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 مسألة الّنشوء واالرتقاء للكائنات

 
 الّسؤال: ماذا ترون فيما يقوله بعض فالسفة أوروبا في مسألة الّنشوء واالرتقاء للكائنات؟ 

 
الجواب: سبق أن تكّلمنا عن هذه المسألة ولكّننا سنتكّلم فيها مّرًة أخرر،  مجمرا القرول أّن  

ة الّنرروا اسنسررانّي أو عرردم أ ررالته  يعنرري هررا الكررالم فرري هررذه المسررألة سررينتهي ألرر  تقر ررر أ ررال
الّنرروا اسنسرررانّي صررران أ ررراًل مسرررتقاًل بنفسررره أم تفررّرا بعدئرررذ عرررن الحيررروان  فررربعض فالسرررفة أوروبرررا 
مّتفقون عل  أّن للّنوا نشوءًا وارتقاًء با أّن الّتبديا والّتغيير ممصن أيضًا  ومرن جملرة الدّلرة اّلتري 

ة أّنررره بواسررر ة علرررم  بقرررات الرض والتّررردييق والّتحقيرررق فيهرررا  هرررر يقيمونهرررا سثبرررات هرررذه الّن رّ ررر
واّتضح لهم أسبقّية وجود الّنبات عل  الحيوان وأسبقّية وجود الحيروان علر  اسنسران  واّتفقروا علر  
أّن جررنا الحيرروان والّنبررات صليهمررا تغّيررر  لّنرره اكتشرر  فرري بعررض  بقررات الرض نباتررات صانررت 

آلن مفقررودة  بمعنرر  أّنهررا ترّيررت و ررارت أيررو، وتبررّدلت هيئتهررا وشررصلها  موجررودة فرري القررديم وهرري ا
لهذا تبّدل الّنروا  وصرذلو وجرد فري  بقرات الرض أنرواا مرن الحيروان تغّيررت وتبرّدلت  ومرن جملرة 
النررواا الحيوانّيررة الّثعبرران الررّذه توجررد لرره أعضرراء يسررتدّل منهررا أّنرره صرران يومررًا مررا ذا أرجررا  ولكّنهررا 

الّزمرران وبقيررت آثارهررا محفو ررة  وصررذلو توجررد آثررار فرري العمررود الفقرررّه ل نسرران  تالشررت بمرررور
ومّتفقررون علرر  أّن آثرراره ال تررزال  ويسررتدّل منهررا علرر  أّنرره صرران يومررًا مررا لرره ذيررا صسررائر الحيرروان 

بايية  وصان ذلو العضرو مفيردًا ويترًا مرا  ولّمرا ترّير  اسنسران لرم يبرقع لرذلو العضرو فائردة وتالشر  
در ج  ولّما اّتخذ الّثعبان مأواه في با ن الرض و ار من الحيروان الّزاحر  أ ربح فري  نر  بالتّ 

عرررن الرجرررا  ولرررذلو تالشرررت ولكرررن آثارهرررا باييرررة  وأع رررم برهررران لرررديهم هرررو أّن وجرررود آثرررار هرررذه 
 العضاء يدّل عل  أّنها صانت موجودة وانمحت تدر جّيًا لعدم فائدتها  وليا لتلو الجزاء الثرّ ة
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اآلن مررن حصمررة أو فائرردة  فبنرراًء عليرره بقيررت العضرراء الاّلزمررة الكاملررة وزالررت بالتّرردر ج العضرراء 
 اّلتي ال لزوم لها لتغّير الّنوا ولكّن أثرها باٍق.

 
والجرررواب: أّواًل أّن أسررربقّية الحيررروان علررر  اسنسررران ليسرررت دلرررياًل علررر  ترّيررري الّنررروا وتغييرررره  

لم الحيررروان ألررر  عرررالم اسنسررران  لّنررره مرررا دام حررردو  الكائنرررات وتبديلررره وعلررر  أّنررره ت رررّور مرررن عرررا
المختلفة مسّلمًا به فمن الجائز أن يصرون وجرود اسنسران بعرد وجرود الحيروان  صمرا أّننرا نالحر  فري 
عرررالم الّنبرررات أّن أثمرررار الشرررجار المختلفرررة ال توجرررد صّلهرررا دفعرررة واحررردة  برررا ينضرررج بعضرررها يبرررا 

ليسررت دلررياًل علرر  أّن ثمرررة متررأخّرة الّنضررون لشررجرة مررا أّنمررا نتجررت  الرربعض اآلخررر  فتلررو السرربقّية
 من ثمرة مبّصرة الّنضون لشجرة أخر،.

 
ثانيررًا أّن هررذه اسمررارات الّ ررغيرة والجررزاء الثرّ ررة رّامررا تكررون لهررا حصمررة ع يمررة لررم ت ررا  

ه مذصور فري علرم أليها العقول حّت  اآلن  وصم من موجود لم تعلم حصمة وجوده أل  اآلن  صما أنّ 
الفيسرريولوجيا عيعنرري معرفررة ترصيررب العضرراء  أّن حصمررة اخررتالن ألرروان الحيرروان وشررعر اسنسرران 
واحمرار الّشفاه وتنّوا ألروان الّ يرور  يرر معلومرة ألر  اآلن برا هري مخفّيرة مسرتورة  ولكرّن حصمرة 

ّشما  لّنها لو صانت لونًا آخر أبيض نا عًا مثاًل سواد حدية العين فقد ُعِلمع أّنها لجذب أشّعة ال
مررا جررذبت أشررّعة الّشررما  أذًا مررا دامررت حصمررة هررذه المررور المررذصورة مجهولررة  فجررائز أن تكررون 
حصمررة الجررزاء الثرّ ررة وعّلتهررا سررواء فرري الحيرروان أو اسنسرران أيضررًا  يررر معلومررة ولكررن ال بررّد لهررا 

 من حصمة ولو أّنها لم تعلم اآلن.
 

الثًا نفرض أّنه صان فري ويرت مرا لربعض الحيروان حتّر  اسنسران عضرو وزال اآلن  فلريا ث 
هذا ببرهان صاٍن عل  تغّير الّنوا وترييته  لّن اسنسان من بدايرة انعقراد الّن فرة حتّر  ي را ألر  
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عنري درجة البلوغ يأخذ هيئرات وأشرصال متنّوعرة  تتغّيرر فيهرا سريماه وهيئتره وشرصله ولونره بالكّلّيرة  ي
يتحررّول مررن هيئررة ألرر  هيئررة أخررر، ومررن شررصا ألرر  شررصا آخررر  ومررق ذلررو ف ّنرره مررن بدايررة انعقرراد 
الّن فة صران مرن نروا اسنسران  يعنري أّن تلرو الّن فرة صانرت ن فرة أنسران ال حيروان  ولكّنهرا صانرت 
ن مخفّيررة ثررّم  هرررت وارررزت  مررثاًل نفرررض أّن اسنسرران صرران مشررابهًا للحيرروان ويتررًا مررا وترّيرر  اآل

وتغّيررر  فعلرر  فرررض الّتسررليم بهررذا القررول ال يصررون دلررياًل علرر  تغّيررر الّنرروا بررا يصررون بمثابررة تغّيررر 
ن فررة اسنسرران وتبررّدلها حتّرر  ت ررا ألرر  درجررة الّرشررد والكمررال صمررا ذصررر  وبأوضررح مررن هررذا نقررول 

لّتبررّدل لنفرررض أّن اسنسرران صرران يمشرري علرر  أراررق عيديرره ورجليرره  أو صرران لرره ذنررب فهررذا الّتغّيررر وا
صتغّير الجنين وتبّدله في رحم أّمه  فمهما تغّير في نشوئه وترّييه من جميرق الجهرات حتّر  و را 
ألرر  هررذه الهيئررة الّتامررة ف ّنرره فرري البدايررة صرران نوعررًا مخ و ررًا  صمررا أّننررا نالحرر  أيضررًا فرري عررالم 

والّلررون والحجررم هرري اّلترري الّنبررات أّن نوعّيررة الف رريلة ال ررلّية ال تتغّيررر وال تتبررّدل  ولكررّن الهيئررة 
 تتغّير وتتبّدل أو تترّي .

 
وخال ة القول أّن اسنسان ولو أّنه انتقا في رحم الّم من شصا أل  آخر ومن هيئة ألر   

أخر، متغّيرًا مترّييًا  ف ّنره مرق ذلرو صران مرن بدايرة الّن فرة نروا اسنسران  وصرذلو اسنسران مرن بردء 
ممترازًا أيضرًا  أه صران أنسرانًا وانتقرا مرن هيئرة ألر  هيئرة أخرر، تكو نه فري رحرم العرالم صران نوعرًا 

بالتّررردر ج  أذًا فتغّيرررر الهيئرررة وترّيررري العضررراء والّنشررروء والّنمرررو ال يصرررون مانعرررًا مرررن أ رررالة الّنررروا 
واسررتقالله  هررذا علرر  فرررض ت ررديق نشرروء النررواا وترّييهررا  والحررال أّن اسنسرران صرران مررن البدايررة 

ّترصيرررب الكامرررا  وصانرررت لررره يابلّيرررة واسرررتعداد الكتسررراب الكمررراالت الّ رررورّ ة علررر  هرررذه الهيئرررة وال
والمعنوّية  وصان م هر علنعملّن أنسرانًا علر   رورتنا ومثالنرا  و ايرة مرا هنالرو أّنره  رار أحسرن 
وأ رن وأجما  و ارت المدنّية سببًا في أخراجه من حالته الوحشّية صأثمار الغابات اّلتي تترا  
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تانّي وت ررير ألررّذ وأشرره  وأكثررر ل افررة و ررراوة  وبسررتانّيو العررالم اسنسررانّي هررم أنبيرراء بواسرر ة البسرر
 هللا.
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