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 تقديـم : رمضان الونـد                              

جليل احلرب العاملية الثانية أن الرأي العام املثقف والدوائر العلمية ذات العالقة ، قد أتثرت املعاصر مل حيدث يف اتريخ الكتاب 
 بني مؤيد ومعارض ، كما أتثرت بكتاب الدكتور ألكسيس كاريل الذي قدمه بعنوان " اإلنسان ذلك اجملهـول " . بكتاب معني 

فمن هو الدكتور املؤلف هلذا الكتاب أوًال ؟ وملاذا كانت الشهرة اخلاصة هلذا الكتاب اثنيًا ؟ وما هي املواقف الرئيسة اليت      
استطاع املؤلف أن يسلط مبادته العلمية يف هذا الكتاب ضوءًا على احلقائق النهائية اليت  وهلمتيزت هبا مادة الكتاب اثلثًا ؟ 

 يسعى إليها اإلنسان منذ عرف نعمة القراءة وقيمة تقليب النظر يف خلق السموات واألرض واحلياة ؟ . 

 هذه املقالة إىل أربعة أقسام. اإلجابة عن هذه التساؤالت تفرض علينا أن نقسم موضوع      

 من هو ألكسيس كاريل؟ 

. اتبع مراحل دراسته كلها حىت بلغ �اية ١٨٧٣الدكتور ألكسيس كاريل من مواليد قرية قريبة من مدينة ليون الفرنسية لعام 
 املرحلة اجلامعية يف هذه املدينة وحصل على إجازة الطب من جامعتها. 

 فرنسية أيضاً فحصل من جامعتها على إجازة يف العلوم. مث انتقل إىل مدينة دجيون ال

" روكفر لألحباث العلمية يف وبعد سنوات انتقل الدكتور كاريل إىل الوال�ت املتحدة حيث شارك يف نشاط العلماء يف معهد      
قد أمضى ثالثني عاما يف معهد وكان  ١٩٣٩م جائزة نوبل تقديراً ألحباثه الطبية الفريدة. ويف عام  ١٩١٢نيويورك ". ومنح عام 

" روكفر " اعتزل العمل الوظيفي الرمسي وانصرف إىل تعميق أحباثه املتعلقة " ابلقلب امليكانيكي " الذي يقال أن يف إمكانه توفري 
 أسباب احلياة للمريض بدًال من القلب األصلي ملدة غري حمدودة. 
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أتليف الدكتور ألكسيس  
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طباء آخرين يف القيام مبهمات خاصة عهدت إليه من قبل وزارة الصحة يف بالده . يف أثناء احلرب العاملية الثانية اشرتك مع أ     
 عن عمر �هز الواحدة والسبعني من أعوام قضى أكثرها عامًال من أجل املعرفة.  ١٩٤٤وتويف عام 

وقبيل وفاته بسنوات أصدر كتابه " اإلنسان ذلك اجملهول " فأحدث مبا ضمنه من النظرات النفاذة واألصيلة ضجة واسعة      
 يف الرأي العام املثقف ويف عدد من الدوائر العلمية ذات العالقة . 

 أسباب شهرة الكتـاب

ىل طبيعة املوضوع نفسه . فاملالحظ أن منجزات العلم الغريب يبدو لنا أن شهرة كتاب " اإلنسان ذلك اجملهول " تعود أوًال إ   
بسبب من سهولة البحث فيه  منجزات تتصل ابجلانب املادي البحتاليوم هي منذ بداية النهضة بعد القرون الوسطى حىت 

عن األحباث البيولوجية العلم الغريب ومالحظة وقائعه واكتشاف القوانني والسنن الثابتة اليت تنظم وجوده . من أجل ذلك ابتعد 
يف بداية األمر واهتم ابألبعاد املادية اجلامدة للموجودات . وبعد أن حقق العلم احلديث قفزات واسعة يف ميدان الفيز�ء 

حمميات " هبما من موضوعات وحقق أكوامًا من االخرتاعات التكتيكية املدهشة وجد نفسه أمام والكيمياء املعدنية وما يتصل 
التعرف إىل أسرارهم واكتشاف القوانني اليت تنتظم هبا حتركاهتم . وملا كان  من أجل واألحياء "، فاضطر لتعبئة جهودهة احليا

فقد جاء كتاب " اإلنسان ذلك هتمام ثرها تعقيدًا وإاثرة لالاالنسان هو يف طليعة الكائنات احلية من حيث األمهية ومن أك
 حققتها موجة البحوث اإلنسانية املعاصرة.  اجملهول " مبثابة اخلطوة الكربى اليت

مل يصدر فيما حققه و�قشه عن جتاربه اخلاصة الكتاب اثنيًا إىل ما يتميز به من الشمول . فالواقع أن املؤلف  وتعود شهرة     
إىل جمموعة األحباث والدراسات اليت قام هبا زمالؤه يف املعهد املذكور وهم فئات متخصصة يف مجلة من العلوم وحسب بل جلأ 

من حسن حظي أن مسح يل مركزي أبن أدرس دون بذل املادية واإلنسانية . وقد جاء يف مقدمة املؤلف هبذا املعىن ما يلي : " 
يف تعقيدها املخيف ... فالحظت كل وجه من وجوه النشاط البشري بصفة  ظواهر احلياة –أي جمهود أو الطمع يف أي ثناء 

العقل واجملنون ، الذكي الصحيح والسقيم ، املتعلم واجلاهل ، ضعيف عملية. كما أنين عليم بكل ما يكتنف الفقري والغين ، 
خل " مث يقول : " لقد ألقت يب الظروف يف طريق الفالسفة والفنانني والشعراء والعلماء ، والعباقرة والقديسني ... كما إواجملرم 

درست يف الوقت نفسه الرتكيب امليكانيكي الغائر يف أعماق األنسجة وتالفيف املخ الذي هو يف احلقيقة األساس العميق 
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شاطه يف املعهد خباصة فيقول : " هناك أفكر يف ظواهر احلياة حينما حيللها اخلرباء الذين ". وأما عن نللظواهر العضوية والعقلية 
 . )١(ال يبارون أمثال ملتزر وجاك لويب وخبيوشي وكثريون غريهم أخل " 

لف ولو أتيحت لنا فرصة لنقل كل ما ذكره عن املعلومات اليت توفرت بفضل جهوده وجهود عشرات من املتخصصني يف خمت     
كتابه . فهو إذن مل يعتمد األحباث املخربية وحسب يف هذا الكتاب بل جلأ فروع املعرفة التضحت لنا ظاهرة الشمول اليت متيز هبا  

 إىل كل الدراسات االنسانية من اتريخ وعلم نفس وتربية واجتماع وأخالق ودين وفلسفة أخل ... 

اجملهول " فهو يف أنه مل يرتفع يف تعقيده إىل مستوى اخلرباء املتخصصني ومل أما السبب الثالث لشهرة كتاب " اإلنسان ذلك      
مادة ال يرفضها املتخصص بل لعلها تثري اهتمامه يهبط يف تبسيطه إىل تعميمات السطحية اإلبتدائية . لقد جعل من موضوعاته 

يف تربير احملاولة اليت قام هبا لتأليف الكتاب "  ويقولوال تستعصي على القارىء املثقف العادي حبيث يعجز عن متابعة قراءته . 
قدام على هذا العمل ... ومع ذلك فقد حاولت أن أودع مجيع املعلومات اليت تتصل متاما ابلصعوابت اليت تقرتن ابإل إنين عامل

ألن هذا الكتاب سر اجلمهور ي االخصائيني أل�م يعرفون أكثر مما أعرف ولن أابإلنسان صفحات كتاب صغري. إنين لن أرض
  )٢(م ." و يشتمل على كثري من التفصيالت الفنية ومع ذلك فإنه مل يكن يل مفر من تلخيص معلومات عدة عل

د إىل جدة املوضوع وطبيعته اللتني فرضتا نفسيهما أمام اإلحتماالت الشديدة للتدهور وأما السبب الرابع لشهرة الكتاب فيعو 
 واالحنطاط يف حضارة اليوم. 

لقد فتنهم " أي �س اليوم " مجال علوم اجلماد ... إ�م مل يدركوا أن أجسامهم املؤلف يعلن يف مقدمة الكتاب قوله "      
ومشاعرهم تتعرض للقوانني الطبيعية وهي قوانني أكثر غموضًا ، وإن كانت تتساوى يف الصالبة ، مع قوانني الدنيا ... كذلك 

يعلو كل  نعلى هذه القوانني دون أن يالقوا جزاءهم ." مث يقول بعد قليل " إن اإلنسان أن يعتدوا فهم مل يدركوا أ�م ال يستطيعو 
 )٣(وتدهور ، فإن مجال احلضارة ، بل حىت عظمة الدنيا املادية ، لن تلبث أن تزول وتتالشى ."  شيء يف الدنيا فإذا احنط

 ____________________________ 

 .١٠ص ) اإلنسان ذلك اجملهول ١

 ١٠اإلنسان ذلك اجملهول ص )٢
 . ١١اإلنسان ذلك اجملهول ص )٣
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 مادة الكتـاب

وهنا جند أنفسنا أمام السؤال الثالث الذي طرحناه مع غريه يف بداية هذا احلديث : " ما هي املواقف الرئيسة اليت متيزت هبا      
 مادة الكتاب ؟". 

واحدة مقتبسة من العنوان نفسه . إن مادة الكتاب اليت متيزه من سواه هي بكلمة  هذا السؤال نمن املمكن أن جنيب ع     
اإلنسان " . ومما يؤكد هذه احلقيقة العناوين اليت قدمت هبا الفصول الثمانية لكتابنا هذا . إ�ا كلها تدور حول اإلنسان نفسه " "

الزمن  –النشاط العقلي  –اجلسم ووجوه النشاط الفسيولوجي  –علم االنسان  –احلاجة إىل معرفة اإلنسان معرفة أفضل 
 إعادة صياغة االنسان ".  –الفرد  –الوظائف التنسيقية  –الداخلي 

 
واحلقائق اليت تتجاوز اآلالف عدًا فإن أي حماولة لتلخيص وملا كانت هذه العناوين اطارات واسعة جلملة كبرية من املعاين      

ويه ال لتغين الكتاب تبقى حماولة عاجزة عن استيعاب احلقائق الرئيسة فيه ولكن هذا ال مينعنا من تقدمي صورة تقريبية ملا حيت
 القارىء عن متابعة احلقائق يف صفحاته بل لتكون مبثابة احلافز الذي يدفع القارىء إىل البحث عنه والتأمل فيما ورد فيه . 

 

 معرفـة أفضل ابإلنسـان

شواط  أب عة اجلامدة قد سبقت علم احلياةاملؤلف الدكتور ألكسيس كاريل يؤكد احلقيقة املتفق عليها وهي أن علوم الطبي     
هلنا الفاضح حبقيقة تكويننا اجلسدي والنفسي . وهو يرى أن املنجزات الضخمة اليت حققها االنسان يف جبكثرية مما تسبب 

فلذاهتا املختلفة الفيز�ء والكيمياء واليت بلغ هبا قمة التكنولوجيا احلديثة إن يف ميدان غزو الفضاء أو حتليل معادن األرض و 
وصنع مركبات جديدة منها أو يف ميدان العقول واآلالت احلاسبة ، إنه يرى أن السبب يف إرتفاع األكوام العظيمة من 
املعلومات املادية فقط مع جهلنا التام نسبيا حبقيقتنا االنسانية راجع إىل طريقة وجود أسالفنا وإىل تعقد الرتكيب االنساين من 

 سدية والعقلية . الناحيتني اجل

مث يطرح املؤلف عددًا غري قليل من األسئلة األساسية املتعلقة ابالنسان ويقول أ�ا مل جتد االجاابت الصحيحة هلا يف      
 الدوائر العلمية املختصة من مثل :
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 ) كيف تتحد جزئيات املواد الكيماوية لكي تكون املركب واألعضاء املؤقتة للخلية؟ ١

 عة تكويننا النفساين والفسيولوجي؟ ) ما هي طبي ٢

 نواة البويضة امللقحة صفات الفرد املشتقة من هذه البويضة؟ ) املوجودة يف ١كيف تقرر اجلينس ()  ٣

 ) ما هي طبيعة العالقات بني الشعور واملخ؟ ٤

 نفسها مثل األنسجة واألعضاء ؟ . ) كيف تنتظم اخلال� يف مجاعات من تلقاء  ٥

 اجلسم البسيط واملعقد يف الوقت ذاته أخل ...  يات امليكانيكية اخلفية اليت تبينمصادر وطبيعة العلم) ما هي  ٦

منه بصورة خاصة ومنها ما مل يرد وهي   ١٨أخرى كثرية منها ما ورد يف الفصل األول من الكتاب ويف الصفحة وهناك أسئلة      
معجز يهمنا حنن البشر هو "  ا عاجزًا حىت اليوم . ولعل أهم سؤال كلها تشكل عالمات استفهام يقف العلم احلديث أمامه

 .  "كيف نستطيع أن حنول دون تدهور االنسان واحنطاطه يف املدينة العصرية؟

اغذيتنا ويف ظروفنا العقلية واملؤلف يرى أن حياتنا الصناعية احلديثة قد حققت تغيريات شديدة يف بيئتنا املادية ويف أنواع      
 . فسية ". وقد ا�ارت بسبب ذلك كل الثقافات القدمية مبا فيها املعتقدات الدينية ابلغرب خباصة والن

اجملهود أصبح أقل ... واملتعة أصبحت أوفر ... والتلهف على السلع تزايد بصورة تلفت النظر والرغبة يف الثراء قد بدأت     
 م يزيد بصورة خميفة. قيم األخالقية ... واالحساس ابلظلتتجاهل ال

أما التقدم الصحي فقد أصبح قادرًا على انقاذ الضعفاء واألقو�ء من املرض وابلتايل أصبح قادرًا على متديد حياة االنسان      
 اجملتمع الصحي القوي.لفرتة تتفاوت طوالً وقصراً وهي ظاهرة حتول دون أن يلعب قانون بقاء األصلح دوره يف صنع 
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، ها يف موقف صعب أل�ا ال تالئمناويعلن املؤلف بعد عرض مطول للظروف العصرية اجلديدة أن احلضارة اليوم " جتد نفس     
االكتشافات العلمية ، وشهوات الناس وأوهامهم بطبيعتنا احلقيقية ، إذ أ�ا تولدت من خياالت فقد انشئت دون أية معرفة 

 ". )١( إال أ�ا غري صاحلة ابلنسبة حلجمنا وشكلنا أ�ا أنشئت مبجهوداتنا  ونظر�هتم ورغباهتم وعلى الرغم من

) وجوب أن يكون اإلنسان مقياساً لكل شيء. وملا كان غريبا يف ٤١مث ينهي املؤلف مناقشته هلذا املوضوع فيؤكد يف ص (     
 فقد وجب أن يعاد النظر يف خطة الدراسة القائمة. واقع أمره عن العامل الذي أبدعه بفضل التقدم االعتباطي للعلوم املادية 

 ما هـو علم اإلنسان ؟ 

 وينتقل املؤلف إىل الفصل الثاين ليقول لنا احلقائق التالية اليت نوردها على صورة عناوين سريعة ال تفي ابلغرض املطلوب.      

 سة . غري متجانو  " إن معلوماتنا عن االنسان كثرية ولكنها مشوشة  - ١يقول : 
 قق تواز�ً يف اجلهود املبذولة لدراسة نواحي االنسان املختلفة . واإلهتمام جيب أن حن – ٢

 ابلظواهر املعقدة متاماً كاالهتمام ابملظاهر البسيطة . 
 . علم اإلنسان جيب أن جيزأ إىل علوم فرعية كثرية وهي يف حاجة إىل فنون متعددة  – ٣       

 
ددية تقريبية هلذه الفنون اليت منها : ابإلضافة إىل االلكرتو�ت والذرات واخلال� واألنسجة صورة عومن املمكن إعطاء     

 واألخالط ووظائف األعضاء علوم النفس واالجتماع والرتبية واألخالق واالقتصاد والدين وفلسفة الفنون اجلميلة أخل ...
أن " علماء الفسيولوجيا يف القرن التاسع عشر وتالميذهم الذين ال يزالون يتسكعون حولنا ارتكبوا مثل  ٤٨كما يقرر يف ص 

 هذا اخلطأ حينما حاولوا أن خيتزلوا االنسان اختزاًال اتماً إىل كيمياء مادية .". 

إنه يقرر أن هؤالء العلماء خيتارون من بني الوقائع ما  ,وال ينسى املؤلف تسليط الضوء على ظاهرة الفتة للنظر عند العلماء    
 يساعدهم على إثبات فرضية هلم خاضعني يف ذلك الحساساهتم اخلاصة وتكوينهم العلمي والفلسفي. 

 ____________________________________ 

 ٣٧اإلنسان ذلك اجملهول ص :  )١
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إ�م يهملون املوضوع الصعب أو الغامض أو خيفون جزءًا من احلقيقة يف اجلداول اليت ينظمو�ا ذلك ألن العقل اإلنساين     
بطبيعته مييل إىل احللول الدقيقة الواضحة واملتميزة ابلسهولة البالغة . واملثل على ذلك أن علماء وظائف األعضاء العصريني هم 

يضاف إىل ما الكيميائية عند احليوا�ت احلية منهم ابلرتكيبات الوظيفية املعقدة لألعضاء .  –يعية أشد اهتمامًا ابلظاهرات الطب
احلقائق اليت ال تتفق مع معتقداهتم العلمية أو الفلسفية كما هو سبق أن كثرياً من العلماء املتخصصني يف علم االنسان يتجاهلون 

ه نسا والذي كانت أحباثه العلمية وطريقة اختياره للوقائع خاضعة لفلسفتشأن جان روستان الذي تويف منذ عام ونيف يف فر 
 حلاده ابحلقيقة اإلهلية. املادية وإل

إن جان روستان ابلرغم من معرفته الواسعة وخربته الكبرية أبسرار علوم احلياة يبدو متحيزاً يف تقرير احلقائق ألنه ال يقبل منها      
 بوعي أو بغري وعي منه غري تلك اليت تثبت نظر�ته الفلسفية السائدة أو املسبقة اليت تبناها لنفسه. 

" تبدو  ٥٤ن ذلك اجملهول " ال يلبث أن يقرر حقيقة علمية هامة يف قوله ص ومع ذلك فإن صاحب كتاب " االنسا     
يقصد بذلك أن احلقائق اليت ال بعد هلا يف الوسيلة العلمية ، للنظرة األوىل ، غري قابلة للتطبيق على حتليل مجيع وجوه نشاطنا ". 

ًال ال تستطيع أن تعيش الغرور واحلقد واحلب واجلمال أو املكان والزمان ال ميكن أن تقاس ابألجهزة العلمية . فهذه األجهزة مث
 األحالم واالهلام ولكنها تسجل بسهولة ابلغة االنعكاسات املادية الوظيفية هلذه احلاالت النفسية على األعضاء البشرية. 

ظائف األخالقية واألدبية الغامضة ولكن الدكتور أليكسيس كاريل يعتقد أن يف وسع العلم أن يغزو مملكة النفس وميدان الو      
 هذا الغزو يتم بطريقة غري مباشرة . 

هكذا تتوفر للعلماء معرفة متكاملة ابإلنسان وابلتايل يتحقق التوازن بني اجلانبني املادي والروحي. واخلالصة أن صاحب      
نسان يستخدم مجيع العلوم : " أن علم اال ) ٥٩الكتاب الدكتور كاريل يعلن يف �اية هذا الفصل املهم من كتابه ( ص 

 وهذا سبب من أسباب بطئه وصعوبته . ". . األخرى

 اجلسـم ووجوه النشاط الفسيولوجي

ي ، فيالحظ حقيقة أساسية هي احساس ويف فصل آخر يناقش الدكتور موضوع اجلسم البشري من خالل نشاطه الوظيف     
" اننا شاعرون بوجود� ، وأبننا منلك نشاطًا خاصًا بنا ، أي بشخصيتنا ... ونعلم  ٧٥نسان أبصالة شخصيته فيقول ص اإل
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أيضًا أننا خنتلف عن األفراد األخرية ، ونعتقد أن ارادتنا حرة ، ونشعر ابلسعادة أو التعاسة ... وهذه البديهيات تعني لكل منا 
 احلقيقة النهائية .". 

 فقرة أخرى من هذا الفصل يالحظ وجود عالقة بني طبائع اإلنسان وشكله وطريقة شد قامته بل وشكل وجهه أخل ، مث ويف     
فيبدأ ابحلديث عن اجللد الذي يغطي السطح اخلارجي للجسم فإذا به يسلط الضوء على وقائع مدهشة ينتقل إىل التفصيل 

إىل القارىء بسبب من ضخامة املادة وتنوعها . فإذا انتهى من التعرض ها معجبة يف مميزات اجللد وخصائصه ال يسعنا أن ننقل
سيكي . فعلم التشريح يف نظره هو أعجز تعاريف التشريح الكالللجلد أعلن حقيقة أخرى هي أن " جسمنا الداخلي ال يشبه 

يف الوقت نفسه ألسرار اجلسم  ما يكون عن إعطاء صورة حقيقة للجسد البشري . وال ينسى يف أثناء العرض الدقيق واملكثف
اليت تلعب دوراً ابلغ األمهية يف جعل احلياة مستمرة ويف حتقيق التوازن املطلوب . مث ينتقل بعد البشري ، أن حيدثنا عن األخالط 

تزيد من دور الغدد اجلنسية ووظائفها اليت تتجاوز حفظ اجلنس . إنه يقرر أ�ا ذلك إىل مجلة من املوضوعات �يت يف مقدمتها 
" فليس هناك خصي أصبح فيلسوفًا عظيمًا أو  ١٠٨قوة النشاط الفسيولوجي والعقلي والروحي ويعقب على هذا قائًال يف ص 

 عاملاً خطري الشأن أو حىت جمرماً عاتيا ، ألن للخصيتني واملبايض وظائف على أعظم جانب من األمهية .". 

املرأة والرجل . إنه يؤكد أن أمهية اجلنسني غري متساوية  بتساوييتعرض لرأي القائلني وتبلغ دهشة الدكتور مبلغاً شديداً حني      
فيما يتعلق بتكاثر اجلنس . " وأن االختالفات املوجودة بني الرجل واملرأة ال أتيت من الشكل اخلاص لألعضاء التناسلية ومن 

أو من طريقة التعليم . إذ أ�ا ذات طبيعة أكثر أمهية من ذلك . إ�ا تنشأ من تكوين األنسجة ومن تلقيح وجود الرحم واحلمل 
ريبة ومدهشات وتعقيدات يف  أما األعصاب وما فيها من عوامل غ.  ١٠٨ص اجلسم كله مبواد كيماوية حمددة يفرزها املبيض ". 

اغ فقد حتدث عنها املؤلف حديثا مطوًال قرر فيه عجز العلم عن كل جزء من أجزاء اجلسم البشري وبصورة خاصة يف الدم
 الكثرة الساحقة من أسراره اخلفية.  على التعرف

 النشاط العقلي 

وبعد أن يلخص الدكتور املؤلف قصة اجلسم البشري يف فصل يشغل ستني صفحة من الكتاب ينتقل إىل موضوع النشاط      
 ية : العقلي فيناقش فيه املوضوعات التال
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 ) النشاط العقلي وعالقته جبميع وجوه النشاط اجلسدي.  ١ 

 بصر املغناطيسي وتراسل األفكار. ) قياس النشاط العقلي وشروط منوه والعقول املنطقية والسريعة االدراك وال ٢ 

 ) النشاط األديب مع ما يرافقه من التغيريات الكيماوية. ٣ 

 ه العملية. ) نشاط علم اجلمال . اجلمال وأمهيت ٤ 

 ) رأي يف جتارب ما ال يدركه العقل.  ٥ 

 ) التناسق بني االحساسات العقلية واألخالقية والذوقية.  ٦ 

 ) العالقة بني وظائف األعضاء والنشاط الذهين.  ٧ 

 عجزات. ) التفكري والعمل والصالة وامل ٨ 

 ) أتثري البيئة االجتماعية على وجوه النشاط العقلي. ٩ 

 ) األمراض العقلية والبيئة االجتماعية . ١٠

إن كال منها يف حاجة إىل عدد من مما يسهل تقدمي صورة عنه إىل القارىء.  واملالحظ أن هذه املوضوعات ليست     
اهرة الصفحات يف أقل تقدير. ولذلك فاننا نقصر عرضنا هنا على تقرير احلقيقة التالية اليت قررها املؤلف يف أثناء تعرضه لظ

وبعد أن يستعرض عدداً من هذه التغريات اليت حصلت ابلفصل يقول الصالة وأتثريها يف حتقيق تغريات أساسية يف بناء اجلسم . 
ملثل هذه احلقائق مغزى عظيمًا ... فا�ا تدل على حقيقة عالقات معينة ذات طبيعة مازالت غري معروفة ، بني " إن  ١٧٣ص 

أمهل علماء الصحة واملربون ورجال العمليات السيكولوجية والعضوية ... وتربهن على األمهية الواضحة للنشاط الروحي الذي 
 نسان عاملا جديدا .".ذه الدراسة تفتح لإلاالجتماع دراسته إمهاال يكاد يكون اتماً ... ه
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 الزمـن الداخلـي 

إنه وهنا نبلغ أعقد الفصول يف الكتاب وأكثرها إاثرة لإلهتمام . ذلك أنه حياول فيه أن يدرس عالقة الزمن ابحلياة البشرية .      
جلسم ونشاطه إابن احلياة ... وهو تغيريات اكما يلي : " إن الزمن الداخلي هو تعبري عن   ١٨٩ف الزمن الداخلي يف ص يعرّ 

 " . ية والعقلية اليت تكون شخصيتنا ية والفسيولوجقذلك التتابع املستمر حلاالتنا الرتكيبية واألخال�بع عن 

واخلامسة  مما كتبه ويلز يف كتابه " آلة الزمـن " فيقول نقال عنه " إن صورة االنسان يف سن الثامنةمث يستشهد املؤلف بفقرة      
لوق اثبت غري قابل للتعديل عشرة والسابعة عشرة والثالثة والعشرين وهلم جرا هي أجزاء ، أو ابألحرى صورة عن ثالثة أبعاد ملخ

 ومكون من أربعة أبعاد . والبعد الرابع هنا هو الزمن .". 

قال : " إن العمر ليس حلظة أتخذ  ١٩٠ ولننقل رأً� آخر لربغسون الفيلسوف الفرنسي استشهد به املؤلف أيضًا يف ص     
كلما تقدم ... وتكدس املاضي فوق املاضي  ل ويتورمـر هو التقدم املستمر للماضي الذي ينهش املستقبمكان أخرى ... فالعم

يستمر دون تراخ . ويف احلقيقة أن املاضي حيفظ نفسه آليا ومن احملتمل أن يتبعنا بكليته يف كل حلظة ... وال شك يف أننا نفكر 
 بيد أننا نرغب ونصمم ونعمل بكل ماضينا مبا يف ذلك امليل األصلي لروحنا .". بقسم صغري فقط من ماضينا . 

ويعقب املؤلف على كالم برغسون فيقول يف الصفحة نفسها : " إننا اتريخ ... وطول هذا التاريخ ، يعرب عن غىن حياتنا      
الداخلية أكثر مما يعرب عنه عدد سنوات حياتنا. وحنن نشعر بشكل غامض أننا لسنا اليوم مثلما كنا ابألمس . إذ يبدو كأن 

  أنه ال يوجد بني هذه التغيريات ما هو دقيق أو مستمر إىل درجة كافية حبيث ميكن قياسه .".األ�م تطري بسرعة أكثر فأكثر. إال

مما سبق يتبني لنا أن االنسان حيتفظ بوحدته ال يف فرتة معينة اثبتة بل عرب حياته كلها. إنه حيس هبذه الوحدة مهما تغري يف      
 أعماق ذاته. مظهره اخلارجي رغم إحساسه بوجود تطورات نفسية يف 

هذه الوحدة املستمدة تتمثل يف حركة أعضائه من �حية ويف تتابع مشاعره وإحساساته من �حية أخرى. ويف كلتا احلركتني تربز 
 حقيقة الزمن الداخلي عنده. 
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 الوظائف التنسيقية 

هل يعلم الكثريون أبن العمر مشروط بوظائف التنسيق يف داخل اجلسم البشري ؟ وهل يعلمون أن التكيف مع األحداث      
والوقائع يف كل عضو من األعضاء هو الذي يرمز إىل وجود الوظائف التنسيقية ؟ وهل يعلمون أن عملية التنسيق هذه جيب أن 

 ناعة يف اجلسم ضد كل األخطار ؟ تواجه كل تغيري وكل طارىء حبيث ختلق امل

وهل يعلمون أخريًا أبن احلضارة احلديثة مبا حققته من التغيريات العنيفة يف نظام العيش يف التنقل وطبيعة السكن والعمل      
معها ابستمرار  سؤولياهتا اليت حتتفظة الوظائف التنسيقية على النهوض مبواألغذية والتعليم وغريها قد أحدثت عجزاً ظاهراً يف قدر 

 احلياة ؟

 كل هذه األسئلة جيد القارىء اجاابت واضحة عنها يف الفصل السادس من الكتاب حتت عنوان " الوظائف التنسيقية .".       

 الفرد وإعادة صياغته 

جتماعية أو كيف نظر الدكتور الكسيس كاريل إىل الفرد؟ ما هي حقيقة الدور الذي يقوم به ؟ وما عالقته ابلبيئة اإل      
عداد الذي يتيح له فرصة ممارسته حلياة قوية سعيدة ؟ وإذا مل تمع احلديث يف بناء هذا الفرد وإعداده اإلة ؟ هل جنح اجملالطبيعي

 ينجح فما الذي جيب أن يفعله العلم املعاصر ؟ 

 جييب املؤلف عن هذه التساؤالت بتقرير الوقائع واملالحظات التالية : 

 وعادات احلياة والتفكري. ) االنسان نتيجة الوراثة والبيئة  ١

 اليت خلقتها التكنولوجيا. ) إنه عاجز عن تكييف نفسه مع البيئة  ٢

 ) مصريه هو االحنالل فيما استمرت هذه البيئة بظروفها القائمة.  ٣

 ) حنن مسؤولون عن هذا املصري ال امليكانيكا وال العلم.  ٤

 عاصر نقض القوانني الطبيعية فاستحق العقوبة احلتمية. ) اإلنسان امل ٥
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 ) إن مبادىء الدين العلمي واآلداب الصناعية سقطت حتت وطأة غزو احلقيقة البيولوجية.  ٦

يقاً متخصصاً فاجراً غبياً غري ) احلضارة آخذة يف اال�يار ألن علوم اجلماد قادتنا إىل ميادين ليست لنا ، فاصبح الفرد هبا ض ٧
 قادر على التحكم يف نفسه ويف مؤسساته. 

 ) هناك أمل يف بعث قوة األجداد وجرأهتم يف إرادة اإلنسان العصري أخل ... ٨

يب عن هذا السؤال البعث؟ وجيويتساءل املؤلف بعد ذلك قائالً : ترى هل ما يزال هذا االنسان قادراً على حتقيق مثل هذا      
 اليت يعتربها املؤلف ضرورية التحقيق . إ�ا :  يف فصل أخري وطويل بعنوان " إعادة صياغة االنسان " . خالصته املطالب التالية 

 ) ضرورة تغيري مظهر� العقلي حبيث نتخلص من تفوق الكم على النوع واملادة على الروح . ١

 ائج اليت مت احلصول عليها يف كل العلوم االنسانية. ) اعداد  نوع من العلماء قادر على استيعاب أحدث النت ٢

كيان اجملتمع عليها  من مذاهب احلضارة الصناعية واملبادىء اليت يرتكز ) انشاء معاهد جديدة قادرة على حترير اإلنسان  ٣
 العصري. 

) جيب تكوين ثقافة بغري راحة ومجال بغري ترف واآلت بغري مصانع مستعبدة لإلنسان وعلم بغري عبادة للمادة ... وهذه كلها  ٤
 تعيد إىل االنسان ذكاءه واحساسه األديب وحيويته. 

ليت يتخيلها إلنسان خمتلف فئات اجملتمع وينتهي إىل تقرير الصورة ايف وحياول املؤلف بعد أن يكشف عن مواطن الضعف      
" فالعدو فوق  ٣٤٤ة ومواجهة اهلزمية والنصر يقول يف ص ـتوى املسؤوليـى مسـاع إلـاملستقبل القادر على حتمل املتاعب واالرتف

أرض خشنة ، وتسلق اجلبال ، واملصارعة ، والسباحة والعمل يف الغاابت واحلقول ، والتعرض لتقلبات الطقس ، واملسؤولية 
 بكرة ، وقسوة احلياة بصفة عامة تؤدي إىل تناسق العضالت والعظام واألعضاء والشعور .".األدبية امل

 وبعد أن يقرر سلسلة من الوقائع واملالحظات يعلن يف الفقرة األخرية من الصفحة األخرية ما يلي :      
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قوة " ألول مرة يف اتريخ اإلنسانية ، تستطيع حضارة متداعية أن متيز أسباب احنالهلا ، وألول مرة جتد مثل هذه احلضارة      
العلم اهلائلة حتت تصرفها ... ترى هل ستستخدم هذه املعرفة  وتلك القوة ؟ إ�ا أملنا الوحيد يف القرار من املصري املشرتك جلميع 

 ظمى ... إن مصري� بني أيدينا ... فيجب أن نسري قدما يف الطريق اجلديد .". حضارات املاضي الع

 

 هل جنح املؤلف يف التشخيص ووصف الدواء ؟ 

الواقع أن احلقائق اليت سجلها املؤلف يف كتابه " اإلنسان ذلك اجملهول "، هي من األصالة والقوة حبيث أ�ا تفرض علينا      
يف  نقرر بعض املالحظات اخلاصة مبنهجهفيها من الوضوح والواقعية . ولكن  هذا كله ال مينعنا من أن إعادة النظر فيها وتدبرما 

 عرض املوضوع ومناقشته . 

 .  ) أعلن املؤلف أن املنهج العلمي حىت اليوم قد فشل يف فهم اإلنسان وابلتايل يف إنقاذه ١

 ت اليت يقدمها لتحرير اإلنسان من املخاطر �بعة من املنهج العلمي نفسه. ) اإلقرتاحا ٢

) إنه ابلرغم من اهتمامه ابجلوانب األخالقية واألدبية واعتباره إ�ها ذات أمهية أساسية جيهل املصدر األساسي للوعي  ٣
 واألديب الذي مل يعرتف به العلم الغريب وهو الدين . األخالقي 

يس كاريل للجانب الديين �بع من فشل الكنيسة الغربية يف مواجهة أخالقيات احلضارة اجلديدة واستيعاب ) إمهال الكس ٤
 مشكالهتا االنسانية . 

) إننا ابلرغم من موافقتنا على جوانب التشخيص يف كتابه واستفادتنا البالغة من الوقائع العلمية اليت أوردها ما نزال نؤمن أبن  ٥
الذي حيقق بنموه التوازن يف احلياة اإلنسانية مع النمو العلمي املادي يف حاجة إىل االسالم الذي هو وحده من احلس األخالقي 

قوانينها الطبيعية امليدان األساسي ملسرية الوعي الديين . وقد أعلن عن جوهره هذا  دون كل األد�ن قد اعترب حركة احلياة يف ضوء
 كيداً لقوانني الطبيعة واحلياة .وآدابه وأخالقياته تو  حني رفض الكهانة وجعل من تشريعاته

 


