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 وقدوة

كاف جاف جاؾ روسو يف رسالتو عن أتثّب الفنوف والعلـو 
يف األخبلؽ قد أقاـ الدليل على أهنما أفسدا األخبلؽ 

ِعًيا أف الَبؼ واغبضارة من  وأوجبا شقاء اإلنساف، مدَّ
نتائجهما، قائبًل ابلرجوع إذل حاؿ الطبيعة، وفبا ذىب 
إليو يف ىذه الرسالة كوُف الثقافة أقرب إذل الشر منها إذل 
اػبّب، وكوُف التفكّب مناقًضا لطبيعة اإلنساف، وكوُف 
الفضيلة واألمانة والصدؽ ال أثَػَر ؽبا يف غّب اغباؿ 

 .الطبيعية حيث ال علـو وال فنوف

وَكَتَب روسو رسالتو تلك بقلٍم حارٍّ وعاطفٍة جارفة، فجاءت مبتَكرة 
يف ؾبتمٍع بلغ الغاية من اؼبدنية ـبالًفا ِلَما عليو اعبمهور، ويُػَعدُّ روسو يف 
رسالتو تلك كاحملامي الذي يلتـز طرًفا واحًدا يف اؼبرافعات، فيصعب 

رسالتو تلك يف تصديق جديتو يف سبثيل دوره؛ ولذلك ال تتجلى أمهية 
اشتماؽبا على مذىب إجيايب، بل يف كوهنا مفتاًحا لنشوء روسو الذىِب، ويف  

 «.العقد االجتماعي»، فإذل «أصل التفاوت»كوهنا مرحلًة مؤدية إذل 

منا ترصبة « أصل التفاوت»و ـ ترصبتو اآلف بعد أف قدَّ ىو ما نقدِّ
 «.العقد االجتماعي»
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ًما إذل  ٘٘ٚٔيف سنة « أصل التفاوت»َنَشَر روسو كتاب  ُمَقدَّ
ىنا على تطوٍر كبّب، فبل يعارض « الطبيعة»صبهورية جنيف، وتدؿ كلمة 

روسو هبا شرور اجملتمع معارضًة فارغة، بل تنطوي على أموٍر إجيابية، فنرى 
يشتمل على وصٍف خيارل غباؿ الطبيعة الٍب « أصل التفاوت»نصف 

ٍؿ مع قليل احتياٍج إذل أمثالو، يكوف اإلنساف فيها ؿبصورًا ضمن أضيق ؾبا
 وقليل اكَباٍث ؼبا وراء احتياجات الساعة اغباضرة.

ويف ىذا الكتاب َصرَّح روسو أبنو ال يَفَِبض وجود اغباؿ الطبيعية 
فعبًل، وإمنا َيستحِسن حااًل من اؽبمجية متوسطًة بْب اغباؿ الطبيعية واغباؿ 

منافع الطبيعة. ويظهر من االجتماعية، حيافظ الناس هبا على البساطة و 
تعليقات روسو على مًب الكتاب أنو ال يريد رجوع اجملتمع الفاسد اغباضر 
إذل حاؿ الطبيعة، وإمنا يَػُعدُّ اجملتمع أمًرا ال مفرَّ منو مع فساده، وىو يُعلل 
ىذا الفساد ابلتفاوت بْب أفراد اجملتمع يف اؼبعامبلت واغبقوؽ، فيَػتَػَغُبَّ 

ي الطاىر، ويقوؿ بتلك اغباؿ اؼبتوسطة حيث تسود ابإلنساف الطبيع
 اؼبساواة.

أصل »وقد ُوِجد َمن يؤاخذ روسو على سلوكو منهاَج التاريخ يف 
، مع أنو دل حيرص على إلباس ىذا الكتاب ثواًب اترخييِّا، وانتحاُؿ «التفاوت

اؼبناحي التارخيية الزائفة من خصائص القرف السابع عشر والقرف الثامن 
 وروسو دل يباِؿ هبذه اؼبناحي.عشر، 
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العقد »ىذا َمْدخبًل لكتاب « أصل التفاوت»ويُػَعدُّ كتاب 
، ال بد منو للوقوؼ على ما اشتمل ٕٙٚٔ، الذي ظهر سنة «االجتماعي

من أصوؿ ومبادئ. وقد نَقْلنا إذل العربية كتاَب « العقد االجتماعيُّ »عليو 
، ويف العظيم الشأف وًب نشره م« العقد االجتماعي» العقد »ستقبلِّ

ضَبَل روسو على الرِّؽِّ وعدـ اؼبساواة، وانضل عن حقوؽ « االجتماعي
اإلنساف وأقامها على طبيعة األمور، وقاؿ إف ىدؼ كل نظاـ اجتماعي 
وسياسي ىو حفظ حقوؽ كل فرد، وإف الشعب وحده ىو صاحب 

هوري، إذل النظاـ اعبم« العقد االجتماعي»السيادة. وكاف روسو يهدؼ يف 
َذ  العقد »فتحقَّق ىذا النظاـ ابلثورة الفرنسية بعد ثبلثْب سنة، حْب ازبُِّ

 إقبيل ىذه الثورة.« االجتماعي

ودل يَػُقْل روسو حبكومات زمنو ؼبنافاهتا للطبيعة، ويقـو مذىبو على  
كوف اإلنساف صاغبًا بطبيعتو ؿببِّا للعدؿ والنظاـ، فأفسده اجملتمع وجعلو 

ع سيئ ألنو ال يساوي بْب الناس واؼبنافع، والتملك جائز ابئًسا، واجملتم
ألنو مقتَطٌع من اؼبلك الشائع الذي جيب أف يكوف خاصِّا ابإلنسانية 
وحدىا، فيجب أف يقضي على اجملتمع إذف، وأف يرجع إذل الطبيعة، 
وىنالك يتفق الناس بعقٍد اجتماعي على إقامة ؾبتمع يرضى بو اعبميع، 

يئًة سبنح اعبميع ذات اغبقوؽ، وتقـو سيادُة الشعب مقاـ فُيِقيموف بذلك ى
 سيادة اؼبلك، ويتساوى فيها الناس، وتُنظَّم فيها الثروة والَببية والداينة.
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ويُػَعدُّ روسو من أعظم َمن أقببت هبم فرنسا من الكتَّاب، غّب أف 
 آراءه تُػْقَبُل أو تُػْرَفُض على حسب األمزجة، وىو حُيب أف يُكَره ككاتب

 أوحى ابلثورة الفرنسية قبل كل شيء.

ويوجد لكتب روسو معنياف، فيها يُنَفذ إذل الذىنية الٍب كانت سائدة 
للقرف الثامن عشر، وىي ذات أثر ابلغ يف حوادث أورواب الٍب وقعت فيما 
بعُد، وهبذه الكتب دُيثِّل روسو يف عادل الفكر السياسي مرحلة االنتقاؿ من 

دولة يف القروف الوسطى إذل الفلسفة اغبديثة حوؿ النظرية التقليدية لل
 الدولة.

ودل يعاجل روسو نُظُم الدوؿ اؼبوجودة، خبلفًا ؼبا صنع مونتسكيو 
وفولتّب، فبينما كاف مونتسكيو وفولتّب، اللذاف مها من أبناء الطبقة العليا، 
  يقتصراف على اؼبطالبة ابإلصبلح السياسي والديِب وثَػْلم شوكة االستبداد،
كاف ابن الشعب روسو، الذي قضى شبااًب قاسًيا، ينتهي آبالمو إذل ضرورة 

دل يهدؼ مونتسكيو »ذبديد الدولة واجملتمع ذبديًدا كليِّا، ومن قوؿ روسو: 
إذل معاعبة مبادئ اغبق السياسي، وإمنا كاف يكتفي دبعاعبة اغبق الوضعي 

بْب دراستْب أكثر  )القانوف( للحكومة القائمة، فبل ديكن أف يبدو اختبلؼٌ 
روح »ومن ٍبَّ يكوف روسو قد سبثل موضوعو ـبتلًفا عن موضوع « من ىذا!
 كل االختبلؼ.« الشرائع

وال نرى أف ندرس حياة روسو يف ىذه اؼبقدمة، فقد فعلنا ذلك يف 
الٍب اقتطفنا ما تقدَّـ منها، والٍب تُػَعدُّ « العقد االجتماعي»مقدمتنا لَبصبة 
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تاب أيًضا، فعلى ىذا القصد منُِْسك القلَم عن بياف سّبة مقدمًة ؽبذا الك
 روسو ىنا، مكتفْب دبا تقدَّـ، ؿبُِيلْب القارئ على تلك اؼبقدمة.

 

 عاده زعيرت

 نابمس
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 رسالة

يف ىذا السؤاؿ الذي اقَبحتو أكادديية دجيوف: ما أصل التفاوت بْب 
 الناس، وىل أجازه القانوف الطبيعي؟

أف نَػُعدَّ طبيعيِّا ما نُظِّم َوْفَق الطبيعة من أمور، ال ما َفَسَد جيب علينا 
 منها.

 2 فصن ،0أرسطو، السياسة، باب 
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 إىل مجوورية جنيف

 أيها السادة املبجلون األجالء الكرام!

دبا أنِب اعتقدت أنو ال يستطيع غّب اؼبواطن الصاحل أف يقدِّـ إذل 
قبولو، فإنِب عملت ثبلثْب سنة ألكوف أىبًل ألْف وطنو من التكرًن ما دُيِكنو 

أقدِّـ إليكم ربيًة عامة، فتقـو ىذه الفرصة السعيدة من بعض الوجوه مقاـ 
ما قد تنطوي عليو جهودي من نقٍص، وحسبت أنو يُباح رل التأمل يف 
الغّبة الٍب تُػْغرِيِب أكثر فبا يف اغبق الذي جيب أف دُيهِّد رل السبيل، ودبا أنو  

اف رل شرُؼ الوالدة بينكم، فكيف ديكنِب أْف أُنِعم النظر يف اؼبساواة الٍب ك
وضعتها الطبيعة بْب الناس ويف التفاوت الذي أقاموه، من غّب أف أفكر يف 
اغبكمة البالغة الٍب ُمزَِجْت هبا تلك وىذا مزًجا ُمَوفػًَّقا يف ىذه الدولة، 

ومن أكثرىا مبلءمًة إذل  فيسعياف من أقرب الطرؽ إذل القانوف الطبيعي،
اجملتمع، حفظًا للنظاـ العاـ وسعادة األفراد؟ وإين حْب حبثُت عن أصلح 
القواعد الٍب دُيِْكن العقل الرشيد أف دُيِْليَها حوؿ نظاـ حكومة، بلغُت من 
هبر النظر ابكتشايف وجودىا كلها جاريًة يف حكومتكم ما كنُت أرى معو 

تقدًن ىذه الصورة عن اجملتمع البشري إذل عدـ استطاعٍب إعفاء نفسي من 
ىذا الشعب، الذي يَػُلوح أنو أكثر الشعوب أخًذا دبحاسنها واجتنااًب 

 ؼبساوئها، ولو دل أكن قد ُولْدُت داخل أسواركم.
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ولو كاف رل اختياُر ؿبلِّ والدٌب الخَبُت ؾبتمًعا ابلًغا من االتساع ما 
إبمكاف ُحْسِن اغبكومة، حيث كل حُيَدُّ معو دبدى اػبصائص البشرية، أْي 

واحٍد مساٍو لعملو، فبل يُلَزـ أحٌد أبف يُفوِّض إذل آخرين بوظائف كاف قد 
ُعِهد إليو فيها. وإف دولًة يتعارؼ صبيع الناس فيها ال دُيِْكن مكايد الرذيلة 
اػبفية، وال اتَِّضاع الفضيلة، أف يَِغيبا عن أنظار اعبمهور وحكمو فيها، 

العادة اللطيفة يف االلتقاء والتعارؼ ُحبَّ الوطن ُحبِّا فتجعل ىذه 
 للمواطنْب أكثر من جعلو حبِّا لؤلرض.

وكنُت أود أف أولد يف بلٍد ال ديكن أف يكوف للسيد والشعب فيو 
غّب مصلحة واحدة بذاهتا، وذلك لكي سبيل صبيع حركات اآللة إذل 

دل يكن الشعب والسيد السعادة العامة، ودبا أف ىذا ال ديكن أف يكوف ما 
شخًصا واحًدا، فإنِب أود لو ُوِلدت يف كنف حكومة دديوقراطية معتدلة 

 حبكمة.

وكنُت أود أف أحيا وأموت حرِّا، أْي أْف أبلغ من اػبضوع للقوانْب ما 
ال أستطيع معو، وال يستطيع أحٌد معو، إلقاء النّب اؼبُكرَّـ عن الكاىل، ىذا 

ملو أكثر الرءوس تكًرًا بدعٍة، كما لو كانت قد النّب الشايف اؽبْب الذي رب
 ُخِلقْت لكيبل ربمل غّبه.

أال يكوف يف الدولة َمن يَػْقِدر أف يقوؿ إنو فوؽ  -إذف  -وكنُت أود 
القوانْب، وأال يكوف يف اػبارج َمن يَػْقِدر أف دُيِْلَي ما رُبَْمل بو الدولة على 

يف اغبكومة، مهما أمكن أف  االعَباؼ بسلطانو؛ وذلك ألنو إذا ما ُوِجدَ 
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وذلك  ٔيكوف نظامها، رجٌل غُّب خاضٍع للقوانْب، كاف الباقوف اتبعْب ؽبواه
ألنو، إذا ما ُوِجَد رئيٌس قوميّّ وآَخُر أجنيبّّ فإنو، مهما كاف اقتساـ السلطة 
الذي ديكنهما أف أيتياه، يتعذر أف يطاع كلّّ منهما كما جيب، وأف رُبَْسن 

 إدارة الدولة.

وما كنُت ألختار العيش يف صبهوريٍة ذات نظاـ جديد، مهما أمكن 
أف تكوف قوانينها صاغبًة، وذلك خشية أف تكوف اغبكومة قد ُكّوِنت على 
غّب مقتضيات الوقت، فتختلف ىي واؼبواطنوف اعبدد، أو خيتلف 
اؼبواطنوف واغبكومة اعبديدة، وتكوف الدولة ُعْرَضًة لبلرذباج واالهنيار منذ 

الدهتا تقريًبا؛ وذلك ألف اغبرية ىي كتلك األغذية اعبامدة والُعصارية، أو و 
تلك اػبمور السخية الصاغبة لتغذية وتقوية البنيات القوية اؼبتعودة إايىا، 
ولكن مع إرىاقها وتقويضها وإسكارىا الضعفاء والنحاؼ الذين دل خُيَْلُقوا 

عادت ال تستغِب عنهم،  ؽبا قطُّ، وإذا ما تعودت الشعوب سادًة ذات مرةٍ 
وإذا ما حاولت الشعوب إلقاء النّب، ابتعدت عن اغبرية ابؼبقدار الذي 
رُبوِّؽبا بو إذل ربلل جامح معاكس ؽبا، وُتْسِلمها ثوراهتا دائًما تقريًبا إذل غواٍة 

ىذا  -ال يفعلوف غّب إثقاؿ قيودىا، ودل يكن الشعب الروماين نفسو قطُّ 
قادرًا على اغبكم يف نفسو  -عبميع الشعوب اغبرة  الشعب الذي ىو مثاؿٌ 

عندما تفلَّت من ظلم آؿ اتركْب، فهو إذ ُأِذؿَّ ابلعبودية واألعماؿ الشائنة 
الٍب فرضوىا عليو دل يَػُعْد يف البداءة غّب كونو رعاًعا أغبياء ذبب مداراهتم 
واغبكم فيهم أبعظم حكمة؛ وذلك لكي تناؿ ابلتدريج ىذه النفوُس 

اىنُة، وإف شئَت فُقْل اؼبتوحشة يف عهد الطغياف، بتعوُّدىا استنشاؽ الو 
ىواء اغبرية الصحي مقدارًا فمقدارًا، تلك اؼبتانَة اػبُُلقيَة وتلك العزَة 
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الباسلَة اللتْب جعلتاىا أكثر الشعوب أىبًل لبلحَباـ، وكاف عليَّ أف أحبث 
ل الزمن من بعض لوطِب إذف عن صبهورية سعيدة ىادئة ضاع قدمها يف لي

الوجوه، فلم زُبْتَػًَر بتغّب صدماٍت صاغبة إلظهارىا وسبكينها ُخُلق الشجاعة 
وحب الوطن، وحيث يكوف اؼبواطنوف اؼبتعودوف استقبلاًل حكيًما زمًنا 

 طويبًل جديرين أبف يكونوا أحرارًا، ال أحرارًا فقط.

)ذو  وكنت أود أف أختار لنفسي وطًنا مصروًفا عنو لعجٍز ؾبدودٍ 
اغبظ(، وعن حبٍّ ضاٍر للفتوح، مضمواًن دبوقٍع أكثر حظِّا أيًضا، وذلك 
عن خوؼ ُغُدوِّه فتًحا لدولة أخرى، وذلك كمدينٍة حرة واقعٍة بْب شعوب  
كثّبة ليس ألي واحد منها مصلحٌة يف االستيبلء عليها، ويكوف لكل 

أختار  واحد منها مصلحٌة يف منع اآلخر من االستيبلء عليها، أْي أف
صبهورية ال تُثُّب طموح جاراهتا مطلًقا، وديكن أف تعتمد على مساعدة ىذه 
اعبارات اعتماًدا مناسًبا عند الضرورة، ومن ٍبَّ ال ديكن الدولة اعبمهورية 
ذات اغبظ يف موقعها هبذا اؼبقدار أف زبشى غّب نفسها، فإذا كاف 

ُقو  ا يف بلدىم تلك اغبمية مواطنوىا ديارسوف استعماؿ األسلحة، فذلك ليُػبػْ
اغبربية وتلك العزة الباسلة اؼببلئمتْب لؤلحرار، واللتْب تُغذايف ذوقهم أكثر 

 من ضرورة توليهم أمر دفاعهم اػباص.

وكاف عليَّ أف أحبث عن بلٍد يكوف حق االشَباع فيو مشَبًكا بْب 
صبيع اؼبواطنْب، فَمْن ذا الذي يستطيع أف يعَلم أحسن من ىؤالء شروط 

لعيش مًعا يف اجملتمع عينو؟ ولكنِب ما كنت ألستحسن استفتاءاٍت فباثلًة ا
ؼبا قاـ بو الروماف، حيث كاف رؤساء الدولة وَمن ىم أحرص الناس على 



 05 

بقائها فبنوعْب من اؼبباحثات الٍب تتوقف عليها سبلمتها يف الغالب، وحيث  
ؼبواطنْب من كاف اغبكاـ ؿبرومْب، عن تناقٍض ؿباٍؿ، ما يتمتع بو أحقر ا

 حقوؽ.

أرغب لوقف اؼبشاريع اؼبُغرضة السيئة  -على العكس  -وكنُت 
اؼبفهـو والبدع اػبطرة الٍب قضت على االثنْب يف هناية األمر، أال يكوف 
لكل واحد سلطة اقَباح قوانْب جديدة وفق ىواه، أف يكوف ىذا اغبق 

، وأف يكوف خاصِّا ابغبكاـ وحدىم، وأف يقـو ىؤالء بذلك مع حذٍر كثّب
الشعب من االحتفاظ حبقو يف اؼبوافقة على ىذه القوانْب، وأف يكوف 
نشرىا من التعذر بغّب احتفاؿ كبّب ما يكوف معو قبل قلب النظاـ من 
الوقت الكايف ما يُقنع فيو بكوف ِقَدـ القوانْب البالغ على اػبصوص ىو 

ا يرى تبديلو  الذي جيعلها مقدسًة ؿبَبمًة، وأف يزدري الشعب من فوزه م
كل يوـٍ من القوانْب، وأف يُػْعَلم أنو بتعود إمهاؿ العادات القددية حبجة 

 اإلصبلح تُػتَّخُذ يف الغالب شروٌر كبّبة إصبلًحا ؼبا ىو دوهنا.

وكنت أجتنب على اػبصوص، كسيئة اإلدارة حبكم الضرورة، 
ؽبم  صبهوريًة يعتقد الشعب فيها إمكاف استغنائو عن حكامو أو عدـ تركو

غّب سلطٍة وقتية، فيحتفظ عن عدـ تروٍّ إبدارة األمور اؼبدنية وتنفيذ قوانينو 
اػباصة، فهذا ما وجب أف كاف عليو نظاـ اغبكومات األوذل الغليظ فَػْور 
خروجها من اغباؿ الطبيعية، وىذا ما كانت عليو إحدى النقائص الٍب 

 قضت على صبهورية أثينة.
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يكتفي األفراد فيو بتأييد القوانْب، ولكنِب كنُت أختار ؾبتمًعا 
وبتقريرىم أىم الشئوف العامة ضمن ىيئٍة وبناًء على طلب الرؤساء 
فينشئوف ؿباكم ؿبَبمًة، ودييزوف بْب ـبتلف الدوائر بعناية، وينتخبوف بْب 
عاـٍ وعاـ أقدر مواطنيهم وأنزىهم إلدارة العدؿ واغبكم يف الدولة. كنت 

ة اغبكاـ فيو شاىدًة على حكمة الشعب، أختار ؾبتمًعا تكوف فضيل
فيوجب كلّّ من الفريقْب شرؼ اآلَخر مقابلًة، فإذا ما ظهر يف مثل ىذه 
اغباؿ من سوء التفاىم اؼبشئـو ما يكدِّر الوفاؽ العاـ، فإف أدوار العماية 
والضبلؿ نفسها ُتوِسم بدالئل االعتداؿ والتقدير اؼبتبادؿ وابحَباـٍ شامل 

 بعبلماٍت وضامناٍت لوفاٍؽ صادؽ دائم. القوانْب، أيْ 

فتلك ىي، أيها السادة اؼببجلوف األجبلء الكراـ، ما كنُت أحبث عنو 
من اؼبنافع يف اؼبوطن الذي كنت أختاره نفسي، ولو أف العناية اإلؽبية 
أضافت إذل ذلك موقًعا رائًعا، وإقليًما معتداًل، وبلًدا خصيًبا، وأرغد ما 

كنت أرغب لكماؿ سعادٌب يف غّب التمتع جبميع   يكوف ربت السماء؛ ما
ىذه األطايب يف صميم ىذا البلد السعيد، عائًشا ىادًًئ يف ؾبتمع انعم مع 
مواطِبَّ مباِشًرا اإلنسانية واحملبة وصبيع الفضائل كبوىم وعلى مثاؽبم، اترًكا 

 ورائي ما لرجل اػبّب والوطِب الشريف من الذكرى اؼبكرمة.

عادة وأكثر حكمًة، فوجدتِب ُملَزًما أبف أختم حياًة ولو كنُت أقل س
عاجزًة ذاويًة يف أقاليم أخرى، آِسًفا ببل طائل على الراحة والسكينة اللتْب  
كانت ربرمِب إايمها شبوبية غافلة، لغذيت نفسي بتلك اؼبشاعر الٍب دل 
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ذباه  أكن ألقدر على ازباذىا يف بلدي، ولو كنت ُمْفَعًما دبودٍة رقيقٍة نزيهة
 مواطِب البعداء َلوجَّْهُت إليهم الكلمة اآلتية تقريًبا:

د بيننا  مواطِب األعزاء، بل إخواين، دبا أف روابط الدـ والقوانْب توحِّ
صبيًعا تقريًبا، فإنو حيلو رل أال أستطيع التفكّب فيكم من غّب أف أفكر يف 

جد بينكم على الوقت نفسو يف صبيع األطايب الٍب تتمتعوف هبا، والٍب ال يو 
ما حيتمل َمن يشعر بقيمتها أحسن مِب، أان الذي أضاعها، وكلما أنعمُت 
النظر يف وضعكم السياسي واؼبدين َقلَّ إمكاف تصوري استطاعة أمور 
البشر أف ربتمل ما ىو أطيب منها، وعندما يُبَحث يف صبيع اغبكومات 

طٍط يف األخرى عن ضماِف أعظِم خٍّب للدولة يقتصر كل شيء على خ
األفكار دائًما، وعلى اؼبمكنات البسيطة ُجهد االستطاعة، وأمَّا أنتم فإف 
سعادتكم قد َكَمَلْت، وليس عليكم غّب التمتع هبا، وليس عليكم لتكونوا 
سعداء سباًما غّب معرفتكم كيف تقنعوف أبف تكونوا ىكذا، وأخّبًا غدت 

ِفظت مدة قرنْب عن سيادتكم اؼبكتسبة أو اؼبسَبدة حبد السيف، والٍب حُ 
قيمة وحكمٍة، معَبًفا هبا اعَباًفا اتمِّا عامِّا، وتُِعْب حدودكم وتؤيد حقوقكم 
وتوطد راحتكم معاىداٌت مكرمة، ونظامكم رائع، فقد أمبله عقٌل عاٍؿ، 
وضمنتو دوٌؿ صديقٌة وؿبَبمة، ودولتكم مطمئنة، فليس عليكم أف زبشوا 

دٌة غّب ما وضعتموه من القوانْب حرواًب وال فاربْب، وليس عندكم سا
ـٌ صاغبوف من اختياركم، ولستم من  اغبكيمة، ويعمل هبذه القوانْب حكَّا
الغُب ما تتخنثوف معو عن نعيٍم وما زبسروف معو ذوؽ السعادة اغبقيقية 
والفضائل اؼبتينة يف األطايب الفارغة، ولستم من الفقر ما ربتاجوف معو إذل 

 ال تُػْنِعم صناعتكم هبا عليكم، وال يكلِّفكم شيًئا اؼبساعدات األجنبية الٍب
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تقريًبا حفظ ىذه اغبرية الثمينة الٍب ال ُتصاف لدى األمم الغليظة بغّب 
 الضرائب اؼبُفرطة.

وىل تستطيع أف تدـو إذل األبد، ويف سبيل مواطنيها، ولتكوف مثااًل 
األمل الوحيد للشعوب، صبهورية تدار حبكمٍة ابلغٍة وتوفيٍق كبّب! ىذا ىو 

الذي يبقى لكم أف تصنعوه، واغبذر الوحيد الذي يبقى لكم أف تتخذوه، 
وعليكم وحدكم يتوقف يف اؼبستقبل أف ذبعلوا تلك السعادة دائمًة حبكمة 
ُحْسن استعماؽبا، ال أف تصنعوا سعادتكم، فقد كفاكم أجدادكم مئونة 

م القوانْب، وعلى ذلك، ويتوقف بقاؤكم على اربادكم الدائم، وعلى إطاعتك
احَبامكم َمن يقوموف هبا، وإذا ما بقي بينكم أقلُّ أثر مرارٍة أو تريٍب، 
فسارعوا إذل تبديده كخمّبة شؤـٍ ينشأ عنها شقاؤكم وخراب الدولة عاجبًل 
أو آجبًل. أستحلفكم صبيًعا أف تعودوا إذل فؤادكم، وأف تستمعوا إذل صوت 

يعرؼ يف العادل كيااًن أكثر صبلًحا ضمّبكم اػبفي، وىل يوجد بينكم َمن 
ونورًا واحَباًما من حاكميتكم؟ َأاَل يُعطيكم صبيع أعضائها مثاؿ االعتداؿ 

إذف  —وبساطة الطباع واحَباـ القوانْب وأصدؽ وفاٍؽ؟ ضعوا ببل ربفٍُّظ 
يف رؤساء ابلغي اغبكمة تلك الثقة النافعة الٍب يكوف العقل مديًنا هبا  —

يف كوهنم فبَّن اخَبًب، ويف كوهنم يُزكوف ىذا االختيار، ويف   للفضيلة، وفكروا
كوف ضروب الشرؼ الٍب رُبفُّ َمن رفعتموىم تعود إليكم حبكم الضرورة، 
وال يُرى بينكم أحٌد من قلة اؼبعرفة ما جيهل معو كوف ضياع قوة القوانْب 

رية، وسلطاف ضُباهتا يؤدي إذل عدـ استطاعة أحٍد أف يتمتع ابلسبلمة واغب
ودل تَبددوف، إذف، أف تصعنوا عن طيبة قلٍب وطمأنينة نفٍس ما أنتم 

 ُملَزموف بصنعو عن مصلحٍة حقيقية وعن واجٍب وعقٍل؟
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وال تدعوا أثيًما وال خليِّا مشئوًما، قائًما على حفظ النظاـ، يغريكم 
عند الضرورة إبمهاؿ ما ألكثركم نورًا وغّبًة من آراء حكيمة، ولكن لَيُدـ 

نصاُؼ واالعتداؿ والرزانة البالغة اغبرمة أمورًا انظمًة عبميع خطواتكم، اإل
دالًة صبيع العادل فيكم على مثاؿ شعب فخوٍر متواضع ؿببٍّ جملده حبَّو 
غبريتو، واحذروا خاصًة، وىذه آِخُر نصيحٍة مِب، أف ُتصغوا إذل التفاسّب 

شد خطًرا من الضارة واألحاديث السامة الٍب تكوف عواملها اػبفية أ
األفعاؿ الٍب ىي موضوعها. أَجْل، إف اؼبنزؿ أبسره يستيقظ وينتبو إذل أوؿ 
صراٍخ من كلب اغبراسة الصاحل اؼبخلص الذي ال يعوي إال عند اقَباب 
اللصوص، غّب أننا منقت إزعاج تلك الكبلب الصخابة الٍب تقلق الراحة 

الٍب ىي يف غّب ؿبلها إذل العامة ببل انقطاع، فبل تؤدي ربذيراهتا اؼبستمرة 
 اإلصغاء وقتما تكوف ضرورية.

وأنتم أيها السادة اؼببجلوف األجبلء، وأنتم أيها اغبكاـ األفاضل 
احملَبموف، اظبحوا رل أبف أقدِّـ إليكم ربياٌب وواجباٌب على اػبصوص، فإذا 

ـٌ صاحل لتكرًن َمن يشغلونو فذلك اؼبقاـ ىو الذي تُنعَ  م ُوِجد يف العادل مقا
بو اؼبواىب والفضيلة، فذلك ىو اؼبقاـ الذي جعلتم بو أنفسكم أكفياء، 
فذلك ىو اؼبقاـ الذي رفعكم إليو مواطنوكم، وتضيف مزيتهم اػباصة إذل 
مزيتكم هباًء جديًدا، ودبا أنو وقع اختياركم من ِقَبل أانس قادرين على 

ن صبيع اغبكم يف أانس آخرين، وذلك للحكم فيهم، فإنِب أجدكم أعلى م
اغبكاـ اآلخرين، وذلك ابؼبقدار الذي يكوف بو شعٌب ُحرّّ، وال سيما 
الشعب الذي لكم شرؼ قيادتو، فوؽ عامة الدوؿ األخرى ببصائره 

 وعقلو.
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ولُيسمح رل أبف أذكر مثااًل جيب أف يبقى منو أحسن اآلاثر، وأف 
ذلك يظل ماثبًل لقليب على الدواـ، وال أذكر من غّب أحلى حناٍف ذكري 

اؼبواطن الفاضل الذي أراين َمِديًنا لو بوجودي، والذي علَّمِب يف صباي 
غالًبا أف أقـو ابالحَباـ الواجب كبوكم، وال أزاؿ أراه يعيش من عمل يديو 
ويُغذِّي روحو أبعلى اغبقائق، وأُبصر جبانبو ابًنا عزيًزا يتناوؿ مع قليل شبرٍة 

م، ولكن إذا كانت عماايُت أرؽَّ ما يصدر عن أصلح اآلابء من تعالي
شباٍب طائش جعلتِب أنسى دروًسا ابلغًة تلك اغبكمة ذات حٍْب، فإف رل 
يف هناية األمر سعادة اإلحساس أبنو ليس من السهل على تربيٍة مازجِت 

 القلب أف تضيع إذل األبد، مهما كنا من ميٍل إذل اؼبُْنَكر.

ُدوا يف الدولة الٍب أولئك، أيها السادة اؼببجلوف األجبلء، َمن ُولِ 
رَبُْكُموف فيها من اؼبواطنْب، ومن عامة السكاف أيًضا، وأولئك ىم الرجاؿ 
األذكياء اؼبَُعلَّموف الذين تدور حوؽبم لدى األمم األخرى، وذلك ابسم 
العماؿ والشعب، أفكاٌر ابلغُة اػبسة واإلفك، ودل يكن والدي فبتازًا بْب 

بو مسرورًا، وىو دل يكن على غّب ما كاف  مواطنيو مطلًقا، وىذا ما أعَبؼ
عليو اآلخروف، وىو مع ما كاف عليو، ال ذبُد بلًدا دل يُبحْث فيو عن 

من ِقَبل أكثر الناس صبلًحا،  -حٌب دبنفعٍة -ؾبتمعو، ودل يُتعهد فيو ؾبتمعو 
وليس من شأين واغبمد هلل، وليس من الضروري، أف أحدثكم عن اإلكراـ 
الذي ديكن أف ينتظره منكم أانٌس من ىذه اعببلة، أانٌس يساوونكم ابلَببية 
وحبقوؽ الطبيعة والوالدة، أانٌس يُعدُّوف دونكم إبراداهتم ودبا ىم مدينوف بو 

حونو إايىا، فتكونوف من أجلها مدينْب ؽبم بضرٍب لفضلكم من أرجحية دين
من الشكراف بدوركم، وأعلُم مع السرور اغبار مقدار اللطف والعطف 
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اللذين تُعدلوف هبما مع اتزاف حفظة القانوف، ومقدار ما تردُّونو من االعتبار 
والعناية إذل َمن ىم ُملَزموف ابإلجبلؿ والطاعة كبوكم، وىذا السلوؾ زاخٌر 

دؿ واغبكمة؛ وىو يصلح ألف يُبِعد ابلتدريج ذكرى ما جيب نسيانو من ابلع
اغبوادث السيئة لكيبل يُرى اثنية، وىذا السلوؾ ىو من اغبصافة ما جيُد 
معو ىذا الشعب اؼبنصف الكرًن لذًة يف القياـ بواجبو، وما جيب معو أف 

م دُيجدكم عن طبيعة، وما يكوف معو أشد الناس ضباسًة لتأييد حقوقه
 أكثرىم استعداًدا الحَباـ حقوقكم.

وال ينبغي أف حُيار من ُحبِّ رؤساء اجملتمع اؼبدين جملده وسعادتو، 
ولكن من الشاؽ على قرار الناس أف يبدي َمن يعدوف أنفسهم حكَّاًما، 
وإف شئَت فُقْل سادًة، لوطٍن أكثر ُقْدسيًة وظبوِّا، حبِّا لوطٍن دنيويٍّ يغذيهم، 

من حبلوٍة يف إمكاف قيامي ابستثناء ابلغ الندرة نفًعا لنا، فأضع واي ؼبا أِجُد 
يف صف أصلح مواطنينا حفظة العقائد اؼبقدسة الغُيُػَر اؼبُجاز ؽبم ابلقوانْب، 
رُعاة النفوس األجبلء الذين ربمل فصاحتهم اغبية العذبة إذل األفئدة ما 

ْعَلُم صبيع العادَل أيخذوف يف فبارستو أبنفسهم دائًما من مبادئ اإلقبيل! يػُ 
مقدار ما يُزاَوُؿ من قباٍح فنُّ الوعظ يف جنيف، غّب أف من الناس َمن بلغوا 
من عادة ظباعهم القوؿ حوؿ أمٍر ومبلحظتهم العمل أبمٍر آَخر ما ذبد معو 
أانًسا قليلْب يعَلموف مقدار استيبلء روح النصرانية، وقدسية الطباع 

خرين، على ىيئة واعظينا، ومن احملتمل أف  والقسوة على النفس والرأفة ابآل
ـ مثااًل فبتًعا عن ارباٍد كامٍل بْب ؾبتمٍع  كانت جنيف وحدىا ىي الٍب تقدِّ
من علماء البلىوت ورجاؿ األدب، فَباين أقيم أملي يف اطمئناهنا األبدي 
على حكمتهم واعتداؽبم اؼبعروؼ أمرىا، وعلى غّبهتم حوؿ سعادة الدولة، 
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، ؼبدى واسع، و  أالحظ يف الوقت نفسو، ومع غبطٍة فبزوجٍة بعجٍب واحَباـٍ
مقدار ما يساورىم من مقٍت ؼبا حيمل من مبادئ كريهة ىؤالء الناس 
اؼبقدسوف الًرابرة الذين يقدِّـ اترخيُهم غَّب مثاٍؿ، فَباىم أقل ضنِّا ابلدـ 
البشري لتأييد حقوؽ الرب اؼبزعومة، أْي لتأييد حقوقهم اػباصة، وذلك 

 بنسبة ما يعللوف بو أنفسهم من احَباـ دمهم على الدواـ.

وىل أستطيع أف أنسى ذلك النصف من اعبمهورية الغارل الذي 
يُوِجب سعادة النصف اآلَخر، فما ينطوي عليو من حلٍم وحكمة يؤدي إذل 
حفظ السبلـ وُحْسن الطباع فيو. فيا أيتها اؼبواطنات احملبوابت الفاضبلت 

من نصيب جنسكن أف حيكم يف جنسنا دائًما، واي  ، إف«بنات جنيف»
للسعادة عندما يشعر سلطانكن الطاىر، اؼبزاوؿ يف القراف الزواجي وحده، 
بنفسو يف سبيل ؾبد الدولة والنعيم العاـ فقط! ىكذا كاف النساء يُقْدف يف 
إسبارطة، وىكذا يستأىلن القيادة يف جنيف، وأي رجل من الًرابرة يقدر 

وت الشرؼ والعقل من فِم زوجٍة حنوف؟ وَمْن ذا الذي ال أف يقاـو ص
يزدري ترًفا ابطبًل عندما يرى ِحْلَيتكن البسيطة اؼبتواضعة الٍب تلوح، دبا 
تقتبسو من هبائكن، أهنا أكثر ما يبلئم اعبماؿ؟ وعليكن أف َتُصنَّ 

فاؽ بسلطانكن الًريء احمَلبَّب وروحكن الفتَّانة حب القوانْب يف الدولة والو 
بْب اؼبواطنْب، وأف ذبمعن بْب اأُلَسر اؼبفرقة بزواجاٍت موفقة، وأف ُتْصِلحن، 
على اػبصوص، بدروسكن ذات الوداعة اؼبقنعة، وحبديثكن ذي األلطاؼ 
اؼبعتدلة، ما يكتسبو شبابنا من سوء سلوؾ البلداف األخرى الٌب ال جُيلبوف 

نساء فاجرات، وبداًل  منها، مع ؽبجٍة صبيانية وأوضاٍع مضحكة مقتبسة من
من أمور مفيدة كثّبة ديكنهم أف يستفيدوىا منها، غّب إعجاب دبا ال أدري 
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ما يكوف من عظمٍة مزعومة وتعويضات حقّبة عن عبودية ال تساوي اغبرية 
أَنْػًُبَّ حارسات األخبلؽ وروابط السبلـ  -إذف  -اؼببجلة، فكنَّ دائًما 

وؽ القلب والطبيعة نفًعا للواجب العذابت، وداِوْمَن على استغبلؿ حق
 والفضيلة.

وأسبلق نفسي إذ دل ُيكذبِب اغبادث إبقامٍب على مثل ىذه األسس 
أمل السعادة العامة للمواطنْب واجملد للجمهورية. وأعَبؼ مع صبيع ىذه 
اؼبنافع، أبهنا ال تسطع بذلك الضياء الذي يُعشي معظم العيوف، والذي 

 شئـو عدو السعادة واغبرية واألزرؽ.يُػَعدُّ ذوقو الصبياين اؼب

وليذىب شباٌب منحلّّ لبحث يف مكاف آَخر عن مبلذ سهلٍة وتوابت 
، يف أماكن أخرى، بعظمة القصور  طويلة، ولُيعجب ذوو الذوؽ اؼبزعـو
وصباؿ األجهزة، وابألمتعة الرائعة واؼبناظر البهية، وجبميع دقائق الَبؼ 

اٍؿ، غّب أف ؼبثل ىذا احملضر شبنو والتخنث، فبل يوجد يف جنيف غّب رج
 على ذلك، وَمن يبحثوف عنو يساووف اؼبعجبْب ابلباقي.

فتفضلوا، أيها السادة اؼببجلوف األجبلء الكراـ، أف تقبلوا صبيًعا 
بذات اغبِْلم ىذا الدليل البالغ االحَباـ على اىتمامي إبقبالكم الشامل، 

هبيجاف مذايع يف قليب الناري  فإذا كنُت من الشقاء ما ُأَعدُّ معو مذنًبا
اؼبفتوح، فإنِب ألتمس العفو عنو ؼبا ينطوي عليو من ودٍّ وطِب صادؽ 
وللغّبة اغبارة الشرعية يف رجٍل ال يرى لنفسو سعادًة غّب رؤيتو إايكم 

 سعداء صبيًعا.
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واي أيها السادة اؼببجلوف األجبلء الكراـ، أجدين مع االحَباـ البالغ 
 الكثّب اػبضوع والطاعة. خادَمكم ومواطنكم

 جان جاك روسو

 0554 سنة يونيو ون 02شانربي، يف 
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 املقدوة

ىي أنفُع صبيع اؼبعارؼ البشرية وأقلها  ٔيبدو رل أف معرفة اإلنساف
تقدًما، وأجرؤ على القوؿ أبف الكتابة الوحيدة على معبد دلف كانت 
تشتمل على ُحْكٍم أىم وأصعب من صبيع ُكُتب علماء األخبلؽ الضخمة، 
وكذلك فإنِب أُعدُّ موضوع ىذه الرسالة من أكثر اؼبسائل الٍب تستطيع 

لسفة أف تعرضها إمتاًعا، ومن أكثر اؼبسائل الٍب يستطيع الفبلسفة أف الف
وذلك ألنو كيف يُعَرؼ مصدر التفاوت  -واي لؤلسف  -حيلوىا، صعوبًة 

بْب الناس إذا دل يُبَدأ دبعرفتهم؟ وكيف أيمل اإلنساف أف يرى نفسو كما 
صنعتو الطبيعة من خبلؿ صبيع التغّبات الٍب وجب أف يكوف تعاقب 

ألزماف واألشياء قد أحدثها يف نظامو األصلي؟ وكيف ديكنو أف دييِّز ما ىو ا
أساسي يف طبيعتو من التغّبات أو اإلضافات الٍب اتفقت غبالو االبتدائية 
انشئًة عن األحواؿ والَبقيات؟ وتشابو النفس البشرية سبثاؿ غلوكوس الذي 

معو دياثل حيوااًن بلغ من التشويو بفعل الزمن والبحار والعواصف ما صار 
ضاراًي أكثر من أف دياثل إؽبًا؛ فغّبت تلك النفس يف اجملتمع أبلف علة 
متجددة ببل انقطاع، وابكتساب طائفة من اؼبعارؼ واألضاليل، وبتحوالت 
ت يف اؼبظهر  طرأت على نظاـ األبداف وبتصادـ األىواء على الدواـ، ُغّبِّ

ه للهوى الذي ما نُكرت معو تقريًبا، فعاد ال يُػَرى في ها غّب تناقض مشوَّ
يرى أنو يتعقل، ولئلدراؾ الذي يغدو ىذاياًن، وذلك بداًل من كائن يسّب 
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دائًما َوْفَق مبادئ اثبتة ال تتحوؿ، وبداًل من تلك البساطة العلوية اعبليلة 
 الٍب طبعها هبا خالقها.

ومن أشد األمور قسوًة أيًضا ىو أف صبيع ترقيات النوع البشري  
ا أبعدتو من حالو االبتدائية ببل انقطاٍع، صبعنا معارؼ جديدة ونزعنا كلم

من أنفسنا وسائل اكتساب ما ىو أىم من صبيعها، وتلك من بعض الوجوه 
 قوُة دراسة اإلنساف الذي جَعْلنا معرفتو خارج طاقتنا.

ومن السهل أف يُدَرؾ وجوب البحث، يف التحوالت اؼبتعاقبة الٍب 
بشري، عن األصل األوؿ للفروؽ الٍب سبيِّز بْب الناس اعتورت النظاـ ال

اؼبتساوين فيما بينهم حبكم الطبيعة، كما كانت حيواانت كل نوٍع قَػْبَل أف 
 تُدِخل علٌل فزيويٌة كثّبة إذل بعضها من االختبلفات ما نبلحظو فيها.

والواقع أف فبا ال يُػَتَصوَُّر أف يكوف صبيع ىذه التحوالت األوذل، 
ت مهما ك دفعة واحدة وعلى منٍط -انت الوسيلة الٍب وقعت هبا قد غّبَّ
صبيع أفراد النوع، ولكن دبا أف بعضهم قد كمل أو فسد، ودبا أف  -واحد 

بعضهم قد اكتسب صفاٍت ـبتلفًة حسنًة أو سيئة، دل تكن مبلزمةً 
لطبيعتهم قطُّ، فإف اآلخرين قد ظلوا على حاؽبم األصلية زمًنا أكثر طواًل، 

د كاف ىذا مصدر التفاوت األوؿ بْب الناس، ىذا التفاوت الذي يسهل وق
 إثباتو على العمـو ىكذا أكثر من تعيْب عللو اغبقيقية ابلضبط.

أنِب أزعم رؤيٍب ما تظهر رل رؤيتو صعبةً  -إذف  -وال يتصور قُػرَّاِئي 
ا، فقد بدأت ببعض الًرىنات، وقد أتيت ـباطًرا ببعض الفرضيات،  جدِّ
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أقل أمبًل يف حلِّ اؼبعضلة من قصدي أف ألقي نورًا عليها وأردىا إذل  فكنتُ 
حاؽبا اغبقيقية، ويستطيع آخروف أف يسّبوا إذل ما ىو أبعد من ىذا يف 
ذات الطريق، وذلك من غّب أف يسهل على أحٍد وصولو إذل اغبد؛ وذلك 

ما  ألنو ليس من اعبهود اػبفيفة أف يفرؽ يف طبيعة اإلنساف اغباضرة بْب
ىو أصلي وما ىو مصنوع، وأف تُعرؼ جيًدا حاٌؿ عادت غّب موجودة، 
حاٌؿ دل توجد قطُّ على ما حيتمل، حاٌؿ لن تكوف مطلًقا على الراجح، مع 
أف من الضروري أف ُتكوَّف عنها معارؼ سديدٌة وصواًل غبُْسن اغبُْكم يف 

الذي حياوؿ  حالنا اغباضرة، حٌب إنو ال بد من فلسفٍة أكثر فبا يلوح لذلك
أف يُعْب ابلضبط ما جيب ازباذه من احَبازاٍت للقياـ دببلحظاٍت متينٍة حوؿ 
ىذا اؼبوضوع، وال يظهُر رل حلُّ اؼبُعضلة اآلتية حبلِّ حسًنا غّب جدير دبا يف 
عصران من أرسطو وبليِب، واؼبعضلة ىي: ما التجارب الضرورية للوصوؿ 

القياـ هبذه التجارب يف صميم إذل معرفة الرجل الطبيعي، وما وسائل 
 اجملتمع؟

وإين مع بُػْعدي من ؿباولة حل ىذه اؼبعضلة أراين قد بلغت من 
ًما أبف أعظم الفبلسفة  التفكّب يف اؼبوضوع ما أجرؤ معو على اعبواب مقدَّ
ال يكونوف كثّبي الصبلح لتوجيو ىذه التجارب، وال يكوف أقوى اؼبلوؾ  

أف أيتوا دبسابقٍة ليس من الصواب توقُّعها، كثّبي الصبلح للقياـ هبا، أْي 
ؼبا تقتضيو من الثبات على اػبصوص، وإف شئَت فُقْل من تعاقب الذكاء 

 والوًئـ الذي ال بد من توفُّره يف كبل الفريقْب لبلوغ النجاح.
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وىذه اؼبباحث الٍب يصعب القياـ هبا كثّبًا، والٍب ُفكِّر فيها قليبًل 
مع ذلك، كل ما بقي لنا من الوسائل إلزالة  جدِّا حٌب اآلف ىي وحدىا

طائفة من اؼبصاعب الٍب ربُجُب عنا معرفة اأُلُسس اغبقيقية للمجتمع 
البشري، وىذا اعبهل لطبيعة اإلنساف ىو الذي يُلقي كثّب ارتياٍب وغموٍض 
على تعريف اغبقوؽ الطبيعية الصحيح؛ وذلك ألف فكرة اغبقوؽ، وأكثر 

يعية مها كما قاؿ مسيو بورالماكي فكراتف خاصتاف منها فكرة اغبقوؽ الطب
 -بطبيعة اإلنساف كما ىو ظاىر، فمن طبيعة اإلنساف ونظامو وحالو جيب 

 استنباط مبادئ ىذا العلم كما قاؿ ذلك مداوًما. -إذف 

وليس من غّب حّبة ونفوٍر أف نبلحظ ما بْب اؼبؤلفْب الذين عاعبوا 
وال تكاد ذِبُد بْب أكثر الُكتَّاب اتزااًن  ىذا اؼبوضوع اؼبهم من اتفاؽ قليل،

اثنْب يكوانف على رأٍي واحٍد حوؿ ىذه النقطة، وإين من غّب قوٍؿ عن 
قدماء الفبلسفة الذين دل أيلوا جهًدا يف مناقضة بعضهم بعًضا عن عمٍد يف 
أكثر اؼببادئ جوىًرا كما يلوح، أحد فقهاء الروماف قد أخضعوا اإلنساف 

خرى، ببل سبييٍز، لذات القانوف الطبيعي؛ وذلك ألهنم يروف واغبيواانت األ
ربت ىذا االسم ما تفرضو الطبيعة على نفسها من قانوٍف أكثر من رؤيتهم 
القانوف الذي تفرضو على اآلخرين، أو على األصح لبلصطبلح اػباص 

، ىذه الكلمة الٍب يلوح أهنم «القانوف»الذي يُدرؾ بو ىؤالء الفقهاء كلمة 
خذوىا يف ىذه الفرصة إال للتعبّب عن الصبلت العامة الٍب أقامتها دل يت

الطبيعة بْب صبيع ذوات اغبياة من أجل بقائها، ودبا أف اؼبعاصرين ال 
يعرفوف ربت اسم القانوف غّب قاعدٍة مفروضة على موجود أديب، أْي 
موجوٍد عاقل حرٍّ من حيث صبلتو ابؼبوجودات األخرى، فإهنم يقصروف 
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القانوف الطبيعي من حيث النتيجة على اغبيواف الوحيد اؼبزين  اختصاص
ابلعقل، أْي اإلنساف، ومع أف كل واحد منهم يُعرِّؼ ىذا القانوف على 
شاكلتو، فإهنم يقيمونو على مبادئ ابلغٍة من البلىوتية ما ذبُد معو بيننا 

ها أانًسا قليلْب قادرين على فهم ىذه اؼببادئ بعيدين من إمكاف اكتشاف
أبنفسهم، وذلك من حيث كوف صبيع تعاريف ىؤالء العلماء اؼبتناقضْب 

فقط، على كونو يتعذر على اؼبرء فهم  -تتفق  -فيما بينهم تناقًضا أزليِّا 
قانوف الطبيعة، ومن ٍبَّ إطاعتو من غّب أف يكوف ؿبجااًب كبّبًا والىوتيِّا 

تمع إذل بصائر ال تنشُأ عميًقا، ومعُب ىذا أف الناس قد اضطروا إلقامة اجمل
 إال دبشقٍة عظيمة وألانٍس قليلْب يف صميم اجملتمع نفسو.

وإذا ما ُعرِفت الطبيعة قليبًل، وإذا ما كاف االتفاؽ حوؿ معُب كلمة 
سيًئا، فإف من الصعب أف جُيمع على تعريٍف حسٍن للقانوف « القانوف»

الٍب توجد يف الكتب الطبيعي، وإذا َعَدْوَت ما تنطوي عليو صبيع التعاريف 
من نقٍص يف االنسجاـ، وجدهتا تشتمل على خطأ آخر انشئ عن اشتقاقها 
من أنواٍع للمعرفة ـبتلفٍة ليست لدى الناس حبكم الضرورة، ومن فوائد ال 
ديكنهم سبثُل فكرهتا إال بعد خروجهم من حاؿ الطبيعة، وقد بُِدئ ابلبحث 

يف سبيل اؼبصلحة اؼبشَبكة، عن أي القواعد يبلئم اتفاؽ الناس عليها 
فُأطِلق اسم القانوف الطبيعي على ؾبموعة من تلك القواعد من دوف دليٍل 
ا  آَخر غّب النفع الذي ينشأ عن تطبيقها العاـ، وىذه ىي طريقٌة مبلئمة جدِّ

 لوضع التعاريف وإيضاح طبيعة األمور دبطابقاٍت ُمرادية.
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بيعي كاف من العبث أف كباوؿ بَػْيَد أننا ما دمنا ال نعرؼ اإلنساف الط
تعيْب القانوف الذي ُفِرض عليو، أو القانوف الذي ىو أحسن مبلءمًة 
لنظامو، وكل ما نستطيع أف نبصره بوضوٍح ابلٍغ حوؿ موضوع ىذا القانوف 
ىو ضرورة حديثو بصوت الطبيعة من فوره ليكوف طبيعيِّا، وضرورة خضوع 

 اًن أيًضا.َمن يلزمو لو مع علمو هبذا ليكوف قانو 

صبيع الكتب العلمية الٍب ال تعلِّمنا غّب رؤية الناس   -إذف  -َوْلندع 
كما صنعوا أنفسهم، َوْلُننِعم النظر يف أوؿ أعماؿ الروح البشرية وأكثرىا 
بساطًة، فأرى أنو ديكنِب أف أبصر فيها مبدأين سابقْب للعقل، فيخص 

إلينا بنفوٍر طبيعي من  أحدمها حبرارٍة رفاىيتنا وبقاءان، ويوحي اآلَخر
مشاىدة ىبلؾ، أو توجع، كل كائٍن حساس وال سيما أمثالنا، فمن االتفاؽ 
والَبكيب اللذين تصنعهما نفسنا من ىذين اؼببدأين، ومن غّب أف تكوف 
ىنالك ضرورٌة إلدخاؿ مبدأ األُْنس، يلوُح رل اشتقاؽ صبيع قواعد اغبقوؽ 

قل بعدئٍذ إذل إقامتها اثنية على الطبيعية، ىذه القواعد الٍب يضطر الع
 ُأُسٍس أخرى عندما ينتهي إذل كبت الطبيعة بنشوئو اؼبتعاقب.

وىكذا فإننا لسنا ملزمْب أبف قبعل من اإلنساف فيلسوًفا قبل أف 
قبعل منو إنسااًن، ودل تُػْرَسم واجباتو كبو اآلخرين بدروٍس متأخرة من اغبكمة 

أفة الباطِب مطلًقا ال يؤذي إنسااًن فقط، وىو ما داـ ال يقاـو دافع الر 
آَخر، وال أي كائن ذي إحساٍس أبًدا، وذلك خبل اغباؿ الشرعية الٍب 
يكوف بقاؤه موضع عنايٍة فيها، فيكوف مضطرِّا إذل تفصيل نفسو، وهبذه 
الوسيلة زُبتم اجملادالت القددية أيًضا، حوؿ اشَباؾ اغبيواانت يف القانوف 
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لواضح أهنا ال تستطيع معرفة ىذا القانوف ػبلوىا الطبيعي؛ وذلك ألف من ا
من الذكاء واغبرية، ولكن دبا أهنا سبتُّ إذل طبيعتنا بصلة اإلحساس اؼبتصفة 
بو من بعض الوجوه، فإنو حُيكم بضرورة اشَباكها يف اغبقوؽ الطبيعية أيًضا، 
فيكوف اإلنساف خاضًعا بنوع من الواجبات كبوىا، ويلوح أف الواقع يقضي 

نِب إذا كنُت ُملزًما أبالَّ أصنع أي سوء ؼبثيلي؛ فذلك ألنو كائٌن ذو أب
إحساٍس أكثر من أف يكوف ذا عقل، ودبا أف صفة اإلحساس مشَبَكٌة بْب 
اغبيواف واإلنساف، فإف من الواجب أف سبنح أحدمها، على األقل، حقَّ 

 عدـ معاملتو سوًءا من ِقَبل اآلَخر على غّب جدوى.

اف األصلي ىذه مع احتياجاتو اغبقيقية ومبادئ واجباتو ودراسة اإلنس
األساسية، ىي الوسيلة الصاغبة أيًضا الٍب دُيكن استعماؽبا إلزالة تلك 
اؼبشاكل الٍب تبدو حوؿ أصل التفاوت األديب، وحوؿ األسس اغبقيقية 
للهيئة السياسية، وحوؿ حقوؽ أعضائها اؼبتبادلة، وحوؿ ألف مسألة فباثلة 

 ضة دبقدار أمهيتها.أخرى غام

وإذا نُِظر إذل اجملتمع البشري بعٍْب ىادئة خالية من الغرض، ظهر أنو 
ال يدؿ يف البداءة على غّب عنف األقوايء من الناس واضطهاد الضعفاء، 
وتثور النفس على قسوة فريٍق أو ربتمل على الراثء لعمي اآلَخر، ودبا أنو 

ىذه الصبلت اػبارجية الٍب تؤدي  ال يوجد بْب الناس ما ىو أقل ثبااًت من
إليها اؼبصادفة أكثر فبا تؤدي إليها اغبكمة يف الغالب، والٍب تسمى ضعًفا 
أو قوًة وغُب أو فقرًا، فإف النظم البشرية تلوح أوؿ وىلة قائمة على كثباف 
من الرمل اؼبتحرؾ، وليس بغّب البحث فيها عن كثب، وليس بغّب إبعاد 
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 ابلبناء، ما تُرى القاعدة الثابتة القائم عليها وما يُعَلُم الغبار والرمل احمليطْب
احَباـ ُأُسسو، الواقع أنو إذا دل يُبَحث يف اإلنساف ويف خصائصو الطبيعية 
ونشوئها اؼبتعاقب حبثًا جدايِّ دل ديكن إتياف ىذه التفصيبلت، أو أف دياز يف 

الفن اإلنساين  نظاـ األمور اغباضر ما صدر عن اإلرادة اإلؽبية فبا زعم
صنعو، فاؼبباحث السياسية واػبُُلقية الٍب توجبها اؼبسألة اؼبهمة الٍب أحبث 
فيها ىي مفيدة من صبيع الوجوه إذف، ويكوف اتريخ اغبكومات االفَباضي 

 درًسا فبتًعا لئلنساف من صبيع النواحي.

وإذا نظران إذل ما نصّب إليو، عندما نَبؾ ألنفسنا، وجب علينا أف 
نعلم ضَبَْد ذلك الذي أصلح بيده الكردية نظمنا وَمنَّ عليها بقاعدة اثبتة، 
فتدارؾ ما كاف ينشأ عنها من فوضى وأدى إذل سعادتنا بوسائل كانت تغمز 

 بؤسنا كما يلوح.

 تَػَعلَّم ما أمرؾ هللا أف تكوف، وتَػَعلَّم الناحية اإلنسانية الٍب أنت فيها.

 50 ،5 ،3برسيوس، األهاجي 

 

 

 

 



 35 

 كمىة حوه أصن التفاوت وأساسى بني الناس

أتكلم عن اإلنساف، وأْعَلُم من اؼبسألة الٍب أحبث فيها 
أنِب أكلِّم الناس؛ وذلك ألف اؼبسائل الٍب ىي من ىذا 
النوع دل ُيْسأؿ عنها من ِقَبل َمن خيافوف تكرًن اغبقيقة؛ 
ولذا فإنِب أدافع مطمئنِّا عن قضية اإلنسانية أماـ حكماء 

دعونِب ألصنع ىذا، وال أكوف غّب راٍض عن نفسي إذا ي
 ما جعلُت نفسي أىبًل ؼبوضوعي خليًقا بقضاٌب.

وأتصور وجود نوعْب للتفاوت يف اعبنس البشري، فالنوع األوؿ وىو 
ألنو من وضع الطبيعة، ويقـو على اختبلؼ  ما أدعوه الطبيعي أو الفزيوي

األعمار والصحة وقوى البدف وصفات النفس أو الروح، والنوع الثاين ىو 
ما ديكن أف أدعوه التفاوت األديب أو السياسي لتوقفهن على ضرٍب من 

بَباضي الناس، ويتألف ىذا  -أو لئلذف فيو على األقل  -العهد ولقيامو 
ات الٍب يتمتع هبا بعضهم إجحاًفا ابآلخرين، كأف النوع من ـبتلف االمتياز 

يكوف أكثر من ىؤالء ثراًء أو إكراًما أو قوًة، أو أف يكوف يف وضٍع ينتزع 
 فيو الطاعة.

ومن العبث أف ُيسأؿ عن مصدر التفاوت الطبيعي لوجود اعبواب يف 
تعريف الكلمة البسيط، وأقل من ذلك إمكاف البحث عن وجود ارتباٍط 

أف ُيسأؿ بكلماٍت  -فقط  - التفاوتْب؛ وذلك ألف ىذا يعِب جوىري بْب
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أخرى عن كوف القابضْب على زماـ القيادة أفضل فبَّن يطيعوف حبكم 
الضرورة، وعن وجود قوة البدف أو الروح، وعن وجود اغبكمة أو الفضيلة، 
يف األفراد أنفسهم دائًما، وعلى نسبة قوهتم أو ثرائهم. وقد يكوف من 

رة ىذا السؤاؿ بْب العبيد على مسمٍع من سادهتم، ولكن مع عدـ اػبّب إاث
 مبلءمتو ألانٍس من العقبلء واألحرار الذين يبحثوف عن اغبقيقة.

وما يكوف موضوع ىذه الرسالة ابلضبط إذف؟ يقـو موضوعها على 
مبلحظتنا يف نشوء األشياء ذلك الوقت الذي يعقب اغبق فيو العنف 

انوف، وعلى إيضاحنا سياؽ اػبوارؽ الذي أزمع بو وزبضع الطبيعة فيو للق
القوي أف خيدـ الضعيف، وأف يشَبي الشعب راحة خيالية بسعادة 

 حقيقية.

وقد شعر الفبلسفة الذين حبثوا يف أسس اجملتمع بضرورة العود إذل 
حاؿ الطبيعة، ولكن أحًدا منهم دل ينتِو إليها، ودل يَبدد بعضهم يف عزوىم 

ىذه اغباؿ فكرة العادؿ وغّب العادؿ من غّب أف يكَبثوا إذل اإلنساف يف 
إلثبات كونو قد ُأخَذ هبذه الفكرة، وكوهنا انفعة لو أيًضا، وقد تكلَّم آخروف 
عن اغبقوؽ الطبيعية فيما لكل واحٍد أف حيفظ ما خيصو من غّب أف 

، وأعطى آخروف يف البداءة سلطااًن «خيصو»يوضحوا ما يقصدوف بكلمة 
وًة على األكثر ضعًفا، فأوجبوا والدة اغبكومة حااًل من غّب أف لؤلكثر ق

يفكروا يف الوقت الذي وجب انقضاؤه قبل إمكاف وجود معُب كلمٍب 
السلطاف واغبكومة بْب الناس. وأخّبًا تكلَّم اعبميع ببل انقطاع عن 
االحتياج والطمع والضغط والرغبة والزىو، فنقلوا إذل حاؿ الطبيعة أفكارًا 
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سبوىا يف اجملتمع، فحدثوا عن اإلنساف الوحشي ووصفوا اإلنساف اكت
اؼبدين، حٌب إنو دل يرد خاطر معظم كتابنا أف يظنوا وجود حاؿ الطبيعة ؼبا 
يظهر من مطالعة الكتب اؼبقدسة كوف اإلنساف األوؿ أخذ عن هللا معارؼ 

، وأنو إذا ما اعتمد ع لى وتعاليم من فوره، فلم يكن يف ىذه اغباؿ قطُّ
أسفار موسى الٍب يُػَعدُّ كل فليسوؼ نصراين مديًنا ؽبا، وجب إنكار وجود 
الناس يف اغباؿ الطبيعية احملض، حٌب قبل الطوفاف، ما دل يكونوا قد وقعوا 
فيها اثنيًة بفعل بعض اغبوادث العجيبة، فهذا الرأي الغريب فبا يورث 

 الدفاع عنو ارتباًكا ويتعذر إثباتو سباًما.

بطرح صبيع الوقائع جانًبا لعدـ تناوؽبا اؼبسألة مطلًقا، وال  َوْلنبدأ
ينبغي عدُّ اؼبباحث الٍب تتخذ يف معاعبة ىذا اؼبوضوع من اغبقائق التارخيية، 
بل من الًراىْب االفَباضية الشرطية الصاغبة إللقاء نوٍر على طبيعة األمور 

 الٍب أيتيها كل أكثر من صبلحها إلثبات أصلها اغبقيقي واؼبشاهبة للًراىْب
يوـٍ طبيعيوان حوؿ تكوين العادل، وأيمران الدين أبف نعتقد أف هللا ذاتو إذ 
أخرج الناس من حاؿ الطبيعة فور اػبِْلقة فإهنم يكونوف متفاوتْب؛ ألنو أراد 
أف يكونوا ىكذا، غّب أف الدين ال دينعنا من وضع افَباضات مستنبطة من 

يطة بو فقط، وذلك حوؿ ما كاف ديكن أف طبيعة اإلنساف واؼبوجودات احمل
يكونو اعبنس البشري لو بقي مَبوًكا لنفسو، وىذه ىي اؼبسألة اؼبعروضة 
، وىذا ما أرى درسو يف ىذه الرسالة. ودبا أف موضوعي يهم اإلنساف  عليَّ
، فإنِب سأحاوؿ انتحاؿ ؽبجة تبلئم صبيع األمم، وإف شئَت  على العمـو

زمنة واألمكنة لكيبل أفكِّر يف غّب الناس الذين فُقْل دبا أنِب أنسى األ
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أخاطبهم، فإنِب أفَبض نفسي يف مدرسة أثنية مكرِّرًا دروس أساتذٌب، 
 متخًذا أمثاؿ أفبلطوف وإكزينوقراط قضاًة، والنوع البشري مستمًعا.

فيا أيها اإلنساف ُكْن من أي بلٍد شئت، ولتكن آراؤؾ كما أردت، 
كما أرى قراءتو، ال يف كتب أمثالك الذين ىم  واستمع، فهذا ىو اترخيك  

كاذبوف، بل يف الطبيعة الٍب ال تكذب مطلًقا، وكل ما أيٌب من الطبيعة 
يكوف صادًقا، ولن ذبد ما ىو كاذٌب غّب ما أضعو من عندي ببل قصد، 
واألزمنة الٍب أتكلم عنها بعيدٌة إذل الغاية، وما أكثر ما غّبت ما كنت 

اة نوعك ىي الٍب أصفها لك وفق الصفات الٍب عليو! ولذلك فإف حي
نلتها والٍب استطاعت تربيتك وعاداتك إفسادىا، ولكن من غّب أف تقدر 

جيٌل يرغب الفرد أف يقف عنده،  -كما ُأحسُّ   -على ؿبوىا، ويوجد 
وأنت تبحث عن اعبيل الذي تود وقوؼ نوعك عنده، ودبا أنك ساخٌط 

قبك التعس أبعظم كدٍر، فإنك تريد على حالك اغباضرة ألسباٍب تنذر ع
القدرة على العود إذل الوراء على ما حيتمل، فيجب أف يكوف ىذا الشعور 
ثناًء على أجدادؾ األولْب وانتقاًدا ؼبعاصريك وىؤالء ؼبن يُكتب ؽبم شقاء 

 اغبياة بعدؾ.
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 القسي األوه

ال أتتبع نظاـ حاؿ اإلنساف الطبيعية من خبلؿ نشوئها اؼبتعاقب 
مهما كاف من اؼبهم أف يُنظر إليها منذ أصلها، أْي يف اعبنْب األوؿ للنوع، 
وذلك للحكم جيًدا يف تلك اغباؿ، وال أقف عند حد البحث يف النظاـ 

و يف اغبيواين عما ديكن أف يكونو ىذا النظاـ يف البداءة ليصبح ما ىو علي
ىل كانت أظافره الطويلة  -كما يرى أرسطو   -آِخر األمر، فبل أسأؿ 

وىو  -أو كاف  -ـبالب عقًفا يف أوؿ األمر، وىل كاف َأْشَعر كالدب 
كبو األرض، واؼبقصورة  ال يبلحظ أبنظاره اؼبتهجة ٔديشي على أربع أرجل،

على أفق بضع خطواٍت، طبيعة أفكاره وحدودىا مًعا، وال أستطيع أف 
أكوِّف حوؿ ىذا اؼبوضوع غّب افَباضاٍت مبهمٍة، خيالية تقريًبا، ودل يتفق 
ـٍ قليٍل، وال تزاؿ مبلحظات الطبيعيْب غّب  لعلم التشريح اؼبقارف غّب تقدُّ

ىذه األسسس قاعدة استدالٍؿ متْب، اثبتة، فبل ديكن أف تقاـ على مثل 
وىكذا، ومن غّب رجوٍع إذل اؼبعارؼ اػبارقة للطبيعة الٍب ىي لدينا حوؿ 
ىذه النقطة، ومن غّب نظٍر إذل التحوالت الٍب ال بد من حدوثها يف تكوين 
اإلنساف داخبًل وخارًجا ما طبق أعضاءه على منافع جديدٍة، وتغذى 

، أبطعمة جديدة، أفَبض ىذا التك وين يف كل زمٍن كما ىو عليو اليـو
وذلك أنو سار يف كل وقت على رجلْب واستعمل يديو كما نصنع أبرجلنا 

 وأيدينا، وأنو وجَّو أنظاره إذل صبيع الطبيعة وقاَس السماء الواسعة بعينيو.
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وإذا ما ُجّرِد ىذا الكائن الذي ُكوِّف ىكذا من صبيع اؼبواىب اػبارقة 
نيلها، ومن صبيع اػبصائص اؼبصنوعة الٍب دل يقدر على للعادة الٍب استطاع 

اكتساهبا إال بنشوء طويل. واػببلصة أنو إذا ما نُِظر إليو كما وجب أف 
يكوف حْب خروجو من أيدي الطيعة، رأيت حيوااًن أقل قوًة من بعضهم 
وأقل نشاطًا من اآلخرين، ولكن مع كونو أحسن من اعبميع نظاًما إذا ما 

من كل وجٍو، فأراه يشبع ربت بلوطٍة، ويرتوي من أوؿ جدوؿ،  نُِظَر إليو
وجيد فراشو ربت ذات الشجرة الٍب أمدتو بطعامو، وىكذا تكوف حاجاتو 

 قد ُقضيت.

واؼبستورة  ٕويف كل خطوة تقدِّـ األرض اؼبَبوكة ػبصبها الطبيعي،
، مستودعاٍت ومبلجئ للحيواانت  من  بغاايٍت واسعة دل تقطعها الَقُدـو قطُّ

كل نوٍع، ويبلحظ الناس اؼبفرقوف بينها صنعها ويقتبسونو، ويبلغوف حٌب 
غريزة اغبيواانت، وذلك مع النفع القائل أبنو إذا دل يكن لكل نوع غّب 
غريزتو اػباصة، وأبنو إذا دل يكن لئلنساف غريزة خاصة على ما حيتمل، فإف 

الٍب  ٖم األغذيةاإلنساف خيتصُّ ابلغرائز كلها، فيغتذى على السواء دبعظ
 تقتسمها اغبيواانت األخرى، وجيد ُقوَتو أبسهل ما يستطيعو أي واحٍد منها.

وإذا تعوَّد الناس منذ صباىم عدـ اعتداؿ الفصوؿ وشدهتا، وإذا 
سبرنوا على التعب واضطروا إذل الدفاع عن حياهتم وصيدىم ُعراًة عزاًل، 

، فإهنم يكتسبوف ِجِبلَّة وذلك ضد الضواري والكواسر أو فرارًا من غارهتا
قوية، اثبتة تقريًبا، فيجلب األوالد إذل العادل بُنَية آابئهم الرائعة ويقووهنا 
بذات التمرينات الٍب أدت إليها، وىكذا ينالوف كل ما يستطيعو النوع 
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البشري من متانة، وىكذا تعاملهم الطبيعة كما كاف قانوف إسبارطة يعامل 
َمن ىم حسنو البنية أقوايء أشداء، وهتلك صبيع أوالد اؼبواطنْب، فتجعل 

اآلخرين، وىي يف ذلك على خبلؼ ؾبتمعاتنا الٍب ذبعل الدولة فيها 
 األوالد عبًئا على اآلابء، فتقتلهم قبل والدهتم ببل سبييز.

ودبا أف بدف اإلنساف الوحشي ىو اآللة الوحيدة الٍب يعرفها، فإنو 
أغراضنا لعدـ اؼبمارسة، وصناعتنا ىي  يستعملو ألغراٍض ـبتلفة تعجز عنها

الٍب ربرمنا البأس والنشاط اللذين ُتكرِه الضرورة اإلنساف على اكتساهبما، 
ا؟ ولو كاف لديو  ولو كانت لديو فأٌس، فهل كاف زنده قطع غصواًن قوية جدِّ
مقبلٌع، فهل كاف يرمي بيده حجًرا بشدٍة ابلغة؟ ولو كانت عنده ُسلٌَّم، 

ُمل )صعد( يف شجرٍة دبثل تلك اػبفة؟ ولو كاف عنده حصاف، فهل كاف يَػنْ 
فهل كاف يركض دبثل تلك السرعة؟ دعوا لئلنساف اؼبتمدف من الوقت ما 
جيمع فيو صبيع ىذه اآلالت حولو، فإنو يقهر الرجل الوحشي بسهولة ال 
ريب، ولكنكم إذا ما أردًب أف تروا ِبرازًا، أكثر تفاواًت فاجعلومها يتقاببلف 

اريْب أعزلْب، فهنالك ال تلبثوف أف تعرفوا فائدة تصرُّؼ اإلنساف يف صبيع ع
قواه ببل انقطاع، وفائدة استعداده لكل حادث على الدواـ، أْي كافًيا 

 ٗنفسو كبو واحٍد يف كل حْب.

ويزعم ىوبز أف اإلنساف جسوٌر حبكم الطبيعة، وىو ال حياوؿ غّب 
وٌؼ مشهوٌر آَخر، وكذلك يؤكد  اؽبجـو والقتاؿ، والعكس ما يراه فيلس

كونًر الند وبوفندروؼ كونو ال شيء أخوؼ من اإلنساف يف اغباؿ 
الطبيعية، فهو يرذبف ويستعد للفرار دائًما عند أقل صوٍت يقرعو وأقل 
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حركة يشعر هبا، وقد يكوف ىذا ذباه األشياء الٍب ال يعرفها، وال أشك 
لٍب تعرض لو يف كل مرة ال مطلًقا يف خوفو من صبيع اؼبناظر اعبديدة ا

يستطيع أف يفرؽ فيها بْب اػبّب والشر الطبيعيْب اللذين جيب أف ينتظرمها 
منها، وال أف يقابل بْب قواه واألخطار الٍب تبلقيو، وىذه األحواؿ اندرة يف 
اغباؿ الطبيعية، حيث يسّب كل شيء ابلغ النمطية، وحيث ال يكوف وجو 

تحوالت اؼبفاجئة الدائمة الٍب توجبها ىنالك األرض خاضًعا مطلًقا لتلك ال
أىواء الشعوب اؼبتحدة وتقلبها، ولكن دبا أف اإلنساف الوحشي يعيش 
متفرقًا بْب اغبيواانت وجيد نفسو ابكًرا يف حاٍؿ يقيس نفسو هبا، فإنو ال 
يُعتم أف يقـو هبذه اؼبقايسة، وىو إذ حُيسُّ أنو يفوقها حيلًة أكثر من فواقها 

ًة، فإنو يتعلم أال خيشاىا بَػْعُد، وضعوا دابِّ أو ذئًبا أماـ وحشيٍّ قويٍّ إايه قو 
مسلٍح حبجارة وىراوة جيدة، تروا   -كما عليو اعبميع   -نشيط جسور 

كوف اػبطر متقاببًل على األقل، وكوف اغبيواانت اؼبفَبسة، الٍب ال رببُّ 
نساف الذي ذبده مهاصبة بعضها بعًضا مطلًقا، قليلة الرغبة يف مهاصبة اإل

مفَبًسا مثلها. وأما من حيث اغبيواانت الٍب ؽبا من القوة يف اغبقيقة ما ىو 
أكثر من حيلة اإلنساف، فإف اإلنساف يكوف ذباىها يف ذات الوضع الذي 
تكوف عليو األنواع األخرى األضعف منها والقادرة على البقاء مع ذلك، 

كو عند اؼبقابلة، ومع خياره يف وذلك مع قدرة اإلنساف على ازباذ ملجٍأ وتر 
الفرار أو القتاؿ عند اؼبقابلة يف كل مكاف، فضبًل عن استعداده للركض 
مثلها وعثوره على ملجٍأ أمْب يف الشجرة تقريًبا، وإذل ىذا أضف كونو ال 

حيواٌف يشهر اغبرب على اإلنساف عن طبيعة، خبل  -كما يظهر   -يوجد 
ن نفسو، أو الٍب يكوف فيها جائًعا إذل اغباؿ الٍب يكوف فيها مدافًعا ع
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أبف أحد  -كما يلوح   -الغاية، وكونو ال يبدي لو تلك الكراىية الٍب تنذر 
 طعاًما لنوع آَخر. -عن طبيعٍة  -األنواع ُمَعدّّ ليكوف 

ىي األسباب يف كوف الزنوج واؽبمج ال خيافوف  -ال ريب  -وىذه 
ا يف الغاب، ويعيش كرايب فنيزويبل اغبيواانت اؼبفَبسة الٍب ديكن أف يبلقوى

بْب أخرى من ىذه الناحية يف أماف مطلق ومن غّب أدىن ؿبذور، وىم وإف 
كانوا عراًة صبيًعا تقريًبا، على رواية فرنسوا كورايؿ، يعرضوف أنفسهم يف 
الغاب من غّب احَباٍز مسلحْب بقوس وسهم، بَػْيَد أنو دل ُيسَمع قطُّ افَباس 

 هم.الضواري ألحٍد من

وىنالك أعداء آخروف أشد ىواًل، فليس لدى اإلنساف ذات 
الوسائل للدفاع ذباىهم، وىؤالء األعداء ىم: األسقاـ الطبيعية للطفولة 
واؽبـر واألمراض من كل نوع، أْي ىذه العبلمات الكئيبة لضعفنا، والٍب 

خّبة منها تُػَعدُّ األولياف منها مشَبكتْب بْب صبيع اغبيواانت، والٍب تُػَعدُّ األ
خاصًة ابإلنساف الذي يعيش يف اجملتمع، حٌب إنِب أالحظ يف موضوع 
الطفولة أف األـ إذ ربمل ولدىا معها حيثما كانت، من سهولة تغذيتو ما 
ليس إلانث كثٍّب من اغبيواانت الٍب ُتضطرُّ إذل الذىاب واإلايب ببل 

رضاًعا أو إطعاًما انقطاع، مع كثٍّب من التعب حبثًا عن غذائها من انحية، وإ
 لصغارىا من انحية أخرى.

َأَجْل، إف من اغبقيقة أف اؼبرأة إذا ىلكت حاؽ ابلولد خطر اؽببلؾ 
معها كثّبًا، غّب أف ىذا اػبطر مشَبؾ بْب مئة من األنواع األخرى الٍب ال 
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يكوف صغارىا من اغباؿ ما تبحث معو عن غذائها بنفسها، وإذا كاف دور 
بيننا، كانت اغبياة أكثر طواًل أيًضا، وتساوى كل شيء  الطفولة أكثر طواًل 

وإف ُوجدت حوؿ مدة الدور األوؿ وحوؿ عدد  ٘من ىذه الناحية تقريًبا
قواعد أخرى ليست من موضوعي، ويكوف الناس يف اؼبشيب  ٙالصغار

أقل حركة وعرًقا، فتقل اغباجة إذل الطعاـ مع القدرة على تداركو، وكما أف 
تُبِعد النقرس والرثية منهم، وكما أف اؼبشيب ىو من صبيع  اغبياة الوحشية

األمراض ذلك الذي يكوف أقل ما ديكن العوف اإلنساين أف خيففو، تراىم 
يزولوف يف آِخر األمر من غّب أف يشعر اآلخروف بذلك، ومن غّب أف 

 يشعروا ىم أنفسهم بذلك.

معظم  وأما من حيث األمراض، فإنِب ال أكرر مطلًقا ما يقـو بو
األصحاء من تصرحيات فارغة ابطلة ضد الطب، ولكنِب أسأؿ: ىل توجد 
مشاىدات متينة ديكن أف ُيستنَبط منها كوف اغبياة اؼبتوسطة يف البلداف 
الٍب يكوف فيها فنُّ الطب أكثر األمور إمهااًل أقصر فبا يف أكثر البلداف 

سنا من األمراض ما عنايًة بو؟ وكيف ديكن ىذا أف يكوف إذا كنَّا قبلب ألنف
 ال يستطيع الطب أف جيهزان أبدويتو؟

إف التفاوت اؼبتناىي يف طراز اغبياة، وفرط البطالة يف أانٍس، وفرط 
العمل يف اآلخرين، وسهولة هتييج شهواتنا ومبلذان، واألطعمة اؼببتغاة كثّبًا 
من ِقَبل األغنياء فتغذيهم ابلعصارات اؼبسببة للحرارة وترىقهم بسوء 

ضم، وأغذية الفقراء السيئة الٍب تعوزىم يف الغالب أيًضا، والٍب حيملهم اؽب
عدمها إذل إثقاؿ معدهتم بشرٍه عندما تلوح الفرصة، والسهرات، وأنواع 
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الدعارات، وعدـ االعتداؿ يف تبادؿ ضروب األىواء، ومتاعب النفس 
يف صبيع  وضناىا، وما ال حُيَصى لو عدّّ من الكروب والرزااي الٍب يشعر هبا

األحواؿ، والٍب تضعف هبا النفوس ضعًفا مستمرِّا، دالئل مشئومة على  
كوف معظم أمراضنا من صنعنا اػباص، فكاف ديكننا اجتناُب صبيعها تقريًبا 
دبحافظتنا على طراز العيش البسيط النمطي االنفرادي الذي كانت الطبيعة 

ْتنا  لنكوف أصحاء، فإنِب أجرؤ قد فرضتو علينا، وإذا كانت الطبيعة قد أَعدَّ
على القوؿ أبف حاؿ التفكّب مناقضة للطبيعة، وأف اإلنساف الذي يُفكر 
حيواٌف فاسد، وإذا ما نُِظر يف نظاـ اؽبمج الصاحل، نظاـ ىؤالء الذين دل 
نضيعهم دبشروابتنا الروحية، وإذا ما ُعِلم أهنم ال يعرفوف من األمراض غّب 

َل على االعتقاد أبف من السهل وضع اتريٍخ اعبروح واؼبشيب تقريًبا، ضبُِ 
 -على األقل  -لؤلمراض البشرية بتتبع اتريخ اجملتمعات اؼبدنية، وىذا ىو 

رأي أفبلطوف الذي استنتج من أدويٍة استُػْعِملت أو استحسنت من ِقَبل 
بودالّبيوس ومكاؤف يف أثناء حصار تروادة كوف كثّب من األمراض الٍب 

ية دل تكن معروفة بْب الناس، ويروي سلسوس كوف اغبمية أاثرهتا ىذه األدو 
ا يف الوقت اغباضر قد اخَُبِعت من ِقَبل بقراط.  الضرورية جدِّ

ودبا أف اإلنساف خاضٌع لقليٍل من علل األمراض يف حاؿ الطبيعة، 
فإنو ال يكوف ؿبتاًجا إذل عبلجات إذف، وأقل من ذلك احتياجو إذل أطباء، 

شري أسوأ من صبيع اغبيواانت األخرى يف ىذه الناحية، وال يكوف النوع الب
ومن السهل أف يُعرؼ من الصائدين عن مصادفتهم حيواانٍت عليلًة كثّبًة 
يف أثناء صيدىم أواًل، وكثٌّب من الصائدين َمن جيدوف بْب طرائدىم 
حيواانٍت ُأصيبت جبروٍح بليغة فاندملت جيًدا، وحيواانت ُكسرت فيها 
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ـٌ، أو ُقط عت فيها أعضاٌء، فعادت إذل حاؽبا من غّب أف يكوف ؽبا عظا
جراحيّّ سوى الزمن، ومن غّب أف تتخذ من النظاـ سوى حياهتا العادية، 
فُشِفيت سباًما من دوف أف تؤدل ببضٍع، أو أف ُتسمَّ بعقاقّب، أو أف تُنحل 
بصياـ، ٍب مهما ديكن أف يكوف للطب اغبسن العبلج بيننا من فائدٍة، فإف 

الثابت دائًما أنو ليس لدى اؽبمجي اؼبريض اؼبَبوؾ لنفسو ما أيملو من  من
غّب الطبيعة، وأنو ليس لديو ما خيشاه مقابلًة من غّب مرضو، وىذا جيعلو يف 

 وضٍع أفضل من وضعنا غالًبا.

من خلط اإلنساف الوحشي دبَن نراىم ربت عيوننا  -إذف  -ولنحَبز 
غبيواانت اؼبَبوكة لعنايتها ابستحباب يدؿ من الناس، فالطبيعة تعامل صبيع ا

على درجة اغتباطها هبذا اغبق، فللفرس واؽبر والثور،  -كما يلوح   -
ـٌ أكثر علوِّا، وبنيٌة أشد قوًة ومتانًة  -يف الغالب  -وللحمار أيًضا  قوا

وَجَلًدا وأبًسا يف الغاابت فبا يف بيوتنا، وذلك أهنا تفقد نصف ىذه اؼبزااي 
ح أىليًة، فيمكن أف يقاؿ: إف كل اعتناٍء يف حسن معاملة ىذه عندما تصب

اغبيواانت وتغذيتها ال يؤدي إذل غّب إفسادىا، وُقْل مثل ىذا عن اإلنساف، 
وذلك أنو عندما يصبح أنيًسا وعبًدا يصّب ضعيًفا جبااًن ذليبًل، ومن شأف 

ىذا  طراز عيشو الرغيد اؼبخنث أف يوىن قوتو وشجاعتو، َوْلُنِضْف إذل
وجود فَػْرٍؽ بْب الرجل الوحشي والرجل اؼبتمدف أكًر فبا بْب اغبيواف 
الوحشي واغبيواف األىلي، وذلك دبا أف الطبيعة تعامل اإلنساف واغبيواف 
على السواء، فإف ما دينحو اإلنساف نفسو من رغٍد أكثر فبا دينحو 

 ر من اكبطاطها.اغبيواانت الٍب يؤنسها يُػَعدُّ أسبااًب خاصًة يف اكبطاطو أكث
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إذف، ليس من شقاء ىؤالء الناس األولْب البالغ، وليس من العوائق 
العظيمة يف بقائهم على اػبصوص، أف يكونوا ُعراًة عاطلْب من اؼبأوى 
ا، وإذا دل يكونوا  ؿبرومْب صبيع تلك الزوائد الٍب نعتقد أهنا ضرورية جدِّ

بلد اغبارة، وىم ال يلبثوف ذوي جلوٍد ُشعٍر، َفِلعدـ احتياجهم إليها يف الب
أف يعرفوا يف الببلد الباردة ازباذ جلود اغبيواانت الٍب غلبوىا، وإذا دل يكن 
ؽبم غّب رجلْب للركض فإف ؽبم ذراعْب للدفاع عن أنفسهم وتدارؾ 
احتياجاهتم، ومن احملتمل أف يتأخر مشي أوالدىم وأف يتعلموا اؼبشي 

لة، أْي يقمن هبذه اؼبزية الٍب تُعوز دبشقة، غّب أف أمهاهتم حيملنهم بسهو 
األنواع األخرى، حيث ُتضطر األـ عندما تُتبع أف تَبؾ صغارىا أو أف 
تسّب على خطواهتا، ٍب إف من الواضح يف كل حاٍؿ أف األوؿ الذي صنع 
لنفسو ثيااًب أو أقاـ مسكًنا، يكوف قد ازبذ لنفسو أشياء ضرورية قليبًل، ما 

 ذلك اغبْب، ودل يُبصر السبب الذي دل يستطع بو داـ قد استغُب عنها حٌب
كإنساف كامٍل أف حيتمل حياًة صًر عليها منذ طفولتو، وذلك ما دل يتحمل 
تسابق األحواؿ الغريب العرضي الذي سأتكلم عنو فيما بعُد، والذي دُيكن 

.  أنو دل حيدث قطُّ

أف  وعلى اإلنساف الوحشي اؼبنفرد البطاؿ والقريب من اػبطر دائًما
، وأف يكوف نومو خفيًفا، كاغبيواانت القيلة التفكّب فتناـ كل  حيب النـو
الوقت الذي ال تفكر فيو مطلًقا، ودبا أف بقاءه اػباص ىو مدار عنايتو 
الوحيدة، فإنو جيب أف يكوف أكثر خصائصو عمبًل ما كاف الدفاع واؽبجـو 

قنيصة حيواف غرضو الرئيس، وذلك قهًرا لقنيصتو أو ضمااًن لعدـ كونو 
آَخر، وعلى العكس جيب أف تبقى األعضاء الٍب ال تتكامل إال ابلنعومة 
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واغبسية يف حاٍؿ من الغلظة ما يُبعد كل نوع من الدقة فيو، ودبا أف حواسو 
تكوف ُمقسمًة من ىذه الناحية، فإف اللمس والذوؽ يكوانف غاية يف 

ىي حاؿ اغبيواف  الغلظة، ويكوف نظره وظبعو ومشو غاية يف الدقة، وىذ
، وىذه ىي  حاؿ الشعوب الوحشية كما يروي  -أيًضا  -على العمـو

السياح، وىكذا ال ينبغي أف يعجب من كوف ىوتنتو رأس الرجاء الصاحل 
يكتشفوف ابلنظر جملرد سفًنا يف البحر من بُػْعٍد ال يراىا اؽبولنديوف فيو إال 

اف من أثر الَقَدـ كما بنظارات، وال من وحوش أمريكا الذين يشموف اإلسب
يستطيع صنعو أحسن الكبلب، وال من احتماؿ أمم الًرابرة ُعريهم من غّب 
مشقة، ومن شحذ ذوقهم بقوة الفلفل األضبر، ومن شرهبم اؼبسكرات 

 األوروبية كاؼباء.

ودل أنظر إذل غّب اإلنساف الطبيعي حٌب اآلف، فَػْلنحاوؿ أف ننظر إليو 
 الطبيعة ومن الناحية األدبية.اآلف من انحية ما بعد 

وال أبصر يف كل حيواٍف غّب آلٍة ؿبكمة منحتها الطبيعة حواسَّ لتدور 
بنفسها ولتضمن نفسها، إذل درجٍة ما، ذباه كل ما ديكن أف يُقوضها أو خُيلُّ 
هبا، وأُبِصر ابلضبط ذات األشياء يف اآللة البشرية مع الفرؽ القائل: إف 

تصنع كل شيء يف أفعاؿ اغبيواف بداًل من قياـ  الطبيعة وحدىا ىي الٍب
اإلنساف أبفعالو عامبًل ُحرِّا، وزبتار إحدى اآللتْب أو تطرح عن غريزٍة، 
وزبتار اآللة األخرى أو تطرح عن عمل حر، ومن ٍبَّ ال يستطيع اغبيواف أف 
ينحرؼ عن القاعدة اؼبفروضة عليو، وإف كاف لو نفٌع يف ىذا االكبراؼ، 

ف ينحرؼ عن مثل ىذه القواعد يف غّب مصلحتو، وىكذا فإف واإلنسا
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، وديوت ىرّّ على كدٍس  ضبامة سبوت جوًعا جبانب طبٍق فبلوء أبطيب اللحـو
من الفواكو أو اغببوب، وإف اسطاع كلّّ منهما أف يتغذى جيًدا من الطعاـ 
الذي يزدريو إذا ما خطر ببالو أف حياوؿ ذلك، وىكذا فإف الناس الفاسقْب 
ينهمكوف يف اؼببلذ الٍب توقعهم يف اغبمى واؼبوت؛ وذلك ألف النفس تفسد 

 اغبواس، وألف اإلرادة تتكلم حينما تسكت الطبيعة.

، حٌب إنو خيلط بْب  ولكل حيواف أفكاٌر ما داـ يوجد لو حواسُّ
أفكاره إذل حدٍّ ما، وال خيتلف اإلنساف عن اغبيواف من ىذه الناحية إال إذل 

إف بعض الفبلسفة ذىبوا إذل وجود فرٍؽ بْب ىذا اإلنساف  حدٍّ ما، حٌب
وذاؾ اإلنساف أعظم فبا بْب ىذا اإلنساف وذاؾ اغبيواف؛ ولذلك ليس 
اإلدراؾ ىو الذي جيعل الفرؽ النوعي بْب اإلنساف واغبيواف دبقدار العامل 
اغبر يف اإلنساف، والطبعية تقود كل حيواف، واغبيواف يطيعها، واإلنساف 

بذات العامل، ولكن مع علمو أبنو حرّّ يف اإلذعاف أو اؼبقاومة، ويف  يبتلى
شعوره هبذه اغبرية تبدو روحية نفسو، وذلك أف اغبكمة الطبيعية توضح 
من بعض الوجوه نظاـ اغبواس وتكوين األفكار، ولكنو ال يوجد يف قوة 
 اإلرادة، وإف شئت فُقْل يف قدرة االختيار، وال يوجد يف الشعور هبذه
القدرة، غّب أفعاٍؿ روحية خالصة ال ديكن أف يُفسَّر منها شيٌء بقوانْب 

 اؼبيكانيك.

ولكن إذا كانت اؼبصاعب الٍب ربيط جبميع ىذه اؼبسائل تَبؾ ؾبااًل 
للجدؿ حوؿ ىذا الفرؽ بْب اإلنساف واغبيواف، فإنو يوجد صفة أخرى 

ا، وىذه ىي ابلغة النوعية تفرؽ بينهما، وال ديكن أف يكوف جداٌؿ حوؽب
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خاصية التكامل، ىذه اػباصية الٍب تُنمي صبيع اػبصائص األخرى تتابًعا 
بفعل األحواؿ، وتكمن يف النوع كما تكمن يف الفرد بيننا، وذلك بداًل من 
حاؿ اغبيواف الذي يبقى مدى حياتو ما كاف عليو يف هناية بضعة أشهر من 

ف عليو يف السنة األوذل ِسنِّو، ومن حاؿ جنسو يف هناية ألف سنٍة ما كا
منها، ودلَ يكوف اإلنساف وحده ىدًفا للسخافة؟ أليس ذلك ألف اإلنساف 
يعود إذل حالتو األوذل على ىذا الوجو، وألف اإلنساف الذي خيسر عن 
مشيب أو حوادث أخرى كل ما انلو ابستعداده للكماؿ يسقط إذل ما ىو 

يكتسب شيًئا ودل خيسر  أحط من اغبيواف نفسو، مع أف اغبيواف الذي دل
شيًئا يبقى ؿبافظًا على قوة غريزتو؟ إف من عوامل الغم فينا أف نضطر إذل 
االعَباؼ أبف ىذه اػباصية الفارقة وغّب احملدودة تقريًبا ىي مصدر صبيع 
رزااي اإلنساف، وأهنا ىي الٍب زبرجو بفعل الزمن من تلك اغباؿ األصلية 

ريئة، وأهنا ىي الٍب تًرز مع القروف معارفو الٍب يقضي فيها أايًما ىادئًة ب
وأضاليلو وعيوبو وفضائلو، فتجعلو مع الزمن طاغية نفسو وطاغية 

ومن الفظاعة أف ُيضطر اؼبرء أف ديدح كمحسٍن ذلك الذي كاف  ٚالطبيعة،
أوؿ َمن أوحى إذل أىل ضفاؼ األورنوؾ ابستخداـ األلواح على أصداغ 

 سخافتهم وسعادهتم األصلية على األقل.أوالدىم، فتضمن ؽبم قسًما من 

يبدأ اإلنساف اؽبمجي الذي  -إذف  - ٛوابلوظائف اغبيوانية الصرفة
فبا يعوزه  -على الصحيح  -تكلو الطبيعة إذل الغريزة وحدىا، أو تعوضو 

على ما حيتمل، خبصائص صاغبٍة لتقـو مقامها يف البداءة، ولَبفعو فوقها  
ى اؼبشاىدة والشعور حالو األوذل الٍب تكوف كثّبًا فيما بعُد، وتقـو عل

مشَبكة بينو وبْب صبيع اغبيواانت، وتكوف اإلرادة وعدـ اإلرادة والرغبة 
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والرىبة أوذل أعماؿ نفسو، وتكوف ىذه األعماؿ وحدىا تقريًبا، وذلك حٌب 
 تؤدي أحواٌؿ أخرى إذل نشوء جديد يف خصائصو.

اؾ البشري مديًنا كثّبًا لؤلىواء ومهما يَػُقْل علماء األخبلؽ يعدُّ اإلدر 
، وذلك أف  الٍب ىي مدينة كثّبًا ؽبذا اإلدراؾ أيًضا، ما ُيسلَّم بو على العمـو
عقلنا يتكامل بفاعلية األىواء، وذلك أننا ال نبحث عن اؼبعرفة إال ألننا 
نرغب يف االستمتاع، فيتعذر علينا أف نتمثل السبب يف كوف الذي ال 

ده يتكبد مشقة التعقل، واألىواء بدورىا ذبد أصلها رغائب وال ـباوؼ عن
يف احتياجاتنا، وذبد نشوءىا يف معارفنا؛ وذلك ألنو ال ديكن أف يُرغب يف 
األشياء أو أف زبشى األشياء إال لؤلفكار الٍب ديكن أف تدور حوؽبا، أو 
الندفاع الطبيعة، وإذ إف اإلنساف الوحشي ؿبروـٌ كل نوع من الذكاء، فإنو 

يُبتَلى غّب أىواء ىذا النوع األخّب، وال تعدو رغائبو أحد احتياجاتو ال 
، وكل ما خيافو  ٜالطبيعية، وكل ما يعرفو يف الكوف ىو الغذاء واألنثى والنـو

من الشرور ىو األدل واعبوع، وأقوؿ األدل ال اؼبوت؛ ألف اغبيواف ال يعرؼ ما 
ا اكتسبو اإلنساف اؼبوت مطلًقا، فمعرفة اؼبوت وأىوالو ىي من أوؿ م

 اببتعاده عن اغباؿ اغبيوانية.

أف أؤيد ىذا الشعور ابلوقائع،  -عند االقتضاء  -ويسهل عليَّ 
فأثبت أف تقدـ النفس لدى صبيع أمم العادل يتناسب وما أخذتو الشعوب 
عن الطبيعة من االحتياجات، أو الٍب جعلتها األحواؿ خاضعًة ؽبا، ومن ٍبَّ 
يتناسب واألىواء الٍب ضبلتها على قضاء ىذه االحتياجات، وإين إذ أُبْب 

مصر مع فيضاف النيل، أتتبع تقدمها عند  أف الفنوف تولد وتنتشر يف
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األغارقة حيث رُِئي نبتها ومنوىا وهنوضها حٌب السماوات بْب رماؿ األتيك 
وصخره من غّب أف تستطيع التأصل على ضفاؼ األورواتس اػبصيبة، 
؛  ا من شعوب اعبنوب على العمـو فأالحظ أف شعوب الشماؿ أكثر جدِّ

كوف ىكذا، وذلك كما لو كانت الطبيعة وذلك ألهنا أقل استغناًء من أف ت
تود أف تساوي بْب األشياء أبف سبنح النفوس من اػبصب ما أتابه على 

 األرض.

ولكن َمن ذا الذي ال يرى، من غّب رجوع إذل أدلة التاريخ اؼبتقلبة، 
إف كل شيء يبعد من اإلنساف الوحشي ُكبلِّ من اإلغراء ووسائل تبديل 

خيالو شيًئا لو، وال يسألو قلبو شيًئا، وتكوف  حالو كما يلوح؟ ال يصوره
احتياجاتو الضئيلة من سهولة وجودىا قبضة يده، ويكوف من ابتعاده عن 
درجة اؼبعارؼ الٍب ال بد منها لّبغب يف اكتساب ما ىو أعظم منها، ما ال 
ديكن أف يكوف لو معو حذٌر وال حبُّ اطبلع، ويغدو غّب مكَبٍث ؼبنظر 

 مألوًفا لديو، وىو يبصر فيو ذات النظاـ وذات التقلبات الطبيعة ؼبا يصّب
دائًما، وليس عنده روح الدىش من أعظم العجائب، وليس عنده ما جيب 
أف يُبحث بو عن الفلسفة الٍب حيتاج اإلنساف إليها ليعرؼ أف يبلحظ مرة 
ما رآه يف صبيع األايـ، وُتسلِّم روحو الٍب ال يهزىا شيٌء نفسها إذل إحساس 

جوده اغباضر من غّب أي فكٍر عن اؼبستقبل مهما كاف قريًبا، وال تكاد و 
أغراضو احملدودة كأبصاره سبتد إذل هناية هناره، وال تزاؿ ىذه درجة إدراؾ 
الكراييب الذي يبيع فراشو القطِب صباًحا ويبكي مساًء الشَبائو، وذلك من 

 عدـ بصره أبنو سيحتاج إليو يف الليلة القادمة.
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كر يف ىذا اؼبوضوع عظمت يف نظران اؼبسافة بْب وكلما ف
اإلحساسات اػبالصة وأبسط اؼبعارؼ، ومن اؼبُحاؿ أف يُتمثل إمكاف 
استطاعة اإلنساف بقواه وحدىا، ومن غّب استعانٍة بطريٍق ومن غّب دافع 
ضرورة، أف جياوز مثل تلك الفاصلة، وما أكثر القروف الٍب َمرَّْت على ما 

ىد اإلنساف انرًا غّب الٍب يف السماء! وما أكثر ِمنَّا حيتمل قبل أف يشا
وجب وقوعو من مصادفات لتعلم أكثر استعماؿ ؽبذا العنصر شيوًعا! وما 

 -أكثر ما تُِرَؾ يُْطَفُأ قبل اكتساب صنعة إنتاجو اثنيًة! وما أكثر ما زاؿ 
كل واحٍد من ىذه األسرار بزواؿ الذي اكتشفها! وما   -على ما حيتمل 

ؿ عن الزراعة، عن ىذا الفن الذي يتطلب عمبًل كثّبًا وحذرًا كبّبًا، عن نقو 
ىذا الفن الذي يرتبط يف فنوٍف كثّبة أخرى، والذي ال سبكن مزاولتو يف غّب 
ا، والذي ال ينفع كثّبًا يف  ؾبتمع مبدوء على األقل كما ىو واضح جدِّ

إنتاج ما ىو إخراج أقوات من األرض سبد هبا من غّبىا إال حبملها على 
أكثر مبلءمًة لذوقنا؟ ولكن لنفَبض أف الناس بلغوا من الكثرة ما عادت 
اإلنتاجات الطبيعية معو غّب كافيٍة لتغذيتهم، ىذا االفَباض الذي يدؿ، 
عند القوؿ العابر، على حياٍة ابلغة النفع للنوع البشري، ولنفَبض أف 

ن غّب كٍّب )زؽ آالت الفبلحة نزلت من السماء وصارت قبضة اؽبمج م
ينفخ فيو اغبداد( وال معمٍل، وأف ىؤالء الناس قضوا على اغبقد القاتل 
الذي حيملونو كبو عمٍل دائم كذلك، وأهنم تعلموا البصر يف احتياجاهتم من 
أمٍد بعيد، وأهنم حزروا كيف جيب أف رُبرث األرض وتُبذر اغببوب وتُغرس 

العنب، أْي اتفقت ؽبم صبيع  األشجار، وأهنم وجدوا فن طحن الًر وزبمّب
ىذه األمور الٍب وجب أف تكوف اآلؽبة قد علمتهم إايىا ما داـ دل يُتمثل  
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كيف تعلموىا أبنفسهم، فَمن يكوف ذلك اإلنساف الذي يبلغ من 
السخافة ما يزعج معو نفسو بزراعة حقل تُنزع غبلتو من ِقَبل أوؿ آٍت، 

يبلئمو ىذا اغبصاد؟ وكيف دُيِْكن كل إنسااًن كاف أو حيوااًن، غّب مباٍؿ دبَن 
واحٍد أف يعـز على قضاء حياتو يف عمل شاؽٍّ يثق أبنو ال يناؿ مقابلو مع 

 اضطراره إليو؟

واػببلصة: كيف حُيمل الناس هبذا الوضع على زراعة األرض ما 
 دامت غّب مقسمة بينهم، أْي ما دامت حاؿ الطبيعة غّب ملغاة مطلًقا؟

إنساف وحشيٍّ ابرٍع يف فن التفكّب كما جيعلو لنا ومٌب افَبضنا وجود 
فبلسفتنا، ومٌب جعلنا فيو فيلسوًفا على مثاؽبم قادرًا على اكتشافو وحده 
ا مبادئ عدٍؿ وعقٍل  أعلى اغبقائق، واضًعا بسبلسل من الًراىْب اجملردة جدِّ
، أو مقتبسة من إرادة خالقو  مستنَبطة من حب النظاـ على العمـو

 اؼبعروفة.

واػببلصة: أننا إذا افَبضنا لو يف النفس من الذكاء والثقافة ما جيب 
أف يكوف لو، فيوجد فيو ثقل وسخف فعبًل، فأيُّ فائدٍة يستخرج النوع من 
ىذه البلىوتيات الٍب ال دُيِْكن أف تُنَقل من واحٍد إذل آَخر والٍب تزوؿ مع 

فرؽ يف الغاايت الذي ابتدعها؟ وأي تقدـ ديكن أف يتفق للنوع البشري اؼب
بْب اغبيواانت؟ وما اؼبدى الذي ديكن الناس أف يتكاملوا فيو ويتثقفوا 
مقابلة، ىؤالء الناس كانوا عاطلْب من اؼبأوى الثابت، غّب ؿبتاج بعضهم 
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إذل بعض، فبل يكادوف يتبلقوف مرتْب يف حياهتم على ما حيتمل، وذلك مع 
 عدـ تعارؼ وربادث؟

ألفكار الٍب تُػَعدُّ مدينْب هبا الستعماؿ ولينعم النظر يف مقدار ا
الكبلـ، ويف مقدار ما تُدرب ابلنحو أعماؿ النفس وُتسهل بو؛ وليفكر يف 
اؼبشاؽ الٍب ال تتصور وفيما ال حد لو من الزمن شبًنا الخَباع اللغات 
األوذل؛ ولتضف ىذه التأمبلت إذل السابقة، ولُيحكم يف مقدار ما وجب 

نمي يف النفس البشرية ابلتعاقب ما كانت قادرة عليو من ألوؼ القروف؛ ليُ 
 من األفعاؿ.

وليسمح رل ابلنظر ىنيهًة يف عوائق أصل اللغات، وديكنِب أف أذكر، 
ؾ الٍب قاـ هبا حوؿ ىذا اؼبوضوع  أو أكرر، ىنا مباحث الشماس دوُكوْنِدايَّ

ألوذل، فتؤيد منهاجي سباًما، وحيتمل أف كانت أوؿ ما أوحي إرلَّ ابلفكرة ا
ولكنو يتضح من الوجو الذي حيل بو ىذا الفيلسوؼ ما يثّبه من اؼبشاكل 
حوؿ أصل اغبركات اؼبوضوعة أنو افَبض ما أسأؿ عنو، أْي ضراًب من 

حْب أردُّ إذل أتمبلتو، أف أضيف  -اجملتمع القائم بْب مبتدعي اللغة، فأرى 
أوؿ مشكلٍة أتمبلٌب ألعرض عْب اؼبشاكل على نور ما يناسب موضوعي، و 

تظهر ىو أف يتصور كيف أمكن أف تصّب اللغات ضرورية، وذلك دبا أنو دل 
يكن بْب الناس أي اتصاؿ وال أي احتياج إذل ىذا االتصاؿ، فإنو ال يتصور 
لزـو ىذا االخَباع وال إمكانو لو كاف غّب ضروري، وأقوؿ كآخرين كثّبين: 

األوالد اختبلطًا أىليِّا، إف اللغات ُوِلدت من اختبلط اآلابء واألمهات و 
 -فضبًل عن ذلك  -غّب أف ىذه الوسيلة ال ربل اؼبشاكل مطلًقا، وىي 
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تنطوي على خطأ َمن يًرىنوف حوؿ حاؿ الطبيعة، فُيدِخلوف إذل براىينهم 
أفكارًا اقُتِبست من اجملتمع، فبل ينفكوف يروف األسرة تعيش ربت سقف 

ابرباٍد وثيق دائم كما بيننا، حيث  واحد، وأف أفرادىا حيتفظوف فيما بينهم
ذبمع بينهم مصاحل كثّبة مشَبكة، مع أنو دل يكن للناس يف تلك اغبالة 
االبتدائية منزٌؿ وال كوٌخ وال ُمْلٌك من أي نوع كاف، فيعيش كل واحد أينما 
ُوِجد اتفاًقا، ولليلة واحدة يف الغالب، وكاف الذكور واإلانث خيتلطوف 

ع من التقاء وفرصٍة وميٍل، من غّب أف يكوف الكبلـ عرًضا َوْفَق ما يق
ترصبااًن ضرورايِّ كثّبًا لؤلمور الٍب كاف عليهم أف يعًروا عنها، وكانوا يفَبقوف 

كالٍب جيتمعوف هبا، وكانت األـ ترضع أوالدىا يف البداءة عن   ٓٔبسهولةٍ 
ٍج احتياٍج خاصٍّ ؽبا، ٍب جعلتهم العادة غالْب فصارت تغذيهم عن احتيا 

فيهم، وكانوا إذا ما أصبحوا من القوة ما يبحثوف معو عن قوهتم دل يُعتموا 
أف يَبكوا األـ نفسها، ودبا أنو دل يكن من وسائل االلتقاء تقريًبا غّب عدـ 

 -الغياب عن العْب، فإهنم كانوا ال يتعارفوف إذا ما تبلقوا اثنية؛ َوْلنبلحظ 
حتياجاتو، ومن ٍبَّ وجود أموٍر  اضطرار الولد إذل إيضاح صبيع ا -أيًضا 

كثّبة يقوؽبا الولد ألمو أكثر من أف تقوؽبا أمو لو، فكاف عليو أف يقـو 
أبعظم جهوٍد لئلبداع، فوجب أف تكوف اللغة الٍب يستعملها من صنعو 
اػباص إذل حدٍّ بعيد، وىذا ما جيعل اللغات من الكثرة بعدد األفراد الذين 

زايدة تنوعها دبا أيتونو من حياة التسكع  يتكلموف هبا، وىذا مع وجوب
والتيهاف الٍب ال تَبؾ ألية لغٍة من الوقت ما تكتسب معو ثبااًت؛ وذلك ألف 
القوؿ أبف األـ سُبِلي على الولد من الكلمات ما جيب عليو أف يستعملو 



 55 

ليسأؽبا عن ىذا الشيء أو ذاؾ، يدؿ جيًدا على الوجو الذي تُػَعلَّم بو 
  تكوينها، غّب أف ىذا ال يُوضح كيف تكوَّنت.اللغات الٍب ًب

َوْلنفَبض أف ىذه الكلمة األوذل مشكلٌة ذللت، ولنجاوز للحظة ما 
وجب وجوده من مسافٍة واسعة بْب اغباؿ الطبيعية اػبالصة واغباجة إذل 

عن الوجو الذي استطاعت أف  ٔٔاللغات، ولنبحث ابفَباضها ضروريةً 
جديدة أسوأ من السابقة أيًضا؛ وذلك ألف  تبدأ بو وتستقر، وىذه مشكلةٌ 

الناس إذا كانوا ؿبتاجْب على الكبلـ ليتعلموا التفكّب، فإهنم أكثر احتياًجا 
ذت بو  إذل معرفة التفكّب إلجياد فن الكبلـ، وإذا ما ُأدرؾ الوجو الذي ازبُّ

 -دائًما  -نًرات الصوت لتكوف تراصبًة اتفاقيًة ألفكاران، فإنو يبقى علينا 
أف نعرؼ ما استطاع أف يكوف تراصبة ىذا االتفاؽ عن األفكار الٍب ليس 
موضوعها ؿبسوًسا فتستطيع أف تدؿ على نفسها ابغبركة أو ابلصوت، 
وذلك أننا ال نكاد نستطيع أف نضع فرضياٍت ؿبتملًة حوؿ ظهور ىذا 
الفن يف نقل اإلنساف أفكاره وإقامة صلة بْب النفوس، ىذا الفن العارل 

ا من أصلو، ولكن مع كوف الفيلسوؼ ال يزاؿ يراه على مسافٍة الب عيد جدِّ
ال يُعَرؼ مداىا بُعًدا من الكماؿ، ولكن مع عدـ وجود إنساف ابلٍغ من 
اعبرأة ما يؤكد عدـ الوصوؿ إليو مطلًقا، ولو ُوقفت نفًعا لو ما يوجبو الزمن 

اجملامع األدبية عن ” Préjugés“من االنقبلابت، ولو أُقصيت اؼببتسرات 
أو صمتت أمامها، ولو استطاعت ىذه اجملامع أف تُعُب هبذا اؼبوضوع 

 الشائك يف قروٍف كاملة ببل انقطاع.
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وصوت الطبيعة ىو اللغة األوذل لئلنساف، وىو أكثر اللغات انتشارًا 
ونشاطًا، وىو الوحيد الذي احتاج إليو قبل وجوب إقناعو ُأانًسا ؾبتمعْب، 

الصوت دل يُنتزع إال بنوٍع من الغريزة يف األحواؿ اؼبُلحَّة ودبا أف ىذا 
التماًسا للعوف يف األخطار العظيمة، أو للتخفيف يف األمراض العنيفة، فإنو 
دل يكن كبّب االستعماؿ يف أثناء اغبياة العادية، حيث يسود أكثر اؼبشاعر 

صلٌة أشد اعتدااًل. وؼبَّا أخذت أفكار الناس تنتشر وتزيد وقامت بنيهم 
إحكاًما، حبثوا عن حركاٍت أكثر عدًدا، وعن لغة أعظم اتساًعا، فزادوا 
إماالت الصوت، وأضافوا إليو من اغبركات ما ىو أكثر تعبّبًا، وما يكوف 

عن األشياء  -إذف  -معناه أقل توافًقا على ربديد سابق، وابغبركات يُعًرَّ 
ًرَّ عن األشياء الٍب تقرع اؼبنظورة واؼبتحركة، وابألصوات اؼبماثلة يُػعَ 

السمع، ولكن دبا أف اغبركة ال تدؿ على غّب األشياء اغباضرة أو الٍب 
يسهل وصفها وعلى األعماؿ اؼبنظورة، ودبا أهنا ليست شاملة االستعماؿ 
ما داـ ظبلـ اعبسم أو تداخلو جيعلها غّب ذات عمل، ودبا أهنا تقتضي 

هناية األمر أف ُتستبَدؿ هبا مفاصل  انتباًىا أكثر من إاثرتو، فإنو رئي يف
أصلح  -من غّب أف تكوف عْب الصلة ببعض األفكار  -الصوت الٍب ىي 

لتمثيلها صبيعها كإشارات مصطَلٍح عليها. واستبداٌؿ كهذا ال ديكن أف يتم 
، وعلى وجٍو يصعب تطبيقو على ُأانٍس دل تتعود أعضاؤىم  إال ابتفاٍؽ عاّـٍ

وأصعب من ذلك أيًضا إدراكو يف ذاتو ما وجب أف الغليظة فبارستو بعُد، 
يكوف ذلك االتفاؽ اإلصباعي مًرىًنا، وما ظهر أف الكبلـ ضروريّّ إذل 

 الغاية توطيًدا لعادة الكبلـ.
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وجيب أف يُػَرى أف الكلمات األوذل الٍب استعملها الناس قد انطوت 
ستعَمل يف يف روحها على معُب أكثر اتساًعا دبا دل يكن للكلمات الٍب تُ 

اللغات القائمة، وىي إذ ذبهل تقسيم الكبلـ إذل أجزائو اؼبتتابعة، فإهنا 
منحت يف البداءة كل كلمة معُب صبلٍة أبصبعها، وىي إذ أخذت سبيز 
الفاعل من اؼبفعوؿ والفعل من االسم، وىذا ما ال يصدُر عن ُجْهٍد وضيٍع 

ظباء خاصة، وإف اغباضر من العبقرية، فإف األظباء دل تكن يف البداءة غّب أ
ىو الزمن الوحيد لؤلفعاؿ، وأما النعوت فوجب أف تكوف قد تقدَّمت 
بصعوبٍة عظيمة؛ وذلك ألف كل نعٍت ىو كلمٌة ؾبردة؛ وألف اجملردات 

 أعماٌؿ شاقٌة غّب طبيعية إال قليبًل.

وقد انؿ كل شيء اظبًا خاصِّا يف البداءة، وذلك من غّب نظر على 
ع الٍب دل يكن الواضعوف األولوف ليفرقوا بينها، وقد سبثَّل األجناس واألنوا 

صبيع األفراد لنفوسهم على انفراٍد كما يف رسم الطبيعة، وإذا كانت إحدى 
البلوطات تُدعى )أ( وكانت األخرى تُدعى )ب(، فإف الفكرة األوذل الٍب 
ُتستنَبط من األمرين ىي أهنما ليسا عْب الشيء، فوجب يف الغالب مرور 
زمن كبّب ؼببلحظة ما ىو مشَبٌؾ بينهما، وذلك أنو كلما كانت اؼبعارؼ 
ؿبدودة اتسع مدى اؼبعجم، ودل يكن من السهل أف يُزاؿ ُعْسُر استعماؿ 
ىذا اؼبعجم؛ وذلك ألف صف اؼبوجودات ربت تسمياٍت عامٍة وجنسيٍة  
كاف يتطلب معرفة اػبصائص والفروؽ، كاف يتطلب من اؼببلحظات 

، أْي من التاريخ الطبيعي وفبا بعد الطبيعة، ما ىو أكثر فبا ديكن والتعريفات
 آدمي ذلك الزمن أف حيوزه دبراحل.



 61 

ٍب إف األفكار العامة ال ديكن أف تدخل يف النفس من غّب مساعدة 
الكلمات، وال ديكن أف يناؽبا اإلدراؾ من غّب صبل، وىذا ىو أحد 

األفكار واكتساب ما  األسباب يف عجز اغبيواانت عن تكوين مثل ىذه
يتوقف عليها من كماؿ، وإذا ما انتقل قرد من جوزة على أخرى ببل تردد، 
فهل يُػَرى أنو كاف لديو فكرة عامة عن ىذا النوع من الثمر، وأنو يقابل 
مثالو بتينك اعبوزتْب؟ كبل، ال ريب، غّب أف منظر إحدى اعبوزتْب يرد إذل 

ى، وزبًره عيناه، اللتاف ُعدلتا على ذاكرتو من اؼبشاعر ما أخذه عن األخر 
وجٍو ما، ذوقو ابلتعديل الذي يوشك أف يصيبو، وكل فكرٍة عامة ذىنيٌة، 
وال تلبث الفكرة أف تكوف خاصة إذا مازجها شيٌء من اػبياؿ، وإذا 
حاولتم أف ترظبوا يف ذىنكم صورة شجرة على العمـو دل تبلغوا غايتكم 

، فيجب أف تُػَرى، على الرغم منكم، صغّبًة أو كبّبًة، عاريًة أو كثيفًة،  قطُّ
زاىرًة أو قائمًة، وإذا كنتم من اغباؿ ما ال تروف معو فيها غّب ما ىو مشَبٌؾ 
بْب صبيع الشجر، عادت ىذه الصورة ال تشابو شجرًة مطلًقا، وتبصر 
اؼبوجودات اجملردة على ذات الوجو، أو ىي ال تُدرؾ بغّب الكبلـ، ومن 

اؼبثلث يعطيكم عنو فكرًة حقيقية، فمٌب جعلتم لو صورًة ذلك أف تعريف 
يف ذىنكم كاف مثلثًا خاصِّا، ال مثلثًا آَخر، ودل ديكنكم أف ذبتنبوا منحو 
خطوطًا ؿبسوسة أو رظبًا ملواًن؛ ولذا جيب استعماؿ صُبٍَل؛ ولذا جيب 
الكبلـ، لنيل أفكار عامة، وذلك ألف اػبياؿ إذا ما وقف عاد اإلدراؾ ال 

سّب بغّب مساعدة الكبلـ؛ ولذا إذا كاف اؼببدعوف األولوف دل يستطيعوا ي
إطبلؽ أظباء على غّب ما كاف عندىم من أفكار، فإف األظباء األوذل دل 

 تستطع أف تكوف غّب أظباء خاصة.
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ولكن عندما أخذ كبويُّوان اعبدد ينشروف أفكارىم ويُعمموف كلماهتم 
هل اؼببدعْب إذل حصر ىذا النهج بوسائل ال أتصورىا، وجب أف يؤدي ج

ا، ودبا أهنم كثروا أظباء األفراد يف البداءة إذل الغاية،  ضمن حدوٍد ضيقة جدِّ
عن عدـ معرفة األنواع واألجناس، فإهنم جعلوا أنواًعا وأجناًسا قليلًة إذل 
الغاية فيما بعُد، وذلك عن عدـ نظر إذل اؼبوجودات من حيث صبيع 

م من ذبارب ومعارؼ أكثر فبا كانوا يستطيعوف فروقها، وكاف ال بد ؽب
حيازتو، وكاف ال بد ؽبم من مباحث وجهوٍد أكثر فبا كانوا يريدوف ازباذه، 
حٌب يوسعوا نطاؽ التقسيمات إذل مًدى بعيد بدرجة الكفاية، والواقع أنو 
، ويف يومنا أيًضا، أنواٌع جديدة دل ُتبلحظ سابًقا،  إذا ما اكتشفت يف كل يـو

من الرأي أف يُنعم النظر يف مقدار ما كاف قد غاب منها عمَّن ال فإف 
حيكموف يف األمور إال عن أوؿ نظرٍة، ومن غّب الضروري أف يضاؼ إذل 
ىذا كوف األصناؼ االبتدائية وأكثر التصورات عموًما قد غابت عن 

يتصوروف أو يسمعوف كلمات:  -مثبًل  -مبلحظتهم أيًضا، وكيف كانوا 
نػَّْفس واعبوىر والنمط والشكل واغبركة، ما داـ فبلسفتنا الذين اؼبادة وال

يستعملوهنا منذ زمن طويل جدِّا جيدوف مشقًة يف ظباعها أبنفسهم، وما 
دامت األفكار الٍب تربط هبذه الكلمات خاصًة دبا بعد الطبيعة سباًما فبل 

 جيدوف ؽبا نظّبًا يف الطبيعة؟

مس من قضاٌب أف ديسكوا عن وأقف عند ىذه اػبطوات األوذل، وألت
قراءهتم لينظروا يف اخَباع األظباء اؼبادية، أْي يف قسم اللغة الذي ىو 
أسهل ما يوجد، وذلك أنو ال يزاؿ يوجد طريق كبّبٌة تسلك قبل أف يُعًرَّ 
عن صبيع أفكار الناس، وقبل أف تتخذ ىذه األفكار شكبًل اثبًتا يُعرب بو 
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جملتمع، وألتمس من قضاٌب أف يتأملوا فيما عن مقاصد اعبمهور ويؤثر يف ا
واألظباء اجملردة، واؼبضارع  ٕٔجيب من الوقت واؼبعارؼ إلجياد األعداد

وصبيع أزمنة األفعاؿ، واغبروؼ والَباكيب، وربط اعبمل ووجوه القياس، 
وأتليف منطق الكبلـ، وأما أان، وزُبيفِب اؼبصاعب الٍب تتكاثر وأقنع دبا ىو 

من استحالة ظهور اللغات واستقرارىا بوسائل بشريٍة صرفة،  اثبٌت تقريًبا
فأدع ؼبن يريد القياـ بذلك أف يناقش يف ىذه اؼبسألة الصعبة الٍب كانت 
أكثر األمور لزوًما للمجتمع اؼبرتبط يف نظاـ اللغات، أو للغات اؼبخَبعة 

 اؼبرتبطة يف نظاـ اجملتمع.

تمع( فإنو يرى على ومهما يكن من أمر ىذه األصوؿ )اللغات واجمل
األقل، من قلة عناية الطبيعة بتقريب بعض الناس من بعٍض ابحتياجاٍت 
متقابلة وتسهيلها استعماؿ الكبلـ، مقدار قلة إعدادىا ألنسيهم، ومقدار 
قلة ما وضعتو من ذاهتا يف صبيع ما صنعوه إجياًدا ؼبثل روابط االرباد ىذه، 

كوف اإلنساف يف ىذه اغباؿ والواقع أنو يستحيل تصور السببب يف  
االبتدائية حيتاج إذل إنساف آَخر أكثر من احتياج القرد أو الذئب إذل آَخر 
من نوعو، وال تصور السبب يف ضبل اآلَخر على قضاء ىذا االحتياج عند 
افَباضو، وال تصور وجو إمكاف اتفاقهما على الشروط يف ىذه اغباؿ 

وببل انقطاٍع: إنو دل يكن مثل اإلنساف  األخّبة، وأعلم أنو يقاؿ لنا مكررًا،
ابئٌس يف ىذه اغباؿ. فإذا صح ما أعتقد إثباٌب لو من أنو دل يساوره ميٌل أو 
فرصٌة للخروج منها إال بعد قروف كثّبة، كاف ىذا قضية تُرفع على الطبيعة، 

فبل أجد ؽبا معُب أو إهنا ال « ابئس»ال على الذي َجبَػَلْتو ىكذا، وأما كلمة 
 غّب حرماف أليم أو أدل يف اعبسم والروح، وفبا أود أف يُوضح رل يف تعِب
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الواقع ما ديكن أف يكوف نوع البؤس يف شخص حرٍّ يتمتع فؤاده ابلسكوف 
وبدنو ابلصحة، وفبا أسأؿ: أي األمرين، اغبياة اؼبدنية أو الطبيعية، يكوف 

كاد نرى لدى َمن يتمتعوف هبما، وال ن -كما يغدو   -أكثر عدـ احتماؿ 
حولنا غّب أانس يتوجعوف من حياهتم، حٌب إننا نرى أانًسا كثّبين ينتزعوهنا 
ما استطاعوا، وال تكاد القوانْب البشرية واإلؽبية ؾبتمعة تقف ىذا 
َع قطُّ أف مهجيِّا طليًقا دار يف خلده أف  االختبلؿ، وفبا أسأؿ: ىل ظبُِ

قليل زىٍو، يف الناحية مع  -إذف  -يشتكي من اغبياة فقتل نفسو. ولينظر 
الٍب أيٌب البؤس اغبقيقي منها، وعلى العكس ال شيء أشد بؤًسا من 
اإلنساف الوحشي الذي هبرتو اؼبعارؼ وأوجعتو األىواء ابحثًا حوؿ حياٍة 
ـبتلفة عن حياتو، ويظهر أف العناية الرابنية البالغة اغبكمة قضت أبال تنمو 

ستها؛ وذلك لكيبل تكوف زائدًة ثقيلًة اػبصائص اغبائز ؽبا إال يف فرص فبار 
قبل األواف، أو تكوف متأخرًة الغيًة عند االقتضاء، وقد كاف يكمن يف 
الغريزة وحدىا كل ما حيتاج إليو للعيش يف حاؿ الطبيعة، وليس لو يف عقٍل 

 مثقٍف غّب ما حيتاج إليو اجملتمع.

نوع من ويظهر أوؿ وىلٍة أنو دل يكن بْب الناس يف ىذه اغباؿ أي 
الصبلت األدبية، وال واجبات معينة، فيستطيعوا أف يكونوا صاغبْب أو 
طاغبْب، ودل تكن لديهم معايب وال فضائل، ما دل تؤخذ ىذه الكلمات 
ضمن معًُب مادي فُتدَعى معايَب يف الفرد الصفاُت الٍب ديكن أف تضر 

بقائو، بقاءه اػباص، وتُدَعى فضائَل الصفاُت الٍب ديكن أف تساعد على 
فيجب يف ىذه اغباؿ أف يُدَعى األكثر فضيلًة األقل مقاومًة الندفاعات 

قبد أف من  -من غّب أف نبتعد عن اؼبعُب اؼبادي  -الطبيعة، ولكننا 
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اؼبناسب أف نقف اغبكم الذي نستطيع سوقو حوؿ مثل ىذا الوضع، وأف 
ائل أكثر من كبذر مبتسراتنا حٌب يُػْبَحَث، واؼبيزاف يف اليد، عن وجود الفض

اؼبعايب بْب اؼبتمدنْب، أو عن كوف فضائلهم أنفع من عدـ شـؤ معايبهم، 
أو عن كوف تقدـ معارفهم تعويًضا كافًيا من الشرور الٍب أيتوهنا مقابلة 

يف وضع ال  -إصبااًل  -بنسبة اػبّب الذي جيب أف يصنعوه، أو عن كوهنم 
وال خّب يرجونو من يبدوف فيو أعظم سعادة يف عدـ وجود شر خيشونو، 

أحد، من خضوعهم لطاعٍة عامة ومن إلزامهم بنيل كل شيء من أولئك 
 الذين ال يُلزِموف أنفسهم إبعطائهم شيًئا.

كوف اإلنساف طاغبًا   -على اػبصوص  -وَدْعنا ال نستنتج مع ىوبز 
حبكم الطبيعة لكيبل تتمثل فكرة الصبلح؛ وكونو فاسًدا ألنو ال يعرؼ 

و أيىب على أمثالو دائًما خدًما ال يعتقد حقهم يف طلبها، وال الفضيلة، وكون
أنو  -عن ضباقٍة  -كل شيء حيتاج إليو فيتصور   -عن حقٍّ  -كونو يطلب 

مالك صبيع العادل، وقد أصاب ُىوْبز يف مبلحظتو نقص صبيع التعريفات 
اغبديثة للحقوؽ الطبيعية، غّب أف النتائج الٍب استخرجها من تعريفو تدؿ 
على ازباذه ىذا التعريف ضمن معًُب ليس أقل خطأ، وكاف على ىذا 
اؼبؤلف، حْب يًرىن حوؿ اؼببادئ الٍب وضعها، أف يقوؿ: دبا أف حاؿ 
الطبيعة ىي اغباؿ الٍب تكوف فيها العناية ببقائنا أقل ضرِّا ببقاء اآلخرين، 
فإف ىذه اغباؿ كانت أنسب للسلم وأصلح للجنس البشري، والعكس ىو 

قالو سباًما نتيجة قبولو قبواًل غّب مناسب، وكجزٍء من عناية اإلنساف  ما
الوحشي ببقائو، قضاء طائفٍة من األىواء الٍب ىي من عمل اجملتمع والٍب 
، ومن قولو: إف اإلنساف الطاحل ىو ولٌد قويّّ،  جعلت القوانْب أمًرا ضرورايِّ
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ا ما ُأعطي ىذا فما وبقي أف يُػْعَرؼ ىل اإلنساف الوحشي ولٌد قويّّ، وإذ
عليو أف يستنبط؟ وإذا كاف ىذا اإلنساف القوي اتبًعا آلخرين اتَِّباعو ؽبم 
عند ضعفو دل يُوجد تطرٌؼ ال يكوف مذنًبا بو، وليضرب أمو إذا ما أتخرت 
عن إعطائو ثديها، وليخنق أحد إخوتو الصغار إذا ما أزعجو، وليعض ساؽ 

ي ىذه األمور على غّب افَباضْب أٍخ آَخر لو إذا ما أقلقو، فبل تنطو 
متناقضتْب يف حاؿ الطبيعة الٍب يكوف فيها ذلك اإلنساف قوايِّ واتبًعا، 
ويكوف اإلنساف ضعيًفا عندما يكوف اتبًعا، وىو يكوف طليًقا قبل أف يكوف 
، ودل يَػَر ىوبز أف ذات العلة الٍب سبنع اؽبمج من استعماؿ عقلهم ما  قوايِّ

يف الوقت نفسو من سوء استعماؿ خصائصهم كما  يزعم فقهاؤان سبنعهم
يزعم ىوبز نفسو، فبذلك ديكن أف يقاؿ إف اؽبمج ليسوا طاغبْب؛ ألهنم ال 
يعلموف معُب كوهنم صاغبْب؛ ولك ألف سكوف األىواء وجهل العيب مها 

فجهُل العيب أكثر فائدة للواحد من »اللذاف حيوالف دوف صنعهم الشر، 
(، ٍب يوجد ٕ، فصل ٕجوستاف، التاريخ، ابب « )معرفة فضيلة اآلَخر

، وذلك: دبا أف اإلنساف قد ُأعطي ما يُلطف  مبدأ آَخر دل يبصره ُىوبْػُز قطُّ
بو يف بعض األحواؿ قسوة أاننيتو أو رغبتو يف البقاء قبل أف ُتولد ىذه 

فإنو يُعدؿ ما فيو من ضُبيَّا البحث عن ىناءتو بنفوره الفطري  ٖٔالرغبة،
ة نظّبه أبدل، وال أجد ما أخشاه من تناقض بذىايب إذل أف من مشاىد

اإلنساف حائٌز للفضيلة الطبيعية الوحيدة الٍب ال ديكن أف ينكرىا أكثر 
الناس طعًنا يف الفضائل البشرية، وأتكلم عن الرضبة، عن ىذا األمر اؼببلئم 
لؤلشخاص البالغْب من الضعف واؼبعروضْب لكثّب من الشرور كما كبن 

و؛ عن ىذه الفضيلة البالغة من الشموؿ العظيم والنفع العميم لئلنساف علي
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ما تسبق فيو كل أتمل، عن ىذه الفضيلة البالغة من مبلءمة الطبيعة ما 
من غّب  -تصدر معو حٌب عن اغبيواف أحيااًن دالئل ؿبسوسة عليها، وإين 

قوٍؿ عن حناف األمهات على صغارىا، وعن األخطار الٍب تقتحمها 
أقوؿ: إنو يُػَرى يف كل يـو نفور اػبيل من دوس األجساـ  -لتصوهنا منها 

أف مؤلف قصة النحل  -مع طيب اػباطر  -اغبية ربت سنابكها، ويُػَرى 
اؼبثاؿ الذي  اؼبُْلَزـَ أبف يَػْعِرؼ اإلنساف موجوًدا رحيًما حساًسا، خيرج يف

أورده عن ذلك من أسلوبو الفاتر الدقيق ليقدِّـ إلينا صورًة مؤثرة عن 
إنساف سجْب يُبصر يف اػبارج حيوااًن ضاراًي ينزع من حضن أمو طفبًل، 
فيسحق أبنيابو الفتاكة أعضاءه الضعيفة وديزؽ دبخالبو أحشاءه اؼبختلجة، 

ال يهمو شخصيِّا! واي  فيا ؽبوؿ ما يشعر بو شاىد مثل ىذا اغبادث الذي
للجزع الذي يستحوذ عليو عند ىذا اؼبنظر حيث ال يستطيع أف يقـو أبي 

 عوف لؤلـ اؼبغشي عليها، وللطفل اؼبُْسِلم روحو!

وىذا ىو انفعاؿ الطبيعة اػبالص السابق لكل أتمل، وىذه ىي قوة 
َرى  اغبناف الطبيعي الذي دل َيَكْد أفسد األخبلؽ يقضي عليو، وذلك ؼبا يػُ 

كل يوـٍ يف دور سبثيلنا من أانٍس راضبْب ابكْب تعس شقي يزيد آالـ أعدائو 
لو كاف يف مكاف الطاغية، وذلك كسيبل السفاح الكثّب الشفقة ذباه ما دل 
يوجبو من البؤس، أو إسكندر الفّبوسي الذي دل جيرؤ على مشاىدة سبثيل 

ـ، على حْب كاف أية مأساٍة خشية أف يُػَرى وىو يئن مع أندروماؾ وبراي
يسمع غّب راحم صراخ مواطنْب كثّبين يُذحبوف كل يوـٍ وفق أوامره، 

فالطبيعة ُتصرح أبهنا أنعمت على النوع البشري أبرؽ القلوب عند َمن »
 (.ٖٔٔ، ٘ٔ)جوفيناؿ، أىاجي، « يسكب ؽبم عًراٍت.
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 أجل، َشَعَر ماْنِدِفيل جيًدا أبف الناس مع صبيع أخبلقهم دل يكونوا قطُّ 
غّب غيبلٍف لو دل سبُنَّ الطبيعة عليهم ابلرضبة دعًما للعقل، بَػْيَد أنو دل يَػَر 
صدور صبيع الفضائل االجتماعية، الٍب يُنكر وجودىا يف الناس، عن ىذه 
الصفة الوحيدة، والواقع ما اؼبروءة والرضبة واإلنسانية إف دل تكن الرضبة 

؟ حٌب إف ُمطَبَّقًة على الضعفاء أو اؼبذنبْب أو النو  ع البشري على العمـو
نتيجة رأفة اثبتة، مستقرة على  -عند حسن اغبكم  -العطف واللطف 

موضوع خاص، وذلك: ىل تُػَعدُّ الرغبة يف عدـ أتدل الشخص شيًئا آَخر 
غّب الرغبة يف كونو سعيًدا؟ ومٌب صح أف تكوف الرأفة غّب شعوٍر يضعنا يف 

عند اإلنساف الوحشي، انـ مع  مكاف الذي أيدل، غّب شعور غامض حادٍّ 
ضعٍف يف اإلنساف اؼبتمدف، فما ذبلبو ىذه الفكرة إذل حقيقة ما أقوؿ إف دل 
يكن أتييًدا لو؟ والواقع أف الرأفة تشتد بنسبة مطابقة اغبيواف الناظر 
للحيواف اؼبتأدل مطابقًة وثيقة، ومن الواضح حقِّا وجوب كوف ىذه اؼبطابقة 

حد لو، يف حاؿ الطبيعة فبا يف حاؿ التعقل، فالعقُل أكثر إحكاًما، دبا ال 
ىو الذي يُوجُد األاننية، والتأمل ىو الذي يقويها، والعقل ىو الذي يلوي 
اإلنساف على نفسو، ويفصلو عن كل ما ديكن أف يزعجو أو حيزنو، 

إف »والفلسفة ىي الٍب تفرزه، وابلفلسفة يقوؿ سرِّا عند رؤيتو إنسااًن متأؼبًا: 
، وال يوجد غّب أخطار اجملتمع أبسره ما يُقِلق «فاىلك، فأان يف أمافشئت 

الفيلسوؼ يف نومو، أو ينتزعو من فراشو، وديكن أف يذبح إنساٌف ربت 
انفذتو إنسااًن آَخر ببل عقاب، وليس عليو إال أف يضع يديو على أذنيو، 

ل يف وأف يساجل نفسو قليبًل ليمنع الطبيعة الٍب ربركت فيو من أف تتمث
الشخص الذي يُْذَبُح، وال ذبد عند اإلنساف الوحشي ىذا النبوغ العجيب، 
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وذبد اإلنساف الوحشي ُيسِلم نفسو يف كل وقت، وببل روية، إذل أوؿ شعوٍر 
إنساين، وترى الرعاع يتجمعوف يف الفًب واؼبشاجرات والشوارع، وترى 

الذين يفصلوف اإلنساف الفطْب يبتعد عنها، واألوابش ونساء األسواؽ ىم 
 بْب اؼبتنازعْب وحيولوف دوف تذابح ذوي الصبلح.

كوف الرأفة شعورًا طبيعيِّا يعدؿ يف كل فرٍد   -إذف  -ومن الثابت 
نشاط حب الذات، فيساعد على بقاء كل نوع بقاًء متقاببًل، والرأفة ىي 
 الٍب ربملنا، من غّب أتمٍل، على مساعدة َمن نراىم أيؼبوف، والرأفة ىي الٍب
تقـو يف اغباؿ الطبيعية مقاـ القوانْب والعادات والفضيلة، وذلك مع مزيتها 
يف عدـ وجود أحد حياوؿ عصياف صوهتا العذب، والرأفة ىي الٍب تصرؼ  
كل مهجي قويٍّ عن اختطافو من ولٍد ضعيف أو من شائب عاجز قوتو 

صبيع  الذي انلو دبشقة إذا ما أتمل نيلو يف مكاف آَخر، والرأفة توحي إذل
اصنع خّبًا كبو نفسك أبقل شرٍّ »الناس دببدأ الصبلح الطبيعي القائل: 

، وذلك بداًل من اؼببدأ العارل للعدؿ العقلي القائل: «فبكن كبو اآلخرين
، والذي ىو أقل من األوؿ فائدًة «عامل اآلخرين دبا تريد أف يعاملوؾ بو»

 على ما حيتمل، وإف كاف أكثر منو كمااًل.

أنو جيب أف يُبحث يف ىذا الشعور الطبيعي، أكثر فبا يف  واػببلصة:
الًراىْب الدقيقة، عن ذلك النفور الذي حيسو كل إنساف عند صنعو الشر، 
ولو مستقبلِّ عن مبادئ الَببية، ومع أنو يعود على سقراط وَمن ىم على 
شاكلتو أمر اكتساب الفضيلة ابلعقل، فإف اعبنس البشري كاف يزوؿ منذ 

 ل لو توقف بقاؤه على تعقبلت َمن يتألف منهم.زمن طوي
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ودل يكن الناس، الذين ىم مهج أكثر من أف يكونوا أشرارًا وأكثر بو، 
عرضة ؼبنازعات ابلغة اػبطر مع أىواء قليلة النشاط وزاجٍر كثّب النفع، ودبا 
 أنو دل يكن بينهم أي تعامٍل فإهنم دل يعرفوا زىًوا وال اعتبارًا وال احَباًما وال

، وال أي رأي «ماِلك»و« مارل»ازدراًء، ودل يكن عندىم أدىن فكرة عن 
حقيقي عن العدؿ، وإهنم كانوا يعدوف العنف الذي ديكن أف يعانوه شرِّا 
يسهل تبلفيو، ال إىانة جيب العقاب عليها، وإهنم كانوا ال يفكروف حٌب يف 

، وذلك كالكلب الذي يَػعَ  ضُّ اغبجر الذي االنتقاـ ما دل يكن آليِّا وحاالِّ
يُرمى إليو؛ ولذا كاف من النادر حدوث نتائج دامية ؼبنازعاهتم، ما دل تصدُر 
 عن أمر القوت، غّب أنِب أُبصر ما ىو أشدُّ خطًرا، فبقي رل أف أتكلم عنو.

يوجد بْب األىواء الٍب ربرؾ قلب اإلنساف ىًوى ملتهٌب صائل جيعل  
وى ىائٌل يقتحم صبيع األخطار، كل واحد من اعبنسْب ضرورايِّ لآلَخر، ى

ويقلب صبيع العوائق رأًسا على عقب، ويلوح صاغبًا يف صوالتو لتقويض 
اعبنس البشري اؼبَُعد غبفظو، وما حيدث للناس الذين تسلطت عليهم ىذه 
اغبُميا اعباؿبة اعبافية للعذار والعاطلة من االعتداؿ، والٍب تُنازع كل يوـٍ 

 معاشقهم على حساب دمهم؟

أوؿ ما جيب أف يُعَبؼ بو ىو أف األىواء كلما كانت عنيفًة و 
أصبحت القوانْب ضرورية لزجرىا، ولكنك إذا عدوت ما توجبو ىذه 
األىواء بيننا كل يـو من ارتباٍؾ وجرائم، وجدهتا تدؿ على عدـ كفاية 
القوانْب من ىذه الناحية، ومن اغبسن أيًضا أف يُبحث يف ىل نشأت ىذه 

القوانْب نفسها؛ وذلك ألف القوانْب إذا ما استطاعت أف  االرتباكات مع
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ربوؿ دوف ىذه االرتباكات حينئٍذ فإف أقل ما يُنتظر منها منع وقوع شرٍّ ما  
 كاف لُيوجد بغّبىا.

َوْلنبدأ أبف منيِّز بْب األمور األدبية والبدنية يف إحساس اغبب، فالبدين 
ىو تلك الرغبة الٍب ربمل جنًسا على االقَباف جبنس آَخر، واألديب ىو 
الذي يعْب ىذه الرغبة ويقرىا على أمٍر واحد حصًرا، أو ىو الذي دينح 

لواقع أف من ىذا األمر اؼبفضل، على األقل، درجًة ابلغًة من النشاط، وا
السهل أف يُرى كوف أدب اغبب شعورًا مصنوًعا نشأ عن عادة اجملتمع، 
وكونو ُرّوِج من ِقَبل النساء مع كثٍّب من الًراعة والعناية أتييًدا لسلطاهنن، 
وجعبًل للجنس اؼبلَزـ ابلطاعة مسيطًرا، ودبا أف الشعور قائٌم على بعض 

و يف وضٍع يستطيع أف يناؽبا مبادئ للجماؿ واؼبزية ال يكوف اؽبمجي مع
فيو، وعلى مقايسات ال يكوف معها يف وضٍع يستطيع أف يصنعها فيو، فإنو 
جيب أف يكوف يف حكم العدـ تقريًبا ابلنسبة إليو، وذلك دبا أف نفسو دل 
تستطع أف تكوِّف أفكارًا ؾبردة يف الوفاؽ والنسبة، فإف فؤاده ال يتأثر  

ٍب ُتولد من تطبيق ىذه األفكار حٌب كذلك دبشاعر اإلعجاب واغبب ال
من غّب أف ُيشعر هبا، وىو َيْسَمع فقط ما ألقتو الطبيعة فيو من مزاج، ال 

 الذوؽ الذي دل يستطع اكتسابو، فتكوف كل امرأة صاغبًة لو.

والناُس، إذ يقتصروف على اغبب البدين، ويكونوف من السعادة ما 
حساس وتزيد اؼبصاعب فيهم، جيهلوف معو ىذه اؼبُفضبلت الٍب هتيج اإل

جيب أف يكوف شعورىم حبرارة اؼبزاج أقل حدواًث ونشاطًا، ومن ٍبَّ جيب أف 
تكوف اؼبنازعات بينهم أكثر ندرة وأقل قسوة، وما كاف اػبياؿ الذي يفتُّ 
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فينا كثّبًا ليخاطب القلوب الوحشية مطلًقا، فكلّّ ينتظر اندفاع الطبيعة 
ّب خيار ومع لذٍة أعظم من الصولة، فإذا ُقضي هبدوء، وىو يفرغ ؽبا من غ

 الوطر طبدت الرغبة.

كوف اغبب نفسو، كجميع األىواء، دل ينل   -إذف  -وفبا ال ريب فيو 
يف غّب اجملتمع تلك اغبرارة الصائلة الٍب ذبعلو شؤًما على الناس غالًبا، ومن 

قطاع إرواًء موجبات السخرية كثّبًا أيًضا أف يُعرض اؽبمج ُمتذاحبْب ببل ان
لغلة هبيميتهم ؼبخالفة ىذا الرأي للتجربة مباشرة؛ وألف الكرايب، وىم أقل 
الشعوب اؼبوجودة ابتعاًدا عن اغباؿ الطبيعية حٌب اآلف، ىم أكثر الشعوب 
ىدوًءا يف حبهم وأقلهم غّبًة، وإف كانوا يعيشوف يف إقليٍم ؿُبرٍؽ يظهر أنو 

 الدواـ. دينح ىذه األىواء نشاطًا ابلًغا على

وأما من حيث االستقراءات الٍب ديكن الوصوؿ إليها يف كثٍّب من 
أنواع اغبيواف عن الوقائع الٍب تدمي أحواش دجاجنا يف كل وقت، أو الٍب 
تدوي أبصواهتا غاابتنا أايـ الربيعة حينما تتنازع اإلانث، فيجب أف يُبدأ 

وة األجناس النسبية، ابستثناء صبيع األنواع الٍب جعلت الطبيعة بينها، يف ق
عبلقاٍت زبتلف عن الٍب بيننا كما ىو واضح، وىكذا ال يصلح ما بْب 
الديوؾ من عراٍؾ أف يكوف استقراًء للنوع البشري، ففي األنواع الٍب ربسن 
مراعاة النسبة فيها ال يكوف ؽبذه الوقائع أسباٌب غّب ندرة اإلانث ابلقياس 

 أتىب األنثى فيها اقَباب الذكر إذل الذكور، أو الفواصل اؼبانعة الٍب
ابستمرار، وىذا ما يردُّ إذل السبب األوؿ؛ وذلك ألف كل أنثى إذا كانت ال 
تقبل الذكر يف غّب شهرين من السنة، فإف ىذا يَػْعِدؿ نقص عدد اإلانث 
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طبسة أسداس، والواقع أف كبلِّ من اغبالْب ال يُطبق على النوع البشري؛ 
، حيث يزيد عدد اإلانث عل ى عدد الذكور عادًة، وحيث دل يبلحظ قطُّ

حٌب بْب اؽبمج، وجود أوقاٍت معينة لؤلىواء وعدـ اؼبباالة كما بْب 
اغبيواانت األخرى، ٍب إنو أيٌب بْب كثّب من ىذه اغبيواانت، وحْب دخوؿ 
صبيع النوع يف دوٍر من اؽبيجاف، وقٌت ىائٌل للولع الشامل وللضوضاء 

ال عهد بو للنوع البشري الذي ال يكوف اغبب  والفوضى واالعَباؾ، وقتٌ 
عنده دورايِّ على اإلطبلؽ؛ ولذلك ال ينبغي لنا أف نستدؿ من وقائع مثل 
ىذه اغبيواانت غبيازة نساء اتفاؽ ذات األمر لئلنساف يف حاؿ الطبيعة، 
حٌب إنو إذا أمكن استنباط ىذه النتيجة أبصر أف ىذه اؼبنازعات ال تقضي 

ألخرى مطلًقا، فبل يكوف لدينا سبٌب حيفزان إذل التفكّب يف  على األنواع ا
كوهنا أكثر شؤًما على نوعنا، ومن الواضح جدِّا كوهنا تؤدي إذل زبريب يف 
ذلك أيًضا أقل ما تؤدي إليو يف اجملتمع، وال سيما البلداف الٍب تُػَعدُّ 

يف كل يـو الطبائع فيها شيًئا مذكورًا، فتسفر غّبة العشاؽ وانتقاـ األزواج 
عن مبارزات ومقاتل وشر من ذلك، والٍب ال ينفع فيها واجب الوفاء 
األزرل لغّب الزان، والٍب تنشر قوانْب العفاؼ والشرؼ نفسها ضروب 

 الدعارة حبكم الضرورة وتزيد اإلجهاضات.

ولنستنتج كوف اإلنساف الوحشي، وىو يطوؼ يف الغاب عاطبًل من 
رب والرابطة، ومن أي احتياٍج إذل أمثالو، الصناعة والكبلـ واؼبسكن واغب

ومن أية رغبٍة يف اإلضرار هبم، ومن سبييز أي واحٍد منهم فردايِّ على ما 
حيتمل، كوف ىذا اإلنساف الذي ىو ُعرضة لقليل من األىواء والذي يكفي 
نفسو بنفسو، دل يكن عنده غّب اؼبشاعر واؼبعارؼ اػباصة هبذه اغباؿ، 
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ن ليشعر بغّب احتياجاتو اغبقيقية، وأنو دل يكن لينظر إذل ولنستنتج أنو دل يك
غّب ما يعتقد وجود مصلحٍة لو يف رؤيتو، وأف ذكاءه كاف ال يتقدـ أكثر من 
زىوه، فإذا ما قاـ ابكتشاؼ مصادفة كاف أقل من ديكنو نقلو إذل اآلخرين 

يوجد ما داـ دل يعرؼ حٌب أوالده، وكاف كل فنٍّ يزوؿ مع اؼبخَبع، وكاف ال 
تربيٌة وال تقدـ، وكانت األجياؿ تتعاقب على غّب جدوى، وكاف كل جيل 
يسّب من ذات النقطة دائًما، وكانت القروف سبر ضمن بربرية األجياؿ 

 األوذل، وقد أصبح النوع مسنِّا واإلنساف ولًدا.

وإذا كنُت قد أسهبُت كثّبًا يف افَباض ىذه اغباؿ االبتدائية، فلوجود 
كثّبة ومبتسراٍت متأصلة جيب اقتبلعها، والعتقادي وجوب   أضاليل قددية

حبثي حٌب اعبذور، وإثباٌب يف صورٍة صادقة غباؿ الطبيعة مقدار بُعِد 
من أف ينطوي يف ىذه اغباؿ على حقائق  -حٌب الطبيعي  -التفاوت 

 ونفوٍذ يفَبضهما ُكتَّابنا.

كثٌّب يُعدُّ   واغبق أف من السهل أف يُرى بْب الفروؽ الٍب سبيز الناس
طبيعيِّا مع أنو من صنع العادة وصنع أنواع اغبياة الٍب ينتحلها الناس يف 
اجملتمع، وىكذا فإف اؼبزاج اؼبتْب أو القصف، وإف القوة أو الضعف اللذين 
يشقاف منو، يصدراف يف الغالب عن الطراز الشديد أو اؼبخنث الذي ُنشئ 

ي، وُقْل مثل ىذا عن قوى النفس، عليو أكثر فبا عن نظاـ األبداف االبتدائ
فليست الَببية وحدىا ىي الٍب تضع الفرؽ بْب النفوس اؼبثقفة وغّب 
اؼبثقفة، وإمنا تزيد الفرؽ الذي يوجد بْب األوذل بنسبة الثقافة؛ وذلك ألف 
العمبلؽ والقـز يسّباف على ذات الطريق؛ وألف كل خطوٍة يقـو هبا كلّّ 



 54 

ائدة جديدة، والواقع أنو إذا ما قيس تنوع منهما تُنعم على العمبلؽ بف
الَببية العجيب، وأنواع اغبياة الٍب تسود ـبتلف نظم اغباؿ اؼبدنية ببساطة 
اغبياة اغبيوانية والوحشية ومنطيتها حيث يغتذي اعبميع من ذات األطعمة، 
ويعيش على ذات الوجو ويصنع عْب األشياء سباًما، ُأْدِرؾ مقدار ما جيب 

يو االختبلؼ بْب اإلنساف واإلنساف يف حاؿ الطبيعة أقل فبا يف أف يكوف عل
حاؿ اجملتمع، ومقدار التفاوت الطبيعي الذي جيب أف يزيد يف النوع 

 البشري بتفاوت النظاـ.

بَػْيَد أف الطبيعة إذا ما بدأت يف توزيع ىباهتا من احملاابة ما يُػْعزى 
لديها إجحاًفا ابآلخرين  إليها، فأي فائدة يناؿ من ذلك أكثر الناس حظوةً 

يف حاٍؿ من األمور ال يكاد يقوؿ أبي نوٍع من الصبلت بينهم؟ وما نفُع 
اعبماؿ حيث ال يوجُد حبّّ مطلًقا؟ وما نفع الذكاء ألانٍس ال يتكلموف 
مطلًقا؟ وما نفع اغبيلة ألانس ليس لديهم أعماٌؿ مطلًقا؟ وفبا أظبُع تكراره 

الضعفاء، ولكن لُيشرح رل ما يُعُب بكلمة دائًما كوف األقوايء يضطهدوف 
االضطهاد، وُيسيطر بعضهم بعنٍف، ويئن اآلخروف اؼبُعبَّدوف ألىوائهم، 
وذاؾ ما أالحظ بيننا سباًما، ولكنِب ال أرى كيف ديكن ىذا أف يقاؿ عن 

 أانٍس من اؽبمج دل يسهل جعلهم يتصوروف ما نعِب ابلسيطرة والعبودية.

أف يستورل على فواكو اقتطفها إنساٌف آَخر،  َأَجْل، ديكن إنساانً 
وعلى قنيصٍة ذحبها، وعلى كهٍف ازبذه ملجًأ، ولكن كيف ديكنو أف يكوف 
قادرًا على ضبلو على الطاعة؟ وأي قيوٍد للتابعية ديكن أف تكوف بْب أانٍس 
ال ديلكوف شيًئا؟ وإذا ما طُردت من شجرٍة مثبًل أمكنِب أف أذىب إذل 
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ُأوذيُت يف مكاٍف فَمن ذا الذي دينعِب من الذىاب إذل أخرى، وإذا ما 
مكاف آَخر؟ وإذا ما ُوجد إنساٌف أقوى مِب، إنساٌف على شيء من الفساد 
والكسل والقسوة ما حيملِب معو على تدارؾ قوتو يف أثناء بطالتو، وجب 
أف يعـز على عدـ غفولو عِب طرفة عْب، وعلى إمساكي مقيًدا بعناية فائقة 

اء نومو، وذلك خشية أف أفر أو أف أقتلو، أْي أف يلـز بعرض نفسو يف أثن
ـبتارًا ؼبشقٍة أعظم من الٍب يريد اجتناهبا ومن الٍب يريد توجيهها إرلَّ، وإذا 
ما فَػتُػَر حذره اثنيًة بعد صبيع ىذا وحوؿ رأسو لصوت مفاجئ، أوغلت يف 

 الغابة عشرين خطوة، وتكسر قيودي، ولن يراين مدى حياتو.

وإين، من غّب إسهاٍب يف ىذه اعبزئيات على غّب جدوى، أرى 
وجوب بصر كل واحٍد يف كوف روابط العبودية دل تؤلف من غّب اتباع بعض 
الناس لبعٍض اتباًعا متقاببًل، ومن االحتياجات اؼبتبادلة الٍب تصُل ما بينها 

عن فيتعذر استبعاد إنساٍف من غّب سابق وضٍع لو يف حاؿ َمن ال يستغِب 
آَخر، أي وضٍع ال يوجد يف حاؿ الطبيعة حيث يكوف كل واحٍد سيد 

 نفسو، وال يكوف لقانوف األقوى أي عمل.

وإين، بعد أف أثبت أف التفاوت ال يكاد ُيشعر بو يف حاؿ الطبيعة، 
وأف نفوذه فيها يكوف صفًرا تقريًبا، بقي عليَّ أف أبْب أصلو وتقدمو يف 

 تعاقًبا.نشوء الروح البشرية نشوًءا م

وإين، بعد أف بيَّنت أف الكماؿ والفضائل االجتماعية وغّبىا من 
اؼبزااي الٍب تكوف كامنة يف اإلنساف الفطري، ال تستطيع أف تنمو من تلقاء 
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نفسها، وأهنا كانت ربتاج لوقوع ىذا إذل تضافر عوامل كثّبة غريبٍة تضافرًا 
بدوهنا يف حالو عرضيِّا، فكاف ديكن أال تظهر، وكاف اإلنساف يظل 

االبتدائية إذل األبد، بقي عليَّ أف أنعم النظر فأقرب بْب ـبتلف اؼبصادفات 
الٍب استطاعت أف تكمل العقل البشري إبفساد النوع، وأف ربوؿ اإلنساف 
إذل شرير جيعلو اجتماعيِّا، وأف ذبلب اإلنساف والعادَل يف هناية األمر، ومنذ 

 مها فيها.زمٍن بعيد، إذل النقطة الٍب نرا

ودبا أف من اؼبمكن أف تكوف اغبوادث الٍب أصفها قد وقعت على 
وجوٍه ـبتلفة، فإنِب أعَبؼ أبنو ليس لدي غّب الفرضيات ما ُأعْب بو 
خياري، بَػْيَد أف فرضياٍت كهذه تصبح أسبااًب عندما تكوف أرجح ما ديكن 

، ومع استنباطو من طبيعة األمور، والوسائل الوحيدة الكتشاؼ اغبقيقة
ذلك فإف النتائج الٍب أريد استخراجها ليست فرضيًة، ما تعذر وضع أية 
نظرية أخرى، بناء على اؼببادئ الٍب أقررىا، ال سبدين بذات النتائج وال 

 أستطيع أف أستنبطها منها.

وىذا يُغنيِب عن جعل أتمبلٌب شاملة لؤلسلوب الذي يُعوض بو مرور 
ث، وللقدرة العجيبة يف العلل التافهة الزمن من قلة احتماؿ وقوع اغبواد

عند أتثّبىا ببل مهل، ولتعذر نقض بعض االفَباضات من انحية، وإف كنا 
درجة ثبوت الوقائع، ولكونو  -من انحية أخرى  -ال نستطيع أف نعطيها 

يدخل ضمن نطاؽ التاريخ، لدى وجوده، وعندما يظهر من الوقائع أمراف 
ما بسلسلٍة من الوقائع اؼبتوسطة اجملهولة أو على أهنما حقيقياف فّببط بينه

اؼبفَبض أهنا كذلك، أف دينح الوقائع الٍب تربط بينهما، ولكونو يدخل 
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ضمن نطاؽ الفلسفة، عند سكوت التاريخ، أف تعْب الوقائع اؼبماثلة الٍب 
ديكن أف تربط بينهما، ٍب لكوف اؼبشاهبة يف موضوع اغبوادث، ترد الوقائع 

ا من األصناؼ اؼبختلفة أكثر فبا يتصور، ويكفيِب إذل عدد غّب قل يل جدِّ
أف أدع ىذه األمور لتقدير قضاٌب، وأف أزبذ من الَبتيب ما ال حيتاج معو 

 القارئ العامي إذل تدبرىا.
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 القسي الثاني

كاف ىؤالء األوالد اؼبساكْب يقولوف: ىذا الكلب رل، »
اغتصاب وىنالك مكاين ربت الشمس، وذلك ىو بدء 

 «صبيع األرض وصورتو.

 53–5بسكاه، األفكار، القسي األوه، وادة 

كاف مؤسس اجملتمع اؼبدين اغبقيقي ىو اإلنساف األوؿ الذي سور 
، وقد وجد من البسطاء َمن يصدقونو، «ىي رل»أرًضا، فرأى أف يقوؿ: 

فكاف مؤسس اجملتمع اؼبدين اغبقيقي، وما أكثر ما صاف النوع البشري من 
جرائم وحروب وقتل وبؤس وىوٍؿ ذلك الذي خلع األواتد ومؤل اػبندؽ 

احذروا ظباع ىذا الدجاؿ، فاؽببلؾ يُكَتُب لكم إذا نسيتم أف »وىو يقوؿ: 
ولكن يوجد ما يدؿ  «! الثمرات للجميع، وأف األرض ليست ملًكا ألحد

كثّبًا على كوف األشياء قد بلغت إذ ذاؾ درجًة عادت ال تستطيع البقاء 
معها كما كانت؛ وذلك ألف فكرة التملك، إذ كانت اتبعًة لكثّبة من 
الفكر السابقة الٍب دل تستطع أف تنشأ إال ابلتتابع، دل تكوَّف دفعة واحدة 
يف نفس اإلنساف، فوجب أف يقع تقدُّـ كثّب وأف يتم كثٌّب من الصناعة 

اغبد األخّب واؼبعارؼ، وأف يُنقل ىذا ويُزاد بْب جيٍل وجيل قبل بلوغ ىذا 
من حاؿ الطبيعة؛ ولنتناوؿ األمور من عٍل إذف، ولنحاوؿ أف قبمع ربت 

 وجهة نظٍر تعاقب اغبوادث واؼبعارؼ ذلك يف نظامها األكثر طبيعيًة.
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وكاف أوؿ إحساٍس يف اإلنساف شعوره بوجوده، وكاف أوؿ اعتناٍء يف 
صبيع ما حيتاج  اإلنساف اىتمامو ببقائو، وكانت إنتاجات األرض تُقدِّـ إليو

إليو، وكانت الغريزة ربملو على استعماؿ ىذا، وكاف اعبوع وغّبه من 
الشهوات يشعره دبختلف أساليب البقاء مناوبًة، فكاف يوجد يف ىذا ما 
يدعوه إذل إدامة نوعو، ودبا أف ىذا اؼبيل األعمى عاٍر من كل شعوٍر قليب، 

إذا ما ُقضي الوطر عاد فإنو كاف ال ُيسفر عن غّب عمٍل حيواين خالص، ف
اعبنساف ال يتعارفاف، وعاد الولد ال يكوف لؤلـ شيًئا مذكورًا عندما يستطيع 

 االستغناء عنها.

ىذا ما كاف عليو حاؿ اإلنساف الناشئ، وىذا ىو عيش اإلنساف 
اؼبقصور يف أوؿ األمر على اإلحساسات اػبالصة، والذي ال يكاد يستفيد 

يو، والذي يبعد من التفكّب يف انتزاع شيٍء من ىبات تعرضها الطبيعة عل
منها، ولكن اؼبصاعب ال تلبث أف تظهر، فيجب التغلب عليها، فارتفاع 
األشجار الذي كاف دينعو من الوصوؿ إذل شبراهتا، وتسابق اغبيواانت الٍب  
كانت رباوؿ األكل منها، وضراء اغبيواانت الٍب كانت ترغب فيها حفظًا 

ربملو على تعود التمرينات الرايضية، فوجب أف يكوف  غبياهتا، أموٌر كانت
نشيطًا سريع العدِو قوايِّ يف القتاؿ، ودل تُعتم األسلحة الطبيعية، الٍب ىي من 
غصوف الشجر ومن اغبجارة، أف أصبحت قبضتو، وقد تعلَّم اقتحاـ عوائق 
الطبيعة، ومكافحة اغبيواانت األخرى عند الضرورة، ومنازعة الناس 

 ن قوتو، أو تعويض نفسو فبا كاف قد ُأجًر على تركو لؤلقوى.اآلخري
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وقد زادت مشاؽُّ الناس بنسبة تكاثر النوع البشري، وال بد من أف 
يكوف اختبلؼ األرضْب واألقاليم والفصوؿ قد جعل فروًقا يف طراز 
حياهتم، وقد تطلبت سنوف عقيمٌة وفصوؿ شتاء طويلٌة قاسية وفصوؿ 

َباؾ صيٍف ؿبرقٌة أتٌب عل ى كل شيء صناعة جديدة منهم، وقد اخَبعوا الشِّ
 ، والصنانّب على شواطئ البحر وضفاؼ األهنار وأصبحوا َعرًَكا )صبع عركيٍّ
وىو صياد السمك.( وأكلة ظبٍك، وقد صنعوا أقواًسا وسهاًما يف الغاابت 
وصاروا صيادين وؿباربْب، وقد ألبسوا أنفسهم يف البلداف الباردة جلود 

انت الٍب كانوا يذحبوهنا، وما كاف من صاعقٍة أو بركاف أو مصادفٍة اغبيوا
مباركة دؽبم على النار الٍب ىي وسيلٌة جديدٌة ضد شدة الشتاء، فتعلموا 
حفظ ىذا العنصر، ٍب إجياده اثنيًة، ٍب إعدادىم بو ما كانوا يلتهمونو نيًئا 

.  من اللحـو

سو، ومن بعضها وما كاف من تطبيق ـبتلف اؼبوجودات اؼبكرر لنف
لبعٍض، أوجد يف نفس اإلنساف، حبكم الطبيعة، إدراًكا لبعض الصبلت، 
وقد أوجبت ىذه الصبلت، الٍب نعًرِّ عنها بكلمات الكبّب والصغّب، 
والقوي والضعيف، والسريع والبطيء، واعبباف واعبسور، وما إليها من 

يفكر فيها تقريًبا. األفكار اؼبماثلة اؼبقابل بينها عند اغباجة، ومن غّب أف 
يف اإلنساف نوًعا من التأمل، وإف شئت فُقْل: حذرًا آليِّا يدلو على أكثر 

 االحتياطات ضرورًة لسبلمتو.

وقد زادت اؼبعارؼ اعبديدة الٍب صدرت عن ىذا النشوء أفضليتو 
على اغبيواانت األخرى جبعلو شاعًرا هبا، فتمرَّف على نصب أشراٍؾ ؽبا، 
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قة، وغدا مالك بعضها ونقمًة على بعضها اآلَخر مع وخادعها أبلف طري
الزمن، وإف كاف كثٌّب منها يفوقو سرعة عدٍو أو قوة عراٍؾ بْب ما يقدر أف 
خيدمو أو يضره، وىكذا فإف أوؿ نظرٍة ألقاىا على نفسو أدت إذل أوؿ 
حركة زىو فيو، وىكذا فإنو دل يكد يعرؼ أف دييِّز بْب اؼبراتب وأف يتأمل يف 

 ذل اػباصة بنوعو، حٌب أعد السبل من بعيد الدعاء األفضلية كفرد.األو 

ومع أف أمثالو دل يكونوا ذباىو مثلهم ذباىنا، ودل خيالطهم أكثر من 
، فإهنم دل يغيبوا عن نطاؽ مبلحظاتو، وما   ـبالطتو اغبيواانت األخرى قطُّ

، وبْب كاف من مطابقات استطاع الزماف أف حيملو على االنتباه إليها بينهم
نفسو وأنثاه، جعلو حيكم يف أمر اآلَخرين الذين دل يرىم، وىو إذ أبصر 
سلوكهم صبيًعا كما كاف يصنع يف مثل ىذه األحواؿ، انتهى إذل النتيجة 
القائلة إف طراز تفكّبىم وشعورىم يطابق ما عنده، وقد حفزتو ىذه اغبقيقة 

سرع من أي علم اؼبهمة الراسخة يف ذىنو إذل اتباعو، عن حدس أصدؽ وأ
 منطق، أحسن قواعد السلوؾ الٍب راعاىا كبوىم يف سبيل سبلمتو وفائدتو.

وقد علم من التجربة أف حب الرفاىية ىو الدافع الوحيد ألعماؿ 
البشر، فوجد نفسو يف حاؿ دييِّز فيها الفرص النادرة الٍب ذبعلو اؼبصلحة 

، والفرص الٍب ىي على مساعدة أمثالو -كما جيب   -اؼبشَبكة يعتمد فيها 
أكثر ندرة أيًضا يف ضبل اؼبزاضبة إايه على اغبذر منهم كما جيب، ففي اغباؿ 

 -نوًعا ما  -األوذل كاف يتحد معهم ضمن قطيٍع، أو ضمن شركٍة طليقة 
ال تلـز أحًدا، وال تدـو أكثر من دواـ االحتياج الذي أدى إذل أتليفها، ويف 

عن منافعو اػباصة، وذلك عن قسر إذا اغباؿ الثانية كاف كل واحٍد يبحث 
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ما أبصر نفسو قوايِّ بدرجة الكفاية، أو عن حيلٍة وحذٍؽ إذا ما َشَعر أبنو 
 األضعف.

ومن ٍبَّ ترى كيف استطاع الناس أف ينالوا، من غّب أف يدروا، فكرًة 
غليظة من االلتزامات اؼبتقابلة وفوائد القياـ هبا، ولكن دبقدار ما ديكن أف 

اؼبصلحة اغباضرة الظاىرة؛ وذلك ألهنم ال عهد ؽبم ابلبصر يف  تقتضيو
العواقب، فكانوا بعيدين من االكَباث ؼبستقبل بعيد، ودل يكونوا ليفكروا 
حٌب يف الغد، فإذا ما وجب نيل وعٍل شعر كل واحٍد بوجوب التزامو مكانو 
 ـبلًصا، ولكن إذا مر أرنب ضمن متناوؿ أحدىم دل يشك يف كونو يتعقبو
من غّب تردد، فإذا فاز بقنيصتو دل يُباِؿ كثّبًا يف كوف رفقائو خيطئوف 

 طريدهتم.

ومن السهل إدراؾ كوف مثل ىذه اؼبخالطة دل يتطلب لغًة أدؽ من 
لغة الغرابف والقردة الٍب تتجمع على ذلك النمط تقريًبا، فما كاف من 

ب أف أصوات عددية اؼبفاصل ومن حركاٍت كثّبة وصرخاٍت تقليدية وج
ّّ زمًنا طويبًل، وإذل ذلك ُيضاُؼ يف كل بلٍد  يكوف قد أتلَّف منو لساٌف عا
بعض أصواٍت اتفاقية ذات مفاصل ليس من السهل كثّبًا إيضاح نظامها  
كما قلُت آنًفا فحدثت لغاٌت خاصة، ولكن غليظة انقصة، كالٍب توجد 

 بْب بعض األمم الوحشية يف الوقت اغباضر.

ا كبّبًا من القروف، مأخوًذا ابلزمن الذي دير وأجوب كسهٍم عددً 
وبكثرة األمور الٍب عليَّ أف أتكلم عنها، وبتقدـ األمور غّب احملسوس تقريًبا 
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يف أوائلها؛ وذلك ألف اغبوادث كلما كانت بطيئًة يف تعاقبها ُوِصفت 
 بسرعة.

ـٍ آَخر  وذلك التقدـ يف أوائل األمور مكَّن اإلنساف من القياـ بتقدُّ
سرع من ذلك، وكلما تنورت النفوس تكاملت الصناعة، ولسرعاف ما أب

انقطع اإلنساف عن النـو ربت أوؿ شجرة، أو االنزواء يف كهوؼ، فقد 
اْخَُبعت أنواٌع من الفئوس اغبجرية القاسية اغبادة، واستخدمت يف قطع 
اغبطب، وحفر األرض، وصنع أكواخ من غصوف رُئي طليها ابلطْب 

ك كاف دور أوؿ انقبلٍب أسفر عن أتليف اأُلسر والتفريق والوحل، وىنال
بينها، وعن ازباذ ضرب من اؼبُلك نشأ عنو كثٌّب من اػبضاـ والعراؾ، ودبا 

 -كما يلوح   -أف األكثر قوًة، مع ذلك، ىم أوؿ َمن أنشئوا ألنفسهم 
مساكن كانوا يشعروف بقدرهتم على الدفاع عنها، فإف ىذا حيمل على 

ف الضعفاء وجدوا أنو أقصر وأضمن ؽبم أف يقلدوا األقوايء من االعتقاد أب
أف حياولوا طردىم من منازؽبم، وأما أولئك الذين كانت لديهم أكواٌخ، فإنو 
دل يكن لينبغي ألحٍد أف حياوؿ وضع يده على كوخ جاره، وذلك عن كونو 

ء غّب خاصٍّ بو أقل من كونو غّب انفع لو، وعن كونو ال يستطيع االستيبل
 عليو من غّب أف يُعرِّض نفسو ؼبقاتلة اأُلْسرة الٍب تشغلو قتااًل شديًدا.

وكاف أوؿ نشوء يف الفؤاد نتيجة وضٍع جديد جامع يف منزٍؿ مشَبٍؾ 
بْب األزواج والنساء واآلابء واألوالد، وقد أدت عادة العيش مًعا عن ظهور 

غبب األبوي، أرؽ ما يُعرؼ عن الناس من اؼبشاعر، أْي اغبب الزوجي وا
وقد أصبحت كل أسرٍة ؾبتمًعا صغّبًا ابلغ االرباد لكوف اغبرية والوداد 
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اؼبتبادؿ كاان الرابطتْب الوحيدتْب، وىنالك قاـ أوؿ اختبلٍؼ يف طراز حياة 
اعبنسْب اللذين دل يكن ؽبما غّب طراٍز واحٍد حٌب ذلك اغبْب، فصار النساء 

كوخ واألوالد، على حْب كاف الرجل أكثر قعوًدا وتعوَّدف احملافظة على ال
يذىب للبحث عن الطعاـ اؼبشَبؾ، وبدأ اعبنساف يفقداف شيًئا من 
توحشهما وشدهتما عن حياٍة أكثر ليًنا، ولكن كل واحد إذا صار أقل 
صبلًحا ؼبكافحة اغبيواانت الوحشية على انفراد غدا أسهل على اإلنساف، 

 .ابؼبقابلة، أف يتجمع ؼبقاومتها مشَبًكا

والناس يف ىذه اغباؿ اعبديدة، إذ سبتعوا بفراٍغ عظيم جدِّا، مع حياٍة 
ا، وأدواٍت كانوا قد اخَبعوىا  بسيطة منفردة واحتياجات ؿبدودة جدِّ
لقضاء ىذه اغباجات، ازبذوا ىذه اغبياة نيبًل ألنواع كثّبة من الرفاىية ال 

ن غّب أف عهد آلابئهم هبا، فكاف ىذا أوؿ نٍّب فرضوه على أنفسهم م
يفكروا فيو، وأوؿ منبٍع للشرور أعدوه لذراريهم؛ وذلك ألنك إذا عدوت 
استمرارىم على التخنث بداًن وروًحا ىكذا، وكوف ىذه الرفاىة فقدت 
صبيع لذاهتا عن عادٍة، وأهنا ربولت منحطًة إذل احتياجاٍت حقيقية، وجدت 

اف شقيِّا بضياعها فقدىا أشد قسوًة فبا يف حيازهتا من حبلوة، فيكوف اإلنس
 من غّب أف يكوف سعيًدا حبيازهتا.

وىنا ديكن أف يُبصر أحسن من ذلك كيف أف عادة الكبلـ قامت أو  
 -كمَلْت يف صميم كل أسرة على وجٍو غّب ؿبسوس، وديكن أف يفَبض 

كيف استطاع ـبتلف العلل اػباصة توسيع اللغة وتعجيل نشوئها   -أيًضا 
الطوفاانت والزالزؿ ما أدى إذل إحاطة بقاٍع جبعلها أكثر لزوًما، ومن 
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مسكونٍة ابؼبياه أو ابؽبوات، ومن االنقبلابت يف الكرة األرضية ما أدى إذل 
اقتطاع أجزاء من القارة وفصلها عنها ؿبولة إذل جزائر، وفبا يُرى بْب الناس 
الذين تدانوا على ىذا الوجو واضطروا إذل العيش مًعا وجوب تكوُّف ؽبجٍة 

كة أكثر فبا بْب َمن كانوا يتيهوف يف غاابت القارة، وىكذا فإف من مشَب 
ا أف يكوف اعبزريوف قد ضبلوا إلينا عادة الكبلـ بعد أوؿ  احملتمل جدِّ

ا  أف يكوف اجملتمع  -على األقل  -ؿباولتهم للمبلحة، وإف من احملتمل جدِّ
 واللغات قد ُوِلدا يف اعبزر وكمبل فيها قبل أف يُعرفا يف القارة.

ويبدأ كل شيء بتغيّب منظره، ودبا أف الناس اتىوا يف الغاب حٌب 
اآلف، ودبا أهنم ازبذوا قاعدة أكثر ثبااًت، تدانوا ببطء وذبمعوا زُمًرا ٍب ألفوا 

ا، ال أبنظمة وقوانْب، بل بطراز يف كل بقعة أمة خاصة متحدة طبائع وأخبلقً 
واحد من اغبياة الغذائية وبتأثّب اإلقليم العاـ. وأخّبًا، دل يفت اعبوار الدائم 
أف يُوجد ارتباطًا بْب ـبتلف اأُلَسر، ويسكن شباٌب من اعبنسْب أكواًخا 
ؾباورة، وأسفر اػببلط العابر الذي تقتضيو الطبيعة من فوره عن خبلٍط 

بلوة، وىو أكثر دواًما دبعاشرة متبادلة، ويتعود النظر يف آَخر ليس أقل ح
ـبتلف اؼبوضوعات وعمل مقايساٍت، وُتكتسب على وجو غّب ؿبسوس 
أفكاٌر عن اؼبزية واعبماؿ تنتج مشاعر عن األفضلية، وعاد ال ديكن 
االستغناء عن االجتماع ابستمراٍر وصواًل إذل االجتماع، وينساب يف النفس 

عم، ويتحوؿ إذل ىياٍج صائل عند أقل اعَباض، وتستيقظ شعوٌر رقيق ان
الغّبة مع اغبب، ويفوز اػببلؼ، وُيضحى ابلدـ البشري يف سبيل ألطف 

 األىواء.
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وكلما تعاقبت األفكار واؼبشاعر، وربرؾ الفؤاد والذكاء داـو اعبنس 
البشري على التأنس واتسع مدى الروابط ووثقت الصبلت، ويتعود 

األكواخ أو حوؿ دوحة )الشجرة العظيمة اؼبتسعة(، ويصبح االجتماع أماـ 
الغناء والرقص وأوالد الغراـ والفراغ اغبقيقيوف مدار تسلية، وإف شئت 
فُقْل مدار اعتناء رجاٍؿ ونساٍء من ذوي البطالة واالحتشاد، وقد بدأ كلّّ 
ينظر إذل اآلخرين ويريد أف يُنظر إليو بدوره، وىكذا كاف للتقدير العاـ 
قيمة، فأصبح َمْن يُغِب أو يرقص أحسن من غّبه، ومن ىو أعظم صبااًل، 
أو قوًة، أو مهارًة، أو فصاحًة، من سواه أكثر اعتبارًا، وكاف ىذا أوؿ 
خطوٍة كبو التفاوت وكبو العيب يف وقت واحد، وقد نشأ الزىو واالزدراء 

من انحية  عن ىذه األفضليات األوذل من انحية، ونشأ اغبياُء واغبسد عنها
أخرى، وما أوجبتو ىذه اػبمائر اعبديدة من اختماٍر أسفر يف هناية األمر 

 عن مركبات شؤـٍ على السعادة وصفاء القلب.

بتقدير بعضهم بعًضا مبادلًة، ودل تكد فكرة  ودل يكد الناس يبدءوف
االعتبار تتكوف يف نفوسهم، حٌب زعم كلّّ وجوَد حقٍّ لو يف ذلك، وصار 
يتعذر إنكار ذلك على أحٍد من غّب عقاب، ومن ىناؾ أنشئ أوؿ 
واجبات األدب حٌب بْب اؽبمج، ومن ىناؾ صار كل خطٍأ إىانًة؛ وذلك 

ي ينشأ عن اإلىانة ازدراًء لشخصو أشد ألف اؼبهاف كاف يرى يف الشر الذ
إيبلًما من الشر نفسو غالًبا، وىكذا إذ كاف كل واحد جيازي على االزدراء 
اؼبوجو إليو بنسبة ما يقدر فإف االنتقامات أصبحت ىائلًة، وصار الناس 
ُقساًة سفاحْب، وىذه ىي الدرجة الٍب انتهى إليها ابلضبط معظم الشعوب 

مرىا، وإنو ؼبا وقع من عدـ التمييز بْب األفكار بدرجة الوحشية الٍب نعلم أ
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الكفاية، ومن عدـ مبلحظة مقدار ما كاف من ابتعاد ىذه الشعوب عن 
اغباؿ الطبيعية األوذل، أسرع كثٌّب يف استنتاجو كوف اإلنساف قاسًيا حبكم 
الطبيعة فيحتاج إذل ضابطٍة إلالنتو، وبينا ال ذبد ما ىو ألطف منو يف حالو 

فطرية، عندما تضعو الطبيعة على أبعاد متساوية من غباوة الوحوش ال
وبصائر اإلنساف اؼبتمدف اؼبشئومة، ويكوف مقصورًا ابلغريزة والعقل على 
ضماف نفسو من السوء الذي يهدده، تراه مزدجًرا ابلرأفة الطبيعية عن 
 إساءة أحٍد من تلقاء نفسو، وذلك من غّب أف حُيمل عليو بشيء، حٌب بعد

ال »أف يكوف قد تلقاه، واألمر ىو كما جاء يف مبدأ اغبكيم لوؾ القائل: 
 «ديكن أف توجد إىانٌة حيث ال يوجد سبلك.

بَػْيَد أنو جيب أف يبلحظ أف اجملتمع اؼببدوء والصبلت الٍب أقيمت بْب 
الناس كاان يتطلباف فيهم صفاٍت زبتلف عن الصفات الٍب حازوىا من 

أدب السلوؾ إذ أخذ يتسرب يف األعماؿ البشرية، نظامهم االبتدائي، وأف 
وأف كل واحٍد قبل القوانْب إذ كاف القاضي الوحيد واؼبنتقم عن اإلىاانت 
الٍب يكوف قد تلقاىا، فإف الصبلح اؼببلئم للحالة الطبيعية اػبالصة عاد ال 
يبلئم اجملتمع الناشئ، وأنو وجب أف تصبح العقوابت أكثر شدة كلما 

ىانة أكثر شيوًعا، وصار اػبوؼ من االنتقاـ يقـو مقاـ صارت فرص اإل
الرادع القانوين، وىكذا فإف الناس وإف صاروا أقل صًرًا ونقصت رأفتهم 
الطبيعية بعض الشيء، وجب أف يكوف ىذا الدور، الذي ىو دور نشوء 
اؼبواىب البشرية، أسعد األدوار وأكثرىا دواًما ؼبا يبدو وسطًا بْب ببلدة 

البتدائية ونشاط أاننيتنا النزؽ، وكلما أنعم النظر يف ذلك وجدت اغبالة ا
فكاف ال ينبغي لو  ٔىذه اغباؿ أقل عرضة لبلنقبلابت، وأصلح لئلنساف،
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أف خيرج منها إال عن مصادفة مشئومة كاف جيب أال تقع القتضاء اؼبصلحة 
، العامة ذلك، ويلوح أف مثاؿ الوحوش، الذين ُوِجد معظمهم يف ىذه اغباؿ

يؤدي كوف اعبنس الشري قد ُخلق ليبقى فيها على الدواـ، وكوف كل تقدـٍ 
 حدث بعد ذلك خطوًة كبو الكماؿ يف الظاىر، وكبو َىَرـ النوع يف اغبقيقة.

والناس ما رضوا عن أكواخهم اػبلوية، وما اقتصروا على خرز ثياهبم 
بدهنم اعبلدية بشوؾ أو َحَسك، وما ازينوا بريٍش وصدٍؼ، وما نقشوا 

دبختلف األلواف، وما أصلحوا سهامهم وأقواسهم أو زخرفوىا، وما شذبوا 
 حبجارٍة حادٍة زوارؽ صيٍد، أو بعض اآلالت اؼبوسيقية الغليظة.

واػببلصة: أف الناس ما تعاطوا أعمااًل يستطيع الفرد أف يصنعها، وما 
حاء صاغبْب ازبذوا فنواًن ال ربتاج إذل تضافر أيٍد كثّبة، عاشوا أحرارًا أص

سعداء ما استطاعوا أف يكونوا كذلك بطبيعتهم، وما استمروا على التمتع 
فيما بينهم أبلطاؼ معاشرٍة مستقلة، ولكن اإلنساف منذ احتياجو إذل معونة 
إنساف آَخر، منذ رئي أف اؼبفيد لواحٍد أف يكوف ذا مؤٍف الثنْب، زالت 

، وربولت الغاابت اؼبساواة عنده وانتحل التملك وصار العمل ضرورايِّ 
الواسعة إذل حقوؿ ابظبة وجب أف تُروى بعرؽ الناس، فلم تلبث أف رُئي 

 فيها نشوء العبودية والبؤس ومنوىا مع الغبلت.

وكاف التعدين والزراعة ذينك الفنػَّْْبِ اللذين أدى اكتشافهما إذل ىذا 
أف االنقبلب الكبّب، وعند الشاعر أف الذىب والفضة، وعند الفليسوؼ 

اَن الناس وأىلكا النوع البشري، وقد كاف   اغبديد والقمح، مها اللذاف مدَّ
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كلّّ منهما ؾبهواًل لدى وحوش أمريكا، فبقوا كما ىم عليو ؽبذا السبب، 
ما زاولت أحد  -كما يلوح   -حٌب إف الشعوب األخرى ظلت من الًرابرة 

أف أورواب   ذينك الفنْب دوف اآلخر، ومن أوجو األسباب على ما حيتمل يف
أثبت وأرقى حضارًة من بقية العادل، ىو كوهنا  -إف دل يكن قببًل  -كانت 

 أكثر فيًضا ابغبديد وخصًبا ابلبُػرِّ.

ومن الصعب أف يُفَبض كيف انتهى الناس إذل معرفة اغبديد 
واستعمالو؛ وذلك ألف فبا يتعذر اعتقاده كوهنم تصوروا من تلقاء أنفسهم 

اؼبنجم، وأف يقوموا يف سبيلو إبعدادات ال بد  استخراج ىذه اؼبادة من
منها صهًرا ؽبا قبل أف يعرفوا ما ينشأ عن ذلك، وأقل من ىذا أف يعزى 
، ما دامت اؼبناجم ال  ىذا االكتشاؼ من انحيٍة أخرى إذل حريٍق عرضيٍّ

  -تكوف يف غّب األماكن اعبديبة اػبالية من الشجر والنبات، فكأف الطبيعة 
ازبذت من االحتياطات ما زُبفي معو ىذا السر اؼبقدس  قد -كما يظهر 

غّب حاٍؿ عجيٍب لًركاٍف يقذؼ مواد جيب أف  -إذف  -عنا، ودل يَػْبَق 
تُفَبض ؽبم ُجرأٌة وبصّبٌة للقياـ هبذا العمل الشاؽ، وأف يبلحظ من بعيٍد ما 

ٍة ديكن أف ينالوه من الفرائد، وىذا ما ال يبلئم غّب نفوٍس كانت أكثر فبارس
 من الٍب دل يتفق ؽبا مراس.

وأما الزراعة فإف مبدأىا ُعِرؼ قبل أف سُبارس بزمن طويل، وليس من 
اؼبمكن أال يكوف الناس، اؼبنهمكوف ببل انقطاع يف تناوؿ طعامهم من 
الشجر والنبات، قد َعنَّت ؽبم بسرعٍة فكرة الطرؽ الٍب تتخذىا الطبيعة 

جح أف تكوف صناعتهم قد ربوَّلت أخّبًا لتكثّب النبااتت، بَػْيَد أف من الرا
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ا من ىذه الناحية، وذلك إما عن كوف الشجر مع صيد الًرِّ والبحر قد  جدِّ
جهزىم بغذائهم، فلم يكن ليحتاج إذل عنايتهم، وإما عن جهلهم استعماؿ 
القمح، وإما عن عدـ وجود آالت لفبلحتو، وإما عن عدـ بصٍر يف 

وجود وسائل ؼبنع اآلخرين من اغتصاب  االحتياج القادـ، وإما عن عدـ
ا أمكن االعتقاد أبهنم بدءوا يزرعوف  شبرة عملهم، وىم ؼبا أصبحوا أكثر جدِّ
حبجارٍة حادة وعصى مذربة بعض البقوؿ واعبذور حوؿ أكواخهم، وذلك 
قبل أف يعرفوا إعداد القمح، وأف يكوف عندىم من اآلالت ما يزرعونو بو 

لتعاطي ىذا العمل  -من غّب أف حُيسب  وذلك -على مقادير عظيمة 
وبذر األرضْب، وجوب توطْب النفس على خسراف بعض الشيء يف البداءة  
كسًبا للكثّب فيما بعُد، أْي القياـ أبمر بعيٍد كل البعد عن ذىنية اإلنساف 
الوحشي الذي جيد مشقة عظيمة يف تفكّبه صباًحا يف احتياجاتو اؼبسائية  

 كما قلت.

َباع الفنوف األخرى أمًرا ضرورايِّ غبمل النوع البشري إذف، كاف اخ
على تعاطي فن الزراعة، وعندما وجب وجود أانٍس لصهر اغبديد وتطريقو 
وجب وجود أانٍس آخرين إلطعامهم، وكلما زاد عدد العماؿ قَػلَّت األيدي 
الٍب ُتستعَمل لتقدًن الغذاء العاـ، وذلك مع عدـ قلة األفواه الٍب 

دبا أنو وجب وجود غبلٍت لبعضهم بداًل من حديدىم، وجد تستهلكو، و 
اآلخروف يف هناية األمر سر استعماؿ اغبديد يف تكثّب الغبلت، ومن ٍبَّ 
نشأت اغبراثة والزراعة من انحيٍة، وفن عمل اؼبعادف وتكثّب استعماؽبا من 

 انحيٍة أخرى.
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أوذل  وأدت زراعة األرض إذل تقسيمها، وأدى االعَباؼ ابلتملك إذل
قواعد العدؿ؛ وذلك ألنو جيب إلعادة ماؿ كل واحٍد إليو أف يكوف ىذا 
الشخص مالًكا شيًئا ما، وزِْد على ذلك كوف الناس إذ صاروا ينظروف على 
اؼبستقبل وكاف لدى اعبميع ما خيسره، أصبح لكل واحٍد من األسباب ما 

وف ىذا األصل خيشى معو الثأر عن خطٍأ ديكن أف يقَبفو ذباه اآلخرين، ويك
أقرب إذل الطبيعة نسبة ما يتعذر سبثل صدور مبدأ التملك عن أمٍر خبل 
عمل اليد، وىل ديكن اإلنساف أف يضيف غّب عملو إذل أشياء دل يوجدىا 
يف األصل فيجعلها ملكو؟ وعمل الفبلح وحده، إذ دينحو حقِّا قي غلة 

صاد على األقل، األرض الٍب حرثها، دينحو حقِّا يف األرض ذاهتا حٌب اغب
وىكذا ربوؿ التصرؼ اؼبستمر بْب عاـٍ وعاـٍ إذل ِمْلك، ومن قوؿ 
غُروْسُيوس أف القدماء عندما أطلقوا لقيب اؼبشَبعة على ِسِّبَس، وعندما 
أطلقوا اسم القانوف اغبامل على عيٍد حُيتَفل فيو لتكرديها، قصدوا بذلك  

غبق، أْي حق التملك كوف تقسيم األرضْب قد أسفر عن نوٍع جديد من ا
 الذي خيتلف عن اغبق الناشئ عن القانوف الطبيعي.

َأَجْل، كاف ديكن األمور يف ىذه اغباؿ أف تبقى متساويًة لو كانت 
اؼبناقب متساويًة، فيكوف استعماؿ اغبديد واستهبلؾ الغبلت متوازنْب 

اف دائًما، غّب أف النسبة الٍب كاف ال دُيسكها شيء دل تلبث أف زالت، فك
األقوى أكثر عمبًل، وحوَّؿ األكثر براعًة عملو إذل أحسن حساٍب، ووجد 
األكثر لباقًة وسائل الختصار العمل، وكثر احتياج الفبلح إذل اغبديد، وزاد 
احتياج اغبداد إذل القمح، وبينما كاف االثناف يعمبلف على السواء كاف 

، وىكذا فإف أحدمها يكسب كثّبًا، ودل يكد اآلَخر حيوز ما يعيش بو
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التفاوت الطبيعي ينتشر مع تفاوت االختبلط على وجو غّب ؿبسوس، وإف 
الفروؽ بْب الناس الٍب تنمو ابختبلؼ األحواؿ أصبحت أكثر بروزًا ودواًما 

 يف نتائجها، وبدأت تؤثر ذات النسبة يف نصيب األفراد.

، ودبا أف األمور قد انتهت على ىذه اؼبرحلة فإنو يسهل سبثل البقية
وال أقف عند وصف اخَباع الفنوف األخرى اؼبتعاقب، وال عند تقدُّـ 
اللغات واختبار اؼبواىب واستخدامها، وال عند تفاوت اغبظوظ والتمتع 
ابلثروات وسوء استعماؽبا، وال عند ما يتبعها من اعبزئيات الٍب ديكن كل 

البشري واحٍد أف يتدارؾ نقصها، وإمنا أقتصر على إلقاء نظرٍة يف النوع 
 الذي ُوِضع يف نظاـ األمور اعبديد ىذا.

صبيع خصائصنا النامية والذاكرة واؼبخيلة فاعلًة،  -إذف  -وإليك 
واألاننية اؼبغرضة، والعقل العامل، والذىن يف أقصى كمالو تقريًبا، وإليك 
صبيع الصفات الطبيعية عاملًة، ومكاف كل إنساٍف ونصيبو القائمْب على 

ؿ أو القوة أو الًراعة أو اؼبزية، أو اؼبواىب، ال على مقدار الذكاء أو اعبما
األمواؿ والقدرة على النفع والضر. ودبا أف ىذه الصفات ىي الٍب كانت 
تستطيع أف ذبتذب اعتبارًا وحدىا، فقد وجب نيلها أو تكلفها من فورىا، 
وقد أصبح من مصلحة اإلنساف أف يتظاىر بغّب ما ىو عليو، فما ىو عليو 

لتظاىر دبا ىو عليو صار أمرين خيتلف أحدمها عن اآلَخر اختبلًفا اتمِّا، وا
وعن ىذا االختبلؼ نشأ اعباه اؼبهيب واؼبكر اػبادع وصبيع اؼبعايب الٍب 

حرِّا  —من انحيٍة أخرى  —ىي موِكُب ذلك، واإلنساُف بعد أف كاف 
، أضحى اآلف خاضًعا، عن طائفة من االحتياجات اعبديدة، لكل  مستقبلِّ
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طبيعة، وال سيما أمثالو الذين غدا عبًدا ؽبم من جهٍة، وإف بدا سيًدا ؽبم، 
فإذا كاف غنيِّا احتاج إذل خدمهم، وإذا كاف فقّبًا احتاج إذل مساعدهتم، وما  
كاف توسُُّط اغباِؿ ليجعلو يستغِب عنهم مطلًقا؛ ولذا جيب أف حياوؿ ببل 

ى أف جيدوا يف اغبقيقة أو يف انقطاٍع جعلهم يكَبثوف لنصيبو، وضبلهم عل
الظاىر فائدهتم يف العمل لفائدتو، وىذا ما جيعلو شاطًرا ؿبتااًل كبو أانٍس، 
متجًرًا قاسًيا كبو آخرين، وىذا ما يضعو يف حاٍؿ من الضرورة خيادع معو  
كل َمن حيتاج إليهم حينما ال يستطيع إخافتهم وال جيد من مصلحتو أف 

طموح القاضم يف الناس وضبيَّا زايدة ماؽبم النسيب خيدمهم انفًعا، ٍب إف ال
ليعلو بعضهم بعًضا يوحياف إليهم صبيًعا دبيٍل أسود إذل الضر مقابلًة، 
يوحياف حبسٍد خفي يكوف أشد خطًرا دبا يلبسو من قناع الرفق غالًبا جعبًل 

 لضربًب أكثر سداًدا.

احل والرغبة واػببلصة: أف التنافس والتزاحم من انحيٍة، وتضارب اؼبص
اػبفية يف االنتفاع على حساب اآلخرين من انحيٍة أخرى، أْي أف ىذه 

 الشرور كلها أوؿ نتيجة للتملك وموكٌب الزـٌ للتفاوت الناشئ.

ودل تكن الثروات، قبل اخَباع الرموز اؼبمثلة ؽبا لتقـو على غّب 
أف  األرضْب واؼبواشي، ىذه األمواؿ اغبقيقية الوحيدة الٍب ديكن الناس

حيوزوىا، والواقع أف اؼبواريث إذا ما زادت عدًدا واتساًعا زايدًة تغطي صبيع 
األرض، وسباست كلها، عاد بعض الناس ال يستطيع أف يتوسع إال على 
حساب اآلخرين، ودل يغّب شيًئا قطُّ أولئك الزائدوف على العدد، والذين  

رىم، فغدوا كاف ضعفهم أو تثاقلهم قد حاؿ دوف اكتساهبم من ذلك بدو 
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فقراء من غّب أف خيسروا شيًئا؛ وذلك ألهنم وحدىم دل يغّبوا شيًئا قطُّ مع 
أف كل شيء تغّبَّ حوؽبم، فاضطروا أف ينالوا أو أف يغتصبوا غذاءىم من 
أيدي األغنياء، ومن ىنا بدأت تظهر السيطرة والعبودية والشدة 

ن انحيتهم، حٌب واالغتصاابت، ودل يكد األغنياء يعرفوف لذة السيطرة م
استخفوا ابآلخرين من فورىم، وقد سخَّروا عبيدىم القدماء إلخضاع عبيد 
ُجدٍد، وىم دل يفكروا يف غّب قهر جّباهنم واستعبادىم، وىم يف ذلك  
كالذًئب اعبائعة الٍب ذاقت غبم اإلنساف مرة فصارت ترفض كل طعاـ 

 آَخر، وال ترغب يف غّب افَباس الناس.

ر أبًسا واألكثر بؤًسا إذ جعلوا من قواهتم أو وىكذا فإف األكث
احتياجاهتم ضراًب من اغبقوؽ حوؿ ماؿ اآلخرين، مساواًي حق التملك على 
رأيهم عقب اؼبساواة اؼبتحطمة أفظع ارتباٍؾ، وىكذا فإف اغتصاابت 
األغنياء ولصوصيات الفقراء وأىواء اعبميع اعباؿبة، إذ خنقت الرأفة 

لضعيف جعلت الناس خببلء طاؿبْب خبثاء، وكاف الطبيعية وصوت العدؿ ا
ـٌ دائم ال ينتهي إال  يقع بْب حقوؽ األقوى وحق واضع اليد األوؿ ِصدا

وأدى اجملتمع الناشئ إذل أشنع اغبروب، ودبا أف  ٕدبعارؾ وسفك دماء،
النوع البشري اؼبهْب اغبزين دل يستطع بعُد أف يرجع القهقري، وال أف يعدؿ 

، ودبا أنو دل يعمل لغّب ما فيو فضوحو إبساءة عما اتفق لو من   كسٍب مشئـو
استعمالو اػبصائص الٍب تشرفو، فإنو وضع نفسو على حافة اؽببلؾ، 

فعلى الغِب والفقّب أف يفرا من الثراء، وأف خيسرا ما نشداه دبا ُوجد »
 (.ٕٚٔ–ٔٔ)أوفيد، التناسخ، « حديثًا من شرورمها.
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ناس قد قاموا يف هناية األمر وليس من اؼبمكن إال أف يكوف ال
بتأمبلٍت حوؿ وضع ابلغ ىذا البؤس، وحوؿ الببلاي الٍب أصيبوا هبا، وجيب 

قد شعروا من فورىم دبقدار ما   -على اػبصوص  -أف يكوف األغنياء 
كانت يف غّب مصلحتهم حرب دائمة يقوموف جبميع نفقاهتا وحدىم، 

ويكوف اػبطر الذي حييق  ويكوف اػبطر الذي حييق ابغبياة فيها عامِّا،
أبمواؽبم خاصِّا، ٍب مهما يكن اللوف الذي استطاعوا أف يصبغوا بو 
اغتصاابهتم، فإهنم كانوا يشعروف شعورًا كافًيا أبف حاؽبم دل يَػُقْم على غّب 
حقٍّ قلٍق فاضٍح انلوه ابلقوة، فيمكن القوة أف تنزعو منهم من غّب أف 

حٌب إف الذين اغتنوا ابلصناعة يكوف من األسباب ما يتظلموف معو، 
وحدىا دل يكونوا ليقدروا أف يقيموا سبلكهم على حجٍج أحسن من تلك. 

إنِب أان الذي بُب ىذا اعبدار، وقد نلت ىذا »ومن العبث أف يقاؿ مكررًا: 
اؼبوضع بعملي، وقد ديكن أف يكوف اعبواب: َمن الذي أعطاؾ ىذا 

ف ندفع إليك عن عمٍل دل اؼبوقف، وإذل أي شيء تستند يف ادعائك أ
نطلب منك صنعو؟ أال تعلم أف فريًقا كبّبًا من إخوانك يهلك أو أيدل من 
احتياجو إذل ما سبلك كثّبًا، وأنو جيب أف تكوف لديك موافقٌة صرحيةٌ 
إصباعية من النوع البشري حٌب سبلك من القوت العاـ أكثر فبا ربتاج إليو 

سباب اؼبقبولة لتزكية نفسو، ومن القوى والغِب اجملرد من األ« لتقوًن أودؾ؟
الكافية للدفاع عن نفسو، والغِب الساحق للفرد بسهولة، واؼبسحوؽ من 
ِقَبل زُمٍر من اللصوص، والغِب الذي ىو وحده ضد اعبميع والذي ال 

ىو وأمثالو ضد أعداء متحدين  -عن حسٍد متقابل  -يستطيع أف يتحد 
غُب الذي ضغطتو الضرورة يفكر أخّبًا عن أمٍل مشَبٍؾ يف السلب، ىذا ال
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يف أرزف مشروع خطر على ابؿ إنساف، وذلك أف يستخدـ نفًعا لو قوى 
َمن كانوا يهاصبونو، وأف جيعل ضباتو من خصومو، فيوحي إليهم دببادئ 
أخرى ودينحهم نظًما أخرى تكوف مبلئمًة لو كعدـ مبلءمة اغبق الطبيعي 

 لو.

عرض على جّبانو فظاعة وضٍع كاف وىو عند ىذا النظر، وبعد أف 
يسلحهم صبيًعا ضد بعضهم بعًضا، وكاف جيعل أمبلكهم مرىقة إرىاؽ 
احتياجاهتم، وحيث كاف ال يوجد أحٌد يرى سبلمتو يف الفقر وال يف الغُب، 
اخَبع بسهولٍة من األسباب اؼبقبولة ما جيلبهم بو إذل غرضو، فقاؿ ؽبم: 

الضطهاد وردع ذوي الطموح وصيانة دعوان نتحد لوقاية الضعفاء من ا»
ملك كل واحد، فتوضع أنظمة للعدؿ واألمن يُلَزـ اعبميع ابػبضوع ؽبا من 
غّب استثناء أحٍد، وتُقوَّـ هبا أىواء النصيب من بعض الوجوه جبعل القوي 

 والضعيف خاضعْب لواجبات متبادلة على السواء.

فينا وفق قوانْب  واػببلصة: ىي أف قبمع قواان يف سلطٍة عالية ربكم
رشيدٍة، وربامي وتدافع عن صبيع أعضاء اعبماعة، وتدفع األعداء 

 «اؼبشَبكْب، وسبسكنا ضمن وفاٍؽ أبدي.

وكاف أقل كبلـٍ حوؿ ىذا اؼبقصد يكفي ؼبخادعة أانس غبلٍظ سهل 
إغواؤىم، وذلك ؼبا كاف عليهم أف أيتوه من منازعاٍت كثّبة ال يستغنوف 

ا كانوا عليو من طموٍح وخبٍل كثّبين ال يستغنوف فيها عن التحكيم، وؼب
فيهما عن سادٍة لزمٍن طويل، وكلّّ يسعى إذل قيوده بسرعٍة معتقًدا أنو 
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يضمن حريتو؛ وذلك ألنو إذا كاف لديو من العقل ما يكفي للشعور بفوائد 
أحد النظم السياسية، فإنو ليس لديو من التجربة ما يُبصر معو أخطار ىذا 

كاف أكثر الناس قدرًة على البصر يف سوء االستعماؿ ىم الذين النظاـ. و 
يروف االنتفاع بو، حٌب إف اغبكماء رأوا من الضروري أف يضحوا بقسم من 
حريتهم حفظًا للقسم اآلَخر، شأف اعبريح الذي تُبََب ذراعو إنقاًذا لبقية 

 اعبسم.

ن ذلك ما كاف، أو ما وجب أف كاف، أصل اجملتمع والقانوف اللذي
قًوى جديدة، فقضيا على  ٖربطا الضعيف بقيوٍد جديدة، ومنحا الغِب

اغبرية الطبيعية من غّب رجوع، وثبَّتا قانوف التملك والتفاوت إذل األبد، 
وحوَّال اغتصااًب لبًقا إذل حقٍّ ال يُنقض، وسخَّرا اعبنس البشري للعمل 

يُرى كيف والعبودية والبؤس؛ نفًعا لبعض ذوي الطموح. ومن السهل أف 
 ، أف قياـ ؾبتمٍع واحد جعل قياـ صبيع اجملتمعات األخرى أمًرا ضرورايِّ
وكيف أنو وجب على بقية اعبنس البشري أف تتحد من انحيتها ؼبقاومة 
القوى اؼبتحدة، وقد تكاثرت اجملتمعات واتسعت فلم تلبث أف مؤلت 

كن صبيع وجو األرض، وصار يتعذر أف ذبد زاوية واحدة يف العادل دي
اإلنساف أف يتحرر فيها من النّب، ويتخلص من السيف الذي يراه ُمصلًتا 
عليو دائًما. ودبا أف اغبقوؽ اؼبدنية أصبحت قاعدة اؼبواطنْب العامة على 
ىذا الوجو، عاد قانوف الطبيعة ال يكوف لو مكاٌف إال بْب ـبتلف اجملتمعات، 

ضمنية جعبًل للتجارة ببضعة عهوٍد  -ابسم اغبقوؽ الدولية  -حيث ُعدِّؿ 
 -أمًرا فبكًنا، وتعويًضا من الرأفة الطبيعية الٍب خسرت بْب ؾبتمع وآَخر 

كل قوة كانت ؽبا بْب إنساف وآَخر، والٍب عادت ال تكوف يف غّب   -تقريًبا 
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بعض أكابر الوطنيْب العاؼبيْب الذين جياوزوف اغبواجز اػبيالية الفاصلة بْب 
غرار اؼبوذل اػبالق فيشملوف صبيع النوع  الشعوب، والذين يسّبوف على

 البشري برعايتهم.

ودبا أف اؽبيئات السياسية قد بقيت بينهم يف اغباؿ الطبيعية على ىذا 
الوجو، فإهنا دل تعتم أف شعرت ابحملاذير الٍب كانت قد ضبلت األفراد على 
اػبروج منها، وقد أصبحت ىذه اغباؿ أيًضا أكثر شؤًما بْب ىذه اؽبيئات 
الكبّبة فبا كانت عليو سابًقا بْب األفراد الذين أتلفت منهم، فمن ٍبَّ 
ظهرت اغبروب القومية واؼبعارؾ واؼبقاتل واآلاثر الٍب أرعشت الطبيعة 
وصدمت العقل، وصبيع ىذه اؼببتسرات الفظيعة الٍب تضُع شرؾ سفك 

ف يعدوا الدماء اإلنسانية يف مرتبة الفضائل، وقد تعلم أكثر الناس صبلًحا أ
بْب وظائفهم واجب ذبح أمثاؽبم، وأخّبًا رُئي أف الناس يتذاحبوف ابأللوؼ 
من غّب أف يعرفوا السبب، وكاف يُقَبؼ من القتل يف يـو معركٍة، وكاف 
يُقَبؼ من الفظائع عند االستيبلء على مدينة واحدة، ما ىو أكثر فبا كاف 

صبيع وجو األرض، على  -يف قروٍف أبسرىا  -يُقَبؼ يف حاؿ الطبيعة 
وىذه ىي النتائج األوذل الٍب تُبصر من تقسيم النوع البشري إذل ؾبتمعاٍت 

 شٌب، فَػْلنعد إذل نظمها.

وأعلم أف كثّبين قد جعلوا للمجتمعات السياسية مصادر أخرى،  
كفتوح القوى أو ارباد الضعفاء، وال أمهية للخيار بْب ىذه العلل فيما أريد 

 -كما يلوح رل   -ما عرضتو أقرب إذل الطبيعة إثباتو، ومع ذلك فإف 
 وذلك لؤلسباب اآلتية:
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أواًل: دبا أف حق الفتح يف اغباؿ األوذل ليس حقِّا يف ذاتو، فإنو ال 
ديكن أف يصلح أساًسا يُبُب عليو حقّّ آَخر، فيبقى كلّّ من الفاتح والشعب 

ؼبغلوب حريتو  اؼبغلوب ذباه اآلخر يف حاؿ حرٍب، ما دل تُػَردَّ إذل الشعب ا
كاملًة، فيقع اختياره طوًعا على قاىره ليكوف رئيًسا لو، وريثما يقع ىذا 
تكن كل مصاغبٍة قائمًة على العنف، ومن ٍبَّ تكوف ابطلة عن ذات األمر، 
فبل يكوف هبذا االفَباض أي ؾبتمٍع حقيقي، أو أية ىيئة سياسية، أو أي 

 قانوف غّب ما لؤلقوى.

القوي وكلمة الضعيف مبهمتاف يف اغباؿ الثانية،  اثنًيا: دبا أف كلمة
فإف معُب ىاتْب الكلمتْب يف الفاصلة بْب قياـ حق التملك، أو وضع اليد 
األوؿ وحق اغبكومات السياسية أحسن إيفاًء بكلمٍب الفقّب والغِب؛ 
وذلك ألنو دل يكن لئلنساف قبل القوانْب يف اغبقيقة وسيلٌة أخرى إلخضاع 

 اصبة ماؽبم، أو جعل نصيٍب ؽبم يف ماؽبم.أمثالو غّب مه

اثلثًا: دبا أنو دل يكن لدى الفقراء ما خيسرونو غّب حريتهم، فإف من 
ضباقتهم الكبّبة أف يتخلوا ابختيارىم عن اؼباؿ الوحيد الذي بقي ؽبم، فبل 

مرىفو اغبس  -على العكس  -يكسبوا شيًئا مقابلًة، ودبا أف األغنياء ىم 
ا أف ُيؤَذوا؛ ولذا كاف يف صبيع أقساـ أ مواؽبم، فإنو كاف من السهل جدِّ

عليهم أف يتخذوا من االحتياطات الكثّبة ما يضمنوف بو أنفسهم من 
ذلك، ٍب إف من الصواب أف يُعتقد كوف الشيء قد اخَُبِع من ِقَبل َمن 

 ينفعهم أكثر من كونو قد اخَُبِع من ِقَبل َمن يضرىم.
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ودل يكن للحكومة الناشئة شكٌل اثبت ومنتظم قطُّ، وكاف نقص 
الفلسفة والتجربة حيوؿ دوف البصر يف احملاذير اغباضرة، وكاف ال يفكر يف 
االستعداد ذباه اآلخرين إال ابؼبقدار الذي يبدوف بو، وقد ظلت اغباؿ 

لزمن السياسية انقصًة دائًما؛ ألهنا كانت من عمل اؼبصادفة تقريًبا؛ وألف ا
بعد بدء السوء دل يستطع أف يصلح نقائص النظاـ قطُّ عند اكتشاؼ 
العيوب واإلحياء ابلدواء، أْي إنو كاف يُرقع ببل انقطاع بداًل من أف يبدأ 
بتطهّب اعبو وإقصاء األدوات القددية، كما صنع ليُكورْغ يف إسبارطة ليقيم 

إال على بعض العهود  بناًء صاغبًا فيما بعُد، ودل يقم اجملتمع يف البداءة
العامة الٍب ألـز صبيع األفراد أنفسهم دبراعاهتا، والٍب غدت ضامنة لكل 
واحٍد منهم، وقد وجب أف تدؿ التجربة على مقدار ما كاف من ضعف 
مثل ىذا النظاـ، وعلى مقدار ما كاف من سهولة اجتناب ـبالفيو ثبوت 

مهور أف يكوف اعبـر أو العقاب على الذنوب الٍب كاف جيب على اعب
شاىًدا عليها قاضًيا فيها، وقد وجب أف يُنحى القانوف على ألف وجو، 
وأف تكثر احملاذير واالرتباكات ابستمرار حٌب يفكر أخّبًا يف تسليم بعض 
األفراد وديعة السلطاف العاـ اػبطرة، ويف ترؾ العناية يف إطاعة مشورات 

ار الرؤساء قبل قياـ الشعب إذل بعض اغبكاـ؛ وذلك ألف القوؿ ابختي
الدولة االربادية وبنصب حفظة القوانْب قبل القوانْب نفسها افَباٌض ال 

 جيوز اعبداُؿ عنو حبدٍّ.

ومن غّب الصواب أف يعتقد أف الشعوب ألقت نفسها يف البداءة بْب 
ذراعي سيد مطلق ببل شرٍط وال رجوع، وأف الوسيلة األوذل للقياـ ابألمن 

انٌس ـبتالوف جاؿبوف كانت تدىورًا يف العبودية، وؼباذا العاـ الذي تصوره أ
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نصب الناس يف اغبقيقة رؤساء، إف دل يكن للدفاع عنهم ضد االضهاد 
وغبفظ أمواؽبم وحرايهتم وحيواانهتم الٍب ىي عناصر وجودىم اؼبكونة؟ 
والواقع أف السوء الذي ديكن أف حيدث ألحد الناس يف ِصبلت بعض 

رؤيتو نفسو ربت رضبة آَخر، أفلم يكن مناقًضا  الناس ببعٍض، إذ كاف
للرشاد أف يبدأ بتجريد نفسو بْب يدي رئيٍس من األشياء الوحيدة الٍب  
كانوا حيتاجوف غبفظها إذل مساعدتو؟ وأي شيء معادٍؿ استطاع تقدديو 
إليهم من أجل حقٍّ عظيم كهذا؟ وإذا ما جرؤ على اؼبطالبة بو متعلبًل حبجة 

وأي شيء »فبل يتلقى اعبواب اآلٌب الذي جاء يف القصة: الدفاع عنهم، أ
إف فبا ال جداؿ فيو كوف « أكثر من ىذا يستطيع العدو أف يصنعو بنا؟

اؼببدأ األساسي عبميع اغبقوؽ السياسية قائًما على أف الشعوب ُأعِطيت 
إذا  »رؤساء للدفاع عن حريتها، ال الستعبادىا، وقد قاؿ بليِب لَباجاف: 

 «مٌّب، فِلَكْي حيفظنا من وجود سيد.كاف لنا أ

وأيٌب السياسيوف حوؿ حب اغبرية بذات السفسطة الٍب أيٌب هبا 
الفبلسفة حوؿ حاؿ الطبيعة، وذلك أهنم حيكموف دبا يروف يف أموٍر زبتلف 
ا عن الٍب ال يروف، وىم يعزوف إذل الناس ميبًل طبيعيِّا كبو العبودية  جدِّ

يق بو عبوديتهم َمن يقعوف ربت عيوهنم، مستندين إذل الصًر الذي يُط
وذلك من غّب تفكّب يف أف أمر اغبرية كأمر العصمة والفضيلة الذي ال 
ُيشَعر بقيمتو إال بدواـ التمتع بو، والذي يضيع ذوقو عند ضياعو. ومن 
قوؿ بَػَرازِيَداس ألحد اؼبرازبة الذي كاف يقابل حياة إسبارطة حبياة 

أعرؼ مبلذ بلدؾ، غّب أنك ال تستطيع أف تعرؼ » ِبْرِسُبوليس )إْصَطْخر(:
 «مبلذ بلدي.
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وكما أف اعبواد اعبامح يَػْنصب عرقو، ويضرب األرض بسنابكو، 
ويهيج عند دنو اللجاـ، على حْب يعاين اغبصاف اؼبروض السوط واؼبهماز 
صابًرا، ترى اإلنساف يف الًرابرة ال يُطأطئ رأسو للنّب الذي حيملو اإلنساف 

غّب متذمر، وىو يفضل اغبرية العاصفة على اػبضوع الساكن؛  اؼبتمدف
ولذا ال جيوز أف حُيكم بذؿ الشعوب اؼبعبدة يف تصرفات اإلنساف الطبيعية 
مدًحا للعبودية أو قدًحا فيها، بل ابلعجائب الٍب قامت هبا صبيع الشعوب 

اٍع اغبرة ضمااًن لنفسها من االضطهاد. وأعرؼ أف األوذل دل تصنع ببل انقط
ُتسمِّى أتعس »غّب امتداح السلم والسكوف اللذين تتمتع بقيودمها، وأهنا 

(، ولكنِب حينما أرى ٚٔ، فصل ٗ)اتسيت، التاريخ، ابب « عبوديٍة أْمًنا
اآلخرين ُيضحوف ابؼببلذ والسكوف والثراء والقوة واغبياة نفسها حفظًا ؽبذا 

ما أرى اغبيواانت الٍب اؼباؿ الوحيد الذي يزدريو َمن أضاعوه، ولكنِب حين
ُتوَلد حرة وسبقت اأَلْسَر، تكسر رأسها على قضباف سجنها، ولكنِب حينما 
أرى زُمًرا من الوحوش الكاملي الُعرى يزدروف اؼببلذ األوروبية، وحيتقروف 
اعبوع والنار واغبديد واؼبوت حفظًا الستقبلؽبم فقط، أشعر أبف الًرىنة 

 .حوؿ اغبرية ليست من شأف العبيد

وأما السلطة األبوية، الٍب اشتق منها اغبكومَة اؼبطلقة وصبيع اجملتمع  
كثٌّب من الكتاب، وذلك من غّب رجوع إذل أدلة ُلوَؾ وِسيْدين اؼبعاكسة، 
فيكفي أف يبلحظ أنو ال شيء يف الدنيا أكثر ابتعاًدا عن روح االستبداد 

طيع أكثر من نظرىا الضاري من ِحْلم ىذه السلطة الٍب تنظر إذل نفع َمن يُ 
إذل فائدة َمن أيمر، وأف األب، على حسب قانوف الطبيعة، ليس سيد 
الولد إال للزمن الذي تكوف معونتو ضرورية لو، فإذا مر ىذا الزمن صارا 
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متساويْب، وىنالك إذ يصبح الولد مستقبلِّ عن األب سباًما، فإنو ال يكوف 
ك ألف معرفة اعبميل واجٌب وذل -ال الطاعة  -مديًنا لو بغّب االحَباـ 

جيب أتديتو، ال حقّّ ديكن أف يطالب بو، وكاف جيب أف يقاؿ إف السلطة 
األبوية تناؿ قوهتا الرئيسة من اجملتمع اؼبدين، بداًل من أف يقاؿ إف اجملتمع 
اؼبدين يشتق من السلطة األبوية، ودل يُعَبؼ أبف الفرد أٌب للكثّبين إال 

و، وما لدى األب من أمواٍؿ ديلكها حقِّا ىو عندما يبقوف ؾبتمعْب حول
الصبلت الٍب تُبقي أوالده اتبعْب لو، ويستطيع األب أال جيعل ؽبم نصيًبا يف 
مّباثو إال بنسبة ما يستحقوف ذلك منو ابمتثاٍؿ دائم ؼبشيئتو، والواقع أف 
من البعيد أف يكوف للرعااي نفٌع فباثل ينتظرونو من طاغيتهم ما داموا ىم 

يع ما ديلكوف مااًل لو، أو ما داـ يزعم ىكذا، فهم ملزموف أبف يعدوا وصب
فضبًل ما يَبكو ؽبم من ماؽبم اػباص، وىو يَػْعِدؿ إذا ما جردىم، وىو 

 يتساىل إذا ما تركهم يعيشوف.

وإذا داومنا على البحث يف الوقائع حقوقيِّا على ىذا الوجو، دل قبد 
اف عن رًضا، ويكوف من الصعب ما ىو أقل من اغبقيقة يف قياـ الطغي

إثبات صحة عقٍد ال يُلـز غّب أحد الفريقْب، وأف يقع الُغْرـ على فريق 
ُعد أف يكوف ىذا  واحد دوف اآلَخر، فبل يعانيو سوى َمن يُػْلزِـ بو نفسو، ويَػبػْ

نظاـ ذوي الرشاد والصبلح من  -حٌب يف أايمنا  -النظاـ اؼبمقوت 
كما ديكن أف يُرى ذلك يف غّب مكاٍف من   اؼبلوؾ، وال سيما ملوؾ فرنسا،

مراسيمهم، وال سيما العبارة اآلتية الٍب جاءت يف مرسـو مشهور ُنِشَر يف 
َدْعنا ال »ابسم لويس الرابع عشر، وعن أمٍر منو، وىي:  ٚٙٙٔسنة 

نقوؿ، إذف، كوف ورلِّ األمر غّب خاضٍع لقوانْب دولتو؛ وذلك ألف العكس 
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لٍب ُىوصبت عن ملٍق أحيااًن، ولكن مع دفاع من حقائق حقوؽ األمم ا
األمراء الصاغبْب عنها دائًما، وذلك كألوىيٍة حافظٍة لدوؽبم، وما أكثر ما 
يطابق الصواب أف يقاؿ مع أفبلطوف اغبكيم: إف سعادة اؼبملكة الكاملة 
ىي يف إطاعة الرعااي ألمّبىم، وإطاعة األمّب للقانوف، ويف كوف القانوف 

رسالة يف حقوؽ اؼبلكة البالغة النصرانية يف « )»ا خّب الناس!قوديًا قاصدً 
 ، اؼبطبعة اؼبلكية.(ٚٙٙ، «ـبتلف دوؿ فبلكة إسبانية

وال أقُف مطلًقا عند البحث يف أف اغبرية إذا كانت أشرؼ خصائص 
اإلنساف، فإنو أال يكوف من حط طبيعتنا وتنزيلنا إذل مستوى اغبيواانت 

من التجديف على صانع وجودان، أف نعدؿ ببل الٍب ىي عبدة الغريزة، و 
قيٍد عن أشبن نعمو، وأف ننقاد لضرورة اقَباؼ صبيع اعبرائم الٍب هنى عنها، 
ؾباراًة لسيد ضارٍّ أو ؾبنوف، فُنغضب ىذا الصانع الرفيع غضًبا جيب أف 
يشتد من زبريب أصبل ما صنع، كاشتداده من فضح ىذا الصنع، وأتغافل 

عن اختصاص ابْرِبّْباؾ الذي اتبع لوَؾ فصرَّح بوضوٍح  - إذا ما ظُبح رل -
أنو ال أحد يستطيع بيع حريتو حٌب اػبضوع لسلطاٍف مراديٍّ يعاملو على 

، «وذلك ألف ىذا ينطوي على بيع حياتو الٍب ليس سيدىا»حسب ىواه؛ 
عن حق أولئك الذين دل خيشوا حط أنفسهم حٌب  -فقط  -وإمنا أسأؿ 

تطاعوا أف جيعلوا حفدهتم خاضعْب لذات العار، وأف ىذه النقطة، فاس
يتنزلوا يف سبيلهم عن أطايب دل ينالوىا من كرمهم، فتكوف اغبياة بغّبىا 

 ثقيلًة على صبيع َمن يستحقوهنا.
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ويقوؿ بُوفِّْنُدورؼ: إف اإلنساف يستطيع أف جيرد نفسو من حريتو نفًعا 
، ويلوح رل أف ىذه برىنٌة آلخرين كما ينقل مالو إذل آخرين بعهوٍد وعقود

أف اؼباؿ الذي أبيعو يصبح عندي أمًرا غريًبا سباًما،  -أواًل  -سيئة، وذلك 
ويغدو سوء استعمالو أمًرا ال يُػْؤبَُو لو، ولكن فبا يهمِب أالَّ ُيساء استعماؿ 
حريٍب، وال أستطيع أف أعرض نفسي لتكوف أداة جرديٍة من غّب أف أكوف 

سوى مذنًبا ابلسوء الذي ُأضْبَُل على صنعو، ٍب دبا أف حق التملُّك ليس 
عهٍد ونظاـٍ بشري، فإف كل واحد يقدر على التصرؼ فيما ديلك، ولكن 
غّب ىذا ىبات الطبيعة اعبوىرية كاغبياة واغبرية اللتْب يُباح لكل واحٍد أف 
يتمتع هبما، واللتْب ُيشكُّ يف أنو حيق لئلنساف أف جُيرد نفسو منهما؛ وذلك 

د أذؿ نفسو، وإذا ما ألف اإلنساف إذا ما أقصي عن نفسو إحدامها يكوف ق
أقصى نفسو عن األخرى يكوف قد الشاىا فيو ما دامت فيو، ولكن دبا 
أنك ال ذبد خّبًا دنيوايِّ يستطيع أف يعوِّض من أحد األمرين، فإنو يكوف 
من إىانة الطبيعة والعقل مًعا أف يُعدؿ عنهما أبي شبٍن كاف، ولكن اإلنساف 

، كاف الفرؽ عظيًما من انحية أوالده إذا ما استطاع أف يبيع حريتو كأموالو
الذين ال يتمتعوف أبمواؿ أبيهم إال بنقل حقوقو، وذلك بداًل من كوف 
اغبرية، الٍب ىي موىبٌة ينالوهنا من الطبيعة كأانٍس، ال حيق آلابئهم أف 
جيردوىم منها مطلًقا، وذلك كما أنو وجب أف يعنف ابلطبيعة إقامًة للرؽِّ 

الذين ذىبوا ابّتِزاٍف إذل أف ابن  -ؽبذا اغبق، فالفقهاء وجب تغيّبىا إدامًة 
يكونوف قد قرروا بعباراٍت أخرى كوف اإلنساف ال يُوَلد  -العبد يُوَلد عبًدا 

 إنسااًن.
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ولذا يلوح رل أف من الثابت كوف اغبكومات دل تبدأ َقطُّ ابلسلطة 
اٍد ؽبا، غّب اؼبُرادية فقط، كوهنا دل تبدأ هبذه السلطة الٍب ليست غّب إفس

أقصى حدٍّ ؽبا، والٍب تردىا يف هناية األمر إذل قانوف األقوى الذي كانت 
حٌب عند افَباض بدء أمرىا  -عبلًجا لو يف بدء األمر، ولكن اغبكومات 

دل تكن تلك السلطة فيها لتستطيع بطبيعتها غّب  -على ىذا الوجو 
 النظاـ نتيجًة. الشرعية أف تصلح أساًسا لقانوف اجملتمع، وال لتفاوت

وإين من غّب أف أدخل اليـو يف اؼبباحث الٍب ال يزاؿ من الواجب 
ابتباعي الرأي  -صنعها حوؿ طبيعة اؼبيثاؽ األساسي لكل حكومة، أقتصر 

على عدِّي نظاـ اؽبيئة السياسية َعْقًدا حقيقيِّا بْب الشعب  -السائد 
ريقْب نفسو دبراعاة القوانْب والرؤساء الذين خيتارىم، عقًدا يُلزـِ كلّّ من الف

الٍب اشَبطت فيو فتؤلف روابط الربادمها. ودبا أف الشعب يف موضوع 
الصبلت االجتماعية جيمع صبيع إرادتو ضمن إرادة واحدة، فإف اؼبواد الٍب 
ُتوضح هبا ىذه اإلرادة تصبح قوانْب أساسية تُلـز صبيع أعضاء الدولة من 

أمر اػبيار وسلطة اغبكاـ اؼبُوكل إليهم أف غّب استثناء، فيُػَنظِّم أحدمها 
يسهروا على تنفيذ األخرى، وتعم ىذه السلطة كل ما ديكن أف حيفظ 
النظاـ من غّب ذىاٍب إذل اغبد الذي يُغّب بو، وإذل ىذا تضاؼ أنواٌع من 
الشرؼ ذبعل القوانْب وحفظتها ؿبَبمة، وذبعل ؽبؤالء شخصيِّا من 

عماؿ الشاقة الٍب تكلفهم اإلدارة الصاغبة االمتيازات ما يعوضهم من األ
هبا، واغباكم من انحيتو يُلزِـ نفسو أبال يستعمل السلطة الٍب ُعِهَد إليو أف 
يقـو هبا إال وفق مقصد موكِّليو، وأبف جيعل كل واحٍد يتمتع دبا ىو خاٌص 
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بو سبتًعا ىادًًئ، وأبف يُفضل اؼبصلحة العامة على اؼبصلحة الشخصية يف كل 
 ة.فرص

على ما  -قبل أف تدؿ التجربة، أو معرفة القلب البشري  -ووجب 
يعتور مثل ىذا النظاـ من سوء استعماٍؿ ال مناص منو، أف يظهر أف الذين  
كاف قد ُعِهد إليهم أف يسهروا على حفظو ىم أكثر الناس غرًضا فيو، 

فإف وذلك دبا أف اغباكمية وحقوقها دل تقوما على غّب القوانْب األساسية، 
ىذه القوانْب إذا ما قُػوِّضت عاد اغبكاـ ال يكونوف شرعيْب من فورىم، 

ىو  -ال اغباكم  -وعاد الشعب غّب ُملَزـٍ إبطاعتهم، ودبا أف القانوف 
.  الذي يقيم جوىر الدولة، فإف كل واحد يعود إذل حريتو الطبيعية عن حقٍّ

سباٍب جديدة، وإذا أمعنا النظر قليبًل يف ىذا اؼبوضوع وجدانه يؤيد أب
ورئي أنو يتعذر نقضو؛ وذلك ألنو إذا كانت دل توجد سلطٌة عالية قادرٌة أف 
تكوف ضامنًة إلخبلص اؼبتعاقدين أو أف ربملهما على القياـ ابلتزاماهتما 
اؼبتبادلة ظل الفريقاف قاضيْب وحيدين يف قضيتهما اػباصة، وكاف لكل 

نقض الفريق اآلخر  واحد منهما حق العدوؿ عن العقد فور ما جيد
للشروط، أو حينما تعود غّب مبلئمة لو، ويظهر أف حق التنزؿ ديكن أف 

إذل  -كما نصنع   -يكوف قائًما على ىذا اؼببدأ، والواقع أننا إذا دل ننظر 
غّب النظاـ البشري، وذلك عندما يكوف اغباكم القابض على صبيع 

العدوؿ عن السلطة على  السلطة، واؼبنتحل عبميع فوائد العقد، ذا حقٍّ يف
اػبصوص، فإف من األوذل أف يكوف الشعب الذي يدفع شبن صبيع أغاليط 
الرؤساء ذا حقِّ يف العدوؿ عن خضوعو، غّب أف االنقسامات الكريهة 
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واالرتباكات غّب احملدودة الٍب تؤدي إذل ىذه السلطة اػبطرة حبكم 
ر ما كانت الضرورة تدؿ، أبكثر فبا على أي شيء آَخر، على مقدا

اغبكومات البشرية ؿبتاجة إليو من قاعدٍة أشد متانًة من العقل وحده، 
وعلى مقدار ما كاف ضرورايِّ للراحة العامة الٍب تتدخل فيها اؼبشيئة اإلؽبية 
منًحا للسلطة ذات السيادة صبغًة مقدسة ال تُنقض، فتنزع من الرعااي ما 

، وإذا كاف ال دين دل يصنع للناس غّب ىذا يف التصرؼ فيها من حقٍّ مشئـو
اػبّب، كاف ؽبم يف ىذا ما يفرض عليهم واجب اعتناقو وتعهده، حٌب مع 
سوء استعمالو، ما داـ حيقن من الدماء ما ىو أكثر فبا سفكو التعصب، 

 ولكن لنتعقب خيط افَباضنا.

وتكوف أشكاؿ اغبكومة اؼبختلفة مدينًة أبصلها لدرجة ما يكوف بْب 
وؽ حْب قيامها، وإذا كاف أحد ىؤالء متفوًقا يف القوة أو األفراد من الفر 

الفضل أو الغُب أو الوجاىة، انتخب حاكًما وصارت الدولة ملكيًة، وإذا 
كاف الكثّبوف متساوين فيما بينهم تقريًبا، وكانوا يفوقوف اآلخرين انتخبوا 

، مًعا وتكونت أرستوقراطية، وَمن كاف الثراء واؼبواىب عندىم أقل تفاواتً 
وكانوا أقل بُعًدا من حاؿ الطبيعة، حافظوا ابالشَباؾ على اإلدارة العليا 
وألفوا دديوقراطية، وقد أثبت الزماف أي الشكلْب كاف أنفع للناس، وقد 
ظل بعض الناس خاضعْب للقوانْب فقط، ودل يلبث اآلخروف أف أطاعوا 

ااي يف غّب نزعها سادة، وأراد اؼبواطنوف أف حيتفظوا حبريتهم، ودل يفكر الرع
 من جّباهنم، غّب صابرين على سبتع آخرين خبّب كانوا قد أضاعوه.
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واػببلصة: أف الثروات والفتوح كانت من انحيٍة، وأف السعادة 
 والفضيلة كانتا من انحية أخرى.

وكانت اغباكميات كلها يف ىذه اغبكومات اؼبختلفة انتخابيًة، 
ألفضلية للمزية الٍب تُنعم بنفوٍذ وعندما كاف الفوز لغّب الثراء كانت ا

طبيعي، وللسن الٍب تُنعم ابلتجربة يف األمور وابالعتداؿ يف اؼبذاكرات، 
ويدؿ شيوخ العًريْب وشيوخ اإلسبارطيْب وسنات رومة، واشتقاؽ كلمة 

ُيور» عندان، على مقدار ما كاف للمشيب من احَباـٍ فيما مضى، « ِسنػْ
أانٍس طاعنْب يف السن صارت متواترة وكلما كانت االنتخاابت تقع على 

وُشعر دبصاعبها، فقد ُنسجت مكايد وأُلفت عصاابٌت واحتدت أحزاٌب، 
واشتعلت حروٌب أىلية، وُضحي بدـ اؼبواطنْب يف سبيل سعادٍة للدولة 
مزعومٍة، وأوشك الناس أف يسقطوا يف فوضى األزمنة السابقة، وقد استفاد 

واؿ إدامًة ػبدمهم يف أَسرِىم، وقد الزعماء ذوو الطموح من ىذه األح
رضي الشعب، الذي تعوَّد اػبضوع والراحة ورغد العيش، والذي عجز عن  

 -كسر قيوده، أف يَبؾ عبوديتو تزيد توطيًدا لراحتو، وىكذا تعوَّد الزعماء 
أف يعدوا حاكميتهم ماؿ ُأسَرٍة، وأف يعدوا  -الذين أصبحوا وراثيْب 

دل يكونوا غّب موظفيها يف البداءة، فيدعوف  أنفسهم مالكي الدولة الٍب
مواطنيهم عبيدىم وحيسبوهنم كاألنعاـ بْب األشياء الٍب ديلكوهنا، ويدعوف 

 أنفسهم مساوين لآلؽبة أو ملوؾ اؼبلوؾ.

ـ التفاوت يف ىذه الثورات اؼبختلفة وجدان أف  وإذا ما تتبعنا تقدُّ
اـ اغباكمية كاف حده وضع القانوف وحق التملك كاان حده األوؿ، وأف قي
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الثاين، وأف ربوؿ السلطة الشرعية إذل سلطة ُمَرادية كاف حده الثالث 
واألخّب، فُأجيز حاؿ الغِب والفقّب يف الدور األوؿ، وُأجيز حاؿ القوي 
والضعيف يف الدور الثاين، وأجيز حاؿ السيد والعبد يف الدور الثالث 

تهي إليو صبيع األخرى يف الذي ىو آِخر درجٍة للتفاوت واغبد الذي ين
هناية األمر، وذلك إذل أف تقضي ثوراٌت جديدة على اغبكومة سباًما، أو أف 

 تدنيها من النظاـ الشرعي.

أف يُنظر إذل عوامل قياـ اؽبيئة  -إلدراؾ ضرورة ىذا التقدـ  -وجيب 
السياسية أقل فبا إذل الشكل الذي تتخذه يف تنفيذه، واحملاذير الٍب جيرىا 

ه؛ وذلك ألف العيوب الٍب ذبعل النظم االجتماعية أمًرا ضرورايِّ ىي وراء
عْب العيوب الٍب ذبعل سوء استعمالو أمًرا ال مفر منو، وإذا استثنيت 
إسبارطة، حيث كاف القانوف يسهر على تربية األوالد خاصة، وحيث أقاـ 

نْب، ليُكورُْغ من العادات ما كاف يغنيو عن إضافتو قوانْب، وجدُت القوا
ىم،  ، تردع الناس من غّب أف تغّبِّ الٍب ىي أقل قوة من األىواء على العمـو
ومن السهل إثبات كوف كل حكومة تسّب، من غّب فساٍد وال عيٍب، دائًما 
وسباًما، وفق غاية نظامها، فتقـو ببل ضرورٍة، وكونو ال احتياج إذل حكاـٍ وال 

 ُيساُء استعماُؿ اغباكمية فيو.إذل قوانْب يف بلٍد ال ذُبتنب القوانْب وال 

وتؤدي الفروؽ السياسية إذل فروٍؽ مدنية حبكم الضرورة، وال يلبث 
التفاوت الذي يزيد بْب الشعب ورؤسائو أف ُيشعر بو بْب األفراد، فيتحوؿ 
على ألف وجٍو وفق األىواء واؼبواىب واؼبصادفات، وما كاف اغباكم 

ذ من العماؿ َمن ُيضطر إذل ليغتصب سلطًة غّب شرعية من غّب أف يتخ
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منحهم قسًما منها، ٍب إف اؼبواطنْب ال يسمحوف أبف يضغطوا إال عن سٍّب 
وراء طموح أعمى، وىم إذ ينظروف إذل ما ربتهم أكثر فبا إذل فوقهم، فإف 
السيطرة تصبح أعز من االستقبلؿ عندىم، ويوافقوف على تكبيلهم بقيوٍد 

صعوبة دبكاٍف أف حُيمل على الطاعة يقدروف على منحها بدورىم، ومن ال
َمن ال حياوؿ أف يسوس مطلًقا، وما كاف أمهر السياسيْب ليستعبد أانًسا ال 
يريدوف إال أف يكونوا أحرارًا. بَػْيَد أف التفاوت ينتشر من غّب شفقٍة بْب 
ذوي الطموح واعبنب من النفوس اؼبستعدة للسعي وراء ـباطر النصيب يف  

بارل ابلسيطرة أو اػبدمة على حسب ما تكوف مبلئمة كل وقت، والٍب ال ت
أو معاكسة ؽبا، وىكذا فإنو ال بد من أف يكوف قد أتى زمٌن بلغت عيوف 
الشعب فيو من السحر ما دل يبَق لقادتو أف خياطبوا أصغر الناس معو بغّب 

، وىنالك بدا كبّبًا عبميع الناس كما «ُكْن كبّبًا أنت وصبيع ذريتك»قوؽبم: 
يف عيِب نفسو، وأخذ عقبو يرتفع كلما بعدت اؼبسافات منو، وكلما  بدا 

كانت العلة غامضًة حائرًة زاد اؼبعلوؿ، وكلما كثر الكساذل يف ُأسرة زادت 
 ؾبًدا.

ولو كاف ىناؾ مكاٌف صاحٌل للدخوؿ يف التفصيل لسهل عليَّ أف 
 أوضح كيف يصبح التفاوت يف الوجاىة والسلطاف أمرًا ال مفر منو بْب

حٌب عند عدـ تدخل اغبكومة؛ وذلك ألف األفراد إذا ما  ٗاألفراد،
اجتمعوا يف ؾبتمع واحد دل يلبثوا أف يضطروا إذل اؼبقابلة فيما بينهم، وإذل 
مبلحظة الفروؽ الٍب جيدوهنا يف معاشرة بعضهم لبعض، وؽبذه الفروع أنواٌع 

واؼبزية الشخصية كثّبة، ولكن دبا أف الثراء، والشرؼ أو اؼبقاـ، والسلطاف 
فروٌؽ رئيسٌة يُقاُس هبا يف اجملتمع، فإنِب أثبت أف تواُفَق ىذه القوى 
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اؼبختلفة أو تصاُدَمها أصدؽ دليل على دولة حسنة التكوين أو سيئتو، 
وإنِب أثبت أف الصفات الشخصية بْب أنواع التفاوت األربعة ىذه إذ  

إليو يف هناية األمر،  كانت أصل صبيع األخرى، فإف الغِب ىو آِخر ما ترد
وذلك دبا أنو يكوف أكثر ما ينفع رغد العيش مباشرة وأكثر ما يسهل نقلو، 
فإنو ُيستخدـ بسهولٍة الشَباء صبيع البقية، فبهذه اؼببلحظة ديكن أف حيكم 
بشيء من الدقة يف اؼبقياس الذي ابتعد بو كل شعٍب عن نظامو االبتدائي، 

ى حد للفساد، وأالحظ مقدار ما تعمل يف وعن الطريق الٍب رظبها كبو أقص
اؼبواىب والقوى وتقابل بينها ىذه الرغبة العامة يف الصيت والشرؼ 
واألفضليات الٍب أتكلنا صبيًعا، ومقدار ما هتز األىواء وتزيدىا، ومقدار ما 
ذبعل صبيع الناس متنافسْب متزاضبْب، وإف شئت فُقْل أعداء، فتؤدي كل 

ومصائب من كل نوع، وذلك حبملها ذوي اؼبزاعم يـو إذل نوائب وقباح 
على خوض عْب اؼبعارؾ، وأُثبت أننا مدينوف ؽبذه اغبُميَّا يف التحدث عن 
النفس، وؽبذه الصولة يف التمايز الٍب زُبرِج اؼبرء عن الصواب تقريًبا أبحسن 
ما يوجد بْب الناس وأردئو، أْي بفضائلنا ومعايبنا ودبعارفنا وأغاليطنا، 

ىرينا فبلسفتنا، أْي بطائفٍة من األمور الطاغبة حوؿ قليٍل من األمور وبقا
 الصاغبة.

وأخّبًا أثبت أنو يُرى قبضٌة من األقوايء واألغنياء على ذروة العظمة 
والثراء، على حْب يتخبط اعبمهور يف البؤس والظبلـ، وذلك عن كوف 

ار ما يكوف اآلخروف أولئك ال يُقدِّروف األمور الٍب ال يتمتعوف هبا إال دبقد
ؿبرومْب إايىا، وعن كوهنم يعودوف غّب سعداء إذا ما عاد الشعب ال يكوف 

 ابئًسا.
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بَػْيَد أف تلك اعبزئيات وحدىا تكوف مادة سفٍر جليل ُتوَزف فيو 
ؿباسن كل حكومة ومساوئها من حيث حقوؽ حاؿ الطبيعة، وحيث 

، يُكشف صبيع ـبتلف الوجوه الٍب يبدو التفاوت ربتها  حٌب ىذا اليـو
ودُيكن أف يبدو يف القروف القادمة، وذلك وفق طبيعة ىذه اغبكومات 
والثورات الٍب جيرىا الزمن إليها حبكم الضرورة، وىنالك يُرى اعبمهور 
ده يف اػبارج،  اؼبضطهد يف الداخل نتيجة احتياطاٍت ازبذىا ضد َمن ىدَّ

تطيع اؼبضهدوف معرفة وىنالك تُرى زايدة االضطهاد ابطراٍد من غّب أف يس
حدٍّ لو، وال الوسيلة اؼبشروعة الٍب تبقى ؽبم لوقفو، وىنالك يرى انطفاء 
حقوؽ اؼبواطنْب واغبرايت القومية مقدارًا فمقدارًا، وعد احتياج الضعفاء 
تذمرات سبرٍد، وىنالك يُرى َقْصُر السياسة شرؼ الدفاع عن القضية العامة 

نالك يُرى ظهور ضرورة الضرائب، فيَبؾ على فريٍق مرتزٍؽ من الشعب، وى
الزارع اليائس حقلو حٌب يف أثناء السلم ويهجر ؿبراثو ليتقلد السيف، 
وىنالك يُرى بروز مبادئ الشرؼ اؼبشئومة الغريبة، وىنالك يرى ربوُّؿ ضباة 
الوطن إذل أعداء، عاجبًل كاف ذلك أو آجبًل، حاملْب ببل انقطاع خنجًرا 

 هم، فيأٌب زمن ُيسَمع فيو قوؽبم لطاغية بلدىم:مرفوًعا فوؽ مواطني

إذا أمرتِب أف أضرب ابلسيف َصْدَر أخي أو رقبة والديَّ، وأف 
 أضرب ابلسيف أحشاء زوجٍب، فعلُت ذلك كلو بيدي اليمُب مضطرِّا.

 356لوكانوس، إ، 
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وعن أقصى تفاوت األحواؿ والثروات واختبلؼ األىواء واؼبواىب، 
وعن الفنوف غّب اؼبفيدة والفنوف الضارة والعلـو التافهة نشأت طوائف من 
اؼببتسرات اؼبخالفة للعقل والسعادة والفضيلة على السواء، ويرى إيقاد 

كل الزعماء لكل ما ديكن أف ُيضعف الناس اجملتمعْب بتفريق ما بينهم، ول
ما ديكن أف دينح اجملتمع مسحة من الوفاؽ الظاىر ويبذر فيو جراثيم 
الشقاؽ اغبقيقي، ولكل ما ديكن أف يوحي إذل ـبتلف اؼبنظمات بتحدٍّ 
وحقٍد متبادلْب عن معارضة بعض حقوقها ومصاغبها ببعٍض، وعن تقوية 

 السلطات اعبامعة ؽبا صبيًعا من حيث النتيجة.

والثورات رفع االستبداد رأسو الفظيع  ومن بْب ىذه االرتباكات
ابلتدريج، وافَبس كل ما وجده صاغبًا صحيًحا يف صبيع أقساـ الدولة، 
فانتهى أخّبًا إذل دوس القوانْب والشعب، وإذل القياـ على أنقاض 
اعبمهورية، وكانت األزمنة الٍب سبقت ىذا التحوؿ األخّب أزمنة 

بُتِلع من ِقَبل الغوِؿ يف هناية اضطراابٍت وكوارث، غّب أف اعبميع قد ا
األمر، وعاد ال يكوف للشعوب زعماء وال قوانْب، بل طغاة فقط، وصار ال 
يبحث منذ ىذه الدقيقة يف الطبائع والفضيلة؛ وذلك ألف االستبداد يف كل 
مكاف يسوده ال حيتمل أي سيد آخر، وإذا ما تكلم االستبداد دل يبَق 

 يبَق للعبيد فضيلٌة غّب الطاعة العمياء. صبلٌح وال واجٌب ليستشار، ودل

وىنا آِخر حدٍّ للتفاوت وأقصى نقطة تُغلق الدائرة وسبس النقطة الٍب 
ذىبنا منها، وىنا يعود األفراد إذل مساواهتم األوذل؛ وذلك ألهنم ليسوا شيًئا 
يُذكر، وألف الرعااي إذ عاد ال يكوف لديهم من القوانْب غّب مشيئة السيد، 
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يكوف للسيد من القواعد غّب أىوائو، فإف مبادئ اػبّب والعدؿ  وعاد ال
تزوؿ مرة أخرى، وىنا يرد كل شيء إذل قانوف األقوى فقط، ومن ٍبَّ إذل 
حاٍؿ جديدة للطبيعة ـبتلفٍة عن اغباؿ الٍب بدأان منها؛ وذلك ألف إحدى 
اغبالْب كانت حاؿ الطبيعة يف صفائها، وألف اغباؿ األخرى ىي نتيجة 

فراٍط يف الفساد، ٍب إنو يوجد بْب ىاتْب اغبالْب من قلة االختبلؼ، ويكوف إ
عقد اغبكومة من االكببلؿ ابالستبداد، ما يبقي اؼبستبد معو سيًدا ما ظل 
األقوى، فإذا ما أمكن طرده دل يكن عنده ما يشكو منو ضد العنف، وتعد 

قبًل قانونيِّا،  الفتنة الشعبية الٍب تنتهي خبنق أحد السبلطْب أو خلعو ع
كاألعماؿ الٍب كاف يتصرؼ هبا قبل يوـٍ يف حياة رعاايه وأمواؽبم، والقوة 
الوحيدة الٍب كانت تؤيده ىي الٍب تسقطو وحدىا، وىكذا فإف صبيع 
األمور تسّب على حسب النظاـ الطبيعي، ومهما يكن من أمر ىذه 

ف يتوجع من جور الثورات القصّبة والكثّبة الوقوع، فإنو ال يستطيع أحٌد أ
 اآلَخر، بل من سوء حظو أو عدـ تبصره.

وىكذا إذا ما اكتشف القارئ النبيو، وتتبع الطرؽ اؼبنسية والضائعة 
الٍب ال بد من أف تكوف قد أتت ابإلنساف من اغباؿ الطبيعية إذل اغباؿ 
اؼبدنية، وإذا ما أعاد القارئ النبيو، دبواقع متوسطٍة بينتها، تلك الٍب ضبلِب 

، دل ديكنو إال أف حيار ا لوقت على حذفها أو الٍب دل يُوِح اػبياؿ هبا إرلَّ قطُّ
من اؼبسافة الواسعة الٍب تفصل بْب ىاتْب اغبالْب، ففي تعاقب األمور 
البطيء ىذا يُبصر حل ما ال حُيصى من اؼبسائل اػبُُلقية والسياسية الٍب دل 

نوع البشري يف جيٍل ليس يستطع الفبلسفة أف حيلوىا، وىو إذ يشعر أبف ال
النوع البشري يف جيٍل آَخر، يعلم السبب يف كوف ذيوجانس دل جيد إنسااًن 
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؛ وذلك لبحثو بْب معاصريو عن إنساف زمٍن غّب موجود، وىو يقوؿ:  قطُّ
إف كاتوف مات مع روما واغبرية لعدـ مبلءمتو عصًرا عاش فيو، وإف أعظم 

لو  —يقيًنا  —يف عادٍل كاف ديلكو  الناس ىذا دل يصلح إال إللقاء اغبّبة
 ظهر قبل طبسمائة سنة.

واػببلصة: أنو يوضح كيف أف الروح واألىواء البشرية تفسداف على 
وجو غّب ؿبسوس، ومن ٍبَّ تغّباف طبيعتهما، وؼباذا تغّب احتياجاتنا ومبلذان 
 غرضها مع الزمن، وؼباذا يزوؿ اإلنساف األصلي ابلتدريج فيعود اجملتمع ال
يبدي لعيِب اغبكيم غّب صبع من اآلدميْب اؼبفتعلْب، وأىواء مصنوعٍة نتيجةً 
عبميع ىذه الصبلت اعبديدة، ومن غّب أف يكوف ؽبا أساٌس حقيقيّّ يف 
الطبيعة، وما يعلمنا التأمل إايه فوؽ ذلك تؤيده اؼببلحظة سباًما، وذلك أف 

قلًبا وميواًل ما  اإلنساف الوحشي واإلنساف اؼبتمدف يبلغاف من االختبلؼ
يكوف ابعث السعادة العليا ألحدىم معو عامل قنوط اآلَخر، فاألوؿ ال 
يستنشق غّب الراحة واغبرية، وىو ال يريد إال أف يعيش ويبقى خالًيا من 
العمل، حٌب إف سكوف الرواقي ال يقاس بعدـ مباالتو العميقة ذباه أي 

نشيطًا دائًما فيعرؽ موضوع آَخر، وعلى العكس ذبد اإلنساف اؼبتمدف 
ويهتز ويضطرب ببل انقطاٍع حبثًا عن أشاغيل أشد ُعسًرا، وىو يعمل حٌب 
اؼبوت، وىو يسعى إذل اؼبوت ليعيش أو يعدؿ عن اغبياة نيبًل للخلود، 
وىو يتودد إذل العظماء الذين ديقتهم وإذل األغنياء الذين حيتقرىم، وىو ال 

اىي منتفًخا بنذالتو وضبايتهم، يدخر وسًعا ليناؿ شرؼ خدمتهم، وىو يب
وىو يفاخر بعبوديتو، وىو حيدث مع االستخفاؼ عن الذين دل يتفق ؽبم 
شرؼ مقاظبتو إايىا، واي ؼبنظر أعماؿ الوزير األورويب الشاقة اؼببتغاة يف 
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! وما أكثر اؼبنااي القاسية الٍب ال يفضلها ىذا الوحشي البليد  نظر الكراييبِّ
ياة الٍب دل تلطف حٌب بلذة فعل اػبّب! ولكنو جيب على ىوؿ مثل تلك اغب

السلطة »لرؤية الغاية من ىذه اعبهود الكثّبة أف يكوف لكلمٍَبْ 
معُب يف ذىنو، وأف يعلم وجود نوٍع من الناس الذين يروف « واعبمهورية

قيمة آلراء بقية العادل، والذين يعرفوف أف يكونوا سعداء راضْب عن أنفسهم 
أكثر فبا بشهادهتم، والواقع أف ىذا ىو السبب اغبقيقي  بشهادة اآلخرين

عبميع ىذه الفروؽ، فاؽبمجي يعيش يف نفسو، واإلنساف اؼبتمدف يعيش 
خارج نفسو دائًما، فبل يعرؼ إال أف يعيش يف نفوس اآلخرين، وىو ؽبذا 
السبب يقتبس شعور حياتو اػباصة من حكمهم وحده، وليس من 

نشأ عن مثل ىذا التصرؼ كثّب من عدـ موضوعي أف أثبت كيف أنو ي
اؼبباالة كبو اػبّب والشر، مع وجود كثّب من الرسائل الرائعة يف األخبلؽ، 

يصبح مفتعبًل ـبادًعا، حٌب يف  -إذ يرد إذل اؼبظاىر  -وكيف أف كل شيء 
الشرؼ والصداقة والفضيلة، حٌب يف اؼبعايب غالًبا، فنجد يف ذلك سر 

 االفتخار يف آخر األمر.

واػببلصة: كيف أننا إذ نسأؿ اآلخرين عن أنفسنا دائًما، ومن غّب 
أف قبرؤ على سؤاؿ أنفسنا، وذلك بْب كثّب من الفلسفة واإلنسانية 
واألدب واؼببادئ العليا، وال قبد لدينا غّب مظهٍر خادع طائش لشرٍؼ ببل 
فضيلة، وعقٍل ببل حكمة، ولذٍة ببل سعادة، ويكفي أنِب أثبت أف ىذا 

س حاؿ اإلنساف األصلية مطلًقا، وأف روح اجملتمع والتفاوت الذي ينشأ لي
 عن اجملتمع ىي الٍب تغّبِّ صبيع اؼبيوؿ الطبيعية وتفسدىا على ىذا الوجو.
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وقد حاولت أف أعرض أصل التفاوت وتقدمو، وقياـ اجملتمعات 
السياسية وسوء استعماؽبا، وذلك ابؼبقدار الذي ديكن ىذه األمور أف 

بط من طبيعة اإلنساف على نور العقل فقط مستقلة عن العقائد تستن
اؼبقدسة الٍب سبنح السلطة ذات السيادة أتييد اغبقوؽ اإلؽبية، ويعلم من 
ىذا البياف أف التفاوت، إذ كاف غّب موجود يف حاؿ الطبيعة تقريًبا، يناؿ 

ا شرعيِّا قوتو ومنوه من تقدُّـ ملكاتنا وترقي الروح البشرية، ٍب يصبح اثبتً 
بقياـ ُمْلك القوانْب، ويُعلم من ىذا البياف أيًضا أف التفاوت األديب الذي 
أجازتو اغبقوؽ الوضعية فقط ـبالف للحقوؽ الطبيعية يف كل مرة ال 
يتناسب ىو والتفاوت البدين، ويعْب ىذا التمييز دبا فيو الكفاية ما جيب أف 

ذي يسود صبيع الشعوب يفكر فيو من ىذه الناحية حوؿ نوع التفاوت ال
اؼبتمدنة ما داـ يباين قانوف الطبيعة، مهما كاف الوجو الذي يعرؼ بو، أف 
يقود ولٌد شائًبا، وأف يسوؽ غيبّّ رجبًل حكيًما، وأف تطفح شرذمٌة من 

 األتباع ابلزوائد على حْب حيتاج اعبمهور اعبائع إذل الضروري.
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 تعميقات

 تهبيه حول التعليقات

أضفُت بعض تعليقاٍت إذل ىذا الكتاب وفق عادٌب اؼبتوانية يف العمل 
متواترًا، وتبتعد ىذه التعليقات عن اؼبوضوع أحيااًن دبا فيو الكفاية، فبل 
يصلح أف تُقرأ ضمن اؼبًب؛ ولذا فقد دحرهتا إذل آِخر الرسالة الٍب حاولت 

شيء من أف أتبع فيها أقـو سبيٍل جهد الطاقة، وديكن َمن ىم على 
اإلقداـ يف العود اثنية أف يتلهوا مرة أخرى ابلقياـ ببعض اؼبباحث وؿباولة 

 تصفح التعليقات، وال كبّب ضرٍر يف عدـ مطالعة اآلخرين إايىا مطلًقا.

 إىل مجهورية جهيف

( روى ىّبُوُدتس أف ُمنقذي فارس السبعة اجتمعوا بعد مقتل ٔ) 
)بَػْرِدية( للبحث حوؿ شكل اغبكومة الذي يُنِعموف بو على  ظِبْرِديس

، أْي أبدى رأاًي زاد يف غرابتو  الدولة، فأصرَّ أواتنس بشدة أف يكوف صبهورايِّ
صدوره عن فم َمْرزابٍف دبقدار ما كاف من خشية األكابر نوًعا من اغبكومة 

إمًراطورية، حيملهم على احَباـ الناس، فضبًل عن ادعاء قدرتو على حيازة 
ودل ُيْسَتَمْع إذل ُأواتِنَس قطُّ كما ديكن أف يُعتقد، وقد تنَػزَّؿ ؼبنافسيو عن 
حقو يف التاج لرغبتو يف الطاعة والقيادة، وكاف ذلك عندما رأى عزًما على 
الشروع يف انتخاب ملك، فسأؿ أف يُعوَّض من ذلك أبف يكوف حرِّا 

يو، ولو دل يعلمنا ِىّبُوُدْتس ما ُوِضَع مستقبلِّ ىو وذريتو، وىذا ما ُأِجيب إل
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من قيٍد على ىذا االمتياز لوجب افَباضو حبكم الضرورة، وإال لكاف 
ُأواتِنس، غّب اؼبعَبؼ أبي نوٍع من القانوف وغّب اؼبُلـز بتقدًن حساٍب إذل 
أحد، صاحَب اغبوؿ يف الدولة، ولكاف أقوى من اؼبلك أيًضا، ولكن دل 

على كوف الرجل، القادر على االكتفاء دبثل ىذا  يكن الظاىر ليدؿ قطُّ 
االمتياز يف مثل ىذه اغباؿ، قادرًا على إساءة استعمالو، والواقع أنو ال يُرى 
أف ىذا اغبق أدى إذل أقل اضطراٍب يف اؼبملكة، ال من ِقَبل أواتنس، وال 

 من ِقَبل أحٍد من ذريتو.

 املقدمة

ا إذل إحدى تلك اغبجج ( أستند منذ خطواٌب األوذل مطمئنِّ ٔ) 
اؼبعتًرة لدى الفبلسفة، لصدورىا عن عقٍل متْب عاٍؿ يعرفوف وحدىم أف 

 جيدوه وحيسوه.

ومهما تكن مصلحتنا يف معرفة أنفسنا أبنفسنا، فإنِب ال أعلم ىل 
نعرؼ أحسن من ذلك ما ىو خارج عنا، ودبا أف الطبيعة جهَّزتنا أبعضاء 

ٍة غبفظنا فقط، فإننا ال نس تعملها إال لتلقي اؼبؤثرات اػبارجية، فبل معدَّ
نبحث عن غّب انتشاران يف اػبارج وعن وجودان خارج أنفسنا، ودبا أننا  
كثّبو االهنماؾ يف تكثّب وظائف حواسنا وزايدة سعة كياننا اػبارجية؛ فإف 
من النادر أف نستعمل ىذا اغبس الباطِب الذي يردان إذل أبعادان اغبقيقية، 

نا كل ما ليس منها، ومع ذلك فإنو جيب أف ننتفع هبذا والذي يفصل ع
اغبس إذا ما أردان معرفة أنفسنا، وىذا ىو اغبس الوحيد الذي نستطيع أف 
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كبكم بو يف أنفسنا، ولكن كيف نُػْعطي ىذا اغبس فاعليتو وصبيع مداه؟ 
وكيف ننقذ روحنا الٍب يستقر هبا من صبيع أوىاـ نفسنا؟ لقد فقدان عادة 

، وقد ظل ببل سبرين بْب ىرج إحساساتنا البدنية، وقد َجفَّ بنار استعمالو
 أىوائنا، والقلب والروح واغبواس أموٌر قد َعِلَمت ضدىا.

 القسم األول

(إف ما أمكن أف تؤدي إليو عادة السّب على قدمْب من ربوالٍت ٔ) 
يف تكوف اإلنساف، وإف ما ال يزاؿ يبلحظ من صبلٍت بْب ذراعيو ورجلي 

القوائم األربع، وما انتهى إليو من استقراء عن طراز مشيها، أمكن ذوات 
أف يثّب ريًبا حوؿ ما جيب أف يكوف أقرب إذل الطبيعة لدينا، ويبدأ صبيع 
األوالد ابلسّب على أرجٍل أربع، وىم حيتاجوف إذل مثالنا ودروسنا لتعلم 

ن يهملوف القياـ، حٌب إنو يوجد من األمم الوحشية من ىي كاؽبوتنتو الذي
األوالد كثّبًا فيدعوهنم يسّبوف على أيديهم وقًتا كبّبًا، فيجدوف مشقة 
عظيمة ضببًل ؽبم على الوقوؼ. وُقْل مثل ىذا عن أوالد كرايب األنٍب، 
وتوجد أمثلٌة شٌب عن آدميْب من ذوي القوائم األربع، ومن ذلك أذكر 

، حي ٖٗٗٔذلك الولد الذي ُوِجد يف سنة  ث كاف يُغذَّى ابلقرب من ىسَّ
من ِقَبل الذًئب، والذي قاؿ يف ببلط األمّب ىنري فيما بعُد إنو كاف 
ل أف يعود إليها على العيش بْب الناس لو تُِرؾ وشأنو، وقد بلغ من  يفضِّ
ازباذ عادة ىذه اغبيواانت يف السّب ما وجب أف تربط فيو ِقَطًعا من 

ولد الذي ُوِجد سنة اػبشب ليقف على رجليو معتداًل، ومثل ذلك حاؿ ال
يف غاابت لتوانية حيث كاف يعيش بْب الدببة، فروى مسيو دوكو  ٜٗٙٔ
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ندايؾ أنو كاف ال يبدو عليو أي أثٍر من العقل، وأنو كاف يسّب على رجليو 
ويديو، وأنو كاف خالًيا من كل لغة، فُيخرِج من الصوت ما ال ُيشِبو أصوات 

صغّب، الذي ُجلب إذل ببلط أحد من اآلدميْب، وكاف وحشي ىانوفر ال
إنكلَبا منذ سنْب كثّبٍة، يبلقي صبيع شدائد العادل لُيطيق اؼبشي على 

ُوجد يف جباؿ الًرانس وحشياف آخراف كاان  ٜٔٚٔرجلْب. ويف سنة 
جيوابف اعبباؿ علت مثاؿ ذوات القوائم األربع، وأما ما ديكن أف يُعَبض بو 

نصل هبا إذل كثٍّب من اؼبنافع، وذلك  من أف ىذا يعِب ذبرًدا من األيدي الٍب
عدا ما يدؿ عليو مثاؿ القدرة من إمكاف استخداـ اليد على وجهْب، يف 

إمكاف منح اإلنساف أعضاءه غرًضا أصلح من غرض  -فقط  -ثبت 
 الطبيعة، ال كوف الطبيعة قد أعدت اإلنساف للسّب على غّب ما تعلمو.

أسباٌب كثّبٌة وجيهٌة يُثبت هبا كوف  -كما يلوح   -ولكنو يوجد 
إمكاف كونو يف  -أواًل  -اإلنساف ذا رجلْب، وذلك أنو إذا ما أثبت 

البداءة على غّب ما يبدو لنا، وأف يصبح يف آِخر األمر على ما ىو عليو، 
فإف ىذا ال يكفي الستنباط وقوع ىذا على ىذا الوجو؛ وذلك ألنو جيب، 

احتماؿ  -قبل التسليم هبا  -الت، أف يُثبت بعد إثبات إمكاف ىذه التحو 
وقوعها على األقل، ٍب إذا أمكن ذراعي اإلنساف أف تصلحا رجلْب لو عند 
اغباجة، كانت ىذه ىي اؼببلحظة اؼببلئمة الوحيدة ؽبذا النظاـ ذباه عدد  
كبّب من اؼببلحظات اؼبخالفة ؽبا، وأمهها ىي: أف الوجو الذي يرتبط بو 

سمو جيعل عينيو انظرتْب إذل األرض، أْي جيعلو يف وضع رأس اإلنساف يف ج
قليل اؼببلءمة لبقاء الفرد، وذلك بداًل من توجيو نظره أفقيِّا كما ىي عليو 
صبيع اغبيواانت األخرى، وكما يكوف عليو ىو نفسو إذا ما سار على 
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رجلْب ال على أربع، وأف الذئب الذي ال ينفعو إذا مشى على رجلْب مفيد 
القوائم األربع، فلم ربرمو أية واحدة منها، وأف ثدي األـ اغبسن لذوات 

الوضع كثّبًا لذات الرجلْب الٍب سبسك ولدىا بْب ذراعيها يكوف سيًئا 
لذات القوائم األربع الٍب دل يضعها شيٌء على ىذا الوجو، وأف اؼبؤخر إذ  

ركبتْب كاف ذا ارتفاع مفرٍط إذا ما قيس بقدمي اؼبقدـ، فإننا نزحف على ال
عند سّبان على أرجٍل أربع، وىذا كلو جيعل اغبيواف سيئ النسبة عسّب 
اؼبشي، وأنو إذا ما وضع الّرِْجل واليد على األرض كاف يف الساؽ اؼبؤخرة 
مفصٌل أقل فبا يف اغبيواانت األخرى، أْي اؼبفصل الذي يربط عظم الشظية 

ُمكَره عليو ال  بعظم القصبة، فإذا دل يوضع غّب طرؼ الّرِجل، كما ىو
ريب، ظهر الرسغ من الضخامة ما ال يقـو معو مقاـ عظم الشظية، وذلك 
من غّب قوٍؿ عن كثرة العظاـ الٍب يتألف منها، وظهرت مفاصلو مع مشط 
القدـ وعظم القصبة من التداين ما ال سبنح معو الساؽ البشرية يف ىذا 

ة، ودبا أف مثاؿ األوالد الوضع مثل ما سبنحو ذوات القوائم األربع من اؼبرون
قد ُأِخذ يف سنٍّ دل تكمل فيها القوى الطبيعية بعُد، ودل تشتدَّ فيها األعضاء 
بعُد، فإنو ال يؤدي إذل نتيجٍة مطلًقا، وكذلك أود لو أقوؿ إف الكبلب دل 
تُػَعدَّ للمشي؛ وذلك ألهنا ال تصنع غّب الزحف بعد والدهتا ببضعة أسابيع، 

صة غّب ذات قوة كبّبة ذباه السّب العاـ بْب صبيع وكذلك الوقائع اػبا
الناس، حٌب إف األمم الٍب ال يتصل بعضها ببعض دل تستطع تقليد بعضها 
بعًضا، وإذا ما تُرؾ ولٌد يف غابٍة قبل أف يقدر على السّب، فُغذِّي من ِقَبل 
حيواف ما، اتبع مثاؿ مرضعو دبمارستو اؼبشي مثلها، فالعادة تستطيع أف 

و من التيسّب ما ال ينالو من الطبيعة، وكما أف الشُّلَّ ينتهوف بفعل سبنح
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التمرين إذل صنعهم أبرجلهم ما نصنعو أبيدينا، فإنو ينتهي يف آِخر األمر إذل 
 استعماؿ يديو يف عمل الرجلْب.

(إذا ُوجد بعض األردايء من علماء الطبيعة َمن يُقيُم مصاعب ٕ) 
يف األرض، فإنِب ُأجيبو عن ذلك  حوؿ افَباض ىذا اػبصب الطبيعي

دبا أف النبااتت تستخلص من اؽبواء واؼبادة مادًة أكثر فبا »ابلعبارة اآلتية: 
تستخلص من األرض، فإهنا تعيد إذل األرض أكثر فبا تستخلص منها إذا 
ما طبجت، ٍب إف الغابة تُعْب مياه اؼبطر بوقفها األخبرة، وىكذا فإف طبقة 

لنبات تزيد كثّبًا يف غابٍة ربفظ طويبًل من غّب أف سبس، األرض الٍب تُفيد ا
ولكن دبا أف اغبيواانت تُعيد إذل األرض أقل فبا تستخلص منها، ودبا أف 
الناس يستهلكوف كثّبًا من اغبطب والنبات للوقود وغّبه من االستعماالت 
األخرى، فإف الذي حيدث كوف طبقة األرض النباتية يف بلٍد مسكوف تنقص 

ًما وتتحوؿ يف هناية األمر إذل أرٍض كالبطرا العربية )ببلد اغِبْجر(، دائ
أكثر األقاليم عمرااًن  -ابغبقيقة  -وككثٍّب من والايت الشرؽ الذي كاف 

يف غابر األزماف، فبل يوجد ىناؾ غّب اؼبلح والرماؿ؛ وذلك ألف اؼبلح 
األجزاء اؼبستقر يف النبااتت واغبيواانت يبقى، على حْب تتحوؿ صبيع 

 (.ٚ)التاريخ الطبيعي، أدلٌة حوؿ نظرية األرض، اؼبادة « األخرى إذل خبار.

وإذل ذلك ديكن أف يضاؼ الدليل الواقعي دبقدار الشجر والنبات 
من كل نوع، فكانت طافحة بو تقريًبا صبيع اعبزائر اؼبهجورة الٍب اكتشفت 

ت الواسعة الٍب وجب يف القروف األخّبة، ودبا خيًران التاريخ عنو من الغااب
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خبطها يف صبيع األرض كلها عمرت أو ُمدِّنت، وإين أبدي اؼببلحظات 
 الثبلث اآلتية حوؿ ذلك.

فاألوذل: ىي أنو إذا ُوجد نوٌع من النبااتت الٍب تستطيع أف تُعوض 
من التلف ابؼبادة النباتية الٍب تنشأ عن اغبيواانت وفق استدالؿ مسيو دو 

آجاًما تلتف رءوسها فتختص دبياٍه  -على اػبصوص  -بُوفُّوف، كاف ذلك 
 وأخبرٍة أكثر فبا زبتص بو النبااتت األخرى.

والثانية: ىي أف تلف األرض، أْي ضياع اؼبادة اػباصة ابلنبات، 
وجب أف يُعجَّل بنسبة ما تكوف األرض أكثر زراعًة، وبنسبة ما يستهلك 

 لٍب ىي من كل نوع.أىلوىا الذين ىم أكثر مهارًة بفيٍض ؿبصوالهتا ا

واؼببلحظة الثالثة: وىي أمهها، ىي أف شبرات الشجر ذُبهز اغبيواف 
بغذاء أكثر فيًضا فبا تقدر عليو النبااتت األخرى، وىذه ذبربٌة ُقمت هبا 
بنفسي دبقابلٍب بْب ؿبصوالت أرَضْْب متساويتْب اتساًعا وخاصيًة، فتكوف 

 خرى مزروعًة بُػرِّا.إحدامها مستورًة بشجر الكستناء، وتكوف األ

(ُيستخلص الفرقاف األكثر عموًما، بْب األنواع النهامة من ذوات ٖ) 
األرجل األربع، من شكل األسناف ومن تكوين األمعاء، فاغبيواانت الٍب ال 
تعيش إال من النبااتت ذات أسناف مستوية، كالفرس والثور والضائن 

كاؽبر والكلب والذئب   واألرنب، واغبيواانت النهامة ذات أسناٍف حادة
والثعلب، وأما األمعاء يف آكلة النبات فبعضها كاألمعاء الغليظة الٍب ال 

الصاحب  -أف اإلنساف  -إذف  -توجد يف اغبيواانت النهامة، ويلوح 
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جيب أف يُعدَّ من ىذا  -ألسناٍف وأمعاء كالٍب يف اغبيواانت اآلكلة النبات 
حدىا ىي الٍب تؤيد ىذا الرأي، الصنف، وليست اؼبشاىدات التشرحيية و 

 : روى »بل ذبد آاثر العصور القددية مبلئمًة لو أيًضا. قاؿ ساف جّبـو
ديِسَيارؾ يف ُكُتبو عن قدماء اليوانف أنو دل يوجد يف عهد ساتورف، حْب  
كانت األرض خصيبًة بنفسها، إنساٌف أيكل اللحم، وإمنا كاف اعبميع يعيش 

، ”Lib. II, adv. Jovinian« “منوِّا طبيعيِّاابلفواكو والبقوؿ الٍب تنمو 
وديكن أتييد ىذا الرأي أيًضا برحبلت كثٍّب من السياح اؼبعاصرين، ومن 

كوف معظم سكاف لوكاي   -فيما ذكر  -ذلك أف فرنسوا كورايؿ ذكر 
الذي نقلو اإلسباف إذل جزائر كواب وساف دومينغ وغّبمها مات ألكلو غبًما، 

أمهل كثّبًا من اؼبنافع الٍب ديكنِب استغبلؽبا؛ وذلك ألف  ومن ٍبَّ يُرى أنِب
الفريسة إذ كانت مدارًا وحيًدا تقريًبا ؼبا بْب اعبوارح من نزاع، وإذ كانت 
آكلة النبات تعيش فيما بينها بسبلـ دائم، لو كاف اعبنس البشري من ىذا 

للبقاء  النوع األخّب، فإف من الواضح أف يكوف للجنس البشري كثَّب تيسّبٍ 
 يف حاؿ الطبيعة، وقليَل احتياٍج وفرصٍة للخروج منها.

( يظهر أنو خيرج عن متناوؿ اإلنساف الوحشي صبيع اؼبعارؼ الٍب ٗ)
تستلـز أتمبًل، وصبيع اؼبعارؼ الٍب ال ُتكتَسب إال بتسلسل األفكار والٍب 
ال تكمل إال متعاقبة، وذلك عن عدـ اتصالو أبمثالو، أْي عن عدـ وجود 

، أ داة تصلح ؽبذا االتصاؿ، وعن عدـ وجود احتياجات ذبعلو ضرورايِّ
وتقتصر معرفتو وصنعتو على الوثوب والركض والقتاؿ ورمي اغبجر وتسلق 
الشجر، ولكنو إذا كاف ال يعرؼ غّب ىذه األمور، فإنو يعرفها أحسن فبا 

سبرين  نعرؼ بكثّب، كبن الذين ليس لديهم مثل احتياجو إليها، ودبا أهنا تتبع
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ـٍ  -البدف فقط، وليست ُعرَضة ألي نقٍل  من فرٍد إذل آَخر،  -وال أي تقدُّ
 فإف اإلنساف األوؿ استطاع أف يكوف ماىًرا فيها مهارة آِخر أعقابو.

وتطفح رحبلت السياح أبمثلة أبس الناس وقوهتم لدى األمم الًربرية 
هم وخفتهم، والوحشية، وليس أقل من ىذا ما جاء فيها من ثناء على حذق

ودبا أنو ال يطلب غّب عيوٍف ؼببلحظة ىذه األشياء، فإنو ال شيء حيوؿ دوف 
تصديق ما يؤكده شهود عياٍف فوؽ ذلك، فأختار اتفاًقا بعض األمثلة من 

 الُكُتب األوذل الٍب تقع ربت يدي.

يُدرؾ اؽبوتنتو صيد البحر خّبًا فبا يدركو أوربيو »قاؿ كولنب: 
الشبكة والشص والنشاب يف اػبلجاف واألهنار،  الكاب، ويعدؿ حذقهم

وليس أقل من ذلك براعتهم يف إمساؾ السمك ابليد، وال مثيل ؼبهارهتم يف 
السباحة، ويوجد يف طراز سباحتهم اػباص هبم سباًما ما يُثّب اغبّبة، فهم 
يسبحوف مستقيمي البدف انشري األيدي خارج اؼباء، فيبدوف كأهنم ديشوف 

عندما يبلغ اضطراب البحر غايتو ويصبح اؼبوج   -ىم على األرض، و 
 «يرقصوف على متنو صاعدين ىابطْب كقطعٍة من الفلْب. -كاعبباؿ 

ذوو حذٍؽ عجيب يف الصيد،  إف اؽبوتنتو»وقاؿ اؼبؤلف نفسو: 
ويعجب من كوهنم دل يسيئوا استعماؿ « وتفوؽ اػبياؿ خفَُّتهم يف العدو.

سرعتهم يف الغالب، وىذا ما حيدث أحيااًن مع ذلك، كما يُرى من اؼبثاؿ 
نزؿ مبلٌح ىولنديّّ إذل بر الكاب، »الذي يقدِّمو عن ذلك، فقد قاؿ: 

ينة مع طوى تبٍغ يزف كبو عشرين رطبًل، وكلَّف ىوتنتيِّا أبف يتبعو إذل اؼبد
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فلما كاف االثناف على مسافٍة من الزمرة، سأؿ اؽبوتنٍب اؼببلح عن معرفتو 
ا. فقاؿ  للركض، فأجاب اؽبولندي بقولو: الركض؟ أجل، جيًدا جدِّ
اإلفريقي: سنرى. وقد فر مع التبغ وغاب من فوره تقريًبا، وقد دىش 

فلم يفكر يف تعقبو قطُّ، ودل يَر تبغو وال  اؼببلح من تلك السرعة العجيبة،
 «حاملو بعد ذلك.

وؽبم من البصر اغبديد واليد السديدة ما ال يدنو األوروبيوف معو »
منهما مطلًقا، فهم يصيبوف حبجٍر عبلمًة ابتساع نصف فلٍس على مسافة 
مئة خطوة، وأعجب ما يف األمر ىو أهنم أيتوف حبركاٍت وتشنجاٍت مستمرة 

من أف جيعلوا اؽبدؼ نصب عيوهنم كما نصنع، فيظهر أف يًدا خفية بداًل 
 «.ربمل حجرىم

وما قالو األب دوترتر عن وحوش األنٍب يقرب فبا قيل عن ىوتنتو 
رأس الرجاء الصاحل، فهو ديتدح سدادىم يف توجيو سهامهم إذل الطيور 
وىي طائرٌة، وصيدىم السمك سبًحا مع غوٍص، وليس وحوش أمريكة 

لية أقل من ىؤالء صيًتا بقوهتم وحذقهم، وإليك مثااًل ديكن أف حيكم الشما
ابلليماف  ٙٗٚٔبو يف أمر ىنود أمريكة اعبنوبية: ُحِكم يف قادس يف سنة 

على ىنديٍّ من بوينوس إيرس، فعرض على اغباكم أف يشَبي حريتو 
، وقد وعد أبف يهاجم وحده أشرس ثوٍر  بتعريضو حياتو للموت يف عيد عاّـٍ
غّب حامٍل من السبلح سوى حبٍل بيده، وأبف ديسكو حببلو من العضو 
الذي يشار إليو، وأبف يسرجو ويلجمو ويركبو ويصارع وىو على ىذا 
الوجو ثورين من أشرس الثّباف خيرجاف من حظّبة اؼبيداف، وأبف يقتل 
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أحدمها بعد اآلَخر فور أمره بذلك، ومن غّب أف يُعينو أحٌد على ذلك، 
أُجيب إليو، ويفي اؽبندي بوعده ويُوفَّق يف صبيع عهده، وَمن يُرِْد  وىذا ما

االطبلع على اؼبنهاج الذي ازبذه وعلى جزئيات اؼبصارعة، فَػْلّباجع اعبزء 
ؼبسيو غوتيو، حيث اقتبسنا « مبلحظات يف التاريخ الطبيعي»األوؿ من 

 (.ٕٕٙخًر ىذا اغبادث )صفحة 

ياة اػبيل تكوف على نسبة إف مدة ح»(قاؿ مسيو دوبوفوف: ٘) 
مدة منوىا، كما ىي اغباؿ يف صبيع أنواع اغبيواانت األخرى، فاإلنساف 
الذي يتطلب أربع عشرة سنة لنشوئو ديكنو أف يعيش ما يعدؿ ستة أو 
سبعة أمثاؿ ىذه اؼبدة، أْي تسعْب سنة أو مئة سنة، واغبصاف الذي يتم 

تة أو سبعة أمثاؿ ىذه اؼبدة، منوه يف أربع سنْب ديكنو أف يعيش ما يعدؿ س
أْي طبًسا وعشرين سنة أو ثبلثْب سنة، وتبلغ األمثلة الٍب ديكن أف زبالف 
ىذه القاعدة من الندرة ما ال ينبغي معو حٌب عدىا استثناًء ديكن أف 
تستخرج منو نتائج، ودبا أف اػبيل السمينة تنمو يف مدة أقل فبا تنمو فيها 

مدة أقل فبا تعيش فيها تلك، وىي تدخل دور  اػبيل الدقيقة، فإهنا تعيش
 )اتريخ اػبيل الطبيعي(.« اؽبََرـ منذ دخوؽبا اػبامسة عشرة من السن.

(أعتقد أنِب أبصر يف اغبيواانت اعبوارح ويف آكلة النبات فرقًا ٙ) 
آَخر أكثر عموًما من الذي الحظتو يف التعليق اػبامس؛ وذلك ألنو يشمل 

الفرؽ على عدد الصغار الذي ال يزيد على  حٌب الطيور، ويقـو ىذا
يف كل نتاٍج من األنواع الٍب ال تعيش إال من النبااتت،  -مطلًقا  -االثنْب 

والذي يزيد على ذلك عادًة يف اغبيواانت النهامة، ويسهل أف يعرؼ ما 
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تعينو الطبيعة يف ذلك من عدد الثدي الذي يكوف اثنْب يف كل أنثى من 
إخل، والذي … س والبقرة والعنزة والوعلة والنعجة النوع األوؿ كالفر 

يَبجح دائًما بْب الستة والثمانية يف األانثي األخرى كالكلبة واؽبرة والذئبة 
إخل، وتبيض الدجاجة واإلوزة والبطة، الٍب تُػَعدُّ كلها من … والنمرة 

 الطيور النهامة، وكذلك اللقوة )أنثى العقاب( والبومة وأنثى الباز، وترخم
بيًضا كثّبًا، أْي تقـو أبمٍر ال يتفق للحمامة وال للقمرية وال للطيور الٍب ال 
أتكل غّب اغببِّ فبل تُلقي وال ربضن غّب بيضتْب، ويقـو السبب الذي 
ديكن ذكره يف ىذا الفرؽ على كوف اغبيواانت الٍب ال تعيش بغّب الكؤل 

إذل قضاء وقٍت  والنبات تقضي يومها كلو تقريًبا يف طلب القوت، فتضطر
كبّب يف االغتذاء، وال تستطيع أف تكفي إلرضاع صغاٍر كثّب، وذلك على 
حْب تقـو اغبيواانت النهامة بطعامها يف سويعة، فيسهل عليها يف الغالب 
أف تعود إذل صغارىا وإذل صيدىا، وأف تتدارؾ ما ُأسرؼ من لنب كثّب، 

ة، ولكن ال مكاف وديكن أف تبدي يف ذلك عدة مبلحظاٍت وأتمبلت خاص
ىنا لذلك، ويكفي أف أُبْب يف ىذا القسم نظاـ الطبيعة األكثر عموًما، ىذا 
النظاـ الذي جُيهز بسبٍب جديد يف إخراج اإلنساف من طبقة اغبيواانت 

 اعبوارح وَصفِّو بْب األنواع اآلكلة للنبات.

(َحَسَب مؤلف مشهوٌر خّب اغبياة البشرية وشرىا وقابل بْب ٚ) 
بعد أف  -ارين، فوجد اؼبقدار الثاين يزيد على األوؿ كثّبًا وانتهى اؼبقد

إذل أف اغبياة البشرية ليست ىبة ذات قيمة مطلًقا،  -قلب صبيع األمور 
من النتيجة الٍب وصل إليها، فقد استنبط صبيع  -قطُّ  -ودل يعَبين دىٌش 

ي لرأى أنو  براىينو من نظاـ اإلنساف اؼبدين، فلو رجع إذل اإلنساف الطبيع
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ا، فيبصر أنو دل يكن لدى اإلنساف من  كاف ديكنو أف جيد نتائج ـبتلفًة جدِّ
الشرور غّب ما أعطى نفسو إايه، وليس من غّب مشقٍة أف انتهينا إذل جعل 
أنفسنا ابلغي الشقاء، فإذا ما نظر من انحيٍة إذل أعماؿ الناس الواسعة، وما 

لفنوف، وما استخدـ من قوى، وما وقع من تبحٍر يف العلـو واخَباٍع يف ا
ُملئ من ىوى، وما ُىدَّ من جباؿ، وما ُحطِّم من صخور، وما ُجعل من 
أهنار صاغبًا للمبلحة، وما ُأحيي من أرضْب، وما ُحِفر من حبّبات، وما 
ُجفِّف من مستنقعات، وما أُقيم على األرض من مباٍف ضخمة، وما ُسََب 

ما حُبث من انحية أخرى، مع قليل أتمل،  ابلسفن واؼببلحْب من حبار، وإذا
يف اؼبنافع اغبقيقية الٍب نشأت عن صبيع ذلك يف سبيل سعادة النوع 
البشري، دل َيَسْع اؼبرء إال أف ُيصدـ فبا يسود ىذه األمور من تفاوت 
عجيب، فّبثى لعمى اإلنساف الذي يسوقو بشدٍة وراء كل شقاء ديكن أف 

طبيعة احملسنة قد ُعنيت إبقصائو عنو، وذلك يصيبو، وراء كل شقاء كانت ال
 تغذية لزىوه السخيف وإعجابو الباطل بنفسو.

والناس خبثاء، وتغُب عن الدليل ذبربٌة كئيبة دائمة، ومع ذلك فإف 
اإلنساف صاحل بطبيعتو، وأعتقد أنِب أثبت ذلك، فما الذي أفسده من 

ربوُّؿ، وما أوجبو إف دل يكن ما طرأ على نظامو من  -إذف  -ىذه الناحية 
من تقدُّـ، وما اكتسبو من معارؼ؟ وليعجب اؼبرء ابجملتمع البشري ما شاء، 
وليس أقل من ذلك حقيقة كوف ىذا اجملتمع حيمل الناس على التباغض، 
حبكم الضرورة، بنسبة زايدة مصاغبهم، وعلى تبادؿ اػبدـ ظاىًرا وضر 

ف يقاؿ عن صلٍة دُيلي بعضهم بعًضا بكل ما يُتصور حقيقًة، وما ديكن أ



 032 

داعي كل فرٍد فيها قواعد مباينة رأًسا للقواعد الٍب يعظ الداعي العاـ هبا 
 ىيئة اجملتمع، وحيث جيد كل واحٍد حسابو يف شفاء اآلخرين؟

ومن احملتمل أنك ال ذبد رجبًل موسًرا ال يتمُب موتو سرِّا ورثتو 
ال يكوف غرقها يف  الطامعوف، وأوالده يف الغالب، وأنك ال ذبد سفينةً 

البحر حاداًث سارِّا عند بعض التجار، وال ذبد ؿببلِّ ذبارايِّ ال يود اؼبدين 
السيئ النية أف يراه ؿبَبًقا مع صبيع ما يشتمل عليو من أوراؽ، وال ذبد 
شعًبا ال ُيسرُّ دبصائب جّبانو، وىكذا فإننا قبد فائدتنا يف ضرر أمثالنا، 

آلَخر دائًما تقريًبا، ولكن أكثر ما يكوف فخسراف أحدىم يُوجب غبطة ا
خطًرا ىو أف تكوف الببلاي العامة مدار أمل صبٍع من األفراد وموضوع 
رجائهم، فبعضهم يريد أمراًضا، وآخروف يريدوف فناًء، وآخروف يريدوف 
حراًب، وآخروف يريدوف ؾباعًة، وقد رأيت أانًسا قباًحا يبكوف أؼبًا من طبلئع 

، والذي قضى سنٍة خصيبة، وحي تمل أف كاف حريق لندف الكبّب اؼبشئـو
على حياة كثّب من التعساء وأمواؽبم، قد أسفر عن اغتناء أكثر من عشرة 
آالؼ شخص، وأعلم أف مونًب الـ األثِب دمادس على معاقبتو أحد 
ا توابيت، فكاف يكسب كثّبًا عند موت  العماؿ لبيعو أبشباٍف مرتفعٍة جدِّ

السبب الذي ذكره مونًب ينطوي على وجوب ؾبازاة  اؼبواطنْب، غّب أف
 -صبيع العادل، فيؤيد ما ذكرتو من أسباب كما ىو واضح؛ ولذا فَػْليطلع 

على ما يقع يف أعماؽ القلوب؛ َوْلينعم  -من خبلؿ أدلتنا التافهة يف الرفق 
النظر فيما جيب أف تكوف عليو حاؿ األمور الٍب يضطر فيها صبيع الناس 

ة بعضهم بعًضا، وإذل هتادمهم مقابلًة، والٍب يولدوف فيها أعداًء إذل مدارا
عن واجٍب وشطارًا عن مصلحة، وإذا ما ُأجبت أبف اجملتمع بلغ من 
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التكوين ما يكسب اإلنساف معو يف خدمة اآلخرين، رددت عن ىذا 
ا أالَّ يكسب أكثر من أف يضرىم، وال يوجد من  بقورل: إف من اغبسن جدِّ

ؿ ما ال يزيد عليو الكسب اغبراـ، وما يُلحق ابعبار من ضرٍر الكسب اغببل
أكثر رحًبا من اػبدـ، وال شيء يُطلب غّب معرفة الرسائل الٍب يُطمأُف هبا 
إذل عدـ العقاب؛ ولذا يستعمل األقوايء صبيع قواىم، ويستعمل الضعفاء 

 صبيع حيلهم.

بيعة وإذا ما طعم اإلنساف الوحشي كاف على وًئـٍ مع صبيع الط
وصديًقا عبميع أمثالو، وإذا ما اثر نزاع حوؿ طعامو يف بعض األحياف، دل 
ًما بْب صعوبة النصر وصعوبة  يلجأ إذل كيل الضرابت قبل أف يقابل مقدَّ
عثوره على طعاـ لو يف مكاف آَخر، ودبا أف الزىو ال جيد لو سبيبًل يف 

اؼبغلوب عن الصراع، فإنو ينتهي ببعض لكمات، وأيكل الغالب، ويبحث 
غذاء لو يف مكاف آَخر، وتسود السلم، ويكوف األمر على غّب ىذا لدى 
اإلنساف اؼبتمدف، فتدارؾ اغباجي ىو أوؿ ما يطلب، ٍب أيٌب الفائض، ٍب 
أتٌب األطايب فالثروات الواسعة، ٍب الرعااي فالعبيد، وال يكوف لديو وقت 

نت ُملحة ودوف بطالة، وأغرب ما يف األمر كوف االحتياجات كلما كا
الطبيعي زادت األىواء، وشرّّ من ذلك أف ُيستطاع قضاؤىا، وذلك أف 
ينتهي أمر البطل أبف يضرب كل عنٍق حٌب يصبح سيد العادل الوحيد، بعد 
أف يكوف قد ابتلع أموااًل وافرة وأحزاف أانًسا كثّبين، فهذه ىي خبلصٌة 

صف اؼبزاعم اػبفية يف لوصف اغبياة البشرية وصًفا أدبيِّا، أو خبلصٌة لو 
 قلب كل إنساف متمدف.
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بْب حاؿ اإلنساف اؼبدين وحاؿ  -من غّب مبتسرات  -وقابلوا 
عن مقدار ما فتح األوؿ  -إذا ما استطعتم  -اإلنساف الوحشي، واحبثوا 

من أبواٍب جديدٍة انفذٍة على األدل واؼبوت، فضبًل عن خبثو واحتياجاتو 
وبؤسو، وإذا ما نظرًب إذل عذاب النفس الذي ُيضِنينا، وإذل األىواء العنيفة 
الٍب تنهكنا وربزننا، وإذل األعماؿ القاسية الٍب يرىق هبا الفقراء، وإذل 

ينهمك فيو األغنياء، فيهلك الفريق األوؿ عن الَبؼ البالغ اػبطر الذي 
احتياٍج، ويهلك الفريق الثاين عن إفراط، وإذا فكرًب يف اختبلط األغذية 
اؼبضاد للطبيعة، ويف تعليلها ابلتوابل تعليبًل ضارِّا، ويف الغبلت الفاسدة 
والعقاقّب اؼبغشوشة، ويف خداع َمن يبيعوهنا وغواية َمن يدبروف أمرىا، ويف 

األوعية الٍب تُػَعدُّ فيها، وإذا ما أنعمتم النظر يف األمراض السارية سم 
الناشئة عن اؽبواء الفاسد بْب زمر الناس اجملتمعْب، ويف األمراض الٍب 
تصدر عن دقة طراز حياتنا، ويف انتقالنا مناوبًة بْب منازلنا واؽبواء الطلق، 

ٍظ، ويف كل ما ويف استعماؿ اؼببلبس الٍب تتخذ أو تَبؾ مع قليل ربف
ربولت بو شهوتنا اؼبفرطة إذل عاداٍت ضرورية من عناية، فيؤدي إمهاؽبا أو 
الزىد فيها فيما بعُد إذل القضاء على حياتنا أو صحتنا، وإذا ما نظرًب إذل 

 اغبرائق والزالزؿ الٍب تقضي على مدف أبسرىا وهتلك سكاهنا ابأللوؼ.

بها صبيع ىذه العلل على واػببلصة: إذا ما صبعتم األخطار الٍب تص
رءوسنا ابستمرار، شعرًب ابلثمن الغارل الذي ربملنا الطبيعة على دفعو يف 

 مقابل استخفافنا بدروسها.
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وال أكرر ىنا مطلًقا ما قلتو عن اغبرب يف مكاف آَخر، ولكنِب أود 
أف يكوف اؼبتعلموف من اإلرادة أو اعبرأة ما يُطلعوف اعبمهور معو على 

ئح الٍب تُقَبؼ يف اعبيوش من ِقَبل ملتزمي اؼبّبة واؼبشايف، تفصيل القبا
تتوارى هبا أنضر  -غّب اػبافية كثّبًا  -فهنالك يُرى أف أساليبهم يف الغش 

ا، ويهلك هبا من اعبنود أكثر فبن حيصدىم  اعبيوش يف وقت قصّب جدِّ
كل   سبلح األعداء، ٍب إنو ليس أقل إاثرة للدىش أمر َمن يبتعلهم البحر يف

عاـ عن اجملاعة، أو داء اغبفر، أو القراصْب، أو النار، أو الغرؽ، ومن 
الواضح أنو جيب أف حُيسب جبانب التملك القائم، ومن ٍبَّ جبانب اجملتمع، 
أعماؿ القتل والسم وقطع الطرؽ، حٌب العقاب على ىذه اعبرائم الذي ال 

القتل على حياة بد منو درًءا ألعظم الشرور، ولكن مع قضائو يف جرائم 
اثنْب أو أكثر فَيدَع وقوع ىبلٍؾ يف النوع البشري ضعفْب، وما أكثر 
الوسائل الفاضحة الٍب تُػتََّخذ ِلَعْوؽ والدة اآلدميْب وـبادعة الطبيعة، وذلك 
إما عن تلك األذواؽ البهيمية أو الفاسدة الٍب تُػَعدُّ ُسبًة ألروع أعماؽبا، 

عرفها اؽبمج وال اغبيواانت مطلًقا، والٍب دل وإما عن تلك األذواؽ الٍب دل ي
تنشأ يف الببلد اؼبتمدنة إال عن خياؿ فاسد، وإما عن تلك اإلجهاضات 
اػبفية الٍب ىي شبرة الفسق والشرؼ اؼبعيب، وإما عن إمهاؿ صبٍع من 
األوالد أو قتلهم، ىؤالء الذين ىم ضحااي بؤس آابئهم أو خجل أمهاهتم 

َي بقسٍم من كياهنم وجبميع الشديد، وإما عن بَب ى ؤالء التعساء الذين ُضحِّ
عقبهم من أجل أغاٍف ابطلة، أو من أجل حسد بعض الناس، بَبًا يطعن 
الطبيعة طعًنا مزدوًجا يف ىذه اغباؿ األخّبة، وذلك دبا يعامل بو أولئك 

 الذين أيؼبوف منو، ودبا أعدوا لو من عادة!
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ة أف تُلحق اغبقوؽ األبوية ولكن أليس أكثر شيوًعا وخطًرا ألف مر 
ابإلنسانية أًذى؟ وما أكثر القرائح اؼبطمورة واؼبيوؿ اؼبقهورة عن قسر اآلابء 
الغافل! وما أكثر الرجاؿ الذين ديتازوف يف حاٍؿ مناسبة وديوتوف تعساء 
مفضوحْب يف حاٍؿ أخرى دل يرغبوا فيها قطُّ! وما أكثر ما ُفصم أو ُكدر من 

مع تفاوٍت! وما أكثر الزوجات الطاىرات البلئي زواجات سعيدة، ولكن 
ُفِضحن بذلك النظاـ من األحواؿ اؼبناقض لنظاـ الطبيعة دائًما! وما أكثر 
القراانت األخرى الغريبة الٍب نشأت عن اؼبصلحة وأُنكرت ابغبب والعقل! 
وما أكثر األزواج الصاغبْب الفضبلء الذين ُعوقبوا مبادلًة لسوء تنوعهم! 

ر ضحااي شح اآلابء من الشباف والتعساء الذين غاصوا يف الرذيلة وما أكث
أو الذين قضوا أايمهم السود يف الدموع، والذين أنوا يف صبلهتم ال انفصاـ 
ؽبا، مع أف الفؤاد يرفضها والذىب وحده ىو الذي كوَّهنا! ما أسعد أولئك 

ملهن عنٌف البلٌب نزعتهن الشجاعة والفضيلة أحيااًن من اغبياة قبل أف حي
شديد على قضائها يف اعبردية أو القنوط! فاغفرا رل اي والديَّ اللذين أرثي 
ؽبما إذل األبد، ؼبا أزيد من آالمكما بشكواي، ولكن ىل تصلح ىذه 
اآلالـ أف تكوف عًرًة أبدية ىائلة ؼبن جيرؤ، حٌب ابسم الطبيعة، أف ينقض 

 أقدس حقوقها؟

شاكل السيئة التكوين، الٍب ىي وإذا كنُت دل أتكلم عن غّب ىذه اؼب
من عمل ضابطتنا، فهل يفكر يف كوف الٍب يهيمن عليها اغبب والعاطفة 
ساؼبًة من احملاذير؟ وما يقع إذا ما حاولت إبداء النوع البشري مهاصبًا يف 
منبعو، ويف أقدس صبيع الروابط، حيث ال جيرؤ على ظباع الطبيعة إال بعد 

االرتباؾ اؼبدين بْب الفضائل واؼبعايب، مراجعة النصيب، وحيث خيلط 
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فيصبح الزىد احَبازًا جنائيِّا، ويصبح رفض ىبة اإلنساف حياتو لشبيهو 
عمبًل إنسانيِّا؟ ولكن لنكتِف ابإلشارة إذل اؼبرض الذي جيب على اآلخرين 

 أف يعاعبوه، وذلك من ىتٍك للحجاب الذي يُغطي صبيع ىذه القبائح.

ذلك اؼبقدار من الصنائع غّب الصحية الٍب  َوْلُيَضف إذل صبيع ىذا
تُقصر األايـ أو تقوض األبداف، وذلك كأعماؿ اؼبناجم وإعداد اؼبعادف 
والفلز )اسم يُطَلق على جواىر األرض كلها(، وال سيما الرصاص والنحاس 
والزئبق والكوبلت والزرنيخ والرىج )سم الفأر(، وتلك الصنائع األخرى 

يـو حبياة عدد من اؼبسقفْب والنجارين والبنائْب اػبطرة الٍب تودي كل 
واؼبعدنْب؛ ولتجمع صبيع ىذه األمور كما أقوؿ لُّبى يف قياـ اجملتمعات 

 وكماؽبا أسباب ما يبلحظو أكثر من فيلسوٍؼ من نقصاف النوع.

وال يلبث الَبؼ، الذي يتعذر تبلفيو لدى اآلدميْب الطامعْب يف رغد 
م، أف يتم الشر الذي بدأتو اجملتمعات، والذي عيشهم واحَباـ اآلخرين ؽب

يفقر البقية كلها ويفقر الدولة عاجبًل أو آجبًل حبجة ما ال يصنعو من إطعاـ 
 الفقراء.

والَبؼ عبلج أسوأ كثّبًا من اؼبرض الذي يزعم شفاءه، أو إنو يف 
ذاتو أسوأ من صبيع األمراض يف كل دولة صغّبة أو كبّبة؛ وذلك ألنو 

ظلم اؼبواطن والزارع وىبلكهما تغذية عبموٍع من اػبدـ والبائسْب يؤدي إذل 
الذين يوجدىم، وىو يشابو رايح اعبنوب احملرقة الٍب تسَب الكؤل واػبضرة 
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ابغبشرات النهامة، والٍب تنزع الغذاء من اغبيواانت النافعة وربمل القحط 
 واؼبوت يف صبيع األماكن الٍب هتب فيها.

وينشأ عن اجملتمع، وما يؤدي إليو من ترٍؼ، الفنوف العقلية واؼبيكانية 
والتجارة واآلداب وما إذل ذلك من الزوائد الٍب توجب ازدىار الصناعة 
وتُغِب الدوؿ وهتلكها، وسبب ىذا اػبراب بسيط إذل الغاية، وذلك أف من 

لصنائع، السهل أف يرى وجوب كوف الزراعة بطبيعتها أقل كسًبا من صبيع ا
فبما أف حاصلها ألـز ما يكوف استعمااًل لدى صبيع الناس، فإف شبنها جيب 
أف يكوف مناسًبا ؼبقدرة أشد الناس فقًرا، ومن ذات اؼببدأ ديكن استخراج 
القاعدة القائلة: إف الصنائع تكوف راحبة بنسبة نفعها اؼبعكوس، وإف ألـز 

ومن ٍبَّ يُرى ما جيب أف يُفكر  األشياء يصبح أكثرىا إمهااًل يف هناية األمر،
 فيو من الفوائد اغبقيقية يف الصناعة ومن النتائج الصحيحة لتقدمها.

وتلك ىي األسباب احملسوسة للبؤس، حيث اليسر بدىور أكثر 
األمم إاثرة للعجب يف هناية األمر، وكلما اتسع مدى الصناعة والفنوف 

ب الضرورية لبقاء الَبؼ اؼبثقل ابلضرائ -وازدىر ىجر الزارع اؼبزدري 
حقوَلو ليبحث يف اؼبدف  -واحملكـو عليو بقضاء حياتو بْب العمل واعبوع 

عن اػببز الذي جيب أف حيملو إليها، وكلما وقفت رءوس األمواؿ أبصار 
الشعب اغبمق عجًبا، وجب أف يئن من رؤية األرايؼ مهجورًة واألرضْب 

التعساء الذين أصبحوا سائلْب أو  ابئرًة والطرؽ الكبّبة زاخرًة ابؼبواطنْب
فوؽ الدمن أو على اؼبشانق،  -ذات يـو  -سارقْب معدين ػبتم بؤسهم 

وىكذا فإف الدولة الٍب تغتِب من انحيٍة تضعف وتقفر من انحية أخرى، 
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وإف أقوى اؼبلكيات تنتهي، بعد كثٍّب من األعماؿ الٍب تكوف هبا موسرًة 
فقّبة الٍب تُغري ابالستيبلء عليها، والٍب مقفرًة، أبف تصبح فريسة األمم ال

 تغتِب وتضعف بدورىا حٌب تستورل عليها وزبرهبا دوٌؿ أخرى.

َوْليتفضل أبف يوضح لنا ذات مرٍة من استطاع أف ينتج ىذه اعبحافل 
من الًرابرة الذين غمروا أورواب وآسيا وأفريقيا قرواًن كثّبة، فهل كانوا 

األىلْب لتقدـ صنائعهم أو حكمة قوانينهم مدنيْب هبذا العدد العجيب من 
أو كماؿ ضابطتهم؟ َوْليتفضَّل علماؤان أبف يبينوا لنا من غّب تفصيٍل ما 
السبب يف كوف ىؤالء اآلدميْب اعبفاة القساة العاطلْب من اؼبعارؼ والزاجر 
والَببية ال يتذاحبوف يف كل ساعٍة تنازًعا حوؿ قوهتم وصيدىم، وليوضحوا 

و كاف لدى ىؤالء البائسْب من اإلقداـ ما يواجهوف بو وحدىم لنا كيف أن
أانًسا ابلغي اؼبهارة كما كنا، أانًسا ذوي نظاـ عسكري رائع ودساتّب كثّبة 
اإلتقاف وقوانْب شديدة اإلحكاـ، ٍب دلَ ال يرى ظهور مثل ىذه اعبموع الٍب 

 كثّبًا أنتجها الشماؿ فيما مضى؟ وذلك منذ كمل اجملتمع يف ببلده وعاىن
يف تعليم الناس واجباهتم اؼبتقابلة وفن العيش الرغيد اؽبادئ مًعا، وأخشى 
أف يتصدى للجواب عن ذلك يف آِخر األمر رجٌل يقوؿ إف صبيع ىذه 
األمور العظيمة، أي الفنوف والعلـو والقوانْب، قد اخَبعت من قبل الناس  

ية أف يصبح العادل كوابٍء انفع ؼبنع زايدة النوع زايدًة مفرطة، وذلك خش
 اؼبعد لنا من الصغر ما ال يستوعب معو سكانو.

ٍب ماذا؟ أجيب أف يُقضى على اجملتمعات، وأف يُبطل مارل ومالك، 
وأف يرجع إذل العيش مع الدببة يف الغاابت؟ إف ىذه نتيجٌة ؼبنهاج خصومي 



 041 

الذين أود أف أسبقهم قبل أف أدع ؽبم خزي استخراجها، وأنتم أيها الذين 
، والذين دل يعرفوا لنوعهم من األغراض غّب  دل يسمعوا صوت السماء قطُّ
قضاء ىذه اغبياة القصّبة يف سبلـ، والذين يستطيعوف أف يَبكوا وسط 
اؼبدف مكتسباهتم ونفوسهم اؼبضطربة، وأفئدهتم الفاسدة، ورغائبهم اعباؿبة، 

لتغيب  عودوا، فعليكم يتوقف طهركم القدًن األوؿ، واعتزلوا يف الغاب
عنكم ذكرى جرائم معاصريكم وال زبشوا اكبطاط نوعكم بعدولكم عن 
معارفو وصواًل إذل العدوؿ عن نقائصو، وأما الرجاؿ الذين ىم مثلي، 
فأسفرت أىواؤىم عن ضياع البساطة األصيلة إذل األبد، فعادوا ال 
يستطيعوف أف يغتذوا ابألعشاب والبلوط، وال أف يستغنوا عن القوانْب 

رؤساء، وأما أولئك الذين شرفوا يف أبيهم األوؿ بدروس خارقة للعادة، وال
وأما أولئك الذين يروف يف تصميم األعماؿ البشرية ُخُلقيًة ما كانت 
لتكتسبها قبل زمن طويل، سبب مبدأ خليٍّ بذاتو متعذٍر إيضاحو يف منهاٍج 

لبشري آَخر. وأما أولئك القانعوف أبف الصوت اإلؽبي دعا صبيع اعبنس ا
إذل العرفاف وسعادة اإلدراؾ السماوي، وأما صبيع أولئك فإهنم حياولوف، 
دبمارستهم الفضائل الٍب حيملوف أنفسهم على تطبيقها بتعلمهم معرفتها، 
أف يستحقوا الثواب األبدي الذي ينتظرونو عليها، فهم حيَبموف روابط 

دموهنم جبميع اجملتمعات الٍب يعدوف من أعضائها، وىم حيبوف أمثاؽبم وخي
على  -قوهتم، وىم يطيعوف القوانْب وواضعيها والوزراء إطاعًة وثيقًة، وىم 

جُيلوف األمراء الصاغبْب اغبكماء الذين يعرفوف كيف حيولوف  -اػبصوص 
دوف وقوع طائفٍة من سوء االستعماؿ والشرور الٍب تكوف معدًة إلرىاقنا، 

ف غّبة ىؤالء الرؤساء أو كيف يشفوف منها أو يلطفوهنا، وىم يثّبو 
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األكفياء إبطبلعهم غّب خائفْب وال مصانعْب على عظمة عملهم وشدة 
واجبهم، بَػْيَد أهنم ليسوا أقل ازدراء لنظاـٍ ال ديكن أف يبقى إال دبساعدة 

أكثر من أف يُظفر هبم، لنظاـٍ  -غالًبا  -أانس ؿبَبمْب كثّبين يرغب فيهم 
 فوائد، على الرغم من صبيع اعبهود.تصدر عنو كل يـو مصائب أكثر من ال

(ذبد بْب الناس الذين نعرفهم أبنفسنا، أو بواسطة اؼبؤرخْب، أو ٛ) 
بواسطة السياح َمن ىم سود، وَمن ىم ضبٌر، وبعض ىؤالء اآلدميْب ذوو 
شعر طويل، وليس لدى اآلخرين غّب شعر متجعد، وبعض ىؤالء اآلدميْب 

غبًى، وقد كاف يوجد، وال يزاؿ يوجد  شعٌر تقريًبا، وليس لدى اآلخرين حٌب
على ما حيتمل، أمٌم مؤلفٌة من أانس ذوي قواـ ُجساـ، وإذا عدوت قصة 
األقزاـ الٍب قد تكوف مبالًغا فيها علمت أف البلبوف، وال سيما أىل 
غروئنلندة، ذوو قاماٍت تُػَعدُّ دوف ما لئلنساف اؼبتوسط، حٌب إنو يزعم 

من غّب  -كذوات القوائم األربع، وإانَّ   وجود شعوب أبسرىا ذات أذانبٍ 
ديكننا أف نستنبط الرأي  -أف نثق ثقة عمياء برحبلت ىّبودتس وكتزايس 

احملتمل كثّبًا، والقائل إنو إذ أمكن القياـ دبشاىداٍت صاغبٍة يف تلك األزمنة 
القددية، حْب كاف شٌب الشعوب تتبع طرزًا للحياة أكثر اختبلًفا فيما بينها 

صنع يف الزمن اغباضر، فإنو كاف يبلحظ يف الوجو وديدف البدف من فبا ت
التنوع ما ىو أدعى إذل وقف النظر كثّبًا، وال ديكن صبيع ىذه الوقائع، الٍب 
يسهل أف تقدـ عنها أدلة ال مراء فيها، أف تدىش غّب أولئك الذين تعودوا 

القوية الختبلؼ  أال يروا غّب األمور الٍب ربيط هبم، والذين جيهلوف النتائج
، وال سيما  األقاليم واؽبواء واألغذية وطراز العيش والعادات على العمـو
القدرة احملّبة لذات العلل عند أتثّبىا الدائم يف سبلسل طويلة من 
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األجياؿ، واليـو إذ ذبمع التجارة والرحبلت والفتوح بْب ـبتلف الشعوب 
 انقطاع عن كثرة االتصاؿ، أكثر من قبُل، واليـو إذ تتداىن طرز عيشها ببل

 -فإنو يُرى نقص بعض الفروؽ القومية، ومن ذلك أف كل واحد يستطيع 
أف يبلحظ كوف فرنسيي الوقت اغباضر عادوا ال يكونوف أولئك  -مثبًل 

البيض والشقر الذين وصفهم مؤرخو البلتْب، وإف وجب أف يكوف الزماف، 
يض والشقر، قد استطاع أف اؼبضاؼ إذل اختبلط الفرنسيْب والنورماف الب

يعيد ما قدرت على نزعو معاشرة الروماف من أتثّب اإلقليم ولوف السكاف، 
 -وربملِب صبيع ىذه اؼببلحظات حوؿ ما ديكن أَْلف علٍة أف رُبِدثو 

من االختبلفات يف النوع البشري ابغبقيقة على الشك يف كوف  -وأحدثتو 
م، كما ذىب إليو السياح الذين اغبيواانت اؼبشاهبة لآلدميْب من البهائ

عما الحظوه من بعض الفروؽ يف  -الحظوا من غّب كثّب تدقيٍق، أو رأوا 
أف ىذه  -التكوين اػبارجي، أو عن كوف ىذه اغبيواانت ال تتكلم مطلًقا 

من وحوش الناس الذين تفرَّؽ عرقهم يف  -يف اغبقيقة  -اغبيواانت ليست 
فرصة إلمناء أية واحدة من َمَلكاتو الكامنة، ودل الغاابت قدديًا، فلم تُػَتْح لو 

يَػَنْل أية درجة من الكماؿ، ودل يزؿ يف اغباؿ األوذل من الطبيعة، وألقدـ 
 مثااًل على ما أقوؿ.

يوجد يف فبلكة الكونغو عدد من «: »اتريخ الرحبلت»قاؿ مَبجم 
وتُػَعدُّ  تلك اغبيواانت الكًرى الٍب تُدعى األرنغ أواتف يف اؽبند الشرقية،

متوسطًة بْب النوع البشري والقرد الكليب. ويروي ابتل أنو يرى يف غاابت 
مايونبا دبملكة لوانغو نوعاف من الغيبلف يسمى أكًرمها يونغو ويسمى 
ّّ بْب األوؿ واإلنساف، ولكنو أكثر منو  اآلَخر أقبوكو، ويوجد شبٌو ات
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ائصتاف، ولو يداف ضخامًة وأعلى منو قامًة، ولو وجو إنساٍف وعيناف غ
وخداف وأذانف ببل شعر، وذلك على خبلؼ حاجبيو ذوي الشعر الطويل 
كثّبًا، وىو مع كوف بقية بدنو ذات شعر كاٍؼ دل يكن شعره ىذا كثيًفا 
ا، بل ىو أظبر، ٍب إف القسم الوحيد الذي دييزه من الناس ىو ساقو  جدِّ

الرقبة ابليد، ويف العاطلة من الربلة، وىو ديشي مستقيًما فبسًكا شعر 
الغاب عزلتو، وىو يناـ على الشجر حيث يتخذ نوًعا من السقف يقيو 
اؼبطر، ويقـو طعامو على الفواكو أو اعبوز الًري، وىو ال أيكل اللحم 
مطلًقا، ومن عادة الزنوج الذين جيوبوف الغاب أف يوقدوا انرًا يف الليل، 

ر يف الصباح، وىو ال وىم يبلحظوف أف البونغو أيخذ مكاهنم حوؿ النا
ينصرؼ ما دل تنطفئ؛ وذلك ألنو مع كثّب مهارة ليس من اإلدراؾ الكايف ما 

 يدديها معو أبف جيلب حطًبا إليها.

وىو يسّب زمًرا أحيااًن فيقتل الزنوج الذي جيوبوف الغاب، وىو ينقض 
حٌب على الفيلة الٍب أتٌب للرعي يف األماكن الٍب يسكنها، وىو يبلغ من 

جها بضرابت الكف أو العصا ما يكرىها معو على الفرار مع صوٍت، إزعا
وما كاف البونغو ليؤخذ حيِّا مطلًقا؛ وذلك ألنو من القوة الكبّبة ما ال 
يستطيع معو عشرة رجاؿ أف يقفوه، غّب أف الزنوج أيخذوف عدًدا من 
صغاره بعد أف يقتلوا أمها الٍب يلصق الصغّب جبسمها بشدة، وإذا مات 

ىذه اغبيواانت سَبت األخرى بدنو بُكْدٍس من الغصوف أو األوراؽ.  أحد
وإذل ىذا ُيضيف بورشاس أنو علم من الكبلـ الذي دار بينو وبْب ابتل َكْوف 
البونغو قد خطف زقبيِّا صغّبًا، فقضى ىذا الزقبي شهًرا كامبًل يف ؾبتمع 

ا دل ينظروا ىذه اغبيواانت، وذلك أهنا ال تؤذي الناس الذين تفاجئهم، م
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إليها كما كاف الزقبي الصغّب قد الحظو، ودل يصف ابتل النوع الثاين من 
 الغيبلف.

ويقوؿ دابو مؤكًدا: إف فبلكة الكونغو زاخرٌة هبذه اغبيواانت الٍب 
يُطلق عليها يف اؽبند اسم األرنغ أواتف، أْي سكاف الغاب، والٍب يسميها 

ا اغبيواف ىو من شدة الشبو اإلفريقيوف كوجا مورو، ومن قولو: إف ىذ
ابإلنساف ما أُلقي معو يف روع بعض السياح إمكاف والدتو من امرأة وقرد، 
أي وىٌم يدحضو حٌب الزنوج، وقد نُقل أحد ىذه اغبيواانت من الكونغو 
إذل ىولندا وُقدِّـ إذل أمّب أورنج، فردريك ىنري، وقد كاف لو طوؿ ولد يف 

، ولكن مع تربيع وُحسن تناسب، وقد كاف الثالثة من سنيو، وظبٌن متوسط
ا، ذا سيقاف مكتنزة قوية، وذا ُمقدـ عاٍر صبيعو، وذا  سريًعا نشيطًا جدِّ
مؤخر مستوٍر بشعر أسود، وكاف وجهو يشابو وجو اإلنساف عند أوؿ نظرة، 
ولكن مع أنٍف أفطس أو أحجن، وكانت أذانه كأذين النوع البشري، وكاف 

، وكانت سرتو غائرة، وكانت كتفاه حسنٍب ثديو ضخًما؛ ألنو أنثى
االتصاؿ، وكانت يداه مقسومتْب إذل أصابع وأابىم، وكانت ربلتاه وعقباه 
ظبينتْب غبيمتْب، وكاف ديشي يف الغالب على ساقيو مستقيًما، وكاف قادرًا 
على ضبل أثقاؿ وزينة، وكاف إذا ما أراد الشرب أمسك غطاء اإلانء بيٍد 

أخرى، ٍب أخذ ينشف شفتيو بلطف، وكاف يضطجع  وأمسك أسفلو بيدٍ 
ليناـ فيضع رأسو على وسادة ويتغطى دبهارة يُظن معها أنو إنساف. ويروي 
الزنوج قصًصا غريبة عن ىذا اغبيواف، فيقولوف مؤكدين: إنو جيرؤ على 

 مهاصبة رجاؿ مسلحْب، فضبًل عن أنو يغتصب النساء والبنات.
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أنو ىذا ىو غوؿ القدماء، ومن واػببلصة: أف الظاىر يدؿ على 
احملتمل أف مّبوال ال يتكلم عن غّب ىذه اغبيواانت عندما حيكي عن 

 «برجاؿ ونساء متوحشْب. -أحيااًن  -استعانة الزنوج يف صيدىم 

وكذلك قد ُحدِّث عن تلك األنواع اغبيوانية اؼبشاهبة لئلنساف يف 
مندريل، ولكننا إذا ذلك ابسم بيغو و « اتريخ الرحبلت»اعبزء الثالث من 

ما رجعنا البصر إذل كتب الرحلة السابقة، وجدان يف وصف أولئك الغيبلف 
اؼبزعومْب مطابقاٍت مع النوع البشري تقف النظر، وفروًقا أقل من الٍب 
ديكن تقديرىا بْب إنساف وإنساف، وال يرى يف تلك العبارات مطلًقا ما 

إطبلؽ اسم وحوش الناس يستند إليو اؼبؤلفوف من األسباب يف رفضهم 
على تلك اغبيواانت، ولكنو يسهل أف يُظن قياـ ذلك على غباوهتا وعلى 
عدـ كبلمها، أْي على أسباٍب ضعيفة لدى َمن يعرفوف أف الكبلـ نفسو 
غّب طبيعي يف اإلنساف وإف كاف عضو الكبلـ طبيعيِّا عنده، ولدى َمن 

بكماؿ الكبلـ إذل ما فوؽ يعلموف مقدار ما ديكن اإلنساف اؼبدين أف يرفع 
الٍب ربتويها ىذه  -حالو األصلي، وديكن أف ذبعلنا األسطر القليلة 

كبكم يف درجة سوء ما لوحظت بو ىذه اغبيواانت، ويف  -األوصاؼ 
مقدار اؼببتسرات الذي نُِظر بو إليها، ومن ذلك أْف ُوِصفت الغيبلف مثبًل، 

ؿ ابتل إف البونغو يقتل ومع ذلك فإنو يغَبؼ بوالدىا، ويف مكاف يقو 
الزنوج الذين جيوبوف الغاابت، ويف مكاٍف آَخر يضيف بورشاس إذل ذلك 
قولو إنو ال يصيبهم أبي سوء، حٌب عند اؼبفاجأة، وذلك ما دل يعنوا النظر 
إليو، ويتجمع البونغو حوؿ النّباف الٍب يوقدىا الزنوج عندما ينصرؼ 

اء النار، وذلك ىو الواقع، واآلف ىؤالء، وينصرؼ البونغو بدوره عند انطف
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وذلك ألنو مع كثّب مهارٍة ليس من اإلدراؾ الكايف »إليك تفسّب الباحث؛ 
أو  -، وأود لو أعلم كيف أمكن ابتل «ما يدديها معو أبف جيلب حطًبا إليها

أف يعرؼ أف انصراؼ البونغو كاف نتيجة لغباوتو أكثر   -جامعو بروشاس 
و، وليست النار يف إقليٍم كاللوانغوا شيًئا ضرورايِّ من أف يكوف نتيجة إلرادت

للحيواانت، وإذا كاف الزنوج يوقدوهنا فذلك لتخويف الضواري أكثر فبا 
ا أف يسأـ البونغو، بعد طرٍب  للتدفئة؛ ولذلك فإف من األمور البسيطة جدِّ
حوؿ اللهب أو بعد أف يدفأ، من البقاء يف عْب اؼبكاف دائًما، وأف ينصرؼ 

ا وراء القوت الذي يتطلب من الوقت أكثر فبا يتطلب أكثر اللحم، ٍب سعيً 
كسلى بطبيعتها، فتأىب كل   -ومنها اإلنساف  -إف من اؼبعلـو أف اغبيواانت 

أال  -كما يظهر   -ما ليس من الضرورات اؼبطلقة، ٍب إف من الغريب جدِّا 
دفع حطٍب إذل النار، وىو الذي دُيتَدح حذقو وقوتو، وىو  يعرؼ البونغو

الذي يعلم دفن مواته وصنع سقوؼ من غصوف ؽبا، وأذكر أنِب رأيت قرًدا 
يقـو بذات اغبركة الٍب ينكر صدورىا عن البونغو، ودبا أف أفكاري دل توجو 
من ىذه الناحية يف ذلك اغبْب، فإنِب أتيت عْب اػبطأ الذي ألـو عليو 

حنا، وأمهلُت البحث يف ىل كاف مقصد القرد إبقاء النار يف اغبقيقة أو سيا
ومهما يكن من أمٍر، فإف الذي  -كما أعتقد   -تقليد عمل اإلنساف 

ُأحسن بيانو ىو كوف القرد ليس من جنس اإلنساف؛ ال ألنو ؿبروـٌ خاصية 
الكبلـ فقط، بل لعطل نوعو من خاصية التكامل الٍب ىي صفة النوع 

ري الفارقة أيًضا، أْي القياـ بتجربٍة دل تتم حوؿ البونغو واألورنغ أواتف البش
بدقٍة تكفي الستخراج عْب النتيجة، وقد يذىب أصفق الباحثْب إذل أف 
األورنغ أواتف وغّبه كاان من النوع البشري مدلْب بدليل أيًضا، ولكن جيب 
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حد للقياـ هبا، أف تعد ىذه التجربة متعذرًة، فضبًل عن عدـ كفاية جيل وا
وذلك ؼبا جيب من إثبات ما ليس سوى افَباٍض أنو حقيقيّّ، وذلك قبل أف 

 حياوؿ بسبلمة طويٍة أمر التجربة الٍب جيب أف يؤكدىا الواقع.

وعن شطٍط تصدر األحكاـ العاجلة الٍب ليست شبرة العقل اؼبنوَّر، 
غو واؼبندريل وعن سذاجٍة جيعل سيِّاحنا من البهائم، مسماًة أبظباء البون

واألورنغ أواتف، ما كاف القدماء جيعلوهنا من اآلؽبة مسماًة أبظباء ساتورس 
)شخص نصفو األعلى بشر واألسفل ماعز كما جاء يف األساطّب(، 
وفونوس )من اآلؽبة الريفية كما جاء يف األساطّب(، وِسلفْب )إلو الغاب 

، بعد مباحث أكثر واغبقوؽ كما جاء يف األساطّب(، ومن احملتمل أف يُرى
دقًة، كوف ىؤالء من اآلدميْب، ال من البهائم، وال من اآلؽبة، ويظهر رل، 
إذل أف يقع ذلك، أف ىنالك من األسباب ما يُرَجع بو األمر، فوؽ ذلك، 
إذل الراىب األديب والشاىد العياين مّبوالَّ الذي دل يَدع، مع كامل 

ابتل ودرابو وبورشاس  بساطتو، أف يكوف من رجاؿ الذىن غّب التاجر
 وغّبىم من اعبامعْب.

وأي حكم أيتيو مثل ىؤالء الباحثْب حوؿ الولد الذي ُوجد سنة 
وتكلمُت عنو آنًفا، والذي دل يظهر عليو أي دليل على العقل،  ٜٗٙٔ

فكاف ديشي على رجليو ويديو، وخُيرج من األصوات ما ال يشابو أصوات 
الذي أمدَّين بذلك األمر الواقع:  اإلنساف؟ قاؿ مداوًما ذلك الفيلسوؼ

مضى زمٌن طويل قبل أف يستطيع النطق ببعض األلفاظ، وىو قد فعل »
ىذا على منٍط مهجي، وىو دل َيَكْد يقدر على الكبلـ حٌب ُسئل عن حالو 
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، «األوذل، ولكنو دل يذكر عنها شيًئا أكثر فبا نذكر عما حدث لنا يف اؼبهد
ظ فوقع يف أيدي سيَّاحنا، دل يشك يف أف ولو كاف ىذا الولد سيِّئ اغب

ىؤالء كانوا بعد مبلحظة صمتو وغباوتو، يذىبوف إذل رده إذل الغاب أو 
حسبو يف َحوش الوحوش، ٍب كانوا يتكلموف عنو تكلُّم العارؼ يف كتٍب 
للسياحة رائعة، وذلك كما يتكلموف عن حيواٍف ذي فضوٍؿ مشابٍو 

 لئلنساف بعض الشبو.

منذ ثبلثة قروف أو أربعة قروف، أْي منذ مدٍة يغمر وأعتقد أننا 
األوروبيوف فيها أقساـ العادل األخرى وينشروف ببل انقطاع ؾبموعاٍت 
جديدًة يف الرحبلت، ال نعرؼ أانًسا غّب األوروبيْب، وكذلك يظهر من 
، حٌب بْب رجاؿ األدب، أف كل  اؼببتسرات اؼبضحكة الٍب دل تنطفئ قطُّ

ت اسم دراسة اإلنساف الفخم، غّب دراسة أىل بلده، واحد ال يصنع، رب
ويُعدُّ من العبث ذىاب األفراد وإايهبم، ويظهر أف الفلسفة ال َتسيح 
مطلًقا، وكذلك ال تصلح فلسفة شعٍب لشعب آَخر إال قليبًل، وسبب ىذا 
واضٌح ابلنسبة إذل البقاع القاصية على األقل، وذلك أنو ال يوجد غّب 

ط، لآلدميْب الذين يقوموف برحبلت طويلة، وىم: اؼببلحوف أربعة أنواٍع فق
روف، والواقع أنو ال ينبغي أف يُنتظر كوف الُفرقاء  والتجار واعبنود واؼببشِّ
الثبلثة األوذل من الباحثْب الصاغبْب، وأما الفريق الرابع اؼبتفرِّغ لئلؽباـ 

ميع األخرى، الرفيع الذي يدعوىم، عندما ال يكوف ؿببلِّ ؼبزاعم اغباؿ كج
فإنو ال ينبغي أف يُعتقد أنو ال يقـو ـبتارًا مباحث تُػَعدُّ من الفضوؿ احملض 
كما يظهر، وربولو عماد ُأِعدَّ لو من أعماٍؿ أكثر أمهيًة، ٍب إنو ال يلـز غّب 
الغّبة للتبشّب ابإلقبيل تبشّبًا ؾُبداًي، والرب يُنعم ابلبقية، ولكن دراسة 
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يتكفل الرب إبعطاء أحٍد إايىا، وىي ليست من الناس تستلـز مواىب ال 
نصيب القديسْب يف كل حْب، وال يُفَتح كتاُب رحبلٍت من غّب أف يُطَّلع 
فيو على وصٍف لؤلخبلؽ والطبائع، بَػْيَد أف من دواعي اغبّبة أف يُرى فيو  
كوف ىؤالء الناس الذين كثر وصفهم لؤلمور دل يقولوا غّب ما كاف يعرفو كل 

ا، ودل يُبصروا يف الطرؼ اآلَخر من العادل غّب ما يبدو ؽبم واحد سابقً 
مبلحظتو من غّب أف خيرجوا من شارعهم، فهذه اػبطوط اغبقيقية الٍب سبيز 
و العيوف الٍب ُصنعت لَبى، قد غابت عن  بعض األمم من بعض، والٍب ُتوجِّ

يمياء، عيوهنم، ومن ٍبَّ جاء اؼبثل اػبُُلقي اعبميل الذي كثُر تكراره يف ا لسِّ
، فبما أف الناس ذوو أىواء واحدة «إف الناس أكفاٌء يف كل مكاف»وىو 

وعيوٍب واحدة يف كل مكاف، فإف من غّب اؼبفيد دبا فيو الكفاية أف حياَوؿ 
وصُف ـبتلف الشعوب، وىذا يعدؿ تقريًبا إقامة الدليل على كوف بطرس 

 ا وعينْب.ال ديتاز من يعقوب؛ ألف لكل واحٍد منهما أنًفا وفمً 

َأاَل يُرى مطلًقا، بعُث تلك األزمنة السعيدة الٍب دل تتفلسف الشعوب 
، والٍب كاف يساور أفبلطوف واثليس وفيثاغورس فيها ولٌع شديد  فيها قطُّ
ابؼبعرفة، فيقوموف أبعظم السياحات للثقافة فقط، ويضربوف يف األرض 

ة الناس دبطابقاهتم إللقاء ِنّب اؼببتسرات القومية عنهم، وليتعلموا معرف
واختبلفاهتم؛ ولينالوا ىذه اؼبعارؼ العامة غّب اػباصة بزمن أو بلٍد حصًرا، 

 فُعدَّت علًما شائًعا بْب اغبكماء؟

أو ضبلوا  -َأَجْل، يُعَجب بسخاء بعض ؿبيب االطبلع الذين قاموا 
عن سعٍة، برحبلٍت يف الشرؽ، وذلك مع علماء ومصورين  -على القياـ 



 051 

ساٍت أو فكِّ كتاابٍت أو نسخها، غّب أنِب ال أكاد أتصور، يف لرسم قيا
قرٍف يُباَىى فيو ابؼبعارؼ الرائعة، عدـ وجود رجلْب ُمتحدْين، غِبّّ أحدمها 
ابؼباؿ واآلَخر ابلنبوغ، ؿُببَّْب للمجد، راغبَػْْب يف اػبلود، فينفق أحدمها 

مره، للقياـ عشرين ألف ديناٍر من مالو، وينفق اآلَخر عشر سنْب من ع
برحلٍة ذائعة الصيت حوؿ األرض لُيدرس الناس والطبائع فيها مرًة، ال 
اغبجارة والنبات دائًما، ولّباي معرفة سكاف اؼبنزؿ بعد أف ُقضيت عدة 

 قروٍف يف قياسو وأتملو.

وكاف رجاؿ األكادديية الذين جابوا أجزاء أورواب الشمالية وأجزاء 
ايرهتما كمهندسْب أكثر منهم فبلسفًة، ودبا أمريكا اعبنوبية يهدفوف إذل ز 

أهنم مع ذلك كانوا جامعْب للصفتْب مًعا، فإنو ال ديكن أف يُػَعدَّ ؾبهواًل سباًما 
ما كاف قد شاىده ووصفو أمثاؿ الكوندامْب وموبرتوي، ودل يَدَع الصائغ 
شارداف، الذي ساح كأفبلطوف، شيًئا يقاؿ عن فارس، ويظهر أف الصْب 

جيًدا من ِقَبل اليسوعيْب، وأبدى ِكنبفر فكرًة سائغًة عن الشيء قد ُدرست 
القليل الذي رآه يف الياابف، وال نعرؼ جبانب ىذه الرحبلت شعوب اؽبند 
الشرقية الٍب يقصدىا أوروبيوف أحرص على ملء جيوهبم فبا على ملء 

م رءوسهم، وال يزاؿ صبيع أفريقيا وأىليها الكثّبين اؼبثّبي العجب أبخبلقه
ولوهنم يتطلب دراسًة، وترى صبيع األرض زاخًرا أبمٍم ال نعرؼ غّب أظبائها، 
ٍب تراان نتصدى للحكم يف اعبنس البشري! َوْلنفَبض أف رجبًل مثل 
ؾ أو أانًسا من  مونتسيكو أو بوفوف أو ديدرو أو دوكلو أو داَلْنًر أو كوندايَّ

بعد تدقيٍق كما  - ىذه اعببلَّة قد ساحوا لتثقيف ابناء وطنهم، فوصفوا
تركيا ومصر واؼبغرب وسلطنة مراكش وغينيا وببلد  -يعرفوف أف يفعلوا 
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الكفرة وداخل أفريقيا وسواحلها الشرقية واؼبلبار ومغولية وضفاؼ الغنج 
وفبالك سياـ وبيغو وجاوة والصْب وببلد التَب، وال سيما الياابف، ووصفوا 

اؼبكسيك والبّبو والشيلي يف النصف الثاين من الكرة األرضية ببلد 
نية، وذلك من غّب نسياف البنتاغوف اغبقيقيْب أو الزائفْب،  واألراضي اؼباِجبلَّ
والتوكوماف والًراغواي، إذا أمكن، والًرازيل، ٍب الكرايب، وفلوريدا، وصبيع 
البقاع الوحشية، أْي قاموا بسياحة أىمَّ من اعبميع، بسياحٍة جيب أف تتم 

نفَبض أف أولئك اعببابرة وضعوا، على مهٍل، وبعد الرجوع أبعظم عناية؛ َوْل
من تلك األسفار الٍب تستحق الذكر، اترخيًا طبيعيِّا وأدبيِّا وسياسيِّا عما 
يكونوف قد شاىدوه، فإننا نرى أبنفسنا ظهور عادٍل جديٍد من ربت أقبلمهم 

الء الباحثْب فنتعلَّم معرفة عاؼبنا على ىذا الوجو، أْي إنِب أقوؿ: إف مثل ىؤ 
إذا ما قالوا عن حيواٍف إنو إنساٌف، وعن آَخر إنو هبيٌم، وجب تصديقهم يف 
ذلك، ولكن من البساطة العظيمة أف يُرَكن فوؽ ذلك إذل سائحْب غبلٍظ 
حياوؿ أف يُلَقى حوؽبم أحيااًن، عُْب السؤاؿ الذي يذىبوف إذل حلِّو حبيواانت 

 أخرى.

اف، فبل أقدر أف أتصور اؼبصدر (يظهر رل ىذا من الوضوح دبكٜ) 
الذي يستطيع فبلسفتنا أف يستخرجوا منو صبيع ما يعزونو إذل اإلنساف 
الطبيعي من األىواء، وإذا عَدوت الضرورة البدنية الوحيدة الٍب تقتضيها 
الطبيعة نفسها، وجدت صبيع احتياجاتنا األخرى ليست كما ىي ابلعادة، 

، فبل يرغب فيما ال أو برغائبنا، الٍب دل تكن قبلها  من االحتياجات قطُّ
يُعَرؼ مطلًقا، ومن ٍبَّ يُرى أف اإلنساف الوحشي، إذ دل يرغب يف غّب 
األشياء الٍب يعرفها، وإذ دل يعرؼ غّب األشياء الٍب تقع حيازهتا ضمن 
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مقدرتو، أو يسهل عليو أف يناؽبا، ال يكوف ما ىو أىدأ من روحو، وال ما 
 ىو أقصر من نفسو.

للوَؾ اعَباًضا يبدو رل أنو ظاىر « اغبكومة اؼبدنية»(أجد يف ٓٔ) 
دبا أف الوالدة دل تكن »اغبقِّ فبل ينبغي رل كتمو، قاؿ ىذا الفيلسوؼ: 

وحدىا غاية الِعشرة بْب الذكر واألنثى، بل هتدؼ ىذه العشرة إذل دواـ 
ك النوع، فإف من الواجب أف تدـو ىذه الِعشرة حٌب بعد الوالدة، وذل

على األقل للمدة الٍب يقتضيها غذاء اؼبواليد وبقاؤىم، أْي إذل حْب قدرهتم 
على قضاء حاجاهتم أبنفسهم، ونرى أف اؼبخلوقات الٍب ىي دوف اإلنساف 
تراعي بدقٍة واستمراٍر ىذه القاعدة الٍب اقتضتها حكمة اػبالق البالغة حوؿ 

ه اغبيواانت الٍب تعيش ما صنع، وال تدـو الِعشرة بْب الذكر واألنثى يف ىذ
من العشب ؼبدٍة أطوؿ من عمل العاطفة؛ وذلك ألف ثدي األـ إذ كانت  
كافيًة لتغذية الصغار حٌب اغبْب الذي تستطيع أف ترعى الكؤل فيو، فإف 
الذكر يكتفي ابإللقاح، وال يتعرض بعد ذلك لؤلنثى وال للصغار الٍب ال 

ة بْب اغبيواانت اؼبفَبسة يستطيع أف يساعد على تغذيتها، ولكن الِعشر 
تدـو مدًة أطوؿ من تلك؛ وذلك ألف األـ إذ كانت ال تستطيع أف تقـو 
بطعامها اػباص وأف تغذي يف الوقت نفسو صغارىا دبا تفَبس، أْي أف 
تسلك طريًقا لبلغتذاء أكثر ُعسًرا وأعظم خطًرا فبا يتطلبو االغتذاء 

ا غب فظ ُأْسَرهتما اؼبشَبكة إذا جاز ابلكؤل، فإف مساعدة الذكر ضروريٌة جدِّ
رل استعماؿ ىذا التعبّب، أْي إهنا ال تقدر على البقاء بغّب عناية الذكر 
واألنثى حٌب تصبح قادرًة على البحث عن فريسة، ويبلحظ الشيء بعينو 
يف صبيع الدواجن الٍب توجد يف أماكن يستغِب الذكر فيها عن العناية 
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من فيٍض دائم يف الغذاء، وفبا يُرى أف  بتغذية الصغار، ؼبا تشتمل عليو
الصغار، بينا تكوف ؿبتاجًة إذل القوت يف وكرىا، أيٌب الذكر واألنثى إليها بو 

 حٌب تصّب قادرًة على الطّباف وعلى نيل ما تغتذي بو.

وعندي أف اؼبهم يقـو على ىذا، وذلك ما دل يكن ىذا ىو السبب 
لبشري ُملَزماف بِعشرٍة أطوؿ فبا الوحيد يف أف الذكر واألنثى يف اعبنس ا

تقـو بو اؼبخلوقات األخرى، ويتجلى ىذا السبب يف قدرة اؼبرأة على 
اغبمل، ويف كوهنا تصبح ُحبلى وتضع ولًدا قبل زمٍن طويل من الوقت 
الذي ديكن الولد السابق أف يستغِب فيو عن مساعدة أبويو فيستطيع أف 

ا كاف ملزًما ابلعناية دبَن أوجب يقضي حاجاتو بنفسو، وىكذا فإف األب إذ
والدهتم لزمٍن طويل، فإنو ُملَزـٌ أيًضا إبدامة العيش يف ِعشرٍة زوجية مع 
ذات اؼبرأة الٍب ُوِلدوا لو منها، وأبف يبقى ضمن ىذه الِعشرة مدًة أطوؿ 
من ِعشرة اؼبخلوقات األخرى الٍب تستطيع صغارىا أف تقـو دبعاش نفسها 

تقع فيو والدٌة جديدة، فُتقَطع الصلة بْب الذكر  قبل حلوؿ الزمن الذي
واألنثى من تلقاء نفسها يف أثناء ذلك، ويصبح كلّّ من اعبنسْب يف ِحلٍّ من 
اآلَخر حٌب الفصل الذي تقضي عادتو ابقَباف اغبيواانت، فُيلزِمها أبف زبتار 

ت لنفسها زوجاٍت جديدًة، وىنا ال يُعَجب كافًيا حبكمة اػبالق الٍب أنعم
على اإلنساف بصفاٍت خاصة يُدبِّر فيها اؼبستقبل كما يُدبِّر اغباضر، 
فقضت أبف تدـو ِعشرة اإلنساف مدة أطوؿ كثّبًا فبا تدـو فيو ِعشرة الذكر 
واألنثى بْب اؼبخلوقات األخرى، وذلك لكي تكوف حيلُة الرجل واؼبرأة 

ل زاٍد ألوالدمها أكثر تفتًقا، ومصاغبهما أكثر ارباًدا، وذلك وصواًل إذل ني
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وترؾ ماٍؿ ؽبما، فبل شيء يكوف أكثر ضرِّا ابألوالد من ِقراٍف مبهٍم غّب 
 «اثبٍت، أو من حلٍّ سهٍل سريٍع للِعشرة الزوجية.

ويدفعِب حيب للحقيقة، الذي جعلِب أعرض ىذا االعَباض 
إبخبلص، إذل إضافة بعض اؼببلحظات إليو إليضاحو على األقل، إْف دل 

 :يكن غبلِّو

( أالحظ قبل كل شيء أنو ليس لؤلدلة األدبية قوٌة كبّبة يف ٔ)
موضوع الطبيعة، وىي أنفع لبياف سبب الوقائع القائمة فبا ِلتبْبُّ وجود ىذه 
الوقائع اغبقيقي، والواقع أف ىذا ىو جنس الدليل الذي ازبذه مسَب لوؾ 

واؼبرأة انفًعا  يف العبارة الٍب نقلتها، وذلك أنو مهما يكن دواـ ِقراف الرجل
للجنس البشري، فبل يدؿ ىذا على كونو قد ًب ىكذا بفعل الطبيعة، وإالَّ 
لوجب أف يقاؿ: إف الطبيعة أقامت اجملتمع اؼبدين والفنوف والتجارة وكلَّ ما 

 يُزَعم أنو مفيد للناس.

( أجهل اؼبكاف الذي وجد فيو مسَب لوؾ أف ِعشرة الذكر واألنثى ٕ)
فَبسة أكثر دواًما فبا بْب الٍب تعيش من العشب، وكوف بْب اغبيواانت اؼب

أحدمها يساعد اآلَخر على تغذية الصغار؛ وذلك ألنو ال يُرى أف الكلب 
واؽبر والدُّب والذئب أحسن معرفة ألنثاىا من معرفة اغبصاف والكبش 
والثور والوعل وغّبه من ذوات القوائم األربع ألنثاه، وعلى العكس يلوح 

الذكر إذا كانت ضرورية لؤلنثى حفظًا لصغارىا كاف ىذا، على أف مساعدة 
اػبصوص، يف األنواع الٍب ال تعيش إال من العشب؛ وذلك ألف األـ ربتاج 
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ا للرعي؛ وألهنا ُمكَرىة على إمهاؿ نِتاجها يف صبيع ىذه  إذل وقت طويل جدِّ
واحدة،  الفاصلة، وذلك بداًل من أف تُلتهم فريسة الدبة أو الذئبة يف دقيقة

فيكوف عندىا من الوقت ما تُرضع فيو صغارىا. ويؤيد ىذا االستدالؿ دبا 
ُيشاىد من عدد الثُّدي والصغار النسيب الذي دييز اعبوارح من آكلة 
النبات فتكلمت عنو يف التعليق الثامن، وإذا كانت ىذه اؼبشاىدة صحيحةً 

ة واحدة، كاف ىذا عامة، ودل يكن للمرأة غّب ثديْب، ودل تضع غّب ولٍد دفع
سبًبا قوايِّ مضاًفا إذل ما تقدَّـ للشك يف أف النوع البشري من اعبوارح عن 
طبيعة، فيجب أف يُرجع إذل استدالؿ لوؾ الستخراج النتيجة الٍب انتهى 
إليها، وال ذبد ما ىو أمًب من ذات التمييز الذي يُطبَّق على الطيور، فَمن 

قراف الذكر واألنثى بْب الِعقباف والِغرابف  ذا الذي ديكنو أف يُقنع نفسو أبف
أكثر دواًما فبا بْب القمارى؟ ولدينا من الطيور األىلية نوعاف: البط 
واغبماـ اللذاف يُزوِّداننا أبمثلة مناقضة ؼبنهاج اؼبؤلف رأًسا، فاغبماـ الذي 
ال يعيش إال من اغَببِّ يظل منضمِّا إذل أنثاه فيغذايف صغارمها ابالشَباؾ، 
وال يعرؼ البط الذي يُعلم هنمو، أنثاه وال صغاره وىو ال يساعد على 
غذائها مطلًقا، وال يُرى بْب الدجاج، الذي ىو نوٌع ليس أقل ضراًء مطلًقا، 
أف الديك يبارل ابلرَّخم، وإذا كاف الذكر يف األنواع األخرى يشاطر األنثى 

تستطيع الطّباف يف  أمر العناية بتغذية الصغار؛ فذلك ألف الطيور الٍب ال
البداءة وال تستطيع أمها أف ترضعها أقل استغناًء عن مساعدة األب من 

 ذوات القوائم األربع الٍب يكفيها ثدي أمها بعض الزمن على األقل.

( يوجد شكّّ حوؿ األمر الرئيس الذي يصلح أساًسا عبميع ٖ) 
ة يف اغباؿ استدالؿ مسَب لوؾ؛ وذلك ألنو إذا ُأريد أف يُعرؼ أف اؼبرأ
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الطبيعية الصرفة ىي، كما يزعم أف تكوف ُحبلى اثنية، وأف تضع ولًدا قبل 
أف يستطيع الولد السابق أف يقـو حباجات نفسو، وجب وقوع ذبارب دل 
يقم هبا مسَب لوؾ ودل ينتِو إليها أحٌد ال ريب، وإف ُسكُب الزوج واؼبرأة يف 

فيصعب أف يعتقد أف منزٍؿ واحد فرصٌة تُدين من حدوث حبٍل جديد، 
اللقاء العارض، أو اندفاع اؼبزاج، ُيسِفر عن نتائج كثّبة الوقوع يف اغباؿ 
الطبيعية الصرفة كما تسفر عنو العشرة الزوجية، ومن احملتمل أف يساعد 
ىذا البطء على جعل األوالد أكثر قوًة، وأف يُعوَّض منو مع ذلك خباصية 

النساء البلئي دل ُيِسئن استعماؽبا يف اغبمل الٍب تكوف أكثر دوًما يف عمر 
شباهبن، وأما من حيث األوالد فيوجد من األسباب ما حيمل على االعتقاد 
أبف قواىم وأعضاءىم تنمو بيننا يف وقت متأخر عن زمن منوىا يف اغباؿ 
االبتدائية الٍب أتكلم عنها، وما ىو واقٌع من ضعٍف أصلي ينتقل إليهم من 

ؤتى من عنايٍة يف سَب صبيع األعضاء ومضايقتها، وما بنية األبوين، وما يُ 
يُنشَّئوف فيو من ترٍؼ، وما يرضعونو من لنٍب غّب لنب أمهم على ما حيتمل، 
أموٌر تباين تقدـ الطبيعة فيهم وتعوقو، وما يكوف من تطبيق يُلَزموف بو على 

البدنية ألف شيء يُوجَّو إليو انتباىهم ابستمراٍر، على حْب ال رُبىب قواىم 
أبي سبرين كاف، ديكن أيًضا أف ُيسفر عن ُأؽبيٍَّة عظيمة يف نشوئهم، وذلك 
أبف يَبؾ سبرين أبداهنم غبركاٍت مستمرة يلوح أف الطبيعة تطالبهم هبا، 
فيكونوف يف حاٍؿ ديشوف ويسّبوف، ويقضوف حاجاهتم معها أبنفسهم قبل 

 األواف، بداًل من إرىاؽ نفوسهم وإتعاهبا.

إف مسَب لوؾ يُثبت، فضبًل عن ذلك، إمكاف وجود عامٍل ( ٍب ٗ)
يف اإلنساف يظل بو مرتبطًا يف اؼبرأة إذا كاف ذا ولد، ولكنو ال يُثبت مطلًقا 
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وجوب ارتباطو فيها قبل الوضع ويف أثناء أشهر اغبمل التسعة، وإذا كانت 
ا مثل ىذه اؼبرأة ال تبارل ابلرجل يف أثناء ىذه األشهر التسعة، وإذا م

أصبحت ؾبهولًة لديو أيًضا، فِلَم يساعدىا بعد الوضع؟ ودلَ يُِعينها على 
تنشئة ولد ال يعرؼ أنو لو، ودلَْ ينِو والدتو ودلَْ يُبصرىا، ومن الواضح أف 
يفَبض مسَب لوؾ ما ىو مدار البحث؛ وذلك ألف األمر ال يدور حوؿ 

لوضع، بل حوؿ معرفة السبب يف بقاء اإلنساف مرتبطًا يف اؼبرأة بعد ا
السبب يف ارتباطو فيها بعد اغبمل، فإذا ما ُقِضي الوطر عاد اإلنساف ال 
حيتاج إذل مثل ىذه اؼبرأة، وعادت اؼبرأة ال ربتاج إذل مثل ىذا الرجل، وال 
، وال أقل فكٍر عن نتائج عملو، فأحدمها  يساور ىذا الرجل أقل ىمٍّ

، وال يوجد من الظاىر ينصرؼ من انحية وينصرؼ اآلَخر من انحية أخرى
ما يدؿ على أهنما من الذاكرة ما يتعارفاف معو؛ وذلك ألف ىذا النوع من 
الذاكرة، الٍب يُفضل هبا فرٌد فرًدا آَخر لعمٍل نسليٍّ يتطلب كما أثبتو يف 
ًما أو فساًدا يف اإلدراؾ البشري أكثر فبا ديكن أف يُفَبض يف اغباؿ  اؼبًب تقدُّ

ار البحث ىنا، وديكن امرأة أخرى أف تقـو إذف اغبيوانية الٍب ىي مد
بقضاء أوطاٍر جديدة للرجل بسهولٍة كما عرؼ سابًقا، وكذلك دُيكن رجبًل 
آَخر أف يقضي وطر اؼبرأة، وذلك عن افَباض كوهنا معتصرة بذات الشهوة 
يف حاؿ اغببل، أْي عن أمٍر ديكن أف يشك فيو كما ينبغي. وإذا عادت 

يعة ال تشعر هبوى الرجل بعد اغببل عظم العائق لعشرهتا اؼبرأة يف حاؿ الطب
مع الرجل كثّبًا، وذلك ؼبا تعود غّب ؿبتاجٍة إذل الرجل الذي لقحها، وال 
إذل أي رجٍل آَخر، وال يوجد يف الرجل، إذف، أيُّ داٍع إذل البحث عن 
ذات اؼبرأة، كما أنو ال يوجد يف اؼبرأة أيُّ داٍع للبحث عن ذات الرجل، 
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سقط برىنة لوؾ متداعيًة، ودل َيُصْن ىذا الفيلسوؼ منطقو من اػبطأ وت
الذي اقَبفو ىوبز وآخروف، وقد كاف عليهم أف يوضحوا أمًرا عن اغباؿ 
الطبيعية، أْي عن حاٍؿ كاف الناس يعيشوف فيها منعزلْب، فبل يكوف لدى 

ن لدى اإلنساف من العوامل ما يعيش معو جبانب إنساٍف آَخر، كما أنو دل يك
الناس من العوامل ما يعيش معو بعضهم جبانب بعض على ما حيتمل، أْي 
أف أيتوا ما ىو شرّّ، وىم دل يفكروا يف االنتقاؿ إذل ما قبل عصور اجملتمع، 
أْي إذل ما قبل األزمنة الٍب يكوف للناس فيها، دائًما، موجٌب يعيش بو 

ب، غالًبا، ما بعضهم جبانب بعض، والٍب يكوف للرجل فيها من األسبا
 يعيش معو جبانب ذلك الرجل أو تلك اؼبرأة.

(أحَبز من اػبوض فيما عليَّ أف آتيو من التأمبلت الفلسفية ٔٔ) 
حوؿ فوائد نظاـ اللغات ومساوئو، أْي إنو ال يقع عليَّ أف أىاجم األغاليط 
العامية، ويكثر احَباـ الشعب اؼبثقف ؼببتسراتو، فبل يُطيق صابًرا بدائعي 

زعومة، َوْلندع إذف يتكلم أولئك الذين دل جُيعل من اعبناية جرأهتم على اؼب
فلو نفينا من العادل وابَء كل »التزاـ جانب العقل، أحيااًن، ذباه أي صبهور، 

ىذه اللغات واختبلطها، ولو سبسك الناس بفنٍّ واحد وأمكنهم أف يفسروا  
اعبنس البشري، كل شيء ابإلشارات واغبركات، ما نقص شيٌء من سعادة 

واآلف أبصران أف اغبيواانت الٍب يدعوىا العواـ عجماوات أفضُل منا حااًل 
من ىذه الناحية، فهي تُعًر عن إحساساهتا وأفكارىا من غّب ترصباٍف دبا ىو 
أسرع وأسعد، وىذا ما يعجز عنو الناس إذا ما استعملوا لغًة غريبًة على 

 «.اػبصوص
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ـو مبادئ الكمية ذات األجزاء اؼبتفرقة (بْبَّ أفبلطوف مقدار لز ٕٔ) 
وِنَسبها يف أحقر الصنائع، فُحقَّ لو أف يسخر من مؤلفي زمنو الذين كانوا 
يزعموف أف ببلميد اخَبع األعداد عند حصار تروادة، كما لو كاف أغافبنوف 

(، والواقع أنو ُيشعر ٚجيهل مقدار ما لديو من سيقاف )اعبمهورية، ابب 
ا كاف قد انتهى إليو اجملتمع والصنائع أايـ حصار تروادة من بتعذُّر تعيْب م

غّب أف تكوف لدى الناس عادة األعداد واغبساب، غّب أف ضرورة معرفة 
األعداد قبل نيل معارؼ أخرى ال ذبعل تصور اخَباعها أكثر سهولًة، وؼبا 
ُعرفت أظباء األعداد مرًة سهل إيضاح معناىا وإاثرة ما تَِنمُّ عليو ىذه 
األظباء من األفكار، بَػْيَد أف اخَباعها اقتضى قبل سبثل ىذه األفكار نفسها 
أف تعود التأمبلت الفلسفية والنظر إذل اؼبوجودات جبوىرىا فقط مستقلًة 
عن كلِّ تصوٍر آَخر، أي اقتضى ذبريًدا ابلغ اؼبشقة، ابلغ ما بعد الطبيعية، 

كار بغّبه أف تُنقل من نوٍع قليل الطبيعية إذل الغاية، فبل تستطيع ىذه األف
أو جنٍس إذل آَخر، وال أف تصبح األعداد عامة، وديكن الوحش أف يتأمل 
ساقو اليمُب وساقو اليسرى على انفراد، أو أف ينظر إليهما مًعا ربت فكرة 
الزوجْب الٍب ال تتجزأ، وذلك من غّب أف يفكر يف حيازتو الثنتْب، وذلك 

ية الٍب تصور لنا موضوًعا والفكرة العددية لوجود فرٍؽ بْب الفكرة التمثل
الٍب تُعيِّنو، وأقل من ذلك قدرتو على اغبساب حٌب اػبمسة، وىو مع 
تطبيقو إحدى يديو على األخرى ديكنو أف يبلحظ كوف األصابع تتطابق 
سباًما، وىو بعيٌد من التفكّب يف مساواهتا العددية، وىو ال يعرؼ عدد 

عره، وىو إذا ما ظبع شيًئا عن العدد فقيل لو: أصابعو كعدـ معرفتو عدد ش
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إف أصابع رجليو تعدؿ أصابع يديو عدًدا اعَبتو حّبًة، على ما حيتمل، 
 عندما يقابل بينها فّبى صحة ىذا.

(ال جيوز أف خُيلط بْب األاننية وحب البقاء، أْي بْب العاطفتْب ٖٔ)
شعوٌر طبيعيّّ يدفع كل  اللتْب زبتلفاف طبيعًة ونتيجًة، فحبُّ البقاء يف ذاتو

حيواف إذل السهر على بقائو اػباص، وُيسفر عن اإلنسانية والفضيلة إذا ما 
وجهو اإلنساف ابلعقل وُعدِّؿ ابلرأفة، وليست األاننية غّب شعوٍر نسيب 
مصنوع انشئ يف اجملتمع، فيحمل كل فرٍد على االكَباث لنفسو أكثر فبا 

الٍب يصنعوهنا مقابلة، ويُعد مصدر  لغّبىا، ويوحي للناس جبميع الشرور
 الشرؼ اغبقيقي.

وأقوؿ بعد ذلك: إف األاننية يف حالنا االبتدائية، يف اغباؿ الطبيعية 
اغبقيقية، غّب موجودة؛ وذلك ألف كل إنساٍف، على اػبصوص، إذ كاف يَعدُّ 
نفسو الناظر الوحيد الذي يشاىدىا، الكائن الوحيد يف العادل الذي يُعَُب 

القاضي الوحيد يف مزيتو اػباصة، فإف من غّب اؼبمكن أف يرسخ يف  هبا،
نفسو أي شعوٍر انشٍئ عن مقايساٍت ال يستطيع القياـ هبا، أْي إف ىذا 
اإلنساف ال يستطيع لذات السبب أف يكوف ذا حقٍد أو رغبة يف االنتقاـ، 

تلقَّى، ودبا أْي متصًفا هبذه األىواء الٍب ال ديكن أف تنشأ عن رأٍي يف إىانٍة تُ 
أف االزدراء أو نية اإلضرار، ال الشر، ىو الذي يُوجب اإلىانة، فإف الناس 
الذين ال يعرفوف أف يُكرِـ بعضهم بعًضا، وال أف يقيسوا بْب بعضهم 
وبعض، أيتوف بضروٍب من العنف مبادلًة عندما تلوح ؽبم فائدٌة، وذلك من 

ة ىي أف كل إنساٍف، إذ ال غّب أف حينق بعضهم على بعض مقابلًة، واػببلص
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يرى أمثالو إال كما يرى حيواانت نوٍع آَخر، يستطيع أف خيتطف الفريسة 
من األضعف ويتنزؿ عن فريستو لؤلقوى، عادِّا ىذه األسبلب من 
اغبوادث الطبيعية، وذلك من غّب أدىن حركٍة يف الغيظ والعتو، ومن دوف 

 نجاح أو سوئو.ىًوى آَخر غّب األدل أو السرور حوؿ ُحسِن ال

 القسم الثاني

(فبا جيدر ذكره إذل الغاية أف يُقلق األوروبيوف ابؽبم منذ سنْب  ٔ) 
كثّبٍة جْلًبا لوحوش ـبتلف بقاع العادل إذل طراز حياهتم، وأالَّ يستطيعوا  
كسب واحٍد منهم حٌب اآلف، ولو لنفع النصرانية؛ وذلك ألف مبشرينا وإف 

انٍس متمدنْب قطُّ، وال جعلوا أانًسا منهم نصارى أحيااًن دل حيّوِلوا ىؤالء إذل أ
شيء يستطيع أف يتغلب على ما يساورىم من مقٍت متأصٍل النتحاؿ 
طبائعنا وطراز حياتنا، وإذا كاف ىؤالء الوحوش البائسوف من الشقاء دبقدار 
ما يُزَعم، فبأي فساد يف الرأي عريق يرفضوف ابستمراٍر أف يتمدنوا مقتدين 

ا، وذلك على حْب يقرأ يف ألف مكاٍف بنا، أو أف يتعلموا العيش سعداء بينن
أف فرنسيْب وأوروبيْب آخرين عبئوا إذل ىذه األمم طوًعا، وقضوا حياهتم  
كاملًة بينها من غّب أف يُطيقوا ترؾ طراز عيش ابلغ الغرابة كهذا، وذلك 
على حْب يُرى أيًضا مبشروف عقبلء أيسفوف مع ربنُّن على األايـ اؽبادئة 

عند ىذه الشعوب اؼبزدراة كثّبًا! إذا ما أجيب عن ىذا الًريئة الٍب قضوىا 
أبهنا ليست من الذكاء الكايف ما تستطيع أف ربكم بو حكًما صحيًحا يف 
حاؽبا وحالنا، رددت بقورل: إف تقدير السعادة ىو من علم الشعور أكثر 
من أف يكوف من عمل العقل، ومع ذلك فإف من اؼبمكن أف يُردَّ ىذا 
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شدة أقوى من تلك؛ وذلك ألف أفكاران الٍب يتصرؼ فيها اعبواب علينا ب
الذىن، حيث جيب أف يكوف لتمثُّل الذوؽ الذي جيده الوحوش يف طراز 
عيشهم، أبعد من أفكار الوحوش يف سبثلهم طراز عيشنا، والواقع أنو يسهل 
عليهم أف يروا بعد بعض اؼببلحظات أف صبيع أعمالنا تتجو كبو غايتْب 

يب النعم لذاهتا واؼبكانة بْب اآلخرين، ولكن ما الوسيلة الٍب فقط، ومها أطا
نتصور هبا نوع ما جيده اؽبمجي من لذٍة يف قضاء حياتو يف وسط الغاب، أو 
يف صيد البحر، أو يف النفخ يف مزمار رديء من غّب أف يعرؼ استخراج 

 غبٍن منو ومن غّب أف يبارل بتعلمو؟

ُمُدٍف أخرى عدة مرات، وقد لقد ُجلب وحوٌش إذل ابريس ولندف و 
تزاحم الناس ليعرضوا عليهم نفائسنا وثرواتنا وأكثر صنائعنا نفًعا وأدعاىا 
إذل النظر، فلم يُِثْر صبيع ىذا غّب إعجاب سخيف فيهم مع عدـ إاثرة أدىن 
درجٍة من الشهوة، وأذكر فيما أذكر قصة رئيس أانس من أمريكا الشمالية 

منذ ثبلثْب عاًما، فُعرض أماـ عينيو ألف شيء أتى بو إذل ببلط إنكلَبا 
ـ إليو ىديٌة منها ديكن أف تروقو، فلم يوجد فيها ما يظهر أف يبارل بو،  لُتقدَّ
وقد بدت أسلحتنا ثقيلًة عسّبة عليو، وقد جرحت أحذيتنا رجليو، وقد 
ضايقتو ثيابنا، فرفض صبيع ىذا، وأخّبًا رُئي أنو تناوؿ غطاء من صوؼ 

تبلئمكم فائدة ىذا اعبهاز على »رَّ ابشتماؿ كتفيو بو، وُيسأؿ: فظهر أنو س
ومع ذلك « َأَجْل، يلوح رل ىذا انفًعا نفع جلد اغبيواف.»وجييب: « األقل؟

 فإنو دل يكن ليقوؿ ذلك لو لبس ىذا وذاؾ عند اؼبطر.
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ومن احملتمل أف يقاؿ رل: إف العادة ىي الٍب تربط كل واحد بطراز 
وؿ دوف شعور اؽبمج دبا ىو حسٌن يف طراز عيشنا، عيشو، وىي الٍب رب

فعلى ىذه اغباؿ جيب أف يُرى أف من اػبوارؽ القوية على األقل أف العادة 
تنطوي على قوٍة أشدَّ يف إمساؾ اؽبمج ضمن ذوؽ بؤسهم فبا يف إمساؾ 
األوروبيْب ضمن سبتعهم بسعادهتم، ولكنِب لكي أقدـ جوااًب عن ىذا 

يرد عليو بكلمة، ولكنِب من غّب أف أستشهد بشباف  االعَباض األخّب ال
اؽبمج الذين ُعِب بتمدينهم على غّب جدوى، وذلك من غّب أف حُيدَّث عن 
أىل غروئنلندا وأيسلندا الذين ُسعي يف تنشئتهم وتغذيتهم يف دنيماركا 
والذين ىلكوا غمِّا وقُنوطًا، وذلك عن ضًُب أو يف البحر الذي حاولوا أف 

و إذل بلدىم سبًحا. أكتفي بذكر مثاؿ واحد ُحقق جيًدا فأقدمو إذل يعودوا ب
 اؼبعجبْب ابلسياسة األوروبية ليدرسوه.

دل تقدر صبيع جهود اؼببشرين اؽبولنديْب يف رأس الرجاء الصاحل على »
ربويل أحٍد من اؽبوتنتو عن دينو، وما حدث أف حاكم الكاب فاف درستل 

ابه وفق تعاليم النصرانية وأساليب العادات أخذ واحًدا منهم منذ طفولتو ور 
األوروبية، وقد ألبس لباًسا زاىًيا، وقد ُعلِّم عدة لغات، وما انؿ من تقدـٍ 
انسب جيًدا ما بُذؿ من عناية لرتبيتو، وعلق اغباكم أمبًل كبّبًا على ذكائو، 
 فأرسلو إذل اؽبند مع وكيل عاـ انتفع بو مستخدًما يف أمور الشركة، ٍب عاد

إذل الكاب بعد موت الوكيل، وسبضي أايـٌ قليلة على رجوعو فّبى يف زايرٍة 
قاـ هبا ألانس من أقرابئو اؽبوتنتو أف خيلع ثيابو األوروبية ليلبس جلد شاٍة، 
ويعود إذل األقوى هبذا اللباس اعبديد حامبًل ُصرًَّة مشتملة على ثيابو 

ًما إايىا إذل اغباكم قائبًل:  تفضَّْل اي سيدي أبف تعلم أنِب »القددية، ُمقدِّ
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عدلت عن ىذا اعبهاز إذل األبد، وأنِب رجعت عن النصرانية ؼبدى حياٌب، 
وأنِب عزمت أف أعيش وأموت على دين آابئي، وكل ما أطلبو من لطفك 

« أف تَبؾ رل العقد واػبنجر اللذين ألبسهما، فسأحتفظ هبما حبِّا لك.
تل، دل يلبث أف توارى فارِّا، ودل يُػَر وىو، من غّب انتظاٍر عبواب فاف درس

 (.٘ٚٔ، صفحة ٘)اتريخ الرحبلت، جزء « اثنية يف الكاب.

(ديكن أف يُعَبض عليَّ أبف الناس يف مثل ىذا االضطراب ٕ) 
يتفرقوف عند عدـ وجود حدٍّ لتفرقهم، وذلك بداًل من أف يتذاحبوا بعناد، 

على األقل، وإذا ما فكر ولكن ىذه اغبدود كانت يف البداءة حدود العادل 
يف فرط األىلْب الذي ينشأ عن حاؿ الطبيعة، رُئي أف األرض يف ىذه 
اغباؿ دل تتأخر أف ُتسَب ابآلدميْب اؼبضطرين إذل البقاء متجمعْب على ىذا 
الوجو، ٍب إهنم يتفرقوف إذا ما استفحل الشر. وقد وقع ىذا التحوؿ بْب 

ربت النّب، وكاف من عادهتم أف عشية وضحاىا، غّب أهنم كانوا يولدوف 
حيملوه إذا ما شعروا بثقلو، وكانوا ينتظروف فرصة إلقائو عنهم، ٍب دبا أهنم 
تعودوا ألف رفاىيٍة كانت ربملهم على البقاء ؾبتمعْب، فإف التفرؽ دل يكن 
سهبًل كما يف األزمنة األوذل، حيث كاف كل واحد حيـز من غّب أف ينتظر 

 ـ احتياجو إذل غّب نفسو.موافقة أحد، وذلك لعد

ر أف إفراط أحد متعهدي اؼبّبة يف ٖ)  (روى اؼبريشاؿ دوفيبلَّ
االختبلس آذى اعبيش وأاثر تذمره، فَعزَّره بعنف وىدَّده ابإلعداـ شنًقا، 

ال أابرل هبذا الوعيد، ويسهل عليَّ أف أقوؿ لكم: »فقاؿ لو اؼبختلس جبرأة: 
ويُعقِّب اؼبريشاؿ « مئة ألف دينار.إنو ال ُيصار إذل شنق رجل يتصرؼ يف 
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ال أعلم كيف ىذا، ولكنو دل يُشنق قطُّ كما ىو »على ذلك قائبًل بسذاجة: 
 «الواقع، مع أنو يستحقُّ اإلعداـ على ذلك مائة مرة.

(يعارض العدؿ اآلمر بتوزيع اعبزاء والعقاب على أصحاهبما ىذه ٗ) 
عمل بو يف اجملتمع اؼبدين، ودبا أف اؼبساواة الوثيقة يف اغباؿ الطبيعية عندما يُ 

صبيع أعضاء الدولة مدينوف ؽبا خبدـٍ تناسب مواىبهم وقواىم، فإنو جيب 
أف دُياز بْب اؼبواطنْب وأف يُفاَضل بينهم على حسب خدمهم، وعلى ىذا 

، طبعة كوراي( الٍب Arecopagitاؼبعُب جيب أف ربمل عبارة إيزوقراط )
 العارفْب أف دييزوا جيًدا ما ىو أنفع بْب نوعي ديتدح فيها أىل أثينة األولْب

اؼبساواة اللذين يقـو أحدمها على إشراؾ صبيع اؼبواطنْب على السواء يف 
ذات اؼبنافع، ويقـو اآلَخر على توزيعها وفق َمزِيَِّة كلٍّ منهم، ويُبعد ىذا 

ر، اػبطيب تلك اؼبساواة اعبائرة الٍب ال ذبعل أي فرٍؽ بْب األشرار واألبرا
فيقوؿ مضيًفا: إف ىؤالء السياسيْب اؼباىرين يتمسكوف سبسًكا قاطًعا دبا 

ؾبتمٌع دل  -أواًل  -يكافئ ويعاقب كل واحٍد وفق مزيتو، بَػْيَد أنو دل يوجد 
يُفرؽ فيو بْب األشرار واألبرار مهما كانت درجة الفساد، وأما من انحية 

التدابّب الصحيحة ما األخبلؽ، حيث ال يستطيع القانوف أف يُعْبِّ من 
يصلح ازباذه قاعدًة للقاضي، فإف من اغبكمة البالغة أال ُيَبَؾ نصيُب 
اؼبواطنْب ومقامهم ػبيار ىذا القاضي الذي حيظر القانوف عليو أف حيكم يف 
الناس غّب اترٍؾ لو سوى القضاء يف األفعاؿ، وال ذبد غّب أخبلؽ الروماف 

ء، وؿباكم مثل ىذه ال تلبث أف تُقلب الصافية ما يستطيع أف يُطيق الرقبا
بيننا رأًسا على عِقب، وعلى التقدير العاـ أف يضع فرًقا بْب األشرار 
واألبرار، وليس اغباكم قاضًيا إال يف اغبقوؽ الوثيقة، وأما الشعب فهو 
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من ىذه  -القاضي اغبقيقي يف األخبلؽ، ىو القاضي العادؿ، حٌب اػببّب 
ي خُيادع أحيااًن، ولكن من غّب أف يُفسد مطلًقا، ىو القاضي الذ -الناحية 

وجيب أف تنظَّم مراتب اؼبواطنْب إذف وفق اػبدـ اغبقيقية الٍب يقدِّموهنا إذل 
الدولة، والٍب تتقبل تقديًرا أكثر إحكاًما، ال وفق مزيتهم الشخصية الٍب 

.  تدع للحكاـ وسيلًة لتطبيق القانوف تطبيًقا مرادايِّ
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 الفهرس

 

 ٘ ................................................ مقدمة

ة  ٓٔ ............................................... رسال

 ٔٔ ................................... إذل صبهورية جنيف

 ٕٚ ............................................. اؼبقدمة

التفاوت وأساسو بْب الناس  ٖ٘ ........... كلمة حوؿ أصل 

 ٜٖ ........................................ ألوؿالقسم ا

الثاين  ٛٚ ......................................... القسم 

 ٜٔٔ ........................................... تعليقات
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