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 تغيير األنواع

 
ولنتكّلم اآلن في مسألة تغيير الّنوع وترّقي األعضااء ي  فمماا ا ا ناان ياان اننساان مان 

 عالم الحيوان.
 

اّن ه ه الّنظرّية تمّننت من عقول بعض الفالسفة في يوروبا ولمس من الّسهن اآلن تفهمم  
يوروباا بأنفساهم الاط بطاالن ها ه بطالنها، ولكّنها في المساتقبن ستّتضاو وتظهار ويهتاد  فالسافة 

المسألة، ألّنها في الحقمقة بديهّي البطالن، ولو ينظر اننسان في الكائناات نظارة امعاان ويهتاد  
الااط دقااائو يحااوال المووااودات وينظاار نظااام عااالم الووااود ووضااعن ونمالاان ليتاامّقن يّناان  لاامس فااي 

علوّماة يو يرضاّمة وحتّاط ها ا الفضااء ومما  الكائناات ساواء يكانات  انمنان يبدع مّماا ناان ، ألنّ 
لاو ون ّظام وترّناّ وترتّاّ وتكامان نماا يلياو وينبغاي، ال نقااان  الّ   ال يتناهط وومما  ماا فمان ق 
فمن يبدًا بحيث لو اارت ومم  الكائنات عقاًل ارفًا، وتفّنر الط يبد اآلباد ال ممننان ين يتااّور 

علط ه ا الكمال وفي نهامة انبداع ي  نانات يقاّن  يحسن مّما نان، ولو لم تكن القلمقة من  القدم
ويدنط لكان الووود حينئ  مهماًل وناقااًا، ي  لام منان نااماًل، ا ًا فها ه المساألة تحتااه الاط نهاماة 
الّدّقة والّتفنير، مثاًل تاّور عاالم انمناان ي  عاالم الوواود باافّة عاّماة ينان ملابن همنان انساان، 

علاط ييار  رتيّ وه ا الومال والكمال المووود اآلن في الهمنن البلار ّ فلو نان ه ا الّترنيّ والتّ 
ًمناًا ماا ناان فاي عاالم الحياوان معناي ناان   لك لكان نقاًا محضًا، لها ا لاو يتااّور يّن اننساان 
حيواناااًا محضاااًا لكاااان الوواااود ناقااااًا، ألّن معناااط هااا ا يّنااان لااام منااان هنااااك انساااان، وهااا ا العضاااو 

ًلاااة الاااّريس والماااّ  ناااان مفقاااودًا، ا ًا فالعاااالم ناااان نقااااًا األعظااام الاااّ   هاااو فاااي هم نااان العاااالم بمن
محضااًا، ولاا لك ثباات يّناان لااو نااان اننسااان وقتااًا مااا فااي حّيااً الحيااوان لكااان نمااال الووااود مقااتاًل، 
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ألّن اننسااان هااو العضااو األعظاام فااي هاا ا العااالم، ولااو لاام مناان العضااو األعظاام فااي هاا ا الهمناان 
لهمنااان نااااقن، ونحااان نعاااّد اننساااان العضاااو األعظااام ألّنااان واااام  نمااااالت موواااودًا فاااال لاااك يّن ا

الووود بين الكائنات، والمقاود من اننسان هو الفرد الكامن ي  يكمن لقّن فاي العاالم واام  
الكماااالت المعنوّمااة والّظاهرّيااة نالّلاامس بااين الكائنااات، ولااو نتاااّور يّن الّلاامس لاام تكاان مووااودة 

الّنواااوم القتّلااات حينئاااّ  رواباااغ الوواااود مااان ييااار لاااّك، فنيااا  ممنااان ين  وقتاااًا ماااا يو نانااات نأحاااد
 يتاّور اننسان ليئًا نه ا، وفي  لك نفامة لمن يتبّار في عالم الووود. 

 
اّلتاي ال تتنااهط فاي عاالم الوواود،  وهاك برهانًا آقر يدّق وهو، يّن ه ه الكائنات المووودة

سواء نانت انسانًا يم حيوانًا يم نباتًا يم ومادًا مهما نانت فإّنها مرّنبة من العناار، وه ا الكمال 
المووود في ناّن ناائن مان الكائناات ال لاّك يّنان وواد باان  الهاّي ومنبعاث مان ترنياّ العنااار 

ًاه وتحّقااو ماان تناسااّ مقااادير العناااا ر ونّمفّمااة الّترنيااّ وتااأثيرات سااائر الكائنااات، وحساان االمتاا
ّن الّتعااون والّتعاضاد والّتفاعان مان قاواّن  ا ًا فومم  الكائنات نسلسلة مرتبغ بعضها بابعض، وان
الكائنات وسبّ ووودها ونلوئها ونمّوها، وثبت بالّدالئن والبراهين يّن نّن نائن من ه ه الكائنات 

 الكائنات اّما باالستقالل يو بالّتعاون م  الغير.عاّمًة لن فعٌن وتأثيٌر في بقّمة 
 

والقالاااة يّن نمااال نااّن نااائن ماان الكائنااات يّ  يّن الكمااال الااّ   نااراه فااي اننسااان ودوناان 
ًاء واألعضاااء والقااّوة هااو منبعااث ماان ترنيااّ العناااار ومقاديرهااا  ماان الكائنااات ماان حيااث األواا

ًاوهااااا وتفاعالتهااااا والتّااااأث ًينهااااا ونمفّمااااة امت ير الااااّ   للكائنااااات الّسااااائرة فااااي اننسااااان، وحيثمااااا وموا
ًاء العنااار  اوتمعت ه ه مظهر ه ا اننسان، ولماا ين ناان ها ا الكماال حااااًل مان ترنياّ يوا
ًاه وتفاعن الكائنات المقتلفة ولكون ترنيّ اننسان قبن علارة  بمقادير متناسبة ومن نمفّمة االمت

ًين وعلاط آالف سنة يو مائة يل  سنة اّنما هاو مان ها  ه العنااار الّترابّماة ولها ه المقاادير والماوا
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ًاه ومن تفاعن سائر ه ه الكائنات نان انسان  لاك الياوم هاو عاين  ه ا الّنحو من الّترنيّ واالمت
 ه ا اننسان.

 
وهاا ا يماار بااديهّي ال مقباان التّاارّدد، معنااي لااو اوتمعاات هاا ه العناااار اننسااانّمة بعااد يلاا  

ًاه العنااااار علاااط هااا ا الّنحاااو  ملياااون سااانة وتقّااااات بهااا ه المقاااادير والّتراكياااّ وحاااان امتااا
 وتأّثرت به ه الّتفاعالت من سائر الكائنات لوود ه ا البلر المووود بعينن.

 
مااثاًل لااو يووااد بعااد مائااة يلاا  ساانة مثاان هاا ا الااّدهن والّنااار والفتياان والملااناة وماان يوقاادها، 

ًم ليضاااءة اآلن ي ووااد هاا ا الّسااراه بعيناان، وهاا ه مسااألة قطعّمااة وباالقتاااار يتكاماان ومماا  مااا يلاا
الّداللة ويمر واضو، ويّما الّدالئن اّلتي  نرها حضرات الفالسفة فهي ظّنّمة الّداللة ولمست قطعّماة 

 الّداللة.
     

 


	(42)
	تغيير الأنواع
	ولنتكلّم الآن في مسألة تغيير النّوع وترقّي الأعضاء أي فيما إذا كان أصل الإنسان من عالم الحيوان.
	إنّ هذه النّظريّة تمكّنت من عقول بعض الفلاسفة في أوروبا وليس من السّهل الآن تفهيم بطلانها، ولكنّها في المستقبل ستتّضح وتظهر ويهتدي فلاسفة أوروبا بأنفسهم إلى بطلان هذه المسألة، لأنّها في الحقيقة بديهيّ البطلان، ولو ينظر الإنسان في الكائنات نظرة إمعان ...
	وهاك برهاناً آخر أدقّ وهو، أنّ هذه الكائنات الموجودة الّتي لا تتناهى في عالم الوجود، سواء كانت إنساناً أم حيواناً أم نباتاً أم جماداً مهما كانت فإنّها مركّبة من العناصر، وهذا الكمال الموجود في كلّ كائن من الكائنات لا شكّ أنّه وجد بصنع إلهيّ ومنبعث من ...
	والخلاصة أنّ كمال كلّ كائن من الكائنات أيّ أنّ الكمال الذّي نراه في الإنسان ودونه من الكائنات من حيث الأجزاء والأعضاء والقوّة هو منبعث من تركيب العناصر ومقاديرها وموازينها وكيفيّة امتزاجها وتفاعلاتها والتّأثير الذّي للكائنات السّائرة في الإنسان، وحيثم...
	وهذا أمر بديهيّ لا يقبل التّردّد، يعني لو اجتمعت هذه العناصر الإنسانيّة بعد ألف مليون سنة وتخصّصت بهذه المقادير والتّراكيب وحصل امتزاج العناصر على هذا النّحو وتأثّرت بهذه التّفاعلات من سائر الكائنات لوجد هذا البشر الموجود بعينه.
	مثلاً لو يوجد بعد مائة ألف سنة مثل هذا الدّهن والنّار والفتيل والمشكاة ومن يوقدها، وبالاختصار يتكامل جميع ما يلزم للإضاءة الآن يوجد هذا السّراج بعينه، وهذه مسألة قطعيّة الدّلالة وأمر واضح، وأمّا الدّلائل الّتي ذكرها حضرات الفلاسفة فهي ظنّيّة الدّلالة ...

