراف صریح بارتباط تلك العلوم بقدماء األنبیاء والكھنة ورجال

األدیان والعلوم الغیبیة، التالي:
- (لم تزل سمعة الشرق عند الغربیین منذ القدم أنھ ھو مھبط األسرار العلویة وأنھ تعلم من خبر
السماء ما ال تعلمھ األمم الغربیة، وأن كھان الشرق سحرة یطلعون على الغیب وینفذون إلى بواطن
الدیانات، وكلمة السحر عندھم «Magic» منسوبة إلى المجوس، والسحر البابلي في كل لغة
مضرب المثل من الزمن القدیم إلى الزمن الحدیث، وتوقیت الزمن باألسابیع التي یسیطر كوكب
من الكواكب على كل یوم منھا تراث شرقي موغل في القدم، ال تزال بقایاه في التقویم األوربي من
أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب. فال عجب أن یأخذ القوم بھذا السحر ویسلموا ألبناء الشرق
بأخبار السماء وأسرارھا، ما دامت األرض في أیدیھم یحكمونھا كما یشاءون، ویجدون من الكھان

والسحرة من یبایعھم علیھا باسم السماء)[464].
ما یؤكد مجھولیة منابع مصادر تلك العلوم الفلكیة الرائعة مما تداولھ علماء حضارات السومریین
واألكدیین والبابلیین واآلشوریین والفینیقیین وقدماء الیمنیین والفراعنة والفرس والصینیین والھنود
وغیرھم، ھو اقتصار ذكرھم ألسماء علماء فقط ولیس لمؤسسین أو موجدین، أما إذا جاء ذكر
أحدھم، فإما أن یكون من الملوك أو الكھنة، وھؤالء یرتبطون ارتباطا وثیقًا بآلھة أو أنبیاء

أزمانھم[465]. 
إن العقل والمنطق یقوالن، أن أي علم أو اختصاص یبدأ بشرارة فكرة بسیطة في عقل رجل واحد،
ثم تنتشر لیتقبلھا آخر ثم آخر ثم تجرى علیھا تجارب عقلیة وعلمیة وعملیة للتحقق من صحتھا، قد
تستمر عقوًدا وقرونًا طویلة، كما ھو الحال مع علم التنجیم، حتى یثبت صواب االستنتاجات
وتترسخ مكانتھا العلمیة، واألدلة على تسلسل ھذا التحقیق العلمي بدیھة لیست بحاجة لمناقشات.

إذن.. من كان مؤسسو تلك العلوم العظیمة، والتاریخ ال یذكر إال أسماء آلھة؟
إن التدقیق في كیفیة ظھور علوم الفلك والتنجیم وغیرھا وطریقة والدتھا عند القدماء حسبما جاءت
تسجیالتھ، أمر یبعث على الدھشة، فلقد اتخذت مساًرا غایة في الغرابة، فبدال من ظھورھا حسب
المسلك الطبیعي، حیث تبدأ الفكرة كبذرة صغیرة ثم تنمو وتكبر وتتسع وتتراكم معارفھا ودالئلھا
وتمسي شجرة علم ثابتة، تخبرنا كتب التاریخ والحضارات[466] إنھا إتخذت مساًرا عكسیًا مقلوبًا



رأًسا على عقب، فظھرت في أول أمرھا علًما بالغًا قویًا متینًا ثابتًا، تدعمھا نتائج ثابتة ونظریات
صحیحة ودراسات عمیقة وعلوم فلكیة ال تقبل الشك (تم في عام 1759م نسبة مذنب ھالي إلى
الفلكي االنجلیزي إدموند ھالي Edmond Halley الذي تنبأ عام 1705م بظھوره في ذلك العام
الذي سمي فیھ المذنب بإسمھ، ثم بینت االكتشافات اآلثاریة الالحقة بأن العالم الكلداني “كیدینو” كان
قد تنبأ نظریًا وسجل عملیًا تسجیلین عن ھذا المذنب قبل ما یزید على ألفي عام من نمبؤ العالم

ھالي)[467].
وھذا ما یلفت النظر، فرغم كثرة مؤلفات علماء الحضارات المعاصرین وضخامتھا، نراھم یھملون
ذكر اسم مؤسسي علمّي الفلك والتنجیم، وال من أنشأھا وبدأ بھا أول مرة، سوى تناول تخمینات
نسبت إلى آلھة مثل أوزوریس وھرمس وغیرھما ممن جاءت على ذكرھم أساطیر األولین؛ فمجمل
ما دّونوه، ھو تكرار لما وجد من توثیقات تاریخیة قدیمة، كي ال یشذوا عن أقرانھم من بقیة علماء
الطبیعة خشیة إتھامھم بدعم مفاھیم الشعوذة والسحر القدیم. لذا ما كان منھم إال أن تركوا نسبة
أصولھا لمعتقدات خرافیة وقدرات «آلھة غیبیة» دون المساس بھا أو توضیحھا، وكأنھم یؤكدون
على وجود مخلوقات غیبیة من غیر البشر في قدیم الزمان. وھكذا فعندما ینسبون ظھور ھذا العلم
الدقیق إلى المعجزات وخوارق العادات وخرافات ال یتقبلھا عقل علمي سلیم، ما ھو إال اعتراف

غیر مباشر منھم بالعجز عن معرفة موجد علوم التنجیم ومؤسسیھ.
من الدالئل قریبة العھد على دقة ما كان لدى أمم حضارات الكتابة من علوم األرصاد الفلكیة ویؤكد
أنھا لم تكن بمجملھا من اختراعاتھم الخاصة، ویثبت ارتباط ھذه األزیاج الفلكیة بالمفاھیم الغیبیة
وبعلوم اآللھة، ما نقلھ الفیلسوف دیورانت عن وجود احتمال استناد أسس الحضارات المصریة

على ما قدمھ النبي ابراھیم من علومھ خالل فترة مكوثھ بینھم، قال:
- (واألقدمون كلھم تقریبًا مجمعون على أن ھذا العلم من وضع المصریین وإن كان یوسفوس یظن
أن إبراھیم[468] قد جاء بالحساب من كلدیا «أي من أرض الجزیرة» إلى مصر، ولیس من
المستحیل أن یكون الحساب وغیره من العلوم والفنون قد جاءت إلى مصر من «أور الكلدان» أو

من غیرھا من مراكز آسیة الغربیة)[469].
مثل ھذه اإلشارة، لھي غایة في األھمیة، حیث تؤكد على ما سبق وافترضنا بأن بدایة علوم البشر
األساسیة ال تخرج عن مصادر ثالثة، فإما ان استندت على ما سبق وظھر من علوم ومخترعات
البدائیین، وھذا احتمال مرفوض على اعتبار أن أولئك القدماء كانوا بدائیین جھلة، أو إنھا من بنات
أفكار أمم عصر حضارات الكتابة، وھنا نكون بحاجة إلى القبول مسبقًا بفكرة وجود علوم لدى
األمم البدائیة، وھذا غیر محقق. أو أنھا جاءت من عقول ونفوس تمتعت بقوى وعلوم فوقیة
میتافیزیقیة، طالما أن جمیع المخترعات البشریة تتحدد أزمان ظھورھا في إطار زمن العصر
الحجري الحدیث، وھو العصر الذي یشتھر بظھور بدایة سلسلة األدیان العالمیة وعبادة اآللھة

واألنبیاء وغیرھم. وھذا االحتمال ھو األكثر قبوًال.
یعرض الفیلسوف كروزیھ رأیھ عن أقدم تاریخ بشري تناول علم التنجیم مشیًرا إلى دقة استنتاجاتھ.
ومع أنھ ال یوضح تاریخ نشوءه أو زمن بدایة تأسیسھ، فتحدید ذلك الزمن بقي سًرا مجھوال حتى



یومنا ھذا، إال أنھ یشیر إلى تدخل اآللھة في بدء ظھور علم التنجیم وتأسیسھ، قال:
- (وساقت مراقبة طوالع الفلك واالشارات التي تدل على إرادة اآللھة الموافقة أو المخالفة إلى علم
النجوم. فدرسوا الكواكب وراقبوا حركاتھا الظاھریة واتفاقھا مع شروق وغروب الشمس فحددوا
من ثم السمت ومنطقة األبراج وتوصلوا إلى نتیجة على جانب عظیم من األھمیة، أعني التقویم
السنوي. واتّبع دوما ھذا التقویم السنة القمریة، وجعل بدء الشھر یتفق مع ظھور الھالل. ولكن غدا
لزاًما أن یضاف من وقت إلى آخر الشھر الثالث عشر وذلك العادة التوافق مع فصول السنة..
وأخیرا، وعلى أكثر تقدیر سنة 747ق.م. عرفوا بأن عدد أیام مئتین وخمسة وثالثین شھرا قمریا،
یعادل بالتدقیق عدد أیام تسعة عشر عاما شمسیا. وھكذا أضافوا سبعة أشھر قمریة بعد مرور فترة
تبلغ تسعة عشر عاما.. ولم یعین مبدأ وقت الزیادة بصورة مستدیمة اال أثناء السیادة الفارسیة سنة
367، إذ قرروا إضافة الشھر المشار الیھ ست مرات في الربیع ومرة في الخریف في بعض
السنوات المحددة في دور یعد تسعة عشر عاما. وھذه نتیجة فضلى سمحت للمؤرخین العصریین

أن یعرفوا، باالستناد إلى علماء الفلك، تحدید كل تاریخ یذكره التقویم البابلي)[470].
إن من أخذوا علم الفلك والتنجیم واستندوا علیھا وصرفوا الغالي والنفیس لتطویرھا وكرسوا حیاتھم
في الدراسة والبحث والتدقیق، ال یمكن أن یكونوا بذلك المقدار من الجھالة والغفلة حتى ینزلقوا في

وھدة ما یصفھ علماء الطبیعة الیوم «خرافات علم التنجیم الزائفة»، أو كما یصفھ األستاذ ولسن:

- (ال سبیل إلى تصدیقھ)[471]، ویستمروا طوال تلك األحقاب دون االنتباه لھذا «اللھو واللعب»،
إال إذا كان مصدًرا موثوق بھ خضع لتجارب وأبحاث علمیة أقنعت كبار عقول علماء تلك األزمنة
بنتائجھا، فھو علم معقد بحاجة لخبرات سابقة ودراسات طویلة مضنیة، ولیس بأمر یسیر حتى یقال
أنھم كانوا مجرد كھنة وعرافین وسحرة منتفعین انشغلوا بقشور العلوم وخرافاتھ، فتركوا خلفھم
كالما فارغا خال من مظاھر العلوم والفنون الحقیقیة. كما ال یمكن القول أنھم كانوا مجموعة
صغیرة ال شأن وال قیمة لھا عاشوا خالل فترات قصیرة محددة في زمن إنسان نیاندرتال ثم اختفت
وبادت حضاراتھم. بل بالعكس، فما وصلنا أثبت انھم سلسلة رجال علم ممیزون تناقلوا معارف
العلوم وفنونھا من أمة إلى أمة ومن حضارة إلى أخرى ومن تاریخ إلى آخر. لذا لیس من السھل
وال من العدل أو االنصاف، وصفھم بالشعوذة والسحر والخرافات، أو بالجھل والغباء والغفلة،
لمجرد أنھم عاشوا في تلك األزمان «البدائیة»، أو لمجرد أن لم یصلنا عن تاریخھم أخبار مؤكدة
توضح حقیقة تسلسل معارفھم الروحیة والعلمیة، فالبد وأن كان لعلم التنجیم والفلك وغیرھما من
بقیة العلوم مرتكزات علمیة حتى تركوا مثل تلك المنجزات العلمیة الراقیة التي أبھرت أھل العلم

الحدیث ھذا الیوم. 
ما یثیر االنتباه أن نجد «علم التنجیم» شبھ ناضًجا عند أھل الحضارات القدیمة، رغم حاجتھ آلالف
السنین كي یصل لذلك المستوى الرفیع إذا ما أخذنا في االعتبار مستوى علوم األمم القدیمة وتقنیتھم

البدائیة، حتى أن الفیلسوف توینبي یعرب عن عجز علماء الفلك الحالیین مجاراتھم، حینما قال:
- (ولقد اھتدى كل من المجتمع المصري والبابلي والمایاني إلى معلومات عملیة، طبقتھا تطبیقا
مذھال… فكان أن ارتد أفق تفكیرھم الزمني مسافة ال یتأتى التعبیر عنھا بسھولة؛ بل إن تصورھا



تصوًرا أقرب إلى الواقع، أصعب من ذلك كثیًرا. وإن ھذا التصّور لن یرقى إلى تفكیر عالم
معاصر من علماء الكونیات)[472].

من المعلوم أن مراقبة صفحة السماء والتعرف على دالالتھا وحركة كواكبھا، أمر في غایة
الصعوبة، بل ومن االستحالة الخوض في دقائق علومھ حتى على من ھم في أعلى درجات سلّم
بقیة العلوم واإلختصاصات األخرى، فھو علم واسع معقد عمیق مستقل لیس من السھل الیسیر على
كل من شاء التقرب من شواطئ یّم فنونھ نیل أصداف لئالئھ. لھذا فلیس من السھل تمریر الفكرة
القائلة أن أمم وشعوب الحضارات القریبة (البابلیین والفراعنة والفرس وغیرھم)، كانوا ھم
المؤسسون لھذا العلم وبحوره ثم تقبلھا. فمراقبة أحوال السماء والتحقق من حركة أفالكھا وخلق
علم بھذه العظمة وتأسیسھ بمثل ھذا الشأن الرفیع، أمر بحاجة إلى تجارب وبحوث طویلة معقدة،
وھذا ال یمكن تحققھ ألمة من األمم البدائیة السابقة، ناھیك عن ما سبقھا من أمم عاشت في عھود
البدائیة داخل الكھوف والمغارات. فتقبل رأي بمثل ھذا التصور البسیط أمر غیر معقول وال مقبول
علمیًا، خاصة إذا تذكرنا ما كان من حروب وقتال وتدمیر آثار ودك وتخریب أبنیة ومعابد
ومكتبات األقدمین وحرق أكداس كتب علومھم ومعارفھم، كما حدث الحقا عند حرق كتب المجوس
في إیران على ید المسلمین بأمر الخلیفة الثاني، وحرق مكتبة االسكندریة على ید أحد
عمالھ[473]، وتدمیر مكتبات بغداد على ید المغول، وتدمیر مدینة أورشلیم على ید الرومان
وكذلك حینما غزاھا نبوخنصر، أو عند حرق مدینة روما، وغیر ذلك مما تمتلئ كتب التاریخ
بذكره من أحداث مشابھة. فالتاریخ مليء بذكر مثل ھذه األعمال التخریبیة، خاصة وسمة تخریب
وحرق البیوت والمزارع وقصور الملوك واألمراء وقتل الرجال وسبي النساء واستعباد األطفال،

كانت سمة غالبة ألحوال البشر في تلك األحقاب.  
لذا فمن المستحیل التصور أن علوم أي أمة من األمم القدیمة قد نجت بتمامھا من تلك األخطار
الشائعة واستطاعت االستمرار في البحث والدراسة على مدى أعمار أجیال علمائھا كي تتحقق
وتتأكد وتجمع وتصنّف، وتسجل كل ما اكتشفتھ من علوم التنجیم والفلك ثم تنقلھ بسالسة وسالمة
إلى أجیال علمائھا التالیة دون أن تمسھا آثار الحروب المدمرة أو تبعات االحتالل من حرق
مكتسباتھا العلمیة. فمن ناحیة یصعب تقبل ظھور ھذه العلوم في تلك األحقاب البدائیة الخالیة البعیدة
دون قواعد علمیة مسبقة، ومن ناحیة ثانیة، ثبت فقدان الكثیر من ذلك التراث العلمي القدیم أثناء

حقب ظھور الحضارات بمستویاتھا المختلفة لما مرت بھ البشریة من تاریخ مظلم.
ال یتبقى أمامنا لمعرفة بدایة زمن ظھور علوم البشر، إال سبیل واحد، وھو العصر الحجري
الحدیث (منذ عشرة آالف سنة قبل المیالد)، طالما تشیر جمیع المصادر العقلیة والنقلیة والتاریخیة
على أنھ زمن ظھورھا. وبتفحص ھذا العصر، ال نجد ذكًرا لغیر عبقریة علوم اآللھة واألنبیاء ممن
نسبت الیھم أسس ظھور ھذه العلوم المعقدة عن طریق الرؤى واألحالم والنبوءات، ومن خالل
ھؤالء الرجال الممیزون بدأ اإلنسان بالتعلم والكشف، ولقد كانت بالفعل بدایة قویة ومركزة أتت
بثمارھا خالل فترة نسبیة قصیرة نسبة إلى عمر االنسان المدید على األرض، حینما عرف مقاییس
الوقت وجداول حركة الكواكب وأزمانھا، وظھرت الحاجة لمعرفة مواسم الفیضانات والزراعة
والري والحصاد واختراع التقاویم السنویة لحساب أجزاء الیوم والشھر والفصول والسنة. فما



وصلنا عنھم، أن كھنة البابلیون وغیرھم من كھنة الحضارات السابقة وملوكھم كانوا یشیّدون
المعابد العالیة واألبراج الضخمة “الزقورات” بغیة العزلة والتعبد ومراقبة الشمس والقمر وبقیة
النجوم، وعلى قممھا یشیّدون غرفًا مناسبة لسكن ھؤالء الكھنة والسحرة والمتنبئین[474] مزّودین
بما یحتاجونھ من وسائل اإلقامة والراحة والرصد باعتبارھم المعلمون األوائل لشعوبھم في العلوم

والكتابة وشؤون التعبد وطقوس األدیان. 
خالصة الفصل:

- طالما لیس بمقدور الھمج أو البدائیین اختراع علمي التنجیم والفلك وغیرھما من بقیة العلوم،
وطالما ال یسمح قصر زمن عمر حضارات الكتابة باختراع ھذین العلمین؛ إذن ال بد من موافقة ما
جاء في مخطوطات وآثار ولقى المیثیولوجیا واألساطیر، بأن مكتشفو ھذین العلمین وواضعو
أسسھا ھم من طبقات اآللھة والرائین والشامان وأنبیاء كور التوحید اإللھي، حیث لم یتبق أمامنا

سبیًال غیر ذلك.



 (15)
الدين أقدم من السحر

(كان السحر عمال «مستحیال» على البشر من الناحیة العملیة، ألنھ كان موقوفا على اآللھة الذین
بھ خلقوا العالم ثم احتكروه ألنفسھم. ومحاوالت السحر من جانب الكھنة كانت عملیات «شعوذة»

یقومون بھا لتسلیة الملوك)[475]. 

(كولن ولسن)

(فالسحر، وھو سلف العلم وجّده، قائم برمتھ على ذلك االیمان)[476]. 

(سیغموند فروید)

باالعتماد على النظریة الفیزیائیة الحدیثة في نشوء الكون ومجراتھ، وبعدما ثبت أن اإلنسان ال
یتعلم إال بمعلّم، تسحبنا المفاھیم العلمیة الجدیدة إلى مسألة ذات أھمیة كبیرة أخرى، أال وھي:

- ھل كان أصل الدین من السحر أم العكس؟ فالكثیر من علماء االنثروبولوجیا (علم اإلنسان)
وعلماء الحضارات والتاریخ المعاصرین یقولون أن السحر ظھر قبل الدین، وبھذا ینسبون إلیھ
ظھور أصل المعتقدات الدینیة والمقدسات واآللھة والغیبیات، وھذه محاولة غیر مباشرة للتقلیل من
شأن األدیان وسحب البساط من تحتھا تتضمن في جوھرھا دعوة إلھمالھا باعتبارھا ولدت من
رحم السحر وشعوذتھ وترھاتھ. لذا سنناقش ھذه الفكرة الخطیرة ونرى مدى صوابھا عقلیًا وعلمیًا،
فإذا صّحت، فستكون ضربة قاصمة لألدیان وشرائعھا ودساتیرھا ولكل رموزھا التي اعتقد بھم

البشر على مدى تاریخ اإلنسان.
یالحظ المتتبع أن بدایة والدة فكرة (السحر أصل الدین) ترجع إلى عھد لیس ببعید، فمن خالل تتبع
آثارھا، یبدو أنھا بدأت من مشاھدات علماء األنثروبولوجیا والرحالة والمستكشفون ورجال العلم
والجنود خالل القرون القلیلة الماضیة ما كانت تتسم بھ تصرفات الشامان وسحرة القبائل البدائیة
التي اكتشفت من قبل الرحالة والمستكشفین في أنحاء متفرقة من شعوب األرض وما یتخللھا من
أفعال وحركات غریبة ورقصات مختلفة وصیاح وقرع طبول وما یرتدونھ ویصبغون بھ وجوھھم
وأجسادھم من ألوان مبتغین من وراء ذلك نتائج مادیة أو روحیة یأملون تحقیقھا. كل ذلك وغیره
كان لھ أثر مباشر في ظھور فكرة أصالة السحر عند رجال العلم بعدما لم یجدوا في معتقدات
القبائل البدائیة ما سبق وعرفوه من أنواع التعبد وطقوسھ التي اعتادوا رؤیتھا في كنائسھم
ومعابدھم. وما عزز ذلك االعتقاد، ما كان من تزامن ذیول أمر انتشار السحر والساحرات في
أوروبا خالل العصور المظلمة ومحاربة البابوات والكھنة لھم وما لحق ذلك من أشكال المحاكمات
الجائرة وعملیات الحرق والقتل التي مألت صفحات كتب التــاریخ األوربي بأبشع أنواع قصص

الظلم والتعدي والتعذیب التي راح ضحیتھا مئات األلوف من البشر األبریاء.



سبق وعلمنا أن اآلثار المادیة تعیش أعماًرا أطول بكثیر من أعمار اآلثار الروحیة، دلیل ذلك ما
تركھ القدماء من رسوم ونقوش وكتابات على األحجار والصخور، بینما ال نجد آثاًرا واضحة
لعباداتھم ومعتقداتھم إال المظنون منھا. من ھنا، قد یُعزى لذلك اعتقاد علماء األنثروبولوجیا أن ما
بقي من أحوال السحرة وتصرفاتھم عند القبائل البدائیة، إنما ھو األصل القدیم الذي نبعت عنھ

معتقدات األدیان، وھذا ما دفع بالعالم فریزر للقول:
- (لقد مر العالم من حیث العالقة بین االنسان والكون بثالث مراحل كبرى ھي مرحلة السحر ثم
مرحلة الدین وأخیًرا مرحلة العلم)[477]. وسانده األستاذ «دوركھایم» من خالل دراسة مستفیضة
لعالقة السحر بالدین في كتابھ «األشكال األولیة للحیاة الدینیة»، لیزید في التأكید أن السحر لیس إال
نوًعا ابتدائیًا من أنواع الدین[478]. كما نجد فتوحي رأیًا موافقًا آخر، فیقول أن جمیع العلوم

والفلسفة والفنون والدین إنما ظھرت من السحر:
- (وبدیھي أن النحت مثلھ مثل الدین والفنون البصریة األخرى انطلق من جذور سحریة وسرعان
ما تحول السحر إلى دین وبالتالي إلى فلسفة، لذلك فقد كانت أولى أشكال النحت تدور حول
الطواطم السحریة وآلھة العین الحارسة واآللھة األم… وبشكل عام بدأ فن النحت سكونیًا متأثًرا
إلى حد كبیر بإظھار الخشوع الدیني وتصویر اآللھة بطریقة تأنف المحاكاة وتبتعد عن المشابھة
البشریة، فالعیون واسعة واآلذان كبیرة إلى حد مبالغ بھ، وھنالك ثمة تشویھ متعمد في النِسب،

ویلوح علیھا جمیعًا وقار شدید ورصانة طاغیة)[479]. 
لكن النقطة التي لم یمر علیھا األساتذة الكرام، أن فكرة الفنون في حقیقتھا، ھي أمر معنوي استقبلھ
عقل الفنان بحواسھ المادیة، ففكر بھا ثم أعادھا إلى حواسھ لترجمتھا إلى أفعال على شكل رسوم
وأعمال فنیة مادیة ملموسة بعد تعقلھا وربط أجزاءھا واختمار فكرتھا. لذا ال بد أن كان ھناك
شخص ممیز تمتع بقوى معنویة عالیة استنبط من خالل موجودات الطبیعة، مبادئ أفكار معنویة
ترجمھا إلى ملموسات مادیة على شكل رسومات،ثم لقنھا لإلنسان، الذي بدأ یقلدھا ویمارسھا
ویستذوقھا. كما ال یستبعد أن كان الرسام األول ھو ذات اإللھ الذي امتلك قدرة على ابتكار فن
الرسم مثلما ابتكر غیره من اآللھة مختلف أنواع العلوم العصیّة، وھو الذي ترك مثل ھذه
الرسومات والنقوش والمنحوتات، وھذا لیس بأمر غریب طالما تمتليء كتب التاریخ والحضارات

بمنجزات وإبداعات اآللھة القدماء، إذا تذكرنا ما جاء في أول الفصل في قول األستاذ ولسن:
- (كان السحر عمال «مستحیال» على البشر من الناحیة العملیة، ألنھ كان موقوفا على اآللھة الذین

بھ خلقوا العالم).
نموذج لنقوش قدیمة تبرز قدرات اآللھة من خالل تصویر الجسد واألذن والعین بحجم كبیر داللة

على القدرات غیر العادیة
إن تبنّي فكرة والدة الدین من السحر، یوجب انطباقھا إجماًال على أي مجتمع من مجتمعات العالم
القدیم وال استثناء في ذلك، فمثلما وجدت آثار السحر لدى األفارقة واآلسیویین وقبائل الھنود الحمر
في األمریكیتین، كان ال بد لھا بالضرورة أن تتواجد عند شعوب أوروبا البدائیین القدماء فیما قبل
العصر المنیوي وما تاله من العصر الھلیني. إال أننا ال نجد للسحر أثًرا عندھم، ولم یخبرنا تاریخ



أوروبا القدیم عن أي نوع، أو جاء على ذكر مثل ھذه الممارسات السحریة في كتبھم. فمن المعلوم
أن شعوب االرض بمجملھا مرت بالعھود البدائیة والھمجیة ومارست تقریبًا ذات المعتقدات الدینیة
بمختلف أشكالھا وتدرجاتھا، والمفروض أن ینطبق ھذا التسلسل أیًضا على شعوب أوروبا. إال أننا
ال نجد ذكر موضوع السحر ال في زمن الحضارات الیونانیة وال اإلغریقیة وال ما قبلھا رغم أنھم
عبدوا اآللھة، ولم یتطرق لھا أو یأتي على ذكرھا عظماء فالسفتھم مثل سقراط وافالطون وأرسطو
وغیرھم، بل لم یعرف األوروبیین فنون السحر إال بعد اتصالھم بشعوب الشرق وخاصة أمة
الفرس، حیث أخذوا فكرتھ عنھم، دلیل ذلك اقتباسھم أصل كلمة السحر MAGIC ألول مرة من
المجوس، وفي ھذا داللة على أنھم لم یعرفوا السحر من قبل. فلو كان السحر ھو والد الدین،
فلألوربیین أدیان بدائیة قدیمة قبل ظھور فالسفة اإلغریق والیونان، والمفروض أن یترك لھ ذكر

في تاریخھم.
یؤید ذلك األستاذ العقاد بقولھ:

- (لم تزل سمعة الشرق عند الغربیین منذ القدم أنھ ھو مھبط األسرار العلویة وأنھ تعلم من خبر
السماء ما ال تعلمھ األمم الغربیة، وأن كھان الشرق سحرة یطلعون على الغیب وینفذون إلى بواطن
الدیانات، وكلمة السحر عندھم «Magic» منسوبة إلى المجوس، والسحر البابلي في كل لغة
مضرب المثل من الزمن القدیم إلى الزمن الحدیث، وتوقیت الزمن باألسابیع التي یسیطر كوكب
من الكواكب على كل یوم منھا تراث شرقي موغل في القدم، ال تزال بقایاه في التقویم األوربي من
أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب. فال عجب أن یأخذ القوم بھذا السحر ویسلموا ألبناء الشرق
بأخبار السماء وأسرارھا، ما دامت األرض في أیدیھم یحكمونھا كما یشاءون، ویجدون من الكھان

والسحرة من یبایعھم علیھا باسم السماء)[480].
یعود فریزر لیؤكد على أھمیة دور السحرة في تأسیس أعمدة كثیر من العلوم والفنون وحضارات

الشعوب، معتمًدا في استقراء جوھر فكرتھ على مشاھدات حّسیة، قال:
- (إن وجود ھذه الطبقة من الرجال «السحرة» في أول األمر كان بوجھ عام فائدة ال تقدر بالنسبة
لالنسانیة، فھم السلف المباشر لیس ألطبائنا وجراحینا فحسب، بل وأیضا لباحثینا ومكتشفینا في كل
فرع من فروع العلوم الطبیعیة. لقد بدءوا العمل الذي استمر فیھ خلفاؤھم في العصور التالیة،

ووصلوا إلى نتائج باھرة نافعة)[481]. ثم یستطرد:

- (یمھد السحر الطریق بشكل مباشر لظھور العلم ومن ھنا أدت الخیمیا[482] إلى ظھور علم
الكیمیاء)[483].

وھذه نقطة غایة في األھمیة حینما یُربَط السحر بعلم الخیمیا. فلو تعمقنا في تتبع جذور ھذا العلم،
سنجده في بدایتھ وأول ظھوره علًما معنویًا، أي أنھ ابتدأ كفكرة في العقل، وطالما ثبت وجود
الفاصل الحّدي المعیق بین المادیات والمعنویات عند البشر، وأن قوة عقولھم عاجزة عن اختراق
حاجز المعنویات إال بقوى أفكار معنویة. لذلك یكون علم الخیمیا، مثلھ مثل بقیة العلوم األخرى
عصی�ا على االنبثاق في العقل المعنوي البشري. من ھنا ال بد أن من أوجده، كان رجًال ذا قدرات



فوقیة معنویة «إلھ/نبي»، ومن ثم اقتبسھا البشر وتعلموھا منھ، وكان في مقدمتھم اإلنسان
«الساحر»، فتعلّم كیف یتحكم بنتائج خلط المواد الكیمیاویة وتفاعالتھا ویُبھر عامة الناس بھا، مما
دفع بھم للظن أنھ یمارس سحًرا، وھو في حقیقة أمره یمارس علًما. دلیل ذلك إن فكرة (اإلكسیر)
أي تحویل المعادن الرخیصة (الخسیسة) إلى معدن الذھب، ھي فكرة معنویة قدیمة انتشرت بین
شعوب الشرق األوسط ومن المحال أن تخطر على ذھن اإلنسان البدائي القدیم بأي حال من
األحوال، فھي فكرة تقارب في مفھومھا «الخرافة»، لكنھا كانت موجودة عند قدماء شعوب الشرق
األوسط مثل الفرس والعراقیین الذین اشتھرت أرضھم بظھور اآللھة واألنبیاء قدیًما، وبذل كثیر
من قدمائھم الغالي والنفیس في سبیل تحقیقھا ـ ومثل ھذا العلم یدخل تحت باب علم السیمیا والخیمیا
ـ وكان ینصب جلَّ اھتمام الخیمیائیین في قدیم الزمان على تحقیق ھذا الھدف، حتى لنجد لھ مؤلفات
قدیمة كثیرة، والى زمن قریب كان الدراویش یحملون معھم كتبھم وأدواتھم ومعداتھم ویجولون في
كل مكان یبحثون لیل نھار عن أولیات مواده الكیمیاویة لتحویل المعادن الرخیصة إلى ذھب. من
ھنا كانت فكرة اإلكسیر فكرة معنویة ظھرت في حقیقتھا من علم الخیمیا، وطالما الفكرة والعلم
معنویان، لذا ال بد أن جاءا من معلم فوقي لھ فكر میتافیزیقي نظًرا إلعجازیة الفكرة. وبذلك فمن
المحتم أن كان مصدرھما آلھة أو نبي أو رائي أو شامان قدیم التصال عقولھم بالعالم المعنوي.
وطالما كان جوھر مھام األنبیاء ھي مھام دینیة إصالحیة، لذلك كان أصل السحر الذي انبثق من
الخیمیا ذا أساس دیني بدأ بمحاوالت علمیة خیمیاویة نتجت عن تجاربھ أمور جانبیة ثانویة[484]
استغلھا السحرة في إبھار عقول العامة خاصة وھم في األصل رجال أقرب في اختصاصھم إلى
األدیان واألنبیاء. وھذا یذكرنا بتھمة السحر اللصیقة باألنبیاء، لما لھم من مصادر علوم فوقیة عجز

عنھا عامة البشر. 
في المقابل نجد الفیلسوف دیورانت، یخالف آراء األساتذة السابقین، حیث ینسب كثیر من العلوم إلى
السحر، بینما ینسب ظھور الفنون إلى كھنة الدین، ومن ثم ینسب أصل العلوم المادیة إلى كھنة

األدیان. قال:
- (وعلى ھذا النحو كان السحر ھو الذي أنشأ لنا الطبیب والصیدلي، وعالم المعادن، وعالم
الفلك… والكاھن ھو الذي لقّن الناس بدایة التعلیم والتھذیب، وكان بمثابة المستودع وأداة التوصیل
بالنسبة للتراث الثقافي اإلنساني المتزاید؛ كما أصبح الفعل الفعال الذي أعان الدین على تغذیة

الفنون)[485].
أما المفكر محمد ریاض فینسب الكثیر من أنواع الفنون إلى الدین والمعبد ورجالھ، فیقول:

- (واألوجھ الدینیة التي تُعالَج فنیًا كثیرة؛ فاألساطیر ال تُقَص كتاریخ وإنما كشعر ونثر رفیع،
واألدعیة والصلوات واألناشید الدینیة واألذكار ال تُقرأ، بل تُرتل وتُنشد وتُصاغ صیاغة شــعریة أو
قریبة من ذلك. وال تُنفذ الرقصات السحریة الدینیة تنفیذًا آلیًا، بل تقترن بكثیر من اإلیقاع والتلوین،
واألقنعة الطقسیة تنم عن المھارة أو العبقریة الفنیة للصانع. ویبدو أن اإلجادة الفنیة للطقوس
المختلفة: شعر، وأناشید، وموسیقى، ورقص، وإیقاع، وأمتعة، ومالبس… الخ. تجعل لھذه

الطقوس جاذبیة خاصة، وتؤثر على تعمیق إیمان الممارسین لعقیدتھم)[486] ویستطرد القول:



- (إن العالقة بین الدین والفنون عند المجتمعات البسیطة عالقة قویة؛ مما حدا ببعض اإلثنولوجیین
إلى اعتبار أصول الفن نابعة من المجال الدیني والسحري عامة، السیما أنھ كان یعتقد أن رسوم
الحیوانات المختلفة التي تعود إلى العصر الحجري القدیم األعلى كانت تخدم أغراًضا سحریة،
وكذلك كانت التماثیل التي یرسمھا سكان ھذه الحضارات تخدم أغراًضا سحریة باعتبار أنھا كانت
أصناًما Fetish للعرافة والتنبؤ أو أن بھا قوى خارقة. كذلك فإن عدًدا كبیًرا من الفنون في
المجتمعات المعاصرة تخدم أغراًضا دینیة، وبالرغم من صحة ھذا، فإن الدین لم یكن وحده منبع

الفنون في حاالت كثیرة)[487].
بالعودة إلى فكرة بدایة تسلسل ظھور البشر وكیف كان مستوى جھالتھم وھمجیتھم عندما لم یكونوا
یعلمون عن دنیاھم وأحوالھم وأمر وجودھم شیئًا، وعاجزون عن استعمال عقولھم الخالیة الكتساب
أي معلومات مادیة بسیطة، وكیف كانوا یقضون حیاتھم بالتعامل الساذج مع عالم الطبیعة، وما كان
من أمر استعانتھم بالشخصیات الممیزة في أول ظھورھم للمحافظة على حیاتھم؛ كل ذلك یؤكد
عجز اإلنسان البدائي في االعتماد على ذاتھ في تمشیة أمور حیاتھ الطبیعیة وعجزه عن االرتقاء

لنیل أفكار معنویة. یؤید ذلك ما جاء علیھ األستاذ الماجدي بقولھ:
- (لم یعد ھناك شك في أن تالزم الجوانب الروحیة مع الجوانب المادیة لإلنسان كان وما زال
السبب الرئیس في التبدالت النوعیة التي شھدھا اإلنسان منذ فجر التاریخ وحتى یومنا ھذا. وإذا
كانت منظومة السحر والعرافة واألسطورة والدین تشكل الجانب الروحي، فإن الطب والفلك
والكیمیاء تشكل بدایات العلم وھو یفحص االنسان والكون واألشیاء، وكانت تالزمھما أمًرا ال مفر

منھ ألن االنسان كان یرى العلم ویتصل بھ بروحھ ال بحواسھ فقط)[488].
بمرور الوقت وتعاقب األجیال وتجدد ظھور شرائح الممیزون أو اآللھة/األنبیاء في كل مكان،
ولعدم مقدرة اإلنسان البدائي القدیم على التمییز بین قوى رجال الكھنة المكتسبة وبین قوى اآللھة
واألنبیاء اللّدنیّة، ظھر لدیھ الخلط بین مھام الشریحتین بعدما بدأت سلطة الكھنة والسحرة تنمو
باعتبارھم طبقة القیادة الثانیة خالل فترات وفاة اآللھة واألنبیاء[489]. وحینما بدأت عملیة
استمرار توالي تبدل تعالیم األنبیاء وتطورھا المتعاقب تسلخ ھیمنة كھنة األدیان السابقة وتنزع
عنھم ھالة التبجیل، فما كان منھم للسعي في المحافظة على مصالحھم إال اللجوء لشتى الوسائل
الملتویة ومن ضمنھا استغالل مكتسابتھم العلمیة الستمرار سلطتھم ومصالحھم ـ لذلك انحرفوا نحو
ممارسة السحر والعلوم الزائفة. وبھذا یكون أصل السحر وعلومھ قد جاء من علوم اإللھ/النبي،
ألن أصل مصطلح كلمة السحر في مبدأه كان للداللة على رجل الدین القدیم، لكونھ كان كاھنًا
متفوقًا في علومھ، وھو الذي علّم الناس سبل التعبد وحفظ األدعیة وقراءة التعاویذ الطاردة لألرواح
الشریرة، إضافة لتعلیمھم أشكال الرقص المقدس ومعالجة مرضاھم وتطبیبھم واالھتمام بدفن
موتاھم وأمور أخرى. فطالما كان الساحر یستعین بنسبة محددة من العلوم المكتسبة الستعمالھا
كرأس مال في عملھ ـ مھما كان مستوى معارفھ بسیًطا ـ فھي تبقى علوًما متفوقة على عامة
الناس، فلو لم یكن قد تعلمھا بالممارسة أو التقلید من اآللھة، لما استطاع ممارستھا الحقًا، فمسألة

استنباط فكرة معنویة باكرة، ھو أمر مستحیل على عقل الساحر خاصة البدائیین األوائل منھم.  

ّ ّ



سبق وعلمنا أن علوم البشر ھي علوم إكتسابیة، وأن التعلّم یأتي من المعلّم (الوالدین والعائلة
والمجتمع.. الخ)، ومن خالل ھذا التسلسل یكون من المفروض أن البدائي األول قد اكتسب علومھ
بالعقل بعدما ینقطع ھذا التسلسل عند االنسان األول، لكنا علمنا أن العقل البشري عاجز عن االبداع
أو اإلتیان بمعلومات جدیدة أو أفكار مستحدثة دون تعلّمھا من آخرین خاصة عند الھمج والبدائیین
األوائل؛ ولوال التعلّم، لما احتاج البشر كل ھذه الجیوش من المعلمین والمدرسین وقالع المدارس
وتالل الكتب واألسفار التي مألت المكتبات، ولما تمكن في كبره من تعلیم نفسھ وغیره، ألن
المفھوم العام لكلمة العلم، ھو كل ما یتعلمھ االنسان ویكتسبھ من معارف منذ نعومة أظفاره حتى
مماتھ، وذلك ال یقتصر فقط على مراحل دراسیة أو جامعیة محددة، فحتى تعلّم الطفل ألولى مبادئ
الحیاة أو التلقین والتربیة یعتبر نوًعا من العلوم. وھكذا لو تتبعنا تتسلسل حلقة التعلّم رجوًعا،
لوجدنا اتصالھا بالمعلّم األول «اآلباء والشیوخ والشخصیات والشامان» قبل عشرات األلوف من
السنین. لذا یعود تسلسل ھذا الخزین المعرفي في نھایتھ إلى مرحلة األزمان البدائیة األولى. فال
تفسیر منطقي عقالني لكیفیة تعلّم االنسان صاحب العقل البدائي البكر، إال بتقبل ما دأبت األدیان
على تكرار اعالنھ بأن المعلم األول، ھو «اإلنسان الممیز»، الذي تعلم من قوة فوقیة میتافیزیائیة
غیبیة غیر منظورة اتصلت بھ عن طریق الرؤى أو األحالم أو الوحي، فأمدتھ بقدر مقدور من
خزین علومھا تناسب مع مستوى مجتمعھ؛ وبذا تكون اآللھة والرائین والطواطم والتابوھات
واآلباء أثناء حیاتھا، ھم الخمیرة المبدئیة األولى لذخیرة علوم البشر؛ وھكذا استمر الحال حتى
مجيء مرحلة ظھور األدیان التوحیدیة في بدایة العصر الحجري الحدیث قبل حدود عشرة ألف
سنة من المیالد ومن ثم ظھور األدیان العالمیة الكبرى. من ھذا یتضح طریقة ظھور ونضوج
مرحلة الوعي وقوة التفكیر في البدء البعید عند اإلنسان األول والتي یعجز العقل البشري عن
اختراق تاریخھا القدیم، وكذلك استحالة معرفة طریقة التواصل بین القوى الغیبیة العلیا مع األنبیاء

التي قدمت علوًما متنوعة للبشر.
من العلوم المرتبطة بالسحر والساحر في قدیم األزمنة، علوم التنجیم والطب والصیدلة والكیمیاء،
وألن العلم والتعلم كان مقصوًرا على الكھنة والسحرة ومحرم على عامة الناس، وبسبب بدائیة
علوم ھؤالء، فقد كانوا یجھلون ما یعرف الیوم عن أمر المكروبات والفایروسات والجراثیم المسببة
لألمراض، لذلك ال غرو أن اطلقوا علیھا مسمیات دینیة مختلفة مثل الجن والعفاریت والشیاطین
واألرواح الشریرة[490]، فلقد كان اإلعتقاد قدیًما بنوعین من األمراض، جسدیة ونفسیة، تستند
األولى في معالجة أمراض الجسد على أدویة مادیة بسیطة، بینما تستند األمراض النفسیة على
قراءة التعاویذ وتردید كلمات الدین واالستعانة بأداء الصالة لطرد األرواح الشریرة، وبذلك أخذ فن
السحر طریقھ بین الطریقتین المادیة والمعنویة، ومن ھنا تطورت الممارسات السحریة بالتدریج
مع مرور الوقت معتمدة على ما تعلمھ الكھنة والسحرة من أنواع العالجات الغریبة واألدویة
البسیطة (كیمیاء أولیة). وألن الساحر والكاھن كانا یشغالن مھنة الحانوتي والمعلّم والطبیب
والبیطري والممرض وینصحان بما یلزم لشفاء األجساد ورعایتھا، وبعدما كانت القراءة والكتابة
مقتصرة علیھما في المعابد، كل ذلك أدى إلى رسم ھالة من التقدیس علیھما وبالتالي تبوئھما لمكانة
اجتماعیة میزتھما عن غیرھما ووضعت مقالید السلطة بالتدریج بین أیدیھما[491]. فظنَّ البدائیون
أن ما یفعلھ السحرة والكھنة ھي أمور خارقة لقوانین الطبیعة بعد مشاھدة نجاع أدویتھم في شفاء



المرضى وطقوسھم العجیبة وأزیاءھم الممیزة وأداءھم ألمور غریبة یعجزون عن مجاراتھا،
وظنوا أن الساحر إما أن یكون إلھ مثل غیره من اآللھات أو متصل بغیبیات السماء أو لھ قدرات
فوقیة خاصة. یؤید ذلك ما قالھ الفیلسوف دیورانت عن أدوار السحرة والكھنة والعرافین في تعلیم

الشعوب وتربیتھم والمحافظة على تراثھم حینما قال:
- (وھو «الكاھن» الذي لقّن الناس بدایة التعلیم والتھذیب، وكان بمثابة المستودع وأداة التوصیل

بالنسبة للتراث الثقافي االنساني المتزاید)[492].
كما یذكر فریزر:

- (إن السحر استطاع من ناحیة أخرى أن یمھد الطریق لظھور العلم. فسوف نجد أنفسنا مضطرین
لالعتراف بأنھ إذا كان الفن األسود قد تسبب في كثیر من الشر واألذى، فإنھ كان مصدر كثیر من
الخیر أیضا)[493] إن مثل ھذا الرأي، ال یجزم بتقدم السحر على الدین بقدر ما یوضح أحوال
ومعتقدات القبائل البدائیة قبل زمن لیس ببعید، بعدما تخللتھا لعھود طویلة تطورات ال یمكن الجزم
بماھیتھا ومقدار تأثیرھا على العقول والتصرفات، وكل ما في األمر إنھا أعطت بشكل من األشكال
صورة لمعتقدات القبائل عن آخر مرحلة من مراحل الممارسات الدینیة والسحریة التي شاھدھا

واطلع علیھا اإلنسان الحدیث. 
عند البحث عن أسبقیة ظھور إحدى الشریحتین قبل األخرى ـ الكاھن أم الساحر ـ یلزمنا العودة إلى
أصل علومھما، وطالما كانا بشًرا عادیین اتخذا الكھانة والسحر مھنتین لھما، إذا ال بد أن یكون
لعلومھما مصدًرا أولیًا، وطالما أثبتنا عجز االنسان عن كسب معارفھ إال من معلّم، إذن ال بد أن
یكون أول كاھن وأول ساحر قد تعلم من شخص ما، وبما أنھما معًا من أتباع اآللھة (األنبیاء)، فمن
البدیھي أن یكونا قد تعلما من نبي. وھذا یثبت أن أصل مصدر علوم الكاھن والساحر قد جاء من
مصدر فوقي. كما أنھ البد ان یكون أحدھما قد سبق اآلخر في ظھوره، وھو األصل، بینما الثاني
ھو الفرع، وبما أن أصل ظھور العقائد واألدیان یأتي من الرجل الممیز (النبي)، إذ ال عقیدة
معنویة إال من نبي، فبالضرورة یكون ظھور كاھن الدین سابق لظھور الساحر، ألنھ ھو أول تلمیذ
لألنبیاء، بینما یبقى الساحر ھو األبعد مكانًا، لكن وبمرور الوقت ودخول الخرافات في أمور الدین،
یتحول الكاھن نحو سبل الخداع والسحر للمحافظة على مورد رزقھ. فالكاھن والساحر كالھما
یمتلكان قدرات بشریة عادیة ولیس باستطاعتھما استجالب علوم الغیبیات دون االستعانة بالمصدر
والمنبع الحقیقي (النبي)، وھذا یوضح حاجتھما معًا لمن یعلّمھما، حیث ال قدرة لھما في الحصول
على التعلیم إال عن طریق من لھ قدرة غیبیة متصلة بالفوقیات أسمى منھما روحیًا؛ وھنا تظھر
نقطة مھمة أخرى، إذ ال بد أن تكون غایة علوم الكاھن في البدء ھي خیر محض لفائدة البشر
وتعلیمھم، باعتبارھا علوم مكتسبة من قدرات فوقیة لألنبیاء تتفق مع أھداف ھندسة الكون وطبیعة
المحبة التي تتحكم بجمیع موجوداتھ، حیث ال یصدر عن المربي العلوي إال الخیر المطلق. لكن ما
یحصل ھو أن ھذه العلوم ما أن تدخل عقول الطبقة الثانیة (الكاھن أو الساحر) أو عقول الطبقة
الثالثة (عموم العامة) حتى تمتزج تدریجیًا برغبات النفس البشریة وشوائبھا، فتتحول تلقائیًا لتلبیة
رغبات الجسد المادي ومتطلباتھ المتعلقة أساًسا بشؤون الحیاة المادیة من طعام وشراب ورغبات
جسدیة أخرى، حینھا تتلوث تعالیم األدیان ومبادئھا وتفقد بالتدریج نقاوتھا وأصالتھا، وھذا سّر



تجدد ظھور العقائد واألدیان واستمرار ظھورھا. وحینما یستمر الكاھن في التعامل مع نتائج أفكاره
الخاصة ابتغاء منافعھ الشخصیة، یبتعد عن حقیقة مھمتھ في خیر الصالح العام، ساعتھا یلجأ إلى

التحایل والمخاتلة والغش والكذب والخداع لیتحول إلى ساحر مشعوذ.
أما ما یجب التوقف عنده في قول فریزر، أن:

- (العقیدة الدینیة نشأت من فطرة اإلنسان)، ثم یعلل ذلك مستنًدا على وجود (فطرة اإلنسان بما فیھا
من تساءل ال ینقطع وخوف وقلق وأمل وشعور بالعزلة).

فبعدما علمنا خلو جوھر اإلنسان البدائي األول قبل ظھور مرحلة الوعي، من أیة دوافع معنویة
تجعلھ یتساءل عن حقائق األشیاء أو الشعور بالخوف والقلق من أحداث الطبیعة ومن الموت،
وطالما لم یمتلك معلومات معرفیة حینما كان یمشي عاریًا یصارع مخلوقات الطبیعة وموجوداتھا.
فمسألة شعوره بالعزلة، ھو أمر متعلق بحالة الفرد االجتماعیة؛ وطالما عاش اإلنسان البدائي فریًدا
كالوحوش، فھو بالضرورة لم یشعر بالوحدة واإلنعزال، ألنھ لم یسبق لھ أن مارس حیاة اجتماعیة،
فمشاعر الوحدانیة ظھرت بعدما عرف معنى االتصال والتواصل والمعاشرة مع غیره من بقیة
البشر والتقى بشبیھھ ووجد في عملیة التواصل االجتماعي فائدة ومتعة، عندھا شعر بأھمیة أن
یكون جزًءا من مجتمع، وحینھا ظھرت لدیھ رغبة التواصل واالتحاد والتقرب واللقاء، مثلھ في
ذلك مثل طیر ولد في قفص، فھو ال یعرف معنى الطیران وال الحریة وال معنى التواصل إال بعد
ممارستھا؛ وكما ذكر أفالطون مثال السجین الذي عاش طوال حیاتھ داخل كھف مظلم ثم خرج
لمواجھة الشمس، فسرعان ما عاد مفضًال الظلمات على النور بسبب تعوده علیھا. وكما ھو حال
طفل یولد في زنزانة والدتھ، فھو ال یعرف عالًما اجتماعیًا غیر محیط زنزانتھ، وال یشتاق
للتواصل االجتماعي العام وال یشعر بضرورة ممارستھ. لذا فإن افتراض امتالك االنسان لھذه
الفطرة ھو أمر بحاجة إلى إعادة نظر، وینسحب ھذا النفي على احتمالیة وجود فطرة «العقیدة

الدینیة» لدى االنسان البدائي بالضرورة.
وأخیًرا ینقل الفیلسوف دیورانت عن المفكر فریزر قولھ:

- (فلو لم یجد الناس بینھم كاھنًا لخلقوه ألنفسھم خلقًا)[494]! فبعدما علمنا عجز العقل البشري عن
اإلبداع واإلختراع إال بوجود معلم یسقیھ قطرات ماء العلم بما یتوافق مع مقدار تحمل قدراتھ
العقلیة، كما یُغذى الطفل بالحلیب والسوائل ویُبعد عن األغذیة القاسیة، كذلك كان حال االنسان
البدائي بتلك البساطة العقلیة قبل امتالكھ لقوة الوعي، إذ لیس باستطاعتھ إیجاد أو اختراع شخصیة
كاھن أو ساحر أو آلھة لتعلیمھ الدین والعقیدة وبقیة أمور الحیاة، طالما كان الجمیع بذات المستوى
العقلي البدائي ولم تظھر للعلن بعد في األساس فكرة األدیان والغیبیات، فالعقل الھمجي عاجز عن
مثل ھذا اإلبداع العقلي واإلجتماعي. لذلك كان البد من ظھور شخصیة أدركت الحاجة االجتماعیة
لربط األفكار المعنویة بالموجودات الطبیعیة لتلبیة المتطلبات اإلجتماعیة، فكان ال بد من ظھور
اآلباء واألجداد الممیزون واآللھة بدًءا، ثم من بعدھا ظھور فكرة العقیدة والدین بمستواھا البسیط؛
وھذا ما أوجد بالضرورة فكرة ظھور طبقة الكھنة والسحرة المقلدین للشخصیة الممیزة حتى تستمر
عملیة تعلیم الدین والعقیدة والطقوس وأمور الحیاة لألتباع؛ فالبشر عاجزون عن خلق مھنة الكاھن

أو الساحر طالما لم یكن ھناك نبي مؤسس لعقیدة دینیة معنویة. 



إن عقلیة االنسان البدائي عاجزة عن استنباط أفكار بكریة دون االستعانة بالحواس الخمس، وبما أن
تعامل ھذه الحواس یقتصر على موجودات الطبیعة المادیة فقط، وبما أن الطبیعة البدائیة البكر
كانت خالیة من العلوم، لذلك كان ال بد من ناقل ُملھم أول للمعلومات المعنویة إلى عقل اإلنسان
البدائي، خاصة وأن أصل أفكار العلوم الطبیعیة في حقیقتھا، ھي معنویة، جاءت من معلم ممیز
نقلھا بالكالم المبسط من عالم المعنویات إلى عقل البشر المعنوي عن طریق التنبؤ واإللھامات
والمنامات والرؤى. وھذا جواب لمن یقللون من شأن دور اآللھات واألنبیاء في تقدم المجتمعات

ورقي الحضارات البشریة وتفجر علومھا.
سبق وأثبتنا أن اإللھ/النبي ھو من ترك مجاًال ومھد لظھور شریحة الكھنة والسحرة (التالمیذ)
لیستمروا في تعلیم الناس في مختلف البقاع مبادئ علوم دینھ وطقوسھا بعد رحیلھ، فالحاجة
االجتماعیة لشرعیة الكھنة وأدوارھم عند األمم القدیمة كانت ضرورة ملحة، كما كان الحال الحقًا
مع ضرورة وجود طبقة الرق والعبید كضرورة إنتاج اقتصادیة. من ھذا ال یمكن القول أن حرفة
الكھانة والسحر ھي نوع من الدجل وألعاب خداع البصر بالمطلق ـ على األقل في األزمنة القدیمة ـ
فلقد ثبت أن كبار العلماء المعاصرین یتفقون على أن الكھنة والسحرة والعرافین كان لھم دور كبیر
في تعلیم شعوبھم وتھذیبھم، وعن طریقھم وصلنا أصل العلوم ومبادئ المعارف. فإذا علمنا أن
حضارات الجماعات القدیمة كانت بدائیة جًدا، أدركنا نسبیة علو وسمو مستویات السحرة والكھنة

المعرفیة ومدى مساھماتھم في رقي شعوبھم.
یقول األستاذ كلشكوف عن وظائف الكھنة في الزمن البابلي:

- (كان «ایساجیل كیني اوبیب»، واعًظا. والواعظ ھو الكاھن الذي ال تنحصر حیاتھ ونشاطھ في
داخل ھذا المعبد أو ذاك، بل یكون على صلة دائمة مع الناس من مختلف الفئات االجتماعیة.
فمھامھ المتنوعة تفرض علیھ أن یتنقل من بیت إلى آخر، لعیادة المرضى واألشخاص الذین ألمت
بھم المحن. كانت دائرة نشاط الوعاظ واسعة جًدا، إذ كان أحدھم یقوم بدور المطبب، مستعینًا
بالطالسم والحروز والتراتیل لطرد «شیطان» المرض، وكان غالبًا ما یقوم بھذه المھمة برفقة
الطبیب، ویداوي األسنان، ویلتمس لزبائنھ األحالم السعیدة، ویكافح الشر والرذیلة، ویؤدي الطقوس
الدوریة التي تضمن الصحة الدائمة للعائلة المالكة. أما في المعبد فإن مھمة الواعظ تنحصر في
إنارة ھیاكل اآللھة وتأدیة الطقوس، وتنظیف األرض المعدة لدفن الموتى مع أمتعتھم خالل مراسیم

الدفن)[495].
ما یلفت االنتباه ھنا، تعبیر «شیطان المرض»، فطالما كان القدماء یجھلون أسباب األمراض
العقلیة والنفسیة واألمراض الجسدیة، بسبب عدم معرفة مفھوم النظافة وأھمیتھا وانتشار األوساخ
والمیاه الملوثة وإنعدام المعقمات، وبما أنھم لم یعرفوا شیئًا عن الفایروسات والمیكروبات والجراثیم
ولم یشاھدوا من آثارھا إال حاالت السقم والضعف والموت الظاھرة، وإرواًء لظمأ فضولھم التقاء
أخطار ھذه االمراض، اطلقت اآللھة القدیمة إسم «شیطان» أو «آلھات شریرة» على ھذه
األمراض عموًما. من ھنا تسلسلت معرفة البشر لھذا المخلوق الوھمي «الشیطان» وبدأ التعامل
معھ بالطرق السحریة رغم عدم وجوده فعلیًا، دفعھم لذلك ما یشاھدون من آثار مؤذیة على

المرضى وطریحي الفراش والموتى.



كما نجد أیًضا تأییًدا لفكرة «شیطان المرض» في كتاب «طب وسحر» للدكتور بول، ینقلھا عن
التراث الفرعوني في مجال الطب، فیقول:

- (السالم علیك یا حورس یا أیھا الموجود في بلد المئات یا حاد القرنین، یا بالغ الھدف، إني
قصدتك ألمدح جمالك.. أال فلتقض على الشیطان الذي یتملك جسدي..).

وورد أیًضا عن طرق الوقایة من األمراض المعنویة والنفسیة وسبل انتشارھا في أزمان الفراعنة:
- (أغربوا یا شیاطین المرض، لن یصیبني الھواء… إنني حورس الذي یمضي في طریقھ أمام

سخمت.. أنا ابن بستیت الوحید، ولن أموت بسببك)[496].
كان على الساحر قدیًما أن یتعلّم فنون مھنتھ ودقائق أسالیبھا حتى یبدأ بممارستھا وتطبیقھا، وبدون
التعلّم المسبق سیكون عاجًزا عن مزاولتھا. فالسحر نوع من أنواع العلوم التي امتاز بھا الكاھن أو
رجل الدین القدیم الختصاصھ بمعرفة طرق تأدیة الشعائر الدینیة وحفظ أدعیتھا وطرق تردیدھا
والخبرة المتوارثة عن اآللھة/األنبیاء لمعرفتھا بأدویة األمراض وعالجاتھا المستمدة من األشجار
وأوراقھا وفواكھھا ومنتجات الحیوانات والمعادن واألحماض. وطالما ثبت أن لكل متعلم معلّم، وال
مجال لالنسان في دخول باب المعرفة إال بالتعلّم، لذا تكون النتیجة أن الساحر قد تعلم ممن ھو أقدر
وأكثر علًما منھ. وبھذا یكون (المعلّم أو النبي) ھو صاحب العلم والتعلیم األول، نقلھ بالتقلید
والتلقین والممارسة إلى تالمذتھ (الكھنة) ممن إمتازوا عن غیرھم بمواھبھم العقلیة والروحیة
وقدرتھم على التعلم واالكتساب، فحملوا أسماء وألقاب قدیمة تغیرت فیما بعد إلى كھنة أو سحرة

المتالكھم علوًما خفیة مكتسبة أثارت تعجب الناس واستغرابھم.
لذا فإن فكرة أسبقیة السحر على األدیان وكونھ الممھد لھا، فكرة غیر صحیحة اذا أخذنا بنظر
االعتبار عجز االنسان (الساحر) على التعلم بدون معلم، حیث ال بد لھ من تعلّم فنون السحر

وأسالیبھا مسبقًا. وطالما ارتبط السحر بعملیة التعلّم، فال بد أن یكون ھناك من علّم الساحر.

إن ما امتازت بھ اآللھة والسحرة والمتنبئین والشامان من علوم فوقیة[497]، خلق نوعا من
التعجب والذھول لدى بسطاء العامة دفعھم الختیار أسماء ممیزة لمقاماتھم تتفق مع لغاتھم القدیمة،
ثم تدرج تداول ھذه األسماء في التغییر والتطور حتى وصلنا ما استعمل في آخر مراحلھا؛ لكن
صفة الساحر بقیت كما كانت تستعمل قدیما، فبمجرد سماعھا، یخطر على الذھن خفة الید والشعوذة
واستغفال البسطاء والبلورة الزجاجیة وأدخنة البخور وضرب الطبول والرقص الھمجي واألصباغ
والمالبس الغریبة الممیزة وما إلى ذلك. لكن من ذا الذي باستطاعتھ نفي أو ربط كل ھذه األمور
بطریقة تطبیق تعالیم األدیان البدائیة وما كان من فوائدھا للبشر؟ لقد اختفى كل ذلك في عمق

الزمان ولم یعد باإلمكان التحقق منھ ولم یتبق أمامنا إال اإلستنتاجات العقلیة. 
یزید فریزر في التأكید على دور السحرة القدماء، حیث ینسب لھم ظھور مدارج بدایات العلم
وأوائلھ وأنھم كانوا معلمون ساھموا في نقل الحضارات وتقدمھا، بل ویزید في نسبة فضل ظھور

فكرتي الحریة والحق لھم، وھذا أمر ال ریب فیھ. قال:



- (فإذا تذكرنا بعد ذلك أن السحر استطاع من ناحیة أخرى أن یمھد الطریق لظھور العلم، فسوف
نجد أنفسنا مضطرین لالعتراف بأنھ أفلح بعد ذلك في أن ینجب الحریة والحق)[498]. عندما
یذكر فریزر أن الساحر یعتمد في أصل منھجھ على قوانین طبیعیة ثابتة استطاع ادراكھا وفھمھا
أكثر من غیره، فھو یؤكد استعمالھ لقوة العقل والعلم في تعلّم شؤون السحر، فبغیر التعلّم ال یمكنھ
ممارسة السحر، ألنھا مھنة وحرفة مثل باقي الحرف ال بد من تعلّم أسرارھا وخفایاھا باستعمال
قوة العقل وبقیة حواس الجسد. وھذا ما یعیدنا دائما إلى نظریة المعلم األول (النبي) وأن الساحر

ھو في األصل مجرد تلمیذ انحرف عن حقائق تعالیم األنبیاء.
ثم یكمل القول:

- (وعلى ھذا األساس فإن التصور األساسي للسحر یشبھ تصور العلم الحدیث، إذ یرتكز النسق كلھ
على االیمان بانتظام الطبیعة وإطرادھا، فالساحر ال یشك إطالقًا في أن نفس العلل سوف تنتج دائًما
نفس المعلوالت)[499]. ما یستخلص من ذلك أن الساحر قد َعِلَم مسبقًا أن لكل علة معلول ولكل

نتیجة سبب، وھذا ال یمكن استنتاجھ والتوصل الیھ إال من خالل العلم والتعلّم المسبق. 
ورغم أن فریزر قال بأسبقیة السحر على الدین:

- (والواقع أن دراسة األفكار األساسیة في السحر والدین تبین في المحل األول أن السحر أقدم من
الدین في تاریخ االنسانیة)[500]. نجد بین العلماء من خالفھ الرأي بعد التعمق في دراسة أحوال

ذات القبائل االسترالیة التي استند علیھا فریزر في تقدیم فكرتھ، لكنھم قالوا بنتیجة مخالفة:
- (ویرى كل من ھوبیر وموس أن طقوس intichiuma لقبائل أرونتا في أسترالیا، والتي نفى
عنھا فریزر أي صفة دینیة، تنبع بوضوح من المقدس الدیني من خالل اإلشارة إلى األجناس

واألسالف الطوطمیة)[501].
قد یعترض البعض في القول:

- إن اآللھة/األنبیاء لم یقدموا مخترعات تقنیة ساھمت في تطور البشریة مادیًا أو اقتصادیًا أو
علمیًا، لذلك فلیس من المقبول نسبة ظھور العلوم والمخترعات الیھم دون أدلة مادیة واضحة.
یدفعنا جواب ھذا الرأي للعودة إلى اإلنسان البدائي األول، حینما لم یكن یفقھ من عالم الطبیعة شیئًا،
دلیل ذلك بقاءه على حالة البدائیة لمالیین السنین، وطالما أن كل ما حصل علیھ البدائي من علوم
كان في األصل من األدیان والعقائد األولیة التي جاءت بھا اآللھة، علمنا بالضرورة إن كل ما ظھر
فیما بعد من مخترعات وعلوم ونظریات كانت في أصل جوھرھا من تلك التعالیم البدائیة األولیة
القدیمة وتدرج مستویاتھا، إذ ال یوجد سبب علمي معقول یدفع ذلك الھمجي لیفكر بترك التعامل مع
موجودات الطبیعة من أشجار وصخور ومیاه والتحول إلى مرحلة اإلبداع واإلختراع المعنوي،
فھو ال یعرف كیف یتأمل أو یفكر لینتقل من المعلوم المادي إلى المجھول المعنوي. كما سبق

وأثبتنا ذلك في فصل (نظریة المعلم).
ثم إذا تفحصنا تاریخ حیاة أي فیلسوف أو حكیم في مراحل علومھ النھائیة وھو على قمة جبل
المعرفة، نجده قد ابتدأ سبیل العلم في أول طفولتھ بتسلق درجات ساللم التعلّم األولیة بالتدریج،



فبالتعلم من والدیھ مبادئ الحیاة ومن معلمھ مبادئ القراءة والكتابة والحروف والكلمات واألرقام
حتى دخول مرحلة االعتماد على النفس ومن ثم ولوجھ سبل التفكیر واإلبداع، یكون كل ما ملكھ
من حكمة وفلسفة قد استند على قاعدة تلك المراحل األولیة حینما تعلّم قراءة الحرف وكتابتھ. لكن
كل تلك المراحل األولى تختفي وتتالشى الحقًا وال یشار الیھا بعدما یمسي عالًما حكیًما، مثلما ھو
الحال بعدما تنمو الشجرة وتثمر ویختفي شأن بذرتھا. كذلك ھو الحال مع طفل البشریة، فلوال
أولئك األنبیاء الذین علموا البشر مبادئ المعرفة وأدخلوھم مرحلة الوعي ثم أخذوا بأیدیھم إلى
مراحل الحقة من عصور اآللھة وحضارات االستظھار ثم حضارات الكتابة، لما كان لالنسان شأن
یذكر، ولبقي مثل غیره من بقیة الكائنات خلًوا من فاعلیة قوة التفكیر. إن طول فترة ما قبل العصر
الكمبري وعدم وجود عملیات التوثیق وإختفاء اآلثار واللقى المادیة بمرور مالیین السنین، أدى إلى
نسیان أو تجاھل ذلك الجھد األولي العظیم الذي كان أساس جمیع علوم البشر ومخترعاتھ، وال
غرابة أن تنساھا األجیال المتتالیة الالحقة وال تتذكر شیئًا منھا ـ مثلما ھو حال نسیان علوم معلمو
ریاض األطفال ـ ثم یظھر فقراء القوى الروحیة أخیًرا لیقللوا من شأن األنبیاء ویتبجحوا بقوة عقل
االنسان بعدما تشبعوا بكثرة العلوم القدیمة والحدیثة وما نتج من مخترعات مادیة عجیبة ثم ینسبوا
أصل كل العلوم لذات اإلنسان. فلو تفحصنا تعالیم األنبیاء بإنصاف، لوجدناھا تشجع االنسان على
رفعة األخالق وحسن الصفات والمبادئ التربویة والتعــاون واالتحاد ونشر الطمأنینة والسالم
وخدمة المجتمع. إن لألمان والھدوء واستقرار األحوال االقتصادیة وتأمین وجود لقمة العیش دور
كبیر في اطراد ظھور حاالت اإلبداع واالختراع وزیادة روح البحث وتعلّم كل ما یخدم مصلحة
االنسان، دلیل ذلك أن جمیع العلماء والمفكرین والحكماء والفالسفة ھم من الطبقة المتعلمة ومن
ذوى الجاه والثروة ولیس بینھم جھلة أو فقراء. فتعالیم األدیان الحقیقیة تدعو المؤمن للسعي على
تطبیق مبادئ وتعالیم دینھ لمساعدة غیره واالھتمام الدائم في المحافظة على سیادة األخالق العامة
إلیجاد مجتمع أفضل یسوده العدل واألخاء والسكینة والرخاء والمساواة حتى ولو تخللت تلك
المسیرة الطویلة فترات من اإلنحراف واتخاذ سبل القوة والعنف والقتال، فھذا أمر قد یكون طبیعیًا
حینما ندرك أن من سمات أزمان الجھالة الماضیة ھي انتشار مبادئ الفوضى والقوة والعنف
والشراسة والقتال لعالقة البشر المتینة بمظاھر قوى الطبیعة المادیة القاسیة وما ینتشر حولھ من
حیوانات كاسرة شرسة؛ ومع ذلك بقي دور تعلیم المعلّم للبشریة یتطور ویستمر خالل ذلك الجو
الطفولي العام، دلیل ذلك ظھور المخترعات الحجریة وأدوات المصنوعات والتكنولوجیا البدائیة
وتطورھامع مرور الزمن رافعة من شأن األمم بالتدریج نحو حضارات رفیعة. وھذا ھو سبب
سعي اإلنسان الدائم للعلم والتعلّم بعدما وجد فیھ فائدة حیاتیة واجتماعیة وبعث لروح الخدمة

والمحبة التي زرعتھا روح األدیان في نفوس أتباعھا.
إن مراحل ترقي البشریة كانت مراحل تدریجیة طویلة األمد لدرجة أن ال یمكن للباحث
األنثروبولوجي أو الجیولوجي الیوم العثور على أدلة مادیة تثبت أدوارھا المندرسة، لكنھا كانت
منذ بدایتھا تدعو إلى تحسین أخالق الفرد ودفعھ للتفكیر بمصلحة المجتمع، وھذا أدى إلى ظھور
حالة موازیة من التوازن األخالقي وتفشي األمن واالستقرار في عموم المجتمعات لتحد وتقلل قدر
المستطاع من قوة رغبات الجسد المادیة، مما أدى ذلك بالضرورة إلى وصول االنسان بالتدریج
إلى مرحلة االبداع واالختراع. وبھذا تكون تعالیم األنبیاء المعنویة ھي أس أساس المعرفة والعلوم



وتطور أحوال المجتمعات، حتى تلك المجتمعات البعیدة عن أماكن ظھورھا، حیث ال بد وأن
وصلت تأثیراتھا بمختلف الوسائل، إن كانت بطرق مباشرة أو غیر مباشرة مثل الھجرات والسفر
والحج واألسرى والعبید وحتى عن طرق المالحة والحروب والغزوات، وھذا قد یفسر بشكل من
األشكال وجود نوع من الحضارات البدائیة والعبادات القدیمة لدى شعوب استرالیا واألمریكیتین
وجزر المحیطات المنعزلة. لقد كان لكل مرحلة من مراحل حیاة الشعوب منذ البدء، معلمین
روحانیین بمستویات محددة تناسبت مع قدرات تلك األمم العقلیة، أدت إلى مزید من التواصل بین
حلقات التفاعل مع ما توفر مسبقًا من معارف مكتسبة في عقول الناس، كما ھو الحال مع توالي
سلسلة مناھج التعلیم المدرسیة حینما یستند تعلیم منھج جدید على علوم سابقھ، فكان التطور العقلي
یجري متزامنًا مع نھضة حاالت المجتمع األخالقیة والمادیة حتى تبلورت الحاجة لظھور فكرة
رجل الدین (الكاھن) التي كان البشر بأمس الحاجة لظھورھا في العصور القدیمة وذلك نتیجة

تفشي الجھل واألمیة وانتفاء علم القراءة والكتابة وتدني مستوى قدرات الذھن البشري النسبیة.



 (16)
أصل منبع العلوم

(ال یمكننا نعت ھذه المجموعة من القوى العلیا في الكون، إال بنعت واحد، ھو أنھا صالحة، ألنھا
لو لم تكن كذلك، لزال الكون الموجود منذ األزل بكاملھ. ولنفرض أن مؤسسة مصرفیة وجدت منذ
األزل، فلو كان في أساساتھا ضعف لكانت تعرضت لإلفالس آالف المرات. ولو كانت حصیلة

العالم غیر مضمونة الربح أبًدا لصالح المساھمین، لكان الكون قد اندثر منذ زمن بعید)[502]. 

الفیلسوف رینان
(إن الدین كان حافًزا دافعًا لشخصیات في تاریخ العلوم، من أمثال فیثاغورس وأرسطو وفرانسیس

بیكون وغالیلیو غالیلي وإسحق نیوتن وألبرت أینشتاین، شاھًدا على تلك الحقیقة)[503]. 

البروفیسور بشروئي
بعدما مررنا على دور االنسان الممیز والشیوخ والكھنة واآللھة واألنبیاء والشامان والبدد وحتى
السحرة في تربیة البشریة وتوجیھھم نحو درجات حضاریة أرقى مما كانوا یقفون علیھ عند كل
حقبة زمانیة ومنعطف تاریخي وعقبة حضاریة، وما كان من شأن الملھمین من أولئك الذوات في
تعلیم الشعوب ومساھماتھم المفصلیة في تقدمھا. قد نجد بین القراء الكرام من لم یكتف بما جئنا
علیھ من أدلة عقلیة واثباتات علمیة وتاریخیة رغم كثرتھا، وقد یتحفظ في موافقتھ على أدوار تلك
الذوات لحاجتھ إلى مزید من الدالئل والبراھین العقلیة. وھذا أمر طبیعي في خضم بحور ھذا العالم
المطلي بصفة المادیة وصبغتھا. فدعونا نأتي على بعض اإلستشھادات والدالئل ونحتكم مرة أخرى
إلى آراء مجموعة من كبار رجاالت العلم ورواد الفلسفة وأساطین الحكمة والمعارف، فذلك من
باب اإلنصاف لمزید من الدالئل العقلیة، وفي نفس الوقت یكون إحتكاًما علمیًا ال عالقة لھ
بالدعوات العقائدیة أو المفاھیم الدینیة والرغبات النفسیة، ولنرى ما قالوا في شأن مساھمات اآللھة
واألنبیاء، وما ھي مواقفھم وآرائھم تجاه أصل المفاھیم الدینیة ودورھا في تربیة البشر ورقیھم،
ومن أین اكتسب البشر عموًما مبادئ وأسس ھذا الكم الھائل من المعارف والفلسفات والمخترعات
حتى ُزیّنت صحف التاریخ بأسماء علمائھم ومفكریھم وحكمائھم، وھل كان لبعضھم إتصاًال
شخصیًا باألنبیاء أو الكھنة والقدیسین، فأخذوا عنھم بشكل مباشر أو غیر مباشر شیئًا من العلوم أو

الحكمة وأكملوا طریقھم على ذات المنھج والسبیل.
یقول العالم ھـ. فرانكفورت في كتابھ «ما قبل الفلسفة» أن أصل علوم اإلغریق جاء من الشرق

األوسط مھد األدیان واألنبیاء:
- (في القرن السادس ق.م. كان اإلغریق في مدنھم العظیمة على ساحل آسیا الصغرى على اتصال
بكل المراكز التي تتزعم العـالم المتحضر: مصر وفینیقیـا، ولیدیـا وفارس وبابـل. وال ریب مطلقًا



في ان ھذا التماس لعب دوره في نمو الحضارة اإلغریقیة ذلك النمو السریع الباھر… وكل ما
استعاره اإلغریق حّولوه إلى شكل جدید)[504]. 

وورد في كتاب «دراسات في الحضارة»، لألستاذ لویس عوض عن دور الكھنة في تعلیم عامة
الناس ما یلي:

- (كان الیونان یسمون أون ھذه «عین شمس ـ المطریة» باسم «ھلیوبولیس» أي “مدینة الشمس”
بالیونانیة. وقالوا أنھا كانت المركز الرئیسي في مصر كلھا لعبادة رع آلھ الشمس، وان المعبد
األكبر لإللھ رع كان فیھا، وأنھا كانت بھا جامعة یعلّم فیھا كھنتھا علوم الدین والدنیا ویؤمھا طالب
الحكمة من مختلف بالد ّ�. وقد زارھا المشرع صولون (حول 640 ـ حول 560 ق.م.) والعالم
فیثاغورس نحو 550 ق.م. والمؤرخ ھیرودوث نحو 460 ق.م. كما زارھا من بعدھم أفالطون
وبلوتارك ودیودور الصقلي واسترابو.. الخ)[505]. ویستطرد مشیًرا إلى ما كان یتعلمھ اإلغریق

والیونان من علوم الحكمة والروحانیات من المصریین، فیقول:
- (وفي قمة ضعف مصر السیاسي، وفي قمة مجد أثینا، كان الیونان یتعلمون في مصر ویجلسون
إلى كھنة جامعة عین شمس «ھلیوبولیس» أو «أون» كما كان یسمیھا المصریون. علوم وأفكار

سلمھا فیثاغورس إلى سقراط وسلمھا سقراط إلى أفالطون. وھذا ما تعلمھ الیونان من المصریین:
- أن الفكر سابق على المادة وان ّ� سابق على الكون وأن العقل الكامل ھو مصدر الوجود)

 .[506]

ویذكر البروفیسور بشروئي ما نقلھ أفالطون عن خطبة سقراط أثناء محاكمتھ في دفاعھ عن نفسھ
وسّماھا: «خطبة الدفاع»، حیث یتضح ما لدور اإللھامات والفوقیات في أفكارھما معًا، قولھ:

- (أنھ بممارستھ أدب الفلسفة إنما كان یتصرف والًء لما تملیھ دخیلة ضمیره الرباني المنشأ، الذي
وضعھ فوق كل اعتبار دنیوي. وقال افالطون إن سقراط وصف ھذا الصوت الضمیري بأنھ

«قدرة على التنبؤ» و«عالمة إلھیة» و«تجسد روحي»)[507]. 
ویؤكد الكاتب أن الیونانیین أخذوا علوم الدین والروحانیات من المصریین، في قولھ:

- (وقد زار ھیرودوتس خالل اشتغالھ بالتاریخ والكشف كثیًرا من األماكن والبلدان، بما فیھا مصر.
وأعلن بعد ذلك أن الیونانیین أخذوا عن مصر القدیمة كثیًرا من مبادئ دینھم، وأكد ھیرودوتس أن

اإلغریق تعلموا أسماء اآللھة من المصریین)[508]. 

ومما ذُكر أن فالیس المیلتوسي[509] مؤسس الفلسفة اإلیونیة، زار مصر وبلدان البحر المتوسط
األخرى بصفتھ تاجًرا ورحالة حوالي 624 ـ 547 ق.م. و(كان مطلعًا على علوم الشرق:

- علوم بابل، ومصر وفینیقیا، فتعلم على كھنة مصر الریاضیات والفلك، واعتماًدا على فلك الشرق
الذي كان قد نجح على امتداد قرون من األرصاد الفلكیة في أن یرصد التعاقب الدوري للخسوف



والكسوف، استطاع فالیس أن یتنبأ بكسوف الشمس الذي وقع في أیونیا حسب الفلكیین المعاصرین
في 25 أیار من العام 585 ق.م)[510]. ومن أشھر أقوال فالیس:

- (أقدم ما في الوجود، ھو اإللھ، ألنھ غیر مولود. وأجمل األشیاء، ھو العالم، ألنھ خلق اإللھ)
 .[511]

وعن اقتباس فالسفة اإلغریق من علوم الشرق، أرض الرساالت واألنبیاء، نقرأ ما كتبھ الدكتور
جواد علي:

- (ومن أقدم من ذكر العرب من الیونانیین… ھیرودتس «480 ـ 425 ق.م.» وقد زار مصر،
وتتبع شؤون الشرق وأخباره بالمشاھدة والسماع ودّون ما سمعھ، ووصف ما شاھده في كتاب
تاریخي. وھو أول أوربي ألّف كتابا باسلوب منمق مبّوب في التاریخ ووصل مؤلفھ الینا، وقد لقـّبھ

شیشرون الشھیر بلقب «أبي التاریخ»)[512].
ومن آراء الفیلسوف فیلو (Philo)، «ولد سنة 25 ق.م.» عن أصل فلسفة أفالطون وأرسطو، فقد
(كان یرى أن الفلسفة الیونانیة مأخوذة من التعالیم العبریة، وأن أفالطون وأرسطو أخذا تعالیمھما
من موسى ومن التوراة؛ ومن ھنا نشأ ما لھما من حكمة. وفیلو ھو المسؤول عن خلط التعالیم

الفلسفیة بالوحي واإللھام الشرقي)[513].
ویقول السیر توماس آرنولد في موضوع تالقح حضارات الشعوب واقتباس بعضھا علوم بعض

وتناقلھا بین األمم وعن أخبار رحالت فالسفتھا إلى الشرق لتعلّم الحكمة:
- (لقد كان عرب اسبانیا باألحرى، ال عرب الشرق ھم الذین أھدوا إلى الغرب الالتیني ھباتھم
النفیسة في میادین العلم والفلسفة. على أن الشيء الذي ال یمكن نكرانھ بحاٍل، أن بعض المعلومات
الریاضیة انتقل من الشرق فأثر عن «ادالرد الباثي» الذي درس فلك العرب وھندستھم، أنھ سافر
إلى مصر وآسیا الصغرى فضال عن اسبانیا في غضون النصف األول من القرن الثاني عشر.
وأثر عن «لیوناردو فیبوناشي» أول عالم جبري بین النصارى، المعاصر لفردریك الثاني وھو
الذي قدم لھ ھذا العالم رسالتھ الجبریــة في األعــداد التربیعیة (Square Numbers) بأنھ زار
مصر وسوریا كذلك. وغایة ما یمكن أن نجیزه في موضوع تأثیر سوریا، ھو أن نقلدھا فضل قیام
مدرسة الطب في مونبللیھ بسبب التجارة التي كانت قائمة آنذاك بین فرنسا وساحل سوریا)[514]. 

وعن تأثیر أنبیاء بني اسرائیل في علوم ومعارف االغریق ذكر «دي بورج»:
- (یزخر األدب الشـعري االغریقي بالتأمالت التي تتركز حول فكرتي السفرسونیھ والھبرس وھما
الشطر الھلیني المقابل لتعلیم قواعد السلوك عند أنبیاء العبریین ویمثالن االعتراف الواعي من
جانب الشعراء بوظیفتھم كمھذبین لألخالق، للشعب االغریقي)[515]. وزاد في وصف خط سیر

علوم الحضارات:
- (كانت «ملیتوس» وھي مركز عظیم للتجارة األیونیة والمغامرات االستعماریة، مسقط رأس
الفلسفة االغریقیة، على اتصال بمدنیة بالد ما بین النھرین بالطریق العظیم الذي یسیر من ساحل



ایجا شرقا عبر آسیا الصغرى وبمصر بالمستعمرة الملزیة التي أنشئت حدیثا في نوكراتیس)
.[516]

ویضیف فتوحي في ھذا المجال:
- (یؤكد سینیكا «Seneca» بأن إبیجینوس «Epigege» قد درس علم الفلك على ید الفلكیین

الكلدان)[517].
أما فیثاغورس الذي ولد على جزیرة في بحر إیجة، فقد تمّرس في تعالیم الفالسفة األیونیین واطلع

على الریاضیات البابلیة والمصریة خالل رحالتھ[518]. وورد عنھ:
- (وقد اعترف أفالطون أنھ استمد جزًءا من تصوراتھ من الصوفانیة [أي مذھب الصوفیین] الدینیة

في «المشرق»)[519].
وعن:

- (جالینوس[520] إنھ كان معاصًرا لعیسى علیھ السالم، ویقال أنھ مات بصقلیة في سبیل تغلب
ومطاوعة اغتراب. وتآلیفھ فیھا ھي األمھات التي اقتدى بھا جمیع األطباء بعده)[521]. 

وذكر بریوشینكین أیًضا:
- (ولھذا الغرض رحل فیثاغورس إلى مصر، وحسب بعض المصادر أنھ تعلم اللغة المصریة.

وبعد ذلك ارتحل في الشرق، وتعلم لدى الكلدانیین، والسحرة الفرس)[522].
ومما یذكر عن عالقة بعض كبار الفالسفة والعلماء باالمور الغیبیة واإللھامات الروحیة، ان منھم
من كانت لھ عالقة مباشرة بآلھة أزمنتھم، كما ھو الحال في عالقة فیثاغورس باآللھة «أبولون»،
إلھ الجمال والشعر والموسیقى والشفاء. أورد ذلك الفیلسوف اشبنغلر، إال أنھ أطلق مالحظة توحي
بنسبة وجود ھذه اآللھة إلى تخیالت الفیلسوف فیثاغورس.! فیقول عن عالقتھ ومجموعة من

العلماء الالھوتیین بالغیبیات وما ظھر من علومھم إنھا كانت نتیجة ھذه العالقات الروحیة:
- (ویتوجب علینا أن نعتبر الرقم «الكالسیكي» و«االبولي» نسبة إلى «ابولون» من مخلوقات
فیثاغورس الذي أوجد دینًا أیًضا. ولقد كانت الغریزة ھي التي قادت مطران مدینة بریكسن العظیم،
«نقوال كوسانوس» (1450) من االیمان باّ� الالمتناھي في الطبیعة إلى اكتشاف عناصر حساب
التفاضل والتكامل الالمتناھي في صغره، زد على ذلك ان «یبنتز» نفسھ الذي قرر وثبت، بعده
بقرنین من الزمن، مناھج وترقیم حساب التفاضل، إنما قام بھذا العمل نتیجة لتأمل غیبي
(میتافیزیقي) مجرد في المبدأ اإللھي، وتأمل عالقة ھذا المبدأ باالتساع الالمتناھي، كي یدرك
ویطور تصور تحلیل الوضع الطبیعي (Situs)… أما «كبلر» و«نیوتن»، وكالھما متدینان تدینًا
شدیًدا، فانھما كانا وبقیا مقتنعین كأفالطون، بأنھما استطاعا أن یدركا إدراًكا بدھیًا جّو نظام العالم

اإللھي بواسطة الرقم فقط)[523]. 



والخالصة أن كثیًرا من فالسفة اإلغریق والیونان قد تعلموا عن آلھة وكھنة وأحبار وحكماء وأنبیاء
الشرق األوسط علوًما واسعة، وھذا أمر مثیر لإلنتباه، إذ كیف لمثل ھذه العقول الجبارة أن تقتنع
بحاجتھا إلى مزید من العلم والمعرفة وتسعى جاھدة للسفر إلى بلدان الشرق البعیدة بوسائل
مواصالت بدائیة مضنیة ویخاطرون بأرواحھم الكتساب مزید من العلوم؟ بل كیف علموا بحاجتھم

لمزید من العلوم وأن ھناك من ھم أرقى منھم علًما.
یعّرف فریزر اآللھة أو النبي البشري الدیني بشكل قریب لما یعتقد بھ أھل الشرق، فیقول:

- (یسود االعتقاد بأن كائنًا مختلفًا عن االنسان وأكثر منھ سمًوا ورفعة یتجسد لفترة قصیرة أو
طویلة في صورة آدمیة ویظھر قوتھ ومعرفتھ اللتین تفوقان قوة وعلم االنسان بإتیان المعجزات
والنطق بالنبوءات من خالل الجسد اآلدمي الذي تنازل واتخذه سكنًا لھ. ویمكن أیًضا أن یسمى ھذا
النوع باإللھ البشري الملھم أو المتجسد، وھي تسمیة مناسبة نظًرا ألن جسم االنسان یكون في ھذه

الحالة مجرد وعاء دنیوي رقیق امتأل بروح إلھیة خالدة)[524].
یظن البعض أن المخترعات العلمیة دلیل على دور اإلنسان الحقیقي في تطور الحضارات وعالمة
على أبداع العقل البشري المجرد، ویعدھا میزانًا یُثمن بھ دور العالم والمخترع ومقامیھما بین
أقرانھم، وأنھ لم یكن لآللھة أو األنبیاء دور یذكر في تقدم العلوم وال ما یمیزھم من مخترعات
علمیة، وإن ما أضفى علیھم أتباعھم من ھاالت التمجید والتقدیس كان نوًعا من أنواع التعصب

والمحاباة، لذلك نجدھم ال یتركون مناسبة إال وبادروا في التقلیل من أدوار األنبیاء العلمیة.
لكن لو تذكرنا طبائع البشر الھمجیة التي عاشت مالیین السنین التي اتفقت مــع واقع طبیعة الوجود
الوحشیة وما تطلب ذلك من قوة عضالت وشراسة طباع، نجد أن صفات التوحش قد ترسخت في
جذر نفس اإلنسان ولم یكن من السھل التخلص منھا أو مخالفتھا، بل ال یوجد مــا یدعو للتخلي
عنھا طالما تنتھج جمیع الكائنات آنذاك ذات السبیل والمنھج؛ ھنــا ندرك حتمیة وجود قوة فوقیة
ساعدت على إزالة حاالت التوحش تلك. فماذا حصل حتى تركت تلك األمم طباعھا الشرسة
وحسنت من سلوكھا وانتقلت من مستوى عالم الحیوان الفوضوي إلى عالم االنسان المتمدن؟ ومن
ذا الذي زرع مبادئ المحبة والتعاون في نفوسھم وعلّمھم مبادئ اإلنسانیة واألخالق وأن خیرھم
وصالحھم یكمنان في تكوین مجتمعات متحدة متعاضدة؟ ألم یكن ذلك التغییر بحاجة إلى معلم فوقي
لیلفت األنظار بالتدریج نحو أھمیة التربیة والتعلیم وتحسین األخالق وزرع صفات التعاون
واالتحاد؟ لو بحثنا في عمق التاریخ البشري، فلن نجد غیر اآللھة واألنبیاء بین صفحاتھ، فلقد
وقفت تلك العصبة الخیّرة في كل زمان ومكان مستعدة لتقدیم ید المساعدة ومناھج التعلیم للبشر
بكل مستویاتھا. إن ما حصل من تغییر في أخالق البشر وحثھا على تسلق سلم الحضارات
ودرجات العلم، ما ھي إال تعالیم األخالق التي جاء بھا األنبیاء، ولوال ذلك لبقي البشر على حالة
التوحش الحیوانیة حتى الیوم، فاالنسان عاجز عن تحسین أخالقھ وتھذیبھا وتعلیم نفسھ،وال بد من
اكتساب كل ذلك بالتقلید والتعلّم منذ أول ساعة رضع فیھا ثدي أمھ؛ فإذا كان واقعھ بدائیًا سیئًا
ھمجیًا متردیًا، فلن یتعلم منھ شیئ حسنًا. إن اآللھة القدیمة واألنبیاء ھم أس أساس تربیة البشر
ورقي أخالقھم ومبادئھم ونشوء حضاراتھم وإلیھم یعود الفضل األول في كل ما أوجده االنسان من

مخترعات وحضارات.



ما یلفت اإلنتباه عند تقلیب صفحات كتب التاریخ، ھو تمحور ظھور مخترعات البشر الزمني
خالل العصر الحجري الحدیث (عشرة آالف سنة قبل المیالد) تقریبا، فماذا حصل خالل تلك
المرحلة حتى یعتبر ذلك التاریخ مفصًال خطیًرا في تطور االنسان ورقیھ من حالة البدائیة إلى بدایة
ظھور االنسان المتمدن باختراعاتھ وعلومھ وحضاراتھ، حیث كانت فترة ممیزة تحول خاللھا
التنازع والتعارك على طریدة أو صید أو بسبب مشاعر العداوة والتوحش إلى حاالت توطین
وتجمع قرب منابع المیاه ومجاریھا وبناء األكواخ والبیوت وزراعة األرض وریھا وتربیة
الحیوانات وتطویع المعادن وتحسین اللغات واستعمال الكتابة وغیر ذلك الكثیر. لقد كان اإلنسان
القدیم یعتاش منذ وجوده على كرم األرض وھباتھا ویقتات على ما تجود بھ الطبیعة من ثمار بریة
وحبوب وأقوات وما یقتنصھ ویصطاده من طرائد وحیوانات. وخالل تلك الفترات الموغلة في
التاریخ كان االنسان ال یعرف الزراعة وال تدجین الحیوانات وال یعرف ماھیة النار، لقد كان كائنًا
ھائًما في الطبیعة مثلھ مثل بقیة الحیوانات؛ أما بعد دخولھ العصر الحجري الحدیث ومعرفة
الزراعة[525]، جاءت النقلة النوعیة للتحول في طبیعة حیاة البشر لیترك حیاة القنص والتجوال
وینتقل إلى حیاة استقرار وتكوین قرى ومن ثم إنشاء مدن مسّورة، ومن حیاة توسد األرض وتلحف

السماء إلى بناء المساكن البسیطة وتكوین العائلة وزراعة االرض وتخزین الغذاء. 
نقرأ خالل فترة العصر الحجري الحدیث عن تاریخ والدة حضارات البشر بالتدریج في كل مكان،
فمن ثماره ظھور الحضارات البابلیة واآلشوریة والسومریة والكلدیة في أرض الرافدین
وحضارات أسر الفراعنة في مصر وحضارات الفرس والھند والصین وأواسط أفریقیا واألزتك
والمایا في األمریكیین، فجمیعھا دون استثناء وجدت في حدود ھذا الزمن (عشرة ألف سنة قبل
المیالد). وخاللھا فقط عرف اإلنسان مخترعات الزراعة والري والمحراث والشادوف واستخدام
النار وطّوع المعادن واستئنس الحصان والكلب والمواشي وربى الدواجن واخترع العجلة المدورة

والعربة وغیر ذلك الكثیر.
وما یلفت االنتباه أیًضا أن زمن ظھور كبریات الدیانات العالمیة كان خالل ھذه الحقبة أو ھذا
(الكور). ولو تفحصنا ھذه األدیان لوجدنا غالبیتھا قد تركت آثاًرا كتابیة بشكل من األشكال وبلغة
من لغات األمم القدیمة التي إختفت غالبیتھا تقریبًا، بینما ترجم ما بقي منھا كالتوراة واإلنجیل
والزبور والزندا فستا والكنزا ربا والفیدا وغیرھا، حیث یمكن قرائتھا واالطالع علیھا الیوم. بینما
ال نجد أثًرا أدبیًا مماثال عن أدیان ما قبل ذلك التاریخ، إال ما وصلنا من أساطیر شفاھیة ترجم

ودّون بعضھا الحقًا.
وللتأكد من ھذه الدقیقة العلمیة والتاریخیة، دعونا نراجع مصادر كتب التاریخ وأسفارھا لنرى مدى

صوابھا. فعن تاریخ ظھور الحضارات عموما، نقرأ:
- (لقد انقضى منذ بدایة التاریخ المكتوب حتى اآلن ما ال یقل عن ستة آالف عام، وفي خالل نصف
ھذا العھد كان الشرق األدنى و«مصر» مركز الشئون البشریة التي وصل إلینا علمھا… على ھذا
المسرح غیر الدقیق التحدید اآلھل بالسكان وبالثقافات المتباینة نشأت الزراعة والتجارة، والخیل
المستأنسة[526] والمركبات، وسكت النقود، وكتبت خطابات االعتماد، ونشأت الِحرف
والصناعات، والشرائع والحكومات، وعلوم الریاضة والطب، والحقن الشرجیة، وطرق صرف



المیاه، والھندسة والفلك، والتقویم والساعات، وصّورت دائرة البروج، وعرفت الحروف الھجائیة
والكتابة، واخترع الورق والحبر، وألفت الكتب وشیدت المكتبات والمدارس، ونشأت اآلداب
والموسیقى والنحت وھندسة البناء، وصنع الخزف المطلي المصقول واألثاث الدقیق الجمیل،
ونشأت عقیدة التوحید ووحدة الزواج، واستخدمت أدھان التجمیل والحلي، وعرف النرد والداما،

وفرضت ضریبة الدخل؛ واستخدمت المرصعات، وشربت الخمور)[527]. 
ویعقّب دیورانت على ما سبق مؤكًدا على ظھور جمیع العلوم والمعارف والحضارات

والمخترعات في منطقة الشرق األوسط ولیس غیرھا، بالقول:
- (عرفت ھذه األشیاء كلھا واستمدت منھا اوربا وأمریكا ثقافتھما على مدى القرون عن طریق
كریت والیونان والرومان، وقصارى القول أن «اآلریین» لم یشیدوا صرح الحضارة ـ بل أخذوھا
عن بابل ومصر، وأن الیونان لم ینشئوا الحضارة إنشاًء ألن ما ورثوه منھا أكثر مما ابتدعوه.

وكانوا الوارث المدلل المتالف لذخیر من الفن والعلم مضى علیھا ثالثة آالف من السنین)[528].
ونقرأ في كتاب إبداعات النار:

- (تعد الفترة من 6 آالف إلى 3 آالف سنة ق.م. ھي العصر الحجري الجدید، وقد تعلم الناس
خالل ھذا العصر صناعة الغذاء وقدح النار من االحتكاك فیما یمكن أن یكون أول تفاعل كیمیائي
تتم السیطرة علیھ. وقد دجنوا الحیوانات واخترعوا المحراث والعجلة والشراع. وتعلموا كیف
یغزلون وینسجون ویصنعون قمائن الفخار الناریة. وفیما بین السنوات 6 آالف 7 آالف ق.م. كانت
تشكل مادة جدیدة بواسطة الطرق ھي النحاس. ومكنت ھذه المادة الناس من صنع أدوات جدیدة
ساعدت ـ مع تطور الزراعة ـ في نمو المجتمعات الزراعیة في مواقع ثابتة. وأصبح الكثیرون من
جامعي الثمار الرّحل یعملون في األرض. وفي لحظة ما حوالي 4 آالف سنة ق.م. بزغت

الحضارة)[529]. 
وعن حضارة أمة الزرادشتیین ووالدة نبیّھا، فقد ورد عن أرسطو ما یؤید ظھورھا خالل العصر

الحجري الحدیث، قال:
- (یؤكد أرسطو أن زارادشت عاش قبل 6000 عام من زمن افالطون، أما ھیرمیبوس
االسكندري الذي یؤكد أنھ قرأ كتاب الزارادشتیین األصل، فإنھ یتحدث عن ھذا المصلح العظیم
بصفتھ تلمیذًا ألغوناكس، الذي لمع قبل 5000 عام من سقوط طروادة، وبھذا یدعم إعالن

ھیرمیبوس رأي أرسطو، ألن طروادة سقطت في العام 1194 ق.م)[530].
فیما سبق نالحظ نقطتین، األولى انحصار تحدید تاریخ ظھور حضارة البشر داخل إطار كور
التوحید بعد ظھور النبي آدم مع بدایة العصر الحجري الحدیث، والثانیة تحدید مكان ظھور غالبیتھا
في منطقة الشرق األوسط (آسیة الجنوبیة الغربیة الممتدة جنوب الروسیا والبحر األسود، وغرب
الھند وأفغانستان ومصر)[531]. ومثلما سبق وذكرنا، فلقد زخرت ھذه المنطقة بظھور األنبیاء

واآللھة والكھنة والمتنبئین من معلمي البشر األوائل[532]. 



إن جمیع االختراعات القدیمة یمكن تسمیتھا باالختراعات البدئیة األولیة، وعلى الغالب بقیت على
حالھا دون تطویر، مثل آلة المحراث والشادوف والسیف والفأس والعربة وما غیر ذلك، إال إنھا
كانت الركیزة األساسیة لما حصل من فورة المخترعات في الحقبة الثانیة بعد ظھور الثورة
الصناعیة في أوروبا. فبعدما استمرت تلك المخترعات القدیمة على ذات حالھا دون تغییر أو
تطویر آلالف السنین، إذا بالعلوم والمخترعات واالكتشافات والنظریات تتفجر كتفجر عین ماء من
بین صخور جبل عال خالل القرن التاسع عشر بعد المیالد. فإذا علمنا أن التاریخ الدیني یخبرنا أن
الفترة بین آدم والخاتم تسمى بـ «كور التوحید»[533]، حیث رّكز أنبیاء الماضي خاللھا على
تعلیم البشر وحدانیة الخالق والموجد، وإذا علمنا أن القرن التاسع عشر یعتبر بدایة كور (وحدة
الجنس البشري)[534]، ویتجلى ذلك من خالل المعاھدات الدولیة واالتفاقات السیاسیة واالقتصادیة
والثقافیة ومن خالل تطور خطوط االتصاالت التكنولوجیة وقنوات التواصل اإللكترونیة
واألنترنت. إذًا.. أفال یمكن تواجد عالقة خفیّة بین كل ما حصل من تقدم علمي وصناعي وتفتح
للعقل البشري في بدایة كال ھاتین المرحلتین (الكورین) وبین ظھور األنبیاء والدیانات؟فمما ال شك
فیھ أن الفترة األولى ارتبطت ببدایة ظھور كور أنبیاء زمن التوحید[535]. بینما نجد ارتباط الفترة
الثانیة بظھور دیانة البھائیة العالمیة ودعوتھا األساسیة لتوحید الجنس البشري. ومن یدري، فقد
یكون توحید البشریة ھو ھدف اإلنسانیة مستقبًال؛ فلقد شجع الفیلسوف «كانت» على أھمیة التمسك

باألمل:

- (ال یجوز لنا أن نستنتج من أن شیئًا لم ینجح حتى الیوم، أنھ لن ینجح أبًدا)[536]. 
یؤید ھذه الفرضیة أو الفكرة استغراب بعض علماء الفلك المعاصرین ظھور علوم اختصاصاتھم
الدقیقة في تلك األزمان البدائیة، ویجزمون بأنھا ال یمكن ان تكون ولیدة المصادفة أو موروثات
أجیال سبقت تلك األمم، لكن ما یالحظ علیھم تقربھم بشيء من اإلستیحاء لإلشارة إلى مشاركة
قوى فوقیة في دفع عجلة التقدم، وفي نفس الوقت، یحجمون عن التصریح بذلك ویعللون ترددھم
بأنھم بحاجة إلى «إجراءات إستثنائیة» لتقبلھا. قال بریوشینكین نقًال عن زافینیاغین واصفًا روعة

علوم ذلك الكور:
- (یعد الشھر النجومي المتوسط، المقدار البدئي الذي قّدره الفلكیون البابلیون. أما الشھر القمري
المتوسط فلم یكن قد رصد، بل حسبھ الفلكیون البابلیون استناًدا إلى مقادیر الشھر النجومي المتوسط
والعام النجومي المتوسط، الذي دخل بدوره «الماجستي»، ولكن بطریقة غیر ملحوظة. ونحن
استرجعنا من النص «الماجستي» مقدار الشھر النجومي المتوسط الذي قّدره الفلكیون البابلیون،
وھذا ما لم یفعلھ نیغیباور مؤلف بحث «العلوم الدقیقة في األزمنـة القدیمة» وكان قد تبین حینئذ أن
الفلكیین البابلیین نجحوا في الحصول على نتیجة دقیقة جًدا بل نتیجة موغلة في دقتھا. ومن البدھي
أن مثل ھذه الدقة لم یكن لھا أن تحصل مصادفة (إن إمكانیة حصول ذلك ضئیلة جًدا). ولكن كیف
نفسر مثل تلك الدقة؟ إننا نحتاج ھنا إلى «إجراءات استثنائیة» إلى فرضیات جریئة جًدا. وال بد من
ذلك. فالدقة العظیمة التي بلغھا الفلكیون البابلیون في قیاس متوسط حركة مارس، تزید من عمق

درامیة الحالة الناشئة، وعالوة على ھذا تقنعنا مرة أخرى بانھا لیست «لعبة مصادفات»)[537].



ما یخطر على الذھن أن القائمون على علم الفلك الدقیق في تلك األزمنة البدائیة، ال بد وان كانوا
أناًسا فوقیین غیر عادین ـ ألنھ كما سبق وجئنا على ذلك، أنھا علوم معنویة فوقیة ولیست مادیة
حسیّة ـ وھذا یفسر بشكل من األشكال احتمال صواب فكرة ما وصلنا مراراَ وتكراًرا عن مشاركة
اآللھة القدماء من خالل قوى إلھاماتھم في إیجاد أسس العلوم العجیبة، مثل ھرمس وأوزوریس
وتموز وغیرھم الكثیر من آلھة اإلغریق والیونان ومصر والصین. وطالما قرأنا أن األجداد القدماء
نسبوا جمیع علومھم من طب وھندسة وصیدلة وزراعة وفلك وتنجیم وعلوم رّي وریاضیات
وغیرھا إلى آلھة عاشت في أزمانھم أو قبلھم، لذلك فمن المتوقع أن یبدو مرد تقدیسھم لتلك اآللھة
المتفوقة علیھم بقدراتھا وعلومھا وإلھاماتھا، ھو العجز عن معرفة حقائق خصائص نفوسھم، وھذا
ما أخاف الناس من شخصیات الفوقیین الذین كان بمقدورھم سبر أغوار خفایا السماء وأسرار
نفوس المحیطین بھم. لذلك جاءت تسمیتھم بـ «اآللھة»، ألنھم شاھدوا فیھم قوى إعجازیة ال

یمتلكونھا.
وعن إقرار العلم بوجود قوى فوقیة ألناس عاشوا في المجتمعات القدیمة، نقرأ ما كتبھ بریوشیكین:
- (ومن المعروف أن العلم المعاصر قلّص كثیًرا من إمكانات تأثیر الكائنات الخارقة على حیاتنا،
بید أنھ لم ینف مثل ھذا التأثیر نفیــًا تاًما. ولسخریة القــدر أن الفیزیاء التي كانت واحدة من أول
العلوم التي أعملت فأس الدمار في اللوحة التوراتیة للعالم، تتكھن اآلن بوجود أبعاد إضافیة لعالمنا
ال یمكن من حیث المبدأ نفي وجود كائنات خارقة فیھا، ترى كل شيء، وتملك جبروتًا كلیًا إلى

درجة ما «لكنھا ال تنتھك قوانین الطبیعة»)[538].
من ھذا وغیره، ال یستبعد أن جاءت بدایة مصادر علوم البشر من أكثر من إلھ أو نبي في زمن
واحد أو أزمان مختلفة ومناطق متعددة، تعاونوا بشكل غیر مباشر حسب منھج فوقي واحد في
مساعدة وتربیة المخلوق المدلل «اإلنسان» عندما ظھرت الحاجة الملحة وحان الوقت المناسب
لصناعة ُمخترع أو اكتشاف قانون طبیعي أو میكانیكي یساھم في تقدم شؤون حیاتھ ومجتمعھ، كما
حصل مع ایجاد أسس العلوم الفوقیة العظیمة أو عند اختراع النار والقوس والقارب وفنون
الزراعة وصناعة التلسكوبات واألشرعة والسفن والحبال والرحى أو نحت صخور األھرامات
وترتیبھا وغیر ذلك من األعمال التي یعجز عن أدائھا بشر عادیین. إذ ال یمكن تفسیر حصول كل
تلك الخوارق إال بوجود مثل ھؤالء الرجال السوبر الذین أوجدوا كل تلك العلوم ووضعوا قوانینھا
وأسسھا وبرامجھا وسبل تنظیمھا والنھوض بھا، وكانوا حكماء في كیفیة البدء بتلقین وتعلیم
تالمیذھم كل تلك العلوم والدقة في ترتیب مناھج محددة الستمرار انتقال العلوم من جیل إلى جیل

حتى یأتي زمن اتصالھا بزمن تفجر الثورة العلمیة الحدیثة.
وعندما یستغرب البعض فرضیة استعانة االنسان البدائي القدیم بالرجال الفوقیین ویرفض فكرتھا،
نجدھم ـ في المقابل ویا للغرابة! ـ تقبلھم لفكرة مجيء رجال أو مخلوقات من الفضاء البعید في قدیم
األزمنة من أفالك مجھولة أحضرت البشر إلى األرض وقامت على تعلیمھم، وما مرد ذلك إال

للخروج من مأزق معضلة:
- كیف بدأ االنسان بالتعلّم؟ ال لسبب سوى مناصبتھم عداء األدیان وتصرفات أتباعھا واعتبارھا

أفیون الشعوب وسبب التخلف والقتال والحروب.! أو باألحرى لصعوبة تقدیم جواب السؤال:
ّ



- كیف تعلّم اإلنسان؟
وطالما أثبتنا باألدلة العلمیة والعقلیة أن االنسان ال یتعلم إال بمعلم حتى ولو امتلك حواس جسده
كاملة سلیمة، ألن التعلّم لم یأت من خالل حاسة البصر فقط ـ بدلیل ما جئنا علیھ في مثال (األصّم
واألكمھ) ـ ولم یأت أیضا من خالل حاسة السمع في المرحلة الالحقة، بسبب بدائیة وفقر اللغات
وتساوي مستویات البشر البدائیة، حیث ال یوجد ھناك ما یكتسبونھ ویتبادلونھ من علوم، وأثبتنا
أیضا ان العقل البشري عاجز عن التفكیر المجرد إال إذا حصل على معلومات معنویة خارجیة عن
طریق السماع؛ وھذا أیضا غیر متوفر في األزمنة البدائیة األولى. فبذلك ال یتبقى سبیًال لتعلّم
اإلنسان األول، إال مصدر المعلم الفوقي المیتافیزیقي الذي ملك علًما إلھامیًا «لدنـّیًا» لم یكتسبھ من
موجودات الطبیعة وال من غیره من بقیة البشر؛ لذا ما علینا اال االعتراف بجھل االنسان التام قبل
دخولھ مرحلة الوعي، وعدم قدرتھ على االبداع واالختراع فیما بعد ذلك خالل العصور الحجریة،
لوال وجود أولئــك المعلمین اإللھیین الذین ظھروا بأعداد تفوق الحصر في جمیع أنحاء األرض
بین مختلف الشعوب وفي مختلف األزمان. فلوالھم لبقي البشر حتى الیوم على حالة البدائیة األولى
مثلما وجدناھم قبل فترات قریبة في األمریكیتین واسترالیا وجزر المحیط الھادي یسبحون في

بحور الجھل والظلمات، بل ومن المرجح أن كان أوائل البشر أجھل من ذلك بدرجات كبیرة.



 (17)
ك�ار فالسفة وح�ماء التار�ــــخ

(إن العقل اإلنساني صغیر لدرجة أنھ یعجز عن فھم ھذا الكون، فكیف یفھم خالق الكون؟ إنھا
قضیة أكبر من العقل. أي عقل!)[539].

البرت اینشتاین
یبدو أن كبار فالسفة اإلغریق والیونان وغیرھم، اعترفوا بوجود مھندس موجد غیبي للعالم، یعزز
ذلك أن غالبیة من جاء بعدھم من علماء وحكماء اعترفوا أن لیس ھناك من یجاریھم في سعة
علومھم وحكمتھم أو إثبات عكس ما جاءوا بھ من نظریات فلسفیة ومنطقیة، بقي تفسیر وشرح

الكثیر منھا غامًضا حتى الیوم؛ یؤید ذلك ما جاء على ذكره الفیلسوف فرانكفورت حینما قال:
- (كثیًرا ما تغیب عن الباحثین شجاعة الیونانیین التأملیة. وقد كان ال بد للعلماء المحدثین ـ او
باألحرى، علماء القرن التاسع عشر ـ أن یسیئوا فھم تعالیم ھؤالء الفالسفة… فلیس لنا أن ندھش
لرؤیة المعقبین والمفسرین في عصر فلسفتھ وضعیة یقحمون دون وعي منھم، كثیًرا من المعاني
المألوفة المستحدثة في العقائد شبھ المادیة التي عبّر عنھا فالسفة الیونان األوائل، ویعتبرونھم تبعًا
لذلك أول العلماء. وھذا انحیاز یشوه عظمة اإلنجازة الیونانیة، ألن التفسیر المادي لتعالیمھم یأخذ
كأمر مسلّم بھ اكتشافًا لم یكن إال ثمرة أتعاب ھؤالء المفكرین القدامى ـ وھو التمییز بین

الموضوعي والذاتي. والفكر العلمي ال یتحقق إال على قاعدة من ھذا التمییز)[540]. 
من ضمن تلك األمور الفلسفیة المعقدة، مسألة االعتقاد بمفھوم (لوال وجود الطبیعة، لما وجد
االعتقاد با�)[541]، فھو أمر لھ وجھان مختلفان ال بد من التمییز بینھما، فالطبیعة ھي موجود
مادي یجري التعامل معھا بالحواس الخمسة، بل حتى أعظم حواس الجسد وھو جھاز الدماغ، ھو
في حقیقتھ كتلة مادیة تتوافق مع شأن الطبیعة في حالتھا المادیة وتتأثر بمؤثراتھا، إذ من الوارد أن
یتعرض الدماغ لالصابة والتلف والجرح والضمور والمرض وااللتھابات، إضافة إلى أنواع اآلالم
والصداع واالضطرابات، كما تقل وتزداد قدراتھ وفاعلیتھ مع تذبذب وصول كمیات األوكسجین
وتدفق كمیة الدماء إلى خالیاه وأجزاءه، وغیر ذلك الكثیر من المؤثرات المادیة الخارجیة. بینما
یالحظ ـ طبیًا ونفسیًا ـ عدم تأثر العقل (المعنوي) بكل ھذه التغییرات والمؤثرات المادیة الحادثة،
فھو ال یصاب وال یجرح وال یمرض وال تتأثر قوة أداءه بضعف الجسد وكمال أعضاءه وقوتھ
ونشاطھ وصحتھ ومرضھ، دلیل ذلك وجود معاقین وذوي عاھات جسدیة وھم على درجات علمیة
وعقلیة عالیة، وقد یكون االنسان في أشد حاالت المرض، لكن عقلھ یبقى نشًطا وقاًدا. فما یجري
من مؤثرات مادیة طارئة على كتلة الدماغ المادي قد تؤثر أو تقطع اتصالھ بالعقل المعنوي
وتحجب التواصل بینھما، وبالتالي تنقطع عملیة التفكیر وتزوید الدماغ بالمعلومات أو استالمھا
منھ، ومع ذلك یبقى العقل محتفًظا بخزین معلوماتھ القدیمة ومستواه العلمي عند حد اللحظة التي



انقطع فیھا اتصالھ مع الدماغ؛ دلیل ذلك عودة المصابین بفقدان الذاكرة المؤقت، إلى ذات درجات
المعرفة ونسبة النباھة التي كانوا علیھا حال شفائھم.  

ولما كانت معرفة الموجودات متعلقة تماما بوجود العقل، فلواله ما ُعرف الوجود ولن یكون
موجوًدا، وطالما اختص العقل باإلنسان فقط ال بغیره من بقیة الكائنات، لذا كانت معرفة المعنویات
والمعقوالت مختصة باالنسان لوحده، فھو الكائن الوحید الذي یتعرف على الموجودات ویتصورھا
بعقلھ حتى لو فقد حاسة من حواس جسده. فجمیع ھذه األمور وما شابھھا، ھي أمور معنویة غیر
مادیة احتاجت إلى العقل لتدبرھا ومعرفتھا، وطالما كانت معرفة ّ� مسألة معنویة غیر مادیة،

لذلك كانت معرفتھ أو نفي وجوده مسألة مختصة بالعقل المعنوي. ذكر الیاس بلكا:
- (لقد فھم كثیر من المفكرین أنھ ال یمكن لإلنسان أن یتجنب ھذه األسئلة المھمة، یقول ھینمان:

- «إن مشكالت المیتافیزیقیا قد تكون غامضة، إال أنھا رغم ذلك تظل مشكالت تحتاج إلى إیضاح
ومناقشة». وحین الحظ ھؤالء المفكرون عقم المیتافیزیقیا، التجؤوا إلى الدین وطلبوا منھ الجواب.
ولذلك یفرق كثیر من الفالسفة في نقدھم بین الدین والمیتافیزیقیا… أما راسل ـ الفیلسوف المنطقي
الكبیر ـ فقد انتھى إلى االعتراف بوجود قضایا صحیحة وحقیقیة ال یمكن اختبارھا أو البرھنة
، وإما علیھا… وبھذا اإلقرار تنھار قاعدة: كل ما ال یمكنني إثباتھ فھو غیر موجود، إما بالنسبة إليَّ
مطلقًا. وكذلك العلم وحده ال یكفي لإلنسان، فھو ـ یقول باسكال ـ ال یفیدني بشيء عند الحاجة أو
نزول المصیبة. ولذلك اعتبر ھذا الفیلسوف ـ والفیزیائي أیًضا ـ أنھ قد ال یھمنا كثیًرا أن نتعمق
البحث في اآلراء الفیزیائیة لكوبرنیكوس، لكن من المھم جًدا أن نعرف ھل الروح خالدة أم ال)

 .[542]

كما أشارت مجموعة من العلماء والمفكرین إلى ما ورد في مؤلفات كبار الحكماء وأساطین الفلسفة
من إشارات عدیدة العترافھم بوجود خالق مبدع لھذا الكون بجمیع موجوداتھ. ومن الجدیر بالذكر،
أن كتب التاریخ تذكر أن نسبة كبیرة من ھؤالء الفالسفة أخذوا الحكمة عن أنبیاء وكھنة وقدیسین
عاشوا في أزمنتھم وتتلمذوا على أیدیھم بعدما تركوا أوطانھم وھاجروا لیستقروا في بلدان األنبیاء
ویتعلموا منھم، مثل وادي الرافدین وبالد فارس وسوریا القدیمة ومصر الفرعونیة، أما من جاء

بعدھم من تالمیذھم، فلقد أخذوا عنھم الحكمة والعلوم، من جملتھم:
- تالیس «طالیس» وھو مھندس وسیاسي، وأنكساغورس، وأنكسیمانس وعمل صانع خرائط،

وأنبادقلیس، وفیثاغورس، وسقراط، وأفالطون، وتبعتھم مجامیع أخرى من الحكماء، مثل:

- فلوطرخیس[543]، وھرقل الحكیم، وبقراط[544]، ودیمقریطیس، وأوقلیدس، وبطلمیوس
(صاحب كتاب المجسطي)، وزینون، وسولون، وأومیروس، وأبیقور[545] وشعراء آخرین
غیرھم[546]، فجمیعھم بال استثناء عاشوا في زمن انتشار عبادة اآللھة/األنبیاء كما سبق

وذكرنا[547]. 
یقول الفیلسوف األلماني «كانت» في تعریفھ لوجود اإللھ:



- (ال ریب في أن شیئًا ما موجود بالضرورة. وھذا الشيء ما واحد في كینونتھ، بسیط في أھمیتھ،
روح بطبیعتھ، أزلي في أمر وجوده، ثابت ال یتغیر من حیث كیفیتھ، كاف بذاتھ كفایة مطلقة

بالنسبة لكل ما ھو ممكن وواقعي. إنھ ھو اإللھ بعینھ). ویقول أیضا:
- (إن نظام الطبیعة العرضي، الذي من الواضح تماًما أنھ كان یمكن أن یبنى بطرائق أخرى شتى،
والذي تتجلى فیھ مع ذلك المھارة العالیة، والجبروت الكلي والرحمة، ھذا النظام یقود إلى

[االعتراف] بخالقھ اإللھي)[548].
ویعود «كانت» لیقول:

- (أذًا، إن العلَّیة األعلى للطبیعة من حیث یجب افتراضھا بخصوص الخیر األسمى، ھي كائٌن،
ھو، بـ الفھم واإلرادة، علَّةُ (بالتالي صانع) الطبیعة، أعني ّ�. ینتج عن ذلك أن مصادرة إمكانیة
الخیر األسمى المستنبط (العالم األفضل) ھي في الوقت نفسھ مصادرة حقیقیة خیر أسمى أصیل،
أي وجود ّ�. أما وقد كان واجبًا علینا أن نعمل على تحقیق الخیر األسمى، فھذا ال یستتبع فقط
، بل الضرورة أیضا المرتبطة بالواجب كحاجة إلى افتراض إمكانیة ھذا الخیر األسمى الذي، الحقَّ
بما أنھ ال یتحقق إال بشرط وجود ّ�، فإنھ یربط ربًطا ال ینفصم افتراض ھذا الوجود بالواجب،

وھذا یعني أنھ من الضروري أخالقیًا أن نُقرَّ بوجود هللا)[549].
وقال «تالیس» (طالیس)، وھو فیلسوف یوناني عاش في القرن السادس قبل المیالد، إن للعالم
مبدعا ال تدرك صفتھ العقول من جھة ھویتھ، وإنما یدرك من جھة آثاره، وھو الذي ال یعرف اسمھ
فضال عن ھویتھ، إال من نحو أفاعیلھ وإبداعھ وتكوینھ األشیاء، فلسنا ندرك لھ إسًما من نحو ذاتھ
بل من نحو ذاتنا[550]. وكان تالیس الملطي إنما تلقى مذھبھ من ھذه المشكاة النبویة أنبیاء

الیھود[551]. 
أما «أنبادقلیس». فھو فیلسوف یوناني عاش في القرن الخامس قبل المیالد. وكان في زمن داود
النبي، مضى إلیھ وتلقى منھ العلم واختلف إلى لقمان الحكیم واقتبس منھ الحكمة ثم عاد إلى
الیونان، ومن أقوالھ: (إن الباري تعالى لم تزل ھویتھ فقط وھو العلم المحض وھو اإلرادة المحضة

وھو الجود والعزة والقدرة والعدل والخیر والحق…)[552].
ومما یثري ھذا البحث:

- (لقد أجرى دیموقریط (حوالي 460 ـ 370 ق.م.) تطویًرا شامًال لرؤى لیكیبوس. وینقل لنا
دیوجینوس الالرسي أن دیموقریط كان تلمیذا لدى سحرة كلدانیین تركھم الملك كسیراكس مرشدین
لدى والده عندما ضاف ھذا عنده، حسب روایة ھیرودوت. ومنذ طفولتھ تلقى دیموقریط على
ھؤالء علم اآللھة، والنجوم. ویخبر دیمیتریوس وانیسفین أن دیمقریط قام برحلة إلى مصر للقاء
كھنتھا لكي یتعلم على أیدیھم علم الھندسة، وزار في فارس الكلدانیین، كما زار البحر األحمر؛

ویضیف بعضھم أنھ قابل المنشدین الصوفیین في الھند، وزار أثیوبیا)[553].



والفیلسوف الیوناني «فیثاغورس». عاش في القرن السادس قبل المیالد. (وكان في زمن سلیمان
النبي بن داود، قد أخذ الحكمة من معدن النبوة وھو الحكیم الفاضل ذو الرأي المتین والعقل
الرصین. یدعي أنھ شاھد العوالم العلویة بحسھ وحدسھ وبلغ في الریاضة إلى أن سمع حفیف الفلك
ووصل إلى مقام الَملَك. وقال: ما سمعت شیئا قط ألذّ من حركاتھا وال رأیت أبھى من صورھا
وھیئاتھا.. ومما قالھ أیضا: (إن الباري تعالى واحد ال كاآلحاد وال یدخل في العدد وال یدرك من
جھة العقل وال من جھة النفس فال الفكر العقلي یدركھ وال المنطق النفسي یصفھ فھو فوق الصفات
الروحانیة غیر مدرك من نحو ذاتھ وإنما یدرك بآثاره وصنائعھ وأفعالھ وكل عالم من العوالم
یدركھ بقدر اآلثار التي تظھر فیھ صنعتھ فینعتھ ویصفھ بذلك القدر الذي یخصھ من صنعتھ…)

[554]. ومما أوصى بھ أیًضا:

- (إني عاینت ھذه العوالم العلویة بالحس بعد الریاضة البالغة وارتفعت عن عالم الطبائع إلى عالم
النفس وعالم العقل، فنظرت إلى ما فیھا من الصور المجردة وما لھا من الحسن والبھاء والنور

وسمعت ما لھا من اللحون الشریفة واألصوات الشجیة الروحانیة)[555]. 
عندما تختلف كتب التاریخ في تحدید زمن وجود زارادشت، فمنھا ما یقول أنھ عاش قبل 5000
سنة، أو أقل من ذلك، إنما مرد ھذا االختالف قد یكون شیوع وانتشار استعمال ھذا االسم أو ھذه
الكنیة لدى األمم الشرقیة، باعتبار أن معناھا ھو الرجل العظیم أو الرجل المقدس، ولھذا كان یكنى

بھا أنبیاء الفرس القدماء، فلقد ورد:
- (كان ھناك أكثر من زارادشت: زارادشت الذي أسس عبادة الشمس عند الفرس، وزارادشت
الذي ظھر في قصر داریوس غیشتاسب، وزارادشت الذي كان مرشًدا لفیثاغورس)[556]. ولقد

ورد عن فیثاغورس أیًضا، انھ أخذ العلم من مشكاة نبوة زارادشت:

- (یؤكد أبولیوس على أن زارادشت بالذات أعطى فیثاغورس إرشادات…)[557]. كما ونقرأ في
كتاب آخر:

- (رحل فیثاغورس إلى مصر، وحسب بعض المصادر أنھ تعلم اللغة المصریة. وبعد ذلك ارتحل
في الشرق، وتعلم لدى الكلدانیین، والسحرة الفرس)[558].

ونقرأ:
- (ثم تعمید فیثاغورس في طیبة، وتعلم اللغة المصریة.. وارتبط بعالقات مع الكھنة الكلدان ومع
الماجي الفرس. وتعلم منھم الفلك، وكان الكلدانیون قد ابتكروا رموز دائرة البروج «الزودیاك»
ورموز األرقام. «وربما كانت نظریة فیثاغورس المشھورة عن مربع وتر المثلث القائم الزاویة قد
جاءت مع ما تعلمھ فیثاغورس من الكھنة المصریین». ومع ذلك، فان الملك الفارسي قمبیز تمكن
من غزو مصر، فأرسل فیثاغورس إلى بابل، فقضى ھناك نحو عشر سنوات درس فیھا أسرار
بالد ما بین النھرین. وبشكل عام ظل فیثاغورس بعیدا عن موطنھ طوال اربع وثالثین سنة، وفي
خالل ھذه المدة، ال بد أن یكون قد التقى بحكماء من الھند والصین، إذ یظھر عنصر قوي من
التصوف الشرقي في فلسفتھ المتأخرة، باالضافة إلى اعتقاد في البعث بالجسد طوره وعبر عنھ في



نوع من التناسخ، وھو االعتقاد بأن الروح قد تنتقل إلى جسد مخلوقات أخرى، بما في ذلك
الحیوانات)[559].

وكذلك عن الفیلسوف الیوناني «سقراط». عاش في القرن الخامس قبل المیالد. وكان قد اقتبس
الحكمة من فیثاغورس وأرساالوس واقتصر من أصنافھا على اإللھیات واألخالقیات واشتغل
بالزھد وریاضة النفس وتھذیب األخالق. ونھى الرؤساء الذي كانوا في زمانھ عن الشرك وعبادة
األوثان، فثاروا علیھ الغاغة (الغوغاء) وألجئوا ملكھم إلى قتلھ، فحبسھ الملك ثم سقاه السم. ومما
قالھ: إن الباري تعالى لم یزل ھویة فقط وھو جوھر فقط، وإذا رجعنا إلى حقیقة الوصف والقول
فیھ، وجدنا المنطق والعقل قاصرین عن اكتناه وصفھ وحقیقتھ وتسمیتھ وإدراكھ ألن الحقائق كلھا
من تلقاء جوھره، فھو المدرك حقا والواصف لكل شيء وصفًا والمسمي لكل موجود إسما، فكیف
یقدر المسمى أن یسمیھ إسما؟ وكیف یقدر المحاط أن یحیط بھ وصفًا؟ فنرجع فنصفھ من جھة آثاره
وأفعالھ وھي أسماء وصفات، إال أنھا لیست من األسماء الواقعة على الجوھر المخبرة عن
حقیقتھ… إن علمھ وقدرتھ وجوده وحكمتھ بال نھایة وال یبلغ العقل أن یصفھا ولو وصفھا لكانت

متناھیة)[560].
ثم الفیلسوف الیوناني «أفالطون اإللھي»، عاش في القرنین الرابع والثالث قبل المیالد. عرف
بالتوحید والحكمة. ومما نقل عنھ في المعارف اإللھیة: (إن للعالم محدثًا مبدعا أزلیا واجبًا بذاتھ
عالما بجمیع معلوماتھ على نعت األسباب الكلیة كان في األزل ولم یكن في الوجود رسم وال كلل
إال مثاال عند الباري تعالى)[561]. ویذكر عنھ أیضا إنھ أول (من أشار إلى فكرة ّ� الواحد عند
الیونان، وبخاصة في الباب السادس من «الجمھوریة»، وجاء أرسطو وتناول فكرة األلوھیة في
المیتافیزیقیا وتكلم على المحرك األول الذي یحرك وال یتحرك على االطالق)[562]. وقال أیضا:

- إن األشیاء التي ال ینبغي لالنسان أن یجھلھا: أن لھ صانعًا وأن صانعھ یعلم أفعالھ، وذكر أن ّ�
تعالى إنما یُعرف بالسلب، أي ال شبیھ لھ وال مثال، وأنھ أبدع العالم من ال نظام إلى نظام وأن كل
مركب فھو إلى االنحالل وأنھ لم یسبق العالم زمان ولم یبدع عن شيء)[563]. ومما قالھ عن بدء

وجود النفس البشریة:
- (إن النفوس االنسانیة التي ھي متصلة باألبدان اتصال تدبیر وتصرف، كانت موجودة قبل وجود
األبدان وكان لھا نحو من أنحاء الوجود العقلي وتمایز بعضھا عن بعض تمایز الصور المجردة

عن المادة بعضھا عن بعض)[564]. 
ومما ذكره الشیخ محمد العاملي (1547 ـ 1621م) عن أفالطون في تأمالتھ أیًضا:

- (من التلویحات عن إفالطون اإللھي أنھ قال:
- ربما خلوت لنفسي كثیرا عند الریاضیات وتأملت أحوال الموجودات المجردة عن المادیات،
وخلعت بدني جانبا وصرت كأني مجرد بال بدن عرّي عن المالبس الطبیعیة، فأكون داخال في
ذاتي، ال أتعقل غیرھا وال أنظر فیما عداھا، وخارجا عن سایر األشیاء، فحینئذ أرى نفسي من



الحسن والبھاء والسناء والضیاء والمحاسن الغریبة العجیبة األنیقة ما أبقى منھ متعجبًا حیران
باھتًا، فأعلم أني جزء من اجزاء العالم األعلى الروحاني الكریم الشریف، وأني ذو حیاة فعالة. ثم
ترقیت بذھني من ذلك العالم إلى العوالم اإللھیة، والحضرة الربوبیة، فصرت كأني موضوع فیھا
معلق بھا، فأكون فوق العوالم العقلیة النوریة. فأرى كأني واقف في ذلك الموقف الشریف، وأرى
ھناك من البھاء والنور ما ال یقدر األلسن على وصفھ، وال األسماع على قبول نعتھ، فإذا استغرقني
ذلك الشأن، وغلبني ذلك النور والبھاء ولم أقو على احتمالھ، ھبطت من ھناك إلى عالم الفكرة،
فحینئذ حجبت الفكرة عني ذلك النور فأبقى متعجبًا أني كیف انحدرت من ذلك العالم! وعجبت كیف
رأیت نفسي ممتلیة نوًرا! وھي مع البدن كھیئتھا، فعندھا تذكرت قول مطریوس حیث أمرنا بالطلب

والبحث عن جوھر النفس الشریف، واالرتقاء إلى العالم العقلي)[565].
وعن فكر المدرسة األبیقوریة:

- (یقول أتباع ھذا المذھب إن ھذا العالم كثیر الظواھر دائم التغییر، وھو لم یوجد بنفسھ بل ال بد لھ
من علة سابقة ھي السبب في وجوده، وھذا الذي صدر عنھ العالم «واحد» غیر متعدد؛ ال تدركھ
العقول وال تصل إلى كنھھ األفكار، ال یحده حد، وھو أزلي أبدي قائم بنفسھ، فوق المادة وفوق
الروح وفوق العالم الروحاني خلق الخلق ولم یحل فیما خلق، بل ظل قائًما بنفسھ على خلقھ، لیس
ذاتًا ولیس صفة، ھو اإلرادة المطلقة ال یخرج شيء عن إدارتھ، ھو علة العلل وال علة لھ، وھو في
كل مكان وال مكان لھ. ولما كان الشبھ منقطعًا بینھ وبین األشیاء لم نستطع أن نصفھ إال بصفات
سلبیة، فھو لیس مادة، وھو لیس حركة ولیس سكونًا، ولیس ھو في زمان وال مكان، ولیس صفة
ألنھ سابق لكل الصفات، ولو اضیفت الیھ صفة ما، لكان ذلك تشبیًھا لھ بشيء من مخلوقاتھ،
وبعبارة أخرى لكان ذلك تحدیًدا لھ، وھو ال نھائي ال تحده الحدود، فلسنا نعلم عن طبیعة ّ� شیئًا
إال أنھ یخالف كل شيء ویسمو على كل شيء، وألن ّ� فوق العالم وألنھ غیر محدود ال یمكنھ أن
یخلق العالم مباشرة، وإال الضطر إلى االتصال بھ، مع أنھ بعید عنھ ال ینزل إلى مستواه، وألنھ
واحد ال یمكن أن یصدر عنھ العالم المتعدد، وال یستطیع أن یخلق ّ� العالم، ألن الخلق عمل، أو
إنشاء شيء لم یكن، وذلك یستدعي التغییر في ذات ّ�، وّ� ال یتغیر ـ یقول أفلوطین ـ إن ّ� علة

العالم، ویقول من ناحیة أخرى: إن ّ� فوق العالم، وال یمكن أن یتصل بھ أي اتصال)[566]. 
لقد (قام أفلوطین بصیاغة فكرة فلسفیة عن ّ� أبعد قلیًال عن إلھ الخیر عند أفالطون وأكثر سمًوا
من إلھ أرسطو الساكن. فا� عنده ھو المصدر األسمى للوجود ویسمیھ «الواحد، الخیر، األب،
الالمتناھي، المعقول»، «ولم ینعت أفلوطین الواحد بتحدیدات إیجابیة بل حاول أن یصفھ بأوصاف
سلبیة فالواحد أو ّ� ھو الشيء الذي ال صفة لھ وال یمكن وصفھ وال یمكن إدراكھ، ألنھ متعاٍل
وھو الغني بذاتھ والمكتفي بذاتھ، الغني كما أنھ البسیط، ومعنى البساطة أنھ ال یتحلل إلى أجزاء وال
یتركب من أي أجزاء، وھو یفوق العقل ویسمو علیھ كلیةً، فالجوھر والوجود والحیاة ال یمكن
إسنادھا إلى الواحد ألنھا كثرة وتعدد وإن ھذا یتنافى مع طبیعة الواحدة غیر القابلة لالنقسام

والتعدد)[567]. 



وھناك شخصیة حكیمة أخرى، یرفع بقیة الفالسفة مقامھ إلى درجة “نبي” ویفضلونھ على أنفسھم،
رغم مكانتھم الفلسفیة الرفیعة، وھذا یدعو للتفكر فیما شاھدوا فیھ من درجات الحكمة والمعرفة،
وھو الشاعر «سولون» الذي اشتھر بأقوالھ ونصائحھ األخالقیة الحكیمة، فقد قیل عن مكانتھ

العلمیة والروحیة:
- (وكان عند الفالسفة من األنبیاء العظام بعد ھرمس وقبل سقراط وأجمعوا على تقدیمھ والقول
بفضائلھ)[568]. ومن أقوالھ: (تزود من الخیر وأنت مقبل، خیر لك من أن تتزود منھ وأنت مدبر)

.[569]

وكذلك: (من فعل خیًرا، فلیتجنب ما خالفھ، وإال دعي شریًرا). وكذلك:
- (وسئل ما الحیاة؟ فقال: التمسك بأمر ّ� تعالى. ومن أقوالھ: جوعوا إلى الحكمة واعطشوا إلى

عبادة ّ� تعالى قبل أن یأتیكم المانع منھا)[570].
وكذلك الشاعر الحكیم «أومیروس»، (وھو من كبار القدماء الذي یجریھ أفالطون وأسطوطالیس
في أعلى المراتب ویستدل بشعره لما كان فیھ من إتقان المعرفة ومتانة الحكمة وجودة الرأي

وجزالة اللفظ)[571]. فقد قال:
-  (إن الطبیعة كونت األشیاء بإرادة الرب تعالى

من ال یفعل شیئا من الشر فھو إلھي،
آمن باّ� فإنھ یوفقك في أمورك،

إن مساعدة األشرار على أفعالھم كفر با�
اعرف ّ� واعقل األمور اإلنسانیة

إذا أراد ّ� خالصك عبرت البحر على البادیة
إن السنة توجب كرامة الوالدین مثل كرامة اإللھ،

رأیي أن والدیك آلھة لك إن األب ھو من ربى ال من ولد)[572].
وقال الفیلسوف زینون:ـ (إن الباري تعالى المبدع األول واحد محض ھو ھو إن فقط أبدع العقل
والنفس دفعة واحدة ثم أبدع جمیع ما تحتھما بتوسطھما وفي بدء ما أبدعھما أبدعھما جوھرین ال

یجوز علیھما الدثور والفناء)[573].
وقد تطرق توینبي معربًا عن رأیھ في وجود صلة بین االنسان وخالقھ منذ عصور ما قبل التاریخ،

حینما قال:
- (ذلك ألن النفس الالشعوریة تتمتع ـ دون جھد ـ بنفس االنسجام مع هللا؛ انسجام تؤكده براءة

النفس الالشعوریة لكل المخلوقات في رحلتھا السابقة لآلدمیة)[574].



ومن أقوال ھرقل الحكیم في الذات اإللھیة:
- (إن الباري تعالى ھو النور الحق الذي ال یدرك من جھة عقولنا، ألنھا أُبدعت من ذلك النور

األول الحق)[575].
ومن أقوال الفیلسوف فلوطرخیس:

- (إن الباري تعالى لم یزل باألزلیة التي ھي أزلیة األزلیات)[576].
أما الفیلسوف «فیلو»، (كان یرى أن الفلسفة الیونانیة مأخوذة من التعالیم العبریة، وأن أفالطون
وأرسطو أخذا تعالیمھما من موسى ومن التوراة؛ ومن ھنا نشأ ما لھما من حكمة. وفیلو ھو
المسؤول عن خلط التعالیم الفلسفیة بالوحي واإللھام الشرقي. كان فیلو یعلم أن ّ� ـ وھو الذي ال
یحده حد ـ یجب أن یكون فوق ھذا العالم المحدود، ولیس ھناك لفظ وال فكر یستطیع أن یسایر
أبدیتھ، ولیس یمكن للفكر أن یدرك كنھھ، وھو فوق أن تدركھ العقول. ولیست تصل نفس اإلنسان
إلى ّ� عن طریق العقل والتفكیر، ولكن عن طریق ریاضة النفس والكشف، وال یستطیع ّ� أن
یدبر ھذا العالم مباشرة ألن ھذا العالم مادي محدود، وإنما ّ� كائنات روحانیة ھم سفراء هللا[577]
یعملون في ھذا العالم ما یریده ّ�، ویخلقون ویحكمون، وعالقة ّ� بالمالئكة وعالقة المالئكة
بالعالم عالقة انبثاق كأشعة الضوء تنبثق من مركز ساطع، ویقل ضوء األشعة كلما بعدت عن

المركز[578]. 
ومما قالھ المعلم األول أرسطوطالیس، وھو المقدم المشھور والمعلم األول والحكیم المطلق عندھم،
في إثبات وجود ّ� الخالق، وقد تتلمذ على ید الفیلسوف أفالطون ألكثر من عشرین سنة. أنھ ال بد
لكل متَحرك من ُمحرك، وھذه السلسلة ال بد وأن تنتھي إلى من ال یحتاج إلى ُمحرك. ثم یثبت أن
محرك العالم واحد. وأن الباري مبدع غیر محتاج لسواه. (وأن واجب الوجود حّي بذاتھ باق بذاتھ

أي كامل في أن یكون بالفعل مدركا لكل شيء نافذ األمر في كل شيء)[579].
وقال دیوجانس الكلبي في الذات اإللھیة، وكان حكیما فاضال متقشفًا:

- (لیس ّ� تعالى علة الشرور، بل ّ� تعالى علة الخیرات والفضائل والجود والعقل جعلھا بین
خلقھ فمن كسبھا وتمسك بھا نالھا، ألنھ ال یدرك الخیرات إال بھا)[580].

وللفیلسوف «برقلس» رأیھ في حتمیة وجود بارئ لھذا الكون، وأن الكون أزلي ال أول لھ، قال:
- (لن یتوھم حدوث العالم إال بعد أن یتوھم أنھ لم یكن فأبدعھ الباري تعالى في الحالة التي لم یكن،
وفي الحالة التي لم یكن ال یخلو من حاالت ثالث: إما أن الباري لم یكن قادرا فصار قادرا، وذلك
محال ألنھ قادر لم یزل، وإما أنھ لم یرد فأراد، وذلك محال أیضا ألنھ مرید لم یزل، وإما أنھ لم
تقتض الحكمة وجوده، وذلك محال أیضا ألن الوجود أشرف من العدم على اإلطالق، فإذا بطلت
ھذه الجھات الثالث تشابھا في الصفة الخاصة وھي القدم على أصل المتكلم وكان القدم بالذات لھ

دون غیره وإن كانا معا في الوجود)[581]. 



وقال فرفریوس شارًحا كالم أرسطوطالیس عن وجود الكون والطبیعة، قال:
- (أن الخالق أظھر العالم من العدم إلى الوجود وإن وجد أنھ لم یكن من ذاتھ لكن سبب وجوده من

الخالق)[582]. 
ولنختم ھذا الفصل بآراء افالطون األیمانیة حول خالق الكون (هللا) وعالقتھ بخلقھ ورسلھ وأنبیائھ،
وھو ال یستعمل مصطلحات األدیان الشرقیة ذاتھا بسبب اختالف اللغة. فیقول أن خالق الكون ذات
مجردة مقدسة لیس لھا اتصال وتواصل مع الكون والمخلوقات المادیة والروحیة، وكلما فعلھ
الموجد أنھ أوجد الكون بإرادتھ وأمره، وترك للرسل واألنبیاء مھمة صناعة العالم وإدارتھ وتربیتھ.
ویطلق أفالطون علیھم صفة (الدیمورج) وینسب لھم خلق الخلق والموجودات بأتمھا. فلقد قال

تحت عنوان (اإللھ الصانع «الدیمورج»):
- [ّ� أزلي أبدي، وھو منّزه عن الحركة تنزیًھا مطلقًا، وكان مع ّ� صورتھ منذ األول، وھو كائن
یدعى الدیمورج «أي الصانع»، ھو صورة الخیر «أو صورة هللا»، وكان الدیمورج النموذج الحي
بذاتھ، وھو الحاوي لجمیع الُمثل التي كانت الصور النموذجیة ألشیاء لم توجد، فھي أشبھ
بمخططات نموذجیة لھا. وكان من الطبیعي أن یتأمل ّ� في ذاتھ، ألنھ تعالى خیّر. وكان من
الطبیعي أن یرید بعد ذلك صنع عالِم خیّرِ على مثالھ. فأوكل ھذه المھمة للدیمورج الذي ھو اإللھ
الصانع أو الخالق، فقام الدیمورج وصنع من المادة ورتب في عالم الحس ترتیبًا متوافقًا مع الخیر
األعلى، وحّولھ إلى النظام الذي تسمح بھ طبیعتھ. وأول ما ظھر من تأثیر الدیمورج، ھو نفس
العالم، ثم ظھر بعد ذلك جسمھ. «والُمثل في نظر أفالطون ھي ماھیات الكائنات والوجود الحقیقي
لھا». وھناك من یرى أن أفالطون اعتقد أن ّ� كان یتأمل في ذاتھ وصنع العالم بواسطة
الدیمورج. ویقول البعض اآلخر إنھ اعتقد أن ّ� كان یتأمل في صورة الخیر. ھناك آراء مختلفة
حول الدیمورج وطبیعتھ ودوره، فقد كان غامًضا عند أفالطون. وھناك من رأى أن أفالطون
وضع ّ� فوق الدیمورج، وھناك من اعتبر الدیمورج وّ� شیئًا واحًدا، وآخرون اعتبروا الدیمورج
،(Demiourgos) صورة ّ�، أو أنھ ّ� خارًجا من عزلتھ…الخ.یشبّھ أفالطون ّ� بالصانع
ووجھ الشبھ أن الصانع ال یخلق المادة التي یصنع منھا فنھ، كصانع اآلنیة ال یخلق الطین ولكنھ
یصوغھ في ھیئة معینة. كذلك ّ� أخذ كتلة العالم وكانت فوضى، فبثَّ فیھا النظام وھو أجمل ما في
العالم. صنعھ ألنھ خیر یخلو من الحسد فأراد أن یكون كل شيء شبیًھا بھ، وأظھر العالم وجعلھ
مرئیًا وأودع فیھ النفس فأصبح العالم بقضاء ّ� حیًا عاقًال. ولم یصنعھ على نموذج الفرد الحي، بل
على مثال الحي بالذات. صّور أفالطون العالم كائنًا حیًا عاقًال ال على شيء حادث، بل على مثال
ّ�، ألنھ یمثل الخیر والحق والجمال. والعالم ال بد من أن یكون كذلك ألنھ یتثمل بھذه الصفات
وھي التي تضبط وجوده، ولذلك كان العالم واحًدا ألن صانعھ واحد ونموذجھ واحد، وال یوجد
خارجھ ما یؤثر علیھ ویفسده، وھو أبدي ال تصیبھ شیخوخة أو مرض، (ولذلك أنكر أدوار العالم
وانحاللھ ثم عودتھ)، ورأى أنھ كروي ألن الدائرة ھي أكمل األشیاء، وھو متجانس یدور على

نفسھ في مكانھ.][583].
وأخیًرا نمر على الفیلسوف «اسبینوزا» حینما قال:



- (لقد بینّا أن أشیاء ال تحصى إطالقا تنتج عن وجوب الطبیعة اإللھیة وحدھا أو «األمران سیان»
عن قوانین طبیعتھ وحدھا، كما برھنّا على أنھ ال یمكن ألي شيء أن یوجد وال أن یُتصور بدون
ّ�، بل األشیاء جمیعا موجودة في هللا؛ وعلى ذلك ال یمكن ألي شيء أن یوجد خارج ّ� كي یُحدد
فعلھ أو یُرغمھ على تصرف ما؛ وعلیھ فإن ّ� یتصرف بقوانین طبیعتھ وحدھا وبدون أي قسر)

[584] ویستطرد القول:

- (ینتج عن ذلك: 1 ـ أنھ ال توجد أیة علّة خارج ّ� أو في داخلھ لتحثّھ على الفعل، عدا كمال
طبیعتھ الخاصة. وینتج: 2 ـ أن ّ� وحده علّة حّرة، ألن ّ� فحسب یوجد بضرورة طبیعتھ وحدھا

ویتصرف بضرورة طبیعتھ وحدھا. وعندئذ فھو وحده علّة حّرة)[585].
الخالصة.. الحظنا أن عظماء الفالسفة والحكماء یخالفون علماء المادة المعاصرین فیثبتون وجود
خالق عظیم لھذا الكون ولما فیھ من مخلوقات، وھو الذي یبعث الرسل واألنبیاء نیابة عنھ لتربیة

وتعلیم مخلوقھ المفضل {اإلنسان}. 
 

الخاتمـة
إن ما سقناه من دالئل وبراھین إلثبات صواب نظریة (لزوم المربي والمعلّم) أو (ال علم بدون
معلّم)، تبدو وكأنھا قد قلبت موازین غالبیة فلسفات علوم االجتماع Sociology وعلم اإلنسان
Anthropology والنفس Psychology والتاریخ القدیم Ancient history وعلم
الحضارات Civilations وكل ما یمت لھذه العلوم بصلة رأًسا على عقب، وبذلك یبدو أنھ قد آن
األوان لدخول البشریة مرحلة جدیدة لم یسبق أن دخلتھا من قبل، توفّق بین الدین والعلم، ولو حدث
ذلك ـ وستحدث بالفعل ـ فمن المؤكد إنھا ستفتح أبوابًا جدیدة وآفاق واسعة نحو علوم مادیة وروحیة

جدیدتین. كما أشار إلى ذلك الفیلسوف «كانت»قبل عشرات السنین:

- (إن عالم ما وراء المحسوس ھو الذي یفتح بابًا واسعًا لألمل البشري)[586].
یتساءل المفكر «ولسن» عن سبب ما حصل خالل القرن الثامن/ التاسع عشر من ثورة علمیة

غیرت مجرى تاریخ البشریة، بقولھ:

- (فما الذي جعل التقدم ممكنًا)[587]. ثم یستند في تفسیر ذلك على آراء عدد من المفكرین،
فیقول:

- (یرى ھردر األلماني أن ذلك بسبب أن لإلنسان ـ على خالف سائر الحیوانات األخرى ـ استعدادا
ال متناھیًا للتعلم، وتعلیم نفسھ)[588]. 

في الحقیقة أن الجزء األول من ھذا الرأي، لھو الصواب بعینھ، فاإلنسان لدیھ (استعداًدا ال متناھیًا
للتعلم) وال حاجة لسوق األدلة في ھذا المجال فھو واقع مشھود. أما قولھ في (تعلیم اإلنسان لنفسھ)،



فھذا ما یخالف جوھر فكرة ھذا الكتاب التي سعینا الثبات عدم صوابھا في أمثلة كثیرة من ضمنھا
ما نشاھده الیوم من أمم بدائیة. ثم یعود لیكرر ما قالھ الفیلسوف ھیجل بأن (التقدم كان ممكنا ألن
الوعي یزداد ویتفتح باستمرار)[589]. وھذا أمر صحیح أیًضا، بسبب تراكم العلوم وتطور العقل
البشري المستمر؛ ولكن ما حدث خالل القرنین الماضیین ترك عالمة استفھام كبیرة، حینما انتصب
خط سیر التطور فجأة من مستوى مسیرتھ األفقیة إلى حالة العمودیة تماًما، لدرجة أن اقترح مدیر
مكتب براءات االختراع األمریكي في القرن التاسع عشر على حكومتھ، إغالق المكتب لظنھ أن
كل ما أراد االنسان اختراعھ قد تم وكمل بالفعل. لذلك كان من الضروري ألجل التوصل إلى نظرة
جدیدة مشتركة لخیر االنسانیة ورخاءھا وللتقدم نحو مستقبل أفضل، أن تعد البشریة عدتھا لنھضة
حضاریة عالمیة جدیدة مزدوجة، مادیة/روحیة، وإعادة مناقشة ما كان یعتبر من المسلّمات وثوابت
األفكار التي نشأ علیھا اإلنسان وتشبع بمفاھیمھا طوال األزمان الماضیة، حتى تسلك سبل الحوار
الحر المثمر بین حكمائھا من أصحاب الفكر والفلسفة لوضع أسس نظریات وقوانین نافعة وعلوم
ثابتة جدیدة تتوافق مع التحوالت االجتماعیة الجاریة في عموم مجتمعات البشر حینما انطلقت
شرارتھا في منتصف القرن التاسع عشر، فشرارة الحقیقة ال تقدح إال من تصادم األفكار والنقاشات
الحّرة المنزھة عن المیول والرغبات واألھداف والمسلمات المسبقة، وقد سبق والحظنا خالل
فصول الكتاب، كم كانت أسس بعض أفكارنا وما سبق ودرسناه في مدارسنا وجامعاتنا، قدیمة بالیة
وواھیة. إن المستوى العلمي للمجتمعات والشعوب المتقدمة ھذا الیوم، لیست ھو الھدف المرتجى
وال ھو مبتغى االنسانیة من ثمرة وجودھا النھائي، فاالعتماد على الفكر المادي الصرف لصیاغة
وشائج لحمة وسداة المستقبل ألحفاد البشریة یبدو أعوًجا أفلًجا، مثل طیر امتلك جناًحا مادیًا قویًا،
بینما بقي جناحھ الروحاني ضعیفا ھزیًال ال یقوى على تحریكھ، ومن المؤكد أن ھذا العجز
سیستفحل لیوصل االنسان باعتباره (ھدف الوجود وغایتھ) إلى تدمیر جمیع ما سعت أجیال البشریة
على تشییده عبر التاریخ، وقد یكون الخراب الشامل ھو قدر البشریة المحتوم إذا لم یسارع ذوو
الشأن وأولو األمر من السیاسیین والحكماء لتصحیح مسارھا والتوفیق بین ھاتین القوتین. لذا كان
ال بد من تكاتف العقول للبحث عما یبعث روح القوة في جناح الروحانیات بعدما أھملھ
المعاصرون منذ ظھور الثورة العلمیة المادیة في أوروبا خالل عصر األنوار، حتى یتمكن طیر
االنسانیة من التحلیق في سماء األمن والسالم والرخاء ویرتفع عن أتربة االختالف وأطیان التناحر
والحروب المتربصة بشعوب األرض لتخریب منجزاتھا التاریخیة والعلمیة؛ وال یغیب عن األذھان
إن األفكار مھما سمت وترقت وزاد جمالھا، فھناك من یتربص للنیل منھا وتخریبھا، لما تسببھ من
أضرار بمصالحھ، فكم من حكومة وأدت في المھد أفكاًرا مفیدة رأت فیھا ضرًرا لمصالحھا
السیاسیة، وكم من سلطة غاشمة قتلت أجلَّ علمائھا وأقدر فالسفتھا وعباقرتھا للحفاظ على
موروثاتھا البالیة، وكم من شركة عالمیة أخفت أدویة ناجعة تھدد منتجاتھا وأرباحھا، ناھیك عن
تجار الحروب والسالح الذین یقتلون في المھاد بوادر كل فكرة سالم قد تقلل من نسب أرباح
تجاراتھم الشیطانیة، بل واألدھى من ذلك كم من مؤسسة ثقافیة أو دار نشر تطبع وتوزع كتبًا
ومنشورات تحث على القتل واإلرھاب والفساد الفكري واألخالقي لرفع مستوى انتشار روح

الكراھیة والتعصب دون اھتمام لما تنشره من رذیلة وفكر إرھابي بین أجیال المستقبل. 



فبعدما مّر االنسان بجمیع مراحل التطور خالل مجمل التاریخ البشري منذ ظھوره على وجھ
األرض، تدخل البشریة الیوم مرحلة النضوج العقلي والروحاني، ودلیل ذلك الفرق الشاسع بین
مستوى أفكار البشر قبل عشرات السنین ال أبعد وبین مستواه الحالي. لذلك، ال بد من البحث عن
فكر إنساني جدید، یأخذ بید مراھق البشریة الجامح لدخول مرحلة النضوج الروحاني، فجمیع
المؤشرات تدل على أن حضارة العالم المادیة، تسیر بخطى حثیثة نحو التردي واالضمحالل ال
محالة، إال إذا نزلت رحمة من عال السماء وظھر فكر إنساني روحاني جدید یوفق بین قوى العلوم
المادیة وقوى العلوم الروحانیة، أساسھ وحدة الجنس البشري ونبذ التعصبات واتحاد عموم البشر
واإلقرار بمساواة حقوق المرأة مع الرجل تحت رایة دولة عالمیة واحدة بلسان ولغة واحدة. لقد

انتبھ الفیلسوف «كانط» بعبقریتھ الفذّة لھذه النقطة الجوھریة حینما قال:
- (نحن ككائنات بشریة علینا واجب العمل معًا إلبداع وتحقیق غایة دستور مدني مثالي یقیم العدل
بین الناس. ومن أجل ھذه الغایة أیًضا، نحن مطالبون بأن نلتمس نظاًما یضمن السالم الدائم بین

الدول)[590].
إن ما یتوفر الیوم من علوم راقیة ومعارف مذھلة، أدخلت البشریة إلى مرحلة جدیدة من التقدم
الفكري في مجال علوم الطبیعة بعدما اجتازت مراحل الرضاعة والطفولة والصبینة والتي
استعصى اجتیازھا بقدرات االنسان الذاتیة، حیث كان یستعین على الدوام بقدرات اآللھة واألنبیاء
الفوقیة، فبفضل تلك المساعدات الكریمة، تدرج طفل البشریة في الرقي والنمو ودخل عصر
النضوج معتمًدا على تراكمات معارفھ السابقة، وھا ھو الیوم ینطلق في مجاالت االكتشاف
واالختراع بسرعة األنترنت والصواریخ… لكنھ في نفس الوقت یدخل مرحلة انتقالیة خطیرة قد
تنھي كل ما سعى لبناءه، مرحلة (أكون أو ال أكون)، فجمیع شعوب االرض تقف أمام وحش
المادیة المفترس الذي أرضعتھ وأطعمتھ حتى قویت أنیابھ وبانت مخالبھ وبرزت كامل تجسمات
قوى عضالتھ، وھا ھو یقف بكامل االستعداد جاھًزا ینتظر لحظة غفلتھا المناسبة لیلتھم حضارتھا
بتمامھا ویزیلھا لمرة واحدة والى األبد. لقد صّور األستاذ ھوستن سمیث ھذه المرحلة بأجمل

تصویر حینما قال:
- (دْع حلقة واحدة من ھذه السلسلة تھمل وظیفتھا ـ یعني دْع جیًال واحًدا یتخلف عن أداء مھمتھ
بنقل حكمة اآلباء واألجداد إلى الذریة ـ فسترى أن مغامرة اإلنسانیة ستصاب بنكسة وعودة مالیین

السنین إلى الوراء، بحیث أن علیھا أن تبدأ كل التجربة من الصفر من جدید)[591].
لذلك كان من الضروري االلتفات نحو جناح الروحانیات الضعیف والعمل على تغذیتھ وتقویتھ
بعدما أھمل في العقود والقرون العلمیة األخیرة، حتى یھذب اإلنسان أخالقھ من جدید ویحدد
مسیرتھ العقالنیة لیقف في وجھ وحش المادیة. فمن ذا الذي یملك ھذا الدواء الناجع؟ ومن ذا الذي
یبتغي حقًا وباخالص وصفاء نوایا سالمة الجنس البشري ویضحي في سبیل إنقاذه؟ نحن بحاجة
إلى طبیب وحكیم حقیقي یوفق ویوائم بین قوى الروحانیات والمادیات. یؤید «كارل ساغان» ذلك

بقولھ:



- (والواقع أن العصر الراھن ھو مفترق طرق ھام أمام حضارتنا وربما أمام نوعنا البشري)
 .[592]

كان ھناك على الدوام رافدان ساھما في تطور العقل البشري، األول باب العلم والمعرفة المادیة،
والثاني باب األخالق والروحانیات، ومع ذلك أھملت البشریة مؤخًرا الرافد األخیر ولم تمنحھ ما
یستحق من أھمیة بسبب استمرار حقبة مرحلة المراھقة، ولم تلج باب علوم الروحانیات مثلما

ولجت باب العلوم المادیة من أوسع أبوابھا. والسؤال الذي یطرح نفسھ:
- متى ستلتفت البشریة للجانب الروحاني وتطرق بابھ؟ ألیست ھناك أخطار جّمة متوقعة من ھذا
العرج الواضح والشلل النصفي في مسیرتھا المادیة؟ أال یحتمل أن یفتح عالم الروحانیات عند
اتحاده بعالم المادیات أبوابًا من العلوم والمعارف الجدیدة العذراء لم یسبق للبشریة دخولھا، ومن
خاللھا قد تنتقل حضارة االنسان إلى عصر نوراني بكر جدید مجید یتوافق مع تفجر عقول أبنائھ
االبداعیة الرشیدة. لقد أدرك الفالسفة والحكماء الیوم حاجة البشر لمبادئ روحانیة جدیدة غیر ما
نشأت علیھا، وتنبھوا أن العلوم المادیة والمخترعات التقنیة لیست ھي الھدف النھائي ألجیالھا
وزاھر مستقبلھم، وقد حان الوقت لنبش عتیق تربة األفكار البالیة واقتالع جذور زؤان ترسباتھا
المضرة وما تیبس منھا، دینیة كانت أم مادیة دون تحفظ أو تأسي علیھا. إن الخط البیاني لقیاس
مقدار تقدم العلوم والمعارف كان في قدیم األزمنة یرتفع بنسبة ال تكاد تبدو للعین المجردة، فعلوم
االنسان وحضاراتھ القدیمة كانت متقاربة المستویات إلى درجة أن قال بعض علماء األنثروبولوجیا
أن القدماء كانوا یقتبسون علوم بعضھم البعض. فماذا حصل حتى ظھرت طفرة العلوم في القرن
التاسع عشر وراح العالم یتغیر ویتقدم بصورة مذھلة لتظھر كل ھذه المخترعات والمكتشفات
وكأنھ انقلب رأًسا على عقب! بل إن نبوءات اإلنجیل والقران القدیمة جاءت دقیقة في وصف ھذه

الحالة االنفجاریة حینما قاال:

- (ولكننا بحسب وعده ننتظر سماوات جدیدة، وأرضا جدیدة)[593]، وكذلك:

- (ثم رأیت سماء جدیدة وأرضا جدیدة، ألن السماء األولى واألرض األولى مضتا)[594]. وكذلك
ما ورد في القرآن:

- ﴿یَْوَم تُبَدَُّل اْألَْرُض َغْیَر اْألَْرِض﴾[595]. إن ما حدث من تقدم فجائي في أحوال علوم البشر
عموًما، ال یتفق عقًال ومنطقًا مع قانون الطبیعة في االستمراریة والتدرج كما یصفھا الفیلسوف
ھیجل وغیره من الحكماء، بل ھي حالة انفجاریة مختلفة تماًما عما كانت علیھ قدیًما تنافي وتخالف

ما أفصح عنھ كولن ولسن حینما قال:

- (لم یشر الكتاب المقدس إلى أیة عملیات خلق جدیدة الحقة)[596]. ثم أكمل معلًال ذلك:

- (ویرى آخرون في العلم مفتاحا لھذا التقدم)[597]. نعم أن العلم ھو السبب الرئیس للتقدم، ولكن
السؤال:



- ما ھو سبب ھذه الطفرة العلمیة العجیبة، والبشریة كانت تمضي بخطى رتیبة بطیئة منذ وجودھا
قبل مئات األلوف من السنین؟ لقد كان اإلنسان ھو اإلنسان والعقل البشري متواجد منذ القدم،
واختراعات أھل حضارات الكتابة القدیمة في مجال علوم الطب والفلك والكیمیاء والھندسة
والحساب والبناء والري والزراعة وغیرھا الكثیر، كانت موجودة منذ قدیم الزمان؛ فما ھو سّر ھذا
االنفجار والتطور العلمي العظیم؟ وأخیًرا، حاول “ولسن” االستنجاد برأي كارل ماركس عسى أن

یجد بعض الحل لیشفي غلیلھ في كشف ھذا السر العظیم، حینما قال:

- (ورأى آخرون أن السر یكمن في التقدم االقتصادي)[598].
وھنا أیضا نجد في ھذا التعلیل ثلمة واضحة، ألن التقدم االقتصادي یعتمد على العلم، وازدیاد
كمیات العلوم والمعارف كانت بنسب تدریجیة متسلسلة في العقل البشري وداخل المجتمعات منذ
بدء ظھور االنسان. فلماذا لم ینشط تقدم اقتصاد األمم في سابق العصور ـ رغم مرور أزمان
طویلة من االستقرار والرخاء حتى وصفت بعض مراحلھا باألزمان الذھبیة ـ بینما نشاھد ظھور
عمالق االقتصاد یأخذ مكان الصدارة فجأة! أما إذا قلنا إن ما حصل من تصاعد في نسبة كمیات
العلوم كان أمًرا طبیعیًا، فھذه النسبة كانت على مر التاریخ متدرجة وبطیئة الحركة، فماذا حصل
لیحدث ھذا اإلنفجار العلمي والتقني؟ وأین كان العقل البشري حینما لم یجد من قبل سبًال الستغالل
موارد الطبیعة ویستحوذ على ثمارھا؟ ومن أین جاء األمل الواعد بمستقبل البشریة لألستاذ ولسن

حینما ذكر:
- (وكانت الراسمالیة الغربیة تضاعف من ثروتھا، وتغزو بقیة الكرة األرضیة، وبدأ الطب یكافح
األمراض الوبائیة، ویعمل على تحسین وسائل الرفاھیة في الحیاة، رافعا من متوسط عمر االنسان،
على األقل بالنسبة ألعضاء المجتمع الموسرین. ومن ثم أصبح باإلمكان التطلع إلى المستقبل في
ثقة وشوق. وكان تدھور االعتقاد في الدورة األلفیة Millennius یعني أن المجتمع یمتلك مدى
غیر محدد من المستقبل یستطیع فیھ االستمرار في تطوره. فاإلنسان یستطیع أن یصنع وجوده)

[599]؟ 

من المؤكد إن ما قدمھ «ولسن» سبق وشاركھ بھ بقیة كبار الفالسفة، ومع ذلك خیبت ھذه
التعلیالت أملھ في العثور على بذرة الحقیقة والصواب، وكل ما حاول وصفھ كانت أعراض جانبیة

لحقیقة السبب الجوھري، ومع ذلك نجده متفاءًال حینما توقع:

- (فردوس یتحقق في المستقبل ھنا على األرض ویصنعھ اإلنسان بجھده)[600]! 
إن تجاذب وتشادد قوتي المادیات والمعنویات، تسحبنا إلى فكرة وجود مبدأي الخیر والشر التي

ناقشھا عالم األنثروبولوجیا فریزر ودفعھ لتقدیم أسئلة فلسفیة عن تصارع قواھا، حینما قال:
- (1/ ھل ستكون الغلبة في آخر األمر یا ترى للقوى التي تؤدي إلى تحقیق مزید من التقدم أو لتلك

التي تھدد بتدمیر كل ما تم إنجازه بالفعل؟
2/ وھل ستكون الید الطولى للطاقة العارمة المتدفقة من األقلیة التي تستطیع أن تدفعنا إلى آفاق
أعلى واسمى، أو لألغلبیة الساحقة الخاملة من الناس قد تشدنا بكل ثقلھا إلى أسفل وتھوي بنا إلى



أعماق بعیدة الغور؟)[601].
مثل ھذه التساؤالت كانت وما تزال عقبة كأداء أمام عقول كبار الحكماء والفالسفة والمفكرین

لتقدیم أجوبة مناسبة لھا، فلقد قال الفیلسوف «كانط» في ذات المجال:
- (إن ابتكار دستور مدني مثالي للدولة، یمثل بالنسبة للنوع اإلنساني «مشكلة» یجب أن یجد الناس
حلھا بأنفسھم… نحن ككائنات بشریة علینا واجب العمل معًا إلبداع وتحقیق غایة دستور مدني
مثالي یقیم العدل بین الناس. ومن أجل ھذه الغایة أیًضا، نحن مطالبون بأن نلتمس نظاًما یضمن

السالم الدائم بین الدول)[602].  
ما یثیر الغرابة في مقولة الفیلسوف كانط، ھو عدم تقدیمھ حلوًال مناسبة ألحوال مجتمعات البشر
المتردیة، وبدًال من ذلك، راح یتمنى الحلول ویتوسلھا من عموم الناس، كما سبق للفیلسوف آرنولد

توینبي أن ترجى ذلك من مھاجري الزنوج األمریكان حینما قال:
- (فلعل المھاجرین الزنوج األرقاء الذین قابلوا المسیحیة في أمریكا، یُنجزون معجزة أعظم من
ذلك ببعثھم المیت إلى الحیاة. ولعلھم بحدسھم الروحي الشبیھ بحدس األطفال، وعبقریتھم في
التعبیر تعبیًرا فنیًا جمیال عن مشاعرھم الدینیة االنفعالیة، یوفقون في إشعال النار في رماد
المسیحیة الخامد الذي نقلناه الیھم نحن الغربیین، إلى أن تتأجج النار المقدسة مرة أخرى في قلوبھم.
فربما أمكن بھذه الطریقة جعل المسیحیة تنبض بالحیاة مرة ثانیة؛ إن كان مكتوبًا لھا أن تكون
العقیدة الحیة لحضارة تحتضر. فإن قّدر أن یتم ذلك على أیدي كنیسة زنجیة أمریكیة؛ العتبر ذلك
أعظم مراتب االستجابة الدینامیكیة التي قام بھا إنسان حتى اآلن لتحدي النقمة االجتماعیة)[603].

ما یثیر اإلستغراب في مثل ھذا التصریح، أنھ إذا لم یكن بمقدور فالسفة حكماء وعظماء مثل كانط
أو توینبي وفریزر والعشرات غیرھم، تقدیم حلول ناجعة لمشاكل األخالق البشریة وروحانیتھا،
فھل من المنطق ان یتمكن عامة الناس فعل ذلك؟ إن مجرد إعالن ھذا العجز والتصریح بھ، لھو
بالضرورة من أكبر األدلة على الحاجة الملحة لشخصیة فوقیة میتافیزیقیة أعظم مقاًما وأسمى
درجة من مستوى فیلسوف أو حكیم، أو حتى من آلھة أو نبي من أنبیاء األمم القدیمة، شخصیة تقدم
ألجیال الیوم المغرورة بمخترعاتھا المادیة والتقنیة أكسیر إنقاذ یتناسب مع مستوى مجتمعاتھا
المتقدمة علمیًا. فإذا قارنا بین مستوى تعقیدات مجتمعات البشر قدیًما ـ بل وحتى قبل عشرات
السنین فقط ـ وبین تعقیدات ومشاكل الحال الحاضر، لتأكدت الحاجة الملحة لظھور «مخلص»
جدید بشریعة أخالقیة واجتماعیة جدیدة أرقى وأسمى من جمیع ما سبق وظھر في جمیع العصور،
ألن الوضع االجتماعي العالمي الحالي للبشریة، ھو أكثر تعقیًدا وتردیًا من جمیع أحوال المجتمعات

القدیمة بتمامھا.
إن التطور والتقدم اإلیجابي السریع في كمیات العلوم والمعارف والمخترعات المادیة التي حصلت
منذ زمن وجود األستاذ فریزر حتى الیوم، ساھم بتقدم الكثیر من المفاھیم العلمیة والفلسفیة الجدیدة،
وھذا الفارق بین العصرین ھو الذي أعجز الفالسفة المحدثین عن التوفیق بین المفاھیم الروحیة
والمادیة وحجب بتوالي تفجراتھ رؤیة تلك الروح الخالقة التي أشعلت ھذه الثورة الفكریة والمعنویة
في عقول البشر. لذلك نرى ھؤالء الفالسفة یأملون من األجیال القادمة اإلجابة على ھذه األسئلة



الفلسفیة المعقدة وتقدیم حلول لھا. والحق یقال أنھ حتى فالسفة الطبیعة عاجزین الیوم عن تقدیم
حلول ناجعة أو إجابات مناسبة، بدلیل خلو الساحة العالمیة من أیة مناھج اجتماعیة أو برامج
أخالقیة تتمكن من إیجاد تغییر واضح في حیاة الشعوب، بل وما زالت جمرات نیران الحروب
تغطیھا طبقات رماد خفیفة تلتھب كلما ھبّت علیھا ریح خفیفة. والسبب ألنھم جمیعًا ینتھجون في

بحوثھم مبادئ العلوم المادیة التقنیة رافضین موائمتھا وتنسیقھا مع مفاھیم الفكر الروحي.
إن اإلجابة على أسئلة فریزر وتحقیق أماني توینبي وكانط وغیرھم، أصبحت ممكنة النوال مبدئیًا
في ھذا الیوم، إذا وجھنا النظر نحو القانون الطبیعي الذي تجري علیھ سنن الكون لنستمد منھ نوًعا
من اإلجابة العلمیة والعقلیة، فالترتیب المادي البدیع لكل موجود، یخضع لقانون البدایة والرقي ثم
النھایة والفناء. فكل شيء یبدأ صغیًرا ثم ینمو ویكبر وینضج ویعطي ثمرة وجوده وكمالھ في
النھایة، ثم تأتي مرحلة اإلضمحالل والموت والفناء، بدًءا من اإلنسان وبقیة الكائنات إلى أكبر
النجوم وأصغر الحشرات والطفیلیات. لذا فطالما كان لكل شيء درجة نضوج وغایة وثمرة،
نالحظ في المقابل، إن ثمرة وجود االنسان ھي الوحیدة التي لم تظھر بعد، بل لم یدخل مرحلة
النضوج واإلثمار حتى الیوم، وھي (مرحلة العقالنیة والحكمة الكاملة)، ناھیك عن دخولھ مرحلة
النضوج الروحي الذي بقي مستواه متذبذبًا بین دنو وارتقاء، كما شاھدھا أحد الحكماء ببصیرتھ

الثاقبة حینما قال:
- (لذلك فما زال أمام الحیاة الحاضرة ـ التي نمثلھا نحن بني االنسان وأحفادنا من بعدنا ـ الكثیر من
الوقت لتتطور إلى ما ھو أعلى)[604]. كل ذلك یعني أن من شمائل مرحلة النضوج الروحیة
ومواصفاتھا القادمة، ھو السالم العالمي والرخاء الممدود والھدوء والرویة والتعقل والتفكیر
والتأمل والحكمة واالختراعات السلمیة المفیدة ـ كما ھو متوقع من كل إنسان عاقل حكیم ـ وھذا
النضوج الروحي واألخالقي التدریجي سیوصل االنسان مستقبًال إلى مرحلة راقیة یستنبط فیھا
أحكاما وقوانین تقاوم وتتصدى ألفعال الشرور وتحدھا وتوقفھا بجدیّة وحزم، فحالة السالم واألخاء
ھي األصل والغایة من وجود االنسان؛ أما حالة الحرب والنزاع والقتال فھي أمر مرحلي رغم
مواكبتھا المتقطعة لتاریخ االنسان منذ قدیم الزمان. وطالما دعى األنبیاء والعقالء والفالسفة إلى
السلم والسالم واإلبتعاد عن استعمال العنف والقوة وتجنب استخدام السالح وضرورة التوجھ نحو
استخدام أقواس الحجة والبیان وسھام الدلیل والبرھان؛ إال أن البشریة كانت وما تزال تفضل
استعمال القوة والعنف في حل نزاعاتھا، وھذا یعني أنھا ما زالت بعیدة عن مرحلة النضوج، ومن
الممكن تسمیة المرحلة الراھنة بمرحلة المراھقة التي من سماتھا الفوضى والعنجھیة والتخریب،
ومن المؤكد أن ھناك مستقبل قد یطول أو یقصر زمن وفوده ـ وھذا أمر مقدر بید االنسان نفسھ ـ
ستدخلھ البشریة ال محالة لتتم خاللھ مرحلة النضوج الفكري والروحي، حینما ستتمتع بالسالم
والھدوء والراحة واالستقرار ویھنأ البشر بحیاتھم ویطمئنوا على مستقبل أوالدھم وأحفادھم.
والمتوقع من تلك المرحلة المستقبلیة، ثورة جبارة في العلوم والمعارف والروحانیات ومبادئ
األخالق، أعظم بكثیر مما ھي علیھ االن، لدرجة أن ال توجد نسبة بینھما، وال غرو أن یعتبر
الزمن الحالي بمثابة عصر جاھلیة بالنسبة لزمن المستقبل، كما أطلق علیھ الفیلسوف كانط مصطلح

(مجتمع مدني عالمي یقیم الحق الشامل)[605].



أما جواب السؤال الثاني الذي طرحھ األستاذ فریزر عن مصیر البشریة ولمن ستكون الید الطولى
في االنتصار، لألخیار أم األشرار؟ فمرة أخرى واستنادا إلى ذات قانون تدرج الرقي والنضوج
والفناء، فإن الغالبیة المحرومة من الدراسة والتعلیم، وكذلك شریحة األشرار القلیلة نسبیًا التي
یخشى فریزر وبقیة علماء االجتماع واالنثروبولوجیا سیطرتھا على مقالید مصائر شعوب العالم،
ویطلق على مرحلتھا الفیلسوف كانط (ال اجتماعیة النزعة االجتماعیة)، فسوف تدخل ھي أیضا
مراحل النمو والنضوج والتعقل بالتدریج، طالما تعیش مجبرة داخل مجتمعات بشریة تخضع
لقانون الترقي العام وتتأثر بمؤثراتھ، وال بد أن ستطغي على أجیالھا عوامل التطور وأجواء السمو
األخالقي لتساھم أیًضا في رقي البشریة مھما تأخر الوقت علیھا، ولن تبقى على ذات الحالة

المشوھة، كما أوضح كانط رؤیتھ التأملیة في ھذا المجال، حینما قال:
- (فحینما یسعى الناس إلحراز التفوق والتمیز على اآلخرین، یُتِعسون أنفسھم ویجعلون أنفسھم
أشراًرا؛ ولكنھم في ھذه العملیة، یطورون من قدراتھم التي ستنتقل لألجیال التالیة وتثري كًال من

الطبیعة البشریة والتاریخ اإلنساني)[606].
إن معضلة وجود مبدأّي الخیر والشر، أو بمعنى آخر، تدني ورقي مستویات األخالق، ھي مسألة
قدیمة قِدم التاریخ البشري، ورد ذكرھا بوضوح في كتاب زرادشت (األفستا) وبقیة كتب األدیان،
واھتم بھا الفالسفة والحكماء وعلماء االجتماع والكھنة وحاولوا إیجاد تفاسیر منطقیة لھا، ولما لم
یجدوا حًال لھا، لعالقتھا الصمیمیة بالنفس البشریة، ركنوا إلى تفاسیر مبھمة غیر واضحة ھي
بذاتھا بحاجة إلى أدلة علمیة وعقلیة.! وألنھم رواد موجة العلوم الطبیعیة، وإلتسام فترتھم بضعف
العلوم الدینیة والروحیة واألخالقیة وإنزواء رجال الدین عن المشاركة في تقدیم أیة تفاسیر مقنعة
وافیة لھا تكشف حقیقة أسرارھا، لذا سادت العلوم الطبیعیة على الفكر العام دون معارضة روحیة

مؤثرة ومما غدا مستقبل البشریة متوشًحا بالظلمات والشرور.
إن المستقبل مضمون في انتصار الخیر والسالم والنضوج العقلي والروحي على أنصار دعاة
الشرور. وبغیر ھذه النتیجة تكون ھندسة الوجود اإلعجازیة العجیبة وتنظیمھا وترتیبھا البدیع
ناقًصا مشوًھا ال قیمة وال معنى لھ، بل ویمكن القول أنھ لم تكن ھناك ضرورة في األساس لوجود
العالم والكون ومخلوقاتھ والبشر تحدیًدا، بل وال لزوم حتى للطواطم والشیوخ واآللھة واألنبیاء،

وال موجب حتى لوجود ذات اإللھ.
وھذا یجرنا إلى نقطة جوھریة تنتشر بین غالبیة علماء االجتماع من الذین یتناولون أحوال
المجتمعات البشریة بمقاییس المفاھیم المادیة وینسبون أصل فكرة ظھور األدیان ومعرفة ّ� لحالة

خوف اإلنسان من الموت، كما قال فریزر ویرددھا الكثیرون غیره:

- (عامل الخوف من الموتى، الذي أعتقد أنھ أكبر قوة تقف وراء نشأة الدین البدائي)[607]. فإذا
تذكرنا أن المعتقدات الدینیة والعبادات القدیمة كانت موجودة في زمن وجود إنسان نیاندرتال، وال
یوجد ما یمنع تصّور وجود أصولھا وبدایاتھا قبل ذلك، فآثار التعبد وجدت في قبور األقدمین حتى
جاوزت أعمارھا المائة ألف سنة، وإذا تذكرنا كیف مّر االنسان في أول وجوده بمرحلة عدم
اإلدراك والوعي حیث لم یكن باستطاعتھ تفسیر وفھم سّر حالة الموت ناھیك عن إدراك سّر حالة



الحیاة في األساس، بل لم یكن باستطاعتھ التفكیر بالموت وال بمعناه، إذ لم تكن تعني لھ حالة
الموت أمًرا ممیًزا، فھو حدث طبیعي مكرر یراه في كل وقت وفي كل مكان وھو نتیجة حتمیة
وطبیعیة لغالبیة صراعاتھ مع الحیوان أو مع بني جنسھ؛ لھذا فالقول أن حالة الموت نبھت االنسان
وأبھرتھ وأوجدت فیھ مشاعر الخوف والرعب وھي التي دفعتھ للتفكیر في أمور الغیب وما وراء
الطبیعة، ال یمكن توافقھا مع مرحلة الالوعي األولى وال حتى مع مراحل الطفولة البدائیة التي
لحقت بھا لسبب مھم ھو عدم نضوج العقل والوعي االنساني آنذاك. فمثلما ھي حالة الطفل الصغیر
خالل فترة عجزه عن معرفة مكامن الخطر وبوادره، ومثلما كان من الضروري بقاءه تحت عین
رعایة وحراسة والدیھ والمحیطین بھ، وطالما كان االنسان األول غیر قادر على التعمق في التفكیر
لمستویات فلسفیة بمختلف مستویاتھا، فالقول أن تأملھ حالة الموت ھي التي خلقت لدیھ مشاعر
الخوف والرعب ودفعتھ للتفكیر في إبتداع فكرة القوة العلیا واإللھ، لھو نوع من التجاوز على العقل
الرصین وعلى أدلتھ العلمیة والتجریبیة، وبالتالي ھو نوع من تخطي حلقات تطور اجتماعیة
وحضاریة الزمة عدیدة.! ففكرة (اإللھ) ھي فكرة معنویة غیر محسوسة ال تجتاز الفاصل بین
عالمھا المعنوي لتھبط إلى العالم المادي حتى یمكن للعقل البشري التقاطھا بحواسھ والتعامل معھا
دون وجود أفكار معنویة أولیة مكتسبة مسبقة تحفزه على التفكیر، كما جئنا على توضیح ذلك

بالتفصیل خالل مجمل ھذا الكتاب.  
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Notes
[←1]

هكذا ت�لم زرادشت.. صفحة 11.



[←2]
ال�ون. �ارل ساغان. صفحة 20.  



[←3]
. صفحة 210.   � وهم اإلله. ر��شارد دوك��



[←4]
تدهور الحضارة الغ���ة. أسوالد اش�نغلر. صفحة 125.     



[←5]
. جون فا�فر. صفحة 264.    �دا�ة ال�ون من األفالك ا� ال���



[←6]
ما وراء التار�ــــخ. ول�ام هاولز. صفحة 484.



[←7]
� الع� الحجري، تهدد اآلن ال�قاء

ا �� � ر�ما �انت وظ�ف�ة جد� ا أن عدوان�ة الذكور، ال�� � أن �كون واضح�
ي����

نر. صفحة 54). دا ل�� � الع� النووي. (�شأة النظام األبوي. غ��
ي �� ال���



[←8]
� سم�ث. صفحة 572. أد�ان العالم. هوس��



[←9]
قصة الحضارة. و�ل ديورانت.ج 1. صفحة 74.



[←10]
. صفحة 22. ��� ك�ف وجدت اآللهة. جون ك��



[←11]
� مجرة درب الل�انة �لها، فاألرض تتكثف من

إن قصة الح�اة ع� األرض �مكن أن تكون ف��دة من نوعها ��
� المجرات من 4.6 مل�ار سنة تق���ا. ونحن نعرف من سجل األحاف�� أن الح�اة الغاز والغ�ار الموجودين ب��
� مس�نقعات ومح�طات األرض الول�دة. (ال�ون. �ارل

ا، ور�ما ق�ل 4 مل�ارات سنة، �� �شأت �عد ذلك فور�
ساغان. صفحة 44).



[←12]
ال يزال كوكبنا ح�� اآلن ع� األقل العالم الوح�د الذي نعرف عنه أن المادة الفضائ�ة تحولت ف�ه إ� مادة
�ة ة ع�� الفضاء. وهكذا فإن ال�ائنات ال��� ح�ة وواع�ة، وال �د أن �كون هناك ال�ث�� من عوالم مماثلة م�ع��

� األصل من النجوم… (المصدر السابق. صفحة 25).
� ولدت �� ال��



[←13]
� تكّون المح�ط الحيوّي من وقد أ�دت جميع ال�حوث والدراسات المنجزة.. أن جميع ال�ائنات الحّ�ة ال��
ا، ولم تكن �شأتها منذ ال�دا�ة ع� النحو الذي �� عل�ه � لم تظهر دفعة واحدة وال تلقائ��

ال�وكب األر��
ا. (اإل�سان �شوؤە وارتقاؤە. جان ُجه من التار�ــــخ دهور� اآلن، و�نما �� حاصل ترّق ط��ل المدى استغرق تدرُّ

. صفحة 19). � شال��



[←14]
� نها�ة المطاف يتجمع األفراد ضمن

�ل عمل�ة تطور �شمل مراحل من االنفراد�ة والرأسمال�ة والتنافس، و��
، قد سكنت � نظام م�سجم واحد. فإن تطور الح�اة ع� وجه ال�رة األرض�ة ي��ت أن ق�ل مل�ارات من السن��
�
الجراث�م ال�رة األرض�ة، وت�اثرت و�دأ التنافس ع� الموارد الطب�ع�ة مثل الغذاء ومناطق المع�شة. و��

أعقاب هذا التنافس، ظهر ك�ان جد�د متناسب �صورة أفضل مع ظروف الب�ئة، وهو مستوطنة من
� تعمل كجسم واحد. ووفقا لنفس المراحل � الواقع مجموعة واحدة من الجراث�م ال��

الجراث�م، و�� ��
�الض�ط، قد تطورت المخلوقات وح�دة الخل�ة إ� �ائنات متعددة الخال�ا ح�� تكّون أجسام ح�ة من

. (من الفو�� إ� اال�سجام. دكتور م�خائ�ل آل�طمان. صفحة 45).  الن�اتات والحيوانات وال���



[←15]
� الثقافات، فهو ول�د ظروف تار�خ�ة ، أما التمايز ب�� �

تار�ــــخ ال��� واحد ع� أساس وحدة الفكر اإل�سا��
ت ع� الدوام �مثا�ة وجود متواصل متجا�س مؤلف من ط�قات تطور�ة معينة. فالمجتمعات قد اعت��
� خط مستق�م، وال �د من جميع المجتمعات أن تمر بها. �قوم إذن

وأقسام مواز�ة، �س�� فيها التطور حتما ��
� تج��ته،

� �شأته، و��
ي قد عرف ش�ال موحدا �� اض �أن تار�ــــخ الج�س ال��� جوهر نظ��ة التطور ع� االف��

� حق�قة األمر درجات للتطور ذاته، �ح�ث تكون �ل
� تقدمه، وأن اختالف درجات هذا الش�ل، �� ��

و��
� �ش�ل تار�ــــخ ما �عدها، أي المستق�ل. إن هذە التج��ة اإل�سان�ة الواحدة،

درجة ول�دة سا�قتها ومساهمة ��
ك فيها الناس جم�عا ع� اض وجود وحدة س�كولوج�ة Psychic unity of mankind �ش�� تقوم ع� اف��

� فه�م. صفحة 104). و�ولوج�ا. حس�� اختالف ثقافاتهم. (قصة األن��



[←16]
ال�ون. �ارل ساغان. صفحة 32.



[←17]
� ا�ساع الفضاء وخلود الزمن �ضيع � م�ان ما ب��

إن حجم ال�ون وعمرە خارج إدراك اإل�سان العادي. ف��
كوكبنا المعروف �األرض. (المصدر السابق. صفحة 19).



[←18]
� نفس اآلن واللحظة. (فكرة الزمان ع�� التار�ــــخ. كولن ولسون.

قال أفالطون: إن الزمان والسموات ظهرا ��
صفحة 81).



[←19]
� �مكن أن �س�� ا أو غ�� محدود Bounedless، ول�ن المسافة ال�� � واقع الحال، ال نهائ��

قد �كون ال�ون، ��
�
غورها، �أحسن ما لدينا من الَمراقب، ت�لغ حوا�� 10000 مليون سنة ضوئ�ة. وقد تصل ال�تلة المحتواة ��

كرة بهذا الحجم إ� عدة آالف من مليون مليون مليون كتلة شمس�ة. إننا نع�ش ع� كوكب س�ار ض��ل،
� مجرة تحتوي ع� مائة ألف مليون نجم مشا�ه. (أعاج�ب ال�ون الس�عة.

�دور حول نجم هو عضو ��
الدكتور ج�انت نارل��ار. صفحة 290).



[←20]
�
ا مراق�ة حلقات الحطام المح�طة �النجوم الفت�ة «حديثة ال�شوء» وقد تكون هذە الحلقات �� � جرت أخ��

ا من � ت�ت�� إ� �ش�ل كوا�ب جد�دة، األمر الذي يو�� بوجود عدد كب�� جد� مرحلة التجمع واالندماج ال��
� نجوم مجرة درب الل�انة. (ال�ون. �ارل ساغان. صفحة 16). هذە ال�وا�ب ب��



[←21]
ا. ا ح�� � جسم� لقد ش�لت قوى الطب�عة الح�اة، �ح�ث أن �ل خل�ة �جب أن تكون ايثار�ة تجاە اآلخ��ن ل�� تب��
� تحافظ ع� تماسك الخال�ا واألعضاء كجسم واحد إنها كونت قانون�ة تكون �موجبها المادة الالصقة ال��
� الطب�عة �� قوة

� تخلق وتدير الح�اة �� � أن القوة ال�� و�� العالقة اإليثار�ة القائمة ف�ما ب�نها. من هنا ي�ب��
اإليثار، قوة العطاء والحب، الرغ�ة �خلق ح�اة مب��ة ع� أساس قانون اإليثار، الوجود الم�سجم والمتوازن

� جميع أجزائها. (من الفو�� إ� اال�سجام. دكتور م�خائ�ل آل�طمان. صفحة 46). ب��



[←22]
� اال�سان �سم�ه عاطفة. (لغز الح�اة. � فردين من ب�� � من جاذب�ة حينما �حدث ب�� � نجم�� إن ما �حدث ب��

دكتور مصط�� محمود. 108).



[←23]
� النظام الشامل

� تخل التوازن �� � العالم، القوة الوح�دة ال��
إن األنان�ة اإل�سان�ة �� القوة الهدامة الوح�دة ��

للطب�عة. (من الفو�� إ� اال�سجام. دكتور م�خائ�ل آل�طمان. صفحة 49).



[←24]
� نواة �ل خل�ة مادة وراث�ة م�شابهة؛ ع� �ل

� جميع خال�ا الجسم. توجد �� ال �د من وجود اال�سجام التام ب��
خل�ة أن تكون واع�ة �ما �دور �الجسم �له، وأن تعرف ما �حتاج إل�ه الجسم وما الذي �مكنها أن تقوم �ه من

. (المصدر السابق. صفحة 39). أجله. لو لم �كن ذلك، لما استطاع الجسم أن ي���



[←25]
� مجرة درب الل�انة �لها، فاألرض تتكثف من

إن قصة الح�اة ع� األرض �مكن أن تكون ف��دة من نوعها ��
� المجرات من 4.6 مل�ار سنة تق���ا. ونحن نعرف من سجل األحاف�� أن الح�اة الغاز والغ�ار الموجودين ب��
� مس�نقعات ومح�طات األرض الول�دة. (كتاب ال�ون.

ا، ور�ما ق�ل 4 مل�ارات سنة، �� �شأت �عد ذلك فور�
�ارل ساغان. ص 44).



[←26]
وقد مّر زمن ق�ل الح�اة ذاتها �انت األرض ف�ه عار�ة ومهجورة تماما. (المصدر السابق. صفحة 35).



[←27]
إن أ�سط عض��ة مؤلفة من خل�ة واحدة �� أعقد �كث�� من أدق ساعة ج�ب، ومع ذلك فإن ساعات الج�ب
� مراحل �طيئة وذات�ا. (المصدر السابق. صفحة 42).

هذە ال �ستطيع ترك�ب ذاتها �ش�ل عفوي، أو تتطور ��



[←28]
� ق�ل ان نصل إ� حالة اإل�سان�ة وهذا هو نفس ما �حدث ألي فرد

�ان ال �د لنا من أن نمر �الطور الحيوا��
� والتفك��

ة طفولته األو� الم�كرة. فلم يتمكن اإل�سان من الم�� � ف��
منا ق�ل أن يولد، وكذلك وهو ��

� ـ أو ما �قرب منها ـ قد مهدت له س��ل ذلك. (ما وراء التار�ــــخ. واستخدام اآلالت إال ألن �ليونا من السن��
ول�ام هاولز. صفحة 19).



[←29]
� الفجوات ذات الحرارة المرتفعة

�ت �� � مرك�ات ال���
وعموما فقد وجد أن الح�اة ت�شأ �ش�ل غ�� متوقع ��

� قاع مح�طات كرتنا األرض�ة. (ال�ون �ارل ساغان. صفحة 16).
جدا ��



[←30]
ا عن أحط الم�كرو�ات ومن المرجح �شدة أن أول �ائنات حّ�ة �انت غ�� مالئمة، و�انت قدرتها تقل كث��
الموجودة اليوم ـ ر�ما �انت قادرة فقط ع� است�ساخ نفسها �فجاجة. (كوكب األرض. �ارل ساغان. صفحة

.(92



[←31]
� تكّون المح�ط الحيوّي من وقد أ�دت جميع ال�حوث والدراسات المنجزة.. أن جميع ال�ائنات الحّ�ة ال��
ا، ولم تكن �شأتها منذ ال�دا�ة ع� النحو الذي �� عل�ه � لم تظهر دفعة واحدة وال تلقائ��

ال�وكب األر��
ا. (اإل�سان: �شوؤە وارتقاؤە. جان ُجه من التار�ــــخ دهور� اآلن، و�نما �� حاصل ترّق ط��ل المدى استغرق تدرُّ

. صفحة 19). � شال��



[←32]
وتجمعت دالئل جد�دة تو�� أن المذن�ات تدفع دور�ا �عض محت��اتها �ش�ل رذاذ إ� داخل النظام الشم��

مما يؤدي إ� انقراض ال�ث�� من أنواع ال�ائنات الحّ�ة ع� األرض. (ال�ون. �ارل ساغان. صفحة 16).



[←33]
� «انكسمندر»

، هو ما قاله الف�لسوف اإلغ���� � وأقدم ما وصل إلينا مما ع�� عل�ه إ� االن من تراث األقدم��
� العنا� المتجا�سة «610 ق.م.» أن �شأة ال�ائنات الح�ة هو ن��جة تأث�� الشمس ع� االرض، وتم��
� ال�دا�ة طي��ة ورط�ة أ��� مما �� عل�ه االن، فلما وقع فعل الشمس،

�الحركة الدائمة، وأن األرض �انت ��
� جوفها، وخرجت منها ع� ش�ل فقاقيع، وتولدت الحيوانات األو�، غ�� أنها �انت

دارت العنا� الرط�ة ��
ة كث�فة تمنعها من الحركة والتناسل وحفظ كث�فة ذات صور قب�حة غ�� منتظمة، و�انت مغطاة �ق��
� االرض لتول�د حيوانات

الذات، ف�ان ال �د من �شوء مخلوقات جد�دة، أو �س�ب ازد�اد فعل الشمس ��
منتظمة �مكنها أن تحفظ نفسها وت��د نوعها، أما اال�سان فإنه ظهر �عد الحيوانات �لها، ولم �خل من
ك�ب، وأخذ يتقلب إ� أن حصل ع� � طرأت عليها، فخلق أول األمر ش�يع الصورة ناقص ال�� التقل�ات ال��
).. أنظر أ�ضا �

ة. (أصل األنواع. �شارلس دارو�ن. صفحة 52). (دائرة المعارف الع���ة لل�ستا�� صورته الحا��
كتاب (قصة الفلسفة ل��ل ديورانت، صفحة 83).



[←34]
�
� عليها أن تأ�� �انت هذە ال�ائنات الحّ�ة األو� مصنوعة من قطع، أو أجزاء، أو وحدات بنائ�ة �ان يتع��

�اء وال��م�اء إ� أرض �ال ح�اة. (كوكب األرض. �ارل ساغان. � � الف�� للوجود وحدها ـ أي مدفوعة �قوان��
صفحة 92).



[←35]
�ن، أن هناك � أوائل القرن الع��

ي ب�ك��ل وآر�ست رذرفورد لعمل�ات ال�شاط اإلشعا�� �� أث�ت ا��شاف ه��
� ال�طء، و�عتقد

� �اطن األرض، إذ ت��عث الحرارة من المعادن �معدل غا�ة ��
 للحرارة ��

ً
ا مجهو� مصدر�

ة مستد�مة منذ حوا�� 2800 مليون سنة خلت، � الوقت الحا�� أن االرض ا��س�ت أوال ق��
الجيولوجيون ��

ا عمرها أ��� من 3000 مليون سنة. وأقدم الصخور المعروفة و�� و�ن �ان من المعروف أن هناك صخور�
ي يرجع تار�ــــخ �شأتها إ� أ��� من 600 مليون سنة. (فكرة الزمان ع�� التار�ــــخ. ّ صخور ما ق�ل الع� ال�م��

كولن ولسن.. صفحة 32).



[←36]
� نها�ة المطاف يتجمع األفراد ضمن

�ل عمل�ة تطور �شمل مراحل من االنفراد�ة والرأسمال�ة والتنافس، و��
، قد سكنت � نظام م�سجم واحد. فإن تطور الح�اة ع� وجه ال�رة األرض�ة ي��ت أن ق�ل مل�ارات من السن��
�
الجراث�م ال�رة األرض�ة، وت�اثرت و�دأ التنافس ع� الموارد الطب�ع�ة مثل الغذاء ومناطق المع�شة. و��

أعقاب هذا التنافس، ظهر ك�ان جد�د متناسب �صورة أفضل مع ظروف الب�ئة، وهو مستوطنة من
� تعمل كجسم واحد. ووفقا لنفس المراحل � الواقع مجموعة واحدة من الجراث�م ال��

الجراث�م، و�� ��
�الض�ط، قد تطورت المخلوقات وح�دة الخل�ة إ� �ائنات متعددة الخال�ا ح�� تكّون أجسام ح�ة من

. (من الفو�� إ� اال�سجام. دكتور م�خائ�ل آل�طمان صفحة 45). الن�اتات والحيوانات وال���



[←37]
�ا: فتتقا�ل � ال�ك��

وقد ظهر عن� الج�س منذ العصور األو� من الح�اة، وقد أمكن مشاهدة هذە الظواهر ��
�تان، وتتصالن، و�عد �ضع دقائق ت�دأ سلسلة ط��لة من (DNA) ت�تقل من إحداهما (�أنها خليتان �ك��
). وقد �ستمر اإلتحاد حوا�� نصف ساعة، ثم تنفصالن، وتنقسم األن�� مكونة الذكر) إ� األخرى (�أنها األن��
. (�دا�ة ال�ون � � األصليت�� كة المتكونة من الخليت�� ، تحوي �ل منهما المواد الوراث�ة المش�� � � جد�دت�� خليت��

. جون فا�فر. صفحة 210). من األفالك إ� ال���



[←38]
� جوف الزمن انقضت

� من خلفنا تنحدر �� � من السن�� ة �الي�� � �ما نراها اليوم: ع��
هكذا �انت قصة الما��

� ال نظام فيها وال ترت�ب � ال�دا�ة «من السحا�ة األو� ال��
� �شك�ل المادة وص�اغتها: �شك�الت غ�� حّ�ة ��

��
إ� المجرات والنجوم وال�وا�ب واألقمار إ� ال�لورات» ثم تطورت مادة السحا�ة إ� أش�ال أعقد وأعقد،
وتدرجت من الالح�اة إ� الح�اة «من ال�لورات إ� الج��ئات المت�اثرة إ� الخال�ا إ� مجموعات الخال�ا إ�
الحيوانات الفق��ة ذات الزعانف إ� الحيوانات ذات القشور، إ� الحيوانات العمالقة المدرعة، إ�
ا�دة، ح�� زادت أنواعها وأجناسها � الحيوانات ذات الدم الحار»، واستمر إزدهار الح�اة، واندفاع أش�الها الم��

منذ ظهرت ع� سطح األرض ع� الخمسمائة مليون. (المصدر السابق. جون فا�فر. صفحة 295).



[←39]
أصل األنواع. �شارلس دارو�ن. صفحة 52.



[←40]
� القرود وقد تدامجت والتحمت

�� � � اله��ل العظ�� لال�سان نفس فقرات الذ�ل ال��
�ــــح �� �كشف ال���

� للحوض.. (لغز إلنعدام وظ�فتها.. وأ��� من هذا �جد عضالت الذ�ل نفسها وقد تحورت إ� قاع مت��
الح�اة. دكتور مصط�� محمود. صفحة 55).



[←41]
كوكب األرض. �ارل ساجان. صفحة 61. 



[←42]
فكرة الزمان ع�� التار�ــــخ. كولن ولسون. صفحة 280.



[←43]
، وجدنا أن اإل�سان � مر بهما اإل�سان منذ عهودە القد�مة إ� الوقت الحا�� إذا قارنا المراحل أو العصور اللت��
� ح�اتها ع� الص�د

ة اعتمدت �� �ة صغ�� � جماعات ���
� سنة ور�ما أ��� �� القد�م قد ق�� حوا�� ثالثة مالي��

وجمع الثمار خالل ما �طلق عل�ه األركيولوجيون �الع� الحجري القد�م Paleolithic. (قصة
� فه�م. صفحة 214). و�ولوج�ا. د. حس�� األن��



[←44]
«ال�ور»، هو حق�ة تار�خ�ة ط��لة �شمل مجموعة من حضارات ال��� الم�شابهة.



[←45]
� أف��ق�ا ـ

� أجراها ر�موند دارت (Raymond Dart) ول��س ل��� (Louis Leakey) وأ�ته �� إن ال�حوث ال��
ال���ث�كوس، وأرجعتها إ� تقصت آثار ساللة أ��� �دائ�ة من أنماط اإل�سان�القرد (Hominid)، مثل األوس��

. (فكرة الزمان ع�� التار�ــــخ. كولن ولسن. صفحة 36). � � من السن�� حوا�� ثالثة مالي��



[←46]
�ا: فتتقا�ل � ال�ك��

ظهر عن� الج�س منذ العصور األو� من الح�اة، وقد أمكن مشاهدة هذە الظواهر ��
�تان، وتتصالن، و�عد �ضع دقائق ت�دأ سلسلة ط��لة من (DNA) ت�تقل من إحداهما (�أنها خليتان �ك��
). وقد �ستمر اإلتحاد حوا�� نصف ساعة، ثم تنفصالن، وتنقسم األن�� مكونة الذكر) إ� األخرى (�أنها األن��
. (�دا�ة ال�ون � � األصليت�� كة المتكونة من الخليت�� ، تحوي �ل منهما المواد الوراث�ة المش�� � � جد�دت�� خليت��

. جون فا�فر. صفحة 210). من األفالك إ� ال���



[←47]
� الوالدة أو أ�لوهم. (قصة و�ذا حلت ب�عض الق�ائل مجاعة أو تهددتهم مجاعة، قتلوا أطفالهم حدي��

الحضارة. ج 1 صفحة 47).



[←48]
ة ال�س�طة ف�� � العراق القد�م ل�ست �الف��

ة الممتدة من األلف التاسع إ� األلف الرابع ق�ل الم�الد �� إن الف��
� ظهور سومر ح�� يومنا هذا. (أدب ال�ـاال. خزعل الماجدي. صفحة 11). ة ب�� تعادل الف��



[←49]
� ت�يح لنا الع�ش بتوازن. ون��جة لذلك، ال لم تطبع فينا الطب�عة منذ والدتنا معلومات وغرائز ب�س�ة �اف�ة ال��
نعرف �صورة مؤكدة ما هو الس��ل للع�ش �صورة سل�مة. (من الفو�� إ� اال�سجام. دكتور م�خائ�ل

آل�طمان. صفحة 48).



[←50]
نر. دا ل�� أنظر صفحة 88 من كتاب «�شأة النظام األبوي» للمؤرخة غ��



[←51]
� صم�مه يتصدى للعالم �له تصدي العدو ألعدائه. (قصة الحضارة. ج 1 صفحة

�� �
فالرجل من الناس وح��

.(21



[←52]
ا هل�ت ف�ه الحيوانات جماعات: الماموث، ووح�د القرن األو�ر، و�انت األلفان 10 ـ 9 ق.م. زمن�
� أورو�ا، وآس�ا، وأم���ا الشمال�ة

، والهلي�تودون، والنمور ذات األن�اب النصل�ة ـ �� والمستودون، والم�غات��
� �اقوت�ا �العام 11830 ق.م.

�ل�اخ �� � وادي نهر ب��
والجن���ة. لقد أرخ عمر واحدة من أ��� مقابر الماموث ��

. صقحة 44). � �اء الفل��ة. س. ب��وش�نك�� � (أ�ار الف��



[←53]
: � �ان ال يزال سمكة، �انت تتوافر ف�ه �ل المالمح الرئ�س�ة و�� � أو� وأقدم مراحله (اإل�سان)، ح��

فح�� ��
. � ا بوادر األطراف والرئت�� � المركزي وجهاز الدورة الدم��ة، �ل وأ�ض�

العمود الفقري والجمجمة والجهاز الم��
مائ�ات والزواحف � ال��

ا يتمثل �� فلما انتقل من ال�حر إ� ال�� اتخذت هذە «السمكة» ش�ال أ��� تطور�
القد�مة. (ما وراء التار�ــــخ. ول�ام هاولز. صفحة 20).



[←54]
�
� ع�� التار�ــــخ يواز�ه تطور األفراد من عهد الطفولة إ� عهد النمو الجسما��

إن تطور المجتمع اإل�سا��
ي» و�� «�فاعة» إ�سان ما ق�ل التار�ــــخ وأندادە ، وقد أش�� أح�انا إ� «طفولة الج�س ال��� واالجتما��

األح�اء، و�� تناولهم الساذج، غ�� الراشد، لعالم الواقع). (ال�دائ�ة. أش�� مونتاغيو. صفحة 22).



[←55]
� استغرقت ثالث آالف مليون سنة من الم�كروب ذي الخل�ة الواحدة.. � �ع�د قصة التطور ال�� إن الجن��
� �سعة شهور.. ي�دأ ح�اته �خل�ة واحدة ملقحة (ال��جوت) تأ�ل جدار الرحم �أي

�ع�دها مضغوطة ��
� ثم أر�ــع ثم ثمان..إلخ، ثم تتالحم � االنقسام إ� خليت��

م�كروب، وتلوذ بتج��ف من اللحم داخله، ثم ت�دأ ��
� حيوانات اله�درا ال�دائ�ة. (لغز الح�اة. دكتور مصط��

� أندودرم وأ�تودرم، �ما �� ا من ط�قت�� لتكون �س�ج�
محمود. صفحة 57).



[←56]
. صفحة 45. أب�قور. ب�ار ب��ا���



[←57]
. و�صعب ون، فال�ون ي�دو مصنوعا من أجل ال��� � إن أ��� االخت�ارات �دائ�ة للسماء تكشف عن أننا مم��
ة اإلثارة المصاح�ة للشعور �االفتخار والوثوق. إن � هذە الظروف وتأملها دون المرور �خ��

التفك�� مل�ا ��
� حقا. (كوكب األرض. �ارل ساجان. صفحة ا مهم�� ال�ون �أ�مله مصن�ع من أجلنا� إذن ال �د أن نكون ���

.(28



[←58]
�ان جّو األرض هو خل�ط النوشادر والميثان وأول أ�س�د ال���ون و�خار الماء، و�انت الصواعق ال�ه��ائ�ة
ق هذا الخل�ط، واألشعة فوق البنفسج�ة تصل حرة من الشمس ال تحجبها مظلة األوزون �ما �حدث تخ��
� اسمها األحماض األمي��ة.. والعلم �قول اآلن. �انت الظروف إذن مه�أة لتك��ن هذە المرك�ات الف��دة ال��

� تتحد وتنحل ع� ش�� .. وأمام هذە الذرات ال�� � � من السن�� إنها ممكنة، فالزمن ط��ل.. آالف المالي��
� عشوائ�ة تامة.. أمامها ال نها�ة من الفرص. (لغز الح�اة. دكتور مصط�� محمود. صفحة

األنماط والصور ��
.(95



[←59]
ما وراء التار�ــــخ. ول�ام هاولز. صفحة 128.



[←60]
� اإلم�ان وجود شعوب ال ت�ت�� إ� آدم

� أن �� �انت هناك نظ��ات أ��� جرأة، ترى ع� أساس من التخم��
� فه�م. صفحة 67). و�ولوج�ا. دكتور حس�� ‘الشعوب السا�قة ع� آدم The Pre - Admites’. (قصة األن��



[←61]
� ألف سنة وعند نها�ة . فق�ل ثمان�� � هم الذين ا��شفوا أم���ا صدفة خالل العهد الجل�دي األخ�� أن أسي����
، وقد غ� � الشما��

ا ع� جميع نصف ال�رة األر�� ا ورط�� � األخ�� صار الطقس �ارد� الع� الجل�دي البي��
ة شمال أورو�ا وأم���ا الشمال�ة �ط�قات ثلج�ة ت�لغ � ش�ل مجلدة كب��

� ش�ل ر�ام عظ�م أو ��
الجل�د الذي ��

. وقد تم ذلك خالل ما �قارب 20 ألف سنة، وقد أدت مثل هذە ال�تلة الثلج�ة المكونة � م��
أح�انا أل��

ا. ومن نتائج هذا � � 150 و200 م�� � مستوى ال�حر �لغ ما ب��
انطالقا من األمطار إ� انخفاض ملحوظ ��

ا. (اال�سان االنخفاض الذي أدى إ� بروز ممرات �انت مختف�ة تحت م�اە ال�حار عندما �ان مستواها مرتفع�
. صفحة 125). � �شؤوە وارتقاءە. جان شال��



[←62]
ة � شمال المح�ط الهادي، مكونة من 14 ج��رة كب��

سلسلة جزر بر�ان�ة ممتدة غرب ش�ه ج��رة أالس�ا ��
ة. وحوا�� 55 ج��رة صغ��



[←63]ً
 تقد�م حلو�

ً
� محاو� ا» لما حدث ق�ل مئات األلوف من السن�� و�المناس�ة �عرض محمد ر�اض «تصور�

� ات الجل�د�ة القد�مة، قال: ـ (ح�� � أنحاء األرض خالل الف��
توف�ق�ة تف� ك�ف�ة ان�شار اإل�سان القد�م ��

� غطاءات جل�د�ة هائلة المساحة والسمك فوق شمال
ة من م�اە ال�حار والمح�طات �� تتكدس �م�ات كب��

تب ع� ا�سحاب تلك الم�اە وتجمدها انخفاض م�سوب سطح ال�حار مائة ووسط آس�ا وأورو�ا وأم���ا… ي��
ا طب�ع�ة ع��ضة � جافة، �ش�ل جسور�

� نعرفها اآلن أرا�� � ال�� ، تصبح معه المضايق والبواغ�� م�� أو أ���
، ولم  ال�حر األحمر �ان أقل من نصف مسطحه الحا��

ً
اال�ساع، ت�تقل عليها ال�ائنات �ما فيهم اإل�سان. مث�

�كن هناك خل�جا الس��س والعق�ة وال مضيق �اب المندب وال جزر ال�حر. كذلك �ان هناك برزخ بري �دل
تان منفصلتان، و�المثل ة ما ارت�طت تو�س ب��طال�ا وأصبح ال�حر المتوسط �ح�� � ف��

مضيق ج�ل طارق، و��
ة متوسطة اال�ساع، والجزء الشما�� منه لم �كن هناك مضايق البوسفور والدردن�ل. و�ان ال�حر األسود �ح��
، فابتداء من مضيق هرمز إ� العراق � ا لم �كن هناك الخليج العر�� ا متصلة �سهول أوكران�ا. أ�ض� �انت أرض�
ا � ا كب�� ا أرض�� � �ل جهات العالم، و�خاصة ج��

ا ي��ط الج��رة الع���ة وايران. حدث مثل ذلك �� �ان أغل�ه أرض�
� ت عل�ه ف�ما �عد مجموعات المغول الذين عمروا األم��كت�� �ا وأالس�ا وأم���ا الشمال�ة، ع�� ي��ط س�ب��

فقط منذ نحو 20 ألف سنة). (اإل�سان. محمد ر�اض. صفحة 37).



[←64]
� 70 ألف سنة و28 ألف سنة. وقد أرجع ه��ل عظ�� (وقد تحصل ال�احثون ع� توار�ــــخ تعود إ� ما ب��

� 60 ألف سنة و40 ألف سنة.). اال�سان تا» (Alberta) �كندا إ� ما ب�� � منطقة «أل��
لطفل ُع�� عل�ه ��

. صفحة 124. � �شوؤە وارتقاءە. جان شال��



[←65]
� �جاوز � ح��

� الحضارات والمجتمعات ال�دائ�ة، مدارە قلة عدد الحضارات المعروفة، �� ثمة اختالف آخر ب��
� دراسة

ع ثالثة من علماء األجناس عام 1915 �� ا. ولقد �� � عدد المجتمعات ال�دائ�ة المعلومة ذلك كث��
� ت�� جمع معلومات �اف�ة عنها، فأمكنهم مقارنة للمجتمعات ال�دائ�ة، واقت�وا ع� تلك المجتمعات ال��
�سج�ل 650 مجتمعا ما يزال معظمها قائما ح�� اآلن. ع� أنه من المستح�ل تك��ن أي رأي عن عدد
� الوجود فعال ثم ع�� الزمن عليها منذ أن استقام اال�سان

� ال�د أن تكون قد ظهرت �� المجتمعات ال�دائ�ة ال��
، أن عدد المجتمعات ال�دائ�ة أ��� �كث�� من ا س��ا، ر�ما منذ ثالثمائة ألف سنة خلت. إال أنه من الج�� ���
� مناطق

ة األجل إ� حد ما. وتنح� �� � حشودها ـ قص��
عدد الحضارات… فإن المجتمعات ال�دائ�ة ـ ��

. � ا. (مخت� دراسة للتار�ــــخ. آرنولد ت��ن�� ا �س��� � ا من ال��� صغ�� جغراف�ة ض�قة النطاق نوعا ما، وتضم عدد�
ج 1 صفحة 58 ـ 59).



[←66]
� المئة من الجينات الفعالة. (كوكب األرض. �ارل ساغان).

�� 99,6 �
�ان �� إن اال�سان والشم�انزي �ش��



[←67]
ە لتطور اإل�سان. ول�ن � تفس��

وقد أصبح «إ�سان ن�اندرثال» أسطورة �عد أن أصبح الدل�ل األول لدارو�ن ��
ا كذلك، ح�� � �ل كت�ه العلم�ة تق����

� كث�� من ال�تب الم�سطة عن علم الحف��ات، �ل و��
ء وصفه �� أ��

، وتصفه ح�� ال�تب العلم�ة الحديثة �أنه ا (عن خطأ) لنصف الغور�ال، أو كنج كونج صغ��
�
أصبح مرادف

ا، وأنه � منتص��
) عدم مقدرته ع� الم��

�
«ش�يع ومنفر» و«ك��ه الش�ل» و«رديء التصم�م» و�ؤكدون (خطأ

� فر�سا منذ
ا من دراسة ه��ل وجد �� � وركبتاە مث�يتان. و�انت �ل هذە األوصاف مأخوذة أساس�

�ان �م��
� المفاصل. والحق�قة أن

نصف قرن ـ ول�ن ث�ت أن ذلك اله��ل �ان لرجل عجوز �شكو من التهاب مزمن ��
، و�ان مخه أ��� «إ�سان ن�اندرثال» لم �كن جم�ال �� النظر، ول�نه لم �كن �أي حال دون مستوى ال���

من مخنا، و�ن �ان ك�� المخ ل�س المق�اس الوح�د للذ�اء، فلم تكن قد ا�تملت لدى ذلك ال�ائن �عد �عض
� تق��ر حد�ث

ا، وقد جاء �� � منتص��
المرا�ز العص��ة العل�ا. و�اإلضافة إ� هذا، فقد �ان ذلك اإل�سان �م��

� �لد أم���� �عد أن �ستحم
� أي ط��ق ��

ا ع� االطالق وأنه «إذا است�مل ووضع �� عنه أن مظهرە ل�س منفر�
. و�حلق و�ل�س مال�س حديثة، لما لفت األنظار أ��� من أي آد�� آخر. (�دا�ة ال�ون من األفالك إ� ال���

جون فا�فر. صفحة 276).



[←68]
� معط�ات التطور عند الشم�انزي ومعط�ات التطور عند اال�سان أن اللغة المنطوقة وقد ب�نت المقارنة ب��
� قص�ة الهواء، و�حصل هذا

� األصوات �� تص�� ممكنة إذا ما تّم نزول الحنجرة نزوال ي��د من سعة مجال رن��
ول عند صغ�� ال��� عندما �كون عمرە سنة ونصفا تق���ا. أما عند الشم�انزي فإن الحنجرة ت��� مرتفعة، � ال��
� الطب�عة تتواصل قردة الشم�انزي

فال يتم نزولها، وهو ما �حول ماد�ا دون قدرتها ع� ال�الم المنطوق. و��
� ف�ما ب�نها عن ط��ق الحر�ات وتعاب�� الوجه والص�حات، وال �مكن أن �حصل ترا�م المعرفة عند القرد أو ب��

قردة المجموعة، وال �مكن انتقال هذە المعرفة من ج�ل إ� آخر إال بواسطة ال�الم ال�ف�ل وحدە �حفظ
. � ة أخرى. (اال�سان �شوؤە وارتقاءە. جان شال�� � هذا الموض�ع تمكن إضافة أش�اء كث��

التجارب المع�شة. و��
صفحة 144).



[←69]
. ج 1 صفحة 354 ـ 355. � مخت� دراسة للتار�ــــخ. آرنولد ت��ن��



[←70]
و�ظهر من دراسة األسلحة وأدوات القنص ال�دائ�ة لهذە الق�ائل ��ل وض�ح، أن القناص الفرد لم �كن �ام�انه
قط أن �صطاد مثل هذە الحيوانات الهائلة دون مساعدة أفراد قب�لته، وأن القنص الجما�� �ان بناء ع�

ورة ح�ات�ة. (أصل األش�اء. صفحة 64). ذلك ��



[←71]
قصة الحضارة. المجلد األول. صفحة 9.



[←72]
�
� أ�دي شي�خ القب�لة وزعمائها أو ��

� كث�� من المجتمعات ال�دائ�ة تنح� السلطة وت��ف شئون الح�م ��
��

ها من الس�ان، أ�دي ك�ار السن الذين يؤلفون معا وحدة اجتماع�ة وس�اس�ة متماسكة ومتمايزة عن غ��
� �خضع تنظ�مها االجتما�� والس�ا�� � المجتمعات ال��

وذلك ع� أساس عامل السن وحدە، �ما هو الحال ��
� هذا الن�ع من التنظ�م االجتما�� ينقسم

لما �عرف �اسم ط�قات أو فئات العمر age ـ set system و��
�
� تتمايز �عضها عن ال�عض ع� أساس التقارب �� � من الفئات ال�� أعضاء المجتمع من الذكور إ� عدد مع��

� يتوالها الش�ان والرجال السن �ح�ث تتو� �ل فئة منها وظ�فة اجتماع�ة محددة مثل الوظ�فة الح���ة ال��
� والخامسة � سن الثالث�� � يتوالها الرجال ب�� ، ثم الوظ�فة الس�اس�ة ال��

ً
� مث� � مقت�ل العمر ح�� سن الثالث��

��
� هذە الوظائف � يتوالها الشي�خ ح�� مماتهم. و��تقل أعضاء القب�لة ب�� ، ثم الوظ�فة الدي��ة ال�� � واالر�ع��

. ج�مس ف��زر. الحاش�ة صفحة 163). � � العمر. (كتاب الغصن الذه��
المختلفة ن��جة لتقدمهم ��



[←73]
ورة الح�ات�ة للقب�لة �مجموعها. (أصل األش�اء. � إ� مستوى ال��

��ة لدى الشعوب ال�دائ�ة ترت�� إن مهام ال��
صفحة 209).



[←74]
� اإل�سان من داخله، من صم�م قل�ه و�رادته، �اتجاە مشاعر اآلخ��ن كجزء منه، هو

االيثار ـ تحرك داخ�� ��
نفسه. (من الفو�� إ� اال�سجام. صفحة 64).



[←75]
أصل األش�اء. صفحة 208.



[←76]
�ة األو�، �انت اقدم وأ��� عزلة، و�التا�� �انت مفاه�مها �لما �انت تركي�ة اجتماع�ة ما، أقرب إ� مهد ال���

أ�عد عن عالم التخصص �مفهومنا المعا�. (أصل األش�اء. صفحة 209).



[←77]
� الملوك واألمم من ق�ل…

� الخلف. ور�ما �ان ��
� السلف �ما هو ��

ا �� أما الرؤ�ا والتعب�� لها، فقد �ان موجود�
� صنف ال��� ع� اإلطالق. (مقدمة ابن خلدون. صفحة 625).

و�ال فالرؤ�ا موجودة ��



[←78]
� تأي�د التكهن �الغ�ب. صفحة 33.

ون �� أنظر كتاب ش���



[←79]
 مغزى العلم الذي �مكن أن �سن �عد أن �كتمل مب��

ً
ا فإنها سوف تتل�� فع� �اء إذا ما ب�نت يوم� � (إن الميتاف��

. صفحة 472». � �اء الفل��ة. س. ب��وش�نك�� � �اء األساس�ة). «أ�ار الف�� � الف��



[←80]
� تقول إن � أ�امنا هذە ما �د� بنظ��ة التلخ�ص، و�� ال��

� لم تختف ح�� �� ومن تفرعات هذە النظرة ال��
�
� ع�� التار�ــــخ يواز�ه تطور األفراد من عهد الطفولة إ� عهد النمو الجسما��

تطور المجتمع اإل�سا��
ي» و�� «�فاعة» إ�سان ما ق�ل التار�ــــخ وأندادە ، وقد أش�� أح�انا إ� «طفولة الج�س ال��� واالجتما��

األح�اء، و�� تناولهم الساذج، غ�� الراشد، لعالم الواقع. (ال�دائ�ة. أش�� مونتاغيو. صفحة 22).



[←81]
� ح�اته وطعامه، وقوته المفكرة الناطقة نزاعة إ� أمر

إذا اس�سلم للنوم امرؤ دأ�ه االعتدال والقناعة ��
� تغذيها اللذات البه�م�ة لم �جهدها اإلفراط، ولم وع، ف�اضة �أن�ل األف�ار، وتكون القوة «الشه��ة» ال�� م��
� الرؤى قادرة

ء القوة الناطقة المفكرة، وتصبح مه�أة لتل�� �
ينهكها التف��ط.. عندما �حدث �ل هذا، ت��

� قالها أفالطون تماما. (علم عليها، وعندئذ تكون أحالمه هادئة صادقة موثوقا بها. هذا هو نص األلفاظ ال��
ون. صفحة 77). � العالم القد�م. ش���

الغ�ب ��



[←82]
. ولما � ي�ت�� لعالم العقل ال���

� �أن اإل�سان مكون من عن��ن األول ي�ت�� لعالم المادة والثا�� قال أفلوط��
ور فإن ع� اإل�سان أن �س� للتخلص من عن�ە المادي ع�� التأمل والزهد �انت المادة �� مصدر �ل ال��
� � مع الواحد المطلق (هللا). (أد�ان العالم. هوس��

� المن���
� إ� درجة االتحاد الصو��

�� �عن�ە الروحا�� ل��
سم�ث. صفحة 576).



[←83]
قصة الحضارة ـ و�ل ديورانت. ج 1. صفحة 22.



[←84]
� �جاوز � ح��

� الحضارات والمجتمعات ال�دائ�ة، مدارە قلة عدد الحضارات المعروفة، �� ثمة اختالف آخر ب��
� دراسة

ع ثالثة من علماء األجناس عام 1915 �� ا. ولقد �� � عدد المجتمعات ال�دائ�ة المعلومة ذلك كث��
� ت�� جمع معلومات �اف�ة عنها، فأمكنهم مقارنة للمجتمعات ال�دائ�ة، واقت�وا ع� تلك المجتمعات ال��
�سج�ل 650 مجتمعا ما يزال معظمها قائما ح�� اآلن. ع� أنه من المستح�ل تك��ن أي رأي عن عدد
� الوجود فعال ثم ع�� الزمن عليها منذ أن استقام اال�سان

� ال�د أن تكون قد ظهرت �� المجتمعات ال�دائ�ة ال��
، أن عدد المجتمعات ال�دائ�ة أ��� �كث�� من ا س��ا، ر�ما منذ ثالثمائة ألف سنة خلت. إال أنه من الج�� ���
� مناطق

ة األجل إ� حد ما. وتنح� �� � حشودها ـ قص��
عدد الحضارات… فإن المجتمعات ال�دائ�ة ـ ��

. � ا. (مخت� دراسة للتار�ــــخ. آرنولد ت��ن�� ا �س��� � ا من ال��� صغ�� جغراف�ة ض�قة النطاق نوعا ما، وتضم عدد�
ج 1 صفحة 58 ـ 59).



[←85]
ال شك أن ح�اة القنص أ�عد أنواع الح�اة عن حالة المدن�ة: ألن تلك المهنة تضطر العائالت إ� اإلنعزال،
� الغا�ات

ا ل�عض، �س�ب �ش�تها �� ا عن �عض، ثم �صبح �عضها معاد�� و�عان ما �صبح �عضها غ����
الشاسعة: إذ أن �ل عائلة تكون محتاجة للحصول ع� غذائها وكسائها إ� الفضاء الواسع «أو المجال

وع للسالم الدائم. �انت. صفحة 72). الحيوي». (م��



[←86]
ام فائق � الثقافات الق�ل�ة يتو� ك�ار «شي�خ» القب�لة، الذين �جّسدون ح�مة القب�لة و�تمتعون �اح��

��
وتك��م، عمل�ة حفظ التعال�م المقدسة واألساط�� المرو�ة والحفاظ عليها. وك�ار القب�لة هم، �ما �انت
الحال، الذين �قومون �انفسهم، �كتب حّ�ة تع�ش وت�نفس، بنقل تعال�م القب�لة لمن �خلفونهم عن ط��ق
. صفحة �

و�� . سه�ل ��� ال�لمة المحك�ة و�وسائط أخرى خّ�قة �الرقص والغناء والتمث�ل. (تراثنا الرو��
.(14/4



[←87]
� فه�م. صفحة 82. و�ولوج�ا. دكتور حس�� قصة األن��



[←88]
نر. صفحة 395. دا ل�� �شأة النظام األبوي. غ��



[←89]
، �ما ت��ت األ�حاث ي و�� � التار�ــــخ ال���

� هذا اال��شاف، فالزراعة أهم ثورة ��
�ان للمرأة الدور األ��� ��

� حدثت فيها.. � كث�� من المجتمعات ال��
ة، من ابت�ار ال�ساء، واألرجح أنها رفعت مقام ال�ساء �� األث��ة ال�ب��

� تعلمن
عت الزراعة خطا اال�سان أول خطواته الج�ارة نحو الس�طرة ع� الطب�عة، وال�ساء اللوا�� فلما اخ��

�ة، و�ذلك حصلن ع� أ��� ما قد تجود �ه الطب�عة. (�خور اآللهة. خزعل � ال��
غرس �عض هذە ال�ذور ��
الماجدي. صفحة 117).



[←90]
قصة الحضارة. وول ديورانت. ج 1. صفحة 32.



[←91]
ا عن المرأة. قال: ـ (ع� الرجل أن �كد و�شتغل، وما ع� من المؤسف أن نقرأ للف�لسوف تولستوي رأ�ا عجي��
� الب�ت، ألنها زوجة، أو �ع�ارة أخرى إناء لط�ف ��ــــع االنثالم واالنكسار. ع� الرجل أن

المرأة إال أن تق�م ��
� الب�ت، والب�ت دائرة ح��ة واسعة للمرأة.. إذا قلنا:

يراقب سلوك امرأته وال �طلق لها العنان؛ �ل �حجبها ��
� ذلك إال مثل من يوقد شمعة وهو �عتقد أنها تدوم

إنه �مكن للمرأة أن تحب زوجها طول ح�اتها فما مثلنا ��
. ليو تولستوي. صفحة 29 ـ 30). � م الن��

�
مض�ئة طوال الدهر.). (ِح�



[←92]
قصة الحضارة. وول ديورانت. ج 1. صفحة 30.



[←93]
� مجموعة من التابوهات (مفردها تابو) رموز مجسمة قد تكون ألش�اء أو لحيوانات نالت ش�ل القدس�ة ب��
األفراد من خالل أوامر اتفق عليها توجب أو تن� عن ات�ان أعمال محددة أو استعمال ألفاظ أو �لمات

معينة.



[←94]
�عد ظهور األدوات الحج��ة، ترك لنا اال�سان األول إ� جانب أدواته شواهد ع� وسطه الفكري، �ش�� إ�
� ع� ابتداء الحضارة �ن أساسي�� � ظهور الدين إ� جانب التكنولوج�ا �مؤ�� بوادر دي��ة ال ل�س فيها، وتب��
� � الخص�صت�� ا لهات�� � �ل نواتج الحضارة اال�سان�ة إال استمرار�

اال�سان�ة. وال زلت إ� يوم الناس هذا، ال أرى ��
� قد �سلسل من تلك التقن�ات الحج��ة األو�، و�ل ارتقاء فكري ورو�� لال�سان؛ ف�ل ارتقاء مادي تكنولو��

قد �سلسل من تلك البوادر الدي��ة األو� وتطور عنها. (دين اال�سان. فراس السواح. صفحة 19).



[←95]
� أو اآل�اء واألجداد الطوطم، رمز مجسم مثل الجماجم والع�� أو حاجات مختلفة استعملها اال�سان المم��

ام وال �جوز الع�ث بها. ها األحفاد ال�دائيون مقدسة تجب معاملتها �اح�� فاعت��



[←96]
�ة، � أصقاع األرض ال�ع�دة عن مرا�ز التجمعات ال���

ون �� �ان الشامان هم قادة ال��� الروحانيون، ين���
� احتلت �غداد �انت ق األق�. وذكر أن جيوش المغول ال�� � األرض ومناطق ال�� � وقط�� مثل األم��كت��
»). (تراث االسالم. س�� توماس �

� �دينهم «الشاما�� � المغول متمسك��
تعتنق هذە المعتقدات: (ولقد ���

آرنولد. ص 121).



[←97]
� هذا العالم الفسيح �ان أول معبود لال�سان… ولسنا ندري م��

و�الطبع لن يتاح لنا قط أن نعلم أي األش�اء ��
حلت الشمس محل القمر س�دة ع� دولة السماء عند الد�انة ال�دائ�ة. (قصة الحضارة ـ المجلد األول.

صفحة 114).



[←98]
� األساط�� والطقوس. وأث�تت الدراسات العلم�ة لح�اة ��اد العلماء �جمعون اآلن ع� وجود را�طة وث�قة ب��
� ح�اته

� ح�ا�ة واقع�ة، لها م�انها الممتاز �� � إنما تع��
الجماعات ال�دائ�ة أن االسطورة عند اال�سان ال�دا��

� تصورة. (عالم الفكر ـ
ا �� ا عظ�م�

�
. وثانيهما: أن لها هدف �

: أولهما: قداسة االسطورة عند اال�سان ال�دا�� � لس�ب��
ج 3 ـ ع 1. الفول�لور والميثولوج�ا. صفحة 18).



[←99]
� سم�ث. صفحة 430). ا من األ�اطرة �انوا �ّدعون �ش�ل متكرر أنهم آلهة. (أد�ان العالم. هوس�� إن عد�د�



[←100]
� ا�ائ�ل ق�ل الخروج، و�سمون أ�ضا «األن��اء». (مو� والتوح�د. س�غموند فرو�د. اآل�اء: زعماء أ� ب��

جم). صفحة 35. الم��



[←101]
� هذە الح�اة الدن�ا، من األدوات الخزف�ة

� هذە القبور وا� جانبها أدوات �ستعمل ��
فقد وجدت �ل الجثث ��

� � جوف األرض دون تابوت إ� اآلالت الثمينة ال��
�� � الس�ئة الصنع والش�ل المختصة �الفقراء المدفون��

� يتخذونها لألبهة والعظمة �الخناجر والخوذ من �ستعملها عظماء هذا ال�ون.. ونرى العجالت واألسلحة ال��
، ح�� اآلالت ج، والح�� � والت�� ��� � الذهب الخالص، وزنان�� الفضة وآن�ة الطعام الذهب�ة، ومعدات ال��

الموس�ق�ة.(أد�ان ومعتقدات ما ق�ل التار�ــــخ. خزعل الماجدي. صفحة 162).



[←102]
� مرحلة ما ق�ل الفخار النيولي��ة، و�� جماجم

�� � � أر�حا، أهم مظهر دي��
� ع�� عليها �� تظهر لنا الجماجم ال��

� ومطل�ة الوجه �الجص، ومطعمة العيون �األصداف، وقد ع�� ع� جماجم منها محشوة من الداخل �الط��
ا من طقوس إ�قاء ذكرى األفراد �عد الموت �ما يرى ذلك س�تون ليود، أما كوفان، تدل أش�الها ع� أن جزء�
ا للروح أو وعاء للقوة � تجعل من الرأس مقر�  ع� ما �مكن �سميته �ع�ادة الجماجم ال��

ً
ى إنها تحمل دل�� ف��

ا حسب االس�نتاج �أن هذە الجماجم لم تجمع من األعداء المو�� �ل إنها حفظت المقدسة، و�مكننا أ�ض�
�أوع�ة لقوة مقدسة غ�� محدودة وع� األرجح فإن إجالل أرواح األفراد المو�� �ان الدافع لتوسطهم بهذا
� مثل هذە الجماجم، ومحاولة اال�سان �شك�ل مالمح

الش�ل. و�رى فراس السواح أن ظهور ال�شخ�ص ��
� مرحلة ال�شخ�ص.. وظهرت اآللهة». ، هو �دء ظهور فكرة اإلله ح�ث دخل الفكر الدي�� �

وجه إ�سا��
(المصدر السابق. صفحة 80).



[←103]ً
ا أطول وأطول ـ وهذا أوجد ألول مرة عم� ة وتزا�دت �درجة جعلت تعلمها �ستلزم وقت� وقد ترا�مت الخ��
ل��ار السن الذين ال �ستط�عون أداء أي عمل آخر، ف�قومون �مهمة التدر�س. و�رى أحد العلماء «أنه ال
� ذلك السن ال �ستطيع أن ��افح وال أن �ص�د» كذلك أدى ظهور

ة. ألنه �� �مكن أن �كون قد عاش أّي �الخ��
. جون فا�فر. صفحة . (�دا�ة ال�ون من األفالك إ� ال��� � اللغة إ� �شأة فئة القسس والح�ماء والس�اسي��

.(275



[←104]
و�ان الم��ون القدماء �عتقدون أ�ضا أن إله الشمس «رع» هو الذي خلق الملوك، وأنه هو الذي وهبهم
ء، �جري �

الح�اة والقوة والسلطان. ولهذا ساد االعتقاد �أن ماء رع، وهو ذهب اآللهة وسائل الشمس الم��
� عروق هؤالء الملوك. (الفول�لور والميثولوج�ا. عالم الفكر، ج 3، ع 1. صفحة 29).

��



[←105]
ا و�ح�� �قدر هائل من النفوذ وحسن السمعة، �ل إنه قد ير�� إ� مرت�ة الرئ�س إن الساحر �حتل مركزا عال��

. ج�مس ف��زر. صفحة 161). � أو الملك و�تمتع �سلطانه. (الغصن الذه��



[←106]
وضع السوم��ون مئات األسماء المقدسة، وصنفوا �ال منها ع� أنه إله، وكتبوا هذە األسماء مع تصديرها
ا منها آلهة ة، ومناطق مسؤول�ة محددة، رغم أن كث�� � �عالمة ألحد النجوم، ول�ل إله أو آلهة خاص�ة مم��
� أو خدما. � أ�ة تلتف حول إله قوي بوصفها زوجات أو أبناء، أو موظف��

ثان��ة، ل�نهم �جمعونها ��
(المعتقدات الدي��ة لدى الشعوب. جفري �ارندر. عالم المعرفة. صفحة 13).



[←107]
� م�انتها من قوى الجماد مثل

� الواقع. إن قوة التفك�� أع� ��
، ف�� أقوى قوة �� � اإل�سان �قوة التفك�� يتم��

� �س�ب قوة الجاذب�ة والطاقة ال�ه��ائ�ة المستقرة والقوة المغناط�س�ة وقوى اإلشعاع. وأع� من القوة ال��
النمو والتطور ع� مستوى الن�ات، وأع� من القوة الدافعة للحيوانات للتحرك إ� ما �سّد احت�اجاتها
واالبتعاد عما يؤذيها، وح�� أع� من قوة اإلرادة األنان�ة لإل�سان. (من الفو�� إ� اال�سجام. دكتور م�خائ�ل

آل�طمان صفحة 64).



[←108]
أصل األش�اء. صفحة 85.



[←109]
قصة الحضارة. ج 1. صفحة 73.



[←110]
اإل�سان. محمد ر�اض. صفحة 340.



[←111]
� وث�ات �عقبها ت�اطؤ، وازدهار تل�ه مجاعة،

� ذلك تنمو ��
ا ما تتطور المجتمعات �ش�ل منتظم، ف�� �� نادر�

� كوب. صفحة 105).
وسالم تعق�ه حرب، وثورة �عدها ردة. (ا�داعات النار. �ا��



[←112]
�ش�ل مكت�ة آشور�ان��ال المصدر األول عن الطب اآلشوري، ل�ن تجب مالحظة أن معظم األلواح الطب�ة
ا آشور�ة من أصل �ا��� أو أ�دي، ومع ذلك فإن وصولها � هذە المكت�ة ما �� إال �سخ�

� ع�� عليها �� ال��
� استخدام مضامينها وتطب�قاتها » �ع�� � م�سوخة إ� ع� آشور�ان��ال «وهو من أواخر ملوك اآلشور���
� مارسه اآلشور�ون ووسموە �سمات ثقافتهم وع�هم. (�خور اآللهة. خزعل الماجدي. ورسوخها كتقل�د ط��

صفحة 167).



[←113]
من الفو�� إ� اال�سجام. د. م�خائ�ل آل�طمان. صفحة 23.



[←114]
� صلب واج�اته األساس�ة. (أصل األش�اء

� العالم ال �عت�� أن ت���ة أج�اله تقع ��
ل�س هناك من شعب ��

صفحة 208).



[←115]
قصة الحضارة. و�ل ديورانت. ج 1 صفحة 115.



[←116]
. �ارل ساجان. صفحة 424. � عالم �سكنه الش�اط��



[←117]
تراث العالم القد�م. دي بورج. صفحة 223.



[←118]
� لم �ش�دوا �ح الحضارة، �ل أخذوها عن �ا�ل وم�، وان اليونان لم ي�شئوا الحضارة إ�شاًء، ألن إن اآلر���

ما ورثوە منها أ��� مما ابتدعوە. (قصة الحضارة. ج 1. صفحة 102).



[←119]
تدهور الحضارة الغ���ة. أسوالد اش�نغلر. صفحة 125.



[←120]
. جون فا�فر. صفحة 264. �دا�ة ال�ون من األفالك إ� ال���



[←121]
مقدمة ابن خلدون. صفحة 724.



[←122]
. صفحة 11. ��� ك�ف وجدت اآللهة. جون ك��



[←123]
. صفحة 13. ��� ك�ف وجدت اآللهة. جون ك��



[←124]
� جامعة وسك�سون ـ

نر (1920 ـ 2013)، مؤرخة، مؤلفة وأستاذة جامع�ة. و�� أستاذة فخ��ة �� دا ل�� غ��
ماد�سون.



[←125]
نر. صفحة 37. دا ل�� �شأة النظام األبوي. غ��



[←126]
اإل�سان. محمد ر�اض. صفحة 343/344.



[←127]
فكرة الزمان ع�� التار�ــــخ. كولن ولسن. صفحة 313.



[←128]
�
�ة تار�خ�ة �� ا ومفاه�م ل�ائنات ���

�
ال �مكن إ�شاء الب�� الذهن�ة من الفراغ؛ ف�� تعكس ع� الدوام أحداث

نر. صفحة 281). دا ل�� المجتمع. (�شأة النظام األبوي. غ��



[←129]
الملل والنحل. صفحة 390  



[←130]
اال�سان وقواە الخف�ة. صفحة 391.



[←131]
قصة الحضارة. و�ل ديورانت. ج 1. صفحة 13.



[←132]
قصة الحضارة. و�ل ديورانت. ج 1. صفحة 14.



[←133]
أصل األش�اء. صفحة 53.



[←134]
قصة الحضارة. و�ل ديورانت. ج 1. صفحة 15.



[←135]
فكرة الزمان ع�� التار�ــــخ. كولن ولسن. صفحة 5.



[←136]
أنظر دين اال�سان. فراس السواح. صفحة 124 ـ 126.



[←137]
علم األد�ان. خزعل الماجدي. صفحة 37.



[←138]
دين اإل�سان. فراس السواح. صفحة 124.



[←139]
قصة الحضارة. ول ديورانت. ف 3. صفحة 48. األخالق االجتماع�ة.



[←140]
اعات الرئ�س�ة اآلت�ة: اس�ئناس ق األوسط) للعالم ـ أو لجزٍء منه ـ االخ�� من أهم ما أعطته المنطقة (ال��
الن�ات والحيوان، �شغ�ل المعادن، ال�تا�ة، العجلة (الدوالب)، التق��م، العلوم ال��اض�ة والفل��ة وهندسة
ا معارف البناء، عجلة الفّخار. وا� جانب ذلك هناك احتماالت أن تكون هذە المنطقة قد أعطت العالم أ�ض�

ال�سيج بواسطة النول، والقوس، والسهم. (اإل�سان. محمد ر�اض. صفحة 342).



[←141]
مقدمة ابن خلدون. صفحة 502.



[←142]
تار�ــــخ وقواعد الحضارات. فرناند برود�ل. صفحة 15.



[←143]
المصدر السابق. صفحة 14.



[←144]
ة لما فجيناتنا ـ كجينات الحيوانات األخرى ـ ال �مكن أن «تتعلم»، ف�� ال تتغ�� أو تتطور كن��جة م�ا��
تتعلمه، و�نما ظلت تت�اثر مكررة نفسها بنفس الطرق القد�مة ونفس الدقة القد�مة. وظلت أعمالها
� ظهرت � ترا�مت لدينا، وال �النظ��ات واآلالت والتقال�د ال�� األساس�ة، �ما �� لم تتأثر ��ل المعرفة ال��

. جون فا�فر. صفحة 310). وذه�ت منذ �شأة اإل�سان ح�� اآلن. (�دا�ة ال�ون من األفالك إ� ال���



[←145]
ا�م لد�ه المعرفة ا من ذا�رتها و�عض ما تعلمت إ� جن�نها، ول�ن ل�س منها ما ت�� وتنقل �عض الحيوانات جزء�
، ثم � الج�ل التا��

�الش�ل الذي �عرفه اال�سان.. رغم أن صغار الحيوانات قد تتعلم، ال �د من تكرار التعل�م ��
� صب الماء ف�ه �استمرار

ا �ه ثقب، ف�جب أن �ستمر �� � �ل ج�ل ��� ذلك ـ �ما لو كنا نمأل ك���
تكرارە ��

ە، و�نما ا، و�اإلضافة إ� هذا فال �ستطيع أي حيوان أن ينقل �ل ما تعلم إ� غ�� ل�ظل مستوى الماء ف�ه ثابت�
� ا��سبها. (المصدر السابق. صفحة 310). ة ال�� ا فقط من الخ�� ا �س�ط� �مكنه أن ينقل جزء�



[←146]
نر. صفحة 90. دا ل�� �شأة النظام األبوي. غ��



[←147]
. صفحة 13. ��� ك�ف وجدت اآللهة. جون ك��



[←148]
ر�نان. صفحة 84.



[←149]
الغ�ب والعقل. إل�اس �ل�ا. صفحة 53.



[←150]
المصدر السابق. صفحة 61.



[←151]
�
اع»، ألن الظروف المناخ�ة السائدة �� � تقول: «الحاجة أم اإلخ�� ول�س أسخف من الع�ارة الشائعة ال��

منطقة ما، واالستعداد النف�� لتق�ل فكرة جد�دة، وهجرة العنا� الثقاف�ة والشعوب، تعت�� من العوامل
اع أحذ�ة � �ساعد ع� ان�شار المعارف التقن�ة أو تحول دون ان�شارها، فال �مكن ان �كون اخ�� الحاسمة ال��
� � المناطق القطب�ة ال��

اع األفران العال�ة قد �دأ �� � الغا�ات، أو أن �كون اخ��
الثلج والزحافات الثلج�ة قد تم ��

ال حد�د فيها. (أصل األش�اء. صفحة 86).



[←152]
�اء والفلك، وله � � مجال ال��اض�ات والف��

ع وعالم �� ا (الوالد) مخ�� ، هو أ�ض� ارخم�دس، ابن عالم فلك شه��
عات عد�دة. مخ��



[←153]
إسحاق نيوتن والثورة العلم�ة. تأل�ف ج�ل ك��س��ا�سن. صفحة 22.



[←154]
المصدر السابق. صفحة 28.



[←155]
ما ق�ل الفلسفة. ه. فرانكفورت. صفحة 278.



[←156]
ال�لدانيون منذ �دء الزمان. صفحة 216.



[←157]
� 14 ـ 20. الغصن الذه��



[←158]
أصل األنواع. �شارلز دارو�ن. صفحة 20.



[←159]
أصل األنواع. �شارلز دارو�ن. صفحة 17.



[←160]
المصدر السابق. صفحة 866.



[←161]
المصدر السابق. صفحة 876.



[←162]
الخالدون المائة. صفحة 47.



[←163]
�انط. ألن وود. صفحة 18 و19.



[←164]
الخالدون المائة. صفحة 53.



[←165]
المصدر السابق. صفحة 49.



[←166]
المصدر السابق. صفحة 57.



[←167]
� كوب. صفحة 167.

إ�داعات النار. �ا��



[←168]
قصة الفلسفة. صفحة 19 ـ 20.



[←169]
الخالدون المائة. صفحة 62.



[←170]
إ�داعات النار. �اتب كوب. صفحة 37.



[←171]
المصدر السابق. صفحة 32.



[←172]
الخالدون المائة. صفحة 95.



[←173]
المصدر السابق. صفحة 99.



[←174]
المصدر السابق. صفحة 103.



[←175]
ابن رشد. ع�اس محمود العقاد. صفحة 19.



[←176]
ون. صفحة 7 ـ 8. � العالم القد�م. ش���

علم الغ�ب ��



[←177]
المصدر السابق. صفحة 6.



[←178]
. صفحة 5. اب�قورس. ب�ار ب��ا���



[←179]
قصة الفلسفة. صفحة 135.



[←180]
قصة الفلسفة. صفحة 136.



[←181]
. صفحة 14 ـ 15 ـ 16. ��� ك�ف وجدت اآللهة. جون ك��



[←182]
الغ�ب والعقل. أل�اس �ل�ا. صفحة 22.



[←183]
كشف الحلقة المفقودة. خزعل الماجدي. صفحة 158.



[←184]
المصدر السابق. صفحة 159.



[←185]
� العراق القد�م. الدكتور هاري و. ف. سا�ز. صفحة 33.

الح�اة اليوم�ة ��



[←186]
� تار�ــــخ الحضارات القد�مة. طه �اقر. صفحة 452.

مقدمة ��



[←187]
ما وراء التار�ــــخ. ول�ام هاولز. صفحة 94.



[←188]
ال�دائ�ة. أش�� مونتاغيو. صفحة 15.



[←189]
�عات رافد�ة أقدم � وصلنا من وادي الرافدين القد�م، فقد س�قتها ���

� لم تكن أول أثر قانو�� �عة حمورا�� ��
جاءت �ش�ل نتف أو �ضع مواد، منها إصالحات الملك أورو أن�مكينا�أور�اجينا االجتماع�ة 2351 ـ 2342
اطور�ة (أور الثالثة) �عات أورنمو 2111 ـ 2094 ق.م. مؤسس ساللة أور االم�� � لجش، ثم ���

ق.م. ��
�عات إشنونا �حدود �عات ل�ت عشتار 1934 ـ 1924 ق.م. خامس ملوك ساللة إ�سن األو�، ثم ��� و���
ائع � عهد الدولة اآلشور�ة الحديثة، أما آخر ال��

� الحقة، منها ما ا��شف �� 2000 ق.م.، �ما ا��شفت قوان��
�عة �عة ال�لدان�ة) Chaldean Code of Law أو �ما تعرف �اسم �� الرافد�ة المك�شفة فقد �انت (ال��

. (ال�لديون / ال�لدان منذ �دء الزمان. صفحة 56). �
نبوخذن� الثا��



[←190]
. ج 3 ص 94. � مخت� دراسة للتار�ــــخ. أرنولد ت��ن��



[←191]
� األما�ن األخرى

� �دأت �� ة الع� الحجري الحد�ث، ال�� � لم تخضع لخ�� ال�ا �� القارة الوح�دة ال�� إن أس��
� سم�ث. صفحة 538). حوا�� 10000 سنة ق�ل الم�الد. (أد�ان العالم. هوس��



[←192]
�دأ الع� الحجري الوس�ط �انتهاء أخر ع� جل�دي ق�ل الم�الد �حوا�� 8 آالف سنة. و�قال إن ا�سان
ذلك الع� رّوض ال�لب وحفر جذوع الشجر لصنع قوارب �دائ�ة غ�� متقنة. �ما قام �صنع أول فخار
� الشمس، و�� عمل�ة ك�م�ائ�ة تتحول فيها الس�ل��ات اللبنة المميتة ش�ه

وذلك بتحم�ص الصلصال ��
� � االم��كت��

ا سنة 10 آالف ق.م.، أما �� � ال�ا�ان م�كر�
ا�ط. وقد ظهر الفخار �� السائلة إ� �سيج ش��� قوي ال��

ة من 6 آالف إ� 3 آالف سنة ق.م. �� الع� الحجري فقد ظهر حوا�� سنة 5 آالف سنة ق.م… تعد الف��
الجد�د، وقد تعلم الناس خالل هذا الع� صناعة الغذاء وقدح النار من االحت�اك ف�ما �مكن ان �كون أول
اع، وتعلموا ك�ف عوا المحراث والعجلة وال�� � تتم الس�طرة عل�ه. وقد دجنوا الحيوانات واخ��

تفاعل ك�م�ا��
� كوب. صفحة 16).

�غزلون و��سجون و�صنعون قمائن الفخار النار�ة… (إ�داعات النار. �ا��



[←193]
مقدمة ابن خلدون. صفحة 501.



[←194]
ال�لديون / ال�لدان منذ �دء الزمان. صفحة 234.



[←195]
مغامرة العقل األو�. فراس السواح. صفحة 31.



[←196]
� كوب. صفحة 7).

� من جميع أنحاء العالم. (إ�داعات النار. �ا��
� ن��ات متقطعة، و�ان �أ��

�� �
�ان التقدم �أ��



[←197]
� فه�م. صفحة 110. و�ولوج�ا. دكتور حس�� قصة األن��



[←198]
قصة الحضارة. و�ل ديورانت. صفحة 73.



[←199]
� فه�م. صفحة 76. و�ولوج�ا. دكتور حس�� قصة األن��



[←200]
� عّرفت �ستمد الحضارة الغ���ة ال�ث�� من استعاراتها الرئ�سة وتع��فاتها للج�س واألخالق من التوراة… ال��

نر. صفحة 331). دا ل�� . (�شأة النظام األبوي. غ�� �
ا من تراثنا الثقا�� � ا كب�� وصاغت جزء�



[←201]
� التوراة، و�� الفلسفة والعلم، �ما ُطّورا

�س�ند الحضارة الغ���ة إ� األف�ار األخالق�ة والدي��ة المع��ّ عنها ��
نر.صفحة 391). دا ل�� � اليونان القد�مة. (�شأة النظام األبوي. غ��

��



[←202]
أصل الدين. فيور �اخ. صفحة 43.



[←203]
المصدر السابق. صفحة 8 ـ 35.



[←204]
كوكب األرض، صفحة 11.



[←205]
أصل الدين. فيور�اخ. صفحة 43.



[←206]
� من ال�تاب.

� الجزء الثا��
� ع� تفص�ل ذلك ��

سنأ��



[←207]
أصل الدين. فيور�اخ. صفحة 44.



[←208]
اإل�سان. محمد ر�اض. صفحة 400.



[←209]
� القرود وقد تدامجت والتحمت

�� � � اله��ل العظ�� لإل�سان نفس فقرات الذ�ل ال��
�ــــح �� �كشف ال���

� للحوض. (لغز الح�اة. النعدام وظ�فتها.. وأ��� من هذا �جد عضالت الذ�ل نفسها وقد تحورت إ� قاع مت��
صفحة 55).



[←210]
� سم�ث. صفحة 395. أد�ان العالم. هوس��



[←211]
. صفحة 444. � �اء الفل��ة. س. ب��وش�نك�� � أ�ار الف��



[←212]
الغ�ب والعقل. إل�اس �ل�ا. صفحة 51.



[←213]
ال�دائ�ة. أش�� منتاغيو. صفحة 15.



[←214]
. صفحة 46. أب�قورس. ب�ار ب��ا���



[←215]
. �ارل ساجان. صفحة 310. � عالم �سكنة الش�اط��



[←216]
الغ�ب والعقل. إل�اس �ل�ا. صفحة 63.



[←217]
ها. القران. سورة يو�س 31، النحل 78، اإل�اء 36. وال�ث�� غ��



[←218]
أنظر كذلك إنج�ل م�� 14:11 و9:13 و43:13. و�نج�ل مرقس 9:4 و23:4 و16:7. و�نج�ل لوقا 8:8

� 7:2 و11:2 و17:2 و29:2.
و35:14. وسفر رؤ�ا يوحنا الالهو��



[←219]
التوراة. سفر حزق�ال 27:3.



[←220]
اإل�سان وقواە الخف�ة. صفحة 168.



[←221]
�ش�ل حق�ة الع� الحجري ما ي��د عن 99% من تار�ــــخ اال�سان. و�ؤلف معظم هذە الحق�ة، الع� الذي

� (Palaeolithic). (دين اال�سان. فراس السواح. صفحة 123). ندعوە �الحجري القد�م أو ال�اليولي��



[←222]
� ب�يتها.

ة األرض�ة وتؤدي إ� ت�دالت �شك�ل�ة �� � داخل الق��
� تحدث �� العمل�ات ال��
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� إ� �دا�ة

� �ش�ِل ُرقم، كتبوا فاستطعنا أن نرى الما�� � ب�� السوم��ون حضارتهم، وع� الط�� من الط��
� العراق القد�م. صفحة

. (الح�اة اليوم�ة �� � تفصلنا عن االس��طان السومري األص�� ا ال�� 5000 سنة تق����
.(33
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� �كتا�ة ل�ن فجر ال�تا�ة الرافد�ة �مع�� أقدم أش�ال ال�تا�ة ال�دائ�ة العراق�ة �ش�لها العم�� المتم��
متخصصة، إنما تعود إ� ع� ما �عد طور أر�دو�حضارة ال�لدان األوائل، و�س� تلك الحضارة �حضارة

طوري العب�د الثالث الرابع 4300 ـ 3500 ق.م. (ال�لديون�ال�لدان منذ �دء الزمان صفحة 190).
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عوا الخط، إذ �ان الم��ون � نزلوها، أ�جديتهم وحروف الهجاء ولم �خ�� حمل الفي��قيون إ� ال�الد ال��
� حروف

ا تدل �ل منها ع� صوت �ما هو الحال ��
�
�عرفون ال�تا�ة ق�لهم �قرون، وقد استعملوا حروف

ا �عالمات قد�مة �دل �عضها ع� مقطع وآخر ع� �لمة برمتها. ال جرم االفرنج. ع� أن خطهم �ان مشوش�
� إذ ذاك ط��قة أ�سط ل�تا�ة رسائلهم التجار�ة، فأطرحوا العالمات �لها من مقاطع أنه اقت�� للفي��قي��
ا �دل �ل منها ع� صوت أو ع� لفظ �اللسان، فاقت�ست

�
�ن حرف � وع�� وصور ولم ي�قوا سوى اثن��

هم � إ� الشمال، �ما كتب الفي��قيون وكتب غ�� الشعوب األخرى هذە األ�جد�ة… فكتب اليهود من ال�م��
� ع� التحقيق أصل

. والخط الفي���� ً
، و�لهم �دلوا ش�ل الحرف إال قل�� � �اليونان من الشمال إ� ال�م��

األ�جد�ات �لها، فالفي��قيون هم الذين علموا العالم ال�تا�ة. (تار�ــــخ الحضارة. شارل س�ي��وس. صفحة 39).
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�ة �ش�ل خاص، صاحب مرت�ة � طالب» عند الش�عة �ش�ل عام وعند اإلث�� ع�� ّ بن أ�� �عت�� اإلمام «ع��
� �عد الرسول محمد(ص)، ل�ان هناك قول � القران أن ال ن��

روحان�ة قدس�ة عال�ة، ولوال ورود نص قاطع ��
ا، إضافة إ� أن �عض ّ إ� درجات سام�ة جد� � ترفع من مقام اإلمام ع�� ة للن�� آخر. مع أن هناك أحاد�ث كث��

علماء الش�عة ال يتحرجون من ذكر أوصاف قدس�ة عظ�مة له.



[←251]
� تار�ــــخ العرب إلبن خلدون صفحة 754.

أنظر ديوان المبتدأ والخ�� ��
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[←257]
� النار

�ظهر إن التعامل �المراسلة �ان معروفا منذ أقدم العصور. ف�ان الخطاب �كتب ع� لوحة جففت ��
�
. ولم �كن �ستطيع أحد مطالعتها دون ك� األختام مما �ان �سمح بتال�� � عادة ثم تغلف �غالف من الط��

� تحمل �صمة � قطعة من القماش ت��ت عليها قطعة من الط��
إفشاء محت��اتها. و�ان �كت�� أح�انا �لفها ��

� النه��ن. د�ال بورت. صفحة 216). ختم مرسلها. (�الد ما ب��
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رموز ومعجزات. أر�ست دو�لهوفر. صفحة 30.
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� تار�خ�ة واجتماع�ة معينة. و�ان ��� ومن الجدير �الذكر أن أد�ان العالم تطورت ضمن أطر ومضام��

التعال�م الدي��ة وا�صالها يتم بواسطة استعمال المجاز والصور والزخارف والرموز ذات الصلة �الزمان
. صفحة 14/1). �

و�� . سه�ل ��� والم�ان. (تراثنا الرو��



[←260]
رموز ومعجزات. أر�ست دو�لهوفر. صفحة 23.



[←261]
رموز ومعجزات. أر�ست دو�لهوفر. صفحة 23.



[←262]
المصدر السابق.صفحة 29.



[←263]
المصدر السابق. صفحة 32.



[←264]
قصة الحضارة المجلد األول. صفحة 71.



[←265]
رموز ومعجزات. أر�ست دو�لهوفر. صفحة 25.



[←266]
�
، أستاذ علم األجناس وعلم االجتماع �� �

� ألما�� و�ولو�� وف�سور «يوليوس لي�س» مؤلف و�احث أن�� ال��
� متحف

� جامعة السور�ون و��
� المدينة نفسها. عمل ��

جامعة «كولن» ومدير متحف علم الشعوب ��
� جامعة كولومب�ا. �سلم كر�� األستاذ�ة لمادة علم الشعوب واإلجتماع المقارن، ثم

اإل�سان. وعمل أ�ضا ��
وف�سورة «ا�فا لي�س»، أغنت المكت�ة األلمان�ة �كتبها وأ�حاثها عن �غ. زوجته ال�� تبوأ سدة رئاسة جامعة الي��

الهنود الحمر. (أصل األش�اء. يوليوس لي�س. صفحة 6 و7).
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رموز ومعجزات، وـ أصل األش�اء.
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أصل األش�اء. صفحة 196.
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اللوحة منقولة من كتاب رموز معجزات. صفحة 31.
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. صفحة 127. � اال�سان �شوؤە وارتقاءە. جان شال��
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التوراة. سفر حزق�ال. 5:3.
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المصدر السابق.6:3.
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ات الصوت�ة � �دا�اتها �انت مجموعة مبهمة من التعب��

واألمر الذي ��اد يتفق عل�ه اإلجماع، هو أن اللغة ��
� ح�اة

� العصور الحج��ة، و��
�� �

� ال �فهمها سوى أعضاء المجتمع الواحد. ولما �ان المجتمع اإل�سا�� ال��
ا من الناس قد ال ي��د عن �ضع «أ�» (�المع�� الص�د والجمع، ال يتكون المجتمع إال من عدد صغ�� جد�

ا لأل�ة) تتكون من عدد من األعضاء ال ي��دون عن مائة شخص، ولما �انت ح�اة االستعاري الواسع جد�
ة تمارس فيها �شاطها الصعب الص�د والجمع �ستد�� أن �كون ل�ل «مجتمع» من هذا الن�ع مساحة كب��
ة مت�اعدة، ومن ثمَّ فإنه �غ�ة الحصول ع� الغذاء؛ فمع�� ذلك أن «المجتمعات» اإل�سان�ة �انت م�ع��

ة. (اإل�سان. محمد ر�اض. صفحة 320). ا لعدد المجتمعات الم�ع�� �انت هناك «لغات» �اآلالف ت�ع�
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. صفحة 71. ر�نان. سلسلة أعالم الفكر العال��



[←285]
� ملحمة تحت عنوان ‘انمر�ار و�الد اراتا’، ح�ث تصف حالة من السالم والنع�م واألمن عاشها اال�سان، ثم

��
سقط من نع�مه هذا ن��جة غضب اآللهة. (هنا �دأ التار�ــــخ. ك��مر. صفحة 107).
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� قد�م، وصاحب مدرسة فلسف�ة سم�ت (األب�قور�ة).

أب�قور (341 ـ 270 ق.م.) ف�لسوف يونا��



[←287]
. صفحة 45. أب�قوس. ب�ار ب��ا���



[←288]
� األلواح السوم��ة ع� ل�ح �ش�� إ� أول فكرة خطرت ب�ال اإل�سان حول مثل هذا الع� وقد ع�� ب��
� ملحمة تحت عنوان ـ انمر�ار و�الد اراتا. (هنا �دأ التار�ــــخ. ك��مر. صفحة

، وقد جاءت هذە الفكرة �� � الذه��
.(107
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توراة. سفر التك��ن 11/6ـ9.
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. ج 1 صفحة 104. � مخت� دراسة للتار�ــــخ. ت��ن��
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� كهوف أخرى �ع�دة، فع�� ع� جماجم الدب�ة موضوعة ع� مذابح خاصة، �ل

وقد تمت كشوف مشابهة ��
� أن ا�سان

موضوعة أح�انا ع� نحت خشن �مثل جسدا لدب دون رأس. وهذا دل�ل ال شك ف�ه، ��
� ألف سنة ـ �ان له دين. إنها فكرة ت�عث ع� الدهشة… � ألف إ� ثمان�� � س�ع�� اوح ب�� الن�اندرتال ـ منذ ما ي��
. (اإل�سان � ولقد عاش ا�سان الن�اندرتال ح�اة شاقة عن�فة.. ومع ذلك فقد ع�دوا آلها وقدموا ال�ه القراب��

وقواە الخف�ة. كولن ولسن.صفحة 158).



[←292]
ونز والحد�د �عالمات تدل ع� حدوث الطوفان. ودلت ـ �ان الع� الحجري مفصوال عن ع�ي ال��
� حدود عام 4000 ق.م. وهو تار�ــــخ تحول اال�سان�ة العظ�م نحو

الحسا�ات ع� أن الطوفان قد وقع ��
سك�� المدن. (اإل�سان وقواە الخف�ة. كولن ولسن. صفحة 175).
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.. ماش�ة الحقل وحيوانات الحقل والصناع.. ثم � � �لها وأقار��

حملتها (السفينة) ��ل ما كنت أمتلك.. أ���
ء إ� ظالم.. واستمرت ال��ــــح والطوفان ستة أ�ام �

� وأغلقت ال�اب.. وانقلب �ل ما هو م�� دخلت السف��
ق فجر اليوم السابع هزم اإلعصار وكذلك الطوفان.. وارتاح ال�حر وست ل�ال، وساد األرض اعصار، فلما أ��
� ولم �دعها ) السف�� � دجلة والزاب الصغ�� (ب�� وهدأت ال��ــــح الرديئة وتوقف الطوفان.. واستوقف ج�ل ن�س��
تتحرك، ولما جاء اليوم السابع، أخرجُت حمامة وأطلقتها، ذه�ت الحمامة ول�نها عادت، عادت ألنها لم تجد
ا وأطلقته، ذهب الغراب ورأى الماء م�انا، فأخرجت سنونو وأطلقته، فذهب ول�نه عاد.. أخرجت غرا��

� النه��ن. د�ال بورت صفحة 208). � ولعب ولم �عد. (�الد ما ب�� � الط��
، وأ�ل وم�� �� �

�خت��
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� أقرب

إن عمل�ة خروج �عض األفراد عن المجتمع التقل�دي �الهجرة عمل�ة تحتاج إ� شجاعة نادرة؛ ألنها ��
� ذلك من العوامل النفس�ة والعاطف�ة؛ ولذلك فإنها لم

� خارج الوطن ��ل ما ��
صورها لنا �ش�ه عمل�ة الن��

اع ع� � � الح�اة كظهور د�انة جد�دة أو ال��
ة الحدوث ولم يرت�ط حدوثها إال �الموضوعات الهامة �� تكن كث��

وراثة الزعامة. (اإل�سان. محمد ر�اض. صفحة 395).
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� روا�ات ومراجع

ة �� � التار�ــــخ وقد تنازعت �س�ه أمم كث��
ا �� ا من أ��� الشخص�ات غموض� �عت�� هرمس واحد�

مختلفة. (كشف الحلقة المفقودة. خزعل الماجدي. صفحة 212).



[←331]
. صفحة 13/6. �

و�� . سه�ل ��� تراثنا الرو��



[←332]
هم. إشارة إ� أن اآللهة �انوا ع� ش�ل ��� مثل غ��



[←333]
ا. ا واحد� � األن��اء وال�هنة ع� اعت�ار أن لهم اختصاص� إشارة إ� العالقة الدائمة ب��



[←334]
ء اآللهة واألن��اء. � إشارة إ� توافقظهور الحضارات ونهوضها مع م��



[←335]
� جميع األزمان.

العظمة والجالل من صفات األن��اء ��



[←336]
من اإلشارات الواضحة ع� عالقة األن��اء الروح�ة �العالم اآلخر.



[←337]
. إشارة إ� سعة علوم األن��اء وتفوق مست��اتهم ع� ال���



[←338]
� واالهتمام �الفقراء من الناس.

هذا هو هدف جميع األن��اء. ت���ة ال��� ورفع مستواهم العل�� واألخال��



[←339]
� تعل�م ال��� وتقد�مهم تعال�م دي��ة جد�دة غ�� ما وجدە الناس

إشارة إ� رفعة علوم اآللهة ومشاركتهم ��
عن آ�ائهم.



[←340]
. � اث الدي�� � ال��

ها، �ما ورد ذلك �� � ابراه�م مع تماث�ل والدە آزر وك�ف قام ع� تكس�� نتذكر هنا قصة الن��



[←341]
يتضح أن دعوة التوح�د قد�مة وسمة عامة لجوهر دعوات األن��اء.



[←342]
ة تحول الع�ادة من التماث�ل إ� الشمس. يتضح أنها ف��



[←343]
� تعال�م الس�د المسيح.

من تعال�م أن��اء كور التوح�د، ح�ث نجدها واضحة ��



[←344]
ا من األن��اء. وا ن��� ا �لما عا�� � � الناس كث�� حدث مثل هذا االعتقاد ب��



[←345]
كتاب اد�ان العالم. حب�ب سع�د. صفحة 33.  



[←346]
� أما�ن مختلفة من العالم دون الحاجة إ� ان�شار

و�رغم أن الزراعة ال�دائ�ة �مكن أن تكون قد ا�ُ�شفت ��
� اتجاهات

ق األوسط �� ت من ال�� � �دا�اتها قد ان���
حضاري، إال أن ما عندنا من األدلة يؤكد أن الزراعة ��

ق األوسط. � ال��
ا مرة أخرى حينما ا�ُ�شفت زراعة المحراث �� مختلفة من العالم. وقد حدث ذلك أ�ض�

(اإل�سان. محمد ر�اض. صفحة 412).



[←347]
. جون فا�فر. صفحة 287. �دا�ة ال�ون من األفالك إ� ال���



[←348]
هنا �دأ التار�ــــخ. ك��مر. صفحة 56.



[←349]
� �عد ال�شوف ة التوسع األورو�� �ا، إال �عد ف�� ال�ا وس�ب�� � أس��

� و�� � �ل األم��كت��
ولم ُ�قدر للزراعة االن�شار ��

. (اإل�سان. محمد ر�اض. صفحة 416). � السادس ع�� والسابع ع�� � القرن��
ى �� الجغراف�ة ال���



[←350]
قصة الحضارة. و�ل ديورانت. ج 1. صفحة 53.



[←351]
. �

الساحر أو رجل الدين ال�دا��



[←352]
أصل األش�اء. صفحة 74.



[←353]
وف�سور يوليوس لي�س. صفحة 78. أصل األش�اء.ال��



[←354]
. جزء أول. صفحة 76. � �ة. آرنولد تو ين�� تار�ــــخ ال���



[←355]
تدهور الحضارة الغ���ة. اسوالد اش�نغلر. صفحة 311.



[←356]
. جزء أول. صفحة 21. � �ة. ت��ن�� تار�ــــخ ال���



[←357]
، �القول: � تص��ف ال���

�ساند ابن خلدون هذا الرأي ��
�
� الجنوب عمران �عت�� إال أنا�� أقرب إ� الحيوان العجم من الناطق �سكنون الف�ا��

- «ول�س وراءهم ��
». (مقدمة � عداد ال���

ا ول�سوا �� وال�هوف و�أ�لون العشب والحبوب غ�� مه�أة ور�ما �أ�ل �عضهم �عض�
ابن خلدون. صفحة 70).



[←358]
. جزء 1 صفحة 76. � �ة. آرنولد ت��ن�� تار�ــــخ ال���



[←359]
ا. (سورة ن�ح 17). وكذلك:

�
َ�ات

َ
ْرض� ن

َ ْ
ْم ِمَن األ

�
َ�َت�

ْ
ن
�
ُ أ َوا��

ْم. (سورة طه 55).
�
ِع�ُد�

ُ
ْم َوِفيَها ن

�
ْقَنا�

�
- ِمْنَها َخل



[←360]
، وقد �ان العراقيون أن م�دأ األسب�ع وتقس�م الشهر إ� أر�عة أسابيع يرجع �الدرجة األو� إ� التق��م ال�ا���
القدماء �علقون أهم�ة خاصة ع� مالحظة (اليوم السابع) من الشهر القمري، ف�ستخدمونه ألغراض الت�بؤ
ة، أي إ� أر�عة أسابيع، � و�ستجالء طوالع السعد والنحس، وهكذا قسموا الشهر القمري إ� أر�عة أقسام متم��
� القرون القل�لة السا�قة للتأر�ــــخ الم�الدي، فصار األسب�ع وحدة متواصلة �جمع

ثم تطورت فكرة األسب�ع ��
� المدونات التورات�ة). ال�اتب األب

. (أثر ال�تا�ات ال�ا�ل�ة �� �
ا�� � التقس�م ال�ا��� وم�دأ الس�ت الع�� ما ب��

سه�ل قاشا.



[←361]
كوكب األرض. �ارل ساغان. صفحة 106.



[←362]
فكرة الزمان ع�� التار�ــــخ. كولن ولسن. صفحة 91.



[←363]
� ثالثة تقاو�م:

� الع� الساسا��
�ان ��

ا، و�ل شهر ستة أسابيع و�ل أسب�ع خمسة أ�ام]، وهو تق��م قد�م - (1) التق��م القمري [355 أو 353 يوم�
. � سار عل�ه المان��ة من غ�� اإليراني��

ا + األ�ام الخمسة � ورس�� �س� «رو ژ وه�ـژك�ه» وهو التق��م الشم�� [12 شهر�
(2) تق��م مد��

� هذا التق��م، أهمل ر�ــع يوم [ست ساعات] عالوة ع� �ل 365 يوما، مما أدى إ� أن يتأخر
قة]. و�� المس��

ا �ل أر�ــع سنوات. رأس السنة يوم�
قة، ا + األ�ام الخمسة المس�� ا [12 شهر� � المس� وه�ـژك�ه، و�س�ند إ� السنة الشمس�ة أ�ض� (3) التق��م الدي��
. آرثر � � عهد الساساني��

و�ضاف ال�ه سنة، من الناح�ة النظ��ة ع� األقل �ل 120 سنة]. (ايران ��
ك��ست�سن. صفحة 577).



[←364]
الحضارات القد�مة. د�ا�وف. ج1 صفحة 115.



[←365]
فكرة الزمان ع�� التار�ــــخ. كولن ولسن. صفحة 90.



[←366]
� �ا�ل. �لشكوف. صفحة 15.

الح�اة الروح�ة ��



[←367]
ئ�ل. صفحة 33. . م�خائ�ل أفندي غ�� � أساط�� األول��



[←368]
قصة الحضارة. ج 1 صفحة 112.



[←369]
. صفحة 14. � �اء الفل��ة. س. ب��وش�نك�� � أ�ار الف��



[←370]
فكرة الزمان ع�� التار�ــــخ. كولن ولسن. صفحة 92.



[←371]
� السابق محاولة فاشلة مشابهة حينما حاول تغي�� أسماء األشهر، ل�نها اختفت �مجرد مقتله. للرئ�س اللي��



[←372]
فكرة الزمان ع�� التار�ــــخ. كولن ولسن. صفحة 92.



[←373]
المصدر السابق.صفحة 92.



[←374]
فكرة الزمان ع�� التار�ــــخ. كولن ولسن.صفحة 93.



[←375]
؛ مارس، آلهة الحرب؛ مايو، والدة اإلله عطارد. � التطه�� اير، تع�� يناير، آلهة عند الرومان واليونان؛ ف��



[←376]
� �ا�ل. �لشكوف. صفحة 16.

الح�اة الروح�ة ��



[←377]
قصة الحضارة المجلد األول. صفحة 73.



[←378]
� النه��ن. صفحة 231. �الد ما ب��



[←379]
المصدر السابق. صفحة 233.



[←380]
الفول�لور والميثولوج�ا. عالم الفكر. ج 3. ع 1. صفحة 27.



[←381]
فكرة الزمان ع�� التار�ــــخ. كولن ولسن. صفحة 87.



[←382]
المصدر السابق.صفحة 88.



[←383]
توراة سفر التك��ن 2:2.



[←384]
منابع تار�ــــخ األد�ان. ف�ل�ب بورجوە. صفحة 93.



[←385]
كوكب األرض. �ارل ساغان. صفحة 106.



[←386]
� ع� 310 مادة قانون�ة، اختفت منها 28 مادة. �عة حامورا�� احتوت ��



[←387]
� النه��ن، الحضارتان ال�ا�ل�ة واالشور�ة. تأل�ف ل. د�ال بورت. راجع كتاب �الد ما ب��



[←388]
ال�لديون / ال�لدان منذ �دء الزمان. صفحة 57.



[←389]
� وك�� »، ومسلة حف�د �� � «�جون ال�ب�� وك�� � ما�شتوسو ابن الملك �� � هما مسلتا المل��� � أخ���� مسلت��

� ح�ث وضع اسمه عليهما.(ال�لديون / ال�لدان منذ �دء الزمان. صفحة 57). الملك نرام س��



[←390]
� فه�م. صفحة 75. و�ولوج�ا. د. حس�� قصة االن��



[←391]
تراث االسالم. س�� توماس آرنولد. صفحة 35.



[←392]
المصدر السابق.صفحة 161.



[←393]
تراث االسالم. س�� توماس آرنولد. صفحة 56.



[←394]
� سم�ث. صفحة 334. أد�ان العالم. هوس��



[←395]
فكرة الزمان ع�� التار�ــــخ. كولن ولسون. صفحة 95.



[←396]
� وملحن، ومهر �ال��اض�ات أ�ضا. وال �س��عد أن جل�ليو قد ر�ط

و، مؤلف وموس��� � جال�ليوا هو ابن في�سي��
� حركة أرجحة المص�اح مع ما �ان �سمعه من أب�ه من نغمات وا�قاعات موس�ق�ة. ب��



[←397]
ە. � كتاب التوراة وغ��

اآللهة، هو اسم قد�م لألن��اء، استعملته األمم القد�مة. �ما جاءت اإلشارة لذلك ��
� أجزاء ال�تاب القادمة.

وس�تطرق له ��



[←398]
� سم�ث. صفحة 564. أد�ان العالم. هوس��



[←399]
هنا �دأ التار�ــــخ. س. ن. ك��مر. صفحة 48.



[←400]
. صفحة 40. � طب وسحر. بول غليون��



[←401]
.صفحة 40. � طب وسحر. بول غليون��



[←402]
المصدر السابق. صفحة 45.



[←403]
.صفحة 46. � طب وسحر. بول غليون��



[←404]
المصدر السابق. صفحة 53.



[←405]
. صفحة 85. � طب وسحر. بول غليون��



[←406]
الع� �ساوي ألف سنة.



[←407]
ّ �اء البيولوج�ة، وآثاري ومؤسس عل�� � � الف��

� 1964م)، عالم ��
أل�سندر ليون�دوفي�ش (ولد 1897 ـ تو��

ا من رؤساء الهلي��يولوج�ا وال�وسم��يولوج�ا… استحق عض��ة ش�� األ�اد�م�ات العلم�ة. انتخب واحد�
�اء البيولوج�ة و�يولوج�ا الفضاء، رشح لن�ل جائزة ن��ل «�صفته ليوناردو � ف ألول مؤتمر دو�� للف�� ال��

. صفحة 355). � �اء الفل��ة. س. ب��وش�نك�� � �ن». (أ�ار الف�� � القرن الع��
دافي���



[←408]
كوكب األرض. �ارل ساغان. صفحة 105.



[←409]
طه �اقر. صفحة 270.



[←410]
المعتقدات الدي��ة لدى الشعوب. جفري �ارندر. صفحة 29.



[←411]
قصة الحضارة، و�ل دورانت. ج 1 ـ صفحة 74.



[←412]
ا لما �قوله غالب�ة علماء حينما ن�ناول مناقشة أف�ار األستاذ «كولن ولسن»، فما ذلك إال العت�ارە نموذج�

�اء. � الف��



[←413]
فكرة الزمان ع�� التار�ــــخ. كولن ولسن. صفحة 48.



[←414]
المصدر السابق. كولن ولسن. صفحة 84.



[←415]
المصدر السابق. صفحة 84.



[←416]
فكرة الزمان ع�� التار�ــــخ. كولن ولسن. صفحة 77.



[←417]
تراث االسالم. س�� توماس آرنولد. صفحة 60.



[←418]
فكرة الزمان ع�� التار�ــــخ. كولن ولسن. صفحة 84.



[←419]
المصدر السابق. صفحة 85.



[←420]
المصدر السابق. صفحة 84.



[←421]
المصدر السابق. صفحة 87.



[←422]
قصة الحضارة. المجلد األول. صفحة 13.



[←423]
المصدر السابق. صفحة 37.



[←424]
طه �اقر. أنظر صفحة 286. 



[←425]
فكرة الزمان ع�� التار�ــــخ. كولن ولسن. صفحة 76 ـ 77.



[←426]
طه �اقر صفحة 276.



[←427]
� العلم والخرافة. تأل�ف: دكتور ع�د المحسن صالح. صفحة 7. اال�سان الحائر ب��



[←428]
مقدمة ابن خلدون. صفحة 714.



[←429]
مقدمة ابن خلدون. صفحة 714.



[←430]
المصدر السابق. صفحة 651.



[←431]
المصدر السابق. صفحة 520.



[←432]
مقدمة ابن خلدون. صفحة 521.



[←433]
� محمد. ليو تولستوي. صفحة 18. ِح�م الن��



[←434]
المصدر السابق. صفحة 20.



[←435]
المصدر السابق. صفحة 20.



[←436]
كشف الحلقة المفقودة. خزعل الماجدي. صفحة 93.



[←437]
تار�ــــخ الحضارة. شارل س�ي��وس. صفحة 28.



[←438]
نقال عن طه �اقر. صفحة 265، الحاش�ة.



[←439]
تار�ــــخ الحضارة. شارل س�ي��وس. صفحة 30.



[←440]
أد�ان العالم. حب�ب سع�د. صفحة 51.



[←441]
تار�ــــخ الحضارة. شارل س�ب��وس. صفحة 30.



[←442]
وت سنة 1894. صفحة 33. . م�خائ�ل أفندي. ب�� � اساط�� األول��



[←443]
ي � ساعات الع�ة الح�ماء ومع��

ان �� � أردش�� وأردوان �انا دائما �س�ش�� � ال�ارنامك أن المل���
وقد جاء ��

. آرثر ك��ست�سن. صفحة 578). � � عهد الساساني��
. (ايران �� � الرؤى والمنجم��



[←444]
وما، الواقع تحت تأث�� اسطورة عودة إله � � المكس�ك. و�ادر موكت��

� عام 1517 شوهد مذنب كب�� ��
ف��

، إ� إعدام منّجم�ه، الذين لم ي�ن�أوا �
�� ة �صل ع�� ال�حر ال�� � ال�وتل، �ش�ل رجل أب�ض ال��� األزت�ك، ك����

� عزلة
وما الذي �ان مقتنعا �أن ال�ارثة وش�كة الوق�ع، �� � �المذنب ولم �ف�وا مع�� مجيئه، وأصبح موكت��

ا. (ال�ون� دكتور �ارل ساغان / صفحة 243). من الناس وكئ���



[←445]
قصة الحضارة، و�ل دورانت. ج 1 صفحة 233.



[←446]
المصدر السابق. ج 1 صفحة 246.



[←447]
ى، عطارد، الم��ــــخ، القمر والشمس. زحل، الزهرة، المش��



[←448]
تار�ــــخ الحضارة. شارل س�ي��وس. صفحة 27.



[←449]
ح ال�تاب المقدس ـ العهد الجد�د) للقس أنطونيوس فكري: (و�ان هذا ن��جة أخطاء � (كتاب ��

ورد ��
ا للط��قة الم��ة، � القرون الوس� حينما حاولوا تغي�� التق��م من الحساب ت�ع�

� الحساب ��
العلماء ��

� كتاب قصة الحضارة ـ ع� اال�مان ـ
ا �� ا). وورد أ�ض� ط��قة النجوم، إ� التق��م الشم�� وهو السائد حال��

الحضارة اليهود�ة ـ عقل اليهودي وقل�ه ـ الق�لة ـ صفحة رقم 4956 (وقد شملت كتب اليهود جميع عجائب
� السماء خف�ة ال �ستطيع قراءتها إال

ا هجائ�ة وكتا�ات ��
�
� هذە ال�تب حروف

التنج�م؛ ف�انت النجوم ��
المطلعون ع� أ�ارها). 



[←450]
فكرة الزمان ع�� التار�ــــخ. صفحة 84 ـ 88.



[←451]
المصدر السابق. صفحة 69.



[←452]
المصدر السابق. صفحة 74 ـ 87.



[←453]
كشف الحلقة المفقودة. خزعل الماجدي. صفحة 94.



[←454]
المصدر السابق. صفحة 94.



[←455]
ما وراء التار�ــــخ. ول�ام هاولز. صفحة 466.



[←456]
. � صفحة 285. لمؤلفه �اقوت الحموي الرو��

منجم العمران. الجزء الثا��



[←457]
. صفحة 225. الحاش�ة. � � عهد الساساني��

ايران ��



[←458]
� �ان للعرب معرفة �أوقات مطالع النجوم ومغار�ــها وعلٌم �أنواء ال�وا�ب وأمطارها ع�

قال سمعان السمعا��
� أس�اب المع�شة ال ع� ط��ق

حسب ما أدركوە �فرط العنا�ة وطول التج��ة الحت�اجهم إ� معرفة ذلك ��
� ـ تأل�ف التعلم. غ�� أن المتأخ��ن منهم أدركوا شأو �ل علم ورقوا أرفع معارج المعارف. (كتاب اساط�� األول��

م�خائ�ل أفندي ص 66).



[←459]
، صفحة 138. منجم العمران، لمؤلفه �اقوت الحموي الرو��



[←460]
� �صورة واضحة خالل القرن الثامن ع�� الذي �طلق عل�ه أخذت فكرة التقدم �س�طر ع� الفكر األورو��
des LumieresL’Age ذلك ال�سم�ة الفر�س�ة �

عادة اسم «ع� األنوار»، وقد فـضلنا هذا االسم متا�عين ��
جم أح�انا �ة EnlightenmentThe Age of وهو اسم ي�� � � اإلنجل��

� من أسمائه �� ألنه أقرب إ� الذوق العر��
�ع�ارة «ع� التن��ر» و�� ترجمة ال مع�� لها. وأصح مـنها قولنا «عـ� االس�نارة»، والمصطلح الذي
� مؤ�س ـ صفحة � من أدق األسماء الغ���ة. (الحضارة. للدكتور حس�� ناە أقرب إ� فهم القارئ العر�� اخ��
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[←461]
تار�ــــخ الحضارات العام. ج 1 صفحة 161. 



[←462]
قصة الحضارة ـ و�ل ديورانت ـ المجلد األول صفحة 345.



[←463]
قال �ازو ما ملخصه: اشتهر ال�ا�ليون �العلوم المات�مات�ق�ة والفل��ة وهم أّول من جزأ الواحد الصحيح إ�
� جزءا، وقّسموا النهار إ� 24 ساعة، والساعة إ� 60 دق�قة، والدق�قة إ� 60 ثان�ة. و�ظن أن ست��
فيثاغورس أخذ الجدول الم�سوب ال�ه عنهم. وقد ا��شف ال�ا�ليون السنة الشمس�ة والقم��ة وال�سوف
عوا علم التنج�م و�ان يتوقف عل�ه عندهم معرفة المستق�الت. و�ان عندهم الخط والخسوف. واخ��
ها من اآلجر. و�انت بنا�اتهم ـ إال القل�ل ـ من الخزف المطب�خ المسماري الموجود ع� ما تركوە من اآلثار وأ���

اعات عد�دة. قال بوس�اە: عوە. ولهم فضل عظ�م �ا��شافات واخ�� الذي اخ��
.م�خائ�ل � � �ان سنة 2893 ق.م. (كتاب اساط�� األول�� - إن ابتداء �شأة المراصد الفل��ة المنوطة �ال�لداني��

وت سنة 1894. ص 33). أفندي. ب��



[←464]
ح�اة المسيح. للعقاد، الصفحة 49.



[←465]
ە ‘فان د�ك’، ولألسف � نص من أوروك ���

�� « وردت أهم المعلومات المتوفرة عن مؤلف «الالهوت ال�ا���
لم ينل هذا النص االهتمام الذي �ستحقه. والنص ع�ارة عن قائمة �أسماء العلماء والح�ماء القدا�، وأسماء
� ـ � عهد الملك (…) العالم ا�ساج�ل ـ كي��

:ـ �� � األسطر 16 ـ 20 من القائمة ما ���
الملوك الذين عا�وهم ��

� عهد الملك نبوخذن�، العالم ا�ساج�ل
� ـ او�ا. �� � عهد الملك حدد ـ آ�ال ـ ا�د�ا ـ العالم ا�ساج�ل ـ كي��

ا�ال. ��
� �ا�ل. �لشكوف. صفحة

� عهد الملك أسارحدون، العالم أ�ا ـ أنل�ل ـ داري. (الح�اة الروح�ة ��
� او��ب. و�� ـ كي��

.(90



[←466]
� أوك أو آرك، حوا�� سنة 3000 ق.م. ظهر مصدر جد�د من الشواهد

� وجدت أوال �� ومع ظهور ال�تا�ة ال��
� استخدمت ، وكذلك �ألواح ال�تا�ة ال�� � � زودتنا �ما �قرب من نصف مليون وث�قة مكت��ة ع� الط�� ال��
العالمات المسمار�ة مما جعل من الممكن ت�بع تطورهم الفكري. (المعتقدات الدي��ة لدى الشعوب. جفري

�ارندر. صفحة 12).



[←467]
ال�لدانيون منذ �دء الزمان. ص 148.



[←468]
� أرض الفراعنة.

ا �� �ن عام� عاش إبراه�م ع��



[←469]
قصة الحضارة. ج 1. صفحة 162.



[←470]
تار�ــــخ الحضارات العام. الفصل الثالث صفحة 176. مور�س كروز�ه.



[←471]
فكرة الزمان ع�� التار�ــــخ. كولن ولسن. صفحة 77.



[←472]
. ج 3 ص 101. � مخت� دراسة للتار�ــــخ. ت��ن��



[←473]
� � 22 د�سم�� عام 640م، وتدم�� أسوار المدينة، كتب بن العاص خطا�ا ل��

�عد دخول العرب لالسكندر�ة ��
� أمر المكت�ة وال�تب. و�عد عدة أ�ام أ�� رد عمر بن الخطاب، وف�ه ما معناە: «…وأما

ە �� الخطاب �س�ش��
، وان �ان فيها ما �خالف كتاب � كتاب ا�� عنه غ��

، ف�� � ذكرتها فإن �ان فيها ما يوافق كتاب ا�� ال�تب ال��
� إ�قاد

ا�� فال حاجة بنا إليها». وهكذا أمر ابن العاص بتوز�ــــع ال�تب ع� حمامات اإلسكندر�ة الستخدامها ��
� كتا�ه تراجم الح�ماء أن إحراق تلك

� ع� دفء الحمامات. و�ذكر المؤرخ المسلم القف�� ��
� ُت��� ان ال�� الن��

� نجت من الح��ق �انت �عض كتب ال�تب قد استمر لما �قارب الستة أشهر، وأن ال�تب الوح�دة ال��
. وروا�ة إحراق العرب �

� و�طل�موس الجغرا��
� أرسطو و�عض كتا�ات اقل�دس ال��ا��

الف�لسوف اإلغ����
� ذكر الخطط واآلثار

� كتب المواعظ واالعت�ار ��
ابيوم �ما ذكرها القف�� مذكورة أ�ضا �� ل�تب مكت�ة الس��

� � الدين المق��زي، والفهرس البن الند�م، وتار�ــــخ التمدن اإلسال�� لجور��
� ت�� � الم���� لشيخ المؤرخ��

� كتا�ه مقدمة ابن خلدون روا�ة إحراق العرب لمكت�ة اإلسكندر�ة وذلك �النظر
ز�دان. �ما ي��د ابن خلدون ��

� الماء والنار،
� وقاص ل�تب الفرس �� � نفس الع�، ومن أمثلة ذلك السلوك إلقاء سعد بن أ��

لسلوك العرب ��
� وقاص قائال: � أ�� وذلك بناء ع� أمر عمر بن الخطاب الذي �عث ل��

- «إن �كن ما فيها هدى، فقد هدانا ا�� �اهدى منه، و�ن �كن ضالال فقد كفانا هللا». المراجع الم��دة حرق
مكت�ة اإلسكندر�ة. (و�كي��د�ا).



[←474]
احة اإلله مردوخ �عد رحلته من � مع�د أو مزار �س� ساخورو الس�� ج أي ط�قته السا�عة ب�� � قمة ال��

و��
السماء إ� األرض ح�ث وضع فيها ��ر ضخم م��ن ب��نة فاخرة ومنضدة من الذهب وال �جرؤ أحد ع�
دخول المزار العلوي سوى �اهنة أصطفاها اإلله لخدمته و�حرم ع� هذە ال�اهنة اإلتصال �الرجال.

(ال�لدانيون منذ �دء الزمان. صفحة 85).



[←475]
» برستد.  اال�سان وقواە الخف�ة. صفحة 188. راجع «فجر الضم��



[←476]
مو� والتوح�د. س�غموند فرو�د. صفحة 157. 



[←477]
. ف��زر. صفحة 43.  � الغصن الذه��



[←478]
Emile Durkheim, The Elementary Forms of Religious, Life, op; cit. من كتاب «دين

اال�سان» فراس السواح صفحة 62. 



[←479]
ال�لديون�ال�لدان منذ �دء الزمان. صفحة 218. 



[←480]
ح�اة المسيح.العقاد، الصفحة 49. 



[←481]
. صفحة 249. � الغصن الذه��



[←482]
�ة تحول المعادن الخس�سة إ� معدن الذهب. علم قد�م ي�حث عن مادة إ�س��



[←483]
. صفحة 333. � الغصن الذه��



[←484]
اعات � الوصول إ� اخ��

� محاولة استخراج الذهب من المعادن األخرى (الس�م�اء) ��
ساعد ال�حث والجهود ��

مف�دة وتجارب بناءة. (قصة الفلسفة. صفحة 155).



[←485]
قصة الحضارة. ج 1 صفحة 63 أو 129.



[←486]
اإل�سان. محمد ر�اض. صفحة 524.



[←487]
المصدر السابق. صفحة 523.



[←488]
�خور اآللهة. خزعل الماجدي. صفحة 23.



[←489]
�ما أصبح (ال�هنة) لهم ع� مواطنيهم سلطان ال ت�اد تعرف له حدود. لقد أصبح ملوك الفرس أنفسهم من
تالم�ذهم، ال �قدمون ع� أمر ذي �ال إال �عد اس�شارتهم ف�ه، فقد �انت الط�قات العل�ا منهم ح�ماء،
� النجوم و�ف�ون األحالم؛ وهل ثمة شاهد ع� كعبهم ا��� من أن

� وسحرة، ينظرون �� والسف� مت�بئ��
ي المقا�ل ل�لمة «السحر»Magic مشتق من اسمهم. (قصة الحضارات ـ ول دورانت ـ المجلد � اللفظ اإلن�ل��

األول صفحة 345).



[←490]
ة عقب الموت و�تحول إ� ق عن جسدە م�ا�� � الواقع أن ظل الم�ت �ف��

�� « � �ان من المعتقد «عند ال�ا�لي��
�ــــح طالما لم تدفن الجثة «إن ار و�� ال �س�� » األ�� �رة �س� «أد�مو» وتنضم إ� ط�قة الـ «أوتو�� روح ��
� أحد �خ�اله �قتطع ما � األرض. و�ن من ال �ع��

� الحقول �ظل خ�اله غ�� مستقر ��
من ت��� جثته ملقاة ��

� النه��ن. د�ال بورت. � الشارع ل�أ�لها». (�الد ما ب��
� مطافه ال��ــــع من �قا�ا األطعمة الملقاة ��

�صل إ� �دە ��
صفحة 171).



[←491]
� تخ�ج ال�تاب. ومن الثا�ت أن ال�تا�ة وجميع المتون من �ل ن�ع � ظالل المعا�د �انت تقوم المدارس ال��

و��
� النه��ن. د�ال � إح�اء الحضارة ال�ا�ل�ة. (�الد ما ب��

� �ان لها الفضل �� �ان �عهد بها لرجال الدين و�� ال��
بورت. صفحة 137).



[←492]
قصة الحضارة. ج 1 صفحة 63 أو 130.



[←493]
. ج�مس ف��زر. صفحة 167. � الغصن الذه��



[←494]
قصة الحضارة. و�ل ديورانت. صفحة 63.



[←495]
� �ا�ل. �لشكوف. صفحة 92.

الح�اة الروح�ة ��



[←496]
طب وسحر. صفحة 34.



[←497]
� ح�اتهم ال�ا�رة، أص�حوا قادر�ن ع�

ا �� � عندما تعرضوا لصدمات جسم�ة وعاطف�ة قاس�ة جد� إن الشاماني��
ا، تحت

�
شفاء أنفسهم و�عادة ت�امل ح�اتهم �طرق تجعل القوى النفس�ة، �ل ح�� القوى ال�ون�ة أح�ان

�رة، ف�سحبون طاقة من األو�، ة واألرواح ال�� ت�فهم. تمكنهم هذە القوى من التعامل مع �ال األرواح الخ��ّ
� مشغولون �ش�ل كب�� �عمل�ات الشفاء، و�حار�ون الثان�ة عندما تدعو الحاجة لذلك. إن هؤالء الشاماني��
� األش�اء المفقودة و�ظهر أنهم �متل�ون طاقات خارقة للطب�عة تمكنهم من اإلخ�ار عن المستق�ل وتمي��

� سم�ث. صفحة 558). والضائعة. (أد�ان العالم. هوس��



[←498]
� السحر والدين. صفحة 212.

� دراسة �� الغصن الذه��



[←499]
� السحر والدين. صفحة 214.

� دراسة �� الغصن الذه��



[←500]
المصدر السابق. صفحة 228.



[←501]
. صفحة 209. و�ولوج�ا االجتماع�ة لألد�ان. �لود ر�في�� األن��



[←502]
آر�ست ر�نان. صفحة 117. مفكر وف�لسوف ومؤرخ فر��� (1823 ـ 1892م).



[←503]
. مقدمة صفحة 8. �

و�� . سه�ل ��� تراثنا الرو��



[←504]
ما ق�ل الفلسفة. فرانكفورت. صفحة 275.



[←505]
� الحضارة. د. ل��س عوض. صفحة 66.

دراسات ��



[←506]
المصدر السابق. صفحة 101.



[←507]
. صفحة 21/13. �

و�� . سه�ل ��� تراثنا الرو��



[←508]
المصدر السابق. صفحة 21/12.



[←509]
� ضمن أسماء الفالسفة

قد �كون هو ذات الف�لسوف (طال�س او تال�س) الذي جاء ع� ذكرە الشهرستا��
الس�عة.



[←510]
. صفحة 186. � �اء الفل��ة. س. ب��وش�نك�� � أ�ار الف��



[←511]
المصدر السابق. ذات رقم الصفحة.



[←512]
.( � الجاهل�ة ومصادر التار�ــــخ الجاه��

. (الفصل الثا�� تار�ــــخ العرب ق�ل االسالم. الدكتور جواد ع��



[←513]
أب�قور مؤسس المدرسة األب�قور�ة. صفحة 19.



[←514]
تراث االسالم. س�� توماس آرنولد. صفحة 105.



[←515]
تراث العالم القد�م. دي بورج. صفحة 133.



[←516]
المصدر السابق. صفحة 134.



[←517]
ال�لديون�ال�لدان منذ �دء الزمان. صفحة 237.



[←518]
� كوب. صفحة 32.

ا�داعت النار. �ا��



[←519]
الح�اة ما �عد الموات. ر�موند مودي. صفحة 127.



[←520]
� ترك�ا). تعلم الطب، � غر��

� برجامون (�� االن ��
. ولد �� � � تج���� �ولو�� � ح وف�� � وم��

جالينوس، طب�ب يونا��
ه األط�اء

�
. أجل � � روما ح�ث ط�ب ألر�عة أ�اطرة متعاقب��

� طل�ه إ� كورنث واالسكندر�ة، واستقر ��
ورحل ��

� الطب
� �عد ا�قراط. ألف �اليونان�ة �� � الفاضل��

العرب، و�ان أبو �كر الرازي (313ه،925م) �لق�ه بثا��
� ع�� الم�الدي،

� القرن الثا��
�ــــح، وترجمت كت�ه إ� الع���ة ومنها إ� الالت�ن�ة، ومن ثم دخلت أور�ا �� وال���
وظلت آراؤە معتمدة نحو خمسة ع�� قرنا. (موسوعة ش�كة المعرفة ال��ف�ة).



[←521]
مقدمة ابن خلدون. صفحة 650.



[←522]
. صفحة 188. � �اء الفل��ة. س. ب��وش�نك�� � أ�ار الف��



[←523]
تدهور الحضارة الغ���ة. أسوالد اش�نغلر. صفحة 153.



[←524]
. صفحة 244. � الغصن الذه��



[←525]
�عد ا��شاف الزراعة أعظم ا��شاف قام �ه اال�سان القد�م، ذلك اال��شاف الذي �عان ما أدى إ� مجموعة
، ّ �

ا وأوصلته إ� مراحل نوع�ة من الحضارة والر�� � قل�ت ح�اة اإل�سان نوع�� ة من اال��شافات الالحقة ال�� كب��
ق األد�� �أس�ق�ة ا، �ل ��اد العراق ينفرد دون �لدان ال�� � شمال العراق جاء م�كر�

و��دو أن ا��شاف الزراعة ��
� (ملفعات) ثم ظهرت المستوطنات والقرى

� األلف التاسع ق�ل الم�الد ��
ا �� هذا اال��شاف، فقد ظهر م�كر�

ا ق��ة � األلف الثامن وخصوص�
الزراع�ة �عد ذلك و�� أول قرى الع� الحجري الحد�ث (النيول�ت) ��

(حرمو). (أدب ال�ـاال. صفحة 99).



[←526]
�د ة بتفاص�ل إدارة أ�عد المدن وأنها �انت قد نظمت ادارة لحملة ال�� أن السلطة المرك��ة �انت تهتم م�ا��
» هيئت لها مرا�ط ومحطات �غ�ة توص�ل التعل�مات وضمن تنف�ذها. وقد شغلت األ�ة ال�اس�ة � «العدائ��
� � السهل من ق�ل. (�الد ما ب��

عرش �ا�ل مدى 576 عاما وأدخلوا استعمال الحصان ولم �كن كث�� االن�شار ��
النه��ن. ل. د�ال بورت. صفحة 40 ـ 55).
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قصة الحضارة. و�ل ديورانت. صفحة 102.
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المصدر السابق. صفحة 102.
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� كوب. صفحة 16.

ا�داعات النار. �ا��
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�اء الفل��ة. صفحة 78. � أ�ار الف��
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قصة الحضارة. ج 1. صفحة 102.



[←532]
� أجزاء ال�تاب األخرى.

ق األق� وأور�ا، �� � ع� أد�ان ال��
سنأ��



[←533]
كت جميع د�انات األرض �الدعوة إ� توح�د الخالق. اش��



[←534]
الم�دأ األساس للد�انة البهائ�ة.



[←535]
ي ب�س�ته إ� � ط��ق اال�سان�ة ألنها أبرزت وحدة الج�س ال���

وقد �انت أد�ان التوح�د خطوة إ� األمام ��
� الحضارة. د. ل��س عوض. صفحة 28).

آدم وحواء لتحل مش�لة القوم�ات المتناحرة. (دراسات ��



[←536]
وع السالم الدائم. �انت. صفحة 18. م��



[←537]
�اء الفل��ة. صفحة 82. � أ�ار الف��



[←538]
�اء الفل��ة. صفحة 434. � أ�ار الف��



[←539]
الخالدون المائة ما��ل هارت. صفحة 47.



[←540]
ما ق�ل الفلسفة. ه. فرانكفورت. صفحة 279.



[←541]
أصل الدين. فيور�اخ. صفحة 48.



[←542]
الغ�ب والعقل. إل�اس �ل�ا. صفحة 65.



[←543]
تفلسف �م� ثم سار إ� ملط�ة وأقام بها. الملل والنحل. صفحة 324.



[←544]
، ولم ينكر ا�قراط وجالن أن �عض ما حصال عل�ه من علم ق األد�� � ال��

و�ان للطب الم�ي القد�م ذي�ع ��
� ممف�س. (تراث العالم القد�م.

� مع�د امحوتب ��
� �انا قد درساها �� �الطب جاء من المصنفات الم��ة ال��

دي بورج. صفحة 37).



[←545]
� تهم � األمور ال��

قام أب�قور بتح��ر اإل�سان من خوفه الوه�� من اآللهة، �أنه لم ينكر وجودهم �ل دورهم ��
اإل�سان. (كشف الحلقة المفقودة. الماجدي. صفحة 138).



[←546]
� الحال الحا�� لقدم عهد مؤلف ال�تاب.

� �عضها عن المشهور ��
هذە ال�سم�ات قد تختلف ��



[←547]
وس، وتال�س �ان �عدە بثالثمائة � أمة يونان �ان ق�ل الفلسفة و�نما أ�دعه أوم��

وق�ل: إن وجود الشعر ��
� من وفاة مو� عل�ه � سنة �سعمائة و�حدى وخمس��

� سنة، وأول ف�لسوف �ان منهم �� � وثمان�� واث�ت��
�ن ومائة من � سنة ثالث وع��

� كتا�ه، وذكر فورفور�وس أن تال�س ظهر ��
السالم، وهذا ما أخ�� �ه كورفس ��

ملك �ختن�. (كتاب الملل والنحل. صفحة 339).



[←548]
. صفحة 457/458. � �اء الفل��ة. س. ب��وش�نك�� � أ�ار الف��



[←549]
. إ�مان��ل �انت. صفحة 219. نقد العقل العم��



[←550]
الملل والنحل. صفحة 290.



[←551]
المصدر السابق. صفحة 292.



[←552]
المصدر السابق. صفحة 297.



[←553]
�اء الفل��ة. صفحة 202. � أ�ار الف��



[←554]
الملل والنحل. صفحة 302.



[←555]
المصدر السابق. صفحة 309.



[←556]
. صفحة 79. � �اء الفل��ة. ب��و ش�نك�� � أ�ار الف��



[←557]
المصدر السابق.صفحة 79.



[←558]
المصدر السابق. صفحة 188.



[←559]
اال�سان وقواە الخف�ة. صفحة 203.



[←560]
الملل والنحل. صفحة 311.



[←561]
المصدر السابق.صفحة 316.



[←562]
� أد�ان التعدد والتوح�د. صفحة 164. كشف الحلقة المفقودة ب��



[←563]
الملل والنحل. صفحة 320.



[←564]
المصدر السابق. صفحة. 318.



[←565]
ال�شكول للعام�� صفحة 208.



[←566]
أب�قور مؤسس المدرسة األب�قور�ة. صفحة 22.



[←567]
كشف الحلقة المفقودة. خزعل الماجدي. صفحة 165.



[←568]
الملل والنحل. صفحة 335.



[←569]
المصدر السابق.صفحة 335.



[←570]
المصدر السابق. صفحة 336.



[←571]
المصدر السابق. صفحة 337.



[←572]
المصدر السابق. صفحة 339.



[←573]
المصدر السابق. صفحة 349.



[←574]
. ج 3 ص 189. � مخت� دراسة للتار�ــــخ. آرنولد ت��ن��



[←575]
الملل والنحل. صفحة 332.



[←576]
الملل والنحل. صفحة 324.



[←577]
الرسل واألن��اء.



[←578]
أب�قور مؤسس المدرسة األب�قور�ة. صفحة 19.



[←579]
الملل والنحل. صفحة 354.



[←580]
المصدر السابق. صفحة 369.



[←581]
الملل والنحل. صفحة 381.



[←582]
المصدر السابق. صفحة 386.



[←583]
كشف الحلقة المفقودة. صفحة 154.



[←584]
علم األخالق. س�ينوزا. صفحة 52.



[←585]
المصدر السابق. صفحة 53.



[←586]
الغ�ب والعقل. إل�اس �ل�ا. صفحة 58.



[←587]
فكرة الزمان ع�� التار�ــــخ. كولن ولسن. صفحة 24.



[←588]
المصدر السابق. صفحة 24.



[←589]
فكرة الزمان ع�� التار�ــــخ. كولن ولسن. صفحة 24.



[←590]
�انط. ألن وود. صفحة 173.



[←591]
� سم�ث. صفحة 152. أد�ان العالم. هوس��



[←592]
ال�ون. �ارل ساغان. صفحة 13.



[←593]
رسالة �طرس الرسول الثان�ة 13:3.



[←594]
.1:21 �

سفر رؤ�ا يوحنا الالهو��



[←595]
قرآن سورة ابره�م 48.



[←596]
فكرة الزمان ع�� التار�ــــخ. كولن ولسن. صفحة 27.



[←597]
المصدر السابق. صفحة 24.



[←598]
المصدر السابق. صفحة 24.



[←599]
المصدر السابق. صفحة 25.



[←600]
فكرة الزمان ع�� التار�ــــخ. كولن ولسن. صفحة 25.



[←601]
المصدر السابق. صفحة 232.



[←602]
�انط. ألن وود. صفحة 172/173.



[←603]
. ج 1 صفحة 216. � مخت� دراسة للتار�ــــخ. ت��ن��



[←604]
. جون فا�فر. صفحة 211. �دا�ة ال�ون من األفالك إ� ال���



[←605]
�انط. ألن وود. صفحة 172.



[←606]
�انط. ألن وود. صفحة 171.



[←607]
. صفحة 66. � الغصن الذه��
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