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 الفرق بين اإلنسان والحيوان

 
تكّلمنا غيرر مرّرة  رس مسرالر الرّرّو لكرّن ا والنرا لر، تاردّونن  راعل، اّن اقرم القرال،  سرمان  سر،  

ينكررر ودرررود الررّرّو ّو ررروا  ّن اإلنسررران اّضرران نررروا مرررن الحيرروانن اّننرررا نرررر  الحيرروان م رررتركان مررر  
المفرررردة اّلترررس تمرررض قررريا الفضررراء تترّكررر   اإلنسررران  رررس ال رررو  والحرررواّنن وقررريط القنا رررر ال سرررّ ر

بتراكيرر  غيررر متناقّررر ّو هررر مررن كررّم تركيرر  كرراون مررن الكاونرراتن ومررن دملتهررا الكاونررات يوات 
ّن  اارواّ اّلترررس لهرررا ال رررو  واإلحسرررانن وكّلمرررا كررران الّتركيررر  اكمرررم كررران يلررر  الكررراون ا رررر ن وا 

كاونررراتن وامتهادهرررا  رررس نهاّرررر تركيررر  القنا رررر  رررس ودرررود اإلنسررران اكمرررم مرررن تركيررر  دمّررر  ال
االعتداان ليا كان ا ر  واكممن ّو ولرون  ّنرل لرّن لانسران  رّوة ورّو م  و رر محررو، منهرا 
سرراور الحيرروانن ّو ولررون  ّن الحيرروان دسرر، حّسرران واّمررا اإلنسرران  رراكثر منررل  حساسرران  ررس  قرر  

الحّساّسرر كالّسرم  وال  رر  ال و  )مر  اّن الحيروان ا رو  مرن اإلنسران  حساسران  رس ال رو  الّ راقرة
والررّيوق والّ ررّ، والّلمررن حتّرر   ررس  قرر  ال ررو  ال ا نّّررر كالحا  رررو ّو ولررون  ّن الحيرروان لررل  درا  

 و قورن غاّر ما قنال  اّن  قور اإلنسان اكثرن وقيط ا واا الفالسفر  س قيا الق ر.
 

السررتدالا  ررالوا  رراّن قكرريا  رروله، ويلرر  هعمهرر، و رريا حكمررت اوقررامه،ن و قررد  ررّدة ال حرر  وا 
اإلنسرران مررن سرراللر الحيرروانن ّقنررس اّن اإلنسرران كرران و ترران مررا حيوانرران ثررّ، ت ّيررر نوعررل وترّ رر   رريوان 
  رريوان حتّرر  و ررم  لرر  دردررر اإلنسررانن واّمررا اإللهّيررون  ّ ولررون  ّن اامررر لررّن كرريل ن   ّنررل مهمررا 

ة غيررر اّنررل تودررد  ررس اإلنسرران  ررّوة كرران اإلنسرران م ررتركان مرر  الحيرروان  ررس ال ررو  والحرروان الّ رراقر 
 ار ر للقرادة محررو، منهرا الحيروانن  هريط القلرو، والفنرون واالكت را ات والّ رناو  وك ر  الح راو  
مررن نترراوك تلرر  ال ررّوة المدررّردةن وقرريط ال ررّوة  ررّوة محّ ررر بدمّرر  اا ررّاء ومدركررر لح او هررا وتك رر  
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الح رراو  المق ولررر وغيررر المحسوسررر اّلتررس  اسرررار الكاونررات المكنونررر وتت ررّر   يهرران حتّرر  ترردر 
لررّن لهررا ودررود  رراردّس بررم الررّيي قررو غيرر  كح ّ ررر الق ررم والررّرّو والّ ررفات واا ررالق والحررّ  
والحهن اّلتس قس دمّقان من الح او  المق ولرن و ضالن عرن يلر   هريط القلرو، المودرودة والّ رناو  

تنررراق  كانرررت و تررران مرررا سرررّران مكنونررران وغي ررران الم رررهودة والم رررروعات ومكت رررفات اإلنسررران اّلترررس ال ت
مستورانن ك فتها تل  ال ّوة المحّ رر اإلنسرانّّر وا ردتهرا مرن حّيره ال ير   لر  حّيره الّ رهودن ومرن 
دملتهررا البرررق )الّتل رررا و والحرراكس وآلررر الّت رروهرن  دمّرر  قرريط االكت ررا ات والّ ررناو  الق ّمررر 

الح ّ رررر اإلنسرررانّّر وا ردترررل مرررن حّيررره ال يررر   لررر  حّيررره  كانرررت و تررران مرررا سرررّران مكنونررران ك رررفتل تلررر 
 الّ هودن حّت  كانت و تان ما  واّص قيا الحديد الّيي ن اقدط بم دمّ  المقادن سّران مكنونان.

 
 الح ّ ررر اإلنسررانّّر ك ررفت قرريط المقررادن و رراغتها علرر  قرريط الهّيوررات الّ ررناعّّرن و ررن 

راعررات   رررّهر غيررر متناقّرررن وقرريط مسررالر ال سرربيم علرر  يلرر  دمّرر  اا ررّاء مررن اكت ررا ات وا ت
إلنكارقررا وال ّمكننررا ان ننكرقرران ولررو ن رروا  ّن قرريط مررن آثررار ال ررو  الحيوانّّررر والحررواّن الدسررمانّّر 
نر  ون هد بوضّو اّن الحيوان اع ، من اإلنسان  س قيط ال و ن مثالن   ر الحيوان احّد  كثير 

 كثيررر مررن  ررّوة سررم  اإلنسررانن وكرريل   ررو  الّ رر، والررّيوقن  مررن   ررر اإلنسررانن و ررّوة سررمقل ارقرر 
وال ال ر  ّن اكثر الحيوان ا ّد  ّوة  س دمّ  ال رو  الم رتركر برين الحيروان واإلنسرانن  لنضرر  
رران مررن قنررا  لرر    لررّ،  قيررد دررّدان وا ل تررل  امى مى لرر  مررثالن  ررس ال ررّوة الحا  رررن لررو  رضررنا اّنرر  ا رريت حى

ا وت    الّ رق مرتسمر    حا  تلن او  ي كل ان من قنا  ل  اواسط آسّا قنا    ّنل يرد   ل  قن
وا ل ررل قنررا    ّنررل يردرر   لرر  قنررا وال ّضررّم الّ رهرر  ابرردانن وكرريل   اررم  ررس سرراور ال ررو  كالّسررم  

 وال  ر والّ ّ، والّيوق والّلمن.
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ان ّكررون الحيرروان   يان اّتضررأ اّنررل لررو لرر، ّكررن  ررس اإلنسرران  ررّوة غيررر ال ررّوة الحيوانّّررر لودرر  
اع ررر، مرررن اإلنسررران  رررس  درا  الح ررراو  واالكت رررا ات الق ّمررررن  تبررري ن مرررن قررريا الرررّدليم اّن  رررس 
اإلنسان موق رر ال تودرد  رس الحيروانن و ضرالن عرن قريا  رالحيوان يردر  اا رّاء المحسوسررن واّمرا 

  رررن اّمررا مررا كرران الح رراو  المق ولررر  ررال يرردركهان مررثالن يررر  الحيرروان كررّم مررا يررد م تحررت مررّد ال
 اردررران عرررن مرررّد ال  رررر  رررال ّمكنرررل  دراكرررل وال ت رررّورطن مرررثالن ال ّمكرررن للحيررروان ان يررردر  كروّّرررر 
ك ررررر  الح ررررراو   اار ن اّن اإلنسررررران ّسرررررتدّا  ررررراامور المقلومرررررر علررررر  اامرررررور المدهولرررررر ّو

ر اآل اق الماولر )المنحنّر و عل  اار ن المدهولرن ومن يل  اّنل ّستنتك كروّّر اار  من رّؤ
ن وعندما يّتدل اإلنسان °33ّقنس مرتفقر عن اا    °33مثالن  ّن الّندمر ال  بّّر  س عّكاء عل  

نحو ال    الّ مالس   ّنل كّلما ّ  ر  مسرا ر دردرر يدرد الّندمرر ال  بّّرر ت رقد دردرر  رس اا ر ن 
ن ولرو ّ رم  لر  °70ن °60ن °50ن °40حّت  ّ رم ارتفاعهرا  لر   °34ّقنس يدد ارتفاا الّندمر 

كرررون سرررمت الرررّران وارتفررراا قررريا ال  ررر   ررروق °90  ررر  اار  ّ رررم ارتفررراا ال  ررر   لررر   . ّو
الّران امران محسوسانن وقيا الّ قود اّضان امر محسون اّنل كّلما اتدل نحرو ال  ر  ّكرون الرّند، 

ّقنرس اّن ا ر  كرّم ار  ن  ّك   من قيين اامرهن المقلومين امرران مدهروالنن وقرو اّن اا ر  ماورم 
سرتدّا بهرا علر  امرر  دردر من اار  غير ا   الّدردر اا ر ن وقيط الكّفّّر يدركها اإلنسران ّو

 مدهوا وقو كرّوّر اار .
 

اّمررا الحيرروان  ررال ّمكنررل  درا  قرريان وكرريل  ال ّمكررن للحيرروان ان يرردر  اّن الّ ررمن مركرره  
وم ّيد بها وال ّمكنل  درا  مرا وراء الحرّن اّي واار  تتحّر  حولهان ان الحيوان اسير الحواّن 

اا رررّاء اّلترررس ال تررردركها الحرررواّنن والحررراا اّن الحيررروان اع ررر، مرررن اإلنسررران  رررس ال رررو  والحرررواّن 
 الّ اقرةن  يان ثبت وتحّ   اّن  س اإلنسان  ّوة كا فر بها امتاه عن الحيوان وقس الّرّو اإلنسانّس.
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اومان  ل  القاال وقّمترل عالّرر وهرهرد داومران ان ّ رم  لر  عرال، س حان هللان اإلنسان متوّدل د 
رّ  الّر قرر  اع ، من القال، الّيي قو  ّل وان ّ قد  ل  دردر ار   من دردتل اّلتس قرو  يهران  حا
ّنررس لمتحّيررر مررن  قرر   السررفر اميركررا واورو ررا كيرر  رضرروا ان  والقلررّو مررن   رراوص اإلنسررانن وا 

حيوان ّو لبوا الّر رّس المقكرونن مر  اّن الودرود يدر  ان ّكرون توّدهرل يتدّنوا  انفسه،  ل  عال، ال
نحو القلّون والحاا اّن  لو  لت لل اّن  حيوان يتكّدر  ا رط كثيران وهتبّر، دّدانن  اين عال، اإلنسان 
مررن عررال، الحيرروانن وايررن الكمرراالت اإلنسررانّّر مررن الدهالررر الحيوانّّرررن وايررن نورانّّررر اإلنسرران مررن 

لمانّّررر الحيوانّّرررن وايررن القررّهة اإلنسررانّّر مررن اليّلررر الحيوانّّرررن  ّن  فررالن عر ّّرران  ررس سررّن القا رررة ال ّ 
ّسررت ّ  ان يرعرر  ّو ررود مرراوتين او ثلثماوررر مررن اإلبررم  ررس ال ادّررر   ررّحر واحرردة منررلن كمررا اّن 

كرون  رس نهاّرر ال ّ اعررن  دمّر  قندّّان نحّفان ّ در ان ي ض  الفيم مر  ع مترل  حير  ين راد لرل ّو
اا رررّاء مسرررّ رة لانسررران واإلنسررران ّ ررراو، الّ بّقرررر بينمرررا دمّررر  الكاونرررات اسررريرة للّ بّقررررن ولرررّن 
احرردقا ان ينفررّ  عررن م تضررّاتها  اّل اإلنسررانن   ّنررل قررو اّلرريي ّ رراو، الّ بّقرررن  الّ بّقررر تدرري  

ر  رررس الهرررواءن اادسرررا، نحرررو مركررره اار  بينمرررا اإلنسررران  الوسررراوط يبتقرررد عرررن المركررره ّو يررر
سير  رس عرر  المحرّط  الّ بّقر مانقر لانسان من عبور ال حر ولكّن اإلنسان ّ ن  الّسفينر ّو

 ااع ، و ن عل  يل .
 

 ّن قرريا الموضرروا مترامررس اا رررا ن  مررثالن اإلنسرران  الم ترعررات ّ ررقد الد رراا وه ترررق  
حّط  ا  ار الّ رق وال ر  وقو  س ن  ر واحدةن وكمّ  قيا مضراّد للّ بّقررن  رال حر  الّ حار  ّو

 ق متل ال ّمكنل ان ي رج  يد  قرة عن حك، الّ بّقرن والّ من مر  ع متهرا ال ّمكنهرا ال رروج 
عن حك، الّ بّقر ران  بررةن وال ّمكنهرا ابردان ان تردر   رؤون اإلنسران واحوالرل و بّقترل و واّ رل 

نسررانّس الّ رر ير المحّ ررر بدمّرر  قرريط وحركاتررلن  مررا قررس  يان قرريط ال ررّوة اّلتررس تودررد  ررس الدسرر، اإل
 اا ّاءن وما قس قيط ال ّوة ال اقرة اّلتس تدقم دمّ  اا ّاء مسّ رة لل.
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  رررس  رررسء واحرررد وقرررو اّن الفالسرررفر الحرررديثين ّ ولرررون  ّننرررا لررر، ن ررراقد الرررّرّو م ل ررران  رررس  

ير  نت رّور تلر  ال رو  اإلنسانن وكّلما تحرّهنا  س  فاّا الدسد اإلنسانّس ال نحّن   ّوة مقنوّّر  ك
اّلتررس ال نحّسررهان  ّ رروا اإللهّيررون  ررس الدرروا ن  ّن رّو الحيرروان اّضرران غيررر محسررون وال يرردر  
بهيط ال و  الدسمانّّرن   راّي  رسء نسرتدّا علر  ودرود رّو الحيروانن ال  ر  اّنر  تسرتدا  اآلثرار 

ن ّقنرس ال ا ررة والّسرامقر  لر  عل  اّن  س قيا الحيوان  ّوة لّست  س الّن ات وقس ال ّوة الحّساّسر
غيررر يلرر  مررن ال ررو ن ومررن قرريا ّسررتدّا علرر  ودررود الررّرّو الحيرروانّسن و مثررم يلرر  ّقلرر، مررن تلرر  
الّدالوم واآلثار اّلتس سب  يكرقا ودود الّرّو اإلنسانّسن ولّما كانت  س الحيوان آثرار ال تودرد  رس 

الررّرّو الحيرروانّسن وكرريل  تررر   ررس اإلنسرران الّن ررات  يان ن رروا  ّن قرريط ال ررّوة الحّسررّّر مررن   رراوص 
آثاران و و  وكماالت ال تودد  س الحيوانن  تستدّا اّن  س اإلنسان  ّوة محرو، منها الحيروانن ولرو 
اّننا ننكر كّم  سء غير محسون لله، ان ننكر الح او  المسّلمر الودودن مثالن  ّن الماّدة ااثيرّهر 

ر الودرودن وال رّوة الداي رر لّسرت  محسوّسرر وقرس محّ  رر الودرودن غير محسوّسر والحاا اّنها محّ  
  اّي  سء نحك، علر  ودودقرا الرّن يلر   هثارقراال  مرثالن قريا الّنرور قرو تمّودرات المراّدة ااثيرّهرر 

 ومن قيط الّتمّودات نستدّا عل  ودودقا.
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