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إن هذذذاا الكتذذذاب وكذذذه مذذذا ت ذذذ مذذذ  مبذذذا ر  

البذاحثون المسذذذذذذذلمون الالمعل سذذذذذذذوا  عل  

صذذذذذذذلذحتسذذذذا الريعسذذذذذذذعذذذذل    اللعسذذذذذذذبو  

www.facebook.com/The.Muslim

.researchers   أو عل  موقاسا الرسذذذذذذذم

res.com-http://muslims/   هذو ملذذذذ

لكه مسلم ومسلمل    كه مكان    األرض 

م طبذذاعتذذ   وبكذذه ل،ذذلُ وع حظر حظرام تذذامذذا

ب،رض التربح المذذذا ن م ذذذ ُ  كذذذه موا  ذذذا 

متاحل للتحمعه المجا   عل  اللعسذذذذذذذبو  أو 

الموقع بمذذذا عتمذذذاهذذذذذذذ  مع هذذ   المبذذذا ر  

وطبعاذل ال ذايمعن علعسا وجسو هم الااتعل    

 عمسذا إل  اننُ إا  حن    تبع جسل ماع ل 

 لذذذب أجرام عل  عمل ذذذا   التموعذذذهُ و   ط

 قأل  وح ه الاون والتو عو سذذذذذذذمن الل ُ إ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     

 

 

  

 

 

 

  

http://www.facebook.com/The.Muslim.researchers
http://www.facebook.com/The.Muslim.researchers
http://muslims-res.com/


 كتاب )الباحثون المسلمون( عن التطور
 

      

- 3- 
 

The.Muslim.researchers 

 لمقدمةا

 The Aschتجااارب  ل لتمتثااالفي منتصففففففن القرر الظشففففففرعة   ر  مجموعففة 

conformity experiments  سااااااولومون  لحيث برهة في اSolomon Asch 

على رأي الفرد حتى ولو اضفففففطر Majorit  األكثريةأو  األغلبيةرأي مدى تأثير على 

 ذ.أو الشا الجاهلة في صوربين م حتى ال عظ ر وذلك  عقينا  متأكد منه أر عخالن ما هو 

لوجففدنففا أن ففا تمثففل ت ففدعففدا  حقيقيففا  عقط  )أي االمتثففال لثكثرعففة( فففاذا تففأملنففا هففة  ال ففالففة 

 ،توجهات معينة تتبناهاعلم في المجتمظا  إذا صففار ل ا أي طالب حق أو الطرعق على 

المفةكورة كفار عتم عرم مجموعفة مة الصففففففور لخطوط متفففاوتفة في  تجرباة  لففي 

الطول على أحد الشفففباي ليد دد أقرب م طوال  ل، ر، وروم وضفففور الفارق في الصفففور 

م  فقط  ليتماشففى خطأأر الشففاي كار عجيب على ائلففبلة باةجابة التي عظلم عقينا  أن ا إال 

 (. لباالتفاق م   مدا  عدخطبور عرأي الشباي اآل رعة بجوار  )والةعة 

 ي الظالمف أكبر قضااااااية جدليةاليوم عمثل ففاذا نقلنا داررة ال دعث إلى التطور، وجدنا أنه 

وبففداهففة فثنففه عظففارم فطرة الظقففل  ؛العلمي، فففأمففا مظففا   (الااديني( و )العلمي) ابشففففففقي فف

ظاما  ال عمكة أر عنشففأ عن ا نمة أر ائشففياا التي تق  بظشففوارية وصففدفة  الظلميةالتجربة 

ف  يأو بناا  أبدا  مظقدا  متراكبا  وله واعة، حيث أر الصففدفة والظشففوارية  تجاه ا تسااير موما

ر إلى في االنتشففففففاالطبيظة تقود  قوانية التفرعق الةي و وهو اتجا  ال دم واحد ال ينعكس

فيه  فان ا تنتشرر بظيدا  عة أي مؤثوذلك مثل وقوع نقطة حبر في كوي ماا االلفتقرار )

المساااار  و ف ةا  ،(عالية Entropyفيقال هنا أن ا ذا  إنتروبي  إلى أر تتوزع وتسفففتقر

ق اورأائرم أو لقوط  مة فوق الجبل إلى صفخورالالةي عشفبه لفقوط  االتجاه الواحد

 ضفففد عكس اتجاههالكوتشفففينة على لفففطض المننفففدة؛ لة عشفففك عاقل أبدا  في الفففت الة 

رعد عظلم ما عفظل، فنقطة ال بر عسفففت يل أر تجتم   بفاعلقوانية الطبيظة إال  قادر حكيم مد

 في صففن  بيتا  توثعلى لففتصففظد لكةلك مة كوي الماا مرة أ رى تلقاريا ، وال الصففخرة 

ن  بناا  صا لتفي نظام أثناا لقوط  لة تترتبق الكوتشفينة اورأ طرعق لفقوط ا، وأعنفا  

 .بشرال وبداهة التجربة عند كلتصورا  كل ا باطلة في الفطرة الظقلية هرميا ، ف ة  ال

ف أخرى من العلوم ندرك لماذا اتسفظ  رقظة الصراع حول التطور لتشمل ومة هنا  ألوانا

 وأمفا على)مثفل الفييعفاا والرعففاضففففففيفا  وحتى البرمجففة(،  غير األحياا  أو البيولوجيااا

تم التبدال عالما  الخالق أش ر مة أر نت دث عنه، حيث صار ؛ فائمر الدينمسفتوى 

 ؛ بالصدفة والظشوارية، ومة هنا...وآعا  الصان  الظلمية والمنطقية في كل مخلوق

مر مة ائ بفة لكفل قفارم ومتفكر مظنفا لنظرم عليهفن ة نفتض في هفةا الكتفاي آففاقفا  رح

 لنقلا، والصدق في ريبيالمنهج التج، الظلم الص يض بشروط الصاد و العلموج ة نظر 

 الرأي في الن اعة. ، ثم عكور لهالشرح العلميو االقتباساتو التوثيقاتواألملة و
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 بالتطور؟القدامى هل قال علما  المسلمين (( 34

 

زعم بظض ائوربيية أن م وجدوا في كتب علماا  ا عة لففففوا ف م أو عة تظمد الت رعنإميث ح

 Mohammedan theory of نظرية التطور المحمديةما عشففففففير إلى )القدامى المسففففففلمية 

evolution)  :مثل هةا الكتايAdam’s Gene and the Mitochondrial Eve By Dr 

Kutty p.121 وعلى هةا ائلففاس تم نشففر هةا اليعم بية المسففلمية لتدعيم النظرة القارلة بأر ،

أنه هناك مة علماا المسلمية َمة أشاروا إلي ا وذكروها  ارم فكرة التطور والدليلاةلالم ال عظ

 . ف ل هةا ص يض؟؟(1)مة قبل في كتابات م
 : بالم قدعما   نتظرف على ما كار عدسمى شيا كل قبلدعونا أوال  و

 Great chain of being( للوجوم العظمىالسلسلة )

 وطونأ تحيث مة مجموع الكتابا  الفكرعة والفلسففففية في الماضفففي لدى أشفففخا  مثل 

: صففففار مة السفففف ل وضفففف  تصففففور تدرجي )أو هرمي( برقلسو أ لووطينو أرسااااطوو

على الموجودا ، ثم عليفففه عفففالم الملكو  وير )اةلفففه( في أ عوجفففدللموجودا ، حيفففث 

عففالم ن و درج إلى ألفففففففففل تففثم عثم )ائفالك( أو الكواكففب، ، المففادي مثففل )المالركففة(

وعلى رألفففففف ا )اةنسففففففار(، ثم )ال يوار( بجمي  أنواعه مة زواحن وطيور المفادعفا  

ثم )الظشففففب وال شففففار (، ثم وثدعيا  وألففففماك إلم، ثم )ائشففففجار( النامية والمثمرة، 

 )الصخور(، ثم )ائرم(...

كفل مرحلفة زمنيفة مظينفة كفار عتم بظض التظدعل على هة  السففففففلسففففففلة لففففففواا في  وم 

التفاصفيل أو التفرعظا  والدرجا  الياردة لغرم لفيالفي أو َملكي )مثل تقسيم اةنسار 

لمي عتصففففففنيفي إلى درجفا  مة الملوك والنبالا والفالحية والظمفال( أو لغرم ب ثي 

   .  (2)ب  

                                                           

 نأ أرا وا إاا عوا  و   جسل من  سم ال ُ من مت اقض موق  لسم والملح ون الالما عون بالطبع (1)

م  ع  اوا  عثالح  (أولعل) عسذذحب أ   هذذاروا إاا عر ضذذو   األخرى الجسل ومن التطورُ  بهلع مسذذلما
م  التطور عن  أ سم رغم) ال  إلعسم الم سوب الالما  ومن ع  سذو  ُ الان و اروعن ال،رب من علمعا

 خل ون ابن (:التطور ولعس لبعياتسا وماليمتسا وتكعلسا س رى كما الموجو ات تص ع  عن عتح ثون
 ابنو عرب  وابن سذذع ا وابن والخاز   والبعرو   والطوسذذ  السعثم وابن الصذذلا وإخوان والجاحظ

 .ونالمسلم لرجمسم العوم ال  قالوا لو هؤ   أن والملح ون الالما عون وع وه مسذكوع ُ وابن كثعر
والذ  ت اقض عجعب م سم أل   لو كان ال وه بالتطور متواترام    األمل اسسذذذذذذذالمعل ل رجل أن عتم 

 :Evolutionتذذ رعسذذذذذذذذ     كذذه مذذ رسذذذذذذذذل ومسذذذذذذذجذذ  كمذذا عزعم هذذاا الكتذذاب ال،رب  الاجعذذب
organizations and the dynamics of the environment p.173 سذذذذذذذتسج   لما كان ا

 ُ ولك  ا س رى با  لحظات خطأ كه ال .ع عونمسلم وهو بكه ال  )ا  تهار( كما 
 عوبكالعر األَرض  واب ومن ال  مثالم أن الارب كا ت تطلق وصذ  )الحهذذر ( عل  صذذ،ار (2)

م مما   اسذذذذذم ل  )ا ظر لسذذذذذان الارب ما   و حوه والضذذذذذب لاوال   ُ أو عل  هوام األرض عموما
م أن الوزغ الوار     ح عث ال ب  صل  الل  علع   حهر(ُ ولال   ج     كالم الل سا  والالما  ق عما



 كتاب )الباحثون المسلمون( عن التطور
 

      

- 9- 
 

The.Muslim.researchers 

 

 (.السلسلة العظمى للوجومصورة مة الظصور الولطى ائوروبية تمثل )

ونالحظ في تلفك السففففففلسففففففلة وفي ذلك التصففففففور أر كل درجة هرمية في أصففففففل هة  

 أر تت ول أو ترتقي إلى ائ رى،)أي بشففففففكل تلقاري( الموجودا  ال عمكة في الطبيظفة 

ال و ،عصفففير إنسفففانا   ال يوار لة وأعنفففا   .وال اةنسفففار كةلك المالركة لفففتصفففير إل ا  فال 

 فقط الظاملية رة الجماد لففتكور عشففبا  أو حشففار ،الصففخ الشففجرة لففتصففبض حيوانا  أو

الييمياااا  هم الفففةعة زعموا ت ول بظض هفففة  الموجودا  إلى ويرهفففا. و باااالييمياااا 

                                                           

وسلم )والان ع سمع  الباض أبو برعص( هو  وعبل من الحهرات.  لما تطور علم التص ع  قلعالم = 
 عق بعن  واب األرض صاروا ع سبو   إل  الزحا ات )أن الت  تزح ( وهكاا...للت سعم والتلر
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 إلى بظنفف ا البظضهما فرعار قدعمار مة السفف ر المتظلق بت وعل ائشففياا  الساايميا و

عة طرعق بظض التفاعال  والمظامال  )وكار الفنفففل ائكبر لظلماا اةلفففالم في تنقية 

 ال دعث(. الكيميا والخروج منه بظلم  ذلككل 

إذر... عنفدمفا عت فدث أحفد عة الفروقفا  بية هفة  الموجودا  ف و عت فدث عة فروقا  

فيما بين ا، وكين أر من ا ما هو لففففففافل في القيمة، ومن ا ما  الدونيةأو  الفوقيةو الرتبة

ع توي على قيمففة ورور ونفع علوعففة أكثر مة وير ، فنفع اةنسفففففففار أعلى وألففففففمى 

 بالتأكيد مة نفع ال يوار، ونفع ال يوار أعلى مة نفع النبا  وهكةا...

قدعمة إلى نانية الوم  عصر الترجمة الةي تم فيه نقل الكثير مة المظارف والفلسفا  اليو

ال نفففففففارة اةلففففففالميففة؛ انتقلفف  مظففه مثففل هففة  المفففاهيم إلى بظض الظلمففاا والمفكرعة 

المسفففلمية على مر الظصفففور. فمن م َمة أشفففار إلي ا إشفففارا  موجية، ومن م َمة ت دث 

 السلسلة العظمى. وأما السيئ هنا ف و اتخاذ مثل هة  الكتابا  عة )عن ا بتولف  وشفرر

ة على التطور. وت رعن مقصففففففود ومظاني َمة كتبوا في ا أو عن ا كما ( كاشففففففارللوجوم

 لنرى اآلر لثلن.

حيث تم الفتغالل عدم اطالع أكثر الناس وأكثر المسلمية على الكتابا  ائصلية في هةا 

الخداع، و صفففوصفففا  عند اقتطاع بظض الجمل أو الفقرا  مة لفففياق ا السفففابق والالحق 

 التطورعيةا  بائمثلة الظملية إلى أعة وصففففل  مياعم مظ الةي عوضفففف  ا... وتظالوا نرى

لى إلى الناس ع ابظض المسفففففلمية فنقلوه لثلفففففن عة ج ل افي  تابظ مي ، والتفي ذلك

أو  .نفسفف م حتى الرجوع إلى الكتب ائصففل.حقارق ال شففك في ا مة دور أر عكلفوا أ اأن 

لم تسفاعدهم َملكة اللغة الظربية للوقوف على المظاني الص ي ة للكالم، وكار على رأس 

 .جمال الدين األ غانيهؤالا 

 

 (4)(( جمال الدين األ غاني7

كثر الكتفابفا  تفرقفا  كفانف  كتفابا  هةا الرجل، حيث عاش مظظم حياته متنقال  مة ألظلفه 

كففامففا   الففففففتظففدىبفكر  الففةي الظربيففة وائجنبيففة بية الظففدعففد مة البلففدار  عليففه أحيففانففا  حد
                                                           

 اللارسذذ ُ أو آبا ن األسذذ  أو الماز  را   أو األ ،ا   أو الحسذذع   صذذلتر بن ال عن جماه هو (3)

ج  عن أهسر أح ( م1897 -1838) ُ(هـ1312 -1254)  كا وا كما الم صلحعن أو) اسسالمععن الم 
 ال،ربعلو اسسذالمعل البل ان مختل     األسذلار كثعر كان ُ(عهذذر التاسذع ال رن  ساعل    ع سذمو سم
طار ام  ل  وق   عساُ عتخل  وأ بسا عكتب كان الت  أل اب  كثرت ولال  بأ كاره م   من هم ان    و 
 إل  أبوه ب  ا ت ه ثم قزوعنُ     رس. هذذعاعل أسذذذر  من وهو آبا نُ أسذذ  قرعل    إعران أعماه
  مكث وال هُ مع ال ج  إل  رحه ثم ع سمُ وأخا علمايسا كبار وجالس سذذ لُ 12 وعمره طسران

 بل ب  اهذذذذذتساره ورغم والللسذذذذذلعلُ والالمعل الهذذذذذرععل الالوم مختل   عسا  رس سذذذذذ وات 4  ع 
م  كان أ   إ ( األ ،ا  )  األرجح. عل   ارسعا
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نظمة ولفففففيالفففففيية، ولةلك لم تظ ر كتاباته بصفففففورة مدجمظة   هاميإال م  مج ودا  ومد

 والظراق ولبنار ومصففر إعرار في تتبظ ا مة عاما   51 قنففى قرابة الةي شاااهي خساارو

 قيق ا د تتم نشففففرها بظثم  وأفغانسففففتار. وباكسففففتار وتركيا وفرنسففففا وإنجلترا واعطاليا

مجلدا (  6من م في  9جياا  )تم نشر أول  11وترجمت ا إلى عدة لغا  وذلك في تقسيم 

 وهم :

(( الرلففففارل 3 والظرفار. الفلسفففففة في رلففففارل ((2(( الظروة الوثقى )وكان  مجلة(. 1

 وتارعم إعرار تفارعم مدجمفل ((5)وكفانف  مجلفة(.  الخفافقية ضففففففيفاا(( 4والمقفاال . 

 شففففففرر على التظليقا (( 7. الحساااااايني األ غاني الدين جمال خاوطرات(( 2ائفغار. 

 لفففيالفففية ووثارق رلففارل ((8كتاي في علم الكالم ائشفففظري(.  الظنففدعة لجعجي )وهو

ستدركا . 11. بالفارلية مقاال (( 9. وتارعخية  مواضي  متنوعة وقصارد.(( 11(( المد

لففففففننقل رد  على لففففففؤال وصففففففله بخصففففففو  قول أبي الظالا المظري  خاوطراتهومة 

 الشاعر:

ستحدث   حيـوان  ...   يه   الـبرية   حـارت والـذي  جمام   من م 

 إجابتهولففففننقل أولب مة نظرعة )النشفففوا واالرتقاا(؟  ماروينهل له عالقة بما جاا به 

أ طأ مة المسففففففلمية  بظفد تجاوز المقدمة لظدم التطوعل وذلك ئهمية إ  ار أنه حتى َمة

 في تبني التطور فقد جرد  مة آلياته الظشوارية.. عقول:

 النشاااو  يقصاااد  هو خفا ،  يه ليس واضااا ،  ظاهر المعري، العت أبو مقصاااد أما"

 بشااارون بن بكر أبو قال إ  المذهب، بهذا قبله العرب علما  قاله بما أخذاف  واالرتقا ،

ا، الساااام ، ألبي رسااااالته  ى  نباتفا، يسااااتحيل التراب أن"الكيميا :  بحث  ى عرضااااف

 تاالستحاال  خر هو )الحيوان( اإلنسان هو المواليد أر ع وإن حيوانفا، يستحيل والنبات

 وطبقات أمنى وهى النبات،( المعامن ومنه) التراب مواليد أر ع وإن.. وأر عها الثتثة

 "إلخ.. اإلنسان عند تنتهى سلسلة الحيوات،

 وليس العرب، علما   يه  السااابق األساااس، هذا على واالرتقا  النشااو  مذهب  إ ن

 للتاريخ وخدمته تبعاته، على وصاااابره وثباته الرجل، بفضاااال االعتراف مع ماروين

 يتال الحياة( )نسمة مسألة  ي أنصااره وخالفت خالفته وإن وجوهه، أكثر من الطبيعي

 من أو اإلنسان، ،(3)سعدان من االرتقا  سابيل على ال وتعالى، سابحانه اليالق أوجدها

ف   يتف  الساانين متيين أو ألوف بعد ساايكون البرغوث أن أو المائية الزوابع  ألننا ،عظيما

 سالةر ي  مونتها يالت المباحث من  لك وغير الفيل، يشابه ما البرغوث ي  اليوم نرى

                                                           

 .Apeالسا ان عطل   الارب عل  أ واع كثعر  من ال رو ُ وعستخ مو   كمرا   لل ر   (4)
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 بداعاإل نسااابة ي  إغراقفا وأرى وأشاااياعه، ماروين على رمفا ،(الدهريين مذهب نفي)

 .يالطبيع واالنتياب واالرتقا  للنشو  بتكارواال

 جاز لو نمم   الغرب علما  من وغيرهم وسااابنسااار وهساااكلي بينر مثل بذلك قال ولو

 من  كرت نم   مع انيروط شااارقي، حكيم  كر ىعل أمر أن ييساااعن  ت مناقشاااتهم ترك

 الشااااارقيين مألوف على وهجموا بناصاااااره خذواأو ماروين مذهب أيدوا نم   العلما 

 وول صاااحي  اعتقام أنه اإلنساااان يعتقد ومعتقد الجهر حيث  من المذهب،  لك بقواعد

 الكثيرين أعبا  وتحمله ماروين مذهب نشاار من له (5)شااميل  الدكتور الجمهور خالف

 صتيل قد شاابلي الدكتور أرى ال ولكن  ضاال للشااميل عدي  ( وتحقيق علم غير عن) له

 لعلما  األعمى التقليد وصاااامة من الفلساااافة ي  رسااااوخه وبعض األمبية جرأته من

 أهل رغم مذهبه ينشاااار وأن لداروين، ينتصاااار أن أرام أنه أوضاااا ، وبمعنى الغرب،

 .له المنتصر المذهب وصاحب أستا ه، عارض الوقت  ات ي  ،األميان

 من تدرج اإلنساااااان أن إلى والوصاااااول الماميين، مذهب من القصاااااد أن ييفى ال إ 

 أنواعاااه وأعلى والاقروم السااااااعااادان ي ا رىيا   ماااا لاهام ملايااال وأعاظام الاحاياوان،

 أجنة ي  نظروا أنهم ثم ،األعضاااااا  وتركيب والحركات الذكا  من (2)(انجتاألوران)

 حتى مونه يالت الحيوانات بدرجات نموه يمر  رأوه اإلنسااااان، ومنها ،(1)الفقر  وات

 .لخإ… لها السابقة األحفورية

 ا ور ونكضير رأيناهم هذا، الحسان بتقويمه اإلنساان خلق جحوم إلى يتوصالوا يولك

 هو  رتقاواال النشاااو  مذهب ي  وإمامهم ،األرض وطبقات ي  ويغوصاااون األحا ير،

 الحياة نسمة موجد وهى الجوهرية النقطة إلى وصل لما الحكيم وهذا شك، بت ماروين

 بالنص هقول وهذا األحيا ،ي   ةالحيا نساااام الذى هو اليالق إن قال أن إال يسااااعه لم

ف  األرض هذه على عاشاات يالت األحيا  أن أرى يإن": الواحد ة واحد صااورة من جميعا

 على الحياة ظهور يينف هذا ماروين قول إن "الحياة نساااامة  يها اليالق نفخ أوليه

 قولال هذا ماروين على وأنكروا الماميين الطبيعة لعلما  ير  لم ولكنه ي،وطبيع سااابيل

ف ناقصا المذهب يجعل هذا قوله إن وقالوا مينه أهل من اليوفب وهمتهاو  من ينقضه بل ا

                                                           

 ول  لب ا  ُ اجتماع  وملكر طبعب م(1917 -1851همعه ) إبراهعم بن هبل هبل  همعه أو ( 5)

 ثم بعروتُ    األمرعكعل البروتست تعل /الجامال الكلعل من تخرجُ وق  لب ان قرى من هعما كلر   
مصذذر لع و  زوبال  كرعل ما عل   ع عل كبعر   عسا     اسذذت ر ثم الطبُ ل راسذذل بارعس إل  توج 

 بتوجس  ا هذذتراك ُ وكان من أهذذسر أعمال  كتاب ) لسذذلل ال هذذو  وا رت ا ( وهو الترجمل لكتاب
  . اروعن(  ظرعل حوه محاضرات )ست Buchner بخ ر

هتسر    الخارج باسم إ سان ال،ابل  ظرام لتهاب  هو قر  ال،ابل )وع Orangutanاألورا جتان  (6)

 حركات وجس  وهلتع  باس سان(.
 ع ص  أج ل الل ارعات )وهو متأثر ه ا بالرسومات الكاابل للتطورن األلما   إر ست هعجه(. (7)
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 إلى األعمال وإساانام اليالق إنكار الطبيعيين مذهب من  كرنا كما الغاية ألن ،أساااسااه

 .الطبيعة

 رأيه قال ماروين مذهبهم إمام يكون أن ما إ ،ماروين مذهب يلمريد الحيرة مقام هذا

 اليوف يكون أن إماو ،المذهب ألساااس نقض قال كما و يه وتحقيق علم عن السااابق

 .الطبيعيين مذهب أساس بهدم الجهر على حمله األميان أهلمن  به هاتهمو الذي

 رأصاا إ ا ماروين يوا قوا أن وغيرهما برن واألسااتا  ميل،شاا الدكتور يريد وبالنتيجة،

  .بوجومه أقر إ ا وييالفوه اليالق، إنكار على

 قليلة، بأنواع األحيا  حصااااار من الطبيعيين مذهب ي  جا  ما كل أن وباالختصاااااار

 ةالحيا أن يفيدهم ال أنه كما ،به لتساااليما يضااار ال هذا كل وعنها، منها الكثير وتفرع

 كان (8)يالذات التولد إثبات أمكنهم إ ا نعم وطبيعية، لقوى وطبيعية نتيجة األحيا  وظهور

 .مستند ولمذهبهم معنى ألقوالهم

 ماو ي ماروين، وأستا ه إمامه خالف وقد الشميل، الحكيم به ذيؤاخ ما رأيت يوالذ هذا

 من دهعتقي ما بث على وجرأته وتحقيقه بحثه مقة ي  قدره الشااميل أقدر ني إ  لك عدا

 .العلم حقائق من يجهله لما المجموع سيط من هيبهت وعدم الحكمة،

 ومعمول معروف أمر اإلسااتم حضااارة و ى البداوة جيل ي   هو يالطبيع نتياباال أما

  ييطبون األمهات من والنجيبات النسااااا  من الزوجات نتيابا ي  أكان سااااوا  به،

 الصفات من لها يكون ةزوج يأ خاالف  بنكال خذ القول: مأثورة لاأقو  لك و ى (4)بناتهم

 من  يه يكون الولد جا  إ ا حتى ألخواتها والمزايا لقوالي   لقالي   ساااااانوح   الطيبة

 األب وطريق عن كذلك ،الفير موجبات من أخواله يشااااابه ما همأ وطريق عن الوراثة

 .ييلال نسل تحسين ي  أو ميول معم  تن  يقال يمتدح أو  يفتير معمااأل  يشبه

 إ  ،مشاااااهور  أمر الحيوان تحساااااين ي  يالطبيع نتياباال على العرب حرص وأما

 الييل جوام من جوام فرسااااااهل ليجد واألمصااااااار يالبرار يطوف اليوم إلى يالبدو

 ."البشر أنساب على حرصهم من أكثر أو حرصهم الييل أنساب على ويحرصون

  .انت ى كالمه ورد  على السؤال

                                                           

هو زعم كان سذذذذذذذاي ام    عصذذذذذذذور  Spontaneous generationالتول  الاات  أو التل اي   (8)

بأن أهذذذذكا م ماع ل من الحعا  )مثه الاباب وال ع ان والليران( عمك سا أن تتول  من  الجسه األوروبعل
موا  غعر حعل مثه الطعن وب اعا الطاام واللحم. وهو ما أبطل  الاالم اللر س  الهسعر لوعس باستور 

م بتجارب  الهسعر     البستر    لحلظ الطاام واألهعا . Pasteurization سايعا
من كالم األ ،ا   ه ا سذذذذذعتبعن ل ا اختال   سم  لال تخاب الطبعا  عما قصذذذذذ ه  اروعن الان  (9)

زعم ا  تخذذاب الطبعا  آلعذذل للت،ععر من  وع كذذاين إل   وع كذذاين آخر. وهو مذذا لم عهذذذذذذذاهذ ه أحذذ  
 وعختل  عن ا ختعار الااقه أل لع وأو ق األ را  من كه  وع بالتزاوج والتسجعن. 
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ونالحظ كمففا قلنففا أنففه روم  طففأ  في  لط فكرة االنتخففاي الطبيظي بففاالنتقففاا البشففففففري 

في نسففففففبة ذلك لله ال للظشففففففوارية  ماروين(، إال أنه  الن ماروينالظفاقل )نفع ما فظله 

 ؟المعريولكة: ماذا عة قوله في 

 

 (71)(( أبو العت  المعري2

 كمففا رأعنففا منففة قليففل بففأن ففا تففدل على جمااال الاادين األ غااانيوهو الففةي أجففاي عة أبيففاتففه 

د في رثاا أح العت  المعري وأبقال ا  في حية أن ا أبيا (، نظرية النشااااااو  واالرتقا )

 :عند موته الفق اا

 وهامي ضتل   إلى  داع   س  ...  النا واختلف   اإلله   أمر   بان  

ستحدث   وان  ـحي...   يه   برية  ـال ارتـح ذيـوال  جمام   من م 

ساتحدث   حيوان  ) الثاني البي  نصفن فأ ةوا  ،ورالتط إلى إشفارة وقالوا بأنه( جمام   من م 

 لم ائبيا  واقرأ عندما وأجنبي موعربي م  وكافرهم مسففففففلم م الناس كل أر حية في

 المظنى.مثل هةا  قط همأحد بال على عخطر

 دهمأح إليه عشفففر ولم بظيد وال قرعب مة التطور عة أصفففال   عت دثور كانوا الظري فال

 يوكال وونم وإبل  باا مة بيبت م فيشففففظرا  ونثرا   ال يوانا  عة حدعث م كثرة روم

 موضفف ٍ  أي في والباكثاٍر وال تقليٍل  ذلك في تكلم أنه عنه رفعد  نفسففه المعري وال ...إلم

 .إليه أشار وال آ ر

 جماد مة نشففأ الةيأر الشففاعر هنا عتظجب مة أحوال اةنسففار المد يرة وهو  :والصااواب

ند ع الةي  لقه الله منه بنص القرآر والسففففنة وكل الرلففففاال  السففففابقة التراي عقصففففد)

 أقل. ال أكثر وال( الي ود والنصارى وويرهم

مادا ؛ ج وليع حيوانا   المعري عةكر أر البي  في ائنسففب لكار قالو  صفف ي ا   ما كار ولو

 وليع جماد.( ال مأ القردشبيه ب لواا) حيوار مة بيعم م قد تطور اةنسار ئر وذلك

 سفففففندالمد  عمتقدفيما عدظرف ب البالوة مثلةأ بظض عة حدعث التالي الرابط ففي :وللتأكيد

 :إليه

http://www.startimes.com/f.aspx?t=33105794 

                                                           

 -973) ُ(هـذذذذذذذذ449 -363) المارن الت وخ  ال ضذذاع  سذذلعمان بن الل  عب  بن أحم  هو (11)

 الهذذذذماه    ال امان مار     وتو   ول  سذذذذورنُ عرب  وأ عب و علسذذذذو  هذذذذاعر ُ(م1157
 .ع  سب وإلعسا السورن

http://www.startimes.com/f.aspx?t=33105794


 كتاب )الباحثون المسلمون( عن التطور
 

      

- 15- 
 

The.Muslim.researchers 

 :قول م( للمعري المةكور البي  وهو) الثاني المثال في كالم م مة نقرأ حيث

 إليه ساااااندالم    ي ألن   المتلقّي،  هن  ي ساااااندالم   تمكين   التقديم هذا إلى والداعي" 

ف  هنا" المبتدأ"  لبري ة  ا حارت   شي    أنّه به يتّصل  يما جا  إ  خبره على للتعّرف تشويقا

  يه؟ البري ة   حارت الذي هذا ما: بشو  تتسا ل  النفس بأمره،

نساااان   والمرام  " جمام من ساااتحدث  م   حيوان  : "اليبر  ي الجواب   ويأتي  ما وساااائر   اإل 

 ."الحياة نسمة  يه  نفخ تراب   من الله خلق

 انت ى النقل مة الرابط.

 رونبن بشاااااا بكر أبيعة  جماله الدين األ غانيوقبل أر نتظرم بالنقد أعنففففففا  لما قاله 

رى (؛ نثم نقله التطورعور منسففففففوبا  إلى ابة  لدور في مقدمته ابن خلدون)والفةي نقلفه 

 مة القول بالتطور. إخوان الصفامة ائوفق الرد أوال  على ما ندسب إلى 

  

 (77)إخوان الصفا(( 4

 العظمى الساااالساااالة)حيث لففففنرى هنا  لطا  عمليا  بية ما وضفففف نا  لففففابقا  بخصففففو  

وهي ائرم مة أدنففاهففا  لتصففففففنين الموجودا  Great chain of being( للوجوم

، وبية ما قيل على أنه وصٌن إلالمٌي الملكو  واللهأعالها وهو وصفوال  إلى والمظادر 

 للتطور مة نوع إلى نوع.

 :التالي( 115 -111/  2 الوفا و الر الصفا إ وار رلارل) في جاا حيث

 ،والحيوان، والنبات، المعامن: أجنااس أربعاة وهي القمر  لاك مون التي الكاائناات"

 ،المراتب أمون  ي هو ما  منها ،كثيرة أنواع   تحته منها جنس   كل أن و لك ،واإلنسااان

 المعامن أوطراف  أمون ،الطر ين بين هي ما ومنها ،وأعتها أشاار ها  ي هي ما ومنها

 ،الياقوت: األشااااارف والطرف ،الشااااابوب وأنواع ،والزاج ،الجص: التراب يلي مما

 الةرساا  ي بينا كما والدنا ة الشاارف من الطر ين هذين بين: والباقية ،األحمر والذهب

ا وهكذا ،المعامن  ام منها ولكن ،متفاوتة متبائنة   كثيرة   أنواع    إنها: النبات حكم   أيضاااف

                                                           

إخوان الصذذلا وخالن الو ا هم جماعل تاتبر امت ا  لللرقل اسسذذماععلعل الهذذعاعل    البصذذر  ( 11)

الااهذذذذذر المعال نُ وكان عملسم م  صذذذذذبا  عل  مزج  –بالاراقُ ظسرت    ال رن الثالث السجرن 
  رسالل ه  الت 51الللسذلات العو ا عل والس  عل واللارسعل وغعرها باسسالمُ وكتبوا    ال  قرابل 

اهتسرت  عما با  باسم رسايه إخوان الصلاُ وأل سم كا وا عتباون الت عل مثه الهعال والرا ضل )أن 
إخلا  ح ع تسم عن ال اس ات ا  أاى ال اس لسم بسبب مخاللتسم لباض ع اي  اسسالم(  إن المالومات 

 الحسذذذن أبو)الهذذذسعر بالم  سذذذ (ُ و البسذذذت  ع سم قلعللُ وعكا  ع ار  من أسذذذما  باضذذذسم: محم 
 ر اعل. بن وزبعر والاوض ُ ال سرجورنُ ومحم  الز جا  ُ
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  ي هي ما ومنها ،الدمن خضاااارا  وهي المعامن، رتبة يلي مما الرتبة أمون  ي هي

 مرتبة أول أن أخي يا واعلم، النيل شاجرة وهي ،الحيوان رتبة يلي مما الرتبة أشارف

 مرتبة بأول متصاااااالة ،الحيوان مرتبة و خر ،النبات مرتبة بآخر متصاااااالة الحيوان

 دنيةالمع مرتبة وأول ،المعدنية مرتبة بآخر متصل   النباتية مرتبة أول أن كما ،اإلنساان

 إال له ليس الذي هو وأنقصااه الحيوان  أمون ، لك قبل بينا كما والما  بالتراب متصاال  

 تكان لما اإلنسااانية رتبة يلي مما الحيوانية رتبة ......الحلزون وهو  قط واحدة   حاسااة  

 ،واعأن عدة ولكن الحيوان من واحد   نوع   يستوعبها لم للمناقب وينبوعفا ،للفضال معدنفا

 باألخت  قارب ما ومنها ،القرم مثل جساااده بصاااورة اإلنساااانية رتبة قارب ما  منها

ا اإلنسااني كالطائر ومنها ،أختقه من كثير    ي كالفرس النفساانية   ي فيلال ومثل ،أيضف

 ،والنغمات واأللحان األصااوات الكثيرة األوطيار من ونحوهما والهزار وكالببغا  ، كائه

 يلي مما الحيوان رتبة  خر  ي الحيوانات  هذه... ....الصاااانائع اللطيف النحل ومنها

 هي  الحيوانات أنواع باقي وأما ،اإلنسااانية الفضااائل من  يها يظهر لما اإلنسااان رتبة

 ."المرتبتين هاتين بين  يما

ساااااالساااااالة الوجوم انت ى كالم م، وكما نرى هو تمثيل عملي تماما  لتصففففففنين وترتيب 

مما ت   القمر )وهي اةنسففففففار ثم ال يوار ثم النبا  ثم المظادر(، وهم عدظطور  العظمى

صففل لففنقرأ  عندما نصففلى الله عليه ولففلم نتيجة حدعث ضففظين عة النبي  للنيل تمييا  

ا نظرت م الفلسفففففية في دونية ولففففمو كل نفع ل ة  باذر الله(، ق م أعطو البة مسففففكوعه

وبية اةنسففففار بن و مة  ا  يوانال عدة تشففففاب ا  بية بظضوضفففف وا التصففففنيفا  كما 

 م فعند التطورعية(. وعليه  رود وأشففففبا  القرودوليع الشففففكل فقط كما في الق)النواحي 

لمسففففألة الةي ع سففففم اأعنففففا  وة مة نسففففبة القول بالتطور إلي م. وإليكم النقل التالي برعبي

 تماما  وعوضض رؤعت م الموافقة للدعة في ذلك...

 :(121/ 2) رلارل م نفع في وضور وبكل الصفا إخوان عقول حيث
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 أوالف  الطين من كونها بد  كان كلها اليلقة التامة الحيوانات بأن أخي يا واعلم:  صاال"

 نم وبحراف  وبراف  وجبتف  سهتف  األرض  ي وانتشرت وتناسـااالت توالـااادت ثم ،وأنثى  كراف 

حيث يكون الليل والنهار متسااااويين والزمان أبداف معتدالف هناك بين  االسااتوا  خط تحت

ف،   اأبون تكون أيضااا وهناكالحر والبرم، والموام المتهيئة لقبول الصااورة موجومة مائما

 ساااهتف  منهم األرض وامتألت أوالمهما وتناسااالت توالدا ثم..  وزوجته البشااار أبو  مم

 متقدمـاااة كلهـاااا الحيوانـاااات بأن أخـاااي يا - اعلم ثم - هذا يومنا إلى وبحراف  وبراف  وجبتف 

  هو  خر شي  أجل من هو شي  وكل. وألجله له ألنها بالزمان اإلنسان علـااى الوجوم

 ".عليه الوجوم متقدم

 :اآلتي نستخلص كالم م حيث مة

 بل( آ ر مة حيوار أو شفففيا مة شفففيا تطور عةكروا ولم) طية مة بالخلق القول ((1

 مل عظني ،طية مة الخلق أثناا( الخلقة تامة)كان   ال يوانا  أر في واضفففف ية وكانوا

 .(المباشر بالخلق نسميه ما وهو) تطورعة مراحل بأعة تمر

 يفا  صففففف المظتدلة المنطقة في تكور أر حوا و  مم في ا عاش التي للبيبة ترجي  م(( 2

ثم من ا بدأ التنالل واالنتشار في ائرم. )وهو موافق  ون ارا   وليال   وبردا   وحرا   وشتاا  

  لكثير مة ائب اث التطورعة نفس ا عة ائصل ائفرعقي للبشر(.

 لظاهر موافق وهو، السفففففالم عليه  مم قبل جميظا   وجد  ال يوانا  بأر إقرارهم(( 3

 اوجبال  هوااها في ا بما والبشفففر  مم ل ياة ائرم تظالى الله أعد حيث والسفففنة القرآر

ونيوله   مم  لق كارثم  ،دابة كل مة في ا وبث وحيوانات ا ونباتات ا ومرعاها ومااها

 إلي ا.

 

أبي بكر بن ووير  عة  جمال الدين األ غانيواآلر... ماذا عة النقل الشفففففف ير الةي نقله 

 الةي ذكر  في مقدمته؟ ابن خلدونأو عنسبونه بالجملة إلى  بشرون

 

 (76)ابن خلدون(( 3

التي تظد مرجظا  للتأرعم والظلوم في أوروبا والظالم إلى  الشفففف يرةوهو صففففاحب المقدمة 

 قتطاعا مةهي ائ رى  سففففلمت لم حيث، (خلدون ابن مقدمة)اليوم والمظروفة بالففففمه 

 :اقتطظو  منهوإليكم ما  ،التطور عشير إلى وكأنه ة  ار  من ا كالمهبظض فقرا  

                                                           

 -732) اسهذذذبعل  الحضذذذرم  ال عن ول  زع ُ أبو خل ون ابن محم ُ بن الرحمن عب  هو (12)

 .األصه حضرم  أ  لس  المول  تو س  أ رع عاُ هماه من مؤرخ ُ(م1416 -1332) ُ(هـ818
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ف  السااام  ألبي رساااالته  ي بشااارون بن بكر أبو قال إ "   نإ: الكيميا  بحث  ي عرضاااا

ف، (74)يساااتحيل التراب ف، يساااتحيل والنبات نباتا  اإلنساااان هو المواليد أر ع وإن حيوانا

 هو التراب مواليد أر ع وإن ...وأر عها الثتثة سااااااتحاالتاال  خر وهو" الحيوان"

 ." الخ....اإلنسان عند تنتهي سلسلة ...الحيوان وطبقات أمنى وهي النبات،

 :والصواب

سففتقط  هةا أر راد  الكالم المد  منه والمظنى الةي عدشففيرد إليه ابن خلدونله لففياق عشففرر مد

 اق اآلعا مة لي فقط "للمصلين  ويل  " :تظالى قولهلثلن  اقتط  كَمة تماما   ،ب ةا النقل

 أر يةح في ،بالوعل عصفففلي َمة كل عتوعد تظالى الله أر على المسفففلمية بية لينشفففرها

 :  تقول اآلعا  تكملة

 .5 -4 الماعور" ساهون صتتهم عن هم الذين*  للمصلين  ويل  "

( يميا الك علم) مف وم عة خلدون ابن ما السياق الةي اقتطظو  منه فقد كار عت دث فيهفأ

يميا  السااو الييميا أفكار السفف ر و)وهي  الماضففي في ب ا مظروفا   في بداعاته التي كار

 ،وروالظشفففر الثالث الفصفففل ،ابن خلدونمقدمة : فيكما جاا بالتفصفففيل  وذلك كما قلنا(

 ، وهةا رابط لالطالع:514صـ  ،الكيمياا علم في

http://al-hakawati.net/arabic/civilizations/book3fm.asp 

 :تباعا   الصف ا  تقليب وعمكة التالي الرابط بداعةالقرااة مة  أو

http://islamport.com/w/tkh/Web/345/322.htm 

  ربالسفففففف( كار عتظلق الساااااايميا و الييميا ) قدعما   الكيميا  علم ت دث كين أر حيث

 ،ضبظائشفياا أو نفس ا مة بظن ا إلى السفظي  لن ت وعل جوهر ووالرموز والتنجيم 

حظ )ونال فيقول، فنفففةالو ةهبال بظض المظادر كالرصفففا  إلىالتراي أو مثل ت وعل 

 :أنه ع كي فقط وال عوافق كل ما عدقال(

 لذيا العمل ويشرح بالصناعة، والفضة الذهب كون بها يتم التي المامة  ي ينظر علم"

 رونيعث لعلهم وقواها أمزجتها معر ة بعد كلها المكونات  يتصاافحون  لك، إلى يوصاال

 والبيض والريش كالعظام الحيوانية الفضااااتت من حتى لذلك، المسااااتعدة المامة على

 القوة من المامة تلك بها تيرج التي األعمال يشااارح ثم. المعامن عن  ضاااتف  والعذرات

 ئبالذا وجمد والتقطير بالتصااااعيد الطبيعية أجزائها إلى األجسااااام حل مثل الفعل، إلى

 ييرج أنه زعمهم و ي.  لك وأمثال والصااتبة بالقهر الصاالب وإمها  بالتكليس، منها

 الجسااام على منه يلقى وأنه اإلكساااير، يسااامونه وطبيعي جسااام كلها الصاااناعات بهذه

                                                           

 .وت،عر تحوه أن اله   استحاه وم   إل ُ عتحوه عا   (13)

http://al-hakawati.net/arabic/civilizations/book3fm.asp
http://islamport.com/w/tkh/Web/345/322.htm
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 لمث الفعل، من القريب باالساااتعدام الفضاااة أو الذهب صاااورة لقبول المساااتعد المعدني

ف   يعوم بالنار يحمى أن بعد والنحاس والقصااادير الرصااااص  نع ويكنون. إبريزاف   هبا

 .بالجسااد عليه لقىي   الذي الجساام وعن بالروح، اصااطتحاتهم ألغزوا إ ا اإلكسااير  لك

 األجسااااام هذه يقلب الذي الصااااناعي العمل هذا وصااااورة االصااااطتحات هذه  شاااارح

 ."الكيميا  علم هو والفضة الذهب صورة إلى المستعدة

 التي كان  تسففظى للوصففل بية أنواع انت ى كالمه وما نقله عة مظتقدا  الكيمياا القدعمة

هامة  مالحظا  وهنا، Great chain of being( السلسلة العظمى للوجومتصنيفا  )

 :مثل

قر أو  أنه عظني ما" إلخ...  الصاااناعات بهذه ييرج أنه زعمهم و ي" :قوله ((1 وير مد

 لظلمه بأن ا  رافا  ووهم.عن م لكل ما عنقله كما قلنا موافق 

ابن ، مما دعا هم إال عظلم ا ال علي ا هؤالا اتفق ورعبة مصففففففطل ا  هناك أر ((2

: " قال عندما( الجسد) و( الرور) كلما  مثل مرة ئول عقرأها َمة لكل شفرح ال خلدون

 لقىي   الذي الجسااام وعن بالروح، اصاااطتحاتهم ألغزوا إ ا اإلكساااير  لك عن ويكنون

   " بالجسد عليه

 

 و (الرور) مثل كلما  فيه ذلك بظد خلدون البن كالما   اقتطظنا لو ع دث ماذا :والسااؤال

ف م هل كار لففي !ل ما؟ شففرر في ااآلر والتي  نقلناها التي الفقرة ننقل أر بدور( الجسففد)

 أحد المراد من ما بالنبط؟

إر اةجابة على هةا السفففؤال تشفففمل اةجابة على االقتطاع الةي عمارلفففه التطورعور م  

 إلى مادة ت ول ب ا المقصفففودالفففت الة كةا إلى كةا.. إذ  أو الت ول عة ابن خلدونكالم 

به التطور مة  صودكما رأعنا وليع المق ول رهم بخرافات م صورة إلى صفورة وأ مادة

 قرعب أو بظيد.

 تت دثالمنقول  ابن خلدونمة كالم أ رى اآلر  فقرة لفففففوف نظرم ولزيامة التأكيد:

 أي لففيتخيل هل والسففؤال: (ائجسففاد) و( ائروار) أو( الجواهر) و( ائحجار) عةمثال  

والفقرة مة أوله ولففففياقه كامال ؟؟  السففففابقإر لم عقرأ الكالم  أبدا   من ا المراد هو ما أحد

 :التالي الرابط مةلنظرض ا 

http://islamport.com/w/tkh/Web/345/323.htm 

 يظ،بالغل الغليظ اختتوط من أهون باللطيف اللطيف اختتوط أن تعلم أن لك ينبغي وقد"

 تو كر. بأشكالها تتصال األشايا  ألن واألجساام، األرواح  ي التشااكل بذلك أريد وإنما

 الغليظة من منها الروحانية اللطائف الطبائع من وأيسااار أو ق العمل أن لتعلم  لك لك

http://islamport.com/w/tkh/Web/345/323.htm
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 رواح،األ من النار على وأصاابر أقوى حجاراأل أن العقل  ي يتصاااور وقد. الجساامانية

 وغيرهما والزئبق الكبريت من النار على أصاابر والنحاس والحديد الذهب أن ترى كما

ف  كانت قد األجسام إن  أقول. رواحاأل من  هاقلب الكيان حر أصابها  لما بدنها،  ي أرواحا

 أ روطت  إ ا. وتلزجها غلظها إل راوط أكلها على النار تقدر  لم غليظة، لزجة أجساااااماف 

ف  صااااايرتها عليها، النار  إ ا اللطيفة، األرواح تلك وإن. خلقها أول كانت كما ،أرواحا

 جساااماأل صااير ما تعلم أن لك  ينبغي عليها، البقا  على تقدر ولم أبقت النار صااابتهاأ

 ."تعر ه ما أجل  هو الحال، هذا  ي رواحاأل وصير الحالة، هذه  ي

 مة مجموعة عة عت دث( خلدون ابن الةي نقل كالمه بشاارون ابنوهو )هنا  الرجل إر

 ،لموادا( ت ول أي) الففت الة إمكانية في واعتقادات االقدعمة  الكيميا  عة الظجيبة ائمور

 لنارا بتأثير أ رى ذا إلى  الةا مة  ت ولما ع اومن  ،متياجالبا ت ولفيةكر من ا ما ع

 لطب وبا ،ويرها مة أكثر ائشياا تغيير أو ت وعل في عندهم ائصل هي التي( ال ر أو)

ادة عمكة ولاللتي ،والنفع الجسد عة الخبث لفتفصل النار ئر بالفلسففة مخلوط كالم م

 :التالي الرابط مة ائ ير النصنقرااة 

http://islamport.com/w/tkh/Web/345/324.htm 

 قلهالةي ن كالمال أ يرةمرة  فسففففنسففففتظرموحتى ال نطيل في هة  الفقرة أكثر مة ذلك، 

 نالدي جمالالةي الفففففتقطظو  مة لفففففياقه ليظ ر في وير مظنا  )مثلما فظل و ابن خلدون

لثلففن( ولكة هة  المرة لففنيعد مة االقتطاع لنتأكد مة المراد والمظنى  ووير  األ غاني

 :التالي الرابط مةوفق السياق وليع وفق التطور وذلك 

http://islamport.com/w/tkh/Web/345/325.htm 

 :عندهم الميعومة إمكانيته أو الت ول لر فيه الةي ال جر عة عقول حيث

 ااختلفو  قد الفتسااافة،  كرته ما على العمل منه يمكن الذي الحجر على اآلن ولنقل"

 زعم نم   ومنهم النبات،  ي أنه زعم نم   ومنهم الحيوان،  ي أنه زعم نم    منهم.  يه

 إلى حاجة بنا ليسااات الدعاوى وهذه. الجميع  ي أنه زعم نم   ومنهم المعامن،  ي أنه

 العمل إن: تقدم  يما قلت وقد. جدا يطول الكتم ألن عليها، أهلها ومناظرة اسااتقصااائها

 علمت أن  نريد كذلك،  هو شااي  كل  ي موجومة الطبائع ألن بالقوة شااي  كل  ي يكون

 لهك الصااب  إن الحراني، قاله ما إلى  نقصااد والفعل، بالقوة العمل يكون شااي  أي من

 وهو  يه، يحول حتى األبيض الثوب  ي كالزعفران جساااد، صاااب  إما: صااابغين حدأ

 هرجو إلى نفسااه جوهر من الجوهر تقليب الثاني والصااب  التركيب، منتقض مضاامحل

 فساااهن إلى والنبات الحيوان وقلب نفسااه، إلى التراب بل الشااجر كتقليب ولونه، غيره

ف  التراب يصاااير حتى ف  والنبات نباتا  اعل،الف والكيان الحي بالروح إال يكون وال ،حيوانا

 أن بد ال العمل إن:  نقول هكذا، هذا كان  إ ا. األعيان وقلب األجرام توليد له الذي

http://islamport.com/w/tkh/Web/345/324.htm
http://islamport.com/w/tkh/Web/345/325.htm


 كتاب )الباحثون المسلمون( عن التطور
 

      

- 21- 
 

The.Muslim.researchers 

 وبه الغذا  على مطبوعان أنهما  لك وبرهان النبات،  ي وإما الحيوان  ي إما يكون

 ولذلك والقوة، اللطا ة من الحيوان  ي ما  يه  ليس النبات  أما. وتمامهما قوامهما

 أن و لك ونهايتها، الثتث االسااتحاالت  خر  هو الحيوان وأما.  يه الحكما  خوض قل

ف، يساااتحيل المعدن ف، يساااتحيل والنبات نباتا  هو ي شااا إلى يساااتحيل ال والحيوان حيوانا

ف  ينعكس أن إال منه، ألطف  ."الغلظ إلى راجعا

 انت ى كالمه.

وكما نرى فال دعث كله عتكلم عة م اوال  كيميارية فلسففففففية قدعمة )لفففففيمياا و يمياا( 

(، وهففةا ائمر الحظوا تحوياال وليس تطورلت وعففل الموجودا  إلى بظنفففففف ففا البظض )

متواتر في كفففل كتفففب الظلمفففاا الفففةعة زعم التطورعور أن م ت فففدثوا عة )التطور( في 

 م لثلن.اةلال

 

 (73)(( ابن مسكويه5

عة  في ا تكلم التي كتبه أشفف ر أحد وهو( ائمم تجاري )صففاحب وهو المشفف ور بالففم:

 ةم وعظتبر بائ الق،  اصففففة عناعة مسااااكويه ابن اعتنى، وقد وقته إلى الظالم تارعم

 المألوف ال دعث الظلمي بائلففففلوي ائ الق عة ت دثوا الةعة المسففففلمية علماا أوارل

ه ل وكةلك (ائعراق وتط ير ائ الق ت ةعب) هو شفف ير كتاي ذلك في وله اليوم، للظالم

 في أ رى كتب عدة ، وله(ائصففففففغر الفوز) و( ائكبر الفوز) كتفابفار ممييار وهما

 وال زال  م فو ة كبيرا   رواجا   الق  الفكرعة كتبه ولكة وائشفففربة، وائطظمة ائدوعة

 وبةأج) هكتاب(، والظدل) عة كتفابه مثفل، وذلفك اليوم إلى الظفالميفة المكتبفا  أكبر في

 .(والظقل النفع في وألبلة

 في مقابل عن ا عت دث ف و النفع عة مسااااااكويه ابن عت دث عندماجدعٌر بالةكر أنه 

 نفعائ أدنى  تق حيث  ي تتدرج مة الدنو إلى الظلو،ف، وبةلك جميظا   الموجودا  راروأ

 في ارتقفف  كلمففا ثم (مففادا والج المظففادر حيففث) ائرم مركي في شففففففأنفا   أقل فا أو

وتصففنيفا  )وهو نفع ما أشففرنا إليه مرارا  وتكرارا   شففرفا   زاد  علىائ إلى الموجودا 

 .(Great chain of being السلسلة العظمى للوجوممة نظرة ائولية إلى 

 هي رتبة ولأ فيجظل النباتا  عرتب هو ثم ،النباتا  في تسفففكة مثال  إلى أر ترتقي ف ي

 ثم ،ا النبات باقي ثم ،والجمادا  للصخور شفيا أقري ف ي في ا بةور ال التي ال شفار 

                                                           

 -932) هـذذذذذذذذ(421 -331) الخازن عل  أب  بـذذذذذذذذ والمل ب عل  أبو عا وبُ بن أحم هو  (14)

م (م1131 ُ من موالعذ  الرن بذإعرانُ وقذ  اكر عاقوت الحمون    ماجم األ با  أ   كان مجوسذذذذذذذعا
 وأسلمُ وهو من مهاهعر الملكرعن المسلمعن الاعن ع وا ع اعل خاصل بال لس واألخالق.
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 م هوث ،البشففر ثم ،القرود وهي باةنسففار شففب ا   ال يوانا  أقري إلى وصففوال   ،ال يوانا 

 ،عتظلمون ا وال عف مون ا وال ال كمة عظرفور ال َمة أدناهم فجظل كةلك البشفففففر عرتب

 لىإ وصففوال   ،وف م م عيشفف م لجالفة عبيدا   عكونوا أر عسففت قور هة  بصففورت م ف ؤالا

 أشفففرف وهم األنبيا  إلى أر عنت ي إلى ،الصفففناعا  صفففاحب والةكي ال كيم اةنسفففار

 .البشر مة الخلق

 ما قلناك الموجودا  لفلسلة بية( النفع منيلة ترقي) عة عت دث وأنه ذلك كل ف منا فاذا

عند َمة اقتطظوا  وق  الخطأ كين لفففففنف م ؛آ ر إلى نوع مة الت ول وأ التطور وليع

بظيدا  عة لفففففياق ا ليصفففففوروا للناس أنه ج ال  أو عمدا   ابن مساااااكويهصفففففورا  مة كالم 

 ....التفاصيل وإليكمطور ائنواع( مة بظن ا إلى البظض، عت دث عة )ت

 :مسارل ثالث إلى( ائصغر الفوز) كتابه بتقسيم قام حيث

 : ائولى المسألة

 .(وجل عي الخالق عقصد) فصول عشرة وهي ،الصانع إثبات  ي

 :الثانية المسألة

 أعنا . فصول عشرة في وهي ،وأحوالها النفس  ي

 :الثالثة المسألة

 كةلك. فصول عشرة وهي، النبوات  ي

، ومجرد ذكر  وجل عي( الصففففففان ) عة عت دث وهو أوله مة الكتاي أر نرى فكما

 وأما، ويهابن مسكللصفان  وحد  عنفي الظشفوارية التطورعة التي ع اولور إلصاق ا بكالم 

، ا النبو عة  الوفص أول ومة الثالثة المسألة مة ف ي مة كالمهاقتطظوها  التي الصور

 لمخلوقةا ائنفع باقي عة ائنبياا نفع وعلو شرف مقدار للقارم عبية أر أراد لما حيث

 :بـ ائول الفصل والبشر قام بتسمية الكور في

 ."ببعض بعضها واتصال العالم موجومات مراتب"

 تنيعل رابط ، وإليكمم1912 /هـفففففففف1319 بيرو  طبظة مة 85 صفففف ة أول مة وهو

 :عرعد لَمة pdf الكتاي

http://www.al-

mostafa.info/data/arabic/depot3/gap.php?file=i003413.pdf 

http://www.al-mostafa.info/data/arabic/depot3/gap.php?file=i003413.pdf
http://www.al-mostafa.info/data/arabic/depot3/gap.php?file=i003413.pdf
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 لكالمالماذا ال عنقل ا التطورعور م   لتروا أول الفصففففل ون اعته مة مقتطفا  لكم وننقل

ل دفه مة الفصففل  وإجمال شففرر في ا ئر ن اعة الفصففل و صففوصففا  ) الةي عقتطظونه منه

 ...(كله كما لنرى

 :85صـ  الفصل أول في عقولحيث 

 ر ك بعد إال تحقيقه إلى نصااال ال  إنا النبوات على الكتم األول قصااادنا كان وإن إنه"

 الحق الواحد قبل من نشااااأت التي جميعها  ي السااااارية والحكمة الموجومات مراتب

 ."العدل بالميزان استحقاقها قدر ووقتها قسطها مرتبة كل  أعطت

 مللتكا له المنالففب الوق  في ائرم على   ور  تظالى الله قدر موجود كل أر عقصففد

 نفع في  عتاب ثم، لظيشفففه وت يبت ا لجنسفففار الن اعة في  لق ا التي ومنافظ ا في ا ال ياة

 :الصف ة

 مركز من أخذ إ ا واحد الكل وأن ببعض بعضاها الموجومات أجرام اتصاال أما:  نقول"

 السفففماوا  آ ر عقصفففد) التاساااع الفلك من األقصاااى الساااط  إلى ينتهي أن إلى األرض

  رغ قد أمر  هو ميتلفة وأجزا  واحد حيوان وأنه (وعال جل الرحمة عرش ت  

 ."واستقصاه الحكيم منه

 المالحدةبظكع  وجل عي الخالق وحدة على الدالة الخلق وحدة لىإ هنا عشففففففير وهو

 هةا كل جدن ثم ظشفففواريةالو صفففدفةال عيعمور الةعةوالطبارظيية )أي القارلية بالطبيظة( 

 :86صـ  في عقول ثم عناقض مياعم م، والمخلوقا  الكور في نسجامواال التوافق

 لكونا عالم إلى قساامين إلى ينقساام األولى بالقساامة  إنه ،الكل هذا أجزا  تقساايم  أما"

 ."...واأل تك السما  وهو  سام وال  يه كون ال الذي العالم وإلى. عالمنا وهو والفسام

 ظضبال بظنففف ا الموجودا  اتصفففال في رؤعته عشفففرر وهو الصفففف ة نفع في عقول ثم

 في يلفففيأت كما والشفففرف والمنيلة والترتيب الترقي ولكة التطور لفففبيل على وليع)

 (:أ رى مواض 

 وأظهرت وجدتهاأ إ ا حتى  يها سااارية الحكمة أن نقول التي الموجومات اتصااال  أما"

 نوع بأول نوع كل  خر اتصاااال حتى جميعها  ي الحق الواحد قبل من المتقن التدبير

 من جا  وحتى صااحي  تأليف على كثيراف  خرزاف  ينظم الذي الواحد كالساالك  صااار  خر

 ."الله بمعونة بالداللة عليه ننبه الذي  هو واحد عقد الجميع

 ةاه في كتابه في مساااكويه ابن طرف م عما قالهف و وض التطورعية  هنا الظجيب وأما

فع ن في أق م فقد ال دعث علم في تخصفففصفففه لظدمعة )عمتنا النخلة(، حيث  الموضففف 

ه صففففلى الله علي النبي على كةبا   موضففففوعا   حدعثا  الموضفففف  الةي عنقل التطورعور منه 

 :وللم أال وهو
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لقت  إنها النيلة عمتكم أكرموا"  رةشج الشجر من وليس  مم، أبيكم وطينة  ضالة من خ 

 نسااااا كم  اوطعموا عمران، ابنت مريم تحتها لدتو   شااااجرة من تعالى الله على أكرم

 ." تمر يكن لم  إن الروطب، (75)الولد

 ،هـففف255 في المتوفي السجستاني حاتم أبو وكةلك، الصغير الجام  في السيووطي ذكر 

 مة ال يوانا  كتلقيض قاصففدا  بةلك لقضعد  الةي الوحيد الشففجر أن ا فيه زاد ما ضففمة ومة

 .وأنثى ذكر

قد و، ف و موضففوع على رلففول الله صففلى الله عليه ولففلم، كما قلنا ال عصففض وال دعث

 للعقيلي النففففففظفففاا وذكرو  في كتب م مثففل  ققيةالمد  الظلم أهففل أرمففة بوضففففففظففه قففال

 ،(6/431) عااادي البن والكفففامفففل ،(3/44) حباااان البن والمجروحية ،(4/1395)

-263-1/427) لأللباني النففظيفة والسففلسففلة ،(1/184) الجوزي البن والموضففوعا 

 .الصغير الجام  ضظين في بوضظه قال وكةلك( 283

 :88صـ  في قوله مسكويه ابنلةلك.. عواصل و

ف  ويتدرج"  المنيلة عة عت دث أنه الحظوا) الشاارف ظهور من األثر هذا قبول  ي أيضااا

 إلى انتهى  إ ا. والنيل الكرم رتبة إلى ينتهي أن إلى( الموجودا  في النفسي والشفرف

 هل يبق لم األثر لهذا قبوله زام إن بحيث وصااار النبات من األعلى األ ق  ي صااار  لك

 على شاااار ه من بل  قد النيل أن و لك ،الحيوان صااااورة حينئذ وقبل النبات صااااورة

 رالذك أن أولها. منه كثيرة ومشااابهة الحيوان من قوية نساابة  يه حصاال أن إلى النبات

 وله ،الحيوان  ي كالسفام وهو حمله ليتم تلقي  إلى يحتاج وأنه األنثى عن متميز منها

 ،الحيوان  ي كالدماغ هو الذي الجمار أعني ،وأصااااله عروقه غير  خر مبدأ  لك مع

 ."تلف   ة له رضتع    إن

 لنرى كين أر الفصففل هةا آ ر مباشففرة إلى ومة هنا نختم ونوجي كل ما لففبق باالنتقال

ال دعث كله عدور حول تصفنين ودرجا  الشفرف والمنيلة وليع )الت ول وال التطور( 

 :92 -91ئر اةنسار لة عت ول أو عتطور إلى المالركة أو عليية كما لنقرأ اآلر صـ 

( مةوال ك وائلمظية والف م النفع منازل أشففرف عقصففد) الرتبة هذه اإلنسااان بل   إ ا"

 وه الذي الوجوم أعني ،المتئكة أ ق إلى ،به يتصااال الذي أ قه إلى البلوغ قارب  قد

. دركهاي   يسيرة مرجات إال عليين مرتبة وبين بينه يبق ولم اإلنسااني الوجوم من أعلى

 قوة ترتقي وكيف ببعض بعضااها قواه اتصااال وشاارحنا الصااغير العالم قوى رتبنا وإ ا

ل ك يجاور حتى بعدها ما إلى ومنها ،منها أعلى هو ما إلى منه الحواس  مثل عقصففد) الم 

 يتبين اك هن ،(عنه الوحي تلقي مثل عقصد) منه ويساتمد ويناسابه( السفالم عليه جبرعل
                                                           

عا   الالت  ول ن للتوُ كما طامت مرعم علعسا السذذذذذالم الرطب ع  ما ول ت لتوها ععسذذذذذ   (15)

 علع  السالم.
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 قر نال  ي ساامىالم   الروح واتصااال مرتبته وكيفية شاار ه ونهاية اإلنسااانية أ ق غاية

 ويعرف ويفهمه الموجوم صااااور على المراتب هذه  ي الناظر  يطلع ،القدس الروح

 ."تعالى الله شا  إن النبوة مرجة وعلو الرسالة شرف

 

مة المسألة الثالثة )النبوا ( مة كتاي  92 -91صورة مة  اتمة الفصل ائول صـ 

 .البن مسكويهالفوز ائصغر 

 

 (71)وابن رشد (72)(( أرسطو2

عدظد مة  ابن رشدهو أر  عام 1411ا عفصل بين ما مة قرابة ولفبب ذكرهما مظا  روم م

كتب  أولب نقل كثيرا ، بل وهو الةي ظظمهوكار عد  أرسطو بفكر وفلسفةأشف ر َمة تأثروا 

                                                           

 وتو      قبه المعال  384 عام أرسطاطالعس ول  أو أو أرسطوطالعس Aristotle أَِرسطو (16)

 ألكبرا اسسك  ر مالم وهو أ الطونُ تالما  وعاتبر أهسر عو ا    علسذو  وهو قبه المعال ُ 322
 أبواب هذذذذت  وخاصذذذذل باهتمامات  الا ع      التارعخ عبر الملكرعن أهذذذذسر من وواح  الم  و  ُ

ال تايج  إل  والوصذذوه والتحلعه التلكعر    الا لعل الم رسذذل عل  عاتم  وكان واللنُ واللكر الالوم
 ال . با  المسلمعن ع   التجرعب  الم سج باع ام عن التجرعبُ وهو ما ت ارك 

 -Averroes (521 رهذذذذ  بن أحم  بن أحم  بن محم  بن أحم  بن محم : الولع  أبو هو (17)

م و ملكرام  كانم( عالم أ  لس  مسلم 1198 -1126هـ( )595 م   علسو ا م  وطبعبا م  و و  عسا م  و قاضعا   لكعا
م  ُ وهو حلع  الاالم ال رطب  المالك  الهذذذذسعر ابن رهذذذذ  )ولال  عسذذذذمو   ابن رهذذذذ  الحلع  و عزعايعا

  تمععزام ع  ( إ  أ   اهت،ه بالللسلل ووقع بسببسا    أخطا  ع  عل وم سجعل  ب  علعسا الالما .



 كتاب )الباحثون المسلمون( عن التطور
 

      

- 26- 
 

The.Muslim.researchers 

  مأنفسففف ائوروبيية إقبال لدرجة وشفففرح ا بتلخيصففف ا وقام اللغة الظربية إلى أرساااطو

 سففوفالفيل قال كما بظنفف م عسففميه ولةلك كار لغات م، إلى الظربية مة فترجموها علي ا

ظلق) أو( الشففففارر) بـفففففففففف كوينياإل توما  أعنففففا  كتاي ابن رشااااد شففففرر وكةلك ،(المد

 فٌ فيلسو عؤلفع ، ومة هنا نسفتطي  أر نف م لماذاأرساطوألفتاذ  أل توطون( الجم ورعة)

 .(يةالرشد األرسطية المدرسة) بالم فلسفية مدرلة بمبوناتسي بيترومثل  إعطالي

ظتمدة على الظقل و وبية  البشري فقط؛ فقد وق  بين ائر الفلسفة قام  بظيدا  عة الوحي مد

فار  ؛الدعة اةلفالمي  الفا  عدعدة، ففي حية عدظد الظقل ناقصا  في علومه التي عكتسب ا

الدعة عظتمد على الوحي مة الظليم الخبير، وفي حية الظقول تختلن وتتماعي مة فيلسوف 

الوق  الةي  فار الوحي واحد ال عختلن، وفي ؛إلى آ ر كفٌل حسففففففب َملكفاتفه واجت فاداته

عدشج  الدعة فيه الظقَل على التفكير في آعا  الله أو الخالق للوقوف على الكثير مة أوجه 

عظمته وصفاته وكماله بظكع التفكير في الغيب أو في ذا  الله والةي ال طاقة للظقل به 

 ثنجد الفلسفففة ال تتوقن عند هةا ال د وال إشففكال لدع ا في الب  ؛وال لففبيل له إال الوحي

 في ذا  الله وافترام االفتراضا  التي ما انيل الله ب ا مة للطار.

 ضففهلخو وبلد  عصففر  علماا وبية ابن رشاادبية  كثيرة مشففاكل ول ةا كله ووير  وقظ 

الةي أكرم م الله به في  الوحي عة بظيدا   فلسففففففية بأصفففففول والغيب الظقيدة أمور في

التي قنفففى في ا بقية  مراك  إلى يعقوب يوساااف أبو السفففلطار أبظد  أر إلىاةلفففالم، 

   حياته.

 :كفففتفففابفففهففففي  John Avery جاااون أ اااريم  فففرج عفففلفففيفففنفففا 2113ففففي عفففام و

 بقولفه الغرعب Information theory and evolutionنظرياة المعلوماات والتطور

 دق ابن رشاادوأر كتابا   ،ألرسااطو بالتطور  لفا   قال ابن رشااد الحفيدأر ب 2 صففـففففففففي 

 ا  وهمي عؤلن تارعخا  أ ة بل و. أحدث  صفففدمة  للقارم المسفففلم والنصفففراني على السفففواا

 نم  هو الةيأنه و ابن رشااااادفكر ب كنتيجة لتأثر ائوروبييةور في أوروبا التط لظ ور

 ك.بةرة الداروعنية بظد ذلمنه 

 ابن رشدأصفال  بالتطور حتى عنقله عنه  أرساطووهل قال  حقا ؟؟ جون أ ريف ل صفدق 

 أو وير ؟؟ هةا ما لنرا  اآلر...

 

 .... ألرسطوأما بالنسبة ف

نفسففففه  أرسااااطولكتابا   قارموذلك ئر كل ، مة ألفففف ل ما عكور نفي هة  المياعمفانه 

ولم  ة عجد لهلف( وائوروبيةالظربية لباقي اللغا  )لففواا بلغته اليونانية أو بظد ترجمات ا 

 .جون أ ريالةي زعمه  يالداروعنأنه قال بالتطور  عشت ر عنه أبدا  
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 :(78)دحسام الدين حامعقول الدكتور 

ن حتى أن بعض الباحثي ،يقشااااااتهر  عنه بما يغني عن التوثم   بل القول بثبات األنواع"

 ، ي تاريخ الفلساافة يرى أن أرسااطو هو أصاال القول بثبات األنواع  ي الفكر اإلنساااني

وهذه وإن كانت مبالغةف ال مليل عليها: إال أنها تكفي  ي بيان ميالفة   ري وشططه  ي 

 omaboutdarwin.c موقع وقد تبعه  ي هذه النسااابة ،نسااابة أرساااطو للقول بالتطور

 : لألسف حيث  كر الموقع أن أرسطو

ووضااااااع  ،ا للتطور ال يعتمد على الجيناترس الحيوانات البحرية ووضااااااع أنمو جف "م

ا لتصنيف جميع الحيوانات  ". نظامف

 ط:الراب

http://www.aboutdarwin.com/literature/Pre_Dar.html 

كة لم ول قد درس ال يوانا  الب رعة ووير الب رعة أعنففا   فظال   أرسااطوب هنا أر الظجيف

 أو وضفففففف  نموذجا  الداروعني ولو مرة واحفدة أي كلمة عة التطور  أنفه ذكرعدظرف عنفه 

ا نفسه وليع مجرد التقول كم أرساطولةلك )وعلى َمة عدعي أر عأتي بالدليل مة كتابا  

 !! (وويرهم مسكويه ابنو ابن خلدونو إخوان الصفافظلوا م  

وذكر  في كتاباته هو ا تالف ال يوعة في النباتا  عة بظنفففففف ا  أرسااااااطوفكل ما قرر  

ول إلى قابلية ائنواع للت ولم عقل ب ا ،عة ال يوانف ا وكفةا ا تالف فا في النبفاتف ،البظض

 الداروعني أو الةي عشيرور إليه.ولم عقل أي شيا عشبه التطور ، ويرها

في كالم م إال تصففففففانين ومة هنا نرى أنه حتى الفاللفففففففة المشفففففف ورعة الةعة لة نجد 

مة ؛ فولنتأكد من ا بظد قليل كما شرحناها السالسالة العظمى للوجوممظقولة وكالما  عة 

( هم منفه براا وكمففا كاابن رشاااااادبفاي أولى أر الفةعة عيعمور أن م نقلوا عن م التطور )

 لنتأكد اآلر بأنفسنا حتى ال عبقى شك.

 

 .... البن رشدبالنسبة حيث 

ارل الظدعد مة مسفففحول  مظاصفففرعه بينه وبيةتارعم الصفففراع الفكري  إلينافروم ما نقله 

من م ولو قوال  واحدا  أو مجرد إشففففارة لم عنقل أي أحد ؛ فالشففففاركة وال امةالدعة والظقيدة 

وحتى ال عت جج أحدهم بأر ائمر كار  .بظيد أوخص التطور مة قرعب ت ابن رشاااااد مة

؛ فالرد عكور مة كالم إثارة ضففففجة حوله)عادعا ( ال عسففففتليم تسففففليط ائضففففواا عليه أو 

قد تسففبب في )صففدمة( لكل  عة التطور ابن رشاادنفسففه الةي زعم أر كالم  جون أ ري

                                                           

 .حع ( م ت ى التو ارون قبه من ال بلل ألهه التطور  ظرعل  سبل خرا ل)   م اه ل  با وان:  (18)

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Faboutdarwin.com%2F&h=SAQG68F47AQG2rjuVeTQlFuV46gXtINbGrKaMpyA1Z7hctg&enc=AZOcXmD86P0kIWTAXCxFKQJuR45u_mGMBQQziHi_Dibk9_W50A6rhXcYgSHTPt-AYyAcnn45COBmRgEqYyibTXR8nX0t9t0MBZ0iheAXWRGOASARbNav_JgoSYqVsJAJqM0KWgshQjXkfAR69hdTacrbbotPkjIYvKw2MF2mve-Q0A3GLJw6L4gIRtnlJH_Z3Qp5KE711w_okV6_zSrwStfx&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Faboutdarwin.com%2F&h=SAQG68F47AQG2rjuVeTQlFuV46gXtINbGrKaMpyA1Z7hctg&enc=AZOcXmD86P0kIWTAXCxFKQJuR45u_mGMBQQziHi_Dibk9_W50A6rhXcYgSHTPt-AYyAcnn45COBmRgEqYyibTXR8nX0t9t0MBZ0iheAXWRGOASARbNav_JgoSYqVsJAJqM0KWgshQjXkfAR69hdTacrbbotPkjIYvKw2MF2mve-Q0A3GLJw6L4gIRtnlJH_Z3Qp5KE711w_okV6_zSrwStfx&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.aboutdarwin.com%2Fliterature%2FPre_Dar.html&h=PAQEtCcvhAQHvdefDfOP4bfJ-K4jq0DpUgr6G6uipWgPpVw&enc=AZOBns36Q_ODlqb74fsekRwVI8kJacdkAA2RHVaOKCqdhya6yR6HpW26ULnAaa9NwGOenqsah4kmFuhGWEF-Aj7wcutyoa7RTRfWgm4dX-XMH0iLBdu57-fh7Cijxwtdd7olXWXBZs6Z042XAzrecnbWHRIVlkcZdMGcVQg685bO8uqEVdJxP19Oli-8xgsYbTVrBpCMLkmMeZfZAFs0IuOp&s=1
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أر ائمر اشت ر أو كار  وهةا عظني )إذا صض( ،ى حد لفواامة المسفلمية والنصفارى عل

للجمي  لمخالفته  اهر القرآر والسفففنة ولمخالفته أر عسفففبب صفففدمة درجة إلى  مشففف ورا  

 لفر التكوعة في الظ د القدعم عند الي ود والنصارى.

نفسفه بالم الكتاي والصف ة؟؟ ال  ابن رشادة ائدلة على كل هة  المياعم مة كتابا  فأع

نرعد إحاال  على كتب وربيية أجانب ت دثوا عة ائمر، نرعد إحاال  واض ة وم ددة 

 مة كتابا  الرجل.

المتخصففصففة  (74)زينب عفيفيدكتورة لففتاذة النختم بكالم مفيد لث وال عسففظنا هنا إال أر

ة لتمام التوافق بي رشدابن و أرسطوإذ تقول واصففة إدراك  ابن رشادفي كتابة ودرالفة 

ق عة حكمففة الخففال  لقففة كففل كففارة حي وبية بيبتففه التي عظي  في ففا ممففا عظبر بوضففففففور

في تسلسل تصنيفي )ثاب ( للكارنا  ال ية في السلسلة الظظمى للوجود  وواريته مة  لقه

 )أي ليع متغير بت ول أو تطور(:

ف كان قائ لتلاك الكاائنات)تقصففففففد ابة رشففففففد(  الواقع أن  هماهو" على إمراكه لغاياتها  ما

ف   تطور هذه الكائنات ،تطورها كما هو الحال عند أرسااطوونشااوئها و على  لم يكن قائما

 )تقصد أن ا ل ا واعة مخلوقة ل ا ب كمة وهدف(بل على أسس غائية  ،أساس مامية  قط

لمتحظة وإن كاان  لاك لم يبعاده  ي مراسااااااتاه لتلك الكائنات عن منهج المشاااااااهدة وا

من قبل مع التزامه باألصاااااول والمبامع والعلل التي قررها ا  والتجربة واالساااااتقصااااا

 : يقول يوسف كرم، واعتبرها مبامع للموجومات

ق كماله يعة يحاول تحقي كال كائن   ي الطب ،تحكم تكيف الكاائناات  ي البيئاة إن الغاائياة

ف والطبيعاة تحقق هاذا بادرجااات متفااوتاة ، الممكن يباادأ  :ألرسااااااطو ولاذلاك نجاده متاابعاا

 ،أكثر وأكثر إلى الحيوان الكامل ثم يصااااااعد ،ثم النباات ،باالموام المعادنياة  ي أساااااافال

)هل الحظتم وكاانات  كرة الثبات وعدم التغير  ي العالم تحكمه  ،إلى اإلنسااااااان وأخيراف 

 ولااذلااك كااان يؤكااد أن األنواع ؟!(عة الثبففا  وليع التغير والت ول والتطور هففةا القول

وهي توجد وهذه األنواع خالدة أبد الدهور  ،للكمال أو عدم الكمالتاة أبادية عتقاات ثااب

مااا يطرأ عليهااا من تحوالت  كثيرة  ااإنهااا ال تمس وأن  ،على الهيئااة التي توجااد عليهااا

 ".اجوهره

 در:المص

 .148 صـزعنب عفيفي  د. –تاي الظالم في فلسفة ابة رشد الطبيظية ك

                                                           

األسذذذتاا  ال كتور  زع ب علعل  هذذذاكر عملت كأسذذذتاا  لسذذذلل ثم ت ل ت م صذذذب عمع   كلعل  (19)

  اب جامال الم و عل بمصر.ان
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 (61)(( الجاحظ1

كأدعب واللففيما كتابه الظمدة والمرج  في أصففول  الجاحظلظل مظظمنا عسففم  عة شفف رة 

(، ولكة هنففاك إنجففاز آ ر للجففاحظ )علمي أقري البيااان والتبيينالبالوففة والبيففار وهو )

منه لثدي( وعظتبر أعنففففففا  عمدة ومرجظا  في ائحياا )أو البيولوجيا( منة هةا الظصففففففر 

وعلففة تلتففه في أوروبففا والظففالم القففدعم )القرنية الثففاني والثففالففث ال جري( ولمففدة قرور ط

 (.الحيوانالغربي أال وهو كتابه )

 ا حيوان عة ت دثوا إذا والظري ففي الوق  الةي انصفففب فيه اهتمام ائدباا المسفففلمية

بيبت م أر عسففتظرضففوها مة جوانب ا ائ القية والسففلوكية والجسففمية في صففور أدبية أو 

مثل ال دعث عة الجمال والقوة أو القصففففص والنوادر ) شففففظرعة أو كمنففففاري لثمثال

إال أر ما فظله وتميي ( اةنسففارعلى أحيانا  والشففجاعة والوفاا والسففرعة وعدسففقطور ذلك 

ب ةا ال جم  مرة ئول)و كالموسااااااوعة جظله هأن هوفي كتفابه )ال يوار(  الجااحظفيفه 

تبر عدظ( والتي جمظ  مظا  كل ما لفبق مة كتابا  وأشظار عة ال يوانا  )والةي والكين

مة ألفففالفففيا  ائدي في بيبته وعصفففر ( إلى جانب التظرم الظلمي والتفصفففيلي ل ياة 

وتشفففرعض وصففففا  الكثير جدا  مة تلك الكارنا  ال ية وتفاصفففيل حيات ا ولفففلوكيات ا كما 

 عظرف ا الظالم المت نر في علوم البيولوجيا اليوم.

ة ية ائفكففار الوهميففة والمغلوطففوالجميفل أكثر في هفةا الكتففاي الفرعففد أنففه قففام بفالتفرعق ب

والقصففففففص الالمظقولفة والخرافيفة المرتبطفة بفال يوانفا  أو بفأنواع مظينفة  يالية من ا؛ 

وبية الواق  وما عمليه الظقل والمنطق مة عدم تصدعق ا، وهو ما لننقل لكم منه أكثر مة 

 اقتباس بظد قليل.

 وائشففظار وائدي اللغة م  ارةت في ا عدور مجلدا  7بتقسففيم كتابه إلى  الجاحظوقد قام 

 كةا ائمم المجاورةو  صيصا   الظري م  بال يوانا  عالقة ل ا التي والقصص وائمثال

 أو حشرا  لواا) ال يوانا  هة  كيا  ولل وصففا   عصفن أ رى وتارة ،مجالسف م تناقلتهو

 ماو في ا التهجين عمليا  وأعنفففا   ،تصفففانيف ا وكةلك (إلم ثدعيا  أو طيور أو زواحن

 ومصطل اته بألفا ه ذلك كل وطبظا  ) علمه حد على ب قيقة هو وما منف كة بخرافة هو

 عة ت دث وكةلك ،((المركب النتاج) بـففففففففففمثال   الت جية حيث كار عدسففففمي الخاصففففة

، حيث عسففففتظرضفففف ا مة جمي  نواحي ا بما ال يوانا  في الناس  دث اعد  التي التغييرا 

جد، فمثال    ال حتى الةكور يتيصففففف  قط  وهي اإلخصاااااا  عملية في ا رأي الدعة إذا ود

عة  ، ثم تكلمدقيقالتشفففففرع ي ال  ابوصفففففف المسفففففألة تناول، فقد اةناث جماع تسفففففتطي 

                                                           

صذذرن الب الك ا   اللعث   زار  بن محبوب بن بحر بن عمرو عثمان أبو هوالجاحظ الك ا    (21)

    ول  الاباسذ ُ الاصذر    األ ب مهذاهعر من مسذلم أ عب م(868ُ -776هـذذذذذذذ( )255 -159)
 ل ب  ال اس بالجاحظ لجحوظ عع ع  )أن بروز م لتع  إل  األمام(.  عسا. وتو   البصر 
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 موضوعال تناول ثم  اصة إذا تم  في اةنسار،النفسية وو الجسميةو الصف ية تداعيات ا

 لففلمو عليه الله صففلى الله رلففول ه كين حرمنأ الجاحظحيث عقول  فق يةال ناحيةال مة

الدعنية  هدلتأ لاقثم  اةنسار؟ فيال كيم  الشرع عرضفا  فكين؛ ال يوانا  في اة صفاا

  .ذلك على

ففاذا جبنففا بظففد كففل ذلففك إلى كالمففه في كتففابففه والففةي أ ففة  الغربيور على أنففه حففدعثففا  عة 

التطور؛ فسففففنجد  لم عخرج عة كل الصففففور التي مر  بنا في ائمثلة السففففابقة، ف و إما 

السااااالسااااالة عت دث عة رتب وتصفففففانين الموجودا  )وفق ما كار مظروفا  مة قبل في 

بفدا  مة الجمفادا  وانت فاا  بظالم الملكو   Great chain of being العظمى للوجوم

واةله أو الري(، وإما عت دث عة عشفرا  الصور المتظلقة بمدى مالامة كل كارة حي 

لبيبتفه التي عظي  في فا تمفامفا  بتمفام، وكفةلفك قفدراتفه المفدهشففففففة التي حبا  الله تظالى ب ا 

جلدا  أنه عربط كل م 7م  شتى المتغيرا  )ولنالحظ في طول الكتاي ذي الـففف  للتكيف

ذلك دوما  بتقدعر وحكمة الباري عي وجل وليع الصفففدفة والظشفففوارية الظمياا والطبيظية 

 الجاحظ وبية أفكار ومبادم الداروعنية والتطور الصففففففمفاا وهو مفا عنفي أعفة عالقفة بية

 بظكع ما عدعي التطورعور(.

 إ ن... 

 Adaptationالتكين  مظاهر مة للظدعدوجمظه ودقة مالحظته  للجاحظعد سب  كله هةا

آل ر  مكار مة انتقل إذا الواحد لنوعما عق  ل و صفوصا  (، Evolution )وليع التطور

 أو األصااغر بالتطور التطورعور عسففميه ما وهو) جدعد حال الجدعد المكار في له فيكور

 م  آالف ومالعية السنية عوصل الةي هو أنه وعيعمور Micro-evolution الماعكرو

 (.Macro-evolution الماكرو أو األكبر لتطورإلى ا

، أننا لففنجد أكثر المنقول عنه والمتداول على لسففانه أو الجاحظالجدعد هنا هة  المرة م  

منسفففففوبا  إليه في اةنترن  هو مجرد كالم عام )قصفففففصففففففي( مة وج ة نظر الكاتب أو 

الشفخص صفاحب الموضفوع أو المقال؛ وال عوجد االلفتشف اد بنص واحد والبا  مة كالم 

ولة تطي  بسفف في كتاباته وعصففر  لففيسفف الجاحظنفسففه. بل وكل َمة عظرف لغة  الجاحظ

جفدا  التمييي بين فا وبية مفا عدنقفل على أنفه مة كالمفه أو تقرعراته لثلففففففن، ولنأ ة أمثلة 

 على ذلك مة الوعكيبدعا والمدونا .

 

 ....الويكيبدياففي 

" حيث قاموا التطوري الفكر تاريخ" :مقاال  بظنوار نجد الظالمية ال رة المولفففوعة وهي

 الرابط: "البقا  وصراع اإلستمية الفلسفة" بادراج عنوار فرعي آ ر بالم:
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9

%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B

1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%

.81.D9.84.D8.B3.D9.81.D8.A9_.D8.AD9%8A#.D8.A7.D9.84.D9

7.D9.84.D8.A5.D8.B3.D9.84.D8.A7.D9.85.D9.8A.D8.A9_.D9.88

.D8.B5.D8.B1.D8.A7.D8.B9_.D8.A7.D9.84.D8.A8.D9.82.D8.A7

.D8.A1 

 :مة ضمة ما وضظوا الجاحظ ووضظوا فيه الكالم التالي عة

ف  بالتطور يتكهن مساالم و يلسااوف أحيائي أول الجاحظ كان"  لتاسااعا القرن  ي تفصاايليا

 لحيوانا  رص على البيئية التأثيرات االعتبار بعين أخذ الحيوان، كتابه  ي. للميتم

ف  الجاحظ وكتب البقا ، أجل من الصااراع ووصاف[ 77[]71]للبقا ،  ساتساال عن أيضاا

 رمبك نوع وطورت الحيوانات على البيئة تأثير عن الجاحظ تكهن يعتبر[ 76.]الغذا 

 االصاااااطفا   يه توقع حيث البقا  أجل من الصاااااراع ووصاااااف. التطور نظريات من

 ."[71.]الطبيعي

وبالطب  الكالم واضض في نسبة هة  ائفكار )بمظاني ا التطورعة( إلى الجاحظ، فاذا أردنا 

ار نطل  على التوثيقا  على هة  المياعم بوالطة أرقام ال واشي الموضوعة في الفقرة 

نفسفففففه أو مة  الجاحظ[( فلة نجدا مرجظا  واحدا  مة كالم 12[ ]11[ ]11)وهي أرقام ]

 شي بالترتيب:كتابه. وإليكم ال وا

 :71 رقم المرجع

Conway Zirkle (1941). Natural Selection before the "Origin of 

Species", Proceedings of the American Philosophical Society 84, 

pp. 71–123. 

 :77 رقم المرجع

Mehmet Bayrakdar (Third Quarter, 1983). "Al-Jahiz And the Rise 

of Biological Evolutionism", The Islamic Quarterly. London. 

 :76 رقم المرجع

Frank N. Egerton, "A History of the Ecological Sciences, Part 6: 

Arabic Language Science – Origins and Zoological", Bulletin of 

the Ecological Society of America, April 2002: 142–146  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A#.D8.A7.D9.84.D9.81.D9.84.D8.B3.D9.81.D8.A9_.D8.A7.D9.84.D8.A5.D8.B3.D9.84.D8.A7.D9.85.D9.8A.D8.A9_.D9.88.D8.B5.D8.B1.D8.A7.D8.B9_.D8.A7.D9.84.D8.A8.D9.82.D8.A7.D8.A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A#.D8.A7.D9.84.D9.81.D9.84.D8.B3.D9.81.D8.A9_.D8.A7.D9.84.D8.A5.D8.B3.D9.84.D8.A7.D9.85.D9.8A.D8.A9_.D9.88.D8.B5.D8.B1.D8.A7.D8.B9_.D8.A7.D9.84.D8.A8.D9.82.D8.A7.D8.A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A#.D8.A7.D9.84.D9.81.D9.84.D8.B3.D9.81.D8.A9_.D8.A7.D9.84.D8.A5.D8.B3.D9.84.D8.A7.D9.85.D9.8A.D8.A9_.D9.88.D8.B5.D8.B1.D8.A7.D8.B9_.D8.A7.D9.84.D8.A8.D9.82.D8.A7.D8.A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A#.D8.A7.D9.84.D9.81.D9.84.D8.B3.D9.81.D8.A9_.D8.A7.D9.84.D8.A5.D8.B3.D9.84.D8.A7.D9.85.D9.8A.D8.A9_.D9.88.D8.B5.D8.B1.D8.A7.D8.B9_.D8.A7.D9.84.D8.A8.D9.82.D8.A7.D8.A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A#.D8.A7.D9.84.D9.81.D9.84.D8.B3.D9.81.D8.A9_.D8.A7.D9.84.D8.A5.D8.B3.D9.84.D8.A7.D9.85.D9.8A.D8.A9_.D9.88.D8.B5.D8.B1.D8.A7.D8.B9_.D8.A7.D9.84.D8.A8.D9.82.D8.A7.D8.A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A#.D8.A7.D9.84.D9.81.D9.84.D8.B3.D9.81.D8.A9_.D8.A7.D9.84.D8.A5.D8.B3.D9.84.D8.A7.D9.85.D9.8A.D8.A9_.D9.88.D8.B5.D8.B1.D8.A7.D8.B9_.D8.A7.D9.84.D8.A8.D9.82.D8.A7.D8.A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A#.D8.A7.D9.84.D9.81.D9.84.D8.B3.D9.81.D8.A9_.D8.A7.D9.84.D8.A5.D8.B3.D9.84.D8.A7.D9.85.D9.8A.D8.A9_.D9.88.D8.B5.D8.B1.D8.A7.D8.B9_.D8.A7.D9.84.D8.A8.D9.82.D8.A7.D8.A1
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هنا أر مالحظة بظض مظاهر تميي ائفراد ائقوى وائفنففففل في فصففففيلت ا هو الظجيب 

( التطور فيه، فمظلوم ئصففغر طفل أر الغيال ائلففرع إلقحامشففيا طبيظي وال ع تاج )

مة بية أفراد مجموعته لففففتكور فرصففففة نجاته مة االفتراس أكبر، هةا كله عد ل ت   

الكففارنففا  ال يففة وأحوال ففا )وبغض النظر مظلففة )الف م الظففادي( ئي نففا ر في ال يففاة أو 

عة تسففففففميففة ذلففك انتخففابففا  طبيظيففا  أم ال(، ولكة عقينففا  كففل ذلففك لة عنتج عنففه تغيرا  في 

ا  أعنففف أعنفففاا هةا الغيال المميي فتظ ر له أجن ة كالنسفففور مثال  أو زعانن كالدالفية.

بيبة هي لتكور ال سففففور اتجا  االلففففتداللتقدعر الله تظالى لجسففففم كل كارة م  بيبته؛ عظك

دور تقدعم أي دليل علمي عملي تجرعبي على ذلك واللفففيما م   التي شفففكل  ذلك الجسفففم

 .(توريث الصفات المكتسبةرفض الظلم لمبدأ )

علماا المسففففففلمية على )ت رعن( و )تفأوعفل( كالم  دومفا  : لمفاذا اةصففففففرار وعلى  لاك

الصففففففدفي أي أصففففففل للتطور  وت ميلفه مفا ال ع تمل مة المظاني المراد توجي  ا ةعجاد

 في كتب المسلمية أو ائقدمية؟!! الظشواري 

بفالةا  ئنه أول َمة عنسففففففبور إليه هةا الكالم( أر  الجااحظلقفد بل  ائمر كمفا قلنفا )وم  

صفاروا عنشفرور كالما  على لسانه وبلغة اليوم ال لغته هو وال مة كتابه ليؤعدوا به أفكار 

التطور )روم أن ا أصففال  تتظلق بالتكين ال التطور كما قلنا( ومة ذلك نطال  في صففف ة 

 )نظرعة التطور( على الرابط التالي:مقال عنه في الوعكيبدعا، ومة الظنوار الفرعي عة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8

%A7%D8%AD%D8%B8#.D9.86.D8.B8.D8.B1.D9.8A.D8.A9_.

D8.A7.D9.84.D8.AA.D8.B7.D9.88.D8.B1 

)والحظوا ما لفففففننففففف  ت ته  طأ  وزعم م أنه مة كالمه روم أنه بصفففففيغة كالم  قول م

 :الفصيض وال طرعقته( الجاحظاليوم وليع 

 تأثير عن كتب. المسااااالمين البيولوجيين من للتطور نّظر من أول من الجاحظ كان"

 كان. البقا  أجل من الصاااراع وصاااف نم   أول وكان الحيوان، بقا   رص على البيئة

ف  األول  الحتمية يسااامى بما القائلين من كان كما الغذا  سااالسااالة عن الكتابة  ي أيضاااا

 والمميزات الصاااااافات تحديد على القدرة للبيئة بأن يبرهن أن حااول حياث البيئياة

 بين نالمتباي البشاارة لون بأن قال كما الميتلفة، البيئية المحيطات لقاوطني الجساامانية

 :"الحيوان" كتابه  ي يذكر. البيئة تأثير نتائج أحد هو البشر

ف  الحيوانات تدخل"  تجنب بغية أو مثتف، المصااااامر أجل من: الحياة أجل من صااااراعا

 نأ البيئية العوامل بإمكان. التكاثر أجل من أو األخرى، الحيوانات قبل من اال تراس

 إلى تؤمي وبالتالي النجاة على تساااعد جديدة صاافات لتطور الحية الكائنات على تؤثر

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%AD%D8%B8#.D9.86.D8.B8.D8.B1.D9.8A.D8.A9_.D8.A7.D9.84.D8.AA.D8.B7.D9.88.D8.B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%AD%D8%B8#.D9.86.D8.B8.D8.B1.D9.8A.D8.A9_.D8.A7.D9.84.D8.AA.D8.B7.D9.88.D8.B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%AD%D8%B8#.D9.86.D8.B8.D8.B1.D9.8A.D8.A9_.D8.A7.D9.84.D8.AA.D8.B7.D9.88.D8.B1
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 لتكاثرا تستطيع البقا  من تتمكن التي الحية الكائنات إن. أخرى حية أنواع إلى تحولها

 ."الذرية إلى المميزة الصفات تلك انتقال إلى يؤمي مما

ف  تأثيراف  هذا لكتاابه كاان  73 إلى 77 القرون ختل المساااااالمين العلما  على عظيما

 ماروين لتشاااااارلز تو رت غيره وأعمال ألعماله التتينية التراجم أن كما الميتمية،

 ."والمارك بو ون، لينيوس، كـ سبقه نولم  

 

ا مم ""بية عالمتي اقتباس  الجاحظوروم وضففففففظ م لكالم  أننا )وكالظادة(هنا الظجيب 

لة نجففد توثيقففا  أننففا  عظني أر المنقول )مة المفترم( أنففه منقول حرفيففا  مة كالمففه؛ إال

ا  ل ةا الكالم المنقول مة كتابه )ال يوار( كما زعموا برقم المجلد مثال  أو الصففف ة، واحد

َمة لففيظة صففدق هةا وهو ما عظتبر في المجال الظلمي وشففا  وتدليسففا  على القارم وكل 

 هنا: Arab Scienceموق  الظلوم الظربية لثلن  بمظنا وهو نفع ما نقله الكالم، 

http://www.grouporigin.com/clients/qatarfoundation/arabic/chapt

er2_6.htm 

صراع من فكلما  وتظابير مثل )، Qatar Foundation( مؤسسة قطروهو التاب  لـفف )

( و تطور صاااااافات جديدة( و )العوامل البيئية( و )من أجل المصااااااامر( و )أجال الحيااة

 ( إلم:بالتالي تؤمي إلى تحولها إلى أنواع حية أخرى)

لواا في كتابه )ال يوار( أو وير  مة  للجاحظكل ا نت دى أي أحد أر عأتي ب ا مة كالم 

صففة: والخالكتبه أو كتاباته بل: ومة أي كتابا  موجودة في ذلك الظصففر وتلك القرور. 

إر كور الوعكيبدعا مولففوعة حرة تقبل التظدعل والتغيير وإضففافة أي م توى بغير توثيق 

ماذا ال ر للففففففيبقى آفة كبرى تخدع عوام الناس لثلففففففن بظكع ائكادعميية الةعة عظلمو

 عمكة إدراج الوعكيبدعا كمصدر علمي في أي ب ث.

م تألين كال نظني الجرأة فيوالمشففففففكلة الكبرى هنا هي إذا كار هةا هو حال الوعكيبدعا )

ونسبته إليه في كتاي ال يوار ولم عقله( فما بالنا بائشخا  الظادعية  الجاحظعلى لسفار 

http://www.grouporigin.com/clients/qatarfoundation/arabic/chapter2_6.htm
http://www.grouporigin.com/clients/qatarfoundation/arabic/chapter2_6.htm
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هنا نفا دعوو لرجفل بغير تثبف  وال توثيق؟ه أكثر مة ذلفك لنفومفا عمكة أر عنففففففيفومثال  

 جاحظالقبل أر نسففففففتظرم اقتبالففففففا  حقيقية مة كالم  للمظاعنةنتناول إحدى المدونا  

أن م في الموضففففوع وكبالفظل المدونة التي جمظ  أولب ما عتم تناقله  وقد ا ترنا نفسففففه.

 كل م عنقلور مة بظن م البظض بغير تثب .

 

 ....Maojalbaher( موج البحرمدونة )

، ولففففففنتظرم من ا على وجه سااااااليمان محمد اللوحوهي المفدونفة التفابظفة لثلففففففتاذ: 

 هةا رابطه: (العالم قلب إلى الزمان عبر رحلة)( بالم: اليياليالخصو  لموضوعه )

https://maojalbaher.wordpress.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9

-%D9%82%D8%AF

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84 

 

القدعم وال دعث وأشففف ر  الظالم مفكري مة عدد بالفففتظرام ساااليمان ائلفففتاذ قام حيث

 مارالي  ا بيةفي عنتقل وكأنه (ةتييلي قصااااااة) شففففففكل في أفكارهم ومواقف م وذلك في

  .للظراق ئندلعومة ا لجاحظاو أرسطو مثل بنفسه أبطال ا م  وعت دث والمكار

 عدنان إبراهيموالتطور هو تأثر  بسففففلسففففلة  الجاحظوعلى ما عبدو أر لففففبب حدعثه عة 

ر أر عشير إلى الدو سليمان، فأراد ائلتاذ لداروينعة التطور ومدحه وتظظيمه الشفدعد 

في أولوعة أفكار  عة التطور كما عتخيل ا، ولةلك لم عكة عجيبا  أر عنفف   للجاحظالبارز 

وكتابه )ال يوار( في  الجاحظفي مقالته عة  عادنان إبراهيمصففففففورة مة إحفدى حلقفا  

 :على الرابط التالي مة مدونته م14/12/2115 رعمورقته الرابظة التي بتا

m/2015/02/14/%D8%A7%D9%https://maojalbaher.wordpress.co

-84%D8%AC%D8%A7%D8%AD%D8%B8

-%D8%A3%D8%A8

-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1 

ولننقل لكم من ا اآلر المقتطفا  التالية والحظوا مظنا أن ا كل ا مة ف م وأللوي ائلتاذ 

 من ا ولو كلمة واحدة كاقتباس مما لنن  ت ته  ط: للجاحظنفسه وليع  سليمان

 من التطور لنظرية نظ ر من أول  كان جداف  كثير كتم  يها الجاحظ ألخينا كان وقد" 

 نع وتحدث  يها، الحيوان بقا   رص  ي البيئة تأثير عن كتب عندما المساااااالمين

https://maojalbaher.wordpress.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://maojalbaher.wordpress.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://maojalbaher.wordpress.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://maojalbaher.wordpress.com/2015/02/14/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%AD%D8%B8-%D8%A3%D8%A8-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1
https://maojalbaher.wordpress.com/2015/02/14/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%AD%D8%B8-%D8%A3%D8%A8-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1
https://maojalbaher.wordpress.com/2015/02/14/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%AD%D8%B8-%D8%A3%D8%A8-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1
https://maojalbaher.wordpress.com/2015/02/14/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%AD%D8%B8-%D8%A3%D8%A8-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1
https://maojalbaher.wordpress.com/2015/02/14/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%AD%D8%B8-%D8%A3%D8%A8-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1
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 لي الهق مما  كان البيئة بحتمية والعشرين الواحد القرن  ي يسمى مما الغذا  ساتسال

 : قال أعجبتني مقولة األمس ليلة

، المصااااامر أجل من: الحياة أجل من صااااراعفا الحيوانات تدخل "  تجنب بغية أو مثتف

 نأ البيئية العوامل بإمكان. التكاثر أجل من أو األخرى، الحيوانات قبل من اال تراس

 إلى يتؤم وبالتالي ،النجاة على تساااعد جديدة صاافات لتطور الحية الكائنات على تؤثر

 لتكاثرا تستطيع البقا  من تتمكن التي الحية الكائنات إن. أخرى حية أنواع إلى تحولها

 !(!نفع ما في الوعكيبدعا) ".الذرية إلى المميزة الصفات تلك انتقال إلى يؤمي مما

ف  الحيوان كتابه  ي الجاحظ أورم  قد  عضاااهاب عن الحية الكائنات لتطور مفصاااتف  تبيينا

 انوك المفترسااات، بتجنب وكذلك الموارم على الصااراع  ي الياصااة بنظريته البعض

 وكانت للجاحظ، الحيوان كتاب ماروين مكتبة  ي المحفوظة الكتب من الحيوان كتاب

 لبق عبر رحلتنا  ي جميعفا ساااانزورهم الذين والمارك، ولينيوس، بو ون، مكتبة  ي

ا وإنجازه، بعمله لكل   محتفظين العلم  ي يقولونه ما على لنتعرف العلم  ندع وأيضاااااف

  نشااو وهي الجاحظ  كرة من أعمق  كرة عن  ساايحدثنا مسااكويه ابن ألخينا زيارتنا

 نسااتعرض معونا ولكن الله، بإ ن الفرج يكون وقته  إلى ،الحي غير من الحي األصاال

ا  يوانالح كتابه وأن وبحثه مقته مدى نفهم حتى كتابه  ي أورمها التي األمثلة من بعضف

 : يقول العملية، لتلكم نظ ر ابتك أول

 دقي على يبقيه ما هو الدم أن بالغريزة يعرف وهو له وطعام عن بحثفا الناموس ييرج"

 قد جلده أن تعرف  خر، حيوانفا أو نهر  رس أو  يتف  الناموسااااة ترى وحالما. الحياة

 ،غذا  مون يبقى أن حيوان ألي يمكن ال باختصااار …لها كغذا  يعمل يجعله بما شااكل

ف  بدوره هو ي فترس أن من ينجو أن المفترس للحيوان يمكن ال كما  ".أيضا

)الحظوا أر الكالم كله ال عالقة له بالتطور أصفففففال ، فنفففففال  عة الكلما  التي ال تنتمي 

أبدا  وال ألففففلوي اللغة في تلك القرور مثل )الغرعية( و )با تصففففار(!!  الجاحظلظصففففر 

 الخيالي والةي لم عقله!!( الجاحظب  باقي كالم ودعونا نتا

 و بابها وحشااااراتها ونعامها غزالنها كل تكون أن البيئة  ي المألوف غير نلم   إنه"

  ي والبياض  السااااوام. سااااوما  كلها ووطيورها وخيولها وحميرها ونعاجها وثعالبها

 ةوالترب للما  الله أعطاها التي الطبيعة وكذلك المنطقة خصااااائص تسااااببهما الحقيقة

 ".اعتدالها أو الحرارة وشدة الشمس بعد أو قرب وكذلك

 ةالمذكور كتبهم  ي التطور عن تحدثوا قد مسكويه وابن الجاحظ غير هناك أن شك وال

 دينال وناصر البيروني، ريحان وابن واليازني، الصفا، وإخوان الهيثم، ابن: أسمائهم

 ةنظري بفكرة نبدأ عندما  يهم واحد لكل خاصة بزيارة وأعدكم خلدون، وابن الطوسي،

 .بعد  يما التطور



 كتاب )الباحثون المسلمون( عن التطور
 

      

- 36- 
 

The.Muslim.researchers 

 :لجاحظال ةا الموضوع فيقول عة  سليمانوأما عة السبب والداف  القوي لكتابة ائلتاذ 

 كرتذ وال تذكره ال أمة على يحزن بأنه  قال حياته من له ليلة  خر  ي حزينفا كان قد"

 موعد أو  كرى أي لنا يجعلوا ولم بل وبقروها، العلم أ ا   تحوا الذي إخوته من أحدفا

 يئفاشاا يقرأوا لم والتأمل والبحث المعر ة يدعون نمم   هميقمحق كبار وحتى حياتهم،  ي

ا، نفوسااانا تو هب رقنا سااا   نتباهفا،ا يعيروه ولم كتبنا، مما  قلبال بمل  يريد وكان هدرف

 الواحد القرن حاضاارة  ي المعاصاارين المحاضاارين أحد إلى رسااالة يرساال أن الحزين

 لةوطوي سااالسااالة  ي بالتلمي  ولو يذكره لم الذي إبراهيم عدنان أخينا وهو والعشااارين

 المعلوم ومن نظير، وال منا س بت منظريها أكبر الجاحظ يعد الذي التطور نظرية عن

 وال هأمل يسبقها ال التي والدالئل الحيوان كتابه بها مأل والشك للتجربة أهل الجاحظ أن

 لتصاااا أن أمل  كله اليوم، نبجل ممن بكثيرين أساااابق لماعفا كان  قد براهين، تباريها

  ي أخوها هو أمة من وعمل قرا ة ولكتبه  كر له ليكون ألمه صااادى ويصااال شاااكواه

 .والدين والووطن الدم

 ."البيئية الحتمية بمبدأ  يها القائل التطور نظرية أب هو الجاحظ* 

 

وعلى قدر ما صففففار ال دعث عة التطور عند بظض المسفففففلمية انت ى النقل مة مدونته، 

( لمدى قدرة كل من م على تأوعل نصو  القرآر والسنة والظلماا استعراض عقليهو )

( التي ألبغ ا على التطور مة وج ة نظر  هو وليع التطورعية رؤيته الياصةلتوافق )

(، اليلق وال األنواع لهي  ياإلحكيم وال التاادخاال الالااذين أول مااا ير عونااه هو عاادم )

 لىإ فظلى قدر كل ذلك على قدر ما لفنرى اآلر البور الشفال  بية كل الكالم الةي نسبو 

م، وبية كالمه وألففففلوبه وف مه نفسففففه 2115وب م وف م م ولغت م في عام بألففففل لجاحظا

   وربطه كل شيا صغيرا  كار أم كبيرا  بالله وحكمته كما لنرى اآلر..

 :الةباي أي (الةبار أجناس) باي (ال يوار)مة كتابه  الثالث المجلد في عقولحيث 

 

 ...الذبان أجناس"

 دمحم ساايدنا على الله وصاالى بالله، إال قوة وال حول وال لله والحمد وبالله الله، بساام

 .األخيار الطيبين عترته أبرار وعلى وسلم، وصحبه  له وعلى األمي النبي

ف  تحقر أال المصاايخ، المنصاات المسااتمع وأيها المتفهم، القارع أيها أوصاايك  داف أب شاايئا

 .ثمن لقلة قدره تستصغر وال جثته، لصغر
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 ...الله على اليلق من الدقيق ماللة

 ذاه عالمنا على المشااتمل الفلك وال الحصاااة، من الله على بأمل ليس الجبل أن اعلم ثم

  تفتر ولم وجليله، كعظيمه ومقيقه  لك صاااغير وأن اإلنسااان، بدن من الله على بأمل

 مواضااااع وأغفل النظر، أهمل نوم    يها، المفكرون ا تر  وإنما حقائقها،  ي األمور

 .الحدوم و صول الفر ،

 ومن النظر، وجه غير من النظر قبل ومن النظر، قطع قبل ومن النظر، ترك قبل  من

 النظر واسااتتمام النظر، جهة من النظر ابتدا  قبل ومن المقدمات، ببعض اإلختل قبل

 .اختلفوا - المقدمات انتظام مع

 الذي  إن والنقص، العجز باب من نذكره لم ما إال الباب، هذا جماع هي اليصااال  هذه

 .حدة على باب اليلقة  ي الذي النقصان قبل من المعر ة من امتنع

  بشااي الظن تسااي  أن  إياك والتكميل، والتقصااير والصااواب، اليطأ باب  كرنا وإنما

 ألنه أو العين،  ي مشاااانو  وألنه التركيب، ولتفاوت اليلق، الضااااطراب الحيوان من

ف  أقلها أنه تظن الذي  إن والرم؛ النفع قليل   لك نيك  إال ،رماف  أكثرها يكون أن لعله نفعا

 باقيان، وعقابه الدين وثواب الدين، أمر  جل  ي  لك كان الدنيا، أمر عاجل جهة من

 .األولى على اآلخرة قدمت  لذلك زائلة؛  انية الدنيا ومنا ع

ف  رأيت  إ ا  مما كان أو المكانفة، بسااابب وجاهتف  المعاونة، من بعيداف  الحيوان من شااايئا

 و وات والذئاب الحيات من األنياب كذوات منه، الحراسااااة وتشااااتد ضاااارره، يشااااتد

 مواقع أن  اعلم والدبر، العقارب من والشعر اإلبر و وات والنمور، األسد من الميالب

 نولم   للصابرين، وجل عز الله أعد ما جهة ومن والبلوى، االمتحان، جهة من منا عها

 خير أو صاارف شاار كلها والدنيا يكونان ال واالختبار االختيار أن علم نولم   عنه،  هم

 والملذ، والمؤلم والمحبوب، المكروه بين بالمزواجة إال يكون ال  لاك  اإن محض؛

 واالختيار، االختبار  ي األو ر الحظ كان  إ ا والميوف، والمأمون والمعظم، والمحقر

 الدار  ي يكون إنما  لك وكان كرامته، و بد وجل، عز الله والية إلى يتوساااال وبهما

 باليساار المشااوبة والضاار، بالنفع والمركبة والمشااتركة والشاار، اليير من الممزوجة

 ت  الحية، خلق  ي الصاااانع ومكان العقرب، خلق  ي النفع موضاااع  ليعلم -والعسااار

 ترمي الذي الباب  ي تتفكر حتى ولتقف ،والذبان والذر والفرال الجرجس يحقرن

 و وات والحشاااارات الهمج خلق على وجل عز الله حمد سااااتكثر  إنك بجملته، إليك

 الزراية أرمت  إن. والنساايم الما  من األغذية خلق على تحمده كما واألنياب، السااموم

 كل منهم واحقر واإلنس، الجن إلى كله  لك  اصااارف والتصاااغير، والعداوة والتحقير،

 من المقت غاية به ويسااتحق االحتقار، به يسااتوجب االختيار جهة من عمتف  عمل نم  

 ."وجه من والتصغير وجه،
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ائدعب المتمكة وما هي  الجاحظانت ى النقفل، ف فل رأعتم اآلر كين هو ألففففففلوي ولغفة  

مفردا  وكلما  عصفففففر  التي عسفففففتخدم ا وتكشفففففن بكل وضفففففور مدى التدليع الةي 

 عمارله البظض على لسانه وهو منه براا؟!

بل ولو أمظنا النظر في كتابه، لرأعنا  عةكر  رافا  القصفففص الشفففظبية التي كار عتناقل ا 

ذ كففانوا عسفففففففارعور بففا تراع الظري وجيران م عة أنواع ال يوانففا  الجففدعففدة علي م إ

أقري نوعية شكال  ل ا، وهو نفع التفكير السط ي  بيةلفينارعوها  )ت جية( منف كة 

نفسففه المتأثرار بالتشففاب ا  الشففكلية الخارجية بية أنواع الكارنا   ماروينو لتماركجدا  

 فتراضية لت وال  التطور الظجيبة.ال ية وصاوا على ألال ا الظدعد مة القصص اال

ركب كما أشااارنا من قبلعةكر الت جية في كتابه ) الجاحظنجد ف ليؤكد  (،باسااام النتاج الم 

أقري  ةأر ذلففك ال ففد عقن في وجففه ت جيو ،لففه حففد عقن عنففد  وليع مفتوحففا  على أنففه 

غل هجية مثل البوذلك ا  و بغير نسل )أي عقيمأ فيأتي ال جية ميتا    يوانا  إلى بظنف اال

بظد   (أصل ائنواع)في كتابه نفسفه  ماروينوهو نفع ما اعترف به  ،(الخيل م  ال مير

 بقرور عدعدة في فصله السادس عة صظوبا  النظرعة.

بففاي )النتففاج المجلففد ائول مة كتففابففه )ال يوار( في  الجاااحظوإليكم مثففاال  لمففا ذكر  

( و قيل( و )قالوا) وهو الباي الةي مث  بكلما  مثل ،137مة أول صففففـفففففففففف  لمركب(ا

ر: فيقول ت فف  عنواليدبية لنففا أنففه وير موافق لمففا عقصفففففففه علينففا، ( زعموا( و )قااال)

مشفففففيرا  إال أر ائصفففففل في الطبيظة هو ندرة وقوع  (خضاااااوع النتاج المركب للطبيعة)

 الت جية بية ائنواع إال بتد ل مباشر والبا  مة اةنسار:

التزاويج، إلى تقدير الرأي وما ولو كان أمر النتاج وما يحدث بالتراكيب وييرج من  "

هو أقرب إلى الظن، لكااانااات األظتف تجري مجرى الحوا ر واألخفاااف، أال ترى أن 

!! وساااااابيل بيت من العراب، والييل من الحميرقراباة الضااااااأن من الماعز، كقرابة ال

ال  )أي شفففففف وته للجماع(نتائج الظلف على ختف  لك؛ ألن التيس على شاااااادة غلمته 

إال باالقليل الذي ال يذكر، وكذلك ما يحدث بينهما من الولد كذلك: إما أال يعرض للنعجاة 

عن أن يكون بينهما نتاج؛ ألنه  يتم خلقه، وإما أال يعيش؛ وكذلك الكبش والعنز  ضاااااتف 

 .قااد يضاااااارب الجنس  ي الجنس الااذي ال يلقحااه، وال يكون اللقاااح إال بعااد ضااااااراب

 وكااذلااك الكبش للعنز، وأقاال من  لااك أنووطلااب التيس للنعجااة قلياال وأقاال من القلياال، 

 ".ةتتتق  وال يبقى  لك الولد البت

 : وهنا انظروا إلى كلمته الرارظة التي  تم ب ا هةا الكالم بقوله

، ولم يحفلوا وقاد تجااساااااار نااس على تولياد أبواب من هاذا الشااااااكل،  امعوا أموراف  "

 ".هانتقريع والتكذيب عند مسألة البربال
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رة ائ ي الجاحظراع  حكمة وافتراضفففاته الخيالية وقصفففصفففه  وأمثاله ماروينفيا لي  

هفة  في الفيصففففففل بية االدعفاا وبية الكالم الففةي عليفه الفدليفل والبرهفار، حيفث امتث  

قد و ومن المحتمل ربماو قدوكتبه كل ا بكلما  االفترام واالحتمال:  ماروينكتفابفا  

ف و احتمالو إ ا كانو يكون  .لو كان كتمي صحيحا

 رافا  الناس في مثل هةا الت جية المن ك أو )النتاج المركب(  وإليكم مثاال  عمليا  مة

 : 142في نفع الباي وبظد الظنوار السابق مباشرة صـ  الجاحظالخيالي والتي ذكرها 

 ...عم  ي الزرا ةز"

وبين  اقة الوحشااااااية وبين البقرة الوحشاااااايةزعموا أن الزرا ة خلق مركب من بين الن

وهو  كر الضااااباع؛ و لك أنهم لما رأوا أن اساااامها بالفارسااااية أشااااتر كاو بلنك؛ الذيخ 

وتأويل أشاااتر بعير، وتأويل كاو بقرة، وتأويل بلنك الضااابع؛ ألن الضاااباع عرج؛ كذلك 

وكما أن كل  -وكل  ئب أقزل-للذئب القزل  الاذكر واألنثى يكون بهما خماع؛ كما عرض

وكما أن العصاااافور ال يمشااااي؛ ومشاااايه أن  قيد من الناس؛غراب يحجل كما يحجل الم  

ف  يجمع رجليه أبداف   ي كل حركة وسااااااكون، وقولهم للزرا ة أشااااااتر كاو بلنك اساااااام  معا

 ارساي، والفرس تساامي األشاايا  باالشااتقاقات؛ كما تقول للنعامة: اشااتر مرغ، وكأنهم 

اج ما  ي التقدير قالوا: هو وطائر وجمل؛  لم نجد هذا االساااام أوجب أن تكون النعامة نت

بين اإلبل والطير، ولكن القوم لما شابهوها بشايئين متقاربين؛ ساموها بذينك الشايئين، 

وهم يساامون الشااي  المر الحلو ترل شاايرين وهو  ي التفسااير حلو حامض،  جساار 

ف  ف القوم  وضاعوا لتفساير اسم الزرا ة حديثا الوا: من التراكيب؛  ق ؛ وجعلوا اليلقة ضربا

ولد ،  تلق  ب)أي عجامظ ا( تم للناقة الوحشااااااية  يساااااافدهاقد يعرض الذيخ  ي تلك الب

يجي  خلقه ما بين خلق الناقة والضااابع؛  إن كان أنثى  قد يعرض لها الثور الوحشاااي 

عرض للمهاة  ؛  يصاااير الولد زرا ة، وإن كان ولد الناقة  كراف )أي عجامظ ا(  يضاااربها

ا ااة األنثى تلق  من الزرا ااة ن حجر البتااة أن تكون الزر ااألقحهااا  تلااد زرا ااة،  منهم م  

الاذكر، وزعموا أن كال زرا ااة  ي األرض،  ااإنماا هي من النتااج الاذي ركبوا؛ وزعموا 

أن  لك مشااهور  ي بتم الحبشااة، وأقاصااي اليمن، وقال  خرون: ليس كل خلق مركب 

 ".يما حكينا من شأن الورشان والراعبال ينسل وال يبقى نجله وال يتتق  نسله، على 

مرة أ رى لكالمفه ال كيم الفةي عختم بفه مثفل هفة  الخرافا  وكأنه عت دث  نظرواوهنفا ا

ا  ألففماع ماروينو الماركبظية بصففيرته إلى قرور قادمة مما لففتالقي قصففص و ياال  

 :الجاحظوتصدعقا  بما أفسد الظلم بالم التطور بالفظل إذ عقول 

ن م كثرة أتباعهم مم  هؤال  وما أشاااااابههم يفساااااادون العلم، ويتهمون الكتب، وتغرهو"

ف  تجاده مسااااااتهتراف  باالطرائف والبادائع، ولو أعطوا مع هااذا  بساااااامااع الغرياب، ومغرماا

ف  ف  االستهتار نصيبا  ".م، لسلمت الكتب من كثير من الفسايمن التوق من التثبت، وحظا
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مة  الجاحظفطة إليه  نود نقل شففففففيا هام جدا  كتفابفه، وقبفل ترك هفةا المجلفد ائول مة 

تشفففففاب ا  اةنسفففففار م  الكثير مة  لق الله )لفففففواا القرود أو ويرها وحتى ائفالك(، 

لقا  أو أ القا  مة لفففارر الموجودا ، حتى أنه  وكين أنه في آحاد البشفففر لكل من م تجد  د

 : )تسمية اةنسار بالظالم ائصغر( فقالأعطى هةا الباي عنوانا : 

السااموات واألرض وما بينهما من أجله كما قال لقت أو ما علمت أن اإلنسااان الذي خ   "

ف  منه" إنما ساااموه العالم  عز وجل: "ساااير لكم ما  ي الساااموات وما  ي األرض جميعا

الصااااااغير سااااااليال العالم الكبير، لما وجدوا  يه من جمع أشااااااكال ما  ي العالم الكبير، 

ووجدنا له الحواس اليمس ووجدوا  يه المحسااااوسااااات اليمس، ووجدوه يأكل اللحم 

ب، ويجمع بين ما تقتاته البهيمة والساااااابع، ووجدوا  يه صااااااولة الجمل ووثوب والحا  

 ،بن الصافرم، وجمع الذرة، وصانعة السر ة، وروغان الثعلب، وج  األساد، وغدر الذئب

وجوم الديك، وإلف الكلب، واهتدا  الحمام، وربما وجدوا  يه مما  ي البهائم والسااباع 

بااأن يكون  يااه اهتااداؤه وغيرتااه، وصااااااولتااه  خلقين أو ثتثااة، وال يبل  أن يكون جمتف 

ب بقدر ما يتهيأ  يه من مثل غدره وحقده، وصاابره على حمل الثقل، وال يلزم شاابه الذئ

ومكره، واسترواحه وتوحشه، وشدة نكره، كما أن الرجل يصيب الرأي الغامض المرة 

 ، بزالوالمرتين والثتث، وال يبل   لك المقدار أن يقال له ماهية و و نكرا  أو صاحب 

ن ه أؤه  ي المرة والمرتين والثتث،  ت يبل  األمر بااوكمااا ييطا الرجاال  يفحش خط

ر كل شاااي  يقال له غبي وأبله ومنقوص. وساااموه العالم الصاااغير ألنهم وجدوه يصاااو

 ".هبيده، ويحكي كل صوت بفم

ه ، إما ان م فظلوا ذلك على وجللجاحظومما لففبق عتبية لنا أر الةعة نسففبوا كالما  تطورعا  

ا نسففففففخوا الغ  والتفدليع، وإمفا على وجفه الج فل والغفلفة إذ لم عقرأوا كالمفه أبفدا  وإنمف

الذي يهتم بدراسة  األجنبيوالمستشر  هو الرجل ولصفقوا ما قاله المسفتشفرقور عنه )

(، أو أر أجنبيا  هو الةي ترجم الحضارات واألمم الشرقية مثل األمة العربية واإلستمية

درجة عدم التفرعق بية المظاني وبية ما تام للغة إلى بغير ف م ولكة  الجاحظأو قرأ كالم 

 وير متقبٍل له.وموافقا  عليه وما عنقله لا را  منه  جاحظالعنقله 

ما و هبالفظل  والةي ربماولظفل النقفل ائ ير التالي لففففففيؤكد لنا الصففففففنن ائ ير تماما  

 ،ووير  في قصفففص وافتراضفففا  تطور اةنسفففار على الخصفففو  مارويناعتمد عليه 

 أو ال يوانا  عموما .وجود حلقا  وليطة بية البشر وألالف شبي ة بالقرود وزعم م 

في عصر  المالحدة والمادعية وهم ( الدهريين) اآلر كالما  عة الجاحظحيث لفيةكر لنا 

)وهو نفع كالم داروعة  مع وطول الوقااتمففادي عمكنففه الففةعة عؤمنور بففأر كففل شففففففيا و

لتففد ففل اةل ي أو إلى احففاجففة  بغيرائجسفففففففاد  أوعغير في الطبففار  والتطورعية!!( أر 

 المةكور في القرآر بية ليلة وض اها.المسم حتى المظجيا  أو 
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 من ٰ لك مثوبةف  قل هل أنبئكم بشاااار   ":61عة ه تظالى في لففففورة الماردة اآلحيث عقول الل

الطاغوت  د  ب  ن لعناه اللاه وغضااااااب علياه وجعل منهم القرمة والينازير وع  عناد اللاه م  

ف   ".لوأضل عن سوا  السبي أوٰلئك شر مكانا

للقردة والخنازعر وصفففففات م وهوار  بابا   (المجلد الراب )الجاحظ في ل ا  صففففص  حيث

يل لبظض بني إلرارمسم الله ، فةكر في ا (هوان شأن القرم والينزير: )م بظنوارأ الق 

)وهم الةعة عمثل م  الدهريينوكين أر جياا لففففففوا فظال م وصففففففنيظ م،  قردة و نازعر

 ،اةعجاز اةل ي ذلك( عارضففوا ال اضففر التطورعية والمادعية والمالحدة في عصففرنا

 ال، وذلك ئن م ا وسننهاالطبيعة ونواميسهأ عال إ ا كان خارج االعتراف به رفنفوا و

عؤمنور إال بمفا كفار في الطبيظفة وعمكة تفسففففففير  مة الطبيظة )ولةلك عسففففففمي م البظض 

 ا...هنها  الجاحظ ما أو فرعقية عرض موقفيةم في المسم ( وهؤالا كار ل وطبائعيين

وأما الخسن فقال أنه ممكة وقوعه  ،وأنكر  وقوع المسم أصال   عارمما أحدهما فقد فأ

  .مثل اليالزل ووير

ر عكور أ بشرطقرود  ت ول بظض الناس إلىف م الةعة تقبلوا إمكانية أما الفرعق اآل ر و

حيففث عبففدو أن م انخففدعوا  ،إلهي أو معجزة أو عقاااب أو  يااة عن أي تاادخاال بعيااداف ذلففك 

 ونلبساااي الناس في ا والقبارل التي كار دارعة بظض البلالشفففظبية والخرافية قصفففص الب

ليييفوا الغربا  أو أثنا  اإلغارة على شااااعورهم  را هم و ونلبساااايللحيوانات و  يوالف 

؛ ف سففففب م بظض الج ال والسففففةج كارنا  بية البشففففر وال يوانا  )عظني حتى لم غيرهم

بةعول وشفففظور نوع واحد كما عتمنى التطورعور ولكة أنواع مختلفة  ا  اللباس  اصفففعكة 

، األسومو ،التماسي بةعول كةعول  مة ال يوانا (، حيث نقل الناس قصصا  لرؤعت م ل م

أو  دو)عظني حتى ذعففل القر الجر انو ،السااااااتحفوأذنففاي كففأذنففاي  ،اليياالو ،البقرو

 بية هة  ال كاعا (. بشظبيةلم ت ظى الشيمبانيي أو أشباه ما 

كالم أولبففك الففدهرعية المتقبلية للمسففففففم )أو الت ول الطبيظي بمرور  الجاااحظثم نقففل 

مع عاادم انتقااال  تغير الجو والبيئااة والهوا  والمااا بتااأثير الوقفف ( أنففه عمكة وقوعففه 

)بمفاذا عفةكرنا هةا الكالم؟ وهل ممكة أر عكور هةا  هؤال  النااس لمكاانهم لفترة وطويلاة

مفا نقلفه داروعة وتففأثر بفه حرفيفا  مة كتففاي الجفاحظ فترك كففل كالمففه الظفاقففل وأ فة هففة  

 القصص والخرافا ؟!(.

وهكةا ت ول المسفففم مة عقاي بية ليلة وضففف اها إلى عملية ت ول طبيظية وبطيبة على 

 : الجاحظكما نقله عن م  وإليكم نص كالم م كامال  مدار اليمة، 

   ...القول  ي المسخ"

القول  ي نفس المسااااااخ  اإن النااس اختلفوا  ي  لاك:  اأماا الدهرية  هم  ي  لك  اأماا 

حد المسااااخ وأقر باليسااااف والري  والطو ان، وجعل اليسااااف ن ج  صاااانفان:  منهم م  
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  إنها ال كاالزالزل، وزعم أناه يقر من القاذف بماا كاان من البرم الكباار؛  اأماا الحجاارة

ا اجتمعت عليه األمة أنه قد يحدث  ي تجي  من جهة السااما ، وقال: لساات أجوز إال م

 .العالم،  أنكر المسخ البتة

 )وانظروا هنا كالم م عة التكين وإنياله بمظنى الت ول( ...أثر البيئة

وقال الصااااانف اآلخر: ال ننكر أن يفساااااد الهوا   ي ناحية من النواحي  يفساااااد ماؤهم 

 لك  ي وطباع الزنج، وتفسااااااد تربتهم،  يعمال  لاك  ي وطبااعهم على األياام، كماا عمال 

ف  ووطباع الصااااااقالبة، ووطباع بتم يأجوج ومأجوج، حين  وقد رأينا العرب وكانوا أعرابا

نزلوا خراسااااااان، كيف انسااااااليوا من جميع تلك المعاني، وترى وطباع بتم الترك كيف 

تطبع اإلبل والدواب وجميع ماشاااايتهم: من ساااابع وبهيمة، على وطبائعهم، وترى جرام 

وميدانها خضاااارا ، وتراها  ي غير اليضاااارة على غير  لك، وترى البقول والرياحين 

القملة  ي رأس الشااب األساوم الشاعر سوما ، وتراها  ي رأس الشيخ األبيض الشعر 

بيضاااااا ، وتراها  ي رأس األشااااامط شااااامطا ، و ي لون الجمل األور ،  إ ا كانت  ي 

ة، من بين رأس اليضااايب بالحمرة تراها حمرا ،  إن نصااال خضاااابه صاااار  يها شاااكل

بيض وحمر، وقد نرى حرة بني ساليم، وما اشتملت عليه من إنسان، وسبع، وبهيمة، 

ن ال يحصااااااى من الناس أنهم قد ووطائر، وحشاااااارة  تراها كلها سااااااوما ، وقد خبرنا م  

إال تكن كأ ناب التماساي  واألسد  )أي ذعول( من نبط بيساان، ولهم أ ناب أمركوا رجاالف 

ناب السااتحف والجر ان،  قد كان لهم عجوب وطوال كاأل ناب، والبقر والييل؛ وإال كأ 

تح النبطي  ي بعض الجعفريات على وجهه شاااااابه القرم، وربما رأينا وربماا رأينا الم  

إال القليل، وقد يجوز أن يصااااااامف  لك  المسااااااخ الرجل من المغرب  ت نجد بينه وبين

ف   ي صاااااافة هؤال  المغربيين  الهوا  الفاسااااااد، والما  اليبيث، والتربة الرمية، ناسااااااا

،  ت يرتحلون؛ ضااااانانة بمسااااااكنهم وأووطانهم، وال ينتقلون، واألنباوط، ويكونون جهاالف 

 إ ا وطال  لك عليهم زام  ي تلك الشاااعور، و ي تلك األ ناب، و ي تلك األلوان الشاااقر، 

و ي تلك الصااااور المناساااابة للقروم، قالوا: ولم نعرف، ولم يثبت عندنا باليبر الذي ال 

عارض، أن الموضاع الذي قلب صاور قوم إلى صاور الينازير، هو الموضع الذي نقل ي  

صاااور قوم إلى صاااور القروم، وقد يجوز أن تكون هذه الصاااور انقلبت  ي مهب الري  

الشاااااامااالي، واألخرى  ي مهااب الجنوب، ويجوز أن يكون  لااك كااان  ي مهر واحااد؛ 

نكر المسااااااخ إن كااان على هااذا ويجوز أن يكون بينهمااا مهر ومهور، قااالوا:  لساااااانااا ن

لاك بناقض الترتياب؛ ألناه إن كاان على مجرى الطباائع، وماا تادور باه األموار،  ليس  

 ".ملقولنا، وال مثبت لقولك
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