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 املذخل:

جيتمذذذي وم ذذذه  شمقذذذوإن إّا اًمؼم ذذذًا اعمتوًمذذذل  ذذذو مذذذًإذا أظمذذذ نً سمًًمقًقمذذذدة اًمتذذذي 

ًًن إصمْذذًت ظمقذذه نق طذذه وإسمقذذًإ اًمذذراي مذذراا ، اًمتذذدًم ل قمذذغم دذذاٍ ا ّدقمذذً أ ، وصمًن ذذ

سمًٕؾمذذًس ، ٓ يّذذ ى اعمقًسمذذل ، ومذذىّا  ذذ ا اًموتذذًب يثتمذذي إمم صمذذًه إمذذرين ، وم ذذو 

ًً ًمةا ذذذذِ اًم  وشم ذذذذٍ  مْذذذذً ة  صمْذذذذًت طمقًن ذذذذٍ اًمذذذذدين ، وٓ دمذذذذد وم ذذذذه قمرَذذذذ

، مذذً فذذدي إًم ذذه ىمذذد شمةّوذذ  ذم قمثوانذذه،  اهللواًمو م ذذٍ أو اًمسةّذذس ٍ  صمْذذًت وضمذذود 

 ونط ه  ثً سمص غٍ اًمّواإ ن  ل اًمدين أد ل وا ياما سمً ًمه ومقري؟! 

 ومذذرع شمصذذوره 
ٍ
ًً ًمقذذًنوا ن اعوذذم قمذذغم ت  ، شمقذذرح أؾمذذفةٍ ومرقم ذذٍ ، مذذً وـمْقذذ

؟! شمةذذذذ إذا "ا ًمذذذه  "ومذذذً اًمذذذدين؟ ومذذذً اًمسقذذذري؟ وأي مس ذذذو  ًمذذذذ  ؟إدذذذًًمٍ

ن مذذً اًمذذ ي ي ذذًرض أـمروطمذذٍ إدذذًًمٍ واًمسقريذذٍ  مسذذردات اًمّذذواإ إدذذكم ، صمذذمّ 

؟! ومذذذً ـمْ  ذذذٍ ا ؿمذذذوًًم ًت واًمسرَذذذ ًت اعمقروطمذذذٍ طمذذذوإ ا يذذذاما سمذذذًهلل ون ذذذهة 

 اًمدين من نًطم ٍ ؟! 

 م مٍ اعمدظمل سممًّئةه إرسم ٍ ،  ي ا ضمًسمٍ واًمتوَ ح ن

 اعمّهًمٍ إومم ن ومرز ا ؿموًًم ًت وشمصث س ً ن

إمجذذًًٓ ، ه ، نسرز ذذً و ن ذذّري  ذذً طمذذوإ اًمذذدين وا ًمذذ ٍ ضموانذذٌ إؿمذذوًًم ٍصمّمذذ

 قمغم اًمثاو أيت ن

 ذ مً أؾمًس اًمدين ومً أدةه ويم ف سمدأ ؟! 1

يذذروما اًم ديث ذذوا إا ذذٍ اًمذذدين وأّا مصذذدره اًمغ ذذٌ وأّنذذه موذذوا أدذذ ل ذم 
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 ا نًّا ويردوا شموويثه إمم إرض وا نًّا واًمقْ  ٍ-

 ذ يم ف سمدأ إياما ا نًّا سمً ًمه؟!2

يذذٍ ا يذذاما سمذذًهلل ويذذروما أّنذذه مغذذروس ذم أقمذذام  اًمذذثس  يثذذًىما ا عذذًد ومقر

اًمْنمذذيٍ وضمذذن  مذذن ومقذذرة ا نّذذًا ، ويقةذذٌ مقوًمذذٍ اًمذذدينن ا ًمذذه ظمذذًًم  ا نّذذًا، 

 إمم ن ا نًّا ظمًًم  ا ًمه! 

وومذذذ ام هذذذ   ذذذًذين ادذذذًنْلم ن ىمذذذد يوَذذذ ًا ذم ؾمذذذ ً  واطمذذذد ، يمذذذام دذذذثي 

ر اًمذذدين وذيمذذر :ّذذٍ ن دذذًطمٌ ىمصذذٍ اعطذذًرة مذذشُ   ن أؿمذذًر ذم اًم ثذذواا إمم مصذذًد

عمّذذً  ع سمًًمْاذذُ قمث ذذً و[  اًمروطمًن ذذٍ –اًمذذثس   ,إطمذذ    ,اًمد  ذذٍ  ,]اخلذذوي 

أوإ أم ذذذًت أاذذذٍ،  ,يمذذذام ىمذذذًإ ًمويمري ذذذ  ,شمثذذذًوإ مّذذذًًمٍ ا ًمذذذه ىمذذذًئً  ن اخلذذذوي

ًً اخلذذوي مذذن اعمذذوت-- سمًعمقًسمذذلن يسصذذل سم ذذث ام سم ذذا اًمْذذًطمشلم و يذذرى  وظمصودذذ

رطمةذذٍ اًمتذذي فم ذذر وم  ذذً أاذذٍ ذم اع ذذًة اًمديث ذذٍ اًمذذدين يمذذًا أؾمذذْ  سموشذذػم مذذن اعم"أّا 

ي ذذذود ذًمذذذذ ٓظمذذذت ي اًمث ذذذر ًمقْ  ذذذٍ اًمذذذدين ومس ومذذذه وموونًشمذذذه  ،(1)"ًمإلنّذذذًا

اًمْذذدائي يمذذدومن موشمذذًه وشموضم ذذه ضمشذذش م ناذذو نّذذًا ا وفم ذذور رًرؾمذذًت ديث ذذٍ مذذي 

 -رً ىمًًموهوهمػم ذًمذ اعمنم  

 ذ مً إدل اعمث  ي أ و ا عًد أو ا ياما ؟! 3

اعمةاذذذدوا ن مذذذً يذذذتّم إصمًْشمذذذه سمذذذ  دًم ذذذل ، ُيثسذذذى سمذذذ  دًم ذذذل ، وإّا أىمذذذوى  يقذذذوإ

دًم ذذل قمذذغم قمذذد  وضمذذود إًمذذه  ذذو قمذذد  وضمذذود دًم ذذل يشْذذَ وضمذذوده ، ومًٕدذذل  ذذو 

                                           
  -2002، دار قم   اًمدين ، اًمقْ ٍ اًمراسم ٍ ن  316ص-  اًمديثي اًمداومي ومث ه اًمدين مً  ٍ ذم سماُ ، ا نًّا دين –اًمّواح  (1) 
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 قمد  ا ياما ، وقمْئ ا صمًْت يقي قمغم اعمومن سموضمود إًمه !

 ثذذًن قمذذغم َمذذْن يقذذي اًمذذدًم ل وقمْذذئ ا صمْذذًت قمذذغم اعمذذومن سموضمذذود  نتّذذً إوإذا 

 قمغم اعمثور ؟! من أضمل   ا يمًنَ   ه اعمّهًمٍ مث   ٍ - ا ًمه أ 

ذذذ إدذذل ًمةتوطم ذذد أو ًمةت ذذدد واًموصمث ذذٍ؟! و ذذي مّذذهًمٍ ذات سم ذذد شمذذهرهي 4

ًً صمذذّم شمقذذورت قمق دشمذذه ودذذًرت شموطم ذذدًا أ  أّا اًمتوطم ذذد  ، وم ذذل سمذذدأ ا نّذذًا وصمث ذذ

 ؟أاٍ و اًمًّسم  سم د أّنه شم رض  ناراومًت آًمَ سمه إمم اًمنمك وشم دد 

ر  إوؾمذذذ  ، وي ذذذّول ذرة قمذذذغم اًم ذذذذاًمذذذوطمي واًمثْذذذوة فمذذذً رة مقتصذذذ ذذذذ إاّ 5

ًً ًمةذذذدين واًم ذذذدإ ا اذذذي ، مذذذن طم ذذذُ أّنذذذه يسقذذذد اًمتوزيذذذي اعمتّذذذًوي  ذم   ذذذ ا اذذذدي

 سم ُ اًمرؾمل وإنْ ً  ، قمغم مً ىمًًموا!

ذذذذ ذم فمذذذل اًموشذذذرة اعمسرـمذذذٍ ذم إديذذذًا  ذذذل سموؾمذذذي ا نّذذذًا اعم ذذذً  أا 6

 جيت د ذم اًمْاُ قمن اًمدين اع ؟!

 اعمّهًمٍ اًمشًن ٍن ومرَ ًت ن و  اًمدينن

ًً ًمةذذذذدين، إرض مذذذذن أىمصذذذذً ً إمم أىمصذذذذً ً شمغذذذذ   إّنثذذذذً ٓ ن ذذذذري شمهرهذذذذ

سمًٕديذذذًا ، ع ي ذذذري طمتذذذى أا إنّذذذًا سمذذذ  ديذذذن، ٓ شمثسذذذذ يمذذذل اعطذذذًرات قمذذذن 

ديذذن ، واًمّذذواإ  ثذذً ن يم ذذف واضمذذه اعمةاذذدوا  ذذ ه اعمّذذّةمٍ و ذذم يثسذذوا وضمذذود 

 ره )ا ياما سمًًمغ ٌ وا ًمه(؟!ضمو ر اًمدين وروطمه وىمقْه وحمو

ؾمذذذذثواضمه قمذذذذدة اومؽماَذذذذًت يموذذذذن شمةو صذذذذ ً  ثذذذذً سمم طم ذذذذٍ ىمواؾمذذذذم ً 

اعم ذذذؽميمٍ وارضمًقم ذذذً إمم أدذذذوإ يمة ذذذٍ وقمثذذذًوين قمًمذذذٍ مّذذذتثْقٍ مذذذن  موقم ذذذً ، 
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ونا ذذذل اًمث ذذذر ذم شمسًدذذذ ة ً ًمةسصذذذوإ اًمقًدمذذذٍ ذم اًموتذذذًبن ] اخلذذذوي، اد ذذذل 

 ، اًمرهمٍْ[- ٍواًمد  

شمذذذدظمل وم ذذذه أيمشذذذر رؤيذذذٍ واومذذذؽماض ، ومةذذذو  ويمذذذل واطمذذذد مذذذن  ذذذ ه اًم ثذذذًوين

وسماّذذذٌ مت ةق ذذذً وهمًيت ذذذً ؾمذذذث ده قمثذذذد سم ذذذان اًمرهمْذذذٍ  "اًمرهمْذذذٍ"أظمذذذ نً مذذذشً  

ٍ سموَذذذي ىمذذذوانلم ًمطذذذْ  اعم تمذذذي ، وقمثذذذد آظمذذذرين اًمرهمْذذذٍ سمتوذذذدير اًمسقذذذرا  ظم ذذذ 

، رهمْذذذٍ اًمطذذذ سً  ٓؾمذذذتامًمٍ إهمث ذذذً  ، ورؤيذذذٍ اًمشذذذورة قمذذذغم إهمث ذذذً  أو سمذذذًًم و 

، وظمًمّذذذٍن رهمْذذذٍ ـمسوًم ذذذٍ سمًعًضمذذذٍ ّذذذًا سمذذذًخلةودرى شمسؽمَذذذ ً رهمْذذذٍ ا نأظمذذذ

ًمةااميذذذٍ مذذذن ىمْذذذل إب دوم ذذذَ ٓومذذذؽماض وضمذذذود إًمذذذه و وذذذ ا ، يمذذذام ويموذذذن 

 شمصث س ً إمجًًٓ، وطمٌّ طمقة ً اًم ي شمثتمي إًم ه يمًٔيتن

َْ مذذن ظمذذ إ مراىمْذذٍ 1 ذذذ اًمث ريذذٍ آنؽمسموًموضم ذذٍ )قمةذذم ا نّذذًا( وىمذذد وَذذ 

 ر وومرينر-اعم تم ًت اًمْدائ ٍ ، شم ود ًمّْثٌ وشمًيةو

ذذذذ اًمث ريذذذٍ اًمقْ   ذذذٍن شمرضمذذذي ن ذذذهة اًمذذذدين إمم اًمقْ  ذذذٍ ، رائذذذد ً مذذذوًمر ، 2

-ًً  ويدظمل   و  أيط

ذذذذ اًمث ريذذذٍ آضمتامقم ذذذٍ ن شمذذذرده ًم وامذذذل اضمتامقم ذذذٍ ، يثطذذذوي ات ذذذً قمذذذغم مذذذً 3

 سم ث م من اظمت ي يمٌل منن مًريم  ودوريمًيم ويمونَ -

ا شمذذذو م ًمتاق ذذذ  ن قمذذذؼم ا ؾمذذذقًط اقمتذذذؼم ومرويذذذد ا يذذذامذذذذ اًمث ريذذذٍ اًمثسّذذذ 4ٍ

اعمذذذًجل ادامقمذذذي ًمةْنمذذذيٍ ن ذذذػم رهمْذذذٍ واًمذذذدين قمصذذذًب )طم ةذذذٍ نسّذذذ ٍ( يمّشذذذل 

  اًمقسوًمٍ سمودس ً اعمًجل اًمسردي ًمةثوع ا نًّه - 
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اًمذذذدين قمًـمستذذذًا ن اخلذذذوي مذذذن  وشمقذذذوإن يقذذذف ورا  ذذذذ اًمث ريذذذٍ اًم ًـمس ذذذٍن5

ّذذًا ، مهذذً مذذً يوذذّوا اعم تقذذد اًمذذديثي واقمتْذذًر ا ناعمذذوت، واًمقمذذي سمذذًخلةود سم ذذده

 زوج شمريم ْي من مًدة وروح -

 اعمّهًمٍ اًمشًًمشٍن  شموَ ح مسً  م اًموةامت اعمستًطم ٍ ن

 وقممدُُتً صم صمٍن

ذذذذ اًمذذذدين ن ن ذذذرًا ًمةم ذذذو ت اًمتذذذي شمواضمذذذه اًمًْطمذذذُ ذم دذذذ ًهمٍ شم ريذذذف 1

دمذذذذًوزت اعم ذذذذًه آدذذذذق طم ٍ ًمذذذذه ذم اًمدراؾمذذذذًت وقمثذذذذد اعمسوذذذذرين ًمةذذذذدين، 

ًً ذاًم  ذذ ًت  ذذي دذذ وسمٍ شمذذوومر اًمت ريذذف قمذذغم ، واطمذذدة مذذن أ ذذّم اًمتاذذديرين شم ريسذذ

ًً ، فمذذذّن شمذذذًيةور مذذذشً  شم ريذذذف اًمذذذدين  ًً مًن ذذذ  ـمذذذه اعمثققذذذي، سمذذذها يوذذذوا ضمًم ذذذ

دائ ذذذٍ اًمتذذذي شم تقذذذد سموًئثذذذًت سمذذذً ياما سموذذذًئن أقمذذذغم ، ؾمذذذُ ورج أديذذذًا اًم ذذذ وب اًمْ

إّنثذذً ًمذذو درنذذً ذم ومةذذذ شمةذذذ اًمت ريسذذًت وطمّذذٌ ، ومذذام يذذرو  ًمثذذً مث ذذً روطم ذذٍ، و

ًمذذذدين  ذذذو مذذذنيِ شم ذذذريسلمن ي ذذذود إوإ ًمذذذدوريمًيم ونذذذراه إىمذذذرب ًمتودذذذ ف ا

اًمقذذًئم قمذذغم اًمسصذذل سمذذلم قمذذًعملمن مقذذّدس وهمذذػم مقذذدس، م تذذؼمًا ذًمذذذ أؾمذذًس يمذذل 

ديذذن وًمذذو َذذممثً إًم ذذه شم ريذذف ومذذرو ن مذذ  ٌ ًمةسوذذر واًم مذذل --- ي قذذي اًمسذذرد 

ًً ًمة ْذذذًدة، أموثثذذذً شم ريذذذف اًمذذذدين سمهّنذذذه قمق ذذذدة وقممذذذل،  إـمذذذًرًا ًمةتوضم ذذذه وموَذذذوقم

 رؤيذذٍ يمون ذذذٍ شمثقذذوي دذذدور  ذذذ ا اًم ذذًع )اًمذذذدن ً( قمذذن ومًقمذذذل شمقذذو  قمق دشمذذه قمذذذغم

همًيذذذٍ ذم )=قمةذذذٍ ومًقمة ذذذٍ( وقمذذذًع مقذذذدس، ويممذذذ  ٌ ًمة مذذذل يثقةذذذ  مذذذن وضمذذذود 

 -  (اع ًة )=اًم ةٍ اًمغًئ ٍ
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ًً واطمذذدًا ًمذذ   "اهلل  "ذذذ ا ًمذذه ، أو يمةمذذٍ 2 ن قمثذذد اعموطمذذدين يقذذّد  سمودذذسه إاذذ

ن اعمذذًدة واًمنمذذًا ، واًمذذدائم ًموضمذذوده ويمامًمذذه طمذذٌد حمذذدوٌد ، ظمذذًًم  اًموذذوا اعمثذذنه قمذذ

إسمذذدي اًمذذ ي ٓ يسثذذى وٓ يتغذذػم، إّا مس ومثذذً  ذذ ا ًمةوةمذذٍ واَذذٌح ومقْذذوٌإ مذذن 

اهلل يمةمذذذٍ شمذذذدإ قمذذذغم  "طم ذذذُ اًمتصذذذور طمتذذذى ًمذذذدى أؿمذذذ ر مةاذذذد ذم اًم ذذذًع اًم ذذذو ، 

وسمذذ  ؿمذذذ ومذذىّا اعذذديُ قمذذن  (1)يقذذوإ دويمثذذن "ظمذذًًم  مذذن قمذذًع مذذً ورا  اًمقْ  ذذٍ 

 عذذًد وسمذذًًم و  ، وإذا ومً عذذًد  ذذو ن يمذذل موىمذذف ا ًمذذه يّذذتدقمي اعذذديُ قمذذن ا

ًً أ  م ةثذذً نّذذْ ً أ  مقةقذذً  أو مذذ  ٌ يثسذذي وضمذذود اهلل ؾمذذوا  أيمذذًا  ذذ ا اًمثسذذي َذذمث 

 -(2)ؾمةْ ً أ  إجيًسم ً

ي دوا ا ؿمذذذًرة ًمة ذذذدإ اًمذذذ ي يةذذذف اًمْوذيذذذٍ ّّٕنذذذً ٓ دم ذذذر ذٓ يّذذذي اعمطذذذ

ًً سمقذذدر مذذً  ذذي ومةّذذسٍ سمىيامّنذذً سموضمذذود اهلل ، مذذن صمذذّم ذ ذذٌ رأي إمم أّّنذذً ًم ّذذَ د يثذذ

أظم ىم ذذٍ ، وآظمذذر اؾمت ذذ د  ذذً واؾمذذتثتِ مث ذذًن أّا اًمذذدين ٓ يتقةذذٌ ا يذذاما سمىًمذذه ،  

 "وذم  ذذ ا إظمذذػم يث ذذر سم ذذٌا وقمذذغم إصمذذر ودذذف اًمْوذيذذوا ًمةثػمومًنذذً سمهّّنذذً مذذشً  

دائمذذٍ أسمديذذٍ صمًسمتذذٍ ٓ شمسثذذى وٓ شمتاذذرك وٓ زمذذن اذذً ، سمذذ  مذذوت ، همذذػم موًمذذودة ، 

ًً ضمذذدًا مذذن مس ذذو  اهلل سمم ثذذذى  "متغذذػمة -- همذذػم متاوًمذذٍ وٓ يذذرى أّّنذذً شمقذذف ىمريْذذ

وادذذذدإ   (3)إًمو  ذذذٍ ، ذًمذذذذ اعمس ذذذو  اًمذذذ ي ي  ذذذر ذم إدسم ذذذًت اًمصذذذووم ٍ يمًومذذذٍ

ـمويذذل  ثذذً ، ًمذذ ا أظمذذتم  ذذ ه اًمثققذذٍ سمم طم ذذٍ أ ذذم شمتطذذمن ا ؿمذذًرة ًم ذذد  إموًن ذذٍ 

                                           
ً  اًمْغدادي-15و م ا ًمه ص ,دويمثن  (1) ّّ  ، شمرمجٍن سم

   -1988، م  د ا نام  اًم ريب، اًمقْ ٍ إوممن 168ص  2اعموؾموقمٍ اًمسةّس ٍ اًم رسم ٍ ، ج (2)

   -2007ًمشًًمشٍن ، شم ريٌن ؾم د رؾمتم، دار ادّور، اًمقْ ٍ ا186، ص اًم ًع أديًا  – وؾمتن ؾمم ُ (3)
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ن سموذذذل شمهيم ذذذد اًمت ريذذذف اعق قذذذي وا طمًـمذذذٍ اًمتًمذذذٍ سمذذذًًموضمود اًم متثذذذً ي هلل ، ًموذذذ

رورة نس ذذه ، و مذذن ذي سمًًمطذذذمذذً ن  ذذن قمذذن وم ذذم طمق قتذذه و اًمت ْذذػم قمث ذذً ٓ يقتطذذ

 ًً يْثذذي ظمذذ ي ذًمذذذ سمًًمتهيم ذذد ع  ّذذٌ طمّذذًب ن ريذذٍ اًموذذم مذذشً  ، وؾمذذث ود ٓطمقذذ

! وشم ْذذػمًا  "مذذن ي تقذذد أّنذذه يس ذذم ن ريذذٍ اًموذذم وم ذذو ٓ يس ذذم ن ريذذٍ اًموذذم"ًمةقذذوإ ن 

ن  يمّةذذذام مّ نُهذذذوه سمهو ذذذًِمُوم ذم أد   م ًن ذذذه قمذذذن  ذذذ ه اعق قذذذٍ ٓ أسمةذذذ  مذذذن اًمقذذذوإ 

ر شمتذذو ُم أّا هلل شم ذذًمم خمةذذوٌ  مصذذثوٌع مذذشُةوم مذذردوٌد إًمذذ وم ، وًم ذذّل اًمثمذذَل اًمصذذغً

و قمثذذذه ًمذذذ    ذذذو اًمتذذذً  ظمْذذذًروىمريذذذٌ مثذذذهن اًمتذذذًو اًمذذذ ي يموذذذن ا (1)-- زسمذذذًن تلم

 -(2)اًمتًو ٓ ؾمْ ل إمم شم ريسه ىم  إسمدي--

 ذ اًمسقرة وإدًًمٍ ن 3 

  ًمةسقذذذرة م ثذذذى مغذذذًير عم ثً ذذذً اًمةغذذذوي واًمذذذدارج ، آسمتذذذدا  واخلةذذذ  ، ًمذذذ 

وم ثذذى أّا يوذذوا ا نّذذًا مسقذذورًا قمذذغم ا يذذاما سمذذًهلل وم رومتذذه أّنذذه مذذ  أا يوضمذذد 

ا نّذذًا وم ذذه م رومذذٍ اهلل شم ذذًمم قمذذغم طمذذد قمةمذذه همذذػم اعموتّذذٌ سمًًمّذذْْ ٍ، مذذً ن ث ذذه 

 ( ن إّا 1650)شمذذذوذم ن ، ديوذذذًرت  ذذذو ويمذذذام يمتذذذٌ أسمذذذو اًمسةّذذذسٍ اعديشذذذٍسمًًمطذذذْ  

ذ ثذذي أو  ذذرد  اظمذذؽماعوٓ  ذذي  وموذذرة اهلل ـمْ   ذذٍ وم ثذذً، ع أؾمذذتمد ً مذذن اعذذواس --

 ذذ ه اًمسوذذرة وًمذذدت ووضمذذدت م ذذي مثذذ  ظمةقذذَ يمذذام وًمذذدت اًمسوذذرة اًمتذذي  و ذذم --

ي --اهلل طمذذلم ظمةقثذذي ىمذذد همذذرس ذّم  ذذ ه اًمسوذذرة ًموذذي شمغذذدو قم مذذٍ ذًمذذدّي قمذذن نسّذذ

                                           
 ًمْثًا - , ذ  1404موؾمٍّ اًموومً ، اًمقْ ٍن اًمراسم ٍ ، 193، ص 66سماًر إنوار، ج   , من طمديُ مروي قمن ا مً  اًمًْىمر  (1)

   -1995، شمرمجٍ ودراؾمٍن  ًدي اًم ةوي، دار اًموثوز إدسم ٍ، اًمقْ ٍ إوممن  88و62، صاًمتًو يمتًب  –ٓوشمّه  (2)
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 - (1)ًمةصًني مقْوقمٍ قمغم دث ه 

سمهدذذذًًمٍ اًمذذذدين، أّنذذذه وضمذذذد مذذذي ا نّذذذًا وع يثسذذذذ قمثذذذه سمذذذل اعمقصذذذود و

ريٍ ومة ذذً مذذن طم ذذُ  ذذي وسمذذ  مذذوصمرات وقموامذذل ذمغذذروس ذم أقمذذام  اًمذذثس  اًمْ ذذ

ي ا يذذذاما واًمتذذذدين ، واًمسقذذذري ذم ا نّذذذًا مذذذً  ذذذو ذظمًرضمذذذٍ اؾمذذذت داد ومقتطذذذ

ـمْ  ذذذي وم ذذذه و مذذذً يوذذذوا قمة ذذذه أوإ ظمةقذذذه ، ومذذذن خمرضمذذذًت إدذذذ ل يمذذذام مذذذن 

ًمسقذذذذذري ذم ا نّذذذذذًا ، مشذذذذذلن ان ذذذذذ اب اًمذذذذذ يمر ًم نشذذذذذى، وطمذذذذذٌ قم مذذذذذًت ا

آؾمذذذتق ع وا طمّذذذًا ًمةغذذذػم وطمذذذٌ اًمواًمذذذدين و وذذذ ا نقممذذذو  صمْوشمذذذه ذم سمثذذذي 

، و شمذذوومره ذم ا نّذذًا و ذذو ذم وَذذ ه قمذذغم اظمذذت وم م ، و دوامذذه سمذذدوام م رذاًمْ ذذ

 إوزم وطمًًمتذذه إومم ، ويذذتّم اًمتاقذذ  مثذذه سمدراؾمذذٍ أومذذراد يمشةذذوا شمةذذذ اعًًمذذٍ و ع

إىمذذذوا   ,هطذذذ وا عمذذذوصمرات وموضم ذذذًت ظمًرضم ذذذٍ سم ذذذُد ، سمًًمتاديذذذد ن إـمسذذذًإ 

 اًمْدائ ٍ-

 ذذذ ه اًمش صمذذذٍ أو إرسم ذذذٍ ، ضمذذذً  اًمسصذذذل إوإ ضمذذذً  ًم شْت ذذذً ذم اًمذذذدين ، وإذا 

 ذذ ا م ثذذى إدذذًًمٍ وم ذذه ، ذم طمذذلم ذم اًمسصذذل اًمشذذًه اؾمذذت مل )إدذذل( مقًسمذذل مذذً 

ي )اًمذذدين أدذذل ا ر ذذًب ( ويمذذام  ذذو  تذذًج إمم شمسّذذػم ودًم ذذل ، وذم اًمسصذذل اًمّذذًسم

واَذذذح مذذذن اًمّذذذ ً  ن إدذذذل سمم ثذذذى ادذذذ ر واعمثْذذذي ، واًمسصذذذوإ إظمذذذرى ضمذذذً  

 سمم ثى اعمث ه واًمٌّْ وإؾمًس ن أدل اًمدين ، اخلوي أو اد ل و و ا-

 يّوىمثً   ا ٔظمر مً نثوي سم ًنه ذم اعمدظمل ن

                                           
، مث ورات قمويداا ن يمامإ اعًج،شمرمجٍ ،(  38 ذ37)  اًمسقرشملمن  اًمشًًمُ اًمتهمل ، إومم اًمسةّسٍ ذم م تًوم نيقٍ  تشمهم –رن ه ديوًرت  (1)

   ، سمػموت-1988اًمقْ ٍ اًمراسم ٍ ن 
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 اعمّهًمٍ اًمراسم ٍ ن قمن اًموتًب وؾمواًمه-

؟ و ذذذل اًمذذذدين ذم ا نّذذذًا ن  ذذذل ا يذذذاما سمذذذًهلل ومقذذذريهسمذذذًًم ودة عمذذذً سمذذذدأنً سمذذذ

رة وم طمذذ  ذأدذذ ل أ  دظم ذذل؟!  ومذذىّا  ذذ ا اًموتذذًب سمذذام شمطذذّمثه مذذن ومصذذوإ قم ذذ

صم صمذذٍ حمًوًمذذٍ ًمإلضمًسمذذٍ، إًم ذذذ قمذذرض مذذًدة اًموتذذًب وومصذذوًمه ، قمذذغم ناذذو مذذؽماسم   

ًً ًمةس رؾمَن   ظم وم

إا يمثذذذَ شمّذذذهإ قمذذذن ضمذذذواٍب مذذذؼم ٍن قمذذذغم ذاك اًمّذذذواإ، وم ة ذذذذ سمًًمسصذذذل 

وإ ن أدذذذذًًمٍ اًمذذذذدين وومقريذذذذٍ ا يذذذذاما ، ذم اًم قذذذذل واًمتذذذذهري  واًم ةذذذذم واًمقذذذذ م إ

 إظم ىم ٍ -

ًً  "ًموذذن مذذًذا ًمذذو يمثذذَ شمذذرى  ؟! إىمذذرأ " اعموَذذوع ٓ يّذذتا  ا  ذذتام  أؾمًؾمذذ

اًمسصذذل اًمشذذًه ن إدذذلن ومرَذذ ٍ ا يذذاما أو ومرَذذ ٍ ا عذذًد ؟!  وذم مقًسمذذل نت  ذذٍ 

إّا اخلذذوي  ذذو أؾمذذًس "قذذوإن اًمسصذذل إوإ صمّمذذٍ ومرَذذ ًت  مثًىمطذذٍ ومشمذذٍ مذذن ي

!  ذذذ ا موَذذذوع اًمسصذذذل اًمشًًمذذذُ ، وآظمذذذر يذذذرى أّا اهلل  ذذذو اعم تمذذذي،  "إمذذذر يمةذذذه 

ونا ذذل مثًىم ذذته ًمةسصذذل اًمراسمذذي ، ويومذذل مذذً سم ذذده نقذذد مقوًمذذٍ أظمذذرى طم ذذُ إًمذذه 

اًمس ذذوات ، وأّا اد ذذل سمتسّذذػم اعذذوادث واًم ذذوا ر  ذذو أؾمذذًس اًمذذدين ، وطمتذذى 

 أوم ذذذواوماذذذدث أا وضمذذذدْت مقوًمذذذٍ ن اًمذذذدين  ًمذذذو يمذذذًا اهلل موضمذذذودًا ذم اًمواىمذذذي ،

ًً اًم ذذ وب ، اًمسصذذل اًمّذذًدس يواومذذ  ذم ادمةذذٍ قمذذغم  ذذ ا ، ًموذذن ، هّش ُتذذً شمهره ذذ

ًً  ذذذتوم ًمةثتذذذًئِ ، خل ْذذذًت إمذذذل واًمقتذذذل واًمذذذدمًر وا ر ذذذًب وهمػم ذذذً رذذذً  أيطذذذ

شموًّمذذد قمذذن شمقْ ذذ  اعمث ذذور اًمذذ ي أـمةذذ  شمةذذذ اعمقوًمذذٍ ، همذذن اًمسصذذل اًمّذذًسمي اًمذذردن 

أدذذل ا ر ذذًب ذم اًم ذذًع ! قمذذغم أّا أؾمذذًس مقوًمذذٍ إوم ذذوا  ذذي اًمث ذذر اًمذذدين  ذذو 
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ًً مذذذن اًم ذذذ ور سمًًمت ْ ذذذٍ ، اًمذذذ ي وضمذذذد ـمريقذذذه ًم ةذذذم اًمذذذثس   ًمةذذذدين سمودذذذسه نًسم ذذذ

ي ًم قذذوإ مذذشةام ؾمذذ هيت ذومذذهصّمرْت شمةذذذ اًمث ذذرة قمذذغم دذذًطمٌ مدرؾمذذٍ اًمتاة ذذل اًمثسّذذ

 ًيب-ذم اًمسصل اًمشًمنن ا ياما سمىًمه شمو م ًمتاق   رهمٍْ ، واًمدين مرض قمص

ًً ن أًمذذذ   إومم وسمذذذدًٓ قمذذذن دراؾمذذذٍ  ذذذ ه ا ومؽماَذذذًت ،  رسمذذام يقذذذًإ اقمؽماَذذذ

رت ذم أونذذذٍ إظمذذذػمة وشمثًمذذذَ سم ذذذول ٓومذذذَ ذشمثذذذًوإ إؿمذذذوًًم ًت ضمديذذذدة انت ذذذ

 وأصّمرت سمًًمس ل ذم اد ل اًمصًقمد من اًم ًْب ؟! 

، وٓ أّا آقمتقذذذًد سمىًمذذذه واطمذذذد ن ذذذه مذذذن آقمتقذذذًد سم اذذذٍ مت ذذذددة مذذذن ىمْ ذذذل ن 

ي يذذذو  قمذذذغم اًمتوطم ذذذد ىمْذذذل صم صمذذذٍ آٓي قمذذذً  ! أو أّا اًمذذذدين اعمّذذذتثد أدذذذل شمذذذهره

قمذذذغم اًمذذذوطمي واًمثْذذذوة ٓ وضمذذذود ًمذذذه ذم شمذذذهري  إمذذذم واًم ذذذ وب ظمذذذًرج مثققذذذٍ 

قم ًت وًمذذواز  ، وم ذذل  ذذوٓ  همذذػم م مذذلم سمًًمثّذذٍْ هلل ؟ ار  إوؾمذذ  ، اذذ ا شمذذدذاًم ذذ

 لم -ت وأين اًم دإ  ثً ؟ ! واًمسص ا إظمػماا م ث ًا  ًشملم ا ؿموًًم

 إمم  ثً شمّم اؾمت راض اًمسصوإ ، ومامذا قمن م طم  اًموتًب ؟

ذم اًمسصذذذل إوإ أصمذذذػم موَذذذوع قم ىمذذذٍ اًمذذذدين سمذذذًٕظم   و ثذذذً مثًؾمذذذٍْ 

اًمؼم ذذًا إظم ىمذذي قمذذغم وضمذذود اهلل قمثذذد ًمذذوي  ، سم ذذثام اعمةاذذ  إوإ اعم ثذذوا سمذذذ ن 

دًنذذٌ اسم ثذذواا ن)  اعمةاذذ  اًمشذذًه و ذذو شمرمجذذٍ حمذذًرة اًمؼموومّذذور سمذذوإ    وم تذذن

ي ًمإلعذذًد ( ، ًمذذه مثًؾمذذْتًا واطمذذدة شمذذرشمْ  سمًًمسصذذل اًمشذذًه نؽميم ذذً ًمقًرئذذه ، ذاًمثسّذذ

، رؾمذذٍ اًمتاة ذذل اًمثسعذذ ذم قمةذذم اًمذذثس وإظمذذرى ن ضمّرنذذً إًم  ذذً شمثذذًوإ اًمذذدين ذم مد

 ,ومًعماذذذًرة شمتثذذذًوإ  ومرَذذذ ٍ شمسٌذذذ ادًنذذذٌ اًمذذذثس  ذم ا قمذذذراض قمذذذن ا يذذذاما 

 ومرَ ٍ إب اعم  ٌ أو اًمثًىم  - 
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) عمةاذذذذ  اًمشًًمذذذذُ ن حمذذذذًرة ًم ؾمذذذذتًذ ومذذذذراس اًمّذذذذّواح سم ثذذذذواا ن وأّمذذذذً ا

وممثًؾمذذذْت ً همذذذػم ظمًوم ذذذٍ مذذذي  وصمث ذذذٍ أ  شموطم ذذذد ؟( ,ر  اًمقذذذديم ذم تقذذذدات اًم ذذذ

 إؿموًًم ٍ أدًًمٍ اًموصمث ٍ ذم اًمدين أقم ه -

ًمذذذ    ذذذ ا يمذذذل ت  ذم اًموتذذذًب ، وٓ يمذذذل ت  ذم اعمذذذدظمل ، ومشمذذذٍ ؾمذذذوآا 

طمذذوإ إديذذًا ويمشرُتذذً اًمتذذي شم ذذػم سم ذذا م ذذاما ضمذذدًا ، موَذذوع إوإ مذذث ام يذذدور 

إرىمذذذً  ًمْةوهم ذذذً أًمذذذف ، مذذذي  ذذذ ه اًموشذذذرة يم ذذذف يموذذذن ًمإلنّذذذًا اعم ذذذغوإ ذم 

ًً أا يتاقذذذ  مث ذذذً ؟ واًمّذذذواإ اًمشذذذًه ن سمًٕؾمذذذًس عمذذذًذا قمة ثذذذً  طم ًشمذذذه اعماذذذددة زمث ذذذ

ا نذذتام  ًمةذذدين ؟! وٓ ؾمذذٌْ يذذدقمو ًمتهضم ذذل إوإ ًمةوًهذذٍ وشم   ذذل ادذذواب قمذذن 

 قمتًْرات اعمث   ٍ واًمسث ٍ -اًمشًه إٓ آ
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 التيوير و اإلىتناء الذيي :

  اهللًمذذذ   اعذذذديُ  ثذذذً قمذذذن رورة وضمذذذود ديذذذن مثذذذنإ سم ذذذد إصمْذذذًت وضمذذذود 

ًمثذذؼم ن ومذذن ظمذذ إ اًمذذوقمي ا نّذذًه وطمًضمتذذه ًمةث ذذً  ونسذذي اًم ْش ذذٍ قمذذن اخلذذًًم  

ر ر سمذذل قمذذاّم يم ذذن اعمتذذدين قمذذن همذذػمه وذم مرطمةذذٍ ؾمذذًسمقٍ و أيمشذذذقمذذغم إنذذناإ ديذذن ًمةْ ذذ

ًً ،  ذذي اعماذذددات واًمسذذرو  سمذذلم اخل ذذًرين ن ا نذذتام  اًمذذديثي واًمذذ  إنذذتام  ،  قممومذذ

ًً ن مذذذً يمّ ذذذن اعمثتمذذذي ًمذذذدين ويسذذذؽم  سمذذذه قمذذذن اعمذذذًدي وهمذذذػم  وسم ذذذول أيمشذذذر وَذذذوطم

ًً ن ذم اعمذذث ِ  اعمثتمذذي ، إذ يسؽمىمذذًا ذم اًمرؤيذذٍ واديذذد اًمّذذةوك اعمتثًؾمذذٌ م  ذذً وصمًًمشذذ

يمذذل واطمذذدة مذذن  ذذ ه إسم ذذًد واًمسذذوار   واًموضم ذذٍ ، ومذذ ام يذذكم يمةمذذٍ مقتطذذٍْ قمذذن

 اًمش صمٍ  ن

 ذ  ذم اديد اًمرؤيٍ ن1

قمذذغم أؾمذذًس اًمشثًئ ذذٍ اعذذً ة ًمةرؤيذذٍ واًمث ذذرة اًم ذذًمةٍ ًمةوضمذذود يمةذذه ذ إا ذذٍ 

ر ىمّذذملم ذ وقمذذغم ناذذو يذذهيت شمسصذذ ةه ذوهمذذػم إا ذذٍ أو مًديذذٍ وهمذذػم مًديذذٍ ، يثقّذذم اًمْ ذذ

ّنًيذذٍ وظمةذذ  آنّذذًا ًمغًيذذٍ ذذذ ىمّذذٌم يذذومن سموذذًًم  ًمة ذذًع وًمإلنّذذًا ، وَذذي ًمةوذذوا 

ًً مذذن صمذذ ث  طمذذدد ًمذذه ـمريذذ  اًمودذذوإ إًم  ذذً ، مذذن صمذذّم شمت ذذول اًمرؤيذذٍ اًمديث ذذٍ قممومذذ

رومذذذٍ اهلل يم ذذذواب قمذذذن ؾمذذذواإ ن مذذذن ىمطذذذًيً يمذذذؼمى ، دم ذذذٌ قمذذذن صم صمذذذٍ اؾمذذذفةٍ ن م 

؟ وم رومذذٍ اعم ذذًد يم ذذواب قمذذن ؾمذذواإ ن إمم أيذذن؟ واًمذذوطمي ضمواسمذذً قمذذن ؾمذذواإ ن أيذذن

اًمس ذذذم و اعم ثذذذى قمذذذغم اًموذذذوا وا نّذذذًا ،  ذم أيذذذن ، و ذذذي إذ شمس ذذذل ذًمذذذذ شمطذذذسي

وسمًًمتهيم ذذد وم ثذذد اًمقّذذم اعمقًسمذذل مذذن اًمثذذًس ، ٓ م ثذذى ًموذذل  ذذ ا سمذذل ٓ م ثذذى ًموذذل 

ت  ، وممذذذي إنوذذذًر اًم ةذذذٍ اًمسًقمةذذذٍ شمثتسذذذي اًمغًيذذذٍ وسمًنتسًئ ذذذً يث ذذذد  اعم ثذذذى ذم يمذذذل 



 

17 

ت  ويصذذذًر ًم مْذذذًٓة و اًم دم ذذذٍ واًمذذذ  ايمذذذؽماث واًم ْش ذذذٍ ، وسمثسذذذ  م اًموضمذذذود 

ًً وهمًيذذذًت اعموَذذذو ، يرؾمذذذم ً يمذذذل  اقمتًْريذذذٍقمي واعق قذذذي ًمةغًيذذذٍ وَذذذ وا أ ذذذداوم

إنّذذًا ًمثسّذذه ،  ذذ ا سمذذديل قمذذن اًمغًيذذٍ اًمواىم  ذذٍ ، ًموذذن مذذًذا قمذذن مْذذدأ اًم ذذًع وقمةتذذه 

سمودذذسه طمذذ ف وشمسّذذػمًا ًمةوضمذذود ؟! ًمقذذد سمقذذي ًمغذذنًا يمذذام يذذو  أ ذذّم وم نيذذًئي ذم اًمقذذرا 

عمقةذذ  ًمةقْ  ذذٍ ، وذًمذذذ ٕنذذه ذم اًم ةذذم اًمقْ  ذذي ٓ يّذذتق ي طمذذل اًمةغذذن ا "اعمذذًجل ن 

اًمتاة ذذل إظمذذػم نوذذوا ناذذن أنسّذذثً ضمذذن  مذذن اًمقْ  ذذٍ ،وسمًًمتذذًزم ضمذذن  مذذن اًمةغذذن 

شمةذذذ إذا نْذذ ة قمذذًسمرة  ( ، 1947يقذذوإ مذذًيم  سم نذذذ )تن "اًمذذ ي ناذذًوإ طمةذذه 

اًمرؤيذذذٍ اًموون ذذذٍ ًمةوضمذذذود واًم ذذذًع ، ذم اًمذذذدين واديذذذدًا ذم اعمث ذذذور ا ؾمذذذ مي  قمذذذن

 ًً  -"اًمدينأدوإ "شموازفً هًم

 ذ ذم اديد اًمّةوك ن2

شمتوذذوا أظمذذ   اًمسذذرد وؾمذذةويمه رذذً يذذومن سمذذه ، وشمثْثذذي قمذذغم اديذذد اعمث ذذور 

ًمةوضمذذود ، ذم اًمثققذذٍ اًمّذذًًمسٍ يمذذًا اعمذذدار قمذذاّم يذذومن سمذذه ا نّذذًا مذذن مث ذذور ورؤيذذٍ 

يمون ذذذٍ ، أّمذذذً أا ومّ ذذذام يثذذذتِ قمث ذذذً ويؽمشمذذذٌ قمة  ذذذً مذذذن ؾمذذذةوك وأوم ذذذًإ ، سموةمذذذٍ 

   قمذذذن وم ذذذم ا نّذذذًا وشمسّذذذػمه عمذذذً  ذذذو يمذذذًئن ورؤيتذذذه أظمذذذرى ،  ثذذذًك يمذذذًا اًموذذذ

ًمةوضمذذود ، أّمذذً  ثذذً ومذذام يثْغذذي أا يوذذوا قمة ذذه ا نّذذًا ذم ؾمذذةويمه وًمةقذذ م ،  ذذ ه 

إظمذذػمة وسمذذ  ؿمذذذ ، متسرقمذذٍ قمذذن إومم ومْث ذذٍ قمة  ذذً ، إذ ٓ شمتاذذدد يمذذل اًمقذذ م 

مذذن طمذذ  وسمًـمذذل ودذذح وظمقذذه ، وظمذذػم و  ، ومذذً يثْغذذي وٓ يثْغذذي وم ةذذه ، مذذن 

شمْثذذي رؤيذذٍ وشمسّذذػم ًمةوذذوا واع ذذًة وا نّذذًا ، وقمثذذد هم ذذًب م رومذذٍ اًموضمذذود دوا 

 يذذهيتمذذن أيذذن ومذذً  ذذو يمذذًئن ، يت ؿمذذى م رومذذٍ مذذً يثْغذذي أا يوضمذذد ، وىمذذد ىم ذذل ن 
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ىمذذد  اًمّذذ   ؟! إذا يمذذًا آنّذذًا ٓ ي ةذذم مذذن أيذذن أشمذذى ؟ و ٓ إمم أيذذن يذذ  ٌ ؟!

 كم سم  )شمذذذوذم يس مثذذذً  ذذذ ا اقمتقذذذًد قمذذذًع ا ضمذذذتامع إمريوذذذي مشذذذل روسمذذذرت نذذذ

أّا اًمثذذذوام   اًمديث ذذذٍ اعّ ذذذٍ  ذذذي وطمذذذد ً اًمقذذذًدرة قمذذذغم أا دم ذذذل مذذذن   ( ن2013ن

 اعممون أا يووا ًمديثً قمًع من إؾمًس -

ًً وا نذذذتام  اًمذذذديثي سم ذذذول ظمذذذًص ىمذذذد شمث ذذذن  وإا يمثذذذَ مذذذي ا نذذذتام  قممومذذذ

ًً أو همذذػم مقًًمذذٌ سمىن ذذًٍز ، ّّٕنذذً  شم ثذذي  "اًمقة ذذل وممذذي طمًًمذذٍ اًمذذ  إنذذتام  ٓ شمث ذذن ؿمذذ ف

سمًًمثّذذٍْ إمم آنّذذًا أّنذذه دذذػمورة مّذذتمرة شمًئ ذذٍ ٓ شمثتمذذي إمم مقةذذ  ، يّذذثد إًم ذذه 

آنّذذًا نسّذذه ذم مّذذػمشمه اًم ذذًىمٍ اًمقويةذذٍ اعمذذدى، ويّذذتمد مذذن اـم ىمذذه وؿمذذموًمه 

اًم ذذوا واعمذذد واًمرؤيذذٍ اًمواَذذاٍ ًمة ذذدي، ويذذرسم  مذذن ظمذذ إ ذًمذذذ اعمقةذذ  طمريمتذذه 

دد موىم ذذذه مثذذذه وقم ىمتذذذه سمً ـمذذذًر سمذذذًًمووا، سمذذذًًموضمود يمةذذذه، سمذذذًٕزإ وإسمذذذد ، و ذذذ

اًموذذذوه اًم ذذذًمل ، ومذذذًًمتارك اًمطذذذًئي سمذذذدوا مقةذذذ  اذذذرك قم ذذذوائي ، يمري ذذذٍ ذم 

م ذذٌ اًمذذريح ، شمثس ذذل سمًًم وامذذل مذذن طمواذذً وٓ نذذوصمر وم  ذذً ، ومذذً مذذن اسمذذداع وقمقذذً  

ذم مّذذػمة آنّذذًا اًموذذؼمى قمذذغم مذذر اًمتذذًري  إٓ و ذذو مذذرشمْ  سمًٓؾمذذتثًد إمم مقةذذ  

 -(1) " ًدي وآًمتاً  م ه ذم ؾمػم

 ذ اديد اعمث ِ واًموضم ٍ )اادي( -3

اًم  ىمذذٍ سمذذلم  ذذ ه اًمثققذذٍ مذذي مذذً ؾمذذةف همث ذذٍ قمذذن اًمْ ذذًا ، ًموذذن اًمذذرسم  سمذذلم 

اعمذذث ِ وااذذدي مذذن نًطم ذذٍ ودذذةٍ ذًمذذذ يمهطمذذد اًمتاميذذنات واًمسذذوار  سمذذلم ا نذذتام  

                                           
 - اًمث ف –، مقْ ٍ أداب  583اًمستًوى اًمواَاٍ ، ص ,حممد سمًىمر اًمصدر (1)
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اًمذذذديثي وقمدمذذذه  ذذذو اعم ذذذم  ثذذذً ، وسمًظمتصذذذًر ن اًم  ىمذذذٍ  ثذذذً شمًْدًم ذذذٍ سمذذذلم اًمقريذذذ  

، اعمذذذذث ِ واًموضم ذذذذٍ ، ومًعمًديذذذذٍ وسمؽميم ن ذذذذً وشمهيم ذذذذد ً قمذذذذغم طم وان ذذذذٍ  واًمودذذذذوإ

ا نّذذًا ومذذً جيمذذي سم ذذث ام ، اذذّوإ م  ذذً ؾمذذواإ آنّذذًا مذذن عمذذًذا ي ذذ ا ؟ امم يم ذذف 

 ذذدي وضمذذوده واًمغذذرض مذذن طم ًشمذذه سمّذذْل ووؾمذذًئل اع ذذًة ،  واؾمذذتْدًمَي ذذ ا؟ 

 ًً اًمنمثذذذي )اًمذذذدن ً( سمذذذهّا ا نّذذذًا ٓ   ذذذً إٓ ذم  ذذذ ا اعمققذذذي  اقمتقذذذدتوم ّّنذذذً ؾمذذذةس

واعموذذذًه )إرض( وأّا  ذذذ ا  ذذذو يمذذذل ت  وم ذذذغم ا نّذذذًا أا ي ذذذ ا وومقذذذ  ! ، 

قمذذذغم مذذذً  ذذذو ُم ذذذؽمك سمذذذلم ًموذذذن ذم اعمقًسمذذذل ، وذم اًموىمذذذَ اًمذذذ ي شمويمذذذد وم ذذذه دائذذذاًم 

ومذذن صمذذّم اًمذذدين  ذذدد  (1) "اع ذذواا وا نّذذذًا- يويمذذد اًمذذدين قمذذغم مذذً ُيسذذّر  سم ذذث ام 

 نّذذذًن ٍ ، وه  ذذذدًا ًمتاديذذذد ً ، ن ذذذػم ًمش صمذذذٍ ًمةا ذذذًة ااًموضم ذذذٍ ويشْذذذَ اادوم ذذذٍ 

اًم ذذذًع سمودذذذسه وم ذذذً  ،  ذذذدي  ضموانذذذٌ ذم مّذذذهًمٍ اادوم ذذذٍ واًمغًيذذذٍ واًمقصذذذد ذم

، سمم ثذذى ّنًيذذٍ اًمس ذذل وآظمذذر مذذً يثت ذذي إًم ذذه ، و ذذ ا اعم ثذذى ًم ّذذَ اادوم ذذٍ اًمس ذذل

مّذذهًمٍ ضمدًم ذذٍ ، ومقذذد يشْذذَ ًمةوذذوا اًمث ًيذذٍ يمذذام اًمْدايذذٍ ، و ذذدي اًمسًقمذذل ن سمم ثذذى 

ًً ذم طمذذ  اهللاومي اًمتذذي شمومذذن ورا  وم ةذذه ، و ذذ ه همذذػم مقاًمذذدو ، روطمذذٍ سمذذل سمًـمةذذٍ ديث ذذ

وإّنذذام مذذً يشْتذذه اًمذذدين ويثوذذره همذذػمه  ذذو ىمصذذديٍ اًمسًقمذذل اًمتذذي يذذدإ قمة  ذذً وم ةذذه ، 

ًً اادي من ظمة  آنًّا  قمغم اًمثاو اًم ي مّر سم ًنه - وأيط

 ذذكم سم ذذ ًر وسمًًمث ًيذذٍ ، مذذً يةذذن  ذم اديذذد اعموىمذذف ، ًمذذ   أيمشذذر مذذن إظمذذ  اًمس

سمًًم ذذذذ ًقمٍ ذم اؾمذذذذتودا   واًمتمتذذذذيادذذذذرأة قمذذذذغم اعم رومذذذذٍ ،  "ر اًمتثذذذذوير ن ذقمصذذذذ

                                           
 -  1994ن إومم اًمقْ ٍ ، سمػموت –، ط ن موؾمٍّ اًم ةم اعديُ  80، ص  آؾم   سملم اًمنم  واًمغرب ,قمكم قمنت سم  ووم تا  (1)
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ًً  (1)"اًم قذذذل ّْذذذه قمة ذذذه وم ةّذذذوي م ذذذً  ن اتذذذًج إيامنذذذ ًموذذذن قمة ذذذذ أا شم ذذذري مذذذً ن

أقممذذى ًمتذذومن أّا يمذذل ت  ضمذذً  مذذن ٓ ت  ، ًموثذذذ اتذذًج قمقذذً  ووموذذرًا ًمتذذومن 

  ( -1937ن)وًمد سمهّا يمل ت  ضمً  من ا ًمه - سم ؽم يمريسَ 

 

 

ريٍ شمةْذذذذي طمًضمذذذذًُتم ذ ذذذذل سممقذذذذدور أطمذذذذد شمقذذذذديم وؾمذذذذًئل قم  مذذذذٍ ًمةْ ذذذذ

 اعم تًوم نيق ٍ ؟! 

 آيث تًين

 

ًمقذذد ُوضِمذذدت وشموضمذذد مجًقمذذًت إنّذذًن ٍ مذذن همذذػم قمةذذوٍ  وومثذذوا وومةّذذسًت ، 

 وًموثّه ع شموضمد ىم  مجًقمٍ سمغػم ِديًنٍ - 

  ثري سمرضمّوا 

  

  

                                           
قمٍم اًمتثوير وإنوار أو قمٍم اًم قل ، ي ػم عقٍْ شمهره ٍ فم رت وم  ً طمريمًت صمقًوم ٍ واضمتامقم ٍ وومةّس ٍ ذم أورسمً شمدقمو ًم ظم   (1)

ًً شم ًنَ ،  و يمتًب قورت ، يث ر ن مقًإ ن مً اًمتثوير ؟  يامويل يمسمًًم قل يمهومطل وؾم ةٍ عم رومٍ اعق قٍ ، فم رت ذم اًمقرا اًمًّسمي قمنم وشمًًم 

   -2016، موؾمٍّ  ثداوي ، اًمقْ ٍ إومم ن  24ؾمت سن ًمو ن آنًّون ٍ ، ص
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(1) 

 

 والكيه . أصالة الذيً : يف العكل والتأريخ والعله

يذذذدور  ذذذ ا اًمسصذذذل طمذذذوإ ومقريذذذٍ اًمذذذدين وأدذذذًًمته ، قمذذذؼم أرسمذذذي وؾمذذذًئل 

 ًمإلصمًْت ن اًم قل ، اًمتهري  ، اًم ةم واًمق م إظم ىم ٍ -

 داللة العكل . –أصالة الديً 

اًمذذدين ذم ضمذذو ره ي ثذذي ا يذذاما سمذذًهلل ، ورؾمذذةه و سمذذًًم و  أظمذذر ، و ؾمذذثدرك 

 اًم قذذل سمًًمْدا ذذٍ ن ) اًم ةذذٍ اًمسًقمة ذذٍ ومقريتذذه إذا مذذً قمرومثذذً أّا صممذذٍ أدذذ ا يقذذّر  ذذام

واًم ةذذذٍ اًمغًئ ذذذٍ ( ومهذذذً ىمّذذذاما مذذذن اًمتقّذذذ م اًمرسمذذذًقمي ًمة ةذذذٍ اعم ذذذروي ، مقًسمذذذل ن 

 اًم ةٍ اعمًديٍ واًم ةٍ اًمصوريٍ -

ًً ًمةو ذذذًإ ا عذذذًدي اًمذذذ ي يقذذذرر  أوًٓ ن اًمّذذذْْ ٍ ، أو اًم ةذذذٍ اًمسًقمة ذذذٍ ، ظم ومذذذ

عمةاذذد اعم ذذً  ن ًمذذورن  وىمذذد اظمتذذًره اًمس نيذذًئي ا "اًموذذوا مذذن ٓ ت   "طمذذدوث 

ًً ًموتًسمه !   يمراوس قمثوان

يس ذذد  ذذ ا اًمقذذًنوا اًم قذذكم أْا ٓ ت   ذذدث سمذذ  ؾمذذٌْ ومًقمذذل ، وٓ وم ذذل سمذذ  

ًً قمذذن قمةذذل اعذذوادث وأؾمذذًْب اًم ذذوا ر ،  يتّذذً إ، وسمموضمْذذه قمذذلومً ا نّذذًا دومذذ

ًً ًمذذذه يذذدرك ا نّذذذًا أّا  ذذ ا اًم ذذذًع ٓ  ًً مثذذذه وشمقْ قذذ قم  م ذذً ودذذذغػم ً ، وانق ىمذذ
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 "طذذمن اًمّذذٌْ اًموذذًذم ًموضمذذوده سمذذل ًمذذه ومًقمذذل وظمذذًًم  ورائذذه و ذذ ا  ذذو م ثذذى يت

اهلل يمةمذذٍ  "دويمثذذن ن طمتذذى سمث ذذر أؿمذذ ر مةاذذد ذم اًم ذذًع ريت ذذًرد سموذذل سمّذذًـمٍ  "اهلل 

 (1) "شمدإ قمغم ظمًًم  من قمًع مً ورا  اًمقْ  ٍ 

  ( ن أطمذذذد أيمذذذؼم قمةذذذام  إنشرسموًموضم ذذذً واًمتذذذهري  1921أنذذذدرو ٓنذذذِ )شمذذذوذم ن

قمذذذغم أصمذذذر أسماًصمذذذه ذم  "إًمذذذه اًمّذذذام   "د  ديًنذذذٍ ذم اًموضمذذذود و ذذذي ديًنذذذٍ ، رأى أّا ىمذذذ

شمذذذهري  إديذذذًا وايمت ذذذًومًشمه قمذذذن اعموضمذذذود إؾمذذذمى ذم ىمًْئذذذل اؾمذذذؽماًم ً وأومريق ذذذً 

ًً سمًعمذذ  ٌ اًمتقذذوري ذم إديذذًا ، سم ذذد  وهمػممهذذً ، ضمذذً  ذًمذذذ مثذذه سم ذذد أا يمذذًا مومثذذ

 ويذذذٍ واًمقْ   ذذذٍ  ذذذ ه ىميذذذ قمذذذغم اًمسرَذذذ ًت اعمطذذذًدة يمًع ايمت ذذذًومًشمهأّنذذذه سم ذذذد 

ًً ومذذً نريذذد ىموًمذذه  ثذذً  ذذو أا ٓنذذِ ظمةذذ  إمم أّا يمذذل إنّذذًا  وؾمذذثهيت قمةذذ  ام ٓطمقذذ

وأّا  ذذ ه اًمسوذذرة يمًوم ذذٍ ًمتوذذوين اًم ق ذذدة ، ---إّا  "وموذذرة اًم ة ذذٍ  " مذذل ذم نسّذذه 

يمذذل إنّذذًا ًمديذذه وموذذرة قمذذن دذذثي إؿمذذ ً  ، إنذذه ي تقذذد ذم وضمذذود دذذًني يس ة ذذً وٓ 

يْذذًين  "رضمذذل قم ذذ م همذذػم ـمْ  ذذي  " ذذ ا اًمصذذًني  ذذو  يّذذتق ي  ذذو أا يس ة ذذً ، إاّ 

ا نّذذًا ذم ىمدرشمذذه اًمثًىمصذذٍ وقمذذد  ىمدرشمذذه قمذذغم اخلةذذ  ، وىمذذد نّذذٌ اذذ ا اًمرضمذذل 

 "اًمقذذذًدر ذ سم ًنذذذٌ ىمدرشمذذذه ذ اخلػميذذذٍ واًمق ْذذذٍ وحمْذذذٍ إـمسذذذًإ ،  ذذذ ا  ذذذو مث ذذذه 

آقمتقذذذًد اًمث ذذذري ذم ىمذذذوة أؾمذذذمى مذذذن ا نّذذذًا وآقمتقذذذًد اًم ذذذ وري سمهنذذذه  ذذذٌ 

وسمًًمتذذذذًزم ن مذذذذً أصمْتذذذذه اًم قذذذذل اًمؼم ذذذذًه سمًًمْدا ذذذذٍ دذذذذّدىمُته دمذذذذًرب  (2) "أـمسًًمذذذذه 

 وايمت ًومًت ٓنِ -

                                           
ً  اًمْغدادي - 15و م ا ًمه ص ,دويمثن  (1) ّّ  ، شمرمجٍ ن سم

 - اًمقً رة  –  ، مٍم 2008، دار اًمّ   ، اًمقْ ٍ إومم ن  186ن هة اًمدين ص   ,قمكم ؾمًمي اًمثّ ًر  (2)
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ًً ن اًم ةذذذٍ اًمغًئ ذذذٍ ، يوت ذذذس ً اًم قذذذل مذذذن وضمذذذود ىمذذذًنوا ون ذذذً   وذذذم   صمًن ذذذ

اًموذذوا وموذذل موضمذذود يوتثسذذه ن ذذً  متثًؾمذذ  ومىّنذذه وسمذذ  ؿمذذذ  وذذي وموذذرة وىمصذذدًا 

ويتذذهظمر قمثذذه مذذن طم ذذُ  ًمسًقمةذذه يّذذْ   ذذ ا اًمقصذذد وم ذذل اًمسًقمذذل مذذن طم ذذُ اًمتصذذور

( ومة ذذً ظمقذذٍ  ً اًمسًقمذذل اعمصذذثي د ذذًز )أيسذذوااًمتاقذذ  ، ظمذذ   يمذذٍ )أسمذذل( سمودذذس

وشمصذذذم م ووموذذذرة ؾمذذذًسمقٍ قمذذذغم شمصذذذث  ه واذذذً همًيذذذٍ ٓ يوتذذذٌ اذذذً اًمتاقذذذ  إٓ سم ذذذد 

وضمذذذود اد ذذذًز شمتمشذذذل ذم اًموفمذذذًئف إدائ ذذذٍ د ذذذًز أيسذذذوا يمً شمصذذذًإ وارؾمذذذًإ 

ل يطذذسي سمًًمِذذورة إمم اًم دم ذذٍ واًم ْش ذذٍ إنوذذًر  ذذ ا إدذذاًمرؾمذذًئل وناذذو ذًمذذذ ، 

م ثذذذذى ، واًم وذذذذ  دذذذذا ح ، ومذذذذً ياما  ذذذذ ا اعمْذذذذدأ اًمْذذذذدفي وإظمذذذذ   واًمذذذذ 

سممورضمًشمذذه ؾمذذ ووإ وسمذذ  أدنذذى ؿمذذذ إمم ا يذذاما سمًعمْذذدأ واًمغًيذذٍ واًمقريذذ  اعمودذذل 

 اً وؾمْ  أا ىمررنً أّا   ا  و ضمو ر اًمدين واًمنائد قمة ه ًمواز  ونتًئِ -

وضمذذود مقصذذود سمذذه اق ذذ  همًيذذٍ يمذذل ت  ذم قمذذًع اًمقْ  ذذٍ واًماًمغًئ ذذٍ شم ثذذي أّا 

، شمذذدرك ذم طمذذًٓت وىمذذد ٓ شمذذدرك سم ذذد أّا قمذذد  م رومت ذذً ٓ يّذذتدقمي نس  ذذً ، م  ثذذٍ 

ًً  تةذذف ذم شم ذذو   اًمغًيذذٍ اذذ ا اعموضمذذود أو ذاك وىمذذد يمذذًا  يمذذام أّا إن ذذًر أطم ًنذذ

ًً ومذذذوًمتػم يقذذذوإ ن ىمذذذد ٓ أومذذذن سمذذذها إنذذذوي ىمذذذد دذذذث َ ًمتوذذذوا ضمٌذذذًا مر ذذذ

ًمةث ذذًرات، وًموثذذذي مقتثذذذي سمهّنذذذً دذذذث َ ًمث ذذذم  ذذذً ، أًمذذذ   مذذذن أسم ذذذي اًمّذذذوف 

 (1)واعامىمًت أا نويمد أا اًم لم ع شمصثي ًمتٍْم وا ذا ًمتّمي واعم دة ًمت طم 

يذذذكم اعمذذذًإ واًمثّذذذً  ذم ؿمذذذ وات ا نّذذذًا رهمْتذذذه ذم اًمث ذذذًة مذذذن اًم ذذذ اب ذم 

                                           
 اعمث مذٍ ، ًمْثذًا –، شمرمجٍن اًمديمتور زيمي ن  ذٌ حمُمذود وآظمذرين ، دار اد ذل، سمذػموت  164ص 38ىمصٍ اعطًرة ج  ,وإ ديورانَ  (1)

 -   1988 , شمون  واًم ةو ، واًمشقًومٍ ًمةؽمسم ٍ اًم رسم ٍ



 

24 

ا همرينشمذذذه ادثّذذذ ٍ اًمذذذدار أظمذذذرة ومذذذىذا امذذذت ت اعم ذذذدة سمًًمق ذذذً ، وأؿمذذذْي ا نّذذذً

ًً من اًموىمَ يثٍمي وم ه إمم اهلل   -(1)وضمد متّ 

إمم  ذذ ا ي ذذود ضمذذو ر مذذً يثوذذره اًمسوذذر اعمذذًدي ، أقمثذذي نسذذي اًم ةتذذلم ن اًم ةذذٍ 

ر اًم ةذذٍ قمذذغم اعمًديذذٍ واًمصذذوريٍ ، ورومذذا أؾمذذْق ٍ اًمسوذذر ذاًمسًقمة ذذٍ واًمغًئ ذذٍ وىمصذذ

صذذ ل واًمتوَذذ ح  ذذًإ قمذذغم اعمذذًدة واًمريمذذوا إمم أّا اعمذذًدة ؾمذذًسمقٍ قمذذغم اًمسوذذر ، وًمةتس

 آظمر -

  

                                           
 - 13.166ىمصٍ اعطًرة  (1)
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 شَادات : -داللة التأريخ 

قمذذذذغم اًمت ريسذذذذًت اعمت ذذذذددة ًمإلنّذذذذًا طمّذذذذٌ شم ذذذذدد اًمسةّذذذذسًت واًم ةذذذذو  

ًً آظمذذر ن   " ا نّذذًا  ذذو يمذذًئن متذذدين "يطذذ ف اعموتصذذوا ذم شمذذًري  إديذذًا شم ريسذذ

و ذذو شم ريذذف سمذذ  ؿمذذذ ًمذذه شمطذذم ثًت وًمذذواز  ن اًمذذدين وا نّذذًا متقًرنذذًا  أوًٓ  (1)

ًً ، و ذذام نقذذ  يمْذذًر اعمذذورظملم اًمذذ ين درؾمذذوا ، وصمْ وشمذذه ذم اًمثذذوع ا نّذذًه يموذذل صمًن ذذ

يمًنذذذَ يمذذذل اًم ذذذ وب مثذذذ   "ر وأصمْتذذذوا ًمةذذذدين يمةتذذذً اًمصذذذستلم ، ًمقذذذد ذشمذذذهري  اًمْ ذذذ

و ذذذو اًمواطمذذذد  "أّا اهلل موضمذذذود  "اخلة قذذذٍ شمّذذذ ى إمم شمهيم ذذذد اعق قذذذٍ إزًم ذذذٍ و ذذذي 

د طمطذذذًرة ذم اعمذذذًجل ويْذذذدو ٓ شموضمذذذد سموذذذل شمهيم ذذذ "و   (2)"إطمذذذد --اًمسذذذرد اًمصذذذمد

أّنذذذه ٓ يموذذذن أا شموضمذذذد طمطذذذًرة ذم اعمّذذذتقْل دوا أا يوذذذوا اذذذً ديذذذن يممذذذ  ٌ 

 ًً ًمةسوذذر واًم مذذل شم ذذؽمك وم ذذه مجًقمذذٍ مذذً ، وي قذذي ًمةسذذرد إـمذذًرًا ًمةتوضم ذذه وموَذذوقم

   (3) ( 1980يمتٌ قمًع اًمثس  إعمًه إريذ ومرو  )شموذم ن "ًمة ًْدة 

 ( ذم ىمصذذذٍ 1981) شمذذذوذمن انذذذَيقذذذوإ وإ ديورر ذوقمذذذن شمذذذدين مج ذذذي اًمْ ذذذ

ًً ذوٓ يذذذناإ آقمتقذذذًد اًمقذذذديم سمذذذها اًمذذذدين فمذذذً رة شم ذذذم اًمْ ذذذ "اعطذذذًرة   ر مج  ذذذ

اقمتقذذذذًدًا ؾمذذذذة ام: و ذذذذ ه، ذم رأي اًمس ةّذذذذوي، طمق قذذذذٍ مذذذذن اعقذذذذًئ  اًمتًره ذذذذٍ 

واًمثسّذذ ٍ، وم ذذو ٓ يوس ذذه أا ي ةذذم قمذذن اًمذذديًنًت يمة ذذً أّنذذً مة فذذٍ سمذذًًمةغو اًمًْـمذذل، 

 ذذوةٍ ذم ذاُتذذً، أقمثذذي م ذذوةٍ اًم ق ذذدة اًمديث ذذٍ مذذن طم ذذُ ٕنذذه م ثذذي ىمْذذل ذًمذذذ سمًعم

                                           
 –ؾموريً  ،  2002ن  اًمراسم ٍ اًمقْ ٍ ، اًمدين قم   دار ، 19 ص ، اًمديثي اًمداومي ومث ه ناًمدي مً  ٍ ذم سماُ ، ا نًّا دين –اًمّواح (1) 

 - دم  

 -  1995 ، مدسموزم موتٍْ ، 17ص اًمديًنًت ىمصٍ –ؾمة اما م  ر  (2)

 - يمًمل وموادن  شمرمجٍ ،25ص اًمثسع واًمتاة ل اًمدين –إريذ ومرو   (3)
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  "يطذذ ف ن  وقمذذن دوامذذه وطم ويتذذه واؾمذذتمراره (1)  "ىِمذذدَ  فم ور ذذً ودوا  وضمود ذذً 

صممذذٍ درس مذذن دروس اًمتذذهري  يتمشذذل ذم أا اًمذذدين مت ذذدد إرواح دائذذٌ اًمث ذذور 

ًجل واًمْ ذذُ ومذذام أيمشذذر اعمذذرات اًمتذذي شمصذذور وم  ذذً اًمثذذًس مذذوت ا ًمذذه واًمذذدين ذم اعمذذ

صمذذم سم شذذً ودمذذددا ، و ذذً  ذذو اظمثذذًشموا اؾمذذتود  يمذذل ؾمذذةقًت اًمسرقمذذوا ًمةقطذذً  قمذذغم 

ذات ( 2) "ديذذن آمذذوا ، وًموذذن ع يمذذر قمذذً  قمذذغم وومذذًة اظمثذذًشموا إٓ وأقم ذذد ديذذن آمذذوا  

ًمقذذد ُوضِمذذدت وشموضمذذد  " ( 3)  ثذذري سمرضمّذذوا اعم ثذذى سماْوذذٍ أيمشذذر يتوذذرر قمذذغم ًمّذذًا 

، وًموثذذه ع شموضمذد ىمذ  مجًقمذٍ سمغذذػم مجًقمذًت إنّذًن ٍ مذن همذذػم قمةذوٍ  وومثذوا وومةّذسًت

 - "ِديًنٍ 

ر ، ومذذذًٕمر مذذذن  ذذذ ه ذٓ شمتقذذذًـمي شمةذذذذ اعق قذذذٍ مذذذي ٓ ديث ذذذٍ أو إعذذذًد سم ذذذا اًمْ ذذذ

اًمثًطم ذذٍ ٓ هتةذذف قمذذن ومقريذذٍ ان ذذ اب اًمرضمذذل ًمةمذذرأة وضمذذود ؿمذذواذ )مشة ذذلم( ، 

 أضمدر سمً ضمًسمٍ وًمو موضمنًا نًم ا ومشّم ؾموآا 

 ً  قمذذذغم ومقريذذذٍ ًمذذذس وشمذذذديث م دين ذم اًمثذذذًعمذذذًذا اقمتذذذؼم سمقذذذً  اًمذذذداًمّذذذواإ إوإ ن 

 ؟اًمدين

                                           
، شمقذديمن اًمذديمتور حم ذي اًمذّدين َدذًسمر ، شمرمجذٍن اًمذديمتور زيمذي ن  ذٌ حمُمذود  99ص 1وية ً  ضم م  ديوَرانَ ن ىمصذٍ اعطذًرة  ج   (1)

 -   1988 ,  ذ 1408ن اًمثنم قمً  ًمْثًا –وآظمرين ، اًمثً ن دار اد ل، سمػموت 

 اًموويَ ,  ، دار ؾم ًد اًمصًْح 1993، اًمقْ ٍ إومم ن   100دروس اًمتهري  ن ص ,وإ ديورانَ  (2)

  واًم ًْرة نقة ً دًطمٌ يمتًب  1927  ( وم ةّوي ومرنع طمًئن قمغم ضمًئنة نوسمل ذم أداب ؾمثٍ  1941ثٍ ن  ثري سمرضمّوا )شموذم ؾم(3) 

خ واًموًشمٌ ا همريقي سمةوشمًرخ   قمن اؿمت ر وىمد   ا ، اًموويَ ,اًمقةم دارن  ط 83ص إديًا شمًري  ًمدراؾمٍ ر دة سماوث –ن اًمدين  اعمور 

ًموثي ع  - "صوا، ومدًنً سم  ىمصور، ومدًنً سم  مدارَس، وًمون ع شموضمد أسمًدا مدا سم  م ًسمد ًمقد وضمدُت ذم اًمتًري  مدًنً سم  طم "ىموًمه ن 

 أقمشر قمغم مصدر ً -
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سموذذذل وَذذذوح ن ذم اعم تم ذذذًت فمذذذوا ر إمذذذً طمًضمذذذًت أو قمذذذًدات ، يو ذذذف 

دوا  اًم ذذً رة ذم ا نّذذًا قمذذن أّّنذذً طمًضمذذٍ ـمْ   ذذٍ  تًضم ذذً آنّذذًا مذذن طم ذذُ  ذذو 

انّذذذًا ، واًمذذذدين يذذذدظمل  ثذذذً وطمًًمذذذه ذم ذًمذذذذ طمذذذًإ ن طمذذذٌ اعم رومذذذٍ واًم ذذذ رة 

ًً وادذذامإ ، وًمذذ    ذذرد قمذذًد ة ىمذذد يقعذذ قمة  ذذً اًمتقذذور يمذذام  ذذو طمذذًإ  اًمت ةذذ م ؾمذذًسمق

قمذذذؼم ن ذذذً  )اعمذذذ (  اًمتذذذي ىميذذذ قمة  ذذذً شمقذذذور ن ذذذً  اًمت ةذذذ م ويمشذذذرة اعمذذذدارس ، أو 

همػم ذذذً مذذذن قمذذذًدات  ىمطذذذَ  شمْذذذًدإ اًمنيذذذًرات ذم ؿمذذذ ر رمطذذذًا أو اعمّذذذارايت أو

ًً ، واذا ن مذذذذن اًمقْ  ذذذذي أا يو ذذذذف دوامذذذذه  قمة  ذذذذً وؾمذذذذًئل اًمتوادذذذذل شمقريْذذذذ

ر ومذذىّا ) اًمقٌذذ ٓ يذذدو  ( يمذذام يقذذوإ ذقمذذن أّنذذه ـمْ  ذذي أدذذ ل ذم سمثذذي اًمْ ذذواؾمذذتمراره 

 اًمس ؾمسٍ -

 واًمّواإ اًمشًه ن عمًذا يمًا اًمدين طمًضمٍ سمنميٍ ـمْ   ٍ ومقريٍ ؟ 

، وضمذذود ومراهمذذًت ٓ يمةو ذذً إٓ اًمذذدينو ذذو ي ذذػم إمم ايث ذذتًين  شمّذذً إويمذذام 

 ً إٓ مذذذً وضمذذذد ٓ يرويذذذه إٓ ا يذذذاما سمذذذًهلل ، وطمًضمذذذًت ووم ذذذوات ٓ يّذذذد وفممذذذه

 ذذل سممقذذدور أطمذذد شمقذذديم وؾمذذًئل قم  مذذٍ  " آيث ذذتًين وسمد  ذذٍ  شمّذذً إًمّذذد ً ، 

 -(1)!؟ "ًمةْنميٍ شمةْي طمًضمًُتم اعم تًوم نيق ٍ 

إّنذذه طمًضمذذٍ وضموديذذٍ سمذذدوّنً يت ذذًوى ا نّذذًا ويسقذذد اعم ثذذى وشمث ذذد  اًمغًيذذٍ 

، (2) "ـم ؾمذذذاًم  "مذذذن وضمذذذوده ، ومقدانذذذه جي ةذذذذ شم ذذذ ا وشمسوذذذر وشمذذذرى وشموتذذذٌ 

                                           
 ، شمرمجٍ ن د ح اًمسطكم - 136 ثًك إًمه ص ,أنتوه ومةو (1) 

أدرّي ذم ىمصذذ دشمه اعم روومذذٍ  ( م ذذؼمًا قمذذن موىمذذٍف ٓ 1957اًم ذذًقمر اًمةْثذذًه اًم ذذ ػم إية ذذً أسمذذو مذذًجل )شمذذوذم ؾمذذثٍ نإؿمذذًرة إمم مذذً يمتْذذه  (2)

 ضمفَ، ٓ أقمةم من أين، وًموثّي أشم َ  ***  وًمقد أسمٍمت ىمّدامي ـمريقً ومم  َ ---               ومقة  ًن "اًمق ؾمم"سمذ
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اًمذذ ي ًمذذوٓه ع يوذذن ًمةاذذري م ثذذى سمذذل  آؾمذذمضمذذٍ إًم ذذه  ذذي طمًضمذذٍ اعذذري إمم اعً

 وٓ وضمود أدً  ، طمًضمٍ اًمسقػم إمم اًمغثي - 

اًم ذذ ور و ذذو وطمًضمذذٍ نسّذذ ٍ شمو ذذف قمذذن واىمذذي موَذذوقمي طمق قذذي ، ظمذذ  

سمذذًخلةود واًمرهمْذذٍ سما ذذًة سمًىم ذذٍ وان ذذر يم ذذف شمْذذّدى  ذذ ا ااذذّم مثذذ  زمذذن سم  ذذد مذذي  

ةذذذود سم ذذذد أا  ع أنو ذذذدو ، ٓ ت  يموثذذذه أا يمةوذذذًما وسماشذذذه اعمطذذذثي قمذذذن اخل

يةْذذي  ذذ ه اعًضمذذٍ اًموضمدان ذذٍ ويرومذذي ر ْذذٍ اًم ذذ ور سمذذًعموت ؾمذذوى اًمذذدين سمىيامنذذه 

ًً سمًع ذذًة إسمديذذٍ  سمذذل ؿمذذ ور وضمذذداه يمًؿمذذف قمذذن  ،  ًمذذ    ذذ ا  ذذرد طمةذذم ي ذذْي هث ثذذ

 طمق قٍ موَوقم ٍ يمًًم قا اًموًؿمف قمن وضمود اعمً  -

ىمذذ م اًمذذؽماطمم واًمتوادذذل إمم ومذذروض  و ذذو طمًضمذذٍ اضمتامقم ذذٍ م ذذه شمتاذذوإ يمذذل

جيذذذًزى قمة  ذذذذً ا نّذذذًا إا قمذذذذًضمً  أو آضمذذذً  ، يموثذذذذذ أا شمردذذذد ذًمذذذذذ سموذذذذل 

وَذذوح ذم اًمذذؼمامِ آضمتامقم ذذٍ اًمتذذي شمقذذد  ذم وؾمذذًئل ا قمذذ   )سمرنذذً ي اًمصذذدمٍ 

 واعمًّمح يمريم مشً  ( -

 مذذً اًمذذ ي يذذدومي اسمذذن أؾمذذً  ٕسم ذذه أا ُيقذذد  قمذذغم اقمتذذ ار وأمذذً  يمذذل اًمثذذًس ؟! مذذً

اًمذذ ي جي ذذل ذًمذذذ اًم ذذًب ُيقذذد  قمذذغم ؾمذذد دْيذذٍن ن ًسمذذٍ قمذذن امذذرأة يرا ذذً وٓ ي روم ذذً 

شمّذذت قف دذذًطمٌ إؾمذذوا  ؟! ومذذن أيذذن ضمذذً   ذذ ا اًمت ذذًـمف اًموضمذذداه إا مذذن 

اعم ذذًريملم او مذذن اعمتذذًسم لم ًمتةذذذ اعم ذذً د ؟ يمذذل شمةذذذ اعذذًٓت شمغ ذذٌ وٓ يغذذدو 

 اً أي م ثى مي اًم دين وا عًد !

ًً أو ذطمذذذدة و امذذذٍ ، شم ذذذم ذذذام سمةذذذ  اًمقذذذًنوا و ذذذو طمًضمذذذٍ ؾم ًؾمذذذ ٍ ،  ري 

ي ةذذ  ومذذوًمتػم قمذذغم زقمذذم سم ذذل أا ىم ذذً  دوًمذذٍ ٓ ديث ذذٍ ، شمْقذذى اعًضمذذٍ ًمةذذدين ، شمثس ذذ اً 
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ر سم ذذث م ذم ذأمذذر قممذذكم هًمذذً وم قذذوإ ن إذا قمذذلم سم ذذل طمذذًيمام قمذذغم ؾمذذتمفٍ ومذذ ح ًمّْ ذذ

اعمةاذذذذدوا ًم ّذذذذوا وـمث ذذذذلم أو طمتذذذذى  "ذم أمريوذذذذً  ( 1)اعذذذذًإ سمًًم قذذذذًب اًمذذذذديثي 

ًً ، وذم  (2)يقذذذوإ سمذذذوش إب ونقة ذذذً دويمثذذذن  "مذذذواـمثلم  ًً ومّذذذتثورًا ـمْ ذذذ مّذذذتغرسم

ٓ يموذذن اًمتّذذًمح قمذذغم ا ـمذذ   مذذي اًمذذ ين يثوذذروا وضمذذود اهلل ،   "اًمدوًمذذٍ اعمدن ذذٍ 

ري ًمذذ   اذذً ىم مذذٍ ذومًًموقمذذد واًم  ذذد واًمقّذذم مذذن طم ذذُ  ذذي رواسمذذ  اعم تمذذي اًمْ ذذ

سمذذًًمسور ومقذذ  ، يسوذذذ مج ذذي إؿمذذ ً   سمًًمثّذذٍْ إمم اعمةاذذد ، ومىنوذذًر اهلل طمتذذى ًمذذو يمذذًا 

اًمّذذذذذ ً  ضمذذذذذوا ًمذذذذذوك )شمذذذذذوذم ن يقذذذذذوإ اًمس ةّذذذذذوي اًمت ريْذذذذذي واعمسوذذذذذر   (3) "

1074) - 

وأّمذذذً ذم  ذذذًإ إظمذذذ   ومًعمّذذذهًمٍ أقممذذذ  وأوؾمذذذي وؾمذذذ ثًاً اًمثصذذذ ٌ إيمذذذؼم 

- ًً  ذم   ا اًموتًب  ثً وذم مةاقه إوإ أيط

  

                                           
 - اًمقً رة –، اعمريمن اًمقومي ًمةؽممجٍ  277مًْ ِ اًمسةّسٍ ، اًموتًب اًمشًه ن  ص  ,وإ ديورانَ  (1)

 ، مصدر ؾمًسم  - 45و م ا ًمه ص (2)

 -  1997ن  إومم اًمقْ ٍ ، ًمةشقًومٍ إقمغم اعم ة  ، ، ؾمثه أسمو مثىن  شمرمجٍ ، 57ص اًمتًّمح  –ضموا ًموك  (3)
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 داللة العله : –أصالة الذيً 

يم ذذذف أصمْتذذَ اًمت ذذذًرب أا إـمسذذًإ يوًمذذذدوا مذذذومثلم  –ا يذذاما ذم يمتًسمذذه )ومقريذذذٍ 

رين ؾمذذثٍ ذسمذذًهلل ؟ ( اًمذذ ي مجذذي وم ذذه أؿمذذ ر إسماذذًث اًم ةم ذذٍ اًمت ريْ ذذٍ قمذذغم مثذذ  قم ذذ

أؿمذذذ ر إمم سمطذذذي ؾمذذذثوات ، يقذذذوإ سمرووم ّذذذور  9وإمم اًم ذذذو  قمذذذغم أـمسذذذًإ مذذذن قممذذذر 

 قمةم اًمثس  ضمّتوا سمًريَ ن

ًمتةقذذذذلم ، أو ا مذذذذ   وسمغذذذذا اًمث ذذذذر قمذذذذن اًمشقًومذذذذٍ ، ودوا اعًضمذذذذٍ إمم ا

اًمقٌذذذي ، ومذذذىّا إـمسذذذًإ يوذذذؼموا مذذذي ننقمذذذٍ ًمةْاذذذُ قمذذذن م ثذذذى ومغذذذنى ووم ذذذم 

حمذذذ ق م ، وسممذذذثا م اعم ذذذًإ ًمذذذ ًمذ ومذذذىا قمقذذذوام شمتقذذذور وشمثمذذذو سم ذذذول ـمْ  ذذذي 

ويودذذة م  ذذ ا اًمْاذذُ ذم اًمث ًيذذٍ إمم ا يذذاما سم ذذًَع مصذذّمم سمدىمذذٍ وسم ذذول  ذذًدي ، 

ًً يقذذف ورا   ذذ ا اًمتصذذم م  ًً ذيم ذذ أّا  ذذ ا اًمصذذًني  اومذذؽماضويقذذود م إمم وأّا دذذًن 

اعمقصذذود مقةذذ  اًمقذذدرة ، واؾمذذي اًم ةذذم واعم رومذذٍ ، واؾمذذي ا دراك ٍمذذدي اخلةذذود 

---ويذذذرسم  إـمسذذذًإ سمّذذذ وًمٍ  ذذذ ا اًمصذذذًني سممْذذذًدئ اخلذذذػم وسموونذذذه واَذذذي اًمقذذذ م 

إظم ىم ذذذذٍ ، إّا  ذذذذ ه اعم طم ذذذذًت وآؾمذذذذتثتًضمًت شمس ذذذذد ذم وم ذذذذم ؾمذذذذٌْ يمذذذذوا 

ر سم ذذذول واؾمذذذي قمذذذؼم اًمشقًومذذذًت وقمذذذؼم ذس ذذذو  اًم ذذذً  مثت ذذذا يذذذاما سمًٔاذذذٍ  ذذذ ا اعم

 (1) "اًمتًري  

 "ىمْذذل آنتقذذًإ ًمدراؾمذذٍ أظمذذرى ،  اّذذن ا ؿمذذًرة عمذذً ضمذذً  قمذذن أ ذذل اًمْ ذذَ ن 

يِن طَمثِ ًسذذذً َوضْمَ ذذذَذ ًمِ وَمذذذَهىِمْم شمسّذذذػما ًمقوًمذذذه شم ذذذًمم ن  "ومقذذذر م قمذذذغم اعم رومذذذٍ سمذذذه  ةذذذد 

                                           
  ذ 1438ن  إومم اًمقْ ٍ ، دٓئل مريمنن  شمرمجٍ 21و 20ص ا ياما ومقريٍ –ضمّتوا سمًريَ  (1)
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تِذذي وَمَقذذَر اًمثِتذذًَس قَمَة ْ ومِْقذذَرَت اهللِ ْْذذِديَل خِلَْةذذِ  اهللَِ ذذ اًمِت َٓ شَم ذذنِت  ً 
يُن اًْمَقذذ  ُم َوًَموِ َذًمِذذَذ اًمذذد 

َٓ َيْ َةُمواَ  ِس   -[30]اًمرو  ن  َأيْمَشَر اًمثًِت

  



 

32 

 دراسة ألنشفورد : اإلمياٌ باهلل جزء مً الطبيعة البشرية !

ر ذوومقذذذً ًمدراؾمذذذٍ دوًم ذذذٍ يمذذذؼمى اؾمذذذتغرىمَ صمذذذ ث ؾمذذذثوات أومذذذًدت إّا اًمْ ذذذ

وضمذذذدت  ذذذ ه اًمدراؾمذذذٍ اًمتذذذي ا وسمًع ذذذًة سم ذذذد اعمذذذوت ، يم ةذذذوا سمقْ  ذذذت م ًمإليذذذام

 9-1ىمًد ذذذً اصمثذذذًا مذذذن إيمذذذًديم لم ذم ضمًم ذذذٍ أيمّذذذسورد واًمتذذذي سمةغذذذَ يمةست ذذذً 

ذم اعمسذذذً  م  "مت ذذذ رة"ري ذمة ذذذوا ضمث ذذذه إؾمذذذؽمًم ثي ن أّا قممة ذذذًت اًمتسوذذذػم اًمْ ذذذ

 اًمديث ٍ-

امم  دوًمذذٍ طمذذوإ اًم ذذًع، وامتذذد 20أيمًديمً ذذً ذم  57روع اًمدراؾمذذٍ قمذذغم ذاؿمذذتمل م ذذ

 -   صصًت ؿممةَ إنشروسموًموضم ً وقمةم اًمثس  واًمسةّسٍ

ًمقذذذذد  ع اًمْاذذذذُ ذم اديذذذذد مذذذذً إذا يمذذذذًا ا يذذذذاما سمًًموًئثذذذذًت اًمقدؾمذذذذ ٍ 

 .وأظمرة  و  رد أوموًر مّتقًة من اعم تمي أو اّنً مومةٍ ًمةقْ  ٍ اًمْنميٍ

وظمةصذذذَ إطمذذذدى دراؾمذذذًت ضمًم ذذذٍ أيمّذذذسورد، إمم أّا إـمسذذذًإ دوا ؾمذذذن 

أيمشذذر  "ريٍذومذذو  اًمقًىمذذٍ اًمْ ذذ"امم آقمتقذذًد ذم سم ذذا اخلصذذًئ   اخلًمّذذٍ يم ةذذوا

 .من م ة م امم وم م اًمق ود اًمْنميٍ

وؾمذذفل إـمسذذًإ قمذذام إذا يمًنذذَ واًمذذدُتم ؾمذذت ري حمتويذذًت دذذثدو  مغةذذ - 

ي تقذذد إـمسذذًإ ذم ؾمذذن اًمشًًمشذذٍ أا واًمذذدُتم واهلل ؾمذذ  روموا حمتويًشمذذه دائذذاًم، وًموذذن 

سموذذذل  قمًعمذذذًت وم ذذذم أا أم ذذذًُتم ًم ّذذذَ سماةذذذوإ ؾمذذذن اًمراسم ذذذٍ، يْذذذدأ إـمسذذذًإ ذم

 .ت 

اىمذذذذؽمح سماذذذذُ مثسصذذذذل مذذذذن اًمصذذذذلم أا اًمثذذذذًس قمذذذذؼم اًمشقًومذذذذًت اعموتةسذذذذٍ 

 .ي تقدوا همرينًيً أا سم ًطً من قمقة م أو روطم م ؾم   ا سم د اعموت
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روع، اًمؼمووم ّذذذور روضمذذذر شمذذذريِ، مذذذن ضمًم ذذذٍ ذوىمذذذًإ اعمذذذدير اعم ذذذًرك ًمةم ذذذ

 أيمّسوردن

ًمذذ    ذذرد ت  يامرؾمذذه قمذذدد ىمة ذذل مذذن روع ي ذذػم إمم أا اًمذذدين ذ ذذ ا اعم ذذ"

همريْذذي إـمذذوار ذم أيذذً  إطمذذد سمذذدٓ مذذن ًم ذذٌ اًمغوًمذذف- ًمقذذد مج ثذذً  موقمذذٍ مذذن 

ريٍ ذم ذإدًمذذذٍ اًمتذذذي شم ذذذػم إمم أا اًمذذذدين  ذذذو طمق قذذذٍ م ذذذؽميمٍ مذذذن اًمقْ  ذذذٍ اًمْ ذذذ

خمتةذذذف اعم تم ذذذًت- و ذذذ ا ي ذذذػم إمم أا حمذذذًوٓت ىممذذذي اًمذذذدين مذذذن اعمذذذرضمح أا 

ْذذدو أا اًمسوذذر ا نّذذًه متهدذذل ذم اعمسذذً  م اًمديث ذذٍ، شموذذوا ىمصذذػمة إضمذذل طم ذذُ ي

مشذذذل وضمذذذود قموامذذذل ظمًرىمذذذٍ ًمةقْ  ذذذٍ أو أاذذذٍ، وإموًن ذذذٍ وضمذذذود طم ذذذًة مذذذً سم ذذذد 

 "اع ًة أو مً ىمْل اع ًة

وىمذذذذًإ اًمذذذذديمتور ضموؾمذذذذتلم سمًريذذذذَ، مذذذذن مريمذذذذن إنشروسموًموضم ذذذذً واًم قذذذذل 

ر ذم روع، إا ا يذذذذاما يموذذذذن أا يّذذذذتمذسم ًم ذذذذٍ أيمّذذذذسورد، اًمذذذذ ي أظمذذذذرج اعم ذذذذ

اًمشقًومذذًت اعمتثوقمذذٍ مذذن مج ذذي أناذذً  اًم ذذًع ٕا إؿمذذوًص اًمذذ ين دمم  ذذم اًمذذرواسم  

ىمذذد يوونذذوا أيمشذذر اىمْذذًًٓ قمذذغم اًمت ذذًوا يمم تم ذذًت- ومذذن اعمشذذػم ًم  ذذتام ، "اًمديث ذذٍ 

وضمذذدنً أا اًمذذدين أىمذذل اطمذذتامًٓ ًمةثمذذو ذم اًمّذذوًا اًمذذ ين ي   ذذوا ذم مذذدا اًمذذدوإ 

 (1)." اضمتامقمي ىمويٍاعمتقدمٍ طم ُ شموضمد سمًًمس ل ؿمْوٍ دقمم 

 تعليكًا على فهسة : اجلني اإلهلي هلامس ! 

نقذذذل اًم ديذذذد مذذذن اًموتذذذًب واًمْذذذًطمشلم وموذذذرة ن )ادذذذلم ا اذذذي ًم ذذذًع اًموراصمذذذٍ 

                                           
-https://www.telegraph.co.uk/news/politics/8510711/Belief-inقمذذن ًمةدراؾمذذٍ ن  "اًمتة غذذراي  "شمقريذذر  ةذذٍ  (1)

God-is-part-of-human-nature-Oxford-study.html 



 

34 

إمريوذذذي ن ديذذذن  ذذذًمر( رأيذذذَ مذذذن اعمثًؾمذذذٌ نقذذذل شم ة ذذذ  اعمسوذذذر إمريوذذذي 

ًً شم ة ذذذ  قمذذذًع اًموراصمذذذ ٍ اعم ذذذً  ذي إدذذذوإ اًم  وديذذذٍ ديس ذذذد سمػمًمثّذذذوي متطذذذمث

ريت ذذًرد ًم ذذونتن ، ودوا اسذذىل إٓ قمذذغم ىموًمذذه اًمذذ ي ىمذذد يشذذػم اؾمذذتسنازًا يمذذًا ذم همثذذًى 

)ِعَ ع يذذرشمْ  قمثذذه أقمثذذي سمذذه شم ة ذذ  سمػمًمثّذذوي قمذذغم رسمذذ   ذذًمر ا يذذاما سمذذًهلل سمًًمذذدمًغ ن 

 سمْوًمه( ! -

، وسمثتذذًئِ مت ًومتذذٍ يمذذام  DNAسم ذذد مقًرنذذٍ أيمشذذر مذذن أًمسذذي قم ثذذٍ مذذن اًمذذدنً  "

ًً اؾمذذذتثتِ قمذذذًع اًموراصمذذذٍ ادنيف ذذذٍ إمريوذذذي ن ديذذذن  ذذذًمر أّا اؾمذذذت داد  يمذذذًا متوىم ذذذ

اعمذذرئ ًمإليذذاما سمذذذًهلل متصذذل سمو م ذذذً  اًمذذدمًغ مذذذن سمذذلم مج ذذذي إؿمذذ ً  ! ِعَ ع يذذذرشمْ  

 سمْوًمه؟

ي  نسّذذذه قمذذذن ذىمذذذد ٓ ن ًنذذذٌ اًمصذذذواب طمذذذلم ن ةذذذم أا  ذذذًمر زقمذذذم اًم ذذذ

ي ، وًمذذذفن شمراضمذذذي  ذذذًمر قمذذذن ا طمت ذذذًج سمذذذها اؾمذذذت داد اعمذذذرئ ذاًم ذذذ وذ ادثّذذذ

ا سمًًموراصمذذٍ ادنيف ذذٍ متصذذل سمو م ذذً  اًمذذدمًغ وممذذرد  ذذ ا سمذذ  ؿمذذذ إمم يم ًؾمذذٍ ًمإليذذام

ن شمذذرى أنذذه ًمذذو ومذذتح  ذذ ا اًمْذذًب ومذذًهلل وطمذذده ي ةذذم متذذى ويم ذذف ؾمذذ تمون أطمذذد مذذ

  ىمه مرة أظمرى-إهم

ٓ اعمصذذداىم ٍ اًم ةم ذذذٍ وٓ اعذذذ  اًمراؿمذذذد اعمتذذذلم موَذذذوع نقذذذًش ذم أي  ذذذ ه 

 أّنذذً مثًوم ذذٍ ًمة قذذل، وومذذو  ذًمذذذ اعمذذناقمم ، إّنذذً مثًوم ذذٍ ًمة قذذل ويمذذ ًمذ مس ومذذٍ قمذذغم

 مثًوم ٍ ًمة قل- ّٕنًُيقةٌ اًمتصدي   ً ومق  

ويمذذام أعمذذح قمذذًع اًموراصمذذٍ ريت ذذًرد ًم ذذونتن ذم مةاذذ  دذذا سٍ ن ويذذورك شمذذًيمن 

 اخلًص سممراضم ٍ اًموتٌن
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اًمٍمذذ ٍ ًمذذْ ا شمرايم ْذذه ---سمذذًًمرهمم  اًمّذذوًومٍإنثذذً نهظمذذ  سمذذًًم ةم سمذذًًمرهمم مذذن 

ه اعمت ةقذذٍ سمًًمصذذاٍ واع ذذًة ، وسمذذًًمرهمم مذذن مذذن وم ذذةه ذم اًموومذذً  سموشذذػم مذذن وقمذذود

 -(1)"شمًّمح اعم تمي اًم ةمي مي ىمص   ردة ٓ أؾمًس اً من اًمصاٍ

  

                                           
   ذ1437ن  اًمشًن ٍ اًمقْ ٍ ، دٓئل مريمنن  شمرمجٍ ، 36ص اًم ةم ٍ ومناقممه ا عًد ، اًم  قًا و م –ديس د سمػمًمثّوي  (1)
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 لفطرية األخالم . –فطرية الذيً 

يم ذذذ رة جيةذذذ  اذذذَ فمة ذذذً طمتذذذى مذذذن ٓ ي ةذذذم سمنارقم ذذذً ، يمذذذ ًمذ طمذذذًإ 

اًمثذذذًس مذذذي اًمقذذذ م إظم ىم ذذذٍ ، اًم ةذذذم وقمدمذذذه ٓ يذذذوصمر قمذذذغم اًموضمذذذود اعموَذذذوقمي 

ؿمذذ ً  ، ًمذذ   اعذذديُ إذا قمذذن ر ذذن اًمّذذةوك إظم ىمذذي سمذذً ياما ومذذشّم مومثذذوا ًم 

ًمذذ   اذذم أظمذذ   ، ومذذ ام يوضمذذد م طمذذدة ظمةوىمذذوا ـم ْذذوا وسمذذ  ؿمذذذ، ٓ جيذذًدإ ذم 

، ًموذذذن  ذذذ ا ٓ قم ىمذذذٍ ًمذذذه سمذذذام وإم  اشمذذذهذًمذذذذ إٓ موذذذًسمر م ًنذذذد ٓ هطذذذي ًمةواىمذذذي 

 !  ن ث ه  ثًن يمل دين اظم ىمي ويمل اعًد  و ٓ اظم ىمي

اًمتهيم ذذد قمذذغم  ذذ ه اًمثققذذٍ  ذذو أّا م  ذذم اعم طمذذدة إا ع أىمذذل يمة ذذم ٓ  ؾمذذٌْ

يس مو ذذً أو ٓ يريذذدوا أا يوّرـمذذوا أنسّذذ م سمًًمذذدظموإ وم  ذذً ، ًمذذ   أدّإ مذذن ذًمذذذ 

دويم ثذذن قم ذذ م اعم طمذذدة قمذذغم ؾمذذواإ ىمريذذٌ مذذن  ذذ ا اًمّذذ ً  شمقذذدمَ سمذذه  إضمًسمذذٍ

ًً أّا مذذن اعموؾمذذف طم"ؾمذذ دة مذذن ادم ذذور ذم مثًفمرشمذذه مذذي إؾمذذقف ضمذذورج سم ذذلن  قذذ

ًً مّذذذتق اًم ، ًمقذذذد وَذذذ َ  اًمسذذذرد ىمذذذد  تذذذًج إمم اًمذذذدين مذذذن أضمذذذل أا يوذذذوا إنّذذذًن

أي ديًنذذذٍ واؾمذذذ ٍ آنت ذذذًر  ريٍ أؾمذذذ  اًمسةّذذذسٍ إظم ىم ذذذٍ ىمْذذذلذاعم رومذذذٍ اًمْ ذذذ

 ًً ىمذذذد شموذذذوا اًمّذذذ دة ع اّذذذن ـمذذذرح اًمّذذذواإ ًموذذذن يمذذذ   دويمثذذذن ذم  ذذذ ا   (1)"طمًًم ذذذ

ًً يويمذذذذد ن إظمذذذذ   ؾمذذذذْقَ   وٓ يذذذذدرك أاّ  ( 2)اًمذذذذديناعموَذذذذي وذم يمتًسمًشمذذذذه أيطذذذذ

اعذذذديُ ًمذذذ   قمذذذن إموًن ذذذٍ وضمذذذود انّذذذًا ـم ذذذٌ و تم ذذذًت دذذذًعٍ ومتاة ذذذٍ 

، اعذذذ  ادذذذامإسمًًمسطذذذ ةٍ سمذذذدوا إيذذذاما ديثذذذي وإنذذذام قمذذذن أّا ىمذذذوا  اًمقذذذ م يمة ذذذًن )

                                           
 - 2017، دار ؾمقور ، اًمقْ ٍ إومم ن  18طموارات ؾمده ص (1)

 - ؾمًسم  مصدر ، 209ص ا ًمه و م –دويمثن  (2)
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مصذذدر ً ووضمود ذذً وأؾمًؾمذذ ً اعموَذذوقمي همذذػم مذذًدي ر( ذواًمًْـمذذل، واخلذذػم واًم ذذ

هذذذً  اعم ًرَذذذٍ مذذذي اًمرؤيذذذٍ اعمًديذذذٍ  وٓ هطذذذي عم ذذذًيػم اعمذذذًدة، و ذذذ ا مذذذً يت ذذذًرض

 -وَوقمثً إؾمًس ؾم تْلم اعًإ أيمشرًمةووا واع ًة وا نًّا وسمًًمدظموإ ذم م

ذات ا ناذذذذراي قمذذذذن ضمذذذذو ر اعموَذذذذوع يامرؾمذذذذه اًمس ةّذذذذوي إمريوذذذذي 

وأطمذذد ومرؾمذذًا ا عذذًد إرسم ذذٍ ، دويمثذذن و ذذًري  و  ت ذذثن ،  ذذو دان ذذًإ ديث ذذَ 

ذم اًمواىمذذذي ٓ يوضمذذذد  ظمذذذ   مذذذن أنسّذذذثً ---  ( ن جيذذذٌ أا شمذذذهيت ا1942ٕ)وًمذذذد ن 

ًً من اعمومثلم  -(1)دًم ل قمغم أا همػم اعمومثلم  م أؾموأ أظم ىم 

 وسمغ ٍ اصمًْت ومقريٍ اًمدين سماٌّ   ه اع ٍ يتوضمٌ سم ًا ىمط تلمن

 اًمقط ٍ إوممن ومقريٍ أدل إظم  -

يمةذذام وضمذذدت إنّذذًنً يقذذوإ إنذذه ٓ يذذومن سمصذذواب وظمقذذه طمق ق ذذلم ومّذذت د "

إذا طمًوًمذذذَ نقذذذا وقمذذذد  ًا نسّذذذه يؽماضمذذذي قمذذذن  ذذذ ا سم ذذذد  ث  ذذذٍ ---ذًمذذذذ ا نّذذذ

وقمدشمذذه سمذذه ومىّنذذه ؾم  ذذتوي ىمذذًئً  ن ًمذذ    ذذ ا مذذن اًم ذذدإ وا نصذذًي، إّنثذذً مرهممذذوا 

ًً ىمذذد هقذذه اًمثذذذًس  قمذذغم ا يذذاما سموضمذذود م  ذذًر طمق قذذي ًمةصذذذواب واخلقذذه ، أطم ًنذذ

أّا سم ذذذهّنام هًمذذذً يمذذذام يغةذذذ  سم طذذذ م ذم طمّذذذًب ادمذذذي همذذذػم أّا  ذذذ ا ٓ ي ثذذذي 

ًً- "اًمصواب واخلقه  رد مّهًمٍ ذو   يقوإ ًموي  أيت ذيمره ٓطمق

                                           
 ، اًمراومدين دار  ،  253ص(  ا ًمه قمن دويمثن وطمتى أوم ـموا من اعم  وروا اعمسوروا ىمًًمه اًم ي مً ، ا ًمه مّهًمٍ)   –آندرو سم ّن  (1)

 ، شمرمجٍ ن حممد اًمس توي - ًمْثًا – سمػموت ، 2018ن إومم اًمقْ ٍ
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 - ن ٍن ٓ أظم   سم  إًمه وسمدوا ديناًمقط ٍ اًمشً

ومقذذد أؿمذذًر اًم ةذذام  واًمس ؾمذذسٍ ًمذذت ز  اًمذذدين وا ًمذذه وإظمذذ   ، طمتذذى مشذذل 

مذذذن اًمصذذذ ٌ أا "دويمثذذذن اًمذذذ ي ع يرهمذذذٌ اًمتٍمذذذيح سمًٓؾمذذذتاًًمٍ سم ذذذد أّنذذذه ىمذذذًإن 

و ذذو  ثذذً مطذذقر اذذ ا  ( 1)"ًت اعمقةقذذٍ قمذذغم أؾمذذ  همذذػم ديث ذذٍنذذداومي قمذذن إظم ىم ذذ

آقمذذؽماي ّٕنذذذه يذذدرك مذذذً أىمذذذّره اعمسوذذروا واًم ةذذذام  يمًومذذذٍ مذذن أّا اًم ةذذذم )سمودذذذسه 

ًً قمذذذن اًمذذذدظموإ ذم م ذذذداا إظمذذذ  ، وإّا   ًً قمذذذن اًمذذذدين( قمذذذًضمن هًمذذذ سمذذذديً  مسؽمَذذذ

إ يمذذل حمًوًمذذٍ ًموَذذي إظمذذ   قمذذغم أؾمذذًس قمةمذذي ؾمذذتْو  سمًًمس ذذل يمذذام يمذذًا يقذذو

 ايث تًين-

ر ذاًم ةذذذم ٓ ي ةذذذم مْذذذً ة اًم ذذذ"ًموذذذن عمذذذًذا  ذذذ ا اًمتهيم ذذذد قمذذذغم طمق قذذذٍ أّا 

اًمقذذذ م إظم ىم ذذذٍ شمقذذذي ظمذذذًرج  ذذذًإ "يمذذذام يقذذذوإ ومذذذًيثاما وإذا يمًنذذذَ  "واخلذذذػم

وم ذذذي ظمذذذًرج  ذذذًإ اًم ةذذذام  وسمذذذ  ؿمذذذذ، ومذذذام  ذذذو  ًاذذذً وأيذذذن شمقذذذي وذم  (2)"اًم ةذذذم

ًً ن عمذذذًذا  شمتوىمذذذف إظمذذذ   قمذذذغم  ذذذًإ؟! واًمّذذذواإ سمصذذذ غٍ أظمذذذرى أيمشذذذر وَذذذوطم

 ؟!يموثثً اًمقوإ ن ٓ أظم   سم  ديناًمدين سما ُ 

 ثذذًك أيمشذذر مذذن إؾمذذ ً  ذم شمقريذذر قم ىمذذٍ اًمذذدين وا ًمذذه سمذذًٕظم   أو مذذً قمذذري 

ًً سمذذذ  قمذذغم وضمذذود اهلل ومذذن صمذذّم شموىمذذف اًمْثذذً  إظم ىمذذي  "اع ذذٍ إظم ىم ذذٍ"ٓطمقذذ

 قمغم اًمدين ، قمغم قم ًًمٍ وسمىجيًز ؿمديد ن ػم اًن

                                           
 - 234 ص ا ًمه و م –ريت ًرد دويمثن (1) 

   ، شمرمجٍ ن حممد اًمس توي -2018، ط ن اًمراومدين ، اًمقْ ٍ إومم ن  252 ص  ، ا ًمه مّهًمٍ –آندرو  سم ّن   (2)
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يمًنذذذذَ )شمذذذذوذم ؾمذذذذثٍ ن  إيامنويذذذذلةّذذذذوي إعمذذذذًه اًم ذذذذ ػمن ذذذذذ ذ ذذذذٌ اًمس 1

أّا ااذذذدي إؾمذذذمى ًمإلنّذذذًا قمْذذذًرة قمذذذنن )اًمّذذذ ًدة واًمسطذذذ ةٍ(،   ( إمم 1804

ري ذواًمقطذذذذ ٍ اًمتذذذذي ٓطم  ذذذذً همذذذذػمه ًموذذذذن ريّمذذذذن قمة  ذذذذً يمًنذذذذَ  ذذذذي، أّا اًمتصذذذذ

إظم ىمذذي ٓ يتواومذذ  مذذي اعمصذذةاٍ اًم اشم ذذٍ وماّتذذى يوذذوا اق ذذ  اًمّذذ ًدة واًمسطذذ ةٍ 

ًً ٓ سُمذذّد مذذن وضمذذود اًموذذًمةتلم ٌُ أا يوذذوا اع ذذًة أظمذذرة ُروثذذ ، وًمتذذوومػم ذًمذذذ جيذذ

ًَ، ومذذن صمذذّم اهلل موضمذذود أدرايمثذذً ًمةوذذػم ّا ومذذىًا قمذذ وة قمذذغم صمْذذوت اعريذذٍ ًمإلنّذذًا ـمْ ذذ

وم ذذه وا يذذاما إؾمذذمى يثقذذوي قمذذغم صمذذ ث ىمطذذًيًن ا يذذاما سم ذذًع آظمذذر  ةذذد اًمذذثس  

ن ا يذذاما سماريذذٍ اًموذذًئن إظم ىمذذي وذًمذذذ يمةذذه يذذودي ًمثت  ذذٍ سموضمذذود اهلل وأظمذذػماً 

موذذن مراضم ذذٍ  يمتذذًبن نقذذد طمتم ذذٍن ٓ ىم ذذً  ًم ظمذذ   دوا ديذذن، وًمةتسصذذ ل أيمشذذر ي

 -( 1)اًم قل اًم مكم ًموًنَ

 ن  (1926ورج مًومرودي  )وًمد ؾمثٍ ن ذ اًمس ةّوي إمريوي ضم2

، وًموذذذن إذا ع يوذذذن طمًً إذا ع يوذذذن  ثذذذًك إًمذذذه قمثذذذد ً يوذذذوا يمذذذل ت  مّذذذمو

ًً قمثذذد ً ٓسمذذد أا  ثذذًك إاذذً ، إّا اؾمذذتدقمً  ن ريذذٍ اًمتقذذور ًم ذذ رح ذيمذذل ت  مّذذموطم

ر عمذذًذا شموضمذذد  ذذ ه ذ ذذً ًموثذذه ًمذذن يسّذذ سمذذًًٓمتنا ؿمذذ ورنً ر ذإظم ىم ذذًت ىمذذد يسّذذ

 ؟!( 2)آًمتنامًت ذم اًمواىمي اعموَوقمي اعق قي

ر( سمودذذذس ام حمذذذور اًمقذذذ م إظم ىم ذذذٍ اذذذام واذذذً ذ ذذذ ا ي ثذذذي أّا )اخلذذذػم واًم ذذذ

وضمذذود طمق قذذي موَذذوقمي وًم ّذذَ اقمتْذذًرات ذاشم ذذٍ ، مت مذذدًا ؾمذذههما اًمث ذذر قمذذن 

                                           
 نقد اًم قل اًم مكم ًمذ إيامنويل يمًنَ ، شمرمجٍ ن همًنم  ثً ، اعمث مٍ اًم رسم ٍ ًمةؽممجٍ  (1)

 -  253ص(  ا ًمه قمن دويمثن وطمتى أوم ـموا من   وروااعم اعمسوروا ىمًًمه اًم ي مً ، ا ًمه مّهًمٍ)   –مصدر ؾمًسم  ، آندرو سم ّن  (2)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D8%A9_(%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9)
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قذذذٍ وومذذذ ام إذا يمذذذًا اعّذذذن واًمقذذذْح قمقذذذكم أو ادذذذدإ اًمقذذذديم اعمت ذذذدد ذم  ذذذ ه اًمثق

ًً  ذذذل مهذذذً اقمتًْريذذذًا ومذذذن اًمتهديْذذذًت اًمصذذذ طم ٍ اًمتذذذي   قمذذذي، واذا يمذذذًا قمقة ذذذ

! ومذذذىّا ذًمذذذذ ؾمذذذ ورضمثً ؟شمقًسمقذذذَ آرا  اًم قذذذ   قمة  ذذذً أ  اذذذام وضمذذذوداا طمق ق ذذذًا

قمذذن اعمقصذذود قمذذ وة قمذذغم أّا م ذذداا اًمتاق ذذ   ذذًإ واؾمذذي وطمًًمثذذً آظمتصذذًر مذذً 

 وؾم ثً-

وذذرة  ذذ ا اعمسوذذر أّا وضمذذود ا ًمذذه روري مذذن طم ذذُ أّنذذه أؾمذذًس وظم دذذٍ وم

م  ذذًري ًمةقذذ م وآوم ذذًإ اًمتذذي يثْغذذي وٓ يثْغذذي وم ة ذذً، واومذذؽماض قمذذد  وضمذذوده 

ي ٓن ذذدا  إظمذذ   اعمقةقذذٍ وشم ذذود اًمقذذ م آرا  ؿموصذذ ٍ ووضم ذذٍ ن ذذر ومرديذذٍ ذيسطذذ

 شمقو  قمغم اًمثس  ٍ اًم اشم ٍ!

ّذذن قمذذرض اًم  ىمذذٍ ًموذذن ىمْذذل مذذًومرودي  وسم ذذد يمًنذذَ  ثذذًك مذذن أطمذذذ 3

 ( 1963 ؾمذذثٍن وسمّذذق ً سم ذذول مس ذذو  ًمة م ذذين يم يذذف ؾمذذت ْةن ًمذذوي  )شمذذوذم

مذذذن مقًًم ذذذٍ  مذذذوع اًمْذذذًب إوإ اًمذذذ ي ضمذذذً  ن اعمّذذذ ا ٍ اعم ذذذّردة ، وذم يمتًسمذذذه

سم ثذذذذواان ]مس ذذذذو  اًمصذذذذواب واخلقذذذذه مستذذذذًح ًمس ذذذذم م ثذذذذى اًموذذذذوا[ يموثثذذذذً أا 

ا أظم ىمذذذّي ٓ نةوذذذ  ضمذذذو ر وموذذذرة ًمذذذوي  ذم أّا َذذذمػمنً يوضم ثذذذً دذذذوب ىمذذذًنو

ًمذذ ًمذ  ُمت ذذًٍإ قمذذن اًمقْ  ذذٍ مث ذذه ًمذذه ذم اًم ذذًع اًمقْ  ذذي ، رّذذً ُي ذذػم إمم وضمذذود موضمذذٍد 

ن مقًًم ذذٍ يمتذذًب ، مذذن اعمويمذذد  ذذ ا ٓ يغثذذي مذذسمىجيذذًزًمقذذًنوا،  ذذ ه  ذذي ومورشمذذه ا

 -(1) ًموي  وسمًخلصوص اًمًْب إوإ سمسصوًمه اخلمٍّ

                                           
 - ًمْثًا – إردا ، واًمثنم ًمةقًْقمٍ أوومػم ،  2006ن  إومم اًم رسم ٍ اًمقْ ٍ ، 21ص من اعم ردة اعمّ ا ٍ –ًموي   (1)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D9%82_%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A
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ًً مذذن طم ذذُ أّنذذه يمّشذذل دمرسمذذٍ قمًئذذد  أمهّ ذذٍ ذًموذذم اًمْذذًب مذذن يمتذذًب ًمذذوي  أيطذذ

روع ذيمذذام وأقمذذًد مجةذذٍ مذذن اعم طمذذدة ًمإليذذاما، يمذذًا أسمذذرز م رئذذ   م ذذ، مذذن ا عذذًد 

  (-1950رانّ   يموًمثن )وًمد ؾمثٍ ناد ثو  اًمْنمي وم

ًً ًمتصذذسح  ذميمذذوًمثن يمتذذٌ  َُ أيًمذذ اًمسصذذل إوإ مذذن يمتًسمذذهن ًمغذذٍ ا ًمذذهن ىمطذذ 

ٓؾمذذت  ًب قممذذ  وؿمذذموًم ٍ اع ذذِ اًمسوريذذٍ ٕؿمذذ ر مسوذذري  حمًوًمذذٍاًموتذذًب ذم 

َُ أّا مذذذوىمسي َذذد قمق ن ذذذٍ ا يذذاما سمذذذًهلل ٓ ي ذذدو قمذذذن  أيمّذذسورد ، وأظمذذذػمًا أدريمذذ

 -(1)يمونه أوموًر ـمسل ذم اعمدرؾمٍ

ظمذذ   سمً ًمذذه م وؿمذذٍ وسمغ ذذٍ  ذذ ا ا جيذذًز ٓ يوسذذي، وًمذذف  شمْقذذى دذذةٍ إ

ؾمثطذذي سم ذذًا  ذذ ه اًم  ىمذذٍ أيمشذذر، وٕمه ذذٍ مّذذًمهٍ ًمذذوي  ووَذذوطم ً ؿمذذْه اًمتذذً ، 

 اًمًْب اعم ًر إًم ه يمًمً  َمن م طم    ا اًموتًب )اعمةا  إوإ (-

 إلُ اإلحلاد وديً امللحذيً!

ًمّذذذذْْلم ٓ يوومذذذذ  ا عذذذذًد وًمذذذذن يوتذذذذٌ ًمذذذذه اًمث ذذذذًح ذم اًمتهؾمذذذذ   ًمقذذذذ م 

 نومث ومٍ أظم ىم ٍ

 أوًٓن نسي ا رادة اعرة-

يمذذذل مث ذذذور إعذذذًدي وومةّذذذسٍ مًديذذذٍ شمثسذذذي ا رادة اعذذذرة قمثذذذد ا نّذذذًا، إا 

ًً ، قمذذًع إقمصذذًب إمريوذذي أطمذذد أسمذذرز مث ذذري ا عذذًد ادديذذد  ًً أو َذذمث   ذذ

                                           
 -  اًموويَ –   2016، شمرمجٍ ن د ح اًمسطكم ، اًمقْ ٍ إومم ن  27ًمغٍ ا ًمه ص ,ومران ع يموًمثن  (1)
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ؾمذذذً   ذذذًري  مذذذشً  يوتذذذٌ ذم مقدمذذذٍ يمتًسمذذذهن )ا رادة اعذذذرة( اًموتذذذًب اعموصذذذ  

 ًمثس  ً من أوًمه ٔظمرهن 

مس ذذذذذو  ا رادة اعذذذذذرة اًم ذذذذذ ػم يرشموذذذذذن قمذذذذذغم  ادة اعذذذذذرة و ذذذذذٌم ---ا ر"

اًم سمذذًًمؼما ة اتةذذر ي قذذي  ذذًري   ثذذً طموذذ" ظمذذًـمئويمذذ  ا ومؽماَذذلم  اومؽماَذذلمن ---

 ! "وهمػم م من  رملم وؾمتًًملم ومًو

ىمْذذل ونسذذ   ذذًري  وًمذذذ أا شمّؽمؾمذذل ذم شمذذداقم ًت وًمذذواز   ذذ ه اًمسوذذرة، 

ٌن سمذذذدوا ا رادة اعذذذرة ؾم صذذذْح شمةذذذذ ادمةذذذٍ وذم مقدمذذذٍ اًموتذذذًب ذاُتذذذً يمتذذذ

وأي شمصذذذور ًمة داًمذذذٍ يتقةذذذٌ قمقذذذً م  اعمذذذ نْوا واعم رمذذذوا  ذذذرد ؾمذذذًقمًت ---

ًً يطذذ ف ذم مجةذذٍ اقمؽماَذذ ٍن )سمذذدًٓ مذذن ردقم ذذم، "ؾمذذوي يْذذدو همذذػم مثققذذي  وـمْ ذذ

ري قمذذن اعريذذٍ وا رادة قمذذن أي ذإقمذذًدة شمذذه  ة م(! ًموذذن مذذي دمريذذد اًموذذًئن اًمْ ذذ

ًموذذن ًمذذ    ذذ ا  ذذو اًمّذذٌْ إ ذذّم ذم اؾمذذتاًًمٍ  ردٍع أو شمه  ذذل يتاذذدث اًمرضمذذل ؟!

-ًً  شمهؾم   ا عًد ًمرؤيٍ أظم ىم ٍ! سمل أيت صمًن 

ًًن نسي اًموضمود اعموَوقمي  -صمًن 

ر ًت اذذ  مذذن ىم مذذٍ إظمذذ   ًموذذن ًمذذ    ذذ ا ذوسمذذًًمرهمم مذذن وضمذذود شمصذذ

ًً أا ناوذذم قمذذغم ا عذذًد سمًًم أظم ىم ذذٍ ن ذذرًا   ذذو اعمقصذذود ، وًمذذ   اعمقصذذود أيطذذ

ًمذذْ ا اعمةاذذدين ، وًمذذو يمذذًا  ذذ ا مذذً ن ث ذذه ومىنثذذً ًمذذن نوذذوا أطمّذذن  ي ذًمةّذذةوك اًمّذذ

طمذذًًٓ مذذن دويمثذذن وهمذذػمه مذذن اعمةاذذدين عمذذً ّرةذذوا اًمذذدين وزر سم ذذا اعمتذذديثلم ، ًموذذن 

 مً ن ث ه  ون
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اذا يمذذذًا ًمةقذذذ م آظم ىم ذذذٍ وضمذذذود موَذذذوقمي ومذذذًهلل موضمذذذود واذا ع يوذذذن 

 ذذً يمًنذذَ ذم يمتًسمذذه ن موضمذذودا ومذذ  وضمذذود اذذً و ذذ ه  ذذي اع ذذٍ إظم ىم ذذٍ اًمتذذي ىمرر

 نقد اًم قل اعماا-

اًمقذذذذ م  ٕاومذذذذً ي ث ثذذذذً  ذذذذو أّا نسذذذذي وضمذذذذود اهلل ي ثذذذذي نسذذذذي إظمذذذذ   ، 

ر ، ومهذذذذً موضمذذذذوداا سموضمذذذذود ذإظم ىم ذذذذٍ سمّْذذذذًـمٍ شمرضمذذذذي ًمق متذذذذي اخلذذذذػم واًم ذذذذ

ًً ومذذن صمذذّم وماصذذ ر اًموضمذذود سمًعمذذًدة ذموَذذوقمي ورا  ذواشمثذذً و وضمودمهذذً ًمذذ   مًديذذ

اًمقذذ م إظم ىم ذذٍ!، ويمذذام يقذذًإ سمثذذًً  قمذذغم اعمث ذذور ونسذذي وضمذذود اهلل ي ثذذي نسذذي يمذذل 

ضمذذذذًئن ـمًعمذذذذً أّا ا نّذذذذًا يمذذذذوت وأّا اهلل همذذذذػم موضمذذذذود ،  ت يمذذذذل ا عذذذذًدي ن 

ًً دوؾمتويسّذذذوي )شمذذذوذم ن ًً مذذذن اًمروائذذذي اًمذذذرو  اعم ذذذ ور قمًعم ذذذ ن  (1881واىمتًْؾمذذذ

 -(1)إذا ع يون اهلل موضمودًا ومول ت  مًْح

د اًمذذ ي شمذذرد وم ذذه إظمذذ    ذذو اًمقذذًموس أىمذذوإ ن مذذي ا عذذًد ومًعموذذًا اًموطم ذذ

و ومقذذ  ! ًم ذذل  ذذ ا أطمذذد دواقمذذي وَذذي سمذذدائل قمذذن اًموضمذذود اعمقةذذ  هلل ، وسمًًمتهيم ذذد 

 ذذ ه أطمذذد اًم ذذوا د قمذذغم أّا اًمقذذ م إظم ىم ذذٍ ٓ شمقذذو  اذذً ىمًئمذذٍ داظمذذل إنّذذً  

 اعمًديٍ-

ًً يقذذل  مذذً إا ُيثوذذر وضمذذود ا ًمذذه أو يذذروما ا يذذاما سمًًمغ ذذٌ إٓ ودمذذد صممذذٍ إاذذ

مت ذذذددة يطذذذقر إًم ذذذه ا عذذذًد عًضمذذذٍ نسّذذذ ٍ  سمهؾمذذذام رسمذذذًت خمتةسذذذٍ ويتْذذذدى سممقً

ومةّذذس ٍ أو مث   ذذٍ ، دوا أا يذذهيت اعق قذذٍ مذذذن سمً ذذً ، ىم ذذل  ذذ ا اعم ثذذى  اطمذذذٍن 

                                           
  ًمْثًا سمػموت – رؿمد اسمن دارن  اًمشًن ٍ اًمقْ ٍ ، 8ص يمًرامًزوي إظموة , 16 اعم ةد ، اًموًمةٍ إدسم ٍ إقمامإ  –ؾمتويسّوي دو (1)
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ومذذن صمذذم ٓ نّذذتق ي اًمّذذامح سممقةذذ   "اعمقةذذ "اعمًديذذٍ اًمتذذي أومذذن  ذذً اذذً دذذسٍ "

ظمذذ  قمذذغم  ( 1)"ت ذذًور م  ذذًآظمذذر ذ يمً ًمذذه مذذشً  ذ أا يذذدظمل مذذن اًمْذذًب ًم نار ذذً أو ي

 ؾمْ ل إمشةٍن

 اًمسردان ٍ واعريٍ اعمقةقٍن ذم اًموضموديٍ اعمةادة-  

 واًمروح اعمقةقٍن قمثد    ل-

 قمًع اًمقْ  ٍن يمام ذم وطمدة اًموضمود اًم وص ٍ- 

 واعمًدة واًمتهري ن ذم اعمًريمّ ٍ- 

وشمهًم ذذذه ا نّذذذًان قمثذذذد وم ورسمذذذًخ، شمهًم ذذذه اًمدوًمذذذٍ أو اًمدوًمذذذٍ اعمقةقذذذٍ يمذذذام ذم 

 hidden)اًمثمذذوذج اًمّذذووم تي ودوًمذذٍ ؾمذذتًًملم سمًًمذذ ات ودذذوًٓ إمم ا ًمذذه اخلسذذي 

God-) 

ًمودذذف و ذذو سماّذذٌ سم ذذا اًمْذذًطمشلم مصذذقةح مذذرادي ًمةطذذمػم اؾمذذتود  

همذذػم مذذً  ، ومًًمطذذمػم ي ثذذي أا صممذذٍ ؿمذذ فً مقًومذذٍ ا نّذذًا ًمثمذذوذج اًمواطمديذذٍ اعمًديذذٍ

ناذذو اخلذذػم يمذذام يمذذكم  ع يت ذذه إا، يمًمثذذً ذم ا نّذذًا، يدوم ذذه ناذذو اخلذذػم، و ذذو مذذًدي

 قمة ذذذه َذذذمػمه ومىنذذذه ي ذذذ ر سمًًمذذذ نٌ وسمهنذذذه أنوذذذر سم ذذذدًا أؾمًؾمذذذ ً مذذذن وضمذذذوده ---

ومًًمسةّذذذذسٍ اا ومًن ذذذذٍ ذم اًمغذذذذرب سمتهيم ذذذذد ً اًمقذذذذ م إظم ىم ذذذذٍ اعمقةقذذذذٍ ومقذذذذدرة 

ا نّذذًا قمذذغم دمذذًوز واىم ذذه اًمقْ  ذذي اعمذذًدي وذاشمذذه اعمًديذذٍ ، شم ْذذػم قمذذن ا ًمذذه اخلسذذي 

اعمذذذًدي قمذذذن اعمقذذذدس وممشذذذل  ذذذ ه ا نّذذذًا  وقمذذذن اًمْاذذذُ همذذذػم اًمذذذواقمي مذذذن ىمْذذذل

                                           
 - 62ريت ًرد ًم ونتن ، قمًع أقمصًب ذم ضمًم ٍ  ًرومًرد ، نقً  قمن ن ضموا ًم ثويم  ن اًم ةم ووضمود اهلل ، ص (1)
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 -(1)، ومشل   ه اعمقدرة ًم   اام أؾمًس مًدياًمق م

ي سمذذه اعذذًإ ذ تمذذي مذذً وموذذرة ا يذذاما سمذذًهلل يسطذذويمذذل ذًمذذذ ي ثذذي أّا رومذذا 

إمم إقمذذ   سمذذدائل أظمذذرى ذ مشذذل اعريذذٍ واعمّذذًواة ذ وم ذذ ه شمصذذْح أا ؾمذذةقًت ؿمذذْه 

رسمذذام اعمشذذًإ إؿمذذ ر قمث ذذً ي ذذود إمم مقدؾمذذٍ مذذن همذذػم اعمّذذموح ٕطمذذد أا يتاذذدا ً ، 

إمم اعمقصذذذةٍ سمت مذذذٍ  1793اًمشذذذورة اًمسرنّذذذ ٍ --- عمذذذً ؾمذذذ قَ مذذذدا  روٓا ؾمذذذثٍن 

اعريذذذٍ ذم ؾمذذذًطمٍ اًمشذذذورة وىمًًمذذذَن أمذذذً  اًمتمشذذذًإ اًمذذذ ي ي ذذذو   اناثذذذَمةسقذذذٍ 

 .(2)"أّيت ً اعريٍ أيٍ ضمرائم شمرشموٌ سمًؾممذ"

ذم اًمذذذدين ، وممذذذن وقمذذذغم اًمثاذذذو اًمذذذ ي مذذذّر ذم مّذذذهًمٍ ا ًمذذذه ، جيذذذري اًموذذذ   

طم ذذُ أّا اًمذذدين يثقذذوي قمذذغم اؾمذذت ًسمٍ ًمرؤيذذٍ قمقة ذذٍ اوم ذذً اًمّذذْْ ٍ ، وجي ذذٌ قمذذن 

ر اًمغًيذذذٍ مذذذن اع ذذذًة ، ويوَذذذح مذذذً يثْغذذذي أا ي ةذذذم ومذذذً ذأؾمذذذفةٍ وضموديذذذٍ، ويسّذذذ

 يثْغي أا يّةذ وي مل ،  ل يمون ًمإلنًّا يقي ظمًرج أؾموار اًمدين؟!  

ن يمذذام ىمةثذذً  ثذذًك إاذذًا  ثذذًن ؾمذذتغدو ىمصذذٍ ا عذذًد وا يذذاما سمًظمتصذذًر يمذذًٔيت

أمذذً  اًمثذذًس ديثذذًا، أطمذذدمهً ٓ يذذوّمن أي طموذذم أو ىم مذذٍ وهمذذػم ىمذذًدر قمذذغم وَذذي 

ًً إمم  وًمذذذو ىمذذذًنوا أظم ىمذذذي واطمذذذد ومطذذذً  قمذذذن مث ومذذذٍ ومذذذن صمذذذّم يصذذذًر قممة ذذذ

اًم طمذذدود ذم اعريذذٍ واًمذذ  ىمذذ م واًمذذ  أظمذذ   و وذذ ا، ومذذ ام يوؾمذذ  اًمذذدين أظمذذرن 

                                           
  2002 ،   ذ1423ن إومم اًمقْ ٍ – اًمنمو  دار ، 189ص 1ج ادنئ ٍ واًم ةامن ٍ ةٍاًم ًم اًم ةامن ٍ –قمْد اًمو ًب اعمّػمي  (1)

 ,ٍ اًم ًْؾمذ ٍ اًم تْذن  ننمذ ، قمذودة حممذد شمرمجذٍ ، 84 دساٍ(   ا ًمه وإنوًر اعمةادة إدوًم ٍ ، دويمثن و م)   –ًم ّؽم إدهمًر مًيمغراث (2)

   - 2017 اعمريمن ا ؾم مي ًمةدراؾمًت آؾمؽماشم   ٍ ، اًمقْ ٍ إومم ن
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ث ذذً )اًمّذذ ًدة ( ومذذً ع شمقّ ذذد واذذد ؾمذذ سقد اًموذذًئن أّا اعريذذٍ مقدمذذٍ ٕظمذذرى أقمذذغم م

ًً ؾمذذ ًدشمه ويْقذذى طمْذذ   ًً  ذذي إظمذذرى ٓ  اعذذر م ثذذى طمريتذذه، وٓطمقذذ اًمةذذ ة وـمْ ذذ

 !شمدو 

يموذذذن سموذذذل ؾمذذذ وًمٍ إدراك اًمسذذذر  سم ذذذث ام سمتهمذذذل قمذذذًسمر ذم مشذذذًإ سمّذذذ  ،  

ؿموصذذذًان أطمذذذدمهً قمذذذًش مةتنمذذذً سماذذذدود ضمثّذذذ ٍ م  ثذذذٍ وآظمذذذر ومذذذتح سمً ذذذً سمذذذ  

 إ عمذذذن اًمّذذذ ًدة ويْقذذذى ي ذذذ ا اعم ثذذذى؟! يْقذذذى ت  آظمذذذر سمًًمس ذذذل طمذذذدود ، ذم اعمذذذ

 -"اعمقدس"يمّ ن اًمدين اًم ي ٓ يرشمط ه اعمةادوا ، إّنه 

ًً ومث م دويمثن يصف اًم ةم سمذ   -( 1)"اعمقدس"ًمون اعمةادوا أيط

ٓ شمذذذرهمم شمةذذذذ اًمْ ًنذذذًت أطمذذذدًا قمذذذغم  ،وذم ظمتذذذً   ذذذ ا اًمسصذذذل، مذذذن اعمويمذذذد 

ًً ًمتغ ذذػم إظمذذ  سممورضمًُتذذً ونتًئ  ذذً، وم ًً يمًوم ذذ ًًمذذدًم ل وطمذذده ًمذذ   قمةذذٍ شمًمذذٍ وؾمذذْْ

اًمقثًقمذذًت ، و ذذي ىمًقمذذدة قمًمذذٍ ًمذذ   اعمقذذً  اؾمذذتشثًً  مث ذذً ، طمتذذى اًم ذذو   ثذذًك مذذن 

 ًً يذذذروما آقمتقذذذًد سماق قذذذٍ أّا إرض يمرويذذذٍ أو شمذذذدور مذذذشً  ، وذم ىمطذذذ تثً أيطذذذ

أقمثذذذذي ن اًمذذذذدين وا يذذذذاما سمذذذذًهلل يثقْذذذذ   ذذذذ ا قمذذذذغم اًموشذذذذػم رذذذذن شمذذذذديثوا سمًًمذذذذدين 

(  1997ظمر)اعمةاذذدين ( ، ظمذذ  قمذذًع اًمسةذذذ إمريوذذي يمذذًرإ ؾمذذًهمًا )شمذذوذم ن أ

، طموذذى ىمصذذٍ contact "اشمصذذًإ"اًمذذ ي أظمرضمذذَ  وًم ذذود روايتذذه ومذذ ةٍم سم ثذذواا 

شمذذذدرس إؿمذذذًرات ومطذذذًئ ٍ م قذذذدة شمرد ذذذً يقذذذوإ قمث ذذذً ومريق ذذذً  "إيذذذكم"قمًعمِذذذٍ ومةذذذذ 

ا دذذاٍ مذذً ووم ذذً  سم ذذد ً يوت ذذسو "شم وي ذذً يمون ذذً، إّنذذً امذذل ن ًمذذً ًم ّذذَ إّنذذً"

                                           
 ، يثت ي سم مةٍ ن ذًمذ  و اًم ةم اًم م   واعمقدس ! 351ٓطمىل آىمتًْس اًم ي وَ ه سمدايٍ اًمسصل اًم ً  من يمتًسمه ن و م ا ًمه ص (1)
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اؾمذذذتثت وه سم قذذذوام )ٓ ن ذذذً  مذذذن همذذذػم مذذذثّ م( وأّا مصذذذدر ً قمذذذًع آظمذذذر ، ًموذذذن 

ؾمذذذذًهمًا ٓ يّذذذذتود  نسذذذذ   ذذذذ ا اعمثقذذذذ  ذم اًموذذذذوا وصمواسمتذذذذه ، وٓ قمذذذذغم شم ق ذذذذد 

 اعما اًمثووي! 

 ضمذذذً  مذذذن ٓ ت  ، ًموثّذذذذ اتذذذًج 
ٍ
ًً أقممذذذًى ًمتذذذومَن أّا يمذذذلِت ت  اتذذذًج إيامنذذذ

 
ٍ
 ضمً  من ا ًمه - قمقً  وومورًا ًمتومَن سمهّا يمّل ت 

 سم ؽم يمريسَ 
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(2) 

 

 األصل  : فرضية اإلمياٌ أو فرضية اإلحلاد ؟

 مذخل:

 ذذذ ا اًمْاذذذُ مث  ذذذي ، يّذذذ ى  ضمًسمذذذٍ ؾمذذذواإ ن ذم ادذذذدإ واعذذذوار مذذذً  ذذذو 

إدذذل ذم مّذذهًمٍ وضمذذود ا ًمذذه ؟ ًم تسذذرع مذذن ذًمذذذ ن مذذن اعمقًًمذذٌ سمًًمذذدًم ل ؟ وقمذذغم 

  اعمذذومن اعمشْذذَ ؟ ومذذً اًمذذ ي  تذذًج َمذذن يقذذي قمْذذئ ا صمْذذًت قمذذغم اعمةاذذد اًمثذذًذم أ

 شمسّػم وشموضم ه وشم ة ل ن ا ياما أو ا عًد ؟! 

ن شم  ذذر صممذذرة سماذذُ  ذذ ا اعموَذذوع ، قمذذغم ؾمذذْ ل اعمشذذًإ ، قمثذذد حمًيممذذٍ مقوًمذذٍ

 "ه ٓ يوضمذد أؾمذذًْب شمذدقمم وضمذذود ا ًمذذهاًمّذٌْ إ ذذم قمذغم قمذذد  وضمذود إًمذذه  ذو أّنذذ"

ًً ذم طمقذذل قمةذذم اًمذذثس  ،  ذذل نْاذذُ قمذذن مث ذذه ا  يذذاما يمذذام يذذرى ومرويذذد أو وأيطذذ

قمذذن ا عذذًد يمذذام  وم تذذن؟! موَذذوع اًمشمذذرة إومم مذذ يمورة  ثذذً ذم اًمقّذذم اًمشذذًه مذذن 

   ا اًمسصل ، أّمً موَوع إظمرى ومة ً ومصل ظمًص-

 ومرَ ًت اًمْاُ ن

 -"ومرَ ٍ ا عًد"ذ إدل  و ا عًد أو 1

 ذ أدًًمٍ ا ياما وىمًسمة ٍ اًمؼم ًا -2
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 -"ا دمًه اًم  أدري"أو ا صمًْت ذ اعمّهًمٍ همػم ىمًسمةٍ ًمةثسي 3

 فسضية اإلحلاد أو اإلمياٌ ؟

يذذذو  يمذذذًا اًمس ةّذذذوي اًمؼميقذذذًه اًم ذذذ ػم أنتذذذوه ضمذذذػمارد ن ذذذوشمن ومةذذذو )شمذذذوذم 

أّا اًمثقذذذًش طمذذذوإ  "ومرَذذذ ٍ ا عذذذًد  " (  مةاذذذدًا أومذذذًد ذم مقًًمذذذه ن 2010ؾمذذذثٍ ن 

يوذذوا  وضمذذود ا ًمذذه جيذذٌ أا يْذذدأ مذذن ومرَذذ ٍ ا عذذًد وأّا قمْذذئ ا صمْذذًت جيذذٌ أا

ًً ٓسمذذد أا شموذذوا ًمذذديثً مذذؼمرات  قمذذغم اعمذذومثلم سمً ًمذذه --- طمتذذى نذذومن سمذذهّا  ثذذًك إاذذ

ًً )= ٓ  ضم ذذذدة ًمإلقمتقذذذًد --- اعموىمذذذف اعم قذذذوإ اًموطم ذذذد  ذذذو أا شموذذذوا مةاذذذدًا ؾمذذذةْ 

 --- ًً يذذومن سمً ًمذذه مقًسمذذل اعمةاذذد ا جيذذًيب اًمذذ ي يذذومن سم ذذد  وضمذذود إًمذذه ( أو ٓ أدريذذ

 شمتطذذمن طموذذام مّذذْقً قمذذغم نت  ذذٍ يذذراد اصمًُْتذذً وإنذذام وأؿمذذًر إمم أّا  ذذ ه اًمسرَذذ ٍ ٓ

 ذذي مْذذدأ أضمرائذذي ي ذذْه ىمًقمذذدة أدذذل اًمذذؼما ة اًمتذذي يّذذتثد قمة  ذذً اًمقذذًنوا )=اعمذذت م 

 سمري  طمتى شمشَْ إدانته(-

و ذذذ ا يذذذرى ومةذذذو أّنذذذه وَذذذي اًموذذذرة ذم مة ذذذٌ اعمتذذذديثلم ، ومذذذىّا  ذذذ ا اعمث ذذذور 

ًً أيمشذذذر ذادديذذذد ؾمذذذُ   ر م ذذذ رذذذً يمذذذًا قمة ذذذه ، ذًمذذذذ أّا روع ا يذذذاما يمةذذذه متنقمنقمذذذ

 اصمًْت ت  أد ٌ من نس ه-

ًً همذذػم ومةذذو موىمسذذه مذذن ىمطذذ ٍ  ًموذذن ع شمْذذ   ذذ ه اًمسرَذذ ٍ قمذذغم طمًاذذً ، وم طمقذذ

   وسم ذذد ـمةذذٌ مذذن ومةذذو أا ي ذذذرض  2004وضمذذود إًمذذه وأقمةذذن إيامنذذه سمذذًهلل ؾمذذذثٍن 

(  There Is a God)  " ثذذًك إًمذذه"ا عذذًد أدذذدر يمتًسمذذه اًم ذذ ػم  دمرسمتذذه مذذي

ؾمذذ ل وم ذذه اًم ديذذد مذذن اًمذذرؤى واعمواىمذذف اًمتذذي زقمنقمذذَ ومرَذذ ته   ، 2007ؾمذذثٍن 

 اًمًًّمسٍ ن ػم إمم صم صمٍ مث ً - "ومرَ ٍ ا عًد  "
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يم ثذذذي (  ,أنشذذذوه ضمذذذوا سمًشمريذذذذ ذ يذذذ  ٌ اًمس ةّذذذوي اًمؼميقذذذًه اعم ذذذً  )أذذذ

إفم ذذذًر  ٕاأدري ىمذذذد يوذذذوا مذذذؼمرًا وًموذذذن ا عذذذًد همذذذػم مذذذؼمر  إمم أّا اعموىمذذذف اًمذذذ 

ًً ٓ هةذذ  أنذذذ شم ذذري يتقةذذٌ ضم ذذدًا أ يمذذؼم مذذن إفم ذذًر أنذذذ ٓ شم ذذري ، و ذذ ا أيطذذ

اًمذذ أدري مذذن اًمورـمذذٍ ومًعمتقذذد  ًمإلظمتْذذًر يموثذذه شمؼميذذر قمذذد  م رومتذذه سمىضمًسمذذٍ أطمذذد 

 إؾمفةٍ ًمون   ا ٓ يمثاه اًمقدرة قمغم اضمت ًز ا ظمتًْر -

مذذن اًمس ةّذذوي  ضمً شمذذهب ذ ويذذرى ومةذذو أّا أيمذذؼم اذذٍد ع ذذٍ ومرَذذ ٍ ا عذذًد 

ن يمذذذًرإ سم نتث ذذذً( اًمذذذ ي أيمذذذد ومقريذذذٍ ا يذذذاما وىمذذذًرب إمريوذذذي اعم ذذذً  )أًمسذذذ

مّذذذهًمٍ آقمتقذذذًد سموضمذذذود إًمذذذه سمقطذذذًيً ضمو ريذذذٍ أؾمًؾمذذذ ٍ همذذذػم ىمًسمةذذذٍ ًمإلنوذذذًر، 

يمًٓقمتقذذذًد سمذذذها ًمًظمذذذرين قمقذذذوًٓ يم قوًمثذذذً وآقمتقذذذًد سمصذذذاٍ اعذذذواس واًمذذذ ايمرة 

ووضمذذذود اًم ذذذًع وهمػم ذذذً مذذذن ىمطذذذًيً ن تقذذذد  ذذذً دوا أا نذذذرى أي طمًضمذذذٍ ًمّذذذو  

 إدًمٍ قمة  ً-

ج ذ راي مذذذذًك أيثذذذذرهن وضمذذذذود إًمذذذه ظمذذذذًًم  ىمطذذذذ ٍ سمدف ذذذذٍ ن ذذذذرًا ًمةث ذذذذً  

واًمؽمشم ذذذٌ واًمقذذذوانلم اًمتذذذي اوذذذم اًموضمذذذود واًمقْ  ذذذٍ ، ويّذذذتثتِ مذذذن ذًمذذذذ أا 

و ذذ ه اعم طم ذذًت واعمواىمذذف  ( 1)إدذذل ًمإليذذاما وقمْذذئ اًمذذدًم ل يقذذي قمذذغم اعمةاذذدين

 سمم موقم ً هشل اًمرأي اًمشًه ذم اعمّهًمٍ ، أقمثي أدًًمٍ ا ياما-

 ا مذذذً أومذذذًده ومةذذذو سمًظمتصذذذًر و ؾمذذذهشموىمف ىمةذذذ ً  قمثذذذد رأي سم نت ث ذذذً ، اذ  ذذذ

                                           
 59سمؽممجذٍ ن ضمثذًت مجذًإ ، وص 70سمؽممجٍ د- د ح  اًمسطكم- وص 75صيم ف همػم أ س مةاد رأيه ؟   , ثًك إًمه   ,أنتوه ومةو  (1)

يف ذم يمتًب ن رطمةٍ قمقل ، وسم د ا ـم ع قمغم شمرمجًت اًموتًب   ه ومىّا شمرمجٍ  اًمسطذكم   ذي إومطذل سمث ذري مذن طم ذُ سمؽممجٍ قممرو  

 اًمدىمٍ واًموَوح ، ؾم ام مي مً شمطمثته من شم ة قًت )د- مرشمي ومرج(-
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ي سمم قوًم ذذذٍ ا يذذذاما سمذذذًهلل طمتذذذى ذيم ذذذف يموذذذن ًمس ةّذذذوي أا يتْثذذذى مث ذذذورًا يقطذذذ

- ًً  سمدوا طم ٍ ودًم ل ؟!   ا اًمّواإ مي ؾمواإ آظمر ضموا ام آٍت ٓطمق

 تطوز األبسيل !

إمذذر اظمتةذذف ،  ًموذذن "قمْذذئ اًمذذدًم ل  "وإمذذر  ذذلم ًمذذو يمذذًا  ذذرد شمثصذذل مذذن 

ومصذذًرت شمِذذب إمشةذذٍ واعمقًرسمذذًت اًمتذذي ُتذذدي إمم رمذذي آيذذاما سمذذًهلل سمذذًًمو م 

اًمذذ ي ٓ دًم ذذل قمة ذذه )مذذً يشْذذَ سمذذ  دًم ذذل يثسذذى سمذذ  دًم ذذل(، قمذذغم إىمذذل يثقذذوي  ذذ ا 

اًمقذذذرح قمذذذغم مغذذذًًمقتلمن ومذذذ  قمذذذد  اًمذذذدًم ل يّذذذوغ اقمتقذذذًد اًمثسذذذي )آطمتوذذذً  إمم 

قمذذغم وضمذذود اهلل مصذذًدرة واَذذاٍ  "سمذذ  دًم ذذلمذذً صمْذذَ "اد ذذل( يمذذام أّا ذم شمقْ ذذ ن 

 قمغم اعمقةوب -

أومم  ذذذ ه اعمقًرسمذذذًت وأؿمذذذ ر ً هذذذَ قمذذذغم يذذذد اًمس ةّذذذوي اًم ذذذ ػم راؾمذذذل 

 Isسمذذهسمري  ؿمذذًي مسذذؽمض اًموضمذذود يذذدور طمذذوإ اًم ذذم  ومسذذي مقذذًإ ًمذذه سم ثذذواان 

There a God? ل  ثًك ظمًًم ؟ يمتٌن  

مصذذذثوع مذذذن  إذا أموثثذذذي أا أؿمذذذػم أنذذذه يوضمذذذد سمذذذلم إرض واعمذذذري  إسمريذذذ "

اخلذذذني اًمصذذذ ثي يذذذدور طمذذذوإ اًم ذذذم  ذم مذذذدار سم طذذذوي، ٓ يموذذذن ٕطمذذذد أا 

ًً قمذذذغم ذيمذذذر أا ا سمريذذذ  أدذذذغر مذذذن أا شمذذذراه  يذذذدطما اومذذذؽماجل ، إذا يمثذذذَ طمريصذذذ

أىمذذذذوى اًمتةّذذذذووسمًت اعموضمذذذذودة قمثذذذذدنً- وًموثذذذذي إذا انتقةذذذذَ إمم آدقمذذذذً  سمذذذذها 

نذذه مذذن همذذػم اومذذؽماجل يتمتذذي سموًدذذ ٍ أنذذه ٓ يموذذن اصمْذذًت قمذذد  دذذاته، وسمذذ ًمذ ومً

ري متذذذذنا أا ي ذذذذوذ ذم دذذذذاته، ومًًْمتهيم ذذذذد جيذذذذٌ أا ذاعمقْذذذذوإ ٕي قمقذذذذل سم ذذذذ

ي تذذؼمه اًمثذذًس أاذذدث سم ثذذوا ظمذذًًم - ورهمذذم ذًمذذذ ومىنذذه إذا وضمذذد ذم نصذذوص 
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ي  مقذذدس يمذذل يذذو  أطمذذد، ذىمديمذذٍ مذذً يويمذذد وضمذذود مشذذل ذًمذذذ ا سمريذذ ، واقمتذذؼم يم ذذ

ً وزرع ذم قمقذذذذذوإ إوٓد اًمصذذذذذغًر ذم اعمدرؾمذذذذذٍ، ومذذذذذىا ؿمذذذذذووَ ذم وضمود ذذذذذ

ومّذذ ووا ذًمذذذ قم مذذٍ قمذذغم قمذذد  آشمذذناا وجيذذ ب ذًمذذذ اعم ذذوذ انتًْ ذذًت ـمْ ذذٌ 

 -(1)ر مّتثػم يم ٍمنً أو أي ومطوزم ذم اًم صور اًمّا قٍ---ذنسًّه ذم قمص

آسمريذذذ  اًموذذذوه أو أسمريذذذ   "شمقذذذورت  ذذذ ه إمشوًمذذذٍ ودذذذًرت شم ذذذري سمذذذذ 

وراح يّذذذذت ػم ً أو يّذذذذتْداً سمذذذذهظمرى شمذذذذودي نسذذذذ  اًمغذذذذرض م  ذذذذم  "راؾمذذذذل 

دة و ذذو ن ا يذذاما سمذذًهلل همذذػم قمقذذ ه هًمذذً يمًٓقمتقذذًد سمذذهسمري  راؾمذذل اخلذذنذم ، اعم طمذذ

يقذذذوإ حمذذذًٍ   "ؿموصذذذ ٍ يمًرشمون ذذذٍ  ,إ   سمذذذً وزةٓ أومذذذن سمذذذًهلل يمذذذام ٓ أؤمذذذن "

ًً ن إًمذذه آظمذذر سمذذدأ  أمريوذذي ؿمذذ ػم )يمةذذػمان  دارو(، يطذذ ف دويمثذذن سمًسمذذً نويذذل وأيطذذ

ًً يم  ذذوه وأظمذذرين أٓ و ذذو وهمذذػم ىمًسمذذل ًمإلنوذذًر ه ا نؽمنذذَر أا قمذذغم ذيثت ذذ ًمذذ

 وطما اًمًّْهمًيتي اًمقًئر-

قصذذذٍ شمْذذذدأ مذذذن ىمذذذرار وزارة اًمت ةذذذ م ذم وٓيذذذٍ يمًنّذذذذًس وًمةتوَذذذ ح ومقذذذ  ن اًم

وُتوذذاًم    "سمذذويب  ثدرؾمذذن  "ي سمت ةذذ م اًمتصذذم م اًمذذ يمي ، أطمذذتِ أطمذذد اًمقةْذذٍ ذيقطذذ

 "سمًؾمذذتً  "أظمذذ ا مذذن يمةمذذٍ  "سمًؾمذذتًومًريلم  "  ديًنذذٍ 2005مذذن اًمقذذرار أؾمذذ  ؾمذذثٍ 

ًً اذذذً إًمذذذه ؾمذذذامه ا ، "وطمذذذا اًمّذذذًْهم تي اًمقذذذًئر"ًمتذذذي شم ثذذذي اعم  ثذذذًت ، مسؽمَذذذ

دري    ذذذ ا ا ًمذذذه اًمت ومذذذي ويمذذذدًم ل قمذذذغم سمقذذذ ا ىمذذذرار اًمذذذوزارة راح يقًًمذذذٌ سمتذذذ

 -اعمسؽمض

                                           
  https://www.cfpf.org.uk/articles/religion/br/br_god.htmlراسم  اعمقًإ ن  (1)

https://www.cfpf.org.uk/articles/religion/br/br_god.html
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ًً سمهمشوًمذذذٍ  ثدرؾمذذذن يمت ديذذذد وشمقذذذور ٕسمريذذذ  راؾمذذذل اًمذذذ ي  ـمذذذًر اعمةاذذذدوا ومرطمذذذ

 اؾمت ةذ وؿمًري قمغم ا نقراض!

واًمذذذوطما وسمًسمذذذً  وا وزة ذذذؽمك ًم سمريذذذ  وهؼمنذذذً دويمثذذذن قمذذذن اًمّذذذةف اعم

 نويل ن 

اًمسوذذذرة اًمتذذذي أراد راؾمذذذل شموَذذذ ا ً  ذذذي أا مّذذذووًم ٍ اًمؼم ذذذًا شمقذذذي قمذذذغم "

اعمذذومن وًمذذ   همذذػم اعمذذومن ---إا قمذذد  إموًن ذذٍ نسذذي وضمذذود أسمريذذ  اًم ذذًي اعمذذداري 

وسمًسمذذذً نويذذذل ًمذذذن يّذذذٌْ ٕي ؿمذذذو  قمًىمذذذل أي ؿمذذذ ور سمذذذهّا اعموَذذذوع يّذذذتا  

! ًً  -(1)"آ تام  أؾمًؾم

 احلجة الطفولية: 

 وذذذذ ا وسموذذذذل سمّذذذذًـمٍ وسمًٕمشةذذذذٍ اًمقًسمةذذذذٍ ًمةتوفم ذذذذف ذم يمذذذذل ا دمً ذذذذًت 

 يّتثتِ دويمثن من ذًمذ يمةه ن 

 ًً أي اقمتْذذذًر إمم أّا أمه ذذذٍ يمذذذل ! دوا "اعموَذذذوع ٓ يّذذذتا  ا  ذذذتام  أؾمًؾمذذذ

سماذذذُ وضمديتذذذه شم تمذذذد قمذذذغم اخلقذذذورة اًمتذذذي شمؽمشمذذذٌ قمة ذذذه ، أقم ذذذد اؾمذذذت ًرة مشذذذًإ 

  ( إّا اظمتْذذًر ىمذذوة طمذذنا  سمثقذذًإ مذذشً   ذذو أا 2016  وؾمذذتن ؾمذذم ُ )شمذذوذم ؾمذذثٍ ن

نقذذو  سم ذذده سمقذذوة ونتذذًئِ  ذذ ا آظمتْذذًر ًم ّذذَ سمذذ ات امه ذذٍ اذ ذم طمذذًإ قمذذد  صمْذذوت 

اعمقةذذوب يمذذل مذذً ؾم اصذذل  ذذو انققذذًع اعذذنا  ، ًموذذن اًموَذذي هتةذذف هًمذذً قمثذذدمً 

يت ةذذ  آمذذر سما ذذًة آنّذذًا ًمذذ ا ومذذًا ىمذذوة طمْذذًإ اعم ةذذٍ )اًمؼمؿمذذوت( جيذذٌ أا يذذتم 

                                           
  54و م ا ًمه ، ص   ,ريت ًرد دويمثن   (1)
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 -(1)  ػم ً سم ول دىم   ٓا قمد  اق  ذًمذ يودي سما ًة اعم كمشم

ومذذي دذذواسم ٍ وموذذرة ومقريذذٍ ا يذذاما وأدذذًًمته اًمشًسمتذذٍ سمذذهيمشر مذذن وضمذذه وـمريذذ  

قمذذغم مذذً شمقذذرر ، سم ذذد أّا  ذذ ا ٓ يمثذذي اًم قذذل مذذن اعوذذم سمِذذورة إىمًمذذٍ اًمذذدًم ل قمذذغم 

 ْذذذئ أٍي ىمطذذذ ٍ موضمْذذذٍ أو ؾمذذذًًمٍْ ؾمذذذ ام رأس اًمقطذذذًيً اًموضموديذذذٍ ، ومذذذن صمذذذّم وم

 ا صمًْت يقي قمغم اًمقروملم- 

قمذذغم طمذذد ودذذف  "طم ذذٍ ـمسوًم ذذٍ "واعق قذذٍ أّا شمةذذذ اًمت ذذْ  ًت شم ذذؼم قمذذن 

 قمًع اًمس نيً  ا يرًمثدي اعم ً  ًم ّؽم إدهمًر مًيمغراثن

َُ سمذذهّا سمًسمذذً نويذذل موضمذذود طمتذذى  مذذن اًمواَذذح أّا اًمت ذذْ ه ظمذذًـمئ ---" أنذذً أمثذذ

 َُ إمم ادًم ذذٍ ، أوًمفذذذ اًمذذ ين  سمةذذوهمي ؾمذذّن اخلًمّذذٍ وع أؤمذذن سمذذًهلل إٓ طمذذلم ذ ْذذ

ية ذذذووا إمم  ذذذ ه اع ذذذٍ اًمقسوًم ذذذٍ جيذذذٌ قمةذذذ  م  ح اًمّذذذٌْ ورا  ايمت ذذذًي 

يمشذذػمين ًموضمذذود اهلل ذم وىمذذَ ٓطمذذ  مذذن طم ذذًُتم وسمًًمتهيم ذذد ٓ ي تذذؼموا ذًمذذذ يمّشذذل 

أي نذذوع مذذذن اًمؽماضمذذذي أو ا ناذذذراي أو ا ناقذذًط إظم ىمذذذي ، وظمذذذػم مشذذذًإ قمذذذغم 

( اًمس ةّذذوي اعمةاذذد اعم ذذ ور اًمذذ ي سمذذدأ 1923 ذذد وذذذ مواًمذذًمذذذ يقدمذذه ) أنتذذوه ومة

 -(2)"إيامنه سمًهلل ذم اًمشامنلم من قممره

شم ْذذػم مذذًيمغراث حمذذؽمٌ  طمذذلم نذذدرك أّا  ذذ ه اًمت ذذْ  ًت شمّذذًوي سمذذلم مذذً ٓ 

ًً وم ؾمذسٍ وقمةذام   ومقذد اشمسقذوا  "هتةف قمغم ومهذه مذي مذً أذقمذن سمذه يمذل اًم  ذام  شمقريْذ

                                           
 -واًمثًؾمذ اًمروطمي ن  وؾمتن ؾمم ُ ذم يمتًسمه ن عمًذا اًمدين رورة؟ مي شمٍمي سمّ   ( اعمشًإ مقتْ  من اًمؼمووم ّور  (1)

 - 21ويمثن صو م د ,ًمّؽم إدهمًر مًيمغراث وضموانً يموًم وًت مًيمغراث  (2)
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ًً قمذذغم أا  رح نسّذذه وأنذذه يتقةذذٌ شمسّذذػمًا يت ذذًوزه، وىمْةذذوا  ذذ ه ذٓ ي ذذ اًموذذوامج  ذذ

   ".يقوإ يم ُ ورد"« اًمسورة سمًقمتًْر ً أمرًا ذم مثت ى اًموَوح-

ًً و ذذ ا يقت ًً ووضمذذدان  ي أّا يقذذّد  اعم ذذوذ ذطذذنثت ذذي إمم أدذذًًمٍ ا يذذاما ومقريذذ

ًً قمذذغم سمذذرا لم اذذ ه  واًمذذ  ًً مْث ذذ أدري ومطذذً  قمذذن اعمةاذذد ا عذذًد شمسّذذػمًا وواَذذا

ًً ٓ أدذذذًًمٍ ذم اًمْذذذلم  اًم ذذذً رة اًمتذذذي ع شمثسذذذذ قمذذذن اًموضمذذذود ا نّذذذًه ، ًموذذذن قمقة ذذذ

سمم ثذذذى يتاذذذتم قمذذذغم أي مث ذذذور إيذذذامه أو إعذذذًدي أا يقذذذ م اع ذذذِ قمذذذغم متْث ًشمذذذه 

يمذل مذً ىمذرع ؾمذم ذ مذن اًمغرائذٌ ومذ ره سمذن ؾمذ ثً طمذلم ىمذًإ ن ودقمًويه ، ورطمذم اهلل ا

 - ذم سمق ٍ آموًا مًع ي دك قمثه ىمًئم اًمؼم ًا

يم ذذف يموذذن ادمذذي سمذذلم اًمْدا ذذٍ وسمذذلم إىمًمذذٍ اًمؼم ذذًا اًم قذذكم ؟  ذذ ا  ذذو 

قمذذن سم نت ث ذذً طمذذلم ىمذذرر أّا ا يذذاما اًمّذذواإ اًمذذ ي ىمةثذذً ن  ْذذه مذذي اًمّذذواإ اًمذذ ي مذذّر 

  ودًم ل؟!سمًهلل م قوإ طمتى سمدوا طم ٍ 

صممذذٍ ىمطذذًيً ؾمذذتْدو همذذػم م قوًمذذٍ مذذي هم ذذًب اًمذذدًم ل قمة  ذذً مشذذل ن آقمتقذذًد 

سموضمذذود طم ذذًة ذيم ذذٍ قمذذغم ؾمذذقح اًمقمذذر ، ًموذذن سمًعمقًسمذذل  ثذذًك م تقذذدات أؾمًؾمذذ ٍ 

( و وذذ ا 2=1+1ودذذًدىمٍ وم قوًمذذٍ دوا طمًضمذذٍ إمم دًم ذذل ، واعمشذذًإ اًمتقة ذذدي اذذً )

وسمذذ  ؿمذذ وآقمتقذًد سمصذذات ً مشذل ن اًم ذ ور سمذذًٕع )أنذً أشمذهع( وم ذذ ه ىمطذًيً دذًدىمٍ 

 ٓ يتقةٌ أّي دًم ل وم ي سمدف ٍ شمؼم ن ذاُتً-

قمذذًع وومذذ ام يت ةذذ  سمًعمشذذًإ اًمريذذًجل قمذذكّم أا أَذذ ف أّا  ذذ ه اًمْدا ذذٍ ع هثذذي 

https://www.difa3iat.com/tag/%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d9%86
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اًمّريًَذذّ ًت واًمس ةّذذوي اًمؼميقذذًه سمػمشمرانذذد راؾمذذل مذذن أّا يذذؼم ن قمة  ذذً ذم أيمشذذر 

 دساٍ! 300من 

ً أا نقْذذل سمقًقمذذدة )جيذذٌ قمة ثذذً آقمتقذذًد نوادذذل وموذذرة سم نت ث ذذً ، عمذذًذا قمة ثذذ

سمًًمْذذذدف ًت(؟!مي أّا نسذذذ   ذذذ ه اًمقطذذذ ٍ اًمتذذذي وَذذذ ثً ً سمذذذلم ىموؾمذذذلم، ًم ّذذذَ 

ًً أّنذه مّذتمد مذن  ًً أيطذ سمدف ٍ سمثسّ ً يمذام  ذو طمذًإ اعمشذًًملم اًمّذًًمسلم، وًمذ   واَذا

شمةذذذ اًمقطذذًيً اًمْدف ذذٍ، واًمسوذذرة  ذذي أنثذذً ن تقذذد سمقطذذًيً ٓ شمتقةذذٌ شمؼميذذرًا ًمتوذذوا 

 ٍ، وإمذر ذاشمذه يثقْذ  قمذغم ا يذاما سمذًهلل ذم طمذًٓت م  ثذٍ يمذام ًمذو يمثّذً ذم ظمقذر قمق ن

ٓ وضمذذذود ًمةم طمذذذدة ذم  وىمذذذد ىم ذذذلن   (1)اذ ن ذذذد أنسّذذذثً نذذذومن سمرقمًيذذذٍ اهلل شم ذذذًمم سمذذذه

 اخلثًد -

نسذذ  اًمثت  ذذٍ سمقريقذذٍ خمتةسذذٍ، نرا ذذً قمثذذد ويةذذ م أًمّذذتوان ا يذذاما سمً ًمذذه ٓ 

ًمذذه، وسمذذًًمقْي هتةذذف إدرايمثذذً ًمإلًمذذه همذذػم اعمذذًدي  تذذًج إمم طم ذذٍ ذم طمذذًإ أدريمذذَ ا 

قمذذن إدرايمثذذً ًم ضمّذذً  اعمًديذذٍ، يمونذذه همذذػم حمّذذوس، وإا اًمت رسمذذٍ اًمديث ذذٍ ًم ّذذَ 

دمرسمذذٍ طمّذذ ٍ ، ويسصذذل أًمّذذتوا سمً ضمًسمذذٍ قمذذن مجةذذٍ مذذن ا قمؽماَذذًت اًمتذذي يموذذن 

ومذذً فمثذذً مذذن  ذذ ا يمةذذه أْا ٓ شمثذذًىما سمذذلم أدذذًًمٍ اًمذذدين  ( 2)أا شموضمذذه ًمرأيذذه  ذذ ا

ٍ ا يذذاما سمذذًهلل وسمدا ذذٍ وضمذذوده شم ذذًمم مذذن ضم ذذٍ وسمذذلم اًمؼما ذذلم اًم قة ذذٍ اًمتذذي وومقريذذ

ٌأىم مذذَ  صمْذذًت وضمذذوده مذذن ضم ذذٍ أظمذذرى وم قوًم ذذٍ  ذذ ا ا يذذاما اًمتذذي  رضمذذه قمذذن 

                                           
 - ؾمًسم  مصدر ، 246ص(  ا ًمه مّهًمٍ)   –آندرو سم ّن  (1)

 - 255اعمصدر اًمًّسم  ن ص (2)
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 ـمًئةٍ شمةذ اعمقًرسمًت وإمشةٍ اًمقسوًم ٍ  اًمتي شمرم ه سمًخلراومٍ من ضم ٍ صمًًمشٍ -

 !أفضل مخشة أسباب لعذو وجود إلُ

ًً وم ذذه قمذذن ؾمذذواإ ن ) ذم مققذذي ؿمذذ ػم ي  مذذً ي  ذذر وم ذذه ريت ذذًرد دويمثذذن   ْذذ

( ويمذذام يذذوطمي اؾمذذم اعمققذذي يةسذذىل وم ذذه  أومطذذل :ّذذٍ أؾمذذًْب قمذذغم قمذذد  وضمذذود إًمذذه ؟

دوا أا ي قذذذي يمرامذذذٍ  "شمثسذذذي وضمذذذود اهلل  "دويمثذذذن أ ذذذم مذذذً قمثذذذده مذذذن اؾمذذذًْب 

ًً يمذذام اقمذذؽمي ذري اًمذذ ي يقطذذذًمة قذذل اًمْ ذذ ي سمذذهّا اصمْذذًت اًمثسذذي همذذػم روذذن مثقق ذذ

ىسمري  يذذدور طمذذوإ اًم ذذم  سمذذًًمقوإ ن ٓ يموذذن ٕطمذذد  ىمذذًرب اعمّذذهًمٍ سمذذراؾمذذل طمذذلم

 أا يدطما اومؽماجل يمام مّر -

ًمثث ذذذر ومذذذ ام ىمًًمذذذه دويم ثذذذن يمذذذام اىمتصذذذد ذم سم ًّنذذذً ؾمذذذثوضمن ىمذذذدر ا موذذذًا ذم 

 حمًيممت ً ونقد ً -

 ذ قمْئ ا صمًْت قمغم اعمومن!1

ًم ذذل اعمةاذذد ٓ يتامذذل قمْذذئ شمقذذديم د"يقذذوإ دويمثذذن ذم اعمققذذي اعم ذذًر إًم ذذهن 

شمْ ذذًا وضمذذود  قمْذذئي سمذذل اًم وذذ  ، اعمذذومن  ذذو مذذن يتامذذل ذقمذذغم قمذذد  وضمذذود اًم ذذ

اًمٌمذذ  --- ًمذذ ا ومًًمّذذٌ إ ذذم قمذذغم قمذذد  وضمذذود إًمذذه  ذذو أّنذذه ٓ يوضمذذد أؾمذذًْب شمذذدقمم 

 -"وضمود ا ًمه

 صم ث نقًط قمغم أ ّم طم ٍن

وم توذذذ  مذذذن  "آطمتوذذذً  إمم اد ذذذل"اوًٓ ن يّذذذتود  دويمثذذذن  ثذذذً مغًًمقذذذٍ 

اد ذذل ًمذذ   دًمذذ ً   "ً ، يذذً ؾمذذ د دويمثذذن يقذذوإ اًمسرنّذذ وان ، دًمذذ  "هم ذذًب اًمذذدًم ل"
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 !( 1)"قمغم ت  إٓ قمغم أنثًّ ن  ل

ًً ن  وم ةّذذوي يم ثذذي ،   ,وؾمذذْ  أا نقةثذذً مذذً ذ ذذٌ أنتذذوه ضمذذوا سمًشمريذذذ صمًن ذذ

سمريقذذًه ٓ أدري م ذذً  أّا ا عذذًد همذذػم مذذؼمر وي ةذذل ذًمذذذ ن إفم ذذًر أنذذذ شم ذذري 

 -ري ًر أنذ ٓ شم يتقةٌ ضم دًا أيمؼم من إفم

ًً ٓ هّةذذ  اًمذذ  أدري مذذن اًمورـمذذٍ ومًعمتقذذد  ًم ظمتْذذًر يموثذذه شمؼميذذر   ذذ ا أيطذذ

قمذذذد  م رومتذذذه سمىضمًسمذذذٍ أطمذذذد إؾمذذذفةٍ ًموذذذن  ذذذ ا ٓ يمثاذذذه اًمقذذذدرة قمذذذغم اًمث ذذذًح 

 -(2)واضمت ًز آظمتًْر

ًً ن اعمسًرىمذذٍ اًمغريْذذٍ أا دويمثذذن اًمذذ ي ىمذذد   ثذذً  قمذذغم قمذذد   ":ّذذٍ أؾمذذًْب"صمًًمشذذ

ًمذذن دمذذدوا أي قمذًع مذذن أي ادمذذًه قمقذذكم "ن ورج سم ذلمثًفمرشمذه مذذي ضمذذ وضمذود إًمذذه ىمذذًإ ذم

يموذذن ًمذذه اا يذذؼم ن ًموذذم قمذذغم قمذذد  وضمذذود أي ت  ، ًمذذ   سمًؾمذذتقًقمتي أا أصمْذذَ 

 -(3)! "قمد  وضمود إًمه

ويةذذامز واًمس ةّذذوي اًمذذ  أدري مذذي إؾمذذقف  أيمّذذسوردوذم مثذذًفمرة ضمًم ذذٍ 

وم ذذو  ، ذيمذذر دويمثذذن أّا مذذن يس ذذم مثذذه أّنذذه يمةذذذ دًمذذ ً  قمذذغم قمذذد  وضمذذود إًمذذهيم ثذذي

 -(4)خمقئ 

                                           
يمون مراضم ٍ   ه اعمغًًمقٍ ذم اًموتٌ اعموصصٍ ًمْ ًا اعمغًًمقًت ، قمغم ؾمْ ل اعمشًإ ن اعمغًًمقًت اعمثقق ٍ ، ًمةديمتور قمًدإ مصقسى  (1)

   - 2007ن اًمقً رة ، اعم ة  إقمغم ًمةشقًومٍ ، 1ط 239ص

 ، شمرمجٍ ن د- د ح  اًمسطكم-  75، صيم ف همػم أ س مةاد رأيه ؟   , ثًك إًمه   ,أنتوه ومةو (2) 

 ، شمرمجٍ ن ىم   ىمًؾمم اًم  رش - 2017ط ن دار ؾمقور ، اًمقْ ٍ إومم ن  27طموارات ؾمده ص ,ريت ًرد دويمثن  (3)

Human Kenny: Anthony Williams, Rowan Dawkins, Richard" ن سم ثواا ا نؽمنَ قمغم مث ورة اعمثًفمرة )4(

Debate Origin" Ultimate & Beings . 
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 ذ إمً اًمتصم م أو اًمدارويث ٍ!2

 يط ف دويمثن طم ته اًمشًن ٍ ويقوإن 

طم ذذٍ اًمتصذذم م اًمقًئةذذٍ سمذذهّا إؿمذذ ً  شمْذذدو ويمهّنذذً دذذممَ سم ذذول مج ذذل  "

ر واًموثغذذر واًمذذ  و ذذي شمْذذدو ويمهّّنذذً مصذذممٍ ّٕنذذً نذذًشمِ ذيمذذًعموز واًمتسذذًح واًمْ ذذ

شمْذذدو ويمهّّنذذً مصذذممٍ ،  ذذو  قممذذل آنتوذذًب اًمقْ  ذذي اًمذذدارويثي وم ذذو اًمذذ ي جي ة ذذً

 "يثتِ نّ  ؿمْ  ٍ ضمدًا سمًًمتصم م 

 اًمت ق ٌ سموم  نقًطن

ن ذم يمتًسمذذذه )اًمذذذدين واًم ةذذذم( يقذذذوإ راؾمذذذل  ن أهمةْ ذذذٍ أنصذذذًر اًمدارويث ذذذٍ اوًٓ 

( رأو ن ريذذٍ اًمتقذذو –أمذذً اًمتصذذم م ن )وداروا نسّذذه ع  يذذر صمثًئ ذذٍ ( 1)يومثذذوا سمًًمذذدين

 سم ٍ همػم ىمًسمةٍ ًمة مي-قمغم أّّنً مًني مجي ، و صمثًئ ٍ اؾمتققً

ًً ن طمذذذلم ووضمذذذه دويم ثذذذن  ذذذ ه اعق قذذذٍ ذم مثًفمرشمذذذه مذذذي اًموًرديثذذذًإ  صمًن ذذذ

ضمذذذورج سم ذذذل ، رد دويمثذذذن ن  ذذذ ا همذذذذػم دذذذا ح ، وسم ذذذد أا أرضم ذذذه اًموًرديثذذذذًإ 

و ذذذ ا ادذذذن  مذذذن ( 2)مذذذن ؾمذذذػمة داروا ، ع يثذذذْ  دويمثذذذن سمْثذذذَ ؿمذذذسٍ 92ًمةصذذذساٍ 

َُ (  3)رات ؾمذذذدهيمذذذ   اًموًرديثذذذًإ ًم ؾمذذذف ع يذذذدّوا ذم يمتذذذًب ن طمذذذوا وطمذذذلم ؾمذذذهًم

                                           
 - اا إ دار  , قموض رمّ  ن  شمرمجٍ ، 71ص ، واًم ةم اًمدين –سمرشمراند راؾمل  (1)

ًً   ًعاًم من جي ل سمًًمدين ا ياما  ل( من اعمثًفمرة اعمث ورة قمغم ا نؽمنَ واعمؽممجٍ سم ثواا ن 29ضمً  ذًمذ ذم اًمدىم قٍ ) (2)  أومطل؟ موًن

 - سم ل وضمورج  دويمثن ريت ًرد سملم مثًفمرة

 - 37طموارات ؾمده ص ,اعمصدر اًمًّسم   (3)
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 اعمؽمضمم قمن اًمٌّْ أقمت ر ن أّنه شمرضمم اعمثًفمرة حمررًة قمغم موىمي دويم ثن نسّه!

ًً ن يويمذذد  ثذذً دويمثذذن ن )سمذذهّا إؿمذذ ً  شمْذذدو ويمهّنذذً دذذممَ ( وذم موذذًا  صمًًمشذذ

ي ذذّري قمةذذم إطم ذذً  سم ذذد أا يقذذوإ أنثذذً أيمشذذر إؿمذذ ً  شم ق ذذدًا ذم  ذذ ا اًموذذوا آظمذذر 

َْ درا "ن واًمْ وًموضم ذذذً ؾمذذذٍ إؿمذذذ ً  اعم قذذذدة اًمتذذذي شم قذذذي م  ذذذرًا سمهّّنذذذً ىمذذذد دذذذمم

 "شمذذوطمي سمذذه همذذذػم ومذذام اًمذذ ي جي ةذذه يذذذؽمك مذذً شمْذذدو قمة ذذه إؿمذذذ ً  ومذذً (  1)"اذذدي 

 ؟! "ا عًد اًمدوهمامئي

ًً ن  دويمثذذذن ٓ يسذذذّر  سمذذذلم أًم ذذذٍ اًمتذذذي شم مذذذل مذذذن ظم اذذذً اًمقْ  ذذذٍ ، راسم ذذذ

ثذذي سمدراؾمذذٍ إؾمذذًْب واًم ةذذل واًمسًقمة ذذٍ ورا   ذذ ه أًم ذذٍ وأّا اًم ةذذم اًمقْ  ذذي م 

؟ وٓ قم ىمذذٍ ًمذذه سمًٕؾمذذًْب  "يم ذذف  "اًمقريْذذٍ اعمًديذذٍ اعمرشمْقذذٍ سمً ضمًسمذذٍ قمذذن ؾمذذواإ 

 اًمْ  دة واًم ةٍ )اًمسًقمة ٍ واًمغًئ ٍ( اعم  ٍْ قمن ؾمواإ َمذذن وعمًذا ؟ 

ًً مذذشُ  ، يمذذًا سمّذذٌْ اعْذذل ،  ثذذً اعْذذل يمشذذل اًم ةذذٍ  إّا مذذوت دذذدا  ؿمذذثق

دي اعمْذذً  ،  ذذ ا دذذا ح وسمذذ  ؿمذذذ ، ًموذذن  ذذ ا اًمقريْذذٍ ًمةمذذوت واًمّذذٌْ اعمذذً

ومذذذن وضم ذذذٍ ن ذذذر اًمْ ش ذذذلم ، ٓ يذذذؼمأ اًمسًقمذذذل اعمثّسذذذ  )اًم ةذذذٍ اًمسًقمة ذذذٍ ( يمذذذام أّنذذذه ٓ 

 يةغي أّا ددا  أقمد  سمٌّ إضمرامه مي ؿم ْه )اًم ةٍ اًمغًئ ٍ( -

يقذذذذذوإ ضمذذذذذوا ًم ثذذذذذويم  ن اًمسوذذذذذرة اًمقًئةذذذذذٍ ن إّا مس ذذذذذو  اهلل واًمتقذذذذذور 

ر يثذذذدرضمًا اذذذَ ٔظمذذذر شم ثذذذي اوًٓ ن أّا اهلل واًمتقذذذواًمْ وًمذذذوضمي يةغذذذي يمذذذل مذذذث ام ا

، وًموذذذن  ذذذ ا ظمقذذذه سمذذذلّم ،  ذذذ ه اًمسوذذذرة شمثقذذذوي قمذذذغم ظمقذذذه ومفذذذٍ شمسّذذذػميٍ واطمذذذدة

                                           
 ،  شمرمجٍ ن د - مصقسى اسمرا  م وم مي ، 2002، دار اًم لم ًمةثنم ، اًمقْ ٍ اًمشًن ٍ ن  21دًني اًمًّقمًت إقممى ص ,دويم ثن (1)



 

62 

شمصذذث سي ، ومث ريذذٍ اًمتقذذور شمذذّدقمي يموّنذذً آًم ذذٍ سم وًموضم ذذٍ ، ومذذن يذذومن سمذذًهلل ي تؼمونذذه 

ٍ ذاشمذذه طم ذذ ومذذًقمً  يصذذمم وهةذذ  أًم ذذًت ، إّا وم ذذم آًم ذذٍ قممذذل ؾمذذ ًرة ومذذورد ٓ ي ذذد

شمْذذلم أا مّذذؽم ومذذورد نسّذذه همذذػم موضمذذود وموضمذذود أًم ذذٍ ٓ ي تذذؼم ذم ذاشمذذه طم ذذٍ شمشْذذَ 

 قمد  وضمود ومًقمل دمم   ه أًم ٍ -

ًً ن صمذذذذّم  إْا أّ  قمذذذذغم إطمذذذذ إ آنتوذذذذًب اًمقْ  ذذذذي حمذذذذل اًمتصذذذذم م ظمًمّذذذذ

 اًم يمي وم ام يْدو سم ً ره مصماًم ومامذا قمن اًمووا ؟! 

ًً قمذذذذغم وضمذذذذود دئإّا اًمطذذذْ  اًمذذذذدىم   ذم اًموذذذوا يقذذذذد  دًمذذذ ً  مْذذذذ" ًً سمذذذدف   

، ومةتاّذذم اظمت ذذًرك ن إمذذً دذذدومٍ قمم ذذً  شمتقةذذٌ يمشذذرة مذذن إيمذذواا شمصذذم م إاذذي

يقذذًه ادوارد  ًريّذذوا يقذذوإ قمذذًع اًمسةذذذ اًمؼم  "يتقةذذٌ يمونذذً واطمذذداً أو شمصذذم م 

 -(1) (2007ن )شموذم ؾمثٍ

 ذ  اًمت رسمٍ اًمديث ٍ اًم اشم ٍن3

م يمتةوذذذوا وإؾمذذذًْب إظمذذذرى مشذذذل زقمذذذم اًمذذذْ ا أّّنذذذ"يقذذذوإ دويم ثذذذنن 

ًً ناذذن ن ذذري ؾمذذ وًمٍ انوذذداع اًمثذذًس  دمرسمذذٍ ؿموصذذ ٍ أو دمرسمذذٍ ذاشم ذذٍ قمذذن اهلل ، طمّذذث

 -"وؾم وًمٍ شم رَ م ًمة ةوؾمٍ وؾم وًمٍ شمومه م وؾم وًمٍ رؤيت م ًم طم  

 اًمت ة   سمثققتلمن

أوًٓ ن ًمذذذدويمثن اعذذذ  ذم أا يقذذذوإ ن إّا  ذذذ ه اًمت رسمذذذٍ اًم وصذذذ ٍ مذذذي اهلل ٓ 

ً ذم نسّذذذذ ً يمتوذذذذ يٌ مذذذذن جي ذذذذر سمًًم ذذذذ ور شمةذذذذن  إٓ دذذذذًطمْ ً ، ًموذذذذن شموذذذذ يْ 

                                           
 شمرمجٍ  ن د -مً ر دموئ ل - (153، وص130 و 61ووضمود اهلل ص يراضمي  يمتًب اًمؼمووم ّور ضموا ًم ونو  ن ) اًم ةم(1)  
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ًً؟!   سمًًم قا أو إع يمم ؾم ْدو ذًمذ ىمْ ا

ًً ذم دويم ثذذذن أود ىموًمذذذه  َُ ؿمذذذ ف واعق قذذذٍ أنثذذذي وذم أيمشذذذر مذذذن موَذذذي ٓطم ذذذ

ل قمةذذذٍ شمًمذذذٍ ذم آىمثذذذًع  ثذذذً، وموذذذهّا اًمرضمذذذل يثقةذذذ  مذذذن رؤيذذذٍ مسًد ذذذً ن أّا اًمذذذدًم 

ذًمذذذ إمم إيذذاما أظمذذر، ، سما ذذُ متذذى مذذً ؾمذذ قَ اع ذذٍ وشمذذم اًمْ ذذًا ضمذذّر وآىمتثذذًع

 وأّا اًم  ىمٍ سملم نت  ٍ اًمدًم ل وسملم اعمتةقي طمتم ٍ شمةغى م  ً إرادة ا نًّا - 

ًً يمورويذذٍ إرض ذوًمذذو أّا إمذذر يمذذ ًمذ يم ذذف يسّذذ ر اًمقطذذًيً اًمشًسمتذذٍ قمةم ذذ

اًمت رسمذذذٍ  اودوراّنذذذً مذذذشً  وع شمقثذذذي طمتذذذى اًم ذذذو  اًموشذذذػمين سما ذذذٍ أّّنذذذم يْذذذً و

ًً إمم أّنذذذً  سمهنسّذذذ م خمًًمسذذذٍ عمذذذً جيدونذذذه ذم واىم  ذذذم مذذذن ؾمذذذووا وصمْذذذًت ذم مطذذذًوم

 إرض؟!

ومذذ ام ع شمقتث ذذوا سمذذه ،  آظمت ذذًرنقذذوإ اذذوٓ  يمذذام نقذذوإ ًمذذدويمثن ن ًموذذم طمريذذٍ 

ًً ًمذذ   ًموذذم أا شموذذّ سموا سمذذام ع ا قذذوا سمذذه  وأا شمصذذدىموا أو ٓ شمصذذدىموا، ًموذذن مثقق ذذ

 قمةاًم وشمرموا دمًرب همػميمم إا طمّ ٍ أو م ثويٍ سمًاةوؾمٍ وإو ً !

ًًن اًم ذذذ ور  ًً ٓ ذاشم ذذذ ًًن ًمثذذذؽمك  ذذذ ا ونقذذذًرب اعمّذذذهًمٍ موَذذذوقم   سمًًم مذذذه                  صمًن ذذذ

اًمروطمذذي واعًضمذذٍ ًمةمقةذذ  أٓ يموذذن أا يوذذوا مذذو ًا قمذذغم اًموضمذذود اعموَذذوقمي 

ًمةمقةذذ  ، يمذذام اًم قذذا دًم ذذل قمذذغم وضمذذود مذذً  ، و وذذ ا اًم ذذ ور سمًعًضمذذٍ إمم اًم ذذدإ 

 سىل أو يمةمٍ شموتٌ مس و  يتصور؟! ي ثي سمًًمْدا ٍ أنه ًم    رد طمروي شمة

ن  ذذ ه اًمت رسمذذٍ إمم ذًمذذذ يذم ع ذذٍ مذذً يمًًم ذذدة واًمطذذ   ي ذذ ا طمتذذى اعمةاذذد

 )ٓ مةادين ذم اخلثًد (- نشم ػم اًم ًْرة اًم  ػمة
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 "اًمت رسمذذذٍ اًم اشم ذذذٍ مذذذي اهلل"وٓ يسوشمثذذذً اًمتثْ ذذذه إمم أنثّذذذً أظمذذذ نً سمذذذام ي  ذذذر مذذذن 

مذذذً يقوًمذذذوه ذم  ذذذ ا ي يّذذذوع وقمذذذغم اـم ىمذذذه، ٓ ظمصذذذوص دمرسمذذذٍ اًمثصذذذًرى مذذذ

 -اًمّ ً 

 ذ  من أين ضمً  ا ًمه؟!4

 يوادل دويمثن قمرض أؾمًْسمه ًمثسي وضمود اهلل، متًّئً ن

طم ذذٍ اعمّذذٌْ إوإ شمسثذذد نسّذذ ً سمثسّذذ ً ٕنذذذ إا اومؽمَذذَ أا ا ًمذذه  ذذو "

 "اعمٌّْ إوإ ؾمتواضمه د وسمٍ يمْػمة ذم أا شمسٌ من أين ضمً  ا ًمه؟

 اجلواب واحملاننة:

ًً مذذي ؾمذذواًمه ن ضمذذً  مذذن إًمذذه آظمذذر ىمْةذذه ، وطمذذلم ي ذذود ويّذذهإ ذات أوًٓ ن هً   ذذ

اًمّذذواإ قمذذن ا ًمذذه اخلذذًًم  مذذن أيذذن ضمذذً  ومذذن اًمذذ ي ظمةقذذه؟ ي ذذود نسذذ  ادذذوابن 

ظمةقذذه إًمذذه آظمذذر و وذذ ا دواًم ذذذ إمم أا نثت ذذي إمم إًمذذه ظمذذًًم  همذذػم خمةذذو  ، موضِمذذد 

همذذػم موضَمذذد، قمةذذٍ همذذػم م ةذذوإ، ؾمذذٌْ ٓ ؾمذذٌْ ًمذذه ، موضمذذود وضمذذوده قمذذلم ذاشمذذه 

 واًم ايت ٓ ي ةل ويمل مً سمًًمغػم ٓسمد أا يثت ي إمم مً سمًًم ات -

ًًن  دمذذدر ا ؿمذذًرة  ثذذً إمم أّا اًمغًيذذٍ إؾمذذمى مذذن اًم ةذذو  اًمقْ   ذذٍ  ذذي  "صمًن ذذ

ومذةِذذذذَم ن ريذذذٍ  " ن ريذذذٍ يمذذذل ت  –اًمث ريذذذٍ اعموطمذذذدة اًم  مذذى  "اًمّذذ ي مذذذن أضمذذذل

أا يوذذذوا ر يمذذذل ت  دوا اعًضمذذذٍ إمم ذشمسّذذذ ّٕنذذذًيم ذذذ ه شم ذذذد سمتةذذذذ إمه ذذذٍ؟ 

ًً شمسّذذذػم ً سمذذذ اُتً ، ويثت ذذذي اعمّذذذًر اًمتوَذذذ اي   ثذذذً ومتثتسذذذي اعًضمذذذٍ إمم  مقةوسمذذذ
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 -(1)يقوإ مًيمغراث "اًمؽماضمي اًم ّنًئي سمغ ٍ اًمتسّػم

سمذذودي أا أَذذ ف قمذذغم مذذًيمغراث أّا دويمثذذن نسّذذه يقذذوإ قمذذن أ ذذم ن ريذذٍ ذم 

 ذذ ا  (2)"مذذن ي تقذذد أّنذذه يس ذذم ن ريذذٍ اًموذذم وم ذذو ٓ يس ذذم ن ريذذٍ اًموذذم"اًمس نيذذً ن 

 ضمواب ؾمواإ قمد  شم قل موضمود ٓ قمةٍ ًمه !

 ذ ر ًا سمًؾموًإن5

ر ذذًا سمًؾمذذوًإ اًمقًئذذل سمهنذذه مذذن مصذذةاتذ اًمر ذذًا "هذذتم دويمثذذن سمذذًًمقوإ ن 

 ّٕنذذًقمذذغم وضمذذود إًمذذه ٕنذذذ إا ع شمس ذذل ؾمذذت  ٌ إمم اداذذ م ،  ذذ ه طم ذذٍ ؾمذذو سٍ 

 -"شمسؽمض أنذ شم ةم أدً  أي إًمه  و ا ًمه اع 

 زٍاٌ باسهال ليص دلياًل:

ذم اعق قذذٍ  ثذذًك اًموشذذػم رذذً يموذذن أو جيذذٌ أا يقذذًإ سم ذذها ر ذذًا سمًؾمذذوًإ ، 

 ن  سمىجيًزًمون 

ًً ًم ذذدرج  ثذذً ، وإنذذاّم  ر ذذًا سمًؾمذذوًإ ًمذذ   طم ذذٍ شمشْذذَ وضمذذود إًمذذه موَذذوقم 

ًً ىمطذذذ ٍ ا عذذذًد وقمذذذد  وضمذذذود إًمذذذه ويس ذذذد أّنذذذً سممثقذذذ  اًمذذذرسمح  يثذذذًىما سمراهمامشم ذذذ

ا اًمذذذ ي ٓ ظمّذذذًرة واخلّذذذًرة ىمطذذذ ٍ م رَذذذٍ ًمةوّذذذًرة إسمديذذذٍ مقًسمذذذل ا يذذذام

 أظمرويٍ م ه قمغم يمل طمًإ- 

ذًمذذذ ا ًمذذه اًمذذ ي  "قمذذد  وضمذذود إًمذذه  "قمذذغم أّا قمثذذواا طمذذديُ دويمثذذن يمذذًا 

                                           
 28و م دويمثن ،  إدوًم ٍ اعمةادة وإنوًر ا ًمه ص ,ًم ّؽم إدهمًر مًيمغراث  (1) 

 371ص ، ا ًمه و م  –دويمثن  (2)
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ا ًمذذذه  "ي ذذذؼم قمذذذن اعمْذذذدأ إززم ًمّذذذًئر اعموضمذذذودات ، ًموثذذذه  ثذذذً راح جيذذذًدإ وموذذذرة 

ًً اعمتذذًسمي أّا شم ذذدد أؾمذذامئه ودذذسًشمه سماّذذٌ إديذذًا واعمذذ ا ٌ ي ثذذي  "اعذذ   مومهذذ

 ذذدد ذاشمذذه ، ويمذذهّا ر ذذًا سمًؾمذذوًإ ضمذذً  ًمذذػمضمح مث ذذور ديثذذي حمذذذدد رورة شمذسمًًمطذذ

 ًمإلًمه قمغم آظمر!

ذم  ذذذ ا اعمققذذذي أيمذذذد ًمثذذذً دويمثذذذن أّا يمذذذل مذذذً يقدمذذذه ا عذذذًد سم ثذذذواا أدًمذذذٍ 

وأؾمذذًْب أو سمذذرا لم  ذذي ًم ّذذَ ذم ضمو ر ذذً ؾمذذوى مثًيمسذذٍ أدًمذذٍ ا يذذاما  ذذًوإ  ذذً 

ًً شمذذذوأا ي ةذذذل ىمطذذذ ته  ويذذذؼمر موىمسذذذه ، وًم ّذذذَ أدًمذذذٍ أ دي إمم قمذذذد  وضمذذذود و أؾمذذذًْسم

 -إًمه
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(3) 

 

 : ٍل ٍو اخلوف؟!أصل الذيً

قمذذغم اًمثقذذ ا مذذن ومقريذذٍ اًمذذدين و وطم ًن تذذه وأّا مصذذدره  ذذو اهلل ، رذذً قمة ذذه 

 ًً د مذذذن شمثاذذذى اًم ديذذذ، ؾمذذذًئر إديذذذًا اًمّذذذامويٍ وسم ذذذا اًمث ريذذذًت اًم ةم ذذذٍ أيطذذذ

ريته وأرَذذ ته وأّنذذذه مذذن دذذثي ا نّذذذًا ن ذم  ذذ ا اًمسصذذذل ذاًمسرَذذ ًت مثاذذى سم ذذذ

 قمرض ونقد ًمش صمٍ مث ً ن اًمقْ   ٍ ، واع ويٍ واًم ًـمس ٍ -

 اًمتسّػم اًمقْ  ين ,1

وشمقذذذر   ذذذ ه اًمرؤيذذذٍ ذم قمةذذذم آديذذذًا ، ورائذذذد ً اًمذذذ ي ي ذذذد أطمذذذد أيمذذذؼم 

 ( 1900مذذًيم  مذذوًمر)ت ر  اًمؼميقذذًه ، قمذذًع اًمةغذذٍذأقممذذدة قمةذذم إديذذًا اعمّت ذذ

اًمذذذذ ي يذذذذرى  اًمذذذذدين ن ذذذذه مذذذذن أوم ذذذذًإ مًرؾمذذذذت ً اًمقْ  ذذذذٍ قمذذذذغم ا نّذذذذًا ، وأّا 

مذذن قمذذًع  ضمذذً تاًم واـمذذف اًمديث ذذٍ ذم أؿمذذوًاً إومم إنذذام ن ذذهت نت  ذذٍ اؾمذذتشًرة 

ر ذاًمقْ  ذذٍ ، ومةقذذد أد  ذذَ م ذذً د اًمقْ  ذذٍ اعمتثوقمذذٍ واعمتغذذػمة أسمذذدًا إنّذذًا اًم صذذ

طمّذذًس اًمذذديثي ، إا ا قم ذذًز اًمذذ ي اشمّذذمَ اًمقذذديم وزرقمذذَ ذم نسّذذه سمذذ ور ا 

سمذذذه طمريمذذذٍ إضمذذذرا  اًمّذذذامويٍ وشم ًىمذذذٌ اًمسصذذذوإ ودورة اع ذذذًة اًمثًْشم ذذذٍ واًمذذذروع 
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اًمذذ ي أصمًرشمذذه  ذذ ه اعم ريذذًت ذم ىمةذذٌ ا نّذذًا  ذذو اًمذذ ي أنذذتِ وموذذرة اعم  ذذوإ ذم 

مذذً أقمقذذى اًمثْطذذًت   ذذوذ ثذذه مقًسمذذل وموذذرة اعم ةذذو  ، واًم ّنذذًئي مقًسمذذل اعماذذدود و

 - ًر اًمديث ٍ إومم ًم ومو

واخل دذذذٍ سماّذذذٌ مذذذوًمر ن اًمقْ  ذذذٍ قمذذذًع م  ذذذن و  ذذذوإ قمثذذذد ا نّذذذًا 

اًمْذذدائي ي ذذػم ًمقذذوة ٓ متثً  ذذٍ مذذً أصمذذًر ذم نسّذذه اًم ذذ ور سمًًمد  ذذٍ واخلذذوي مذذن 

 طم ُ شمدظمة ً ذم طم ًشمه وؿموونه -

 اعم  ٌ اع وي )=إرواطم ٍ( ,2

ات سمدائ ذذٍ  شمذذدور آرا  آنؽمسموًمذذوضم لم )=قمةذذم ا نّذذًا( طمذذوإ صم صمذذٍ م تقذذد

ؿمذذذذوةَ ادذذذذ ور إومم ًمةذذذذدين قمثذذذذد ا نّذذذذًا  ذذذذي ن اًمست  ذذذذ ٍ واًمقوـمم ذذذذٍ 

واًمستذذذ ا وا يذذذاما سمذذذًًمست ا يذذذؽمضمم اطمذذذؽما  ت  مذذذًّدي شمومذذذن وم ذذذه وإرواطم ذذذٍ 

ىمذذذوة ظمًرىمذذذٍ ًمة ذذذًدة ، ىمذذذد يوذذذوا طم ذذذرًا أو مذذذواد م دن ذذذٍ ،  وىمذذذد ؾمذذذًد ذم أوؾمذذذًط 

شم ثذذذي اًمودذذذذوإ إمم إىمذذذوا  اًمْدائ ذذذٍ طمّذذذذٌ م تقذذذداُتم ومذذذذىا طم ذذذًزة اًمستذذذذ ا 

ًً ، اعذذذديُ أا  اًمّذذذ ًدة اعمث ذذذودة وقمذذذغم ناذذذو مذذذً شم ذذذْه اًمقوـمم ذذذٍ أشم ذذذٍ ٓطمقذذذ

ارسمذذذرت  )=اعمذذذ  ٌ اع ذذذوي أو اًمروطمذذذي( اًمتذذذي ي ذذذود أؾمًؾمذذذ ًقمذذذن إرواطم ذذذٍ 

 ( اًمس ةّذذذوي اًمؼميقذذذًه اًمذذذ ي طمذذذًوإ شموذذذوين ومةّذذذسٍ 1903ر )شمذذذوذمن ذؾمْثّذذذ

تذذهصمرًا سمًًمقذذًنوا اًمذذدارويثي ذم ؿمذذًمةٍ قمذذغم أؾمذذًس آيمت ذذًومًت اًم ةم ذذٍ ذم قمٍمذذه م

ر قمذذغم قمذذدة ضموانذذٌ ن ذاًمث ذذو  وآرشمقذذً  )اًمتقذذور اًمتذذدرجيي( ، ومقذذد ـمْقذذه ؾمْثّذذ

ًً ، ن ذذ ر ومورشمذذه ذقمةذذم اًمذذثس  وقمةذذم آضمذذتامع وقمةذذو  أظمذذرى ، وقمذذغم اًمذذدين أيطذذ
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 قمن ن و  اًمدين واعم  ٌ اع وي ذم يمتًسمه ن اعمًْدئ إومم -

ً ًم نت ذذذًر إٓ قمذذذغم يذذذد أيب قمةذذذم ًموذذذن إرواطم ذذذٍ ع شمتقذذذور شمهظمذذذ ت ـمريق ذذذ

ري( وأؾمذذذذتًذ ً ذم ضمًم ذذذذٍ أيمّذذذذسورد ن ذإنشروسموًموضم ذذذذً )قمةذذذذم إضمثذذذذًس اًمْ ذذذذ

وم ذذذذذه أدذذذذذْاَ وموذذذذذرة متوًمةذذذذذٍ  ( 1917إدوارد سمػمنذذذذذَ شمذذذذذًيةور )شمذذذذذوذم ن 

 اعمث ِ اًمتقوري ذم ن و  اًمدين -  اقمتمدت

يس ذذذذد  ذذذذ ا اعمذذذذ  ٌ أّا ا نّذذذذًا اًمْذذذذدائي أوإ مذذذذً قمْذذذذد اعمذذذذوشمى وأرواح 

اقمتقذذذد سمس ذذذل إطمذذذ   واعمثًمذذذًت اًمتذذذي يمذذذًا يذذذرى وم  ذذذً أرواح  ٕنذذذهؾمذذذ ي إ

ونسذذذوس أظمذذذرين ن أّا وضمذذذوده زوج شمريم ْذذذي مذذذن ضمّذذذد وروح هشذذذل إظمذذذػمة 

اعمْذذذدأ اع ذذذوي ذم ا نّذذذًا ، واذذذً ظمذذذروج موىمذذذَ أصمثذذذً  اًمثذذذو  ، وظمذذذروج أسمذذذدي 

إطم ذذً  يتمشذذل ذم اعمذذوت ومهقمتقذذد سم ذذًع إرواح ، و ذذو مذذن وضم ذذٍ ن ذذره مذذوصمر ذم 

وظم ذذذ ٍ أا شموىمذذذي وم ذذذه وشموذيذذذه راح ي ْذذذد ً ويقذذذد  اًمققذذذوس واًمقذذذراسملم اذذذً ، 

وطم ذذُ أّا قمقة ذذٍ اًمْذذدائي شم ذذْه اًمقسذذل ذم قمذذد  اًمتم  ذذن سمذذلم اًموذذًئن اعذذي وهمذذػم 

اعذذذي ، ومتقذذذورت اًم ْذذذًدة قمثذذذده مذذذن إؾمذذذ ي إمم قمْذذذًدة م ذذذً ر اًمقْ  ذذذٍ ،  ذذذ ا 

قمْذذذًد إؾمذذذ ي إمم قمْذذذًدة ر ومذذذػمى أا مث ذذذه اًمتقذذذور مذذذن ذقمثذذذد شمذذذًيةور أمذذذً ؾمْثّذذذ

م ذذذً ر اًمقْ  ذذذٍ  ذذذو اًمةغذذذٍ ومقذذذد يمذذذًا يّذذذمي ا نّذذذًا اًمْذذذدائي موًمذذذوده سمهؾمذذذام  

ًً وذم ومذذذؽمات  يمًئثذذذًت اًمقْ  ذذذٍ يمًع وانذذذًت واًمثًْشمذذذًت واًمث ذذذو  وهمػم ذذذً وٓطمقذذذ

ـمويةذذٍ وسم ذذد اضم ذذًإ اظمذذتة  اعق قذذي سمًعم ذذًزي اوًمذذَ قمًْدشمذذه مذذن إؾمذذ ي إمم 

 م ً ر اًمقْ  ٍ -
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 ذذٍ أّا اًمْذذدائي وسمّذذٌْ رؤيتذذه ذم اعةذذم ًم مذذوات اقمتقذذد وظم دذذٍ إرواطم

 ًً ًً أو إجيًسمذذ سمْقذذً  أرواطم ذذم وىمذذدرُتً قمذذغم آشمصذذًإ سمًٕطم ذذً  واًمتذذهصمػم قمةذذ  م ؾمذذةْ

 ذذ ا ٓسمذذد مذذن اًمتوادذذل رر ومذذن أضمذذل ذر واًمطذذذوم ذذي مصذذدر اخلذذػم واًمثسذذي واًم ذذ

ًً خلػم ذذذً ودوم ذذذً ًم ذذذ دة رور ً ، وشمقذذذورت  ذذذ ه اًم ق ذذذذم  ذذذً وم ْذذذد ً اًمْذذذدائي ضمةْذذذ

، يمذذٌ واعموضمذذودات إظمذذرى ذم اًمقْ  ذذًٍمذذدى اًمْذذدائي ًمتصذذل ًم ْذذًدة  أرواح اًمووا

ومث ذذه اًمتقذذور  ذذ ا إمذذً قمقة ذذٍ اًمْذذدائي اًمّْذذ قٍ اًمتذذي ٓ شمسذذر  سمذذلم ادذذامد واعذذي أو 

 سمس ل اًمةغٍ -

 ( دذذذًطمٌ اًموتذذذًب اعم ذذذروي )اًمغصذذذن 1941أمذذذً ضمذذذ م  ومريذذذنر )شمذذذوذم ن

ّذذذًا اًمْذذذدائي أراد اا يّذذذ قر قمذذذغم اًمذذذ  ْي(، ومذذذرسم  اًمّذذذار سمًًمذذذدين ورأى أا ا ن

سم فتذذذه قمذذذؼم شمقْ ذذذ  اًمّذذذار ، وقمذذذغم همذذذرار ىمذذذًنوا اعمراطمذذذل اًمذذذش ث ًموونذذذَ أقمتذذذؼم 

ومريذذنر صم صمذذٍ مراطمذذل ىمق  ذذً وموذذر ا نّذذًا اًمْذذدائين اًمّذذار صمذذّم اًمذذدين صمذذّم اًم ةذذم ، 

عم رومذذٍ اًمقذذوانلم واًمذذث م اًمتذذي اوذذم اًمقْ  ذذٍ  ذذدي اًمتذذهصمػم قمة  ذذً ، ومًًمّذذار أدذذل 

، ًموذذذن رأي ومريذذذنر قمذذذ وة قمذذذغم أّنذذذه حمذذذا اومذذذؽماض ومذذذىّا اًمواىمذذذي اًمذذذدين واًم ةذذذم 

ي ذذذ د سموضمذذذود  ذذذ ه اعمراطمذذذل ذم قمذذذرض واطمذذذد  تم ذذذٍ ذم ا نّذذذًا طمتذذذى قمٍمذذذنً 

 اًمرا ن-

 ذ آدمًه اًم ًـمسين 3

ذم اعمث ذذذورين اًمّذذذًًمسلم يمًنذذذً يّذذذثداا ن ذذذهة اًمذذذدين عموىمذذذف وموذذذري وشمهمذذذل 

 اًمْنمن اخلوي واًمقمي-  ذ ثي ، أمً   ه اًمرؤيٍ ومؽمد اًمدين إمم قمًـمستلم قمثد
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وسمذذام أا مثت ذذى خمذذًوي ا نّذذًا  ذذو ظموومذذه مذذن اعمذذوت ، ومثت ذذى ـمم ذذه  ذذو 

آؾمذذذتمرار واخلةذذذود سم ذذذد اعمذذذامت ، ومذذذىّا  ذذذًشملم اًم ذذذًـمستلم شمت ًونذذذًا قمذذذغم دذذذ ًهمٍ 

 م تقد يقّم ا نًّا إمم يم ًنلم ن واطمد مًدي وآظمر روطمًه -

اًمو ذذًا اًمروطمذذًه ؾمذذوي  ومذذىذا يمذذًا اعمذذوت ٓسمذذد مذذدرك يم ًنذذه اعمذذًدي ---ومذذىاّ 

جيتذذذًز واىم ذذذٍ اعمذذذوت ويذذذؽمك ؾمذذذوثه اعموىمذذذَ اًمذذذ ي آإ إمم اًمتذذذف إمم مّذذذتوى آظمذذذر 

 ًمة ود وم ه سمًع ًة إسمديٍ -

وسمذذام أنثّذذً نواضمذذه وموذذرة اًمذذروح  ذذ ه ذ إٓ مذذً نذذدر ذ ذم يمذذل ديًنذذٍ ىمديمذذٍ أو 

مذذً عًًمذذٍ اًمذذروح سم ذذد  شمصذذوراطمديشذذٍ رذذً ودذذل إًم ذذه قمةمثذذً يمذذام نواضمذذه يمذذل مث ذذً 

 ذذٍ اعمذذوت اًمسذذردي ومقذذد شمودذذل أ ذذل اًمث ريذذٍ اًم ًـمس ذذٍ إمم اًمقذذوإ سمذذهّا اعذذ  واىم

اًمذذديثي  ذذو نتذذًج صمذذًنوي ًم ًـمسذذٍ اخلذذوي مذذن اعمذذوت وقمًـمسذذٍ اًمقمذذي ذم اخلةذذود ، 

ًً وسمقذذذًً   وأّا مس ذذذو  إًمو  ذذذٍ ع يؽمؾمذذذ  إٓ ًموذذذي يطذذذمن ا نّذذذًا ًمثسّذذذه ظم دذذذ

ًً ويمذذذذذًا )ت ًم ثوومّذذذذذوي سمرونّذذذذذ  ي مًقمذذذذذًع إنؽمسموًموضم ذذذذذً اًمْوًمثذذذذذدي  أسمذذذذذدي

  (  واطمذذدًا مذذن أوًمفذذذ اًمذذ ين يذذروا آطمت ًضمذذًت اًم ًـمس ذذٍ  ذذي مذذن شمقذذف 1942

 -(1) ورا  اًمدين

 الالديييوٌ ومكولة اخلوف:

وشم ذذؽمك اًمسرَذذذ ًت اًمش صمذذذٍ آنسذذذٍ اًمذذ يمر ذم اقمتْذذذًر اخلذذذوي مصذذذدرًا ًمةذذذدين 

                                           
 ، ًمةّواح - 313يراضمي ن دين ا نًّا ص (1)
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 أو إًمو  ٍ ، و ي ومورة ىمديمٍ ضمديدة ، وفمل ددا ً يتورر طمتى يومثً   ا -

 -( 1)ًمويمري   يقوإ ن اخلوي  و اًم ي ظمة  أاٍ ذم اًمْدايٍ يمًا 

ًً ن اًمتذذ هري  اًمقْ  ذذي ًمةذذدين ،  يقذذوإ ذم يمتًسمذذه اًمذذ ي ؾمذذث ود ًمذذه وعموًمسذذه ٓطمقذذ

يث ذذه اًمذذدين اًمْذذدائي ًمةثذذوع ا نّذذًه مذذن اخلذذوي واًمقةذذ  مذذن أطمذذداث  "ن   ذذو 

 -"اعمّتقْل ومن إوموًر اًمتي يطمر ً ا نًّا قمن اًمقوى همػم اعمرئ ٍ 

اخلذذوي  "و وذذ ا اقمتقذذد همذذػم واطمذذد مذذن اعمسوذذرين اعم طمذذدة واًمذذ  ديث ذذلم أّا 

ًً (   " ذذو أؾمذذًس اًمذذدين  َُ مّذذ ا  يمذذام نذذّ  راؾمذذل ذم حمًرشمذذه اًم ذذ ػمة )عمذذًذا ًمّذذ

، مذذر يمةذذه ، اخلذذوي مذذن يمذذل مذذً  ذذو همذذًماويطذذ ف ن إّا اخلذذوي  ذذو أؾمذذًس إ

 -(2)اخلوي من اانيمٍ ، واخلوي من اعموت 

يمذذذام  ,اخلذذذوي " (  ذم ىمصذذذٍ اعطذذذًرة 1981رانذذذَ )شمذذذوذم ن يقذذذوإ ن وإ ديو

ًً اخلذذوي مذذن اعمذذوت، ومقذذد يمًنذذَ  ,ىمذذًإ ًمويمري ذذ  أوإ أم ذذًت أاذذٍ، وظمصودذذ

ٍُ قمذذن ـمريذذ  اًم ذذ ووظمٍ  اع ذذًة اًمْدائ ذذٍ حمًـمذذٍ سممفذذًت إظمقذذًر، وىمةذذام ضمً ُتذذً اعمث ِتذذ

اًمقْ   ذذذٍ، ومقْذذذل أا شمذذذدب اًم ذذذ ووظمٍ ذم إضمّذذذً  سمذذذنمن ـمويذذذل، يمًنذذذَ يمشذذذرة 

ًس شمقعذذ سم ًمذذل مذذن قموامذذل آقمتذذدا  اًم ث ذذف أو سممذذرض همريذذٌ يستذذذ  ذذً اًمثذذ

ومتوذذً، ومذذذن  ثذذذً ع يصذذذد  ا نّذذذًا اًمْذذذدائي أا اعمذذذوت فمذذذً رة ـمْ   ذذذٍ وقمذذذناه إمم 

                                           

 - 90دروس اًمتًري  ص ,وإ ديورانَ  (1)

َُ  عمًذا –راؾمل  (2) ًً  ًمّ    -2015، شمرمجٍ ن قمْد اًموريم نًد ف ، دار اًمتووين ، اًمقْ ٍ إومم ن  34ص ، مّ ا 
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 (1) "وم ل اًموًئثًت اخلًرىمٍ ًمةقْ  ٍ ---

وٓ زاإ مقوًمذذذٍ اخلذذذوي قمذذذغم اظمذذذت ي اًمسرَذذذ ًت اعمثطذذذويٍ ات ذذذً يتوذذذرر 

 ددا ً قمثد اعمةادين اًم و  -

 ىكد فسضيات اخلوف :

 صممٍ أمراا قمة ثً م رومت ام وشمق  م ام وذم اعق قٍ مهً ؾموآا ن

 مً ي ىم مٍ شمةوم اًمث ريًت؟إوإن 

 ذذل وم ذذً  اخلذذوي اًمذذ ي ي ذذد  يذذًا شمةذذذ اًمذذرؤى وىمًؾمذذم ً اعم ذذؽمك  اًمشذذًهن

  و ؾمٌْ ن و  اًمدين؟

 ذذً ، ومذذ ام يذذكم ا ضمًسمذذٍ قمذذؼم م طم ذذًت نقديذذٍ عمقوًمذذٍ اخلذذوي ومذذً يثقذذوي ات

 و ي قمغم ىمّملم ن

 أـ اليكد العاو ملكولة اخلوف :

ذذذذ اًمث ريذذذًت مْث ذذذٍ قمذذذغم اومذذذؽماض أا ا نّذذذًا قمذذذًش ومذذذؽمة شمهره ذذذٍ سمذذذدوا 1

ديذذن أو إيذذاما سمىًمذذه ، و ذذ ا ع يشْذذَ ومذذ  أطمذذد يمةذذذ سم ًنذذًت يمًوم ذذٍ وم رومذذٍ واوم ذذٍ 

؟! سمذذل صمْذذَ ظم ومذذه ئي إوإ ويم ذذف قمذذًش ويم ذذف يمذذًا يسوذذرقمذذن ا نّذذًا اًمْذذدا

 وؾم هيت -سمام مّر 

                                           
 - 99ص  1ىمصٍ اعطًرة ن ج (1)
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ذذذ قمذذغم ا عذذًد أا يذذدرك أّا  ذذ ه اًمث ريذذًت ىمذذد شمّذذًقمده ذم رومذذا ا ًمذذه أو 2

ًً ، ذًمذذذ أّّنذذً وقمذذغم ومذذرض صمْوُتذذً  اًمذذدين  ًموث ذذً ٓ شمذذودي إمم نسذذي وضمذذوده موَذذوقم 

 ًً وم ذذي شمس ذذد أّا أطمذذد قموامذذل اًمتذذدين ذم ا نّذذًا  ذذو اخلذذوي وٓ شمذذودي إمم أّنذذه ؾمذذْْ

ًً وقمةٍ شمًمٍ ًمةتدين -  يمًوم 

صمْذذوت اخلذذوي ذم سم ذذا اعم تم ذذًت ومذذ  يصذذح شم م مذذه قمذذغم  ذذذ ًمذذو ومذذرض3

ؾمذذًئر اعم تم ذذًت قمذذ وة قمذذغم أّّنذذً انصذذَْ قمذذغم اًمتذذدين وآًمتذذنا  سمذذه قمذذؼم اًم ْذذًدات 

واًمققذذوس وًمذذ   قمذذغم اًمذذدين يماق قذذٍ موَذذوقم ٍ مثسصذذةٍ ذات اعمتذذديثلم يمذذام شمذذراه 

 إديًا اًمّامويٍ -

نذذَ شمًمذذٍ ومْذذدًٓ مذذن ذذذ إّا اخلذذوي مذذن اًمقْ  ذذٍ وفموا ر ذذً وطموادصم ذذً ًمذذو يم4ً

أا يدوم ذذه ًمةْاذذُ قمذذن طمذذل ٓ يّذذًن  م ذذوةته أقمثذذي اًمْاذذُ قمذذن قمةذذل وأؾمذذًْب 

ًً يمذذًا يثْغذذي ًمذذه أا يسوذذر سم ذذ ج  همذذػم مًديذذٍ  ًم  ذذًًمِ سمذذه خمًوومذذه رذذً يواضم ذذه ، مثقق ذذ

ـمْ  ذذي مذذًدي  ذذل سم ذذول مْذذً  مذذً ي ذذًه مثذذه ، ٓ أا يسذذؽمض ىمذذوى وأؾمذذًْب 

 ضمه -همػم مًديٍ قمغم أمل أا شمدومي قمثه مً يوا

ًً ًمث ذذو  اًمثنقمذذٍ اًمديث ذذٍ  وسموةمذذٍ أوَذذح ن ومةذذو يمذذًا اخلذذوي مذذن اًمقْ  ذذٍ ؾمذذْْ

ًً سمذذام وم  ذذً  ًموًنذذَ إديذذًا أا مت  ذذٍ سمًًم ْذذًدة ًمةقْ  ذذٍ ًموذذن يمذذل إديذذًا شمقريْذذ

أىمذذد  اًمذذديًنًت اًمتذذي ودذذةَ ًمثذذً آصمًر ذذً أو سمقذذي اعمتذذديثوا  ذذً يمة ذذً شمذذومن سمىًمذذه 

 ظمًًم  ًمةقْ  ٍ وشم ْده - 

ًً ن  ًمذذو 5 يمذذًا اخلذذوي قمةذذٍ ًمث ذذو  اًمذذدين ًمذذناإ سمنواًمذذه ، ومذذًعم ةوإ ذذذ ومةّذذس 

يذذدور مذذدار اًم ةذذٍ وضمذذودا وقمذذدمً ، وممذذي شمقذذد  اًم ةذذم وايمت ذذًي إؾمذذًْب اعمْذذً ة 
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 ًمةاوادث يثْغي أا ينوإ اًم ةم ًموثه ع ينإ وٓ يناإ - 

 ب ـ اليكد اخلاص بالفسضيات : 

 أوًٓ ن نقد اعم  ٌ اًمقْ  ي ن

  ( 1917اعم ذذروي ن إم ذذل دوريمذذًيم )شمذذوذم ن ي ذي ذذد قمذذًع ا ضمذذتامع اًمسرنّذذ

ًً ، أؿمذذ ر مذذن نقذذد  دذذًطمٌ اعمذذ  ٌ اًمقذذوـممي اًمذذ ي ؾمذذ هيت اعذذديُ قمثذذه ٓطمقذذ

اعمذذذ  ٌ اع ذذذوي واًمقْ  ذذذي ومْ ذذذد أا طمذذذدد اعم ذذذؽمك سم ذذذث ام ذم أّنذذذام إىمًمذذذً ا يذذذاما 

سمً ًمذذه قمذذغم ا طمًّؾمذذًت اًمتذذي شموىم  ذذً وم ثذذً اًم ذذوا ر اًمقْ   ذذٍ ذ اعةذذم سماّذذٌ 

 ذذذوا ر اًموون ذذذٍ سماّذذذٌ اعمذذذ  ٌ اًمقْ  ذذذي ذ أومذذذًد ظمقذذذه اعمذذذ  ْلم إرواطم ذذذٍ واًم

سمذذذًًمقوإ  قمث ذذذً ن إّّنذذذً شمسذذذؽمض ظمةذذذ  ت  طمق قذذذي مذذذن قمذذذد  ، إّنذذذام ع يْاشذذذً قمذذذن 

ًً سمذذذل شمةمّذذذه ا صمثذذذًا ذم ظم ذذذًٓت وأو ذذذً  ذ أو ذذذً  ذاًم ثصذذذ ر اعمقذذذدس موَذذذوقم 

 اعةم وا ًمتًْؾمًت اًمةغويٍ -

ًً ذم وومذذ ام يذذكم سم ذذا مذذن نقذذد دوريمذذًيم خلصذذوص اعمذذ   ٌ اًمقْ  ذذي مةوصذذ

 نقًط ن

ذذذ ًمذذو يمذذًا اًمذذدين ىمذذد ن ذذه ذم ا نّذذًا نت  ذذٍ شمهم شمذذه ذم اًمقْ  ذذٍ عماًوًمذذٍ 1

وم م ذذً وشمسّذذػم ً  ذذدي اًمذذتاوم وم  ذذً يمذذام يقذذوإ اعمذذ  ٌ اًمقْ  ذذي ٕدرك اًمْذذدائي 

وم ذذذذةه وظمقذذذذهه مْوذذذذرًا ذًمذذذذذ أّا قمْذذذذًدة اًم ذذذذوا ر اًمقْ   ذذذذٍ وشمقذذذذديم اًمصذذذذةوات 

وذذم اًم ذذوا ر ، وماذذلم ي ذذ ا اًمؼميمذذًا واًم ًدذذسٍ واعمقذذر واًمقذذراسملم اذذً ٓ شمةذذلّم ًمذذه شمة

اًموش ذذف مذذشً  ومم ذذام دذذغم وىمذذد  مذذن ىمذذراسملم ومىّّنذذً ًمذذن شموذذف وشمتوىمذذف وقمثذذد ً 
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 يدرك مْورًا أا أوم ًًمه شمةذ  رد قمُْ وم وف قمث ً !

ذذذذ ورذذذً ي ذذذؽمض سمذذذه قمذذذغم مذذذ  ٌ مذذذوًمر  ذذذو اشمّذذذً  اًمقْ  ذذذٍ وانت ذذذً  2

ًً فموا ر ذذً وضمريًّنذذً قمذذغم نّذذ  واطمذذد وشمورر ذذً ،  طم ذذُ  و  اًم ذذم  دذذًْطم

وهمرو ذذذً مّذذذًً  و دورة اًمقمذذذر اًم ذذذ ريٍ ، وومصذذذوإ اًمّذذذثٍ و وذذذ ا ، واًمقًقمذذذدة 

شموذذرار اعذذدث أمذذًم م سم ذذول دائذذم يذذورث ر  أا ذاًمقْ   ذذٍ ذم اًم ًمذذٍ مذذن سمثذذي اًمْ ذذ

قمثذذذد م آقمت ذذذًد وآقمت ذذذًد يمذذذام ىم ذذذل يقتذذذل آسمذذذداع ، وٓ اذذذريم م سمًدمذذذًه اًمتهمذذذل 

ومذذىّا مذذً يسؽمَذذه اعمذذ  ٌ اًمقْ  ذذي مذذن أا فمذذوا ر اًمقْ  ذذٍ وم  ذذً وشم ة ة ذذً ، ومذذن صمذذّم 

وطموادصم ذذذً أدت ًمتهمذذذل ا نّذذذًا وم  ذذذً وشمسّذذذػم ً  ذذذو اومذذذؽماض يقذذذو  قمذذذغم وضمذذذود 

 ىمدرات وموريٍ همػم قمًديٍ ذم قمقة ٍ اًمْدائي دم ةه ذم قمداد اًمس ؾمسٍ -

واعًدذذذل  ذذذ ا اًمثقذذذد اًمذذذ ي اقمتذذذؼم أ ذذذم نقذذذد وضم ذذذه دوريمذذذًيم ًمةمذذذ  ٌ 

عق قذذذٍ أا ن ذذذً  اًمقْ  ذذذٍ روشم ثذذذي متوذذذرر ٓ يذذذؽمك ذم  اًمقْ  ذذذي  ذذذو أنذذذه خمذذذًًمف

اًمذذذذثس  يمذذذذل  ذذذذ ا إصمذذذذر اعمذذذذدقمى، وىمذذذذد ىم ذذذذل ن إدذذذذل ٓ يّذذذذهإ قمثذذذذه ، أمذذذذً 

آؾمذذذتشثً ات ذم ن ذذذً  اًمقْ  ذذذٍ يمًخلّذذذوي واًموّذذذوي واًم وادذذذف واًمؼمايمذذذلم 

 ومىّّنً ٓ شمؽمك إٓ انقًْقمًت موىمتٍ-

 ذذر اًمْذذدائي إمم ذذذ ًمقذذد ىمذذً  مذذ  ٌ مذذوًمر قمذذغم أّا وموذذرة شمقّذذ م اًموضمذذود سمث3

مقذذذدس ٓ متثذذذً ي وهمذذذػم مقذذذدس متثذذذً ي  ذذذو قمذذذًع اًمقْ  ذذذٍ ، ًموذذذن دوريمذذذًيم 

ي ذذذؽمض سمذذذهّا إؿمذذذ ً  اًمقْ   ذذذٍ إذا يمًنذذذَ همذذذػم مقدؾمذذذٍ ومو ذذذف نّذذذٌ اًمْذذذدائي 
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 (1)اًمقداؾمٍ إمم مً سم د اًمقْ  ٍ و و ىمد   ة ً قمغم دورة اعمًّئل اًمقْ   ٍ؟!

 ًً  ن نقد إرواطم ٍنصمًن 

 ذذه دوريمذذًيم ًمةمذذ  ٌ اع ذذوي اًمذذ ي شمْةذذور قمذذغم يذذد وومذذ ام يذذكم أ ذذّم مذذً وضم

 شمًيةور ذم شمسّػم ذم ن هة اًمدين ن

ذذذ أىمذذً   شمذذًيةور اع ويذذٍ قمذذغم وموذذرة أا اًمْذذدائي ّم ذذن سمذذلم اًمذذثس  وادّذذد وأّا 1

ًمةذذثس  قمًعم ذذً اخلذذًص ًموذذّن وموذذرة  ومةّذذس ٍ يم ذذ ه وم  ذذً مذذن اًم مذذ  واًمدىمذذٍ يّذذتْ د 

م ذذذتاًم  ”اًمْذذذدائي“ع يوذذذن وم ذذذه  أا يصذذذل اذذذً اًمْذذذدائي سمتسوذذذػمه اًمّْذذذ   ذم وىمذذذَ

سمتسّذذػم أطم مذذه ، ومذذام يشذذػم ا تاممذذه  وم ذذً   ذذي طمًضمًشمذذه ذم طم ًشمذذه اًم وم ذذٍ واخلذذوار  

 اخلًرضمٍ قمام أًمسه ورآه يمل يو  -

ل دوريمذذذًيم مذذذ  ٌ شمذذذًيةور ن أّي ىمذذذوة ظم ًًم ذذذٍ يمذذذًا يمةو ذذذً اًمْذذذدائي ُيّذذذًئ

نّذذذًا طمتذذذى هوذذذن مذذذن أا يذذذرى اًمذذذثس  ىمذذذوة أصمػميذذذٍ شمثقةذذذ  مذذذن داظمذذذل ضمّذذذد ا 

 وشمرى مً ٓ يرى ذم اًم ق ٍ؟!

ًً ؾمذذذًسمقٍ ٓ يّذذذتق ي م  ذذذً 2 ذذذذ و ثذذذًك اًموشذذذػم مذذذن إطمذذذ   شمثقذذذل أطمذذذداصم

ًً ىمذذريْلم  اًمْذذدائي أا يثّذذٌ إقمًدُتذذً إمم اًمذذثس  ، وصممذذٍ أطمذذ   يذذرى وم  ذذً أؿموًدذذ

مثذذه ي ذذروم م وي رومونذذه سمىموًنذذه أا يتاقذذ  مذذث م ويّذذهام ذم يق تذذه مذذً إذا يمذذًا ىمذذد 

   !  ؟رآه طمق قٍ أ  و م

                                           
 -85ص ًمةث ًر ، واعمواٍ اًمتقوريٍ اًمث ريًت ، اًمدين ن هةن  ويمتًب 371 ص ًمةّواح ا نًّا دينن  يمتًب قمن نق ً  –إم ل دوريمًيم  (1)
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و ذذ ا ي ثذذي أا شمذذًيةور أؾمذذ  م  ْذذه قمذذغم سم ذذا أطمذذ   شمتواومذذ  مذذي رؤيتذذه، 

وًمذذو ومذذرض أّا يمذذل ذًمذذذ أدى سمًًمْذذدائي أا ي تقذذد سمْقذذً  اًمثسذذوس سم ذذد اعمذذوت ومذذىّا 

ذًمذذذذ ٓ يذذذودي ًمإليذذذاما سمذذذهّا أدذذذة ً ومصذذذدر ً إاذذذي ، وموذذذام أؾمذذذةسثً ومذذذىّا سم ذذذا 

ذ أضمثْذذي  إطمذذ    ذذي  ذذرد إقمذذًدة ٕطمذذداث وذيمريذذًت ؾمذذًًمسٍ و ذذ ا ذ وسمذذ  ؿمذذذ

 قمن ومورة وضمود ا ًمه-

مقدؾمذذٍ طمذذًإ وضمود ذذً ذم سمذذدا ذذذ صمذذّم إّا اًمذذثس  سمذذًًمرهمم مذذن أّّنذذً ع شموذذن 3

اًمْدائ ذذٍ يمًنذذَ  اعم تم ذذًت، ومذذي اًمدراؾمذذًت اًمتذذي شم ذذػم إمم أّا يمشذذػمًا مذذن ا نّذذًا

شم تقذذذد أا اًمذذذثس  شم ذذذًرك ادّذذذد طم ًشمذذذه وُتذذذر   رمذذذه وشمصذذذًب سمذذذهع قمثذذذد إدذذذًسمٍ 

اإ ن يم ذذذف اوًمذذذَ وم ذذذهة سم ذذذد انسصذذذًاً إمم ت  ادّذذذد ، قمثذذذد ً يت ذذذه اًمّذذذو

 مقدس ؟!

قمذذذغم أّا اعم تم ذذذًت آؾمذذذؽماًم ٍ اًمتذذذي شم ذذذد مذذذن أىمذذذد  اعم تم ذذذًت اًمْدائ ذذذٍ 

ًً وًم ّذذَ  ذذي  ًً ديث ذذ  ةذذو مذذن قمْذذًدة أرواح إؾمذذ ي ، واًمذذروح شمذذهيت سمودذذس ً نًدمذذ

 أؾمًس ن و  اًمدين -

شمذذًيةور  ذذذ وسموصذذوص شم ذذْ ه قمقة ذذٍ اًمْذذدائي سم قة ذذٍ اًمقسذذل اًمذذ ي ـمرطمذذه4

قمْذذذًدة إرواح ا نّذذذًن ٍ إمم قمْذذذًدة إرواح اًمقْ   ذذذٍ ، يذذذرد  دوريمذذذًيم  ذم شمقذذذور

سمذذهّا اًمقسذذل اعذذًزم طمذذلم يِذذب مثطذذدة أو ي ذذتم ً ّّٔنذذً آعمُتذذه مذذشً  ٓ يس ذذل ذًمذذذ 

ّٕنذذذه يسؽمَذذذ ً طمّ ذذذٍ سمذذذل ّّٕنذذذً آعمُتذذذه ، ومًًمغطذذذٌ إذا أصمذذذًره إع  تذذذًج إمم متذذذثسٍ  

ًً يمذذًا ، وذم  ذذ ا ٓ هتةذذف اًموْذذًر وم متذذد ظمذذًرج اًمذذثس  ويؽم يمذذن ومذذ ام شمّذذٌْ إع أيذذ
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قمذذن اًمصذذغًر ، وذم ؾمذذًقمٍ ااذذدو  يمّ ذذن اًمقسذذل سمذذلم ادذذامد واعذذي ، ومذذً يْذذدو مثذذه 

ًً مذذن شم ًمذذل مذذي مجذذًدات قمذذغم أّّنذذً يمًئثذذًت طم ذذٍ ومثذذًشمِ مذذن اعم ذذل اًمقذذوي ناذذو  أطم ًنذذ

ًً سمة ْذذذه يتو ذذذل أّنذذذه يذذذرى ذم شمةذذذذ إًم ذذذًب  اًمة ذذذٌ ومةوذذذي ي ذذذ ر ؿمذذذ ورًا واقم ذذذ

ًً طم ٍ ًموثه ذم أقمام  نسّه يدرك اًمسر -  ؿموود

ذذذذ أظمذذذػمًا يذذذثقا إرواطم ذذذٍ سمذذذهمرين وضمذذذدمهً دوريمذذذًيم ذم اعم تم ذذذًت 5

 اًمقديمٍن

قمذذغم ؿمذذول دذذور طم وان ذذٍ أو نًْشم ذذٍ قمذذغم دمّذذ م ً  أاذذٍأذذذ أؾمذذْق ٍ دمّذذ م 

سمصذذور إنّذذذًن ٍ و ذذذ ا يثذذذًىما شمةذذذذ اًمرؤيذذذٍ اًمتذذذي شمس ذذذد أّا ا نّذذذًا اًمْذذذدائي يمذذذًا 

تقذذد أا يمذذل ت  قمذذغم مشًًمذذه ، اذ يسذذؽمض سمذذه أنذذه شمصذذور اًموًئثذذًت اعمقدؾمذذٍ ؿمذذْ  ٍ ي 

 سمه-

ًً سمًًم  ذذً  مذذن اًمقذذًدة اًمذذ ين يمذذًا اذذم  ب ذ شمقذذدي  أرواح اعمذذوشمى يمذذًا خمتصذذ

ًً ًمتقذذدي  شمةذذذ اًمقذذوة اخلس ذذٍ اخلًرىمذذٍ ًم ذذّم  أصمذذر ذم  تم ذذًُتم ومةذذو يمذذًا اعمذذوت ؾمذذْْ

 -(1)ادم ي وعمً اظمت  سمْ ا

ًً ن نقد آ  دمًه اًم ًـمسينصمًًمش

و ذذذو أَذذذ ف اعمذذذ ا ٌ وأىمّة ذذذً انت ذذذًرًا ومذذذن أضمذذذل  ذذذ ا ٓ نق ذذذل اًموذذذ   

                                           
 اًمقْ ٍ ، سمػموت –، د- إطمًّا اع دري ، اًمراومدين ، ًمْثًا  58ّسٍ اًمدين ذم اًمسور اًمغريب صومةن  يمتًب قمن نق ً  –إم ل دوريمًيم  (1)

 -  2013ن  إومم
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سمثقذذده واًمذذرد قمة ذذه يمذذام اعمذذ  ْلم اًمّذذًسمقلم ، ونوتسذذي سمذذًًمقوإ ن إّا اًمذذدين ذم أطم ذذًا 

يمشذذػمة يشذذػم ذم ا نّذذًا اخلذذوي مذذن اعمذذوت وؾمذذوراشمه ومذذن اًمقذذؼم ومذذً سم ذذده مذذن 

نًطم ذذذٍ أظمذذذرى ومذذذىّا  ذذذرد هثذذذي  أ ذذذواإ ويتوقمذذذده سمًًم ذذذ اب إا  ذذذو أؾمذذذً  ، ومذذذن

ًً ًمإلقمتقذذذًد سموضمذذذود قمذذذًع يمذذذ ًمذ يماق قذذذٍ  ًً يمًوم ذذذ اخلةذذذود واًمرهمْذذذٍ وم ذذذه ًم ّذذذَ ؾمذذذْْ

موَذذوقم ٍ ظمًرضم ذذٍ ومذذن نًطم ذذٍ صمًًمشذذٍ ومشمذذٍ أديذذًا طمّ ذذٍ اذذً ضمذذ ور شمًره ذذٍ سم  ذذدة 

شم تقذذد سمتثًؾمذذ  إرواح إا اًمذذروح شمْقذذى سم ذذد اعمذذوت واذذل ذم ضمّذذد ؿمذذو  آظمذذر 

قمذذًع آظمذذر سم ذذد اعمذذوت ومذذن صمذذّم ٓ وضمذذود ّٕي  ، و ذذي وموذذرة شمتثذذًىما مذذي وضمذذود

مذذذؼمر وم  ذذذً ًمةوذذذوي مذذذن اعمذذذوت ، وموذذذرة اًمتثًؾمذذذ  وضمذذذدْت ـمريق ذذذً ذم اًمْوذيذذذٍ 

 وااثدوؾم ٍ واًمّ و ٍ وأديًا أظمرى ذم ااثد وهمػم ً -

إا اخلذذذوي مذذذن اعمذذذوت واًمقمذذذي ذم اخلةذذذود ---ٓ يْ شذذذًا قمذذذغم "اخل دذذذٍ ن 

شمؼميذذر وضمذذود أديذذًا ٓ شمقذذد  ٕشمًْقم ذذً ن ذذو  اًمذذدين واًمث ريذذٍ اًم ًـمس ذذٍ ىمذذً ة قمذذن 

مشذذل  ذذ ا اًم ذذنا  ---دراؾمذذتثً ًمتذذهري  اًمذذدين شم  ذذر سموذذل ضمذذ   أا م تقذذدات اًمذذروح 

اًمسرديذذٍ وظمةذذود اًم وصذذ ٍ ىمذذد سمث ذذَ قمذذغم  اعم تقذذد اًمذذديثي وع شم ذذول ذم أي وىمذذَ 

ًً من سمواقمُ اًمدين  -(1)"سمًقمش

  

                                           

 - 325ص-  اًمديثي اًمداومي ومث ه اًمدين مً  ٍ ذم سماُ ، ا نًّا دين –اًمّواح (1)
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  من ؿم فًا يشػماا ذم نسع ا قم ًب ن اًمّامُ  ذات اًمث و

 واًمقًنوا إظم ىمي ذم داظمكم - يمًنَ وموىمي
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(4) 

 

 : ٍل ٍو اجملتنع ؟ !أصل الذيً

 دوريمًيم و اعم  ٌ اًمقوـممي ذم شمسّػم ن هة اًمدين -

 مذخل:

 ( 1917ي إيم ذذذل دوريم ذذذًيم )شمذذذوذم ؾمذذذثٍ ن ذي تذذذؼم قمذذذًع ا ضمذذذتامع اًمسرنّذذذ

قمذذذؼم أـمروطمًشمذذذه  ذم إرؾمذذذً  أؾمذذذ  قمةذذذم آضمذذذتامع اعذذذديُ ،أطمذذذد أيمذذذؼم اعمّذذذًمهلم 

ويمتًسمًشمذذه اًمْذذًرزة ن ىمواقمذذد اعمذذث ِ آضمتامقمذذي شمقّذذ م اًم مذذل ، آنتاذذًر ، يمذذًا ًمذذه 

رؤيذذٍ ذم شموذذّوا اًمذذدين ون ذذهشمه ، اًموىمذذوي قمة  ذذً وقمذذغم اعقذذل اًمذذ ي شمثتمذذي وم  ْذذه 

 وشمسو وه قمغم ناو خمتٍم ،  و مً ي د سمه   ا اًمسصل ، ذو اعمقًًمٌ إرسم ٍن

 ًمْاُ ا ضمتامقمي -ا ذ اخلةس ٍ اًمتًره ٍ ًمتقور1

 ذ اًمدين من يمونَ ودوريمًيم -2

 ذ قمرض اعم  ٌ اًمقوـممي ، ًمدوريمًيم -3

 ذ دائرة اًمثقد واًمتق  م -4
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 املطلب األول : اخللفية التازخيية لتطوز البحح اإلجتناعي . 

ر شم ذذ ا ذم ذقمةذذم ا ضمذذتامع م ثذذي سمدراؾمذذٍ اًمْثذذً  ا ضمتامقمذذي دامقمذذٍ مذذن اًمْ ذذ

ري ذ ذذذؽمك ذم صمقًومذذذٍ واطمذذذدة ، يذذذدرس اعم تمذذذي اًمْ ذذذمثققذذذٍ ضمغراوم ذذذٍ حمذذذددة و شم

اعمتذذذهًمف مذذذن أومذذذراد ومجًقمذذذًت وموؾمّذذذًت ، واًم  ىمذذذًت اعمتًْدًمذذذٍ سمذذذلم إومذذذراد 

 وادامقمًت -

ُيرضمذذي اًموشذذػموا شمهؾمذذ   قمةذذم ا ضمذذتامع يمدراؾمذذٍ ، ٓسمذذن ظمةذذدوا )شمذذوذم ن 

 ( ويممصذذذقةح فم ذذذر مذذذي موؾمذذذ  اًموَذذذ  ٍ اًمس ةّذذذوي وقمذذذًع آضمذذذتامع 1406

  ( اًمذذذذذ ي ىمذذذذذرر أا اًمّذذذذذةوك 1858ؾمذذذذذَ يمونذذذذذَ )شمذذذذذوذم ن ع أوهموذاًمسرنذذذذذ

 وإطمداث آضمتامقم ٍ يمون أا شُم طمىل وأا شمقًس ىم ًؾًمً قمةمً ً -

ر، فم ذذذرت ن ريذذذًت أطمًديذذذٍ اًم ًمذذذل ، شمريمذذذن قمذذذغم ذذم اًمقذذذرا اًمتًؾمذذذي قم ذذذ

ر اعذذًيمم ًمةث ذذً  آضمتامقمذذي اًم ذذً  ، أسمرز ذذً ن ذقمًمذذل واطمذذد قمذذغم أؾمذذًس أنذذه اًم ثصذذ

إؾمذذًس ذم اًم ذذ وقم ٍ ، ًمسريذذدريذ إن ةذذن ويمذذًرإ مذذًريم   اعمًديذذٍ اددًم ذذٍ اًمذذريمن 

وشمقذذذرر  ذذذ ه اًمث ريذذذٍ أا اًم وامذذذل آىمتصذذذًديٍ شمذذذتاوم ذم يمذذذل إنذذذامط واًمذذذث م 

- ًً  آضمتامقم ٍ ، وؾمث ود اً ٓطمق

ر شمذذذهصمر اًمسوذذذر آضمتامقمذذذي شمذذذهصمًرا سمًًمًغذذذً ذوذم مثتصذذذف اًمقذذذرا اًمتًؾمذذذي قم ذذذ

ي  رسمذذذذرت ؾمْثٌذذذذ إمم أا سمًًمث ريذذذذٍ اًمتقوريذذذذٍ ، إذ ذ ذذذذٌ اًمس ةّذذذذوي ا ن ة ذذذذن

ري  ذذذو قممة ذذذٍ شمقذذذور شمدرجي ذذذٍ مذذذن إؿمذذذوًإ إدنذذذى إمم ذشمقذذذور اعم تمذذذي اًمْ ذذذ

إؿمذذوًإ إقمذذغم، يمًًمذذ ي  ذذدث ذم  ذذًإ اًمتقذذور اًمْ وًمذذوضمي )اع ذذوي( قمذذغم مذذً 

 مّر - 
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ر رومذذا يمشذذػم مذذن قمةذذام  آضمذذتامع  وموذذرة اًمتقذذور ذذم ّنًيذذٍ اًمقذذرا اًمتًؾمذذي قم ذذ

اًم  ىمذذذذًت آضمتامقم ذذذذٍ اًمتذذذذي شمذذذذث م طمريمذذذذٍ  آضمتامقمذذذذي، واوًمذذذذوا إمم دراؾمذذذذٍ

ي إم ذذذل دوريمذذذًيم مذذذن أوإ اعمسوذذذرين ذاعم تمذذذي، ويمذذذًا قمذذذًع آضمذذذتامع اًمسرنّذذذ

 آضمتامقم لم اًم ين ا تموا   ا اًمثوع من اًمدراؾمًت - 

رين ازد ذذذذذرت مذذذذذدارس ضمديذذذذذدة ًمةسوذذذذذر ذومذذذذذي طمةذذذذذوإ اًمقذذذذذرا اًم  ذذذذذ

 آضمتامقمي، وموًنَ ن 

هًرؾمذذذه اعم تم ذذذًت سم طذذذ ً قمذذذغم  ذذذذ آنت ذذذًريٍن وُتذذذتم سمًًمتذذذهصمػم اًمذذذ ي1

سم ذذذا، وشمذذذرى أا اًمتغذذذػم آضمتامقمذذذي ي  ذذذر سمّذذذٌْ ايمتّذذذًب اعم تمذذذي ظمصذذذًئ  

 صمقًوم ٍ خمتةسٍ من  تم ًت أظمرى-

ذذذ واًموفم س ذذٍ ن وشمث ذذر إمم اعم تمذذي قمذذغم أنذذه ؿمذذْوٍ مذذن اًمذذث م، مشذذل اًمذذنواج 2

واًمذذدين، يذذرشمْ  سم طذذ ً سمذذْ ا، وي تمذذد سم طذذ ً قمذذغم سم ذذا، وـمًْقذذً اذذ ه اًمث ريذذٍ 

 ىا شمغػًما ذم واطمد من اًمث م يتٌّْ ذم شمغػم اًمث م إظمرى-وم

ذذذذذ واًمْثًئ ذذذذٍ ن اًمْثذذذذً  آضمتامقمذذذذي  ذذذذو اعمذذذذوصمر إؾمذذذذً  قمذذذذغم اعم تمذذذذي، 3

 -ومًٕدوار واعموًنٍ آضمتامقم ٍ  ي مً  دد اًمّةوك اًمْنمي 

اًمقذذًسمي اًم ذذً  ذم يمذذل شمةذذذ اًمدراؾمذذًت  ذذو ا تامم ذذً سمذذام يّمذذن اعم تمذذي اًمغذذريب 

تمذذذي اًم ذذذًع اًمشًًمذذذُ )اعمتوةذذذف ( ، وىمذذذد ٓطم ذذذَ أّا اعم تمذذذي اعمتمذذذدا، قمذذذن  

اًمتقة ذذذدي يقذذذو  قمذذذغم أؾمذذذًس آقمتقذذذًد سمتقًًم ذذذد اضمتامقم ذذذٍ موروصمذذذٍ، يمذذذدور ؿمذذذ   

اًمقْ ةذذٍ اًمذذ ي يذذرث ؾمذذةقته قمذذن آسمًئذذه وأضمذذداده دونذذام اقمتْذذًر ًموسً اشمذذه ومقدرشمذذه، 
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 تمذذد ودور اًم  ىمذذًت اًم  ذذًئريٍ واًمديث ذذٍ واًمقًئس ذذٍ مذذي   مثذذٍ أوموذذًر متوةسذذٍ شم

قمذذذغم اًمّذذذار واًم ذذذ وذة واًمذذذدضمل ، وًمذذذ ا، ودذذذف  ذذذوٓ  اعمسوذذذروا اعم تمذذذي 

اعمتوةذذف سمهنذذه  تمذذي سمذذدائي، سمذذدوي، أو ريسذذي زراقمذذي، ؾمذذًيمن، شمقة ذذدي، يّذذوده 

  ومه ؿمو  واطمد متّة  قمة ه -

ذم اعمقًسمذذذل ن اعم تمذذذي اعمتقذذذد  ، ىمذذذًنوه قمقذذذ ه ىمذذذًئم قمذذذغم أؾمذذذًس اخلطذذذوع 

تسذذذ  قمة  ذذذً ادم ذذذي مذذذن ظمذذذ إ اعموؾمّذذذًت ًمقذذذوانلم ودؾمذذذًشمػم مدن ذذذٍ حمذذذددة ي

ر، متاذذذرك، قمقذذذ ه، ذاًمديمقراـم ذذذٍ اعممشةذذذٍ ًمة ذذذ ٌ ،  تمذذذي دذذذثًقمي، متاطذذذ

 متمدا، يامرس وم ه اعوم اًمديمقراـمي، ويسصل وم ه سملم اًمدين واًمدوًمٍ -

ر ذي ذذًر إمم أّا شمةذذذ اًمث ريذذًت ووّمذذرت اعمذذؼمر إظم ىمذذي ًمةغذذرب ًم ْذذدأ قمصذذ

 ٍ( طمذذذلم أوطمذذذَ سمذذذها ظمًرـمذذذٍ اًمتقذذذور ا نّذذذًه ا مؼميًًم ذذذٍ )اًمّ ًؾمذذذًت اًمتوؾمذذذ 

 -(1) إنام شمْدأ من أوروسمً ًمثنم اعمدن ٍ ذم رسموع اًم ًع ودمًوز اعم تم ًت اًمتقة ديٍ

  

                                           
ًً ن ا ضمتامع ، قمةم  (  460ص 10ان ر ن  اعموؾموقمٍ اًم رسم ٍ اًم ًعم ٍ ، )إم ل دوريمًيم ن  ج  (1) موؾمٍّ أقمامإ اعموؾموقمٍ ،  ,، وان ر أيط

 - اًمريًض –،  اًمّ وديٍ 1999اًمقْ ٍ اًمشًن ٍ ن 
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 املطلب الجاىي : الديً مً نوىت إىل دوزنايه :

ذم ومطذذذً  شمةذذذذ اًمث ريذذذًت اعم تمذذذٍ سمًًمتقًسمذذذل واًمتم  ذذذن سمذذذلم اعم تمذذذي اًمقذذذديم 

ُ )اعمتقذذذذد ( ، واعم تمذذذذي اًمصذذذذثًقمي و اعم تمذذذذي )اًمتقة ذذذذدي( واعم تمذذذذي اعذذذذدي

ر يقًسمةذذذه اعم تمذذذي اًمْذذذدائي، واعم تمذذذي اًمذذذديثًم وي ذاًمنراقمذذذي ، واعم تمذذذي اعمتاطذذذ

يقًسمةذذذذه  تمذذذذي ؾمذذذذًيمن، واعم تمذذذذي اًم قذذذذ ه يقًسمةذذذذه  تمذذذذي شمقة ذذذذدي، واعوذذذذم 

اًمذذذديمقراـمي يقًسمةذذذه اعوذذذذم اًمذذذديمتًشموري ، فم ذذذرت مّذذذذًمهٍ دوريمذذذًيم متمشةذذذذٍ 

 اًم  ىمًت آضمتامقم ٍن  سموضمود نوقملم من

م وذذذًن وي ن و ذذذو اعم تمذذذي اًمتقة ذذذدي طم ذذذُ يتْذذذًدإ اًمثذذذًس وم ذذذه قمواـمذذذف 

قمًمذذٍ ، و تمذذي أدذذكم جيذذري وم ذذه شمقّذذ م ظمذذًص طمذذًد ًمة مذذل اومذذه اعمصذذًًمح ٓ 

اًم واـمذذف ، وسماّذذٌ دوريمذذًيم ن يمذذل  تمذذي ُيوضمذذد ًمثسّذذه قمذذًدات وأقمراوًمذذً وىمذذ اًم 

سمذذه ذًمذذذ اعم تمذذي، ًمذذ ًمذ ومذذىا  اضمتامقم ذذٍ م  ثذذٍ شمذذث و  قمذذغم اًمذذدين اًمذذ ي يذذومن

م ْذذود  تمذذي مذذً وأسمقًًمذذه وأؾمذذًـمػمه إنذذام  ذذم هش ذذل شمرايممذذي مجذذًقمي ٕقمذذراي ذًمذذذ 

اعم تمذذي وىم مذذه أو ًم ضمذذنا  اعم مذذٍ اًمتذذي شم ذذتمل قمة  ذذً، و سمذذًٓـم ع قمذذغم أؾمذذًـمػم 

أطمذذد اعم تم ذذًت يّذذتق ي قمذذًع آضمذذتامع أا يوت ذذف إقمذذراي واًمقذذ م واًم ذذًدات 

 ذ  ً ذًمذ اعم تمي -آضمتامقم ٍ اًمتي يتمّ

مذذن شمةذذذ اًمناويذذٍ إذا  شمثذذًوإ موَذذوع اًمذذدين يمذذل مذذن دوريمذذًيم و يمونذذَ ، 

وصممذذٍ أيمشذذر مذذن ،  "قمةذذم ا ضمذذتامع اًمذذديثي  "ويمتْذذً قمثذذه ذم أقماماذذام ًم ث ذذه ومذذ ام سم ذذد 

م ذذذؽمك سمذذذلم يمونذذذَ ودوريمذذذًيم ، ومو مهذذذً مذذذن اعموؾمّذذذلم ًمةمدرؾمذذذٍ اًموفم س ذذذٍ ذم 

ًمةا ذذذٍ اًمتهره ذذذٍ  ٍ ، قمذذذ وة قمذذذغم انذذذتامئ ام آضمذذذتامع ، ويثتم ذذذًا ًمةسةّذذذسٍ اًموَذذذ 



 

91 

ادديذذذذد ، اًمذذذذ ي شموًّمذذذذد قمذذذذن اًمّذذذذ ًىملم  إوريباًمتذذذذي ؿمذذذذ دت وٓدة اعم تمذذذذي 

ر ، اًمشذذورة اًمصذذثًقم ٍ صمذذّم اًمشذذورة اًمسرنّذذ ٍ ، وقمثذذد ً ذاًمشذذوريلم ًمةقذذرا اًمتًؾمذذي قم ذذ

ن  ومتّذذذً ًمواوـمذذذرح اعمسوذذذروا إؿمذذذوًًم ٍ إؾمذذذ  ا ضمتامقم ذذذٍ ًمةدوًمذذذٍ اعديشذذذٍ ، 

ةث ذذذً  ا ضمتامقمذذذي ذم  تمذذذي طمذذذديُ شمهؾمذذذ  قمذذذغم اًمقذذذ م اًمسردان ذذذٍ يم ذذذف يموذذذن ًم

ًً ذم أزمذذٍ أو ذم روقم ٍ شموؾمذذي اعمصذذًًمح اًمسرديذذٍ أٓ يصذذػم ذًمذذذوقمذذغم مْذذدأ م ذذ ذ ؾمذذْْ

 ؟ اع دائم

سمغ ذذذذٍ ا ضمًسمذذذذٍ ؿمذذذذ روا سمًعًضمذذذذٍ ًمدراؾمذذذذٍ إؿمذذذذوًإ إوًم ذذذذٍ ًمةوومذذذذً  

آضمتامقمذذذذي وأيذذذذن ويم ذذذذف يت ذذذذول ذًمذذذذذ ا طمّذذذذًس ادم ذذذذي اًمذذذذ ي يّذذذذمح 

مذذذي أا يذذذهشمةف ويتامؾمذذذذ رهمذذذم شمةذذذذ إنًن ذذذٍ اًمسرديذذذٍ ؟  ثذذذً ضمةذذذٌ اًمذذذدين ًمةم ت

أنتْذذًه  ذذوٓ  اعمسوذذروا اًم ةامن ذذوا ، ومْاشذذوا أدذذل اًمذذدين وقمذذًدوا مّذذهًمٍ اعمقذذدس 

وإ ذذّم مذذن ذًمذذذ أّّنذذام  أرضم ذذً ن ذذهة اًمذذدين ( 1)ري ذودور اًمذذدين ذم اعم تمذذي اًمْ ذذ

ونذذَ سمتقّذذ مه اًمش صمذذي ًم وامذذل اضمتامقم ذذٍ وشمسّذذػمه قمذذغم َذذو  قمةذذم آضمذذتامع ن يم

 عمراطمذذذل اًمسوذذذر ا نّذذذًه ومقوًمذذذٍ ن اد ذذذل  ذذذو أؾمذذذًس ا يذذذاما سمًًمذذذدين وا ًمذذذه ،

 ، و دوريمًيم سمم  ْه اًمقوـممي -أيت ذيمر ً ذم اًمسصل اًمقًد  

شمثقذذذذوي قمذذذذغم ضمثْتذذذذلم ن اسمّذذذذتمود ٍ ذم  ذذذذًإ ن ريذذذذٍ أـمروطمذذذذٍ دوريمذذذذًيم 

ومذذذٍ واًمسوذذذر و ادًنذذذٌ اعم رومذذذٍ ومقذذذد شمْثذذذى أا اع ذذذًة ا ضمتامقم ذذذٍ  ذذذي أؾمذذذًس اعم ر

ومذذذرأى أظمذذذر  ذذذو مذذذً ي ث ثذذذً ، و ذذذو رؤيتذذذه قمذذذن اًمذذذدين ومث ذذذه وضمذذذوده وأدذذذةه ، 

                                           
قمن اًمدين قمثًيٍ ، اًمقْ ٍ  مجٍ ن د -شمر  27ص(  واًمّ ًىمًت ا ؿموًٓت ، اًمديثي ا ضمتامع قمةم)  –ؾمًسم ثوا أيمواوم سً و إننو سمًشمٌم  (1)

 ًمةشقًومٍ واًمؽماث -  ،   فٍ أسمو فمْي 2011ن إومم
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اًمذذذذدين أداة ًمةتث ذذذذ م آضمتامقمذذذذي ، وأّا اًمققذذذذوس و اًمتذذذذًسمو )اعمارمذذذذًت( ه ذذذذد 

ًً وشم  ذذر إديذذًا قمثذذده مذذي فم ذذور اعم تم ذذًت ، و خلّصذذَ  ًمث ذذو  اًمذذدين اضمتامقم ذذ

 -(1)ن ره(رؤيته سم مةٍ ن ) اهلل  و اعم تمي ذم 

اقمتذذذؼم اًمذذذدين قمذذذًمً   ًمذذذً ذم طم ذذذًة اعم تمذذذي واا اًمذذذدين يغذذذػّم أؿمذذذوًًمه ًمقذذذد 

ـمْقذذذً عمرطمةذذذٍ اًمتقذذذور اًمتذذذي سمةغ ذذذً اعم تمذذذي ، وأّنذذذه ؾمذذذ ْقى مذذذً سمقذذذي ا نّذذذًا  ّا 

اعم تمذذي ىمذذد أًّمذذه ذم اًمذذدين ذاشمذذه ، ومذذن أ ذذم موًمسًشمذذه ذم  ذذ ا اعم ذذًإ ن ) إؿمذذوًإ 

اعمذذذ  ٌ اًمتذذذوهي أو  "وم ذذذه رؤيتذذذه وم  ْذذذه  اًمذذذ ي سمذذذلّم  إوًم ذذذٍ ًمةا ذذذًة اًمديث ذذذٍ(

ًً ؾمذذذذػميمن ومرويذذذذد  "اًمقذذذذوـممي  سمًقمتًْر ذذذذً أوإ قمق ذذذذدة وأىمذذذذد  قمْذذذذًدة ، وٓطمقذذذذ

ًمةقوـمم ذذذٍ أوإ أؿمذذذوًإ اًمذذذدين ذم اًمتذذذهري  ذم يمتًسمذذذه ن اًمقذذذوـمم واًمتذذذًسمو ، مذذذن صمذذذّم 

ومًًمقوـمم ذذٍ سم ذذول قمذذً  ًم ّذذَ طموذذرًا قمذذغم دوريمذذًيم ًموذذن اؾمذذ ًمًشمه  ذذي إسمذذرز 

 ذم م داا ا ضمتامع-

  

                                           
 - ؾمًسم  مصدر ، 45ص إديًا قمةم –اعمًضمدي  (1)
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 املطلب الجالح : عسض املرٍب الطوطني .

ًمسذذىل مثقذذوإ قمذذن ىمْ ةذذٍ اًمسذذونولم و ذذي قمًئةذذٍ شمتاذذدث ااثديذذٍ  "اًمقذذوـمم"

ذم ؿمذذامإ أمريوذذً، ويقصذذد سمذذهن رمذذن شمتوذذ ه اًم  ذذػمة أو اًمقْ ةذذٍ أو إٍة ًمإلؿمذذًرة 

إمم سم ذذذذا أنذذذذواع اع وانذذذذًت يمذذذذًًمق ور واًمّذذذذمذ واًمثًْشمذذذذًت أو أي ت  مذذذذن 

ًً يقصذذد سمذذه آنذذتام  ، اًمقْ  ذذٍ اعمّذذتودمٍ   قمقذذً  أؾمذذم ًم  ذذػمة مذذً ، صمذذّم أدذذْح ؿمذذ ف

م ذذػمًا إمم اعم ذذؽمك اًمذذديثي سمذذلم أوًمفذذذ اًمذذ ين  مةذذوا أؾمذذم اًمرمن)اًمقذذوـمم( نسّذذه 

ًً اذذم ، و ذذو ؿمذذ ًر يرؾمذذم قمذذغم إقممذذدة وإؾمذذةاٍ  ويقدؾمذذونه وي ؽمومذذوا سمذذه ؾمذذةس

ت وًموضم ذذذً أنذذذه أؾمذذذًس سم ذذذا واعمارمذذذًوقمذذذغم ادّذذذد ، وي تقذذذد قمةذذذام  إنشرسم

=اًمتًسمو ذذذذًت( اًمغ ائ ذذذذٍ وادثّذذذذ ٍ ، اذ ٓ يويمذذذذل طم ذذذذواا اًمقذذذذوـمم وٓ جيذذذذوز )

 -(1)اًمنواج ظمًرج اًم  ػمة اًمقوـمم ٍ

اًمذذدين ًمذذدى دوريمذذًيم  ذذو قمْذذًرة قمذذن اًم قًئذذد وإقمذذامإ اعمت ةقذذٍ سمًٕؿمذذ ً  

 ( 2)اعمقدؾمذذٍ )اعم نوًمذذٍ اعماّرمذذٍ( واًمتذذي شمطذذم أشمًْقم ذذً ذم وطمذذدة م ثويذذٍ شمّذذّمى اعمّةذذٍ

ؾمذذٍ اعم تم ذذًت اًمْدائ ذذٍ  ذذي أومطذذل ؾمذذْ ل عم رومذذٍ ن ذذهة اًمذذدين ، ومذذن ويذذرى أّا درا

أضمذذل  ذذ ا ذ ذذٌ ًمةقًْئذذل اًمْدائ ذذٍ ذم اؾمذذؽماًم ً سمودذذس ً أىمذذد  اعم تم ذذًت ًمةْاذذُ 

قمذذن أدذذل اًمذذدين واًم  ذذػمة  ذذي أ ذذم مذذً وضمذذده  ثذذًك ، ومذذً يوطمذذد أومراد ذذً  ذذو 

ًً ذم اًمغًًمذذٌ طم ذذواا أو نْذذًت و ذذو  ًً طم ذذ مصذذثوع  رمذذنه "اًمقذذوـمم  "رمذذن جيّذذد يمًئثذذ

مذذن ىمق ذذٍ مذذن ظم ذذٌ أو طم ذذًرة قمذذغم ؿمذذول سم طذذوي مثقذذوش قمة ذذه دذذورة ذًمذذذ 

                                           
 - 2015ن  إومم اًمقْ ٍ ، ًمةؽممجٍ اًمقومي اعمريمن ، نْ ل أؾمًمٍن  شمرمجٍ ، 58ص ، ًم ديًا آضمتامقم ٍ إنشرسموًموضم ً –يمةود ريس ػم  (1)

 -28قمةم آديًا ص  ,اعمًضمدي (2) 
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اًموذذًئن )اًمقذذوـمم( اًمذذ ي يثذذدر أا يوذذوا مجذذًدًا يمًًم ذذم  أو اًمذذث م مذذشً  ، شمقذذدس 

شمةذذذ اًمقًْئذذل اًمرمذذن أيمشذذر مذذن نسذذ  اًمقذذوـمم ومققوؾمذذ ً هذذًرس طمذذوإ اًمرمذذن ، وٍ 

يثقذذوي قمة  ذذً  ذذ ا  ذذ ا اًمتقذذدي  ًمةرمذذن يذذهيت مذذن اقمتقذذًد وضمذذود ىمذذوة هم ْ ذذٍ مقدؾمذذٍ 

اًمرمذذن ، وضمذذدت وم ذذه اًم  ذذػمة ىمذذوة رمنيذذٍ موطمذذدة اذذً شمثذذت م اذذَ اؾمذذمه ذم ؾمذذةذ 

واطمذذد ، ومذذً دا   ذذ ا اًمتقذذدي  ًمةقذذوـمم ع يْةذذ   ذذم طمذذد شمهًم ذذه نسذذ  اًمقذذوـمم سمذذل 

دًم  تذذه ٕومذذراد اًم  ذذػمة ومقذذد وضمذذد اعم تمذذي وم ذذه نسّذذه ، و وذذ ا شمغذذدو ادامقمذذٍ 

 سم ًمذ قمًسمدة ًمثسّ ً ذم اًمواىمي-

ًً يثسذذرد سمذذه أطمذذد أسمثذذً  اًم  ذذػمة وًمةقْ ًئذذل همذذػم اًمقذذوـمم ادم ذذي ـمذذوـماًم ومرديذذ

امرؾمذذذ ً وطمذذذده إمم أّا  ةذذذم و صذذذل قمة ذذذه نت  ذذذٍ ريًَذذذًت روطم ذذذٍ وـمقذذذوس ي

 وم وتًره - سمقوـمٍم م لمٍ 

ومذذّر  دوريمذذًيم سمذذلم اعمقذذدس واًمذذدن وي أّا اعمقذذدس  ةقذذه ادامقمذذٍ وم ذذو مج ذذي 

يثتمذذذذذي إمم اعمقذذذذذدس، ي، واًمذذذذذدين ذوأظم ىمذذذذذي سم ذذذذذثام اًمذذذذذدن وي ومذذذذذردي وطمّذذذذذ

واًمقوـمم ذذٍ قمثذذده ًم ّذذَ أدذذل اًمذذديًنًت وطمّذذٌ سمذذل أدذذل اًمتسوذذػم واًمقذذًنوا 

 واًمسن واًمث م آضمتامقم ٍ اًمتي ودل اً ا نًّا -

ًً انتقذذذل مذذذن اًمقذذذوـمم إمم اعمًنذذذً و ذذذي ىمذذذوة ؾمذذذًريٍ  وآنّذذذًا اًمْذذذدائي ٓطمقذذذ

قذذذد ومْشوصمذذذٍ ذم يمذذذل مذذذً طموًمذذذه موطمذذذدة ًمةموضمذذذودات اًموشذذذػمة يمة ذذذً )اعمًنذذذً( ومًقمت

 سمً ًمه -

ظمةذذ  اًمذذوقمي ادم ذذي اًمقذذوـمم مذذن أضمذذل شموطم ذذد ادامقمذذٍ وًمّْذذ  نسوذ ذذً 

قمذذذغم اومراد ذذذً ، و ذذذو ي ذذذػم ًمذذذثس  ادامقمذذذٍ وروطم ذذذً ومذذذن صمذذذّم وم ًْدُتذذذً ًمةقذذذوـمم 
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 -(1)قمًْدة ًم اُتً

مذذذن ذًمذذذذ يمةذذذه اؾمذذذتثتِ دوريمذذذًيمن أا اًمقوـمم ذذذٍ شمثنيذذذل ًمةم ذذذرد مثنًمذذذٍ 

 رمن ًم  فلمناعماّوس أو ىمل شم ْػم مًدي حمّوس قمن  رد و ي شم

 ذ دورة ظمًرضم ٍ حمّوؾمٍ ًمإلًمه اًمقوـممي-1

 ذ رمن ًمة  ػمة ه ن ً قمن ؾمًئر اًم  ًئر-2

، و ذذذ ا ي ثذذذي قمثذذذد دوريمذذذًيم أا ا ًمذذذه واًم  ذذذػمة أو اعم تمذذذي ت  واطمذذذد 

ومةذذم شم ْذذد اًم  ذذػمة إٓ نسّذذ ً و ذذ ه اوإ ديًنذذٍ فم ذذرت ، ومًًمذذدين ًمذذ   ًمذذه طمق قذذٍ 

ًً ، سمذذل  ذذو وًم ذذد ادامقمذذٍ وشمهصمػم ذذً قمذذغم أومراد ذذً  موَذذوقم ٍ وإا يمذذًا مث ذذوه طمق ق ذذ

ي ذذًسمه شمذذهصمػم ا ًمذذه قمذذغم اعمذذومثلم ، مذذن طم ذذُ أا يمذذ  مذذن ادامقمذذٍ واعمذذومثلم يقةْذذًا 

 اًمقًقمٍ اًم م ً  -

ًً قمثذذذد دوريمذذذًيم ًمذذذ ا  ًً طمق ق ذذذ وّٕا اعم تمذذذي موضمذذذود واىم ذذذي ومريمذذذٌ شمريم ْذذذ

امقمذذٍ ع يث ذذه اًمذذدين قمثذذده مذذن أو ذذً  وخمذذًوي وأطمذذ   سمذذل مذذن مث ذذه واىم ذذي  ذذو اد

 -(2)ومهوضمدت اًمدين  دي سمّ  ؾمةقت ً قمغم إومراد واًمتاوم  م

إّا دوريمذذذًيم ٓ يوتسذذذي سموذذذوا اًمذذذدين إًمنامذذذً يسرَذذذه اعم تمذذذي قمذذذغم إومذذذراد 

سمذذذل موَذذذوع اًم ق ذذذدة و ذذذدي اًم ْذذذًدة  ذذذو ادامقمذذذٍ نسّذذذ ً ، واًم ذذذ ور اًمذذذديثي ذم 

اًمتقذذدي   نسذذ  اًمسذذرد  ذذرد انقْذذًع آزم ًمصذذورة ادامقمذذٍ ذم وقم ذذه حموـمذذٍ  ًًمذذٍ مذذن

                                           
 ،  2010ن  إومم اًمقْ ٍ ، إ ة ٍ اًمنمو  موتٍْ ، 149ص اخل َ قمشاما عمامد ا ًمه قمن اًمْاُ ىمصٍ –ٓطمىل ن شمقور إديًا  (1)

 -  ذ1431

 مثه - 166ن ص راضمي ، اًم ةام  سم ا قمن أيت اًمثقد وقمثه ، ؾمًسم  مصدر – ًمةث ًر اًمدين ن هةن  يمتًب قمن نق ً  –دوريمًيم  (2)
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عمذذً اذذً قمة ذذه مذذن ومطذذل ذم ىمذذوا  طم ًشمذذه واًمذذدومًع قمثذذه يم ًنذذه ، مذذن أضمذذل ذًمذذذ  تةذذف 

ت ي رىم ذذذٍ اعم تمذذذي َذذذ قً وموذذذرة ا ًمذذذه وطمذذذدود ؾمذذذةقًنه قمثذذذد ادامقمذذذًت سمذذذًظم

، ومذذىذا اظمتةقذذَ اًم  ذذًئر وانذذد َ ذم ومصذذ ةٍ ، صمذذم اًمسصذذًئل ذم ىمْ ةذذٍ صمذذم واشمّذذًقمًً 

ًً ---طمتذذى يصذذْح إًمذذه ؿمذذ ٌ اًمقًْئذذل ذم ؿمذذ ٌ وشمقذذورت م  ذذً وموذذرة ا ًمذذه شمذذدر جي

ا ًمذذه "سمرمتذذه، ًموذذن  ذذ ه إـمروطمذذٍ شم  ذذن قمذذن شمسّذذػم مذذن أيذذن ضمذذً  آقمتقذذًد سمذذذ 

ومذذذذذًـمر اًمّذذذذذاموات وإرض ، ويم ذذذذذف ىمًمذذذذذَ اًمذذذذذدقموات ذم أدذذذذذغر  "إيمذذذذذؼم

اًم ذذ وب إمم شمةذذذذ اًم ق ذذذدة ا ا ذذذٍ اًمّذذذًم ٍ اًمتذذذي ًمذذذ   اذذذً مشذذذًإ شمقذذذًس قمة ذذذه ذم 

اًمشغذذرات و ذذي دمذذر اًمقةذذم ًمةاذذديُ قمذذن  ذذ ه إطمذذدى  (1) تم ذذًُتم وٓ ذم همػم ذذً؟

َْ قمغم اعم  ٌ اًمقوـممي سمتقرير دوريمًيم -  اًمشغرات إظمرى اًمتي ؾُم ة

  

                                           
 - 161 ص ، إديًا شمًري  ًمدراؾمٍ ر دة سماوث – اًمدين  –دراز  (1)



 

96 

 ىكد وتكييه: –املطلب السابع : املرٍب الطوطني 

 ويقي اًمو   ذم حمورين ن

 أذ اًمثقد اًم ً  ن

ر ومذذىّا ىمذذدرة قمةذذام  آضمذذتامع قمذذغم دذذ ًهمٍ نتذذًئِ ذن ذذرًا ًمةقْ  ذذٍ اعمتغذذػمة ًمةْ ذذ

سمتذذٍ ؾمذذتغدو حمذذدودة  ًمذذ ا ومذذىّا دراؾمذذًت قمةذذم آضمذذتامع سم ذذول قمذذً  أىمذذّل دىمذذٍ مذذن صمً

 دراؾمًت اًم ةو  اًمقْ   ٍ وقمةو  إطم ً  -

دوريمذذًيم قمذذغم اًم ديذذد مذذن اعمرشموذذنات ، ؾمذذثهيت قمذذغم ذيمذذر  وًمقذذد ىمذذً  مذذ  ٌ

أمه ذذً ونقذذد ً واطمذذدة شمةذذو إظمذذرى ، ًموذذن أا يثصذذٌ اًمثقذذد قمذذغم  مذذل اعمذذ  ٌ 

ًىما اعق قذذذٍ عموًًمستذذذه اًمواىمذذذي وعمذذذً أصمْتتذذذه إسماذذذًث اًمقذذذوـممي و ذذذو مذذذ  ٌ يثذذذ

 اًم ةم ٍ وًمةتهري  قم وة قمغم شمطم ثًشمه وًموازمه اًمسًؾمدة -

إّا اًمثقذذد اًمذذ ي وضم ذذه دوريمذذًيم إمم اعمذذ  ْلم اًمقْ  ذذي واع ذذوي مذذن طم ذذُ 

ًً طم ذذُ اؿمذذتاماام قمذذغم وموذذرة اعةذذم أو اًمقْ  ذذٍ يت ذذ ه قمذذغم م  ْذذه اًمقذذوـممي أيطذذ

، وؾمذذذْ  أا ذيمرنذذذً نقذذذده ذم اًمسصذذذل اًمّذذذًسم  "ىم ذذذٍ ـمْ   ذذذٍإّا ادامقمذذذٍ نسّذذذ ً وا"

ومراضمذذي صممذذٍ ، ويمذذ ًمذ نقذذد دوريمذذًيم ًمةمذذ  ٌ اع ذذوي سمهنذذه يقذذ م ومةّذذسٍ ذم وىمذذَ 

راع مذذي ىمذذوى اًمقْ  ذذٍ مذذن أضمذذل اًمْقذذً  وٓ ذيمذذًا ؿمذذغل اًمْذذدائي اًم ذذًهمل  ذذو اًمصذذ

وىمذذَ قمثذذده ًمةتسةّذذف ، ًموذذن دوريمذذًيم يقذذي ذم نسذذ  اًمذذدائرة اًمتذذي نقذذد ً ومم  ْذذه 

 ي واعمًنً ومةّسٍ ذم وم م اًمووا -اًمقوـمم

أمذذً خمًًمستذذه ًمةواىمذذي ، وموذذل إنّذذًا م ذذام سمةذذ  شمذذهصمػم  تم ذذه اًمذذ ي ن ذذهت وم ذذه 
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اخلذذًص  ؾمذذًئدهقمة ذذه سم ذذد أّنذذه يْقذذى جيذذد وم ذذه نسّذذه اًمقذذدرة قمذذغم خمًًمسذذٍ اًمّذذًئد وظمةذذ  

، وأمًمذذذذ اعم تم ذذذًت اًمة ؼماًم ذذذٍ اعذذذرة اًمتذذذي شمستقذذذد إمم مذذذً جيم  ذذذً واعمت ذذذددة 

ث ذذذًت وإديذذذًا واعمذذذ ا ٌ واًمتذذذي شمّذذذود وم  ذذذً اًمسردان ذذذٍ و تسذذذي إضمثذذذًس وا صم

 وم  ً روح ادامقمٍ واعم تمي ومي ذا سمقي إومراد متديثوا-

اًمذذذدين ومذذذ ّا اًمذذذدين يمذذذًا يقذذذف ذم ظمذذذ  اعمواضم ذذذٍ وأمذذذً خمًًمست ذذذً ًمتذذذهري  

 ًً سمًؾمذذتمرار َذذد ادامقمذذٍ وروطم ذذً ون ًم ذذً وومّذذًد ً وضمرائم ذذً ويمذذًا اًمذذدين دومذذ

، ٓ أطمذذذد جي ذذذل أّا هذذذًًمسوا اًمّذذذًئد ومطذذذًدًا ًمذذذروح ادامقمذذذٍ  مثقةقذذذً مذذذن أومذذذراد

إنْ ذذً  يمذذًنوا مثً طذذلم ًمت ذذًر اعم تمذذي طمتذذى ـمذذرد م ىمذذوم م  ، مذذن اضمذذل  ذذ ا ومذذىّا 

ع إديذذًا ذقمذذًضمن قمذذن شمسّذذػم اع ذذًة اًمروطم ذذٍ اًمًْـمث ذذٍ عموؾمذذاعمذذ  ٌ اًمقذذوـممي 

ًً شمرشمديذذه ادامقمذذٍ  ٕا اًمذذدين اًمذذ ي مل ، يمذذام أّنذذه وإا ؿمذذاًمذذدين قمثذذده ًمًْؾمذذً فمً ريذذ

ًً تيذذث م اع ذذًة آضمتامقم ذذٍ ويتذذدظمل وم  ذذً سم قث ث ذذً وشمث  م ذذً سم ذذد أّنذذه ٓ يقذذوإ ؿمذذ ف

قمذذن إديذذًا اًمسرديذذٍ اًمتذذي ٓ ؿمذذها اضمتامقمذذي اذذً يمذذام اعذذًإ ذم اعمّذذ ا ٍ ويمذذ ا اعذذًإ 

 ذم اًمت رسمٍ اًمديث ٍ اًمصووم ٍ واًمًْـمث ٍ ذم قممو  إديًا - 

دين نقذذا شمذذًرهي طمق قذذي دذذًرخ شمذذًري  اعمصذذةالم واًم ذذ دا  ذم ؾمذذْ ل اًمذذ

ذم وضمذذه ومرَذذ ٍ دوريمذذًيم مذذن طم ذذُ أّّنذذم وىمذذووم م َذذد ادامقمذذٍ وىمذذًوموا ديذذن 

 إهمةْ ٍ  -

وأمذذذً خمًًمستذذذه ًمة ةذذذم ومذذذ ّا مج ذذذي إسماذذذًث اًمتذذذي أضمريذذذَ طمذذذديشً قمذذذغم 

أو قمذذذغم  Steinmetz et Malianovskiادامقمذذذًت اًمْدائ ذذذٍ قمًمذذذٍ يمهسماذذذًث 

ًً أا ًمةسذذذرد Beck) يمهسماذذذًثاًمْذذذدائ لم آؾمذذذؽماًم لم ظمًدذذذٍ  ًً ىمًـم ذذذ ( أصمْتذذذَ اصمًْشمذذذ
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مريمذذنا رتذذًزا ذم شمةذذذ ادامقمذذٍ وأّا اًمتوه ذذٍ همذذػم دذذا اٍ ذم يمشذذػم مذذن نتًئ  ذذً وأا 

مريمذذن اًموذذً ن اعممتذذًز ذم اًم  ذذػمة أو اًمقْ ةذذٍ ع يوذذن اـم ىمذذً مثاذذٍ اضمتامقم ذذٍ وانذذام 

 -(1)يمًا ي ود إمم مو ٍْ اًم و 

شمؽمشمذذذٌ قمذذذغم مذذذ  ٌ دوريمذذذًيم وأّمذذذً اًمتطذذذم ثًت واًمةذذذواز  اًمسًؾمذذذدة اًمتذذذي 

وم ذذي ادذذؼم ا ضمتامقمذذي وقمذذد  اًمقذذدرة قمذذغم اًمتغ ذذػم ذًمذذذ أّا آدذذ ح يقذذو  قمذذغم 

 "ر ًمةقْ  ذذٍ ا نّذذًن ٍ وطمريذذٍ آنّذذًا واظمت ذذًره  ذآقمتقذذًد سمذذهمرين ن خمًًمسذذٍ اًم ذذ

سمم ثذذى أّا اًمسذذرد ٓ يمتةذذذ أيذذٍ أرادة أو ؿموصذذ ٍ مّذذتقةٍ ، ًمذذ ا وم ذذو طم ذذثام ي ذذ ر 

ي ، وقمثذذذدمً يمةذذذذ رهمْذذذٍ ذور اعم تمذذذي سمذذذثس   ذذذ ا اًم ذذذسمٌمذذذ  ومذذذ ًمذ ي ثذذذي ؿمذذذ 

ي  إزا   تم ذذه ذم  ثذذٍ وم ذذ ا ي ثذذي امت يمذذه رهمْذذٍ اضمتامقم ذذٍ ومذذن صمذذم وم ذذو ًمذذ   سم ذذ

ًً ، إٓ أّا إمذذر اًمواىمذذي  ذذو اطمتسذذًظ اًمسذذرد سمًؾمذذتق ًمه إمم طمذذد  وٓ اؾمذذتق إ ًمذذه سمتًشمذذ

ؾمذذًس مذذً ، ذم رطمذذًب  تم ذذه اًمذذ ي  ذذو قمْذذًرة قمذذن شمريم ذذٌ طمق قذذي ، وقمذذغم  ذذ ا إ

وم ذذو ىمذذًدر قمذذغم ا نّذذ خ مذذن  تم ذذه وآنوذذراط ذم  تمذذي آظمذذر ، يمذذام ًمذذه اًمقذذدرة 

ًً ًمةت ذذذًر آضمتامقمذذذي ، ومذذذن صمذذذّم ىمذذذد يذذذتمون مذذذن شمغ ذذذػم مّذذذػمة  قمذذذغم اًمّذذذػم ظم ومذذذ

اًمتذذذهري  سمًًموًمذذذل ، وذًمذذذذ مذذذن مثقةذذذ  اظمت ذذذًره واذذذرره ، و ذذذ ا آقمتقذذذًد قمذذذغم 

 -(2)"سوفملم إمم طمد يمْػمظم ي ادؼم آضمتامقمي إذ إا طمريته واؾمتق ًمه حم

إّا اومذذذؽماض أا ا ًمذذذه  ذذذو اعم تمذذذي ٓ يتقذذذًسم  مذذذي وىمذذذوي إنْ ذذذً  مذذذي اهلل 

وَذذد اعم تمذذي ، وسمذذًًم و  يمذذًنوا يمةذذام اسمت ذذدوا قمذذن أىمذذوام م و تم ذذًُتم ؿمذذ روا 

                                           
 - ؾمًسم  مصدر ، اًمدين ن هة –اًمث ًر  (1)

   -2016، اعمريمن ا ؾم مي ًمةدراؾمًت آؾمؽماشم   ٍ ، اًمقْ ٍ إومم ن  314اًمسةّسٍ اًمغرسم ٍ سمرؤيٍ اًم    مرشمي مق ري  ,مق ري (2) 
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سمذذًًمقرب أيمشذذر مذذن اهلل ، صمذذّم عمذذًذا هتةذذف ويتثذذًزع اعمتذذديثوا ومذذ ام سم ذذث م إذا يمذذًا اًمذذدين 

  و اعم تمي؟!

 نقد مرشمونات اًم  ٌ اًمقوـممينب ذ 

وسمقة ذذل مذذن اًمتهمذذل واًمتاة ذذل ًمث ريذذٍ دوريمذذًيم ن ذذد ً شمثقذذوي قمذذغم ىمطذذًيً 

 ، مً هصثً مث ً ن

ذذذ و ذذي مرشمْقذذٍ سمذذًعمث ِ ، ومقذذد ىمذذرر دوريمذذًيم أا دراؾمذذٍ اًم ذذً رة اًمديث ذذٍ 1

ر دذذذ ور ً إومم وسمدايذذذٍ ن ذذذهُتً ، ذٓسمذذذد أا يذذذتم قمذذذؼم اًمرضمذذذوع إمم أىمذذذرب قمصذذذ

اضمذذه  ذذ ه اًمقريقذذٍ مذذن نًطم ذذٍ شمًره ذذٍ  ومذذٍ  ذذي أّنذذً ٓ يموذذن واعم ذذول اًمذذ ي يو

أا شموؾمذذذ  ًمقًقمذذذدة قمًمذذذٍ شمْذذذلم طمق قذذذٍ اًمذذذدين ، يمذذذام ٓ  ذذذ  ًمثذذذً أا ناذذذدد طمق قذذذٍ 

ا نّذذذًن ٍ مذذذن اًمث ذذذر ذم أوإ أـمذذذوار ادثذذذلم ---إّا اديذذذد اًمذذذدين سمذذذ ًمذ اعم ثذذذى 

 اًمغذذًما اًمذذ ي يذذتة ةِ ذم دذذدر ا نّذذًا ذم ـمذذور ـمسوًمتذذه و ذذو سم ذذد ٓ يّذذتْلم

طمق قذذٍ ؿمذذ وره وٓ أ ذذداي أقمامًمذذه ، ومّذذًد ذم اعمذذث ِ ٓ يقذذل قمذذن شم ريذذف ا نّذذًا 

  1931سمذذًدثلم ، وًمقذذد أدذذذًب اًمس ةّذذوي اًمذذدنامريمي  ًراًمذذذد  وومذذدنِ )شمذذذوذم ن 

 ( إذ يقوإن

إّنذذذه ًمذذذ   مذذذن اعمّذذذتقًع دائذذذام أا نّذذذتقي م ةومذذذًت يمًوم ذذذٍ قمذذذن اًمقْ  ذذذٍ 

ثذذه ، ومذذىّا اعمتغذذػمات واًمذذذث م اعق ق ذذٍ ًموذذًئن مذذً ، مذذن  ذذرد اًمث ذذر ذم أدذذل شمووي

اًمتذذي اذذدث ًمذذه ذم أصمثذذً  نمذذوه ، ىمذذد شمذذؼمز وم ذذه دذذسًت وظمصذذًئ  مذذً يمثذذً نذذرى مث ذذً 

أدنذذى أصمذذر ذم سمدايتذذه ، إّا اًمقْ  ذذٍ اعق ق ذذٍ ًموذذًئن مذذً إنذذام شمتوذذوا مذذن ىمذذًنوا شمقذذوره 
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 -(1)مث  ن هشمه إومم إمم دورشمه اًمث ًئ ٍ

واًم  ذذػمة أوضمذذدْت اًمذذدين ذذذ إّا أـمروطمذذٍ دوريمذذًيم شمقذذو  قمذذغم أّا ادامقمذذٍ 2

ذم إومذذراد وانّذذً  إومذذراد قمذذؼم اًم قذذل ادم ذذي اعمّذذ قر قمةذذ  م )يمذذ ا ذم إىمذذوا  

 اًمْدائ ٍ( وٓ وضمود وم  ً ًم وص ٍ اًمسرد واؾمتق ًمه-

ًً ، ومًًمتذذهري  يس ذذد أّا  ثذذًك أومذذرادًا مّذذذتقةلم  ًموذذن اًمواىمذذي  ذذو اًم وذذ  هًمذذ

ةس ذذم اًم  ذذػمة وادامقمذذٍ أو ظم ضم ذذٍ شمثّذذً خمتةسذذلم قمذذن ؾمذذًئد  تم ذذًُتم وسم ذذد موا

ًً يمام  دصمثً شمهري  يمل إنْ ً  وىمد مّرت ا ؿمًرة ًم ًمذ - ًً مث ً ٓطمق  سم ط

إّا آًمتذذنا  ادامقمذذي واًم قذذل ادم ذذي اًمذذ ي ٓ يمةذذذ وم ذذه اًمسذذرد اعريذذٍ ذ 

سماّذذٌ دوريمذذًيم ذ خمذذت  سمذذًًمققوس وادًنذذٌ اًم مذذكم واًم ذذ ًئري مذذن اًمذذدين 

و اعموذذوا اًمذذذرئ   مثذذه أقمثذذذي سمذذه اًم ق ذذذدة ٓ سم ذذد أّا ادذذن  أظمذذذر مذذن اًمذذذدين و ذذ

- ًً ًً وم ثوي ًً داظمة   يثًّ  اًمسرد ورائ ً مً ع جيد ذم نسّه م  ً انّ ًم

وضمذذود اًمقذذوـمم اًمسذذردي اًمذذ ي يوتّذذْه اًمسذذرد وىمذذَ آقمتذذناإ أَذذف إمم أّا 

و ىمْذذل ـمذذوـمم اًم  ذذػمة يمشذذل صمغذذرة واؾمذذ ٍ ذم مذذ  ٌ دوريمذذًيم ، وًمذذ ًمذ ذ ذذٌ 

أا اًمقوـمم ذذذٍ اًمديث ذذذٍ ومرديذذذٍ سم ذذذثام ادم  ذذذٍ وممتصذذذةٍ  سم ذذذا إنؽمسموًمذذذوضم لم إمم

 سمًًمث ً  إٍي  ٓ سمًًمث ً  اًمديثي-

 ذ ىمًْئل اؾمؽماًم ً اًموؾمقى أىمد  ادامقمًت اًمْنميٍ  -3

قمذذ وة قمذذغم أّا  ذذ ه اعمّذذهًمٍ ٓ يموذذن اًمْذذَ وم  ذذً سم ذذول ىمذذًـمي ومم ذذام قُمشذذر 

                                           
 155 و154ص إديًا شمهري  ذم ر دة سماوث –دراز  (1)
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ىمذذد  ٓ ؾمذذوا ً ، ريٍ ىمديمذذٍ ٓ يموذذن ا ـممفثذذًا إمم أّّنذذً  ذذي إذقمذذغم مجًقمذذًت سم ذذ

  (  سمدراؾمذذذذٍ ذم 1954ومقذذذذد ىمذذذذً  قمذذذذًع ا صمثةوضم ذذذذً ومذذذذ ة ةم ؿمذذذذم دت )شمذذذذوذم ن 

اؾمذذذؽماًم ً شمودذذذذل وم  ذذذذً إمم أّا مذذذً أومؽمَذذذذه دوريمذذذذًيم  ذذذي إىمذذذذد  يمًنذذذذَ  ذذذذي 

رىمي ، وم ذذذوٓ  ٓ ي رومذذذوا ن ذذذً  ذإطمذذذدث و أّا إىمذذذد   ذذذم ؾمذذذوًا ضمثو ذذذً اًم ذذذ

ا ًمذذذذه "ي تقذذذذدوا سمذذذذذ إًمقذذذذًب اع وان ذذذذٍ )اًمقذذذذوـمم( وذم نسذذذذ  اًموىمذذذذَ يمذذذذًنوا 

 -"إقمغم

اعمسًرىمذذذٍ اًم   ْذذذٍ أا ودوريمذذذًيم ي ذذذؽمي سماق قذذذٍ أّا سم ذذذا ىمًْئذذذل اؾمذذذؽماًم ً 

ىمذذذد آمثذذذوا سمً ًمذذذه اًمواطمذذذد إززم اًمذذذ ي يّذذذػم اًم ذذذم  واًمقمذذذر واًمث ذذذو  ، ويشذذذػم 

اًمذذذؼم  ويرؾمذذذل اًمصذذذواقم  ، ظمذذذًًم  اع ذذذواا واًمثْذذذًت ، دذذذًني ا نّذذذًا وأا شمةذذذذ 

يمذذام فمذذن شم ةذذور سمذذل ىمديمذذٍ ذم  ذذ ه اًمقًْئذذل ىمْذذل إوموذذًر ًم ّذذَ مقتّْذذٍ مذذن أورسمذذً 

، ًموذذن دوريمذذًيم اًمذذ ي ي ذذؽمي سموذذل  ذذ ا ٓ (1) إًم  ذذًلمن إورسم ذذذريودذذوإ اعمْ ذذ

 !هسمم ق ًشم يهظم يرشمٌ قمة ه أصمرًا وٓ 

 ذ وشمةذ اًمقًْئل اًمْدائ ٍ اعًًم ٍ هشل اعًًمٍ اًمْدائ ٍ إومم ًمةْنميٍن4

لم يمشذذل اًمذذدين إوإ ذًمذذذ ٓ ي ذذّوإ قمذذغم رأي دوريمذذًيم مذذن أا ديذذن اعذذًًم 

ري أي ذرورة هشذذل ـمسوًمذذٍ ادذذث  اًمْ ذذذأّا اعم تم ذذًت اًمْدائ ذذٍ اعًًم ذذٍ ًمذذ   سمًًمطذذ

 اعم تم ًت اًمْدائ ٍ إومم -

وأود أا أويمذذذد  ثذذذً مذذذً ؾمذذذْقَ ا ؿمذذذًرة إمم سم ًنذذذه وشمْثذذذًه مذذذن سم ذذذا اًم ةذذذام  

                                           
(1) Durkheim-cite  p 412 157ًّسم  ، ص، اعمصدر اًم- 
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ًً مذذن  أّا ىمذذًنوا  ٍ ذم قمقذذل وطمذذده سمذذام  ذذو قمة ذذه مذذن اًمْدا ذذ "أو اًمّذذْْ ٍ اًم ة ذذٍ"أيطذذ

ا نّذذًا أّي إنّذذًا يمذذًا ، إنّذذًا اًم ذذو  أو إنّذذًا مذذً ىمْذذل اًمتذذهري  سمذذل  ذذ ا اًمقذذًنوا 

موضمذذود طمتذذى ًمذذدى اع وانذذًت ، ٓطمذذىل وأنذذَ قمذذغم مقرسمذذٍ مذذن ـمذذػم ٓ يذذراك ، طمذذلم 

ًً قمذذن مصذذدره ، ًموذذن يتم ذذن ا نّذذًا  ًً سمذذًًمقرب مثذذه يم ذذف يةتسذذَ سمًطمشذذ شمصذذدر دذذوشم

 ةذذل واعم ًًم ذذل دذذًقمدًا إمم أا يثت ذذي سمًؾمذذتثتًضمه اًم قذذكم طمذذلم يذذ  ٌ ذم ؾمةّذذةٍ اًم

،  ذذ ا ذم روريذذًت "ا ًمذذه"إمم قمةذذٍ ٓ قمةذذٍ اذذً وؾمذذٌْ ٓ ؾمذذٌْ ًم صذذل إمم وموذذرة 

 ًمه دومًئن قمقةه -قمقةه وسمدف ًت وومق  ، يثطم ًم ًمذ رضمًإ ارؾمةوا ًم شػموا 

إّا اًمرؤيذذذٍ ا ا ذذذٍ اًمديث ذذذٍ اًموطم ًن ذذذٍ قمذذذن أدذذذل اًمذذذدين  ذذذو أّا مصذذذدره 

ري ، مصذذذذدره وأؾمًؾمذذذذه  ذذذذو اهلل اخلذذذذًًم  ناذذذذو ذ سم ذذذذؾمذذذذاموي ٓ أرجل ،  إاذذذذي ٓ

ا نّذذذًا اعموةذذذو  ، سمواؾمذذذقٍ اًمذذذوطمي وسمتوؾمذذذ  إنْ ذذذً  ، سمذذذدأ اًمذذذدين مذذذن اًمّذذذام  

ًً ، ًموثذذذه شم ذذذرض يمغذذذػمه  ًً شموطم ذذذدي ًً إمم إرض مذذذي آد  أوإ إنْ ذذذً  ، ديثذذذ موضم ذذذ

سمذذذه ذم ومذذذؽمات ًم ّذذذَ ىمة ةذذذٍ إمم اًموصمث ذذذٍ  انت ذذذًَمتغ ذذذػمات وظمراومذذذًت وأؾمذذذًـمػم 

ٔاذذٍ ، اؾمذذت دت ذم أيمشذذر مذذن مذذرة إمم سم ذذُ نْذذي سم ذذد نْذذي ، ًموذذن أيمشذذر وشم ذذدد ا

ر وقمذذغم ـمذذوإ ظمذذ  مّذذػمة اًمتذذهري  ، أسمذذوا وظمذذًًمسوا ،  ذذ ا وسمذذ  ذمجًقمذذٍ سمثذذي اًمْ ذذ

ًً مي رؤيٍ دوريمًيم يمام أؾمةسثً -  ؿمذ يتثًىما هًم

َْْاًَنُه ِمذذْن َوًَمذذِدِه َأْنَِْ ذذًَ  َأظَمذذَ  قَمذذغَم اًْمذذَوطْمِي اْدذذَقَسى "وسم ذذد آد    ِم َشذذًىَمُ ْم َو  ؾُمذذ

ذذُه َو  َإ َأيْمَشذذُر ظَمْةِقذذِه قَمْ ذذَد اهللِتِ إًَِمذذْ ِ ْم وَمَ ِ ُةذذوا طَمقِت  َأَمذذًَنَتُ ْم عمَِتذذً سَمذذدِت
ٍِ ؾَمذذًًَم ْْةِ ذذِ  اًمر  قَمذذغَم شَم

ًََْدشمِذذهِ  ذذَ ًـملُِم قَمذذْن َمْ ِروَمتِذذِه َو اىْمَتَقَ ذذْتُ ْم قَمذذْن قِم َْنذذَداَد َمَ ذذُه َو اضْمَتذذًًَمْتُ ُم اًم ِت ْٕ ذذُ وا ا َ  ا ِت

ُروُ ْم  ذذذَتْهُدوُ ْم ِم َشذذذًَ  ومِْقَرشمِذذذِه َو ُيذذذَ يم  ّْ َُ ومِذذذ ِ ْم ُرؾُمذذذَةُه َو َواشَمذذذَر إًَِمذذذْ ِ ْم َأْنَِْ ذذذًَ ُه ًمَِ  ََْ ذذذ وَم
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ذذ ِّ ْْةِ ِ  َو ُيشِذذػُموا َاُذذْم َدوَمذذًِئَن اًْمُ ُقذذوِإ َو ُيذذُروُ ْم ذَمثْ ذذوا قَمَةذذْ ِ ْم سمِذذًًمتِت يِت نِْ َمتِذذِه َو َ َْت ا

ِ ذذ ِ ْم آَيذذًِت اعمَْْقذذِدرَ  ذذوٍع َو َمَ ذذًِيَا ُاْ َُ ذذَتُ ْم َمْو ِة ِمذذْن ؾَمذذْقٍف وَمذذْوىَمُ ْم َمْروُمذذوٍع َو ِمَ ذذًٍد َاْ

َْْاًَنُه  ذذِل اهللِتُ ؾُمذذ ذذِرُمُ ْم َو َأطْمذذَداٍث شَمَتذذًسَمُي قَمَةذذْ ِ ْم َو َعْ ُهْ َو آضَمذذًٍإ شُمْسثِذذ ِ ْم َو َأْوَدذذًٍب ُُتْ

َٓ ظَمْةَقذذُه ِمذذْن َنِْذذيس ُمْرؾَمذذٍل َأْو يمَِتذذًٍب مُ  ٍٍ ُرؾُمذذٌل  ٍٍ ىَمًِئَمذذ ذذ  َأْو حَمَ ِت
ٍٍ ِزَمذذ َٓ  ٍٍ ذذ ثْذذَنٍإ َأْو طُم ِت

َي ًَمُه َمْن سَمْ َدهُ  سملَِم َاُْم ِمْن ؾَمًسمٍِ  ؾُمم  َٓ يَمْشَرُة اعمَُْو   ٍُ قَمَدِدِ ْم َو  ُ ِ ِْم ىِمةِت  -(1)شُمَقٍم 

ًمقذذد شمْثذذى  ذذ ه اًمرؤيذذٍ اًمديث ذذٍ قمذذدة مذذن اًم ةذذام  اًمذذ ين وضمود ذذً متقًسمقذذٍ مذذي 

ًصم م مثّذذذ مٍ مذذذي اعمثقذذذ  واًم قذذذل اًمّذذذة م ، مذذذن سمذذذ  م أنذذذدرو ٓنذذذِ ، قمذذذًع أسماذذذ

إنؽمسموًموضم ذذذً ، وىمذذذد يمذذذًا ٓنذذذِ ذم أوإ أمذذذره م تقذذذدًا سمًعمذذذ  ٌ اع ذذذوي ًموثذذذه 

وقمذذغم أصمذذر دراؾمذذًت اقمتمذذدت ايمت ذذًومًت قمذذدة مذذن اًمْذذًطمشلم ذم يمذذل مذذن اؾمذذؽماًم ً 

ًنذذذذَ شم تقذذذذد سمذذذذذ وأومريق ذذذذً وأمريوذذذذً اًم ذذذذامًم ٍ شمودذذذذل إمم أّا اًمقًْئذذذذل اًمْدائ ذذذذٍ يم

ورأى وم  ذذذً وموذذذرة سمّذذذ قٍ ٓ شمّذذذتدقمي أيمشذذذر مذذذن ا يذذذاما  "اعموضمذذذود إؾمذذذمى"

 سمًًمّْْ ٍ اًمتي ٓ هةو مث ً إنًّا 

إا مذذً أورده دوريمذذًيم قمذذغم اعمذذ  ٌ اع ذذوي مذذن أّا ادذذًطمْه قمذذنو ًمةْذذدائي 

شمهؾمذذ   رؤيذذٍ ومةّذذس ٍ سمً َذذًومٍ إمم أنذذه ٓ ي قذذل أا يتودذذل إًم  ذذً قمقذذل اًمْذذدائي 

قةْذذًت طم ًشمذذه ،  ذذ ا اًمثقذذد شمّذذةم مثذذه رؤيذذٍ ٓنذذِ  ذم ن ذذهة ت ذذغوًٓ سممومىّنذذه يمذذًا م

ًً يّذذتدقمي سمذذ إ   ذذود  ًً ن ريذذ اًمذذدين وأدذذةه وموذذام ىمةثذذً ومذذىا مْذذدأ اًمّذذْْ ٍ ًمذذ   ىمًنونذذ

قمقذذكم ، وٓ  ذذو ومةّذذسٍ اتذذًج ًمتهمذذل ،  ذذو م رومذذٍ سمدف ذذٍ طمذذًرة ًمذذدى ا نّذذًا ٓ 

                                           
 - إومم اخلقٍْ –ّنِ اًمْ همٍ  (1)
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يمذذام أؾمذذةسثً ، وىمذذد  شمغ ذذٌ قمذذن وموذذره سمذذل م رومذذٍ ٓ شمغسذذل قمث ذذً طمتذذى اع وانذذًت

وادذذل سم ذذد ٓنذذِ قمذذدة مذذن اًم ةذذام  أسماذذًصم م وشمودذذةوا إمم ذات اًمثت  ذذٍ ، يمذذًا مذذن 

 ( وقمذذذذًع 1960سم  ذذذذثم قمذذذذًع إنشذذذذر سموًموضم ذذذذً ن أًمسذذذذرد ًمذذذذوي  يمروسمذذذذر )شمذذذذوذم ن 

ورأى أا  إضمثذذذًسا صمثةوضم ذذذً ؿمذذذم دت اذ وضمذذذد ً متقًسمقذذذٍ مذذذي أسماًصمذذذه ذم قمةذذذم 

ه اًمتذذذي قمرومذذذَ سمذذذذ )اًمتوطم ذذذد اًمْذذذدائي( ، ا نّذذذًا اًمْذذذدائي يمذذذًا موطمذذذدًا ذم ن ريتذذذ

رت ذم يمتًسمذذه )أدذذل ذ، طمتذذى وومًشمذذه ، ون ذذ 1912واًمتذذي قممذذل قمة  ذذً مذذن ؾمذذثٍ ن 

- ًً  ومورة اهلل( ذم إصمثي قمنم  ةدًا ، ؿمم دت ع يومن سموطم ًنت ً ـمْ 

ضمًم ذذذٍ ايمّذذذسورد اعديشذذذٍ اًمتذذذي نقةثذذذً شمقرير ذذذً ذم أظمذذذػمًا ، ومذذذىّا دراؾمذذذٍ 

  ذذً هذذً  اعم ًرَذذٍ مذذي مذذ  ٌ دوريمذذًيم ، ومس  ذذً اًمسصذذل إوإ ، شمت ذذًرض ذم نتًئ

 ع اًمْاذذذُ ذم اديذذذد مذذذً إذا يمذذذًا ا يذذذاما سمًًموًئثذذذًت اًمقدؾمذذذ ٍ وأظمذذذرة  ذذذو "

وىمذذد انت ذذَ  "ريٍذ ذذرد أوموذذًر مّذذتقًة مذذن اعم تمذذي أو اّنذذً مومةذذٍ ًمةقْ  ذذٍ اًمْ ذذ

 إمم اًمشًه يمام مّر -

خمتةسذذٍ ،  مة فذذٍ سمًًموتذذٌ سمةغذذًت ناذذن ، مشذذل ـمسذذل دذذغػم يذذدظمل موتْذذٍ يمْذذػمة

 ي ةم أّنه ٓ سمد أّا أطمدًا ىمد يمتٌ شمةذ اًموتٌ ، وًموثّه ٓ ي ري يم ف ؟  اًمقسل

يذذذرى سمًًمتقريذذذٌ أّا  اًمقسذذذلإنذذه ٓ ي ةذذذم اًمةغذذذًت اًمتذذذي يمتْذذذَ اًموتذذذًب  ذذذً ، 

َْ سمث ًٍ  همًمٍا ، وًموثّه ٓ ي ةم   ا اًمث ً  !     ه اًموتٌ ىمد ُرشّمْ

ًَ  ناذذنر دمذذًه اهلل، ذ ذذ ا سمًًمثّذذٍْ زم،  ذذو ّنذذِ أذيمذذى أذيم ذذً  سمثذذي اًمْ ذذ نذذرى يمونذذ

ُنّ ذذذم سمًسمذذذداٍع ويرَذذذ  ًمقذذذوانلم م ّ ثذذذٍ، وًموونثذذذً نس ذذذم سمًًمتقريذذذٌ  ذذذ ه اًمقذذذوانلم ، 
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قمقوًمثذذذذً اعماذذذذدودة ٓ شمّذذذذتق ي أا اذذذذ   سمذذذذًًمقوة اًمغًمطذذذذٍ اعماريمذذذذٍ ًم يمذذذذواا- 

 -أيث تًين
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(5) 

 

 أصل الذيً: ٍل ٍو اجلَل؟!

 أوغشت نوىت والفلشفة الوضعية : 

ر قمذذذغم يذذذد اًمس ةّذذذوي ذ  ٍ ن ذذذهت ذم اًمقذذذرا اًمتًؾمذذذي قم ذذذاًمسةّذذذسٍ اًموَذذذ

( و ذذذي  تةذذذف قمذذذن 1857ي اوهمّذذذَ يمونذذذَ )شمذذذوذم ؾمذذذثٍن ذآضمتامقمذذذي اًمسرنّذذذ

اًمث ريذذٍ اًمسةّذذس ٍ اعمّذذامة سمًًمت ريْ ذذٍ، واًمتذذي شمقذذوإ سمذذها يمذذل أنذذواع اعم رومذذٍ شمرشموذذن 

 قمغم اًمت رسمٍ-

و ثذذذذًك ؿمذذذذو ا رئ ّذذذذ ًا ًمةسةّذذذذسٍ اًموَذذذذ  ٍ- وىمذذذذد ـمذذذذور اًمس ةّذذذذوي 

 ( اًم ذذذذذول إوإ ًمةسةّذذذذذسٍ 1857أوضموؾمذذذذذَ يمونذذذذذَ )شمذذذذذوذم ن  يذاًمسرنّذذذذذ

ر اعمذذذ  دي- أمذذذً اًم ذذذول اًمشذذذًه وي ذذذري سمًؾمذذذم ذاًموَذذذ  ٍ ذم اًمقذذذرا اًمتًؾمذذذي قم ذذذ

رين اعمذذ  دي سمذذلم ذريث ًت مذذن اًمقذذرا اًم  ذذذاًموَذذ  ٍ اعمثقق ذذٍ، ومقذذد فم ذذر ذم اًم  ذذ

  موقمٍ من اًمس ؾمسٍ يّموا سم امقمٍ وم  ثً-

دذذذف شمقذذذوري ًمةتذذذًري  مذذذن صمذذذ ث ومةّذذذسٍ يمونذذذَ اًموَذذذ  ٍ- شمقذذذو  قمذذذغم و

مراطمذذل- ووومًقذذً ًموونذذَ، ومذذىا اًمسوذذر ا نّذذًه يمذذر قمذذؼم صمذذ ث مراطمذذل قمرَذذ ً 
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 ( أو 1830,1842ذم  ةداشمذذذذذه اًمّذذذذذّتٍ سم ثذذذذذواا مّذذذذذًر اًمسةّذذذذذسٍ اًموَذذذذذ  ٍ )

ري ٓ يّذذتق ي أا ذرأى وم  ذذً أّا اًمسوذذر اًمْ ذذحمذذًرات ذم اًمسةّذذسٍ اًموَذذ  ٍ اًمتذذي 

ً ً اًمقصذذوى وهمًيًُتذذً اًمث ًئ ذذٍ وإا يمذذًا يو ذذف قمذذن ـمْذذًئي إؿمذذ ً  وٓ قمذذن أؾمذذْ

 ن  ً ويو ف قمن قم ىمًُتً وىموان ث ًيّتق ي أا يدرك فموا ر 

ذذذذذ اًم  وشم ذذذذٍ )اًمش وًموضم ذذذذٍ(  ذذذذًوإ وم  ذذذذً ا نّذذذذًا اا ي ذذذذنو اًم ذذذذوا ر 1

رومًت ذر اًمثذذذًس اًموضمذذذود سمتصذذذذاعموتةسذذذٍ إمم ىمذذذوى شمسذذذو  اًمقْ  ذذذٍ أو إمم اهلل، ويسّذذذ

 ٍ اًمديث ٍ-اًموًئثًت اعمقدؾمٍ، و  ه  ي اعمرطمة

2 ًً ذذذذذ واعم تًوم نىم ذذذذٍ )اًمت ريديذذذذٍ( و ذذذذي شم ذذذذديل ًمةث ذذذذرة اًم  وشم ذذذذٍ وـمْقذذذذ

ومذذذىّا أؾمذذذًس يمذذذل اًم ذذذوا ر يوضمذذذد ذم ادذذذوا ر اعم تًوم نيق ذذذٍ  اعم تذذذًوم نيقيًمةمس ذذذو  

اعم ذذذذردة ، وم ذذذذتم ذم  ذذذذ ه اعمرطمةذذذذٍ اًمتسّذذذذػم قمذذذذغم أؾمذذذذًس اعمْذذذذًدئ وإؾمذذذذًْب 

 ًّه ي تمد اًمسةّسٍ-إؾمًؾم ٍ، و ي اعمرطمةٍ اًمتي دًر وم  ً اًمسور ا ن

ذذذذ وأظمذذذػمًا اًم ةم ذذذٍ أو اعمذذذث ِ اًمودذذذسي )=اًموَذذذ  ٍ( واًمقطذذذ ٍ إؾمذذذًس 3

ر اًم ةذذذم قمذذذغم ودذذذف اًم ذذذوا ر اخلًرضم ذذذٍ ، ذذم ومةّذذذسته اًموَذذذ  ٍ  ذذذي أا يقتصذذذ

يّذذذتود  وم  ذذذً اعمذذذث ِ اًموَذذذ ي ذم شمسّذذذػم اًموضمذذذود ويتوذذذوا  ذذذ ا اعمذذذث ِ مذذذن 

 آؾمتثتًج اقمتامًدا قمغم اعم طم ٍ وطمد ً-

ًمذذو أظمذذ نً اعمقذذر أو طمذذرارة ادذذو يم ذذً رة ـمْ   ذذٍ أظمذذرى أو اًم ذذوا ر وممذذشً ن 

واعذذذًٓت اًمتذذذي شمصذذذ ٌ ا نّذذذًا يمذذذًعمرض، وموذذذًا اًمثذذذًس ود ة ذذذم سمهؾمذذذًْ ً 

يثّذذْوا  ذذ ه اًم ذذوا ر ًموًئثذذًت مقدؾمذذٍ يمً ًمذذه مذذشً  ، وشمقذذور اًمتسوذذػم اًمْنمذذي 
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 نو ذذً إمم ومًقمتمذذد اًمْاذذُ اًم قذذكم واًمتذذهمكم اعم ذذرد ًمت ة ذذل شمةوذذم اًم ذذوا ر سم  ىمةذذ  ً 

أؾمذذًْب قمم قذذٍ شمومذذن ورا  إؾمذذًْب اًم ً ريذذٍ أمذذً اعمرطمةذذٍ اًموَذذ  ٍ وم ذذي شمةذذذ 

 اًمتي شمْاُ قمن إؾمًْب اعمًْ ة قمؼم اًمردد واًمت رسمٍ-

مْذذدأ اًموَذذ  ٍ اعمثقق ذذٍ م  ذذًر اًمتاقذذ  مذذن اعم ثذذى، ووومًقذذً اذذ ا اعمْذذدأ ومذذىا 

اًمت ْذذػمات ي ذ مًقمذذدا ذيمذذل إىمذذواإ اًمتذذي ٓ يموذذن اًمتاقذذ  مث ذذً سمذذً دراك اعّذذ

اًمريًَذذ ٍ واعمثقق ذذٍ اًمتذذي يموذذن إصمًُْتذذً سمًًمذذذدًم ل واًمؼم ذذًا ذ  ذذرا  ٓ م ثذذى اذذذً- 

ويمًنذذَ دائذذذرة وم  ثذذذً ُتذذذدي إمم  ةذذذ   اًم ةذذذم واًمسةّذذذسٍ مذذذن مشذذذل  ذذذ ه إىمذذذواإ 

 وإوموًر اًمتي ٓ يمون اًمتاق  من دات ً سمًًمت رسمٍ-

ّذذًا و ذذ ا ي ثذذي سموذذل وَذذوح أّا اًمذذدين ي ذذؼم قمذذن مرطمةذذٍ همذذًسمرة يمذذًا ا ن

وم  ذذذً جي ذذذل أؾمذذذًْب اعذذذوادث وقمةذذذل اًم ذذذوا ر ومهطمًاذذذً إمم اًمغ ذذذٌ ، واذا ومًًمذذذدين 

وًم ذذذد اد ذذذل سمًٕؾمذذذًْب ، واًمتقذذذور اًم ةمذذذي سمو ذذذسه قمذذذن إؾمذذذًْب اعق ق ذذذٍ 

 ًمة وا ر يمس ل سمىزاًمته -

يمثقذذذد أّوزم ًمرؤيذذذٍ يمونذذذَ ، اًمذذذدين وا يذذذاما سمىًمذذذه سماّذذذٌ اعمراطمذذذل اًمتذذذي 

 مذذذن اًمذذذوقمي يّذذذْ  وى م ذذذلموَذذذ  ً يمونذذذَ ي ذذذؼم قمذذذن مرطمةذذذٍ وموريذذذٍ ومّذذذت

، وا ؿمذذذوًًم ٍ  ذذذي ذم آقمتْذذذًر اًمقذذذوزم اذذذً ، ًموذذذن ٓ مذذذًني مذذذن مراطمذذذل أظمذذذرى

ًً قمذذغم اًمثاذذو اًمذذ ي مذذّر قمثذذد مثًىم ذذٍ ادقمذذً  اًمت ذذًرض سمذذلم اًم ةذذل  اضمتامقم ذذً قمرَذذ

اعمًديذذٍ مذذن ضم ذذٍ واًمسًقمة ذذٍ واًمغًئ ذذٍ مذذن ضم ذذٍ أظمذذرى ،  ذذ ا إا شمذذّم اًمقْذذوإ سمؽمشم ذذٌ 

ٍ موَذذذوقم ٍ وإٓ يموذذذن اًمقذذذوإ سمهّّنذذذً مراطمذذذل شمةذذذذ اعمراطمذذذل مذذذن نًطم ذذذٍ واىم  ذذذ
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ًً ومْدايذذٍ ن ذذهة ا نّذذًا اعم روم ذذٍ اًمتذذي شمْذذدأ مذذن ـمسوًمتذذه  ذذي مرطمةذذٍ  مقةوسمذذٍ هًمذذ

ا درايمذذًت اعّذذذ ٍ ًمةوضمذذذود اعمذذذًدي وشمْذذذدأ سمًًمتوؾمذذي ًمتْةذذذ  ذروُتذذذً سمًًمْاذذذُ قمذذذن 

إؾمذذذفةٍ اًموضموديذذذٍ اًموذذذؼمى ن طمق قذذذٍ اًموضمذذذود ، أدذذذل اًموضمذذذود مذذذن أيذذذن سمذذذدأ ، 

 ا - ومثت ًه و و 

 املالحدة اجلدد وإلُ الفساغات :

ؿمذذذّول  ذذذ ا اًمذذذرأي اًمثذذذواة إومم عمذذذً ي ذذذري اًم ذذذو  ذم اخلقذذذًب ا عذذذًدي سمذذذذ 

إًمذذذه اًمسراهمذذذًت أو إًمذذذه اًمس ذذذوات (  ذذذو اًمت ْذذذػم اعم ذذذً  ًمذذذ ات اعمطذذذموا اًمذذذ ي )

 ـمرطمه يمونَ ن اد ل ؾمٌْ ن و  اًمدين -

ودة ، يس ذذد دويمثذذن ًم ْذذٍ اعةقذذٍ اعمسقذذواذذَ قمثذذواا ن  "و ذذم ا ًمذذه"ذم يمتًسمذذه 

ومذذ ام يصذذذسه سمًٓؾمذذذؽماشم   ٍ اعمثْذذوذة )إًمذذذه اًمسراهمذذذًت( أّا اعمتذذديثلم يْاشذذذوا سم ذذذغف 

ر، و سمم ذذذرد فم ذذذور مذذذً يْذذذدو يماةقذذذٍ ذقمذذذن ومراهمذذذًت ذم م ذذذًري و مسذذذً  م اًم صذذذ

 مسقودة ومىنه يسؽمض سمهّا اهلل جيٌ أا يم  ً سمقْ  ٍ اعًإ -

 ذذذو أا  ذذذ ه  " وومرمذذذً يقةذذذ  رضمذذذًإ اًمذذذدين اعمسوذذذرين أمشذذذًإ ديذذذؽميا سمذذذً ث

اًمسراهمذذًت سمذذدأت شمصذذغر مذذي شمقذذد  اًم ةذذم، واهلل ذم  ذذ ه اعًًمذذٍ م ذذدد سم ذذد  وضمذذود 

 وم ه- هتْئأي ت  يس ةه أو أي موًا 

روري ذم أي موؾمّذذذٍ ذأمذذذً مذذذً يقةذذذ  اًم ةذذذام  وم ذذذو ت  آظمذذذر ن أنذذذه مذذذن اًمطذذذ

قمةم ذذٍ أا شم ذذؽمي سمًد ذذل سمذذل و شمّذذ د سمذذه يمتاذذدي ًمستوطمذذًت ُمّذذتقْة ٍ يمذذام يمتذذٌ 
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ةذذذام  ن م  ذذذم اًم ةذذذام  َذذذ روا مذذذن إؿمذذذ ً  اًمتذذذي إيمت ذذذسو ً ، و إّا مذذذً اطمذذذد اًم 

 جي ةونه  و مً يدوم  م إمم ا ؾمتمرار ذم اًمْاُ -

اعمتذذديثوا يسرطمذذوا سمذذًٍٕار و يرهمْذذوا سمْقًئ ذذً أًمغذذًزًا ًموذذي يذذؼمروا وضمذذود 

  م اًمسردذذٍ اهلل ، أمذذً اًم ةذذام  ومذذىا ن ذذرُتم إمم إًمغذذًز ومة ذذً ن ذذرة خمتةسذذٍ وم ذذ ا ي قذذ

 اُ و اًم مل قمة  ً-ًمةْ

و أطمذذذد أصمذذذًر اًمّذذذ فٍ ًمةذذذدين  ذذذو شم ة مثذذذً سمذذذهّا اًمتّذذذة م سمًٕؿمذذذ ً  اًمتذذذي ٓ 

 نس م ً  ي دسٍ أو ومط ةٍ ر دة 

 ثذذذًك سمًًمتذذذًزم و ًم ؾمذذذف قم ىمذذذٍ سمذذذلم اًمقريقذذذٍ اًم ةم ذذذٍ اعمقةوسمذذذٍ ًمةْاذذذُ ذم 

سمذذلم شموضم ذذه إسماذذًث ناو ذذً مذذن ضم ذذٍ ، و اعم ذذًٓت اعم  وًمذذٍ واًمسراهمذذًت  ذذدي

م م اًمذذذذ يمي اعماتذذذذًضملم ًمةم ذذذذًٓت اعم  وًمذذذذٍ ًمذذذذنقمم ا ؾمذذذذتثتًج دقمذذذذًة اًمتصذذذذ

 -"إًمه اًمسراهمًت"اًمتقصػمي و مةو ً سمً ًمه 

اعةقذذٍ اعمسقذذودة سمًٕؾمذذًس موضمذذودة ذم قمقذذل اعمتذذديثلم و اخلةذذوىم لم ، و ُهذذ  

سمواؾمذذقٍ ا ًمذذذه ، و طم ذذذُ اعم ةومذذذًت مثقودذذذٍ او همذذذػم مس ومذذذٍ شُم ذذذنى ومذذذورًا  ًمذذذه 

 اًمسراهمًت-

، أا  ثذذًك قمةذذام  يْاشذذوا قمذذن أضموسمذذٍ  آمتثذذًايّذذتا   يطذذ ف دويمثذذنن مذذً

إنذذه دومًقمثذذً َذذد اًمُطذذ ف  ٕدذذل اًموشذذػم مذذن إمذذور ذم طم ًشمثذذً يمًد ذذًز اعمثذذًقمي ---

ريٍ قمذذغم حمًرسمذذٍ و ؿمذذسً  طمذذًٓت ـمْ ذذٍ ذإوسمفذذٍ اعمم تذذٍ ، ضم ذذود م شمّذذًقمد اًمْ ذذو
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ضمديذذٍ مذذن دوا رذذ ت دقمًئ ذذٍ أو ظمقًسمذذًت مدوموقمذذٍ اًمذذشمن ، قمذذغم اًم وذذ  مذذذن 

ذ ومذذذىا أنصذذذًر اًمتصذذذم م اًمذذذ يمي و اخلذذذًًم  اعمصذذذمم إيمذذذؼم ٓ يس ةذذذوا ت  ذًمذذذ

مذذن ًمذذدومي اًم ةذذم أو اعم رومذذٍ اًم ةم ذذٍ اًمقْ ذذٍ ًم مذذً  و يقوًمذذوا ًم ضم ذذًإ اعمّذذتقْةّ ٍ 

 اًم ةام  ن ٓ شمنقم وا أنسّوم -

ن ًمذذو أراد شمذذًري  اًم ةذذم  jerry coyne و يمذذام ىمذذًإ قمذذًع اد ثذذًت إمريوذذي

ًً واطمذذد ًا ، ومّذذ قوإ ًمثذذً سمهنثذذً ع نوذذن ًمثوت ذذف أي ت  ًمذذو وَذذ ثً اا يقذذوإ ًمثذذً ؿمذذ ف

 قمغم اعمواَ ي اًمتي ن  ة ً - "اهلل"ٓومتٍ 

متثوذذذرة سمًًمروطمًن ذذذًت و اًمققذذذوس و قمثذذذدمً  "ٓ اقمذذذري" ذذذو قمْذذذًرة قمذذذن 

ي قذذي اًمثذذًس امم اهلل  ذذ ا اًمذذدور ذم ت  مذذً ،وم ذذ ا ي ثذذي قمذذًدة سمذذًّنم ٓ يمةوذذوا 

ي قذذذوا اًمتسّذذذػم ٕؾمذذذقورة ؾمذذذامويٍ ٓ  أي درايذذذٍ  ذذذ ا اًمٌمذذذ  ، و ًمذذذ ًمذ ومذذذىّنم

 يموذذذن أا ن روم ذذذً او نصذذذل إًم  ذذذً ، و ًمذذذو ؾمذذذهًمَ مذذذن أيذذذن أشمذذذَ شمةذذذذ اًم وصذذذ ٍ

ومذذذً طمتامٓت  ذذذي اا اصذذذل قمذذذغم إضمًسمذذذٍ َذذذًْسم ٍ ، نصذذذف ومةّذذذس ٍ قمذذذن  "اهلل"

ًً قمذذذغم  وضمذذذوده إززم ، او وضمذذذوده ظمذذذًرج اًمقْ  ذذذٍ و اًمتذذذي سمذذذًًمقْي ٓ شمسٌذذذ ؿمذذذ ف

 -ا ـم  

ًً و يمذذ  إطمًّؾمذذثً سمًًمد  ذذٍ   ذذٍ يو ذذف ٍاً إا يمذذل ضمًنذذٌ مذذن اًمقْ  قمم قذذ

 -(1)اخل وعو

                                           

ً ن  شمرمجٍ ، 127ص ا ًمه و م –دويمثن  (1) ّّ  - اًمْغدادي سم
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 حتليل وىكد : –مكولة اجلَل و إلُ الفساغات 

يقذذو  اًمْ ذذًا أنذذف قمذذغم اًمتطذذًد سمذذلم اًم ةذذم واًمذذدين و توذذر اًم ةذذم ًمثسّذذه سمذذل 

وٓ يّذذمح ّٕي أطمذذد أا جيمذذي سم ذذث ام ، واعمصذذًدرة ذم  ذذ ا اًمْ ذذًا واَذذاٍ ، و ذذو 

ًً ٓ ي تمذذد ا ًم ةذذم ذم ىمطذذ ته  ذذ ه وإنذذام ي تمذذد اًمسةّذذسٍ ، اًمسةّذذسٍ اعمًديذذٍ سم ذذًا أيطذذ

اًمقْ   ذذٍ اديذذدًا مقًسمذذل اًمسةّذذسٍ ا ا ذذٍ اًمتذذي شمذذومن سمًًمقْ  ذذٍ وسمذذام ورائ ذذً و ذذ ه 

راع ، إّنذذذه  اع سمذذلم ومةّذذستلم وٓ ؿمذذها ًمة ةذذذم مذذن طم ذذُ  ذذذو ذ ذذي طمق قذذٍ اًمصذذ

 سم ًمذ-

ر ذصذذإّا يمذذل مذذً ؾمذذةف ىموًمذذه نًؿمذذئ مذذن ومةّذذسٍ ٓ مذذن قمةذذم مذذن ومةّذذسٍ ا

 اًم ةل وإؾمًْب سمًعمًديٍ اعمًْ ة وشمثسي وضمود أي ت  وؾمٌْ ظمًرج اعمًدة -

ذم مقًسمذذذل شمةذذذذ رؤيذذذٍ ومةّذذذس ٍ أظمذذذرى ذم اًموىمذذذَ اًمذذذ ي شمذذذومن سمًٕؾمذذذًْب 

 اعمًْ ة واًم ةل اعمًديٍ شمرى وضمود قمةٍ ومًقمةٍ ورا  ذًمذ -

ر أرؾمذذذقو يمًنذذذَ ذ ذذذ ا اًمٍمذذذاع اعمسذذذؽمض ىمذذذديم ىمذذذد  اًمسةّذذذسٍ ، وممثذذذ  قمصذذذ

ات قمذذغم أرسم ذذٍ أىمّذذً  ن مًديذذٍ ودذذوريٍ وومًقمة ذذٍ وهمًئ ذذٍ ، همثذذي قمذذن قمةذذٍ اعموضمذذود

اًمقذذوإ إّّنذذً  تم ذذٍ ذم آا واطمذذد ، ظمذذ  سمذذًب اًمْ ذذَ اخل ذذْ ٍ مذذشً  ، ومًخل ذذٌ قمةت ذذً 

اعمًديذذٍ ، ودذذورُتً و  فت ذذً اًمتذذي  ذذي قمة  ذذً  ذذي قمةت ذذً اًمصذذوريٍ واًمث ذذًر قمةت ذذً 

َذذذ َ ًمذذذه ًمتذذذودي اًمسًقمة ذذذٍ وأدا  وفم ست ذذذً وقمةت ذذذً اًمغًئ ذذذٍ  ذذذو اًمغذذذرض اًمذذذ ي و

رىمٍ ، مج ذذي  ذذ ه اًم ةذذل  تم ذذٍ ذم وىمذذَ واطمذذد ذوفم ست ذذً إدائ ذذٍ يمًعاميذذٍ مذذن اًمّذذ

 - ًً  وٓ شم ًرض سم ث ً وٓ شمثًذم سمل ٓ اؾمتغثً  قمث ً مج  
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 ذذذذ ه اعق قذذذذٍ اًمواَذذذذاٍ شمرومطذذذذ ً وٓ شمّذذذذتوقمْ ً أو ٓ شمريذذذذد اؾمذذذذت  ً ً 

ًً ، وٓ ضمديذذد إٓ أّّنذذً ا  مذذًديلمتوذذر اًم ةذذم ، وموذذًنوا اًمسةّذذسٍ اعمًديذذٍ ىمذذدياًم وطمذذديش

ي )ونويمذذذد وطمق قذذذٍ مطذذذموا  ذذذ ا اًمتوضمذذذه اًمسةّذذذس قمةم ذذذلمأو ـمْ   ذذذلم واًم ذذذو  ن 

تّذذذم ٍ أو  ذذذًإ شمقْ ذذذ  شمةذذذذ ( واطمذذذد وإا اظمتةسذذذَ اًمقمذذذغم أّنذذذه ومةّذذذسي ٓ قمةمذذذي

 -اًمسةّسٍ

 اًم و  ا ه اًمسةّسٍ صم صمٍ م ًدين وىمطًيً هشل دمة ًت ومةّسٍ واطمدةن

ًً دوا اعًضمذذذٍ إموًن ذذذٍ وم ذذذ اًمقطذذذ ٍ إوممن ًً وـمْ   ذذذ م اًموذذذوا واًم ذذذًع وم نيًئ ذذذ

 ٓومؽماض إًمه -

 ( ومقذذذد أدذذذدر 2018ورائذذذد  ذذذ ه اًمقطذذذ ٍ اًم ذذذو  ؾمذذذت سن  ويمثذذذ  )شمذذذوذم ن 

ًً سم ثذذذذواان  2010سمم  ذذذذٍ ًم ونذذذذًرد مةوديثذذذذوو ؾمذذذذثٍ   –) اًمتصذذذذم م اًم  ذذذذ م يمتًسمذذذذ

، ع ( The Grand Design =اضمًسمذذًت ضمديذذدة قمذذغم أؾمذذفةٍ اًموذذوا اًموذذؼمى 

وزم ةذذه ذم  ذذ ا اًموتذذًب وضمذذود اهلل وإنذذام شمودذذ  إمم أّا وضمذذوده همذذػم يثذذف  ويمثذذ  

روري ذم شمسّذذذػم اًموذذذوا اقمذذذتامدًا قمذذذغم أّا ا نس ذذذًر اًم  ذذذ م وىمذذذي نت  ذذذٍ ىمذذذوانلم 

وم نيًئ ذذذٍ وطمّذذذٌ ، وأّا اعًضمذذذٍ إمم وضمذذذود اخلذذذًًم  شمتمشذذذل ذم طمذذذل م طذذذةٍ شمقذذذد  

 ًً ذم اًموتذذًب  اًم ذذد  واًمذذ ت  قمذذغم اًموضمذذود و ذذو مذذً طمذذًوٓ ا ضمًسمذذٍ قمث ذذً قمةم ذذ

 من ظم إ ـمرح ومورة إيمواا اعمت ددة -

يثْغذذذي اًمتهيم ذذذد قمذذذغم أّا ىمطذذذ ٍ ن ذذذو  اًموذذذوا مذذذن اًم ذذذد  ىمطذذذ ٍ ومةّذذذس ٍ 

أظمرضم ذذذً ؾمذذذت سن ومةوديثذذذو ذم اًموتذذذًب قمذذذن ومطذذذًئ ً اًمسةّذذذسي إمم  ذذذًإ اًم ةذذذو  
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ًً إمم أا اعم ق ذذذًت واعم ةومذذذًت اعمذذذذ يمورة ذم  اًمقْ   ذذذٍ واًمس نيذذذً  اديذذذدًا ، مطذذذًوم

إا يمًنذذَ قمةم ذذٍ وذم  ذذًإ اظمتصذذًص اًموذذًشمْلم ًموذذث ام اؾمذذتثت ً نتذذًئِ اًموتذذًب و

ومةّذذذس ٍ وصممذذذٍ ومذذذر  سمذذذلم اعم ةومذذذٍ وآؾمذذذتثتًج ومذذذ   ذذذ  ًمثذذذً مثًىم ذذذٍ اًمذذذرضمةلم ذم 

   -قمةم ام وإنام نوتةف م  ام ذم اًمثت  ٍ وطمٌّ

وأوإ نقذذذد يوضمذذذه  ذذذو أّا دور اًمقذذذوانلم اًم ةم ذذذٍ  ذذذي اًمتسّذذذػم واًمتودذذذ ف 

قذذد اًمذذ ي ؾمذذّ ةه اًمؼمووم ّذذور  ذذٍ وا جيذذًد واخلةذذ  ، و ذذو اًمثوٓ دور اذذً ذم اًمسًقمة

اًمثت  ذذٍ اًمرئ ّذذ ٍ ًمةوتذذًب ، وسماّذذْه ذم يمتًسمذذهن اًم ةذذم ووضمذذود اهلل ، ومذذىّا ًم ثذذويم 

 )اًمتصم م اًم   م( صم صم ٍ متثًىمطٍن

ذذذذ  )اًموذذذوا ضمذذذً  مذذذن ٓ ت (  وشمْذذذلم أنذذذه ت  ّٕا اًمس نيذذذًئ لم يقصذذذدوا 1

    اًم د  سمًعمقة  سمًعم ثى اًمسةّسي-وًم "اًمسراغ اًمومي  "من اًم  ت   

ًً مّذذتا ةٍ ّٕا م ثذذى أّا يوذذوا 2 ذذذ )اًموذذوا هةذذ  نسّذذه سمثسّذذه( و ذذي قمقة ذذ

 ًً ًً يّذذذتدقمي شمقدمذذذه ذم اًموضمذذذود ، وم ثذذذى أا يوذذذوا طمًدصمذذذ اًموذذذوا موضِمذذذدًا وؾمذذذْْ

ًً وهمذذػم متقذذد  و ذذو  ًً وم ةذذوًٓ  ذذو شمذذهظمره  وم ةذذن  أا يوذذوا اًموذذوا متقذذدم خمةوىمذذ

 شمثًىما واَح-

رح ذر وضمذذذود اًموذذذوا( ومًًمقذذذًنوا  تذذذًج إمم مّذذذذا ادًذسم ذذذٍ يسّذذذذذذذ )ىمذذذًنو3

ًً ًم مذذل وودذذف  ي مذذل وم ذذه أي  تذذًج إمم وضمذذود مّذذْ  ًمةقْ  ذذٍ ًمتمشذذل مطذذمون

 اًمقًنوا -

وٓ نق ذذل اًموذذ   أيمشذذر مذذن  ذذ ا قمذذن  ذذ ه اًمقطذذ ٍ ، ومشمذذٍ يمتًسمذذًا ضمّ ذذداا 
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 شمثًوٓ ً سمًًمدراؾمٍ واًمْاُ ن

 –أظمذذر ن ) اعمصذذّمم إقم ذذم يمتذذًب ضمذذوا ًم ثذذويم  اعم ذذًر إًم ذذه ، واًموتذذًب 

ٓؾمذذت سن  ذذويمثِ ، شمذذهًم ف ن د- طمّذذن  "اًمتصذذم م اًم  ذذ م"ىمذذرا ة نقديذذٍ ذم يمتذذًب 

 اًمةوايت(-

إطمذذ إ آنتوذذًب اًمقْ  ذذي حمذذل ا ًمذذه ذم اًموًئثذذًت اع ذذذٍ  اًمقطذذ ٍ اًمشًن ذذٍن

 وشمثوقم ً ن

ن ريذذٍ اًمتقذذور  ذذي طم ذذر اًمناويذذٍ ذم اعموَذذوع وًمسذذرط آقمتقذذًد سممثًىمطذذت ً 

ت دًمذذذ ً  ًمصذذذًًمح ا عذذذًد ، وّٕنثذذذً ذم سماذذذُ مذذذوضمن قمة ثذذذً اًمت   ذذذل ًمةذذذدين اقمتذذذؼم

 سمىضمًسمٍ ؾمواًملم ن مً ي ن ريٍ اًمتقور ؟ و ل شمثًىما اًمدين ؟

ر ذ ( اًموًئثذذذذذًت اع ذذذذذٍ ون ذذذذذ1882درس شم ذذذذذًرًمن داروا )شمذذذذذوذم ؾمذذذذذثٍ ن 

دراؾمذذذته ذم يمتًسمذذذه اعم ذذذروي )أدذذذل إنذذذواع وشمقور ذذذً قمذذذؼم ا نتوذذذًب اًمقْ  ذذذي( 

ت  ذذذٍ مسًد ذذذً أّا سمذذذلم مج ذذذي اًموًئثذذذًت اع ذذذٍ دذذذةٍ وىمراسمذذذٍ اًمذذذ ي ظمةذذذ  وم ذذذه إمم ن

وؾمذذذةف م ذذذؽمك )وطم ذذذد اخلة ذذذٍ ( مثذذذه شمقذذذورت ؾمذذذًئر اًموًئثذذذًت اع ذذذٍ  وإًم ذذذه 

ًً ًموثذذذه ظمصذذذه سمموًمذذذف آظمذذذر  شمرضمذذذي، ومثذذذه ن ذذذهت، و  ذذذ ا ي ذذذمل ا نّذذذًا أيطذذذ

 )فم ور ا نًّا(- 

 ٓ شمتثذذًوإ اًمث ريذذٍ أدذذل ن ذذو  اع ذذًة ذم  ذذ ا اًمّذذةف اعم ذذؽمك اًمذذ ي يمشذذل

أدذذً  ًمّذذًئر اًموًئثذذًت اع ذذٍ ، وم ذذو يذذرى أّا اهلل  ذذو اًمذذ ي نسذذ  اع ذذًة ذم اخلة ذذٍ 
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إومم ، وطم ذذُ أّا  ذذ ا ٓ يذذرو  ًمةتقذذوريلم سم ذذده مذذن اعم طمذذدة ىمذذًًموان إّا ن ذذو  

اع ذذذًة وىمذذذي دذذذدومٍ ، واعم ذذذم شمذذذدرضمَ  ذذذ ه اًموًئثذذذًت سماّذذذٌ داروا وشمرىمذذذَ 

راصم ذذذٍ وقمذذذؼم ا نتوذذذًب وفم ذذذرت إنذذذواع سمس ذذذل ـمسذذذرات قم ذذذوائ ٍ ذم ؿمذذذسرُتً اًمو

اًمثًوم ذذٍ وشمسثذذى مث ذذً مذذً اًمقْ  ذذي وىمذذًنوا اًمْقذذً  ًم دذذةح شمْقذذى وشمثتقذذل اد ثذذًت 

، ومؽماومذذذذ  مذذذذي ن ريذذذذٍ اًمتقذذذذور يمذذذذل مذذذذن اًمصذذذذدومٍ ذم أدذذذذل اع ذذذذًة يمذذذذًا َذذذذًراً 

واًم  ذذوائ ٍ ذم فم ذذور إنذذواع وسمذذدفي أّا يمذذً  مذذن اًمصذذدومٍ واًم  ذذوائ ٍ ٓ شمةتذذفاما 

 وضمود إًمه ظمًًم  ًمه طمو م ًمه همًيٍ ذم اخلة -مي اًمدين اًمقًئم قمغم ا ياما سم

 إزا  ذًمذ أنقّم اعمومثوان

سمذذذلم ظمةق ذذذلم يومثذذذوا سمذذذًخلة  اخلذذذًص وسمذذذهّا اًموًئثذذذًت اع ذذذٍ سمهنواقم ذذذً 

وشمثوقم ذذً وضمذذدْت سمتصذذم م ذيمذذي ٓ سمًنتوذذًب ـمْ  ذذي ، ومذذن صمذذّم يرومطذذوا اًمتقذذور 

و ث ً اًموًئثذذذًت اع ذذذٍ ىمذذذد دذذذممَ سمثاذذذميمذذذل إؿمذذذ ً  سمطذذذاًمذذذدارويثي ، ذًمذذذذ أّا 

دىم ذذ  ومذذث م ومتّذذ  واذذً  ذذدي وهمًيذذٍ وًمذذ   شمصذذم م ً نذذًشمِ قمذذن ا نتوذذًب 

ي اًمدارويث ذذذٍ ، ومذذذًًمرأي قمثذذذد  ذذذوٓ  يذذذدور سمذذذلم أمذذذرين ن إمذذذً ذاًمقْ  ذذذي يمذذذام شمقطذذذ

شمصذذذم م ذيمذذذي ومصذذذمم قم ذذذ م أو انتوذذذًب ـمْ  ذذذي دارويثذذذي ظمًَذذذي ًمةصذذذدومٍ 

 واًم  وائ ٍ ومهً ذم اعق قٍ ًم ًّ من اًم ةم ذم ت  -

 ام ذم رؤيذذٍ موطمذذدة دممذذي سمذذلم اًمقْذذوإ سمهدذذل اًمتقذذور وسمذذلم مذذن جيمذذي سم ذذث

وسمذذذلم ا يذذذاما سمذذذًهلل واًمذذذدين وؾمذذذذ ًمتةذذذذ اًمرؤيذذذٍ وقمذذذؼم قمث ذذذً سمًًم ديذذذد مذذذن 

 "يمذذام ي ذذؼم اًمذذديمتور  ذذًه ظمة ذذل رز  ذم يمتًسمذذه  "اًمتقذذور اعموضمذذه "اعمصذذقةاًت يمذذذ 
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 "أو   "اًمتسّذذذذػم اًمذذذذدارويثي ذم َذذذذو  اعموت ذذذذسًت اعديشذذذذٍ  –أدذذذذل ا نّذذذذًا 

يمذذام  ذذو  "اًمتقذذور اًمتوطم ذذدي  "يمذذام ي ذذؼم سم طذذ م ، أو  "ًٓ مذذن اًمتقذذور اًمتقذذوير سمذذد

ري ذروع اًمذذدوزم ًمة  ثذذو  اًمْ ذذذقمثذذد قمذذًع اد ثذذًت إمريوذذي اعم ذذً  رئذذ   اعم ذذ

ناهلل همذذذػم  "ًمغذذذٍ ا ًمذذذه  "ومرانّذذذ   يمذذذوًمثن ، يةوذذذ  ذًمذذذذ يمةذذذه ذم يمتًسمذذذه اًم ذذذ ػم 

اًمقذذوانلم اًمتذذي  اعماذذدود سمنمذذًا أو مذذًا  ذذو اًمذذ ي ظمةذذ  اًموذذوا ، و ذذو اًمذذ ي وَذذي

أظمتذذًر اهلل آًم ذذٍ اًمتقذذور اومذذه وذم ؾمذذ  ه عمذذ   ذذ ا اًموذذوا إضمذذرد سموًئثذذًت طم ذذٍ ، 

 خلة  م وروسمًت ونًْشمًت وطم وانًت من يمل إنواع - 

اهلل أظمتذذذًر نسذذ  أًم ذذذٍ خلةذذذ  يمذذذًئن متم ذذذن  وًموذذن اعمشذذذػم ًمةم طم ذذذٍ  ذذذو أاّ 

 -(1)"يمتةذ اًم يمً  ويمتةذ اًمقدرة قمغم ه  ن اخلػم من اًمنم

يقذذوإ ضمذذوا ًم ثذذويم ن اًمسوذذرة اًمقًئةذذٍ ن إّا مس ذذو  اهلل واًمتقذذور اًمْ وًمذذوضمي 

ر يثذذدرضمًا اذذَ ومفذذٍ شمسّذذػميٍ يةغذذي يمذذل مذذث ام أظمذذر شم ثذذي اوًٓ ن أّا اهلل واًمتقذذو

، وًموذذن  ذذ ا ظمقذذه سمذذلّم ،  ذذ ه اًمسوذذرة شمثقذذوي قمذذغم ظمقذذه شمصذذث سي ، ومث ريذذٍ واطمذذدة

سمذذذًهلل ي تؼمونذذذه ومذذذًقمً  يصذذذمم اًمتقذذور شمذذذّدقمي يموّنذذذً آًم ذذذٍ سم وًموضم ذذذٍ ، ومذذذن يذذذومن 

 ذاشمذذه طم ذذٍ شمْذذلم أا ذم وهةذذ  أًم ذذًت ، إّا وم ذذم آًم ذذٍ قممذذل ؾمذذ ًرة ومذذورد ٓ ي ذذد

مّذذؽم ومذذورد نسّذذه همذذػم موضمذذود وموضمذذود أًم ذذٍ ٓ ي تذذؼم ذم ذاشمذذه طم ذذٍ شمشْذذَ قمذذد  

 وضمود ومًقمل دمم   ه أًم ٍ -

إْا أّ  قمذذذغم إطمذذذ إ آنتوذذذًب اًمقْ  ذذذي حمذذذل اًمتصذذذم م اًمذذذ يمي ومذذذ ام صمذذذّم 

                                           
   ، اًموويَ ، شمرمجٍ ن د - د ح اًمسطكم - 2016 , ذ 1437، اًمقْ ٍ إومم ن  219ًمغٍ ا ًمه ص ,ومرانّ   يموًمثن  (1)
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 يْدو سم ً ره مصماًم ومامذا قمن اًمووا؟! 

ًً قمذذذذغم وضمذذذذود إّا اًمطذذذْ  اًمذذذذدىم   ذم اًموذذذوا يقذذذذد  دًمذذذ ً  مْذذذذدئ" ًً سمذذذدف   

، ومةتاّذذم اظمت ذذًرك ن إمذذً دذذدومٍ قمم ذذً  شمتقةذذٌ يمشذذرة مذذن إيمذذواا شمصذذم م إاذذي

يقذذًه ادوارد  ًريّذذوا يقذذوإ قمذذًع اًمسةذذذ اًمؼم  "أو شمصذذم م يتقةذذٌ يمونذذً واطمذذدًا 

 -(1) (2007ن )شموذم ؾمثٍ

اًم ةذذذم ع وًمذذذن يوت ذذذف ويردذذذد ا ًمذذذه ، ومذذذً ٓ يردذذذده  اًمقطذذذ ٍ اًمشًًمشذذذٍن

مذذذً ٓ يموذذذن  (ن 1970وسم ْذذذًرة رؾمذذذل )شمذذذوذم ؾمذذذثٍ ناًم ةذذذم وم ذذذو همذذذػم موضمذذذود، 

ريٍ اا شم رومذذذه ، و ذذذ ه ىمطذذذ ٍ ومةّذذذس ٍ ًم ّذذذَ ذًمة ةذذذم ايمت ذذذًومه ٓ يموذذذن ًمةْ ذذذ

صم صمذذٍ  شمرشموذذن قمذذغمقمةم ذذٍ، و ذذي شم ذذؼم قمذذن وَذذ  ٍ مذذً سم ذذد يمونذذَ ، واة ة ذذً دمذذد ً 

 مًّئل ىمًسمةٍ ًمةتسو ذ واًمثقد ن

 -"اًمدًم ل اًم ةمي"ذ أدًمٍ وضمود اهلل ٓ شمثدرج اَ 1

 ذ اًمدًم ل اًم ةمي  و اًمت ريْي وطمٌّ-2

 ذ مً ٓ يشَْ سمًًمدًم ل اًم ةمي اًمت ريْي وم  وضمود ًمه!-3

 ٍل نل أدلة وجود اهلل ليشت علنية؟

أا يوذذذوا ومىّمذذذً  "ًم ل اًم ةمذذذياًمذذذد" ثذذذً ؿمذذذقًا ٓ صمًًمذذذُ اذذذام ذم شمصذذذور 

اعمقصذذذود سمذذذه ظمصذذذوص اًمت ذذذًرب اعمًديذذذٍ و اعم ق ذذذًت اعّذذذ ٍ اعمْذذذً ة واًمقطذذذًيً 

                                           
 شمرمجٍ  ن د -مً ر دموئ ل - (153، وص130 و 61ووضمود اهلل صيراضمي  يمتًب اًمؼمووم ّور ضموا ًم ونو  ن ) اًم ةم (1)  
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ة قمة ذذه ادنئ ذذٍ اخلًرضم ذذٍ ، وم ذذ ه اعمروطمذذٍ ذم سم تذذي أا شمتاذذرك ، واًمّذذقف اعمّذذتثد

 -  ؾمًيمن

ًً ون ريذذٍ ؿمذذًمةٍ وىمًقمذذدة  ًً قمًمذذ ًموذذن م ذذام يمشذذرْت ومذذ  هشذذل ذم اًم ةذذم ىمًنونذذ

ًً ادّذذم اًمّذذًيمن يْيمة ذذٍ ، ومقذذًنوا ن ) ًً ، وادّذذم اعمتاذذّرك يْقذذى متاّريمذذ قذذى ؾمذذًيمث

ٍٍ مذذذً ع شمذذذوصّمر قمة ذذذه ىمذذذّوة ظمًرضمّ ذذذٍ شمغذذذػّمه مذذذن طمًًمذذذٍ  ٍٍ صمًسمتذذذ ذم ظمذذذ  ٍمّذذذتق ٍم وٍقمذذذ

اًمّذذووا أو اعريمذذٍ( مّذذتوة  مذذن وىمذذًئي دمريْ ذذٍ حمذذدودة وًمذذه م ق ذذًت طمّذذ ٍ 

وأمذذً نسذذ  اًمقذذًنوا ومذذ  وضمذذود مذذًدي حمّذذوس ًمذذه، وقمذذلم اًموذذ   جيذذري ذم ىمذذًنوا 

، ومذذذام ذم اخلذذذًرج أضمّذذذً  م  ثذذذٍ شمّذذذق  مذذذن أقمذذذغم إمم أؾمذذذسل، أمذذذً نسذذذ   ادًذسم ذذذٍ

ىمذذًنوا ادًذسم ذذٍ سمذذل ؾمذذًئر اًمقذذوانلم اًم ةم ذذٍ سمذذام ًمذذه واذذً مذذن دذذسٍ قممذذو  ومة ّذذَ 

 ًً طمق قذذذذٍ أّا ا نّذذذذًا واًم ذذذذمًْنني حمّوؾمذذذذٍ و ٓ وضمذذذذود مذذذذًدي اذذذذً ، وأيطذذذذ

ي وسمذذ  ؿمذذذ ًموثذذه ذ، و ذذ ا م قذذى طمّذذ DNA% مذذن موونذذًت 98ي ذذؽميمًا ذم 

 ذذو ن ريذذٍ اًمتقذذور ، وممذذن ردذذد ارشمقذذً  اًمنواطمذذف ًمشذذديًت وـم ذذور مذذشً  ؟!  ًمذذ  

ن ريذذٍ "تمذذي اًم ةمذذي اًم ذذو  ذم يمذذوا قمةم ذذٍ ًموذذن مذذي ذًمذذذ ٓ جيذذًدإ م  ذذم اعم 

، وطم ذذُ أّا ٓز   ذذ ا اًمتصذذور ومقذذداا اًمث ريذذًت اًم ةم ذذٍ وىمواقمذذد اًم ةذذم "اًمتقذذور

 "ًم ةم ذذذٍاًمذذذدًم ل اًم ةمذذذي واًمقطذذذ ٍ ا"ع يوذذذن سمذذذد مذذذن شموؾمذذذ ي مس ذذذو  اًموة ذذذٍ 

وقمثذذذد ً ومًًمْذذذًب اًمذذذ ي دظمةذذذَ مثذذذه اًمقذذذوانلم اًم ةم ذذذٍ اعم تمذذذدة قمذذذغم م ةومذذذًت 

شمذذذدظمل مثذذذه ؾمذذذوهمَ اؾمذذذتو ص ن ريذذذٍ قمةم ذذذٍ قمًمذذذٍ ، طمّذذذ ٍ وطمذذذوادث مًديذذذٍ 

مّذذذهًمٍ وضمذذذود ا ًمذذذه سمذذذام ذيمذذذر اذذذً ذم حمةذذذه مذذذن سمذذذرا لم شم تمذذذد قمذذذغم م ق ذذذًت 

ا ًمتصذذذم م اًمذذذ يمي اًمقذذذًئم قمذذذغم اًمطذذذْ  اًمذذذدىم   ذم اًموذذذوومقذذذدمًت طمّذذذ ٍ يمً
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وضمذذذود  ، ومة ةذذذم اًمسةذذذذ ٓ ًمغذذذػمه ي ذذذنواعمّذذذتسًد مذذذن اًمشواسمذذذَ اًموون ذذذٍ اًمس نيًئ ذذذٍ 

يوضمذذذه »ىمذذذًئً  ن   "سم ثنيذذذًس أرنذذذو"ظمقذذذٍ  اعذذذًئن قمذذذغم ضمذذذًئنة نوسمذذذل ذم اًمس نيذذذً   ن 

انتًْ ثذذً إمم طمذذدث ومريذذد، أٓ و ذذو يمذذوا ظمةذذ  مذذن قمذذد ، يمذذوا يتمتذذي  قمةذذم اًمسةذذذ

ًمةا ذذًة، يمذذوا شمومذذن ورا ه ظمقذذٍ  سمتذذوازا دىم ذذ  ويذذوومر اًم ذذروي اعمثًؾمذذٍْ واًم زمذذٍ

   «"ًمةقْ   ٍ ومًئقٍ"يموثثي أا أؾمم  ً 

ًٍ  "اًمتصذذم م اًمذذ يمي"أدرُك أّا همًًمْ ذذٍ اعم تمذذي اًم ةمذذي اًم ذذو  ٓ ي تذذؼم  ن ريذذ

قمةم ذذٍ مذذن طم ذذُ أّنذذه نّذذوٍ م دًمذذٍ مذذن دًم ذذل اًمذذث م واًمغًيذذٍ اعمقذذرو  ىمذذدياًم ذم 

ديوًموضمي ٓ مذذن اًموتذذٌ اًمديث ذذٍ، ًموذذن  ذذ ا اعموىمذذف وسمذذ  ؿمذذذ نذذًسمي مذذن موىمذذف آيذذ

ًً إمم أّا اًمقذذذوإ اًمسصذذذل ذم  ذذذ ه اًمقطذذذ ٍ ذم اعق قذذذٍ ًمذذذ    موىمذذذف قمةمذذذي مطذذذًوم

ًمة ةذذذذذم اًمت ريْذذذذذي وقمةذذذذذامؤه سمذذذذذل ًمسةّذذذذذسٍ اًم ةذذذذذم واًمس ؾمذذذذذسٍ ذم م ذذذذذداا 

آسمّذذتموًموضم ً ون ريذذٍ اعم رومذذٍ ، أمذذً شم ة ذذل قمذذد  قمةم ذذٍ اًمتصذذم م سمهّنذذه ٓ يقذذد  

نسّذذه مذذن أا ومرَذذ ٍ اخلةذذ  ىمًسمةذذٍ شمثْذذوات ىمًسمةذذٍ ًمإلظمتْذذًر وممذذردود سمذذام أصمْتذذه اًم ةذذم 

 ًم ظمتًْر وسمتثْو ً سموضمود سمدايٍ ًمةووا -

اًمذذذ ي  "اًمتصذذذم م اًمذذذ يمي"واذا ومشمذذذٍ ؾمذذذًْْا ًمةاوذذذم سم ذذذد  قمةم ذذذٍ دًم ذذذل 

 ن"مصّمم ذيمي"يس د وضمود 

قمذذذذد  ظمطذذذذوقمه ًمةم طم ذذذذٍ وآظمتْذذذذًر ، ويمذذذذًا اًمذذذذرد سمذذذذها  ثذذذذًك  إوإن

رة، إٓ أا آصمًر ذذً شمصذذورات قمةم ذذٍ يمشذذػمة ٓ  طذذي ًمةم طم ذذٍ مشذذل موونذذًت اًمذذ 

ىمًسمةذذٍ ًمةردذذد و ذذي ىمذذًدرة قمذذغم شمسّذذػم اًم ذذوا ر اًم ةم ذذٍ، سمذذل إا اًمتقذذور مذذن نذذوع 
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أيمشذذذر مذذذن ذًمذذذذ ومذذذىّا يمذذذل إمم نذذذوع  ذذذو  ذذذرد شمصذذذور ع هطذذذي ًمةم طم ذذذٍ أسمذذذدا، 

اًمث ريذذًت اًم ةم ذذٍ مذذي دذذسٍ اًم مذذو  شم تمذذد قمذذغم مقذذدمًت همذذػم دمريْ ذذٍ ، وٓ أىمذذل 

صمذذّم يم ذذف  وذذم سموقذذه اًمتصذذم م، مذذي أنذذه ع  مذذن مْذذدأ اًم ة ذذٍ يمذذام ؾمذذ هيت سم ذذد ىمة ذذل ،

 هطي ًم ظمتًْر؟!

رورة شموذذرار اخلةذذ  ًم تموثذذوا ذقمذذد  شموذذراره  يقًًمذذٌ اًمتقوريذذوا سمطذذ اًمشذذًهن

رط، سمذذل إا ذمذذن دراؾمذذته، مذذي أا ن ريذذٍ آنس ذذًر اًم  ذذ م ٓ يقْذذ  قمة  ذذً  ذذ ا اًم ذذ

شْذذَ ًمذذذ سمذذد  اع ذذًة وومقذذً عمس ذذو  اًمتقذذور أمذذر ٓ يموذذن شموذذراره ، ومج ذذي مذذً شمقذذد  ي

أّنثذذً أمذذً  ومةّذذسٍ مًديذذٍ شمذذتقم  دور اًم ةذذم واذذًوإ شمّذذس ه يمذذل ومةّذذسٍ شمثًىم ذذ ً 

 وشمقف َد ً-

  ل اًم ةم يثاٍم سمًًمت رسمٍ ؟!

شمسو ذذذذ  ذذذ ه اعمقوًمذذذٍ سمًًم ذذذول اًمذذذ ز  يّذذذتدقمي اخلذذذروج سمدراؾمذذذٍ نقديذذذٍ 

 ًمةم  ٌ اًمت ريْي ًم ا ؾمثوتسي سمتّ  ل مً يكمن

ى مذذذن اًم ةذذذو  ا نّذذذًن ٍ ذ صذذذ ن أّا  ذذذ ه اعمقوًمذذذٍ شمثّذذذف مذذذً ٓ ي ذذذد وٓاوًٓ 

وإدوات اعم روم ذذذذذٍ ، ومذذذذذًعمث ِ آؾمذذذذذتقرائي اًمقذذذذذًئم قمذذذذذغم اعم طم ذذذذذٍ واًمردذذذذذد 

نقًىمذذه ، أقمثذذي ذم اًم ةذذو  واًمت رسمذذٍ مذذث ِ ؾمذذة م ًموذذن ذم سمًسمذذه وم دانذذه وطمذذدوده و

ن يمًًمس نيذذذً  واًمو م ذذذً  ًموذذذن اًم ةذذذو  اًمقْ   ذذذٍ ًم ّذذذَ يمذذذل ت  ، ومذذذهين اًمقْ   ذذذٍ

ًً نطذذي اًمريًَذذ ًت اًمتذذي شمقذذو   قمذذغم ىمواقمذذد قمقة ذذٍ ومسذذً  م همذذػم متثً  ذذٍ ؟! أيطذذ

اعمثقذذ  واًمسةّذذسٍ وهمػم ذذً مذذن قمةذذو  قمقة ذذٍ ذات اعمذذث ِ آؾمذذتثًْـمي وآؾمذذتدٓإ 
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 اًم قكم اًم ي يقو  قمغم مقدمًت قمقة ٍ سمدف ٍ دمريديٍ همػم دمريْ ٍ؟! 

 ؟! 2=1+1 ذذذل يموذذذن إىمًمذذذٍ دًم ذذذل دمريْذذذي قمذذذغم أي ىمطذذذ ٍ ريًَذذذ ٍ مشذذذلن 

ادذذذذامإ واًموضمذذذذدان ًت وقمةذذذذو  آضمذذذذتامع واًمذذذذثس   نً  ذذذذذ قمذذذذن إظمذذذذ   و

ر ذواًمتذذهري  ، و ثذذً مسًرىمذذٍ قم  ْذذٍ ذم اًمسوذذر ا عذذًدي ، ومسذذي اًموىمذذَ اًمذذ ي  صذذ

اًم ةذذم واعم رومذذٍ سمًًمت رسمذذٍ واعذذ  شمذذراه يذذومن سمذذًًمتقور اًموذذؼموي مذذي أّنذذً ضمذذن  مذذن 

 اًم ةو  اًمتهره ٍ!

ًً ن إّا  ذذ ه اًمرؤيذذٍ اًمتذذي شم ذذوإ أوًٓ وآظمذذرًا قمذذغم اًمذذدًم ي اعمْذذً  ذ ل اعّذذصمًن ذذ

ًً ذًمذذذ أّا  ٓ شمقذذوض اًم ةذذو  سمهٍ ذذً وطمّذذٌ سمذذل اذذ  مذذن ا نّذذًا نسّذذه أيطذذ

 اعواس ذم اع واا اىموى مث ً ذم آنًّا !

سموذذذل سمّذذذًـمٍ مذذذً ىمًًمذذذه راؾمذذذل ن ) مذذذً ٓ يموذذذن ًمة ةذذذم ايمت ذذذًومه ٓ يموذذذن 

ى مثققذذذه ذم نسذذذ  ذًمةْنمذذذيٍ اا شم رومذذذه ( ًم ّذذذَ ىمطذذذ ٍ قمةم ذذذٍ دمريْ ذذذٍ ، وسممقتطذذذ

 ٍ وم  يمون اقمتًْر ً م رومٍ !اعمقوًم

ًً ومذذذام سمًًمذذذذ  ًً ن اًم ةذذذم ذم م دانذذذه ي ذذذؽمي سمذذذًًم  ن ًمغذذذن اًمقْ  ذذذٍ وم نيًئ ذذذ صمًًمشذذذ

 سمقطًيً اعم تًوم نيً  ؟!

ذم اًمتاة ذذل إظمذذػم نوذذوا ناذذن أنسّذذثً ضمذذن  مذذن اًمقْ  ذذٍ ،وسمًًمتذذًزم ضمذذن  "

يمذذام يقذذوإ قمذذًع اًمس نيذذً  إعمذذًه وموؾمذذ  ن ريذذٍ  "مذذن اًمةغذذن اًمذذ ي ناذذًوإ طمةذذه

  ( - 1947م اعًئن قمغم ضمًئنة نوسملن مًيم  سم نذ )شموذم ن اًمو

ذم ا نس ذذًر اًم  ذذذ م مذذذشً  اًمذذذ ي سمذذذدأ مذذذن نققذذذٍ دذذذغػمة أنت ذذذَ يمذذذل  ذذذ ا 
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اًموذذوا اعمذذًدي اعمث ذذور يقذذر اًم ةذذم أّا ذًمذذذ وىمذذي قمذذغم ظمذذ ي اًمشواسمذذَ اًمس نيًئ ذذٍ 

 وذم أيمشذذر مذذن سُم ذذد وىمطذذ ٍ ، ومذذًعمسردة اًمتذذي سمذذدأ مث ذذً ىمذذد  قذذَ صمواسمذذَ سم نذذذ ذم

دذذذغر ً ويمشًومت ذذذً وطمرارُتذذذً ، يمذذذام أّا ٍقمذذذٍ هذذذدد اًموذذذوا دمذذذًوز ٍقمذذذٍ اًمطذذذو  

 سممة ًري َ ف!

 ٓ قمةم سم  أوًم ًت قمقة ٍ همػم دمريْ ٍ  ن 

 ذذً  اعموتذذوب قمذذغم قمةذذٌ اًمّذذوًئر ن أهمةذذٌ اعموضمذذه اذذم اًمتاذذ ير اًمصذذاي اًم

( رايلمذرـمًا وأمذذراض اًمرئذذٍ وأمذذراض اًمقةذذٌ واًم ذذذاًمتذذدظملم ؾمذذٌْ رئذذ   ًمّذذ)

قمةذذ  م سمًًمذذ ات دمذذًرب شمس ذذد وىمذذوقم م ذم شمةذذذ إمذذراض ضمذذرا  شمذذدظم ث م ع دُمذذَر 

ر ذم ذًمذذذذ  ذذذو ىمذذذًنوا اًمّذذذْْ ٍ اًمذذذ ي قممذذذم مذذذن ذًموثذذذه دذذذا ح ذم طمق ذذذم ، واًمّذذذ

اعم ذذّرب  إمم همذذػم اعم ذذرب ، ًموذذن مذذًذا قمذذن ىمذذًنوا اًمّذذْْ ٍ  ذذل  ذذو ىمذذًنوا مّذذتسًد 

، مذذذن اًمت رسمذذذٍ ؟! ًمذذذو يمذذذًا يمذذذ ًمذ ومّذذذ واضمه ذات اًمّذذذواإ وٓ شمثت ذذذي اًمقصذذذٍ

مْذذدأ اًم ة ذذٍ ًمذذ   ن ريذذٍ قمةم ذذٍ دمريْ ذذٍ وإنذذام  ذذو ىمذذًنوا ومةّذذسي  "ًمذذ ًمذ ومذذىّا و

مج ذذذي اًمث ريذذذًت اًم ةم ذذذٍ شمتوىمذذذف قمة ذذذه ، ويْذذذدو  ذذذ ا  ٕاقمقذذذكم ومذذذو  اًمت رسمذذذٍ ، 

ًً يمذذل اًموَذذوح سم ذذد أا قمرومثذذً أّا يمذذل اؾمذذتثتًج قمةمذذي ىمذذًئم قمذذغم اًمت رسمذذٍ  واَذذا

 -(1)"يواضمه م وةٍ اًم مو  واًم موإ 

قذذ  سمذذل صممذذٍ ىمواقمذذد ومّذذّةامت قمقة ذذٍ سمدف ذذٍ مشذذل مْذذدأ ًمذذ   ىمذذًنوا اًمّذذْْ ٍ وم

ي   ذذذو  ذذذو ، وىمذذذًنوا قمذذذد  اًمتثذذذًىما ، واؾمذذذتاًًمٍ اًمتّةّذذذل ذااو ويذذذٍ وأّا اًم ذذذ

                                           
   -2009ن  اًمشًًمشٍ اًمقْ ٍ ، ًمةمقْوقمًت اًمت ًري دار ، 356 ص ومةّستثً –حممد سمًىمر اًمصدر  (1)
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ؾمذذ ل اًمس ؾمذذسٍ وىمذذًنوا اًمّذذْْ ٍ ، ويمذذل  ذذ ه اًمقطذذًيً همذذػم دمريْ ذذٍ مذذن أضمذذل  ذذ ا 

ًً سممادوديذذذٍ نتذذذًئِ اًمت رسمذذذٍ وقمذذذد  اموذذذًا اًمت مذذذ م وىمذذذرروا أا  ىمذذذديام وطمذذذديش

مذذن  ذذ ا اعمذذهز  يومذذن سمقذذًنوا اًمّذذْْ ٍ وم ذذو اًمذذ ي يطذذسي قمذذغم اًمت ذذًرب اخلذذروج 

اعماذذدودة م ذذام يمشذذرت دذذسٍ اًم مذذو  و ذذ ا ي ثذذي أا ىمذذًنوا اًمّذذْْ ٍ همذذػم دمريْذذي 

وإٓ ًموذذًا  ذذو أظمذذر همذذػم ىمًسمذذل ًمةت مذذ م ومذذىا اًمت رسمذذٍ م ذذام يمًنذذَ ومةذذن دمذذرى قمذذغم 

 يمل يمًا ومً  و يمًئن وؾم ووا -
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 : ختامًا

يذذذٍ قمذذذغم  أّا اًم ةذذذم ، وطمذذذده ومقذذذ  ، ٓ  يذذذذ ًمذذذه وٓ اًمثنقمذذذٍ اًم ةمور ذشمصذذذ

ر يمذذل ت  ، وشمغسذذل، صممذذٍ سمث ذذٍ م روم ذذٍ ات ذذٍ ٓ ي مذذل سمذذدوّنً ، و ذت  ؾمذذواه يسّذذ

ٓ  تةذذف مّذذهًمٍ اًموضمذذود ا اذذي قمذذن اًم ةذذم ذم اسمتثًئذذه قمذذغم سمذذدف ًت ،  انوًر ذذً ٓ 

-  ًً  يسع إمم إنوًر وضمود اهلل وطمٌّ سمل إمم إنوًر اًم ةم أيط

ع وؾمذذ ةٍ يعذذ   ذذً اًم ذذًع إمم ؾمذذم ته وم ثتذذه أا يٍمذذح سموذذل ضمذذرأة أٍ "

ريح أا اًم ةذذذم ي ذذذري أو ذوظمًدذذذٍ قمثذذذدمً ٓ يوذذذوا  ثذذذًك مذذذً يتقةذذذٌ  ذذذ ا اًمتصذذذ

ًً إضمًسمذذًت يمذذل إؾمذذفةٍ اًمتذذي شمّذذتا  أا شمّذذهإ ، وأا إؾمذذفةٍ اًمتذذي ٓ  ؾمذذ  ري ىمريْذذ

ؾمذذذوى  شم ذذذؽمي سمً ضمًسمذذذٍ اًم ةم ذذذٍ إمذذذً ًم ّذذذَ أؾمذذذفةٍ أو أؾمذذذفةٍ زائسذذذٍ ٓ يقرطم ذذذً

اًمّذذ ج وٓ  ذذًوإ ا ضمًسمذذٍ قمث ذذً ؾمذذوى اًمْة ذذً  ---حمدوديذذٍ اًم ةذذم شمتطذذح ذم قم ذذنه 

آومم وآظمذذػمة مشذذل ن  سمًٕؿمذذ ً قمذذن اضمًسمذذٍ آؾمذذفةٍ اًمْدائ ذذٍ اًمقسوًم ذذٍ اًمتذذي شمت ةذذ  

يقذذوإ سم ذذؽم  " يم ذذف سمذذدأ يمذذل ت  ؟ مذذً اًمغذذرض مذذن وضمودنذذً ؟ مذذً مغذذنى اع ذذًة

  -(1)غم ضمًئنة نوسمل ذم اًمقٌ ( اعًئن قم1987سمراين مدّور)شموذم ؾمثٍ ن 

                                           
 - 118و  101و  82و  73و  70وم ام ه    ا آىمتًْس ومً ؾمْقه ،  يراضمي يمتًب ن  اًم ةم ووضمود اهلل ، ضموا ًم ثويم  ،  ص (1)
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 دائاًم ، يقف اًمدين امم ضمًنٌ اًمسقر - ضمورج  رسمرت

 ٍّ يمل م  نة يقو   ً ا نًّا ، إيامنه اعمقة  سمًهلل - رامً يمري ثً 

 

 ٍَ أا شُمْثى سمًًمرمل مديثٍ ذم ااوا  أؾم ل من أا شموًّمف قمغم أؾمًٍس صمًسم

ًٍ ٓ شم تقد سمًهلل - وشمثٌّ ًمْةوشمًرخ -  مجًقم
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(6) 

 

 أصل الذيً: ٍل ٍو الشعور بالتبعية ؟!

 ـ امليظوز املازنشي للديً : الديً أفيوٌ الشعوب ـ

يمغذذذػمه يتوذذذوا  ذذذ ا اًمسصذذذل مذذذن حمذذذورين رئ ّذذذلم ، يتطذذذمن إوإ قمذذذرض 

اًمرؤيذذٍ اعمثًوم ذذٍ ًموطم ًن ذذٍ اًمذذدين وإا تذذه ، ومذذ ام يؽميمذذن اًمشذذًه قمذذغم اة ة ذذً ونقذذد ً ، 

طمواذذً  ذذ ا اًمسصذذل ًمةس ةّذذوي وا ضمتامقمذذي إعمذذًه  وشم ذذود اًمسرَذذ ٍ اًمتذذي يذذدور

اعم ذذذذروي سمشوريتذذذذه وشمهؾم ّذذذذه عذذذذريمتلم مجذذذذً ػميتن ن آؿمذذذذؽمايم ٍ اًمديمقراـم ذذذذٍ ، 

 ( ، مذذذن أؿمذذذ ر أقمامًمذذذه 1883واًم ذذذ وقم ٍ اًمشوريذذذٍ ، يمذذذًرإ مذذذًريم  )شمذذذوذم ؾمذذذثٍ ن

 يمتًسمه ن رأس اعمًإ -

 أذ قمرض اًمثقد اعمًريمع ًمةدين ن

 ذم صم ث نقًط ن ويقي اًمو   ذم   ا اعماور

 أوًٓ ن ضم ور اًمثقد اعمًريمع ًمةدين ن
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ًً ؾمذذثرى أّا اًمثقذذد اعمًريمّذذ ي ًمةذذدين مذذن طم ذذُ  ذذو يذذوضمن ذم مقذذًًمتلم ن ذٓطمقذذ

 اًمدين أوم وا اًم  وب ، وإظمرى ن اًمدين أؾمت ب ، ووم ام يكم أدواام ن

شم ذذود مقوًمذذٍ ن اًمذذدين أوم ذذوا اًم ذذ وب ًمصذذًطمٌ أوإ قممذذل إعذذًدي  يذذح 

ي ذي إدذذوإ إعمًن ذذٍ سمذذوإ ذومذذٍ آورسم ذذٍ ) ن ذذً  اًمقْ  ذذٍ ( ًمةسرنّذذذم شمذذًري  اًمشقً

ؾمذذذثٍ  1789 ثذذذري شمذذذػمي ديذذذؽميا اعم ذذذروي سمذذذذًًمًْروا  وًمْذذذًخ ن )شمذذذوذم ؾمذذذثٍن 

ن ذذذوشمن اعمةاذذذدين( وقمذذذري يمتًسمذذذه سمذذذذ -يمذذذًا يةقذذذٌ سمذذذذ)  انذذذدٓع اًمشذذذورة اًمسرنّذذذ ٍ (

 أن  ل اعمةاد( -)

اًمذذذدين خمذذذدرًا ، ومسذذذي ًمقذذذد ؾمذذذْ  اًمْذذذًروا  وًمْذذذًخ يمذذذًرإ مذذذًريم  ذم اقمتْذذذًر 

   دذذدر قمذذن  ذذ ا اًمذذ ي أـمةذذ  قمة ذذه سم طذذ م م مذذل ا عذذًد يمتذذًب 1761قمذذً  

ًً دي  وًمْذذًخ، وًموثذذه نّذذٌ ذم دذذذا سٍ  "اعمّذذ ا ٍ ذم ظمقذذر"قمثوانذذه  يمتْذذه أؾمًؾمذذ

اًم ثذذذواا إمم سموٓن  ذذذه اًمراطمذذذل- وسمّذذذٌْ سم ذذذي  ذذذ ا اًموتذذذًب اُتذذذم وودذذذم سمًًم ذذذًر 

ن اًمنمذذاقم ٍ عمذذدة :ذذ  ؾمذذثلم- أطمذذد اًمًْقمذذٍ ادذذًئةلم وقموىمذذٌ سمًًمت ذذديف ذم اًمّذذس

 وًمقي مشل   ا ادنا  عمدة شمّي ؾمثلم هم   اؿمؽمى   ا اًموتًب ًم ْ  ه صمًن ٍ- 

ًً مْذذً ًا قمذذغم اًمتاذذًًمف سمذذلم اًموث ّذذٍ واًمدوًمذذٍ يمذذام إنذذه  ويمذذًا اًموتذذًب   ومذذ

ًً ودذذف مذذًريم  ًمةديًنذذٍ سمهّنذذً  إا اًمديًنذذٍ  ذذي " "أوم ذذوا اًم ذذ وب"اؾمذذتْ  طمقذذ

 (1)"ومن  دير اًمثًس سمًعامؾمٍ 

ًً اًمذذدين  اقمتْذذًروأّمذذً  وموًنذذَ شمذذهصمر مذذًريم  سمذذ را  اًمس ةّذذوي إعمذذًه  اؾمذذت سم

                                           
 ، مصدر ؾمًسم    - 137ص 38ىمصٍ اعطًرة ج  ,ِوإ ديوَرانَ (1) 
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 ( ، ويمذذذًا اًمذذذرأي قمثذذذده أّا ن اًم ذذذ ور سمًًمتْ  ذذذٍ 1872)شمذذذوذم ن  ًمذذذودوم ِ وم ورسمذذذًخ

 ذذو مصذذدر اًمذذدين وًموذذن موَذذوع  ذذ ه اًمتْ  ذذٍ أي اًمتذذي يوذذوا وي ذذ ر آنّذذًا 

 ذذي اعموَذذوع إدذذكم  سمتْ  تذذه اذذً  ذذي ذم إدذذل ًم ّذذَ إٓ اًمقْ  ذذٍ ، ومًًمقْ  ذذٍ

إوإ ًمةذذدين يمذذام يذذؼم ن قمذذغم ذًمذذذ شمذذًري  يمذذل اًمذذديًنًت وإمذذم سمدرضمذذٍ يمًوم ذذٍ  

اًمتهيم ذذد سمذذهّا اًمذذدين ومقذذري وـمْ  ذذي سمًًمثّذذٍْ ًمإلنّذذًا شمهيم ذذد زائذذف إذا يمذذًا اًمذذدين 

ًً ؾمذذوى  ذذ ا  ًً إذا يمذذًا اًمذذدين ٓ ي تذذؼم ؿمذذ ف يتقذذًسم  مذذي اًمتهًم ذذه ًموثذذه دذذا ح هًمذذ

 -(1)اًم  ور سمًًمتْ  ٍ 

ومرويذذذد قمذذذن اًمذذذدين أيت واَذذذح قمذذذغم مث ذذذور اًماذذذ ا اًمذذذرأي أصمذذذره  ويمذذذًا

 ًً ، يمذذذام أّنذذه مشذذذل سمذذ رة ؿمذذذ رة نقذذد اًمذذذدين اعمًريمّذذ ٍ ، وادذذذل مذذًريم  مذذذن ٓطمقذذ

طم ذذذذُ أنت ذذذذى وم ورسمذذذذًخ ورأى أّا سمذذذذ ور اًمذذذذدين إومم شمرضمذذذذي ًمذذذذ ًمذ اًم ذذذذ ور 

ًم ؾمذذذت ب وآهمذذذؽماب قمذذذن اًمذذذ ات مذذذً   ذذذه أرَذذذ ٍ ظمصذذذٍْ ّٕا هةذذذ   ذذذٍ وْ سمًًمت

ا إاذذذذه ومًؾمذذذذتغةَ اًمقْقذذذذٍ اًمؼمضموازيذذذذٍ اًمغث ذذذذٍ واعًيممذذذذٍ  ذذذذ ا اًم ذذذذ ور ا نّذذذذً

ومّذذذًقمد ً اًمذذذدين ذم اًمّذذذ قرة قمذذذغم اًمسقذذذرا  )=سُمُروًم تًريذذذً( ًمتّذذذت ْد م سمذذذه ، مذذذن 

طم ذذُ أّا اًمذذدين يثقذذوي قمذذغم قمثذذً  وقمقًئذذد شمذذ يمي ذًمذذذ يمذذً ياما سمذذًًم و  أظمذذر 

واًمصذذؼم قمذذغم  قذذدروضم ذذل إدذذًًمٍ اذذً مقًسمذذل اعذذ  مذذن ىم مذذٍ اًمذذدن ً واًمقطذذً  واًم

 -اًمثوائٌ ومً أؿمْه

 

                                           
   -1991، شمرمجٍ ن أرد قمْد اعة م قمق ٍ ، اعموؾمٍّ ادًم  ٍ ًمةدراؾمًت ، اًمقْ ٍ إومم ن  41أدل اًمدين ص ,وم ورسمًخ  (1)
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 ًً  ن اًمث  اعمًريمع ذم نقد اًمديننصمًن 

يقذذذوإ مذذذًريم ن  إّا أؾمذذذًس اًمثقذذذد اًمذذذ  ديثذذذين ا نّذذذًا  ذذذو اًمذذذ ي يصذذذثي 

 اًمدين، وًم   اًمدين  و اًم ي يصثي ا نًّا- 

إّا اًمذذدين ذم اًمواىمذذي ،  ذذو وقمذذي اًمذذ ات وشمقذذدير اًمذذ ات ًمذذدى ا نّذذًا اًمذذ ي 

، أو أَذذًقم ً مذذن ضمديذذد ، ًموذذن ا نّذذًا ًمذذ   يمًئثذذً  ذذرداع ي شذذر سم ذذد قمذذغم ذاشمذذه ، 

 ذم موًا مً ظمًرج اًم ًع - امً ضمًصم

ا نّذذذًا  ذذذو قمذذذًع ا نّذذذًا ، اًمدوًمذذذٍ ، اعم تمذذذي ، و ذذذ ه اًمدوًمذذذٍ و ذذذ ا 

 اعم تمي يثت ًا اًمدين، اًموقمي اعمقةوب ًمة ًع ّّٕنام سمًًم ات قمًع مقةوب -

ته اعموؾمذذذوقم ٍ، مثققذذذه ذم اًمذذذدين  ذذذو اًمث ريذذذٍ اًم ًمذذذٍ اذذذ ا اًم ذذذًع ، ظم دذذذ

دذذذ غته اًم ذذذ ْ ٍ، مثذذذًط  ومذذذه اًمروطمذذذي، رًؾمذذذته، ضمذذذناؤه إظم ىمذذذي، شمومةتذذذه 

اعم  ْذذٍ، أؾمذذًس قمنائذذه وشمؼميذذره اًم ذذًمل ، إّنذذه اًمتاق ذذ  اخل ذذًزم ًمو ثونذذٍ ا نّذذًا، إذ 

 ًم   ًمو ثونٍ ا نًّا واىمي طمق قي- 

 إذا اًمثطذذًإ َذذد اًمذذدين  ذذو سمصذذورة همذذػم مْذذً ة، نطذذًإ َذذد ذاك اًم ذذًع

 اًم ي ي ول اًمدين قمْػمه اًمروطمي - 

إّا اًم ذذقً  اًمذذديثي  ذذو شم ْذذػم قمذذن اًم ذذقً  اًمذذواىم ي، و ذذو مذذن ضم ذذٍ أظمذذرى، 

ٌَ ًمذذه، يمذذام انذذه  ٌُ قمذذًع ٓ ىمةذذ اطمت ذذًج قمة ذذه ، اًمذذدين زومذذػم اعموةذذو  اعمطذذَقَ د، ىمةذذ
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 روح  وط اضمتامقم ٍ ٓ روَح وم  ً: إنه  أوم وا اًم  ٌ -

اًمومه ذذذٍ، ي ثذذذي اعمقًًمْذذذٍ سمّذذذ ًدشمه إا إًمغذذذً  اًمذذذدين، سمصذذذسته ؾمذذذ ًدة اًم ذذذ ٌ 

اًمس ة ذذذٍ ، ومقًًمْذذذٍ اًم ذذذ ٌ سمذذذًًمتوكم قمذذذن إو ذذذً  طمذذذوإ وَذذذ ه، ي ثذذذي مقًًمْتذذذه 

سمذذذًًمتوكم قمذذذن وَذذذي ذم طمًضمذذذٍ إمم أو ذذذً  ، ومثقذذذد اًمذذذدين  ذذذو إذا ، اًمثقذذذد ادث ثذذذي 

 ًموادي اًمدموع اًم ي يوًمف اًمدين  ًًمٍ ًمه -

غق  ذذً، ٓ ًموذذي ًمقذذد نذذنع اًمثقذذد قمذذن إدذذسًد اًمن ذذور اًمومه ذذٍ اًمتذذي يمًنذذَ شم

 ّمذذل ا نّذذًَا أدذذسًدا همذذػم منظمرومذذٍ، موئّذذٍ، سمذذل ًم ذذتوغم قمذذن إدذذسًد ويققذذف 

 اًمن رة اعّ ٍ 

إّا نقذذذد اًمذذذدين  قذذذم أو ذذذً  ا نّذذذًا، طمتذذذى يسّوذذذر، يث ذذذ ، يصذذذثي واىم ذذذه 

سمصذذسته إنّذذًنً  ةذذ  مذذن إو ذذً  وسمةذذ  ؾمذذّن اًمرؿمذذد، ًموذذي يذذدور طمذذوإ نسّذذه، أي 

ؾمذذوى اًم ذذم  اًمومه ذذٍ اًمتذذي شمذذدور طمذذوإ  طمذذوإ ؿممّذذه اعق ق ذذٍ- ومًًمذذدين ًمذذ   

 ا نًّا مًدا  ا نًّا ٓ يدور طموإ نسّه -

إّا م مذذذذٍ اًمتذذذذًري ، إذا، سم ذذذذد زواإ قمذذذذًع مذذذذً ورا  اعق قذذذذٍ  ذذذذي أا يقذذذذ م 

طمق قذذذٍ  ذذذ ا اًم ذذذًع- شمةذذذذ  ذذذي، سمًًمدرضمذذذٍ إومم، م مذذذٍ اًمسةّذذذسٍ، اًمتذذذي  ذذذد  

ًمذذ ايت ًمإلنّذذًا، اًمتذذًري  وذًمذذذ سم ذذد أا جيذذري ومطذذح اًم ذذول اعمقذذدس ًم ؾمذذت ب ا

ويثذذنع اًمقثذذذًع قمذذن آؾمذذذت ب اًمذذ ايت ذم أؿمذذذوًًمه همذذػم اعمقدؾمذذذٍ ، وسمذذ ًمذ يتاذذذوإ 

نقذذد اًمّذذام  إمم نقذذد إرض، نقذذد اًمذذدين إمم نقذذد اعقذذو ، ونقذذد اًم  ذذوت إمم نقذذد 
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 (1)اًمّ ًؾمٍ  

ًًن اة ل اًمثقد اعمًريمع ًمةدينن  صمًًمش

ًً ًم ًً زائسذذ ة ذذًع يموّنذذً شم ذذػم ًمرؤيذذٍ ًمذذو دمًوزنذذً اًمثقذذًش ومذذ ام اذا يمذذًا اًمذذدين وقم ذذ

ومةّذذس ٍ ذات ننقمذذٍ مًديذذٍ ، شمقًسمذذل اًمرؤيذذٍ ا ا ذذٍ ، ومذذىّا نقذذد مذذًريم  ًمةذذدين سم ذذول 

 مًْ  وسماٌّ اًمث  أقم ه يتةو  ذم نققتلم ن

ذذذذ اًمذذذدين اؾمذذذت ب ، وماذذذلم شموَذذذي اعمّذذذووًم ٍ قمذذذغم ا ًمذذذه قمثذذذد ً يصذذذثي 1

ا نّذذًا ، إنذذه قمذذغم اًمثقذذ ا رذذً يقوًمذذه اًمذذدين ن اهلل ظمةذذ   "ا ًمذذه "آنّذذًا ديثذذه 

 شمهو ًت إنًّا موْوت -

صممذذذٍ اقمذذذت إ روطمذذذي يراومذذذ   " ذذذ ا اعمث ذذذور إطمذذذًدي يغسذذذل ذم اعمقًسمذذذل أّا 

قممة ذذذذٍ اذذذذديُ وقمٍمذذذذنٍ اًم ذذذذًع ، إّنذذذذه مذذذذرض أدذذذذْاثً نقةذذذذ  قمة ذذذذه إؾمذذذذم ) 

قمذذذن اًمذذذ ات ( --يرشموذذذن قمذذذغم أّا اًمتاذذذديُ واًم ٍمذذذنٍ  آهمذذذؽمابا نّذذذ ب أو 

ًً ٓ ن طمذذىل وم ذذه أيذذٍ ظمصذذًئ  إنّذذًن ٍ ن مشذذل ادذذامإ واًمْ ذذًقمٍ  يسرَذذًا قمة ثذذً قمًعمذذ

ًً أا  ذذ ه إمذذور ًم ّذذَ  واعذذٌ واًمورا  ذذٍ واًمرهمْذذٍ وا ؿمذذًْع --ع يذذّدع أطمذذٌد ـمْ ذذ

إمذذذر أّا اًمرؤيذذذٍ  مذذذً ذمضمذذذن ًا مذذذن اعقذذذًئ  اًموضموديذذذٍ ًمةا ذذذًة ا نّذذذًن ٍ ، يمذذذل 

 اًم ةم ذذٍ ًمةوذذوا دم ذذل مذذن همذذػم اعمنمذذوع اًمذذتوةم قمذذغم مشذذل  ذذ ه إمذذور قمذذغم أّّنذذً )

                                           
 طموإن ) يمتًب ذم وأيطًً  ورد ،   1986ن  ؾمثٍ – ادمل مث ورات ، 3ص ،    ل قمثد اعقو  ومةّسٍ نقد ذم إؾم ً  –يمًرإ مًريم   (1)

ن  اًمشًن ٍ واًمقْ ٍ ،  1974ن  إومم اًمقْ ٍ  ، ًمْثًا –ن يًؾملم اعًومىل ، ـمْي ن دار اًمقة  ٍ ، سمػموت  سمؽممجٍ ، وأن ة  عمًريم (  اًمدين

 - اًم ها   ا ذم رؤيته شمقور وشمًسمي ، اًمدين طموإ اعمًريمع اًمسور  نصوص مجي أّنه طم ُ من مرضم ًً  ي د اًموتًب و  ا ،   1981
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طمقذذًئ  موَذذوقم ٍ ( ذم اًم ذذًع سمذذل شمسذذرض قمة ثذذً أا ن ذذّري مشذذل  ذذ ه اًمتق ذذ امت أو 

اًمت ذذًرب اًم ًـمس ذذٍ سمهّّنذذً  ذذّرد شمصذذورات ذاشم ذذٍ )همذذػم موَذذوقم ٍ( نًسم ذذٍ مذذن داظمذذل 

 -(1)يقوإ قمًع آضمتامع ن مًنسرد ؾمتًنكم  "ا نًّا 

قمذذن شم ًؾمذذٍ واىم  ذذٍ واطمت ذذًج وأوم ذذوا ، ومذذً اًمقذذوانلم  ذذذ اًمذذدين و ذذم م ذذؼم2

وإظمذذذ   واًمذذذدين ذم ن ذذذره ؾمذذذوى أو ذذذً  سمرضموازيذذذٍ شمتوسذذذى ورائ ذذذً مصذذذًًمح 

 -(2)يمشػمة ، يمام ن  ذم اًمْ ًا اًم  وقمي

 ًً وؾمذذذ ةٍ ًمةاوذذذً  وآهمث ذذذً  ًمةتّذذذة  قمذذذغم اًمسقذذذرا   ٕنذذذهرآه مذذذًريم  أوم ونذذذ

وشمصذذْػم م طمتذذى ٓ يشذذوروا ومذذن صمذذّم ومىزاًمتذذه واضمْذذٍ يمنمذذط ًمتاق ذذ  اًمشذذورة  ّنذذً  

أّا  ذذذ ا اًمذذذتوة  ٓ يذذذتّم قمذذذؼم إزاًمذذذٍ اًمذذذدين وإنذذذام سمىّنذذذً  ضمذذذور اًمرأؾمذذذامًم ٍ ، قمذذذغم 

وسموةمذذذٍ أوَذذذح ن إّنذذذً   "اًمذذذو م  "اًموَذذذي اًمذذذ ي ومذذذرض قمذذذغم ا نّذذذًا ذًمذذذذ 

اًموَذذي اعماتذذًج إمم أو ذذً   "اًمذذتوة  مذذن  و "إوم ذذوا"إؾمذذًْب اًمتذذي أنت ذذَ 

ًً ومذذ  فذذدي  ثذذً إمم إزاًمذذٍ إوم ذذوا وإنذذام إّنذذً  إع اًمذذ ي  نذذ " ً يمذذام ىمذذًإ  ذذو آنسذذ

 ناتًج م ه ٕوم وا يّوثه -

ري سماّذذذٌ اعمًريمّذذذ ٍ  قمْذذذًرة قمذذذن فمةذذذم طمًدذذذل مذذذن ذوإذا ومًًمتذذذهري  اًمْ ذذذ

 اع سمذذذلم ـمْقتذذذلم مذذذث ام ٓ همذذذػم يتذذذهًمف اعم تمذذذي ن طمًيممذذذٍ مّذذذتقةٍ فمًعمذذذٍ سمس ذذذل 

                                           
 ٍ ن ؾم د رؾمتم ، دار ادّور اًمشقًوم ٍ -شمرمج ، 14ص ؟ رورة اًمدين عمًذا – وؾمتن ؾمم ُ  (1)

 قمغم مًريمع سمقًموس وقمة  إعمًن ٍ قمن وىمًرنه شمرمجه ، 92ص(  منورة همػم شمرمجٍ أوإ ذم – اًم  وقمي اًمْ ًان )   ان ةن –مًريم   (2)

 -  2015ن  إومم اًمقْ ٍ ، ادمل مث ورات ، إظمِ اًم س فن  يمةامشمه
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امت يم ذذً واوم ذذً سموؾمذذًئل ا نتذذًج ، وأظمذذرى قمًمةذذٍ يمًدطمذذٍ مّذذَتَغّةٍ م ةومذذٍ ، 

اعمّذذ ا ٍ ( شمؼميذذر  ذذ ا آؾمذذتغ إ قمذذؼم شمصذذْػم  –وىمذذد يمذذًا دور اًمذذدين )اًم  وديذذٍ 

اًمقْقذذذٍ اًم ًمةذذذٍ قمذذذغم حمثت ذذذً وًمذذذوٓ  ذذذ ه اخلدي ذذذٍ اًمتذذذي يامرؾمذذذ ً اًمذذذدين وشمذذذديم 

وشمرؾمذذ   ذذ ا ا ؾمذذتغ إ  ٕومذذًىموا وانتْ ذذوا قمذذغم اع ذذف واًم ةذذم وصمذذًروا وهمذذػّموا 

 واىم  م -

 أفيوٌ ولهً !

ه سمقريقذذذٍ اًمذذذدين وسمصذذذورة أد  وم مذذذه وشمّذذذويق اقمتْذذذًروٓ يّذذذًورنً ؿمذذذذ أّا 

مذذذذً ىمذذذذد يوذذذذوا طمذذذذًضمنًا أمذذذذً  صمذذذذورة اعمطذذذذق دين واعم ةذذذذوملم أمذذذذً  اًم ةمذذذذٍ ، 

سموصذذوص ا ؾمذذ   يثقْذذ  ذًمذذذ قمذذغم سم ذذا آدمً ذذًت داظمةذذه اًمتذذي شمذذرى طمرمذذٍ 

اخلذذروج قمذذغم اًمّذذةقًا وًمذذو ضمةذذد فم ذذرك أو أظمذذ  مًًمذذذ ، سم ذذد أّّنذذً شمْقذذى ؿمذذًذة 

ًً هًًمس ذذً م  ذذم اعمّذذةملم ذم اًم ذذًع ، وصمذذورات اًمرسم ذذي اًم ذذريب شم ذذ د ، وذم  اؾمذذ م 

ًً ، انوذذرط إؾمذذ م وا مذذن أدذذاًب مقوًمذذٍ ن ا ؾمذذ   يقذذود اع ذذًة ،  اًم ذذرا  طمًًم ذذ

اًم ذذ وب ، ذم اًمّذذ ًىملم  ذذوٓ   أوم ذذواواذذًًمسوا مذذي مذذن أدذذاًب مقوًمذذٍ ن اًمذذدين 

أومذذذراد ،  ٓ ي ذذذؼّموا سمًًمِذذذورة قمذذذن اعمث ذذذور اًمذذذ ي يتْ ونذذذه ، وسمذذذًب ا قمذذذؽماض 

يمشر مذذن وضمذذه ، مذذن صمذذّم إ ذذّم  ثذذً شمذذرك اًمذذدين قمةذذ  م وآؾمت ذذ ًد  ذذم مستذذوح وسمذذه

ي ذذؼّم قمذذن رؤيتذذه ذم  ذذ ا اخلصذذوص ، اًمذذدين اًمذذ ي ّ ع ًمةم ةذذو  اد ذذر سمًًمّذذو  ن 

ٌا اهلُل ذذ
ِٓت َمذذْن فُمةِذذمَ  َٓ ُ ِ  ِمذذَن اًْمَقذذْوِإ إِ

ِ
ذذو  ّا [ ، يم ذذف 148]اًمثّذذً  ن  اْدَْ ذذَر سمًًِم

ًً ًمة ًً وطمذذًضمنًا قمذذن اًمشذذورة اق قذذ  داًمذذٍ ؟! و ذذو ي تذذؼم اًم ذذدإ يموذذن اقمتْذذًره أوم ونذذ

َْ  ثَذذًِت َوَأْنَنًْمثَذذً َمَ ُ ذذُم اًْموَِتذذًَب َواعمِْ ذذَناَا ًمَِ ُقذذوَ  اًمثِتذذًُس همًيتذذه ن  ًَمَقذذْد َأْرؾَمذذْةثًَ ُرؾُمذذَةثًَ سمًًِْم
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 ِ ّْ  [ وًموٓ ظم  ٍ اًمتقويل ٕومطثً أيمشر -25]اعديد ن  سمًًِْمِق

ؾمذذذ   ي ذذذْه  ذذذ ا آقمذذذؽماي قمذذذن شمةوذذذم اعمذذذ ا ٌ اعمثطذذذويٍ اذذذَ م ةذذذٍ ا 

اقمذذذذؽماي ذًمذذذذذ إؾمذذذذقف اًمذذذذؼمازيكم) دو    ةذذذذدر ( قمذذذذن اعمّذذذذ ا ٍ ن يثْغذذذذي 

 ًً ا قمذذذؽماي سمهنثذذذً سمقريقذذذٍ مذذذً أقمق ثذذذً اعذذذ  عمذذذًريم  سمتقذذذديمثً ًمةم ةذذذوملم أوم ونذذذ

ًمة ذذذ ٌ دوا أا ناذذذًيمم أؾمذذذ ومثً مذذذن اعمقًرنذذذٍ واًمو ثذذذٍ ، قمة ثذذذً أا ن ذذذؽمي سمهنثذذذً 

ًً سم ًً مذذذً زًمثذذذً ( م تمذذذلم يمة ذذذ ًً يمثذذذً )وضمنئ ذذذ ًعسذذذًظ قمذذذغم اًمّذذذةقٍ واًمث ذذذً  قممومذذذ

آضمتامقمذذي وسمهنثذذً قم ننذذً قمذذن ايمت ذذًي أا مذذً يذذدقمى زقمذذام سمذذذ اًمث ذذً  آضمتامقمذذي 

واًمذذ ي ي ث ذذه  ذذ ا آقمذذؽماي  ذذو  (1)اًمقذذًئم ، يمذذًا اديذذدًا ومذذوُ اضمتامقم ذذٍ ىمًئمذذٍ

دذذاٍ مقوًمذذٍ ن اًمذذدين أوم ذذوا اًم ذذ وب ، سمم طم ذذٍ اًمّذذ ً  واًم ذذري اًمتذذهرهي ، 

مذذن سم ذذا اًمثًْشمذذًت واديذذدًا  مذذهظموذة ذذوا مذذًدة خمذذدرة إوموًموذذن مذذً إوم ذذوا ؟! 

اخل ذذذذوًش يصذذذذثي مثذذذذه ااػمويذذذذلم ، شمّذذذذتود  ًمةتوذذذذدير واًمتوس ذذذذف مذذذذن إع 

!قمثدئذذذٍ  شمصذذذح اعمقوًمذذذٍ ذم طمذذذًإ شمذذذّم شمقويذذذي اًمذذذدين خلدمذذذٍ اًمقْقذذذًت اعمتّذذذةقٍ 

ة َٓذذذق ًد اًمسقذذذرا  واعماذذذروملم وشمصذذذْػم م ، و طمذذذًإ اواًم ًعمذذذٍ واؾمذذذتود  يمذذذهد

 ! اًمواىمي اعموَوقميقمد  وضمود إًمه ذم

ضمذذً ت مذذن اعم تمذذي واًمتذذًري  ًمتقذذود  "وقمثذذد ً ٓ َذذػم ذم اًمقذذوإ ن إا اعمًريمّذذ ٍ 

 ًً ًً ضمديذذدًا و تم ذذ مذذن ضمديذذد وشمس ذذل ذم  ذذ ا اعم تمذذي واًمتذذًري  يمذذي شمصذذثي شمًرهذذ

ضمديذذذدًا، ع شمذذذهت مذذذن اًمّذذذام ، ًمذذذ ًمذ وم ذذذي ٓ شمةتسذذذَ إًم  ذذذً إٓ سمقذذذدر مذذذً شمة ذذذم 

                                           
 - ؾمًسم  مصدر – 45 ًما ن  92اًمْ ًا اًم  وقمي ، ص  (1)
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اعمًريمّذذذذ ٍ ديث ذذذذٍ، م ريمذذذذٍ سمذذذذلم اعمذذذذومثلم ا نّذذذذًا قمذذذذن اًمشذذذذورة ًم ّذذذذَ م ريمذذذذٍ 

واعمةاذذذدين، ًموث ذذذً م ريمذذذٍ ـمْق ذذذٍ سمذذذلم مذذذن يمةذذذذ ومذذذن ٓ يمةذذذذ، م ريمذذذٍ سمذذذلم 

 -(1)اًمؼموًم تًريً واًمرأؾمامًم ٍ، ٓ سملم إنً وا ًمه أو اًمس ةّوي ورضمل اًمدين

ًموذذن مذذًذا ًمذذو يمذذًا إوم ذذوا ىمذذد اؾمذذت مل ًمة ذذ ج مذذن مذذرض طمق قذذي دا ذذم 

قمثذذد ً ؾمذذتووا ؾمذذتثقوي اعمقوًمذذٍ قمذذغم شمهيم ذذد أّا اًمذذدين ا نّذذًا وأؿمذذسًه وم ذذً  ؟! 

ومذذذًٕمر مر ذذذوا سمذذذوقمي اعمتذذذديثلم مذذذن اا شمّذذذتغل اًمقْقذذذًت قمذذذ ج مذذذن مذذذرض ! 

اًمغث ذذذٍ واعوذذذً  اًمذذذدين ًمتوذذذدير م ، وسموةمذذذٍ أظمذذذرى ن مذذذي وضمذذذود ا ًمذذذه اًم ذذذًدإ 

ًً ، وا يذذاما سماريذذٍ ا نّذذًا وىمدرشمذذه قمذذغم اًمتغ ذذػم ، ؾمذذتووا إوم ون ذذٍ مثقْقذذٍ  واىم ذذ

يمذذذل مذذذن اًمذذذدين واعمًريمّذذذ ٍ سمذذذوضم لم خمتةسذذذلم سمذذذًظمت ي وضم ذذذي اؾمذذذت امإ قمذذذغم 

ي وطمتم تذذه اعمًديذذٍ و وىمةْذذه ذإوم ذذوا ، اًمذذدين يم ذذ ج مذذن أوم ون ذذٍ ا عذذًد اعمًريمّذذ

رومًشمه طمذذذلم ذ ذذذٌ إمم أا ذعق قذذذٍ أّا ا نّذذذًا يمذذذًئن خمتذذذًر ٕوم ًًمذذذه  مسوذذذر ذم شمصذذذ

 ا سمقدرشمه قمغم اًمتغ ػم !اًمسور ٓطم  ومتهصمر سمًعمًدة وقمثد ً يسقد ا نًّا ا يام

 اة ل ونقد ن  ,ب ذ اعماور اًمشًه ن اعمث ور اعمًريمع ًمةدين 

إذا يمذذذًا اًمواىمذذذي اًمذذذديثي قمذذذغم  ذذذ ا اًمثاذذذو ومًعمًريمّذذذ ٍ حمقذذذٍ اذا ذم شمودذذذ س ً 

اًمذذدين سمذذًٕوم وا ، وإٓ ومذذام اًمذذ ي يموذذن ىموًمذذه قمذذن اعمًريمّذذ ٍ واعًًمذذٍ  ذذ ه ؟ ومذذ ام 

 ً  ن يكم أ ّم مً يمون ىموًمه ذم   ا اًمّ 

                                           
 -  واًمدين اعمًريمّ ٍن   يمتًب مقدمٍ –وم صل دراج  (1)
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ًً دمذذذًه ذذذذذ إّا ن ذذذرة اًمسوذذذر اعمًريمّذذذ1 ي شمةذذذذ وذم اًمّذذذ ً  اًمذذذ ي قمرَذذذثًه آنسذذذ

، إ اًموضمذذود اعموَذذوقمي واعق قذذي اذذاموضمذذود اهلل واًمذذدين سم ذذول قمذذً  ٓ شمذذدور طمذذو

ًً أو همذذػم طمق قذذي سمقذذدر مذذً شمريمذذن قمذذغم ا يذذاما  ومذذ  ُتذذتم سمذذام إذا يمذذًا وضمذذود اهلل طمق ق ذذ

سذذي وضمذذود ي قمذذن ا عذذًد اًمذذ ي يثذريمّذذسمذذه ، مذذن  ذذ ه اًمثًطم ذذٍ هتةذذف ا عذذًد اعمً

ي ٓ يت ذذذرض ًموضمذذذود اهلل مذذذن طم ذذذُ  ذذذو ، سمذذذل ًم  ىمذذذٍ ذ، ا عذذذًد اعمًريمّذذذإًمذذذه

 ا نًّا سمه ، شمةذ اًم  ىمٍ اًمتي يت ؿمى م  ً اًموضمود ا نًّه طمٌّ رؤيته -

وسموةمذذذٍ أوَذذذح ن إعذذذًد اعمًريمّذذذ ٍ سمم ثذذذى رومذذذا هلل أيمشذذذر رذذذً  ذذذو إنوذذذًر 

أيمشذذر مثذذه قمقذذكم ، ؾمذذٌْ  ذذ ا اًمذذروما أا ا نّذذًا ًموضمذذوده شم ذذًمم ، وموىمذذف إرادي 

ًمذذن جيذذد ذاشمذذه إٓ إذا  ذذغم قمذذن ا يذذاما سمىًمذذه  سمودذذسه و ذذٌم نذذًسمي مذذن خمذذًوي ا نّذذًا 

، يمذذام اذذًوإ شمقذذديم رؤيذذٍ وومةّذذسٍ أظم ىم ذذٍ شمذذداومي قمذذن اًمقذذ م اًمتذذي يّذذاق ً ا يذذاما 

ي شم ذذكم سمذذًهلل يمذذام شمذذرى اعمًريمّذذ ٍ ، ذم  ذذ ا اعمس ذذو  شم ذذؽمك اًمسةّذذسٍ اًموضموديذذٍ اًمتذذ

مذذذن ؿمذذذها اًموضمذذذود اًمسذذذردي ًمإلنّذذذًا وظم ًراشمذذذه وطمريتذذذه وشمذذذرى اًمذذذدين  ذذذد مذذذن 

طمريذذٍ ا نّذذًا مذذي مذذً  ذذي قمة ذذه اًموضموديذذٍ مذذن شمثذذًىما ؿمذذْه شمذذً  مذذي اعمًريمّذذ ٍ اًمتذذي 

شمذذ يٌ اًمسذذرد ذم اعم موقمذذٍ واعمصذذةاٍ اًم ًمذذٍ وم ذذل اؾمذذتقًقمَ  ًشمذذًا اًمرؤيتذذًا أا 

سمم ذذنإ قمذذن ا يذذاما سمذذًهلل ؟!  شمّذذتغث ً قمذذن اهلل وأا شموضمذذدا ا نّذذًا اًمذذ ي شمث ذذدانه

  ( ن   2013سمغذذرض ا ضمًسمذذٍ قمذذن  ذذ ا اًمّذذواإ يمتذذٌ يموؾمذذتي سمثذذدزم )شمذذوذم ؾمذذثٍ ن 

 يمتًب ن إًمه ا عًد اعم ً  ذ مًريم  ، ؾمًرشمر  -

ًً اَذذذقر ا عذذذًد اًم ذذذ وقمي يمغذذذػمه يْاذذذُ قمذذذن إًمذذذه سمذذذديل قمذذذن ا ًمذذذه  قممة ذذذ
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ةدوًمذذٍ مذذن إًمذذه يمذذام اًمذذ ي رومطذذه أظمذذ  أؾمذذامً  وقمثذذًوين أظمذذرى يمذذام مذذّر قمة ثذذً ، ٓسمذذد ًم

اًمذذ ين يثوذذروا وضمذذود مذذي  ٓ يموذذن اًمتّذذًمح قمذذغم ا ـمذذ  "يويمذذد ضمذذوا ًمذذوكن 

- ومًًموقمذذد واًم  ذذد واًمقّذذم ، مذذن طم ذذُ  ذذي رواسمذذ  اعم تمذذي اًمْنمذذي ًمذذ   اذذً "اهلل

ًً ٓ يّذذذتغثى قمذذن ا يذذذاما سمىًمذذه  " ىم مذذٍ سمًًمثّذذذٍْ ًمةمةاذذد ًً أيطذذ يمرىمًسمذذذٍ  ، واضمتامقم ذذذ

ًً ذم ا  ًً ذاشم ذذ أّا نّذذًا ، ومذذن ـمريذذف مذذً يثقذذل ذم  ذذ ا اًمّذذ ً  داظمة ذذٍ هةذذ  وازقمذذ

ىمذذدمً  اًمصذذ ث لم طمذذلم أرادوا اًم ذذ ا سمهمذذًا: سمثذذوا ؾمذذور اًمصذذلم اًم  ذذ م واقمتقذذدوا 

مذذن يّذذتق ي شمّذذةقه ًم ذذدة قمةذذوه وًموذذن ظمذذ إ اعمفذذٍ ؾمذذثٍ إومم سم ذذد  ٓ يوضمذذدسمهنذذه 

سمثذذً  اًمّذذور شم رَذذَ اًمصذذلم ًمةغذذنو صمذذ ث مذذرات  ورم يمذذل مذذرة ع شموذذن ضماًومذذل 

طمًضمذذٍ إمم اظمذذؽما  اًمّذذور أو شمّذذةقه سمذذل يمذذًنوا ذم يمذذل مذذرة يذذدوم وا  ذميذذٍ اًم ذذدو اًمؼم

ًمةاذذًرس اًمرؿمذذوة صمذذم يذذدظمةوا قمذذؼم اًمْذذًب ، ًمقذذد ان ذذغل اًمصذذ ث وا سمْثذذً  اًمّذذور 

 ونّوا سمثً  اعًرس! 

 8وذم شمةذذذ اًمدوًمذذٍ اًم ذذ وقم ٍ ذاُتذذً ، شم مذذل اعوومذذٍ اًمصذذ ث ٍ  مذذي واًم ذذو  

 ذذذؽميملم ذم وؾمذذذًئل اًمتوادذذذل  يمذذذًت قمذذذغم دمم ذذذي م ةومذذذًت قمذذذن اعمذذذواـمثلم اعم

 ذذدي شمق ذذ م م قمذذغم اؾمذذًس شمةذذذ اعم ةومذذًت وشموَذذي اذذم ىم مذذٍ رىمم ذذٍ يقّ مذذوا 

قمذذذغم أؾمًؾمذذذ ً ، و ذذذو اضمذذذرا  اظمت ذذذًري طمتذذذى أا ًموثذذذه وسم ذذذد ؾمذذذثتلم أي سماةذذذوإ 

 ؾم ووا اضمًْريً - 2020ؾمثٍ ن

مة ذذذوا  6مث ذذذَ اًمصذذذلم  2017وىمذذذد  قمذذذَ سمتقْ ذذذ  ذًمذذذذ ومسذذذي ؾمذذذثٍ ن 

  اًمق ذذًرات ، ومث ذذَ مة ذذوا ونصذذف مث ذذت م مذذن مذذواـمن مذذن اًمّذذسر قمذذن ـمريذذ
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اًمّذذسر قمذذؼم اًمققذذًر سمّذذٌْ اظمقذذً  اضمتامقم ذذٍ هذذَ م رومت ذذً قمذذؼم وؾمذذًئل اًمتوادذذل ، 

وسم ذذد  ذذ ا يمةذذه ن وسمٍمذذي اًمث ذذر قمذذام يؽمشمذذٌ مذذن نتذذًئِ واىم  ذذٍ قمذذغم ا يذذاما سمذذًهلل 

ن  ذذل شمذذوومر  ذذ ه ا ضمذذرا ات   نتّذذً إمذذن قمدمذذه ، ومةذذ    ذذ ا مذذورد سماشثذذً ، ًموذذن 

 ن شمةوم اًمرىمًسمٍ اًم اشم ٍ اًمتي شمتوًمد من ا ياما سمًًمه ؟! سمديً  قم

 َ ًع اًمق م سملم ظم ًًملم ن مًريمع ون ت وي !ذ 2

 ( اًمذذذ ي 1900ومريذذذدريذ ن ت ذذذه  )شمذذذوذم ن اًمس ةّذذذوي واًم ذذذًقمر إعمذذذًه 

قمذذري قمثذذه ىموًمذذه ن ًمقذذد مذذًت اهلل ،  ذم يمتًسمذذه  وذذ ا شموةذذم زرادؿمذذَ ، ذات اًموضمذذوه 

طذذمػم وومقذذداا م ثذذى اًمذذدين وؾمذذقوشمه قمذذغم اًمثذذًس واًمتسّذذػمات اعمت ذذددة يممذذوت اًم

وقمذذذد  دذذذ طم ته يمهؾمذذذذًٍس ًمةقذذذ م إظم ىم ذذذٍ ، ُأقم ذذذذٌ ن ت ذذذه سمدرضمذذذٍ يمْذذذذػمة 

 (، 1872سمًعطذذذذًرة ا همريق ذذذذٍ اًمو ؾمذذذذ و ٍ- وذم يمتًسمذذذذه إوإ مذذذذ  د اعمهؾمذذذذًة )

 ىمد  ن ريٍ صموريٍ قمن ـمْ  ٍ اعمهؾمًة واعطًرة ا همريق ٍ -

ًً يمتًسم ذذذه ن ورا  اخلذذذػم  وطمذذذًوإ  إقمذذذًدة شمق ذذذ م يمذذذل اًمقذذذ م ذم يمتْذذذه وظمصودذذذ

واًمنمذذذذذ، و أدذذذذذل إظمذذذذذ   ، رأى أا أدذذذذذوإ اًمقذذذذذ م إظم ىم ذذذذذٍ هتذذذذذد إمم أّا 

ومذذذوا ىمذذذوُتم وـمْقذذذت م  اعماذذذًرسملم اًمذذذ ين ؾمذذذ قروا قمذذذغم اعم تمذذذي ذم اًمْدايذذذٍ ىمذذذد قمرِت

اًمثْ ةذذذٍ سمهّنذذذً ت  ـم ذذذٌ، وأا َذذذ ف اًم ًمذذذٍ  ذذذو ت  ردي - وومذذذ ام سم ذذذد قمثذذذدمً 

مذذذذٍ يّذذذذ قروا قمذذذذغم اعم تمذذذذي، ن ذذذذروا ذم َذذذذ س م سمذذذذدأ رضمذذذذًإ اًمذذذذدين واًم ً

ًْذذً وأا ىمّذذوة اعماذذًرسملم اًمتذذي يمذذًنوا ير ْوّنذذً قمذذّدو ً  وشمواَذذ  م وقمذذدوه ؿمذذ ًفً ـم 

 ؿم قًًنً- 
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وىمذذد انتقذذد ن ت ذذه  ذذ ه اعم موقمذذٍ اًمشًن ذذٍ مذذن اًمقذذ م، ّٕنذذً مْث ذذٍ قمذذغم اخلذذوي 

 واًمورا  ٍ، ونٌّ   ه اًمق م إمم اًمتقًًم د اًم  وديٍ واًمثٍمان ٍ- 

 "ي ذاد ذذد واًمّذذ"أّا صممذذٍ انق سمذذً طمذذدث مذذن اًمتسوذذػم ذم  تِ مذذن ذًمذذذاؾمذذتث

ومقذذد ( 1)وأّا اًمقذذ م إظم ىم ذذٍ هةق ذذً أنذذًس خمتةسذذوا "رذاخلذذػم واًم ذذ"إمم اًمتسوذذػم ذم 

يمذذًا نمذذ  إظمذذ   إدذذكم اًمذذ ي يمشذذل ـمْ  ذذٍ قم ىمذذٍ اًمقْقذذًت اًم ة ذذً مذذي اًم ْ ذذد 

 ًً   اًمّذذًدة  ذذ ه قمةذذ  م ة  ذذ ه أظمذذ سمذذذ )ادذذود واًمّذذو ( وًمةاذذد مذذن وـمذذه حموومذذ

اًمتذذي شم ذذ ر م سمًًمدون ذذٍ ن ذذهت أظمذذ   اًم ْ ذذد ادًْنذذٍ يمذذام يصذذس ً ن ت ذذه يمذذرد وم ذذل 

ذم مث ومذذذٍ أظمذذذ   اًمّذذذًدة دذذذًر  "ضم ذذذدًا "، ومذذذام يمذذذًا  "أظمذذذ   اًمّذذذًدة"قمذذذغم 

ذم اًمث ذذذذً  إظم ىمذذذذي ًمة ْ ذذذذد ، واًم وذذذذ  سمذذذذًًم و  ، أي اًمذذذذردي   " يذذذذرًا "

 -(2)واًمع  ذم ن ر اًمًّدة ظمػم قمثد اًم ْ د

رة و ذذذي طمذذذًضمن أمذذذً  شمقذذذور اًمْنمذذذيٍ ورظمًئ ذذذً ، ذاًم ذذذسقٍ َذذذًرة ، مطذذذ

 ومًًم سقٍ قمثد ن ت ه يمام اًمدين قمثد مًريم  !

واذا وسماّذذذذٌ ن ت ذذذذه ن إظمذذذذ   وؾمذذذذ ةٍ اًمطذذذذ سً  ٓؾمذذذذتامًمٍ نسذذذذوس 

ًً ن اًمذذدين وإظمذذ   واًمقذذًنوا وؾمذذ ةٍ  إىمويذذً  ، ىمذذًرا ذًمذذذ سمذذام ىمًًمذذه مذذًريم  آنسذذ

، دمذذذد نسّذذذذ أمذذذً  رؤيتذذذلم أَذذذًقمتً ا نّذذذًا  إهمث ذذذً  ًمةّذذذ قرة قمذذذغم اًمسقذذذرا 

                                           
   -1975، ويمًًمٍ اعمقْوقمًت ، اًمقْ ٍ اخلًمٍّ ن  171ؾمةّةٍ اًمس ؾمسٍ ن ن ت ه -ص ,قمْد اًمررن سمدوي  (1)

 ومً سم د ً -  115صذ ن ت ه ، ؾمةّةٍ ن أىمد  ًمذ ًمةتسص ل سمتّْ   يراضمي يمتًب من (2) 
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 !( 1)واًمق م ذم آا واطمد 

 ذ مًيم  وم ؼم ىمرا ة أظمرى ًمةدين -3

 ( قمذذذذًع اضمذذذذتامع واىمتصذذذذًد أعمذذذذًه، ؾمذذذذًقمدت 1920مذذذذًيْم  وم ذذذذؼم )شمذذذذوذم ن 

ن ريًشمذذه ويمتًسمًشمذذه قمذذغم إرؾمذذً  أؾمذذ  قمةذذم آضمذذتامع اعذذديُ ، أن ذذه وم ذذؼم ن ريذذٍ 

 ٍ اًمؼموشمّذذذذتًنت ٍ ًمةرأؾمذذذامًم ٍ ذم يمتًسمذذذذه ن شمسٌذذذ شمثم ذذذٍ سم ذذذذا اعم تقذذذدات اًمثٍمذذذان

 (، ودًمذذذذل قمذذذذغم أا 1905 , 1904إظمذذذذ   اًمؼموشمّذذذذتًنت ٍ وروح اًمرأؾمذذذذامًم ٍ )

اًموذذًًمسثي اًمذذ ي يذذدين سمؼموشمّذذتًنت ٍ يمذذًًمسن يذذوِمُن سمًًم مذذل ادذذًد، ودمثذذٌ اًمرومً  ذذٍ، 

رذذذً يمثاذذذه اًمتوؾمذذذي ذم آؾمذذذتشامر اًمت ذذذًري- إذ يذذذؼمر اعمْذذذدأ اًموذذذًًمسثي اًمث ذذذًح ذم 

 ،همْذذٍ ذم اًمذذرسمح، شمًْ ذذً ًمث ريذذٍ وم ذذؼممذذل، سمودذذسه قم مذذٍ ًمةوذذ ص اًمروطمذذي سمًًمراًم 

 -(2)ويمتٌ وم ؼم ذ أيًطً ذ قمن ديًنًت أظمرى، ودةت ً سمًًمث ً  آضمتامقمي

شمذذتةو  أـمروطمتذذه ذم وضمذذود دمذذًن  سمذذلم نمذذوذضملم ن اًمرأؾمذذامًم ٍ ، واًمرؤيذذٍ 

اًمذذدين قمًمذذل  ام ، اًمديث ذذٍ اًموًًمس ث ذذٍ ذم أسم ًد ذذً إظم ىم ذذٍ ، وم ثذذًك دذذةٍ راسمقذذٍ سم ذذث

ًً ذم اًمصذذًمةتغ ذذػم آضمتامقمذذي قمثذذد وم ذذؼم ،  راع آضمتامقمذذي ذومذذً يمذذًا قمذذًمً  ديثًم و ذذ

آىمتصذذذذًدي اًمذذذذ ي يطذذذذي اًمقْقذذذذًت آضمتامقم ذذذذٍ متطذذذذًدة ٓنتذذذذًج اًمتاذذذذوٓت 

آىمتصذذذًديٍ واًمّ ًؾمذذذ ٍ ، ومىنذذذه سمًًمثّذذذٍْ ًمس ذذذؼم  ذذذل  ذذذ ه اعم طذذذةٍ ذم ادمذذذًه آظمذذذر ، 

م مذذذذٍ شمسّذذذذػم قموامذذذذل إزمذذذذٍ إىمتصذذذذًديٍ وم ذذذذوزم اًمثوْذذذذٍ مذذذذن رواد اًمت ديذذذذد 

                                           
، اعمريمن ا ؾم مي 292مق ري ، راضمي ن اًمسةّسٍ اًمغرسم ٍ سمرؤيٍ اًم    مرشمي مق ري ن ص رن ؾم ل وٓطمىل   ه اعمسًرىمٍ اًم      (1)

   -2016ًمةدراؾمًت آؾمؽماشم   ٍ ، اًمقْ ٍ إومم ن 

 - ؾمًسم  مصدر –اعموؾموقمٍ اًم رسم ٍ اًم ًعم ٍ  (2)
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وآضمتامقم ذذذٍ واًمّ ًؾمذذذ ٍ اًمذذذ ين يقذذذرأوا اًمتذذذهري  سمثًْ ذذذٍ ويتامةذذذوا مّذذذووًم ٍ 

اًمتغ ذذػم ، مذذن  ثذذً يمذذًا ا تاممذذه اًمْذذًًم  سمًًم وصذذ ًت اًمديث ذذٍ ، وا ذذتم سمذذ ات اًمصذذْغٍ 

ًً ضمديذذذدًا ًمة ذذ ا ذم ىمًًمذذذٌ  اًمثْويذذٍ اًمتذذي انتقذذذدت اًمّذذًئد ذم قمٍمذذذ ً ًمتقذذرح نمقذذ

وم ذذؼم قمذذغم ذًمذذذ سمًعمّذذ ح وحممذذد ، ًمق ذذًم ام َذذد اًمذذديًنًت اًمققوؾمذذ ٍ  ديثذذي ، مّشذذل

ادوومذذً  ذم زمثذذ  ام ، ودقم ذذً إمم شمهؾمذذ    تمذذي ضمديذذد يقذذو  قمذذغم ىمذذ م شمقةذذٌ اًمواىمذذي 

 اًمًّئد اًم ي ن   قمة ه وشمرسم ً وم ه -

واخل دذذٍ ن  تةذذف ىمذذرا ة وم ذذؼم ًمةذذدين قمذذن مذذًريم  سمذذل شمتثذذًىما م  ذذً ذم 

ًً قمغم إوإ  نأمرين ، يمون اقمتًْر اًمشًه م  تسرقم

ذذذ  ذم اقمتْذذًر مذذًريم  أا اًمذذدين ًمذذ   ًمذذه اؾمذذتق ًم ٍ ذم اًمّذذ ً  آضمتامقمذذي 1

سمذذل  ذذو ر ذذلم ت  آظمذذر يؽمؿمذذح اًمذذدين مثذذه ، اًمتصذذور نسّذذه يمذذام ؾمذذ هيت يقذذو  سمذذه 

ومرويذذذد َذذذمن  ذذذًإ آظمذذذر هتذذذنإ اًمذذذدين ذم اسم ذذذًد أظمذذذرى شمذذذتةو  ذم اًم ؿمذذذ ور 

ًمذذذذه ذم اطمطذذذذًا اعم تمذذذذي اًمْنمذذذذي ، قمثذذذذد مذذذذًريم  يث ذذذذئ اًمثذذذذًس اًمذذذذدين وا 

وي ْذذذدوا مذذذً يت ذذذًوز ذواُتذذذم و ثذذذً يموذذذُ آهمذذذؽماب اًمذذذديثي اًمذذذ ي ؾمذذذْ  أا 

 أ نً إًم ه قمثد وم ورسمًخ ، وقمثد ً ٓ يتومم اًمدين أي وفم سٍ مّتقةٍ -

2 ، ًً ًً واىمتصذذًدي ذذذ ويمذذام مذذّر ، قمثذذد وم ذذؼم يموذذن ًمةذذدين أا ية ذذٌ دورًا اضمتامقم ذذ

 آزد ذذًري سمًًم مذذل اًمذذدن وي ، وشم تذذؼم اديذذدًا اًمذذدين اًمذذ ي يذذرسم  اًمث ذذًة إظمذذرو

اعمذذًدي ن مذذٍ إا ذذٍ ، ومذذو ًا قمذذغم آظمت ذذًر اعمّذذْ  ًمةوذذ ص مذذن ىمْذذل اهلل ، وذم 

اًموىمذذَ ذاشمذذه شمذذدقمو ًمةن ذذد ، ؾمذذ ووا  ذذ ا اًمذذدين ؾمذذ ووا قمذذًمً  م ذذاًم ذم دذذثًقمٍ 

ًً ، يذذذرى ذًمذذذذ نذذذًضمنًا ذم اًمؼموشمّذذذتًنت ٍ اًموًًمس ث ذذذٍ   تمذذذي طمذذذديُ ومتقذذذد  دذذذثًقم 
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 -(1)َ ذم فم ور اًمرأؾمامًم ٍ ذم أورسمًاًمتي أؾم م

 -(2)ذ ِمْن صماَِمِرِ ْم شَمْ ِروُموَّنُمْ  4

يقذذذًإ ذم اًمسةّذذذسٍ ن إّا أدّإ دًم ذذذل قمذذذغم ا موذذذًا  ذذذو اًموىمذذذوع ، وممذذذشً  ن ٓ 

اتذذذًج أّا شمْاذذذُ قمذذذن أدًمذذذٍ شمس ذذذد قمذذذد  إموذذذًا أا ي ذذذ ا اًمّذذذمذ ظمذذذًرج اعمذذذً  ، 

وى دًم ذذذل قمذذذغم أوىمذذذي ذًمذذذذ وطمّذذذٌ ، أظمرضمذذذه مذذذن اعمذذذً  ، وقمثذذذد ً ؾمذذذتمةذ أىمذذذ

 إموًا موشمه ظمًرج اعمً  -

اقمتقذذد مذذًريم  يمغذذػمه رذذن ناذذى مثاذذًه أّا آؿمذذؽمايم ٍ  ذذي أومطذذل اًمّذذْل 

ًمتاق ذذذ  اًم داًمذذذٍ آضمتامقم ذذذٍ واًموسًيذذذٍ آىمتصذذذًديٍ ًم ذذذ و ً ، وٓ ؾمذذذْ ل ًمتاق ذذذ  

آؿمذذذؽمايم ٍ إٓ سمذذذًًمتوة  مذذذن اًمرأؾمذذذامًم ٍ قمذذذؼم صمذذذورة ؿمذذذ وقم ٍ شم  ذذذد إمذذذور إمم 

ًً خمذذدرًا  ذذو مذذً نصذذً ً ، وشمّذذًوي سمذذلم  ومقرائ ذذً وأهمث ًئ ذذً ، ًموذذن مذذً اقمتذذؼمه أوم ونذذ

يمثذذذذي  دوا اق ذذذذ  ذًمذذذذذ ااذذذذدي ، وٓ ظم ذذذذًر أمذذذذً  اًم ذذذذ وب ؾمذذذذوى إزاطمتذذذذه 

واًمذذتوة  مثذذه ، وىمذذد اقذذ  اعةذذم  مقةذذي اًمقذذرا اًم نمذذين مذذي اًمشذذورة اًمروؾمذذ ٍ 

اًمْة ذذس ٍ سمنقمًمذذٍ ًم ثذذلم وأشمًْقمذذه اًمْ ؿمذذسٍ ون اذذوا ذم شمقْ ذذ  مذذً يمذذًا يصذذْو ًمذذه 

ريم  واوًمذذَ روؾمذذ ً ًمدوًمذذٍ ؿمذذ وقم ٍ شم ذذًدي اًمذذدين )مةاذذدة ( ٓ اّ ذذده قمذذن مذذً

 اًمّ ًؾمٍ وطمٌّ -

قمقذذذد اعمًريمّذذذ وا اًمذذذروس قمذذذدة اضمتامقمذذذًت اذذذم ذم سمرويمّذذذل وًمثذذذدا فمسذذذر 

                                           
 -  52قمةم ا ضمتامع اًمديثي ، ا ؿموًٓت واًمّ ًىمًت ، ص ,ؾمًسم ثو أيمواوم سً  و إننو سمًشمٌم  (1)

ِذ شمِ ثًً؟ -ن ِمْن صماَِمِرِ ْم شمَ   (16ن 7)إن  ل متى ضمن  من آيٍ ذم اًموتًب اعمقدس ن  )2( َّ ًًْ، َأْو ِمَن اْعَ ْوِك قِمثَ َتثُوَا ِمَن اًم ِت  ْ ِروُموَّنُْم- َ ْل جَيْ

https://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=50&chapter=7&vmin=16
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ظم اذذذً دقمذذذًة اد ريذذذٍ وآنطذذذًْط اعذذذنيب اًمذذذدىم   سمهيمشريذذذٍ َذذذف ةٍ موىمتذذذٍ مقًسمذذذل 

ا سمِذذورة انطذذام  اًم ثذذً  إىمة ذذٍ مذذن اعمًريمّذذ لم اعم تذذدًملم اًمذذ ين يمذذًنوا يثذذًدو

اًمتقدم ذذذٍ مذذذن اًمْورضموازيذذذٍ إمم اعريمذذذٍ اًمشوريذذذٍ ًمتاق ذذذ  اًمديمقراـم ذذذٍ، وانقّذذذم 

طمذذذنب اًم مذذذل اًمذذذديمقراـمي آؿمذذذؽمايمي اًمذذذرو  إمم  مذذذوقمتلم رئ ّذذذ تلم- ىمذذذًد 

اعم موقمذذذٍ إومم ذم- أي- ًم ثذذذلم، و ذذذي اعم موقمذذذٍ اًمتذذذي شمذذذرى سمهنذذذه جيذذذٌ أا يقذذذود 

اطمذذذد مذذذن اًمشذذذوريلم اعماؽمومذذذلم- ويمذذذًا ًم ثذذذلم اًمشذذذورة ذم روؾمذذذ ً طمذذذنب مريمذذذني و

ي تقذذذذد أا  ذذذذ ا اعذذذذنب يموثذذذذه آؾمذذذذت    قمذذذذغم اًمّذذذذةقٍ سممّذذذذًقمدة اًم ذذذذامإ 

واًمس طمذذذلم- ويمًنذذذذَ اعم موقمذذذذٍ إظمذذذذرى ذم اعذذذذنب شم تقذذذذد سمهومطذذذذة ٍ اعذذذذنب 

 اًمشوري إؿممل وإوؾمي واعمستوح ٕي إنًّا يومن سمًًمشورة- 

اَذذذًاً أا  موقمذذذٍ ًم ثذذذلم  ، يمذذذًا و1903وذم ًمقذذذً  ًمةاذذذنب ذم ًمثذذذدا قمذذذً  

هشذذل إىمة ِتذذٍ- وًموث ذذً طمصذذةَ قمذذغم أهمةْ ذذٍ إدذذوات قمثذذدمً همذذًدر ىمًقمذذٍ آضمذذتامع 

ؾمذذْ ٍ نذذواب و ذذم همًَذذْوا سمّذذٌْ مّذذهًمٍ قمطذذويٍ اعذذنب- و ذذ ا اؾمذذتقًع أنصذذًر 

ًم ثذذلم اًمّذذ قرة قمذذغم ؿمذذقي اعذذنب اًمقذذويلمن اًمصذذاف اًم وم ذذٍ، واًمة ثذذٍ اعمريمنيذذٍ- 

ؿمذذذذسٍ )إيمشريذذذذٍ( وقمذذذذغم م ًرَذذذذ ه اعمثًؿمذذذذسٍ وأـمةذذذذ  ًم ثذذذذلم قمذذذذغم أشمًْقمذذذذه اًمْ 

)إىمة ذذذٍ(- وأدذذذْاَ  موقمذذذٍ ًم ثذذذلم  ذذذي اعذذذنب اًم ذذذ وقمي ًمةذذذروس مج ً ذذذً ذم 

 ، طمذذذلم 1952 - وفمذذذل أقمطذذذًؤه يّذذذموا اًمْ ؿمذذذسٍ طمتذذذى قمذذذً  1918مذذذًرس 

ى اعذذذنب سمثذذذًً  قمذذذغم اىمذذذؽماح ؾمذذذتًًملم ومهدذذذْح اؾمذذذمهن  طُمذذذ وَمَ اًموةمذذذٍ مذذذن ُمّذذذمِت

- وىمذذذد أدت اًمصذذذاًومٍ اًمْة ذذذس ٍ دوًرا م ذذذاًم اعذذذنب اًم ذذذ وقمي ًم اذذذًد اًمّذذذووم  تي

ذم انت ذذذذًر اًم ق ذذذذدة اًم ذذذذ وقم ٍ ذم أوروسمذذذذً سم ًمذذذذٍ وذم روؾمذذذذ ً سموًدذذذذٍ- ويمشذذذذػًما 
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مذذذذًشمريمنت ن ذذذذًـمًت إطمذذذذناب اًم ذذذذ وقم ٍ طمذذذذوإ يمتًسمذذذذٍ وشموزيذذذذي اعمث ذذذذورات 

واًمصذذذاف- وًم ذذذل أسمذذذرز مشذذذًإ قمذذذغم ذًمذذذذ اًمذذذدور اًمذذذ ي ًم ْتذذذه أؾمذذذورا )وم ثً ذذذً 

ًمْة ذذس ٍ اًمروؾمذذ ٍ سمق ذذًدة ًم ثذذلم- و ذذي أوإ ضمريذذدة اًمنمذذارة( ذم شموذذوين وانقذذ   ا

  ذم ًم ْذذذنج صمذذذم ذم م ذذذون   1900مًريمّذذذ ٍ روؾمذذذ ٍ ٍيذذذٍ دذذذدرت ذم ديّذذذمؼم 

 - ومذذذذذن 1903ومةثذذذذذدا وم ث ذذذذذف واوًمذذذذذَ إمم ضمريذذذذذدة ًمةمثًؿمذذذذذسٍ ذم أيمتذذذذذوسمر 

 -( 1)اًمصاف اًمْة س ٍ اعم  ورة أزومّت ً، يموم ون َّ )اًم  وقمي(

اًمسذذًر  سم ذذث ام يمذذام يقذذًإ ذم اعمثقذذ   يمًنذذَ دوًمذذٍ مةاذذدة ، وًم ّذذَ قمةامن ذذٍ ن

قممذذو  مذذن وضمذذه ، شمةتق ذذًا ذم مشذذل قمةامن ذذٍ ومرنّذذً وشمسذذؽم  اًم ةامن ذذٍ قمذذن اعمةاذذدة ذم 

ًً ، سم ذذذثام اًمدوًمذذذٍ اعمةاذذذدة  هثذذذي رًرؾمذذذٍ اًم ْذذذًدات وشمّذذذتاوذ قمذذذغم  شمريم ذذذً طمًًم ذذذ

اعممتةوذذًت واعموؾمّذذًت اًمديث ذذٍ وشمثنمذذ يمذذل مذذً يثذذً ا اًمديث ذذٍ ، و ذذ ا مذذً وىمذذي  ذم 

 3د اًمّذذووم تي ، يمذذًا وم  ذذً طمريمذذٍ هذذًرس اًمذذدقموة آعًديذذٍ وم  ذذً ايمشذذر مذذن آاذذً

مة ذذوا انّذذًا ، واًؾمذذٌ يمذذل مذذن يذذروج ٕوموذذًر ديث ذذٍ  ، همذذػّمت اًمتقذذويم اعمذذ  دي 

، وقممذذدْت إمم اًمغذذً  يذذو  اًمّذذَْ وموذذًا آؾمذذْوع قمْذذًرة قمذذن ؾمذذتٍ أيذذً  ، و وذذ ا 

 أزاًمَ يمل مً ي ػم ًمةدين -

  ( 1991أوموًمذذذذه مقةذذذذي اًمتّذذذذ  ثًت ) واؾمذذذذتمر آاذذذذًد اًمّذذذذووم تي طمتذذذذى

ًً ، ارشمسذذًع نّذذٍْ اًمسقذذر  ًً قمذذغم أطمذذد ، اّن ذذًرًا اىمتصذذًدي ًً ورائذذه مذذً ع ي ذذد ظمًوم ذذ خمةسذذ

 واًمْقًًمٍ ، و اعم يلم من اًمطاًيً-

                                           
 - ؾمًسم  مصدر ،(  اًمْ ؿمسٍ)  –اعموؾموقمٍ اًم رسم ٍ اًم ًعم ٍ  (1)
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ذم يمتًسمذذه ن ًمغذذٍ ا ًمذذه ، ي  ذذٌ يمذذوًمثن مذذن اقمتْذذًر اًمذذدين ىمذذوة ؾمذذةْ ٍ أو مذذن 

ًً ، و ذذذذ ر مذذذذن ذًمذذذذذ ويذذذذؼم ن سمًًمت ذذذذًرب اعمًريمّذذذذ ٍ ذم آاذذذذًد  اقمتْذذذذًره أوم ونذذذذ

اًمّذذووم تي واًمصذذلم اًمتذذي اؾمّذذَ  تم ذذًت إعًديذذٍ ارشموْذذَ وم  ذذً مذذ اسمح سمنمذذيٍ 

وهذذتم ن ذم اعق قذذٍ إّا ا عذذًد وسمىنوذذًره ًموضمذذود أيذذٍ ؾمذذةقٍ مت ًًم ذذٍ يسّذذح اعم ذذًإ 

 -(1)ًمةْنم ذم رًرؾمٍ اًم ةم َد سم ط م اًمْ ا مّووًم ًٍمثنع أيٍ 

 واذا ن ومن صمامر م شم رومو م ! 

 ا ؾمذذذ شػم ا ؿمذذذوًًم ٍ اعموضم ذذذٍ َذذذد اًمذذذدين مذذذن طم ذذذُ  ذذذو أظمذذذر ًموذذذّن  ذذذ

، وذم زمًنثذذً  اًمس ذذًئيمصذذدرًا ًمةقتذذل واعذذروب واًمنمذذور ، ارشموْذذَ سمًؾمذذمه أسم ذذي 

ًً اذ شم ةذذذو إدذذذوات سمًُتًمذذذه سمً ر ذذذًب ،  ؾمذذذثدرس ذم ومصذذذل مّذذذتقل ن  ظمصودذذذ

  ل اًمدين مصدر اًمنمور وا ر ًب ؟!

إ اًمذذذدين قمذذذغم أديذذذًا خمصودذذذٍ ، سمًًمث ًيذذذٍ ، شمهؾمّذذذَ اًمرؤيذذذٍ اعمًريمّذذذ ٍ طم ذذذً

ذم رىم ذذٍ حمذذدودة مذذن إرض ، ذم ومذذؽمة زمث ذذٍ م  ثذذٍ ، مذذي  ذذ ه اعم وصذذًت  ذذل 

مذذً يذذدًمل قمذذغم ظمقذذه اعمثاذذى اًمذذ ي ي ذذدد قمذذغم يموذذن أا شم مذذم  ذذ ه اًمرؤيذذٍ ؟! إّا 

وىمذذوي اًمذذدين َذذد اًمشذذورة وذم نسذذ  اًموىمذذَ يويمذذد دذذاٍ مذذً ىمةثذذًه مذذن انذذه يثقْذذ  

 ,  اعمّذذ ا ٍ  ذذذو ىم ذذذً  صمذذورات ديث ذذذٍ اؾمذذذ م ٍقمذذغم اًموَذذذي اًمقذذًئم ذم زمثذذذه وقمذذذغم

ًً ، واًموىموع أدإ دًم ل قمغم ا موًا -  صمورة ا مً  اعّلم قمة ه اًمّ   أنموذضم

                                           
 49ًمغٍ ا ًمه ص (1)
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ًمقذذذد أظمقذذذهت اعمشًًم ذذذٍ وم ذذذًوزت طمذذذد ً وأمهةذذذَ اًمرهم ذذذف، ويمذذذ ًمذ اعمًريمّذذذ ٍ  "

ومهظمذذ ت اًمرهم ذذف وشمريمذذَ اهلل نوًيذذٍ سمًعمشًًم ذذٍ، --- ًمقذذد زقمذذم    ذذل أا اًمسوذذرة أو 

 ذذذي اًمقمذذذٍ، وطمّذذذَْ اعمًريمّذذذ ٍ أا آؿمذذذؽمايم ٍ  ذذذي اًمقمذذذٍ-- اعق قذذذٍ  ذذذي اعمشذذًإ 

اًموؾمذذذ ، ومةذذذو يمذذذًا ا نّذذذًا م يًمذذذً ٓؾمذذذتغثى قمذذذن اًمرهم ذذذف، وًمذذذو يمذذذًا طم واًنذذذً 

 -(1)ٓيمتسى سمًًمرهم ف، وًموثه إنًّا رضمةه ذم اًمؽماب ورأؾمه ذم اًمّاًب 

 د ومذذو  اىم ذذر اًمطذذ سً  واّدذذمذذن اًمطذذمػم ومذذن اًم ذذسقٍ واًمررذذٍ -- ّةذذ  

 !مضمشش 

 ن ت ه 

 ًً   -!*  و أودقمَتثً أومًنلَم اًم داوات    إّا اًمنّمائَي أًمقَ سم ثثً إطَمث

 اعم ّري

اًمّذذ   ؟! إذا يمذذًا آنّذذًا ٓ ي ةذذم مذذن أيذذن أشمذذى ؟ و ٓ إمم  يذذهيتمذذن أيذذن وم

 أين ي  ٌ ؟! يمام ىم ل -

  

                                           

 - مٍم –، دار اعم ًري  131اًمٍماع ذم اًموضمود ، ص   ,سموًم  ؾم مٍ  (1)
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(7) 

 

 الذيً أصل الشرور و اإلرٍاب ؟!

 

 : االفتتاحية 

سمموَذذوع اًموتذذًب ؟ مذذً قم ىمذذٍ إُتذذً  اًمذذدين  مذذً دظمذذل موَذذوع  ذذ ا اًمسصذذل

ًً سمً ر ذذذذًب وموَذذذذوع اًموتذذذذًب ن أدذذذذل اًمذذذذدين وسمدايتذذذذه  وا ؾمذذذذ   ظمصودذذذذ

 وأؾمًؾمه ومث هه ؟!

أوًٓ ن  ذذ ا ضمذذواب قمذذام أصمذذًره اًمْاذذُ قمذذن اًمرؤيذذٍ اعمًريمّذذ ٍ ًمةذذدين ، طمذذلم 

 ضمّرنً اعديُ إمم اعروب وا ضمرا   اًمتي شموًمدْت قمن شمقْ   اًم  وقم ٍ 

ًً ن  ثذذذ ً إؿمذذذوًًم ٍ شمذذذؽمدد سمًؾمذذذتمرار مسًد ذذذً أا اًمذذذدين سمذذذذتهًم ْه سم ذذذا وصمًن ذذذ

ًمةاذذروب وم ذذو مثذذًي ًمةسقذذرة اًمتذذي هقذذَ وسمىصمًراشمذذه اًمْغطذذً  اًمثذذًس قمذذغم سم طذذ م 

 ,ا عذذًد ادديذذد  "يمذذل   ، واًمثت  ذذٍ  ذذي  ًومذذًة اًمذذدين ًمةسقذذرة ، واًم ذذو  يويمذذد  

New Atheism  "  2001ؾمذذذْتمؼم  11اًمذذذ ي فم ذذذر يماريمذذذٍ سم ذذذد أطمذذذداث  ،  

يممصذذقةح ي ذذؼم قمذذن شمةذذذ اعموضمذذٍ ادديذذدة َذذد اًمذذدين ذم وؾمذذًئل ا قمذذ   ؾمذذثٍ و 

ًً وسمًًم ات ا ؾم   أدل اًمنٌم!   أّا 2006  اًمدين قمموم
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 ذم حمورين  ن  ا اًمسصل يت قٌ   ه آصمًرة 

 اًمدين أدل اًمنمور و ا ر ًب؟! إوإن

 ىمرا ة ذم أ م آيًت اًمقتًإ- –إؿموًًم ٍ دمويٍ ا ؾم    اًمشًهن

 يف ىظس امللحديً :الديً 

  (  ن 2011يذذذذرى اًموًشمذذذذٌ إمريوذذذذي يمريّذذذذتوومر   ت ذذذذثن  )شمذذذذوذم ؾمذذذذثٍ ن

ي ذذًريمه قمذذًع  ( 1)اًمذذدين ىمّتذذًإ ، و يّذذمم يمذذل ت  ، وإظمذذػم ضمذذن  مذذن قمثذذواا يمتًسمذذه

ًً سمذذدوا ديذذن ، قمذذًع سمذذدوا إطم ذذً  اًمتقذذوري اًمؼميقذذًه ريت ذذًرد  دويمثذذن ن   ذذل قمًعمذذ

وسم ذذد أا سمذذرأ اعمةاذذدين سمقوًمذذه ن ٓ أفمذذن سمذذهّا  أيةذذوإ ، 11انتاذذًريلم أو شمس ذذػمات 

 ثذذًك مةاذذدًا ذم اًم ذذًع يموذذن أا يسوذذر سمذذذها فذذد  موذذٍ سمًدراومذذٍ --- اىمتذذْ  قمذذذن 

 (2)"ر ذاتذذذًج ًمةذذذدين يمذذذي دم ذذذل أنذذذًس ـم ْذذذلم يس ةذذذوا اًم ذذذ "اؾمذذذت سن وايثْذذذػمغ ن 

   ي تؼم   ت ثن ودويمثن من أؿم ر رموز طمريمٍ ا عًد ادديد -

 ثذذذوا سمًًمنمذذذ  ثذذذً ا ر ذذذًب اعمرشموذذذٌ سمًؾمذذذم اًمذذذدين ، ومذذذن اًمواَذذذح أّّنذذذم ي

شمذذداواً يمشذذػمًا ًموذذن مس وم ذذً ع  ذذدد وسمذذًًمرهمم مذذن أّا  ذذ ه اعمسذذردة )آر ذذًب( شمذذم 

ًً يتسذذ  أقمطذذًؤ ً قمة ذذه ، مذذي أّا  إمم أا وطمتذذى إمذذم اعمتاذذدة ع شمطذذي اذذً شم ريسذذ

ثذذً ؾمذذثهظم  ي  ومذذرع شمصذذوره ! اعم ذذم أنّ ذاًمقًقمذذدة اًم ق ئ ذذٍ شمس ذذد ن اعوذذم قمذذغم اًم ذذ

يذذذً  قمذذذؼم اًمتس ذذذػمات ، سمذذذًعمس و  اعمّذذذتوطمى مذذذن إمشةذذذٍ واعمصذذذًدي  ، ىمتذذذل إسمر

ٍُ أؾمذذذْتمؼم و 11، وأطمذذذداث ا نتاذذذًريوا وم ذذذًإ داقمذذذا ذم سمةذذذدانثً ، يمة ذذذً أمشةذذذ

                                           
 ن يم ف يّمم اًمدين يمل ت  ؟ ًمه ًم   قم  اًم ا قمثواا يمتًب   ت ثن ن   (1)

ً ن  شمرمجٍ ، 250 ص ا ًمه و م –ريت ًرد دويمثن  (2) ّّ  - اًمْغدادي سم



 

153 

 ًمةنم وا ر ًب، وٓ هتةف م ثً   ت ثن دويمثن وهمػممهً قمغم ذًمذ -

 -اًمدين سملم شمقروملم

ًً ًموذذذ  اًمتقذذذروملم ، يمّذذذًئر قمقذذذ   إديذذذًا ذم اًم ذذذً  نْذذذ ًً راومطذذذ دي موىمسذذذ

شمقذذري داقمذذا وشمقذذري ا عذذًد ادديذذد ، وٕؾمذذًْب م قوًمذذٍ ضمذذدًا ن تذذؼم اعم طمذذدة 

ن إّا ادذذدد متقذذروملم ن إذ ًمذذو دذذاَ مقذذًًمت م شمةذذذ ذم اًمذذدين دذذح ىمذذوإ اًمقًئذذل 

وأومم شمقْ قًُتذذذً  ذذذي   E=mc²ار ًسم ذذذٍ ّّٕنذذذً أنت ذذذَ م ًدًمذذذٍ  أيث ذذذتًيننّذذذْ ٍ 

ًزايمي ذم اًم ًسمذذًا ي أًمق ذذَ قمذذغم مديثذذٍ  ػموؿمذذ ام و نًيمذذٍ اًمتذذدذذثًقمٍ اًمقثْةذذٍ اًم ريذذ

أنذذتِ ًمثذذً يمذذل إؾمذذةاٍ  ٕنذذهاسمذذًا اعذذرب اًم ًعم ذذٍ اًمشًن ذذٍ ، وإذا ن ومذذًًم ةم ار ذذًيب 

 واًمقثًسمل اًمثوويٍ اًمتي ومتوَ اًمْنميٍ ! 

يمذذذام  "ر، وأدذذذل اًمنمذذذور يمة ذذذً أو سم طذذذ ً ذضمذذذ وة اًم ذذذ "وًمذذذو يمذذذًا اًمذذذدين 

ومو ذذف شموًّمذذد يمذذل ذًمذذذ اخلذذراب واًم ثذذف اًمذذ ي ع يق ذذٌ اًمت ْذذػم ًمذذدويمثن وزم ئذذه 

ًً قمذذذن اًمذذذدين يمًٕن مذذذٍ اًم ذذذ وقم ٍ ذم  ي ذذذ د اًمتذذذهري  ًمذذذه مشذذذ ً  ذم دوإ ظمةذذذَ هًمذذذ

 روؾم ً واًمصلم ويممْوديً ذم اًمقرا اًم نمين ؟!

ي ةذذم دويمثذذن ضم ذذدًا أّا اصمثذذلم ومقذذ  مذذن اعم طمذذدة ىمذذت  مذذً ينيذذد قمذذن مفذذٍ مة ذذوا 

ي شمونذذ  )زقمذذ م ؿمذذ وقم ي اًمصذذلم ، ذًو شمّذذإنّذذًا وىمطذذ ً قمذذغم يمذذل م ذذًع اًمذذدين ، مذذ

  ( وضموزيذذف ؾمذذتًًملم )رئذذ   ا اذذًد اًمّذذووم تي سم ذذد ًم ثذذلم ، شمذذوذم 1976شمذذوذم ن 

  (  أمذذذً أدوًمذذذف  تةر)موؾمذذذ  ورئذذذ   اعذذذنب اًمثذذذًزي ، انتاذذذر  1953ؾمذذذثٍ ن 

  ( وم  ذذذوذ دويمثذذذن ذم إعذذذًده ! وشمغذذذًُ قمذذذن مذذذًو وسمقذذذي ؾمذذذتًًملم 1945ؾمذذذثٍ ن 

دذذذوًمه اًمديث ذذذٍ ، وسم ذذذول قمذذذً  ن إّنذذذم ع يرشموْذذذوا شمةذذذذ ومذذذهعمح إمم أّا قمثسذذذه ي ذذذود ٕ



 

154 

وسمقصذذذد اعماًيممذذذٍ واًمتق ذذذ م ٓ اًمّذذذوريٍ نقةثذذذً  ذذذ ا  ( 1)ادذذذرائم سمًؾمذذذم ا عذذذًد

 ادواب قمن دويمثن !

دويمثذذذن يس ذذذل ذم شمقذذذدير أّنذذذه طمذذذلم يذذذروما  تمذذذي مذذذً وموذذذرة  "واًمواىمذذذي إّا 

ّذذًواة ذ وم ذذ ه شمصذذْح ا يذذاما سمذذًهلل ومىّنذذه يم ذذل إمم إقمذذ   اًمْذذدائل ذ مشذذل اعريذذٍ واعم

أا ؾمذذذةقًت ؿمذذذْه مقدؾمذذذٍ مذذذن همذذذػم اعمّذذذموح ٕطمذذذد أا يتاذذذدا ً ، رسمذذذام اعمشذذذًإ 

 1793إؿمذذ ر قمث ذذً ي ذذود إمم اًمشذذورة اًمسرنّذذ ٍ --- عمذذً ؾمذذ قَ مذذدا  روٓا ؾمذذثٍ ن 

أمذذً  اًمتمشذذًإ اًمذذ ي ي ذذو  اعريذذٍ ذم ؾمذذًطمٍ  اناثذذَإمم اعمقصذذةٍ سمت مذذٍ مةسقذذٍ 

 -( 2)"أيٍ ضمرائم شمرشموٌ سمًؾممذأّيت ً اعريٍ  "اًمشورة وىمًًمَ ن 

واًمسوذذرة ذاُتذذً شمثقْذذ  قمذذغم اعمًريمّذذ لم إذ ضم ةذذوا اًمدوًمذذٍ اعمقةذذ  ومذذ ام ضم ذذل 

 اًمثًزيوا اًم ر  واًمد  و و ا -

ث ًت اًم ذذذ ػم واًمس ةّذذذوي إمريوذذذي قمذذذًع اًمّذذذ ومذذذي أّنذذذه مةاذذذد ، يصذذذف

دذذذذاسي ؿمذذذذووص ا عذذذذًد ادديذذذذد اعم ذذذذً  )ن ذذذذو  شم ومّذذذذوي ( ذم مذذذذوهر 

 ن  سمًًمقوإ

ومذذوا ديث ذذوا ًموذذث م يومثذذوا سمذذدين اًمدوًمذذٍ و ذذ ا أظمقذذر سموشذذػم مذذن متقر "

اًمدوًمذذذٍ ، ظمصودذذذً اًمذذذدين اًمذذذ ي  إديذذذًا إظمذذذرى ، يم مهذذذً يذذذداوم ًا قمذذذن ديذذذن

ن قمة ثذذذً أا نذذذدقمم قمثذذف ووطم ذذذ ٍ وفمةذذذم دوًمتثذذً ّٓا  ذذذدومثً ونوايًنذذذً ـم ْذذذٍ يقذذوإ

                                           
 - 274 دساٍ اًمًّسم  اعمصدر –دويمثن  (1)

 ,  ًْؾمذ ٍاًم اًم تْذٍن  ننمذ ، قمذودة حممذد شمرمجذٍ ، 84 دساٍ(   ا ًمه وإنوًر اعمةادة إدوًم ٍ ، دويمثن و م)   –ًم ّؽم إدهمًر مًيمغراث (2)

 -   2017ن  إومم اًمقْ ٍ ، آؾمؽماشم   ٍ ًمةدراؾمًت ا ؾم مي اعمريمن
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 ! (1)"--- و  ا مً يقوًمه يمل متدين سمدين اًمدوًمٍ ذم أي دوًمٍ

 ة الشسوزاإلسالو وتَن

يثقْذذذ  قمذذذغم ُمقةقذذذي  ذذذ ه اًمت مذذذٍ قمذذذغم ا ؾمذذذ   اديذذذدًا اعمذذذهصمور اًم ذذذريب ن 

ومذذىّا مرّوضم  ذذً إّمذذً مةاذذدين أو مّذذ ا لم وأقمذذغم نّذذٌ ( 2) َرمتثذذي سمذذدائ ً وأنّذذةّ 

 اًمقتل وىم َ اَ همقًئ ام - 

واعمةاذذدوا سمًًمذذ ات ٓ شمّذذ س م رؤيذذت م ا عًديذذٍ مذذن إدانذذٍ أي ضمريمذذٍ سمذذام 

ٓ يّذذي  ر يمة ذذم ذ مةاذذدين أو همذذػم مةاذذدين ذذ ور اًمْ ذذ ل وم  ذذً ضمريمذذٍ اًمقتذذل سمذذ

يمًنذذَ مذذن همذذػم اعمةاذذدين ،  ا عذذًد اًمذذتمة  مث ذذً إا وىم ذذَ مثذذه او إدانت ذذً ًمذذو

واًمّذذذٌْ واَذذذح ، و ذذذو ومًىمذذذداا اًمرؤيذذذٍ اعمًديذذذٍ ًمةوضمذذذود ٕدذذذل م  ذذذًر اخلذذذػم 

ر وًمةوضمذذذذود اعموَذذذذوقمي ًم ظمذذذذ   ، إذ ٓ شمذذذذرى اًموضمذذذذود إٓ ذم إـمذذذذًر ذواًم ذذذذ

سمودذذذس ام ىم متذذذًا مت ًوزشمذذذًا ومذذذ  وضمذذذود ًمٌمذذذ  يقذذذًإ ًمذذذه ظمذذذػم أو   اًمقْ  ذذذٍ 

 !ًمةامدة

قمذذغم ظمذذ ي اعم طمذذدة ادذذدد يمذذًا اًمس ةّذذوي إعمذذًه ومردريذذذ ن ت ذذه )شمذذوذم 

ًً سمتطذذم ثًُتً وًموازم ذذً طمذذلم ىمذذًإ ن 1900ؾمذذثٍ ن  ًً ًمرؤيتذذه ا عًديذذٍ مةتنمذذ   ( ووم ذذ

وادذذذ د ومذذذو    ةذذذ  مذذذن اًمطذذذمػم ومذذذن اًم ذذذسقٍ واًمررذذذٍ ---اىم ذذذر اًمطذذذ سً  "

                                           
 -آعًد ادديد واًم ةامن ٍ  ي  رد دين ضمديد ( ننم   ا اًمتٍميح ذم مققي مرئي قمغم ا نؽمنَ  سم ثواا ن )  (1)

ٌٍ  و وم ه ، راضمي ن  مي إمشًإ ًمةم داه )شموذم (2)  ذ( اق  ن حممذد حم ذى اًمذدين قمْذد  581ؾمثٍ ن  يِب عمن ُيَ ػم  دًطمْه سم  

 سمػموت، ًمْثًا - ,اعم د ، اًمثً ن دار اعم رومٍ 
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 -(1)"ضمشش م

مت ذذذذ غن "يم ذذذذسَ دراؾمذذذذٍ ىمًمذذذذَ  ذذذذً ضمًم ذذذذٍ وأمذذذذً اعمّذذذذ ا وا ومقذذذذد 

رين ذرين ، إنت ذذذَ أّا ىمذذذتغم اًمقذذذرا اًم  ذذذذطمذذذوإ َذذذاًيً اًمقذذذرا اًم  ذذذ "إمريو ذذذٍ

%  98% قمذذغم أيذذدي اعمّذذةملم ومقذذ  واإ 2مة ذذوا ىمت ذذل ، ىمتذذل مذذث م أىمذذل مذذن  102

 -( 2)واًمًْىموا ىمتةوا قمغم أيدي اعمّ ا لم 

طمذذذذوإ أقمذذذذداد اًمقذذذذتغم ذم إطمذذذذداث اًم ًمذذذذٍ اًموذذذذؼمى  اؾمذذذذٍ أوؾمذذذذيوذم در

يمذذذًعروب واعذذذروب إ ة ذذذٍ واعمذذذ اسمح اًمّ ًؾمذذذ ٍ واًم رىم ذذذٍ ذم اًمسذذذؽمة مثذذذ  سمدايذذذٍ 

 321َ شمثًوًمذذذذذذ(  2008ًمذذذذذذذ – 0)مذذذذذذن  2008اًمتذذذذذذًري  اعمذذذذذذ  دي إمم قمذذذذذذً  

،  اعموتةسذذذٍ اًمذذذديًنًت وم تثقذذذو ا نّذذذًن ٍ اعطذذذًرات وم  ذذذً شمورـمذذذَ قمًمذذذٍ  طمًدصمذذٍ

اًمدراؾمذذذٍ يمذذذً  مذذذن ااثذذذدوس واعمّذذذةملم ذم آظمذذذر اًمقًئمذذذٍ ومذذذ ام شمصذذذدر  أفم ذذذرْت 

 -(3)اًمقًئمٍ اعمّ ا وا واعمةادوا

قمذذغم ادًنذذٌ أظمذذر ، ذم دراؾمذذٍ أضمرا ذذً اًمًْطمذذُ إمريوذذي روسمذذرت سمًسم ذذه 

، اؾمذذذذتثتِ مث ذذذذً إّا  2004  إمم ؾمذذذذثٍ ن  1980ًمة  ذذذذامت ا نتاًريذذذذٍ مذذذذن ؾمذذذذثٍ 

  مة ذذذً ًمذذذ   اًمذذذدين سمذذذهي طمذذذًإ مذذذن داومذذذي اا ذذذامت ا ر ًسم ذذذٍ آنتاًريذذذٍ ذم

إطمذذذواإ سمذذذل  ذذذدي اؾمذذذؽماشم  ي واَذذذح و ذذذو إضمْذذذًر إن مذذذٍ اًمديمقراـم ذذذٍ 

اعديشذذٍ قمذذغم ؾمذذاٌ ىمواُتذذً اًم ّذذوريٍ مذذن إراجل اًمتذذي يث ذذر إًم  ذذً مثسذذ و  ذذ ه 

                                           
 - اًمقً رة –، دار اًمنمو  ، مٍم  113رطمًسمٍ ا نًّن ٍ وا ياما دساٍ  (1)

 https://www.juancole.com/2013/04/terrorism-other-religions.htmlراسم  اًمدراؾمٍ ن  (2)

-https://www.sasapost.com/body-count-aة ٍ مث ورة سمًًمةغٍ إنوة نيٍ قمغم اًمراسم  اًمتًزم ن اًمدراؾمٍ إد(3) 

quantitative-review-of-political-violence-across-world-civilizations/ 
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ًً ام -  اا امت سمًقمتًْر ً وـمث

وذم اؾمذذتق ع رأي طمذذديُ أضمرشمذذه موؾمّذذٍ ضمذذًًموب أّيذذد ؾمذذْ ٍ ذم اعمفذذٍ ومقذذ  

ؾمذذْتمؼم( مويمذذدين أّا اذذً  11ّذذةملم اًمذذ ين ؿمذذمة م ا ؾمذذتق ع   ذذامت )مذذن اعم

اًمتذذذي شمقذذذي  اًمس ذذذًئيوًموذذذثّ م ىمذذذًًموا ن إّّنذذذم ًمذذذن يرشموْذذذوا مشذذذل  ذذذ ه  يؼمر ذذذًمذذذً 

إؾمًؾمذذ ٍ ذم شمقذذدير م قمذذغم ؾم ًؾمذذٍ اًمغذذرب اخلًرضم ذذٍ اًمتذذي شمّذذَْْ ذم  مّذذووًم ت ً

ومقذذد  ؾمذذْتمؼمت  ذذ ه آطمذذداث اًم ذذث  ٍ ---أمذذً همًًمْ ذذٍ اعمّذذةملم رذذن أدانذذوا   ذذام

ذذً سمَِغذذػْمِ  َمذذنْ ؾمذذًىموا أؾمذذًْسمً ديث ذذٍ مّت ذذ دين ذم ذًمذذذ سمًٔيذذٍ اًمقرآن ذذٍ ن  ًّ ىَمَتذذَل َنْس

َس مَجِ ً ً اَم ىَمَتَل اًمثًِت َْرِض وَمَوَهنِت ْٕ ًٍد ذِم ا َّ  -" (1)َنْسٍ  َأْو وَم

ر ًت اًمصذذذاف ، نتذذذًئِ اًمدراؾمذذذًت ، ذاًمواىمذذذي اًمذذذرا ن ، شمصذذذواخل دذذذٍ ن 

ًً يمة ذذً  شم ذذػم إمم أا ا اًمذذرئ   عمّذذةملم  ذذم أيمشذذر َذذاًيً ا ر ذذًب وأيمذذد ذًمذذذ أيطذذ

 ذم ظمقًسمذذه أمذذً  اًمقمذذٍ اًم رسم ذذٍ ا ؾمذذ م ٍ إمريو ذذٍ ذم دونًًمذذد شمرامذذٌ  إمريوذذي

 - "  م من اعمّةملما ر ًب  َاًيً % من90أيمشر من  "إّا اًمريًض 

  

                                           
 ًمةوتذًب اعمٍمذيٍ  اا فذٍ ، ،1 ط ، حممود  ٍْ و نٍم ومًـممٍن  شمرمجٍ ، 455ص ، ؟ عمًذا اهلل , إززم اًمْنميٍ مّ ى –يمًرا آرمّؽمون  (1) 

 - اًمقً رة –   2010

http://www.masrawy.com/news/Tag/576417/دونالد-ترامب#bodykeywords
http://www.masrawy.com/news/Tag/26483/الرياض#bodykeywords
http://www.masrawy.com/news/Tag/26483/الرياض#bodykeywords
http://www.masrawy.com/news/Tag/26483/الرياض#bodykeywords
http://www.masrawy.com/news/Tag/65007/ضحايا-الإرهاب#bodykeywords
http://www.masrawy.com/news/Tag/65007/ضحايا-الإرهاب#bodykeywords
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 انفوجرافيك ىنخص أهه إحصاءات امدراسة:
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 قراءة يف أٍه آيات الكتال . –احملور الجاىي : إشهالية دموية اإلسالو 

 مذخل:

،  ذذو واىمذذي داقمذذا مذذي اًم ذذراىم لم مذذش ً ريملم مذذي اعمّذذةملم ذإذا يمذذًا واىمذذي اعم ذذ

 !؟يّت دي أدل وضمود م همػم )اد ًد(من قمدو  ًمة راىم لموم ل من خُمّة  

ًً ؾمذذذمت ًا ذم اعذذذًنقلم قمذذذغم قمذذذغم اظمذذذت ي قمثذذذًويث م واؾمذذذامئ م دمتمذذذي همًًمْذذذ

 ا ؾم  ن

اوًٓ ن ا سمت ذذًد قمذذن اعمواضم ذذٍ اعق ق ذذٍ ًمإلر ذذًب ، واعمشذذًإ اعذذي اًم ذذو   ذذو ن 

قمذذد  م ذذًريمت م ذم اد ذذًد َذذد داقمذذا ذم اًم ذذرا  ، وًمة ذذًقمر اًموْذذػم سمذذدر ؿمذذًيمر 

يذذذو  يمذذذًا ؿمذذذول م ذذذًرجل يمةمذذذٍ  ثذذذً ، يمتذذذٌ   ( 1964اًمّذذذ ًب )شمذذذوذم ؾمذذذثٍ ن 

ًً ن   اًمدين ؿم وقم 

َُ مثذذ  زمذذن سم  ذذد أا اًم ذذ وقم لم أضمذذْن ظمةذذ  اهلل ---إنثذذي أومٌذذ  ذذ ا  " ايمت ذذس

ُ وسما ذذًة أظمذذرى همذذػم  ذذ ه اع ذذًة ْ ذذادذذْن سمذذها ؾمذذْْه إعذذًد م وقمذذد  إيامّنذذم سمًًم

 -(1) " وا ا شمصْح اع ًة قمنينة قمة  م ّٕنً طم ًُتم اًموطم دة

ًً ن صمةذذذٌ آيذذذًت اًمقتذذذًإ  وطم ذذذ ٍ  "ي سمذذذذ ذذم اًمقذذذرآا مذذذن طم ذذذُ أّّنذذذً شم ذذذصمًن ذذذ

أو يمذذام ىمذذًًموا وذم  ذذ ا اًمّذذ ً  يذذهيت دور  ذذ ا اعماذذور ويقذذي ذم  "  ودمويذذٍ وإيمذذراه

 مقةْلم ن

                                           
 ت ادمل -مث ورا – 59سمدر ؿمًيمر اًمّ ًب ذ يمثَ ؿم وقم ً ص(1)
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 أذ اد ًد وطمريٍ اًم ق دة ن

أيقونذذٍ أيذذًت اعمقذذررة عريذذٍ اًمسوذذر واظمت ذذًر اًم ق ذذدة ذم ا ؾمذذ   واًمقذذرآا 

ينِ ىموًمذذه شم ذذًمم ن  ؿْمذذُد ِمذذَن اًْمَغذذي   َٓ إيِْمذذَراَه ذِم اًمذذد  َ اًمرا َْذذلمِت [  ذذ ه 256]اًمْقذذرة ن  ىَمذذْد شَم

واطمذذذدة مذذذن أيذذذًت اعم ذذذؼمة قمذذذن طمريذذذٍ اًمسذذذرد واظمت ذذذًره ذم ا ؾمذذذ   ، واذذذً مذذذً 

ذذً يَمُسذذوًرايثًفمر ذذً مذذن أيذذًت ن  ًرا َوإِمِت
ذذً ؿَمذذًيمِ ذذِْ َل إِمِت ِّت ذذً َ ذذَدْيثًَُه اًم ]ا نّذذًا ن  إِنِت

وَمَمذذْن ؿَمذذًَ  وَمْةُ ذذْوِمْن َوَمذذْن ؿَمذذًَ    آظمر ذذً ن [  وهمذذػم  ذذ ه وشمةذذذ آيذذًت وآيذذًت ًمذذ 3

 -[29]اًمو ف ن  وَمْةَ ْوُسرْ 

ذم اًمذذذذدين مذذذذن ومةّذذذذسٍ واَذذذذاٍ ، أا  آظمت ذذذذًريثقةذذذذ  اًمقذذذذرآا ذم شمقريذذذذر 

ا يذذذاما اًمذذذديثي وم ذذذل ىمةْذذذي ضمذذذّواه ٓ يموذذذن سماذذذًإ اًمّذذذ قرة قمة ذذذه قمذذذؼم قموامذذذل 

ََ قَمَةذذذْ ِ ْم سمُِمَصذذذْ قِرٍ ظمًرضم ذذذٍ ىمٌذذذيٍ  ذذذ ّْ [ وإنذذذام  ذذذو نذذذًشمِ 22ؿمذذذ ٍ ن ]اًمغً ًَم

 َ َْذذلمِت قموامذذل م روم ذذٍ إىمثًقم ذذٍ ، وًم ذذل  ذذ ا وضمذذه شم ق ذذٌ أيذذٍ اًمّذذًًمسٍ سم مةذذٍ ن ىَمذذْد شَم

ؿْمذذُد ِمذذَن اًْمَغذذي  ، وسم ذذول ٓومذذَ يذذتم دمً ذذل  ذذ ه اعق قذذٍ اعمتطذذمثٍ واعمودذذةٍ  اًمرا

ًً ذم يمشػم من آي اًمقرآا رً يقي ذم ؾم ً  شمقرير   ا اع  !   ن ري

ًً ذم أيمشذذذر مذذذن موىمذذذف ، ذم ومذذذتح موذذذٍ مذذذشً  يمذذذام يذذذتم دمً ذذذل  شمقْ ق ذذذً قممة ذذذ

رومذذا اًمثْذذي إقم ذذم )دذذغم اهلل قمة ذذه وآًمذذه ( ىمذذوإ ؾمذذ د سمذذن قمْذذًدة ذم ومذذتح موذذٍ ن 

ًً سمذذها ظمذذ  اًمرايذذٍ مثذذه  اًم ذذو  يذذو  اعمةامذذٍ اًم ذذو  شمّذذْى اعرمذذٍ ، وقمثذذد ً وضّمذذه قمة ذذ

يمذذام أمذذر ويمذذن أنذذَ اًمذذ ي يذذدظمل  ذذً وأدظمة ذذً إدظمذذًٓ روم قذذً ومهظمذذ  ً قمذذكٌم وأدظمة ذذً 

 ، وسم د أا فمسر  م ع يون يتوىمي زقمام  ىمريا أا ي سوا قمث م ، ًموثه وم ل ! 
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 "وأوإ مذذذً شمواضمذذذه سمذذذه اعق قذذذٍ أنسذذذٍ مذذذن ىمْذذذل ظمصذذذو  اًمذذذدين   ذذذي آيذذذًت 

ًمذذ ا يمذذًا وٓسمذذد مذذن يمةمذذٍ قمذذن اد ذذًد مذذي مذذً سمذذلم اعمسذذردشملم مذذن  "اًمقتذذًإ  ,اد ذذًد 

وا واطمذذدًا مذذن سمذذلم اًم ديذذد ومذذر   ، طم ذذُ ؾمذذ ٍ مس ذذو  اد ذذًد وَذذ   اًمقتذذًإ ًم وذذ

 من وؾمًئل اد ًد -

 ًً إّا اد ذذذًد وسمذذذ  ؿمذذذذ مسذذذردة ىمرآن ذذذٍ وومريطذذذٍ إؾمذذذ م ٍ سم ذذذد أّا وم مذذذه ـمْقذذذ

ٕ داومذذذه وقمذذذغم َذذذو  همًيًشمذذذه اًمتذذذي ٓ  ذذذرج قمذذذن أطمذذذد أمذذذرين ن إمذذذً رد اًم ذذذدواا 

ؾمذذذ م ٍ  ِٓ واًمذذذدومًع قمذذذن اًمذذذثس  أو إزاًمذذذٍ اعموانذذذي واًم راىم ذذذل قمذذذن ـمريذذذ  اًمذذذدقموة ا

َاّ ذذٍ إمم مّذذًمي اًمثذذًس ذم اًم ذذًع ًمتوتذذًر ديث ذذً سماريت ذذً وًمذذو يمذذًا إسمذذ غ اًمرؾمذذً ِٓ ًمٍ ا

ديثذذً آظمذذر همذذػم ا ؾمذذ   ،  ذذو مذذً يوسذذل دومذذي اعمثًومذذًة اعمتومهذذٍ سم ثذذه وسمذذلم مْذذدأ قمذذد  

 ا يمراه ذم ىمْوإ اًمدين -

اًمقتذذذًإ اًمذذذ ي نذذذدب إًم ذذذه ا ؾمذذذ   ًمذذذ   ًمغًيذذذٍ إطمذذذراز اًمتقذذذد  وسمّذذذ   "إّا 

 طم ذذً  اعذذ  واًمذذدومًع قمذذن اًمذذثس  ---وسم ذذد انّْذذًط  اًمذذدين سمذذًًمقوة وا يمذذراه، سمذذل

ر ومذذ  نذذناع ذاًمتوطم ذذد سمذذلم اًمثذذًس وظمطذذوقم م ًمذذدين اًمثْذذوة وًمذذو سمذذًًمت ود واًمتثصذذ

عمّذذةم مذذي موطمذذد وٓ ضمذذداإ ، ومً ؿمذذوًإ نًؿمذذئ قمذذن قمذذد  اًمتذذدسمر وي  ذذر رذذً شمقذذد  

أا أيذذذٍ أقمثذذذي ىموًمذذذه ن ٓ إيمذذذراه ذم اًمذذذدين همذذذػم مثّذذذوظمٍ سم يذذذٍ اًمّذذذ ف يمذذذام ذيمذذذره 

 -(1)"سم ط م

                                           
 - اًمْقرة ؾمورة من( 56) أيٍ شمسّػم ذم ، 343ن  ص 2ن  ج اًمقرآا شمسّػم ذم اعم ناا –اًمقْهـمًْئي  (1)
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 ب ذ ىمرا ة ذم أ م آيًت اًمقتًإ ن

وذم شمثًواذذً اًمقتذذًإ واد ذذًد ٓ  ذذرج أيذذًت اًموتذذًب اًموذذريم قمذذن ذًمذذذ سم ذذد 

أّا  ثذذًك آيذذًت اىمتق ذذَ قمذذن ؾمذذ ًىم ً قمذذن قممذذد او سمغذذػم قممذذد اريذذد اذذً اا شم ذذػم إمم 

 ووم ام يكم أيمشر وأ ّم أيًت إصمًرة وشمداوًٓ نظم ي اادي اعمرؾمو  ًمة  ًد ، 

ُُ ٔيذذٍ اًمواطمذذدة واًمتّذذ لم سم ذذد اعمفذذٍ مذذن ؾمذذورة اًمْقذذرة ن ذذذ و ذذي ا1 َواىْمُتُةذذوُ ْم طَمْ ذذ

  -صَمِقْسُتُموُ مْ 

 ذ اًمت ة   ن

ُُ َأظْمَرضُمذذويُممْ َوَأظْمِرضُمذذوُ ْم مذذن شمتمذذٍ أيذذٍ نسّذذ ً ن  ٍُ َأؿَمذذدا ِمذذَن  ِمذذْن طَمْ ذذ َواًْمِسْتثَذذ

ض قمذذغم رد اًمس ذذل يتْذذلم أّا إمذذر سمًًمقتذذل رد وم ذذل ، ومذذن اًمقْذذ ح أا ُي ذذؽم اًْمَقْتذذلِ 

 وُيثّى أدل اًمس ل ! 

ذذْوا وَمُوذذُ وُ ْم َواىْمُتُةذذوُ ْم ذذذ أيذذٍ اًمتًؾمذذ ٍ واًمشامنذذلم مذذن ؾمذذورة اًمثّذذً  ن 2 وَمذذىِْا شَمَوًمِت

َٓ َنِصػًما َٓ شَمتِتِوُ وا ِمثُْ ْم َوًمِ فً َو ُُ َوضَمْدُهُوُ ْم َو  - طَمْ 

 ذ اًمت ة   ن

ة ، أي أيذذٍ شمّذذ لم مذذن ؾمذذورة شموَذذح أيذذٍ اًمتذذي سم ذذد ً مْذذً ة مذذن نسذذ  اًمّذذور

ذذَةَم وَمذذاَم ضَمَ ذذَل اهلُلىِِا اقْمَتَنًُمذذويُمْم وَمَةذذْم ُيَقذذًشمُِةويُمْم َوَأًْمَقذذْوا إًَِمذذ ْ ---وَمذذاًمثّذذً  ن ِّت  ًَمُوذذْم ُوُم اًم

قٍ ًمذذذ   اسمتذذذداً  سمذذذل  ذذذو رد أّا إمذذذر سمًًمقتذذذل ذم أيذذذٍ اًمّذذذًسم قَمَةذذذْ ِ ْم ؾَمذذذِْ ً  

 -ًمة دواا
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ُُ طمذذذدة واًمتّذذذ لمن ذذذذ ذم ؾمذذذورة اًمثّذذذً  أيذذذٍ اًموا3 وَمُوذذذُ وُ ْم َواىْمُتُةذذذوُ ْم طَمْ ذذذ

  صَمِقْسُتُموُ مْ 

 اًمت ة   ن

ؾَمذذذَتِ ُدوَا آظَمذذذِريَن ُيِريذذذُدوَا َأْا َيذذذْهَمثُويُمْم  ذذذ ه مجةذذذٍ مقتق ذذذٍ مذذذن آيذذذٍ يمًمةذذذٍ ن 

ذذوا ومِ َ ذذً  ُّ
ٍِ ُأْريمِ وا إمَِم اًْمِسْتثَذذ َوُيْةُقذذوا إًَِمذذْ ُوُم  ِنًُمذذويُممْ وَمذذىِْا َعْ َيْ تَ َوَيذذْهَمثُوا ىَمذذْوَمُ ْم يُمذذلِت َمذذً ُردا

ذذذوا َأْيذذذِدَفُْم  ذذذَةَم َوَيُوسا ِّت ُُ صَمِقْسُتُمذذذوُ مْ اًم َوُأوًَمذذذِفُوْم ضَمَ ْةثَذذذً  وَمُوذذذُ وُ ْم َواىْمُتُةذذذوُ ْم طَمْ ذذذ

 -ًَمُوْم قَمَةْ ِ ْم ؾُمْةَقًًنً ُمِْ ثًً

رط ن ) ومذذذىا ع ذوقمة ذذذه وم مةذذذٍ ن ) وموذذذ و م واىمتةذذذو م ( واىم ذذذٍ ذم ضمذذذواب اًم ذذذ

 ( و اعمنموط قمد  قمثد قمد   ـمه -ي تنًمويمم 

ًً مذذي اًمت ْذذػم اًم ذذًئي قمث ذذً ،  و ذذي أيذذٍ اخلًمّذذٍ مذذن 4 ذذذ آيذذٍ اًمّذذ ف ضمريذذ

ؿَْمذذُ ُر اْعُذذُرُ  وَمذذًىْمُتُةوا اعمُْْ ذذؾمذذورة اًمتوسمذذٍ ن ْٕ ذذَةَ  ا َّ ُُ َوضَمذذْدُهُوُ ْم ذوَمذذىَِذا اْن ِريملَِم طَمْ ذذ

ذذَ َة َوآشَمذذُوا ُروُ ْم َواىْمُ ذذُدوا َاُذذْم يُمذذلِت مَ ذَوظُمذذُ وُ ْم َواطْمُصذذ ْرَدذذٍد وَمذذىِْا شَمذذًسُموا َوَأىَمذذًُموا اًمصِت

يَمًَة وَمَوةاوا ؾَمِْ َةُ ْم إِاِت اهللِتَ هَمُسوٌر َرطِم مٌ   -اًمنِت

 ذ اًمت ة   ن

ذم أيذذذٍ اًمتذذذي سم ذذذد ً مْذذذً ة مذذذن نسذذذ  اًمّذذذورة ، أي أيذذذٍ اًمًّدؾمذذذٍ مذذذن 

ذذَمَي ًَرَك وَمذذَهضِمرْ ِريملَِم اؾْمذذَت َ ذَوإِْا َأطَمذذٌد ِمذذَن اعمُْْ ذذؾمذذورة اًمتوسمذذٍ شمقذذوإ ن  ّْ ُه طَمتِتذذى َي

َٓ َيْ َةُمواَ يَمَ َ  اهللِ ُْم ىَمْوٌ   ْغُه َمْهَمثَُه َذًمَِذ سمَِهّنِت
 - صُممِت َأسْمةِ

ورد ذم شمسّذذذػم  م ثذذذى ذًمذذذذ أّا أيذذذٍ اًم طمقذذذٍ خمصصذذذٍ ًم مذذذو  اًمّذذذًسمقٍ ، 



 

164 

 -(1)أيٍ ن اىمرأ قمة ه وقمّرومه صمم ٓ شمت رض ًمه طمتى يرضمي إمم مهمثه

ًٍ ًمًّدؾمٍ واًمش صملم من ؾمورة اًمتوسمٍن ذ أيٍ ا5 يملَِم يَمًومِت  -َوىَمًشمُِةوا اعمنُْْمِ

ًً يمّذذًسمقًُتً مذذن طم ذذُ أّّنذذً  تنئذذٍ  مذذي مذذً سم ذذد ً مْذذً ة وذم  وسمقرا ُتذذًو ذذ ه أيطذذ

ًٍ ذَوىَمذذذًشمُِةوا اعمُْْ ذذذنسذذذ  أيذذذٍ يتطذذذح مرام ذذذً ن  ذذذ ًٍ ِريملَِم يَمًومِت ذذذ  يَمذذذاَم ُيَقذذذًشمُِةوَنُوْم يَمًومِت

شمس ذذذد مذذذً  "ىمذذذًشمةوا  "قمذذذغم أّا نسذذذ  دذذذ غٍ اعمسًقمةذذذٍ  اهللِتَ َمذذذَي اعمُْتِتِقذذذلمَ  َواقْمَةُمذذذوا َأاِت 

أومذذًده اًمّذذ ً  مذذن أّا اًمقتذذًإ ع يوذذن مذذن ـمذذري ا ؾمذذ   وطمّذذٌ ومًٔيذذٍ ع شمقذذل ن 

 أىمتةوا سمل ن ىمًشمةوا يمام يقًشمةونوم -

رين مذذذن ؾمذذذورة اًمتوسمذذذٍ ، اعم روومذذذٍ سم يذذذٍ وَذذذي ادنيذذذٍ ن ذذذذذ أيذذذٍ اًمتًؾمذذذ ٍ واًم  ذذذ6

 ُِيْوِمثُذذذوَا سمِذذذًهللُِةوا اىَمذذذًشم َٓ ذذذِ يَن  َٓ ًمِت ظِمذذذِر َو ْٔ َٓ سمِذذذًًْمَ ْوِ  ا َ  اهلُل َو ُمذذذوَا َمذذذً طَمذذذرِت   ُ َر 

ٍَ قَمذذْن  ْنَيذذ َتذذًَب طَمتِتذذى ُيْ ُقذذوا اْدِ
ذذِ يَن ُأوشُمذذوا اًْموِ َٓ َيذذِديثُوَا ِديذذَن اْعَذذ   ِمذذَن اًمِت َوَرؾُمذذوًُمُه َو

 -َيٍد َوُ ْم َدًهِمُرواَ 

 ذ اًمت ة   ن 

نسذذ  وَذذي ادنيذذٍ يمًؿمذذف قمذذن اطمذذؽما  ا ؾمذذ   ًموَذذي إىمة ذذًت ذم فمةذذه ،  إاّ 

َٓ َيثَْ ذذًيُمُم  ط أٓ جيثاذذوا ًمةاذذرب واًمقتذذًإ ، يٍمذذح اًمقذذرآا سمذذام  ذذو أقم ذذم ن 

وُ ْم اهلُل ِرضُمذذذذويُمْم ِمذذذذْن ِدَيذذذذًِريُمْم َأْا شَمذذذذؼَما يِن َوَعْ ُهْ ذذذذِ يَن َعْ ُيَقذذذذًشمُِةويُمْم ذِم اًمذذذذد   قَمذذذذِن اًمِت

قُ َوشمُ  ِّ قلِمَ وا إًَِمْ ِ ْم إِاِت اهللَْق ِّ ٌا اعمُْْق
ِ ُ   [ 8]اعممتاثٍ ن 

 ٓ جيوز ىمتًإ )أ ل اًموتًب( إٓ مي وضمود ؾمٌْ آظمر ن "ومن صمّم 

                                           
  ذ -1404، دار اًموتٌ ، اًمقْ ٍ اًمشًًمشٍ ن  283ص   1شمسّػم اًمقمي  ج  (1)
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ذذذِ يَن ذذذذ مذذذن ىمتذذذًام ًمةمّذذذةملم ، ًمقوًمذذذه شم ذذذًمم ن  َوىَمذذذًشمُِةوا ذِم ؾَمذذذِْ ِل اهللِتِ اًمِت

 َٓ َٓ شَمْ َتُدوا إِاِت اهللِتَ  ٌا اعمُْْ َتِدينَ ُيَقًشمُِةوَنُوْم َو
ِ ُ  [190]اًمْقرة ن 

ٍُ َأؿَمذذدا ذذذ أو إًمقذذًئ م اًمستثذذٍ سمذذلم اعمّذذةملم ، ًمقوًمذذه شم ذذًمم سم ذذد ذًمذذذ ن  َواًْمِسْتثَذذ

 [191]اًمْقرة ن  ِمَن اًْمَقْتلِ 

اعمتقدمذذذٍ ، وأمذذذً مذذذي قمذذذد  وضمذذذود  ًمًيذذذٍذذذذ أو امتثذذذًقم م قمذذذن إقمقذذذً  ادنيذذذٍ 

وأمذذً  (1) "اًموريمذذٍ  أيذذٍ ذذو  يذذح ؾمذذٌْ آظمذذر ومذذ  جيذذوز ىمتذذًام عم ذذرد اًموسذذر ، يمذذام 

 - ثً ادنيٍ وم ي ريٍْ مًًم ٍ وشمسص ل اًمو   قمث ً ظمًرج قمن موَوقم

 

ِ ينَ أيٍ اًمراسم ٍ من ؾمورة حممدن  ,7 َب ا وَمىَِذا ًَمِق ُتُم اًمِت ْ َِ ىَمًِب يَمَسُروا وَم  -ًمر 

 ذ اًمت ة   ن 

ر( ذم ؾمذذذًطمٍ إّا أيذذذٍ شمتاذذذدث ذم م ذذذداا اًمةقذذذً  واعمواضم ذذذٍ مذذذي اًم ذذذدو )اًموسذذذً

اعذذرب واًمقتذذًإ ، ٓ أّّنذذً شمذذهمر سمقتذذل اًموذذًومر ذم أّي موذذًا أو زمذذًا ، يذذدإ قمذذغم ذًمذذذ 

وا اًْمَوصَمذذًَ  طَمتِتذذى شمتمت ذذً  ذذً ومِذذَداً   إَِذا َأصْمَوثُْتُمذذوُ ْم وَمُ ذذدا ذذً َمثفذذً سَمْ ذذُد َوإِمِت طَمتِتذذى شَمَطذذَي وَمىِمِت

نْ َذًمِذذَذ َوًَمذذْو َيَ ذذًُ  اهلُل اْعَذذْرُب َأْوَزاَرَ ذذً َٓ َْْ ٍا ذَتَصذذ  ُْْةذذَو سَمْ َطذذُوْم سمِذذ ذذْن ًمَِ 
َر ِمذذثُْ ْم َوًَموِ

ذذ ومهؿمذذًرت ًمذذذ )اعذذرب( وؿمذذد وصمذذً   وَمَةذذْن ُيِطذذلِت َأقْماَمَاُذذمْ  ِ يَن ىُمتُِةذذوا ذِم ؾَمذذِْ ِل اهللَِواًمِت

 إٍى --واًم  ، واخل دٍ ن موَوع اعوم ذم أيٍ  و ن اًموًومر اعمقًشمل -

                                           
 - ًمْثًا –  ، سمػموت 1975، دار اًمن را  ، اًمقْ ٍ اًمراسم ٍ ن  289 ص ، اًمقرآا شمسّػم ذم اًمْ ًا –اخلوئي  (1)
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اعمقوًمذذٍ اًمتذذي شمس ذذد أّا ا ؾمذذ   مْذذتٍن قمذذغم  واًمثت  ذذٍ مذذن يمذذل مذذً ؾمذذةف ، ومّذذًد شمةذذذ

ىمًقمذذدة ن إمذذً ا يذذاما سمذذه أو اًمقتذذل ، أقمذذدنً  ثذذً ىمذذرا ة سمثذذي قمة ذذه  ذذ ا اًمس ذذم مذذن آيذذًت 

  تنئٍ قمن ؾم ًىم ً أو قمن ؾم ً   موع اًمقرآا أو ا ؾم   يمول -

 

إّا شمسّذذذػم ومرويذذذد ًمإليذذذاما سمً ًمذذذه سمًقمتْذذذًره أو ًًمذذذً ، دذذذا ٌح هًًمذذذً إذا يمذذذًا 

ً همذذػم موضمذذود ، أّمذذً إذا يمذذًا ا ًمذذه موضمذذوًدا ، ومْذذثس  اًمتسّذذػم اًمسرويذذدي ا ًمذذه طمًقذذ

يصذذْح ا عذذًد  ذذو اًمتذذو م، إذ ُي تذذؼم  روسًمذذً مذذن اعق قذذٍ ورهمْذذٍ ذم قمذذد  ًمقذذً  ا ًمذذه 

 يو  اًمق ًمٍ ظمووًمً من حمًؾمْته - يم وشمن 
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(8) 

 

 أصل الذيً : ٍل ٍو توٍه لتحكيل رغبة؟

 ي ــ الديً يف مدزسة التحليل اليفش

قمذذذًع إقمصذذذًب اًمثمّذذذًوي ،  ذذذ ا اًمسصذذذل سمماوريذذذه يذذذدور طمذذذوإ رؤيذذذٍ 

ًمةذذذدين ون ذذذهشمه  (  1939ي ؾمذذذ غموند ومرويذذذد )شمذذذوذم ن ذوموؾمذذذ  اًمتاة ذذذل اًمثسّذذذ

ًً َذذمن اًمش صمذذٍ اعموؾمّذذلم ًم ةذذم اًمذذثس  اعذذديُ ، يذذونِ وآدًمذذر  ، ومرويذذد يذذ يمر أيطذذ

ًً ن  أيت ذيمرمهً ٓطمق

 الفسويدي! احملوز األول:  الديً يف التحليل اليفشي

ي وىمذذذًرا سم ثذذذه سمودذذذسه ذشمثذذذًوإ ومرويذذذد اًمذذذدين قمذذذغم َذذذو  اًمتاة ذذذل اًمثسّذذذ

ريٍ ، وسمذذذذلم اًمقسوًمذذذٍ سمودذذذذس ً اعمذذذًجل اًمسذذذذردي ًمةثذذذذوع ذاعمذذذًجل ادامقمذذذذي ًمةْ ذذذ

ىمةذذ  أرسم ذذٍ يمتذذٌ ن اًمقذذوـمم و اًمتذذًسمو ، وا نّذذًه ، وقمذذرض مث ذذوره قمذذن اًمذذدين ذم 

ا اعماذذذور يتوضمذذذٌ ذم اعطذذذًرة ، و موؾمذذذى واًمتوطم ذذذد ، ومّذذذتقْل و ذذذم، وذم  ذذذ 

 سم ًا أمرين ، اًمت ريف سممدرؾمٍ اًمتاة ل اًمثسع، واًمتسّػم اًمسرويدي ًمةدين -
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 ذ خمتٍم اًمتاة ل اًمثسع ن1

ي ، يمذذذام يقذذذوإ  ذذذو ذم ذع ي ذذذًرك ومذذذروي ذم اًمْذذذدايًت إومم ًمةتاة ذذذل اًمثسّذذذ

أومم حمًراشمذذه اًمتذذي أًمقً ذذً ذم أمريوذذً اعمقْوقمذذٍ سم ثذذواا :ّذذٍ دروس ذم اًمتاة ذذل 

 ( طمذذذلم 1925ي ، وإنذذذام ًمذذذذةقْ ٌ اًمثمّذذذًوي د- ضموزيذذذف سمروير)شمذذذوذمنذاًمثسّذذذ

ي ٕوإ مذذذرة ذم قمذذذ ج ومتذذذًة يمًنذذذَ شم ذذذوو مذذذن ذـمْذذذ  ـمريقذذذٍ اًمتاة ذذذل اًمثسّذذذ

 -(1)اا ّتػميً

ي مْثذذذي قمذذذغم أؾمذذذًس اًمث ريذذذٍ اًمقًئةذذذٍ إا ىمذذذوى سمًـمث ذذذٍ ذواًمتاة ذذذل اًمثسّذذذ

 نّذذًا- ضمْذذًرة، م  م ذذً يمذذًمن ذم ظمًْيذذً اًم قذذل اًمْذذًـمن،  ذذي اًمتذذي اذذدد ؾمذذةوك ا

وأّا اًمثذذًس مثذذ  ـمسذذوًمت م اعمْوذذرة، يوْتذذوا و يقذذردوا مذذن ا دراك اًمذذواقمي، أيذذٍ 

رهمْذذًت، أو طمًضمذذًت، همذذػم مقْوًمذذٍ ًمذذدفم، أو ًمذذدى اعم تمذذي، إمم اًم قذذل اًمْذذًـمن- 

وأا سمىموذذذًا اعم ذذذًقمر اعموْوشمذذذٍ ظمةذذذ  اَذذذقراسمًت ذم اًم وصذذذ ٍ أو ؾمذذذةوك  ذذذدا  

وير قمذذدة أؾمذذًًم ٌ مذذذن ًمةذذثس  أو طمتذذى قمذذوارض سمدن ذذذٍ- وقممذذل ومرويذذد قمذذغم شمقذذذ

ناذذذو قمذذذًع اًمذذذوقمي، مث ذذذً أؾمذذذةوب يذذذدقمى اًمتذذذداقمي  اعموْوشمذذذٍؿمذذذهّنً دومذذذي اعم ذذذًقمر 

ى  ذذ ا إؾمذذةوب يّذذؽمظمي اعمذذريا صمذذم يتسذذوه سموذذل مذذً هقذذر قمذذغم ذاعذذر- وسممقتطذذ

سمًًمذذذه، سم ذذذثام يثصذذذَ اًمقْ ذذذٌ اعم ذذذًًمِ، حمذذذًوًٓ اًمتقذذذًط يمةذذذامت أو شم ذذذًسمػم شمذذذثم قمذذذن 

ًً شمسّذذذػم ذ  اًمتاة ذذذل اًمثسّذذذم ذذذًقمر اعمساذذذوص اًمًْـمث ذذذٍ- و ذذذًوإ قمةذذذام ي أيطذذذ

ًً ًمةذذذذدواومي واًمثنقمذذذذًت اًم واقم ذذذذٍ ، واًمغًيذذذذٍ  ذذذذي  إطمذذذذ  ، سمًقمتًْر ذذذذً ان وًؾمذذذذ

                                           
، شمرمجٍ ن ضمورج ـمراسم ٌم ، دار مدارك ًمةثنم ، اًمقْ ٍ  2اعموًمسًت ؿمْه اًموًمةٍ ج،  203:ٍّ دروس ذم اًمتاة ل اًمثسع ص ,ومرويد  (1)

   -  2015إومم ن 
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( 1)وشمقْة ذذذً وإجيذذذًد ـمذذذر  عم ًدت ذذذً اعموْوشمذذذٍمّذذذًقمدة اعمذذذريا قمذذذغم وم ذذذم م ذذذًقمره 

ـمريقذذذذٍ ذم اعم ًدذذذذٍ اًمقْ  ذذذذٍ  ي سمذذذذًًمقوإ ن ذويوَذذذذح ومرويذذذذد اًمتاة ذذذذل اًمثسّذذذذ

قمصذذْ ٍ ---شم ذذتمل قمذذغم شمْذذًدإ يمذذ   سمذذلم اعماّةذذل  ًم ؿمذذوًص اعمصذذًسملم سمذذهمراض

واًمقْ ذذذذٌ ، إذ يذذذذتوةم اعمذذذذريا ويذذذذروي أطمذذذذداث طم ًشمذذذذه اعمًَذذذذ ٍ وانقًْقمذذذذًت 

اعذذذًرة ويت ذذذوى وي ذذذؽمي سمرهمًْشمذذذه وانس ًٓشمذذذه ، ويّذذذ ى اًمقْ ذذذٌ إمم شموضم ذذذه 

مّذذًر أوموذذًر اعمذذريا  ويذذوىمىل ذيمريًشمذذه ويوضمذذه انتًْ ذذه ذم وضم ذذٍ م  ثذذٍ ويقذذد  ًمذذه 

ً يشذذػمه قمذذغم   ذذ ا اًمثاذذو ًمذذدى اعمذذريا مذذن ردود وم ذذل شمذذثم قمذذن شمسّذذػمات ويردذذد مذذ

 -(2)وم م أو قمد  وم م

  (ن 1982ي يمذذام شمقذذوإ اسمثتذذه آنذذً ومرويذذد )شمووم ذذَ ن ذو ذذدي اًمتاة ذذل اًمثسّذذ

شمةذذذ  إنذذً إقمذذغم وااذذو وإنذذً( ) (3)اصذذ ل أقممذذ  م رومذذٍ روثذذٍ سمًا فذذًت اًمذذش ث

مراىمْذذٍ اعمشذذل اًم ة ذذً ن اذذً دور ًٕنذذً ي ًمةسذذرد، ومذاد ذذًز اًمثسّذذموونذذًت اًم وصذذ ٍ و

ًً  ذذو إظم ىم ذذٍ واًمديث ذذٍ  وشمطذذم اعمّذذًئةٍ إظم ىم ذذٍ اًمداظمة ذذٍ ًمة وصذذ ٍ وشمقريْذذ

مذذذً نّذذذم ه اًمطذذذمػم ،  موقمذذذٍ اعمْذذذًدئ اعمشًًم ذذذٍ شمةذذذذ يوّوّنذذذً اعم تمذذذي واًمذذذدين 

ًً ، مذذن صمذذّم وم ذذي موتّذذٍْ ، وااذذو ن  واًمّذذةقٍ ذم نسّذذ ٍ اًمسذذرد امذذل اًمغرائذذن وظم ومذذ

إنذذً، وإنذذً إقمذذغم( وم ذذي ٓ واقم ذذٍ وٓ موتّذذٍْ ، مودقمذذٍ ذم ا نّذذًا ) ًمث ػمفذذًن

مثذذذ  وٓدشمذذذه ؿمذذذهنه م  ذذذً ؿمذذذها ؾمذذذًئر اًمغرائذذذن إظمذذذرى ، مذذذن أيمذذذل و ب، ًمذذذ ا 

                                           
 - ؾمًسم  مصدر –ؾموقمٍ اًم رسم ٍ اًم ًعم ٍ اعمو (1)

 - 17و  15ذم حمًراشمه اًمتم  ديٍ ذم اًمتاة ل اًمثسع ، اعماًرة إومم ن ص (2)

 - 6، اعموًمسًت ؿمْه اًموًمةٍ ج  340إنً وآًم ًت اًمدومًع  ص (3)
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ي ، وإنذذً ن واقم ذذٍ وموتّذذٍْ وشمطذذم اًمذذ ايمرة ذيمًنذذَ  حمذذور ا ذذتام  اًمتاة ذذل اًمثسّذذ

 وا رادة ، و ادن  اًم ًىمل واعمسور ذم اًمثس  ا نًّن ٍ - 

يذذذدظمل )ااذذذو( ذم  اع مذذذي )إنذذذً إقمذذذغم( مذذذن طم ذذذُ أّا اًم وقمذذذي يذذذدومي 

سمًدمذذًه اًمرهمْذذًت واًمغرائذذن اعمودقمذذٍ وم ذذه ، و)إنذذً إقمذذغم( يسذذرض سمذذام نقذذوى قمة ذذه 

ر )إنذذذً(  سمذذذام امةذذذه مذذذن مذذذن اعمْذذذًدئ واًمقذذذ م وإظم ىم ذذذًت ، وقمثذذذد ً يذذذؼمز دو

راع اًمقذذًئم ذوم ذذ  وومذذا اًمصذذإرادة وضمثْذذٍ قمق ن ذذٍ ، وشمْذذدأ حمًوًمتذذه ذم اًمتوشمسوذذػم و

ًمتاق ذذذ  اًمتذذذوازا سمذذذلم )ااذذذو وإنذذذً إقمذذذغم( ، ًموذذذن دور اًموؾمذذذًـمٍ اًمذذذ ي ية ْذذذه 

يقذذد  يمذذل مذذن اعمتصذذًرقملم مغريًشمذذه ًمذذذ )إنذذً(، )إنذذً ( ٓ هةذذو مذذن دذذ وسمٍ ، إذ 

ًً ًم ائذذ   وممذذي )ااذذو ( اًمةذذ ة ادّذذديٍ واًمث ذذوة اًمغرينيذذٍ ، ومذذي إنذذً إقمذذغم أيطذذ

إّّنذذذً   ذذذٍ ٓ شمثتمذذذي ًم ذذذًع ادّذذذد واعذذذ  ن  ذذذي اًمرَذذذً ًموذذذن مذذذن نذذذوع آظمذذذر ، 

سمذذذذًًمثس  واًم ذذذذ ور سمًًمراطمذذذذٍ واًمقمهن ثذذذذٍ وآؾمذذذذتقرار وقمذذذذد  آَذذذذقراب ذاك 

ًً ًمتّذذًقمد ومقذذػمًا ، أو قمق ذذٌ اًم ذذ ور  ًً مًديذذ اًمذذ ي  ذذدث ًمذذذ مذذشً  وأنذذَ  ٌذذ ؿمذذ ف

سماذذٌ وقمقذذف أمذذذ وأنذذَ شم ذذ ر سمرَذذً ً و ةذذم ضمذذرًا ، إّّنذذً م ذذًقمر وضمدان ذذٍ 

ومقذذذرة يمذذذل إنّذذذًا ، وذم  ذذذ ا اًمّذذذ ً  واذذذ ا اًم ذذذًع يثتمذذذي اًمذذذدين  مغروؾمذذذٍ ذم

ذذذ ّّ ر ومرويذذذد هّذذذذ ا نّذذذًا وقمذذذغم طمّذذذًب همرائذذذنه و ذوإظمذذذ   واعمشذذذل ، وسمذذذه وم

ًم ائذذ ه اعّذذ ٍ سمًًمذذدين وآقمتقذذًد سمىًمذذه ،  ذذو وًم ذذد ؿمذذ ور سمًًمراطمذذٍ اًمثسّذذ ٍ واًمرَذذً 

ن وشمصذذور ر وإا شم ذذددت م ذذً ره سمت ذذدد اًمذذديذواًمقمهن ثذذٍ واًمّذذمو قمثذذد يمذذل اًمْ ذذ

مس ذذذو  إًمو  ذذذٍ ، ًموذذذن يْقذذذى ادذذذًمي سم ث ذذذً  ذذذو مث ذذذهؤ ً اًمواطمذذذد ن إّّنذذذً شمةْ ذذذٍ 

ذذر، يمذذل ذًمذذذ ي ثذذي وسمًظمتصذذًر أّا ذعًضمذذٍ نسّذذ ٍ قمًمذذٍ قمثذذد مج ذذي اًمْ ذذ ّّ ر ذومرويذذد وم
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ًً ذم ا نّذذًا سمذذًًمغرائن وادذذث  ، َذذمن ذًمذذذ اعطذذًرة واًمذذدين ،  يمذذل ت  شمقريْذذ

ذذ ّّ روي ىمصذذٍ ا نّذذًا ذم مقًومذذٍ صم صمذذٍ نذذوازع ريٍ سمهّّنذذً شمذذذر ؾمذذػّم اعطذذًرة اًمْ ذذذومس

همرؾمذذذت ً اًمقْ  ذذذٍ وم ذذذه ن اًم ذذذدواا وزنذذذً اعماذذذًر  وأيمذذذل عذذذم ا نّذذذًا ، شمغةذذذٌ 

ا نّذذذًا سمواؾمذذذقٍ إنذذذً اًم ة ذذذً مذذذن اصمثذذذلم وسمق ذذذَ ننقمذذذٍ اًم ذذذدواا واًمقتذذذل ، وأّمذذذً 

 -ع اًمثققٍ اًمشًن ٍ من   ا اعماورشمقْ قه اًمتاة ل اًمثسع قمغم اًمدين وم و موَو

 ا ًمه و ٌم ، واًمدين قمصًب- ذ ومرويدن2

ىم ذذل اًموشذذػم قمذذن موىمذذف ومرويذذد مذذن اًمذذدين ًموثثذذً  ثذذً ٓ ن تمذذد إٓ قمذذغم مذذً 

ؾمذذ ةه  ذذو سمثسّذذه ذم يمتْذذه وسمًًمتهيم ذذد ًمذذن نّذذتدقمي يمذذل مذذً ىمًًمذذه ذم  ذذ ا اًم ذذها ، ًموذذن 

و ذذذم وأظمذذر مذذن ن اًمقذذذوـمم  ومذذ ام يذذكم اىمتًْؾمذذًا م ذذذاّما ، أطمذذدمهً قمذذنن مّذذتقْل

 ة ل موضمن-، ية  ام شمةو   واواًمتًسمو

 أذ ومرويد ن ا ًمه شمو م ن

ي اًمتاةذذذ كم ًمتوذذذوين إديذذذًا --- ، اعمّذذذًمهٍ ذاًمت ة ذذذل اًمثسّذذذ "يقذذذوإ ومرويذذذد ن

اًمقسة ذذذٍ ذم شم ة ةذذذه اًم ذذذً ر --- طمذذذلم يتْذذذلم اًمقسذذذل ، و ذذذو ي ذذذٌ ويؽمقمذذذرع ، أنذذذه 

مقعذذذ قمة ذذذه سمذذذها يْقذذذى أسمذذذد طم ًشمذذذه ـمسذذذً  ، وأنذذذه ًمذذذن يوذذذوا ذم مقذذذدوره أسمذذذدًا أا 

يذذذٍ مذذذن اًمقذذذوى اًم ة ذذذً واعم  وًمذذذٍ ، يطذذذسي قمثدئذذذ  قمذذذغم  ذذذ ه يّذذذتغثي قمذذذن اعام

اًمقذذوى ىمّذذامت وضمذذه إب ، ويْتذذدع ًمثسّذذه آاذذٍ ، آاذذٍ ه ذذى ضمًنْ ذذً ويّذذ ى إمم 

أا   ذذى سم قس ذذً وي ذذنو إًم  ذذً ذم اًموىمذذَ نسّذذه م مذذٍ رًيتذذه ، و وذذ ا يتسذذ  طمثذذلم 

: ري ذاًمقسذذل إمم إب مذذي مذذً  ذذ  سمذذه مذذن طمًضمذذٍ إمم رًيذذٍ سماوذذم اًمطذذ ف اًمْ ذذ



 

172 

يمذذذام أا رد وم ذذذل اًمقسذذذل اًمذذذدومًقمي طم ذذذًإ ؿمذذذ ور اًمطذذذ   يتسذذذ  ورد وم ذذذل اًمراؿمذذذد 

طم ذذًإ اًم ذذ ور سمًًمطذذ   اًمذذ ي هًدذذه سمذذدوره ، واًمذذ ي يتوًمذذد قمثذذه اًمذذدين وؾمذذامشمه 

ي ًم وموذذذًر اًمديث ذذذٍ - وم ذذذ ه ذاعمم ذذذنة --- طمذذذلم نوضمذذذه أن ًرنذذذً ناذذذو اًمتوذذذوين اًمثسّذذذ

مهذذًت ، اق ذذ  ٕىمذذد  إوموذذًر اًمتذذي شمقذذرح نسّذذ ً قمذذغم أّنذذً م تقذذدات ---  ذذي شمو

ًً - وٍ ىموُتذذً  ذذو ىمذذوة  ذذ ه اًمرهمْذذًت - ذرهمْذذًت اًمْ ذذ ريٍ وأىموا ذذً وأؿمذذد ً إعًطمذذ

وسمًٕدذذذل ، ناذذذن ن ةذذذم ذًمذذذذ ن ومً طمّذذذًس اعمرقمذذذٌ سمًًمطذذذًئقٍ اًمقسة ذذذٍ أيقذذذىل 

اعًضمذذذٍ إمم اعاميذذذٍ واعاميذذذٍ سمًعذذذٌ ، و ذذذي طمًضمذذذٍ ًمًْ ذذذً إب - وإدراك ا نّذذذًا 

ً ضم ةذذه يت ذذُْ سمذذهب ، أب أقم ذذم ىمذذوة وأؿمذذد أا  ذذ ه اًمطذذًئقٍ شمذذدو  اع ذذًة يمة ذذ

ًً  ذذ ه اعمذذرة - ومذذًًمقة  ا نّذذًه إزا  أظمقذذًر اع ذذًة يّذذون وفذذدأ ًمذذدى اًمتسوذذػم  سمهؾمذذ

سمًًمّذذذةقًا اًمروم ذذذ  اًم قذذذوي ًمة ثًيذذذٍ ا ا ذذذٍ يمذذذام أا إرؾمذذذً  أؾمذذذ  ن ذذذً  أظم ىمذذذي 

يوسذذل شمةْ ذذٍ مقتطذذ ًت اًم داًمذذٍ ،  ذذ ه اعمقتطذذ ًت اًمتذذي ًمْشذذَ ذم همًًمذذٌ إطم ذذًا 

قذذذٍ ذم اعطذذذًرات ا نّذذذًن ٍ : صمذذذم إا إـمًًمذذذٍ اع ذذذًة إرَذذذ ٍ سما ذذذًة همذذذػم متاق

مّذذتقْة ٍ شمقذذد  إـمذذًر اًمنمذذًا واعموذذًا اًمذذ ي ؾمذذتاق  وم ذذه شمةذذذ اًمرهمْذذًت ---  وذذ ا 

ريٍ اًموؾمذذوا  اًم ذذً  ، وسمهنذذه يثْشذذ  ، ذيموذذن اًمقذذوإ سمذذها اًمذذدين  ذذو قمصذذًب اًمْ ذذ

 (1)بمشةذذه مشذذل قمصذذذًب اًمقسذذل ، قمذذذن قمقذذدة أوديذذذٌ، قمذذن قم ىمذذذًت اًمقسذذل سمذذذًٕ

عمذذً  ويطذذ ف مذذً يذذ يمرنً سمذذام ىمًًمذذه مذذًريم  ، وؾمذذةف اًمقذذوإ إّنذذام شمذذهصمرًا سمس ورسمذذًخ

اقمتذذذؼم ن اًم ذذذ ور سمًًمتْ  ذذذٍ  ذذذو مصذذذدر اًمذذذدين ن مس ذذذوإ اًم ذذذنا  واًمّذذذةواا اًمذذذ ي 

يقدمذذه اًمذذدين ًمإلنّذذًا يموذذن اعمقًيّذذٍ سم ثذذه وسمذذلم مس ذذوإ اعمثومذذًت ن ومذذً جيذذري 

                                           
  ًمْثًا –( شمرمجٍ ن ضمورج ـمراسم ٌم ، طن دار اًمقة  ٍ، سمػموت  60و 41و  32مّتقْل و م، )ص  ,ومرويد  (1)
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 , ثذذًك أا  رمذذوا اًمثذذًس  أا ذم أمريوذذً أؾمذذقي مشذذًإ قمذذغم ذًمذذذ- وم ذذم يريذذدوا

مذذذن يمذذذل مثْذذذه ومذذذن يمذذذل  اب مّذذذور ،  ,اذذذَ شمذذذهصمػم ؾمذذذ قرة اًمثّذذذً  سمذذذًًمقْي 

ًْ وشمقوى  -(1)وي ةسوّنم سمًعمقًسمل ورقم

اخل دذذذٍ ن سماّذذذٌ ومرويذذذد يمذذذّوا ا نّذذذًا اًمذذذدين واسمتذذذدع ا ًمذذذه نت  ذذذٍ 

 ذذ ه اًمرهمْذذٍ مذذن َذذًئقٍ  ضمذذً تشمومهذذًت ًمتاق ذذ  أىمذذوى اًمرهمْذذًت اًمقسوًم ذذٍ ًمديذذه ، 

وإب وإا يمذذذًا ، أظمقذذذًر اع ذذذًة ، شمّذذذٌْ ذًمذذذذ سمًعًضمذذذٍ إمم اعاميذذذٍ وىمةذذذ  مذذذن 

يةْذذي  ذذذ ه اعًضمذذذٍ ًموذذن شمةْ تذذذه موىمتذذذٍ إزا  َذذًئقٍ شمذذذدو  مذذذدى اع ذذًة مذذذً ضم ةذذذه 

ًً  ذذ ه اعمذذرة و ذذو ا ًمذذه ، إّا إًمذذه يمذذل إنّذذًا  ذذو  يْتذذدع أب أقم ذذم ىمذذوة وأؿمذذد سمهؾمذذ

ًمذذه ، ومذذن دذذورة أسم ذذه ، وموىمذذف يمذذل إنّذذًا مذذن أسم ذذه يذذث و  قمذذغم موىمسذذه مذذن ا 

ًً مذذن وموذذرة ا ؾمذذقًط صمذذّم ومً ًمذذه ًمذذ   ؾمذذوى أب ذي موًنذذٍ أيمشذذر روم ذذٍ ،  وانق ىمذذ

ىمذذوى اًمقْ  ذذٍ اًم ة ذذً اًمّذذًطمقٍ "ومً نّذذًا  ذذو مذذن اظمذذؽمع ا ًمذذه  ذذدي اعاميذذٍ مذذن 

ًً يمذذام اًمقسذذل  تذذًج ٕب   م ذذهدذذه ًمذذ ًمذ شمةْ ذذٍ ًم ذذ وره سمًعًضمذذٍ عمذذً  "اعمًطمقذذٍ  هًمذذ

ّْذذذ  ومرويذذذد اًمتاة ذذذل اًمث م ذذذه ،  ًً سماّذذذْه ذسّذذذـم ي قمذذذغم أيمشذذذر أؿمذذذوًإ اًمذذذدين ىمذذذدم

ًً اًمتذذذي هشذذذل يمذذذل ؿمذذذ ور وطمًضمذذذٍ ديث ذذذٍ ، ( 2)مذذذن قمقذذذدة أوديذذذٌمثقةقذذذً  مّذذذت  ث

                                           
 67اعمصدر اًمًّسم  ن ص (1)

اًم ي  اًم يمرم ثى أوديٌ سمًًمةغٍ اًم ونًن ٍ  و ن دًطمٌ إىمدا  اعمتورمٍ ، وقمقدة أوديٌ قمثد ومرويد شم ؼم قمن قمقدة نسّ ٍ شمقة  قمغم (2)

ويت ة   ً ويغػم قمة  ً من أسم ه وم ور ه، ، وىمد أؾمتوطمى ومرويد   ه اًم قدة من أؾمقورة أهمريق ٍ ىمديمٍ ، قمرومَ سمًؾمم أؾمقورة  واًمدشمه ٌ 

ًً من امرأة ؾمًمهَ ذم ىمتل أسم  ً سماٌّ إؾمقورة إهمريق ٍ  ًمو إنشىقمثد  قمقدة إًم وؽماأوديٌ ، مقًسمل  ن ومرويد ع اعمّتوطمًة أيط

قمقدة أوديٌ ذم ادثّلم م ً، وإؾمقورة ـمويةٍ ، ؾمثاًوإ شمةو ص ً قمن مقدمٍ يمتًب ن أوديٌ مةوً ، ًمذة ًقمر اًمؽماضم دي  يّتود  إٓ

    ( اًم ي يمتٌ صم ث مٌطم ًت شمرشمْ  مديثٍ ـم ٍْ وأٍة ٓسمدايموس ن أوديٌ مةوً ، وأوديٌ 406إهمريقي ؾموومويمة   )شموذم ؾمثٍ ن 

 أظمػمًا ن أنت  وه  ، و ي يمام يكم نذم يموًمونوس و

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D8%AF%D8%A9_%D8%A5%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AB%D9%89
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سمًٕؾمذذًـمػم اًمتذذي شم ذذؼم قمذذن اعًًمذذٍ إومم ًمإلنّذذًا ، مذذً ي شمةذذذ اعًًمذذٍ ؟! ويم ذذف 

ن ذذذه اًمذذذدين وأوإ اعمارمذذذًت ؟ وعمذذذًذا اًمذذذدين قمصذذذًب ؟! ادذذذواب ومذذذ ام يقدمذذذه 

 ومرويد أدنًه -

 ومرويد ن اًمدين مرض قمصًيب ،  و ا ن ه ! ب ذ

ي تذذذؼم ومرويذذذد ومرَذذذ ته أشم ذذذٍ ضمذذذؼمًا ًمذذذثق  ذم ن ريذذذٍ اًمتقذذذور يتمشذذذل ذًمذذذذ 

ًً قمذذام شمسذذرد سمذذه ا نّذذًا مذذن قمقذذل ىمذذ م ورثوقمذذًت ؟!  اًمذذثق  ذم أّّنذذً ٓ شمقذذوإ ؿمذذ ف

                                                                                                                  
يمًا ًموًدموس اًمس ث قي إدل واًم ي أؾم  مديثٍ يمًدم ً )=ـم ٍْ( اًموشػم من إسمثً  وإطمسًد ويمًا ٓسمدايموس من أطمسًده وسمدوره 

ؾمَ( طمًمً  أن ٌ ٓيوس واًمد أوديٌ ، أظمؼم اًم راي مةذ ـم ٍْ )ٓيوس( سمهنه ؾم ُقتل سم د اسمثه، وذم ذًمذ اًموىمَ يمًنَ زوضمته )ضمويمً

 وا ا اًمٌّْ ضمً  اؾممه أوديٌ  ووم ةوا - دْلاسمًا شمد  مًّمػم ذم أىمدا  اًموًم د ويرمى ومو   اعمةذسمهوديٌ ومةام وًمدشمه أمر 

قمغم شمةذ اعًًمٍ ومهظم وه إمم مةذ )يمورنش ً( اًم ي شمومم شمرسم ته يمام ُيرسمى إمرا ، وعمً يمؼم أوديٌ أراد أا ي ري  اًمقسلذًمذ  اًمرقمًةوضمد 

 موـمثه وموًمده وًمون اًم راي ىمًإ ًمه ن إّنذ ؾمتقتل أسمًك وشمتنوج أمذ -

ي  ٌ إمم ـم ٍْ موـمثه إدكم، وذم اًمقري  دًدي رضمً  شم ًضمر م ه واؿمتدت اعم ًضمرة وع يهسمه أوديٌ سم ًمذ وىمرر أا يغًدر يمورنش ً و

 طمتى ىمتةه ، وًموثه ع ي ري أنه ىمتل أسمًه- 

وضمثًطمً ـمًئر يقّو قمغم أ ًزم ـم ٍْ  أؾمدوضمّم  امرأة رأسًمه  طم وااذ ٌ أوديٌ إمم ـم ٍْ وذم ذًمذ اًموىمَ يمًا )اًمّس ثو ( و و 

 وي   م أؿمد اًم  اب- وإا أاٍ أرؾمةَ )اًمّس ثو ( إمم ـم ٍْ ًم ّهإ اًمثًس أًمغًزًا ومن ع  ل شمةذ إًمغًز يقتةه- 

ا اًمنمير ؾم تومم اًم رش دومي   ا اًموَي )يمرسموا( ظمة سٍ اعمةذ )ٓيوس( أا ي ةن ًمةثًس سمها يمل من هّة  اًمْةد من من   ا اع وا

ويتنوج أرمةٍ اعمةذ )ًم  وس( اعمةوٍ ادم ةٍ )ضمويمًؾمتً(، وقمثدمً دظمل أوديٌ اعمديثٍ ىمًسمةه )اًمّس ثو ( وأًمقى قمة ه ذًمذ اًمةغن اًم ي 

ًً، وقمغم اصمثلم فم رًا، وقمغم صم صمٍ مًًّ ؟( أضمًب أوديٌ قمغم   ا اًمّواإ و ذًمذ سمقوًمه يتطمن )مً  و اع واا اًم ي يمٌم قمغم أرسم ٍ دًْطم

إنه ا نًّا، أي قمثدمً يووا ـمسً   ْو قمغم أرسم ٍ وقمثدمً يوؼم يمٌم قمغم اصمثلم، وقمثدمً ي    يّت لم سمًًم صً أي انه يمٌم قمغم صم صمٍ- 

ًً قمغم ـم ٍْ   ثًك روايتلم إطمدامهً شمقوإ قمثدمً ؾممي ؾم س ثو    ا ادواب انتار، وأظمرى شمقوإ إا أوديٌ ىمتةه- ونت  ٍ ًم ًمذ دًر مةو

نوج اعمةوٍ دوا أا ي ري سمهّنً أمه وأن ٌ مث ً ـمسةٍ واطمدة، قمثد ً ضمً  اًم راي وأسمةغه سمًعق قٍ اعمرة، وم ثدمً قمرومَ زوضمته اًمتي  ي وشم

ٍَ طم ًشمِه ذم اًمْوس -  أمه اعق قٍ ؿمثقَ نسّ ً، أمً أوديٌ ومقد ومقي قم ث ه وهمًدر ـم ٍْ مي اسمثتِه اًمتي وًمدُْتً أُمُه و ًَ  ًم   َا سمق 

   -(2008، شمرمجٍ وشمقديم وشم ة   ن مثػمة يمرواا ، اعمريمن اًمقومي ًمةؽممجٍ ، اًمقْ ٍ إومم ن 6ةوً صأوديٌ م )

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%84
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A3%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%AF
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سموةمذذذٍ أظمذذذرى ن إّا أدذذذل ا نّذذذًا طم ذذذواا ًموذذذن عمذذذًذا مذذذن سمذذذلم يمذذذل اع وانذذذًت 

ري ًت واعمارمذذذًت ؟! يقذذذوإ ذسمذذذًٕظم   واًمقذذذوانلم واًمت ذذذا نّذذذًا وطمذذذده ه ذذذن 

أىمذذذد  مذذذً ن رومذذذه مذذذن اًمتث ذذذ امت اًمْدائ ذذذٍ --يتمشذذذل ذم  "ومرويذذذد ذم  ذذذ ا اًمصذذذددن 

دمم ذذذًت مذذذن رضمذذذًإ يتمت ذذذوا سماقذذذو  متّذذذًويٍ وهطذذذ وا ًمتق  ذذذدات اًمث ذذذً  

اًمقذذذوـممي ---وم ذذذل أموذذذن اذذذ ا اًمتث ذذذ م أا يثْشذذذ  قمذذذن ذاك اًمذذذ ي شمصذذذًدر قمة ذذذه 

رويث ذذٍ؟! إنثذذً نّذذتق ي --أا ن قذذي قمذذن  ذذ ا اًمّذذواإ ادذذواب اًمتذذًزم ن اًمسرَذذ ٍ اًمدا

ذات يذذذو  اضمتمذذذي ا ظمذذذوة اعمقذذذرودوا وىمتةذذذوا إب وايمةذذذوه، مذذذً وَذذذي طمذذذدا 

ًموضمذذذود اًمثق ذذذل إسمذذذوي  ، ومةذذذام اًمتذذذه  ؿمذذذمة م دسّمذذذَ ومذذذ  م ادذذذرأة وادّذذذًرة 

يمذذذل واطمذذذد مذذذث م ي  ذذذن سممسذذذرده قمذذذن اق قذذذه  مذذذً يمذذذًاأا  ققذذذوا  واؾمذذذتقًقموا

فن أيمةذذوا ضمشذذٍ إب ومةذذ   ذم ذًمذذذ مذذً يْ ذذُ قمذذغم اًمد  ذذٍ مذذً دا  أوًمفذذذ ---وًمذذ

يوادذذذل اعوًيذذذٍ ، وشمذذذتةو  ذم أّا  ( 1)"ر ---ذاعمتوطم ذذذوا مذذذن أيمةذذذٍ عذذذو  اًمْ ذذذ

ا نّذذًا اًمْذذدائي، يذذو  يمذذًا يتثقذذل يمًع وانذذًت قمذذغم ؿمذذول  موقمذذًت ، يقذذود يمذذل 

ت  ، و أسمذذو واطمذذدة مث ذذً ذيمذذر يمتذذًز سمذذًًمقوة واًمّذذ قرة وًمذذه طمصذذٍ إؾمذذد ذم يمذذل 

اعم موقمذذٍ اعمّذذتهصمر سمًٓمت ذذًزات ومث ذذً اطمتوذذًر ا نذذًث داظمذذل اعم موقمذذٍ ، وقمذذغم 

إصمذذر ذًمذذذ وىمذذي ظمصذذً  سمذذلم سمق ذذٍ ذيمذذور اعم موقمذذٍ وآسمًئ ذذً ، سم ذذد أا شم ذذ ر إومم 

سماًضمت ذذً ادثّذذ ٍ ًمإلنذذًث ، يذذث ح إب سماوذذم ىموشمذذه وؾمذذ قرشمه ذم يمذذل  موقمذذٍ 

 "ااذذذًد اًمذذذ يمور صمذذذّم ىمتذذذل إب - مذذذن نسذذذي اًمذذذ يمور ، ًموثذذذه ن ذذذًح ٓ يذذذدو  سمس ذذذل

ًً ٕؿمذذ ً  يمشذذػمة ن اًمتث ذذ امت ا ضمتامقم ذذٍ،  ذًمذذذ اًمس ذذل ا ضمرامذذي اًمذذ ي يمذذًا مثقةقذذ

                                           
 - اًموًمةٍ ؿمْه اعموًمسًت من 7ج ، ـمراسم ٌم ضمورجن  شمرمجٍ ، 180 ص ، واًمتًسمو اًمقوـمم –ومرويد  (1)
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 -(1)"اًمتق  دات إظم ىم ٍ ، اًمديًنًت

شم قذذٌ قممة ذذٍ اًمقتذذل طمًًمذذٍ اًمثذذد  واًم ذذ ور سمًًمذذ نٌ ، و ذذو مذذً شمت ذذًسمه يمذذل 

وإ إنّذذذًا مذذذن اًمذذذ ي ظمذذذرج سمذذذه أ "اخلق فذذذٍ أو اًمذذذ نٌ إوإ  "إديذذذًا ، وموذذذرة 

ريٍ وشمّذذ ى قمذذؼم يمذذل اًمققذذوس  رَذذً  ذًمذذذ إب ، ذادثذذٍ ، واّمذذل وزر ذذً اًمْ ذذ

ومذذن واَذذح ، ومرويذذد ع يذذدرس اًمقصذذٍ ذم اًمذذث  اًمقذذرآه ، ًمثذذؽمك  ذذ ا ونوادذذل 

ًً قمذذغم أوًمفذذذ اًمذذ يمور مذذن  قمذذرض ومورشمذذه ، سم ذذد ذًمذذذ طمذذدث مذذً  ذذو أؿمذذد وىم ذذ

ٕب ، وادم ذذذي طمرمثذذذً م ادذذذث  ن اًمٍمذذذاع واًمسذذذوُ اًمتذذذي ظمّةس ذذذً ومقذذذداا ا

يرهمذذذٌ سمموىمذذذي إب ، سمًشمذذذَ اًمسذذذوُ ُتذذذدد وضمذذذود م ٓ همريذذذنُتم وٓ ضمذذذدوى 

ًً ، إطم ذذً  إب اعمقتذذوإ ، همذذػم أّا إطم ًئذذه  إٓ سمذذًًم ودة عمذذً يمًنذذَ قمة ذذه إمذذور ؾمذذًسمق

اعق قذذذي همذذذػم روذذذن ، ومصذذذذًروا  طمطذذذًره سم ذذذث م وشمرم ذذذنه سمتمش ةذذذذه ذم ذوات و 

م ، شمذذذراىمْ م ، دمذذذًزفم ، شم ذذذًىمْ م ، أضمّذذذً  ـمْ   ذذذٍ اّة ذذذً روطمذذذه اًمتذذذي شمتذذذًسم  

هذذث  م ، و وذذ ا قمْذذدو ً ، وي ذذود سمذذ ايمرشمثً  ذذ ا إمم اعمذذ  ٌ اًمقذذوـممي ، ومسرويذذد 

 يمغػمه رن سمثى قمغم أّّنً أوإ أؿموًإ اًمدين فم ورًا - 

 ح ذ شمةو   واة ل موضمنن

طمّذذذٌ ومرويذذذد ، يذذذو  يمًنذذذَ اًمقْ ةذذذٍ قمْذذذًرة قمذذذن إب وإ  وإسمثذذذً  ، ىمذذذً  

اطمتوذذًر إب ٕم ذذم سمقتذذل أسمذذ  م ، صمذذّم نذذدموا وراود ذذم ؿمذذ ور إسمثذذً  وسمّذذٌْ 

سمًًمذذذ نٌ وراطمذذذوا يْاشذذذوا قمذذذام يوسذذذر ذنذذذْ م ومصذذذث وا هشذذذًًٓ وـمذذذوـماًم ًمذذذ ب ، 
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 ًً وشمغةذذذٌ اًم ذذذ ور دمذذذًه اًمقذذذوـمم قمذذذغم يمذذذره أسمذذذ  م ومهىمذذذًموا قمة ذذذه ؿمذذذ ًئرًا وـمقوؾمذذذ

ا  ريٍ مذذّرت مذذن ـمسوًمت ذذً و شمهره ذذً إوإ طمتذذى أذاًمذذثس  اًمْ ذذوم ْذذدوا إب ، و

سمرهمْذذذٍ ضمثّذذذ ٍ ىمويذذذٍ موْوشمذذذٍ ، صمذذذّم إؿمذذذًْع مقةذذذ  همذذذػم مقذذذثن أو حمذذذدود ، وأظمذذذػمًا 

ًً  ؿمذذًْع رهمْذذٍ ،  ذذ ه  ذذي قمقذذدة  شمهن ذذٌ اؾمذذتدقمى شموسمذذٍ وشموسذذػمًا وًمذذو يمذذًا ومهذذ

أوديذذٌ ، ًموث ذذً مجًقم ذذٍ ، شمثًفمر ذذً ن قمقذذدة أوديذذٌ اًمثسّذذ ٍ ذم اًمسذذرد ، وموذذام ًمةسذذرد 

ًً هشة ً شمةذ اًمْدايًت   اًمتي رؾممثً ً -ـمسوًمٍ ، ًمةْنميٍ أيط

وإذا ، إمم  ثذذً صم صمذذٍ أطموذذً  رئ ّذذٍ قمثذذد ومرويذذد ن ا ًمذذه و ذذُم ، ٓسمذذد مثذذه ، 

واًمذذدين روري ذم اعمذذًجل ، أّمذذً أّنذذه و ذذُم وم ّنذذه ن ذذه مذذن قمقذذدة أوديذذٌ اعموضمذذودة 

ريٍ ، وأّمذذذً ٓسمدّيتذذذه وم ضمذذذل مواضم ذذذٍ اعمذذذوت ذذم أقمذذام  اًمذذذثس  ومثذذذ  ـمسوًمذذذٍ اًمْ ذذذ

ور اًمرَذذذً سمًًمقذذذدر ، وشم ذذذويا و ذذذًزاة ا نّذذذًا وإسم ذذذًد   اًمقْ  ذذذٍ ، ومذذذثح ؿمذذذ 

قمذذن م ًنًشمذذه ذم طم ًشمذذه وسم ذذد رًشمذذه وم ذذ ر ا نّذذًا سمًعًضمذذٍ ًمذذ ب اًموذذوه ، وأّمذذً 

رورة اًمذذذدين ذم اعمذذذًجل وطمّذذذٌ ومةتوذذذوين اعطذذذًرة واعم تمذذذي ، وذم طمطذذذًرة 

اًم ذذو   واعمّذذتقْل وماّةذذَ اًمقذذوانلم اًموَذذ  ٍ و اًم ةذذم حمذذل اًمذذدين ، مذذن أضمذذل ذًمذذذ 

رسمٍ واطمذذدة وشمغ  ْذذه دوم ذذٍ واطمذذدة ، ومسذذي ذد ، ٓ جيذذٌ إزاًمذذٍ اًمذذدين سمطذذيذذرى ومرويذذ

 ذًمذ حم وراا ن

ذذذ هم ذذًب إظمذذ   اًم ًمذذٍ وؾمذذ ًدة اًمسذذوُ ذم اعم تمذذي ، اًمْذذديل ن يّذذ قر 1 

 قمغم إظم   اًم ًمٍ سمًًمقوانلم اًموَ  ٍ ذم َْ  إيقًع اعم تمي وطمريمته -

ه اًمّذذذةْ ٍ ،  اًمقتذذذل ، ذذذذ واـمذذذ   اًم ثذذذًا ًمةقْ  ذذذٍ اًم دائ ذذذٍ ذم اًمسذذذرد وىموشمذذذ2 

ر وهمػم ذذً مذذن رهمْذذًت مّذذتمدة مذذن ذواًمت ذذ يٌ وزنذذً اعماذذًر ، وأيمذذل عذذو  اًمْ ذذ
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اًمغريذذنة ادثّذذ ٍ اعموْوشمذذٍ، مذذن صمذذّم يذذرى  ُتذذ يٌ اًمسذذرد ر ذذلم سمذذذًًم ةم واًمت ةذذ م 

 واًم مل-

 احملوز الجاىي : تفهيو امليظوز الفسويدي :

يثقذذذوي قمذذذغم ذم  ذذذ ا اعماذذذور صم صمذذذٍ شم ق ْذذذًت ن موَذذذوقمي واىم ذذذي وآظمذذذر 

ي، وصمًًمذذذُ قمةمذذذي يتطذذذمن ن ريذذذٍ ذم ذذذًرجل ومرويذذذد مذذذن رواد اًمتاة ذذذل اًمثسّذذذ

 قمةم نس  ا عًد - –مطًدة 

ًً واطمدًا ن أوًٓ   نًم   اًمتو م واخلقه ؿم ف

 - ومرويد"ظمًد ٍ اًمو م أّنه متسرع قمن رهمًْت إنًّن ٍ"

إّا رسمذذ  اعموىمذذف سمً ًمذذه سمذذًعموىمف مذذن إب أو شمصذذوير ا ًمذذه يمذذهب ، ي تمذذد 

ًا اًموصمث ذذذٍ اًمقديمذذذٍ و إديذذذًا اعموضمذذذودة اًم ذذذو  اًمتذذذي انْشقذذذَ مذذذن شمةذذذذ إديذذذ

ر أسمثذذً  هلل شم ذذًمم ، ًموثذذه وسمذذ  ؿمذذذ ٓ يثقْذذ  قمذذغم ذوشمذذهصمرت  ذذً واًمتذذي شم تذذؼم اًمْ ذذ

همػم ذذً مذذن أديذذًا َذذًرسمٍ ذم اًمقذذد   يمًًمصذذًسمفٍ وااثدوؾمذذ ٍ واًمنرادؿمذذت ٍ وهمػم ذذً ، 

وة ذم مس ذذذو  ا ًمذذذه ًمذذذدفً ، أو أطمذذذدث يمً ؾمذذذ   ، إذ ٓ قمذذذلم وٓ أصمذذذر ًمسوذذذرة إسمذذذ

ومذذذي دمذذذًوز  ذذذ ه اعم طم ذذذٍ ، إمم أظمذذذرى أ ذذذّم ًمستذذذَ انتْذذذً ي وأصمذذذًرت اؾمذذذتغرايب 

شمهيم ذذد ومرويذذد ذم ] مّذذتقْل و ذذم [ أّا مذذً ي ث ذذه سمذذًًمو م يثتمذذي ًمةذذ ايت  وم ذذً  ، و ذذي

ٓ اعموَذذوقمي ، سمًًمتذذًزم ومودذذف ا ًمذذه واًمذذدين سمذذذًًمو م ٓ ي ثذذي أّنذذه همذذػم واىم ذذي أو 

 إّنه يمّ ن  اطمٍ )اًمو م( قمن اخلقه -همػم موَوقمي ، 
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طمذذلم أىمذذوإ أّا ذًمذذذ يمةذذه قمْذذًرة قمذذن شمومهذذًت وم سمذذد زم مذذن "يمتذذٌ ومرويذذد ن 

ًً واطمذذدًا ، يمذذام أّا اًمتذذو م  اديذذد م ثذذى  ذذ ه اًموةمذذٍ ، ومةذذ   اًمتذذو م واخلقذذه ؿمذذ ف

رورة ظمقذذه ، إّا مذذً ذ ذذٌ إًم ذذه أرؾمذذقو مذذن أّا اًمذذدود وًم ذذد اًمقذذ ارة ذ ذًمذذ   سمًًمطذذ

ي تثقذذه اد ةذذٍ مذذن اًمثذذًس ذ يمذذًا ظمقذذه --- ظمًدذذ ٍ اًمذذو م أّنذذه  و ذذو رأي ٓ يذذناإ

متسذذذرع قمذذذن رهمْذذذًت إنّذذذًن ٍ ---ومذذذن اخلقذذذه أا نّذذذمي  ذذذ ه إظمقذذذً  شمومهذذذًت 

---سمًؾمذذتقًقمٍ ومتذذًة وَذذ  ٍ أّا شمذذو م نسّذذ ً قمذذغم ؾمذذْ ل اعمشذذًإ سمذذهّا أمذذػمًا مذذن إمذذرا  

ًً قمث ذذذً ًم تنوضم ذذذً واعذذذًإ أّا ذًمذذذذ روذذذن وىمذذذد طمذذذدصمَ وم ذذذ ً  سم ذذذا  ؾمذذذ هيت سمًطمشذذذ

 -(1)طمًٓت من   ا اًمثوع

 واًم ي ي ث ه   ا اًمث  ن

شمسّذذػم ومرويذذد ًمإليذذاما سمً ًمذذه سمًقمتْذذًره أو ًًمذذً دذذا ح هًًمذذً، إذا يمذذًا أوًٓ ن 

ا ًمذذه طمًقذذً همذذػم موضمذذود، أمذذً إذا يمذذًا ا ًمذذه موضمذذوًدا ومْذذثس  اًمتسّذذػم اًمسرويذذدي 

قمذذد  ًمقذذً  ا ًمذذه يصذذْح ا عذذًد  ذذو اًمتذذو م، إذ ُي تذذؼم  روسًمذذً مذذن اعق قذذٍ ورهمْذذٍ ذم 

يذذو  اًمق ًمذذٍ ظمووًمذذً مذذن حمًؾمذذْته قمذذغم مذذً ضمثذذًه اًم ذذو  ذم طم ًشمذذه، وسمذذ ًمذ يصذذْح 

ومذذن صمذذّم   (2)ا عذذًد آًم ذذٍ دومًقم ذذٍ  روسم ذذٍ ظم ذذ ٍ مواضم ذذٍ ا نّذذًا ًمثتذذًئِ أوم ًًمذذه

ًً ، ومقًْقذذً ًم قذذدة أوديذذٌن ًمذذدى ا نّذذًا  اًمذذثقا واًمودذذوإ إمم نت  ذذٍ مطذذًدة هًمذذ

ي ذذذؼّم قمذذذن دذذذورة إب ذم نسّذذذه ،  ومذذذن صمذذذّم  اعمةاذذذد اًمرهمْذذذٍ ًمقتذذذل ا ًمذذذه اًمذذذ ي
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ومً عذذًد مذذً  ذذو إٓ حمًوًمذذٍ ًمتاق ذذ  اًمرهمْذذٍ إوديْ ذذٍ داظمةثذذً ، وسمًًمس ذذل  ذذ ا مذذً 

 ىمً  سمه سموإ وم تن يمام ؾمث ري ذم اًمت ق ٌ اًمشًه - 

ًً سمذذل  ًً ن إّا اعمث ذذور اًمسرويذذدي ٓ يقذذًرب مّذذهًمٍ وضمذذود ا ًمذذه موَذذوقم  صمًن ذذ

ًً ، ي يمذذام شمسّذذذر اًمذذداومي اًمثسّذذذشمسّذذ ػم ا يذذاما سمًٕدذذثً  ٓ يثسذذي وضمود ذذً ظمًرضمذذ

ي ورا  اًمْاذذُ ذيمذذام اعاميذذٍ مذذن أظمقذذًر اًمقْ  ذذٍ واًمقذذوى اًم ة ذذً وم  ذذً يمذذداومي نسّذذ

اًم ةمذذذي متمذذذشً  سم ةذذذو  يمًًمس نيذذذً  واًمسةذذذذ واًمووؾمذذذموًموضمي وإطم ذذذً  وواًمذذذ  ، 

وضمذذود سمواقمذذُ اًمثسّذذ ٍ ٓ يثس  ذذً وٓ ي ثذذي أّّنذذً ٓ واىمذذي موَذذوقمي اذذً  ، و وذذ ا 

ًً ، و مذذذن  ثذذذً ومذذذىّا ن ريذذذٍ را  ا يذذذاما سمذذذًهلل ٓ يمذذذ  طمق قتذذذه ووضمذذذوده ظمًرضمذذذ

اًمتاة ذذل اًمثسعذذ ذاُتذذً متوًومفذذٍ مذذن طم ذذُ وموذذرة وضمذذود إًمذذه مذذن قمدمذذه ، أظمذذتم  ذذ ا 

ع يمث ذذه مذذن  "اًمذذو م  "ادًنذذٌ سمم طم ذذٍ أظمذذػمة ،  ذذ ا اًمتوَذذ ح اًمسرويذذدي ًمذذذ 

و ذذو إذ يصذذدر  (  1)ديث ذذٍاًمقذذوإ ن  ٓ ؾمذذْ ل ًمإلىمًمذذٍ اًمؼم ذذًا قمذذغم مج ذذي اعمذذ ا ٌ اًم

 شمق  مه وطمومه ا ـم ىمي   ا يتادث يمس ةّوي ٓ ؾمًيوةوضمي! 

ًً ن نقد رواد اًمتاة ل ًمسرويدن  صمًن 

إّا قمذذددًا ًمذذ   سمًًمقة ذذل مذذن اعم طم ذذًت اًمثقديذذٍ وضم ذذَ عمدرؾمذذٍ ومرويذذد ذم 

ي ورؤيتذذذه قمذذذن اًمذذذدين ، مث ذذذً مذذذً جي ة ذذذً مصذذذثسٍ َذذذمن رؤيذذذٍ ذاًمتاة ذذذل اًمثسّذذذ

ّذذذس ٍ ٓ ن ريذذذٍ قمةم ذذذٍ قمًمذذذٍ ّّٕنذذذً اقمتمذذذدت ذم م طم ًُتذذذً شمهمة ذذذٍ ومة اة ة ذذذٍ

وردذذد ً قمذذغم طمذذًٓت مرَذذ ٍ ؿمذذًذة ٓ شم مذذم قمذذغم آؾمذذويً  اًمذذ ين ع يدرؾمذذ م 
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ًً إمم اًم ذذري اًمتذذهرهي واعم تمذذي اًمذذ ي فم ذذرت وم ذذه ه ذذن سمذذًعمثي ؿمذذْه  ًً ، مطذذًوم أؾمًؾمذذ

اًمتذذذً  ًمةاذذذديُ قمذذذن ادذذذث  وممذذذن اًمقْ  ذذذي أا يوذذذوا اعمذذذرُ اًمذذذ ين يراضم ونذذذه 

 ذذًنوا مذذن م ذذًيمل ضمثّذذ ٍ،  مذذً ي ذذد آنتْذذًه مذذن سمذذلم ذًمذذذ اًمثقذذد و رومذذا شمسّذذػم يُ 

ي ، مذذث م ذري  ذذو مذذً وىمذذي مذذن رواد اًمتاة ذذل اًمثسّذذذي ًمةّذذةوك اًمْ ذذذومرويذذد ادثّذذ

اًمتةم ذذد ومذذث م اعم ذذًرك م ذذه ذم شمهؾمذذ   قمةذذم اًمذذثس  اعذذديُ ومذذ ام يذذكم صم صمذذٍ قمةذذام  

ًسمذذذه ن قمةذذذم اًمذذذثس  اًمتاةذذذ كم ، ريٍ ، ويذذذونِ ، ويمتذ، آدًمذذذر ويمتًسمذذذه اًمقْ  ذذذٍ اًمْ ذذذ

 وومرو  ويمتًسمهن اًمدين واًمتاة ل اًمثسعن

ي ذ ( أىمذذد  شم مذذ ة ومرويذذد ذم اًمقذذٌ اًمثسّذذ1937ذذذ أًمسريذذد آدًمذذر )شمذذوذم ن 1

ومذذي يذذونِ أيت يوتمذذل اًمش صمذذي اعموؾمذذ  ًم ةذذم اًمذذثس  اعذذديُ ، قمذذري يموصذذم 

مه ذذذٍ قمث ذذذد ًمسرويذذذد ، و مجًقمتذذذه ومدرؾمذذذته سمذذذذ )قمةذذذم اًمذذذثس  اًمسذذذردي ( شمهيم ذذذدًا ٕ

اًمث ذذذرة اًم ذذذًمةٍ ًمةسذذذرد واظمذذذت ي يمذذذل ؿموصذذذ ٍ قمذذذن إظمذذذرى وقمذذذد  إموذذذًا 

شمقّذذذ م اًم وصذذذ ٍ سمذذذل يث ذذذر اذذذً يموطمذذذدة ٓ شمت ذذذنأ ، وَذذذي يمتًسمذذذه ن )اًمقْ  ذذذٍ 

، ( 1)"يمماًوًمذذٍ د ذذل ادم ذذي يتس مذذوا مْذذًدئ قمةذذم اًمذذثس  اًمسذذردي"ريٍ ( ذاًمْ ذذ

ًؾمذذذذ ٍ عمواضم ذذذذٍ اعم ذذذذو ت إؾم "اًمت ذذذذًوا واًم ذذذذ ور ا ضمتامقمذذذذي"وأيمذذذذد قمذذذذغم 

 اًمش ث اًمتي شمواضمه اًمسرد ن اًم مل ، واًم  ىمٍ مي أومراد اعم تمي، واًمنواج-

ري سموضمذذذه قمذذذً  مذذذً  ذذذي إٓ نطذذذًإ ذرأى أا اًمقذذذوة اًمرئ ّذذذ ٍ ًمةث ذذذًط اًمْ ذذذ

رسمذذذٍ ي ذذذًه وم  ذذذً إطمًّؾًمذذذً ًمتاق ذذذ  اًمّروم ذذذٍ واًموذذذامإ ، وأّا يمذذذل ومذذذرد يمذذذر سمت 

                                           
 -  2005ن  إومم اًمقْ ٍ ، ًمةؽممجٍ اًمقومي اعمنموع ، سمنمى ن  ٌ قمًدإن  شمرمجٍ ، 13ص ، اًمْنميٍ اًمقْ  ٍ –آدًمر  (1)
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ًقذذذً ٕ ذذذداي جيً ذذذد مذذذن أضمذذذل اًمتغةذذذٌ قمذذذغم مشذذذل  ذذذ ه إطمًؾمذذذ   ووم ،سمًًمدون ذذذٍ

حمذذددة ومثتقذذًة- و ذذو يذذ يمر أاِت ًموذذّل ومذذرد أيًطذذً ـمريقذذٍ متسذذردة ذم حمًوًمتذذه ًمتاق ذذ  

شمةذذذ إ ذذداي ، أيّمذذد أدًمذذر قمذذغم أمهّ ذذٍ اًمقذذوى آضمتامقم ذذٍ ذم اديذذد اًمّذذةوك، وم ذذو 

ي تقذذد أا يمذذّل ومذذرد ىمذذد وًمذذد وم ذذه ظمًّدذذ ٍ شمّذذمى آ ذذتام  آضمتامقمذذي، و ذذي اًمتذذي 

ذذذن اًمسذذذرد مذذذن آنتّذذذًب ًم ْقّ ذذذٍ اًمثذذذًس وشمطذذذي اعمصذذذةاٍ آضمتامقم ذذذٍ ومذذذو  ُهو 

 اعمصًًمح اًم اشم ٍ- 

 ( قمذذذذًع اًمذذذذثس  اًمّويٌذذذذي 1961ذذذذذ يمذذذذًرإ هموؾمذذذذتًي يذذذذونِ )شمذذذذوذم ن 2

قمذذذًرض يمشذذذػًما مذذذن اًمث ريذذذًت ومرويذذذد، ويمًنذذذَ مدرؾمذذذته قمةذذذم اًمذذذثس  اًمتاةذذذ كم ، 

ي ًمسرويذذد ، وقمثذذَوَا يمتًسمذذه سمًؾمذذم مدرؾمذذته ذه  ذذنًا اذذً قمذذن مدرؾمذذٍ اًمتاة ذذل اًمثسّذذ

ًمذذثس  اًمتاةذذ كم ( ، موىمسذذه مذذن اعمدرؾمذذتلم ن اًمسرويديذذٍ وإدًمريذذٍ وؾمذذ  ، )قمةذذم ا

ذم ا صمثذذلم طمذذ  وٓ شموظمذذ  إطمذذدامهً قمذذغم أّّنذذً اعق قذذٍ اًموطم ذذدة ، اًمة ْ دو)اًمقًىمذذٍ 

اًمثسّذذ ٍ(  ذذي ادذذث  قمثذذد ومرويذذد ، و ذذي طمذذىل اًمّذذ قرة قمثذذد آدًمذذر ، أمذذً يذذونِ 

ىمذذٍ اًمس نيًئ ذذٍ ، شموذذوا ومذذًٕقمم ، شمتوذذ   ذذ ا اعم  ذذر شمذذًرة وذاك أظمذذرى ، و ذذي يمًًمقً

طمذذرارًة مذذرة وَذذو ًا أظمذذرى ويم رسمذذًً  شمذذًرة صمًًمشذذٍ و وذذ ا ، قمذذغم أّنذذه وضمذذد ـمريقذذٍ 

ومرويذذذد وآدًمذذذر )ادذذذث  واًمّذذذ قرة ( دذذذا اٍ ذم م ًدذذذٍ اًم ذذذًْب ، أّمذذذً اعمذذذرُ 

و  ( 1)اًمذذذ ين دمذذذًوزوا إرسم ذذذلم ومقذذذد واضمذذذه أيمذذذؼم اعمصذذذًقمٌ مذذذن ضمذذذًنْ م ذم ذًمذذذذ 

سمذذه ن )موازنذذٍ سمذذلم ومرويذذد ويونذذ  ( أؿمذذًر إمم وىمذذي قمثذذواا اًمسصذذل اًمّذذًدس مذذن يمتً

                                           
   - 1997رمجٍ ن ّنًد ظم ًـمٍ ، دار اعوار ، اًمقْ ٍ اًمشًن ٍ ن ، شم 83ص ، اًمتاة كم اًمثس  قمةم –يونِ  (1)
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ا ظمت ومذذًت سم ثذذه وسمذذلم ومرويذذد ، مشذذل اقمتْذذًره ، يمذذل شم ةذذ م ؾمذذ ووًموضمي مذذن قممذذل 

إنّذذذًا وم ذذذو مصذذذقْ  سم اشم تذذذه ، واذذذرره مذذذن ا ومؽماَذذذًت اخلًوم ذذذٍ اًم ؿمذذذ وريٍ 

وهمذذذػم اعمساودذذذٍ و رورة ا يذذذاما واع ذذذًة اًمروطم ذذذٍ وومذذذ ام يذذذكم سم ذذذا مذذذً ىمًًمذذذه 

  ثًك ن

ًً ذم يمتًسمذذه قم ذذن  "   "ومرويذذد قمذذن وم ذذم اخلذذؼمة اًمديث ذذٍ يمذذام ي  ذذر ذًمذذذ واَذذا

شم ةذذ م ومرويذذد أطمذذًدي يّذذتمد شم م مذذه مذذن وىمذذًئي ٓ  "وأَذذًي ن "مّذذتقْل و ذذم 

ر قمسذذذي ذقم ىمذذذٍ اذذذً إٓ سماذذذًٓت اًم قذذذل اعم صذذذوب وإا دذذذاٍ شم م مذذذه ًمتقتصذذذ

اًمواىمذذذي قمذذذغم  ذذذ ه اعذذذًٓت ، إا ؾمذذذ ووًموضم ٍ ومرويذذذد ًم ّذذذَ ؾمذذذ ووًموضم ٍ اًم قذذذل 

 -"تي سمًًمصاٍاعمتم

ٓ أريذذذد أا أنوذذذر مذذذً ًمة ذذذث  مذذذن أمه ذذذٍ ذم  "وقمذذذن موىمسذذذه مذذذن ادذذذث  ن 

ر قمث ذذدا قمذذغم أه أنور ذذً ، إّا مذذً أؾمذذ ى إًم ذذه اذذو ذاع ذذًة اًمثسّذذ ٍ رهمذذم أا ومرويذذد يصذذ

وَذذي طمذذدود عمصذذقةاًت ادذذث  اًمتذذي ُتذذدد سمذذىومراغ يمذذل سماذذُ ذم نسذذ  ا نّذذًا 

دنً دائذذذاًم إمم اًمقذذذوإ سمذذذهّا --أَذذذي ادذذذث  ذم موًنذذذه اًمصذذذا ح ، إا اًمْدا ذذذٍ شم  ذذذ

ادذذث  مذذً  ذذو إٓ واطمذذدة مذذن همرائذذن اع ذذًة -- يوضمذذد اًم ذذو  اَذذقراب فمذذً ر ذم 

ًً أنثذذً قمثذذدمً ن ذذوو مذذن وضمذذي رس ٓ يموثثذذً  اع ذذًة ادثّذذ ٍ ، ومذذن اعم ةذذو  أيطذذ

 -"أا نسور إٓ وم ه ---

ي ذيت مذذذونثي سمًعمّذذذتق قً همذذذػم أّه ٓ أقمتذذذؼم نسّذذذ "ورّد اُتًمذذذه سمًًمتصذذذوي ن 

ًً ًمصذذذ   ديث ذذذٍ م ّذذذووًٓ قمذذذن شمقذذذوير ا نّذذذًا دائذذذاًم وذم يمذذذل موذذذًا شمقذذذويرًا قمسويذذذ

وقمذذن انقذذ اي اًمذذثس  ا نّذذًن ٍ مثذذذ  إزمثذذٍ اًمّذذا قٍ ذم ىمةذذٌ اعم ذذًقمر اًمديث ذذذٍ 
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ومذذن ٓ يّذذتق ي أا يذذرى  ذذ ا ادًنذذٌ مذذن اًمذذثس  ا نّذذًن ٍ وم ذذو أقممذذى ---اًم قذذدة 

مّذذتق قً قمذذؼموا قمث ذذً  إسمويذذٍ ضمةْذذًب مذذن اًمتذذدين مس ذذو  سم ذذول ظمذذًـمئ ، إّّنذذً

سمةغذذذٍ اًمْ وًموضم ذذذً واًم  ىمذذذٍ اًم ًئة ذذذٍ ، ووموذذذرة ومرويذذذد قمذذذن )إنذذذً اًم ة ذذذً( حمًوًمذذذٍ 

خمتةسذذٍ ًمت ريذذٌ دذذورة فذذوه )أؾمذذم اهلل ذم اًم  ذذد اًمقذذديم ( اًمذذ ي طم ذذي سمًًمتم  ذذد 

- ظمذذتم يذذونِ اًمسصذذل سمذذًًمقوإ  "ذم زمذذًا ومرويذذد متثوذذرًا سمةْذذًس ن ريذذٍ ؾمذذ وةوضم ٍ  

ضمو ريذذذذذٍ ذم مّذذذذذةامشمثً أو  ي يرشمذذذذذد إمم ومروىمذذذذذًتاًمسذذذذذر  سمذذذذذلم ومرويذذذذذد وسم ثذذذذذ "ن

 (1) "---ومرَ ًشمثً

ي آضمتامقمذذذي ، إعمذذذًه ذ ( اعماةذذذل اًمثسّذذذ1980ذذذذ إريذذذذ ومذذذرو  )شمذذذوذم ن 3

إدذذل ، ـمْذذ  ومذذرو  أوموذذًر قمةذذم آضمذذتامع قمذذغم اًمتاة ذذل اًمثسّذذًه ، ومجذذي سمذذلم 

لم اعمذذذث ِ اًمسرويذذذدي، واًمذذذ ي فذذذتم سمدراؾمذذذٍ اًمسذذذرد وسمث تذذذه اًمثسّذذذ ٍ اًمذذذش ث ، وسمذذذ

، واًمتذذي شمذذتاوم سمذذًًمسرد ي اًمقذذًئم قمذذغم دراؾمذذٍ اعم ق ذذًت ا ىمتصذذًديٍذاعمذذث ِ اعمًريمّذذ

ي ، أؿمذذًر إمم أّا يمتًسمذذه ٓ يمشذذل اًمتاة ذذل ذذم مقدمذذٍ يمتًسمذذه ن اًمذذدين واًمتاة ذذل اًمثسّذذ

ي ، ّٕا مواىمذذف اعماةةذذلم اًمثسّذذ لم مذذن اًمذذدين قمذذغم صم صمذذٍ أؿمذذوًإ ، وممذذث م ذاًمثسّذذ

راقمًت ذم ي تذذذؼم اًمتذذذدين مذذذن أقمذذذراض اًمصذذذمتذذذديثوا يامرؾمذذذوا اًم ذذذ ًئر ، ومذذذث 

اًم ًـمس ذذذٍ واعموىمذذذف اًمذذذ ي يتوذذذ ه ومذذذرو  خمتةذذذف قمذذذن ا صمثذذذلم ، يوَذذذاه ذم آظمذذذر 

ي ُتديذذد ًمةذذدين ؟ اعموىمذذف ذوم ذذه ن  ذذل اًمتاة ذذل اًمثسّذذ شمّذذً إومصذذوإ يمتًسمذذه  اًمذذ ي 

رىم ٍ واًمغرسم ذذذٍ اًموذذذؼمى  ذذذو اعموىمذذذف ذي إديذذذًا اًم ذذذذاعم ذذذؽمك سمذذذلم شم ذذذًًم م موؾمّذذذ

                                           
 - اًمًّسم  اعمصدر ، 136ص ويثت ي 129صن   من اًمسصل يْدأ ، اًمتاة كم اًمثس  قمةم –يونثِ  (1)
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دي إؾمذذذمى مذذذن اع ذذذًة قمذذذن ا  ذذذتام  سمذذذروح ا نّذذذًا اًمذذذ ي ٓ هذذذرج وم ذذذه ااذذذ

وإشمًطمذذذٍ اًمسردذذذٍ  فم ذذذًر ىمدراشمذذذه قمذذذغم اعذذذٌ واًمتسوذذذػم ، ويّذذذتق ي اًمتاة ذذذل 

ي اًمذذذ ي  ذذذو أسم ذذذد قمذذذن أا يوذذذوا ُتديذذذدًا اذذذ ا ااذذذدي ، أا يّذذذ م ذ قمذذذغم ذاًمثسّذذذ

اًم وذذ  ذ سمثصذذ ٌ يمْذذذػم ذم اق قذذه يمذذام ٓ يموذذن أا فذذذدد  ذذ ا ادًنذذٌ أي قمةذذذم 

مهذذذً اًمةذذذ ات  "قم ذذذؽموت"و "سم ذذذل"رو  ، وهذذذتم ن اًم ذذذو  ع ي ذذذد آظمذذذر ، يقذذذوإ ومذذذ

فذذدداا أصممذذن رتةوذذًت ا نّذذًا اًمروطم ذذٍ وإنذذام ن شمهًم ذذه اًمدوًمذذٍ ، واًمقذذوة ذم اًمذذْ د 

 -(1)اًمتّةق ٍ ، وشمهًم ه أًمٍ واًمث ًح ذم طمطًرشمثً

يمةذذذام يمذذذًا آًمذذذه  "قمذذذغم اًمذذذرهمم مذذذن اشمسذذذً  ومذذذرو  مذذذي ومرويذذذد ذم آؾمذذذقًط ، 

أومطذذل مذذً قمثذذده قمذذغم آًمذذه، ومذذن صمذذم  "يّذذق "ا أنقذذ  إّنذذه أيممذذل، يمذذًا آنّذذً

سم ذذذد أّنذذذه ويمذذذام أؾمذذذةسثً هتةذذذف قمثذذذه ذم ـمريقتذذذه اًمتذذذي أراد اذذذً أا ( 2) "يسقذذذد نسّذذذه 

ي داظمذذذكم، ذشمّذذذتوقمٌ اًمّذذذةوك ا نّذذذًه وأّنذذذه وًم ذذذد قمذذذًمةلم مذذذوصمرين وم ذذذه ن نسّذذذ

واضمتامقمذذذذي، مذذذذي رضماذذذذًا إظمذذذذػم ، ومههمةذذذذٌ ؾمذذذذةوك ا نّذذذذًا  ذذذذو اؾمذذذذت ًسمٍ 

آضمتامقم ذذٍ اعما قذذٍ سمذذه ، وسمتْثذذي  ذذ ه اًمرؤيذذٍ رومذذا ومذذرو  أهمةذذٌ مذذً ذم ًمة ذذروي 

ن ريذذٍ ومرويذذد ) ؾمذذةوك ا نّذذًا شمثْذذي مذذن ادذذث  ( ، ذم اًمسصذذل اًمشذذًه مذذن اًموتذذًب 

 "َذذذد"شمصذذذا ح اًمذذذرأي اًم ذذذًئي سمذذذهّا ومرويذذذد  "ن ) ومرويذذذد ويذذذونِ ( وسمغذذذرض 

را  ،  ذذذ ا اًمغذذذرض يّذذذمح ًمثذذذً سمرؤيذذذٍ اعمغًًمقذذذٍ ذم مشذذذل  ذذذ ه أ "مذذذي "ويذذذونِ 

إا ومرويذذذد ي ذذذًرض  "ظمةذذذ  سمذذذًًمقوإ ن  "رومٍ ذم اًمتّْذذذ   ذم  ذذذ ا اعم ذذذداا ذاعمّذذذ

                                           
 همريٌ موتٍْ ، يمًمل وموادن  شمرمجٍ ، 107ص  ،  اًمثسع واًمتاة ل اًمدين –إريذ ومرو   (1)

 -  48ص ، اًمثسع واًمتاة ل اًمدين –اعمصدر اًمًّسم  ،  إريذ ومرو   (2)
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، قمذذغم طمذذلم  "ديثذذي"اًمذذدين سمًؾمذذم إظمذذ   و ذذو موىمذذف نّذذتق ي أا نصذذسه سمهّنذذه 

فذذْ  يذذونِ سمًًمذذدين وم ا ةذذه إمم فمذذً رة نسّذذ ٍ ، ويرومذذي اًم ؿمذذ ور ذم اًموىمذذَ نسّذذه 

   َذذد اًمذذدين سمذذًًم و  ، ، وإذا يقذذرر ومذذرو  أّا ومرويذذد ًمذذ "جي ةذذه فمذذً رة ديث ذذٍ 

يذذذرى أّا  ذذذدي اًمتقذذذور ا نّذذذًه  ذذذو اق ذذذ   ذذذ ه اعمشذذذل اًم ة ذذذً ن اعم رومذذذٍ واعذذذٌ 

إظمذذذوي و س ذذذف إع ، وآؾمذذذتق إ واعمّذذذووًم ٍ ، و ذذذي سم  ث ذذذً اًمقذذذ م واعمشذذذل 

إظم ىم ذذٍ ذم إديذذًا يمة ذذً ، ن ذذم  ذذو َذذد اًمْ ذذد اًمغ ْذذي واخلذذراذم ذم اًمذذدين ، ّٕا 

ي رىمذذذل اعمشذذذل إظم ىم ذذذٍ  ! ٓ نذذذدظمل ذم ؾمذذذ ًإ  ثذذذً ، ومقذذذد ذًمذذذذ اًمْ ذذذد ذم اًمذذذدين 

ؾمذذةف أا  طمثذذً شمةذذذ اًمقذذ م همذذػم مًديذذٍ واعم ذذم ن  ثذذً أّا اًمسوذذرة اًمتذذي أراد سم ًّنذذً 

ومذذرو  أّا موىمذذف ومرويذذد مذذن اًمذذدين أظم ىمذذي نذذًسمي مذذن رؤيذذٍ ومةّذذس ٍ ، سم ذذثام يذذونِ ن 

 ذذذٍ ي ، وماق قذذذٍ اًمذذذدين  ذذذو اخلطذذذوع ًمقذذذوى هم ْذوم قذذذد  اًمذذذدين قمذذذغم أؾمذذذًس نسّذذذ

ريٍ اًمتذذي  ذذي سمذذًٕطمرى َذذا ته ذظمًرضمذذٍ قمذذن أنسّذذثً وم ذذو شمّذذ قر قمذذغم اًمذذ ات اًمْ ذذ

دائذذذاًم وًم ّذذذَ ظمًًمقتذذذه ، وذًمذذذذ ي ثذذذي ن أوًٓ ، اديذذذد أا يمذذذً  مذذذث ام مذذذي أو َذذذد 

ًً ن ويمذذام  اًمذذدين ي تمذذد قمذذغم اديذذد ـمْ  ذذٍ اًمذذدين ومس ومذذه ًمذذدى يمذذل مذذث ام ، وصمًن ذذ

ىمسذذذه إظم ىمذذذي مذذذن اًمذذذدين أؿمذذذًر ومذذذرو  ااذذذًما إظمذذذػم ًمةسصذذذل ، ومرويذذذد ذم مو

 ( اًمذذذذ ي يذذذذرى أا 1952يقذذذذؽمب ويت ذذذذًسمه مذذذذن موىمذذذذف ضمذذذذوا ديوي)شمذذذذوذم ن

م تقذذذدات اًمذذذدين اًمسًئقذذذٍ قمذذذغم اًمقْ  ذذذٍ أَذذذ سَ مذذذن موىمذذذف ا نّذذذًا اًمذذذديثي 

وأو ثتذذه ، إذ يسذذر  سمذذلم اًمذذدين يمم تقذذدات وسمذذلم اًمتذذدين يم ذذ ور ومث ذذه إظمذذػم 

أر ذذ  سمذذه وًمذذ م ضمذذ م   يذ ذذو اعم ذذًقمر إظم ىم ذذٍ ، ذم طمذذلم موىمذذف يذذونِ اًمثسّذذ

 ( اًمذذذذ ي ودذذذذف اًم ذذذذ ور اًمذذذذديثي سمذذذذًًمقوإ ن يتّذذذذم سمذذذذًًم  ن 1910)شمذذذذوذم ن 
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واًمتطذذا ٍ ذم آا واطمذذد وجيذذد اًمسذذرد نسّذذه مذذدوموقمً إمم ا ذذًذه ناذذو مذذً يذذدرك أّنذذه 

 -(1)ا اي

 

ًًن قمةم نس  ا ياما أ  ا عًد ؟!  صمًًمش

نسذذذ  قمذذذغم أؾمذذذًس أدذذذًًمٍ ا عذذذًد وقمذذذد  ا يذذذاما ذم ا نّذذذًا ، ن ذذذه قمةذذذم 

ر ، مذذن ذا يذذاما ، اًمذذ ي يْاذذُ قمذذن اًمذذدواومي واعمذذؼمرات اًمثسّذذ ٍ ورا  إيذذاما اًمْ ذذ

 ذذ ا اعمثقةذذ  يقذذي اعمّذذ ى اًمسرويذذدي ، وسمًعمقًسمذذل ن إذا يمذذًا إدذذل ذم ا نّذذًا  ذذو 

ا يذذاما يمذذام أصمْتثذذً ذًمذذذ ومذذ ام مذذّر ومذذىّا ا عذذًد قمذذًرض ، ـمذذًرئ وؿمذذًذ ، ويوذذوا مّذذًر 

، فم ذذذرت اًم ديذذذد مذذذن اًمدراؾمذذذًت وإسماذذذًث  ن عمذذذًذا يةاذذذد ا نّذذذًا ؟! وسمًًمس ذذذل

اًمتذذي شمذذرى اًم ذذ وذ ذم ا عذذًد وقمذذغم إصمر ذذً ن ذذه ن قمةذذم نسذذ  ا عذذًد ، ويقذذو  قمذذغم 

أا دواومذذذي ا عذذذًد ًم ّذذذَ وموريذذذٍ وموَذذذوقم ٍ سمقذذذدر  ذذذي نسّذذذ ٍ  ذم ضمو ر ذذذً ، 

ًً سمةْوس إدًمٍ اًم ةم ٍ!  شمتغةف وشمتةْ  أطم ًن

 ( اًمذذذ ي 1935)وًمذذذد ن  اًمؼمووم ّذذذور إمريوذذذي ذم قمةذذذم اًمذذذثس  سمذذذوإ وم تذذذن

ؾمذذذْ  أا مذذذّر سمت رسمذذذٍ ا عذذذًد مذذذن أسمذذذرز اعم تمذذذلم ذم  ذذذ ا اعمةذذذف ذم قمٍمذذذنً ، وًمذذذه 

ن ذذًـمًت قمديذذدة ، مث ذذً يمتًسمذذه اًمذذ ي اؿمذذت ر مذذوظمرًا اًمذذ ي ي ذذؼم قمثوانذذه اًمسرقمذذي 

( وؾمذذذثؽمضمم ًمذذذه حمذذذًرة  إيذذذاما ومًىمذذذد إب ,ن ) نسّذذذ ٍ ا عذذذًد قمذذذن أـمروطمتذذذه 

ًه مذذن م طمذذ   ذذ ا اًموتذذًب، ذم اعمةاذذ  اًمشذذ يمًمةذذٍ يذذوضمن وم  ذذً ن ريتذذه ون رَذذ ً

                                           
 ، ومً سم د ً - 15اعمصدر اًمًّسم   ، ص (1)
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 -وم طمىل

ًً ًمسرَذذ ٍ ومرويذذد ومذذىّا مذذً يمّ ذذن دراؾمذذٍ  وم تذذن اعمث ذذورة ذم أقمامًمذذه ،  ذذو  وظم ومذذ

شموومر ذذً قمذذغم اعمذذث ِ اًم ةمذذي سمًقمتامد ذذً قمذذغم م ذذً ػم ا عذذًد أو اعمةاذذدين إىمويذذً  

ا عذذًد واعمت ذذددين يمذذام ي ذذؼم وم تذذن ، يم ّ ثذذًت وؿمذذوا د أدت سمذذه ًمةقذذوإ سمذذها ظم ذذًر 

 يقف ورائه داومي نسع ٓ قم ىمٍ ًمه سمًٕدًمٍ واع ِ-

 يف قيامَا على زنيزتني : تلخيص ىظسية األب الياقص لفيتز

 ا ؾمقًط، أؾمقًط اًمقسل ًمّةقٍ إسموة قمغم ا ًمه -إوممن  

ذم يمتًسمذذه وحمًراشمذذه )ومث ذذً حمًرشمذذه أشم ذذٍ ذم مةاذذ   ذذ ا اًموتذذًب(  يْذذدأ 

ًً وم تذذن رذذً يمذذًا يذذومن سمذذه ومرو ( يذذدن مذذن اًمصذذ ٌ أا شمذذومن سمذذًهلل إذا يمذذًا واًمذذدك )نًىمصذذ

 ذذ ه مّذذّةمٍ قمثذذد ا صمثذذذلمن ومرويذذد ووم تذذن، يْذذدا ا عذذذًد ويتستذذَ ا يذذاما سم ذذذد أا 

يسقذذد إسمثذذً  اًم ذذ ور سمّذذةقٍ إب، ًموذذث ام هتةسذذًا ذم ٍ  ذذ ه اًم  ىمذذٍ ، ومسرويذذد 

يذذرى أّّنذذً  يسٌذذ ً قمذذغم أؾمذذًس قمقذذدة أوديذذٌ اعمّذذتوطمًة مذذن إؾمذذقورة، سم ذذثام وم تذذن

نًؿمذذفٍ مذذن اًمت ذذْ ه اًمذذ ي يث ذذه قمة ذذه اًمقسذذل سمذذلم إب وسمذذلم اًمذذرب،  ذذ ا ي ثذذي 

ي رئذذذ   ًمإلعذذذًد ، وإا ع يوذذذن قمةذذذٍ ذسمًظمتصذذذًر ن أّا إب اًمثذذذًىم  قمًمذذذل نسّذذذ

ًً ًموطمده يسع طمتاًم ًمإلعًد- ًً يمًوم   شمًمٍ وؾمْْ

ًً قمذذذغم  ,ن مس ذذذو  )إب اعم  ذذذٌ اًمشًن ذذذٍ اًمثذذذًىم ( اًمذذذ ي جيذذذده وم تذذذن مثقْقذذذ

إب اًمطذذذ  ف وادْذذذًا اًمذذذ ي ٓ يّذذذتا  آطمذذذؽما  ،   ث طمذذذًٓت رئ ّذذذٍ نصمذذذ

ًً ، و إظمذذػمةوإظمذذرى ن أب معذذ  ٕسمثذذه م تذذٍد قمة ذذه نسّذذ ً  ًً أو ضمثّذذ  ن او ضمّذذدي

إب م ذذذَ، أو شمذذذرك إٍة يماذذذًٓت اًمقذذذ   او اًمّذذذسر مذذذشً  - ذم طمًًمذذذٍ إب 
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ورات ن مذذن ىمْ ذذل أّا اعم  ذذٌ سمآًشمذذه اعموتةسذذٍ ، شمث ذذه قمثذذد اًمقسذذل مسذذً  م وشمصذذ

إب ىمذذد ظمًنذذه ، طمتذذى ذم طمًًمذذٍ اعمذذوت ّٕنذذه ٓ يذذدرك سم ذذُد اعق قذذٍ ، وأّا سمىموًنذذه 

أا ي ذذ ا دوا أب ويذذث و  ذًمذذذذ قمذذغم مس ذذذو  ا ًمذذه ذم ذ ذذذن اًمقسذذل ، وم تصذذذور 

إسمذذن أا سمىموًنذذه أا يّذذتغثي قمثذذه يمذذام اؾمذذتغثى قمذذن أسم ذذه ، ويذذْغا ا ًمذذه نت  ذذٍ 

ًً ًمإلًمذذه وي تذذؼمه ؾمذذٌْ  سمغطذذه ٕسم ذذه ، وطمذذلم يوذذؼم ويذذدرك مس ذذو  اعمذذوت  مذذل يمر ذذ

 طمرمًنه من أسم ه -

اؾمذذتوة  وم تذذن  ذذ ه اًمث ريذذٍ مذذن دراؾمذذٍ يمْذذًر اًم وصذذ ًت مذذن اعمةاذذدين 

 وسمغ ذذذٍ ،(  إب ومًىمذذذد إيذذذاما –وقمرَذذذ ً سم ذذذول مسّصذذذل ذم يمتًسمذذذه )نسّذذذ ٍ ا عذذذًد 

ي أؿمذذذًر عم موقمذذذٍ مذذذن اًم وصذذذ ًت مذذذن ذاًم ًمذذذل ورا  إعذذذًد م سمًًمثسّذذذ رذطمصذذذ

، وقمًؿمذذَ ذم نسذذ  اًم ذذروي آضمتامقم ذذٍ لم اًمتذذي قمذذً ت  ذذوٓ  اعم طمذذدةاعمذذومث

( 1873يمذذام ذيمذذر سم ذذا آؾمذذتشثً ات مذذن ن ريتذذه مشذذل وم ذذوا ؾمذذت وارت )شمذذوذم ن

ومةذذذم يوذذذن ي ذذذًه  ذذذ ا اًمس ةّذذذوي اعمةاذذذد َذذذ ف أو ومقذذذداا أو ؾمذذذو  قم ىمذذذٍ مذذذي 

ًً ًمواًمذذذده ، ومذذذ ام يذذذ كم إب ، سمذذذًًم و  يمًنذذذَ قم ىمذذذت ام ضم ذذذدة ، وموذذذًا إعذذذًده شمْ ذذذ

نذذامذج مذذن اعم موقمذذًت سماّذذٌ وم تذذن ، وممذذن سمذذلم اعمةاذذدين اًمذذ ين مذذًت آسمذذًؤ م ذم 

  (1900ومريذذذدريذ ن ت ذذذه )شمذذذوذم ن ؾمذذذن مْوذذذر ، و ذذذي  موقمذذذٍ ٓ ومتذذذٍ ومشذذذػمةن 

ومقذذذد   (1776ديس ذذذد   ذذذو  )شمذذذوذم ن ومقذذذد مذذذًت واًمذذذده و ذذذو ذم ؾمذذذن اخلًمّذذذٍ ، و 

ؾمذذذذل )شمذذذذوذم ن  سمػمشمرانذذذذد رامذذذذًت واًمذذذذده و ذذذذو ذم اًمّذذذذثٍ اًمشًن ذذذذٍ مذذذذن قممذذذذره ، و 

ضمذذًا سمذذوإ ؾمذذًرشمر )شمذذوذم مًشمذذَ أمذذه صمذذّم أسمذذوه وقممذذره أرسمذذي ؾمذذثوات ، ومذذي  ( 1970

ر اًمرضمذذل قمذذغم قمذذد  ا يذذاما سمً ًمذذه سمذذل ذومًًمقصذذٍ أيمشذذر ضمذذ ً ن ومةذذم يقتصذذ  (1980ن
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وادذذل اًمقريذذ  ورومذذا إسمذذوة وأداّنذذً ذم أقمامًمذذه إدسم ذذٍ ، يمذذل ذًمذذذ شم ْذذػم همذذػم 

ًً  مْذذذً  قمذذذن حمثتذذذه مذذذي إب ، ويتمذذذه اعمْوذذذر ، مذذذًت واًمذذذده سم ذذذد أا أيممذذذل قمًمذذذ

وصم صمذذٍ ؿمذذ ور ، اطمتطذذثته إّ  ًموذذن ع يذذد  ذًمذذذ اذ شمنوضمذذَ وشمريمتذذه اذذَ رقمًيذذٍ 

 ًً  ( قمذذؼّم 1860آرصمذذر ؿمذذوسمث ًور )شمذذوذمواًمذذد ً اًمطذذ  ف ، وذم نسذذ  اًمقًئمذذٍ أيطذذ

قمذذذن اًم ذذذو  اًمذذذ ي مذذذًت وم ذذذه أسمذذذوهن أدذذذ ٌ يذذذو  ذم طم ذذذًيت ، ويمذذذًا يذذذْغا أّمذذذه، 

واًمذذده،  ويمًنذذَ نًدمذذٍ قمذذغم ان ذذًب ؿمذذوسمث ًور ّٕنذذه ىمّ ذذد ورّة ذذً مّذذووًم ٍ انتاذذًر 

 طمريت ً-

وشمتطذذذمن اعم موقمذذذٍ إظمذذذرى أؾمذذذامً  ٓ شمقذذذل ؿمذذذ رة قمذذذن ؾمذذذًسمقت ً ، ًموث ذذذً 

وأيمشذذذر مذذذً ي ذذذد ا نتْذذذًه وم  ذذذً  ذذذون آسمذذذً  َذذذ ًي أو أؾمذذذً وا إًمذذذ  م قمًنذذذَ مذذذن 

ضمذذًيموب وَذذ  ًسً ذم أدارة أٍشمذذه، ذيمذذر ومرويذذد قمثذذه أّنذذه ؾمذذ غموند ومرويذذد ومواًمذذده 

ًً ضمثًّ ً-يمً ًً و مثاروم  ا ضمًْن

وأّمذذذً اعم طمذذذدة اًمذذذ ين قمذذذًنوا مذذذن ىمّذذذوة إب وممشذذذل ن ؾمذذذتًًملم اًمذذذ ي يمذذذًا 

ي ذذًه اًمقّذذوة اعمسرـمذذٍ مذذن واًمذذده اًمتذذي ضم ةتذذه ي تقذذد أّا أسمذذًه ٓ ىمةذذٌ ًمذذه ، وذات 

 ( اًمذذ ي ع ي ذذد عمديثتذذه إٓ سم ذذد أا 1945اعم ًنذذًة مذذن إب وىم ذذَ اتةذذر )شمذذوذم ن

ًً يمذذر  ( أسمذذًه ًمذذ ات اًمّذذٌْ ، 1976ي شمونذذ  )شمذذوذم ن ذه مذذًو شمّذذمذذًت أسمذذوه ، وأيطذذ

 و و ا يوادل وم تن ذم يمتًسمه سمق ٍ إؾمام  َمن  موقمًت خمتةسٍ -
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 وإرِض ، اًم ةذذذ م اًمذذذ ي يس ذذذم إوم ذذذً  ، وطمذذذده 
ِ
ذذذام  ّّ اًمذذذربا اعمّْ ذذذل ذم اًم

 ، وطمده قم  م إرض -
ِ
 أمػم اًمّام 

 

 

 شمرشم ةٍ ؾمومريٍ 
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(9) 

 

 لذيً: توحيذي أو وثي ؟أصل ا

 اإلمياٌ بإلُ واحد بني ميظوزيً :

صمْذذذَ ًمثذذذً ذم اًمسصذذذوإ اًمّذذذًًمسٍ أّا اًمتذذذدين واًمثنقمذذذٍ اًمديث ذذذٍ ىمديمذذذٍ ىمذذذد  

ا نّذذذًا نسّذذذه ، وأّا اًمذذذدين موذذذوا أدذذذ ل ذم ا نّذذذًا ىمذذذد ومقذذذر قمة ذذذه ، سم ذذذد أّا 

ًً يسذذؽمض أّا اًمذذدين اًمذذ ي يمذذًا قمة ذذه ا نّذذً ا اعمةاذذدين و اًمقذذرح اًم ديثذذي قممومذذ

ًً ، ومذذىياما أيمشذذر  ًً يقذذو  قمذذغم شم ذذدد ا اذذٍ ، صمذذّم شمقذذور ودذذًر شموطم ذذدي اًمْذذدائي  وصمث ذذ

ريٍ سمىًمذذه واطمذذد ىمذذد شمقذذور مذذن ا يذذاما سمت ذذدد أاذذٍ إمم ا يذذاما سمىًمذذه واطمذذد ، ومذذام ذاًمْ ذذ

 ًً ًً جيذذري قمذذغم وموذذره وم تقداشمذذه أيطذذ ، "ن ريذذٍ اًمتقذذور"جيذذري قمذذغم ا نّذذًا سمًيةوضم ذذ

ًمت ذذذدد إمم ا يذذذاما سمىًمذذذه واطمذذذد وإا شمْةذذذور ووضمذذذد  ذذذ ا اًمقذذذرح عمّذذذًر اًمذذذدين مذذذن ا

ًموثذذه وضمذذد ىمْة ذذً ، ومًًمس ةّذذوي  "ن ريذذٍ اًمتقذذور اًمدارويث ذذٍ  "مذذؼمره اًم ةمذذي ب 

يوتذذذٌ يمتًسمذذذه ن اًمتذذذهري   ( 1776  ذذذو  )شمذذذوذم ن آؾمذذذوتةثدي اًم ذذذوًك ديس ذذذد 

اًمقْ  ذذي ًمةذذدين ، ًمػمؾمذذ  شمةذذذ اًمسوذذرة ، مقًًم ذذٍ قمثذذًوين ومصذذوإ اًموتذذًب شموسذذي 

 د ، اًمسصذذذذل إوإ ضمذذذذً  سم ثذذذذواان  ىمتًْؾمذذذذًت وقمذذذذرض اًم ذذذذوادوا اعًضمذذذذٍ ًم
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 ذذذو اًمذذذدين إوإ ًمةثذذذًس[ وقمثذذذواا اًمسصذذذل اًمّذذذًدسن ]ن ذذذو   أاذذذٍشم ذذذدد ]

وظم دذذٍ اًمقذذذوإ قمذذن ن ذذذرة  (1)آقمتقذذًد سمىًمذذه واطمذذذد مذذن آقمتقذذًد سم اذذذٍ مت ذذددة[

   و  ًمةدين  ذم مّهًمتلمن

واًمقةذذ  مذذن ذذذ ن ذذه اًمذذدين قمثذذد اًمْذذدائي مذذن اخلذذوي إزا  أطمذذداث اع ذذًة 1

ًً اعمّتقْل، وٓ نقوإ  ثً ؿم  قمن   ه اًمثققٍ ومقد مي اًمثقًش طمواً -  ف

ًً، ومثذذذه انْشذذ  اًمذذدين اًمتوطم ذذذدي، 2 ًً شم ذذددي ذذذ    ذذ ا اًمذذدين إوزم يمذذذًا وصمث ذذ

 ومًًموصمث ٍ واًمنمك  ي إدل واًمتوطم د مث ً ن ه-

اًموصمث ذذذٍ ، نّذذذٌ ا نّذذذًا يمذذذل واطمذذذدة مذذذن  ,ذم  ذذذ ه اعمرطمةذذذٍ إومم ًمةذذذدين 

وا ر اًمقْ   ذذذٍ إمم ىمذذذوة همذذذػم مرئ ذذذٍ ، ومت ذذددت أاذذذٍ وشموشذذذرت سمتوشذذذر فمذذذوا ر اًم ذذ

اًمقْ  ذذذٍ ، وع يوذذذن ي ذذذري أاذذذٍ يموًًمقذذذٍ ًمةوضمذذذود ّٕنذذذه ع فذذذتم سمتسّذذذػم أدذذذل 

اًموضمذذود وىمصذذٍ ظمةذذ  اًموذذوا  سمقذذدر مذذً يمذذًا ا تاممذذه  ذذً مذذن ضم ذذٍ نسوذ ذذً واوم ذذً 

اًمْاذذًرة ، ومذذًرس يّذذتقْل  ،مذذشً ن ًموؾمذذ ثً ية ذذه إًم  ذذً ذم اًمذذوٓدة ، وًمثْتذذوا يصذذكم

، واًمتذذًضمر يّذذةم سمّذذةقٍ دذذ ة اعماذذًرسملم ، واعمذذنارع  ذذرث طمقةذذه سمرقمًيذذٍ يمذذػمس

 ، و و ا يسؽمض أا يمل طمًدصمٍ ـمْ   ٍ حموومٍ سمقوة قمًىمةٍ مً -قمقًرد

ٓ ي ىمذذي  ذذ ا اًمتصذذور اا ذذومي قمذذن أدذذل اًمذذدين ىمْذذوًٓ اًم ذذو  طمتذذى  داظمذذل 

 مذذن أّا أؾمذذًـمػم اًمتذذي ايمت ذذسَ قمذذن ا عذذًد ٕؾمذذًْب قمذذدة ن واطمذذدة مث ذذً مذذً ؾمذذ هيت

أىمذذد  اعطذذًرات ىمذذد شمطذذمن اًموشذذػم مذذن ىمصذذ  اخلةذذ  ، أوَذذح مشذذًإ قمذذغم ذًمذذذ ، 

                                           
 - ؾموريً – دم   ،  2014ن  إومم اًمقْ ٍ ، اًمسرىمد دار ، ظمطور اًمدين طمًّ ن  شمرمجٍ ، 9ص ًمةدين اًمقْ  ي اًمتهري  –  و   (1)
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) إيثومذذذً قمذذذن طمطذذذًرة وادي اًمراومذذذدينن  ضمذذذً تىمصذذذٍ اخلةذذذ  واًمتوذذذوين اًمتذذذي 

 إية ا ( قمثد اًمًْسمة لم ومن ىمْة م اًمّومريلم  -

ين أوإ ر اًمذذذ ي مذذذّر اعذذذديُ قمثذذذه ذم إرواطم ذذذٍ ن يمذذذًا اًمذذذدذوقمثذذذد ؾمْثّذذذ

إمذذر قمْذذًرة قمذذن ـمًئسذذٍ مذذن أاذذٍ وإرواح ومهظمذذ ت  ذذ ه دمتمذذي وشمذذهشمةف طمتذذى 

شمريمذذنت ذم إًمذذه واطمذذد ، صمذذّم قمذذًد اًمتوطم ذذد يتسذذرع إمم مجةذذٍ مذذن إديذذًا وـمًئسذذٍ مذذن 

 -(1)اًم قًئد

ةوًشمْذذٍ ( ، ًم  A History Of God)شمذذًري  اهلل واًم ذذو  ي ذذد يمتذذًبن 

و واطمذذذد مذذذن أيمشذذذر اًموتذذذٌ اًمتذذذي اًمؼميقًن ذذذٍ اعم روومذذذٍن يمذذذًرا ارمّذذذؽمون ، و ذذذ

ًمإليذذاما سمذذًهلل اًمواطمذذد اًمذذ ي شم ْذذده  ي تمذذد ً اعم طمذذدة ذم قمذذرض اًمتقذذور اعمسذذؽمض

آديذذًا اًمش صمذذٍ مذذن ا يذذاما سم اذذٍ مت ذذددة ، وشمْذذدأ وم ذذه مذذن ن ريذذٍ اًمتوطم ذذد اًمْذذدائي 

ًً يمذذًا اًم ةذذٍ إومم دم ذذي ذًمسذذ ة ةم ؿمذذم دت سمذذًًمقوإ ن ذم اًمْدايذذٍ ظمةذذ  اًمْ ذذ ر إاذذ

، وشموادذذذل سم ذذذد ذًمذذذذ سماش ذذذً اًمتذذذهرهي وشمقذذذًرا سمذذذلم اًمروايذذذٍ اًمتوراشم ذذذٍ إؿمذذذ ً  

دذذ ور اًمتوطم ذذد وسمذذلم مذذً ودذذل قمذذن أىمذذد  اعطذذًرات، وسمذذًًمرهمم مذذن دذذدوره ىمْذذل 

ًمذذذن يوذذذوا  ذذذ ا اًموتذذذًب "رين ؾمذذذثٍ ، وشمهيم ذذذد اًموًشمْذذذٍ ذم مقدمتذذذه ذأيمشذذذر مذذذن قم ذذذ

ًً عق قذذٍ اهلل نسّذذه اًمذذ ي ٓ يودذذف ، واًمذذ ي  ذذو ظمذذًرج اًمنمذذًا واًم تغذذػم ، شمًرهذذ

ًً ًمةقريقذذٍ اًمتذذي وم مذذه اًمثذذًس  ذذً رضمذذًًٓ ونّذذًً  سمذذد ًا مذذن اسمذذرا  م وطمتذذى  سمذذل شمًرهذذ

( ًموذذذن أقم ذذد ـمذذذرح مطذذذًم ثه مذذوظمرًا و أظمذذذرج ذم مققذذذي 12)ص "يومثذذً اعذذذًر

                                           
 - ًمْثًا – سمػموت ،  1997ن  إومم ٍاًمقْ  ، اًم ريب آنت ًر موؾمٍّ  ، 267 اًمغرب ذم ا عًد –رمّ   قموض  (1)
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مصذذذور رذذذل نسذذذ  اًم ثذذذواا ن شمذذذًري  اهلل ، وشمذذذرضمم ًمة رسم ذذذٍ وشمداوًمذذذه اًم ديث ذذذوا ، 

وذذذذرة اًمتوطم ذذذذد وإًمذذذذه اًم  وديذذذذٍ شمةوصذذذذَ ومورشمذذذذه ذم أّا إدًمذذذذٍ شم ذذذذػم إمم أّا وم

واعمّذذذ ا ٍ وا ؾمذذذ   ي ذذذود شمهرهذذذه إمم اًمقذذذرا اًمّذذذًدس ىمْذذذل اعمذذذ  د أي ىمْذذذل 

 -( 1)ؾمثٍ وٓ ضم ور ًمه ىمْل ذًمذ 2600

ًً ن يذذرى دذذًطمٌ يمتذذذًبن ]يم ذذف اعةقذذٍ اعمسقذذذودة سمذذلم أديذذًا اًمت ذذذدد  قمرسم ذذ

أيمشذذذر   ذذذي (، أّا ن اعمرطمةذذذٍ ااةثّذذذت ٍ 2014واًمتوطم ذذذد[ اًمذذذ ي دذذذدر مذذذوظمرًا )

ريٍ )و ذذذذى ذشمذذذًري  اًمْ ذذذ ذماعمراطمذذذل أمه ذذذٍ مذذذن اًمثذذذًطم تلم اًمديث ذذذذٍ واًمروطم ذذذٍ، 

وانت ذذَ سمق ذذً  اًمدوًمذذٍ اًمْ ننق ذذٍ أى  اعمقذذدوهشمةذذَ وومذذًة ا ؾمذذوثدر  اًمتذذياعمرطمةذذٍ 

شمذذذمِت وم  ذذذً اًمتاذذذوإ  اًمتذذذي ( ّٕنذذذً اعمرطمةذذذٍ اعًؾمذذذمٍ  330 , -   323مذذذً سمذذذلم 

عموطمذذذدة، ًموذذذن إمذذذر ع  ذذذدث اًموْذذذػم مذذذن إديذذذًا اعمت ذذذددة أاذذذٍ إمم إديذذذًا ا

اعم ةذذن اًمذذ ى ن رومذذه اذذ ه  اًمرؾمذذمينتصذذور ً أو مذذن ظمذذ إ اًمتذذًري   اًمتذذيسمًًمّْذذًـمٍ 

 اعمرطمةٍ يمام شم ةمثً أو ىمرأنًه أو ومرض قمة ثً-

ًمقذذد ايمت ذذسَ أا  ثذذًك طمةقذذٍ مسقذذودة سمذذلم أديذذًا اًمت ذذدد وأديذذًا اًمتوطم ذذد 

مّذذذًريٍ  ؿمذذذغةت ً شم ذذذًرات ديث ذذذٍ همثودذذذ ٍ سم ذذذول ظمذذذًص، ويمذذذًا م  ذذذً شم ذذذًرات

رى قمذذغم ذ)اًمغثذذو ( اًمّذذ اًمْذذًـمثي اًم رومذذًهسمذذدأت سمًًمتوطم ذذد  اًمتذذي  ذذيو رمّذذ ٍ، 

ـمريقت ذذذً ومًنْشقذذذَ مذذذن طمطذذذور ً اعمذذذوصمر  ذذذ ا اًمتوطم ديذذذٍ اًم  وديذذذٍ صمذذذم اعمّذذذ ا ٍ، 

                                           
ومً شم  ً ، ويمتً ً مؽمضمم ًمة رسم ٍ سم ثواا ن ] اهلل  20يْدأ طمديُ ارمّؽمون  قمن   ا اعموَوع ذم اًمسصل إوإ من  يمتً ً ن  ص (1)

  ، دًدر قمن ن 1996ومم ن اسمرا  م اخلة ل طمتى اًم ٍم اعًر [ شمرمجٍ ن حممد ادورا ، اًمقْ ٍ إ من ؾمثٍ 4000 امتداد قمغم –وا نًّا 

 - دم   –دار اعصًد ، ؾموريً 
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ًً، وًموثذذه يمذذًا َذذمن  ذموضمذذً  ا ؾمذذ    أقمقذذًب  ذذ ا اًمتذذهصمػم ورم وىمذذَ متذذهظمر نّذذْ 

 -دائرة اًمتهصمػمين اعمًْ  وهمػم اعمًْ  اً

  ذذذيدممذذذي اعمّذذذًريٍ واارمّذذذ ٍ واًمغثودذذذ ٍ  اًمتذذذيإا  ذذذ ه اعةقذذذٍ اعمسقذذذودة 

امةذذَ قمثذذً   واًمتذذي  ،يمذذن اًمذذوطم اخلذذًزم اًمْذذًـمثي اًمًْدئذذٍ سمسوذذرة اًمتوطم ذذد اًم رومذذًه

اًمصذذذذةد ًم ديذذذذًا  اعمذذذذًجليمتةذذذذٍ   ذذذذيآدذذذذقدا  مذذذذي يمتةتذذذذلم يمْػمشمذذذذلمن إومم 

 اًم ذذذذً رياًمتوطم ذذذذد يمتةذذذذٍ إديذذذذًا ذات   ذذذذيريمٍ!(، واًمشًن ذذذذٍ ذاًمت دديذذذذٍ )اعم ذذذذ

ًً واعمومثذذذٍ سمذذذًًموطم  اًمروطمذذذًهانت  ذذذَ سمسطذذذل اعمثذذذًخ  واًمتذذذي  ،ياًمثًؿمذذذفٍ طمذذذديش

اًمذذذ ى أؿمذذذًقمته اعمرطمةذذذٍ ااةثّذذذت ٍ- وسم ذذذد  اع ـمويذذذل هوذذذن اًمتوطم ذذذد  واًمسةّذذذسي

مذذن آنتصذذًر قمذذغم إديذذًا اعمت ذذددة أاذذٍ، وًموثذذه وم ذذل أمذذً  إديذذًا  اًمْذذًـمثي

أظمذذذ ت اًمتوطم ذذذد وضم ةذذذَ  اًمتذذذيًم رومًن ذذذٍ( اًمتوطم ديذذذٍ اًم ً ريذذذٍ ادديذذذدة )همذذذػم ا

ًً وأؾمْغَ قمة ه دسٍ اًموطم ًً ٓ سمًـمث   -(1)يمثه ؿم ًرًا ر نًا وضم ةته فمً ري

واعمراطمذذل قمثذذده ن اًمت دديذذٍ ، صمذذّم اًمتسريديذذٍ ، صمذذم اًمتوطم ديذذٍ ، واًمتسريذذد قمثذذده 

ي(  ذ ذذو شموطم ذذد مةتذذْ  وهمذذػم  يذذح ، وأىمذذل مذذن اًمتوطم ذذد ، طم ذذُ يذذؼمز إًمذذه )رئ ّذذ

يمذذن اعمث ومذذٍ ا ا ذذٍ وشمذذدور وًمذذه سمق ذذٍ أاذذٍ ، ومًًمتسريذذد  ذذو قمْذذًدة واطمذذد يصذذْح مر

 -(2)إًمه م لم وضم ةه مريمن أاٍ إظمرى

 و و ا شمتْةور أمًمثً رؤيتًا متقًـم تًان

                                           
   -2014، ننم ن مومثوا سم  طمدود ، اًمقْ ٍ إومم ن  12يم ف اعةقٍ اعمسقودة سملم أديًا اًمت دد واًمتوطم د ، ص  ,اعمًضمدي (1) 

 - 77و  13يم ف اعةقٍ اعمسقودة ، ص  (2)
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رؤيذذٍ إا ذذٍ اًمذذدين اًمتذذي شم تذذؼم أّا مصذذدر شمذذدين ا نّذذًا  ذذو اًمذذوطمي اًمصذذًدر مذذن 

ذ اًمذذدين اًمذذ ي وضمذذد مذذي موضمذذود ظمذذًًم  مت ذذًٍإ قمذذن اعمذذًدة وًموازم ذذً، ومذذن صمذذّم ومذذ ًم

ًً ًمذذ ًمذ ومًًموصمث ذذٍ وشم ذذدد أاذذٍ  ًً سمسقرشمذذه  ذذو ديذذن اًمتوطم ذذد، وـمْقذذ ا نّذذًا مغروؾمذذ

ومذذذًت طمذذذدصمَ اوهمػم ذذذً مذذذن فمذذذوا ر ديث ذذذٍ ٓ شمثّذذذ م مذذذي وطمدان ذذذٍ ا ًمذذذه، انار

ًً ًمةْنميٍ ، وىمد مّر قمة ثً مّتثد ً وادًمت ً ذم اًمسصل إوإ-  ٓطمق

ريٍ إوإ يْتثذذي قمذذغم شم ذذدد أاذذٍ ، ذًمْ ذذسمًعمقًسمذذل ،  رؤيذذٍ أظمذذرى شمقذذوإن إّا ديذذن ا

وسمثذذذًً  قمة  ذذذً ُيرضمذذذي اعم طمذذذدة اًمذذذدين ا سمرا  مذذذي )اًم ذذذًمل ًمة  وديذذذٍ واعمّذذذ ا ٍ 

وا ؾمذذذ  ( إمم أدذذذوإ وصمث ذذذٍ ، وأّا اًمذذذ ي فم ذذذر مذذذي ا نّذذذًا أوإ إمذذذر  ذذذو 

ا يذذاما سمت ذذدد أاذذٍ ًموذذن أظمذذ  قمذذدد أاذذٍ سمًًمتثذذًىم  إمم أا ودذذل ًمإلقمتقذذًد سمىًمذذه 

يذذدظمل اذذَ  ذذ ه اًمرؤيذذٍ ومرَذذ ًت مذذن ومذذروع و ذذًٓت خمتةسذذٍ ومقذذد شمْثً ذذً واطمذذد ، 

ا ًموذذذن جيم  ذذذً أظمذذذ  ً سمذذذًعمثق  اًمتقذذذوري، وقمةذذذام  اضمذذذتامع ووم ؾمذذذسٍ ومورظمذذذ

 واًمتقًـمي سملم  ًشملم اًمرؤيتلم واَح-

 م ق ًت اًمرؤيٍ اًم ديث ٍن

 يّتثد اًمقرح اًمشًه قمغم م ق لم رئ ّلمن

 ذذذذذً اعمقدؾمذذذذذٍ مذذذذذن أؾمذذذذذًـمػم اىمتًْؾمذذذذذًت إديذذذذذًا ويمتْاعم قذذذذذى إوإن 

اعطذذذذًرات اًمقديمذذذذٍ يمًعطذذذذًرة اًمّذذذذومريٍ واًمًْسمة ذذذذٍ، وأسمذذذذرز مذذذذً ي ذذذذرض ذم 

اعمذذدونًت ا عًديذذٍ يمًىمتًْؾمذذًت ىمًمذذَ  ذذً اًموتذذٌ اعمقدؾمذذٍ ٕديذذًا اًمتوطم ديذذٍ مذذن 
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ةذذذ  واًمتوذذذوين مذذذن ىمْذذذل ا ًمذذذه أو ىمصذذذٍ اخلأؾمذذذًـمػم اعطذذذًرات اًموصمث ذذذٍ اًمقديمذذذٍن 

 ديث ذذذذوا أّا اًموتذذذذٌ اعمقدؾمذذذذٍ )اًمتذذذذوراة أاذذذذٍ ًمةوذذذذوا وا نّذذذذًان إذ يذذذذرى اًم

وا ن  ذذذل واًمقذذذرآا(  ىمذذذد اىمتّْذذذَ وموذذذرة ظمةذذذ  اًموذذذوا مذذذن طمطذذذًرات سمذذذ د 

اًمتذذي شم ذذود ًمّذذثٍ  "انومذذً ايةذذ ا"ىمصذذٍ اًمتوذذوين اًمًْسمة ذذٍن اًمراومذذدين، وسمًًمذذ ات مذذن 

ًً ، و ذذذ ه 2000)    (،  سمودذذذس ً آظمذذذر نذذذامذج اًمقصذذذٍ إؾمذذذقوريٍ وأيمشر ذذذً َذذذْق

ؾمذذذثٍ  3000 ذذذود ًمةّذذذومريلم )رى أؾمذذذْ  مث ذذذً شمإظمذذذرى مقتّْذذذٍ قمذذذن ىمصذذذٍ أظمذذذ

ًً( ، ومذذذن اًمْذذذًسمة لم يقتّْذذذ ً أؿمذذذوريوا و رومذذذوا وم  ذذذً إؾمذذذم ا ًمذذذه   -  شمقريْذذذ

(،  تةذذذف اًمقصذذذٍ ذم سم ذذذا اًمتسًدذذذ ل ًموذذذن ًنذذذه )آؿمذذذور)مذذذردوخ( ويطذذذ وا مو

ضمذذو ر ومورُتذذً واطمذذد وممذذشً  إؾمذذم  ا ًمذذه اخلذذًًم  خمتةذذف وم ذذو )أنة ذذل( اًمّذذومريلم، 

ًسمة لم اًمذذ ين اىمتّْذذوا ىمصذذٍ اًمتوذذوين مذذن اًمّذذومريلم ، و ذذو مذذردوخ( قمثذذد اًمْذذ)و

 )آؿمور( قمثد أؿموريلم!

قمذذذن اًمّذذذومريلم ن أاذذذٍ  ضمذذذً تشمقذذذوإ أىمذذذد  ىمصذذذٍ قمذذذن اخلةذذذ  واًمتوذذذوين 

مشةذذَ ىمذذوى اًمة ذذٍ واًم ذذام ، أي اعمذذً  اًمتذذي دذذدر قمث ذذً يمذذل ت  أن ْذذَ  "نمذذو"

ض اعمونشذذٍ ويمًنذذً إاذذٍ إر "يمذذي"إًمذذه اًمّذذام  اعمذذ يمر، و "آا"ا اذذٍ نمذذو وًمذذدين، 

وأن ْذذذً  "يمذذذي"مذذذن  "آا"- ومذذذن صمذذذم شمذذذنوج "نمذذذو"مةتصذذذقلم سمْ طذذذ ام وسمذذذهم ام 

إًمذذذه ااذذذوا - ويمذذذًا إًمذذذه ااذذذوا  إنة ذذذل يتمتذذذي سمًًمث ذذذًط واع ويذذذٍ وع يقذذذ   "إنة ذذذل"

يمونذذه حمصذذورًا سمذذلم أسم ذذه وأمذذه ومقذذً  سمقوشمذذه سمرومذذي أسم ذذه إمم إقمذذغم ًم غذذدو ؾمذذامً  وإسم ذذًد 

 ًً سم ذذثام سمقذذي  ذذو سم ذذث ام- ع يذذر   نة ذذل ذًمذذذ اًم ذذًع  أّمذذه إمم إؾمذذسل ًمتصذذْح أرَذذ

إًمذذه اًمقمذذر ًمتْديذذد اًم ذذ  ،  "نًنذذً"اًمذذدام  اًمذذ ي يمذذًا ي ذذ ا وم ذذه ومهن ذذٌ اسمثذذه 
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إًمذذه اًم ذذم  اًمذذ ي ومذذً  أسمذذًه َذذ ًً - وسم ذذد  ذذ ه اعمراطمذذل  "أوشمذذو"ًم ث ذذٌ إظمذذػم 

سموةذذذ  م ذذذً ر اع ذذذًة إظمذذذرى ن شمقذذذوإ اًمثصذذذوص  أاذذذٍىمذذذً  إنة ذذذل مذذذي سمق ذذذٍ 

إا ا ًمذذه اًمذذ ي أظمذذرج يمذذل "قمذذن ىم ذذً  إنة ذذل سمسصذذل اًمّذذام  قمذذن إرضن  اًمّذذومريٍ

ٌَ واعمرقمذذذى أسم ذذذد   نذذذًومي اهلل اًمذذذ ي ٓ مْذذذدإ ًموةامشمذذذه إنة ذذذل اًمذذذ ي أنْذذذَ اعّذذذ
ٍ
ت 

 -"قمن إرض وأسم د إرض قمن اًمّام اًمّام  

شمقذذذوإ إؾمذذذقورة اًمّذذذومريٍ و ذذذم  وسموصذذذوص ظمةذذذ  ا نّذذذًا مذذذن ـمذذذلم

 إىمد  ن

قومذذذوا سموذذل إقمذذذامإ، وًموذذذث م شم ْذذذوا مذذذن ذًمذذذذ، مثذذ  اًمْذذذد  يمذذذًا أاذذذٍ ي

ي ذذتووا أنوذذي اعوذذ م، وًموثذذه، و ذذو اعمطذذق ي سم  ذذدًا ذم إهمذذوار اعمًئ ذذٍ  اومراطمذذو

 اعم ًه اًمْدايٍ اًمتي ظمًـمَْ أنوين "نمو"ع يّتمي ًم ووا م، وم  ْوا إمم 

" ًً أي سمثذذذي، اّنذذذا مذذذن مطذذذ  ذ وادذذذثي امذذذرًا طموذذذ اًم اضم ذذذل ٔاذذذٍ ظمذذذدم

 وىمًإ ٕمهن  ومسور انوي ذم إمر

إا اًموًئثذذذًت اًمتذذذي ارشمهيذذذَ ظمةق ذذذً، ؾمذذذت  ر ًمةوضمذذذود امنضمذذذي طمسثذذذٍ ـمذذذلم 

مذذن ومذذو  م ذذًه إقمذذام  صمذذم يمذذوه ًمذذه أقمطذذً ه وًمّذذوي شمقذذدرين ًمةموًمذذود ادديذذد، 

 -(1)"يً أمًه، مصػمه وشم ة  نثامخ قمة ه دورة أاٍ ذم   فٍ ا نًّا

ًً ضمذذً  ذم مةامذذٍ ضمة ذذًما أا أاذذٍ ظمةقذذَ أنو ذذدو مذذن و ًً أيطذذ ـمذذلم قمًريذذ

                                           
 أرض ، ؾموريً ، إؾمقورة ذم دراؾمٍ ، إومم اًم قل مغًمرة –ذم يمتًب ن اًمّواح يمون مراضم ٍ اًمتووين اًمّومري واًمًْسمكم سمتسص ل  (1)

 - سم د ً ومً 31 ص  ، اًمراومدين
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و اخلق فذذٍ  ، قصذذٍ اًمقوومذذًا اًمذذ ي طمذذدث مذذي اًمثْذذي نذذوح، وًمذذ    ذذ ا يمذذل ت  وم

ويمذذذ ًمذ ادثذذذٍ واًمثذذذًر ،   إومم ٔد  وطمذذذوا  ، و ظمةذذذ  إظمذذذػمة مذذذن َذذذةي آد 

وهمػم ذذً رذذً ضمذذً  ذم اًموتذذٌ اعمقدؾمذذٍ ، يمة ذذً شم ذذود  ٕؾمذذًـمػم اعطذذًرات اًمقديمذذٍ  

ًً مذذن دذذ ة ودذذ ً  وطمذذِ اذذً مذذً يثًفمر ذذً  وقمذذغم مّذذتوى اًم ذذ ًئر واًم ْذذًدات أيطذذ

ًً ذم ىمصذذذٍ اخلةذذذ  واًمتوذذذوين  شمذذذدإ ذم اعطذذذًرات ، إّا   ذذذ ه اًمت ذذذً ًت وظمصودذذذ

قمذذذذغم أّا إديذذذذًا ا سمرا  م ذذذذٍ ذات ضمذذذذ ر وصمثذذذذي ومذذذذً ورد وم  ذذذذً مقتذذذذْ  مذذذذن 

 اعطًرات اًمقديمٍ ، وادي اًمراومدين ومٍم اًمسرقمون ٍ يمام يقرر اًم ديث وا-

ًمذذذوضمي يس ذذذد أّا أىمذذذد  إمذذذم واعطذذذًرات اًمتذذذي اعم قذذذى اًمشذذذًه ن  شمذذذهرهي وأنشرسمو

ودذذةتثً آصمًر ذذً يمًنذذَ وصمث ذذٍ ىمًئمذذٍ قمذذغم شم ذذدد أاذذٍ ، وىمذذد يمًنذذَ ىمصذذ  اًمتوذذوين 

وسمذذدأ اخلةذذ  وم  ذذً شم ذذػم دائذذام إمم قمذذدة آاذذٍ وٓ أصمذذر وم  ذذً ًمسوذذرة ا ًمذذه اًمواطمذذد اًمتذذي 

ّر ي ذذود شمذذهري  فم ور ذذً وذم أىمذذد  نذذ  اذذً ي ذذود ًمةقذذرا اًمّذذًدس ىمْذذل اعمذذ  د يمذذام مذذ

 قمثد اعديُ قمن يمتًب أرمّؽمون  -

َُ قمة ذذه ذم  ذذ ا اًمّذذ ً   ذذو ن  وآظمذذر مذذً أقمتمذذد مذذن دراؾمذذًت وايمت ذذًومًت رذذً أـمة ذذ

ن اًمذذديمتورة مذذًرهمو يمورسمذذل ويو ذذًن  دي مذذور   وًمثذذديًادراؾمذذٍ ىمذذً   ذذً قمًعمذذًا 

 إؾمذذذذتًذ اًمسوذذذذري ذم ضمًم ذذذذٍ اًم  ذذذذوت اًمؼموشمّذذذذتًنت ٍ ذم أمّذذذذؽمدا  ، ًمثّذذذذوٍ

 ذم اًمتوذذذوين ؾمذذسر ىمْذذذل قمذذً  800 إمم شم ذذذود إّنذذً ىمذذذًٓ  ،ىمديمذذٍ ًمقصذذذٍ آد  وطمذذوا

 تةف قمث ً ذم ا ن  ل واًمقرآا- و  اًمتوراة،

 ًمذذذوطملم مذذذن اًمقذذذلم وشم ذذذود إمم قمذذذغماًمقصذذذٍ مثقوؿمذذذٍ سمًًمةغذذذٍ إوهمًريت ذذذٍ 
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- ذم 1929ر ىمْذذل اعمذذ  د ، وقُمشذذر قمذذغم اًمةذذوطملم ذم ؾمذذوريً قمذذً  ذاًمقذذرا اًمشًًمذذُ قم ذذ

إوهمًريت ذذٍ اعمّذذامريٍ ذم اًمةذذوطملم، وًموذذن  اًمّذذْ  ثًت، شمذذم شمسو ذذذ رمذذوز اًموتًسمذذٍ

وٕوإ مذذذرة هذذذَ دراؾمذذذٍ اًمةذذذوطملم ؾمذذذويً  سم ذذذول مثسصذذذل قمذذذن سم طذذذ ام اًمذذذْ ا-

 من ىمْل   ين اًم ًعملم-

ذم اًمقصذذذٍ اًمقديمذذذٍ آظمذذذت ي اًمرئ عذذذ، يمذذذام يقذذذوإ اًمؼموومّذذذور دي مذذذور،  ذذذو أا 

( و ذذ ا  ثذذًك اًم ديذذد مذذن أاذذٍ ذم  ذذ ه إؾمذذقورة إوهمًريت ذذٍ- )آد  واًمش ْذذًا"

 -(1)"يتثًىما سمًًمقْي مي إديًا اًمتوطم ديٍ

 شمسو ذ ومرَ ٍ أدًًمٍ اًموصمث ٍن

سم  ذذذذدًا قمذذذذن ا ؿمذذذذوًًم ٍ اًموْذذذذػمة ذم ٍد اًمتذذذذوراة اًمتذذذذهرهي  سمذذذذرا  م ومذذذذً شمذذذذ ه 

ومً ؾمذذ   ويمتًسمذذه اًمقذذرآا ٓ يذذورخ ٕوإ إنْ ذذً  واًموَذذي اًمذذوصمثي اًمّذذًئد وىمت ذذً ، 

يمذذام مذذّر اعذذديُ قمذذن اًمقوـمم ذذٍ  ثذذي ووٓ ًمقصذذٍ اخلة قذذٍ وسمدايذذٍ اًمتوذذوين ! ذذ ا ي

أّا أّي ايمت ذذًي قمذذذن اًمقًْئذذل اًمْدائ ذذذٍ واًمقديمذذذٍ ٓ يموثثذذً م ذذذه ادذذن  سمهّنذذذه يمشذذذل 

مذذذن نًطم ذذذٍ مثقق ذذذٍ  ومذذذٍ ، ذم ريٍ، مذذذن صمذذذّم ن ذاعًًمذذذٍ إومم وهمذذذػم اعمّذذذْوىمٍ ًمةْ ذذذ

طمًًمذذٍ واطمذذدة يموذذن أا يْقذذل سم ذذول مْذذً  مّذذًر اًمذذدين مذذن مث ذذور إؾمذذ مي 

ريٍ  ذذذو اًمتوطم ذذذد وأّا أوّإ نْذذذي فم ذذذر مذذذي ذإدذذذل ذم اًمْ ذذذأّا  ىمذذذرآه مْثذذذي قمذذذغم

                                           
 . https://hunasotak.com/article/7896شمقرير اعموىمي اًم ريب  ذاقمٍ  وًمثدا اًم ًعم ٍ قمن   ه اًمدراؾمٍ ن  )1(

https://hunasotak.com/article/7896
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ًً إمم مذذذً يثتمذذذي  اًمذذذدين يمذذذًا موطمذذذدًا ، و ذذذ ه اعًًمذذذٍ  ذذذي أّا يذذذتّم اًمودذذذوإ وم ة ذذذ

 ًً  !!  ، وم ل   ا رون؟ًمةاقٍْ اًمتي قمًؿم ً وأّا ؿمول اًمدين وم  ً يمًا وصمث 

 مذذذن نًطم ذذذٍ أظمذذذرى أرا ذذذً أ ذذذّم ، ي طمذذذىل قمذذذغم شمةذذذذ إـمروطمذذذًت هم ذذذًب اعم  ذذذًر

اًمواَذذح اًمذذ ي اقمتمذذد ذم شمصذذث ف أديذذًا اعطذذًرات اًمقديمذذٍ يمهديذذًا وصمث ذذٍ شمقذذو  

، و ذذرد إـمذذ   ًمسذذىل إًمو  ذذٍ قمذذغم قمذذدة ذوات ًمذذ    قمذذغم ا يذذاما سمت ذذدد أاذذٍ

ًً يمذذام  ذذو  م  ذذًرًا ؾمذذة اًم اذ  ذذو ًً شموطم ذذدي يثقْذذ  قمذذغم مذذً أقمتذذؼمه اًمقذذرح اًمّذذًًمف ديثذذ

 "إًمذذه"امُّنذذً سمًًمتشة ذذُ واـمذذ   ًمسذذىل ر شموطم ذذَد ً إيذاعذذًإ ذم اعمّذذ ا ٍ اًمتذذي ع يطذذ

قمذذذغم همذذذػم اهلل مًدامذذذَ شمذذذرى أّا ظمذذذًًم  اًموذذذوا إًمذذذه واطمذذذد ، قمثذذذد ً يم ذذذف ؾمذذذث تؼم 

إديذذذًا اًمقديمذذذٍ وصمث ذذذٍ؟! واذا اومذذذؽمض اقمتْذذذًر اعمّذذذ ا ٍ َذذذمن إديذذذًا اًموصمث ذذذٍ 

رك إمم اًمتوطم ذذذد ، ًم وذذذوا مذذذن ذقمثذذذد ً يثقةذذذٌ مّذذذًر اًمتقذذذور ذم إديذذذًا مذذذن اًم ذذذ

 ديًنٍ شموطم ديٍ-  "اًم  وديٍ"،ذًمذ أّا ؾمةس ً  اًمتوطم د إمم اًمنمك

اًموّتذذذًب يتمشذذذل ذم قمذذذد   أوًمفذذذذوذم اعق قذذذٍ نذذذرى أّا ا ًمتْذذذًس اًمذذذ ي وىمذذذي وم ذذذه 

َذذْ  مس ذذو  اًموصمث ذذٍ صمذذّم اًمتوطم ذذد ومًعذذديُ قمذذن أطمذذدمهً يّذذتدقمي اعذذديُ قمذذن 

 أظمر -

ن ذذه ذًمذذذ مذذن ظمةذذ  إًمو  ذذٍ و اخلًًمق ذذٍ و ثذذً ٓ نتاذذدث مذذن مثقةذذ  ديثذذي سمذذل 

ث ذذلم خمتةسذذلم ، أو مذذرشمْتلم ًمةتوطم ذذد ن شموطم ذذد اًمذذ ات اًمذذ ي ي ثذذي أّا مْذذدأ قمذذن م 

اًموذذوا وظمًًمقذذه واطمذذد ٓ صمذذًه ًمذذه و ثذذً يتمريمذذن ادذذداإ ، واًمتوطم ذذد إوم ذذًزم و ذذو 
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ري ذم ؿمذذذذووا اًموذذذذوا ذا قمتقذذذذًد سمذذذذهّا اهلل وطمذذذذده  ذذذذو اًمسًقمذذذذل اعمذذذذدسمر واعمتصذذذذ

  د اًم ايت -ونقصد سمه اًمتوطم "إًمه"وا نًّا، و  ًراة نّت مل مصقةح 

ريمٍ قمذذغم مّذذتوى اًمتوطم ذذد ذٓ دًم ذذل قمذذغم يمذذوا إديذذًا اًمقديمذذٍ يمًنذذَ وصمث ذذٍ وم ذذ

ًً يمذذام ؾمذذثثقل قمذذن اًمّذذومريلم واعمٍمذذيلم  اًمذذ ايت سمذذل ؾمذذؽمى أّا اًمشًسمذذَ ظم ومذذه هًمذذ

اًمقذذدمً  ، ن ذذم يمذذًنوا يثّذذْوا سم ذذا اعذذوادث وآوم ذذًإ ًمغذذػم ذات ا ًمذذه اًمواطمذذدة 

 ذذٍ ذم مرشمْذذٍ اًمتوطم ذذد إوم ذذًزم أو ظمةذذل ذم أو ي ْذذدوا همػم ذذً ًموذذن  ذذ ا  ك ووصمث

شموطم ذذذذد اًم ْذذذذًدة ، دور اًمذذذذدين ا اذذذذي اًمتوطم ذذذذدي شمصذذذذا اه ، وًمذذذذ ا ي طمذذذذىل 

ًً قمثد اًمقدمً    -"إًمه اعٌ ، إًمه اًمنرع ، إًمه اعموت ---اًم  "اؾمت امًمه مطًوم

ًً ٓ اؾمذذتدًٓٓ ، ٓطمذذىل اًمقذذرآا اًموذذريم ع ي ذذًًمِ ظمةذذً  ذم شموطم ذذد اًمذذ ات  واؾمتفثًؾمذذ

ٌّ إ تاممذذه قمذذغم حمذذور ّّٕنذذً أ ًً ًم ّذذَ حمذذل ضمذذدإ وإؿمذذوًإ ، إّنذذام شمذذراه دائذذاًم يصذذ ؾمًؾمذذ

اًمرسموسم ذذٍ واًم ْذذًدة ورسمق ذذام سمذذْ ا سمثاذذو يس ذذد شمرشمذذٌ اًمشًن ذذٍ قمذذغم إومم وذم همذذػم 

َتِق مٌ إِاِت اهللَآيٍ ن  ّْ اٌط ُم ُُْدوُه َ َ ا ِ َ ُوْم وَمًقْم  [ -51]آإ قممراا ن   َريب  َوَرسما

شم ذذذدد إؾمذذذام  ٓ ي ثذذذي شم ذذذدد اًمذذذ وات واعمّذذذمى ، ًموذذذن همثذذذي قمذذذن اًمقذذذوإ ن إّا 

ًً طمذذذدث  ذذذ ا ذم إديذذذًا اًمقديمذذذٍ وم ذذذن رىمذذذ م مّذذذامري سمق ذذذَ مثذذذه سم ذذذا  واىم  ذذذ

اًموٌذذ ، يقذذوإ قمذذًع أصمذذًر اًمذذ ي ًمذذه اًمسطذذل اًموْذذػم ذم اًمو ذذف إصمذذري قمذذن مواىمذذي 

 ذم طمطًرة وادي اًمراومدين اًمقديمٍ ومردري  دية تان

عم ْذذذودة ذم سمًسمذذذل يمًنذذذَ شم تذذذؼم موطمذذذدة ذم ا ًمذذذه أا مج ذذذي أاذذذٍ )أو أمّه ذذذً( ا
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ُيوتذذٌ ويّذذمىن ن ث ذذٌ دذذًطمٌ اًمقذذوة، نرضمذذًإ أو دذذًمًمً  مذذردوخ ورشةذذٍ سمذذه ---

ي  ذؾمذذ د اعم ريمذذٍ واًمقتذذًإ ، وسم ذذل دذذًطمٌ اعوذذم، ونْذذو رب اًم مذذل، وؾمذذن مطذذ

 ًً اًمة ذذل ، وم ذذما إًمذذه اًم داًمذذٍ ، وطمذذدد إًمذذه اعمقذذر ، ويّذذتثتِ مذذن ذًمذذذ أّا مردوظمذذ

رضمذذًإ وإًمذذه اًمقمذذر وإًمذذه اًم ذذم  ، ويمذذل  ذذ ه إؾمذذام  ًم ّذذَ ؾمذذوى  ذذو ن ث ذذٌ ون

 -(1)أؾمام  خمتةسٍ  ًمه واطمد  و مردوخ

 املطلب األول : تفهرٌي تشبيَيٌّ ودليٌل أعّه مً االّدعاء !

و ذذً يمًنذذَ شمةذذذ مقدمذذٍ نقديذذٍ قمًمذذٍ عم مذذل مذذً ىم ذذل قمذذن أدذذًًمٍ اًموصمث ذذٍ ، وأّمذذً شمسو 

 جي ٌ قمن ؾمواإنيمل مقةٌ  ،سم ول مًْ  ومسي  صم صمٍ مقًًمٌ

أذذذذ نقذذذد اعم قذذذى إوإ ن وحمذذذور ا تاممذذذه ا ضمًسمذذذٍ قمذذذغم اًمّذذذواإ أيت ن  ذذذل وضمذذذود 

شم ذذذً ًت ذم اعمطذذذًملم سمذذذلم اًموتذذذٌ اعمقدؾمذذذٍ وسمذذذلم إؾمذذذًـمػم اًمقديمذذذٍ دًم ذذذل قمذذذغم 

 ا ىمتًْس؟

ب ذ نقذذذد اعم قذذذى اًمشذذذًه ن و ذذذو جي ذذذٌ قمذذذغم اًمّذذذواإ أيت ن  ذذذل أىمذذذد  اًمذذذديًنًت 

 وصمث ٍ؟!

   ؟اوإ اًمْدائي من اًمتوطم د ًمةت دد ًمُ ن يم فذ اعمقةٌ اًمشًح 

                                           
   ، دم   -1987، شمرمجٍ ن إيريثً داود ،  اًم ريب ًمةقًْقمٍ واًمثنم ، اًمقْ ٍ إومم ن  103سمًسمل واًموتًب اعمقدس ص  ,دية تا  (1)
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 ذذذو اًمذذذرمح، واًم ذذذو  ؾمذذذ طمه  ي ًمإلنّذذذًا ىمذذذديامً ذًمقذذذد يمذذذًا اًمّذذذ ح اًم وصذذذ

إّا مذذًدُتام ومصذذدرمهً واطمذذد )اعديذذد مذذشً ( يّذذتثتِ  ن، سمذذدًٓ مذذن اًمقذذوإاعمّذذدس

 سم ط من إّا اعمّدس أظم  من اًمرمح! 

ً اعمثقذذذ  اعذذذًيمم ذم وٓ قم ذذذٌ ومذذذام ىممثذذذً سمذذذه  ذذذو اؾمذذذتْداإ اعمشذذذًإ وطمّذذذٌ ،  أّمذذذ

ىمذذذذد يتقذذذذًرب آؾمذذذذتثتًج ذم اعمشذذذذًًملم )مشذذذذًإ اًمّذذذذ ح ومشذذذذًإ اًمذذذذدين( ومواطمذذذذد!، 

 داا، يقوإ اعمتثْي- اًمودسًا ضمدًا ومودووم ام متًْقم

يمواطمذذذدة  اًمتسوذذذػم اًمت ذذذْ  ي ) آنذذذًًموضمي اًمنائذذذف (ي ذذذرض ذم اعمثقذذذ  اعمغذذذًًمقين 

ًصمةذذٍ ضمنئ ذذٍ سمذذلم م مذذح مذذن اعمغًًمقذذًت وشم ثذذي اعمامصمةذذٍ اًمنائسذذٍ، وشم تمذذد  وضمذذود ر

 ؿم فلم شمّمح سممقًرنٍ مً سم ث امن

 ي ْه  )ب(  ( أ)

 ج(و )ذو  )ب(   

 إذا ن أ  و ج مشل ب-

قمثذذدمً ي ِقذذْد مقًرنذذٍ سمذذلم أمذذرين ًمذذ   سم ذذث ام وضمذذه  اعمغًًمقذذٍيقذذي اعمذذر  ذم  ذذ ه 

ًمةمقًرنذذٍ ، او أمذذرين سم ذذث ام  ذذرد شم ذذًسمه ؾمذذقاي و ًمذذ   سم ذذث ام وضمذذه ؿمذذْه يتصذذل 

 -(1)اًم ي شمريد اع ٍ اا شُمشِْتهسمًًم ها اعمَْ ثي  

                                           
 - اًمقً رة ,  ًمةشقًومٍ إقمغم اعم ة  ،  2007ن  إومم اًمقْ ٍ ،  153ص اعمثقق ٍ اعمغًًمقًت  –قمًدإ مصقسى  (1)



 

217 

إّا اًمت ذذذذًسمه واًمتامصمذذذذل سمذذذذلم اًمقذذذذرآا وإؾمذذذذًـمػم اًمقديمذذذذٍ أو سم ثذذذذه وسمذذذذلم اًمتذذذذوراة 

وا ن  ذذل ،  إا ع نقذذل إّنذذه دًم ذذل قمذذغم طمقًن ذذٍ اًمقذذرآا ودذذدىمه وم ذذو قمذذغم إىمذذل ٓ 

ي ثذذي أّنذذه أظمذذ  مث ذذً ًم وذذوا دًمذذ ً  قمذذغم يم سمذذه إٓ إذا ارشموْثذذً مصذذًدرة وانقةقثذذً مذذن 

   ٍ ىمْة ٍ شمةغي إا ته!-مّّةم

ًمّذذٌْ سمّذذ   وواَذذح ، إّا وضمذذود اًمت ذذًسمه سم ذذث ام يثقذذوي قمذذغم اطمتامًمذذلم ن اًموتذذٌ 

اعمقدؾمذذٍ مذذهظموذة مذذن إؾمذذًـمػم ، واًمشذذًه ن أّا مثْذذي وضمذذه اًم ذذْه سم ذذث ام ومصذذدرمهً 

ًً صمذذذم يسذذذتا قمذذذام ي ذذذنز ىمثًقمتذذذه يّذذذتْ د اًمقذذذرح واطمذذذد ًموذذذن و ّٕنذذذه مقتثذذذي مّذذذْق

 اًم ديثي اًمشًه-

ؾمذذذوى اعوذذذم اعمّذذذْ  سمذذذْق ا اًمذذذدين هتذذذًر إوإ ويقذذذوإ ن إا اًمت ذذذًسمه  وٓ ت 

ًً  ؾمذذذذتْ ًد أا شموذذذذوا شمةوذذذذم  سم ذذذذث ام يذذذذدإ قمذذذذغم ا ىمتْذذذذًس ، دوا أا يقذذذذد  ؾمذذذذْْ

اعطذذًرات سمهديًّنذذً اًمت دديذذٍ ىمذذد أظمذذ ت اعمطذذًملم اًمتذذي ؿمذذً َ  ذذً يمتذذٌ إديذذًا 

يذذن أوإ إنْ ذذً  اعمقدؾمذذٍ اعموضمذذودة اًم ذذو  مذذن أديذذًا ىمديمذذٍ ؾمذذْقت ً ، ن ثذذي  ثذذً د

ومذذً شمذذ ه  ، وًمةمشذذًإ ومقذذ  قمذذغم انقذذ    ذذ ه اًمرؤيذذٍ مذذن طموذذم مّذذْ  راومذذا ىمذذوإ 

سم طذذ م) يمويثذذ  ( ن ذم  تمذذي يذذومن سمت ذذدد أاذذٍ جيذذٌ أا شمذذؽمضمم  ذذ ه إؾمذذام  

 !(1)"قمقً  إًمه من أاٍ"قمقً  اهلل إمم  نمشل

                                           
 ، مصدر ؾمًسم  - 93عمقدس صسمًسمل واًموتًب ا ,ومريدريذ دية تا  (1)
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 ل أقمذذّم مذذن ُي ذذؼّم قمذذن  ذذ ا اًمثذذوع مذذن آؾمذذتدٓإ سمذذذووا اًمذذدًمذم اعمثقذذ  اًمصذذوري 

رط ؾمذذذ مٍ اًمذذذدًم ل وهًم تذذذه و ذذذو أا يذذذودي ويّذذذو  إمم ذاعمذذذدقمى، ويستقذذذد ًم ذذذ

ًً ذم وؾمذذًئل اًمتوادذذل يمذذًًمس   سمذذوك  اعمقةذذوب ، يمذذها شمذذدًمل قمذذغم  امت يمذذذ طمّذذًسم

 أو همػمه سمم رد شموومر اًمثَ قمثدك!

و ذذ ا  ذذو طمذذًإ آؾمذذتدٓإ اعمتقذذد  ، ومقذذد اقمتمذذد  اعمّذذتدإ قمذذغم مذذدقمًه ذ إدذذوإ 

 ذذذد واىمتْذذذًس أديذذذًا اًمتوطم ذذذد مذذذن إديذذذًا اًموصمث ذذذٍ ًمةاطذذذًرات اًموصمث ذذذٍ ًمةتوطم

ًً ذ ٓ يّذذو  إمم  اًمقديمذذٍ ذ  سموضمذذود شم ذذًسمه مذذي أا اًمت ذذًسمه ذ  ًمذذو ومرَذذثً هًم تذذه ـمْ ذذ

 آظمر يس د أّا مصدر مطًملم ا صمثلم واطمد- اطمتامإاًمثت  ٍ سمل  و أقمّم ومشمٍ 

 املطلب الجاىي : ٍل الوثيية سابكة على التوحيد؟ 

عمثًىم ذذذٍ ا دقمذذذً  اًمذذذ ي يثسذذذي وضمذذذود أي أصمذذذر ًمةتوطم ذذذد ىمْذذذل  نذذذ  ٌ أا

اًمقذذرا اًمّذذًدس اعمذذ  دي وٕيمشذذر مذذن ؾمذذٌْ ي تذذؼم  ذذ ا اعماذذور  ذذو إ ذذّم ، قمذذغم 

 إىمل  و إيمشر إؿموًًم ٍ وانت ًرًا! 

ًمقذذذذد أمهةذذذذَ م  ذذذذم ا ـمروطمذذذذًت واًمسرَذذذذ ًت اًمّذذذذًًمسٍ أ ذذذذّم إديذذذذًا 

ومثذذذً  ذذذ ا ، اًمصذذذًسمفٍ اعمثدائ ذذذٍ ، اًمقديمذذذٍ واعم مذذذٍ واًمتذذذي ٓ زاإ اذذذً سمقًيذذذً طمتذذذى ي

ذذذٍْ"اعم ذذذرووملم ذم اًم ذذذرا  سمذذذلم قمًمذذذٍ سمًًمثذذذًس سمذذذذ  ذذذٍْ – اًمصِت  أو اًمصذذذًد سمسذذذتح "اًمصا

، و ذذم ىمذذوٌ  يومثذذوا سمذذهّا ظمذذًًم  اًموذذوا واطمذذذد  اعمثذذًـم  اظمذذت ي طمّذذٌ َذذم ً

أززم أسمذذدي، وأنذذه ع يةذذد وع يوًمذذد، و ذذو قمةذذٍ وضمذذود إؿمذذ ً  ومووّنذذً ، ويقةقذذوا 

مذذذًر  ,مةوذذذه دّنذذذورا، أو رّب اًم  مذذذٍ  ,مث ذذذً مةذذذذ اًمثذذذور قمة ذذذه أؾمذذذام  مت ذذذددة
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أورسموصمذذذً ، ويوشذذذروا مذذذن ىمذذذوإ ن )سم ذذذم  وا إد  ذذذي ريب( أي سمّذذذم اعذذذي ريب ، 

 و ي شم ْه اًمّْمةٍ قمثد اعمّةملم ، أ م يمتْ م اعمقدؾمٍن 

ًً ؾم دره آد : أي داف آد -    )أ( يمثنه رسمه: أي اًموثن اًم   م، ويقة  قمة ه أيط

 أي يمتًب   ى-  )ب( ؾمدره أوف ه:

 )ضمذ( ؾمدرا ىمةّتً: أي يمتًب اًمسرح واًمقرب- 

 )د( ؾم درا ن امشمٍ: أي ٍ اًمت م د اعمقدس- 

 ) ذ( أن ًه: أي إنًؿم د اًمديث ٍ- 

 )و( أًمف شمرؾمٌؿم ًًمٍ: أي يمتًب آصمثي قمنم أًمف ؾمواإ وهمػم ذًمذ -

مذذن أضمذذل ذًمذذذ ي تقذذد أّّنذذم أىمذذد  ديًنذذٍ ؾمذذامويٍ قمذذغم وضمذذه إرض ، ويمتذذْ م 

ر إوًمذذلمن آد  وؿمذذ ُ وإدريذذ  ونذذوح، و ذذ ا يذذروم  م ذي دذذاف ؾمذذًدة اًمْ ذذ ذذ

ويذذرى اًم ذذو  سم ذذا اًمْذذًطمشلم ( 1)رائي اعموطمذذدة ذم اًمتذذهري ذإمم سمذذدايًت إديذذًا واًم ذذ

أّا اًمثًدذذورائ لم )اعمثذذدائ لم( ىمذذد أؾّمّذذوا أوإ مديثذذٍ ذم اًمتذذًري  و ذذي إريذذدو )شمذذل 

ًً( ووم  ذذذذً فم ذذذذر أوإ م ْذذذذد ذم اًمتذذذذًر ر ذي  )أي سم ذذذذد اًم صذذذذأسمذذذذو ؿمذذذذ رين طمًًم ذذذذ

ًً ًم ًْدة ا ًمه )إيً(  -( 2)اع ري(، ويمًا   ا اعم ْد خمصص

يمذذذذام ودمً ةذذذذَ اًمنرادؿمذذذذت ٍ )اعم وؾمذذذذ ٍ( و ذذذذي ديذذذذن موطمذذذذد ، يرضمذذذذي 

مذذذندا )رب  ,سمذذذه وراًمنرادؿمذذذَ اًمذذذ ي شمثقذذذل اعمرويذذذًت اًمسًرؾمذذذ ٍ نْوشمذذذه وإيامنذذذه 

                                           
 -  2016ن إومم اًمقْ ٍ اعمًّْر، ،45ص 1جن سمًًم را  واعم ا ٌ إديًا –اخل وا  (1)

 ، ـمْين ومطً ات ًمةثنم واًمتوزيي-"أدوإ اًمثًدورائ ٍ اعمثدائ ٍ ذم آريدو وؾمومر"  ,ظمنقمل اعمًضمدي  (2)
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ً  واًمقذذذرا اًمثذذور( ا ًمذذه إقم ذذم ،  ذذدد اعمورظمذذوا شمًرهذذه ومذذ ام سمذذلم اًمقذذرا اًم ذذ

 -(1)اًمًّدس ىمْل اعم  د

ًً ونذذذ  ٌ ٓصمثذذذلم ومقذذذ  مذذذن نصذذذوص وشمراشم ذذذل شمصذذذ رخ ذًمثذذذؽمك  ذذذ ا ضمًنْذذذ

 سمًًمتوطم د ي ود شمهره ً إمم أىمد  رً يمل اومؽمَته شمةذ إـمروطمٍ -

ريٍ ىمديمذذٍ، واًمتذذي يمتذذد شمذذهري  طمطذذًرُتً إمم أيمشذذر مذذن ذشمرشم ةذذٍ مصذذ إوإن

 :ٍّ آٓي ؾمثٍ ، رً شمقوإ اًمؽمشم ةٍ:

 ٓ صمًه ًمه ، واطمد ظمًًم  يمل ت  واطمد"

 اًمْد  ، قمثدمً ع يون طموًمه ت   مث ىمًئم 

 !"واعموضمودات ظمةق ً سم دمً أفم ر نسّه إمم اًموضمود ---

ر  ا ن ة ذذذذني ن واًمذذذذ   سمذذذذدج ذريًت واعمّت ذذذذذًمقذذذذد درس قمذذذذًع اعمصذذذذ

ًً ذ (  ذذ ا اًمذذث  وأمشًًمذذه وظمةذذ  إمم اًمقذذوإ سمذذها اعمصذذ1934ن)شمذذوذم ريلم انذذوا ىمومذذ

ًمذذه واطمذذد ، موضمذذود سم اشمذذه ، ظمسذذي ، أسمذذدي أززم ، يمذذكم اًمقذذدرة واعم رومذذٍ، يومثذذوا سمى

ٓ شمدريمذذه إوم ذذً  واًم قذذوإ ، ظمذذًًم  ًمةّذذاموات وًمذذ رض ويمذذل مذذً قمة  ذذً، وظمذذًًم  

ريف ؿمذذذووا اًموذذذوا و ذذذي ذًموًئثذذذًت روطمًن ذذذٍ يمًنذذذَ رؾمذذذةه ومّذذذًقمديه ذم شمصذذذ

هري  أاذذٍ ، وىمذذذد أؾمذذذتمر ا يذذذاما  ذذذ ه إًمو ذذذٍ همذذذػم اعم وصذذذٍ مثذذذ  أقمتذذذًب اًمتذذذ

ري إمم ّنًيًشمذذذه ، ورهمذذذم ذًمذذذذ ع يوذذذن اذذذً ذم اًم صذذذور اًمتهره ذذذٍ م ًسمذذذد أو ذاعمصذذذ

ؿموصذذذ ٍ ، وإّنذذذام سمق ذذذَ ذم إذ ذذذًا واًمقةذذذوب    فذذذٍ  ًيمذذذل ، وع شمصذذذور ذم أيذذذٍ 

                                           
 ، مصدر ؾمًسم -424ص 2ىمصٍ اعطًرةن ج(1) 
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سممشًسمذذٍ ىمذذدرة يمون ذذٍ ٓ  ذذد ً ودذذف أو ىمذذوإ ، أّمذذً ا ؾمذذم اًمذذ ي أـمةقذذوه قمذذغم  ذذ ه 

 Neter –إًمو ٍ وم ون نؽم 

 أسم د من ذًمذ ، طم ُ ضم ور اًمتوطم د سم د اًمراومدين ن  ي ػم إمم ناًمشًه

ي ذو ذذي اًمؽمشم ةذذٍ اًمّذذومريٍ ًمإلًمذذه إنة ذذل اًمتذذي يمًنذذَ شُمثَ ذذد ذم م ْذذده اًمرئ ّذذ

ر(ن  اعمدقمو إيوور ذم مديثٍ ن ْور )نِسِت

 إنة ل ذو اًموةمٍ اعمقّدؾمٍ وإوامر اًمثًوم ة "

 يقّدر اعمصًئر ًمةمّتقْل اًمْ  د ، وأطموًمه ٓ مْدإ اً

 وإرِض ، اًم ة م اًم ي يس م إوم ً  اًمرب
ِ
ام  ّّ  اعمّْ ل ذم اًم

 ، وطمده قم  م إرض
ِ
 وطمده أمػم اًمّام 

 ًموٓ إنة ل ادْل اًم   م ، ع شُمْن اعمدا وٓ اًمقرى

 وع يسا اًمْار سموثوزه اًموومػمةِ 

مذ سم وٍَ سملم أمّجًت اًمقصٌ ّّ  وع يطي اًم

 ً وع شمصثي ـم ور ادو أقم ًؿم ً ذم ـموإ اًمْ د وقمرَ 

ام   ّّ  ًموٓه ع شمستح اًمغ وُ  اعمًـمرُة أوموا  ً ذم اًم

 اعقوإ واعمروج سموػمات اعْوب هتةئوع 

 وع شمقةي اع ًئا وإقم ًب   ٍ ذم اًمْوادي 

 وع يون ًمْقرة أا شمطي قم ة ً ذم ا ؾمقْل
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 وع يون ًمغثمٍ أا شمث ٌ رة ً ذم اع ػمِة 

 ً قمغم أنشىوع يون ًم واِت إرسمِي نٌّل وع يقسن ذيمر 

 إا أقمامًمذ اًمًْرقمٍ شمشػم اًمّروع 

ومرام  ذذذً قمصذذذّ ٍ يموذذذ ٍ  مت ذذذًسمٍذ ٓ يموذذذن ومّوذذذه وممذذذن يقذذذدر قمذذذغم وم ذذذم 

 أوم ًًمذ

 أنَ ىمًجل اًمووا ودًطمٌ إمر وم ه 

ام  شمغدوا قممودًا  ّّ  قمثدمً شمصّور يمةمتذ ذم اًم

 ًً  وقمثدمً ُتْ  ناو إرِض شمصػم ىمًقمدًة وأؾمًؾم

 يمةمتذ زرٌع، يمةمتذ ىممح وطمْوب 

  ي مً  اًمس ا اًم ي سمه ا ً اًمْ ُد 

 !"أي إنة ل، أفً ادْل اًم   م ، ًمذ اًمشثً  واعمد

د ذوهةذذ  إمم اًمقذذوإ سمذذهّا إنّذذًا اًم ذذ ر  اًمقذذديم ع يوذذن يهظمذذ  مّذذهًمٍ شم ذذدا

ًً متوش ذذرة  دة سمًًمثّذذٍْ إًم ذذه إٓ وضمو ذذ أاذذٍ قمذذغم حممذذل ادذذد، وع شموذذن أاذذٍ اعمت ذذد 

ذذل إًم  ذذً مذذن ظمذذ إ إًمذذه ًمةقذذدرة ا ا ذذٍ اًمواطمذذدة- ًم قذذد آمذذن سمهًمو ذذٍ مثنِت ذذٍ يتوؾمِت

م ذذوِت   ذذو إًمذذه اعمديثذذٍ أو ا ىمةذذ م، اًمذذ ي رأى وم ذذه اًمت ْذذػم إؾمذذمى قمذذن وموذذرة 

ر ي ذذذذو    ذذذذ ه  إًمو ذذذذٍ اعمنروقمذذذذٍ ذم َذذذذمػم ا نّذذذذًا، واًمّذذذذًسمقٍ ٕي شمصذذذذوِت
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د ً ذم يمًئثًت روطمًن ٍ متسوىمٍ  -(1)إًمو ٍ و د 

قذذودة[ ذم يمتذذًب آظمذذر ًمذذه ي ذذؽمي سماق قذذٍ وطمتذذى دذذًطمٌ ]يم ذذف اعةقذذٍ اعمس

 وضمود آصمًر شموطم ديٍ قمثد اًمّومريلم، ومسي يمتًبن متوا ؾمومر يث  ىمًئُ ن 

أؿمذذذًر اًمّذذذومريوا سمذذذ يمً  طمذذذًد إٕى أّا ا ًمذذذه )آا(  ذذذو رب اًم ذذذًع سمهيممةذذذه "

، ورب اًمثذذذًس أمج ذذذلم، و ذذذي إؿمذذذًرة شموطم ديذذذٍ واَذذذاٍ ، ،أّا ا ًمذذذه )إنة ذذذل(  ذذذو 

وي اًمذذرؤوس اًمّذذود( وم ذذو إًمذذه ؾمذذومر اًمقذذومي و ذذ ا رًا )ذذرب اًمّذذومريلم طمصذذ

ًموذذن ّٕنذذه ع يمّ ذذن سمذذلم اخلًًمق ذذٍ وإًمو  ذذٍ، "مذذً نذذرى أّنذذه إؿمذذًرة شمسريديذذٍ واَذذاٍ  

و اًمتوطم ذذد اًمذذ ايت قمذذن همذذػمه مذذًإ ًمإلقمتقذذًد ن أا اًم ق ذذدة اًمديث ذذٍ اًمّذذومريٍ مج ذذَ 

 !!(2)اًمت دديٍ واًمتسريديٍ واًمتوطم ديٍ م ًً 

 ي من اًمتوطم د ًمةت دد؟ يم ف اوإ اًمْدائ أظمػمًان

ٓ يوذذذوا اذذذ ا اًمّذذذواإ م ثذذذًى سمثذذذًً  قمذذذغم أّا إديذذذًا اًمقديمذذذٍ ع  ذذذدش اًمتوطم ذذذد 

اًمذذذ ايت ، وإا اظمتةذذذف اؾمذذذم ا ًمذذذه سمذذذًظمت ي إمذذذم وإىمذذذوا  أو شم ذذذددت دذذذسًشمه 

 مذذن ذوأؾمذذامؤه ، أو اـمةذذ  ًمس ذذه قمذذغم يمًئثذذًت أظمذذرى ، ومذذىا أدذذ ٌ شموطم ذذد ً سم ذذ
ٍ
ي 

دذذاح اًمذذدين اًم طمذذ  مّذذًر ً يقذذؽمب ذًمذذذ مذذن رك ذاًموصمث ذذٍ وقمةذذ  وم ذذه مذذن اًم ذذ

ن ريذذذٍ اًمتوطم ذذذد اًمْذذذدائي، اًمتذذذي شمْثذذذي قمذذذغم أدذذذًًمٍ اًمتوطم ذذذد أوًٓ صمذذذّم اًموصمث ذذذٍ صمذذذّم 

                                           
اًرة اًموًمةٍ ًم ؾمتًذ اًمًْطمُ ذم اعم شوًموضم ً وشمًري  إديًا ومراس اًمّواح اًمتي  ٍ سمق ٍ اًمؽماشم لن راضمي اعمًمةتسص ل أيمشر وعمتًسم (1)

  سم ثواان ]م تقدات اًمنم  اًمقديم ، وصمث ٍ أ  شموطم د؟[ ذم ىمّم اعم طم ن )اعمةا  1997أًمقً ً قمغم ـمةٍْ ضمًم ٍ سمواشم  ه سمسرنًّ ؾمثٍ ن 

 اًمشًًمُ(-

 -  1998ن إومم اًمقْ ٍ واًمتوزيي، ًمةثنم إ ة ٍ ،263صن إوإ اًموتًب ،ؾمومر متوا –اعمًضمدي  (2)
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ريٍ قمذذؼم اًمذذدين ا سمرا  م ذذٍ ، شمةذذذ اًمث ريذذٍ اًمتذذي شمذذؼمز ذاًم ذذودة إمم مذذً سمذذدأت سمذذه اًمْ ذذ

ته وم  ذذً أؾمذذامٌ  م ذذ ورة ذم إنشرسموًموضم ذذً مشذذل ن وية ةذذم ؿمذذم دت اًمذذ ي ريّمذذن دراؾمذذ

قمذذغم إىمذذنا  ذم يمتًسمذذه ن موًنذذٍ إىمذذنا  ذم شمذذهري  اًمتقذذور ا نّذذًه ، سمودذذس م أىمذذد  

ا ضمثذذذًس وشمودذذذل وم ذذذه إمم أّّنذذذم يومثذذذوا سمىًمذذذه واطمذذذد ، واؾمذذذتثتِ ذم موؾمذذذوقمته 

ر  ةذذدًا اًمتذذي أ نذذً اذذً مذذن ىمْذذل أّا يمذذل ىمْ ةذذٍ قمرومذذَ طمتذذى زمذذن ذذات آصمثذذي قم ذذ

ت ذذًإ ي مذذل ذم اًموذذوا مذذن ظمذذ إ شمهًم سذذه ًمذذ ًمذ اًموتذذًب يمًنذذَ شمذذومن سمىًمذذه ظمذذًًم  م

مثدوسم ذذذه أو نّواسمذذذه ، وم ذذذغم ؾمذذذْ ل اعمشذذذًإ ، ع شمطذذذي ىمْ ةذذذٍ )يورسمذذذً( ذم همذذذرب أومريق ذذذً 

يمًئث ذذذً إؾمذذذمى أو ظمًًمق ذذذً إقم ذذذم ) أوًمذذذوديامي( قمذذذغم نسذذذ  اًمرشمْذذذٍ مذذذي أاذذذٍ 

اًمصذذذغػمة إدنذذذى رشمْذذذٍ اعمّذذذامة )أوريّذذذً( وع هةذذذ  ؿمذذذ ٌ )إوؾمذذذًنوسموا( سمذذذلم 

 - (1)ا يدو وا يْو

وأؾمذذذذام  أظمذذذذرى ن ومريذذذذدري  ؿمذذذذةثِ ، أدويذذذذن أوًم سذذذذر ضمذذذذ م  ، ويمروسمذذذذر 

ر  إعمذذًه اًمذذ ي رومذذا وموذذرة أظمذذ  اًمتوطم ذذد ا ؾمذذ مي مذذن ذوسمذذرويمةاما ، اعمّت ذذ

و وذذ ا أنذذدرو ٓنذذِ اًمذذ ي ( 2)مصذذًدر فوديذذٍ أو مّذذ ا ٍ ذم يمتًسمذذه ن اهلل وإدذذثً 

 درس ىمًْئل ذم أومريق ً يمًًمنوًمو واًمْوؿماما-

ًً ًمث ريٍ اًمتوطم د اًمْدائي؟! يم ف إذا اناري ا  عمًّر ناو اًمت دد ـمْق

اسملم اذذذذ ا ا ًمذذذذه اًمواطمذذذذد يقذذذذؽمح ٓنذذذذِ ن أّا ا نّذذذذًا اًمْذذذذدائي ىمذذذذّد  اًمقذذذذر

                                           
 -  2007ن  اًمشًًمشٍ اًمقْ ٍ ، ادّور دار ، رؾمتم ؾم دن  شم ريٌ ،( اًمْدائ ٍ إديًا) ، 555ص اًم ًع أديًا – وؾمتن ؾمم ُ  (1)

 -  2013ن  إومم ْ ٍاًمق ، اًمراومدين ، 74ص ، اًمغريب اًمسور ذم اًمدين ومةّسٍ –د-إطمًّا اع دري  (2)
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، ًم اقذذ  ًمذذه قممذذً  مذذن إقمذذامإ وطمذذلم ٓ يتاقذذ  مذذً يريذذد يةذذتم  ويطذذاي ًمذذه

، أو نمقًًمْذذذذه مذذذذن موضمذذذذودات ظمس ذذذذٍ ذات دذذذذْغٍ ـمةّذذذذم ٍ )إؿمذذذذًْح، اًمقذذذذرائ

 ا ن إمهذذًإ ومورشمذذه اًمصذذًوم ٍ قمذذن ظمًًمقذذه ، واقمتْذذًره إطمذذدى اًمثسذذوس( ون ذذه قمذذن  ذذ

اًمقذذوى اًموذذؼمى سم ًنذذٌ اًمقذذوى إظمذذرى إؾمذذقوريٍ ونّذذٌ ًمذذه يمشذذػمًا مذذن دذذسًت 

شمةذذذ اًمقذذوى  وسممذذرور اًمذذنمن سمذذرزت وموذذرة وضمذذود آاذذٍ مت ذذددة هذذت  يمذذل إًمذذه مث ذذً 

سم ذذذها م ذذذلم، إمم أا ضمًئذذذَ اعمّذذذ ا ٍ وا ؾمذذذ   وم  ذذذر اًمتوطم ذذذد سمذذذه ى دذذذورة ، 

ًً سم وائٌ اًم ثٍم إؾمقوريًموثثً   -(1)أا نراه قمًًمق

  

                                           
 ، مصدر ؾمًسم  - 191ٓنِ ن نقً  قمن يمتًب ن ن هة اًمدين ، ص (1)
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ًً ، ومذذذىّا اًمذذذدين ٓ وـمذذذن ًمذذذ ه ، ورسمذذذام ٓ إذا يمذذذًا ًمةمتذذذديثلم أوـمًنذذذ

 - يمرامٍ ًمثْي ذم وـمثه

 اعموًمف-
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(10) 

 

 ٍل اليبوة ظاٍرة ميحصرة بالشرم األوسط؟

عًديذذذٍ قمذذذن يذذذدور حمذذذورا اًمسصذذذل طمذذذوإ شمّذذذًؤإ إؿمذذذوًزم ذاع دذذذ ته ذم اعمواىمذذذي ا 

ر  إوؾمذذذ  ، ذم إوإ ذفم ذذذور اًمذذذدين اًموطم ذذذًه ، اعموؾمذذذ  قمذذذغم اًمثْذذذوة ذم اًم ذذذ

 ذذذذً ويثًىم ذذذذ ً وجي ذذذذٌ قمذذذذن قمذذذذرض واة ذذذذل اذذذذ ه ا ؿمذذذذوًًم ٍ، واًمشذذذذًه ي ًد

 -شمًّؤُٓتً

 قمرض واة ل ن ,أذ ا ؿموًًم ٍ 

 شمقو  ا ؿموًًم ٍ قمغم مقدمتلم ن

ًًمذذذ اتن أا اهلل شم ذذذًمم سم ذذذُ اعمقدمذذذٍ إومم ن شمس ذذذد اًمثصذذذوص اًمديث ذذذٍ و اًمقرآن ذذذٍ سم

ًً أو رؾمذذوًٓ ًمػمؿمذذد م وفذذدفم اًمذذدين اعذذ ، و ذذ ا ـمْ ذذً  ًموذذل أمذذٍ مذذن إمذذم نْ ذذ

اؾمذذؽماًم ً اوروسمذذً و إمذذريوتلم وي ذذمل يمذذل إمذذم قمذذغم وضمذذه اًموذذرة إرَذذ ٍ  ذ 

واًمصذذذلم ، وااثذذذود اعمذذذر وىمًْئذذذل ا نوذذذً وا زشم ذذذذ سمهمريوذذذً اًم ذذذامًم ٍ وادثوسم ذذذٍ 
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  !إًمذذذذ  …دذذذذة لم إسمذذذذورضم ثن وًمةصذذذذ ث لم و ًمة ًسمذذذذًن لم ووؾمذذذذوًا اؾمذذذذؽماًم ً إ

ٍٍ ، مذذذشً  ن  23يقذذذوإ اًمقذذذرآا ذم ؾمذذذورة اًمثاذذذل ، أيذذذٍ  ذذذ َوًَمَقذذذْد سَمَ ْشثَذذذً ذِم يُمذذذل  ُأمِت

ذذ سَمْ ذذثَُ ْم وذم آيذذٍ أظمذذرى ن  َرؾُمذذوًٓ   َرؾُمذذوٌإ وَمذذىَِذا ضَمذذًَ  َرؾُمذذوُاُْم ىُمِعَ
ٍٍ ذذ َوًمُِوذذل  ُأمِت

َٓ ُي ْ  ذذِ  َوُ ذذْم  ّْ ِٓت ظَمذذَ  ومِ َ ذذً [ وصمًًمشذذٍن 47]يذذون  ن  َةُمذذواَ سمًًِْمِق ٍٍ إِ ذذ ا َوإِْا ِمذذْن ُأمِت

 [ و و ا همػم ً من آيًت ونصوص-24]ومًـمر ن  َنِ يرٌ 

اعمقدمذذٍ اًمشًن ذذٍ ن مذذً يتاذذدى اعمطذذموا اًمّذذًًمف اًمذذ ي شمودذذةه اًمثصذذوص اًمديث ذذٍ و 

ضمذذغّم  ذذو ن ظمةذذو اًمتذذًري  وإنؽمسموًموضم ذذً مذذن ا ؿمذذًرة إمم أّي يصذذقد  م ذذه سم ذذول 

ر  إوؾمذذذ  ، ومسذذذي ضمنيذذذرة ذنْذذذي ، واًمذذذ ين يقذذذّدم م ًمثذذذً اًمقذذذرآا ع يت ذذذًوزوا اًم ذذذ

اًم ذذرب سم ذذُ  ذذود ودذذًًمح واؾمذذامقم ل وؿمذذ  ٌ وحممذذد ، ويمذذًا ذم اًم ذذرا  ن آد  

و ونذذذذوح وإدريذذذذ  وإسمذذذذرا  م ويذذذذون  وذو اًموسذذذذل ، وذم سمذذذذ د اًم ذذذذً  ن ًمذذذذوط 

ً  و ي قذذذوب و أيذذذوب و داود و ؾمذذذة اما وإًم ذذذًس واًم ّذذذي وزيمريذذذً و  ذذذى وإؾمذذذا

ًً قمذذذغم ظمذذذ ي ذم ذوقم ّذذذى وذم مصذذذ ر يمذذذًا ن يوؾمذذذف و موؾمذذذى و ذذذًروا ، )ـمْ ذذذ

اديذذد أمذذًيمن سم طذذ م ( ومذذامذا قمذذن ؾمذذًئر إمذذم إظمذذرى اًمذذ ين ي   ذذوا ظمذذًرج 

 اًمنم  إوؾم  ، قمغم ؾمقح    ه اعم مورة؟

ىمذذًرة واطمذذد وَذذمن مثققذذٍ  ذما سمرا  م ذذٍ إٓ  واذا ن ٓ وضمذذود ًم ديذذًا اًمّذذامويٍ

 سمًًمثّذذٍْ م مذذٍ همذذػم إرض مثذذًـم  سمق ذذٍ وم ذذل ،"إوؾمذذ  ر ذاًم ذذ"حمذذددة مث ذذً ن 

ةذذذامذا ننًمذذذَ يمذذذل ومذم سم شذذذٍ إنْ ذذذً  سمذذذلم مثذذذًـم  اًم ذذذًع ؟  اًم داًمذذذٍاهلل ؟ وأيذذذن  إمم
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ل ر  إوؾمذذ  و ع نّذذمي سمثْذذي ذم سمذذًىمي مثذذًـم  اًم ذذًع مشذذذإديذذًا اًمّذذامويٍ ذم اًم ذذ

 اًمصلم و ااثد و أومريق ً و إمريو تلم؟

ت إؿمذذذوًًم ٍ ، مج ذذذَ ذم اًم ذذذرض و وذذذ ا  ةذذذ  ا صمذذذًرة ًمقذذذرح صم صمذذذٍ شمّذذذًؤٓ

 نآنسًً 

ر  إوؾمذذذ  ؟! إذ ٓ وضمذذذود ًمةثْذذذوة  ذظمذذذًرج اًم ذذذ إوإ ن عمذذذًذا ع يْ ذذذُ اهلل أنْ ذذذً 

اًمصذذلم اعوذذ م يمْذذديل  ذمظمذذًرج أؾمذذواره ، وع ي  ذذر نْذذي ذم ؿمذذ و ً ، ن ذذم ، فم ذذر 

اوروسمذذً اًمس ؾمذذسٍ اًم  ذذام  ، مذذن امشذذًإ ارؾمذذقو و اوم ـمذذوا و  ذم، ومقذذد فم ذذر  ًمةثْذذي

 ! نْياوروسمً يم ًمذ  ذمؾمقراط و همػم م يمشػموا ، و ع ي  ر 

ر  إوؾمذذذ  ، ذاًمشذذذًه ن عمذذذًذا ع يذذذرد ذم اًمقذذذرآا إٓ إنْ ذذذً  اًمذذذ ين سم شذذذوا ذم اًم ذذذ

غم أّي ذيمذذذر ٕنْ ذذذً  ر ٓ ي ذذذتمل قمذذذذؾمذذذته عمذذذًجل اًمْ ذذذراواًمتذذذهري  إنؽمسموًموضم ذذذً سمد

 ظمًرج شمةذ اًمْق ٍ ؟!

اًمشًًمشذذٍ ن مذذي قمذذد  اًمتوزيذذي اعمتّذذًوي  رؾمذذًإ اًمرؾمذذل ، أيذذن اًم داًمذذٍ ا ا ذذٍ 

 -(1)ذم مثققٍ م  ثٍ  ر  اعموًمود ظمًرضم ً مثه؟ "اًمدين اع  "ذم طمٍم 

 ب ذ  شمسو ذ ا ؿموًًم ٍ ومثًىم ت ً ن

                                           
يمون  "دين"وًمّقا ته اعمسرـمٍ ، أمهةثً قمن قممد مً ضمً  ذم   ه ا صمًرة من أّا سم ا شمةذ إىموا  وًمغًُتً ع يرد وم  ً طمتى مسردة  (1)

اسمتداً  من اًمةغٍ إيمديٍ وأرام ٍ صمم ااثديٍ واًمص ث ٍ واًم ونًن ٍ وآشم ث ٍ مراضم ٍ أي يمتًب ذم قمةم إديًا ًمؽمى ؾمقا ٍ   ا اًمقرح ، 

 -26ودوًٓ  ًمةغًت إورسم ٍ يمل شمةذ اًمةغًت شم ري شمةذ اًموةمٍ واً قمثد ً م ثى، راضمي مشً ن قمةم إديًا،  ًمةامضمدين ص
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   إوؾم  ؟! اًمتًّؤإ إوإ ن عمًذا ع يْ ُ اهلل أنْ ً  ظمًرج اًمنم

قمة ذذذه ذم نسذذذ  أا ، إوممن )اعمصذذذًدرة قمذذذغم  اشمتذذذداظمل وم ذذذه مغًًمقتذذذًا ، وشمثقْقذذذً

ومقذذد انقةقذذَ ا ؿمذذوًًم ٍ  ( 1)إمم اد ذذل( آطمتوذذً اعمقةذذوب( وإظمذذرىن )مغًًمقذذٍ 

ر  إوؾمذذ  ، ذمذذن ىمطذذ ٍ اقمتؼمُتذذً مّذذّةمٍ مسًد ذذً ن ٓ وضمذذود ٕنْ ذذً  ذم همذذػم اًم ذذ

ًً ومذذ ام ًمذذو  يمذذًا سممسذذًد  ذذل اًمّْذذ قٍ ويمذذًا اًمتًمذذٍ أي ًمذذو يمذذًا ؾمذذ ووا اًمّذذواإ وضم  ذذ

ر  إوؾمذذذ  ؟ أو  ذذذل ذيمذذذر ذقمذذذغم اًمثاذذذو اًمتذذذًزم ن  ذذذل يوضمذذذد أنْ ذذذً  ذم همذذذػم اًم ذذذ

ًً قمذذن إنْ ذذً  اًمّذذًسمقلم ؟ سمذذدًٓ مذذن دذذ ًهمته اًمّذذًًمسٍن عمذذًذا ٓ يوضمذذد  اًمتذذًري  ؿمذذ ف

أنْ ذذذً  ؟! ومذذذن مج ذذذل مذذذً ىم ذذذلن قمذذذد  ا جيذذذًد ٓ يذذذدإ قمذذذغم قمذذذد  اًموضمذذذود ،  ذذذ ه 

 طم ذذذٍ اذذذّوإ ا ؿمذذذوًإ إمم ؾمذذذواإ، ومذذذي  ذذذ ا اًمتصذذذا ح وم واسمذذذه  ذم نقذذذًط اعم

 صم ثن 

 ذ شمهري  همػم موتوب ن1

ي ذذذذود أىمذذذذد  شمذذذذهري  ٓيمت ذذذذًي اًمتذذذذدوين ًمةّذذذذومريلم ذم طمطذذذذًرة وادي 

اًمراومذذدين ، وي تذذؼم قمةذذام  اًمتذذًري  اظمذذؽماع اًموتًسمذذٍ  ذذو مذذً يسصذذل سمذذلم قمصذذور مذذً 

وم  ذذً طمطذذًرات آنّذذًا اًموذذؼمى ، ىمْذذل اًمتذذًري  واًم صذذور اًمتًره ذذٍ اًمتذذي فم ذذرت 

ومذذامذا قمذذام ىمْذذل اًمتذذًري  ؟! شمةذذذ اًمسذذؽمة اعممتذذدة ًمثصذذف مة ذذوا ؾمذذثٍ وإمم مذذً يقذذرب 

 من صم صمٍ آٓي ؾمثٍ ىمْل اعم  د ؟!

                                           
 - 239ص و 25ص اًمصوري همػم اعمثق  ذم ومصوإ –يراضمي وم  ام يمتًب ن اعمغًًمقًت اعمثقق ٍ  (1)
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% مذذن طم ذذًة ا نّذذًا اًمواقم ذذٍ وٓ شمْذذدو 99و ذذي ومذذؽمة اؾمذذتغرىمَ أيمشذذر مذذن 

 -(1)دغػمة اخلمٍّ آٓي ؾمثٍ اًمتي شمةت ً ذ مي همنارُتً اًم قًئديٍ ذ إٓ و ةٍ

،  يت ذذًوز قممر ذذً إرسم ذذٍ آٓي ؾمذذثٍويمذذل إديذذًا اًمتًره ذذٍ اًمتذذي ن روم ذذً ٓ

ًً مقًرنذذذٍ سمش صمذذذٍ م يذذذلم ؾمذذذثٍ قمًؿمذذذت ً إديذذذًا اًمتذذذي  و ذذذي ومذذذؽمة ٓ شمّذذذًوي ؿمذذذ ف

، ًمْدائ ذذٍ ي رومذذوا اًمقذذرا ة واًموتًسمذذٍؾمذذْقت ً ، وع يوذذن أشمْذذًع شمةذذذ إديذذًا اًمقْة ذذٍ وا

إديذذًا  "ٍ وقمةذذم إديذذًا  وؾمذذتن ؾمذذم ُ مذذن أضمذذل  ذذ ا يّذذم  ً ديمتذذور اًمسةّذذس

إطمذذذدى ظمصذذذًئ  إديذذذًا اًمْدائ ذذذٍ ، وقمذذذغم  "اًم ذذذس  ٍ  "اًم ذذذس  ٍ ، إذ ي تؼم ذذذً 

َذذذو  ذًمذذذذ يذذذدرس اًمت رسمذذذٍ آؾمذذذؽماًم ٍ وؾمذذذوًّنً إدذذذة لم ، ويم ذذذف أّا زقمذذذام  

شمةذذذذ إديذذذًا طمتذذذى قمثذذذدمً ودذذذةت م اًموتًسمذذذٍ واًمقذذذرا ة فمةذذذوا  ذذذًوم وا قمذذذغم 

 -(2)ًموتًسمٍ واًمقرا ةم تقداُتم من انت ًيمًت ا

وؾمذذْ  أا أ نذذً إمم أّا وية ةذذم ؿمذذم دت ايمت ذذف مذذن دراؾمذذته ًمقًْئذذل أىمذذد  

ريٍ ) إىمذذنا  ( يمًنذذَ شمذذومن سمىًمذذه ظمذذًًم  مت ذذًإ ي مذذل ذم اًموذذوا ذإضمثذذًس اًمْ ذذ

! يم ذذذف ؾمذذذث ري  ويذذذٍ اوًمفذذذذ اعمثذذذدوسملم واديذذذد مذذذن ظمذذذ إ مثدوسم ذذذه أو نّواسمذذذه 

سمتذذدوين شمذذهري  إىمويذذً  ، إمذذرا  و  اعمذذورظملم  ذذو آ ذذتام  طمق قذذٍ  ذذويت م وطمذذًإ

اعمةذذذوك واًمّذذذ ـملم وطمذذذرو م وسمقذذذوُٓتم وأٍ ذذذم ومذذذً يذذذدور ذم  ذذذ ا اًمسةذذذذ 

طمتذذى  ىم ذذل ن اًمتذذًري  يوتْذذه إىمويذذً  اعمثتٍمذذوا ؟!  مذذن نًطم ذذٍ أظمذذرى ن ومذذىّا يمّتذذًب 

ًً ن  ًً قمذذذن سم فذذذت م و ذذذتم  م سمذذذل  ذذذم ذم اعق قذذذٍ همًًمْذذذ اًمتذذذهري  ٓ هتةسذذذوا همًًمْذذذ

                                           
 -  1997ن  إوإ ا ددار ، اًمنمو  دار ، 10ص اًمتًري  ىمْل مً وم تقدات أديًا –اعمًضمدي  (1)

 ، مصدر ؾمًسم  - 536، صأديًا اًم ًع  , وؾمتن ؾمم ُ  (2)
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ا موىمذذذف م  ذذذم اًمثذذذًس مذذذن إنْ ذذذً  اًم قذذذل ادم ذذذي ، ومذذذامذا يمذذذً ي وّذذذوا رؤيذذذٍ

ِٓت يُمُسذذذورً اًمرؾمذذذل؟! و يَمذذذَ ًمَِذ َمذذذً َأشَمذذذى و [89]ا ٍا  ن  وَمذذذَهسَمى َأيْمَشذذذُر اًمثِتذذذًِس إِ

ِٓت ىَمًًُموا ؾَمًطِمٌر َأْو َ ْثُواٌ  ْْةِِ ْم ِمْن َرؾُموٍإ إِ ِ يَن ِمْن ىَم  -[52]اًم اريًت ن  اًمِت

 وًة اًمثْوة نذ نور اعومٍ من م 2

ر  إوؾمذذ  ذشمذذريمن ـمًئسذذٍ ٓ سمذذهس  ذذً مذذن اًم ةذذام  إمم نْذذوة ؿموصذذ ًت ظمذذًرج اًم ذذ

ريٍ قمذذذغم ودذذذس ً سمغذذذػم اعومذذذٍ، أقمثذذذي وم ؾمذذذسٍ اًم ونذذذًا مذذذن أمشذذذًإ ذع شم تذذذد اًمْ ذذذ

 ؾمقراط وأوم ـموا وأرؾمقو و ةم ضمرًا ، وم ام يكم سم ا من أوًمفذن

  ذ(436اًمنميف اعمرشمي )شموذم ن أوًٓ ن 

 ذذذذ ( ن ووضمذذذدت ذم 664وذم ن جل اًمذذذدين اسمذذذن ـمذذذًووس )شمذذذىمذذذًإ اًمّذذذ د ر

واسذذذٍ اعمذذذوان  شمذذذهًم ف أرذذذد سمذذذن اعّذذذلم سمذذذن قمذذذكم  "ر ذذذًا اعم ذذذًًم "يمتذذذًب 

اًمرظم ذذي وؾمذذم َ مذذن يذذ يمر أنذذه مذذن مصذذثسي ا مًم ذذٍ وقمثذذدنً أا شمصذذث ف ًمذذه 

 وىمد يمًا يروي قمن اعمرشمي )رض( مً   ا ًمس هن "أن  اًموريم "آظمر اؾممه 

 ذذشم أا اعوذذام  اًم ةذذام  اًمذذ ين أمجذذي اخلًدذذٍ واًم ًمذذٍ طمذذدصمثي أسمذذو اعّذذن اا

قمذذذغم م ذذذرومت م وطمّذذذن أوم ذذذًم م وًمذذذو يتقذذذر  اًمق ذذذن قمةذذذ  م ذم قمةذذذوم م مشذذذل 

 ذذرم  اعمشةذذُ سمًعومذذٍ و ذذو إدريذذ  اًمثْذذي قمة ذذه اًمّذذ   وم ثذذى اعمشةذذُ أا اهلل 

ي وسمقة مذذوس ويقذذًإ أّنذذام ذأقمقذذًه قمةذذم اًمث ذذو  واًمقذذٌ واًمو م ذذً  ومشذذل أسمرظمّذذ

 ذذا إنْ ذذً  وأيمشذذر اعوذذام  يمذذ ًمذ وإنذذام اًمتذذْ  قمذذغم اًمثذذًس أمذذر م يمًنذذً مذذن سم
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ًم ةذذذٍ أؾمذذذامئ م سمًًم ونًيثذذذٍ ومشذذذل ن ذذذرائ م رذذذن دذذذدر قمذذذث م اًم ةذذذم واعومذذذٍ 

 -(1)اعمسطةلم

ًً ن ددر اًمدين اًم ػمازي )شموذم ن    ذ(-1050صمًن 

يمذذذًنوا مقتّْذذذلم نذذذور اعومذذذٍ مذذذن  "ىمذذذًإ قمذذذن سم ذذذا طموذذذام  اًم ونذذذًا  ن  

 ظمذذذ ي ٕطمذذذد مذذذث م ذم أدذذذوإ اعم ذذذًري و يمذذذ    ذذذوٓ  ذم م ذذذوًة اًمثْذذذوة و ٓ

اًمسةّذذسٍ يذذدور قمذذغم وطمدان ذذٍ اًمْذذًري و إطمًـمذذٍ قمةمذذه سمًٕؿمذذ ً  يم ذذف  ذذو و يم س ذذٍ 

دذذدور اعموضمذذودات و شموذذوين اًم ذذًع قمثذذه و أا اعمْذذًدي إوإ مذذً  ذذي و يمذذم  ذذي و 

 -(2) "أا اعم ًد مً  و و يم ف  و و سمقً  اًمثس  يو  اًمق مٍ

ًً ن  ًمذذدين إؿمذذووري اًمذذديةمي اًم    ذذي )شمذذوذم ن ّنًيذذٍ اًمقذذرا اعذذًدي ىمقذذٌ اصمًًمشذذ

ر( ويمتًسمذذذه ن )حمْذذذوب اًمقةذذذوب ( رةذذذو  سمذذذام يموذذذن آؾمت ذذذ ًد سمذذذه قمذذذغم رأيذذذه ذقم ذذذ

 وؿموا ده قمة ه ذم اعمّهًمٍ ، ؾمثريمن قمغم سم دين سم ول سمٌيي وموضمنن

 أذ اعمقًرنٍ سملم مقوٓت وم ؾمسٍ اًم ونًا وسملم نصوص ا ؾم م ٍ ن

وإ وم شذذًهمورس قمذذن اهللن أّا وطمدشمذذه قمدديذذٍ ، وأّنذذه شم ذذًمم ٓ يذذدرك مذذن وممذذشً ن يقذذ

وإّنذذذام يذذذدرك سم صمذذذًره ، وأّا مذذذن أطمذذذٌ اهلل  ضم ذذذٍ اًم قذذذل وٓ مذذذن ضم ذذذٍ اًمذذذثس  ---

قممذذذل سمماًسّمذذذه، يقذذذًرا اًمذذذديةمي يمذذذل ذًمذذذذ سمذذذام ورد قمذذذن أ ذذذل اًمْ ذذذَ، وم ذذذن 

                                           
 - ىمم –، دار اًم ظمًئر  151ومرج اعم مو  ذم شمًري  قمةام  اًمث و  ، ص   ,اسمن ـمًووس  (1)

 207، ص5إؾمسًر إرسم ٍ، ج  ,ددر اًمدين اًم ػمازي  (2)
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 هذذذوهم ناًمصذذذا سٍ اًمّذذذ ًديٍن ًمذذذذ يذذذً إاذذذي وطمدان ذذذٍ اًم ذذذدد، وقمذذذن اًمْذذذًىمر نيمّةذذذام 

سمهو ذذًموم ذم أد  م ًن ذذه وم ذذو خمةذذو  مصذذثوع مذذشةوم مذذردود قمةذذ وم ، وسمذذام ورد 

ًًن مً أطمٌ اهلل من قمصًهن  أيط

 شم يص ا ًمه وأنَ شم  ر طمْه،   ا ًم مرك ذم اًمس ًإ سمديي

ًً ٕـم َته ، إّا اعماٌ عمن أطمٌ مق ي  ًمو يمًا طمْذ دًدىم

ْاذذذوَا اهللَ ىُمذذذْل ومذذذً ذم اًمقذذذرآا ن 
ُْْوُم اهلُلوَمذذذ إِْا يُمثْذذذُتْم ُاِ ِْذذذ ُِْ وِه ُ ْ ]آإ قممذذذراا ن  ًشمِت

31 ]- 

 ب ذ نقل روايٍ ن أرؾمقو نْي ضم ةه ىمومه -

ن قمثذذد اًم ونذذًن لم ـمْقذذٍ وىمذذدرًا :ّذذٍأقم ذذم اًمس ؾمذذسٍ "اذذدث إؿمذذووري قمذذن أّا 

 -"أنًْذىمة  ، ووم شًهمورس وؾمقراط ، وأوم ـموا ، وأرؾمقوـمًًم  

 وانسرد سمروايٍ نقة ً شمقوإ ن

ومّذذذهًمه قمذذذام  ًم ذذذًص ىمذذذد  مذذذن ا ؾمذذذوثدريٍ قمذذذغم رؾمذذذوإ اهلل أّا قممذذذرو سمذذذن ا 

 رأى؟ 
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ومقذذًإن رأيذذَ ىمومذذً يتقّةّذذوا وجيتم ذذوا طمةقذذً ويذذ يمروا رضمذذ  يقذذًإ ًمذذه أرؾمذذقو 

ن مذذه يذذً قممذذرو! إّا أرؾمذذقو ـمذذًًم   يمذذًا نْ ذذً وم  ةذذه ـمذذًًم  ، ًم ثذذه اهلل ، ومقذذًإ 

 -(1)ىمومه

ًً ن  ًً قمذذذن مق هطمّذذذن زاده أمذذذكمن و ذذذو مذذذن اعم ذذذً ين ، سم ذذذد نقةذذذراسم ذذذ ق ذذذ

وىمذذد يمذذًا "شموطم ذذد اعمسطذذل سماّذذْ ً يّت ذذ د ا مذذً  اًمصذذًد  وم  ذذً سمقذذوإ أرؾمذذقو 

أرؾمذذذقً ـمذذذًًم   رد قمةذذذ  م ومقذذذًإن إا اًمذذذ ي يوذذذوا سمذذذًًم رض وآشمسذذذً  إنذذذام  ذذذو 

ذم اًمسذذرط مذذرة مذذرة ٕقمذذراض شم ذذرض ًمةقْ  ذذٍ ومتنية ذذً قمذذن ؾمذذْ ة ً وًمذذذ    ت 

 -"متتًسم ً سممثنًمٍ إمور اًمقْ   ٍ ادًريٍ قمغم ؿمول واطمد ضمريً دائام

ىمذذًإ أمذذكمن شمْ  ذذل ا مذذً  قمة ذذه اًمّذذ   أرؾمذذقًـمًًم   سمذذام نقذذ  وم ذذه مذذن 

ًمّذذًا اًم صذذمٍ طم ذذٍ قمذذغم اعمتق ذذسلم اًمذذ ين ًمذذ   اذذم إٓ إزرا  اًم ةذذم وذويذذه سمذذام 

أو ذذم ومذذ  م نسوؾمذذ م إمذذًرة سمًًمّذذو  وا يذذ ا  وم ذذوٓ  سمم ذذنإ قمذذن ؾمذذْ ل اًموٓيذذٍ 

ع- ويمسذذى سمهرؾمذذقً ـمذذًًم   وموذذرا أا وإٓ وم ذذ ا وزم اهلل إقم ذذم يْ ذذل اًم ةذذم واًم ذذً

ى ؾمذذػمشمه اًمّذذث ٍ اعمطذذ فٍ سمهنذذه ذطم ذذٍ اهلل قمذذغم ظمةقذذه نقذذ  سمًؾمذذمه شمْ ذذ   وارشمطذذ

يمذذًا يّذذةذ اًمثذذًس إمم سمذذًرئ م مذذن ـمريذذ  وطمذذدة اًمصذذثي واًمتذذدسمػم، ويذذوىمىل قمقذذوام 

سمذذها آشمسذذًىمي ٓ يوذذوا ضمًريذذً دائذذام متتًسم ذذً ومذذً  ذذو ؾمذذثٍ دائمذذٍ ٓ شمْذذدإ وٓ اذذوإ 

 "اعمةوذذوت، وموذذها إدذذل مذذً  ذذو ىمْذذل اًمقْ  ذذٍ ووموىم ذذً وسم ذذد ً وم ذذو اذذَ شمذذدسمػم 

                                           
وص  281،  ص ذم أطمواإ اعوام  وأىمواام من آد  إمم سمدايٍ ا ؾم   حمْوب اًمقةوب ، اعمقًًمٍ إومم ن   ,ىمقٌ اًمدين اًم    ي  (1)

   -1999، شمقديم واق   ن د- اسمرا  م اًمديًْضمي ، و د-طمًمد ددىمي ، ننم ن مرآة اًمؽماث ، اًمقْ ٍ إومم ن  117
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ًً يم   اًمديةمي قمن حمْوب اًمقةوب دوا شم ة    -(1)ونقل أيط

ًًن ومذذذن قمةذذام  اًمّذذذثٍ، مستذذي ـمذذذراسمة  نذذديم ادّذذذ  ( 1980ر)شموذمن ذظمًمّذذ

 مذذن" ومقذذد رضمذذح يمذذوا اًموشذذػم ا همريذذ ر قمذذغم ذذم يمتًسمذذهن ىمصذذٍ ا يذذاما ، وع يقتصذذ

 اًمتذذذًري  نّذذذ  ً نْذذذوات سمقًيذذذً  ذذذي وااثذذذد واًمصذذذلم رذمصذذذ ذم إىمذذذدملم ومةّذذذسٍ

 -(2)"اًمرؾمل أشمًْع أو اًمرؾمل من وًم ة م اًمس ؾمسٍ، قمداد ذم أداً ً رذومُا 

ًً ، وسمًًمس ذذذذل ي تقذذذذد و وذذذذ ا اطمتمةذذذذَ نْذذذذوة سمذذذذوذا ،  وزرادؿمذذذذَ أيطذذذذ

 يمونسوؿمذذ وساًمنرادؿمذذت وا )اعم ذذوس( مذذن أشمًْقمذذه نْوشمذذه يمذذام مذذّر ، و ذذ ا وارد ذم 

رؿمذذثً ذم ااثذذد، وذم اًمقًويذذٍ اًمذذدين اًمصذذ ثي أظمذذر اًمتذذي ن ذذهْت مذذي يمذم اًمصذذلم، و

ؿموصذذ ٍ همًمطذذٍ ٓ ي ذذري طمتذذى اؾمذذمه اعق قذذي )ٓو شمّذذو( ، ذم اًمقًويذذٍ ويمتً ذذً 

اعمقذذدس )ـمذذًو يت شم ذذ ث ( طمقذذًئ  مةستذذٍ ضمذذدًا يموذذن مراضم ت ذذً  ذم اًموتذذًب اًمرائذذي 

ر ذوظمرًا ن ذذذومذذذ( 3) ( ن أديذذذًا اًم ذذذًع2016ًمةؼمووم ّذذذور  وؾمذذذتن ؾمذذذم ُ )شمذذذوذم ن 

 ن؟ ضمً  وم ه( مقًًٓ سم ثواان اًمْوذيٍن ومةّسٍ أ  دين bigthinkموىمي )سمذ صمثذ 

شمت ذذذذًسمه اًمْوذيذذذذٍ مذذذذي اًمذذذذديًنًت إظمذذذذرى سمثًطم ذذذذٍ اعم تًوم نيق ذذذذً ، وي تذذذذؼم " 

)آ  دارمًيموؾمذذذً( أطمذذذد أ ذذذم اًمثصذذذوص اًمْوذيذذذٍ اعم تًوم نيق ذذذٍ، واًمتذذذي شمتطذذذمن 

ىموًمذذه ذ مذذن نًطم ذذٍ واىم  ذذٍ ٓ شمهره ذذٍ  ومذذً نريذذد( 4)"طمذذديُ مْذذً  سمذذلم سمذذوذا وأاذذٍ

                                           
 - اًم قًئديٍ إسماًث مريمن ،202ص ، ًمةاكم ، آقمتقًد دمريد  ح ذم اعمراد يم فن  يمتًب من( 2)  ًما  –ّن زاده أمكم طم (1)

   -1969، شموزيي ن دار اًمقة  ٍ ، اًمقْ ٍ اًمشًًمشٍ ن  36ىمصٍ ا ياما ن سملم اًمسةّسٍ واًم ةم واًمقرآا - ص  ,نديم ادٌ (2)

 ، مصدر ؾمًسم  - 300ص اًم ًع أديًا – وؾمتن ؾمم ُ  (3)

 . www.iqtp.org/?p=15250شمرضمم اعمقًإ ًمة رسم ٍ سمواؾمقٍ ن اعمنموع اًم راىمي ًمةؽممجٍ ن   )4(

http://www.iqtp.org/?p=15250
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وطمّذذذٌ مذذذً ودذذذةَ إًم ثذذذً ذ إّنذذذه ًمذذذ   سموؾمذذذي أطمذذذد اًمققذذذي سم ذذذد  ارشمْذذذًط شمةذذذذ 

إؾمذذام ، سمذذًًموطمي مْذذً ة أو سمًًمواؾمذذقٍ واشمصذذًام سمثْذذي أو وزم ، وأّنذذى ًمثذذً اًمققذذي 

رورة اّدقمذذذً  ا شمصذذذًإ ذسم ذذذد  نْذذذوُتم ؟! واعذذذًإ أّا نْذذذوة اًمثْذذذي ٓ شمتقةذذذٌ سمًًمطذذذ

ًً ، وم ذذذدقمو سمذذذًًموطمي وإؿمذذذ ًر ن ْوشمذذذه ذم اًمثذذذًس ، مذذذً دا  اًمغذذذرض مذذذن سم شتذذذه متاققذذذ

ىمومذذه ًمة دايذذٍ ، ويذذهمر م سم ْذذًدة اهلل شم ذذًمم وطمذذده ، ويذذودي دوره اًمذذ ي مذذن أضمةذذه 

 سُم ُ يمًمً  من همػم أا ي ةن نْوشمه وإشمصًًمه سمًهلل قمؼم ىمثًة اًموطمي-

مذذن ذذ مذن ضم ذٍ أظمذرى أ ذّم وسم  ذدًا قمذن يمذل ذًمذذ ، طمتذى ًمذو دذّح أّا اًمواىمذي هةذو 3

أنْ ذذذً  ذم شمةذذذذ اًمْقذذذًع ، وأّا اعق قذذذٍ اعمقةقذذذٍ شمقذذذوإ ن إّا إنْ ذذذً  ع ي  ذذذروا إٓ ذم 

موذذًا واطمذذد ، وم طمذذىل  ثذذً ن آقمذذؽماض يقذذوإ ن فم ذذروا ذم موذذًا م ذذلم ٓ أّّنذذم ع 

 ْذذذذػمين ؾمذذذذ وسل يْ شذذذذوا إٓ عموذذذذًا واطمذذذذد ،  ذذذذ ا ا ظمذذذذت ي اًمّْذذذذ   سمذذذذلم اًمت

 نادواب

 وًا حمدد[ سم شوا عم –]سم شوا ذم موًا حمدد 

 و و ذات اًمسر  سملم ادمةتلم أظمريلمن

 ظمّ  اهلل اًمنم  سمًٕنْ ً [ –]ظمّ  اهلل إنْ ً  سمًًمنم  

ًًن اًمسوذذرة شمثقذذوي قمذذغم ظمقذذه سمذذلّم  ذذون رسمذذ  شمذذهصمػم  سموةمذذٍ أظمذذرى أيمشذذر وَذذوطم

ى ذاًمذذدين سمما قذذه اعموذذًه اًمذذ ي فم ذذر وم ذذه، ًموثّ ذذً وموذذرة ًموث ذذً مثقوَذذٍ سمذذام ٓ  صذذ

د ، يموثذذذ أا شمطذذي  ثذذًن اخلًًمذذدوا اعمفذذٍ ، اًمذذ ين وَذذ  م مذذن إمشةذذٍ واًم ذذوا 
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ًً، أنذذذً (1)مًيوذذل  ذذًرت ذم يمتًسمذذذه ًً وٓ يونًن ذذ َُ أصم ث ذذذ ، يمذذًا ؾمذذذقراط يقذذوإن أنذذذً ًمّذذ

وذم اًمذذذدينن ظمذذذ  مذذذشً  اًمغذذذرب اًمذذذ ي ارشمذذذْ  اؾمذذذمه  مذذذواـمن قمذذذًعمي أو يمذذذوه-

ًًن  ًً، وٓ قم ىمذذذٍ ًمذذذه ٓ سم  ور ذذذً وٓ سمذذذوٓدة نْ  ذذذً ، طمقذذذ اًمذذذدين ٓ سمًعمّذذذ ا ٍ ٓطمقذذذ

ًً سمذذ  ديذذن ، سمًًمث ًيذذٍ يْقذذى ا نّذذًا حمذذدودًا ذم يمذذل  وـمذذن ًمذذه ، ًموذذن ٓ دمذذُد وـمثذذ

ت ، و ذم وىموومذذه ٓسمذذد ًمذذه مذذن أرض حمذذددة يقذذف قمة  ذذً ويثقةذذ  مث ذذً ، ٓ نق ذذل 

 أيمشر ومةثً قمودة-

 اًمتًّؤإ اًمشًه ن عمًذا ع ي يمر اًمقرآا إنْ ً  ظمًرج اًمنم  إوؾم ؟

ًً  وشموزيذذذي سم ذذذُ  و ذذذ ا اًمّذذذواإ ٓ يث ذذذه إٓ مذذذي شم مذذذ م إرؾمذذذًإ اًمرؾمذذذل موًن ذذذ

إنْ ذذً  قمذذغم يمًمذذل اًموذذرة إرَذذ ٍ وسموةمذذٍ أوَذذح ، إّا اًمواىمذذي اًمتذذًرهي اًمذذ ي 

ن  ذذل م رومتذذه م رومذذٍ شمسصذذ ة ٍ شمًمذذٍ ذم  ذذ ا اخلصذذوص جي ةثذذً نسذذؽمض طمذذًًمتلم ٓ 

  ةذذذو اعق قذذذٍ مذذذث ام نإّمذذذً أّا إنْ ذذذً  سمًًمس ذذذل ع ي  ذذذروا إٓ َذذذمن سمق ذذذٍ ضمغراوم ذذذٍ

ر  إوؾمذذذ ( ، وإّمذذذً أّا اًمثْذذذوة قممذذذَ يمذذذل إرض وفم ذذذر إنْ ذذذً  ذحمذذذددة )اًم ذذذ

ًً وسمثذذًً  قمة  ذذً  سمذذلم يمذذل إىمذذوا  سم ذذد أّا اًمتذذهري  ـمذذوى ذيمذذر م ، يمذذام اًمقذذرآا أيطذذ

ر  إوؾمذذ  و ع يذذ يمر ؾمذذوا م ؟! ذيث ذذه اًمّذذواإ ن عمذذًذا ا ذذتم اًمقذذرآا سمهنْ ذذً  اًم ذذ

ًً مذذذشةام واذا ، ٓ ُيّذذذهإ قمذذذن ظمةذذذو اًمقذذذرآا قمذذذاّم وضمذذذود ًمذذذ ه ، واعموذذذًا ًمذذذ   قمًئقذذذ

ٓطم ثذذذً ، ًموذذذن  ذذذ ا ٓ ُهذذذرج اعًًمذذذٍ إومم مذذذن اًمّذذذواإ ، ومذذذىذا يمًنذذذَ اًمثْذذذوة ذم 

                                           
ًرت ، شمرضمم اًموتًب ًم ًع اًمس نيً  إمريوي اعم ً  ن مًيول  ،  شمرشم ٌ أيمشر اًم وص ًت شمهصمػًما ذم اًمتًري  ,قمثواا اًموتًب ن اعمًئٍ (1) 

 ًمة رسم ٍ أن   مثصور سم ثواا ن اخلًًمدوا مفٍ أقم م م حممد ، ّٕا  ًرت وَي أؾمم اًمثْي أوًٓ -
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ر  إوؾمذذ  وطمّذذٌ ، يم ذذف إذا نس ذذم أيذذًت اًمتذذي أومذذًدت اًمت مذذ م ، ًموذذل ذاًم ذذ

 إىموا  ؟! وسمًًمتًزم صمّم ؾموآا وىمط تًان

 إومم ن ا تام  اًمقرآا سمهنْ ً  اًمنم  إوؾم ن

ا ًمةّذذذواإ وضمذذذه ذم طمذذذًإ أّا اًمقذذذرآا اًموذذذريم ّ ح سمذذذهّا مذذذن ذيمذذذر م ؾمذذذ وو

مذذذن اًمرؾمذذذل  ذذذم وطمذذذد م رؾمذذذل اهلل وٓ رؾمذذذل ؾمذذذوى اًمذذذ ين ذيمذذذر م ، أو قمذذذغم 

إىمذذل ومذذ ام ًمذذو ؾمذذوَ سم ذذد أّنذذه يس ذذد سموذذل  اطمذذٍ أّا صممذذٍ رؾمذذل موضمذذودوا سمًًمس ذذل 

ْْذذُل َوُرؾُمذذً  وع يذذ يمر م  ْصذذُ ْم قَمَةْ ذذَذ  َعْ َنْقُص َوُرؾُمذذً  ىَمذذْد ىَمَصْصذذثًَُ ْم قَمَةْ ذذَذ ِمذذْن ىَم

ذذذَم اهلُل [ وأّا  ذذذوٓ  إنْ ذذذً  ؾمذذذوا  اًمذذذ ين 164]اًمثّذذذً  ن   ُموؾَمذذذى شَمْوةِذذذ اًم َويَمةِت

َوَمذذً ذيمذذر م أو اًمذذ ين ع يقصصذذ م ىمذذد أرؾمذذل يمذذل واطمذذد مذذث م سمةّذذًا ىمومذذهن 

َ َاُمْ  َْلم  ًِا ىَمْوِمِه ًمُِ  َّ
ِٓت سمِةِ  [ - 4 ]إسمرا  م ن َأْرؾَمْةثًَ ِمْن َرؾُموٍإ إِ

إّا إقمذذداد ىمذذوائم شمتطذذذمن ومقذذ  ٍد أؾمذذذام  أوًمفذذذ إنْ ذذً  ي ثذذذي أنثذذً أمذذذً  

ي  مذذذن أطمذذذواام وىمصصذذذ م ومذذذًٕمر ذؾمذذذ  ت اًمثسذذذوس ، وأّمذذذً إذا أؿمذذذػم ًم ذذذ

يقتعذذذ شمذذذدوين موؾمذذذوقمًت شمًره ذذذٍ ، اهلل وطمذذذده ي ةذذذم قمذذذدد أضمنائ ذذذً ويمذذذم مذذذّرة 

ًً إذا أهممطذذثً اًمث ذذر قمذذ يطذذًقمف قممذذر ا نّذذًا ًم قةذذي قمة  ذذً ،  أودذذ ًئ من ، ـمْ ذذ

ًً ًمذذذْ ا إظمْذذذًر يقذذذوإ اًمصذذذدو  )شمذذذوذم ن  اقمتقًدنذذذً ذم  "  ذذذذ(ن381وإٓ ومتْ ذذذ

روا أًمذذذف نْذذذي، ومًئذذذٍ أًمذذذف و  ذقمذذذدد م أّّنذذذم مًئذذذٍ أًمذذذف نْذذذي وأرسم ذذذٍ وقم ذذذ

م و  أوىص إًم ذذذذه سمذذذذهمر اهلل روا أًمذذذذف و  ، ًموذذذذل نْذذذذي مذذذذث ذوأرسم ذذذذٍ وقم ذذذذ
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 -(1)"شم ًمم

ًً ، شم ذذذد اًم  وديذذذٍ وا عمّذذذ ا ٍ وا ؾمذذذ   امتذذذدادًا ومذذذن نًطم ذذذٍ ىمرآن ذذذٍ أيطذذذ

ًً ًمذذذدين واطمذذذد ، ديذذذن إسمذذذرا  م اًمذذذ ي فم ذذذر ذم اًم ذذذ ر  )اًم ذذذرا ( ، شمومذذذل ذشموًمة ذذذ

اعمّذذ ا ٍ اًم  وديذذٍ ويومذذل ا ؾمذذ   مذذً ىمْةذذه ، وقمثذذد ً ومًًمّذذ ً  اعمثققذذي يقتعذذ 

ًً  رؾمذذًإ اًمرؾمذذل ويهظمذذ وا حمذذل ا ذذتام  اًمقذذرآا ، يمذذام أّا ذأا يوذذوا اًم ذذ ر  موَذذ 

ًً مث ذذً قمذذري اًمْ ذذشمةذذذ اًمْق ذذٍ طمذذوت أؾمذذْ   ر اًموتًسمذذٍ ، ذاعطذذًرات وأيمشر ذذً شمقذذدم

ر وىمذذد ىم ذذل قمث ذذً ن ذووم  ذذً ظمذذ  رذذورايب مّذذةته ، أومم اًمقذذوانلم اًمتذذي قمروم ذذً اًمْ ذذ

يمذذام وأؿمذذًر ًمذذذ  ائذذي نًزًمذذٍ مذذن اًمّذذام  يمذذام نقذذل وإ ديورانذذَ ذم ىمصذذٍ اعطذذًرة 

اؿمذذتمةَ ووم  ذذً ايمت ذذسَ اًم  ةذذٍ ،  و ( 2)()ومطذذل مديثذذٍ سمًسمذذل قمذذغم اعمديثذذٍ اعديشذذٍ

أقمذذغم مثّذذوب ذم اًموشًومذذٍ اًمّذذوًن ٍ مذذن سمذذلم ؾمذذًئر سمقذذي إرض ، واعذذديُ ـمويذذل 

ر  وأّ ةذذذه ذم أا يوذذذوا ذذم  ذذذ ا ادًنذذذٌ ًموذذذن اخل دذذذٍ ن ؾمذذذًقمد يمذذذل ذًمذذذذ اًم ذذذ

حمذذً  ًمإل ذذتام  ذم  ذذ ا ادًنذذٌ ًم وذذوا اًمثًومذذ ة واًمْواسمذذٍ ًمّذذًئر أمذذم إرض ، ومذذً 

مذذدوا وموتذذوب ًمرؾمذذة ً يمذذام دامذذَ  ةذذو ؾمذذًئر سمقذذي إرض وؿمذذ و ً مذذن شمذذهري  

رد و يذذذ يّمر شمةذذذذ إمذذذم واًم ذذذ وب ذاومذذذؽمض، يم ذذذف إذا ؾم ّذذذوغ ًمةقذذذرآا أا يّذذذ

ًً أدذذذً  ؟! أٓ  تمذذذل يوذذذوا أا يوذذذوا  ذذذ ا  سمرؾمذذذة ً اًمذذذ ين ٓ شم ذذذري قمذذذث م ؿمذذذ ف

مذذذدقمًة ًمرمذذذي اًمقذذذرآا مذذذن ىمْذذذل شمةذذذذ إمذذذم سمذذذًٓظمت   واًموذذذ ب قمةذذذ  م وقمذذذغم 

 شمًره م؟!

                                           
 ( -186) اًم قًئديٍ إسماًث مريمن ، اًمّ د قمْد قمصً ن  اق   ، 92ص ، آقمتقًدات –اًمصدو   (1)

 ، مصدر ؾمًسم  - 187ص 2ىمصٍ اعطًرة ، ج (2)
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 ت قممو  ا رؾمًإ واًمْ ُ ؟اًمقط ٍ اًمشًن ٍ ن يم ف نس م آيً

ٍٍ َرؾُمذذذوًٓ َوًَمَقذذذْد سَمَ شْ سمذذذًًم ودة ًمتةذذذذ أيذذذًت ، مشذذذل ن  ذذذ ومذذذشّم أرسمذذذي  ثَذذذً ذِم يُمذذذل  ُأمِت

لم وم  ذذذذًن اطمذذذذتامٓت ٓ هذذذذرج اًمواىمذذذذي قمث ذذذذً ،  قمذذذذغم َذذذذو  مسذذذذردشملم متطذذذذمثت

، وإمذذٍ، يمذذل مذذث ام  مذذل اومؽماَذذلم ، وممذذن اًمواَذذح أّا أيذذًت اعم ذذًر اًمرؾمذذوإ

واعم ثذذذى  "اًمرؾمذذذوإ"سمذذذل قمذذذؼّمت سمذذذذ  "اًمثْذذذوة ، واًمثْذذذي"ث سمةّذذذًا ع شمتاذذذد إًم  ذذذً

اعمسذذذؽمض اذذذً ، أقمذذذّم مذذذن اعم ثذذذى اعم  ذذذود واعمتذذذداوإ ًموثذذذه حمتمذذذل ، و ذذذو سمم ثذذذى 

اع ذذٍ ، وي ذذمل يمذذل مذذن ًمذذه ارشمْذذًط سمذذًهلل ويودذذل رؾمذذًئةه إمم اًمثذذًس ، إّنذذه واؾمذذقٍ 

ًً ،  ًمذذذ   ًمقذذذاما وطمذذذده ، ومذذذشمّ  ذو اًمقذذذرنلم  سمذذذلم اخلةذذذ  واخلذذذًًم  وإا ع يوذذذن نْ ذذذ

اعمذذذ يمور ذم اًمقذذذرآا ، وٓ يققذذذي أطمذذذد سمم رومذذذٍ ؿموصذذذه طمتذذذى اًم ذذذو  ، ىم ذذذل  ذذذو 

ّْذذ ا همريقذذيآؾمذذوثدر مةذذذ مقذذدون ً  ي أطمذذد مةذذوك اًمذذ من اعم ذذروي وىم ذذل  ذذو شم

، ًموذذن ًمقذذاما مشذذًإ ضم ذذد ، وذ ذذٌ آظمذذر إمم أّنذذه يمذذورش اًموْذذػم أوإ مةذذوك اًمسذذرس 

ًً ، ومقذذد قمذذري قمثذذه ذم اًمتذذهري  وسمذذلم اًمثذذًس سمذذًعو م ، وا َوًَمَقذذْد آشَمْ ثَذذً ًمقذذرآا أيطذذ

 ٍَ ْوَمذذذ [ ، و وذذذ ا يمذذذام انقةذذذٌ ىمذذذوإ اعم ذذذؽمض ن سمذذذدًٓ قمذذذن 12]ًمقذذذاما ن  ًُمْقذذذاَمَا اْعِ

اوروسمذذذً اًمس ؾمذذذسٍ اًم  ذذذام  ، مذذذن امشذذذًإ ارؾمذذذقو و اوم ـمذذذوا و  ذمإنْ ذذذً  فم ذذذر 

 - ًمةثْياًمصلم اعو م يمْديل  ذمؾمقراط ،  يثقةٌ أا و ثً ىموًمه ن فم ر 

عمسذذذردة اًمشًن ذذذٍ ، ذم م ثً ذذذً اطمذذذتامٓا متصذذذوراا ، اطمذذذدمهً يهظمذذذ  وومذذذ ام هذذذ  ا

أطمذذذذدمهً اًموطمذذذذدة اًمنمث ذذذذٍ يمراسمقذذذذٍ سمذذذذلم أقمطذذذذً  أومراد ذذذذً ، وذم أظمذذذذر شموظمذذذذ  
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اقمتْذذذًرات أظمذذذرى يمًًمةغذذذٍ أو اًمقوم ذذذٍ أو اًمذذذدين و وذذذ ا ، وٓ نذذذود ا ؾمذذذ ًب ذم 

   ه ادًنٌ ، ويمل اًم ي نود ىموًمه  ثً  و أيت ن

إرسم ذذذٍ اعمتصذذذورة ٓ يؽمشمذذذٌ أّي حمذذذ ور وٓ يةذذذن  قمذذذغم مج ذذذي آطمذذذتامٓت 

ا ؿمذذوًإ ،  ومذذ  سم ذذد اعمّذذًومٍ واعموذذًا ي  ذذ  اًمغذذرض مذذن إرؾمذذًإ ااذذداة مذذن أنْ ذذً  

، ًمْةذذوغ  دومذذهومرؾمذذةلم وطم ذذِ وأوًم ذذً  ، وٓ شمواضمذذد اع ذذٍ سم وصذذه روري 

دايٍ ًمةثذذذًس أو يصذذذةوا إًم  ذذذً ، وشمْةذذذ  اًمرؾمذذذًًمٍ يمذذذل اًم ذذذًع مذذذي مذذذً سمذذذلم ذشمصذذذل ااذذذ

واعم ذذذدي مذذذن سم ذذذد ، واًمواىمذذذي اًمذذذرا ن و اًمتذذذهرهي ؿمذذذً د ، ي  ذذذر اعمّذذذ ح  ااذذذًدي

ر  إوؾمذذ  واديذذدًا ذم ومةّذذقلم ذقم ّذذى اسمذذن مذذريم وم ذذه شم م شمذذه ورؾمذذةه ذم اًم ذذ

مذذن سمذذ د اًم ذذً  ذات إهمةْ ذذٍ اعمّذذةمٍ اًم ذذو  ، ًموذذن أورسمذذً اًمتذذي ع شمقه ذذً ىمذذدمًه 

 ذذده ، وًمذذو يمذذًا قمذذ ر شمذذدين سمًعمّذذ ا ٍ ! وذات اًموذذ   ذم رؾمذذوإ ا ؾمذذ   حممذذد سم

ًً ع شموذذذذن اًمذذذذ من واًم ذذذذرا  وايذذذذراا ذاعموذذذذًا و واعطذذذذور اًم وصذذذذ ي دذذذذا ا

ًمذذذن شمثت ذذذي اًمقصذذذٍ ًمذذذو يمذذذًا ًموذذذل ىمذذذًرة وواًمذذذ   سمةذذذدانً اؾمذذذ م ٍ ، و وإندون ّذذذ ً

رؾمذذوإ ومسذذي يمذذل سمق ذذٍ وسمةذذد داظمذذل اًمقذذًرة اًمواطمذذدة يموذذن أا يقذذًإ يمذذام ىم ذذل ذم 

اعذذذي اعم ذذذًور عذذذي وشمصذذذل اًمّذذذ اضمٍ ٓقمذذذؽماض ؾمذذذًئر اًمقذذذًرات وآموثذذذٍ ، 

 اًمرؾموإ ، ومً يدريثً رسمام اعمثنإ اعم ًور!

ي ذذذؽمي دويمثذذذن سمًند ًؿمذذذه مذذذن اد ذذذل اًم ذذذً  سمًًموتذذذًب اعمقذذذدس ذم اًم قذذذود 

ًً ًمةذذذذرأي شمذذذذمّ قإظمذذذذػمة ، اذ يذذذذورد اؾمذذذذت   ، وضمذذذذد سمذذذذهّا صم صمذذذذٍ 1954ؾمذذذذثٍ ن   قم

مّذذ ا لم ع يّذذتق  وا شمّذذم ٍ نْذذي واطمذذد مذذن اًم  ذذد اًمقذذديم ،  ذذ ا ذم اًموٓيذذًت 
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ًً من اًمْ د إظمرىا  -(1)عمتادة إيمشر شمديث

ر  إوؾمذذذ  ٓ ي رومذذذوا إمذذذًم م ، وىمذذذرآّنم سمذذذلم أيذذذدفم ذوأيمشذذذر اًمثذذذًس ذم اًم ذذذ

يتةونذذه ويذذتغم قمةذذ  م ذم يمذذل موذذًا وزمذذًا وٕيمشذذر مذذن أًمذذف قمذذً  ، و ذذو يقذذوإ ن 

سمىمذذذًم م ، وأ ذذذّم مذذذن ذًمذذذذ ىموًمذذذه ن شمتثذذذنإ اعم ئوذذذٍ ، وٓ  أنذذذًسيذذذو  نذذذدقمو يمذذذل 

ن شمتثذذنإ اًم ذذو  ؟!  ذذ ا سماذذد ذاشمذذه يطذذ ذ أمًمذذذ سمذذ رة ضمذذواب ي رومذذوا قمذذغم مذذ

ًً يوذذن انذذتامؤك وأيذذثام يمثذذَ ، اطمتمذذل دذذدىم ته قمذذغم إىمذذل ،  ذذ ه شمث  ذذدة  متوًمذذل إيذذ

ًً اًمقًقمذذذدة اًمتذذذي يرؾمذذذ  ً اًمقذذذرآا ن ٓ  وضمذذذدْت ًمثسّذذذ ً حمذذذً  ، قمذذذغم أٓ شمثّذذذ ثً ـمْ ذذذ

سمِ قمذذ اب وٓ مّذذًئةٍ إٓ مذذي ىم ذذً  اع ذذٍ ن  ًٓ َوَمذذً يُمثِتذذً ُمَ ذذ   َُ َرؾُمذذو َْْ ذذ  لَم طَمتِتذذى َن

ِٓت َمً آشَمًَ ًَٓ ُيَوة ُف اهلُل[ و15]ا ٍا  ن  ً إِ ًّ  [ -7]اًمق   ن   َنْس

ًً يصذذذد  اًم وذذذ  ، وممغث ذذذٍ اعذذذي ٓ شمقذذذرب ، يمذذذام يقذذذوإ اعمشذذذل ،  سمذذذل أطم ًنذذذ

 وًمة ًقمر سم َ ن، (2)وىموًمه ٓ يقًس ، وسمًخلصوص ىم ل ن ٓ يمرامٍ ًمثْي ذم وـمثه

 وزامر اعي ٓ شم  ي منامره    ػم أّه من ديًر م ٓ قم ٌ زم هم

  

                                           
 347ص –و م ا ًمه  (1)

ًً ذم اًموتًب اعمقدس ن  (2)  44ن 4]ّٕا يّوع نسّه ؿم د اا ًم   ًمثْي يمرامٍ ذم وـمثه[ إن  ل يوطمثً ن ضمً  أيط
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 شمقرير ومثًىم ٍ ن ,اًمتًّؤإ اًمشًًمُ 

 أذ إقمًدة شمقريره ن

ًً ذاك اًمّذذواإ ا ؿمذذوًزم اًمذذ ي نسذذى اًم داًمذذٍ  قمذذغم َذذو  مذذً مذذّر سمًًمتهيم ذذد ٓ يْذذدو حمقذذ

ًً ، ًموذذن يت ذذنز موىمسذذه مذذن  اؾمذذتثًدًا قمذذغم قمذذد  اًمتّذذًوي ذم شموزيذذي اًمرؾمذذل ضمغراوم ذذ

، وممذذذن نًطم ذذذٍ صممذذذٍ اناصذذذًريٍ ذم اًمذذذدين اعذذذ  ، شمّذذذةٌ وم  ذذذً  نذذذواطمي أظمذذذرى

روقم ٍ ؾمذذًئر إديذذًا إظمذذرى وشموسػم ذذً صمذذم اعوذذم سمذذدظمواً اًمثذذًر واًمقتذذل، ذم ذذ

ر اعذذ  ذم ذو ذذدث سمذذلم اعمذذ ا ٌ داظمذذل اًمذذدين اًمواطمذذد ، إّنذذه يتوًمذذد قمذذن وموذذرة طمصذذ

ًً أوًٓ   ، ديذذذن واطمذذذد ، شموسذذذػم أظمذذذر وشمطذذذة ةه واعوذذذم سموةذذذوده ذم اًمثذذذًر أظمرويذذذ

ًً ، ومذذذن نًطم ذذذٍ صمًن ذذذٍ يرا ذذذً  ذذذو ، أّا اًمذذذدين ذه  ذذذدًا ًمة ذذذ روع سمقتةذذذه ذم اًمذذذدن ً صمًن ذذذ

دذذذدومٍ ضمغراوم ذذذٍ وإرث صمقذذذًذم ، يرصمذذذه اًمقسذذذل مذذذن أسمويذذذه ويوذذذؼم قمة ذذذه ، واًمواىمذذذي 

ر  إوؾمذذ  ذي ذذ د سمتذذهصمر اًمسذذرد سمذذدين حم قذذه ادغذذراذم واًمْ فذذي ، ومذذًعموًمود ذم اًم ذذ

 كم فذذذودي ، وذم اًمصذذذلم يمونسوؿمذذذ و  مّذذذةم ، وذم أورسمذذذً مّذذذ اي ، وآٍائذذذ

ًً و وذذذذ ا ، و ذذذذي  أو ـمذذذذًوي ، وذم ااثذذذذد  ثذذذذدو  ، وذم اًم ًسمذذذذًا يوذذذذوا سموذيذذذذ

  ذ ( ذم سم تلمن449إؿموًًم ٍ ىمديمٍ ، يقرر ً اعم ّري )شموذم ن 

 قمّوده أسموه مً يمًاقمغم    ويث ه نًؿمئ اًمست ًا مثًّ 

 ىمرسموهوًمون ي ّةمه اًمتدين أ          ً ذتى سماِ ذً داا اًمسذوم
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 ومام اًم ي نقوًمه طم ًإ ذًمذ ؟! 

 ب ذ اعمثًىم ٍ ن

 قمغم شمداظمةه وشم  ْه ، نوتنإ ا ضمًسمٍ قمثه سمًًمتثْ ه قمغم مّهًمتلم ن

ذذذ اعمّذذهًمٍ إومم ن قمة ثذذً آقمذذؽماي سمذذهصمر اًم قذذل ادم ذذي واًمْ فذذٍ قمذذغم اًمسذذرد سمودذذس ً 

ًً ذم شم ذذذّول ىمثًقمًشمذذذه ، ًموث ذذذً  ٍ ي ًمةّذذذْْ ذوسمذذذ  ؿمذذذذ ٓ شمسطذذذقمذذذًمً  م ذذذاًم وىموّيذذذ

، ومتاذذذوٓت إومذذذراد اعموًًمسذذذٍ ٕوموذذذًر سم فذذذًُتم وقمقًئذذذد  تم ذذذًُتم اًمتذذذي اعتم ذذذٍ

 ن هوا قمة  ً ىمًئمٍ قمغم ىمد  وؾمً  -

 ( اًمتذذي أضمريذذَ 1996ذم دمرسمذذٍ قمذذًع اًمذذثس  ا ضمتامقمذذي ؾمذذوًموموا اش )شمذذوذم ن 

  ، أفم ذذذرت يم ذذذف يموذذذن ًمطذذذغ  اعم موقمذذذٍ أا  ذذذري 1950أوإ مذذذرة ؾمذذذثٍ ن 

ًً متسًوشمذذذٍ اًمقذذذوإ قمذذذغم مّذذذًر اًمتسوذذذػم اًمّذذذوي ًمإلنّذذذ ًا ، ًمقذذذد قمرَذذذَ ظمقوـمذذذ

د إْا يمذذذًا  ذماًم ذذذو  اعم ذذذًِرك  قمذذذغم، ويمذذذًا   موقمذذذٍ اعمْاذذذوصملم اًمت ِرسمذذذٍ أا ُ ذذذد 

اعمرضم ذذذي ، طمذذذلم جيةذذذ  أطمذذذد  اخلذذذ  ـمذذذوإنسذذذ   ذمَر أ  ذاخلذذذ ا أـمذذذوَإ أ  أىمصذذذ

إؿمذذوًص سممسذذرده ذم اًمغرومذذٍ ومىّنذذه يقذذدر يمذذل أـمذذواإ اخلقذذوط اعم روَذذٍ سم ذذول 

ذم اًمواىمذذي م مذذٍ ؾمذذ ةٍ ، سم ذذد ذًمذذذ يذذدظمل ؾمذذْ ٍ آظمذذروا إمم اًمغرومذذٍ دذذا ح ّّٕنذذً 

يمة ذذم رشةذذوا إٓ أا اعمتقذذوع ذم اًمت رسمذذٍ ٓ ي ذذذري  ذذ ا ، يمذذل واطمذذد سم ذذد أظمذذذر 

ر، قمذذغم اًمذذرهمم مذذن أا اخلذذ  سم ذذول واَذذح ذيذذدزم سمىضمًسمذذٍ ظمًـمفذذٍ ، يقذذوإ ن أىمصذذ

 أـموإ من اخل  اعمرضم ي ، صمم يهيت اًمدور قمغم اعمتقوع ذم اًمت رسمٍ 
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% مذذن اعذذًٓت ي قذذي ا ضمًسمذذٍ اخلًـمفذذٍ 30مذذً وضمدشمذذه  ذذ ه اًمت رسمذذٍ مذذن أّنذذه ذم  إاّ 

يذذذؼم ن قمذذذغم مذذذً ىمةثذذذًه ذم  (1) مشذذذل مذذذن ؾمذذذْقوه ومقذذذ  سمّذذذٌْ اًمطذذذغ  ا ضمتامقمذذذي

اًم ةذذام  "، وىمذذد يم ذذسَ ًمثذذً أمذذرين آظمذذرين ن وىمذذوع اًم ذذًْب اذذَ ىمذذوة شمذذهصمػم  اًمْدايذذٍ

ين ومّذذهًمٍ وضمذذود مذذي أّا مذذً يْدونذذه مذذن موىمذذف طم ذذًإ اًمذذد "واعم تمذذي اًم ةمذذي 

اهلل  ذذذي آرائ ذذذم واؾمذذذتثتًضمًُتم واةذذذ  ُتم ، وًم ّذذذَ م ةومذذذًت يقواذذذً اًم ةذذذم ، 

و ذذي مواىمذذف ٓ دمذذد أي موىمذذي اذذً مذذن أدذذثًي اع ذذِ وقمذذًع اًمؼم ذذًا ، وصمذذًه 

ا ؾمذذذ   وقمذذذؼم آيذذذًت اًمقذذذرآا اعمتذذذواومرة متمذذذشً  ذم ذّ  إمذذذرين  ذذذو ٍ موىمذذذف 

ًمذذدين اًمذذ ي جيذذد وم ذذه اًمسذذرد نسّذذه ىمذذد شمْثذذًه ذم اًم قًئذذد اعمتوارصمذذٍ قمذذن أسمذذً  ، وذّ  ا

ًً مذذذي حم قذذذه وومقذذذ  ، واذذذَ شمذذذهصمػم َذذذغ   ـمسوًمتذذذه ودذذذًْه ويمذذذؼم قمة ذذذه هً  ذذذ

ؾُمذذوِإ ىَمذذًًُموا ْنذذَنَإ اهلُلَوإَِذا ىِم ذذَل َاُذذْم شَمَ ذذًًَمْوا إمَِم َمذذً أَ اعم موقمذذٍ وطمّذذٌ ،   َوإمَِم اًمرِت

ُْثًَ َمذذً َوضَمذذْدَنً قَمَةْ ذذِه آسَمًَ َنذذً َأَوًَمذذْو  ذذ ّْ َتذذُدواَ طَم َٓ َفْ َٓ َيْ َةُمذذوَا ؿَمذذْ ًفً َو  يَمذذًَا آسَمذذًُؤُ ْم 

 [ ذًمذ أّّنً اري اًمتسوػم اًمّة م يمام أومًدت شمةذ اًمت رسمٍ -104]اعمًئدة ن 

ومذذً فذذم ىموًمذذه إّا اًمذذدين يسذذّر  سمذذلم مذذرطمةتلم ًمةذذدين ذم طم ذذًة ا نّذذًا ن مرطمةذذٍ 

ًً ذم ـمسوًمتذذه ًمذذدين اًمث ذذو   ، ومرطمةذذٍ اًمْقذذً  ، ذم إومم جيذذد ا نّذذًا نسّذذه مث ّذذًىم

 تم ذذذه دوا ظم ذذذًر مثذذذه وٓ يّذذذًئل قمة  ذذذً وعمّذذذً يْةذذذ  اًمتوة ذذذف و يصذذذْح مذذذو ً  

ًمةْاذذُ وم وتذذًر اًمْقذذً  أو قمدمذذه ، وذم  ذذ ه  ذذو مّذذووإ قمذذن ديثذذه اًمذذ ي هتذذًر ، 

                                           
 موؾمٍّ ، اًمنمىمًوي نػمملمن  شمرمجٍ ، 32ص[  دمثْ ً قمة ذ جيٌ اًمتسوػم ذم ظمقه 52 ، اًمواَح اًمتسوػم ومن]   –روًمف دوسمكم  (1)

 -  2017ن  إومم اًمقْ ٍ ،  ثداوي
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قمة ذذذه إذا أا يْاذذذُ قمذذذن ـمريذذذ  آمذذذن ًم  ذذذؼم ًمةطذذذسٍ إظمذذذرى أّمذذذً اظمت ذذذًر اًمْقذذذً  

ومىّنذذه ي ذذرض نسّذذه ًمةذذد   ، ٓ يموذذن  وؾمذذ  ؿمذذًرع قمذذً  وضمذذد نسّذذه مةقذذًى وم ذذه

روع ذوسمذذذ  ؿمذذذذ أا ُيرضمذذذي ا نّذذذًا سمذذذًًمنمن ًم غذذذػم اًمْدايذذذٍ ، ًموذذذن سمىموًنذذذه اًم ذذذ

سمْدايذذذٍ ضمديذذذدة ، أا يث ذذذي اؾمذذذتمرار اًمْدايذذذٍ إومم إا يمًنذذذَ ظمًـمفذذذٍ  أو يْق  ذذذً إا 

 يمًنَ دا اٍ  ، ٓ ُيًّئل ا نًّا قمن اًمْدايٍ إومم سمل قمن إظمرى -

شمودذذ ف ًمةوذذًرج قمذذن نّذذ  وشموضمذذه ًمذذه  ٍ ن اًمتوسذذػم مذذن طم ذذُ  ذذوذذذ اعمّذذهًمٍ اًمشًن ذذ

طمذذدوده ، ٓ  ةذذو قمثذذه يمذذل اًم قًئذذد و اعمث ومذذًت اًمسوريذذٍ اذذً ىمواقمذذد ً وادذذواً، 

ي شمونذذ  سمًعمًويذذٍ ًمذذو ع شموذذن  تةذذف قمذذن ؿمذذ وقم ٍ ذٓ شموذذن ًمتودذذف ؿمذذ وقم ٍ مذذًو شمّذذ

قمذذغم  مذذًريم  أو آاذذًد اًمّذذووم تي، ومذذن طم ذذُ  ذذو يّذذتتْي طموذذاًم سمًطمتوذذًر ادثذذٍ

اًمذذذدين اعذذذ  وظمةذذذود مذذذن ٓ يثتمذذذي ًمذذذه ذم اًمثذذذًر وم ذذذو ًمةموذذذًسمرين واعم ًنذذذدين 

ٓ اىمذذذؽماا روري سمذذذلم اًمث ذذذًة إظمذذذروي ادًطمذذذدين ، وسموةمذذذٍ أظمذذذرى أوَذذذح ن 

وسمذذلم  ذذرد آنذذتام  ًمةذذدين اعذذ  ، يمذذام ٓ م زمذذٍ سمذذلم  ذذرد آنذذتام  ًمذذدين سمًـمذذل 

ا ة اًم قة ذذذٍ شمس ذذذد ن ىمذذذْح وسمذذذلم دظمذذذوإ اًمثذذذًر ، وعم ذذذ ور إدذذذوًم لم ىمًقمذذذدة اًمذذذؼم

ًٓ اًم قذذًب سمذذ  سم ذذًا ، يذذو  قمة  ذذً اًمقذذرآان  َُ َرؾُمذذو َْْ ذذ سملَِم طَمتِتذذى َن  َوَمذذً يُمثِتذذً ُمَ ذذ  

[ ، ومذذًدا  اًم قذذل  وذذم سمقذذْح اًم قذذًب دوا سم ذذًا ، ومذذ  يصذذدر قمذذن 15]ا ٍا  ن 

رع ، مّذذتثدة ًم قة ذذٍ ذاهلل ًمقًقمذذدة أظمذذرى ن يمذذل مذذً طموذذم سمذذه اًم قذذل طموذذم سمذذه اًم ذذ

واًمقذذذذْح ، وإمذذذذر ذاشمذذذذه يثقْذذذذ  قمذذذذغم أـمسذذذذًإ اًموسذذذذًر ،  ٓ هذذذذت   اعّذذذذن

سمًعمّتطذذذ سلم ومذذذن ضم ذذذل ىمصذذذورًا اًمذذذدين او ع شمصذذذةه رؾمذذذل رب اًم ذذذًعملم وإذا ن 
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ِٓت  ضَمَ ذذذثِتُم َوؾَمذذذًَ ْت َمِصذذذػًما  وَمُهوًَمِفذذذَذ َمذذذْهَواُ مْ ]وأّا  ةذذذد وم  ذذذً اعم ًنذذذدين[ ،  إِ

ضَمذذذًِإ َواًمث   َتْطذذذَ ِسلَم ِمذذذَن اًمر  ّْ َتذذذُدوَا اعمُْ َٓ َفْ ًٍ َو  ُ وَا طِم َةذذذ
ذذذَتقِ ّْ َٓ َي  َواًْمِوًْمذذذَداِا 

ِ
ذذذً  َّ

ةٍ إِاِت اهللَ [98]اًمثّذذذذً  ن  ؾَمذذذذِْ ً   ذذذذُم ِمْشَقذذذذًَإ َذرِت
َٓ َيْ ةِ    [ 40]اًمثّذذذذً  ن ِاِت اهللَإ 

ذذُ ْم َيْ ةُِمذذواَ  َّ ذذنِت اًمثِتذذًَس َأْنُس
ىِمْم وَمذذهَ ،  [44]يذذون  ن  َٓ َيْ ةِذذُم اًمثِتذذًَس ؿَمذذْ ًفً َوًَموِ

يِن طَمثِ ًسذذً ومِْقذذَرَت اهللَِوضْمَ ذذَذ ًمِ  ْْذذِديَل خِلَْةذذِ  اهللِتِ َذًمِذذَذ ةذذد  َٓ شَم تِذذي وَمَقذذَر اًمثِتذذًَس قَمَةْ َ ذذً   اًمِت

َٓ َيْ َةُمواَ  ِس  يُن اًْمَق  ُم َوًَموِنِت َأيْمَشَر اًمثًِت  [30]اًمرو  ن  اًمد 
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 املالحل

 )امللحل األول(

  قمثد ًموي اًمؼم ًا إظم ىمي قمغم وضمود اهلل

 أو

 )مس و  اًمصواب واخلقه، مستًح ًمس م م ثى اًمووا(
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 :مذخل

رين ومذذذ  يّذذذ ذ أا ذإا أقمذذذددَت أسمذذذرز اًموّتذذذًب واعمسوذذذرين ذم اًمقذذذرا اًم  ذذذ

( اًمذذذ ي قممذذذل اؾمذذذتًذًا ًمذذذ دب 1898,1963شمتوقذذذى يم يذذذف ؾمذذذت ْةن ًمذذذوي  )

صمذذذلم يمتذذذٌ ًمذذذوي  أيمشذذذر مذذذن صم  ، يمًمؼميذذذدجا نوة ذذذني ذم ضمًم ذذذٍ أيمّذذذسورد و 

 ًً ، ويمتذذًب آظمذذذر  ذذو إ ذذذّمن )اعمّذذذ ا ٍ "قمذذًع نًرن ذذذً"، أ ذذذّم أقمامًمذذه روايذذذًت يمتًسمذذ

ًً سمذذهضمنا  متسرىمذذٍ  اعم ذذّردة( -و ذذو ذم إدذذل قمْذذًرة قمذذن ًمقذذً ات إذاقم ذذٍ ـمْذذي ٓطمقذذ

، يمذذذام ضمذذذً  ذم مقدمتذذذه ، و ثذذذً صم صمذذذٍ أؾمذذذفةٍ ن  ذذذٌ قمث ذذذً سمىجيذذذًز ىمْذذذل صمذذذّم مج ذذذَ

 قمرض اع ٍ إظم ىم ٍ قمثد ًموي ن

 ؟هوإن مً قم ىمٍ إظم   سمًًمدين وا ًماًمّواإ إ

 اًمّواإ اًمشًهن مً ي اع ٍ أو اًمؼم ًا إظم ىمي قمغم وضمود اهلل؟

اًمّذذذذواإ اًمشًًمذذذذُن مذذذذً ي اًمصذذذذ ًهمٍ اخلًدذذذذٍ سمةذذذذوي  ذم شمقريذذذذر اًمذذذذدًم ل 

 إظم ىمي؟

أؿمذذًر اًم ةذذذام  واًمس ؾمذذسٍ ًمذذذت ز  اًمذذدين وا ًمذذذه وإظمذذ  ، دويمثذذذن مذذذشً  ع 

مذذذذن اًمصذذذذ ٌ أا نذذذذداومي قمذذذذن "سم ذذذذد أّنذذذذه ىمذذذذًإ ن ي ذذذذه اًمتٍمذذذذيح سمًٓؾمذذذذتاًًمٍ 

 -(1)"إظم ىم ًت اعمقةقٍ قمغم أؾم  همػم ديث ٍ

ًً قمذذن اًمذذدين  يقذذوإ ذًمذذذ ّٕنذذه يذذدرك سمدفذذٍ أّا اًم ةذذم سمودذذسه سمذذديً  مسؽمَذذ

ًً قمذذن اخلذذػم  ًً قمذذن اًمذذدظموإ ذم م ذذداا إظمذذ   ، ومذذًًم ةم ٓ ي ذذري ؿمذذ ف قمذذًضمن هًمذذ

                                           
ً ن  شمرمجٍ ، 234 ص ا ًمه و م –د دويمثن ريت ًر(1)  ّّ  - اًمْغدادي سم
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يةذذذٍ ، وٓ اعّذذذن أو اًمقْذذذ ح و ةذذذّم ر ، وٓ سممقذذذدوره ردذذذد اًمسطذذذ ةٍ أو اًمرذذواًم ذذذ

ومذذام ضمذذرا ، ومذذن صمذذّم وإذا يمًنذذَ اًمقذذ م إظم ىم ذذٍ شمقذذي ظمذذًرج  ذذًإ اًم ةذذم ونقًىمذذه 

  ًإ؟!  أي  و  ًاً وأين شمقي وذم

ًًن عمذذًذا شمتوىمذذف إظمذذ   قمذذغم اًمذذدين  واًمّذذواإ سمصذذ غٍ أظمذذرى أيمشذذر وَذذوطم

 سما ُ يموثثً اًمقوإ ن ٓ أظم   سم  دين؟!

ر ًت اذذ  مذذن ىم مذذٍ إظمذذ   ًموذذن ًمذذ    ذذ ا ذوسمذذًًمرهمم مذذن وضمذذود شمصذذ

ًً أا ناوذذم قمذذغم ا عذذًد سمذذًًم  أظم ىم ذذٍ ن ذذرًا   ذذو اعمقصذذود ، وًمذذ   اعمقصذذود أيطذذ

ًمةّذذةوك اًمعذذ  ًمذذْ ا اعمةاذذدين ، وًمذذو يمذذًا  ذذ ا مذذً ن ث ذذه ومىنثذذً ًمذذن نوذذوا أطمّذذن 

طمذذًًٓ مذذن دويمثذذن وهمذذػمه مذذن اعمةاذذدين عمذذً ّرةذذوا اًمذذدين وزر سم ذذا اعمتذذديثلم ، ًموذذن 

ذا يمذذذًا ًمةقذذذ م آظم ىم ذذذٍ وضمذذذود موَذذذوقمي ومذذذًهلل موضمذذذود واذا ع إ ن ث ذذذه  ذذذون مذذذً

 يون موضمودا وم  وضمود اً-

ومذذذذً ي ث ثذذذذً  ذذذذو أّا نسذذذذي وضمذذذذود اهلل ي ثذذذذي نسذذذذي إظمذذذذ  ، ّٕا اًمقذذذذ م 

ر، ومهذذذذً موضمذذذذوداا سموضمذذذذود ذإظم ىم ذذذذٍ سمّْذذذذًـمٍ شمرضمذذذذي ًمق متذذذذي اخلذذذذػم واًم ذذذذ

ًً و ر اًموضمذذود سمًعمذذًدة ذمذذن صمذذّم وماصذذموَذذوقمي ورا  ذواشمثذذً و وضمودمهذذً ًمذذ   مًديذذ

 ونسي وضمود اهلل ي ثي نسي يمل اًمق م إظم ىم ٍ!

ضمذذًئن ـمًعمذذً أّا ا نّذذًا  ت يمذذل ويمذذام يقذذًإ سمثذذًً  قمذذغم اعمث ذذور ا عذذًدي ن 

 ًً ًً مذذذن اًمروائذذذي اًمذذذرو  اعم ذذذ ور قمًعم ذذذ يمذذذوت وأّا اهلل همذذذػم موضمذذذود، واىمتًْؾمذذذ
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 -(1) وضمودًا ومول ت  مًْحن إذا ع يون اهلل م   (1881دوؾمتويسّوي )شموذم ن

إّا حمذذًوٓت ا عذذًد سمم ا ْذذه اعموتةسذذٍ ًموَذذي سمذذدائل قمذذن اًموضمذذود اعمقةذذ  

هلل أطمذذد أفم ذذر اًم ذذوا د قمذذغم أّا اًمقذذ م إظم ىم ذذٍ ٓ شمقذذو  سمدونذذه ، ومذذام إا ُيثوذذر أو 

ًً يقذذل سممقًرسمذذًت وأؾمذذام   مت ذذددة يطذذقر يذذروما ا يذذاما سمً ًمذذه إٓ ودمذذد صممذذٍ إاذذ

ه ًمتةذذذ اعق قذذٍ ا ا ذذٍ أو قمذذن طمًضمذذٍ ومةّذذس ٍ أو مث   ذذٍ، مذذإًم ذذه ا عذذًد قمذذن فم

اعريذذذذٍ  يمق مذذذذٍ مقةقذذذذٍ ذم اًموضموديذذذذٍ  ظمذذذذ  قمذذذذغم ؾمذذذذْ ل إمشةذذذذٍ ن اًمسردان ذذذذٍ أو

ن ذم اعمًريمّذذذ ٍ ، يمذذذ ا اعمذذذًدة واًمتذذذهري اعمةاذذذدة، أو اًمذذذروح اعمقةقذذذٍ ن قمثذذذد    ذذذل

ًً شمهًم ذذذه ا نّذذذًا ن قمثذذذد وم ورسمذذذًخ ، شمهًم ذذذه اًمدوًمذذذٍ أو اًمدوًمذذذٍ اعمقة قذذذٍ يمذذذام ذم وأيطذذذ

ًً يقذذؽمب ذم اًمتّذذم ٍ واًمةسذذىل  اًمثمذذوذج اًمّذذووم تي ودوًمذذٍ ؾمذذتًًملم سمًًمذذ ات ، وأطم ًنذذ

مذذذشً ، ومْاّذذذٌ سم ذذذا اًمْذذذًطمشلم ومذذذىّا  ذذذ ا  (hidden God)ن ا ًمذذذه اخلسذذذي 

ًمودذذذف مقًومذذذٍ ا نّذذذًا ًمثمذذذوذج اعمصذذذقةح مذذذرادي ًمةطذذذمػم وىمذذذد اؾمذذذتود  

، يمًمثذذً ذم ا نّذذًا، ديهمذذػم مذذًمذذً  ، ومًًمطذذمػم ي ثذذي أا صممذذٍ ؿمذذ فً اًمواطمديذذٍ اعمًديذذٍ

ناذذو اخلذذػم يمذذام يمذذكم قمة ذذه َذذمػمه ومىنذذه ي ذذ ر  ع يت ذذه إايدوم ذذه ناذذو اخلذذػم، و ذذو 

سمًًمذذ نٌ وسمهنذذه أنوذذر سم ذذدًا أؾمًؾمذذ ً مذذن وضمذذوده ---ومًًمسةّذذسٍ اا ومًن ذذٍ ذم اًمغذذرب 

سمتهيم ذذد ً اًمقذذ م إظم ىم ذذٍ اعمقةقذذٍ ومقذذدرة ا نّذذًا قمذذغم دمذذًوز واىم ذذه اًمقْ  ذذي 

يذذٍ ، شم ْذذػم قمذذن ا ًمذذه اخلسذذي وقمذذن اًمْاذذُ همذذػم اًمذذواقمي مذذن ىمْذذل اعمذذًدي وذاشمذذه اعمًد

 ا نّذذًا اعمذذذًدي قمذذذن اعمقذذذدس وممشذذل  ذذذ ه اًمقذذذ م ، ومشذذذل  ذذ ه اعمقذذذدرة ًمذذذ   اذذذام

                                           
  ًمْثًا سمػموت – رؿمد اسمن دارن  اًمشًن ٍ اًمقْ ٍ ، 8ص يمًرامًزوي إظموة , 16 اعم ةد ، اًموًمةٍ إدسم ٍ إقمامإ  –دوؾمتويسّوي  (1)
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 -(1)أؾمًس مًدي

ي سمذذه اعذذًإ ذ تمذذي مذذً وموذذرة ا يذذاما سمذذًهلل يسطذذويمذذل ذًمذذذ ي ثذذي أّا رومذذا 

أا ؾمذذةقًت ؿمذذْه إمم إقمذذ   سمذذدائل أظمذذرى ذ مشذذل اعريذذٍ واعمّذذًواة ذ وم ذذ ه شمصذذْح 

مقدؾمذذٍ مذذن همذذػم اعمّذذموح ٕطمذذد أا يتاذذدا ً ، رسمذذام اعمشذذًإ إؿمذذ ر قمث ذذً ي ذذود إمم 

إمم اعمقصذذذةٍ سمت مذذذٍ  1793اًمشذذذورة اًمسرنّذذذ ٍ --- عمذذذً ؾمذذذ قَ مذذذدا  روٓا ؾمذذذثٍن 

اعريذذذٍ ذم ؾمذذذًطمٍ اًمشذذذورة وىمًًمذذذَ ن أمذذذً  اًمتمشذذذًإ اًمذذذ ي ي ذذذو   اناثذذذَمةسقذذذٍ 

 -( 2)"أّيت ً اعريٍ أيٍ ضمرائم شمرشموٌ سمًؾممذ"

 الربٍاٌ األخالقي مً ناىت إىل لويص :

وذم اعمقًسمذذذل ، ٓ يذذذث ح اًمذذذدين وا يذذذاما سمذذذًهلل ذم  ذذذ ا اعم ذذذداا وماّذذذٌ سمذذذل 

ًً ، وم ثذذًك أيمشذذر مذذن شمقريذذر ًمْ ذذًا اًم  ىمذذٍ اًمذذدين وا ًمذذه سمذذًٕظم    ويوؾمذذ  سمر ًنذذ

ًً سمذذذ  قمذذغم وضمذذود اهلل ومذذن صمذذّم  "اًمذذدًم ل أو اع ذذٍ إظم ىم ذذٍ"و ذذو مذذً قمذذري ٓطمقذذ

اًمْثذذً  إظم ىمذذي قمذذغم اًمذذدين، وأؾمذذًس  ذذ ه اع ذذٍ وسمدايذذٍ  ارُتذذً يمًنذذَ  شموىمذذف

 ( واًمذذذ ي 1804مذذذي اًمس ةّذذذوي إعمذذذًه اًم ذذذ ػمن إيامنويذذذل يمًنذذذَ )شمذذذوذم ؾمذذذثٍن 

انقةذذذ  ذم ومّذذذةسته مذذذن أّا اًم قذذذل اًمث ذذذري قمذذذًضمن قمذذذن نسذذذي أو اصمْذذذًت وضمذذذود اهلل 

قمذذغم اصمْذذذًت وسمثذذًً  قمذذغم ذًمذذذذن طمذذًوإ شمسث ذذذد إدًمذذٍ اًمتذذي ىمذذذدم ً اًم قذذل اًمث ذذذري 

                                           
  2002 ،   ذ1423ن إومم اًمقْ ٍ –  واًمنم دار ، 189ص 1ج ادنئ ٍ واًم ةامن ٍ اًم ًمةٍ اًم ةامن ٍ –قمْد اًمو ًب اعمّػمي  (1)

 , اًم ًْؾمذ ٍ اًم تْذٍن  ننمذ ، قمذودة حممذد شمرمجذٍ ، 84 دساٍ(   ا ًمه وإنوًر اعمةادة إدوًم ٍ ، دويمثن و م)   –ًم ّؽم إدهمًر مًيمغراث (2)

 -   2017ن  إومم اًمقْ ٍ ، آؾمؽماشم   ٍ ًمةدراؾمًت ا ؾم مي اعمريمن
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ًً ن اقمتذذذؼم  وضمذذذود اهلل ن سمر ذذذًا ا موذذذًا واًمذذذث م واًمؼم ذذذًا اًموضمذذذودي أوًٓ ، وصمًن ذذذ

أّا اًم قذذذل اًم مذذذكم وطمذذذده  ذذذو اًمّذذذْ ل  صمْذذذًت وضمذذذود اهلل أو ذم اومذذذؽماض وضمذذذوده 

ًً وم ة ذذذه  يمطذذذامنٍ أظم ىم ذذذٍ ، وسم ْذذذًرة أظمذذذرىن إذا أراد ا نّذذذًا أا يوذذذوا أظم ىم ذذذ

ًً أا يّذذذةّ  اًمواىمذذذي اعموَذذذوقمي واخلذذذًرضمي ع يوذذذن ذم  م سموضمذذذود اهلل طمتذذذى ًمذذذوقممة ذذذ

 موضمودًا -

ااذذذذدي إؾمذذذذمى ًمإلنّذذذذًا قمْذذذذًرة قمذذذذنن )اًمّذذذذ ًدة واًمسطذذذذ ةٍ( ذًمذذذذذ أّا 

ري إظم ىمذذي ذواعم ذذوةٍ اًمتذذي ٓطم  ذذً ادم ذذي وسمذذًٕظم  يمًنذذَ  ذذي اا اًمتصذذ

ٓ يتواومذذذ  مذذذي اعمصذذذةاٍ اًم اشم ذذذٍ وقمة ذذذه وماّتذذذى يوذذذوا اق ذذذ  اًمّذذذ ًدة واًمسطذذذ ةٍ 

ٓ ًً ٌُ أا يوذذوا اع ذذًة أظمذذرة سُمذذّد مذذن وضمذذود اًموذذًمةتلم ُروثذذ ، وًمتذذوومػم ذًمذذذ جيذذ

ًَ ، ومذذذن صمذذذّم  اهلل موضمذذذودًا قمذذذ وة قمذذذغم أدرايمثذذذً ًمةوذذذػم ّا  ومذذذى طمريذذذٍ ا نّذذذًا ـمْ ذذذ

وم ذذه وا يذذاما إؾمذذمى يثقذذوي قمذذغم صمذذ ث ىمطذذًيً ن ا يذذاما سم ذذًع آظمذذر  ةذذد اًمذذثس  

ن ا يذذاما سماريذذٍ اًموذذًئن إظم ىمذذي وذًمذذذ يمةذذه يذذودي ًمثت  ذذٍ سموضمذذود اهلل وأظمذذػماً 

يمتذذًب ن طمتم ذذٍ ن ٓ ىم ذذً  ًم ظمذذ   دوا ديذذن ، وًمةتسصذذ ل أيمشذذر يموذذن مراضم ذذٍ  

 -( 1)نقد اًم قل اًم مكم ًموًنَ

شمقذذذورت  ذذذ ه اع ذذذٍ وشموؾمذذذ َ قمذذذغم يذذذد اًم ديذذذد مذذذن اعمسوذذذرين طمتذذذى 

مذذذذن يمتًسمذذذذهن  ًمذذذذوي  ومصذذذذًغ اع ذذذذٍ إظم ىم ذذذذٍ ذم اًمْذذذذًب إوإودذذذذةَ إمم 

 ( و و اًمًْب اًم ي ؾمثط ه سملم يديذ يمًمً  ذم   ا اعمةا  -)اعمّ ا ٍ اعم ردة

                                           
 ل يمًنَ ، شمرمجٍ ن همًنم  ثً ، اعمث مٍ اًم رسم ٍ ًمةؽممجٍ نقد اًم قل اًم مكم ًمذ إيامنوي (1)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D8%A9_(%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9)
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ؿمذذ   وسمقريقذذٍ رائ ذذٍ قمذذؼم قمذذرض ًمذذوي  وم ذذه ًمذذوي  طم تذذه سمهؾمذذةوٍب أديب 

رب إمشةذذٍ وؾمذذتقرأ ً  ثذذً سمثسّذذذ ، ًموذذن ىمْذذل ذًمذذذ نذذوضمن مطذذموا اًمْذذًب 

 ون ّري ومصوًمه ونةو  طم ته -

يمّشذذل اًموتذذًب دمرسمذذٍ قمًئذذد مذذن ا عذذًد وأقمذذًد مجةذذٍ مذذن اعم طمذذدة ًمإليذذاما ، 

ري ومرانّذذ   يمذذوًمثن ذروع اد ثذذو  اًمْ ذذذيمذذًا أسمذذرز مذذن أقمذذًد م اًموتذذًب رئذذ   م ذذ

َُ 1950)وًمذذذد ؾمذذذثٍن  (، يمتذذذٌ ذم اًمسصذذذل إوإ مذذذن يمتًسمذذذه ن ًمغذذذٍ ا ًمذذذه ن ىمطذذذ 

ًً ًمتصذذذسح اًموتذذذًب ذم حمًوًمذذذٍ ٓؾمذذذت  ًب قممذذذ  وؿمذذذموًم ٍ اع ذذذِ اًمسوريذذذٍ  أيًمذذذ

َُ أّا مذذوىمسي َذذد قمق ن ذذٍ ا يذذاما سمذذًهلل  ٕؿمذذ ر مسوذذري أيمّذذسورد ، وأظمذذػمًا أدريمذذ

أيمشذذذر طم ذذذٍ ؿمذذذدت انتْذذذً ي  --- ٓ ي ذذذدو قمذذذن يمونذذذه أوموذذذًر ـمسذذذل ذم اعمدرؾمذذذٍ

 -(1)قمَ أوموًري قمن اًم ةم وا ياما من أؾمًؾم ً متطمثٍ ذم اًمًْب إوإ وطم

 يتوّوا يمتًب ًموي  من أرسم ٍ أسموابن

 اًمًْب إوإن مس و  اًمصواب واخلقه ، مستًح ًمس م م ثى اًمووا-

 اًمًْب اًمشًهن مً يومن سمه اعمّ ا وا-

 اًمًْب اًمشًًمُن اًمّةوك اعمّ اي -

 اًمًْب اًمراسمين أؾممى من اًم وص ٍ -

وىمذذوة اًموتذذًب ذم سمًسمذذه إوإ ، ومس ذذه ي ذذرض طم تذذه ودًم ةذذه إظم ىمذذي قمذذغم 

مس ذذذو  )مذذذن مقًًم ذذذٍ  مذذذوع اًمْذذذًب إوإ اًمذذذ ي ضمذذذً  سم ثذذذواان وضمذذذود اهلل، و

                                           
 - اًموويَ – 2016، شمرمجٍ ن د ح اًمسطكم ، اًمقْ ٍ إومم ن  27ًمغٍ ا ًمه ص ,ومرانّ   يموًمثن  (1)
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اًمصذذذواب واخلقذذذه مستذذذًح ًمس ذذذم م ثذذذى اًموذذذوا( يموثثذذذً أا نةوذذذ  ضمذذذو ر وموذذذرة 

ًمذذذذوي  ذم أّا َذذذذمػمنً يوضم ثذذذذً دذذذذوب ىمذذذذًنوا أظم ىمذذذذّي ٓ مث ذذذذه ًمذذذذه ذم اًم ذذذذًع 

،  ذذذ ه  ذذذي ُمت ذذذًٍإ قمذذذن اًمقْ  ذذذٍقْ  ذذذي، رّذذذً ُي ذذذػم إمم وضمذذذود موضمذذذٍد ًمةقذذذًنوا اًم

ومورشمذذه سمىجيذذًز ، ومذذذن اعمويمذذد  ذذ ا ٓ يغثذذذي مذذن مقًًم ذذٍ اًمْذذذًب إوإ مذذن يمتذذذًب 

 ن(1) طمن :ٍّ ومصوإًموي  اعمت

 اًمسصل إوإن ىمًنوا اًمقْ  ٍ ا نًّن ٍ-

 اًمسصل اًمشًهن سمط ٍ اقمؽماًَت-

 اًمسصل اًمشًًمُن طمق قٍ اًمقًنوا-

 اًمسصل اًمراسمين مً يومن ورا  اًمقًنوا-

 اًمسصل اخلًم ن ىمةقثً مؼمر-

وىمْذذل آنتقذذًإ ًم ذذرض  ذذ ه اًمسصذذوإ نةوذذ  وموذذرة ًمذذوي  سمةغذذٍ مثقق ذذٍ 

رطم ً اعمةاذذ  ذٍ اعمذذتن ي ذذًمذذئن رئ ّذذٍ مريمذذنة،  ذذي سممثنشمقذذو  سم ذذرض ذم صم صمذذٍ ريمذذً

 سمتاممهن

إوممن اًمقذذذ م إظم ىم ذذذٍ موضمذذذودة سموضمذذذود طمق قذذذي ، ومةذذذدى يمذذذل اًموًئثذذذًت 

ريٍ وموذذرة ومريذذدة سمذذهّا قمةذذ  م أّا يتٍمذذوموا سمقريقذذٍ م  ثذذٍ وًمذذ   ذم وؾمذذ  م ذاًمْ ذذ

 اًمتوة  من   ه اًمسورة- 

                                           
 اًمتي اًمقْ ٍ و ي ، ًمْثًا – إردا ، واًمثنم ًمةقًْقمٍ أوومػم ،  2006ن  إومم اًم رسم ٍ اًمقْ ٍ ، 21ص من اعم ردة اعمّ ا ٍ –ًموي   (1)

 - اًموتًب من إوإ اًمًْب نقل ذم قمة  ً اقمتمدنً

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D9%82_%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A
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 اطمتامٓت متصورةناًمشًن ٍن  ًموضمود شمةذ اًمق م إظم ىم ٍ وم ثً :ٍّ 

 ذ إمً  نًسم ٍ من دواومي أنًن ٍ شمقوريٍ-1

 ذ أو  اقمتًْريٍ ومن مواَ ًت اعم تمي-2

 -ذ أو من اًمقْ  3ٍ

 ذ أو متو ةٍ ومو ومٍ-4

يْقذذذذل ًمذذذذوي   ذذذذ ه آومؽماَذذذذًت إرسم ذذذذٍ واطمذذذذدًا سم ذذذذد آظمذذذذر، وم ت ذذذذلم 

 اخلًم ن

 ذ أّّنً مودقمٍ ذم ذات ا نًّا وضمو ره-5

 ة مودقمٍ ا ه اًمقوانلم-اًمشًًمشٍ ن  جيٌ وضمود ىمو

 ذذ ه  ذذي روح اًمْذذًب إوإ مذذن اًموتذذًب واًمذذ ي أومردنذذًه سمذذًًمقْي يمذذام أؾمذذةسثً 

ّٕنذذه ُي ثذذى سممّذذهًمٍ ا ًمذذه وسمًًمذذدين يمذذل ديذذن ومذذ ام سمق ذذٍ إسمذذواب شمذذداومي قمذذن اعمّذذ ا ٍ 

ًً اؾمذذتغث ثً قمذذن اًمصذذساٍ  يمذذام  ذذو واَذذح مذذن قمثًويث ذذً أنسذذٍ وًمةّذذٌْ نسّذذه أيطذذ

 إظمػمة من اًمسصل اخلًم -
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 قاىوٌ الطبيعة االىشاىية.

 ، ًً ًً يْذذدو ذًمذذذ ؾمذذو س ًً يتوًدذذموا ، وأطم ًنذذ ٓ ؿمذذذ أنثذذً يمةثذذً ؾمذذم ثً نًؾمذذ

 ًً ًً ضمذذدًا- وًموذذن يمذذ سام سمذذدا إمذذر، اقمتقذذد انثذذً نذذت ةم ؿمذذ ف وذم أطم ذذًا أظمذذرى منقم ذذ

اىمذذوآً يم ذذ هن  اًمتذذي يقوًموّنذذً- وم ذذم يقوًمذذوا امم آؿمذذ ً  سمذذًًم  إمه ذذٍ مذذن آدذذغً 

مذذًذا يوذذوا وىمذذي إمذذر قمة ذذذ ًمذذو قمًمةذذذ أي انّذذًا سمًعمشذذل؟، دقمذذه وؿمذذهنه، إنذذه ٓ 

اقمقثذذذي  يّذذذٌْ ًمذذذذ اي أذى! عمذذذًذا يثْغذذذي ًمذذذذ اا شمثذذذدومي ًمة ةذذذوس ىمْذذذل همذذذػمك؟

ضمذذذن ًا مذذذن سمرشمقًًمتذذذذ، ومهنذذذً اقمق تذذذذ ضمذذذن ًا مذذذن سمرشمقذذذًًمتي!،   ذذذً، ومهنذذذَ وقمذذذدت 

ؾمذذوا  يمذذًنوا مت ةمذذلم أو أم ذذلم،   ذذ ا! إا اًمثذذًس يقوًمذذوا اىمذذوآً يم ذذ ه يمذذل يذذو ،

 يمًْرًا او دغًرًا-

وًموذذذن مذذذً ي ث ثذذذي سم ذذذها  ذذذ ه إىمذذذواإ  ذذذو اا اًم ذذذو  اًمذذذ ي يقواذذذً ٓ 

ري اًم ذذو  أظمذذر ٓ يرَذذ ه وم ذذً ، سمذذل يثقةذذ  مذذن م  ذذًٍر ذي ثذذي ومقذذ  اا شمصذذ

ًمةّذذةوك يتوىمذذي مذذن أظمذذر أا ي ةذذم سمذذه- صمذذم إا اًم ذذو  أظمذذر نذذًدرًا ضمذذدًا مذذً 

ًً عم  ذذًر ًً  ذذًوإ اا يْذذلم أا مذذً يمذذًا يس ةذذه ٓ جي ذذٌن شمْذذ ك! سمذذل إنذذه ذم يمذذل طمذذلم شمقريْذذ

ًً، او إذا ظمًًمسذذذه ومة ذذذ ر ظمذذذًص- وم ذذذو يذذذنقمم أا ذم  ذذذ ه اعم  ثذذذٍ  هذذذًًمف اعم  ذذذًر طمقذذذ

ًً يطذذقر مذذن أطمتذذل اعمق ذذد أوًٓ امم اًمذذتوكم قمثذذه، أو اا إمذذور يمًنذذذَ  ًً ظمًدذذ ؾمذذْْ

ًً عمذذذً ُأقمقذذذي ضمذذذن ًا مذذذن اًمؼمشمقًًمذذذٍ، أو أمذذذراً  ًً  ذذذوإ دوا وومًئذذذه  خمتةسذذذٍ هًمذذذ ـمًرئذذذ

سموقمذذده، وذم اعق قذذٍ يْذذدو قمذذغم أيمشذذر شمذذرضم ح يمذذام ًمذذو يمذذًا ذم ذ ذذن يمذذ  مذذن اًمقذذروملم 

َ اا مذذً ؿمذذفىمذذًنوا مذذً، او ىمًقمذذدة انصذذًي او ؾمذذةوك ٓئذذ ، او مس ذذو  اظم ىمذذي، او 

شمّذذم ه، شمواومقذذً قمة ذذه وم ذذً - ومهذذً شمواومقذذً سمًًمس ذذل، وًمذذو يمذذًا همذذػم ذًمذذذ، ًمتقذذًشم  
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ري ًمةوةمذذذٍ، ذذم إموذذذًّنام أا يتوًدذذذام، سمذذذًعم ثى اًمْ ذذذيمذذذًًموطموش، إنذذذام ع يوذذذن 

ومًخلصذذً  م ثذذًه حمًوًمذذٍ إصمْذذًت اا اًم ذذو  أظمذذر قمذذغم ظمقذذه، وًمذذن يوذذوا ًمذذ ًمذ 

أي م ثذذى إٓ إذا يمثذذتام، أنذذَ و ذذو، قمذذغم شمواومذذ  مذذً سم ذذها مً  ذذٍ اًمصذذواب  واخلقذذه، 

ًً يمذذام ٓ يوذذوا أي م ثذذى ًمقوًمذذذ أا ٓقمذذٌ يمذذرة اًمقذذد  ىمذذد ارشموذذٌ ظمقذذه إٓ إذا  هًمذذ

 شمواضمد شمواوم  قمغم ىمواقمد ًم ٍْ يمرة اًمقد -

وىمذذذذد درج اًمثذذذذًس قمذذذذغم شمّذذذذم ٍ ذًمذذذذذ اًمقذذذذًنوا أو شمةذذذذذ اًمقًقمذذذذدة سم ذذذذها 

اًمصذذواب واخلقذذه )ىمذذًنوا اًمقْ  ذذٍ( أمذذً اًم ذذو  وم ثذذدمً نذذتوةم قمذذن ىمذذوانلم اًمقْ  ذذٍ 

 ومّذذذر ن ثذذي قمذذًدة أمذذورًا مشذذل ادًذسم ذذٍ أو اًموراصمذذٍ أو ىمذذًنوا اًمو م ذذً ، وًموذذن قمثذذدمً

نام ىمصذذذدوا ذم اعق قذذذٍ ىمذذذًنوا ىب واخلقذذذه )ىمذذذًنوا اًمقْ  ذذذٍ( ومذذذإىمذذذدموا اًمصذذذوا

اًمقْ  ذذذٍ ا نّذذذًن ٍ، ويمًنذذذَ اًمسوذذذرة أنذذذه يمذذذام يذذذتاوم ىمذذذًنوا ادًذسم ذذذٍ سم م ذذذي 

ًً ًمةموةذذذذو   إضمّذذذذً  واًمقذذذذوانلم اًمْ وًموضم ذذذذٍ سمًًموًئثذذذذًت اع ذذذذٍ وموذذذذ ًمذ هًمذذذذ

ًً ىمًنونذذذذه اخلذذذذًص مًقمذذذذدا  ذذذذ ا اًمسذذذذر  إؾمذذذذً  ن أا ادّذذذذم ٓ  اعمّذذذذمى إنّذذذذًن

ق ي أا هتذذذًر ظمطذذذوقمه ًمقذذذًنوا ادًذسم ذذذٍ أو ظمطذذذوقمه ًمذذذه، وًموذذذن ا نّذذذًا يّذذذت

 يّتق ي أا هتًر إمً اخلطوع ًمقًنوا اًمقْ  ٍ ا نًّن ٍ وإمً قمد  اخلطوع ًمه-

وذم وؾمذذ ثً اًمت ْذذػم قمذذن ذًمذذذ سمقريقذذٍ أظمذذرى، أا يمذذل إنّذذًا ذم يمذذل ع ذذٍ 

دًا ومقذذ  خمطذذي ذم يمذذل ع ذذٍ ًمْطذذ ٍ ىمذذوانلم خمتةسذذٍ، وًموذذن سمذذلم  ذذ ه اًمقذذوانلم واطمذذ

ًمذذه اعريذذٍ سمذذها ٓ هطذذي ًمذذه ، وممذذن طم ذذُ يمونذذه ضمّذذاًم  ذذو خمطذذي ًمة ًذسم ذذٍ وٓ 

يّذذتق ي أٓ هطذذي اذذً ن ومذذىا شمريمتذذه سمذذ  ؾمذذثد ذم ىمةذذٌ ااذذوا ، ٓ يوذذوا ًمذذه أي ظم ذذًر 

ًً  ذذو خمطذذي  ًً طم ذذ ًً- ومذذن طم ذذُ يمونذذه يمًئثذذ ذم أمذذر اًمّذذقوط، مشةذذه مشذذل اع ذذر هًمذذ
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ًً- ذًمذذذ أنذذه ًمقذذوانلم سم وًموضم ذذٍ ؿمذذتى ٓ يموثذذه أٓ ه طذذي اذذً مشةذذه مشذذل اع ذذواا هًمذذ

ٓ يّذذتق ي أا هذذًًمف شمةذذذ اًمقذذوانلم اًمتذذي يت ذذًرك وم  ذذً مذذي ؾمذذًئر إؿمذذ ً ، همذذػم أا 

ذذذذ اًمقذذذًنوا اًمذذذ ي ٓ يت ذذذًرك وم ذذذه مذذذي  ر قمذذذغم ـمْ  تذذذه ا نّذذذًن ٍذاًمقذذذًنوا اعمقتصذذذ

اع ذذذواا أو اًمثْذذذًت أو إؿمذذذ ً  همذذذػم اًم طذذذويٍ  ذذذو اًمقذذذًنوا اًمذذذ ي يّذذذتق ي قمذذذد 

 ًمه إذا أراد- اخلطوع

وىمذذذد ُدقمذذذي ذًمذذذذ اًمقذذذًنوا )ىمذذذًنوا اًمقْ  ذذذٍ( ٕا اًمثذذذًس إقمتقذذذدوا أا يمذذذل 

امذذذرئ ي رومذذذه سمًًمقْ  ذذذٍ وٓ داقمذذذي ًمت ة مذذذه إيذذذًه- و ذذذم ع يقصذذذدوا سمذذذًًمقْي أا ٓ 

ًً  ثذذً أو  ثذذًك ٓ ي ذذري ذًمذذذ اًمقذذًنوا، يمذذام دمذذد ىمةذذٍ مذذن  يموذذن أا دمذذد ومذذردًا همريْذذ

ن قمذذغم اًمتم  ذذن سمذذلم إعذذًا، وًموذذن اًمثذذًس مصذذًسملم سم مذذى إًمذذواا أو همذذػم ىمذذًدري

ًً اقمتقذذذدوا أا اًمسوذذذرة اًمْ ذذذذسمذذذًًمث ر امم ادذذذث  اًمْ ذذذ ريٍ سم ذذذها اًمّذذذةوك ذري قممومذذذ

اًم ئذذذ  سمدف ذذذٍ ًمذذذدى ادم ذذذي- وذم يق ثذذذي أّنذذذم يمذذذًنوا قمذذذغم طمذذذ - وًمذذذو ع يوونذذذوا، 

وم ثدئذذٍ  يمذذل مذذً ىمةثذذًه قمذذن اعذذرب قمذذديم اعم ثذذى- ومذذهي م ثذذى يوذذوا ًمةقذذوإ أا اًم ذذدو 

ًً يمذذام ن رومذذه قمذذغم ظمقذذه إٓ  ًً ي رومذذه اًمثذذًزيوا ضمو ريذذ إذا يمذذًا اًمصذذواب أمذذرًا طمق ق ذذ

ًً، ويمام يثْغي أا ي مةوا سمه؟  نان اًمؼميقًن لم هًم

وًمذذو ع شموذذن ًمذذدفم أدنذذى وموذذرة قمذذام ن ث ذذه ناذذن سمًًمصذذواب عمذذً يمثذذً نةذذوم م 

قمذذغم ؾمذذةويم م أيمشذذر مذذن ًمومثذذً اذذم قمذذغم ًمذذوا ؿمذذ ر م، مذذي أنثذذً رسمذذام اَذذقررنً 

 طمًإ - عماًرسمت م قمغم يمل

قمةمذذي أا سم ذذا اًمثذذًس يقوًمذذوا أا وموذذرة اًمقْ  ذذٍ أو اًمّذذةوك اًم ئذذ ،  وذم

ر، ًم ّذذذذَ ؾمذذذذة مٍ - وذًمذذذذذ ٕا اعطذذذذًرات ذشمةذذذذذ اعم روومذذذذٍ قمثذذذذد مج ذذذذي اًمْ ذذذذ
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 اعموتةسٍ واًم صور اعموتةسٍ يمًنَ ًمدفً ن م أظم ىم ٍ خمتةسٍ -

وًموذذذن ذًمذذذذ همذذذػم دذذذا ح- ومةقًعمذذذً وضمذذذدت إظمت ومذذذًت سمذذذلم أظم ىم ذذذًت 

ً ع شمْةذذذ  طمذذذد ا ظمذذذت ي اًموذذذكم ىمذذذ - ومذذذًذا شموةذذذف امذذذرؤ م ذذذقٍ ر، وًموث ذذذذاًمْ ذذذ

ريلم واًمْذذذذًسمة لم ذاعمقًرنذذذذٍ سمذذذذلم اًمت ذذذذًًم م إظم ىم ذذذذٍ مذذذذشً  قمثذذذذد ىمذذذذدامى اعمصذذذذ

ًً  ذذو  وااثدوؾمذذ لم واًمصذذ ث لم واًم ونذذًن لم واًمرومذذًن لم، ومذذىا يمذذل مذذً يّذذتوىمسه طمقذذ

ذم  يم س ذذٍ م ذذً ٍ شمةذذم إظمذذ   سم طذذ ً ًمذذْ ا وٕظم ىم ًشمثذذً ناذذن- وىمذذد أ ت

امم  The  abolition  Man))مةاذذ  يمتذذًب آظمذذر قمثوانذذه )أسمقذذًإ ا نّذذًا( 

مجةذذٍ مذذن اًمْ ثذذًت اعمويمذذدة اذذ ا اًمواىمذذي إٓ أنثذذي  ثذذً أيمتسذذي سمذذها أـمةذذٌ مذذن اًمقذذًرئ 

ًً ن   اًمتسوػم سمام ىمد ي ث ه ن ً  أظم ىمي خمتةف يمة 

  وموذذر ذم سمةذذد يمتذذدح وم ذذه اًمثذذًس ًمسذذرار م مذذن ؾمذذًطمٍ اعم ريمذذٍ، أو ي ذذ ر اعمذذر

 ذذه سمذذًًمسور واخلذذ    خل ًنتذذه مج ذذي اًمذذ ين قمذذًمةوه أًمقذذف م ًمةذذٍ- وًمذذذ يمذذ ًمذ أا وم

شمسوذذر ذم سمةذذد يوذذوا وم ذذه طمًدذذل اصمثذذلم مذذي اصمثذذلم :ّذذٍ - ومقذذد اظمتةذذف اًمثذذًس ذم 

 أا شم ًمة م م ًمةٍ همػم أنًن ٍ اديد من يثْغي 

قمًئةتذذذذذ اخلًدذذذذٍ أو إظموانذذذذذ أو اعمواـمثذذذذوا أو اًمثذذذذًس ذم مذذذذً هذذذذ  يمذذذذم 

تذذنوج اًمرضمذذل واطمذذدة أو أيمشذذر - همذذػم أّنذذم شمواومقذذوا دائذذاًم قمذذغم أنذذه زوضمذذٍ يثْغذذي أا ي

 ٓ يثْغي ًمةمر  أا  وز أيٍ امرأة ضم سمه إًم  ً  واه-

ًً يقذذوإ أنذذه  ًً  ذذو  ذذ ا ن يمةذذام وضمذذدت انّذذًن همذذػم أا إمذذر اًم ومذذَ ًمةث ذذر طمقذذ

ٓ يذذومن سمصذذواب وظمقذذه طمق قذذلم ومّذذت د ذًمذذذ ا نّذذًا نسّذذه يؽماضمذذي قمذذن  ذذ ا 

د يذذثقا وقمذذده ًمذذذ، وًموذذن إذا طمًوًمذذَ نقذذا وقمذذٍد وقمدشمذذه سم ذذد  ث  ذذٍ - وم ذذو ىمذذ
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ىمْذذل أا يتذذًح ًمذذذ  "ًمذذ    ذذ ا مذذن اًم ذذدإ وآنصذذًي!"سمذذه ومىنذذه ؾم ت ذذوى ىمذذًئً ن 

ىمذذذوإ يمةمذذذٍ واطمذذذدة - وىمذذذد يقذذذوإ أ ذذذل سمةذذذد إا اعم ً ذذذدات ٓ ُتذذذم، إنذذذام ٓ شموذذذًد 

ي دىم قتذذذًا طمتذذذى يسّذذذدوا دقمذذذوا م وطمذذذديش م سمقذذذوام إا اعم ً ذذذدة اًمتذذذي ذهطذذذ

 ً م ً دة همػم قمًدًمٍ -يريدوا نقط 

وًموذذذن إذا يمًنذذذَ اعم ً ذذذدات ٓ ُتذذذم، وإذا ع يوذذذن مذذذن ت  مشذذذل اًمصذذذواب 

 واخلقه، وسم ًْرة أظمرىن 

اذا يمذذذًا ىمذذذًنوا اًمقْ  ذذذٍ همذذذػم موضمذذذود، ومذذذام  ذذذو اًمسذذذر  سمذذذلم م ً ذذذدة قمًدًمذذذٍ 

وأظمذذرى همذذػم قمًدًمذذٍ؟ أع يو ذذسوا طمق قذذٍ أمذذر م ويو ذذسوا أّنذذم م ذذام ىمذذًًموا وم ذذم 

ًً؟ي روموا ىمًنوا اًمقْ    ٍ، مشة م مشل همػم م هًم

يْذذدو أنثذذً مرهممذذوا قمذذغم ا يذذاما سموضمذذود م  ذذًر طمق قذذي ًمةصذذواب واخلقذذه - 

ًً يمذذذام يغةذذذ  سم طذذذ م ذم طمّذذذًب  ًً خمقفذذذلم سم ذذذهّنام هًمذذذ وىمذذذد يوذذذوا اًمثذذذًس أطم ًنذذذ

 ادمي، همػم أّنام ًم ًّ  رد مّهًمٍ ذو  ورأي، مشة ام مشل ضمدوإ اًمِب -

ٍ، أنتقذذل امم اًمثققذذٍ اًمتًًم ذذٍ، و ذذي  ذذ ه ن وإا يمثذذً ىمذذد إشمسقثذذً قمذذغم  ذذ ه اًمثققذذ

ًً سمقذذًنوا اًمقْ  ذذٍ - ومذذىذا يمذذًا سم ذذثوم أيذذٍ اؾمذذتشثً ات، ومذذىنثي  ًمذذ   أطمذذد مثذذً ي مذذل طمقذذ

أقمتذذذ ر إًمذذذ  م- وظمذذذػم اذذذم أا يقذذذرأوا اي يمتذذذًب آظمذذذر، ٕا أي ت  رذذذً ؾمذذذهىموًمه ٓ 

 نمج  ًً  اًم ًديٍ، أي امم اًمًْىملم ي ث  م - وم ً أنً أا أشموضمه امم اًموًئثًت اًمْنميٍ

أرضمذذذو أا ٓ شمّذذذ فوا وم ذذذم مذذذً ؾمذذذهىموًمه أنثذذذي ًمّذذذَ أقمذذذىل ، وي ذذذ د أنثذذذي ٓ 

أشم ذذً ر سموذذوه أومطذذل مذذن أي ؿمذذو  همذذػمي ومهنذذً إنذذام أطمذذًوإ ًمسذذَ ن ذذريمم امم 
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طمق قذذٍ واىم ذذٍ و ذذي أصمثذذً   ذذ ه اًمّذذثٍ أو  ذذ ا اًم ذذ ر أو قمذذغم إرضمذذح  ذذ ا اًم ذذو  ىمذذد 

ن همػمنذذً - ورسمذذام يتذذوومر أظمسقثذذً ناذذن أنسّذذثً ذم رًرؾمذذٍ نذذوع اًمّذذةوك اًمذذ ي نقةْذذه مذذ

ًمذذديثً يمذذل نذذوع مذذن إقمذذ ار- ومسذذي شمةذذذ اعمذذرة اًمتذذي ىمّذذوت  ذذً قمذذغم أوٓدك يمثذذَ 

مر قذذذٍ ومث وذذذٍ وشمةذذذذ اًم مة ذذذٍ ؿمذذذْه اعم ذذذْو ٍ اًمتذذذي أضمريت ذذذً ذم  ذذذًإ اًم مذذذل 

واعمذذًإ، شمةذذذ اًمتذذي يمذذدت شمثّذذً ً ،طمصذذةَ طمذذلم يمثذذَ ذم َذذًئقٍ مًًم ذذٍ ظمًنقذذٍ- 

وثذذذ ع شمس ةذذه ىمذذ ، مًيمثذذَ ًمت ذذد سمذذه ومذذً وقمذذدت سمذذها شمس ةذذه ًمة  ذذوز اًمسذذ ه وًم

ًً - أمذذً شمصذذ ًً ًمذذو قمةمذذَ يمذذم ؾمذذ ووا ان ذذغًًمذ ر  ْذذ رومذ مذذي زوضمتذذذ )او ذىمق ذذ

شمٍمذذومذ مذذي زوضمذذذ( أو أظمتذذذ )أو أظم ذذذ( ومذذام يمثذذَ ٕقم ذذٌ مثذذي ًمذذو قمةمذذَ 

يذذً شمذذرى ؟ أًمذذ   أي درضمذذٍ مذذن آؾمذذتسناز ىمذذد يْةغذذوا، وقمذذغم يمذذل طمذذًإ، مذذن أنذذً 

 ًً امم اًمذذذتام  ذم مراقمذذذًة ىمذذذًنوا اًمقْ  ذذذٍ -  ؟ أقمثذذذي أنثذذذي ٓ أن ذذذحمذذذشكم مذذذشةوم هًمذذذ

وطمًعمذذً يقذذوإ زم أطمذذد إنثذذي ٓ أراقم ذذه ، جيذذوإ ذم ذ ثذذي ظمذذ   مذذن إقمذذ ار سمقذذوإ 

ًً ًمذذذ   قمذذذن يموّنذذذً أقمذذذ ارًا ضم ذذذدة، سمذذذل سم ذذذَ اًمقصذذذ د أّنذذذً  ذراع ! واًمّذذذواإ طمًًم ذذذ

آظمذذر قمذذغم مذذدى اًم مذذ  اًمذذ ي شمذذومن سمذذه شمذذومن سمقذذًنوا اًمقْ  ذذٍ أطمْْثذذً ذًمذذذ  اسمر ذذً

ذا ع نوذذن نذذومن سمًًمّذذةوك اًم ئذذ ، ومةذذامذا ّنذذتم يمشذذػمًا سمتقذذديم إقمذذ ار أ  يمر ثذذًه- ومذذى

قمذذن ؾمذذو  شمٍمذذومثً ؟ إنذذام اعذذ  انثذذً نذذومن سمًٓؾمذذتقًمٍ يمشذذػمًا، وناذذ  طموذذم اًمقذذًنوا 

 ًً يةذذح قمة ثذذً يمشذذػمًا، طمتذذى ٓ نق ذذ  مواضم ذذٍ طمق قذذٍ يمونثذذً خمذذًًمسلم ًمذذه، ومثاذذًوإ شمًًم ذذ

ثذذً مذذن أضمذذل ؾمذذةويمثً اًمّذذ ئ وطمذذده ازاطمذذٍ اعمّذذووًم ٍ سم  ذذدًا قمثذذً، ومذذهنتم شم طم ذذوا أن

نقذذد  شمةذذذ اًمتسّذذػمات يمة ذذً- وـمْ ثذذً اًمّذذ ئ ومقذذ   ذذو مذذً نّذذوهمه ونذذؼمره سموونثذذً 

 مت ْلم أو ىمةقلم أو ضمًئ لم، أمً ـمْ ثً اعّن ومثق ه ٕنسّثً -
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 ٍانه إذًا اليكطتني اللتني أزدت تأنيدٍنا : 

اًمسوذذذرة  ريٍ ذم أناذذذً  إرض يمة ذذذً شمةذذذذذإومم ن أّا ًمذذذدى اًموًئثذذذًت اًمْ ذذذ

ًً ذاًمسريذذذذدة سمذذذذها قمةذذذذ  م أا يتصذذذذ روموا سمقريقذذذذٍ م  ثذذذذٍ، وًمذذذذ   ذم وؾمذذذذ  م طمقذذذذ

 اًمتوة  من   ه اًمسورة-

ن أّنذذذم سمًعق قذذذٍ ٓ يتٍمذذذوموا سمتةذذذذ اًمقريقذذذٍ، وم ذذذم ي رومذذذوا ىمذذذًنوا ٍواًمشًن ذذذ

اًمقْ  ذذذٍ وهًًمسونذذذه،  ًشمذذذًا اعق قتذذذًا مهذذذً أؾمذذذًس يمذذذل شمسوذذذػم ضمذذذكم واَذذذح ذم 

 -أنسّثً وذم اًم ًع اًم ي ن  ا وم ه 
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 بضعة اعرتاضات .

مًدامذذذَ شمةذذذذ اعق قتذذذًا مهذذذً إؾمذذذًس ، وموذذذػم زم أا أه ذذذل ىمةذذذ ً  ًمؽمؾمذذذ   

 ذذ ا إؾمذذًس ىمْذذل متًسم ذذٍ اعموَذذوع- ومذذىا سم ذذا اًمرؾمذذًئل اًمتذذي شمةق ت ذذً شمْذذلم أا 

و ريٍ  ذذ ا، أذقمذذددًا يمْذذػمًا مذذن اًمثذذًس يّتصذذ ْوا وم ذذم مً  ذذٍ ىمذذًنوا اًمقْ  ذذٍ اًمْ ذذ

-ًً  اًمقًنوا اخلة ، أو ىمًنوا اًمّةوك اًم ئ ، وم اًم دا ا

أًمذذ   مذذً شمذذدقموه اًمقذذًنوا اخلةقذذي  ذذو "ذذذ مذذشً ، يمتذذٌ سم طذذ م إزم ىمذذًئةلمن 

اًمغريذذنة اًمتذذي شمذذدقمونً ًم نوذذراط ذم مجًقمذذٍ مذذً ؟ أَو ع شمتقذذور همرينشمثذذً  ذذ ه يمغػم ذذً 

ًً ؟  -"من همرائننً إظمرى هًم

ريذذذنة إضمتامقم ذذذٍ، وًموث ذذذً ًم ّذذذَ مذذذً إّنثذذذي ٓ أنوذذذر أنذذذه ىمذذذد شموذذذوا ًمذذذديثً هم

أىمصذذده سمًًمقذذًنوا اخلةقذذي  ذذو اًمغريذذنة اًمتذذي شمذذدقمونً ًم نوذذراط ذم مجًقمذذٍ مذذً ومذذثان 

ًً ن ذذذري اًم ذذذ ور سماسذذذن اًمغريذذذنة ن حمْذذذٍ إ ، أو اًمغريذذذنة ادثّذذذ ٍ، أو همريذذذنة  مج  ذذذ

ـمةذذٌ اًمق ذذً ، ومم ثذذى ذًمذذذ أنثذذً ن ذذ ر سمرهمْذذٍ أو م ذذل ؿمذذديدين ًمةتٍمذذي سمقريقذذٍ 

ًً سمذذذ ًمذ اًمثذذذوع مذذذن اًمرهمْذذذٍ ذم م  ثذذذٍ، وسمذذذًًمقْي  ًً ؿمذذذ ورًا ىمويذذذ أنثذذذً ن ذذذ ر أطم ًنذذذ

مّذذذًقمدة ؿمذذذو  آظمذذذر ومذذذً مذذذن ؿمذذذذ ذم أا شمةذذذذ اًمرهمْذذذٍ نًؿمذذذفٍ مذذذن اًمغريذذذنة 

ا ضمتامقم ذذذٍ، همذذذػم أا اًم ذذذ ور سمرهمْذذذٍ ذم اعمّذذذًقمدة هتةذذذف قمذذذن اًم ذذذ ور سموضمذذذوب 

اعمّذذذًقمدة، ؾمذذذوا  أردت ا  ع شمذذذرد- أومذذذؽمض أنذذذذ ؾمذذذم َ اؾمذذذتغًصمٍ مذذذن إنّذذذًٍا ذم 

 اعماتمل أا شم  ر سمرهمْتلمن ظمقر، وممن 

إطمذذذذدامهً اًمرهمْذذذذٍ ذم اعمّذذذذًقمدة )سمذذذذداومي اًمغريذذذذنة ا ضمتامقم ذذذذٍ(، وإظمذذذذرى 

رهمْذذذٍ ذم ا سمت ذذذًد قمذذذن اخلقذذذر )سمذذذداومي همريذذذنة رًيذذذٍ اًمذذذ ات( إٓ انذذذذ ؾمذذذت د ذم 
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ًً يقذذوإ ًمذذذ  ًً صمًًمشذذ قمة ذذذ شمةْ ذذٍ اًمرهمْذذٍ إا داظمةذذذ ومطذذً  قمذذن  ذذ ين اعذذًومنين، ؿمذذ ف

ي  اًمذذ ي  وذذم سمذذلم همريذذنشملم ذ اًمت ذذرب، وم ذذ ا اًم ذذذم اعمّذذًقمدة وشمثا ذذٍ اًمرهمْذذٍ ذم

ًً مذذث ام، وذم  واًمذذ ي يقذذرر أفذذام جيذذٌ أا ي ذذ ي، ٓ يموذذن  ذذو ذاشمذذه أا يوذذوا أيذذ

ًً اا شمقذذوإ إا ورىمذذٍ اًمةاذذن اًمتذذي شمقذذوإ ًمذذذ ذم ع ذذٍ حمذذددة أا شم ذذني  وؾمذذ ذ ايطذذ

نغمذذذٍ م  ثذذذٍ قمذذذغم اًمْ ذذذًنو دوا همػم ذذذً  ذذذي نسّذذذ ً اطمذذذدى اًمذذذثغامت قمذذذغم ًموطمذذذٍ 

ومًًمقذذًنوا اخلةقذذي يقذذوإ ًمثذذً أي نغذذم ن ذذني، أمذذً همرائننذذً ومذذ  شم ذذدو يموّنذذً اعمسذذًشم ح، 

 اعمسًشم ح-

و ذذًك ـمريقذذٍ أظمذذرى ًمةتذذ قن سمذذها اخلةقذذي ًمذذ    ذذرد واطمذذدة مذذن همرائننذذً، 

اذا شمطذذذذذًرسمَ همرينشمذذذذذًا، وع يوذذذذذن ذم ذ ذذذذذن اعموةذذذذذو  اي ت  ؾمذذذذذوى  ذذذذذًشملم 

وًموذذن ذم شمةذذذ اًمغريذذنشملم ومْذذدفي أا اًمغريذذنة إىمذذوى سمذذلم ا صمثذذلم جيذذٌ أا شمّذذود، 

ًً ًمةقذذًنوا اخلةقذذي يْذذدو قمذذًدة أنذذه يمذذكم قمة ثذذً  اًمةا ذذًت اًمتذذي وم  ذذً نوذذوا أيمشذذر وقم ذذ

مّذذًيرة أَذذ ف اعذذًومنين وممذذن أنذذذ شمرهمذذٌ ذم اًمّذذ مٍ أيمشذذر سموشذذػم مذذن اًمرهمْذذٍ ذم 

مّذذًقمدة مذذن يوذذًد يغذذر ، إٓ أا اًمقذذًنوا اخلةقذذي يقذذوإ ًمذذذ إا قمة ذذذ أا شمّذذًقمده 

ًً مذذ ً يقذذوإ ًمثذذً أا ناذذًوإ ضم ذذل اعذذًومن اًمصذذا ح رهمذذم ذًمذذذ- ومذذن اعمويمذذد أنذذه همًًمْذذ

ًً مذذً ن ذذ ر سمذذها مذذن واضمْثذذً طمسذذىل  أىمذذوى رذذً  ذذو قمة ذذه سمقْ  ذذٍ اعذذًإ! أقمثذذي أنثذذً همًًمْذذ

اًمغريذذنة آضمتامقم ذذٍ سمىيقذذًظ    شمثذذً وطمذذُ إؿمذذسًىمثً ومذذً امم ذًمذذذ، سما ذذُ يوذذوا 

ًمذذديثً وىمذذود يمذذًٍي ًمةق ذذً  سمذذًٕمر اًمصذذًئٌ - وًموذذن مذذن اًمواَذذح أنثذذً ٓ نتٍمذذي 

 اًمغرينة طملم نصمم أا ن  ل همرينة مً أىموى رً  ي وم ً -سمداومي 

ٓ ي  اًمذذذ ي يقذذذوإ ًمذذذذ ن إا همرينشمذذذذ ا ضمتامقم ذذذٍ ذم ؾمذذذًْت ومًيق  ذذذً ذومًًم ذذذ



 

265 

ي  اًمذذ ي يقذذوإ ًمذذذ ذأا يوذذوا  ذذو سم  ثذذه اًمغريذذنة آضمتامقم ذذٍ، يمذذام إا اًم ذذ يموذذن

 -يمون أا يووا  و نسّه ذًمذ اًمثغم أي نغم ذم اًمْ ًنو جيٌ أا ي ني أقمغم ٓ

إًم ذذذذ ـمريقذذذٍ صمًًمشذذذٍ  دراك إمذذذر، ًمذذذو يمذذذًا اًمقذذذًنوا اخلةقذذذي واطمذذذدة مذذذن و

همرائننذذً، ًموذذًا يثْغذذي ًمثذذً أا نوذذوا ىمذذًدرين قمذذغم ا ؿمذذًرة امم طمذذًومن مذذً ذم داظمةثذذً 

متثذذًهماًم يمذذل طمذذلم مذذي ىمًقمذذدة اًمّذذةوك  "اًمصذذواب"أو  "اخلذذػم"يْقذذى دائذذاًم مذذً نذذدقموه 

نذذذً واطمذذذدة ٓ يموذذذن اًمّذذذوي، وًموثثذذذً همذذذػم ىمذذذًدرين قمذذذغم ذًمذذذذ، ومةذذذ   سمذذذلم همرائن

ًً أا  ًً أا يقةذذٌ مثذذً ىمم  ذذً، وٓ واطمذذدة ٓ يموذذن ًمذذه أطم ًنذذ ًمةقذذًنوا اخلةقذذي أطم ًنذذ

ًً مذذن طمواومننذذً يمماْذذٍ إ   يقةذذٌ مثذذً شمث ذذ ق ً، وإّنذذً ًمغةقذذٍ أا ن تقذذد أا سم طذذ

ًً مث ذذً يمغريذذنة ادذذث  أو اًمذذدومًع قمذذن اًمذذثس   أو طمذذٌ اًمذذوـمن مذذشً  دذذًعٍ، وسم طذذ

عمثًؾمذذًْت اًمتذذي يثْغذذي وم  ذذً يمذذْح همريذذنة اًمذذدومًع أو ؾمذذ فٍ، وموذذل مذذً شم ث ذذه  ذذو أا ا

اًمقتذذذًإ، أو اًمغريذذذنة ادثّذذذ ٍ،  ذذذي سمذذذًٕطمرى أيمشذذذر شمذذذواشمرًا وشموذذذرارًا مذذذن شمةذذذذ 

 ًً اعمثًؾمذذذًْت اًمداقم ذذذٍ امم يمذذذْح حمْذذذٍ إ  أو طمذذذٌ اًمذذذوـمن، همذذذػم أا  ثذذذًك أوَذذذًقم

ي ومذذن واضمذذٌ ذيوذذوا وم  ذذً مذذن واضمذذٌ اًمرضمذذل اعمتذذنوج أا يث ذذ  طمذذًومنه ادثّذذ

ث ذذ  همرينشمذذه اًمقتًًم ذذٍ، و ثذذًك مثًؾمذذًْت وم  ذذً يثْغذذي يمذذْح مجذذًح حمْذذٍ ادثذذدي أا ي

إ  ٕوٓد ذذذذً، أو حمْذذذذٍ ا نّذذذذًا ًموـمثذذذذه، وإٓ أدشمذذذذً امم ا ضماذذذذًي سماذذذذ  أوٓد 

ري، ًمذذذ    ثذذذًك طمذذذواومن دذذذًعٍ أو ؾمذذذ فٍ ذأظمذذذرين أو أوـمذذذًّنم، ومْذذذًعم ثى اعصذذذ

اًمذذثغامت  نوقمذذًا مذذن  ثذذًك سمصذذورة صمًسمتذذٍ، وًمثسوذذر مذذرة أظمذذرى ذم اًمْ ذذًنو، ومةذذ  

سمذذل إا يمذذل نغمذذٍ سممسرد ذذً شموذذوا دذذًئٍْ مذذرة وظمًـمفذذٍ مذذرة  "ؾمذذ فٍ"و  "دذذًعٍ"

أظمذذذرى، وًمذذذ   اًمقذذذًنوا اخلةقذذذي همريذذذنة واطمذذذدة أو  موقمذذذٍ همرائذذذن سمذذذل  ذذذو ت  
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ًً مذذن اًمذذثغم )اًمذذثغم اًمذذ ي نذذدقموه اخلذذػم أو اًمّذذةوك اًمّذذة م( سمواؾمذذ قٍ يوضمذذد نوقمذذ

ًً دا اًً   -شموضم ه اًمغرائن شموضم  

ٍ ذات نتذذًئِ قممة ذذٍ قم  مذذٍ، ومذذهظمقر ت  ىمذذد نس ةذذه وقمذذغم وموذذرة  ذذ ه اًمثققذذ

 ذذو أا شمهظمذذ  أي طمذذًومن مذذن طمذذواومن ـمْ  تذذذ اخلًدذذٍ وشمق مذذه قمذذغم أنذذه إمذذر اًمذذ ي 

يثْغذذي أا  طذذي ًمذذه وشمتْ ذذه م ذذام يمذذًا اًمذذشمن، ومةذذ   سمذذلم همرائننذذً أيذذٍ همريذذنة واطمذذدة 

ًمذذذن ا ةثذذذً ؿمذذذ ًـملم اذا نصذذذْثً ً قمذذذغم أّنذذذً مرؿمذذذدشمثً اعمقةقذذذٍ، وًم ةذذذذ اّذذذٌ أا 

ا نّذذًن ٍ مذذهموا قمذذغم وضمذذه اًم مذذو  همذذػم أنذذه ًمذذ   يمذذ ًمذ ومذذىذا أؾمذذققَ  طمذذٌ

ًً ًمإلشمسًىم ذذذًت ومذذذنورًا ًمةْ ًنذذذًت  اًم ذذذدإ وا نصذذذًي، ومّذذذتةسي نسّذذذذ طمذذذتاًم نًىمطذذذ

ًً وهمًدرًا- ًً ىمًؾم  ًً سمً نًّن ٍ(( وشمصػم ذم ّنًيٍ اعمقًي إنًّن  ذم اعماًيمامت ))طمْ

نوا اخلةقذذي  ذذرد أًمذذ   مذذً شمذذدقموه اًمقذذً"ذذذ وىمذذد يمتذذٌ إزم آظمذذروا يقوًمذذوا ن 

ًً نوتّذذْه مذذن ـمريذذ  اًمؽمسم ذذ ومذذهفمن أا  ً ثذذً ؾمذذو  وم ذذم، إذ  "؟ٍقمذذري إضمتامقمذذي، ؿمذذ ف

أا أوًمفذذذ اًمذذ ين يقرطمذذوا  ذذ ا اًمّذذواإ يّذذةموا سمدا ذذٍ ذم اًم ذذًدة سمهنذذه إذا شم ةمثذذً 

ري، إٓ ذأمذذرًا مذذن أ ةثذذً وم ةم ثذذً ومذذ  سمذذد أا يوذذوا ذًمذذذ إمذذر  ذذرد إظمذذؽماع سم ذذ

ًً، وم م  ثذذذً شم ةمثذذذً ضمذذذدوإ اًمطذذذأا اًمواىمذذذي اعذذذًإ  ذذذو ظمذذذ ي  ذذذ  رب ذم ذا ـمْ ذذذ

ٓ اعمذذدارس، واًموًمذذذد اًمذذذ ي ن ذذذه ذم ضمنيذذذرة مقسذذذرة ًمذذذن ي رومذذذه، وًموذذذن اعمويمذذذد أنذذذه 

ر ذري، ت  ادذذقث ه اًمْ ذذذقمذذغم ذًمذذذ أا ضمذذدوإ اًمِذذب  ذذرد قمذذري سم ذذ يؽمشمذذٌ

ًً قمذذغم أنثذذً  ًً ًمذذو ؿمذذًؤوا! ومهنذذً أواومذذ  هًمذذ ٕنسّذذ م ويمذذًا يموذذن أا جي ةذذوه خمتةسذذ

ين واعم ةمذذذلم، وإدذذذدىمً  واًموتذذذٌ، دًمّذذذةوك اًمّذذذوي مذذذن اًمواًمذذذنذذذت ةم ىمواقمذذذد ا

مذذشةام نذذت ةم أي أمذذر آظمذذر، وًموذذن سم ذذا إمذذور اًمتذذي نت ةم ذذً  ذذي  ذذرد اقمذذراي أو 
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ادذذق طمًت يمذذًا يموذذن أا شموذذوا خمتةسذذٍ )وموشذذػموا مذذشً  يت ةمذذوا اًمتذذنا  اد ذذٍ 

ًً أا شموذذوا اًمقًقمذذدة اًمتذذنا  اد ذذٍ ا ًم ٌذذى اًم مثذذى مذذن اًمقريذذ ، وًموذذن يموذذن أيطذذ

يمذذذذام ذم سم ذذذذا اًمْةذذذذداا( ذم طمذذذذلم أا سم ذذذذا إمذذذذور إظمذذذذرى اًمتذذذذي نت ةم ذذذذً 

يمًعّذذًب أو اًمريًَذذ ًت،  ذذي طمقذذًئ ، إنذذام اعمّذذهًمٍ  ذذين امم أي ومفذذٍ يثتمذذي ىمذذًنوا 

 اًمقْ  ٍ آنًّن ٍ؟

ًمذذديثً ؾمذذًْْا ًمةقذذوإ إنذذه يثتمذذي امم اًمسفذذٍ اًمتذذي شمثتمذذي اًم  ذذً اًمريًَذذ ًت، أنذذام 

صذذذل إوإ، وم ذذذو وضمذذذود اظمت ومذذذًت سمذذذلم اعمسذذذً  م أوإ اًمّذذذْْلم، يمذذذام ىمةذذذَ ذم اًمس

إظم ىم ذذٍ ذم زمذذًا مذذً وسمةذذد مذذً وشمةذذذ اًمتذذي ذم زمذذًا وسمةذذد آظمذذرين، إنذذام اًمسذذوار  

ًمذذذ   يمْذذذػمة سمًعق قذذذٍ )أو قمذذذغم إىمذذذل ًم ّذذذَ يمْذذذػمة يمذذذام يتصذذذور م  ذذذم اًمثذذذًس( 

ًً، ذم طمذذذلم أا إقمذذذراي او  ًً سم ث ذذذً مج  ذذذ ويموثذذذذ أا ه ذذذن اًمقذذذًنوا قم ثذذذه ؾمذذذًري

طمًت اعم ذذردة يمقذذًنوا اًمّذذػم ودذذثف اًمش ذذًب اًمتذذي يةّْذذ ً اًمثذذًس، ىمذذد آدذذق 

 تةذذذف امم أي طمذذذذد، وأمذذذذً اًمّذذذٌْ اًمشذذذذًه، وم ذذذذو  ذذذ ا ن قمثذذذذدمً شمسوذذذذر ذم  ذذذذ ه 

آظمت ومذذذًت سمذذذلم أظم ىم ذذذًت ؿمذذذ ٌ وأظم ىم ذذذًت ؿمذذذ ٌ آظمذذذر، وم ذذذل اّذذذٌ أا 

ظمذذر؟ أو ع يوذذن ه أومطذذل أو أؾمذذوأ مذذن أظم ىم ذذًت ؿمذذ ٌ آأظم ىم ذذًت ؿمذذ ٌ سم  ثذذ

ًً طمصذذوإ اي شمذذرٍ  ظمةقذذي، مذذن اًمتغ ذذػما ًً ؟ إا يمذذًا ومذذ  يموذذن قمثدئذذٍ  ـمْ ذذ ت اّذذ ث

ومذذًًمؽمىمي ٓ ي ثذذي  ذذرد اًمتغ ذذػم، سمذذل اًمتغ ذذػم ناذذو إومطذذل، وًمذذو ع شموذذن  موقمذذٍ 

مذذذن اعمسذذذً  م اخلةق ذذذٍ أدذذذح أو أطمّذذذن مذذذن أيذذذٍ  موقمذذذٍ ؾمذذذوا ً مذذذً يمذذذًا م ثذذذى 

ّذذ ا ٍ ًمتسطذذ ل أظم ىم ذذًت اًمتمذذدا قمذذغم أظم ىم ذذًت اًمتذذوطما، أو إظم ىم ذذًت اعم

ًً نذذذذومن أا سم ذذذذا  ًً أنثذذذذً مج  ذذذذ قمذذذذغم إظم ىم ذذذذًت اًمثًزيذذذذٍ، وذم اعق قذذذذٍ ـمْ ذذذذ
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ًً أا سم ذذا إؿمذذوًص اًمذذ ين  إظم ىم ذذًت أومطذذل مذذن همػم ذذً، وناذذن ن تقذذد طمقذذ

ر م يمذذًنوا مذذً يموذذن أا نذذدقموه مصذذةالم ذطمذذًوًموا شمغ ذذػم اعمسذذً  م اخلةق ذذٍ ذم قمصذذ

ًً وم مذذوا اًمث ذذً  اخلةقذذي سم ذذول أومطذذل رذذ ً وم مذذه م ذذً و م، أو روادًا، أؿموًدذذ

طمّذذن ضمذذدًا إذًا، وماًعمذذً شمقذذوإ أا  موقمذذذٍ مذذن اعمسذذً  م اخلةق ذذٍ يموذذن أا شموذذذوا 

ًً يمةتذذذ  ام عم  ذذذًٍر مذذذً، وىمذذذًئً  اا  أومطذذذل مذذذن إظمذذذرى، شموذذذوا ذم اًمواىمذذذي خمطذذذ 

إطمذذدامهً شمواومذذ  ذًمذذذ اعم  ذذًر قمذذغم ناذذو أىمذذرب رذذً شمواومقذذه إظمذذرى، همذذػم أا اعم  ذذًر 

تةذذف قمذذن يمةتذذً اعم مذذوقمتلم، ومهنذذَ إنذذام شمقذذًرا اًمذذ ي سمذذه يقذذًس ؿمذذ فًا  ذذو ت  خم

اعم مذذوقمتلم يمةتذذ  ام ذم اًمواىمذذي سمث ذذً  ظمةقذذي طمق قذذي مقذذرًا سمذذها  ثًًمذذذ مذذً دذذواب 

ًً مذذن مسذذً  م اًمثذذًس أىمذذرب  طمق قذذي سمٍمذذي اًمث ذذر قمذذام ي تقذذده اًمثذذًس، وأا سم طذذ

مذذذن ؾمذذذوا ً امم ذًمذذذذ اًمصذذذواب اعق قذذذي، أو ًمث ذذذؼم قمذذذن ذًمذذذذ  ذذذ ه اًمقريقذذذٍ ن إذا 

 ًً أا شموذذذوا مسً  مذذذذ اخلةق ذذذٍ أدذذذح، ومسذذذً  م اًمثذذذًزيلم أىمذذذل دذذذاٍ، يمذذذًا روثذذذ

وم سمذذد مذذن وضمذذود ت  مذذً، طمتذذى شمقذذًرا دذذات ام سمذذه، ومًًمّذذٌْ اًمذذ ي مذذن أضمةذذه 

يموذذن أا شموذذوا ومورشمذذذ قمذذن ن ويذذورك أدذذح أو اىمذذل دذذاٍ مذذن وموذذريت قمث ذذً إنذذام 

ًً، وإذا   ذذو وضمذذود ن ويذذورك ذم موذذًا وم ذذكم، ىمًئمذذٍ سمم ذذنإ قمذذام يسوذذر وم ذذه يم نذذً هًمذذ

يمذذًا مذذً ي ث ذذه يم نذذً طمذذلم يقذذوإ ))ن ويذذورك((  ذذرد )) ذذرد اعمديثذذٍ اًمتذذي أشمصذذور ً 

ذم ذ ثذذذي اخلذذذًص(( ومو ذذذف يوذذذوا واطمذذذدًا مثذذذً طمذذذًئنًا اوموذذذًرًا أدذذذح مذذذن أوموذذذًر 

 أظمر؟ قمثدئٍ  ٓ شمقو  أسمدًا مّهًمٍ اع  أو اًمًْـمل-

وقمذذذغم اعمثذذذواإ قم ثذذذه، إذا يمذذذًا ىمذذذًنوا اًمّذذذةوك اًمّذذذة م ي ثذذذي سمّْذذذًـمٍ ))أي 

يصذذدي أا شمقذذره يمذذل أمذذٍ(( ومذذ  يوذذوا اي م ثذذى ًمةقذذوإ أا أمذذٍ سم  ث ذذً يمًنذذَ أمذذر 
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ًً أي  أىمذذذرب امم اًمصذذذاٍ ذم مذذذً شمقذذذره مذذذن أيذذذٍ أمذذذٍ أظمذذذرى، وٓ يوذذذوا يمذذذ ًمذ أيطذذذ

م ثذذى ًمةقذذوإ أنذذه يموذذن ًمة ذذًع قمذذغم اًمقذذ   أا يصذذػم أومطذذل أو أؾمذذوأ قمذذغم اًمصذذ  د 

 إظم ىمي-

مسذذً  م اًمثذذًس ومذذ ام و وذذ ا أظمةذذ  امم اًمقذذوإ إنذذه وإا يمذذًا آظمذذت ي سمذذلم 

ًً سم ذذذد  وضمذذذود ىمذذذًنوا ؾمذذذةوك  يت ةذذذ  سمًًمّذذذةوك اًم ئذذذ   مةذذذذ قمذذذغم اًم ذذذن همًًمْذذذ

ًً، ومذذىا إمذذور اًمتذذي ٓسمذذد ًمثذذً مذذن اًمتسوذذػم وم  ذذً مذذن ضم ذذٍ شمةذذذ  ـمْ  ذذي طمق قذذي إـم ىمذذ

ًً رهمذذذم يمذذذل ت ، إنذذذام أىمذذذوإ يمةمذذذٍ واطمذذذدة ىمْذذذل  اًمسروىمذذذًت شمشْذذذَ اًم وذذذ  هًمذذذ

ًً يطذذوموا اًمسرو ىمذذًت، ّٕنذذم ع يم ذذنوا سمذذلم ومذذوار  اخلتذذً ، ًمقذذد ىمةْذذَ أؿموًدذذ

إظم ىم ذذذًت وومذذذوار  ا قمتقذذذًدات سم ذذذها اعقذذذًئ ، ومذذذىا رضمذذذً  ىمذذذًإ زم، مذذذشً  ن 

)ىمْذذل صم صممفذذٍ ؾمذذثٍ يمذذًا اًمثذذًس ذم انوةذذؽما ي ذذدموا اًمّذذًطمرات، وم ذذل يمذذًا ذًمذذذ 

مذذً شمذذدقموه ىمذذًنوا اًمقْ  ذذٍ ا نّذذًن ٍ أو اًمّذذةوك اًمّذذوي؟( وًموذذن اعمويمذذد أا ؾمذذٌْ 

ًطمرات  ذذو يمونثذذً ٓ ن تقذذد وضمذذود ؾمذذًطمرات وم ذذً ، وًمذذو قمذذد  إقمذذدامثً ناذذن ًمةّذذ

 ًً ًً ناّذذٌ أا  ثًًمذذذ ىموامذذ ىمذذد سمذذًقموا أنسّذذ م  لمومـمذذوايمثذذً ن تقذذد ذًمذذذ، ًمذذو يمثذذً طمقذذ

ظمًرىمذذٍ مقًسمذذل ذًمذذذ وممطذذوا يقتةذذوا ضمذذػماّنم أو يذذدوم وّنم  ى سمةذذ    وم شمذذً م ىمذذوا

أوًمفذذذ يمةثذذً طمذذتاًم قمذذغم أا  ٓشمسقثذذًامم ادثذذوا أو يتّذذْْوا سمّذذو  إطمذذواإ ادويذذٍ، 

اًمذذذدضمًًملم إرديذذذً  يّذذذتاقوا قمقوسمذذذٍ ا قمذذذدا ، إا يمذذذًا صممذذذٍ مذذذن يّذذذتاق ً! 

نذذذام ا ظمذذذت ي  ذذذو طمذذذوإ واىمذذذي إوًمذذذ    ً ثذذذً إظمذذذت ي ذم اعمْذذذدأ اخلةقذذذي، سمذذذل 

اعذذذًإ، وًمذذذرسمام يمذذذًا ذم قمذذذد  شمصذذذدي  وضمذذذود اًمّذذذًطمرات شمقذذذد  قم ذذذ م ذم  ذذذًإ 

وم ذذً  اّنذذن اعم رومذذٍ، إنذذام ًمذذ   مذذن شمقذذد  ظمةقذذي ذم قمذذد  إقمذذدام ن قمثذذدمً شم تقذذد 
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ًً )رىم ذذ  اًمقةذذٌ( ٕنذذه يمذذف قمذذن نصذذٌ أوموذذًخ  موضمذذودات، ومهنذذَ ٓ شمذذدقمو إنّذذًن

ًً أا ًم   ذم سم ته ومفراا!   ًمةسفراا إذا يمًا ىمد وم ل ذًمذ ٕنه يمًا ي تقد ضمًزم
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 حكيكة الكاىوٌ.

رّي ذ ذذذأقمذذذود أا إمم مذذذً ىمةتذذذه ذم ظمتذذذً  اًمسصذذذل إّوإ ، مذذذن أّا ادذذذث  اًمْ

ر شمثتذذذً م اًمسوذذذرة اعموتّصذذذٍ سمثذذذوع مذذذن ذيثسذذذرد سمذذذهمرين همذذذريْلم ن أّواذذذام ن أّا اًمْ ذذذ

اًمّذذذذةوك يثْغذذذذي اذذذذم أا يامرؾمذذذذوه ، و ذذذذو مذذذذً يموثذذذذذ أا شمّذذذذم هن اًم ذذذذدإ أو 

ّري أو إظم ىم ذذًت أو ىمذذًنوا اًمقْ  ذذٍ واًمشذذًهن أّّنذذم ذا نصذذًي ، أو ؾمذذ مٍ اًمتصذذ

 ذم اًمواىمي ٓ ي مةوا سممقتي ذًمذ -

سم ذذا مذذثوم قمذذن ؾمذذٌْ ن ذذَ  ذذ ين إمذذرين سمذذهّّنام همريْذذًا ،  يتّذذً إورسمذذام 

ومقذذد يْذذدو ذًمذذذ ًموذذم أّنذذه إمذذر إيمشذذر ـمْ ّ ذذٍ ذم اًمذذدن ً، رسمذذام ظم ذذل إًمذذ وم قمذذغم 

 اخلصوص أّنثي يمثَ أم ل إمم اًمقّوة ذم طمومي قمغم ادث  اًمْنمي -

ًً ًمقذذًنوا اًمقْ  ذذٍ سم ذذها اًمصذذواب  صمذذّم إنوذذم ىمذذد شمقوًمذذوا إّا مذذً أدقمذذوه نقطذذ

خلقذذذه ٓ ي ثذذذي ؾمذذذوى أّا اًمثذذذًس همذذذػم يمذذذًمةلم ، وّٕي ؾمذذذٌْ ذم اًمذذذدن ً يثْغذذذي زم وا

 أا أشموىمي مث م أا يوونوا يمًمةلم؟

َُ أؾمذذ ى ًمةق ذذً  سمذذه  يمذذًا مذذن ؿمذذها ذًمذذذ أا يوذذوا ردًا ضمّ ذذدًا ًمذذو أّا مذذً يمثذذ

رومثً يمذذام نتوىمذذي ذيمذذًا شم  ذذلم اعمقذذدار اًمصذذا ح مذذن اًمةذذو  اًمواضمذذٌ قمة ثذذً ًم ذذد  شمصذذ

 -من اًمغػم أا يتٍموموا 

وًموذذن ًمذذ    ذذ ا ؿمذذهه قمذذغم ا ـمذذ   ، ومهنذذً همذذػم م ثذذي أا سمذذًًمةو  سمذذل إّنذذام 

 أؾم ى ًمتْلّم اع  -

ومذذن وضم ذذٍ اًمث ذذر  ذذ ه ومذذىّا وموذذرة يمذذوا أمذذر مذذً همذذػم يمًمذذل ، أي قمذذد  يمونذذه 
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 يمام يثْغي أا يووا ومورة شمؽمشمٌ قمة  ً سماد ذاُتً قمواىمٌ م ّ ثٍ -

ًً مشذذل اع ذذر أو اًم ذذ رة ،  وٓ ( 1)دمذذد أّنذذه  ذذو مذذً  ذذوومذذىذا أظمذذ َت مذذشً  ؿمذذ ف

 يْدو أّي م ثى ًمقوًمذ ن إّنه يمًا يثْغي أا يووا همػم ذًمذ -

ًً أا شمقذذذوإ قمذذذن طم ذذذٍر مذذذً ن إّنذذذه  إذا  "ذو ؿمذذذول همذذذػم دذذذا ح"يموثذذذذ ـمْ ذذذ

أردَت أا شمّذذذتودمه ًمّذذذّد صمغذذذرة م  ثّذذذٍ، أو قمذذذن ؿمذذذ رٍة مذذذً إّّنذذذً رديفذذذٍ ّّٕنذذذً ٓ 

 ث ذذه أّا ذًمذذذ اع ذذر أو شمةذذذ شم ق ذذذ مقذذدار اًم ذذل اًمذذ ي شمث ذذده ، وًموذذّن يمذذّل مذذً شم

اًم ذذ رة ٓ يصذذدي أّّنذذام م ئذذاما ًمغذذرض مذذً مذذن أهمراَذذذ ، ومهنذذَ ٓ شمةوم ذذً قمذذغم 

- ًً  ذًمذ إٓ إذا يمثَ مًزطم

 ًً ًً أّا اًم ذذ رة سموضمذذود اًمققذذ  واًمؽمسمذذٍ قم ذذث ام مذذً يمذذًا روثذذ وذم قمةمذذذ  طمّقذذ

مذذن ضم ذذٍ ن رنذذً  "رديفذذٍ"أا شموذذوا خمتةسذذٍ ىمق ذذً ومتةذذذ اًمتذذي نذذدقمو ً ناذذن ؿمذذ رة 

ًً - "ادّ دة"ّنام  ي ظمًَ ٍ ًمقوانلم ـمْ  ت ً ، ؿمهّنً ؿمها اًم  رة إ  هًم

ََ مً يؽمشّمٌ قمغم ذًمذ؟  وأا  ل ٓطم 

يؽمشّمذذٌ قمة ذذه أّا مذذً نذذدقموه قمذذًدًة ىمذذوانلم اًمقْ  ذذٍ يمقريقذذٍ شمذذهصمػم اًمققذذ  ذم 

 ؿم رة مشً ، رسمام ٓ يووا ىموانلم سمًعم ثى اعٍمي، سمل سمم ثًى  ًزّي ومق -

ّا اع ذذذًرة اًمّذذذًىمقٍ  طذذذي دائذذذاًم ًمقذذذًنوا ادًذسمّ ذذذٍ ، أومذذذ  وقمثذذذدمً شمقذذذوإ ن إ

ًً إمم طمذذدس سم  ذذد سمقوًمذذذن إّا ذًمذذذ اًمقذذًنوا ي ثذذي ومقذذ   مذذً شمس ةذذه "يوذذوا  ذذ ا ؿمذذْ  

 ؟"اع ًرة دائامً 

                                           
 يقصد ًموي  سم ًمذ ن أّا اع ر مشُ  ن  و  و ، وقمغم طمًًمه ، وقمغم مً  و قمة ه - (1)
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ومهنذذَ ٓ شم تقذذد وم ذذً  أّا اع ذذر قمثذذد إوم شمثذذً ًمذذه يتذذ يّمر وم ذذهة أّا اذذَ أوامذذر 

  قٍ أّنه يّق  وم ً  -سمها يّق  إمم إرض وًموثذ إّنام شم ثي سمًعق

 مذذً ، ومطذذً  قمذذن اعقذذًئ  
ٍ
سم ْذذًرة أظمذذرى ن ٓ يموثذذذ أا شمتذذ ّقن سموضمذذود ت 

 اًمواىم ٍ ذاُتً ، ىمًنوا مً سم ها مً يثْغي أا  دث ، سمم نٍإ قمام  دث وم ً -

مذذً "ومقذذوانلم اًمقْ  ذذٍ يمذذام شمثقْذذ  قمذذغم اع ذذًرة أو اًم ذذ رة ، ىمذذد شم ثذذي ومقذذ  

 ".شمس ةه اًمقْ  ٍ ذم اًمواىمي

قمثذذدمً شمتوضّمذذه إمم ىمذذًنوا اًمقْ  ذذٍ ا نّذذًن ٍ ، ىمذذًنوا اًمّذذةوك اعم ذذد  وًموذذن

 ، دمده ىمطّ ٍ خمتةسٍ -

   -"مً شمس ةه اًموًئثًت اًمْنميٍ وم ً  "وم ًمذ اًمقًنوا سمول يقلم ٓ ي ثي 

ن إّا يمشذذذػمين مذذن اًمْ ذذذ َُ ر ٓ هطذذذ وا اذذذ ا اًمقذذذًنوا ذّٕنذذه يمذذذام ؾمذذذْ  أا ىمةذذذ

 ًً ًً-أسمدًا وًم   أطمٌد مث م هطي ًمه ظمطوقم  يمةّ 

إّا ىمذذذًنوا ادًذسمّ ذذذٍ يس ذذذدك سمذذذام شمس ةذذذه اع ذذذًرة إذا أؾمذذذققت ً، وًموذذذّن ىمذذذًنوا 

 اًمقْ  ٍ ا نًّن ٍ يقوإ ًمذ مً يثْغي ًمةْنم أا يس ةوه إٓ أّّنم ٓ يس ةونه-

ّريٍ يتذذدظمل ذسموةذذامت أظمذذرى ، قمثذذدمً شموذذوا سمصذذدد اًمت ًمذذل مذذي يمًئثذذًت سم ذذ

)يم ذذذف ، ومةذذذديذ اًموىمذذذًئي  ت  آظمذذذر ومطذذذً  قمذذذن اعقذذذًئ  اًمواىم ذذذٍ وسمم ذذذنإ قمث ذذذً

 آظمر)يم ف يمًا يثْغي ام أا يتٍموموا(- ت ( وًمديذ ري اًمثًس مش ً ذيتص

وذم سمذذًىمي اًموذذوا يمّةذذه ٓ داقمذذي ًموضمذذود مذذً يت ذذدى اًموىمذذًئي ، ومً ًموؽمونذذًت 

وادنيفذذًت شمتٍّمذذي سمقريقذذٍ م ّ ثذذٍ ، وشمؽمشّمذذٌ قمذذغم ذًمذذذ نتذذًئِ م ّ ثذذٍ ، وىمذذد شموذذوا 
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ًً، )ٓ أقمتقذذد  شمةذذذ  ذذي اًمقّصذذٍ يمة ذذً- أا شمةذذذ  ذذي اًمقصذذٍ يمة ذذً، يمذذام ؾمذذؽمى ٓطمقذذ

اقمثذذذي أّنذذذه ومذذذ ام يت ةذذذ  سمموَذذذوقمثً يمذذذام سمر ثّذذذً إمم أا يموذذذن أا شموذذذوا(، همذذذػم أّا 

ّروموا سمقريقذذٍ م ّ ثذذٍ إّنذذام ًم ّذذَ  ذذ ه  ذذي اًمقّصذذٍ يمة ذذً ، ّٕنذذذ يمذذّل ذر يتصذذذاًمْ ذذ

 طملم شم ةم أّنه يثْغي أا يتٍّموموا سمقريقٍ أظمرى -

همريذذذٌ ًمةغًيذذذٍ، سما ذذذُ يغذذذري اعمذذذر  سمذذذها  ذذذًوإ وذم اًمواىمذذذي أّا  ذذذ ا إمذذذر 

 شمسّػمه ذم ؾمْ ل اًمتوة  مثه-

ومقذذد ناذذًوإ مذذشً  أا نْذذلم إنذذذ قمثذذدمً شمقذذوإ قمذذن إنّذذًا إّنذذه يمذذًا يثْغذذي ًمذذه 

ّٓ يتٍمذذي مذذشةام يتصذذ ًً، طمذذلم شمقذذوإ قمذذن طم ذذر إّنذذه ذأ ري ومذذىّنام شم ثذذي مذذً شم ث ذذه هًمذذ

يوذذذوا همذذذػم م ئذذذم ذو ؿمذذذوٍل همةذذذ  ، أي أّا مذذذً يس ةذذذه ذًمذذذذ ا نّذذذًا يصذذذدي أا 

- ًً  ًمذ ، همػم أّا ذًمذ همػم دا ح هًم

ًمققذذذًر ٕنذذذه ودذذذل إمم ومذذذىّا رضمذذذً   تذذذل اعمق ذذذد اًمقريذذذٌ مذذذن اًمثًومذذذ ة ذم ا

، ورضمذذً  انّذذّل إًم ذذه ومذذ ام أنذذً دائذذر فم ذذري وأزاح طمق ْتذذي ًموثذذي مث تذذه ، اًمثًومذذ ة ىمذذْكم

ًً ٓ ي ئمثي قمغم اًمّوا  -  يم مهً يتٍمومًا شمٍموم

اًمشذذذًه وٓ أًمذذذو  إوإ، ومهنذذذً ٓ أهمطذذذٌ قمذذذغم رضمذذذٍل  إٓ إنثذذذي أًمذذذو  اًمرضمذذذل

 ينارثي سمًًمصدومٍ ---إٓ  ث ٍ قمغم إرضمح ىمْل أا ي ود إزّم رؿمدي-

 ًموثثي أهمطٌ قمغم رضمل  ًوإ أا ينارثي مت مدًا طمتى ًمو ع يووم -

 همػم أّا إوإ آذاه ، قمغم ظم ي اًمشًه-

ًً إ ًً منقم ذذذ ًً ٓ يوذذذوا اًمتٍمذذذي اًمذذذ ي أدقمذذذوه ؾمذذذ ف ًً ، سمذذذل قمذذذغم وأطم ًنذذذ ـم ىمذذذ
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-ًً  اًم و  هًم

ًً ضمذذذنيً  مذذذن وضمذذذود ظمذذذًئٍن ذم  ومسذذذي اعذذذرب ، ىمذذذد جيثذذذي يمذذذ  ادذذذًنْلم نس ذذذ

 ادًنٌ أظمر-

ًٍ سم ذذ ريٍ، و وذذ ا ذوًموذذن رهمذذم اؾمذذتودام ام ًمذذه واقمقًئذذه اضمرشمذذه ، ي دانذذه أومذذ

ًً ًمذذذدى أظمذذذرين  ذذذو سمّْذذذًـمٍ  ًً  يسذذذ ٓ يموثذذذذ أا شمقذذذوإن إّا مذذذً نذذذدقموه ؾمذذذةويم

ًً ًمثً -ذًمذ اًم ي يصدي أا   يووا نًوم 

ًً أّنذذه ٓ ذوذم ظمذذّ  اًمّذذةوك اًم ذذ ريف ًمذذديثً ناذذن، أفمذذّن مذذن اًمواَذذح هًمذذ

 ي ثي اًمّةوك اعم دي أو اعم ني-

إّنذذه ي ثذذي أمذذورًا مشذذل اًمقثًقمذذٍ سم ث ذذه واطمذذد طمذذلم يموثذذذ أا اصذذل :ّذذٍ ، 

 امذذرأةوشمهديذذٍ امتاًنذذذ اعمذذدر  سمًؾمذذتقًمٍ طمذذلم يّذذ ل قمة ذذذ اا شمغذذا ، وشمذذرك 

 ٌذذ أا شمواىم  ذذً سمذذًعرا  ، واًمْقذذً  ذم أموثذذٍ ظمقذذرة طمذذلم يتذذًح ًمذذذ وؿمذذهّنً طمذذلم يت

ّٓ شمسذذي  ذذً ، وىمذذوإ اعذذ  طمذذلم  اًمذذ  ًب إمم موذذًٍا آمذذن ، واًموومذذً  سموقمذذود شمذذوصمر أ

 جي ةذ شمْدو مغسً  -

يقذذوإ سم ذذا اًمثذذًس إّنذذه رهمذذم يمذذوا اًمّذذةوك اًم ئذذ  ٓ ي ثذذي مذذً يثسذذي يمذذل 

ري يموذذل ، وإّنذذه ذث  اًمْ ذذؿمذذو  سممسذذرده ذم ع ذذٍ م  ثذذٍ وم ذذو ي ثذذي مذذً يثسذذي ادذذ

ًً ٓ     سمه أّي ًمغٍن همموض-  شمًًم 

ريٍ طمذذٌ  مذذً ، إذ إّّنذذم يذذدريموا أّنذذذ ٓ ذوسم ذذد أومةذذ   ًمذذدى اًموًئثذذًت اًمْ ذذ

ري وم ذذذذه ذشمّذذذذتق ي أا اذذذذوز أي ؾمذذذذ مٍ أو ؾمذذذذ ًدة طمق ق ذذذذٍ إٓ ذم  تمذذذذي يتصذذذذ
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 ، وّّٕنم يدريموا ذًمذ وم م  ًوًموا أا يّةووا سمة ًىمٍ؟سمىنصًيادم ي 

، دذذذا ح سمذذذًًمقْي أّا اًمّذذذ مٍ واًمّذذذ ًدة ٓ يموذذذن أا شمهشم ذذذً إٓ مذذذن وأا 

 ًً واًم ذذذدإ واعمذذذودة - وم ذذذ ه  سمًٓؾمذذذتقًمٍأومذذذراد وومفذذذًت وأمذذذم ي ًمذذذل سم طذذذ ً سم طذذذ

 طمق قٍ من أ ّم اعقًئ  ذم اًم ًع-

وًموثّ ذذذً يمتسّذذذػم ًمّذذذٌْ ؿمذذذ ورنً اعمذذذهًموي مذذذن ضم ذذذٍ اًمصذذذواب واخلقذذذه ٓ 

 شمص ٌ اادي -

ّٕا  ذذ ا ظمذذػم "؟ وأضمْذذتمن "زم أا أيمذذوا همذذػم أنذذًه عمذذًذا يثْغذذي"ومذذىذا ؾمذذهًمثًن 

 -"ًمةم تمي

وعمذذًذا يثْغذذي أا ي ث ثذذي مذذً  ذذو  ظمذذػم ًمةم تمذذي "يموذذن قمثدئذذ  أا نّذذهإن 

 ًً ّٕنذذه "؟ وقمثدئذذٍ  شمطذذقروا إمم اًمقذذوإن "إٓ طمذذلم يصذذدي أّنذذه يثس ثذذي أنذذً ؿموصذذ 

 !"يثْغي ًمذ أا شمووا همػم أنًه

 مذذذً  ذذذوً انقةقثذذذً- إنوذذذم شمقوًمذذذوا و ذذذ ا إّنذذذام يرضم ثذذذً إمم اًمثققذذذٍ اًمتذذذي مث ذذذ

 -من ذًمذ أسمداً  دا ح، وًموثوم ٓ شمتقدموا إمم أسم د

ومذذىذا ؾمذذهإ ؾمذذًئل قمذذن اًمغذذرض مذذن ًم ذذٌ يمذذرة اًمقذذد  ، ٓ يوذذوا يمشذذػم مذذن 

ٕا حمًوًمذذذٍ شمّذذذ  ل إ ذذذداي  "ٕضمذذذل شمّذذذ  ل إ ذذذداي"اًمصذذذاٍ ذم اًمقذذذوإن 

إّا يمذذذرة  ذذذي اًمة ْذذذٍ سم  ث ذذذً وًمذذذ   قمةذذذٍ اًمة ْذذذٍ ، ويوذذذوا مذذذودى ىموًمذذذذ سمًعق قذذذٍ 

اًمقذذد   ذذي يمذذرة اًمقذذد  ، و ذذ ا أمذذٌر دذذا ح إٓ أّنذذه ٓ يّذذتا  أا يقذذًإ وسمًًمقريقذذٍ 

ذم "قم ث ذذذً ، إذا ؾمذذذهإ ؾمذذذًئل قمذذذن مغذذذنى اًمّذذذةوك سمة ًىمذذذٍ ، ومغذذذػم مس ذذذد أا دم ذذذٌن 
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، ّٕا حمًوًمذذذٍ نسذذذي اعم تمذذذي )أي اًمثذذذًس أظمذذذرين(  ذذذي "ؾمذذذْ ل مثس ذذذٍ اعم تمذذذي

 إطمدى مقومًت اًمّةوك اًمقويم-

َ ىمًئةذذه سمًعق قذذٍ أّا اًمّذذةوك اًمقذذويم  ذذو اًمّذذةوك اًمقذذويم وم وذذوا يمذذل مذذً أنذذ

 - "يثْغي ًمةثًس أا يوونوا همػم أنًن لم"- و  ا ي ًدإ اًم ًْرةن 

و ثذذً أنذذً أشموىمذذف وم ذذً  يثْغذذي ًمةثذذًس أا يوونذذوا همذذػم أنذذًن لم ، وأا يوونذذوا 

مثصذذسلم - ًمذذ   أا اًمثذذًس همذذػم أنذذًن لم، وٓ أّّنذذم  ْذذوا أا يوونذذوا همذذػم أنذذًن لم ، 

 ل أّنه يثْغي ام أا يوونوا يم ًمذ-سم

ومًًمقذذذًنوا اخلةقذذذي، أو ىمذذذًنوا اًمقْ  ذذذٍ ا نّذذذًن ٍ، ًمذذذ    ذذذرد طمق قذذذٍ واىم ذذذٍ 

، مشةذذه مشذذل ىمذذًنوا ادًذسم ذذٍ، أو رسمذذام  ذذرد طمق قذذٍ  ذذ  ريذسم ذذها اًمّذذةوك اًمْ ذذ

 يم س ٍ شمٍمي إؿم ً  اًمشق ةٍ - 

 ا ومذذن ضم ذذٍ أظمذذرى ًمذذ    ذذو  ذذرد   ذذل، ٕنثذذً ٓ نّذذتق ي اًمذذتوة  مذذن  ذذ

اعمس ذذو  - وًمذذو  ةصذذثً مثذذه ، ًمذذتقّة  م  ذذم مذذً نقوًمذذه ونسوذذر وم ذذه سم ذذهٍا اًمثذذًس 

ودذذًر قمذذديم اعم ثذذى - وًمذذ    ذذو  ذذرد شم ْذذػم قمذذن اًمو س ذذٍ اًمتذذي يثْغذذي ًمثذذً أا نريذذد 

ري  ذذذً ٕضمذذذل ظمػمنذذذً وم ئمتثذذذً ، ّٕا اًمّذذذةوك اًمذذذ ي نذذذدقموه ذمذذذن اًمثذذذًس اًمتصذذذ

ًً اًمّذذةوك اًمذذ ي ن ذذ ًً ًمذذ    ذذو هًمذذ ًً أو  اسذذ ده همذذػم م ئذذم ، سمذذل إّنذذه ىمذذد يوذذوا ؾمذذ ف

ًً ، ومذذىّا ىمًقمذذدة اًمصذذواب واخلقذذه  ذذ ه ، أو ىمذذًنوا ـمْ  ذذٍ  ًً - وشمًًم ذذ قموذذ  ذًمذذذ أيطذذ

ًً فا نّذذذًن ٍ ، أو مذذذً ؿمذذذ َ أا شمّذذذم ه ، ٓسمذذذد أا يوذذذوا ، سمقريقذذذٍ أو سمذذذهظمرى ؿمذذذ ف

ًً دذذث ثًه ناذذن أنسّذذثً ، ومذذي ذًمذذذ ًمذذ    ًً موضمذذودًا سمًًمس ذذل ، ٓ ؿمذذ ف ًً ن ؿمذذ ف طمق ق ذذ

ثً اًمس ذذذكم طمق قذذذٍ واىم ذذذٍ سمم ثذذذى اًموةمذذذٍ اعمذذذهًموي ، أي مذذذشةام ؾمذذذةويم ذذذو طمق قذذذٍ 
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 ، ويوًد يْدو -واىم ٍ

ٍٍ واطمذذد ،  يمذذام ًمذذو أنثّذذً ؾمثطذذقر إمم آقمذذؽماي سموضمذذود أيمشذذر مذذن نذذوِع طمق قذذ

وأّنذذه ذم  ذذ ه اعًًمذذٍ سم  ث ذذً يوضمذذد ت  مذذً ، ومطذذً  قمذذن اًموىمذذًئي اعم  ذذودة ومذذ ام يت ةذذ  

ّٓ أذسمّذذةوك اًمْ ذذ ّنذذه مذذي ذًمذذذ طمق قذذٌي سموذذل شمهيم ذذد ، أٓ و ذذو ر و سمم ذذنٍإ قمث ذذً ، إ

ًً قمة ثً -  ىمًنوا طمق قي ع يصث ه أّي مثً وًموثثً ن ده مةّا
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 ما يهنً وراء الكاىوٌ.

ًمذذذثةّو  مذذذً ىمذذذد شمودذذذةثً إًم ذذذه طمتذذذى أا - ذم طمًًمذذذٍ إطم ذذذًر وآؿمذذذ ًر 

  ذذٍ  ذذّرد أؾمذذةوب ذم اًموذذ   - ومذذً ي ذذً  ً ، رسمذذام ٓ يوذذوا مذذً نذذدقموه ىمذذوانلم اًمقْ

وم ثذذذدمً نقذذذوإ ن إّا اًمقْ  ذذذٍ اوم ذذذً ىمذذذوانلم م  ثذذذٍ ومقذذذد ٓ ي ثذذذي ذًمذذذذ ؾمذذذوى إا 

 اًمقْ  ٍ شمتٍمي وم ً  ، ذم اًمواىمي ، سمقريقٍ م  ثٍ -

ًً أو أمذذرًا مّذذتقً  قمذذن  وقمة ذذه ، ومذذام نذذدقموه ىمذذوانلم رسمذذام ٓ يوذذوا أمذذرًا طمق ق ذذ

  اشمه - اعقًئ  اًمس ة ٍ اًمتي ن طم  ً وىمًئاًم سم

ًموثثذذً رأيثذذً أا  ذذ ا ٓ يثقْذذ  قمذذغم آنّذذًا - وم سمذذد أا يوذذوا ىمذذًنوا اًمقْ  ذذٍ 

ًً ومّذذتقً  قمذذن اعقذذًئ  اًمس ة ذذٍ  ًً خمتةسذذ ًً ، أو ىمذذًنوا اًمصذذواب واخلقذذه ، ؿمذذ ف إنّذذًن 

 اعمت ةقٍ سمًًمّةوك اًمْنمي -

وذم  ذذذ ه اعًًمذذذٍ، ومطذذذً  قمذذذن اعقذذذًئ  اًمواىم ذذذٍ، ًمذذذديثً ت  آظمذذذرن ىمذذذًنوا 

 ؽمقمه نان، ون ةم أا قمة ثً اخلطوع ًمه-طمق قي ع نو

وأا أريذذد أا نث ذذر ومذذ ام يقوًمذذه ذًمذذذ ًمثذذً قمذذن اًم ذذًع اًمذذ ي ن ذذ ا وم ذذه - وممثذذ  

ًً  يتّذذذً ًموار ىمذذذًدرين أا يسوذذذروا ، اؾمذذذتمروا ذدذذذًر اًمْ ذذذ مً  ذذذٍ  ذذذ ا اًموذذذوا طمقذذذ

 ويم ف ظمرج إمم اًموضمود- 

ًً سمذذذلم رأيذذلم اقمتثقومهذذًن ومذذذهوًٓ  ثًًمذذ ذ مذذذً وىمذذد انقّذذم اًمثذذذًس يمة ذذم شمقريْذذ

وضمذذذدا  يّذذذمى اًمذذذرأي اعمذذذًدي- وي تقذذذد م تثقذذذوا  ذذذ ا اًمذذذرأي أّا اعمذذذًدة واًمسطذذذً  إا

دذذدومٍ وماّذذٌ ، وإّنذذام شمواضمذذدا دائذذاًم ، وٓ أطمذذد ي ذذري عمذذًذا وإّا اعمذذًدة شمٍمذذومَ 
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ىمذذًدرة قمذذغم مذذن اعمصذذًدومٍ انت ذذَ خمةوىمذذًت ن ريذذً  سمقذذرٍ  م  ثذذٍ صمًسمتذذٍ اشمسذذ  إّنذذً سمثذذوع

ً شمثذذذتِ  ذذذب ت  مذذذً ؿممّذذذثً وضم ة، راًمتسوذذذػم- ومْمصذذذًدومٍ واطمذذذدة مذذذن أًمذذذف

اًمووايمذذٌ- وسممصذذًدومٍ أظمذذرى مذذن أًمذذف دذذدي أا وضمذذدت قمذذغم واطمذذدة مذذن شمةذذذ 

روريٍ ًمةا ذذًة واعذذرارة اعم ئمذذٍ، و وذذ ا دسّمذذَ ذاًمووايمذذٌ اعمذذواد اًمو م ًويذذٍ اًمطذذ

 اع ًة ذم سم ا اعمًدة قمغم   ه إرض-

صمذذذم سمّةّذذذةٍ ـمويةذذذٍ ضمذذذدًا مذذذن اعمصذذذًدومًت شمقذذذورت اًموًئثذذذًت اع ذذذٍ إمم 

 ةوىمًت مشةثً -خم

أمذذً اًمذذرأي أظمذذر وم ذذو اًمذذرأي اًمذذديثي، وسماّذذْه إّا مذذً  ذذو ورا  اًموذذوا إّنذذام 

 ذذو أؿمذذْه سم قذذل مثذذه سمذذهّي ت  آظمذذر ن رومذذه- م ثذذى ذًمذذذ إنذذه يمذذًئن مذذدرك واٍع ، وًمذذه 

 مقًدد ويسّطل أمرًا قمغم أمر-

ًً ٕهمذذراٍض ٓ ن روم ذذً ،  وقمذذغم أؾمذذًس  ذذ ه اًمرؤيذذٍ دذذثي  ذذو اًموذذوا ، ضمنئ ذذ

 ًً أقمثذذي أّّنذذً شم ذذْ ه مذذن ، ( 1)، قمذذغم أيذذٍ طمذذًإ، يمذذي يثذذتِ ظم ئذذ  شم ذذْ ه وًموذذن ضمنئ ذذ

طم ذذُ طم ًزُتذذً قمقذذوًٓ، رضمذذًً  ٓ اّذذٌ أّا واطمذذدًا مذذن  ذذ ين اًمذذرأيلم شمذذّم اقمتثًىمذذه 

- ًً  مث  زمًٍا ـمويل صمّم طمل أظمر حمةه شمدرجي 

رأيلم موضمذذذودين - وٓطمذذذىل وما ذذذشام شمواضمذذذد نذذذًس مسوذذذروا ، يمذذذًا يمذذذ  اًمذذذ

ًً  ذذذ ا ًئٌ سمواؾمذذذقٍ اًم ةذذذم تق ي أا شمتْذذذلم أّي اًمذذذرأيلم  ذذذو اًمصذذذن أنذذذذ ٓ شمّذذذأيطذذذ

، ومذذذذًًم ةم ي ذذذذتغل سمًٓظمتْذذذذًرات و ذذذذو يراىمذذذذٌ آؿمذذذذ ً  يم ذذذذف سمم ثذذذذًه اعمذذذذهًموي

                                           
ِم ُي اًْمَِْصػمُ ًمقوًمه شم ًممن  "اًمت ْ ه"يسّطل أٓ يّت مل ًمسىل  (1) ِّت ٌ  َوُ َو اًم  [ -11]اًم ورى ن  ًَم َْ  يَمِمشْةِِه َتْ
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 شمتٍمي -

ريح قمةمذذي، ذم ّنًيذذٍ اعمقذذًي ، م ذذام سمذذدا م قذذدًا ، ي ثذذي سمًعق قذذٍ ذويمذذل شمصذذ

ًً مشذذل  ذذ ا ن  َُ اًمتةّذذووب ناذذو ضمذذن  يمذذ ا ويمذذ ا مذذن اًمسطذذً  ، ذم "ؿمذذ ف ًمقذذد وضم ذذ

ر مذذن يمذذًنوا اًمشذذًه . ذًمّذذًقمٍ اًمشًمثذذٍ واًمشةذذُ سم ذذد نصذذف اًمة ذذل ، ذم اخلذذًم  قم ذذا

 -"يثًير ، ورأيَ يم ا ويم ا

َُ ىمةذذذ ً  مذذذن  ذذذ ه اعمذذذًدة ذم إنذذذً  ، وهمة تذذذه طمتذذذى درضمذذذٍ اعذذذرارة  "أو  وَذذذ 

   -"يم ا ويم ا ومس ل يم ا ويم ا

ٓ شم ثذذذوا إّا أىمذذذوإ أي ت  َذذذد اًم ةذذذم ، ومهنذذذً إنذذذام أىمذذذوإ ن مذذذً ي وفم سذذذٍ 

- ويمةذذام ازداد اعمذذرئ قمةذذام ىمويذذَ ذم اقمتقذذًدي مواومقتذذه زم قمذذغم أّا  ذذ ه  ذذي  اًم ةذذم

 وفم سٍ اًم ةم ، و ي وم ً  وفم سٍ نًوم ٍ يمشػمًا وروريٍ ضمدًا -

أمذذذً عمذذذًذا هذذذرج إمم اًموضمذذذود أي ت  مذذذن اعموضمذذذودات و ذذذل يوضمذذذد ورا  

 إؿمذذ ً  اًمتذذي ي طم  ذذً اًم ةذذم ت  ، ت  مذذً مذذن نذذوع خمتةذذف ، ومةذذ    ذذ ا ؾمذذوآً 

ًً - وإا يمذذذًا ورا  اًموذذذوا  وم ثدئذذذٍ  يثْغذذذي إمذذذً أا يْقذذذى   ذذذوًٓ  "يمذذذًئن مذذذً"قمةم ذذذ

ًً وإمً أا ي ةن ذاشمه سمقريقٍ من اًمقر    -اعموتةسًٍمدى آنًّا يمة 

ًً يم ذذ ا موضمذذود ، واًمتصذذذصمذذّم إا اًمتصذذ ًً يم ذذ ا همذذػم ذريح سمذذها يمًئثذذ ريح سمذذهّا يمًئثذذ

ًً يمون أا يصدره اًم ةم -  موضمود ، يم مهً ًم   شمٍم 

 اًم ةام  اعق ق وا قمًدة ٓ شمصدر قمث م شمٍم ًت من   ا اًمثوع -و

إّنذذذذام  ذذذذم اًمصذذذذّاًوم وا ويمتذذذذًب اًمروايذذذذًت اًم ذذذذ ْ وا اًمذذذذ ين قمذذذذًدة مذذذذن 
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يةتققذذوا نشريذذًت ىمة ةذذٍ مذذن اًم ةذذم همذذػم اعمذذدروس مذذن سمقذذوا اًموتذذٌ صمذذّم يْذذًدروا 

 إمم اـم   شمٍم ًت يم  ه -

 وسم د، أومة َّ   ه مّهًمٍ ومقرة ؾمة مٍ؟

اًم ةذذم ؾمذذذًر ذات يذذذو  يمذذًمً  سما ذذذُ سمذذذًت ي ةذذم يمذذذل أمذذذر  وقمذذغم ومذذذرض أا

ًً أّنذذه ع يقذذرأ أي شمغ ذذػم اًمْتذذٍ  ًً هًمذذ سممسذذرده مذذن أمذذور اًموذذوا يمةذذه ، أومةذذ   واَذذا

أًمذذه أّي "،  "عمذذًذا يذذدو  قمذذغم طمًًمذذه؟"،  "عمذذًذا اًموذذوا موضمذذود؟"قمذذغم  ذذ ه إؾمذذفةٍن 

 -"م ثى؟

ًً ًمذذذوٓ  ذذذ ا إ ًً هًمذذذ مذذذر ن إّا ذم ويمذذذًا مذذذن ؿمذذذها اًموَذذذي أا يوذذذوا موئّذذذ

ًً واطمذذدًا ومقذذ  ٓ همذذػم ن ذذري قمثذذه أيمشذذر رذذً يموثثذذً أا نت ةمذذه مذذن  اًموذذوا سموًمةذذه ؿمذذ ف

نّذذذًا ، وناذذذن ٓ ن طمذذذىل ي  اًمواطمذذذد  ذذذو آذاعم طم ذذذٍ اخلًرضم ذذذٍ ، وذًمذذذذ اًم ذذذ

ًً- ،اًمْنم وماٌّ  سمل إنثً سمنم أيط

ومسذذي  ذذ ه اعًًمذذٍ ًمذذديثً م ةومذذًت داظمة ذذٍ، إذا ضمذذًز اًمت ْذذػم ، ًموونثذذً ذم ىمةذذٌ 

ر جيذذذدوا أنسّذذذ م اذذذَ ىمذذذًنوا ظمةقذذذي أو ذ رومذذذٍ، وسمّذذذٌْ ذًمذذذذ ن ةذذذم أا اًمْ ذذذاعم

ًً طمتذذذى طمذذذلم  ذذذًوًموا ذًمذذذذ ،  أديب ع يصذذذث وه  ذذذم ، وٓ يموذذذث م نّذذذ ًنه هًمذذذ

 وي ةموا أّنم يثْغي أا هط وا ًمه، وًمث طمىل اًمثققٍ اًمتًًم ٍن

إّا أّي ؿمذذذو  يذذذذدرس ا نّذذذًا مذذذذن ظمذذذًرج مذذذذشةام نذذذدرس اًمو رسمذذذذً  أو 

ًً أا  صذذل مثذذً قمذذغم أيذذٍ م رومذذٍ داظمة ذذٍ  اعمةسذذوي و ذذو ٓ ي ذذري ًمغتثذذً وٓ يقذذدر شمًًم ذذ

، سمذذل ي طمذذىل ومقذذ  مذذً نقذذو  سمذذه ، ع  صذذل اًمْتذذٍ قمذذغم أدنذذى سم ثذذٍ قمذذغم وضمذذود  ذذ ا 
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اًمقذذًنوا اخلةقذذي ًمذذديثً، وأّنذذى ًمذذه ذًمذذذ ومذذ ام شمْذذلم ًمذذه م طم ًشمذذه مذذً نس ةذذه ومقذذ  ، 

 واًمقًنوا اخلةقي يدور طموإ مً يثْغي ًمثً أا نس ةه؟

عمثذذواإ قم ثذذه ، ًمذذو يمذذًا ذم طمذذًإ اع ذذًرة أو اًمققذذ  أي ت  مّذذتقل وقمذذغم ا

ًً أا نرضمذذذوا ايمت ذذذًومه  قمذذذن اعقذذذًئ  اعمةاوفمذذذٍ أو ورائ ذذذً ، عمذذذً يمذذذًا ذم وؾمذذذ ثً ىمق ذذذ

ًً   ان  ٌّ اعمّهًمٍ ؿمْ    سمدراؾمٍ شمةذ آؿم ً  من ظمًرج من صمّم يمًا ًم

قمة ذذه  مذذً  ذذوأنثذذً نريذذد أا ن ذذري قمذذن اًموذذوا أ ذذو موضمذذود سمًعمصذذًدومٍ قمذذغم 

 وماٌّ ، أ  ورائه ىموة دم ةه قمغم مً  و قمة ه؟

وسمذذذام أّا شمةذذذذ اًمقذذذوة ذم طمذذذًإ وضمود ذذذً، ًمذذذن شموذذذوا واطمذذذدة مذذذن اًموىمذذذًئي 

ًً عم ذذرد اعم طم ذذٍ أا  اعمةاوفمذذٍ سمذذل طمق قذذٍ شموضمذذد شمةذذذ اًموىمذذًئي ، ومذذ  يموذذن قممومذذ

 ُتتدي إًم  ً-

ًموذذن صممذذٍ طمًًمذذٍ واطمذذد ومقذذ  يموثثذذً وم  ذذً أا ن ذذري سموضمذذود ت  إَذذًذم أو 

 ، أٓ و ي طمًًمتثً نان اًمْنم-سم د  وضموده

وذم  ذذذ ه اعًًمذذذٍ يتْذذذلم ًمثذذذً وضمذذذود ت  ن ذذذػم ذًمذذذذ - أو ًمث ذذذؼم قمذذذن اًمقطذذذ ٍ 

سمهؾمذذةوب م ذذً ن إذا يمذذًا ظمذذًرج اًموذذوا ىمذذوة َذذًسمقٍ ومذذ  يموذذن أا شم  ذذر ًمثذذً 

ذاُتذذً يمواطمذذدة مذذن اعقذذًئ  اًمواىم ذذٍ داظمذذل اًموذذوا، يمذذام ٓ يقذذدر م ثذذدس مثذذنإ مذذً 

ًً أو موىمدًا ذم ذًمذ اعمثنإ-أا يووا ذم اًمواىمي ضمدارًا أو در  ضم

ومًًمقريقذذٍ اًموطم ذذدة اًمتذذي يموثثذذً  ذذً أا نتوىمذذي مذذن شمةذذذ اًمقذذوة إفم ذذًر ذاُتذذً 

ومتوذذوا داظمذذل أنسّذذثً ، سمصذذورة ؾمذذةقٍ مذذوصمرة أو ودذذ ٍ صمًسمتذذٍ اذذًوإ أا امةثذذً قمذذغم 
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 اًمتٍمي سمقريقٍ م  ثٍ -

ًً  و مً ن ده داظمل أنسّثً -   وذًمذ هًم

 غي أا يشػم شمًّؤٓشمثً ؟أومة   مويمدًا أا   ا إمر يثْ

ذم اعًًمذذذٍ اًموطم ذذذدة اًمتذذذي وم  ذذذً يموثثذذذً أا ناصذذذل قمذذذغم ضمذذذواب يتْذذذلم أا 

 -"سمغم"ادواب  و 

أمذذذً ذم اعذذذًٓت إظمذذذرى، طم ذذذُ ٓ اصذذذل قمذذذغم ضمذذذواب ، ومتذذذدرك ؾمذذذٌْ 

 قمد  طمصوًمذ قمة ه -

ًً أزر  يّذذػم ذم اًم ذذًرع  ًً زيذذ ًً ؾمذذهًمثي قمثذذدمً أرى رضمذذً  ٓسمّذذ  ذذٌ ؿموصذذ 

عمذذًذا شمسذذؽمض أا شمةذذذ اًم ذذروي " ذذَ فمذذري ور  دذذغػم نويذذؽمك قمثذذد سمذذًب يمذذل سم

 -"اتوي قمغم رؾمًئل؟

ًً ،  "وم وذذوا ضمذذوايبن  ًً دذذغػمًا م ذذً  ّٕنذذه قمثذذدمً يذذؽمك زم  ذذ ا اًمرضمذذل فمرومذذ

ٍٍ سمًًمس ل! ًً قمغم رؾمًًم  -"يووا حمتوي

 وإذا اقمؽمض سم دئٍ  ىمًئً ن 

   -"وًموثذ ع شمَر ىم  يمل شمةذ اًمرؾمًئل اًمتي اٌّ أا اًمثًس يتةقوّنً"

ًً ع أر ذذذً وًموذذذن ٓ يثْغذذذي زم أا أشموىمذذذي رؤيت ذذذً ، " سمذذذد أا أىمذذذوإ ًمذذذهن وم ـمْ ذذذ

ذذ ّّ ر اًم ذذروي اًمتذذي ٓ  ذذ  زم أا اومتا ذذً مذذن ظمذذ إ ذّّٕنذذً همذذػم موضم ذذٍ إزّم ومهنذذً أوم

 -"شمةذ اًمتي    زم ومتا ً

وإمذذر نسّذذذه يثقْذذذ  قمذذذغم  ذذذ ه اعمّذذهًمٍ ومذذذًًم ري اًموطم ذذذد اعمّذذذموح زم سمذذذها 
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ذًمذذذذ ، وٓ ؾمذذذ ام طمذذذلم أومذذذتح ذًمذذذذ ا نّذذذًا  أومتاذذذه  ذذذو ا نّذذذًا ، وطمذذذلم أوم ذذذل

اعموصذذوص اعمذذدقمو أنذذً ، أضمذذد أنثذذي همذذػم موضمذذود مّذذتقً  سمذذ ايت وإّنثذذي اذذَ ىمذذًنوا 

ًً مذذذً يريذذذد مثذذذي أا أشمصذذذ ًً مذذذً أو ؿمذذذ ف َُ ذمذذذً ، وأّا ؿموصذذذ ري سمقريقذذذٍ م  ثذذذٍ وًمّذذذ

أطمّذذذٌ سمذذذًًمقْي إه إذا اؾمذذذتق َ سمةذذذوغ داظمذذذل طم ذذذر أو ؿمذذذ رة ومهؾمذذذ ُد إمذذذر 

ًً ، مذذذذشة راع يتةقذذذذوا ذام ٓ أطمّذذذذٌ إّا مج ذذذذي اًمثذذذذًس أظمذذذذرين ذم اًم ذذذذقم ثذذذذه هًمذذذذ

 اًمرؾمًئل قم ث ً اًمتي أشمةقً ً أنً-

يثْغذذذي زم مذذذشً  أا أشموىمذذذي آ تذذذدا  إمم أّا قمذذذغم اع ذذذر أا هطذذذي ًمقذذذًنوا 

ادًذسم ذذٍ وأّنذذه سم ذذثام يوتسذذي سمًقمذذُ اًمرؾمذذًئل سمذذها يقةذذٌ مثذذي إـمًقمذذٍ ىمذذًنوا ـمْ  ذذٍ 

 نلم ـمْ  ته اع ريٍ-ا نًّن ٍ، جيؼم اع ر قمغم اـمًقمٍ ىموا

وًموذذذن يثْغذذذي زم أا اشموىمذذذي آ تذذذدا  إمم أّا ورا  اعقذذذًئ  اًمواىم ذذذٍ ، إا دذذذح 

 اًمت ْػم، مرؾمً  ًمةرؾمًئل ذم يمةتً اعًًمتلمن  ىموة أو مدسّمرًا أو مرؿمدًا-

 ٓ شمتصور إنثي أؾمػم أٍع رً أنً ؾمًئر وم  ً -

ت اعمّذذ اي ، ومهنذذً ع أدذذل سم ذذد إمم نقذذً  مفذذٍ م ذذل سمذذًًمقرب مذذن إًمذذه اًم  ذذو

سمذذل يمذذل مذذً ودذذةَ ُ إًم ذذه أا ت  مذذً يذذدسّمر اًموذذوا وي  ذذر ذّم سمصذذورة ىمذذًنوا  شثذذي 

 قمغم وم ل اًمصواب وجي ةثي أؿم ر سمًعمّووًم ٍ واًمقة  طملم أوم ل اخلقه -

وأقمتقذذذد أّا قمة ثذذذً أا نسذذذؽمض أّنذذذه أؿمذذذْه سم قذذذل مثذذذه سمذذذهي ت  آظمذذذر ن رومذذذه ن 

ت  ، إّنذذام  ذذو اعمذذًدة ، وأنذذَ ٓ  ّٕا إمذذر اًموطم ذذد أظمذذر اًمذذ ي ن رومذذه ، رهمذذم يمذذل

رًة ًمةتوضم  ًت!  شموًد شمتصور ىمق ٍ من اعمًدة مصد 
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ي  يمشذذذػم اًم ذذذْه سم قذذذل، وٓ ذًموذذذن سمذذذًًمقْي ٓ داقمذذذي ٕا يوذذذوا ذًمذذذذ اًم ذذذ

 َف ل اًم ْه سم و -

 وؾمثرى ذم اًمسصل اًمتًزم  ل يموثثً أا ّنتدي إمم اعمنيد سم هنه -

َْ اعم فذذٍ ؾمذذثٍ إظمذذػمة سممقذذداٍر يمْذذػم مذذن إّنذذام ٓسمذذد مذذن يمةمذذٍ اذذ ير ، ًمقذذد طمسةذذ

يمذذ   اعمدا ثذذٍ أو آؾمؽمَذذً  قمذذن اهلل ، ومةذذ    ذذ ا رذذً أىمدمذذه ذم  ذذ ا اًموتذذًب وذم 

 وؾم ذ أا شمٍمي ن رك قمن ذًمذ يمةه -

ًً  سمقذذً   ذذ ا ادذذن  اًمقصذذػم قمذذغم ناذذو يمذذًٍي قمثذذد إذاقمتذذه  م طم ذذٍ ن شموظم ذذ

شمومذذذذ ً   قمذذذذغم ااذذذذوا  ع أذيمذذذذر ؾمذذذذوى اًمذذذذرأي اعمذذذذًدي واًمذذذذرأي اًمذذذذديثي ، وًموذذذذن

-Life) ًمةموَذذوع يثْغذذي زم أا اذيمذذر اًمذذرأي اًموؾمذذ   اعمذذدقمون ومةّذذسٍ ىمذذوة اع ذذًة

Force Philosophy)   ّأو اًمتقذذذذور اخلذذذذ (Creative Evolution )

روح اذذذذذ ا ذوأذيمذذذذذى اًم ذذذذذ ،(Emergent Evolution)أو اًمتقذذذذذور اًمقْ  ذذذذذي 

أمذذذً أقممق ذذذً ومقذذذد (  Bernard Shaw) اًمذذذرأي وردْت ذم آصمذذذًر سمرنذذذًرد ؿمذذذو

 (. Bergson) طمثت ً آصمًرن سمرهمّواشم

شمقذذذورْت "ويقذذذوإ م تثقذذذوا  ذذذ ا اًمذذذرأي إا اًمتاذذذوٓت اًمصذذذغػمة اًمتذذذي  ذذذً 

قمذذذغم يمويمْثذذذً  ذذذ ا مذذذن أدنذذذى أؿمذذذوًاً إمم ا نّذذذًا  ع شموذذذن مذذذن ضمذذذّرا    "اع ذذذًة

وماذذلم يقذذوإ ىمذذو   ذذ ا اًمقذذوإ  "همًئ ت ذذً"ىمذذوة اع ذذًة أو  "يمسذذًح"اًمصذذدومٍ سمذذل سمس ذذل 

 جيٌ أا نّهامن
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ًً ذا قمقل أ  ٓ؟أيقصدوا سم  قوة اع ًة ؿم ف

اًم قذذل اعموضمذذد ًمةا ذذًة واعموضمذذه اذذً "ومذذىذا يمذذًا ضمذذوا م ن ذذم وم ثدئذذٍ  يوذذوا 

ًً سمًعق قذذٍ ، ويوذذوا رأفذذم مذذن  ذذ ا اًمق "إمم اًموذذامإ ًً ًمةذذرأي اًمذذديثي إاذذ ْ ذذل مواومقذذ

 -هًمًً 

ًً سمذذذ  قمقذذذذل  وإذا يمذذذًا ضمذذذوا من ٓ، ومذذذذهي م ثذذذًى قمثدئذذذٍ  ًمةقذذذذوإن إّا ؿمذذذ ف

 ؟"شمووا ًمه همًيٍ"أو  "يوًومح"

 يْدو زم أّا   ه رسمٍ ىمًَ ٍ ًمرأفم -

 "اًمتقذذور اخلذذّ  "ومذذن إؾمذذًْب اًموًمثذذٍ ورا  اقمتْذذًر يمشذذػمين مذذن اًمثذذًس 

ًً ضمذذدًا أّنذذه يذذهيت اعمذذرئ يمشذذػمًا مذذن اًمراطمذذٍ اًم ًـمس ذذٍ اعمقؽمنذذٍ  سمذذًهلل دوا  سمذذً ياماضمذذ اسم

 أي قمًىمٍْ من اًم واىمٌ إىمل اؾمتًّهمٍ-

رىمٍ ، وٓ شمريذذذد ذّذذذن طمذذذًإ وشموذذذوا اًم ذذذم  م ذذذوم ثذذذدمً شم ذذذ ر سمهّنذذذذ ذم أطم

أا شمصذذد  أّا اًموذذوا يمةذذه  ذذّرد رىمذذ  آزم ًمةذذ رات ،  ّذذن سمذذذ أا شمذذتمون مذذن 

ًٍ إاًمتسوذذػم ذم  ذذ ه اًمقذذوة اًمغًمطذذٍ اًم   يذذًك  مذذٍ و ذذي دمذذري قمذذؼم اًم صذذور طمًمةذذ

 قمغم متث ً-

ًً أىمذذرب إمم اخلسذذٍ ، ومذذىّا ىمذذوة اع ذذًة ًمووّنذذً  ذذّرد  أمذذً إذا أردت أا شمس ذذل ؿمذذ ف

وة قمم ذذً  سمذذ  أظمذذ   وٓ قمقذذل ، ًمذذن شمتذذدظمل ذم ؿمذذوونذ أسمذذدًا قمذذغم همذذرار ذًمذذذ ىمذذ

 اًم ي شم ةمثً قمثه عمً يمثًّ دغًرًا- "اعمنقمِ"ا ًمه 

إّا ىمذذوة اع ذذًة أؿمذذْه سمىًمذذه أًم ذذفن  يموثذذذ أا شم ذذغةه قمثذذدمً شمريذذد ًموث ذذً ًمذذن 
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 شمنقم ذ- 

ًً من اًمشمن!  و و ا اصل قمغم مًْ ِ اًمدين يمة ً سمغػم أا شمدومي ؿم ف

ىمذذذوة اع ذذذًة أقم ذذذم أن ذذذًز ؿمذذذ ده اًم ذذذًع طمتذذذى أا ذم  ذذذًإ اًمتسوذذذػم أشموذذذوا 

 اًمرهمْي، أو اًمتسوػم اًم ي هة ه إمًه؟
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 قلكيا مربر.

َُ اًمسصذذذذل اًمّذذذذًسم  سمسوذذذذرٍة مودا ذذذذً أّا اًمقذذذذًنوا اخلُةقذذذذّي يّذذذذتدقمي  ظمتمذذذذ

 مً ظمًرج اًم ًع اعمًدّي يّت دومثً وم
ٍ
  ً  -وضمود ؿمو  مً أو ت 

ًً مذذذثوم قمثذذذد سمةذذذوهمي شمةذذذذ اًمثققذذذٍ ، ؿمذذذ روا سم ذذذ ي  مذذذن ذوشمذذذوىم ي أّا سم طذذذ

 َُ ََ أنثذذذي دذذذهُت إمم ظمدقمذذذٍ هوفّ ذذذٍ ن إذ طمردذذذ آننقمذذًج ، طمتذذذى إّنذذذذ رسمذذذام فمثثذذذ

 آظمر- "طمديُ ديثي"قمغم إًمًْس صموب اًمسةّسٍ عمً شمْلّم أظمػمًا أّنه 

ََ شم تقذذذد أّا زمّ  ًً وًم ّةةذذذذ ؿمذذذ رت سمهّنذذذذ مّذذذت د ًمإلدذذذغً  إزّم مذذذً دمذذذ  ؿمذذذ ف

ًً ، ومذذىّا  ًً ، طمّذذث ًً ديثَ ذذ ضمديذذدًا أىمذذوإ ، وًموذذن إذا شمْذذلّم أّا ذًمذذذ ٓ ي ذذدو يمونذذه سماشذذ

 -ذ إرضمًع قمقًرب اًمًّقمٍ إمم اًمورا اًم ًع ؾمْ  أا ضمّرب ذًمذ وًم   ذم وؾم 

 ومىا يمًا   ا ؿم ور أطمٍد مثوم ، أوّد أا أىموإ ًمه صم صمٍ أمور ن

ّذذذًقمٍ إمم اًمذذذورا  -  ذذذل ذذذذ أّمذذذً إمذذذر إوإ ن وم ذذذو هذذذ  إرضمذذذًع قمقذذذًرب اًم

 ًً َُ ن إّا ذم وؾمذذ ذ شمذذهظمػم اًمّذذًقمٍ وم ذذً  ، وإّا ذًمذذذ همًًمْذذ شم ذذن أنثذذي أمذذنح إذا ىمةذذ

مذذً يوذذوا أطموذذم قممذذٍل شمقذذو  سمذذه إذا يمًنذذَ اًمّذذًقمٍ ىمذذد ؾمذذْقَ اًموىمذذَ اًمصذذا ح ؟ 

إٓ أنثذذذي أوصمذذذر سمذذذًعرّي أا أاذذذّوإ قمذذذن وموذذذرة اًمّذذذًقمًت سمرمت ذذذً ، وم م  ثذذذً نريذذذد 

 آىمؽماب أيمشر إمم اعموًا اًم ي شمريد سمةوهمه - اًمتقد  ، وًموّن اًمتقد  ي ثي

ًً ٓ يقّرسمذذذذ إمم  وإذا يمثذذذَ ىمذذذد ؾمذذذةوَ مث قسذذذً ظمقذذذه ، ومذذذىّا مطذذذّ ذ ىمذذذدم

ًً ، وإا يمثذذَ قمذذغم اًمقريذذ  اخلقذذه ومًًمتقذذد  ي ثذذي أا شمّذذةذ مث قسذذً  مقصذذدك سمتًشمذذ

ًً واًم ذذذودة إمم اًمقريذذذ  اًمصذذذا ح وذم شمةذذذذ اعًًمذذذٍ يوذذذوا ا نّذذذًا اًمذذذ ي  م ًيمّذذذ
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ًً ذم أ ًً عمّذذثً ذًمذذذ ي ذذود راضم ذذ ًً ، وناذذن مج  ذذ سموذذر وىمذذَ  ذذو ا نّذذًا إيمشذذر شمقذذدّم

قمثذذد إضمذذرا  اًم مة ذذًت اعّذذًسمّ ٍ ، وم ثذذدمً أيمذذوا ىمذذد سمذذً ُت قممةّ ذذٍ مجذذي سمقريقذذٍ 

َُ ذم آقمذذذؽماي سمًخلقذذذه وذم اًمرضمذذذوع إمم اًمذذذورا  عمْذذذً ة  ظمًـمفذذذٍ ، وموةذذذام أٍقمذذذ

ًنذذدة ورومذذا اًم مة ذذٍ مذذن ضمديذذد يوذذوا شمقذذدمي أٍع ، وًمذذ   مذذن شمقدمّ ذذٍ ذم اعم 

 ا ىمرار سمًخلقه-

وأقمتقذذد أّنذذذ إذا ن ذذرت إمم طمًًمذذٍ اًم ذذًع اًمرا ثذذٍ ، يتطذذح ًمذذذ إمم طمذذدس سم  ذذد 

 أّا اًمْنمّيٍ مً زاًمَ شمرشموٌ ظمقًه يمْػمًا من نوع مً ، ومثان قمغم اًمقري  اخلقه -

ومذذذً دا   ذذذ ا واىمذذذي اعذذذًإ ، وم  ذذذٌ قمة ثذذذً اًمرضمذذذوع قمثذذذه ، و وذذذ ا يوذذذوا 

 مم إمً  -اًمرضموع أٍع ـمريقٍ ًمةمّع إ

طمذذديُ "ذذذ وأّمذذً إمذذر اًمشذذًه ، وم ذذو أّنذذه ع يتْذذلّم سم ذذُد أّا يم مذذي ىمذذد اذذّوإ إمم 

ًً ، ومذذثان ع نصذذل سم ذذُد إمم اعذذديُ قمذذن إًمذذه أّي ديذذن وم ذذكّم ، نً  ذذذ سمىًمذذه  "ديثذذّي  هًمذذ

سمذذل ودذذةثً ومقذذ  إمم شمةّمذذ  ؿمذذو  مذذً  "اعمّذذ ا ٍ "اًمديًنذذٍ اعموصودذذٍ اعمّذذاّمة 

 مً ، يومُن ورا
ٍ
   اًمقًنوا اخلُةقي-أو ت 

وًمّذذثً آظمذذ ين  ثذذً أّي ت  مذذن اًموتذذًب اعمقذذّدس أو اًموثذذًئ  ، سمذذل ناذذًوإ 

أا نذذرى مذذً يموثثذذً ا  تذذدا  إًم ذذه قمذذن  ذذ ا اًم ذذو  سمّذذ  ثً اًمذذ ايت ، وأريذذد أا 

ٌّْ ًمثً ددمٍ - ًً أّا مً ن ده سمّ  ثً اًم ايّت او تٌ  يّ  أوَح هًم

 ذًمذ اًم و  ن  واع  أّا ًمديثً اصمثتلم من اًمّْ ثًت سم ها

دمثً اًموذذذوا سمودذذذسه مستًطمثذذذً إطمذذذدامهً ن اًموذذذوا اًمذذذ ي دذذذث ه، وإذا اؾمذذذتو
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)ّٕا اًموذذوا  (1)، ومهقمتقذذد أّنذذه يثْغذذي ًمثذذً قمثدئذذٍ  أا نّذذتثتِ أّنذذه ومثّذذًا قم ذذ ماًموطم ذذد

ٌس ًمإلنّذذًا )ّٕا  ًً وهمذذػم حمذذ ًً أّنذذه قمذذديم اًمررذذٍ هًمذذ موذذًا مج ذذل ضمذذدًا( وًموذذن أيطذذ

 يمشػمًا(-اًمووا موًا ظمقر ضمدًا ومرّوع 

أّمذذً اًمّْ ثذذٍ اًمشًن ذذٍ ن وم ذذي اًمقذذًنوا اخلُةقذذي اًمذذ ي ىمذذد وَذذ ه ذم أذ ًنثذذً و ذذ ه 

اًمّْ ثذذٍ أومطذذل مذذن ؾمذذًسمقت ً ّّٕنذذً م ةومذذًت داظمة ذذٍ ، ومهنذذَ شمّذذتثتِ قمذذن اهلل مذذن 

ًً يمذذام شموت ذذف قمذذن  ًً، هًمذذ اًمقذذًنوا اخلُةقذذي أيمشذذر رذذً شمّذذتثت ه قمثذذه مذذن اًموذذوا قممومذذ

يمشذذر رذذً شموت ذذسه قمثذذه سمذذًًمث ر إمم سم ذذَ سمثذذًه ، وأا إنّذذًٍا مذذً سمًٕدذذغً  إمم طمديشذذه أ

مذذن  ذذ ه اًمّْ ثذذٍ اًمشًن ذذٍ نّذذتثتِ أّا اًموذذًئن ومذذ ام ورا  اًموذذوا م ثذذي  قمذذغم ناذذو ؿمذذديد 

سمًًمّذذذذةوك اًمصذذذذًئٌن سمًًم ذذذذدإ وا نصذذذذًي واًمذذذذ  أنًن ذذذذٍ واًم ذذذذ ًقمٍ وإمًنذذذذٍ 

 وآؾمتقًمٍ واًمصد -

س ذذدنً سمذذه اعمّذذ ا ٍ ومذذن  ذذ ه اًمثًطم ذذٍ ، يثْغذذي ًمثذذً أا نقْذذل اًمتودذذ ف اًمذذ ي شم

رع يمشذذػما  ثذذً ! ومًًمقذذًنوا ذإّنذذام ٓ نّذذ "دذذًًمح"وسم ذذا إديذذًا إظمذذرى مذذن أّا اهلل 

سمم ثذذى يمونذذه متّذذً ً  أو  "دذذًًمح"اخلةقذذي ٓ ينودنذذً سمذذهّي أؾمذذ  ًمإلقمتقذذًد أّا اهلل 

ًً أو مّذذًيرًا ، إذ ًمذذ   ذم اًمقذذًنوا اخلةقذذي شمّذذً ٌل مذذن أّي نذذوع ، سمذذل  ذذو دذذةٌ  ًمّ ثذذ

قذذذوإ ًمذذذذ أا شمس ذذذل مذذذً  ذذذو مّذذذتق م ، وٓ يْذذذدو أّنذذذه فّمذذذه يمذذذم يمًًمصذذذور ، وم ذذذو ي

ًً أو ظمقرًا أو قمّػمًا-  يووا ذًمذ موعم

ًً ، وًمذذ   مذذن نسذذي ذم  ذذ ه  وإذا يمذذًا اهلل مشذذل اًمقذذًنوا اخلُةقذذي وم ذذو ًمذذ   ًمّ ثذذ

                                           
قمغم اع  شمًْرك وشم ًمم ، وقمثدئ  يمون اؾمتْدااً سمًؾمم من اؾمامئه  "ومثًّا  "سمثًً  قمغم شموىم س ٍ إؾمام  واًمصسًت ٓ يصح اـم   اؾمم  (1)

 شم ًمم ي قي ذات اعم ثى يمًدم ل أو اًم ة م أو اعو م ومً أؿمْه ذًمذ -
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ًً(  ذذو أّنذذه إًمذذه ىمذذًدٌر أا  ًً )أو ـم ْذذ اعمرطمةذذٍ أا نقذذوإ ن إّا مذذً ن ث ذذه سموذذوا اهلل دذذًع

 ٌقمٍ زائدة-يغسر، ومهنَ شمّػم سم

إّا اًم ذذذو  وطمذذذده ىمذذذًدر أا يغسذذذر ، وناذذذن ع نصذذذل سم ذذذُد إمم اعذذذديُ قمذذذن 

إًمذذٍه ذي ؿموصذذّ ٍ ، سمذذل يمذذلا مذذً ودذذةثً إًم ذذه شمهيم ذذد وضمذذود ىمذذوة مذذً ، ورا  اًمقذذًنوا 

 آظمر -
ٍ
 اخلُةقي أؿمْه سم قل مث ً سمهّي ت 

وًموذذن ىمذذد شموذذوا مذذً شمذذناإ همذذػم ؿمذذْ  ٍ سم ذذو  إمم طمذذدس سم  ذذد ، ومذذىذا يمًنذذَ 

 ًً ًً ومذذذرسمام ٓ يوذذذوا أّي م ثذذذًى ًمقةْذذذذ مث ذذذً أا شمةذذذتم  ًمذذذذ  قمقذذذً  حمطذذذ ٓ ؿموصذذذ 

أقمذذ ارًا أو شم سذذو قمثذذذ ، هًمذذً يمذذام ٓ يوذذوا أّي م ثذذًى ًمقةْذذذ مذذن ضمذذدوإ اًمِذذب 

 أا ي سو قمثذ طملم شمغة  ذم طمًدل اًم مةّ ًت -

ومذذىْا أظمقذذهْت ذم طمًدذذل اًم مة ذذًت وم سمذذد ًمذذذ مذذن اعصذذوإ قمذذغم ادذذواب 

 ًً ذم ىموًمذذذ إّنذذه إذا يمذذًا موضمذذودًا إًمذذه مذذن  ذذ ا اًمثذذوع اخلقذذه ، وًمذذ   مذذن ضمذذدوى أيطذذ

ّْذذذه وًمذذذن شمذذذنقمِ نسّذذذذ سم ذذذهنه ن  ، دذذذ ٌح مقةذذذ  ٓ ؿمويصذذذ ، ومىّنذذذذ قمثدئذذذٍ  ٓ ا

ًً قمذذذغم قمذذذد  رَذذذًه  ّٕا اعم ذذذوةٍ  ذذذي أّا ضمذذذن ًا مثذذذذ  ذذذو ذم دذذذّسه ومواومذذذٌ  طمّقذذذ

 سمًد ي وآطمت ًإ وآؾمتغ إ اعموضمودة قمثد اًمْنم -

ًً  ومذذ ام يت ّةذذ  سماًًمتذذذ أو أا ي سذذو قمثذذذ  ذذ ه ىمذذد شمريذذد مثذذه أا جُيذذري اؾمذذتشث

اعمذذّرة اًمواطمذذدة وًموثّذذذ شم ةذذم ذم ىمذذرارة نسّذذذ أّا مصذذدر شمةذذذ اًمقذذّوة اًموذذًمن ورا  

ًً ودوا شمغ ذذػم ذًمذذذ اًمثذذوع مذذن  ََ طمقذذ ًً إٓ إذا مقذذ اًموذذوا ٓ يموذذن أا يوذذوا دذذًع

 اًمّةوك اًمع -



 

299 

وم سمذذّد أا ومذذن اًمثًطم ذذٍ إظمذذرى شم ةذذم أّنذذه إذا يمذذًا دذذ ٌح مقةذذ  موضمذذودًا 

 يوره م  م مً نس ةه،   ه  ي اًمورـمٍ اًمر  ٍْ اًمتي نان وم  ً-

وإا ع يوذذن دذذ ٌح مقةذذ  مذذتاواًم سمذذًًمووا وم ثدئذذٍ  شموذذوا مج ذذي   وداشمثذذً 

 م دومٍ اًمرضمً  ذم ّنًيٍ اعمقًي-

وًموذذن إذا يمًنذذَ اعذذًإ قموذذ  ذًمذذذ وم ثدئذذٍ  نوذذوا ضمذذًقمةلم أنسّذذثً أقمذذداً  

عماتمذذل أسمذذدًا أا يوذذوا وَذذ ثً أومطذذل همذذدًا ، ًمذذ ًمذ اًمصذذ ح يمذذّل يذذو  ، ومذذن همذذػم ا

ًً ، وم سمذذد يموثثذذً اا نّذذتغثي قمذذن ذًمذذذ  و وذذ ا شموذذوا طمًًمتثذذً قمديمذذٍ اًمرضمذذً  أيطذذ

 اًمص ح يمام ٓ يموثثً أا نسي سمام شمقتط ه-

 من  ثً يمًا اهلل قمنائثً اًموطم د-

ًً مصذذدر ىمةقثذذً إظمقذذرن إمذذر اًمذذ ي ناتذذًج إًم ذذه أؿمذذّد   آطمت ذذًجيمذذام أّنذذه أيطذذ

اًمذذذ ي نرهمذذذٌ ذم آظمتْذذذً  مثذذذه اًمرهمْذذذٍ ، وم ذذذو طمة سثذذذً اعماتمذذذل اًموطم ذذذد ، وإمذذذر 

وناذذن ىمذذد ضم ةثذذً أنسّذذثً أقمذذداً  ًمذذه ، ويتاذذّدث سم ذذا اًمثذذًس يمذذام ًمذذو يمذذًا اًموومذذً  

سممقًًمذذٌ اًمصذذ ح اعمقةذذ  نن ذذٍ رت ذذٍ ، وم ذذغم  ذذوٓ  أا ي  ذذدوا اًمث ذذر ذم مذذوىمس م 

   ا-

ًً ، همذذػم أّا اًم صذذ ح  ذذو إّمذذً مصذذدر أمًنثذذً إّّنذذم مذذً زاًمذذوا ية ْذذوا سمًًمذذّدين ًم ْذذ

ًً ًمقريقذذذٍ اؾمذذذت ًسمتثً ًمذذذه ، وًمقًعمذذذً اًم  ذذذ م ، وإّمذذذً مصذذذدر ظمقرنذذذً اًم  ذذذ م ، شمْ ذذذ

 اؾمت ْثً ًمه سمًًمقريقٍ اخلًـمفٍ -

 -"وأا طمًا دور إمر اًمشًًمُ ---
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أىمذذوإ ن إمم  ثذذً انت ذذى موَذذي اعًضمذذٍ مذذن يمذذ   ًمذذوي  ، ومسذذي  ذذ ا إمذذر 

دة اًمغسذذراا وم  ذذً وقمذذن اًمتووم ذذ  سم ث ذذً اًمشًًمذذُ اذذدث ذم دذذساٍ قمذذن اعمّذذ ا ٍ وقمق ذذ

ىمذذد وم ةذذوا وسمذذلم وضمذذود أنذذًس ٓ  تذذًضموا إمم أي همسذذراا واًمذذ ين ٓ ي ةمذذوا أّّنذذم 

 -مً يثْغي أا يتوسموا قمثه
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 اخلامتة: 

ؾمذذهطمًوإ آىمذذؽماب طمتذذى قمذذغم مّذذتوى اًمت ْذذػم رذذً أومذذًده ًمذذوي  سمتةوذذ   

 ظمة  ًموي   إمم نققتلمنذم اخلًهٍ، ذم اًمسصل إوإن 

ريٍ ذم أناذذذً  إرض يمة ذذذً شمةذذذذ اًمسوذذذرة ذن أّا ًمذذذدى اًموًئثذذذًت اًمْ ذذذإومم

ًً ذاًمسريذذذذدة سمذذذذها قمةذذذذ  م أا يتصذذذذ روموا سمقريقذذذذٍ م  ثذذذذٍ ، وًمذذذذ   ذم وؾمذذذذ  م طمقذذذذ

 اًمتوة  من   ه اًمسورة -

روموا سمتةذذذ اًمقريقذذٍ، وم ذذم ي رومذذوا ىمذذًنوا ذواًمشًن ذذٍن أّنذذم سمًعق قذذٍ ٓ يتصذذ

 اًمقْ  ٍ وهًًمسونه-

ًس يذذدإ قمذذغم اشمسذذً  سمذذلم اعمتثذذًزقملم قمذذغم وضمذذود اًمثذذناع واًمت ذذًضمر سمذذلم اًمثذذ

اًمقذذًنوا اًمقْ  ذذي . إظم ىمذذي( يثسذذرد سمذذه ا نّذذًا "اًمصذذواب واخلقذذه و ذذ ا  ذذو 

قذذذًنوا ويثسذذذرد  ذذذو سمذذذه، ومقذذذًنوا اًمقْ  ذذذٍ اعم روومذذذٍ ذم اًموذذذوا وذم همذذذػم آنّذذذًا يم

مذذً ر ذادًذسمّ ذذٍ يس ذذدك سمذذام شمس ةذذه اع ذذًرة إذا أؾمذذققت ً أي  ذذي شمصذذف اًمواىمذذي وشمسّذذ

ًئن وطمّذذٌ ، وًموذذّن ىمذذًنوا اًمقْ  ذذٍ ا نّذذًن ٍ قمذذ وة قمذذغم ذًمذذذ يقذذوإ ًمذذذ يمذذ  ذذو

 مً يثْغي ًمةْنم أا يس ةوه ومً يثْغي أا يوونوا قمة ه-

 اصمثلم مث ً ذم اًمسصل اًمشًه ن اًمقًنوا من اقمؽماًَت، دومي ًموي  ع يّةم

إوإ ن اًمقذذذذرا ة اًمتقوريذذذذٍ اذذذذ ا اًمقذذذذًنوا واًمذذذذ ي يسذذذذؽمض أّا اًمقذذذذًنوا 

أّا ذًمذذذذ وآقمذذذؽماض اًمشذذذًه ن ة يمّذذذًئر اًمغرائذذذن ىمذذذد شمقذذذورت ، إظم ىمذذذي همريذذذن

 اًمقًنوا همػم ومقري سمل  و نًؿمئ من  قمري اضمتامقمي موتٌّ من اًمؽمسم ٍ -
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وقمثذذذواا اًمسصذذذل اًمراسمذذذي ن مذذذً يموذذذن ورا  اًمقذذذًنوا ، يذذذوضمن مذذذً ضمذذذً  وم ذذذه ، 

وم ذذرض ًمذذوي  صم صمذذٍ آرا  ن ذذر إزا  ذًمذذذ اًمقذذًنوا ن اعمذذًدي ، واًمذذديثي ، وٓ يموذذن 

م اًمت ريْذذذي أا يوذذذوا طمَوذذذاًم سمذذذلم اًمذذذرأيلم ّٕا ذًمذذذذ ظمذذذًرج قمذذذن م دانذذذه ًمة ةذذذ

اعماصذذذذور سمًٓظمتْذذذذًرات واًمت ذذذذًرب اعموتؼميذذذذٍ ، وصممذذذذٍ رأي صمًًمذذذذُ ي ذذذذؼم قمثذذذذه 

سمًًموؾمذذ  ن ومةّذذسٍ اع ذذًة أو اًمتقذذور اخلذذ   اًمذذ ي وضمذذه ًمذذه ًمذذوي  رسمذذٍ ىمًَذذ ٍ 

 يمام ي تقد -

 ثذذً ضمذذً  مذذن ىمذذوة وذم اًمسصذذل اخلذذًم  وإظمذذػم ن يّذذتثتِ أّا ذًمذذذ اًمقذذًنوا وم

 ويمًئثً مً ًمديثً اصمثتلم من اًمّْ ثًت سم هنه ن 

دمثً اًموذذذوا سمودذذذسه مستًطمثذذذً إطمذذذدامهً ن اًموذذذوا اًمذذذ ي دذذذث ه ، وإذا اؾمذذذتو

، ومهقمتقذذد أّنذذه يثْغذذي ًمثذذً قمثدئذذٍ  أا نّذذتثتِ أّنذذه طموذذ م قمةذذ م قم ذذ م )ّٕا اًموطم ذذد

 اًمووا موًا مج ل ضمدًا(-

ةقذذي اًمذذ ي ىمذذد وَذذ ه ذم أذ ًنثذذً و ذذ ه أّمذذً اًمّْ ثذذٍ اًمشًن ذذٍ ن وم ذذي اًمقذذًنوا اخلُ 

اًمّْ ثذذٍ أومطذذل مذذن ؾمذذًسمقت ً ّّٕنذذً م ةومذذًت داظمة ذذٍ ، ومهنذذَ شمّذذتثتِ قمذذن اهلل مذذن 

ًً يمذذام شموت ذذف قمذذن  ًً ، هًمذذ اًمقذذًنوا اخلُةقذذي أيمشذذر رذذً شمّذذتثت ه قمثذذه مذذن اًموذذوا قممومذذ

إنّذذًٍا مذذً سمًٕدذذغً  إمم طمديشذذه أيمشذذر رذذً شموت ذذسه قمثذذه سمذذًًمث ر إمم سم ذذَ سمثذذًه ، وأا 

مذذن  ذذ ه اًمّْ ثذذٍ اًمشًن ذذٍ نّذذتثتِ أّا اًموذذًئن ومذذ ام ورا  اًموذذوا م ثذذي  قمذذغم ناذذو ؿمذذديد 

سمًًمّذذذذةوك اًمصذذذذًئٌن سمًًم ذذذذدإ وا نصذذذذًي واًمذذذذ  أنًن ذذذذٍ واًم ذذذذ ًقمٍ وإمًنذذذذٍ 

 وآؾمتقًمٍ واًمصد -
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 الجاىي(امللحل )

 تسمجة حماضسة الربوفشوز بول سي  فيتز

(اجلاىب اليفشي لإلحلاد) بعيواٌ:
(1)

 

 

  

                                           
( وىمد ىمً  سمؽممجت ً ًمثً إمم  The Psychology of Atheism - Paul C. Vitzاعماًرة ننمت قمغم ا نؽمنَ سم ثواا ن ) (1)

 اًم رسم ٍ متسطً   إخ ن رهمً  اًموّ ًر -
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 مكذمة

أطمذذد إؾمذذفةٍ اعمشذذػمة ًم  ذذتام   ذذو سمذذًًمقْي مذذي مج ذذي مثًىم ذذًشمثً إظمذذرى  ثذذً ن 

 عمًذا يوضمد مةادين ؟ عمًذا يوضمد أنًس ٓ يومثوا سمًهلل ؟ 

وسمذذًًمقْي إذا ذيمذذرَت أّنذذذ مةاذذد وممذذن اعمذذرضّمح أا شمقذذوإ ن إّنذذه مذذن اًمواَذذح 

اًمواىمذذذي ، إّّنذذذم  أّا أؾمذذذًْب وضمذذذود اهلل ًم ّذذذَ مقث ذذذٍ ، ومًٕدًمذذذٍ ًم ّذذذَ مقث ذذذٍ ذم

جيذذذدوا ذم يمشذذذػم مذذذن إطم ذذذًا أّا  ثذذذًك ادًمذذذٍ مقث ذذذٍ ذم ادًنذذذٌ أظمذذذر ،  ذذذ ا 

دذذا ح ، سم ذذا اًمثذذًس مةاذذدوا سمّذذٌْ إدًمذذٍ وسمّذذٌْ اع ذذِ وسمّذذٌْ اعمثقذذ  

ًً - قمغم وضمود اهلل اًمتي جيدوا وم  ً ظمة ً   أو نقص

ي، وقمذذذغم اًمذذذرهمم مذذذن أّا اًمثذذذًس يموذذذن أا يصذذذّدىموا ذًموثثذذذي أظمصذذذًئي نسّذذذ

ً  ّٕنذذذً م قوًمذذذٍ ، أقمتقذذذد أا اًموشذذذػم مذذذن اًمثذذذًس يومثذذذوا ذم سم ذذذا إمذذذور إؿمذذذ 

ًم ّذذذَ ّٕنذذذً م قوًمذذذٍ أو قمذذذغم إىمذذذل ضمنئ ذذذً ٓ يصذذذدىموّنً ّٕنذذذً م قوًمذذذٍ ، إّّنذذذم 

 يصدىموّنً ّٕنم ًمدفم أؾمًْب نسّ ٍ ًم قمتقًد سم ًمذ - 

 ةم نس  ا ياما ًم ةم نس  ا عًدمن قم

اًمذذ ين يومثذذوا سمذذًهلل و ذذو اًمثقذذد أا واطمذذدة مذذن أىمذذد  آنتقذذًدات ًمةثذذًس 

اًمذذ ي شمذذّم ـمرطمذذه ٕوإ مذذرة مذذن ىمْذذل اعمةاذذدين ذم اًمواىمذذي  ذذو أّا اعمذذومثلم يومثذذوا 

سمذذًهلل ّٕا ذًمذذذ مذذرٍض اذذم مذذن اًمثًطم ذذٍ اًمثسّذذ ٍ ، ناذذن نذذومن سمذذًهلل ٕنذذه ؿمذذ ور 

ًً مذذً همذذػم دذذا ح "ؿموصذذثٍ"مج ذذل ومذذريح ، يّذذمى  ذذ ا  ، سم ْذذًرة أظمذذرىن أّا ؿمذذ ف

 ه   ا اًمٌم  قمثد من ي تقد سمه!، واًمٌّْ  و مً ي ث 
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ًً أؾمذذًْب ًمةوسذذر  ًموذذن مذذً أودا أا أنًىم ذذه اًم ذذو   ذذو أّا اعمةاذذدين ًمذذدفم أيطذذ

سمذذًهلل ، و ثذذًك أؾمذذًْب نسّذذ ٍ شمومذذن ورا  موىمذذف اعمةاذذدين، ًمذذ ا ومذذىّا مذذً أىمؽمطمذذه 

 ذذو أّا قمةذذم اًمذذثس  يما ذذٍ ، شمثّذذاٌ قمذذغم يمذذ  ادذذًنْلم، قمذذغم اًمذذرهمم مذذن أّّنذذً 

 َد اعمومثلم-  يمًنَ شمّتود  قمًدة يما ٍ

َُ م تاًم   ه اعمّهًمٍ ًمّْْلمن  أدْا

أطمذذذدمهً ن  ذذذو أّنثذذذي مةاذذذٌد ؾمذذذًسم  ، ًمذذذ ًمذ يمذذذًا ًمذذذدي وىمذذذَ ذ سم ذذذد أا 

أدذذذْاَ مومثًذذذً ذ ًمةتسوذذذػم ذم ظمةس تذذذي و ظمةس ذذذٍ اًم ديذذذد مذذذن اعمةاذذذدين اًمذذذ ين 

قمذذذرومت م ،  ذذذ ا ٓ ي ثذذذي أّنثذذذي نًىمذذذد وم  ذذذي ًمةمةاذذذدين أو سمةق ذذذي أو أي ت  مذذذن 

َُ مةاذذًدا عمذذدة ذأريذذد أا انذذًإ مذذن نسّذذ  ذذ ا اًمقْ ذذل ، ٓ  20ي سم ذذد يمذذل ت  ، يمثذذ

قمًًمذذً واًم ديذذد مذذن أدذذدىمًئي مةاذذدين وأنذذً أطمذذؽمم م يمشذذػًما ، ًمذذ ًمذ  ذذ ه ًم ّذذَ 

مّذذذهًمٍ م ًمجذذذٍ أو قمذذذد  م ًمجذذذٍ ، أنذذذً اقمذذذرض قمذذذغم اعمذذذومثلم وهمذذذػم اعمذذذومثلم أا 

اًمتذذذي ُتذذذي  يسوذذذروا ذم سم ذذذا إؾمذذذًْب اًمثسّذذذ ٍ، سم ذذذا إؾمذذذًْب اًم واقم ذذذٍ 

ًً مً ًم ووا مةاداً ؿم  -وص

 إسموة اًمثًىمصٍ –ومرَ ٍ إب اعم  ٌ 

سمً َذذًومٍ إمم ذًمذذذ، يمذذًا ًمذذدي ؾمذذٌْ آظمذذر ًموذذوه م ذذتاًم  ذذ ا إمذذر، و ذذو 

أّنثذذي سمذذدأُت وٕضمذذل مصذذًًمح أظمذذرى أىمذذرأ سم ذذا مذذواد اًمّذذػم اًم اشم ذذٍ ًمةمةاذذدين، 

 وسمذذدأُت اىمذذرأ قمذذن طم ذذًُتم ، اظمذذؽمت موَذذوقًمً م  ثًذذً شمّذذً ًمَ قمثذذه، وذم اًمث ًيذذٍ،

ًً وضمةّ ذذً قمثذذدمً ىمذذرأت سم ًًنذذً ًمّذذ غموند ومرويذذد و ثذذً مذذً  يمذذل ت  أدذذْح واَذذا
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 ىمًًمه ومرويد، وؾمهقم د د ًهمٍ يم مه سمدىمٍ -

ىمذذًإ ومرويذذدن إّنذذه ٓ يوضمذذد ت  مذذهًموي أيمشذذر مذذن اًم شذذور قمذذغم ؿمذذًب يتوىمذذف 

قمذذن ا يذذاما سمذذًهلل سمم ذذرد أا يسقذذد آطمذذؽما  ٕسم ذذه إرجل )اًمذذدن وي( ، وسم ْذذًرة 

أا شمذذومن سمذذًهلل إذا يمذذًا واًمذذدك همذذػم ضمذذدير سمذذًٓطمؽما  أو يمذذًا  أظمذذرىن مذذن اًمصذذ ٌ

 وم ه قم ٌ مً- 

ع يتتْذذي ومرويذذد ذ ويمذذًا مةاذذدًا سمًًمتهيم ذذد ذ  ذذ ا إمذذر ، ىمذذررُت متًسم ذذٍ ذًمذذذ 

قمذذذغم وضمذذذه اخلصذذذوص، شمودذذذةَ إمم ومرَذذذ ٍ أيمشذذذر قمموم ذذذٍ ىمةذذذ ً  مذذذن ومرَذذذ ٍ 

سم ْذذذًرة ، و"إب اًمثذذذًىم "ومرويذذذد ويموذذذن أا ُيقةذذذ  قمذذذغم  ذذذ ه اًمسرَذذذ ٍ ومرَذذذ ٍ 

ًْذذذً ومىّنذذذه ؾم طذذذغ  سم ذذذول ىمذذذوي قمذذذغم إوٓد ويذذذدوم  م  أظمذذذرى، إذا يمذذذًا إب م  

دمذذًه ا عذذًد وىمذذد ٓ يوذذوا سم ذذول حمذذدد ومْذذً ، أاذذدث  ثذذً قمذذن اًمثذذوع اًمذذ يمي 

مذذذن إوٓد ، اًمذذذ ين ي تذذذؼموا واًمذذذد م سمًًمثّذذذٍْ اذذذم رمذذذنًا ًموشذذذػم مذذذن آمذذذور 

 ًموشػم من إؿم ً  اًمّةْ ٍ-ا جيًسم ٍ، و إذا يمًا أسًمً ؾم ًفً ومّ  تؼم رمنًا 

   ًر إب اعم  ٌم

سم ذذثام يمثذذَ أىمذذرأ ذم  موقمذذٍ اًموتذذٌ وموذذرت وم  ذذً سمًًمقريقذذٍ اًمتذذي يموذذن ًمذذ ب 

 أا يسقد وم  ً اطمؽما  اسمثه، شمودةَ إمم صم صمٍ م ًيػم موَوقم ٍ ًم ب اًمثًىم ن 

ًً سمٌّْ  ة ه قمن قمًئةته-  أطمد ًن  و يمون أا يووا إب نًىمص

ًً ذم قمذذذذلم اوٓده سمّذذذذٌْ صمًن  ذذذذً ن يموذذذذن أا يوذذذذ ًْذذذذً او نًىمصذذذذ وا إب م  

ي  ونقذذدي وقمذذدائي و ذم ً شمذذه اًمّذذ فٍ مذذي اًم ًئةذذٍ ، وم ذذو ٓ يؽميم ذذً ، وًموثذذه مّذذ
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   ـمًهم ٍ ذم اعمثنإ-

ًْذذذً ٕنذذذه يمذذذوت ، إب اعمتذذذورم  ذذذو أٌب همذذذػم  صمًًمش ذذذً ن ىمذذذد يوذذذوا إب م  

 موضمود ونًىم  ذم قم وا اًم ديد من إـمسًإ- 

يموذذن ًمقسذذل يْةذذ  مذذن اًم مذذر قمذذًملم ، يْةذذ  مذذن اًم مذذر قمذذغم ؾمذذْ ل اعمشذذًإ ، 

 ًً أرسمذذي ؾمذذثوات ، يْةذذ  قممذذره ؾمذذَ أو صمذذامه ؾمذذثوات ، أا يذذرى واًمذذده اعم ذذَ ؿموصذذ

 ذذذغم قمذذذث م يمرضمذذذل همذذذًدر ، يمشذذذػم مذذذن إـمسذذذًإ ٓ ؾمذذذ ام إـمسذذذًإ اًمصذذذغًر ٓ 

يس مذذذوا اعمذذذوت يماذذذًدث وم ذذذم ي تقذذذدوا سمقريقذذذٍ أو سمذذذهظمرى أّا أسمذذذً م ىمذذذد  ذذذغم 

 قمث م- 

طمذذذًإ، إب اعمتذذذورم ذم م  ذذذم اعذذذًٓت  ذذذو همذذذػم موضمذذذود إٓ إذا  قمذذذغم أّي 

يمذذًا  ثذذًك أب سمذذديل ، ًمذذ ًمذ ومذذىا اًمثذذوع اًمشًًمذذُ مذذن إب اعم  ذذٌ اًمثذذًىم   ذذو 

 إب اعم َ - 

ي  وإب اعم ذذذذَ- أي واطمذذذذد ذإذا ن إب اعمذذذذتوكم او اًمتذذذذًرك و إب اعمّذذذذ

 من  وٓ  يقد  ًمثً مً أؾمم ه انً سمًٕب اعم  ٌ او اًمثًىم -

 شمصث ف أدًمٍ اًمث ريٍ عم موقمتلم

 ًً ًً او م  ْذذ واع ذذٍ مذذن اًمثًطم ذذٍ اًمثسّذذ ٍ  ذذي يمذذًٔيت ن إذا يمذذًا واًمذذدك نًىمصذذ

ومىّنذذه يصذذّ ٌ مذذن مّذذهًمٍ إيامنذذذ سمذذًهلل ، اىمذذؽمح ومرويذذد ذًمذذذ ّٕا ومرويذذد نسّذذه رأى 

 أّا أسمًنً إرجل نوٌع من انواع اًمثموذج اًمثسع عمس ومثً هلل -

ي هلل اًمقذذذًئم قمذذذغم دمرسمتثذذذً اخلًدذذذٍ  ذذذو ذثسّذذذو وذذذ ا إذا يمذذذًا نموذضمثذذذً اًم
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ًً مّذذْقً  نذذًىم  ومذذنقمِ وخم ذذٌ ًمًمذذًإ وٓ يّذذتا  آطمذذؽما ، ومىّنذذه يطذذي  ـمذذ

ًً ًمةقسذذذل قمثذذذدمً يصذذذْح أيمذذذؼم ؾمذذذثً ًم صذذذْح مةاذذذدا- قمذذذغم إىمذذذل  ذذذ ه  ذذذي  ىمويذذذ

  .ومرَ تي وىمًسمةٍ ًم ظمتًْر ضمدًا وم موثثً أا نث ر إمم إدًمٍ

 ثذذذً مذذذً وم ةتذذذه ن ذذذرت إمم ـمسوًمذذذٍ ًمذذذ ًمذ دقمونذذذً نث ذذذر إمم سم ذذذا إدًمذذذٍ و

اًموشذذذػم مذذذن اعمةاذذذدين اعم ذذذ ورين ذم اًمتذذذًري ،  ذذذوٓ  مذذذن وم ؾمذذذسٍ أو مسوذذذرين 

ًً م روومذذذذوا ضم ذذذذدًا ّٕنثذذذذي م ذذذذتم ومقذذذذ  سمذذذذام ؾمذذذذهدقموهن  ؾم ًؾمذذذذ لم، يمة ذذذذم شمقريْذذذذ

 )مةادوا أىمويً  أو مت ددوا(- 

إؿمذذوًص اًمذذ ين يمذذًا ا عذذًد ضمذذنً ا م ذذاًم مذذن طم ذذًُتم ،  ثذذًك اًموشذذػم مذذن 

ين يموذذذن أا أؾمذذذم  م مةاذذذدين م تذذذدًملم أو سمذذذًٕطمرى ، مةاذذذدين َذذذ سً ، اًمذذذ 

 ذذوٓ  أنذذًس مةاذذدوا وًموذذثّ م ٓ يث ذذغةوا سمً عذذًد، إّنذذه ًمذذ   ؿمذذ ًفً يمْذذػًما اذذم 

ي، ًمذذذ ًمذ ناذذذن ٓ نتاذذذدث قمذذذث م ناذذذن نتاذذذدث قمذذذن اعمةاذذذد ذسمذذذًعم ثى اًمثسّذذذ

 اًمقذذذذوي أو اعمت ذذذذدد، وىممذذذذَ سمىقمذذذذداد ىمًئمذذذذٍ مذذذذن  ذذذذوٓ  اعمسوذذذذرين واعمةاذذذذدين

 اعم  ورين-

َُ سمتوذذوين ىمًئمذذٍ مذذن اًم وصذذ ًت اًمتًره ذذٍ إظمذذرى اًمتذذي يمًنذذَ ذم  صمذذّم ىممذذ

ًْذذذً، وًموذذذن مذذذن اعمذذذومثلم، يمذذذًنوا أؿموًًدذذذً  نسذذذ  اًمشقًومذذذٍ، و ذم نسذذذ  اًموىمذذذَ شمقري

موطمذذدين يمشذذذػًما، رذذذن يمذذًنوا جيذذذًدًموا مذذذي  ذذذوٓ  اعمةاذذدين أو قمذذذغم إىمذذذل يمذذذًنوا 

ًً، وإ ذا دذذح اًمت ْذذػمن ) موقمذذٍ اعمقًرنذذٍ( ي رسمذذوا قمذذن مذذوىمس م اعمويذذد ًمإليذذاما قمةثذذ

مذذذن اعمذذذومثلم واعم موقمذذذٍ اًمت ريْ ذذذٍ شمتوذذذوا مذذذن اعمةاذذذدين، واعمّذذذهًمٍ  ذذذو وضمذذذود 

 دًم ل ذم اًمقسوًمٍ من  ًشملم اعم موقمتلم اًمتي ه ن اعمةادين قمن اعمومثلم-
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 ذذذ ا مذذذً ن ذذذرت إًم ذذذه، ًمذذذ ًمذ أود أا أخلّذذذ  سم ًطذذذً مذذذن  ذذذ ه إدًمذذذٍ ًمذذذذ ، 

ّٕنذذه قمذذغم اًمذذرهمم مذذن أّا  ذذ ه أـمروطمذذٍ قمًمذذٍ، ومذذىّا  وم ذذي طمقذذً مشذذػمة ضمذذدا ًم  ذذتام 

ًً، ٓ يوضمذذد ت   طم ذذًة يمذذل ومذذرد خمتةسذذٍ، يمذذل طمًًمذذٍ شمًره ذذٍ  تةذذف اظمت ومذذً واَذذا

اًمذذ ين أدذذْاوا م ذذ ورين أيمشذذر إصمذذًرة ًم  ذذتام  يمذذام أقمتقذذد مذذن ـمسوًمذذٍ إؿمذذوًص 

   طم -ذم وىمَ ٓ

 إذًا  ثذذً سم ذذا إؿمذذوًص اًمذذ ين سماشذذَ قمذذث م،  ذذوٓ  مجذذ   م مسوذذذروا

ووم ؾمذذسٍ ومشقسذذوا م ّمذذوا ذم شمذذًري  اًم ذذًع اًمغذذريب ، طم ذذُ فم ذذر ا عذذًد ًمةمذذرة 

إومم يمموىمذذف رؾمذذمي أو ىم ذذً  ، ًمذذ ا ؾمذذهذيمر ومقذذ  سم ذذا مذذن أوًمفذذذ اًمذذ ين ذم 

رأيذذذي يتثًؾمذذذْوا مذذذي اًمْاذذذُ، صمذذذّم ن قذذذي ىمًئمذذذٍ ٕوًمفذذذذ اًمذذذ ين  ذذذم ذم  موقمذذذٍ 

ه مرطمةذذٍ اًمقسوًمذذٍ اعمقًرنذذٍ ومذذن صمذذّم ؾمذذثقد  سم ذذا إمشةذذٍ اعماذذددة قمذذام يمًنذذَ قمة ذذ

 ًمْ ا  وٓ  إؿموًص-

ًً سموَذذذوح و ذذذم مةاذذذدوا م ذذذ وروا،   ثذذذً إؿمذذذوًص يمذذذًا اسمذذذً م نًىمصذذذ

وًم ذذل أؿمذذ ر م  ذذو ومريذذدريذ ن ت ذذه، اًمذذ ي أقمةذذن ًمة ذذًع أّا اهلل ىمذذد مذذًت، ومقذذد 

 ؾمثوات، سم د قمًملم من  اقمه مي اعمرض-  4شموذم واًمده قمثدمً يمًا قممره 

شذذذر مهؾمذذذًويٍ وازقمًضمذذذً ذم طم ًشمذذذه قمثذذذدمً ىمذذذًإ ن ت ذذذه سمثسّذذذهن إّنذذذه اًم ذذذو  إيم

 اؾمت قىل ًم وت ف أا واًمده يمًا م تً قمثدمً يمًا ذم اًمراسم ٍ من قممره- 

ًموذذن اعمةاذذدين اعم ذذ ورين أظمذذرين اًمذذ ين يمذذًا ًمذذدفم آسمذذً  ؾمذذ فلم مشذذلن 

 ومذذذوًمتػم ًمودوم ذذذ  ومويرسمذذذًخ، ومرويذذذد نسّذذذه ، وضمذذذًا سمذذذوإ ؾمذذذًرشمر، وآظمذذذروا مشذذذلن

ةاذذدًا، يمذذًا ًمديذذه نوقًمذذً مذذن ا ًمذذه اعم ذذرد، ًموثذذه ًمّذذَ متهيمذذًدا هًًمذذً مذذن أا نذذدقموه م
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يمذذذًا سمًًمتهيم ذذذد ضمذذذنً ا مذذذن  ذذذ ه اعم موقمذذذٍ مذذذن اعمسوذذذرين أظمذذذرين، مشذذذل  ذذذوسمن ، 

 .  و  ، واًم ديد من أظمرين

اؾمذذذماوا زم أا أذ ذذذٌ إمم سم ذذذا مذذذن اعموطمذذذدين أا، وذيمذذذر سم ذذذا مذذذن 

ًً ًمذذذديثً سمًؾمذذذوًإ، ادمونذذذد سمذذذػمك ، وًم ذذذً   ةذذذؼمت هم، ويةؼمومذذذورسأؾمذذذامئ م، مقذذذدم

، موؾمذذذى مثدًمّذذذوا واًموشذذذػم مذذذن أظمذذذرين ذم  ذذذ ه اًمقًئمذذذٍ يمًيذذذُ شم  ّذذذؽمشموا

 وًمون   ا  و نوع من اعمشقسلم اًم ين ؾمثْاُ قمث م-
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 استعراض شواٍذ اجملنوعتني :

 األوىل : ملحدوٌ عاىوا ىكصاٌ األبوة يف طفولتَه.

 ومةثثنإ إمم سم ا من طم ًة  وٓ  اًمثًسن 

مذذذن اًمثذذذًس، يمذذذًا اؾمذذذمه ًمودوم ذذذ   ذذذذ ؾمذذذهسمدأ سم ذذذو  ٓ ي رومذذذه اًموشذذذػم1

وم ورسمذذًخ  ذذو اًمس ةّذذوي اعمذذًه يمتذذٌ أقمامًمذذه اًمرئ ّذذ ٍ ذم أرسم  ث ذذًت اًمقذذرا اًمتًؾمذذي 

ر ، إنذذه أوإ وم ؾمذذسٍ وأوإ مسوذذر همذذريب أقمتقذذد أنذذه سمذذها ا يذذاما سمذذًهلل  ذذو إؾمذذقًط ذقم ذذ

عًضمًشمثذذذً اًمثسّذذذ ٍ ، ًمذذذ ًمذ يمذذذًا مةاذذذًدا وىمذذذد اىمذذذؽمح وموذذذرة أّا اهلل يمذذذًا وفم سذذذٍ 

خلًدذذٍ ، ىمْذذل ومذذؽمة ـمويةذذٍ مذذن ؾمذذ غموند ومرويذذد، وًموذذن مذذًذا قمذذن ٓطمت ًضمًشمثذذً ا

 طم ًة ًمودوم  ؟

ًمودوم ذذ   إًمذذ وم سم ذذا إؿمذذ ً  اعمطذذاوٍ طمذذوإ  ذذ ا اعموَذذوع، يمذذًا واًمذذد

مسوذذذًرا ىمًنونً ذذذً ؿمذذذ ػًما أو ومق ً ذذذً ذم ذًمذذذذ اًموىمذذذَ، ًمذذذ ا وم ذذذو ؿمذذذو  وم ورسمذذذًخ 

ًن ذذً ذم ،  أو ناذذو ذًمذذذ ، ذم أعم1810تم ذذه ، يمذذًا ذًمذذذ طمذذوازم ؾمذذثٍن م ذذروي ذم  

ن ا قممذذر ًمودوم ذذ  ذم ذًمذذذ اًموىمذذَ طمذذوازممديثذذٍ دذذغػمة م تدًمذذٍ ،  شمذذنوج واًمذذده ويمذذً

 ؾمثٍ- اًم ي طمدث  و اًمتًزمن 13أو  12

يمذذًا واًمذذد وم ورسمذذًخ أؾمذذتًذًا  ذذغم قمذذن أٍشمذذه وقمذذًش مذذي دذذديقه اعمسطذذل 

وزوضمذذذٍ دذذذديقه اعمسطذذذل ذم سمةذذذدة أظمذذذرى ،  ثذذذًك ا ذذذ  زوضمذذذٍ دذذذديقه اعمسطذذذل 

  قمذذن دذذديقه اعمسطذذل، أقمتقذذُد أّنذذه سمذذدا همذذػم موذذؽمث يم  ذذ قٍ ًمذذه ، ع أضمذذد أي ت

سمذذذها زوضمتذذذه شم ذذذ ا أا مذذذي سمرووم ّذذذور وم ورسمذذذًخ وًموذذذن مذذذن اًمواَذذذح أّا  ذذذ ا 

واًمذذد وم ورسمذذًخ  ثذذًك مذذي  ذذ ه اعمذذرأة إظمذذرى  ي ثذذي اًمذذتوكم قمةثذذً قمذذن قمًئةتذذه ، قمذذًش
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رسمذذام مّذذت دًا ًمةذذ  ًب يمذذًا  18ؾمذذثوات طمتذذى سمةذذ  ًمودوم ثذذ ن  6أو  5عمذذدة طمذذوازم ن 

  -ًموة ٍإمم ا

يمذذًا ًمواًمذذد وم ورسمذذًخ ـمسذذً  مذذن  ذذ ه اعمذذرأة وؾمذذّمى اًمقسذذل قمذذغم اؾمذذمه، قمثذذدمً 

مًشمذذَ اعمذذرأة قمذذًد واًمذذد ًمودوم ثذذ  ًم  ذذ ا مذذي زوضمتذذه إدذذة ٍ ومذذي اًم ًئةذذٍ، سمًًمتهيم ذذد 

ٓسمذذذد أّا واًمذذذدة ًمودوم ثذذذ  يمًنذذذَ متّذذذً ةٍ أو متّذذذًحمٍ ًمةغًيذذذٍ، سمً َذذذًومٍ إمم يمذذذوا 

ًً سممناضمذذذه اًم ذذذديد واًمذذذد وم ورسمذذذًخ زيذذذر نّذذذً  و ذذذًضمرًا ٍٕشمذذذه ، يمذذذًا م روومذذذ

واعمتس ذذر، يمذذًا يّذذمى وم ذذنوي )ادْذذل اًمؼميمذذًه( ًمسذذؽمة مذذن اًمذذنمن، وىمذذد شم ذذًضمر 

 ػما مي أؾمًشم ة آظمرين ذم ادًم ٍ-يمش

إذا ًمذذذديثً  ثذذذً مشذذذًإ يم ؾمذذذ وي ضمذذذدًا قمذذذغم إب اعم  ذذذٌ، اًمذذذ ي يذذذتوغم 

ًً اًمذذ ي ي ذذت ر ذم طم ًشمذذه اًم وصذذ ٍ سموونذذه  ويذذروما اٍشمذذه صمذذم ي ذذود اًمذذ  م ٓطمقذذ

  سمريمًا يمون أا يثس ر ذم أي وىمَ-

ذذذ دقمونذذً نث ذذر إمم سم ذذا أظمذذرين ًمثهظمذذ  آرصمذذر ؿمذذوسمث ًور ، يمذذًا يّذذمى 2

ؿمذذوسمث ًور ذم ومذذؽمة مذذن اًمسذذؽمات سمًعمت ذذًئم اًموْذذػم ، مذذرة أظمذذرى ناذذن ذم اعم تمذذي 

يمذذًا ؿمذذوسمث ًور اًمقسذذل اًموطم ذذد ًم ًئةذذٍ  رذإعمذذًه ذم مثتصذذف اًمقذذرا اًمتًؾمذذي قم ذذ

 من إصمريً - 

ه شمذذًضمًرا أو ذم قمذذًع اًمت ذذًرة ويمًنذذَ واًمدشمذذه ذات ـمذذًسمي اضمتامقمذذي، يمذذًا واًمذذد

سمهّّنذذً ؿمذذ رت أّنذذه ىمذذد ظمذذرب  ذم اًمواىمذذي  ّةذذَ واًمذذدة قمذذن آرصمذذر اًمصذذغػم وأظمؼمشمذذه

، ًمذذ ًمذ يمذذًا ًمديذذه قم ىمذذٍ مرقمْذذٍ مذذي واًمدشمذذه، ـمذذواإ طم ًشمذذه ع يذذتمون آرصمذذر طم ًُتذذً

صمذذر يمذذًا ًمديذذه قم ىمذذٍ مذذن اّمذذل واًمدشمذذه، ًموذذن إمذذر إيمشذذر إصمذذًرة ًم  ذذتام   ذذو أّا آر
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سم  ذذذدة مذذذي واًمذذذده، وسمذذذًًمقْي قم ىمذذذٍ ؾمذذذةْ ٍ مذذذي واًمدشمذذذه، وقم ىمذذذٍ سم  ذذذدة م  ذذذام ذم 

م  ذذم اًموىمذذَ، ٕا آرصمذذر شمذذرك مذذي اعمرسم ذذًت ويمًنذذَ قمًئةتذذه اًمشريذذٍ دمذذوب مج ذذي 

ًْذذً مذذً يمذذًا يذذؽمك آرصمذذر مذذي  مذذدا أوروسمذذً مشذذلن ًمثذذدا ومذذدا أظمذذرى مشة ذذً ، وهمًًم

 ؿمو  مً ًم  تثي سمه-

رنً اًم ذذو ، ذأو مذذي ؿمذذو  آظمذذر ًمذذ   مذذن ؾمذذامت قمصذذ شمذذرك ـمسةذذذ مذذي مرسم ذذٍ

ًً ضمدًا ذم اوؾمًط اًم ًئ ت اًمشريٍ ىمْل سمط ٍ ىمروا مطَ-  يمًا ذًمذ ؿمًئ 

يمًنذذَ  ثذذًك ومذذؽمة مذذن سمطذذي ؾمذذثوات قمثذذدمً يمذذًا آرصمذذر ذم اًمشًمثذذٍ او اًم ذذً ة  

مذذن قممذذره قمثذذدمً سمق ذذَ إٍة م ذذه ًمسذذؽمة مذذن اًموىمذذَ ويمذذًا ًمذذدى آرصمذذر قم ىمذذٍ 

 ذًمذ اًموىمَ وًمون قم ىمته اًمّةْ ٍ مي واًمدشمه اؾمتمرت- إجيًسم ٍ مي واًمده ذم 

سم ذذد سمطذذي ؾمذذثوات مذذن انسصذذًًمه قمذذن اًم ًئةذذٍ قمثذذدمً يمذذًا آرصمذذر ذم اًمًّدؾمذذٍ 

رة مذذن قممذذره، قمذذًد واًمذذده وذ ذذٌ آرصمذذر ًمة مذذل م ذذه ويمذذًا ي مذذل ذم دمذذًرة ذقم ذذ

 واًمده ًمسؽمة ىمصػمة من اًمنمن- 

اذذر واًمذذده، ىمسذذن ر مذذن قممذذره طمذذلم انتذيمذذام ىمةذذَ إّا آرصمذذر يمذذًا ذم اًمًّدؾمذذٍ قم ذذ

مذذن نًومذذذ ة اًمقذذذًسم  اًمشًًمذذذُ مذذذن مْثذذذى ومذذذًت، ي تقذذذد آرصمذذذر اًم ذذذًب أّا يمذذذل ذًمذذذذ 

رن إّنذذه وًموذذن سم ذذد ذًمذذذ سموىمذذَ ىمصذذػم ىمذذًإ آرصمذذ م ثذذه، طمصذذل سمّذذٌْ واًمدشمذذه  ،  ذذ ا 

ًً ذم وضمود اهلل-أدْح يث ر امم اًم ًع سمً  يمت ب وادْح م وو

 اإلشازة مللحديً غري معسوفني

ل  ذذ ه، وًموذذن ًم ّذذتً ُٕنذذًس مذذن اعمةاذذدين أنذذً أقمذذري طمذذًًمتلم آظمذذرشملم مشذذ
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اعم ذذذ ورين وًموذذذن ٕدذذذدىمً  أقمذذذروم م قمثذذذدمً انتاذذذر إب ذم يمةتذذذً اعذذذًًمتلم يمذذذًا 

اًموًمذذد او اًمْثذذذَ ذم قممذذر اعمرا قذذذٍ وظمذذ إ ؾمذذذثٍ أو ؾمذذثتلم ومقذذذدوا إيامّنذذم سمذذذًهلل- ذم 

ًً وذم  يمةتذذذذً اعذذذذًًمتلم ارشمذذذذْ  واًمذذذذد م سمًًمذذذذدين ذم اعًًمذذذذٍ إومم يمذذذذًا إب ىمّذذذذ

ًا إب دائذذم اًمذذ  ًب إمم اًموث ّذذٍ ويمذذًا يصذذقاٌ م ذذه اسمثتذذه وًموذذن إظمذذرى يمذذ

و ذذذ ا أطمذذذد  ،قمثذذذدمً انتاذذذر إب وضمذذذدنً  ذذذ ا اًمذذذروما ًمةذذذدين مذذذن ىمْذذذل إسمثذذذً 

إؿمذذ ً  اًمتذذي أقمتقذذد أا اًمثذذًس ٓ يس موّنذذً قمذذن آنتاذذًر أو قمذذغم إىمذذل اًم ديذذد 

يموذذذذث م أا يس مذذذذوا أا اًم ذذذذو  اًمذذذذ ي ىمذذذذً  سمًٓنتاذذذذًر يمذذذذًا ي ذذذذ ر  ،مذذذذث م

ًموثثذذي ٓ أقمتقذذد أّنذذم يس مذذوا يم ذذف ي ذذ ر أظمذذروا مذذن طمذذوام سمهنذذه   يمتذذ بسمً

ي ثذذي أا يمذذل إؿمذذ ً  اًمتذذي  مةوّنذذً ويذذداوم وا قمث ذذً شمصذذْح  -رومذذا ر  ذذٌ اذذم

ًْذذً مذذً يرومطذذوا شمةذذذ إؿمذذ ً  وإ ،ذيمريذذًت موعمذذٍ ٕىمرسمذذًئ م إطم ذذً  وموذذًر وهمًًم

 اًمتي يمًا  مة ً اعمثتاروا-

 ، مًذا قمن ومرويد نسّه؟ ذ ًمثهظم  سم ا إمشةٍ إظمرى3

ع يمذذذَ واًمذذذد ومرويذذذد، ًموذذذن واضمذذذه م ذذذًيمل يمْذذذػمة ذم اطمؽمامذذذه، يتسذذذ  مج ذذذي 

يمتذذًب ؾمذذػمة طم ذذًة ومرويذذد قمذذغم أا واًمذذده ي قذذوب ومرويذذد يمذذًا َذذ  ًسً ذم مواضم ذذٍ 

م ذذًداة اًمّذذًم ٍ، وؾمذذ غموند ومرويذذد قمذذغم اًمذذرهمم مذذن أّنذذه يمذذًا رضمذذً  م قذذًدا ويمذذًا 

ًً مذذن نذذواح يمشذذػمة نوقًمذذً مذذً متثًىمًطذذً ذم  اًم ديذذد مذذن اعموَذذوقمًت ًموذذن يمذذًا مشقسذذ

ًً، ويمذذًا  ذذؽم  اًم ذذ ًقمٍ ذم اًمثذذًس أظمذذرين، وىمذذد وىمذذف  ذذو نسّذذه َذذد  ؿمذذ ًقم

ًً، ًموذذن يمذذًا ًمديذذه نقذذًش مذذي واًمذذده قمثذذدمً يمذذًا ذم  ًً ووموريذذ م ذذًداة اًمّذذًم ٍ ضمّذذدي

اعم ذذًدوا ًمةّذذًم ٍ  رة مذذن قممذذره، وأظمذذؼمه واًمذذده سمذذهّا سم ذذا اًم ذذًْبذاًمشًن ذذٍ قم ذذ
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  ته  ثًك ذم وم  ثً- ىمًموا سمىـمًطمٍ ىمْ

ًمقذذد "وؾمذذهإ ؾمذذ غموند واًمذذده قمذذام وم ةذذه قمثذذدمً طمذذدث ذًمذذذ، وىمذذًإ واًمذذده 

- اتذذوي اهمةذذٌ اًمّذذػم اًم اشم ذذٍ ًمسرويذذد قمذذغم  ذذ ا اعذذدث "اًمتققت ذذً وم ذذ َ سم  ذذداً 

و شمواومذذ  مج ذذي ؾمذذػمه اًم اشم ذذٍ قمذذغم أنذذذه يمذذًا أطمذذد إؾمذذًْب اًمتذذي ضم ةذذَ ومرويذذذد 

ًم ديذذذد مذذذن إؾمذذذًْب إظمذذذرى يواضمذذذه دذذذ وسمٍ يمْذذذػمة ذم اطمذذذؽما  واًمذذذده،  ثذذذًك ا

ورا  قمذذذد  اطمذذذؽما  ومرويذذذد ًمواًمذذذده، ًموذذذن أطمذذذد ً فم ذذذر مذذذوظمرًا ذم اًمرؾمذذذًئل اًمتذذذي 

 يمتْ ً ومرويد إمم أطمد زم ئه ظم إ شمّ  ث ًت اًمقرا اًمتًؾمي قمنم- 

يذذ يمر ومرويذذد ذم شمةذذذ اًمرؾمذذًئل أّا واًمذذده يمذذًا مثاروًمذذً وأّا آصمذذًر ذًمذذذ يمًنذذَ 

دذذذٍ ؿمذذذق قًشمه، أا ٓ ن ذذذري مذذذًذا ىمًسمةذذذٍ ًمةم طم ذذذٍ ذم طم ذذذًة إظموشمذذذه اًمصذذذغًر ظمً

ي ثذذي ذًمذذذ، ٓ ن ذذري سمًًمطذذْ  أّي نذذوع مذذن ا ناذذراي اًمذذ ي يمذذًا واًمذذده مذذت اًم سمذذه، 

ًموثّثذذً ن ذذري أّا ومرويذذد ذيمذذر ذًمذذذ ذم رؾمذذًًمتلم مذذن رؾمذذًئةه وأنذذه م ذذام يمذذًا ذًمذذذ ، 

ٌٌ ضم د آظمر، طموإ عمًذا ومقد اطمؽمامه ًمواًمده؟  ومىّنه ؾمْ

ًً سمًًمثّذذذٍْ ًمسرويذذذد يمذذذًا واًمذذذده مرشم ْقذذذً سمًًمذذذدين ذم ؾمذذذثواشمه إظمذذذػمة، أيطذذذ

درس واًمذذد ومرويذذذد ي قذذوب اًمديًنذذذٍ اًم  وديذذٍ، درس اًمتةمذذذود وأؿمذذ ً  أظمذذذرى مذذذن 

 ذذ ا اًمثذذوع، سمً َذذًومٍ إمم ذًمذذذ، ع يوذذن أسمذذوه ي مذذل سمذذهضمر أصمثذذً  ومذذؽمة إىمذذًمت م ذم 

وم  ثذذذً ذم أّي م ثذذذٍ أو وفم سذذذٍ واَذذذاٍ، ع يوذذذن ًمديذذذه موًنذذذٍ ذم اعم تمذذذي يمرضمذذذل 

ؽمي أو أّي ت  مذذن  ذذ ا اًمثذذوع، ًمذذ   مذذن اًمواَذذح مذذًذا أقمذذامإ نذذًضمح أو رضمذذل حمذذ

اًمتذذي يمذذًا وم  ذذً ومرويذذد يمذذًا ي مذذل قمثذذدمً يمذذًا ي ذذ ا ذم وم  ثذذً ـمذذواإ اًمّذذثوات 

؟! وذم اًمث ًيذذذٍ يمذذذًا ومرويذذذد دائذذذام ؿمذذذديد ا نتقذذذًد ًمواًمذذذده وقمًئةتذذذه يؽمقمذذذرع  ثذذذًك
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اًموشذذػم مذذن اعمذذًإ ، ًمذذ ا ومسذذي اعم مذذل ومذذىّا شم ة ذذ  ومرويذذد اخلذذًص   مًم ذذد  امذذت يم

 .طموإ ومقداا اطمؽما  اًمواًمد مصدره سمًًمتهيم د ت  طمدث ًمه

 مًذا قمن سم ا إمشةٍ إظمرى، ًمثهظم  وموًمتػم مشً - ذ 4

ومذذوًمتػم يمذذام ىمةذذَن إّنذذه مذذن اعمموذذن أا يوذذوا موطمذذدًا وم ذذو نوقًمذذً مذذً يمذذًا مذذن 

ًً وًموثذذه ىمريذذٌ ضمذذدًا مثذذه،  اًمذذ ين يومثذذوا سمىًمذذه  ذذرد ًمذذ ًمذ وم ذذو ًمذذ   مةاذذدًا  ومذذ

يمذذًا ومذذوًمتػم ٓ  ذذٌ  تقذذد اًموث ّذذٍ واعمس ذذو  اعمّذذ اي هلل، يمذذ ًمذويمشذذػمًا مذذً يمذذًا يث

ٓؾمذذم ومذذوًمتػم، وم ذذو رومذذا اؾمذذم واًمذذده يمشذذػمًا ، أطمذذد اًم  مذذًت قمذذغم ذًمذذذن إ ذذًذه 

، واؾمذذذمه اًمذذذ ي يمذذذًا ي ذذذري سمذذذه ـمذذذواإ ـمسوًمتذذذه وؿمذذذًْسمه وؾمذذذّمى نسّذذذه واًمذذذده

 )وموًمتػم(- 

ًموذذن  ادم ذذي ادذذْح ي رومذذه  ذذ ا آؾمذذم وًموذذن ٓ أطمذذد متهيمذذد مذذن أيذذن أشمذذى؟ 

رومذذذا اؾمذذذم واًمذذذدك  ذذذو مشذذذًإ قمذذذغم رومذذذا واًمذذذدك، ّٕنذذذذ دمذذذده همذذذػم مقْذذذوإ ذم 

اعمراؾمذذ ت اعموشسذذٍ اًمتذذي ىمذذً   ذذً ومذذوًمتػم، يذذ يمر واًمذذده قمذذدة مذذرات سم ذذول ؾمذذةْي 

ًً مذذً  ذذو أؾمذذًس نقذذد واًمذذده؟ و ًموثّثذذً ن ذذري دائذذاًم، ًمذذ ًمذ ناذذن ًمّذذثً متهيمذذدين هًمذذ

طم ٍ إومم اًمتذذي يمتْ ذذً ومذذوًمتػم رذمذذن اعمشذذػم ًم  ذذتام  أا اعمّذذ ،أا ومذذوًمتػم يمذذًا يرومطذذه

رين او ذرطم ٍ انت  ذذذً قمثذذذدمً يمذذذًا ومذذذوًمتػم ذم اخلًمّذذذٍ واًم  ذذذذقمذذذغم إىمذذذل أوإ مّذذذ

 و ذذذي مذذذهظموذة مذذذن ،اوديذذذٌ رين مذذذن اًم مذذذر يمًنذذذَ شمّذذذمىنذاًمًّدؾمذذذٍ واًم  ذذذ

اًم ونًن ذذٍ اًم ذذ ػمة اوديذذٌ مةوذذً، مذذي إؿمذذًرات شموذذًد مو ذذوومٍ ًمقتذذل اهلل رطم ٍ ذعمّذذا

  اسمويتلم ذم ومرنًّ اًمقرا اًمتًؾمي قمنم- وىمتل اعمةذ رسمام أ م ؿموص تلم

ًً ذذذ ًمثهظمذذ  مشذذًًٓ آظمذذر 5 عمةاذذد م ذذ ور  ذذو  ذذوسمن، يمذذًا  ذذوسمن ذم اًمواىمذذي مًديذذ
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ايمشذذذر ، يمذذذًا ظمقذذذرًا ظمذذذ إ طم ًشمذذذه ، إّنثذذذً ن ذذذود ايمشذذذر سمذذذًًمنمن ، إّنذذذه اًمقذذذرا اًمّذذذًسمي 

، يمذذًا مذذن اخلقذذر أا شموذذوا مةاذذدًا آنذذ اك ، ًموذذن يوذذًد يوذذوا مذذن اعمويمذذد أّا رذقم ذذ

مةاذذذدًا ، ّٕنذذذه يمذذذًا مًدًيذذذً وي تقذذذد أّا مذذذً فذذذم ومذذذً  ذذذو موضمذذذود  ذذذي   ذذذوسمن يمذذذًا

ًً يمْذذػما ًمّذذ قرة اًمقًّوؾمذذٍاًمقْ  ذذٍ اًموًمةذذٍ ومقذذ  ،  وموذذًا ي ذذًرض  ويمذذًا م ًرَذذ

 اًموث ٍّ سمقر  قمديدة ، مًذا قمن  وسمن اًمصغػم؟ 

قمثذذدمً يمذذًا  ذذوسمن اًمصذذغػم سم مذذر اًم ذذًملم او اًمش صمذذٍ ٓ أقمذذري سمًًمطذذْ  ،  ثذذً 

ًً ضمذذدًا ّٕنذذه ذم مذذً طمذذدث يمذذًا واًمذذده  رضمذذل ديذذن مذذن أدذذل أن ة وذذًه ع يوذذن نًضماذذ

اًمقريذذٍ اًمتذذي شمرقمذذرع وم  ذذً يمذذًا واًمذذده ُي ذذري أّنذذه يمذذًا يغسذذو اصمثذذً  اًم مذذل ، ٓ أومذذؽمض 

أنذذه يمذذًا يغةْذذه اًمث ذذًس اصمثذذً  ظمقْتذذه اًموقم  ذذٍ ، ًموثّذذه قمذذغم إىمذذل يمذذًا يثذذً  اصمثذذً  

ًً واًمذذده اًم مذذل، ًمذذ ا يمذذًا   وًموذذن-  ذًمذذذ ذم ْذذوإمق همذذػم ديذذن رضمذذل أورضمذذً  قمًديذذ

 قمذذغم ، اًموث ّذذٍ أمذذً  آظمذذر ديذذن رضمذذل مذذي واًمذذده شم ذذًضمر ؿمذذًسًمً،  ذذوسمن أدذذْح قمثذذدمً

ًً  قذذرح واًمذذده ذًمذذذومقم ذذً  ،  ـماذذن م ريمذذٍ يمًنذذَ يْذذدو مذذً اًمرضمذذل أظمذذر ارَذذ

ًً سم ْذذذًرة أظمذذذرى،  ذذذرب واًمذذذده مذذذن اًم ًئةذذذٍ وشمذذذرك  وشمّذذذٌْ ذم ضمرطمذذذه وومم  ًرسمذذذ

ًً ، ًمقد ومّم وع   ي د صمًن ٍ - اًم ًئةٍ وع ُيّمي قمثه ؿم ف

يمًنذذَ  ثذذًك ؿمذذًئ ًت سمذذهّا واًمذذده اؾمذذتقر ذم ادًنذذٌ أظمذذر مذذن ًمثذذدا وؾمذذ  

طمذذي دذذغػم ، وًموذذن سمقذذدر مذذً ن ذذري مذذن يمتذذٌ ؾمذذػمشمه اًم اشم ذذٍ ، ع يوذذن  ثذذًك أي 

شموادذذذل آظمذذذر سمذذذلم واًمذذذد  ذذذوسمن وقمًئةتذذذه اًموشذذذػم ًمديذذذه أىمذذذل سموشذذذػم مذذذن اًم ذذذًْب ، 

شم ة مذذه، وًموذذن قم ىمتذذه  ويرضمذذي اًمسطذذل ذم شم ةذذ م  ذذوسمن امم قممذذه اًمذذ ي دومذذي اضمذذور

سم مذذه ع شموذذن ىمويذذٍ ، ٓ يْذذدو أّنذذه يمذذًا  ثذذًك أّي سمذذديل ًمواًمذذده ، ًمذذ ا ومذذىّا قمذذدا   ذذوسمن 
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 .اعم روي ًمةوث ٍّ و رضمًإ اًمدين ذم قمٍمه ع يون سم  ًدا قمن اًمْاُ قمثه 

ذذذ  ثذذًك اًم ديذذد مذذن أظمذذرين وًموذذن أقمتقذذد أّنذذذ طمصذذةَ قمذذغم اًمصذذورة ، 6

 اعم  ورين ، ًمون  ثًك اعمنيد-  قمغم إىمل مي اًم ديد من اعمةادين

يمذذًا ًمذذدى ن ت ذذه م ذذوةٍ يمْذذػمة مذذي واًمذذده ًمقذذد ذيمذذرت ذًمذذذ مذذن ىمْذذل ، شمذذوذم 

يذذه أب سمذذديل ، مذذن اًمواَذذح أّا واًمذذده قمثذذدمً يمذذًا ذم اًمراسم ذذٍ مذذن قممذذره وع يوذذن ًمد

أب ، وشمذذومّم رقمًيتذذه أومذذراد قمًئةتذذه مذذن اًمثّذذً  ًمْق ذذٍ طم ًشمذذه اومتقذذد طمصذذوًمه قمذذغم  ن ت ذذه

-ًً    طمتى أدْح ؿمًسم

يمذذذًا ن ت ذذذه همذذذػم واصمذذذ  مذذذن رضموًمتذذذه ، وموةذذذ  ذ إذا دذذذّح اًمت ْذذذػم ذ اًمرضمذذذل 

اخلذذذًر  )ؾمذذذوسمرمًا( وسمًًمتذذذًزم ن يمذذذًا رضمةذذذه اخلذذذًر  يمذذذهٍب مشذذذًزم ، اًمرضمذذذل اعمشذذذًزم 

اًمذذذ ي شمّذذذتق ي اعمقًرنذذذٍ م ذذذه ، أراد ديثًذذذً يمذذذًا مْثً ذذذً قمذذذغم ديون ّذذذوس ، قمذذذغم مْذذذدأ 

 اع ًة- 

اًمت ْذذػم ذ ومذذىّا واًمذذده ىمذذد مذذًت ، رأى إب مرشمًْقذذً سممْذذدأ اعمذذوت ذ إذا دذذح 

 ًً ذذ ّّ مقرسمذذً مثذذه ، طمتذذى ذم ؾمذذن اًمشًن ذذٍ مذذن  ويمذذًا ن ت ذذه اًمصذذغػم يمذذًا واًمذذده أيطذذً ىم

اًم مذذذر، يمذذذًا ن ت ذذذه يذذذ  ٌ و ِذذذ درس واًمذذذده ويتاذذذدث م ذذذه أصمثذذذً  قممةذذذه ذم 

 ًً ًً مذذن واًمذذده و ْذذه يمقسذذل دذذغػم، صمذذّم وضمذذد واًمذذده م تذذ ظمقْذذه ، ًمذذ ًمذ يمذذًا ىمريْذذ

ًً ، اًم و  اًم ي يت يمره ذم ؾمػمشمه اًم اشم ٍ - قمثدمً يمًا ذم اًمراسم ٍ و  اًمثصف شمقريْ

ًً قمذذذن وموذذذر وٓ شمسّذذذػم ىمذذذًإ ن ت ذذذه نسّذذذه ن إّا إعذذذًده ع يوذذذن ؿمذذذ فً  ً نًدمذذذ

، ىمذذًإ إّنثذذي أقمذذري أّنثذذي يمثذذَ مةاذذدًا سمذذًًمغرينة ، مذذن وضم ذذٍ ن ذذر نسّذذ ٍ ، مثققذذي
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ن أظمذذؼمه  ذذ ا ي ثذذي أّا ن ت ذذه شمودذذل امم وموذذرة أّنذذه ٓ يوضمذذد إًمذذه ، ّٕا قمقةذذه اًمْذذًـم

 أّا م رومته سم ًمذ ًم َّ نًدمٍ قمن شمسوػم سمل قمن ؿم ور- 

اومتقذذذد ن ت ذذذه واًمذذذده ـمذذذواإ طم ًشمذذذه وًمديذذذه اًم ديذذذد مذذذن اًمت ة قذذذًت طموًمذذذه ذم 

 ؾمثواشمه إظمػمة قمثدمً يمًا وم ةّووًمً م رووًمً ، سمًظمتصًر أود أا أىموإ ن 

 إّنذذذه قمثذذذدمً ىمذذذًإ ن ت ذذذه إّا اهلل ىمذذذد مذذذًت ، يمذذذًا يقذذذوإ نسّذذذ ً ن إّا أيب مذذذًت ،

ًً ، يمّشذذل أيب ا ًمذذه اعمّذذ اي اًمذذ ي يمذذًا َذذ  ًسً  ًمقذذد  ذذغّم قمثذذي أيب ، يمذذًا أيب َذذ  س

ًّ سمًع ًة ، أريد ؾموسمرمًا  ًً ومة ف ًً ىموي ًً ديون ّوؾم   . ومًت ، أريد اا

آظمذذروا  ثذذً ، ؾمذذهنتقل  ذذ ه اعمذذرة ًمذذ   إمم مةاذذد م ذذ ور ،  ًمذذديثً ذذذ ٓ يذذناإ7

قمذذن مذذًدًملم مذذوراي أو ذذػم ،  وًموذذن امم مةاذذد م ذذً  ، ًمقذذد ؾمذذمي اًم ديذذد مذذثوم

اعمةاذذذدة إمريو ذذذٍ اعم روومذذذٍ ًمذذذ   سمووّنذذذً وم ةّذذذوومٍ أو مسوذذذرة ، سمذذذل ّّٕنذذذً يمًنذذذَ 

ًً ذم إزاًمذذذٍ اًمصذذذ ة مذذذن  رئ ّذذذٍ ًمة م  ذذذٍ اعمةاذذذدة إمريو ذذذٍ وّّٕنذذذً يمًنذذذَ ؾمذذذْْ

 اعمدارس اًم ًمٍ- 

ناذذن ن ذذري اًمقة ذذل قمذذن مذذًدًملم مذذن مذذًدة اًمّذذػمة اًم اشم ذذٍ ٕطمذذد أسمثًئ ذذً ، ذم 

ع ذذًة أٍُتذذم يقذذوإ  ذذ ا اًمصذذْي ن إّا أطمذذد إطمذذداث اًمتذذي يتذذ يمر ً قمثذذدمً ودذذسه 

دذذغػمًا  ذذو قمثذذدمً  ذذددت مذذًدًملم سمقتذذل واًمذذد ً سمّذذولم ضمذذنار ، وىمًًمذذَ ًمواًمذذد ً ن 

ؾمذذهىمتةذ سم ذذد ً ؾمذذهرىم  قمذذغم ىمذذؼمك ، عّذذن اعذذىل ع  ذذدث أسمذذدًا ، وًموثّثذذً ن ذذري 

وذذن رسمذذام يمذذًا ًمذذدفً أّا مذذًدًملم يمر ذذَ واًمذذد ً سم ذذول ؿمذذديد و ٓ ن ذذري عمذذًذا ؟ وًم

ٌٌ وضم ذذذه ، اًمْثذذذًت ٓ يوذذذر ن آسمذذذً  ن ويذذذ رْدَا ىمذذذتة م دوا أا يوذذذوا اذذذن ؾمذذذْ

ًً مً ن ري أّنه ؾمٌْ مهؾمًوي وموعؾمٌْ   .، وهمًًمْ



 

321 

 ثذذًك أمشةذذٍ أظمذذرى ًمةمةاذذدين اعم ذذً ين يموذذن أا أذيمر ذذً ًموثثذذي أقمتقذذد 

 أنذ طمصةَ قمغم اًمصورة-
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 ف: مؤميوٌ عاشوا يف ىفص الظسواجملنوعة الجاىية

ًمذذذ ًمذ مذذذً أريذذذد اًمق ذذذً  سمذذذه أا سمًظمتصذذذًر  ذذذو ن أا نث ذذذر إمم سم ذذذا مذذذن 

اعمذذذذومثلم ذم ذًمذذذذذ اًموىمذذذذَ ، وًموذذذذّن  ذذذذ ا ًمذذذذ   مشذذذذػمًا ًمإل ذذذذتام  ّٕا ] اعمهؾمذذذذًة 

واًمغطذذذٌ واعمذذذرارة وظم ْذذذٍ إمذذذل [ قمثذذذدمً اذذذدث ذم ـمسوًمتثذذذً  ذذذي أيمشذذذر إصمذذذًرة 

ًً وداقممٍ ،   ًم  تام  من ودف إجيًيب وطم ًة أٍيٍ ؾمةم   -ا مً وضمدشُمهٍ نّْ 

، ر ذم ومرنّذذًذذذذ سمذذدأُت مذذي سمًؾمذذوًإ ، اعمذذومن اًم ذذ ػم ذم اًمقذذرا اًمّذذًدس قم ذذ1

قمذذذًع اًمريًَذذذ ًت واعمثقذذذ  اعم ذذذروي ، شمةقذذذى سمًؾمذذذوًإ شم ة مذذذه ذم اعمثذذذنإ مذذذن ىمْذذذل 

 واًمده اًم ي يمًا ىمًَ ً- 

 ذذو وأظمتذذه شمرقمرقمذذً وشم ةذذام ذم اعمثذذنإ ، و ثذذًك قم ىمذذٍ وـم ذذدة ضمذذدًا سمذذلم سمةذذ   

 طم ًشمذذذه اخلًدذذذٍ ، ي ذذذػم سمًؾمذذذوًإ إمم واًمذذذده سم ذذذول إجيذذذًيب سمًؾمذذذوًإ وواًمذذذده ذم م

ًمةغًيذذذٍ ، ًمذذذ    ثذذذًك ؿمذذذذ ذم أّنذذذه م  ذذذٌ سمذذذه سم ذذذدة ، يمذذذل شم ةذذذ م سمًؾمذذذوًإ يمذذذًا 

ًً مذذن ىمْذذل واًمذذده اًمذذ ي دومذذي اًموشذذػم مذذن اعمذذًإ مذذن أضمذذل شم ةذذ م سمًؾمذذوًإ  مذذدقموم

 وؿمق قته- 

ًً ، يمذذًا واًمذذده ىمذذد ىمذذرر أّنذذه ٓ يريذذد سمًؾمذذ ًً ريًَذذ ًشم  وًإ سمًؾمذذوًإ يمذذًا قمْقريذذ

رة ، ّٕنذذه يمذذًا دذذغػمًا ذإىمة ذذدس ذم ؾمذذن اعًديذذٍ قم ذذ أا يقذذرأ اقمذذامإ اًم ذذًع اًم ونذذًه

ضمذذدا قمذذغم ذًمذذذذ ، ًمذذ ا ايمت ذذذف سمًؾمذذوًإ مج ذذذي اًمث ريذذًت اًمرئ ّذذذ ٍ مذذن إىمة ذذذدس 

سمًؾمذذذتودا  قمصذذذً ورؾمذذذم اعموققذذذًت ذم اًمرمذذذًإ ، ذم اًمرمذذذًإ ايمت ذذذف اًمث ريذذذًت 

  .سمثسّه

قم ىمذذٍ إجيًسم ذذٍ م تدًمذذٍ مذذي  ذذذ أمشةذذٍ أظمذذرى ن إدمونذذد سمذذػمك ، ويمذذًا ًمْذذورك2
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ًً ، وًموذذّن إ ذذّم مذذن ذًمذذذ يمذذًا ًمديذذه  واًمذذده اًمس ذذكم ذم سم ذذا إطم ذذًا يمذذًا متثًىمطذذ

أٌب سمذذديٌل ، يمذذًا ًمديذذه رضمذذٌل آظمذذر ن  ذذو قممذذه ، طم ذذُ أميذذ اًموشذذػم مذذن اًموىمذذَ م ذذه 

و ىمذذًإ ن إّنذذه أيمشذذر رضمذذل مشذذػم ًمإلقم ذذًب ىمذذد ىمًسمةذذه ، ويمذذًا  ؽممذذه يمشذذػمًا ، يمذذام يمذذًا 

إدذذذدىمً  اعم مذذذلم ذم طم ًشمذذذه اًمذذذ ين يمذذذًا آسمذذذًؤ م ذم سم ذذذا  ًمديذذذه اًم ديذذذد مذذذن

إطم ذذًا يمم وَذذلم قمذذن واًمذذده ، يمذذًا ًمديذذه مذذدير اعمدرؾمذذٍ سممشًسمذذٍ إب سمًًمثّذذٍْ ًمذذه 

 ، ًم ًمذ يمًنَ قم ىمٍ سمػمك مي واًمده إجيًسم ٍ -

ًً ذذذذ ونسذذ  اًم ذذ3 ي  سمًًمثّذذٍْ دذذوا  ثذذري ن ومذذًا اًمذذ ي أدذذْح ي ذذت ر ٓطمقذذ

  .سمًًموًرديثًإ ن ومًا

  ٍ أظمرى مشػمة ًم  تام  أا و ي ن وًم ً  ويةؼمومورس -ذ ؿموص4

ّرع ا ن ة ذذني ذويمذذًا ويةؼمومذذورس اعمذذومن م ذذ ورًا ذم طم ًشمذذه سمهّنذذه يمذذًا اعم ذذ

ذم اًمؼمعمذذذذًا د ذذذذل إن ةذذذذؽما أوإ دوًمذذذذٍ ا ذذذذر دمذذذذًرة اًمرىم ذذذذ  ، قمثذذذذدمً يمذذذذًا 

ويةؼمومذذورس ذم اًمتًؾمذذ ٍ مذذن قممذذره شمذذوذم واًمذذده ، ىمْذذل ذًمذذذ يمًنذذَ قم ىمتذذه سمواًمديذذه 

 ؾمذذةْيس  وًموذذن  ذذ ا ع  ذذدث ، إجي
ٍ
ًسم ذذٍ ، يمذذًا يموذذن ًموومذذًة أسم ذذه أا شموؾمذذ  ًمٌمذذ 

 ّٕا إ  ىمًًمَ ن إّا اًمصْي ؾم   ا مي قممه وقممته- 

يمذذذذًا اًم ذذذذم واًم مذذذذٍ متذذذذديثلم ًمةغًيذذذذٍ ويمًنذذذذً م شذذذذوديلم ، يقةذذذذ  قمةذذذذ  م 

وية ذذذً  "اعمتامّذذذلم ذم ذًمذذذذ اًموىمذذذَ ويمذذذًا ًمذذذدفم سم ذذذَ ديثذذذي ، ىمذذذًإ اًم ذذذًب 

 ًمل  وٓ  اًمثًس يمهمه وأسم ه- إّنه قم "ويةؼمومورس

وقمثذذذدمً اَذذذقر عمغذذذًدرة اًمذذذْ د سم ذذذد سمطذذذي ؾمذذذثوات ؿمذذذ ر سمهّنذذذه يمذذذًا يسقذذذد 
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ًً  ذذذو أّا  ذذذ ا اعمثذذنإ اًمتقذذذى رضمذذذً  سمًؾمذذذم ن ضمذذذوا ن ذذذوشمن  ٓ  ,واًمديذذه ، اعم ذذذم أيطذذذ

أقمذذري مذذً إذا يمثذذَ ىمذذد ؾمذذم َ قمثذذه ذ  ضمذذوا ن ذذوشمن  ذذو ؿموصذذ ٍ مشذذػمة ًم  ذذتام  

ًً سماذذذري ؾمذذذًسم  ًمّذذذسن اًم  ْ ذذذد صمذذذم أدذذذْح مّذذذ اي إن ذذذ كم وأوإ مذذذن يمذذذًا ىمْقًنذذذ

 قمّري ويةؼمومورس اًم ًب سمم وةٍ اًم ْوديٍ- 

 م  ذذم اًمثذذًس ي رومذذوا ن ذذوشمن ّٕنذذه يمًشمذذٌ أهمذذًٍا م ذذروي ،  ذذو موًمذذف أهمث ذذٍ

و ذذذي أهمث ذذذٍ مهًموومذذذٍ ًمذذذدى م  ذذذم )وشم ثذذذي اًمث مذذذٍ اعمد  ذذذٍ(  امذذذًينن  همذذذري 

ويمذذًا  قمًًمذذً 21، وًموذذن سم ذذد ذًمذذذ سمّذذثوات ، قمثذذدمً ذ ذذٌ ن ذذوشمن سم مذذر اًمثذذًس

ي تذذذؼم دذذذغػمًا ذم ذًمذذذذ اًموىمذذذَ إمم اًمؼمعمذذذًا وسمذذذدأ رةتذذذه ًمةذذذتوة  مذذذن اًم ْوديذذذٍ ، 

  .وىمد شمّم يمل   ا ذم ؾم ً  إيامنه اًمؼموشمّتًنتي ا ن  كم

ر، ذ،  ذذو وم ةّذذوي م ذذروي ذم اؾمذذوتةثدا اًمقذذرا اًمشذذًمن قم ذذريذذد  ذذذ شمومذذًس5

 ويمًنَ قم ىمته إجيًسم ٍ سمواًمده -

يذذف سمتةذذر ، و وًم ذذً  سمذذًزم ، اًمذذ ين ذذذ ونسذذ  اعذذًإ يثقْذذ  قمذذغم ضموز8ذذذ 7ذذذ 6

 ؾمثثتقل مث م إمم ن همةؼمت يمًيُ شم  ّؽمشموا- 

يمًنذذذَ قم ىمتذذذه اد ذذذدة ضمذذذدًا سمواًمذذذده ، ويمذذذًا أطمذذذد إؾمذذذًْب اًمتذذذي ضم ةذذذَ 

واًمذذده يْقذذى ذم اعمثذذنإ ـمذذواإ اًموىمذذَ ًمت ةذذ م وشمروم ذذه اوٓده  ذذو ن أّا واًمذذده يمذذًا ٓ 

اعمثذذنإ ـمذذواإ اًموىمذذَ ،   ذذٌ قممةذذه ، يمذذًا  ذذًإ اًم قذذًرات ع ي  ْذذه، ًمذذ ا سمقذذي ذم

شم  ّذذؽمشموا سممقوًمذذٍ ن يمًنذذَ ـمسذذوًمتي  ويمذذًا يقعذذ وىمًتذذً رتً ذذً مذذي أسمثًئذذه ، وي ذذت ر

ضمذذذدًا ؾمذذذ  دة وأنذذذً آؾمذذذف  طمْذذذًط مج ذذذي إؿمذذذوًص اًمذذذ ين يمذذذًنوا يْاشذذذوا قمذذذن 

 أظمر- 
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ًمّذذذوا ، أا ن ذذذود إمم أعمًن ذذذً ذم مشذذذًإ آظمذذذر ٕب ضم ذذذد  ذذذو ن موؾمذذذى مثد ذذذذ9

 أواظمر اًمقرا اًمشًمن قمنم - 

مذذن مثذذدإ اًمذذ ي يمذذًا واًمذذذده ،  "مثدًمّذذذوا "ظمذذ  موؾمذذى مثدًمّذذوا اؾمذذم أ

ًً قم ىمذذٍ  سمً َذذًومٍ إمم واًمذذده اًمذذ ي يمًنذذَ شمرسمقذذه سمذذه قم ىمذذٍ ضم ذذدة ، يمذذًا ًمديذذه أيطذذ

ىمويذذٍ مذذي اعًظمًمذذًت أظمذذرين ، يمذذًا اعًظمًمذذًت اًمذذ ين دقممذذوه سممشًسمذذٍ واًمذذده ، 

ًً م  وراً  ويمًا  ذم ذًمذ اًموىمَ -  مثدًمّوا مومث

  نسّذذه قمذذغم مذذًرشمن سمذذوسمر اًمذذ ي يمذذًا ًمذذه قم ىمذذٍ ىمويذذٍ مذذي ذذذ ويثقْذذ  اًمٌمذذ10

واًمذذده سمريتذذي ، ويمذذ ًمذ ضمذذده اًمذذ ي يمذذًا ذم يمشذذػم مذذن إطم ذذًا يمواًمذذده اًمس ذذكم ، 

قمذذذغم اًمذذذرهمم مذذذن أا واًمدشمذذذه  ةذذذَ قمثذذذه ذم ؾمذذذن اًمشًًمشذذذٍ ، ًمذذذ ا ومذذذًٕمر  ذذذو ًمذذذ   

ا سمروشمّذذذتًنتً ً وٓ يمًصموًم وً ذذذً وٓ طمتذذذى  فودًيذذذً ، يْذذذدو أّا إمذذذر  ذذذو مذذذً إذا يمذذذً

 ايامنذذذًمذذديذ ذم أي مذذن  ذذ ه إديذذًا واًمتقًًم ذذد واًمذذدًا ضم ذذًدا ي ذذنز مذذن اموًن ذذٍ 

 .سمًهلل 

 استجياءاٌ مً ىظرية فاقذ األب 

أقمتقذذد أّنثذذي أود أا أاذذدث ىمةذذ ً  قمذذن مةاذذدين م مذذلم ٓ يتثًؾمذذًْا سمقريقذذٍ 

م  ثذذٍ مذذي  ذذ ه اًمسرَذذ ٍ - ٓىمذذؽماح ومرَذذ ٍ يم ذذ ه جيذذٌ قمة ثذذً أا نطذذي ذم اقمتًْرنذذً 

ذا يمًنذذَ شم مذذل امم طمذذد مذذً يماق قذذٍ مذذي نّذذٍْ يمْذذػمة مذذن اًمثذذًس وم ذذي شم تذذؼم أّنذذه إ

ومرَذذ ٍ نسّذذ ٍ ضم ذذدة ، وًموذذن  ذذل يموذذن اا شم مذذل مذذي يمذذل اعمةاذذدين اًم ذذديدين؟ 

 يم  ، ومًًمثًس م قدوا ًمةغًيٍ ، ومتثوقموا ضمدًا - 
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ذذذذ يممشذذذًإ قمذذذغم  ذذذ ا ًمثهظمذذذ  ن يمذذذًرإ مذذذًريم  اًمذذذ ي م ذذذ ورًا يممةاذذذد ، 1

إ مذذرة ، يمذذًا ؾمذذ  ًدا سموونذذه أطمذذد اًمتذذهصمػمات اًمرئ ّذذ ٍ قمثذذدمً ىمذذرأ قممذذل وم ورسمذذًخ ٕو

 قمة ه ذم أرسم  ث ًت اًمقرا اًمتًؾمي قمنم ، واًمد يمًرإ مًريم  مًذا قمثه؟ 

يمذذذًا واًمذذذده رضمذذذل أقمذذذامإ نًضمًاذذذً سمرضموازًيذذذً فودًيذذذً أعمًنً ذذذً ، ضمذذذً  واًمذذذده ذم 

اًمواىمذذي مذذن ؾمةّذذةٍ ـمويةذذٍ مذذن اعًظمًمذذًت اعم ذذ ورين ًموثّذذه اذذوإ إمم اعمّذذ ا ٍ 

ي ؾمذذذٌْ ديثذذذي ، ًمذذذ   ّٕنذذذه يمذذذًا ًمديذذذه أي ضمًذسم ذذذٍ قمقة ذذذٍ أو قمًـمس ذذذٍ ًمذذذ   ٕ

ًمةمّذذذ ا ٍ ، سمذذذل ّّٕنذذذً يمًنذذذَ م ئمذذذٍ ومس ذذذدة اضمتامقمً ذذذً ، ًمذذذ ًمذ رسمذذذام ع  ذذذؽم  

مذذذًريم  واًمذذذده ! ، ًموثّثذذذي ع أضمذذذد أّي دًم ذذذل ضم ذذذد قمذذذغم ذًمذذذذ ، ذم اًموىمذذذَ اًمذذذ ي 

د ذ ذذذٌ وم ذذذه يمذذذًرإ مذذذًريم  إمم اًموة ذذذٍ دومذذذي واًمذذذده يمذذذل رؾمذذذو  دراؾمذذذته ، وسم ذذذ

 -  ادًم ٍ طمصل قمغم اًموشػم من اعمًإ ا ًَذم

ًمذذ ا ومذذىّا واًمذذده يمذذًا يدقممذذه ويّذذًنده ـمذذواإ اًموىمذذَ ، وٓ يوضمذذد أي دًم ذذل 

قمذذذغم أّا يمذذذًرإ اًم ذذذًب يمذذذًا ًمديذذذه أي ظمذذذ ي طمذذذًد مذذذي واًمذذذده ، إذا يمذذذًا إمذذذر 

 يم ًمذ ، أود أا أىموإ ن 

إّنذذذه ٓ يوضمذذذد دًم ذذذل ؿمويصذذذ ضمّ ذذذد قمذذذغم اًمصذذذدمٍ أو اًمغطذذذٌ مذذذي إب ذم 

ٍ يمذذًرإ مذذًريم  ، وسمًًمتذذًزم ن ٓ يْذذدو أّا اًمسرَذذ ٍ شم مذذل  ثذذًك ، وًموذذن  ثذذًك طمًًمذذ

ضمذذنٌ  واطمذذٌد مةذذٌح ذم طم ذذًة مذذًريم  جي ةثذذي أشمّذذً إ قمذذاّم إذا يمذذًا  ثذذًك ت   ًمذذ   

موضمذذذودًا ذم اعمصذذذًدر واًمّذذذ  ت ، و ذذذو أّا يمذذذًرإ مذذذًريم   ىميذذذ طم ًشمذذذه يمة ذذذً 

ذذذر فذذذًضمم اًمقْقذذذٍ اًمرأؾمذذذامًم ٍ اًمؼمضموازيذذذٍ وي قذذذوإ ن إّّنذذذم يمذذذًنوا ذم يممسوذذذر وُمث  

إؾمذذًس ـمْقذذٍ مذذن اداذذ م اًمتذذي ٓ سمذذد مذذن شمذذدمػم ً ،  ذذ ا  ذذو اعمس ذذو  اًموذذكم 
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ًمة ذذ وقم ٍ أو قمذذغم إىمذذل ادذذن  إيمذذؼم مث ذذً ، اًمٌمذذ  اًموطم ذذد اًمذذ ي يمذذًا يور ذذه 

 ذذذو اًمقْقذذذٍ آضمتامقم ذذذٍ واًمقْقذذذٍ آىمتصذذذًديٍ اًمتذذذي ضمذذذً  مث ذذذً واًمذذذده واًمتذذذي يمذذذًا 

ًً إب اًم ي دومي ا  ضمور دراؾمٍ مًريم  اًمًْ  ٍ-يمشة ً ايط

ٓ يوضمذذد ًمذذديثً دًم ذذل قمذذغم أّنذذه يمذذًا يثتقذذد اسمثذذه، ًمذذ ًمذ رسمذذام يمذذًا  ثذذًك ت  

 ذذذدث  ثذذذًك إّمذذذً مذذذن نًطم ذذذٍ قمذذذد  آطمذذذؽما  أو مذذذن نًطم ذذذٍ سم ذذذا اًمصذذذدمًت أو 

 ،ٓ أقمةم رسمام أّنه  رد اؾمتشثً   اًم  ىمًت اًمّ فٍ

مةاذذد ؿمذذ ػم مذذن  ذذذ أريذذد أا أذيمذذر مذذً أقمتقذذد أنذذه اؾمذذتشثً  طمق قذذي أا و ذذو2

ر ذم ومرنّذذً  ذذو ن ديثذذ   ديذذدروت ،  ع أضمذذد أي قم ىمذذٍ ؾمذذةْ ٍ ذاًمقذذرا اًمشذذًمن قم ذذ

سمذذذلم ديذذذدروت وواًمذذذده ، يمذذذًا  ثذذذًك قم ىمذذذٍ ؾمذذذةْ ٍ قمثذذذدمً يمذذذًا ديذذذدروت ذم 

ريثًت مذذن قممذذره ، ًموذذن أقمتقذذد أّا ذًمذذذ يمذذًا متذذهظمًرا ضمذذًدا وؾمذذقاً ً ، يمذذًا ذاًم  ذذ

أة ي تقذذد واًمذذده أّّنذذً ن امذذرشمذذنوج ديذذدروت مذذديذذدروت ،  ًمذذدفم ضمذذدإ طمذذوإ زوضمذذٍ

، وشمْذذلم أا واًمذذده يمذذًا قمذذغم طمذذ  ، ًموذذن قمذذغم اًمذذرهمم مذذن أّّنذذم يمذذًنوا همذذػم م ئمذذٍ

يت ذذًدًموا طمذذوإ ذًمذذذ أقمتقذذد أّنذذه يمذذًا ىمةذذ ً  ضمذذدًا ومتذذهظمرًا ضمذذدًا ًمتمش ذذل أؾمذذًس 

ًً واًمذذده ذم وىمذذَ  طمق قذذي ًموذذره واًمذذده ، وًمذذ    ثذذًك دًم ذذل آظمذذر قمذذغم أنذذه يوذذره طمقذذ

 ٓ يمون شمسّػمه سمموضمٌ   ه اًمسرَ ٍ -  يدروتؾمًسم  ، ًم ًمذ أقمتقد أا د

 ءف اإلحلاد بني السجال واليشااختال

ىمْذذل اخلتذذً  ، أوّد أا أاذذدث ىمةذذ ً  قمذذن آظمت ومذذًت سمذذلم اًمرضمذذًإ واًمثّذذً  ، 

ََ سموَذذوح أ ّنذذه سمًؾمذذتشثً  مذذًدًملم مذذوراي قمثذذدمً يت ةذذ  إمذذر سمً عذذًد ، رسمذذام ٓطم ذذ

َُ أو ذذػم ًً  ذذ ا ومقذذ   ، ومذذىّا مج ذذي اعمةاذذدين اًمذذ ين اذذدصم ًٓ ، ضمنئ ذذ قمذذث م يمذذًنوا رضمذذً
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 َُ سمّذذٌْ اًمتذذًري  اًمسوذذري ًمةغذذرب ، وًموذذن  ثذذًك ت  آظمذذر  ذذدث ، أنذذً واضم ذذ

سم ذذا اًمثّذذً  اعمةاذذدات ، م  ذذم إعذذًد ن ع يوذذن مذذً أؾمذذم ه اعذذًد طمق قذذي ًمذذ ا 

ًمذذ   دذذا ًاً دائذذاًم ، وًموذذن شم ذذري اعم ذذدإ اًمتقريْذذي  آظمذذت يأوّد أا أىمذذؽمح أّا 

 ًّ  - سملم اًمرضمًإ واًمث

قمثذذذدمً يذذذروما اًمرضمذذذًإ ) اهلل ( ومذذذىّّنم يقومذذذوا قمذذذًدة سمًؾمذذذتْداًمه سمث ذذذً  آظمذذذر 

 ذذّرد أو ن ذذً  آظمذذر ًمإليذذاما ،  ذذ ا اًمْذذديل ىمذذد يوذذوا ن اًمسةّذذسٍ اعمًديذذٍ أو اًم ق ن ذذٍ 

أظمذذذرى ًمثذذذوع  ، ىمذذد يوذذذوا اًم ذذ وقم ٍ ، رسمذذذام اًم ةذذذم  ؾمذذوي يقؽمطمذذذوا ن ذذذرة قمًعم ذذٍ

 ( سمه )اهلل واًمدين  وموري و ّرد ًم ّتْدًموا

أقمتقذذد أّا سم ذذا اًم ةذذام  طمذذديشي اًم  ذذد ىمذذًًموا ن إّا أطمذذد إؾمذذًْب اًمتذذي شمويذذد 

ًً ، و شمذذدقمم ن ريذذٍ دارويذذن سم ذذدة  ذذي أّّنذذً  ًموذذن دم ة ذذم مةاذذدين موتمةذذلم وموريذذ

قمثذذذدمً أضمذذذد نّذذذً  يرومطذذذن اهلل ، ًمذذذ   دائذذذاًم أنذذذَ شم ذذذري أا اًمرضمذذذًإ واًمثّذذذً  

ثّذذً  ـمذذوي ت اًمقًمذذٍ خمتةسذذوا ذم اًمقذذوإ وًموذذن ًمذذ   دائذذاًم  ثذذًك اًموشذذػم مذذن اًم

ًمذذ ًمذ، ًمذذ   إمذذر  وذذ ا دائذذاًم ، ًموذذن اًمثّذذً  قمموًمذذً ورضمذذًإ ىمصذذػمي اًمقًمذذٍ- 

ًً مذذً  يذذروا اهلل قمذذغم أنذذه ؿمذذو  شمذذرسمق م سمذذه قم ىمذذٍ ؿموصذذ ٍ سم ذذول مذذً ، وهمًًمْذذ

  دث ن قمثدمً يرومطن اهلل يهظم َا قم ىمٍ ؿموص ٍ أظمرى يمْديل- 

 ًت قمذذذن طمقذذذو  أا أطمذذذد إمشةذذذٍ قمذذذغم ذًمذذذذ  ذذذو أّا اًم ديذذذد مذذذن اعمذذذداوم

اعمذذرأة ًمّذذن مةاذذدات سمًًمطذذْ  ّّٕنذذن يذذومّن سموضمذذود ااذذٍ ، ًمذذ ًمذ وم ذذم يقذذوروا 

قم ىمذذٍ مذذي ااذذٍ أو رسمذذام مذذي  موقمذذٍ نّذذويٍ ومذذً إمم ذًمذذذ، وًموذذن ؾمذذت طمىل أّنذذً 

  .ن رة ؿموص ٍ ًمة ًع ، وًم   سمًًمِورة ن رة  ردة أو وموريٍ
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وا دي سموومذذوار ، أطمذذد إمشةذذٍ اعمشذذػمة ًم  ذذتام  قمذذغم ذًمذذذ  ذذي اعمةاذذدة ن ؾمذذ م

و ذذذي مسوذذذرة ومرنّذذذ ٍ واعمّذذذًقمدة اعمقرسمذذذٍ واعمّذذذًقمدة اًم وصذذذ ٍ إذا دذذذح اًمت ْذذذػم 

 ًمةس ةّوي اًمسرنع ضمًا سموإ ؾمًرشمر-

ن ذذهت ؾمذذ موا اًمصذذغػمة ذم قمًئةذذٍ يمًصموًم و ذذٍ متديثذذٍ ضمذذدًا ، وًمقًعمذذً وموذذرت 

َْ قمذذن يّذذوع قمذذغم أّنذذه م ذذم ذم طم ًُتذذً ، ًمّذذو  اعذذىل  ذم اًمذذ  ًب إمم ديذذر واذذدصم

ًمذذدُتً واطمذذدة مذذن شمةذذذ إم ذذًت اعمّذذ قرات ضمذذدًا اًمتذذي فمةذذَ اذذو  ومذذو  يمًنذذَ وا

ؾمذذ موا اًمصذذغػمة وشمراىمذذٌ مذذًذا يمثذذَ شمس ذذل ، وذ ْذذَ طمتذذى إمم ومصذذواً اًمدراؾمذذ ٍ 

 ًمةتهيمد من أّّنً يمًنَ شمتةقى اًمتوضم ه اًمصا ح ًمّثوات قمديدة- 

ر أو رسمذذام أيمذذؼم سمقة ذذل ذطمتذذى سم ذذد أا ادذذْاَ ؾمذذ موا ذم ؾمذذن اًمًّدؾمذذٍ قم ذذ

واًمذذذدُتً سمسذذذتح سمريذذذد ً ، و وذذذ ا قمثذذذدمً ذ ْذذذَ ؾمذذذ موا إمم اًموة ذذذٍ قمثذذذدمً ىمًمذذذَ 

ر وادذذذْاَ دذذذديقٍ ومذذذن صَمذذذّم  يوذذذٍ ذوذ ْذذذَ إمم سمذذذًري  ذم قممذذذر اًمشًمثذذذٍ قم ذذذ

ًً  وطمْ ْذذٍ دذذًا سمذذوإ ؾمذذًرشمر ، يمذذل  ذذ ا ي ثذذي اذذً ااذذروب مذذن  ذذ ا اًمث ذذً  اعمغةذذ  ـمةْذذ

 -ًمةاريٍ

داإ اهلل سم ذذًا وذم ؾمذذػمُتً اًم اشم ذذٍ شمصذذف  ذذ ه اًمتغ ذذػمات سمهّّنذذً ىمًمذذَ سمًؾمذذتْ

سمذذذوإ ، سم ْذذذًرة أظمذذذرى اؾمذذذتْدًمَ قم ىمت ذذذً مذذذي اهلل أو رسمذذذام مذذذي يّذذذوع سم  ىمذذذٍ 

ؿموصذذذ ٍ ضمديذذذدة ، وسمًًمتذذذًزم يمذذذًا ذًمذذذذ شمْذذذًدإ اًم ويصذذذ وًمذذذ   سمًًمطذذذْ  اًمثذذذوع 

 اًم ًئي من اعمةاد اًم ي نسور سمه قمًدة ، وفم س ً سمًًمقْي يمًنَ مةادة - 

ًمثّذذً   ذذي يمًنذذَ سم ذذا شم ة قذذًيت طمذذوإ سم ذذا آظمت ومذذًت سمذذلم اًمرضمذذًإ وا

أّا  ثذذًك اًموشذذػم ًم ذذتّم اؾمتو ذذًومه  ثذذً واًم ديذذد مذذن اعذذًٓت اًمتذذي مذذن اعمسذذؽمض أا 
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 اق  وم  ً - 

 األب البديل

ذم اخلتذذذً ، أود أا أىمذذذوإ سم ذذذا إؿمذذذ ً  طمذذذوإ مذذذً أ ُت إًم ذذذه سمىجيذذذًز ذم 

ًً سمذذديً  ، طم ذذُ اًمتقذذى سمذذه وقمذذًش  ىمطذذ ٍ إدمونذذد سمذذػمك، و ذذو أّنذذه يمذذًا جيذذد ذم قممذذه أسمذذ

طمًقذذً ،  ثذذًك طمذذًٓت أظمذذرى ٔسمذذً  سمذذديةلم ، ًموذذن ًمّذذو  اعذذذىل ع م ذذه واطمؽممذذه 

 صذذذذل ن ت ذذذذه قمذذذذغم اٍب سمذذذذديٍل ، وٓ سمرشمرانذذذذد راؾمذذذذل طمصذذذذل قمذذذذغم اٍب سمذذذذديٍل ، 

ًموذذذن أطمذذد إمشةذذذٍ اعمشذذػمة ًم  ذذذتام   ذذذو  ويمذذ ًمذ ع  صذذذل ضمذذًا سمذذذوإ ؾمذذًرشمر ، 

  .و و روائي وويمر سمػم  

ده قمثذذدمً يمذذًا طمذذدث يمذذّل ت  سم ذذول ظمذذًـمئ إذا دذذح اًمت ْذذػم ، انتاذذر ضمذذ

وويمذذذر سمذذذػم  يْةذذذ  مذذذن اًم مذذذر ؾمذذذثٍ ، قمثذذذدمً ادذذذْح ذم اًم ذذذً ة مذذذن قممذذذره سمذذذدأ 

واًمذذده سمًٓيمتفذذًب ذم اعمّت ذذسى وسم ذذد ذًمذذذ سمسذذؽمة وضم ذذنة انتاذذر واًمذذده سمْثدىم ذذٍ ذم 

اعمويمذذد أّا واًمذذده مذذًت  اًم ة ذذٍ ، ًمذذ ًمذ مذذًت ضمذذده سمًٓنتاذذًر قمذذغم إرضمذذح ، مذذن

اىمرسمذذًئ م يدقمونذذه سمذذًًم م ويذذل ، صمذذّم ، وادذذْح ي ذذ ا مذذي واًمدشمذذه وأطمذذد سمًٓنتاذذًر

ًً وي ذذن اًمثذذًس أّّنذذً  شمقذذو  أمذذه سمق ذذًدة اًمّذذ ًرة وشمقذذي مذذن قمذذغم ادٌذذ وهذذوت أيطذذ

رسمذذام يمًنذذَ قممة ذذٍ انتاذذًر اًمٌمذذ  اًموطم ذذد اًمذذ ي شمْقذذى ًمذذه يمذذًا اًم ذذم ويذذل ، طم ذذُ 

ًً ، ويمذذرس طم ًشمذذه  يمذذًا يتذذومم ذًمذذذ اًم ذذم رقمًيذذٍ وويمذذر وأظمويذذه إدذذغر ؾمذذثً أيطذذ

إوٓد اًمصذذذغًر اًمش صمذذذٍ ، قمّةم ذذذم إدب واًم ذذذ ر وقمذذذّروم م ًموونذذذه أسًمذذذً ٕوًمفذذذذ 

ًً سمت ة م م سمًعمث ور اًموْػم و اعمهؾمًوي ًمةا ًة -  قمغم اًمو ؾم و ًت ، وىمً  ايط

شمذذوذم اًم ذذم ويذذل ،  مذذن قممذذرهريثًت ذذم مثتصذذف اًم  ذذ وقمثذذدمً أدذذْح وويمذذر
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ويمذذًا يمذذام ًمذذو ىمذذد شمذذوذم واًمذذده ، وىمذذًإ ن طمّذذٌ قمةمذذه ومذذهّا قممذذه  ذذ ا ع يقذذم سمذذًي 

شمٍمذذذي أنذذذًه ذم طم ًشمذذذه ، ومقذذذد يمذذذرس طم ًشمذذذه ٕوًمفذذذذ آوٓد اًمش صمذذذٍ ، و وذذذ ا 

ًً ًمةغًيذذٍ عمذذً ي ثذذي أا شموذذوا أسًمذذً ًمة ذذًب وويمذذر سمذذػم  اًمذذ ي  أقمقذذَ شمس ذذاًم إجيًسم ذذ

ًً ذم اخلمّذذذ ث ًت واًمّذذذت ث ًت  ًً م روومذذذ أدذذذْح ومذذذ ام سم ذذذد مّذذذ اً ً يمًصموًم وً ذذذً ويمًشمْذذذ

أا يهظمذذذ وا دور ذذذم و ذذذم  رين، ًمذذذ ا ومًٔسمذذذً  اًمْذذذدٓ  يموذذذنذمذذذن اًمقذذذرا اًم  ذذذ

 م موا ًمةغًيٍ وًمون ًم   ادم ي  صل قمة  م -

 ملاذا يلحد أبياء الكشاوسة؟

أنذذً ٓ اىمذذوإ ن إّا مج ذذي اعمةاذذدين آىمويذذً  ؾمذذوي يتْ ذذوا  ذذ ا اًمذذثم  ، أنذذً 

َُ  ثذذًك طمذذًٓت اؾمذذتشثً  وأنذذَ شم ةذذم ذًمذذذ  متهيمذذد مذذن أّا  ثذذًك اؾمذذتشثً ات ، وىمةذذ

ظمت ذذًر اًم ذذو  ًمةموىمذذف اًمذذ ي ؾمذذ هظم ونه دمذذًه ، و ثذذًك اًموشذذػم مذذن اعريذذٍ ذم ا

 إب اًمثًىم  أو اعمتوكم أو اًمراوما -

أطمذذد إنذذامط اًم ذذًئ ٍ اًمتذذي ٓطم ُت ذذً ن أسمثذذً  اًمقًّوؾمذذٍ ، اًمذذ ين انت ذذى  ذذم 

 ؟ إمر إمم أا يصْاوا مةادين أو م وولم ، عمًذا

ًً أيمذذؼم مذذن ا تامّٕا اًمقذذ  يذذوزم ذم قمديذذد مذذن اعمذذرات أسمثذذً  رقم تذذه ا مذذه  تاممذذ

ًً مذذً يذذتوغم قمذذن اٍشمذذه سم ذذثام ي مذذل سممشًسمذذٍ راع ٔظمذذرين ، أسمثذذًؤ م سم ًئةتذذه ، وم ذذو نوقمذذ

 ي  روا سم ًمذ ويغطْوا ويرومطوا- 

وًمذذذدفم ؾمذذذٌْ وضم ذذذه ًم وونذذذوا همًَذذذْلم وراومطذذذلم ن ومًًمقًّوؾمذذذٍ همًًمْذذذً مذذذً 

فمةذذذوا قمذذذًئ ُتم ، وذم سم ذذذا إطم ذذذًا  ثذذذًك ؿموصذذذ ًت ديث ذذذٍ م ًديذذذٍ ونًىمذذذدة 
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 ذذذ ا هةذذذ  أؾمذذذوأ مشذذذًإ ًمةوىمذذذوي ذم ؾمذذذْ ل اهلل ، قمة ثذذذً أا  ٕـمسًاذذذً ، وأقمتقذذذد أاّ 

 ًً  .نس م قمةم اًمثس  وطمريمته  ثً ، ًم   طمًؾمام ًموثه سمًًمتهيم د يطي َغوـم
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 قصة تلخص إمياٌ فاقد األب -خلتاو ا

ّٓ شمهظمذذذ   وأقمتقذذذد أه أؾمذذذتق ي أا أظمتذذذتم ، سماوًيذذذٍ دذذذغػمة واطمذذذدة ، آمذذذل أ

 مثي اًموشػم من اًموىمَ -

ٌٌ م ذذذر وٌي ذم دذذذا سٍ ن ن ويذذذورك شمذذذًيمن ، يذذذدقمى راؾمذذذل يمذذذًا  ثذذذًك يمًشمذذذ

ًْذذً ، ىمذذً  راؾمذذل سمث ذذ ر ؾمذذػمشمه اًم اشم ذذٍ ، ووم  ذذً ذسم وذذر ،  ذذ ا ىمْذذل قمقذذد مذذن اًمنمذذًا شمقري

ي  مذذذن ذيتاذذذدث قمذذذن طم ًشمذذذه اعمْوذذذرة وأطمذذذد إطمذذذداث اًمتذذذي اذذذدث قمث ذذذً سم ذذذ

اًمتسصذذذ ل واًمغمذذذوض ، قمثذذذدمً يمذذذًا راؾمذذذل اًمصذذذغػم ذم اخلًمّذذذٍ مذذذن قممذذذره يمذذذًا 

ًك ، ويمذذًا رؾمذذل يتذذهع وسمذذٍ ىمةْ ذذٍ ، أظمذذ  إمم اعمّت ذذسى وشمذذوذم  ثذذواًمذذده ي ذذًه مذذن ن

ًً طمذذوإ  ذذ ا اعموَذذوع ، ويمذذًا يتاذذدث مذذي ضمذذدًا مذذن  ذذ ا ، ومّذذتًً  ضمذذدًا وهمًَذذْ

ي عمذذًذا ؾمذذمح ذ، ىمذذًإ ًمْ ّذذيذضمة ّذذٍ إـمسذذًإ اعمرسم ذذٍ أقمتقذذد أّا اؾمذذم ً يمذذًا ن سم ّذذ

 ؟ اهلل سم ًمذ

ن ، ومقذذًإ راؾمذذل اًمصذذغػماهلل  ْثذذً  ي ن ٓ أقمذذري ًموثّثذذً ن ذذري أاّ ذومقًًمذذَ سم ّذذ

ًً ،  ومةامذا شمرك واًمدي يموت ! ًً حمْ ًً إذا يمًا اهلل إا  طمّث

ي قمذذغم ذًمذذذ ، ومسذذي رأفذذً أّا واًمذذد اًمصذذْي يمذذًا قمذذغم ىم ذذد اع ذذًة ، ذع دمذذٌ سم ّذذ

 ؾم  دًا ذم ادثٍ- 

وًموذذن راؾمذذل يمتذذٌ سم ذذد ذًمذذذ ذم ؾمذذػمشمه اًم اشم ذذٍ ن أقمتقذذد أنذذه ذم ؾمذذن اخلًمّذذٍ 

ًً ايمشذذر  مذذن قممذذري  ّة ذذَ نوقًمذذً مذذً قمذذن َُ مقتث ذذ اهلل ، قمثذذدمً أدذذْاَ م ذذوًوً يمثذذ

ًً سمًًمثذذًس اًمذذ ين قم ًؿمذذوا ذم سمةذذدشمثً أو ذم  ذذ ا مذذن أّي اطمذذد سمذذهّا اهلل يمذذًا أىمذذّل ا تاممذذ

 -اًم ًع
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ًً ، أقمتقذذذد أّا  ذذذ ا اًمثذذذوع  ذم ؾمذذذن اخلًمّذذذٍ ىمذذذًإ ن إّنثذذذي أدذذذْاَ م ذذذوو

يةوذذذ  سم ذذذا اعًّؾمذذذ ًت اًمتذذذي يموذذذن أا اصذذذل ًمذذذدى اًمقسذذذل ذم ردات وم ةذذذه 

إب اعم  ذذذٌ ، إب اعمتذذذورم، إب اعمعذذذ  ، إب اًمثًىمذذذد ، إب اًم ذذذدائي ، قمذذذغم 

   .وإب اعمتوكم-  ثًك دائام مً يمون أا  دث
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 اخلالصة 

وًمذذ ا أطمذذًوإ أا أىمذذوإ ن إّنذذه ًمذذ   اعمومثذذوا وطمذذد م اًمذذ ين يموذذن أا يوذذوا 

ذم  ًمذذذدفم أؾمذذذًْب نسّذذذ ٍ ذم سم ذذذا إطم ذذذًا ًم قمتقذذذًد ذم اهلل ، يموذذذن ًمةمةاذذذدين

يمشذذػم مذذن إطم ذذًا أا يوذذوا ًمذذدفم أؾمذذًْب نسّذذ ٍ ًم ذذد  إيذذاما سمذذًهلل ، وأقمتقذذد أّا 

 ذذ ا ي ثذذذي قمثذذذدمً نةتقذذي ناذذذن يممذذذومثلم ومةاذذذدين جيذذٌ قمة ثذذذً أا نس ذذذم مذذذدى 

 شم ق د اخلةس ٍ اًمتًره ٍ اًمتي  مة ً يمل ؿمو  م ه  -

ً ىمذذد ىمذذرا قمةذذم اًمذذثس  ذ ومىّنثذذ ,رين ذوأقمتقذذد أّنثذذً قمثذذدمً دمًوزنذذً اًمقذذرا اًم  ذذ

 نؽمك اًم وصثٍ )واًم اشم ٍ( ذم اع ِ -

ٓ يذذذومن اًمثذذذًس سمذذذًهلل ّٕنذذذم يومثذذذوا سمًٕو ذذذً  واًمثذذذًس، وٓ يرومطذذذوا اهلل 

ٕنذذذه ي ذذذْه إب اًمذذذ ي رومطذذذ م ،  ذذذ ه إؿمذذذ ً  اذذذً دذذذةٍ سمًعموَذذذوع، جيذذذٌ أا 

 يووا اعديُ ًم   قمن ىمطًيً ؿموص ٍ سمل قمن اًمدًم ل واعمثق - 

اًم قذذل ظمًًم ذذٍ مذذن سم ذذا َذذغوـمثً اًمذذ  ويمذذّل إؿمذذ ً  اًمتذذي ىمذذد دم ذذل طم ذذًة 

 واقم ٍ، ىمد شمًّقمدنً ذم اًمس م-

 ؿمورًا-
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 امللحل الجالح:

 حماضسة بعيواٌ:

وثيية أو توحيد؟( -معتكدات الشسم الكديه )

 

 ذذذ ه اعماذذذًرة ًم ؾمذذذتًذ اًمًْطمذذذُ ذم اعم شوًموضم ذذذً وشمذذذًري  إديذذذًا ومذذذراس  

 ، نقةثً ذذً يمذذام  ذذي 1997اًمّذذواح أًمقً ذذً قمذذغم ـمةْذذٍ ضمًم ذذٍ سمواشم  ذذه سمسرنّذذً ؾمذذثٍن 

ن )إؾمذذذقورة واعم ثذذذى(، رذذذً مذذذّر قمة ذذذذ ذم اًموتذذذًب أشمطذذذحن ع يوذذذن قمذذذن يمتًسمذذذه

ااذذدي مذذن نقة ذذً شمْثذذي يمذذل مذذً وم  ذذً، وأظمذذ  سمًعم طم ذذٍ شمْث ذذه عمث ذذور حمذذي اًمذذدين 

ْرك ذشمذذذ وب اعذذذدود اًمسًدذذذةٍ سمذذذلم م تقذذذد اًمِ ذذذ" ي إمم أاذاسمذذذن قمذذذريب اًمذذذ ي يسطذذذ

واح ذم آظمذذذر حمًرشمذذذه، ومذذذ ام يذذذكم نذذذ  قمذذذغم طمذذذد شم ْذذذػم اًمّذذذ "وم تقذذذد اًمتوطم ذذذد

 اعماًرةن

 واطمد، وٓ صمًه ًمه- واطمد ظمًًم  يمل ت "

 ت ىمًئم مث  اًمْد ، قمثدمً ع يون طموًمه 

 "واعموضمودات ظمةق ً سم دمً أفم ر نسّه إمم اًموضمود

ٓ شم ذذذذول  ذذذذ ه إؾمذذذذقر ضمذذذذن ًا مذذذذن شمرشم ةذذذذٍ ظمًدذذذذٍ سمىطمذذذذدى اًمذذذذديًنًت 

ًً، اًمتذذذي اؾمذذذ دوا  "اًمتوطم ديذذذٍ"تاوذت قمذذذغم دذذذسٍ اًمتوطم ديذذذٍ اًمتذذذي ن روم ذذذً شمًره ذذذ

ريٍ ىمديمذذٍ، اذذً متوازيذذًت ذسمق ذذٍ اًمذذديًنًت ا نّذذًن ٍ، سمذذل  ذذي ضمذذن  مذذن شمرشم ةذذٍ مصذذ

ريٍ شمذذذذؽماوح ذم ىمذذذذدم ً مذذذذن وم ذذذذر ذوأؿمذذذذًْه يمشذذذذػمة ذم إدسم ذذذذًت اًمديث ذذذذٍ اعمصذذذذ

 اًمّ ٓت إمم ّنًيٍ اًمتًري  اًمسرقموه- شمتًسمي اًمؽمشم ةٍ ومتقوإن 
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 ىمًئم  أسمو اًمْدايًت، أززم أسمدي، دائم

 ظمسي ٓ ي ري ًمه ؿمول، وًم   ًمه من ؿمْ ه 

 ٍّ ٓ شمدريمه اعموةوىمًت، ظمسي قمغم اًمثًس وأاٍ 

 ٍّ اؾممه، وٓ يدري ا نًّا يم ف ي رومه 

 ٍّ ظمسي اؾممه- و و اًموشػم إؾمام  

  و اعق قٍ،   ً ذم اعق قٍ، إنه مةذ اعق قٍ 

 نّمٍ اع ًة   و اع ًة إسمديٍ سمه   ً ا نًّا، يثس  ذم أنسه

  و إب وإ ، أسمو أسمً  وأ  إم ًت 

 يةد وع يوًمد- يث ٌ وع يث ْه أطمد 

 ظمًًم  وع هةقه أطمد، دثي نسّه سمثسّه 

  و اًموضمود سم اشمه، ٓ ينيد وٓ يثق  

 ظمًًم  اًمووا، دًني مً يمًا واًم ي يووا ومً ؾم ووا 

ًً ي  ر إمم اًموضمود   قمثدمً يتصور ذم ىمةْه ؿم ف
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 قمن يمةمته يْقى أسمد اًمد ور ومً يث م 

 أسمو أاٍ، رطم م سم ًْده، يّمي دقموة اًمداقمي 

 (1)جيني اًم ًْد اًم وورين ويّْ  رقمًيته قمة  م               

رين، إمم ذًمقذذد قممذذد اًم  مذذٍ اًمّذذػم واًمذذ   سمذذدج، مثذذ  أوائذذل اًمقذذرا اًم  ذذ 

ت دراؾمذذذٍ مدىمقذذذٍ اذذذ ا اًمذذذث  وأمشًًمذذذه ظمذذذ إ دراؾمذذذته اعمت مقذذذٍ ًمديًنذذذٍ وم تقذذذدا

ًً يومثذذذوا سمىًمذذذه ذىمذذذدمً  اعمصذذذ ريلم، وظمةذذذ  إمم اًمقذذذوإ سمذذذها اعمٍمذذذيلم يمذذذًنوا ىمومذذذ

واطمذذذد، موضمذذذود سم اشمذذذه، ظمسذذذّي، أسمذذذدي وأززم، يمذذذكم  اًمقذذذدرة واعم رومذذذٍ، ٓ شمدريمذذذه 

إوم ذذذً  واًم قذذذوإ، ظمذذذًًم  ًمةّذذذام  وًمذذذ رض ويمذذذل مذذذً قمة  ذذذً، وظمذذذًًم  ًموًئثذذذًت 

أاذذٍ- وىمذذد ريف ؿمذذووا اًموذذوا و ذذي ذروطمًن ذذٍ يمًنذذَ رؾمذذةه ومّذذًقمديه ذم شمصذذ

صذذٍ مثذذ  أقمتذذًب اًمتذذًري  اعمصذذ ري وطمتذذى ذاؾمذذتمر ا يذذاما  ذذ ه إًمو ذذٍ همذذػم اعم وِت

ر  ّنًيًشمذذه- ورهمذذم ذًمذذذ ع ًموذذن اذذً ذم اًم صذذور اًمتًره ذذٍ م ًسمذذد أو   ًيمذذل، وع شُمصذذوِت

ذم أيذذذٍ   فذذذٍ ؿموصذذذ ٍ، وإنذذذام سمق ذذذَ ذم إذ ذذذًا واًمقةذذذوب سممشًسمذذذٍ ىمذذذدرة يمون ذذذٍ ٓ 

 – نِذذؽِم  ؾمذذم اًمذذ ي أـمةقذذوه قمذذغم  ذذ ه إًمو ذذٍ وم ذذون  ذذدا ً ودذذف أو ىمذذوإ- أمذذً ا

Neterر سمسذذذهس ذي ذ- ويمذذذًا يرمذذذن إًم  ذذذً ذم مذذذً ىمْذذذل اًم صذذذور اًمتًره ذذذٍ ذم مصذذذ

رأس طم ذذري ومقذذْا ظم ذذْي، واذذ   سمذذًًمرأس أرسمقذذٍ ضمةديذذٍ أو ىمامؿمذذ ٍ ًمتشْ ت ذذً 

                                           

(1) Wallis Budge, Osiris and the Egyptian Resurrection, Dover, New York, 1973, vol.1, 

p. 357.  
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قمذذذغم اعمقذذذْا- وىمذذذد دذذذًر  ذذذ ا اًمرمذذذن إؿمذذذًرة  ػموهمة س ذذذٍ ًمةدًٓمذذذٍ قمذذذغم مس ذذذو  

تًسمذذذٍ اعمٍمذذذيٍ- ويْذذذدو أا اظمت ذذذًر إنّذذذًا مذذذً ىمْذذذل اًمتذذذًري  ًمرمذذذن إًمو ذذذٍ ذم اًمو

يذذٍ ذم  ذذ ه إداة- ويذذدقمم  اًمسذذهس يمذذًا مذذن ىمْ ذذل اًمتويم ذذد قمذذغم ضمًنذذٌ اًمقذذوة اعمتْد 

سمًًمذذذ ات يموذذذن أا شم ثذذذي اًمقذذذوة أو اًم ذذذدة- وإمم ضمًنذذذٌ  نِذذذؽِم   ذذذ ا اًمذذذرأي أا يمةمذذذٍ

ثذذي شمةذذذ اًموًئثذذًت اًمتذذي ، وشم نِذذؽِمو ًمذذديثً ذم ااػموهمة س ذذٍ اعمٍمذذيٍ يمةمذذٍ نِذذؽِم  يمةمذذٍ

- وًموثثذذً طمذذلم نذذدرس "آاذذٍ"، وشمّذذمى ذم اًم ذذًدة ِنذذؽِم شم ذذؽمك قمذذغم ناذذو مذذً ذم ـمْ  ذذٍ 

 ذذ ه أاذذٍ قمذذن يمشذذٌ، ن ذذد أّنذذً ًم ّذذَ إٓ دذذورًا أو دمة  ذذًت  ًمذذه واطمذذد- ويمذذًا 

أقمذذذغم  ذذذ ه اًموًئثذذذًت  ذذذو ا ًمذذذه رع، إًمذذذه اًم ذذذم  اًمذذذ ي يمذذذًا اًموضمذذذه اعم ذذذو  

، ورمن ذذً اًمذذ ي يتوضمذذه إًم ذذه اًمثذذًس سمًًم ْذذًدة- ِنذذؽِم  ًمتةذذذ إًمو ذذٍ اخلًوم ذذٍ اعمذذدقموة

قمةذذاًم سمذذها قمذذددًا آظمذذر مذذن اًموًئثذذًت ا ا ذذٍ ىمذذد ارشمقذذى إمم مرشمْذذٍ ؾمذذًم ٍ، قمذذغم مذذدى 

ةت م ًمت ّ د إًمو ٍ اعمقةقٍ مشةام وم ل رع  -(1) اًمتًري  اًمديثي اعمٍمي، أ ِت

ويذذرى واًمذذ   سمذذدج مذذن دراؾمذذته ًمةثصذذوص اعمْوذذرة ًمذذ ٍ اعًيممذذٍ إومم 

ؿمذذذًرات واَذذذاٍ إمم  ذذذ ه إًمو ذذذٍ اًمتذذذي شم ةذذذو قمذذذغم سمق ذذذٍ دمةِت ًُتذذذً اًمقدؾمذذذ ٍ إ

اعمت ذذذددة- مذذذن  ذذذ ه ا ؿمذذذًرات اعمقذذذًـمي اًمتًًم ذذذٍ اًمذذذواردة ذم نذذذ  ودذذذًيً يمًىممثذذذً 

 ر إٍة اًمراسم ٍ وإٍة اخلًمٍّن ذون  ودًيً سمتاًشمٌ، من قمص

 -( ظمًوم ٍ قمة ثًِنؽِم إا أوم ًإ اهلل )=  -1

                                           
(1) Wallis Budge, Egyptian Religion, Routledge, London, 1975, chap. 1.  اًمث  اًم ريب راضمي أي ًً ط

 - 17 ,13- ص 1986، سمؽممجٍ ّنًد ظم ًـمٍ، دم  ، اًمديًنٍ اًمقرقمون ًٍمةوتًب، 



 

341 

2- ٕ ًً  -ا ذم ذًمذ م ًيمٍّ  رادة اهللقمة ذ أٓ شُمسنع إنًّن

 إا اخلْن اًم ي شمهيمةه من قمقًيً اهلل- -3

ًً ومًطمرث طمقةذ اًم ي أقمقًه اهلل ًمذ- -4  إذا يمثَ منارقم

5-   ّ  ر ٓسمثذ مرًَة اهلل-ذإذا ن دت يمامإ إوم ًإ ي

 إيمِف قمًئةتذ طمًضمت ً، وم  ا واضمٌ قمغم من يوصمر م اهلل- -6

ًمح ن مذذٍ مذذن اهلل: - اًموًمذذد اًمصذذ8ًإا اهلل  ذذٌ اًمقذذًئ لم ويمقذذَ اًم صذذًة:  -7

 إًم - 

ذم شم ة قذذه قمذذغم  ذذ ه اعوذذم واًمودذذًيً يذذرى واًمذذ   سمذذدج سموذذل وَذذوح أا 

، ا ؿمذذذًرة إمم واطمذذذذد سم  ثذذذه مذذذذن أاذذذذٍ نِذذذذؽِم اًموًشمذذذٌ ع يقصذذذذد مذذذن يمةمذذذذٍ اهلل.

ذذذه ويذذذ يمر ذريٍ، وإٓ وضمذذذٌ قمة ذذذه )قمذذذغم قمذذذًدة اًمثصذذذوص اعمصذذذذاعمصذذذ ريٍ( أا هصِت

سذذي اًموذذكم  اًمقذذدرة واعم رومذذٍ- أمذذً أاذذٍ اؾمذذمه، وإنذذام يمذذًا ي ذذػم إمم اهلل اًمواطمذذد اخل

إظمذذرى اًمتذذي آمذذن  ذذً اعمٍمذذيوا إمم ضمًنذذٌ  ذذ ا ا ًمذذه إقمذذغم، وم م   ذذً خمةذذو  

( نِذذؽِمو وقمرَذذٍ ًم ذذوادي اًمذذنمن وًمةمذذرض وطمتذذى ًمةمذذوت- أي أا  ذذ ه أاذذٍ )=

رهمذذم يموّنذذً  ْوًمذذٍ مذذن ـم ثذذٍ خمتةسذذٍ قمذذن ا نّذذًا، وشمسوىمذذه ىمذذوة وم رومذذٍ، إٓ أّنذذً 

قمواـمسذذه وأ وائذذه، و طذذي ًمقذذوانلم  ذذ ا اًم ذذًع اعموةذذو  مذذشةام هطذذي-  شم ذذْ ه ذم

ذذه أونذذًس ذم رطمةذذٍ دذذ د إمم اًمّذذام   ومسذذي أطمذذد نصذذوص إ ذذرا  ن ذذد اعمةذذذ اعموًمِت

يصذذذقًد ظم اذذذً سم ذذذا أاذذذٍ وي ذذذوفم- وذم نذذذ  ًمةمةذذذذ اذذذوه  اًمشًًمذذذُ 

ر   - ( نقذذرأ دقمذذً  طمذذًرًا يتمثذذى وم ذذه اعمةذذذ اًمث ذذًة مذذن اًمسثذذً  1450)طمذذوامم  اعمقذذدِت
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نقذذرأ أا أاذذٍ شمسثذذى  يمتذذًب اعمذذوشمىر وقمذذغم أاذذٍ- وذم أطمذذد نصذذوص ذقمذذغم اًمْ ذذ

مشذذل سمق ذذٍ اًموًئثذذًت اع ذذٍ قمثذذدمً شمغًدر ذذً اًمذذروح-  ذذ ه اًم ذذوا د وأمشًاذذً دم ذذل 

ىمذذوا سم ذذول واَذذح سمذذلم اهلل. ذذد أا اعمٍمذذيلم اًمقذذدمً  يمذذًنوا يسر  ، نِذذؽِم ذم طموذذم اعمويمِت

ْةذذذه واًمذذذ ين ية ْذذذوا دورًا أؿمذذذْه سمذذذدور اعم ئوذذذٍ اعموةذذذوىملم مذذذن ىم نؽِِمووأاذذذٍ.

 -(1)اعمويمةٍ إًم  م وفمًئف وم ً  حمددة

ًً سمثذذذوع مذذذن ذهمذذذػم أا شمصذذذور اعمصذذذ ريلم اذذذ ه إًمو ذذذٍ اعمقةقذذذٍ يمذذذًا مصذذذاوسم

اًمذذذذ ي جي ذذذذل إًمو ذذذذٍ طمذذذذًرة سم ذذذذث م  anthropomorphismاًمت ذذذذو   

إًم ذذه يمذذل وىمريْذذٍ مذذث م- ومقذذد يمذذًا ًموذذل سمةذذدة ومديثذذٍ إا ذذً اخلذذًص اًمذذ ي شم ذذنو 

ًً إٓ  دذذذسًت وظمصذذذًئ  ا ًمذذذه اًمواطمذذذد- وًموذذذث م ع يذذذروا ذم  ذذذ ه أاذذذٍ مج  ذذذ

ًً خمتةسذذذٍ ًم ًمو ذذذٍ اًم ذذذموًم ٍ اًمقذذذدرة واعم رومذذذٍ نسّذذذ ً- يذذذدًمثً قمذذذغم ذًمذذذذ أا  وضمو ذذذ

اعمتذذورم قمثذذدمً  ِذذ إمم ىمًقمذذٍ اعّذذًب قمة ذذه أا يتةذذو اقمؽماومًشمذذه أمذذً  اصمثذذلم وأرسم ذذلم 

ًً،  ذذم آاذذٍ إىمذذًًم م اعمصذذ ىمْذذل أا َيْمُشذذل أمذذً  ا ًمذذه أوزيذذري  ىمذذًجل اًم ذذًع ريٍ، ذإاذذ

(- و ذذ ا ي ثذذي أا نسذذ  ا ًمذذه يمتذذًب اعمذذوشمىإؾمذذسل )قمذذغم مذذً شمذذث  قمة ذذه شم ذذًًم م 

َْذذد ذم يمذذل مديثذذٍ أو إىمةذذ م اذذَ أؾمذذام  ودمة  ذذًت متثوقمذذٍ، وأا ا ًمذذه اعماذذكم   يمذذًا ُي 

 ىمذذذد ا ذذذ  موًنذذذٍ ا ًمذذذه إقمذذذغم ًمِذذذورات قممة ذذذٍ- وسمت ْذذذػم آظمذذذر، ومذذذىا موَذذذي

اًم ْذذًدة اعماة ذذٍ ع يوذذن إٓ   فذذٍ اظمتذذًر ا ًمذذه اعمقةذذ  أا يذذت غمِت  ذذً ًموىمذذَ ـمذذًإ أ  

ىمٍمذذ، وقمذذغم مذذً شمقتطذذ ه ـمْ  ذذٍ إطمذذواإ- سم ذذا  ذذ ه أاذذٍ، وٕؾمذذًْب متثوقمذذٍ، 

                                           
(1) Wallis Budge, Osiris, op. cit., pp. 350-357.  
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ظمذذذذرج مذذذذن دائرشمذذذذه اًمطذذذذ قٍ اًمتذذذذي ن ذذذذهت وم  ذذذذً قمًْدشمذذذذه، وايمتّذذذذٌ ظمصذذذذًئ  

رشمْذذذٍ اًم ة ذذذً ووفمذذذًئف ودذذذ طم ًت آاذذذٍ قمديذذذدة أظمذذذرى، صمذذذم ودذذذل أظمذذذػمًا إمم اعم

طم ذذُ دذذًر دمّذذ دًا ًم ًمو ذذٍ اعمقةقذذٍ قمذذغم مّذذتوى اًمشقًومذذٍ سمهيممة ذذً- مذذن  ذذوٓ  

ويمذذًا رع أوإ مذذن ( 1)شم مذذو إًمذذه  ة وسمذذوًم  ، وسمتذذًح إًمذذه رسذذ  ، وآمذذوا إًمذذه ـم ْذذٍ

شمّذذثِتم  ذذ ه اعمرشمْذذٍ اًم ة ذذً، قمثذذدمً فم ذذر ذم إومذذ  قمثذذد سمذذد  اخلة قذذٍ ذم   فذذٍ ىمذذرص 

 و ذذ ه- رع مديثذذٍ ـم ْذذٍ ودذذًر اؾمذذمه آمذذوااًم ذذم - صمذذم شمواطمذذد رع مذذي آمذذوا إًمذذه 

 ن  إًم ه اعمروموقمٍ اًمؽماشم ل إطمدى

 

  و اًمروح اًمقدس اعموضمود مث  اًمْدايًت 

  و ا ًمه اعم  ِتم اًم ي   ً ذم اعق قٍ، وسمه   ً أاٍ 

 اًمواطمد اًم ي دثي يمل مً فم ر ذم اًمْدايًت إومم 

، وأؿموًًمه ٓ طمٍم اً، وأسم ًده ٓ شمقًس  ٍّ  م  ده 

 ًا، قمثدمً ع يون  ثًًمذ ت  يم

 وذم   فٍ اًمقرص ؿمّي وأًَ  ًمول اًمثًس 

                                           
(1) Ibid., p. 354.  
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 يققي اًمّام  سم  شم ٌ، وقمنمه ذم اًمغد يم نمه اًم و  

د ؿمًْسمه ذم اًمصًْح   قمثدمً ي    ذم أواظمر اًمث ًر جيد 

 سم د أا ظمة  نسّه، دثي اًمّام  وإرض سمىرادشمه 

 ًمقد يمًا اعم ًه إومم، و و ىمرص اًمقمر 

 ًْريمتلم ددر اًمرضمًإ واًمثًّ  من قم ث ه اعم

 ومن وممه ددرت أاٍ 

 يمشػمة قم ونه ]= اًمْصػم[ ويمشػمة آذانه ]= اًمّم ي[ 

 إنه رب اع ًة 

 اعمةذ اًم ي يطي اعمةوك قمغم قمروؿم م 

 اخلسي اعم  وإ، طمًيمم اًم ًع، أظمسى من يمل أاٍ 

 (1)واًمقرص ويم ةه ورش ةه               

ًً قمذذذغم أا قمْذذذًدة اًم ذذذم  اعمصذذذشمقذذذد  ًمثذذذً  ذذذ ه اًمؽمشم ةذذذٍ  ًً ؾمذذذًـم  ريٍ ع ذسمر ًنذذذ

يوذذذن موَذذذوقم ً ىمذذذرص اًم ذذذم ، سمذذذل اًمقذذذدرة اخلًوم ذذذٍ اًمتذذذي شمومذذذن ورا ه-  ذذذ ه 

                                           
(1) Ibid., p. 356.  
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اًمقذذذدرة ٓ شمتمشذذذل ومقذذذ  ذم اًمقذذذرص وإنذذذام دمذذذد دمّذذذ دًا اذذذً ذم أاذذذٍ اعمتسرىمذذذٍ اًمتذذذي 

ًً ًمإلًمذذه اًمواطمذذد رع- وا ًمذذه رع سمذذدوره ًمذذ   إٓ  ًم ّذذَ ذم طمق قذذٍ إمذذر إٓ وضمو ذذ

ًمرمذذن اعمث ذذور ًم ًمو  ذذٍ اًموة  ذذٍ اعمات ْذذٍ- نقذذرأ ذم شمرشم ةذذٍ أظمذذرى مروموقمذذذٍ إمم رع ا

 مً يكم ن 

ًيمن آْمثِذذَ- ري ذم مّذذذًمذذذ اًمتّذذْ ح  يذذً رع- أنذذَ اًمقذذدرة اعم  ذذدة اًمتذذي شمّذذ

 - و ذا ضمّمذ وم و شم مو

ري ذم خمْذذه أنذذوسم  -  ذذو ذًمذذذ اًمتّذذْ ح  يذذً رع- أنذذَ اًمقذذدرة اعم  ذذدة اًمتذذي شمّذذ

 -اذا ضمّمذ وم و ظم ْػم

ًمذذ اًمتّذذْ ح  يذذً رع- أنذذَ اًمقذذدرة اعم  ذذدة، اًمذ ي شمقذذوإ طم ًشمذذه أيمشذذر مذذن سمق ذذٍ 

 -همػم اعمث ورة-  و ذا ضمّمذ وم و ؿمواًموًئثًت 

[  ذذذو ذا ضمّذذذمذ وم ذذذو …ًمذذذذ اًمتّذذذْ ح  يذذذً رع- أنذذذَ اًمقذذذدرة اعم  ذذذدة ]

 -شمسثوت

مواؾمذذمه-  ذذو ًمذذذ اًمتّذذْ ح  يذذً رع- أنذذَ اًمقذذدرة اعم  ذذدة اًمتذذي شُمثِْذذَ اًمذذنرع ذم 

 -وم و ضِمٌذا ضمّمذ 

ي ذًمذذذ اًمتّذذْ ح  يذذً رع- أنذذَ اًمقذذدرة اعم  ذذدة، اًموذذًئن اًمقذذوي اًمذذ ي يقطذذ

 -[  و ذا ضمّمذ وم و نوت…]
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  ذذو- أمًمذذذ يقذذف مذذن رأس شمثذذػم اًمتذذي اعم  ذذدة اًمقذذدرة أنذذَ –ًمذذذ اًمتّذذْ ح  يذذً رع 

 -نست   وم و ضمّمذ ذا

[  ذذو ذا ضمّذذذمذ …ًمذذذ اًمتّذذْ ح  يذذذً رع- أنذذَ اًمقذذذدرة اعم  ذذدة، رب اًمذذذذ]

 وم و إيني  

ًمذذذ اًمتّذذْ ح  يذذً رع- أنذذَ اًمقذذدرة اعم  ذذدة- وأنذذَ مصذذدر إقمطذذً  اعمقدؾمذذٍ- 

 أنَ اًمواطمد اًم ي فٌ اع ًة ًمةوًم د-  و ذا ضمّمذ وم و طمورس 

ًمذذذ اًمتّذذْ ح  يذذً رع- أنذذَ ا ًمقذذدرة اعم  ذذدة، اًمتذذي شمّذذون اًم مذذ  اًمّذذاموي- 

 -(1) و ذا ضمّمذ وم و نو

اًمواطمذذذد  ذذذو شمقة ذذذد  رع أو أي إًمذذذه آظمذذذر سمصذذذسٍ–إا ا ؿمذذذًرة إمم رع أو آمذذذوا

ىمذذذذديم ضمذذذذدًا، ًمذذذذديثً ؿمذذذذوا د قمة ذذذذه ذم نصذذذذوص إ رامذذذذًت اًم ًئذذذذدة إمم اعمةوذذذذٍ 

اًمقديمذذذٍ وذم اًم ديذذذد مذذذن اًمثصذذذوص اًم ًئذذذدة إمم قمٍمذذذ اعمةوذذذٍ اعمتوؾمذذذقٍ- ويمًشمذذذٌ 

أي نذذ  مذذن  ذذ ه اًمثصذذوص إنذذام يّذذتود  دذذسٍ مذذن دذذسًت اهلل اعم روومذذٍ ًمديذذه ذم 

اًم  ذذذ م- وأمشذذذًإ  ذذذ ه اًمثصذذذوص،  خمًـمْذذذٍ إاذذذه اعماذذذكم اًمذذذ ي يمش ذذذل قمثذذذده اهلل

ىمذذديم ً وطمذذديش ً، طمًومةذذٍ سمهؾمذذام  اهلل اعمت ذذددة، ؾمذذوا  يمًنذذَ سمتذذًح أ  شم مذذو أ  آمذذوا 

إا ا ًمذذذه شم مذذذو ذم "ن 10و  9، اًمسقذذذرشملم 17، اًمسصذذذل يمتذذذًب اعمذذذوشمىأ  رع- نقذذذرأ ذم 

  فذذذٍ رع، ىمذذذد ظمةذذذ  أؾمذذذام  ٕقمطذذذًئه ومصذذذًرت  ذذذ ه إؾمذذذام  آاذذذٍ انطذذذمَ إمم 

                                           
(1) Wallis Budge, Egyptian Religion, op. cit., chap. 3.  
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ىا اًموطمدان ذذٍ اًمتذذي شمقةذذ  دذذسٍ قمذذغم اًمواطمذذد اعذذ  اًمذذ ي ظمةذذ  مذذن  ثذذً ومذذ "سمقًنتذذه-

نسّذذذه سمثسّذذذه وظمةذذذ  اًمّذذذاموات وإرض ومذذذً سم ث ذذذً، ٓ يموذذذن شمسّذذذػم ً مذذذن 

ظمذذ إ اومذذؽماض وضمذذود م تقذذد شموطم ذذدي م ذذوب سمًًمت دديذذٍ ٕا مذذوًمسي مشذذل  ذذ ه 

 ًً اًمؽماشم ذذل واًمصذذةوات اًمتوطم ديذذٍ، ُي ِ ذذروا مثذذ  اًمْذذدايًت اعمْوذذرة م تقذذدًا شموطم ذذدي

سمذذذها  1839ًمذذذْ  وم ذذذه- و ذذذ ا مذذذً دقمذذذً اًم ذذذًع ؿمذذذًمْة وا إمم اًمقذذذوإ مثذذذ  قمذذذً  ٓ 

ًً ذاًمذذذدين اعمصذذذ" ري يقذذذو  قمذذذغم م تقذذذد شموطم ذذذدي دذذذًٍي، ي ذذذؼم  قمذذذن نسّذذذه ظمًرضم ذذذ

يم ذذذٍ شم دديذذذٍ - سم ذذذثام ىمذذذًدت اًمت دديذذذٍ اًم ً ريذذذٍ ذم اًمثصذذذوص اعمٍمذذذيٍ "سمصذذذ   ِ ْ

ديذذًا اًمقديمذذٍ، ، اًمذذدارس اعمذذدىم  ًم Tieleقمةذذام  آظمذذرين، مذذن أمشذذًإ اًمؼمووم ّذذور 

دي  يمذذي شم ذذدا إمم اًمقذذوإ سمذذها اًمديًنذذٍ اعمٍمذذيٍ ىمذذد ىمًمذذَ ذم إدذذل قمذذغم م تقذذد ِ ْ

ًً من اعمسً  م اًمتوطم ديٍ  -(1)صمم اىمؽمسمَ شمدرجي 

ى مذذذن ظم ًمذذذه ذم قمذذذًع ا نّذذذًا  ع يوذذذن ىمثذذذًع إًمو ذذذٍ اعمقةقذذذٍ اًمذذذ ي يتْذذذدِت

ًً مذذ يمرًا قمذذغم اًمذذدوا - ومقذذد ًم ْذذَ ا اذذٍ إيذذني ، أقمذذغم إاذذًت اًمشقًومذذٍ اعمٍمذذيٍ،  ىمثًقمذذ

ًً، واقمتؼم ذذً قمًْد ذذً سممشًسمذذٍ  ذذد إًمو ذذٍ اعمقةقذذٍ أيطذذ  ّ دور ا ًمذذه اًمواطمذذد اًمذذ ي جي

إّنذذً رع اعمونذذُ، إّنذذً طمذذورس اعمونذذُ، إّنذذً قمذذلم "اًمذذت كم  إنشذذوي ًمإلًمذذه رع نسّذذهن 

د اًمؽمشم ةذذٍ اًمتًًم ذذٍ اعمروموقمذذٍ إ"ا ًمذذه رع مم إيذذني  مذذن قمٍمذذ اعممةوذذٍ ، قمذذغم مذذً شمذذرد 

 ن  اعديشٍ

 ي ذات إؾمام  اًموشػمة، اًمواطمدة اًمقًئمٍ مث  اًمْد   

                                           
(1) Wallis Budge, Osiris, op. cit., 358.  
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وؾمٍ اًمواطمدة، أقم م أاٍ وا اًت    ي اًمقدا

ًً، وحمْوسمت م إصمػمة-   مةوٍ أاٍ مج  

 نموذج اًموًئثًت ـمرًا، ومةوٍ اًمثًّ  وا اًت 

 إّنً رع اعمونُ، إّنً طمورس اعمونُ، وقملم ا ًمه رع- 

 إّنً اًم لم اًم مثى ًمإلًمه رع 

  اًمث م ٍ اًموويمًْت ومةوٍ طمورس،–اًمتًج اًمث مي ًمرع

 وؾم دة رأس اًمّثٍ  (1)ن م اًم  رى اًم ي يستتح اًمّثٍ               

 دًن ٍ اًمنمو ، دمة  ذم اعمقدمٍ من مريمٌ اًمّام  

 ؾم دة اًمّاموات، ىمدوؾمٍ اًمّاموات، ووا ٍْ اًمثور مي رع 

 اًم  ْ ٍ، ؾم دة إؿم ٍ اًم  ْ ٍ، ا اٍ اًموًَ ة 

 ة ريح اًم امإ، رسمٍ إرض، وإىمدر سملم اًمقديرين ؾم د

 مًًمفٍ اًم ًع إؾمسل سمًخلػمات، واًمّ دة اعم وسمٍ  ثًك 

                                           

  يمًا فم ور ن م اًم  ري مو ًا ٓسمتدا  وم طًا اًمث ل وٓؾمت  إ اًمدورة اًمنراقم ٍ ادديدة اًمتي شمْتدئ  ً اًمّثٍ اعمٍميٍ-(1)
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 سمًٓؾمم شمًن َ  ي اًم  مى ذم اًم ًع إؾمسل مي أوزيري  

 يمذذذل أن ْذذذَ اًمتذذي ؾمذذذ ام –ؾمذذ دة طم ذذذر اًمذذذوٓدة، اًمْقذذرة طمذذذػمو 

  ت 

 ؾم دة اع ًة، وا ٍْ اع ًة، ظمًًمقٍ يمل ت  أظمِ 

 اٍ اخلِا - ؾم دة اخلْن، ؾم دة اد ٍ، ؾم دة اخلػمات ا 

 ؾم دة اًمْ  ٍ واًمسرح، وؾم دة اعٌ اًمْ  ٍ اًمقة ٍ 

 ادم ةٍ ذم ـم ٍْ، وادة ةٍ ذم  ة وسموًم  ، واعم قً  ذم رس   

 ؾم دة اًمرىمى واًمت ًوي ، اًمثًّضمٍ اعًئوٍ )ًم ىمدار( 

اسمث ذذذً ؾمذذذ د إرض، وزوضم ذذذً ؾمذذذ د إقمذذذام - زوضم ذذذً وم طذذذًا 

 ث ل اًم

 .(1)اًم ي جي ل اًمث ل ي ةو ويرشمسي وم س ا ذم موؾممه               

ريٍ مثذذ  أواظمذذذر ذًمقذذد ـمذذرح اًم  مذذٍ واًمذذ   سَمذذذْدج آرا ه طمذذوإ اًمديًنذذٍ اعمصذذ

 1898ر ً طمذذذوامم قمذذذً  ذر ذم قمذذذدد مذذذن اًمدراؾمذذذًت اًمتذذذي ن ذذذذاًمقذذذرا اًمتًؾمذذذي قم ذذذ

                                           
(1) Ibid., vol. 2, pp. 277-278.  
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ذذد قمذذغم  واًمتذذي ًمق ذذَ ذم طم ث ذذً اًموشذذػم مذذن آؾمذذتغراب واًمثقذذد- صمذذم قمذذًد سَمذذْدج ومهيمِت

ر ذذً ذم يمتًسمذذه اًمو ؾمذذ وي اًمذذ ي دذذدر ذم  ةذذدين قمذذً    1911أوموذذًره شمةذذذ وـموِت

، ويمتًسمذذذه Osiris and the Egyptian Resurrection اذذذَ قمثذذذواا

مثذذذذ  ذًمذذذذذ اًموىمذذذذَ، ورهمذذذذم اًمدراؾمذذذذًت . Egyptian Religion أظمذذذذر

ر  اًمقذذديم إظمذذرى سم ذذد ذاًمواؾمذذ ٍ اًمتذذي ضمذذرت طمذذوإ أديذذًا وم شوًموضم ذذًت اًم ذذ

ًي وىمذذذرا ة نصذذذوص اًمشقًومذذذٍ اًمراومديذذذٍ وسمق ذذذٍ صمقًومذذذًت ااذذذ إ اخلصذذذ ٌ، ع ايمت ذذذ

ًً يمْذذػمًا سمًًمديًنذذٍ اعمٍمذذيٍ،  يثتْذذه أي مذذن اًمدارؾمذذلم إمم أا  ذذ ه إديذذًا شم ِ ذذر ؿمذذْ 

مذذن طم ذذُ ؿمذذسوي م تقذذداُتً قمذذن نذذوع واَذذح مذذن اًمتوطم ذذد ٓ هسذذى قمذذغم اًم ذذلم 

ديذذٍ وم  ذذً ًم ّذذَ إٓ اًم ذذول اًم ذذ قذذٍ، وإمم أا اًمت د  ً ري اًمذذ ي ي ذذؼم  سمذذه م تقذذد اعمدىم 

 اًمتوطم د قمن ذاشمه- 

ذذه اًمتوطم ذذدي،  شُم ِ ذذر إدسم ذذًت اًمديث ذذٍ اًمراومديذذٍ، سم ذذول ظمذذًص،  ذذ ا اًمتوضما

ذذذه إمم إًمذذذه يمذذذل  ًً مذذذً شم ةذذذ  مث ذذذً سمًًمصذذذةوات واًمؽماشم ذذذل- وم ثذذذً يذذذتم اًمتوضما وظمصودذذذ

قمْذذذًدة حمة  ذذذٍ قمذذذغم أنذذذه ا ًمذذذه اعذذذ  ويمْذذذػم أاذذذٍ وأقم م ذذذم- وًمثْذذذدأ أوًٓ  ذذذ ه 

ي اعمذذذدقمو ذؽمشم ةذذذٍ اًمّذذذومريٍ ًمإلًمذذذه إنة ذذذل اًمتذذذي يمًنذذذَ شُمثَ ذذذد ذم م ْذذذده اًمرئ ّذذذاًم

ذذذر(- ون ذذذرًا ًمقذذذوإ اًمؽمشم ةذذذٍ اًمذذذ ي يْةذذذ  طمذذذوامم اعمفذذذٍ  إيوذذذور ذم مديثذذذٍ ن ْذذذور )نِسِت

 واًمّْ لم ؾمقرًا ومىه أيمتسي وم ام يكم سمؽممجٍ مثتوًْت مث ً شمسي سمًًمغرضن 
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 ًوم ة - إنة ل ذو اًموةمٍ اعمقدؾمٍ وإوامر اًمث1

إ اً 2  - يقدر اعمصًئر ًمةمّتقْل اًمْ  د، وأطموًمه ٓ مْد 

 - أقم ثه اًم ًظمصٍ هّح إمصًر 3

ته شمسا  ىمةٌ اًمْ د 4  - وأؿم ِت

ته اًمًّم ٍ 5  - قمثدمً ي تكم إب إنة ل مثصِت

 قمثدمً يقو  نونًمثػم سمواضمًْت اًمّ ًدة قمغم أيممل وضمه  .6

7.  ًً  يثاثي أمًمه آاٍ إرض ـموقم

 طي أمًمه إنونًيمي، آاٍ إرض يتِت  .8

 ويقسوا ذم اؾمت داد وشمرىمٌ ًمتثس   إوامر  .9

ذذذذل ذم اًمّذذذذام  وإرض، اًم ةذذذذ م اًمذذذذ ي يس ذذذذم  .10 اًمذذذذرّب اعمْ ِت

 إطموً  

 

سٍ  .92  إنة ل راقمي ادموع اعموًمِت
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 راقمي مج ي اًموًئثًت اع ِتٍ وطمًيمم ً  .93
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 ٓ جيرؤ أطمد من أاٍ قمغم رومي اًمٍْم إًم ه  .101

َْْن اعمدا وٓ اًمقرى  ًموٓ إنة ل، ادْل اًم   م، ع .109  شُم

 وع َيِسْا اًمْار سموثوزه اًموومػمة  .117

 وع يطي اًمّمذ سم وَه سملم أمجًت اًمقصٌ  .118

 وع شمصثي ـم ور ادو أقم ًؿم ً ذم ـموإ اًمْ د وقمرَ ً  .119

 ًموٓه ع شمستح اًمغ و  اعمًـمرة أوموا  ً ذم اًمّام   .120
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 وع هتةئ اعقوإ واعمروج سموػمات اعْوب  .121

 وع شمقةي اع ًئا وإقم ًب،   ِتٍ، ذم اًمْوادي  .122

 وع امل إؿم ًر اًمطومٍ ذم اًمًّْشملم صمامر ً  .123

 ًموٓ إنة ل، ادْل اًم   م  .124

 (1)ع يون ًمإلاٍ نثتو أا دمةٌ اعموت، ع يون اً أا شمقتل .125

 وع يون ًمْقرة أا شمطي قم ة ً ذم ا ؾمقْل  .126

 أا شمطي رة ً ذم اع ػمة  وع يون ًمث  ٍ .127

 وع يون ًم وات إرسمي نّل وع يقسن ذيمر ً قمغم أنشى  .130

 إا أقمامًمذ اًمًْرقمٍ شمشػم اًمروع  .131

ه  .132  ومرام  ً قمص ِتٍ يمو   مت ًسمذ ٓ يمون وموا

 وممن يقدر قمغم وم م أوم ًًمذ  .139

 أنَ ىمًجل اًمووا ودًطمٌ إمر وم ه  .140

                                           
قم تًر "، ومصل ًمغن قم تًرموًمسي  شمْدو إ  اًموؼمى  ثً سموضم  ً إؾمود يمّ دة ًمةموت- ًمس م   ا اًمتثًىما ذم ؿموص ٍ ا اٍ، راضمي (1)

  "اًمّودا 
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 نونًيمي سمًًمصمَ قمثدمً شمثق ، يةوذ إ .141

قمثذذدمً شمصذذ د يمةمتذذذ ناذذو اًمّذذام  شمغذذدو قممذذودًا وقمثذذدمً  .143

 ًً  ُتْ  ناو إرض شمصػم ىمًقمدة وأؾمًؾم

 يمةمتذ زرع، يمةمتذ ىممح وطمْوب  .150

 يمةمتذ مً  اًمس ا اًم ي سمه ا ً اًمْ د  .151

 (1)أي إنة ل، أفً ادْل اًم   م، ًمذ اًمتّْ ح واعمد  .170

ه اًمؽمشم ةذذذٍ اًمقويةذذذٍ ن ذذذد إنة ذذذل يمّذذذذ سم ديذذذه ذم مذذذً ىمدمتذذذه أقمذذذ ه مذذذن  ذذذ 

دذذذ طم ًت مج ذذذي أاذذذٍ اًمرئ ّذذذ ٍ اعم روومذذذٍ ذم اًمْذذذًنش وا اًمّذذذومري- وم ذذذو رّب 

اًمّذذذذذام ، ورّب إرض، ورّب اًم ذذذذذم ، ورّب اخلصذذذذذٌ واًمذذذذذنرع، ورّب اعمذذذذذً  

اًمذذذذ ي ٓ  يذذذذ ًمذذذذه ذم  "اهلل"ووا ذذذٌ اع ذذذًة، ورّب اعمذذذذوت- وسمًظمتصذذذًر، إنذذذه 

نونذذًيمي مذذن آاذذٍ اعم مذذي اًمّذذاموي ومة ّذذوا أيمشذذر مذذن  مذذي اًمّذذةقًا- أمذذً سمق ذذٍ إ

م ئوذذذذٍ وىمديّذذذذلم، يقسذذذذوا ذم طمِذذذذة اًمقذذذذدرة ا ا ذذذذٍ وٓ يّذذذذتق  وا رومذذذذي 

(، :ذذػمة اًموذذوا 101و  8و  7أسمصذذًر م إمم مريمذذن اًمثذذور إؾمذذمى )ان ذذر إؾمذذقر 

 اًمسًقمةٍ، ومصدر وضموده ودػمورشمه- 

ذذد همذذػم أّا إنة ذذل ع يوذذن وطمذذده مذذن ارشمذذدى ىمثذذًع ا   ّ ًمذذه اًمواطمذذد اًمذذ ي جي

                                           
(1) S. N. Kramer, “A Sumerian Hymn”, in James Pritchard, ed., Ancient Near Eastern Texts, pp. 

573-576.  
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إًمو ذذٍ اعمقةقذذٍ ذم اعم تقذذد اًمّذذومري- وم ذذً  ذذم يم ثذذٍ إنًنذذً يروم ذذوا إاذذت م إمم مقذذً  

إنة ذذذل نسّذذذه، ويقوًمذذذوا ًمثذذذً ذم  ذذذ ه اًمؽمشم ةذذذٍ اعمروموقمذذذٍ إمم إنًنذذذً إّنذذذً شم ْذذذد ذم يمذذذل 

م ًسمذذذد اعمذذذدا اًمّذذذومريٍ اًمرئ ّذذذ ٍ اعموصصذذذٍ أدذذذً  ًمًاذذذٍ اعماة ذذذٍ- و ذذذ ا ي ثذذذي 

ا ذم آاذذٍ اعمذذدا إٓ دذذورًا ودمة  ذذًت ًم ًمو ذذٍ اعمونشذذٍ اًموون ذذٍ، اعمتمش ةذذٍ أّنذذم ٓ يذذرو

 ذم إ  اًموؼمى اًمقديمٍ ًمةشقًومٍ اًمراومديٍ- و  ه شمرمجتي اًموًمةٍ ًمةث ن 

 

 أقمقًه أيب اًمّام ، وأقمقًه إرض 

 إه مةوٍ اًمّام ، ومةوٍ اًمّام  أنً 

 ومً من إًمه ىمًدر قمغم مثًزقمتي 

   وأقمقًه إرض أقمقًه إنة ل اًمّام

 إه مةوٍ اًمّام ، ومةوٍ اًمّام  أنً 

 أقمقًه إنة ل اًمرسّموسم ٍ 

 أقمقًه اعمةذ 

 أقمقًه اًمقتًإ واعم ريمٍ 
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 أقمقًه اًمقوومًا وأقمقًه اًم ًدسٍ 

 ًً  أقمقًه اًمّام  شمًضم

 ورسم  إرض إمم ىمدميِت ن ً  

 ظمةي قمكم ـم ةًّا اًمثوام   ا ا ٍ 

 س وصمَْ ذم يدي اًمصودًا اعمقد

 [ إه أنً اعمةوٍ …أاٍ ]

يٍ وا ٍْ اع ًة   طموزم يؽمايما أاٍ، وأنً اًمْقرة اًمؼم 

ر ادم ي-  يٍ اًمتي شمتصدِت  أنً اًمْقرة اًمؼم 

 قمثدمً أدظمل ا يوور، سم َ إنة ل 

 ٓ جيرؤ اعراس قمغم مث ي 

 وٓ يقوإ زم وزيُره انت ري 

 زم اًمّام  وزم إرض، أنً ؾم دة اعم ًرك 

 ٍ أوروك، م ْد ا يًنً، زم ذم مديث
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 ذم مديثٍ زاسمًًمو ، م ْد اد وضمونً، زم 

 ذم مديثٍ أور، م ْد إؿمدا ، زم 

 ذم مديثٍ آداب، م ْد اًم   ًرا، زم 

 ذم مديثٍ يم ا، م ْد ظمورؾمًخ يمًٓمً، زم 

 ذم مديثٍ دير، م ْد أمًش ًموضمً، زم 

 ذم مديثٍ أؿمًك، م ْد آا زايمًر، زم 

 جيًإ، زم ذم مديثٍ أومً، م ْد إ

 ذم مديثٍ أيمًد، م ْد أدعمًش زم 

 -(1)وم ل  ثًًمذ من إًمه ىمًدر قمغم مثًزقمتي

وًمذذذديثً دذذذ ة مروموقمذذذٍ إمم ا اذذذٍ إنًنذذذً مذذذن اًموً ثذذذٍ إنا ذذذدوانً إسمثذذذٍ اعمةذذذذ 

دذذذًرهموا إوإ مةذذذذ أيمذذذًد- واًمصذذذ ة موتوسمذذذٍ سمًًمةغذذذٍ اًمّذذذومريٍ )اًمتذذذي سمق ذذذَ 

 اًمّذذذذًم ِتٍ إمم ؾمذذذذدة سممشًسمذذذذٍ ًمغذذذذٍ مقدؾمذذذذٍ ًمسذذذذؽمة ـمويةذذذذٍ سم ذذذذد دذذذذ ود اًم ثذذذذً 

اًمّذذذةقًا(، ووم  ذذذً شمويم ذذذد قمذذذغم ضموانذذذٌ اًمقذذذوة وادذذذؼموت ذم ؿموصذذذ ٍ ا اذذذٍ- 

 ؾمقرًا أىمد  وم ام يكم مثتوًْت مثهن  150يتهًمف اًمث  من طموامم 

                                           
(1) Ibid., pp. 578-579.  
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 ؾم دة اًمثوام   اعمقدؾمٍ، أفً اًمثور اعم ّي  .1

 من هّذ سم د ً اًمثوام   اًمّْ ٍ  .5

 ددر ً من دممي اًمثوام   اعمقدؾمٍ إمم  .8

 من شمثسُ اًمّم ذم إرض يمًًمتثلم  .9

شمذذ وي اًمذذنروع قمثذذدمً ُتذذدرين مشذذل إؿمذذوور ]= إًمذذه اًمرقمذذود  .10

 واعمقر[ 
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 ـمًقمتذ طمق ً؟ 
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 ًمرطمم ا
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يذذذً مذذذن شموش ذذذرين اًمثّذذذل ًمإلنّذذذًا ويمذذذل إطم ذذذً ، أهمثذذذي  .63

 سم يمرك 

 أي رسّمٍ إوم  وذروة اًمّام   .112
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 -(1)واًمتّْ ح

 اًمؽمشم ةذذذٍ رؾمذذذمت ً اًمتذذذي اًمصذذذورة  ذذذ ه إنا ذذذدوانً اًموً ثذذذٍ دذذذ ة شمومذذذل

َْذذذد رأيثً ذذذً أا ومْ ذذذد- اًموطم ذذذدة اًم ة ذذذً ا اذذذٍ سمًقمتًْر ذذذً  نًنذذذً اًمّذذذًسمقٍ  يمذذذل ذم شُم 

 اًمثذذوام   سم ذذد ً هّذذذ  ثذذً نرا ذذً اعماة  ذذٍ، اعمذذدا ٍٔاذذ اعموصصذذٍ اًمرئ ّذذ ٍ اعم ًسمذذد

( و ذذي نذذوام   آاذذٍ ؾمذذومر اًمرئ ّذذ ٍن آا وإنة ذذل وإنوذذي 5)اًمّذذقر رىمذذم  اًمّذذْ ٍ

ذذن أاذذٍ  ونثورؾمذذًج وؾِمذذْن وأوشمذذو وإنًنذذً نسّذذ ً- و ذذ ه اًمثذذوام    ذذي اًمتذذي هو 

مذذذن اعوذذذم ورًرؾمذذذٍ اًمّذذذةقًا- يمذذذام أا دذذذ ة إنا ذذذدوانً شمذذذث   اطمذذذٍ قمذذذغم أا 

(- و ذذ ا ي ثذذي أّنذذً 59ًنذذٍ إنًنذذً  ذذي ومذذو  موًنذذٍ يمْذذػم أاذذٍ آا )اًمّذذقر رىمذذم مو

)اًمّذذذقر رىمذذذم  "هذذذر إنونذذذًيمي أمًم ذذذً ؾمذذذًضمدين"إومم ذم  مذذذي أاذذذٍ، طم ذذذُ 

ْ ةذذذذذذوا إرض أمًم ذذذذذذً"(، و113 فرسمذذذذذذوا أمًم ذذذذذذً "(، و116)اًمّذذذذذذقر  "يق

 (- 35)اًمّقر رىمم  "يمًخلسًوم ا اعمرشم  ٍ

رؾمذذذم دذذذورة ا اذذذٍ إنًنذذذً )اًمتذذذي دذذذًر اؾمذذذم ً وًمذذذديثً نذذذ  سمذذذًسمكم يتذذذًسمي 

 -ًً قم ذذذتًر( يمّذذذ دة ًمًاذذذٍ، ويصذذذس ً سمصذذذسًت اًمقذذذوة وادذذذؼموت نسّذذذ ً شمقريْذذذ

 واًمث  قمًْرة قمن د ة ـمويةٍ أىمد  وم ام يكم شمرمجٍ ًمثصس ً إوإ ن 

    

 إًم ذ أرومي د يت يً رسّمٍ اًمرسّمًت ويً إاٍ ا اًت 

                                           
(1) Ibid., pp. 579-581.  
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دة  ظمقً م  أي قم تًر، يً رسّمٍ اًمْنم أمج لم ومّد 

ًً، قم  مٍ ا جي  ي آاٍ اًمّام   ةٍ دوم  أي إرن ثي اعمْ ِت

ًّْرة سملم إمػمات، قم  م  و اؾممذ   أيت ً اد

ًّْرة يً اسمثٍ ؾِمْن  ًً نور اًمّاموات وإرض، أيت ً اد  أنَ طمق

 أنَ من يقف ورا  إؾمةاٍ اعمًَ ٍ، ويقرر اعم ًرك 

 شمًج اًمّةقًا أي ؾم ديت، يً من اوز يمل اًمقوى ا ا ٍ وشمطي 

 أي ؾم ديت يً من شمّْ   د ً وؾمةقًّنً ومو  أاٍ 

ًً سملم ا ظموة اعمتاًسملم   يً ن مٍ اًم ويل واًمثواح اًمتي شمةقي ؾم س

ة   وَمن، ذم اًموىمَ نسّه، شمرقمى اًمصداىمٍ واعمودِت

ًّْرة، يً ؾم دة اعم ًرك، يً من شمسو  ادًْإ ضم ًٓ   أيت ً اد

 تي شمةْ  اًمرقمٌ أي ضموؿم ً، اًمتي شمّت ح سمًخلوي، اًم

 أنَ من يصدر إطموً  اًموًمةٍ، ويصثي مقًدير اًمّام  

 أي موًا ٓ ي ةو وم ه اؾممذ؟ أي موًا ٓ شم  ر وم ه ىمدرشمذ 
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 ًم يمر اؾممذ شمردمف اًمّام  وُتتن إرض 

 

 ًم يمر اؾممذ يرشم د إنونًيمي ويقسوا ذم َرْوع ور ٍْ 

 أ ل   ه اًمْ د، وطم ود اًمْنم أمج لم، ي قونذ اًموٓ  

 نَ من يقع سمًع  واًم دإ سملم اًمثًس أ

 وأنَ من ي  د طمقو  اعمطقَ دين واعم ةوملم 

 أيت ً اعم  ٍ سمًًمثور، ًمْوة أاٍ، وخمِط ٍ اًمغطْى مث م 

 أيت ً اعمتهًم قٍ، يً م  ل اًمّام  وإرض، ونور اًمثًس 

ٍ اًمرضمًإ واًمثًّ ، ٓ يدرك أطمد ظمققذ وأوم ًًمذ   يً رسمِت

 َ   ً، وإمم اعمريا ي سى قمثدمً شمث رين إمم اعم 

 -(1)وفتدي سموضم ذ من يطلا سمه اًمقري               

                                           

(1) P.J. Stephens, “Sumerio-Akkadian Hymns and Prayers”, in James Pritchard, Ancient 

Near Eastern Texts, p. 384.  
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وذم شمرشم ةذذٍ سمًسمة ذذٍ أظمذذرى إمم قم ذذتًر، ن ذذد اًموضمذذه أظمذذر اًمصذذْوح ًمإلاذذٍ ذم 

مقًسمذذذل اًموضمذذذه اًمغطذذذوب اًمذذذ ي ـمًًم تثذذذً سمذذذه اًمؽماشم ذذذل واًمصذذذةوات اًمّذذذًسمقٍ- وم ثذذذً 

ذذذٍ ًمةاذذذٌ واًم ذذذ و ات ويقثذذذٌ ذم ودذذذف يقذذذد  ًمثذذذً يمًشمذذذٌ اًمؽمشم ةذذذٍ قم ذذذتًر رسمِت

ؾمذذار ً ومجًاذذً، مذذي اعسذذًظ قمذذغم موًنت ذذً يمّذذ دة ًمًاذذٍ- و ذذ ا اًمذذث  أىمٍمذذ مذذن 

 ؾمًسمقه سموشػم، أىمد  وم ام يكم شمرمجٍ عم  م ؾمقوره ن 

ًً سملم ا اًت   ًمذ اًمتّْ ح أيت ً ا اٍ إيمشر روقم

ٍ اًمْنم وأقم م آاٍ اًمّام    ًمذ اًمتْ  ل يً رسمِت

 ًمرهمًْت  ي اعمتِت اٍ سمًعٌ واعمتي وا

  ي اًمقًوماٍ طم ًة وؾمارًا وؿم وات 

 ذم ؿمست  ً طم وة، وذم ومم ً اع ًة 

 سم  ور ً شموتمل اًمْ  ٍ واًمّ ًدة 

  ي اعم  دة ورأؾم ً يغق ه اًمثقًب 

   فت ً ادامإ وذم قم ث  ً إًم  

 ًً  سم د ً هّذ مقًدير إمور مج  
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ًً وؾم ًدة   طم ثام شمث ر  ة  ومرطم

 ًم  مٍ  ي اًمروح اعًومىل، اًمقوة وا

 شمّون ذم اعثًا وإًمسٍ وشمرقمًمهً 

َْدات   امي إم ًت، واًمست ًت اًموطم دات، واعمّت 

 وسملم اًمثًّ  اؾمم واطمد يثًدى سمه،  و اؾمم ً 

 رائ ٍ أطموًم ً، ؾمًم ٍ وىمويٍ 

 قم تًر مً اً ذم اًم  مٍ من مش ل 

 رائ ٍ أطموًم ً، ؾمًم ٍ وىمويٍ 

  موًنت ً قمًًم ٍ ؾمًم ٍ، ويمل أاٍ يقصدوّنً

 يمةمت ً حمؽممٍ نًوم ة سم ث م 

  ي اعمةوٍ قمة  م يثس وا أوامر ً قمغم اًمدوا  

 ويثاثوا سموطوع أمًم ً، رضمًًٓ ونًًّ  يوىمروّنً 
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 (1)وذم  م  م يمةمت ً  ي اعمّ قرة،  ي اًم ة ً               

ًمقذذد ُوِدذذسَ إنًنذذً ذم دذذ ة اًموً ثذذٍ إنا ذذدوانً سمهّنذذً أقم ذذم مذذن ا ًمذذه آا، 

يمْذذذػم أاذذذٍ ورئذذذ    م  ذذذم- وًموذذذن اًمؽمشم ةذذذٍ اًمتذذذي ؾمذذذثقدم ً سم ذذذد إًمذذذه اًمّذذذام  و

ىمة ذذل شمقةذذ  قمذذغم ا ًمذذه نًنً.ؾِمذذْن، إًمذذه اًمقمذذر، اؾمذذم آا.آنذذو سمًًمذذ ات، إمذذر اًمذذ ي 

يذذذدّإ سمًقمتقًدنذذذً قمذذذغم أا ًمقذذذٌ آا أو آنذذذو ًمذذذ   إٓ وموذذذرة قمذذذن إًمو ذذذٍ اًمّذذذًم ٍ، 

ًً يموذذذن أا يرشمقذذذي إًم ذذذه أي إًمذذذه رئ ّذذذ قذذذرأ ذم  ذذذ ا ي مذذذن آاذذذٍ اعم مذذذي- نذومثصذذذْ

 اًمث  اعموتوب سمًًمّومريٍ وإيمًديٍ قمغم ًموح واطمد مً يكمن 

    

 أفً اًمرّب، سمقل أاٍ، من مشةذ م  ِتم ذم اًمّام  وإرض 

 أفً اًمرّب نًنً، اًمرّب أن ًر، سمقل أاٍ 

 أفً إب نًنً، اًمرّب اًموْػم آنو، سمقل أاٍ 

 أفً اًمرّب نًنً، اًمرّب ؾمن، سمقل أاٍ 

 ً إب نًنً، رّب مديثٍ آور، سمقل أاٍ أف

 أفً إب نًنً، رب اًمتًج اًمًّـمي، سمقل أاٍ 

                                           
(1) P. J. Stephens, ibid., p. 383.  
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 أفً إب نًنً، دًطمٌ اعمةذ اًموًمل، سمقل أاٍ 

ًً يمًمل اا فٍ   أنَ اعموًمود اًم ي أن ٌ نسّه سمثسّه، شمًم

 أنَ اًمرطمم اًم ي أن ٌ يمل ت  

 اًم ي يق م سملم اًمْنم ذم مّوثه اعمقدس 

 اًمرطم م ذم ىمطًئه، من يمّذ سم ديه طم ًة اًمْ د  اًمواًمد

ًً، وأقمذذام   أفذذً اًمذذرّب، يذذً مذذن هذذ  ىمداؾمذذته اًمْاذذر اًمواؾمذذي روقمذذ

 اًمّام  

 أفً إب اًم ي أن ٌ اًمْنم وأاٍ 

 اًم ي أوضمد اعمقًمًت واا ًيمل، وأؾم  ًمةقراسملم واًمتقدمًت 

 أنَ رّب اعمةذ، وا ٌ اًمّةقًا 

ر اعمصًئر إمم ّنًيٍ  إزمًا  أنَ مقر 

 أفً إمػم اًمقدير اًم ي ٓ يّتق ي إًمٌه ؾمؼم ىمةْه 

 ؿم ًقمذ يثقة  من ىمًقمدة اًمّام  إمم ذروة اًمّمَ 
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 وشمستح أسمواب اًمّام  ًمت ٌ اًمثور ًمول اًمْنم 

 أفً إب اًمواًمد، اًم ي يث ر سم لم اًم قف إمم يمل إطم ً  

ر مصًئر اًمّام  وإرض   أفً اًمرّب اًم ي يقد 

 ًمتي ٓ يقدر أطمد قمغم شمغ ػم ً دًطمٌ اًموةمٍ ا

م سمًعمً  وسمًًمثًر، وًم   ًمذ سملم أاٍ ؿمْ ه   أنَ اعمتاو 

ل  ل ذم اًمّام ؟ أنَ، أنَ وطمدك اعمْ ِت  من اعمْ ِت

ل  ل ذم إرض؟ أنَ، أنَ وطمدك اعمْ ِت  من اعمْ ِت

 قمثدمً شُمَّمي ذم اًمّام  يمةامشمذ، هر ا جي  ي دًهمرين 

ْ ذذذذل إنونذذذذًيمي إرض وقمثذذذذدمً شُمّذذذذَمي ذم إرض يمةام شمذذذذذ، ُيق

 أمًمذ 

قمثذذدمً شمثقةذذ  يمةامشمذذذ ذم اًمّذذام  يمذذًًمريح، شمسذذ ا ظمذذػمات اًمق ذذً  

 واًمنماب 

 وقمثدمً شمّتقر يمةامشمذ ذم إرض، يقةي يمل زرع ونًْت 

 يمةامشمذ ه  اع ًئر وا دقْ ت، وشُمغثي أطمواإ اًمْنم 
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يمةامشمذذذذذ اًم ًًم ذذذذٍ ذم اًمّذذذذام  واخلْ فذذذذٍ ذم إرض، ظمًوم ذذذذٍ قمذذذذن 

  وا اًم 

 يمةامشمذ ٓ يقدر أطمد قمغم وم م ً ومً اً من مش ل 

 أفً اًمرّب، ذم اًمّام  ؾمةقًنذ وذم إرض سمًًّمتذ 

 (1)ًم   ًمذ سملم أاٍ من نّد وٓ من مناطمم

إيمًديذذٍ أي موذذًا  ًمذذه آظمذذر إمم ضمًنذذٌ –ٓ شمذذؽمك  ذذ ه اًمؽمشم ةذذٍ اًمّذذومري

ل دذذ طم ًت أاذذٍ إًمذذه اًمقمذذر نًنذذً- وم ذذو ا ًمذذه اًمواطمذذد اًمذذ ي جيمذذي سمذذلم يديذذه يمذذ

ًً ٓ  ويذذٍ اذذً- وم ذذو اًمذذرطمم اًمْذذدئي  إظمذذرى اًمتذذي ٓ شمْذذدو أمًمذذه إٓ فمذذ ًٓ وأؿمذذًْطم

ر، و ذذو وا ذذٌ اًمثذذور، ذاًمذذ ي وًمذذد اًموذذوا، و ذذو اًمذذ ي أن ذذٌ أاذذٍ وأن ذذٌ اًمْ ذذ

م سمًعمذذً  واًمثذذًر، و ذذو إًمذذه  و ذذو ؾمذذ  د اًمْاذذر، و ذذو ؾمذذ  د اًمّذذام  وإرض، اعمذذتاو 

واًمثْذذًت، إًمذذ - ون طمذذىل سم ذذول ظمذذًص أا شم ْذذػمن  اخلصذذٌ اًمذذ ي ي قذذي اًمذذنرع

)و ذذو ي ذذْه مذذً شمّذذت مةه اًمؽماشم ذذل اعمٍمذذيٍ( يثذذًىما  "اًمذذ ي أن ذذٌ نسّذذه سمثسّذذه"

ًً ًمإلًمذذه إنة ذذل-  اًمتصذذورات اعم شوًموضم ذذٍ اًمرؾمذذم ٍ اًمتذذي دم ذذل مذذن إًمذذه اًمقمذذر نًنذذً اسمثذذ

ومً ًمذذذه اًمواطمذذذد  ثذذذً موًمذذذود مذذذن اًم ذذذد  وسمقذذذواه اًم اشم ذذذٍ، ومثذذذه دذذذدرت يمذذذل 

- إنذذه يةِذذد وع يوًَمذذد، يث ذذٌ وع يث ْذذه أطمذذد، قمذذغم طمذذد شم ْذذػم اًمؽمشم ةذذٍ اعموضمذذودات

  من اًمؽمشم ةٍ(- 12اعمٍميٍ اًمتي أوردنً ً ذم مقةي   ا اًمْاُ )ان ر اًمّقر 

                                           
(1)P. J. Stephens, ibid., pp. 385-386.  
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وًمذذديثً دذذ ة آؿمذذوريٍ مروموقمذذٍ إمم ؿمذذما، إًمذذه اًم ذذم ، يقذذوإ ًمثذذً يمًشمْ ذذً 

غم أدا  م ًم ذذً مذذن إًمذذه إا أاذذٍ اًمرئ ّذذ ٍ آنذذو وإنة ذذل وإيذذً شمّذذتمد ىموُتذذً وىمذذدرُتً قمذذ

اًم ذذذم - و ذذذ ا ي ثذذذي أّنذذذً ًم ّذذذَ إٓ فمذذذ ًٓ ًمةقذذذدرة ا ا ذذذٍ اًمواطمذذذدة اًمتذذذي 

د ً ىمرص اًم م - اًمث  ىمصػم، و  ه شمرمجٍ ًمْ ا ؾمقوره ن   ّ  جي

    

 أنَ نور أاٍ اًم  مى، نور إرض اًم ي يع  اًم ًع 

شم قذذذي اًمذذذوطمي وا اذذذً ، وذم يمذذذل يذذذو  شمصذذذثي ىمذذذرارات اًمّذذذام  

 وإرض 

  وىمذ نًر سمً رة شموّف يمل اًمث و  

 وأنَ اعمتهًم   اًم ي ٓ يطً  ه أطمد من أاٍ 

 آنو وإنة ل ٓ يصِدراا ىمرارًا دوا مواومقتذ 

 وإيً دًطمٌ أىمدار إقمام  يث ر وضم ذ وي تمد قمة ذ 

ًً ؿمًظمصٍ ذم انت ًر  وىمذ                -(1)أن ًر أاٍ مج  

ذذذ ٍ أ قمذذذود إمم اًمثصذذذوص اعمٍمذذذيٍ، ٕنتوذذذٌ ىمْذذذل أا أظمذذذتم ؿمذذذوا دي اًمثص 

                                           
(1)P. J. Stephens, ibid., p. 387.  
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ة مذذذن ُدَرر اًمؽماشم ذذذل اًمتوطم ديذذذٍ، و ذذذي شمرشم ةذذذٍ مروموقمذذذٍ ًمإلًمذذذه آمذذذوا، مذذذن  مث ذذذً درِت

 ن - 1300طموامم قمً  

  و اًم ي فم ر إمم اًموضمود ذم إزمًا اًمْدئ ٍ 

 آموا، اًم ي ضمً  إمم اًموضمود ذم إزمًا اًمْدئ ٍ 

 ـمْ  ته ظمس ٍ، وهمًمطٍ ٓ ُيّؼم همور ً 

 إمم اًموضمود إًمه ىمْةه، وع يون م ه أطمد ع يهِت 

 ع يون م ه، ذم ذًمذ اًموىمَ، إًمه ًم وؼمنً قمن ؿموةه 

 سم  أ  يثتٌّ إًم  ً، سم  أب يقوإن   ا أنً 

 دثي اًمْ طٍ اًمتي ظمرج مث ً سمثسّه 

 روح همًمطٍ ذم م  د ً، دثي مجًًمه سمثسّه، ودثي أاٍ 

  طمٍم اً موتثَف سمًٍٕار، متهًم   ذم اًم  ور، وأؿموًًمه ٓ

 يتسًظمر أاٍ سمًنتامئ م إًم ه، وَي  روا من ظم إ مجًًمه 

  و آشمو  اًم   م اعمق م ذم   ة وسموًم  ، ورع متواطمد سم ّمه 
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يذذذدقمى شمذذذًنتلم، ويذذذدقمى آمذذذوا اًمذذذ ي وًمذذذد مذذذن نذذذوا ]= اعم ذذذًه 

 إومم[ 

  و أضمدود اًم ي أن ٌ أاٍ اًمْدئ ٍ اًمتي وًمدت رع 

 سمدا ة اًموضمود 

 و و ذم اًم ًع إؾمسل، و وم اعمنم   روطمه ذم اًمّام ،

روطمذذذه ذم اًمّذذذام ، وضمّذذذمه ذم اًمغذذذرب، وهشًًمذذذه ذم  ػممذذذوشم   

 يْنم  سم  وره 

 ًً  واطمد  و آموا، وظمًٍي قمة  م مج  

 حم وب قمن أاٍ وٓ ي روموا ًمونه 

 إنه سم  د قمن اًمّام ، وٓ ُيرى ذم اًم ًع إؾمسل 

 ٓ ي ري أطمد من أاٍ ؿموةه اعق قي 

 رشمه ٓ شمرؾمم ً اًموتًسمٍ، ومً ًمه من ؿم ود دو

 من شمةسِتىل سمًؾممه، ؾم وًا أ  قممدًا، يموت من ؾمًقمته 

ه إًم ه سمًؾممه   وٓ ي ري إًمه يم ف يتوضمِت
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 مَجُْي أاٍ صم صمٍن آموا ورع وسمتًح 

 وٓ صمًه ام 

  و اخلسّي سمًؾممه آموا 

 و و اًم ً ر سمًؾممه رع 

د سمًؾممه سمتًح  ّ  -(1) و و اعمت 

سمذذها اًمسوذذر اًمتوطم ذذدي اًم طمذذ  اذذ ه اًمؽمشم ةذذٍ ىمذذد أَذذًي ضمديذذدًا  ٓ أقمتقذذد

رات ؾمذذًم ٍ ، وًم ذذّل أ ذذم مذذً يم  ن ذذً قمذذن سمق ذذٍ اًمؽماشم ذذل  إمم مذذً ورد وم  ذذً مذذن شمصذذوا

رنً  اعمٍمذذذيٍ  ذذذو دمًوز ذذذً ًمةمس ذذذو  اًمتوطم ذذذدي اًمتقة ذذذدي إمم مس ذذذو  دذذذوذم يذذذ يم 

رة طمذذذوإ قم ىمذذذٍ اًمذذذ ات اخلًوم ذذذٍ سمهؾمذذذ امئ ً ودذذذسًُتً، سمًعمسذذذً  م اًمصذذذووم ٍ اعمتذذذهظم 

وقم ىمذذٍ اًموذذوا اعموةذذو  سمًًمذذ ات اخلًوم ذذٍ مذذن ظمذذ إ دمة  ًُتذذً سمًٕؾمذذام  واًمصذذسًت- 

يمذذام شمةسذذَ ن رنذذً سم ذذول ظمذذًص وموذذرة ا ًمذذه اًمواطمذذد اعمشةِتذذُ اًمتذذي وردت ذم ّنًيذذٍ 

مجذذي "، وع يذذرد "مجذذي أاذذٍ صم صمذذٍ وٓ صمذذًه اذذم"اًمؽمشم ةذذٍ، طم ذذُ ورد اًمقذذوإ سمذذها 

ذذذف مذذذنن اخلسذذذي "مأاذذذٍ صم صمذذذٍ وٓ راسمذذذي اذذذ - و ذذذ ا ي ثذذذي أا ا ًمذذذه اًمواطمذذذد موًمِت

 واًم ً ر واعمت ّد- صم صمٍ ذم واطمد- 

                                           

(1) J. A. Wilson, “Egyptian Hymns and Prayers”, in J. Pritchard, Ancient Near Eastern 

Texts, pp. 238-239.  
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أيمتسذذذي  ذذذ ا اًمقذذذدر مذذذن إمشةذذذٍ اًمتذذذي ٓ يتذذذ ح اعم ذذذًإ  ثذذذً ٕيمشذذذر مث ذذذً، 

د أاذذٍ ذٕظمةذذ  إمم اًمقذذوإ ن سمذذهّا إنّذذًا اًم ذذ ر  اًمقذذديم ع يوذذن يهظمذذ  مّذذهًمٍ شم ذذدا

ًً متوش ذذرة ًمةقذذدرة قمذذغم حممذذل ادذذد، وع شموذذن أاذذٍ اعمت ذذد   دة سمًًمثّذذٍْ إًم ذذه إٓ وضمو ذذ

ذذل إًم  ذذً مذذن ظمذذ إ إًمذذه م ذذوِت   ا ا ذذٍ اًمواطمذذدة- ًمقذذد آمذذن سمهًمو ذذٍ مثنِت ذذٍ يتوؾمِت

 ذذو إًمذذذه اعمديثذذذٍ أو ا ىمةذذ م، اًمذذذ ي رأى وم ذذذه اًمت ْذذذػم إؾمذذمى قمذذذن وموذذذرة إًمو ذذذٍ 

ر ي ذذذذو    ذذذذ ه إًمو ذذذذٍ  اعمنروقمذذذذٍ ذم َذذذذمػم ا نّذذذذًا، واًمّذذذذًسمقٍ ٕي شمصذذذذوِت

د ً ذم يمًئثًت روطمًن ٍ متسوىمٍ- و   د 

 ًً يقودنذذذً  ذذذ ا آؾمذذذتثتًج إمم اًمقذذذوإ سمذذذها مس ذذذو   مذذذي أاذذذٍ ًمذذذ   مس ومذذذ

ًً سمقذذدر مذذً  ذذو مس ذذو  ؾمذذ ً - ومةقذذد فم ذذر  مذذي أاذذٍ قمقذذٌ شمرؾمذذ   اًمّذذةقٍ  ديث ذذ

ذذذي سم ذذذا  ذذذ ه اًمذذذدوي ت قمذذذن ـمريذذذ  َذذذم  ً  اعمدن ذذذٍ ذم دويذذذ ت اعمذذذدا وشموؾما

شموذذن ظمًَذذ ٍ مذذن ىمْذذل ٕيذذٍ ؾمذذةقٍ ؾم ًؾمذذ ٍ مريمنيذذٍ، صمذذم  ٕىمذذًًم م ريس ذذٍ  ذذًورة ع

ًً َذذّم وإعذذً  دويذذ ت مذذدا أدذذغر مث ذذً وأَذذ ف- و ذذ ا مذذً ىمذذًد –حمًوًمت ذذً أيطذذ

ىمذذد  pantheonذم اًمث ًيذذٍ إمم ىم ذذً  ا مؼماـموريذذٍ- ورهمذذم أا مس ذذو   مذذي أاذذٍ 

ؾمذذذًقمد قمذذذغم شموطم ذذذد ادامقمذذذًت اًمقرويذذذٍ واعمدن ذذذٍ اًمتذذذي دظمةذذذَ اذذذَ ًمذذذوا  طموذذذم 

ذذد قمثذذده مس ذذو  إًمو ذذٍ، مريمذذني ؾمذذ   ّ ً ، واًمتذذي يذذومن يمذذل مث ذذً سمىًمذذه ظمذذًص جي

إٓ أنذذه سمقذذي سممشًسمذذٍ سمث ذذٍ شمووم ق ذذٍ اذذًوإ مذذن ظم ًمذذه يمذذل قمْذذًدة حمة  ذذٍ شمويم ذذد ؾمذذةقٍ 

 وقمةو  إا ً اخلًص، وشمرى وم ه ا ًمه إقمغم اعمّ قر قمغم سمق ٍ أقمطً  اعم مي- 

ت واًمؽماشم ذذذل، إّا اؾمذذذت راض اخلصذذذًئ  واًمصذذذسًت اًمتذذذي قمَنُْتذذذً اًمصذذذةوا
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يمذذّل مث ذذً إمم إا ذذً اعم ثذذي ُي ِ ذذر مذذدى شم ذذًسمه اًمت ذذًسمػم واعمصذذقةاًت وإودذذًي 

 دمت ً ذم خمًـمٍْ ذًمذ ا ًمه وم ون اًمتي اؾمتو

ًً ورّب اًمّاموات وإرض  ,  مةذ أاٍ مج  

إ ًموةامشمه إمم أسمد اًمد ور  ,  دًطمٌ اًموةمٍ اًمثًوم ة، وٓ مْد 

ْ ةوا إرض أمًمه يّ د ًمه آاٍ إرض وآاٍ اًمّ ,  ام  ويق

 سم ده اًمثوام   ا ا ٍ وأًمواح إىمدار، وإًم ه شمتوضمه ىمةوب اًمْنم  ,

 رّب اًمثًس ومج ي اًموًئثًت اع ٍ ومصدر طم ًُتم  ,

 رّب اخلصٌ اعمّووإ قمن شمهملم م ً  اًمْنم وسمق ٍ إطم ً   ,

 أوم ًًمه ظمًوم ٍ قمن أوم ً  اًمْنم وأاٍ  ,

 ٍ مقدرُتم قمغم أدا  م ًم م مثه يّتمّد سمق ٍ أا ,

َْد ذم مج ي اعم ًسمد , ؾمٍ ٔاٍ اعمدا اعماة ٍ  ُي   -إًم ---اعمورِت

ًً  ذذذ ه  وعمذذذً يمذذذًا مذذذن اعمّذذذتا ل قمذذذغم يمذذذل أاذذذٍ اًمرئ ّذذذ ٍ أا هتةذذذذ م ذذذ

اخلصذذًئ  واًمصذذسًت، ومذذىا وموذذرة  مذذي أاذذٍ شمثاذذّل ذم اًمواىمذذي إمم مس ذذو  قمذذً  

ًً ذم اع  ذذًة اًمديث ذذٍ قمذذغم اعمّذذتوى اًم ذذً  واًم ذذًمل- وومطذذسًض، ٓ يمةذذذ شمذذهصمػمًا وم ة ذذ

إذ مذذًذا يْقذذى مذذن وموذذرة اعم مذذي إذا يمذذًا يمذذل قمطذذو وم ذذه  ذذو إقمذذغم موًنذذٍ، وإذا 

ْ ةذذوا إرض أمذذً   ذذ ا ا ًمذذه شمذذًرة وأمذذً  ذاك شمذذًرة أظمذذرى؟ ومذذً  يمذذًا أقمطذذًؤه يق

ًً مذذن مس ذذو  رئذذ   اعم مذذي، اًمذذ ي  ذذو آا قمثذذد اًمّذذومريلم وآنذذو  اًمذذ ي يْقذذى أيطذذ
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ًديلم، إذا يمًنذذَ يمذذل دذذ ة  ًـمذذٌ ا ًمذذه اعم ثذذي سمًؾمذذم آا أو آنذذو؟ ًمقذذد قمثذذد إيمذذ

أنذذَ آنذذذو اًمّذذام - وم ذذذ فتذ "ظمًـمْذذَ اًمصذذ ة اعمروموقمذذذٍ إمم ؾِمذذْن، ا ًمذذذه سمقواذذًن 

وظمًـمْذذذَ اًمصذذذ ة اعمروموقمذذذٍ إمم إنًنذذذً، إات ذذذً سمقواذذذًن  "اخلًوم ذذذٍ ٓ ي روم ذذذً أطمذذذد-

 ة اعمروموقمذذذٍ إمم ( وظمًـمْذذذَ اًمصذذذ59)ؾمذذذقر  "أنذذذَ أقم ذذذم مذذذن يمْذذذػم أاذذذٍ آا-"

( 3)ؾمذذذقر  "أفذذذً إب نًنذذً، اًمذذرّب اًموْذذػم آنذذذو، سمقذذل أاذذٍ-"نًنذذً، إا ذذً ىمًئةذذٍن 

و ذذ ا ي ثذذي أا وموذذرة رئذذ    مذذي أاذذٍ ع شموظمذذ  قمذذغم حممذذل ادذذد، مذذشةام ع شموظمذذ  

ًً، وأا أ ذذل يمذذل قمْذذًدة يمذذًنوا يذذروا ذم  د أاذذٍ قمذذغم حممذذل ادذذد أيطذذ وموذذرة شم ذذدا

ًً ًمذذذ ًمذ اعم مذذذن  "اًموصمث ذذذٍ" مذذذي- وسمذذذ ًمذ يذذذتم شمسريذذذ  مذذذً يذذذدقمى سمذذذذإا ذذذم رئ ّذذذ

 مطًم ث ً اًمتي ظمةقت ً أوموًرنً اًم طمقٍ قمث ً- 

إّا مذذً يْذذدو ًمثذذً سموَذذوح، وناذذن نةقذذي  ذذ ه اًمث ذذرة اًم ةم ذذٍ اع ًديذذٍ قمذذغم 

ر  اًمقذذديم، ومذذن موىمذذي همذذػم متذذهصم ر سمهوموذذًر وسممواىمذذف مّذذْقٍ،  ذذو ذم تقذذدات اًم ذذ

رت مثذذذ  وم ذذذر دًا قمذذذن إًمو ذذذٍ  أا  ذذذ ه اعم تقذذذدات ىمذذذد ـمذذذوِت ًً  ذذذرِت اًمتذذذًري  مس ومذذذ

ذذد ذم ؿمذذول أو   فذذٍ- وسمذذام أنذذه ٓسمذذّد  ِّت اعمقةقذذٍ اعمثنِت ذذٍ اًمتذذي ٓ  ذذدا ً إـمذذًر وٓ شمت 

ذذذي  َِ صذذذ ً ذم قمقةذذذه وُيَمْو ًمإلنّذذذًا ذم شم ًمةذذذه مذذذي وموذذذرة إًمو ذذذٍ مذذذن وؾمذذذ   يةو 

ةذذذ  دمرسمتذذه اًمداظمة ذذٍ م  ذذً ذم اخلذذًرج، ومقذذد اسمتوذذر مس ذذو  ا ًمذذه إقمذذغم اًمذذ ي ظم

نسّذذذه سمثسّذذذه وظمةذذذ  اًمّذذذاموات وإرض ويمذذذل نسذذذ  طمّ ذذذٍ وظمةذذذ  سمق ذذذٍ أاذذذٍ 

ت و ذذذًٓت وم ذذذل ون ذذذًط- ًمقذذذد ارشمْقذذذَ وموذذذرة إًمو ذذذٍ  وأويمذذذل إًمذذذ  م م ذذذامِت

ّْذذٍ اًمنرىمذذً  مذذن إطمّذذًس سمًٓشّمّذذًع واًم ّنًيذذٍ ودمذذًوز  سمًًمّذذام  ن ذذرًا عمذذً شموطم ذذه اًمق
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ذذذدت ذم إًمذذذه أقمذذذغم  ذذذو إًمذذذه اًمّذذذام  ِّت ورئذذذ   عم مذذذي  اعذذذدود وإـُمذذذر- صمذذذم دم

إرسمذذذًب- إٓ أّنذذذً سمق ذذذَ ذم َذذذمػم ا نّذذذًا سممشًسمذذذٍ اًمْ ذذذد همذذذػم اعمرئذذذي ًمةوضمذذذود 

واًمقذذذذًع اًموذذذذكم اًمذذذذ ي يقذذذذو  قمة ذذذذه قمذذذذًع اعم ذذذذً ر اعمرئ ذذذذٍ ويّذذذذتمد مثذذذذه يم ًنذذذذه 

 ودػمورشمه- 

ًمذذذَ إمم إًمذذذه قمذذذغم  ذذذ ه  إّا ا ًمذذذه آنذذذو أو إيذذذل أو رع،  ذذذو وموذذذرة  ذذذردة اوِت

يمذذل إًمذذه مذذن آاذذٍ اًم ْذذًدات اعموتةسذذٍ ي تذذؼم  اًمدرضمذذٍ مذذن اًمت ذذو   أو شمةذذذ- ويمذذًا

ذذذدت ذم ؿموصذذذ ٍ  ِّت َْذذذد قمذذذغم أنذذذه إًمو ذذذٍ اعمقةقذذذٍ وىمذذذد دم سممشًسمذذذٍ آنذذذو اًم  ذذذ م وُي 

ًً وطمذذًرًا سمذذلم اًمثذذًس، سمذذورة يةتقذذي قمثذذد ً  إا ذذٍ، مذذن ؿمذذهّنً ضم ذذل اعمقةذذ  ىمريْذذ

ر  ذاعمتثذذً ي سمًًم متثذذً ي، وقمذذًع اًم  ذذوت سم ذذًع اًمثًؾمذذوت- وسمذذام أا صمقًومذذًت اًم ذذ

قذذديم ىمذذد سمق ذذَ طمتذذى ومؽماُتذذً اعمتذذهظمرة شم ذذؼم  قمذذن طمومت ذذً مذذن ظمذذ إ اعم شوًموضم ذذً، اًم

ذذذل  ٓ مذذذن ظمذذذ إ اعمسذذذً  م اًم قة ذذذٍ واعمصذذذقةاًت اًمسةّذذذس ٍ اًمقًئمذذذٍ قمذذذغم اًمتهما

اعمث  ذذذي، ومذذذىا م تقذذذداُتً اًمديث ذذذٍ سمق ذذذَ مغةِتسذذذٍ سمغذذذ ٓت يمش سذذذٍ مذذذن اًمتصذذذورات 

ً يسذذذرض قمذذذغم دارؾمذذذ ً اعم شوًموضم ذذذٍ اًمتذذذي ا ذذذٌ ضمو ر ذذذً وطمق قت ذذذً- و ذذذ ا مذذذ

منيذذدًا مذذن آنستذذًح وؾمذذ ٍ إومذذ ، واًمذذتوكم قمذذن إوموذذًر اعمّذذْقٍ واعمغةوـمذذٍ قمذذن 

 سمًقمتًْر ً ضمً ة ٍ اًمتًري  اًمديثي ًمإلنًّا-  "اًموصمث ٍ"

ذم صمقًومذذذًت أظمذذذرى امتذذذد  ذذذً  "اًمسوذذذر اًمذذذوصمثي"وًم ذذذل متًسم ذذذٍ مذذذً نذذذدقموه سمذذذذ

تذذذى اًم صذذذور اًم مذذذر، وقمًؿمذذذَ ذم شموادذذذل مذذذي نسّذذذ ً وضمذذذدًم ِتًُتً اًمداظمة ذذذٍ طم

ر  اًمقذذديم مذذن مسذذً  م ذاعم ذذ "وصمث ذذٍ"اعديشذذٍ، شمو ذذف ًمثذذً طمق قذذٍ مذذً عمّذذثًه ذم 
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دذذةٍْ شمقْذذي اذذَ اًم ذذول إديب ًمةو ذذًإ إؾمذذقوري- مذذن  ثذذً، ومذذىا ادذذن  إظمذذػم 

ى ذر  إىمصذذذذذمذذذذن  ذذذذ ه اًمدراؾمذذذذٍ ؾمذذذذوي يهظمذذذذ نً ذم نن ذذذذٍ ىمصذذذذػمة إمم اًم ذذذذ

ا وم تقذذذدات نّتو ذذذف مذذذن ظم اذذذً، وذم طمذذذدود أهمذذذراض  ذذذ ا اًمْاذذذُ، أديذذذً

ًً، ًموث ذذً ىمريْذذٍ سمًًمقذذدر اًمذذ ي شم ذذّف قمثذذه وطمذذدة  ًً وضمغراوم ذذ سم  ذذدة قمثذذً يمذذل اًمْ ذذد زمث ذذ

رت شمةذذذذ إديذذذًا واعم تقذذذدات ن ذذذاًم مذذذن  اًمت رسمذذذٍ اًمروطم ذذذٍ ًمإلنّذذذًا- ًمقذذذد ـمذذذوِت

اًمت ريديذذذٍ اًمتذذذي أًمقذذذَ اًمطذذذو  قمذذذغم اعمطذذذًملم اًمسةّذذذس ٍ  "اعمسذذذً  م اًم  ث ذذذٍ"

شمثذذذًوًٓ سمًًمثّذذذٍْ ًمة قذذذل اعذذذديُ، وي قذذذي عم شوًموضمّ ت ذذذً- و ذذذ ا مذذذً جي ة ذذذً أىمذذذرب 

روقم ٍ ًم مة ذذٍ إضمذذرا  اعمقًرنذذٍ سمذذلم اعمطذذًملم اًمسةّذذس ٍ عم شوًموضمّ ت ذذً ومطذذًملم ذم ذذ

ر  اًمقذذذديم اًمتذذذي ع دمذذذِر دذذذ ًهمت ً َذذذمن ن ذذذم مذذذن اعمسذذذً  م ذم شوًموضمّ ذذذًت اًم ذذذ

 اًم  ث ٍ اًمت ريديٍ- 

ًمو ذذذذٍ ذم اًمشقًومذذذذٍ اًمصذذذذ ث ٍ، ع يهظمذذذذ  اًمصذذذذ ث وا قمذذذذؼم شمذذذذًره م مّذذذذهًمٍ إ

ًً مذذذن ىمْذذذل  صذذذٍ سم ذذذول ضمذذذدي، وع ي  ذذذروا مذذذ ً  ٓقمتْذذذًر اًموذذذوا خمةوىمذذذ اعم وِت

م اعمةذذذ إرجل سمدوًمتذذه ورقمًيذذًه، سمذذل  م سمذذًًمووا يمذذام يذذتاوِت ؿموصذذ ٍ إا ذذٍ شمذذتاوِت

ًمقذذد رأوا ذم اًموذذوا مذذً ي ذذْه ادّذذد اعذذي اًمذذ ي يقذذو  قمذذغم شمث ذذ م نسّذذه سمثسّذذه، 

 (1)ووم  آًم ٍ َْ  ذايت 

ٍ اًمصذذ ث ٍ اًمتقة ديذذٍ سمًٔاذذٍ مذذن ؿمذذتى اعمراشمذذٌ ومذذي ذًمذذذ ومقذذد طمسةذذَ اًمديًنذذ

واًمذذدرضمًت وآظمتصًدذذًت- همذذػم أا مذذً يةسذذَ اًمث ذذر ذم أمذذر  ذذ ه أاذذٍ اًمصذذ ث ٍ 

                                           
(1) Allan Watts, The Two Hands of God, Rider, London, 1978, pp. 66-67. 
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دة ودائمذذذٍ، وإنذذذام   ذذذو أّنذذذً ٓ شمْذذذدو ًمثذذذً يم وصذذذ ًت إا ذذذٍ ذات وفمذذذًئف حمذذذدِت

دة اعم مذذح، شموتّذذٌ ىموُتذذً مذذن ىمذذوة اعمثصذذٌ ا اذذي  يموًئثذذًت ؿمذذْا ٍ همذذػم حمذذدِت

وا اًمذذذ ي شم ذذذغةه - ومًًموفم سذذذٍ ا ا ذذذٍ  ثذذذً  ذذذي اًمشًسمتذذذٍ، أمذذذً ؿمذذذًهمةو ً وممتغذذذػم 

ةذذوا- ومسذذي يمذذل إىمةذذ م مذذن إىمذذًًم م اًمصذذ ث ٍ اًموشذذػمة يذذتم شموزيذذي اًموفمذذًئف  ومتثق 

ريف اًمريذذذًح وإنذذذناإ اعمقذذذر وىمذذذدح اًمذذذؼم  ومذذذً إًم  ذذذً( ذوآظمتصًدذذذًت )يمتصذذذ

ًً سم ذذول خمتةذذذف قمذذذن ا ىمةذذذ م أظمذذذر- ومىًمذذذه اًمريذذذًح ذم  ذذذ ا اعموذذذًا ىمذذذد يوذذذوا إ اذذذ

ًً ًمةمقذذر  ثذذً-  ًم ّنذذًر واًم ثذذًسم ي ذم موذذًا آظمذذر، وإًمذذه اًمريذذًح  ثذذًك ىمذذد يوذذوا إاذذ

وأيمشذذر مذذن ذًمذذذ، ومذذىا وَذذي يمذذل إًمذذه ذم ا ىمةذذ م نسّذذه همذذػم صمًسمذذَ، وقمرَذذٍ ًمةتغذذػما 

ًً شمروم ذذي إًمذذه مذذً إمم مقذذً  أقمذذغم، أو  سذذ ا مرشمْتذذه، أو طمتذذى  إ- ومقذذد يذذتم أطم ًنذذ واًمتْذذدا

 ًً  -(1) ومه من اخلدمٍ ّنًئ 

د قمذذن أًمو ذذٍ أمذذ ً اعمصذذدر اعق قذذي ًمقذذدرة أاذذٍ اًمصذذ ث ٍ، وم ذذو مس ذذو   ذذرِت

صذذذٍ شمتمشِتذذذل ذم  واًمتذذذي قُمِْذذذدت ذم ، يذذذن–يتاًمتذذذي يذذذدقموّنً  ىمذذذوة اًمّذذذام همذذذػم م وِت

ر اًمصذذ ث وا ذاعمصذذنِذذؽِم  اًمصذذلم مثذذ  أىمذذد  إزمثذذٍ )ىمذذًرا مذذي مس ذذو  ري(- وىمذذد شمصذذوِت

ذذدة ذم  ّ إًمذذه، شم ذذغل اد ذذٍ اًم ة ذذً مذذن   ذذ ه إًمو ذذٍ سمًقمتًْر ذذً ىمذذوة ؿمذذًمةٍ همذذػم مت 

ىمْذذٍ اًمّذذام ، و ذذي أسم ذذد مذذً شموذذوا قمذذن اًمتصذذورات اعم شوًموضم ذذٍ ًمإلًمذذه إقمذذغم اًمذذ ي 

ذذًا أو  يّذذػم  اًموذذوا ويذذديره، ّٕنذذً همذذػم م وصذذٍ وٓ شمتصذذل سمًًمثذذًس قمذذن ـمريذذ  يم ِت

رطموا إرادُتذذذً ويودذذذةوا إًمذذذ  م  ائ  ذذذً- ومذذذىذا مذذذً أراد اًمثذذذًس وم ذذذم ذرؾمذذذل ي ذذذ

قمةذذ  م أا ية ذذهوا إمم اًمتوادذذل م  ذذً قمذذن ـمريذذ  شمقث ذذًت  م ذذ فٍ ىمذذوة اًمّذذام ، يمذذًا

                                           
(1) Ou. I. Tai, “Chinese Mythology”, in Larousse Encyclopedia of Mythology, p. 380.  
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ر اًمصذذذ ث وا ىمذذذوة اًمّذذذام  سممشًسمذذذٍ  ْاذذذو واًمتث ذذذ م- ًمقذذذد شمصذذذوِت اًمقذذذوة آؾمذذذتوًرة واًمتث

اًمتذذي شم ذذتكم  ذذر  اًمقذذوى اعمت نئذذٍ واعمثْشِتذذٍ ذم اًم ذذًع- و ذذ ه اًمقذذوى اعمت نئذذٍ  اًم  مذذى

مذذذى اخلًوم ذذذٍ يموذذن أا اذذذّل ذم ؿموصذذذ ًت إا ذذذٍ م  ثذذذٍ، قمذذذغم قموذذذ  اًمقذذذوى اًم  

 -(1)اًمتي ُهِدا ً سمًًمقدرة قمغم اًمس ل

ًً، وسمم ذذذنإ قمذذذن اًمقْذذذٍ   د هًمذذذ ر ىمذذذوة اًمّذذذام  سم ذذذول  ذذذرِت وقمثذذذدمً يذذذتم شمصذذذوا

ًً م  ر ذذً اعمرئذذي، ومذذىا مس ذذو  اًمذذذ  يةتقذذي مذذي  يذذن–يتاًمنرىمذذً  اًمتذذي اقمُتذذؼِمت أطم ًنذذ

  .Tao مس و  آظمر ًمةقوة ا ا ٍ اعم ردة  ون اًمتًو

ر إ ذذم ذم اًمسوذذر اًمذذديثي واًمسةّذذسي اًمصذذ ثي مثذذ  ًم ذذٌ مس ذذو  اًمتذذًو اًمذذدو

اًمْذذذدايًت اعمْوذذذرة ًمتذذذًري  اًمصذذذلم- ونّذذذتق ي متًسم ذذذٍ اًمت ْذذذػمات إومم قمذذذن  ذذذ ا 

 اعمس ذذو  وشمقوراُتذذً اًم طمقذذٍ مذذن ظمذذ إ أؿمذذ ر يمتذذٌ اعومذذٍ اًمصذذ ث ٍ اعم ذذروي سمذذذ

( اًمذذذ ي I Ching)سمًًمصذذذ ث ٍن إي شم ذذذث ، ويوتْذذذه اًمغرسم ذذذوا  يمتذذذًب اًمتغذذذػمات

رح قمذذغم متثذذه، ذمذذن اًم قذذوإ اعمتم  ذذنة قمذذؼم شمذذًري  اًمصذذلم سمذذًًمت ة   واًم ذذؾمذذً م قمذذدد 

ومذذذث م يمونسوؿمذذذ وس- ُيرَمذذذن عمس ذذذو  اًمتذذذًو ذم اًمسوذذذر اًمصذذذ ثي سمذذذدائرة ومًرهمذذذٍ  ذذذي 

اعمْذذذدأ إوإ اًمقذذذًئم ىمْذذذل فم ذذذور اعموضمذذذودات، يمذذذام ُيرَمذذذن إًم ذذذه سمذذذدائرة شمتثذذذًوب ذم 

 ،  ذذذي اعمْذذذدأ داظمة ذذذً مّذذذًطمتًا متذذذداظمةتًا، واطمذذذدة سم طذذذً  وإظمذذذرى ؾمذذذودا

إوإ سم ذذد فم ذذور اعموضمذذودات قمثذذه )ان ذذر اًم ذذول أدنذذًه(- ومسذذي داظمذذل دائذذرة اًمتذذًو 

 يذذناعموضمْذذٍ وىمذذوة اًمذذذ  يذذًن اًمسًرهمذذٍ فم ذذرت ىموشمذذًا متثًوسمتذذًا ذم اعريمذذٍ، مهذذً ىمذذوة اًمذذذ 

                                           
(1) G. Parrinder, World Religions, New York, 1984, p. 244. 
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 اًمًًّمٍْ- وقمن دوراا اًمقوشملم سم ط ام قمغم سم ا فم رت اعموضمودات- 

 
دائرة ، ي ذذؼم  قمذذن فم ذذور اعمتثًىمطذذًت إّا اخلذذ  اًمسًدذذل سمذذلم اعمّذذًطمتلم ذم اًمذذ

واعمت ًرَذذًت إمم طم  ذذن اًموضمذذود ، وم ذذ ا اخلذذ  اًمذذ ي م ِتذذن اًمقذذوشملم اًمواطمذذدة مذذث ام 

ًً ذم اًمسذذراغ إززم اعمتامصمذذل، وىمّذذمه إمم أقمذذغم وأؾمذذسل،  قمذذن إظمذذرى أطمذذدث  ظمذذ

 ويملم ويًّر، وأمً  وظمةف- 

إمم م ذذً ر  ًمقذذد فم ذذر اعموذذًا مذذن رطمذذم اا ذذومم، واناةذذَ اًموطمذذدة اًمّذذًسمقٍ

 -(1)ذات ىموى مت ًرٍَ ومت ًذسمٍ ذم اًموىمَ نسّه

إّا يمذذل مذذً ذم اًموذذوا  ذذو مذذنيِ مذذن ـمًىمذذٍ موضمْذذٍ وـمًىمذذٍ ؾمذذًًمٍْ- ومذذىذا همةذذٌ 

ي  ذا ـمْ  ذذٍ ذيمذذًا اًم ذذ يذذني  ذا ـمْ  ذذٍ موضمْذذٍ، وإذا همةذذٌ اًمذذذ ذيمذذًا اًم ذذيذذًن  اًمذذذ 

ؾمذذذًًمٍْ- اذذذ ا ضمذذذرى شمصذذذوير اًمقّذذذم اًم ة ذذذل مذذذن دائذذذرة اًمتذذذًو ووم ذذذه نققذذذٍ مثذذذػمة، 

 وشمصوير اًمقّم اعمثػم ووم ه نققٍ فمة ةٍ- 

                                           

وضم ٍ ٕؾمقورة اًمتووين اًمًْسمة ٍ، قمثدمً يمًنَ أاٍ اًمش صمٍ اًمْدئ ٍ مثوسفٍ قمغم نسّ ً ذم شمثذًهمم أززم، ويم ذف ىمًرا مي اًمتصورات اعم شوًم(1) 

 اناةَ   ه اًمدارة اعمغةقٍ وم ام سم د إمم م ً ر اًمووا اعموتةسٍ- 
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يمذذ ًمذ، ٕنذذه ذم يمذذل إجيذذًب  يذذنرومٍ وٓ اًمذذذ ذيذذت غمِت ذم طمًًمتذذه اًمصذذ يذذًن ومذذ  اًمذذذ 

ت  مذذذن اًمّذذذةٌ وذم يمذذذل ؾمذذذةٌ ت  مذذذن ا جيذذذًب- يمذذذام ا ذذذ  اًمقّذذذاما اًم ة ذذذل 

ًً يدإ قمغم اًمتثًوب إسمدي سم ث ام ًً دوران  ًً طمريم   -(1)واعمثػم وَ 

متذذذه ًمثذذذً ر  اًمقذذذديم مذذذن ظمذذذ إ اًمصذذذور وإوموذذذًر ذنصذذذوص اًم ذذذ إّا مذذذً ىمدِت

اعم شوًموضم ذذذٍ ٓ يْت ذذذد ذم مطذذذًم ثه اًمسةّذذذس ٍ قمذذذن  ذذذ ه اعمطذذذًملم اًمتذذذي قمذذذؼمِت قمث ذذذً 

ر  ذ- ومةقذذذد آمذذذن إنّذذذًا اًم ذذذconceptsر  أىمصذذذوي سمةغذذذٍ اعمسذذذً  م ذاًمسوذذذر اًم ذذذ

ذذد ذم ؿموصذذ ٍ إا ذذٍ، صمذذم رأى ذم ىمْذذٍ اًمّذذام   ِّت اًمقذذديم سمهًمو ذذٍ ظمًوم ذذٍ ؿمذذًمةٍ ٓ شمت 

ذذذد  ذذذ ا ا ِّت ًمتذذذي شمذذذوطمي سمًٓشمّذذذًع واًم ّنًيذذذٍ اعم  ذذذر اعمرئذذذي ًمتةذذذذ إًمو ذذذٍ، صمذذذم ضم

اعم  ذذر اعمرئذذي ذم إًمذذه م ذذوِت   ذذو إًمذذه اًمّذذام  اًمذذ ي دذذًر رئذذ    مذذي أاذذٍن ايذذل 

ذذذدة ذم  ِّت د ؿمذذذًهمل مثصذذذٌ، ووموذذذرة   أو آنذذذو أو رع- وًموذذذن  ذذذ ا ا ًمذذذه سمقذذذي  ذذذرِت

 ىمذذوي أا ُيروَمذذي إمم  ذذ ه اعمرشمْذذٍ ؿموصذذ ٍ إا ذذٍ- مذذن  ثذذً يمذذًا سمًؾمذذتقًقمٍ أي إًمذذه حمذذكم  

اًم ة ذذذً ويث ذذذر إًم ذذذه قمذذذغم أنذذذه ا ًمذذذه إقمذذذغم وؾمذذذ  د  مذذذي أاذذذٍ- وشمْقذذذى مّذذذهًمٍ 

ديذذٍ ذم ضمذذدًم ِتت ً مذذي اًمواطمديذذٍ، أو اًمواطمديذذٍ ذم ضمذذدًم ِتت ً مذذي إًمو ذذٍ اعمقةقذذٍ  اًمت دا

                                           
ًرد ومة ةم اًمتي ُنِقةَ إمم قمذدة ًمغذًت ، ًمديثً شمرمجٍ قمًعم ٍ م تَمدة قمن اًمص ث ٍ  ي شمرمجٍ اًم  مٍ إعمًه ريت اًمتغػماتسموصوص يمتًب (1) 

 أظمرى- ان ر اًمث  ا نوة نين 

The I Ching, The Richard Wilhelm translation rendered into English by C. F. Baynes, 

Princeton, 1977.  

، دذ ًهمٍ قمرسم ذٍ ًمةذث  سمتقذديم لماًمتًو يت شم  ث ن إن  ل اعومذٍ اًمتًويذٍ ذم اًمصذشمّو، –وسموصوص إوموًر إؾمًؾم ٍ ًمةتًويٍ، راضمين ٓو

 - 1998و ح وشم ة   ومراس اًمّواح، دار قم   اًمدين، دم  ، 
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اخلًوم ذذذٍ،  ذذذرد شمرم ذذذن ًمت رسمذذذٍ ا نّذذذًا اًمروطم ذذذٍ، ويثْغذذذي أٓ شموظمذذذ  سماروم ِتت ذذذً 

 شم ْػماُتً اعم شوًموضم ٍ اًم ً ريٍ- و

ًً قمذذذغم ضمدًم ِتذذذٍ م تقذذذد  وشمقذذذد  ًمثذذذً اًمديًنذذذٍ ااثدوؾمذذذ ٍ مشذذذًًٓ أيمشذذذر وَذذذوطم

ْرك سمم تقذذذد اًمتوطم ذذذد، وقمذذذن يمذذذوّنام وضم ذذذًا عم تقذذذد واطمذذذد سمًـمثذذذه اًمتوطم ذذذد ذاًمِ ذذذ

د- ًمقذذذد هت ذذذَ ااثدوؾمذذذ ٍ سمتذذذًري  ـمويذذذل همذذذػم مثققذذذي، وشمقذذذورت  وفمذذذً ره اًمت ذذذدا

ًٕمذذف اًمشذذًه ىمْذذل اعمذذ  د إمم يومثذذً  ذذ ا، حمًوم ذذٍ قمذذغم رات اًمقذذروا مثذذ  اذقمذذؼم قم ذذ

ر رسمذذذٍ ذروطم ذذً وز: ذذً- ومْ ذذثام شمةقذذَ ديًنذذًت همذذذرب آؾمذذ ً مذذن ومذذًرس إمم مصذذ

ىمًدذذمٍ مذذذن اًمسوذذذر اا ة ثذذي مثذذذ  ومتذذذوح ا ؾمذذوثدر )اًمتذذذي شم تذذذؼم سممشًسمذذٍ ّنًيذذذٍ عمذذذً 

ًً ضمً شمذذً مذذن اعمّذذ ا ذيذذدقمى سمتذذًري  اًم ذذ ٍ ر  اًمقذذديم(، شمْ ت ذذً رسمتذذًا أيمشذذر إي مذذ

صمذذم ا ؾمذذ  ، ومذذىا اًمديًنذذٍ ااثدوؾمذذ ٍ ىمذذد هت ذذَ سموذذل اًموىمذذَ اًمذذ ز  مذذن أضمذذل 

شمقذذذذوير نسّذذذذ ً، واًمت ْذذذذػم قمذذذذن م تقذذذذداُتً سمصذذذذ   دمذذذذًوزت أؾمذذذذًًم ٌ اًمت ْذذذذػم 

ًً مذذذن همذذذػم أا شمتاذذذوإ إمم ومةّذذذسٍ  ًً طِمْومويذذذ اعم شوًمذذذوضمي اًمْاذذذَ، وايمتّذذذَْ ـمًسم ذذذ

د سمق ذذذَ سممشًسمذذذٍ قمقة ذذذٍ دذذذًرمٍ قمذذذغم اًمقريقذذذٍ ا همريق ذذذٍ- ورهمذذذم أا اعم شوًموضم ذذذً ىمذذذ

ي اًمذذ ي طمذذًومىل قمذذغم اعم تقذذدات ااثدوؾمذذ ٍ وانتقذذل  ذذً مذذن ضم ذذل إمم ذاًمقًًمذذٌ اًمرئ ّذذ

ر، إٓ أا اعوذذام  ااثذذدوس اؾمذذتقًقموا قمذذغم مذذّر اًمقذذروا ذر إمم قمصذذذضم ذذل ومذذن قمصذذ

شمقذذوير ن ذذً  متامؾمذذذ مذذن اعمسذذً  م اًم  ث ذذٍ، قممذذل يذذدًا سم ذذد إمم ضمًنذذٌ اعم شوًموضم ذذً- 

دة قممةذذَ قمذذغم  ح  ومثذذ  مقةذذي اًمقذذروا اعم  ديذذٍ فم ذذرت مذذدارس وموريذذٍ مت ذذد 

وشموَذذذ ح اعمطذذذًملم اخلًوم ذذذٍ ظمةذذذف إرديذذذٍ اًمسطسًَذذذٍ ًمةم شوًموضم ذذذً ااثدوؾمذذذ ٍ- 
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ٌِت عوام  صمقًومًت همرب آؾم ً من سمًسمة لم وؾموريلم ومٍميلم-   و  ا مً ع يت 

شُم تذذؼَم اًمسذذؽمة اعممتذذدة سمذذلم اًمقذذرا اًمّذذًدس واًمقذذرا إوإ ىمْذذل اعمذذ  د سممشًسمذذٍ 

ر اًموذذذ   ًمةسوذذذر اًمسةّذذذسي واًمذذذديثي ااثذذذدي- وموذذذ إ  ذذذ ه اًمسذذذؽمة شمذذذم ذاًم صذذذ

إرؾمذذذً  اًمقواقمذذذد إؾمًؾمذذذ ٍ ًم دمذذذً لم اًمرئ ّذذذ لم ذم اًمسوذذذر اًمذذذديثي ااثذذذدي ومهذذذًن 

ادمذذًه مّذذتق مي اًمذذرأي )إورصمذذوذيم ( وادمذذًه ااراـمقذذٍ- ومذذن طم ذذُ اعمْذذدأ، ومذذىا 

 Vedaوم ذذذدا ي سمذذذلم آدمذذذً لم يذذذدور طمذذذوإ ؾمذذذةقٍ أؾمذذذسًر اًمذذذذ ذاخلذذذ ي اًمرئ ّذذذ

وي تؼم ذذً سممشًسمذذٍ  وم ذذداوىمداؾمذذت ً- ومْ ذذثام ي ذذكم آدمذذًه إوإ اعمّذذتق م مذذن ؿمذذها اًمذذذ 

ًً يذذ يَمر- وأؾمذذسًر اًمذذذ  اًمذذوطمي اعمثذذَنإ- ومذذىا آدمذذًه اًمشذذًه ٓ  سذذل  ذذً وٓ يقذذ م اذذً وزنذذ

، سم ذذذوة ً اعذذذًزم اًمذذذ ي ودذذذل إًم ثذذذً، شم ذذذود إمم مقةذذذي إًمذذذف إوإ ىمْذذذل وم ذذذدا

غم ظم دذذذٍ اعم تقذذذدات واًمققذذذوس اًمديث ذذذٍ ًمة امقمذذذًت اعمذذذ  د- و ذذذي اتذذذوي قمذذذ

أريذذٍ )= ااثدورسم ذذٍ( اًمتذذي اؾمذذتوـمثَ ؿمذذامإ ااثذذد مثذذ  مقةذذي إًمذذف اًمشذذًه ىمْذذل 

 ًً ًً قمذذغم ؿمذذْه اًمقذذًرة ااثديذذٍ ىمْذذل أا شمذذ وب هًمذذ اعمذذ  د، وومرَذذَ ؾمذذ قرُتً شمذذدرجي 

دة اعموروصمذذٍ ذم ظمطذذم  ً اًمّذذوًه- ًمقذذد اسمتذذدأ آدمذذًه اارـمقذذي سمذذروما أاذذٍ اعمت ذذد  

ًً  وموذذرة ا ًمذذهقمذذن أريذذلم، صمذذم انت ذذى سمذذه إمذذر إمم رومذذا  سماذذد ذاُتذذً، مقذذورًا مس ومذذ

ٓ  ًً (- وىمذذد ن ذذه قمذذن  ذذ ا اعمس ذذو  سم ذذد ذًمذذذ يمذذل مذذن atheisticذم اًمذذدين )=  إا ذذ

اًمذذذديًنتلم ادًيث ذذذٍ واًمْوذيذذذٍ، اًمةتذذذلم ٓ اسذذذ ا سمًٔاذذذٍ وٓ شمريذذذًا وم  ذذذً ؾمذذذوى 

ًم ذذًع اًمسذذًه، رهمذذم يموّنذذً أيمشذذر ىمذذوة وىمذذدرة مذذن روط  ذذ ا اذيمًئثذذًت ظمًَذذ ٍ ًم ذذ

ر، نً  ذذذ قمذذن قمذذد  إيامّنذذام سموضمذذود إًمذذه ظمذذًًم  أقمذذغم- ويْذذدو أا ضمذذ ور ذضمذذث  اًمْ ذذ
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ديذذذٍ موضمذذذودة ذم ؾمذذذ ً  إوموذذذًر اًمديث ذذذٍ اًمتقة ديذذذٍ   ذذذ ا آدمذذذًه اًمذذذراوما ًمةت دا

- ومسذذي  ذذ ه إنًؿمذذ د اًمقديمذذٍ نت ذذري إمم  موقمذذٍ مذذن أاذذٍ اًمتذذي وم ذذدإؾمذذسًر اًمذذذ 

م يمذذذل مث ذذذً سم ذذذً رة م  ثذذذٍ مذذذن فمذذذوا ر اًمقْ  ذذذٍ، وًموذذذن يمذذذل واطمذذذد مث ذذذً  يذذذتاوِت

ذذذذه إًم ذذذذه  اًمصذذذذةوات سمًًم ذذذذور واًمشثذذذذً  ية ذذذذٌ دور ا ًمذذذذه إقمذذذذغم قمثذذذذدمً شمتوضمِت

 -(1)واًمتّْ ح

سمًقمتْذذًره ؾمذذ د  وم ذذداورهمذذم أا ا ًمذذه إنذذدرا نذذًإ اعذذىل إوومذذر مذذن دذذةوات اًمذذذ 

ت مقذذًـمي شمّذذت لم سمقوشمذذه أاذذٍ ورئذذ    م  ذذم، إٓ أنثذذً ن ذذد ذم سم ذذا اًمصذذةوا

، وم ذذداوشمةقذذي فمذذ ًٓ مذذن اًم ذذذ طمتذذى قمذذغم وضمذذوده- يمذذام ن طمذذىل ذم سم ذذا أؾمذذسًر اًمذذذ 

، Rig-vedaوم ذذذذدا  وقمذذذذغم وضمذذذذه اخلصذذذذوص ذم إىمّذذذذً  إظمذذذذػمة مذذذذن اًمذذذذذ رج

ًً- و ذذو اًمذذ ي فم ذذر  إؿمذذًرات إمم إًمذذه همذذػم م ةذذو   ذذ   سمذذًًمووا واًموًئثذذًت مج  ذذ

ًً إؿمذذًرات سمقذذواه اخلًدذذٍ ىمْذذل أا يوضمذذد ت  وشمذذثس  سمغذذػم   ذذوا - يمذذام ن ذذد أيطذذ

 -(2)متسرىمٍ إمم ن ً  ظمسي ًمةووا هطي ًمه اًمول، سمام وم  م أاٍ أنسّ م

ورهمذذم أا ااثدوؾمذذ ٍ اًمو ؾمذذ ٍ ىمذذد شمقذذورت قمذذن آدمذذًه اعمّذذتق م، إٓ أّنذذً  

                                           
إؾمقورة واعم ثىن دراؾمًت ذم اعم شوًموضم ً ىمًرا مي مً ظمةصثً إًم ه من دراؾمتثً ًمةصةوات واًمؽماشم ل ذم صمقًومًت اًمنم  اًمقديم ذم يمتًسمثً (1)

 -207,210ص  ،1997، دار قم   اًمدين، دم  ، واًمديًنًت اعمنمىم ٍ

(2) C. A. James, “Atheism”, in Encyclopedia of Religion, McMillan, London, 1987, vol.1, 

p. 480.  

ًً اًمسصل اًمشًه من يمتًبن أًمْػم ؿموايتنر،  ، سمؽممجذٍ يوؾمذف ؿمذةٌ ومور ااثذدطموإ ومورة اًمث ً  اخلسي ًمةووا اًم ي هطي ًمه أاٍ، أن ر أيط

  -1994اًم ً ، دار ـم س، دم  ، 
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ًً مذذن أيذذٍ دوهمامئ ذذٍ شمت ةذذ  سمقْ  ذذٍ ا ًمذذه- وضمذذو ر اًمذذدين قمثذذد ً  شمْذذدي اذذررًا واَذذا

سم اذذٍ سم  ث ذذً أ  سمىًمذذه واطمذذد، سمذذل قمذذغم قمذذدد مذذن إوموذذًر اًمتذذي  ٓ يقذذو  قمذذغم آقمتقذذًد

ٓ يصذذّح ديذذن ااثذذدوس سمغػم ذذً، واًمتذذي دممذذي خمتةذذف اًمقوائذذف ااثدوؾمذذ ٍ قمذذغم 

ذذذد  ّا أرَذذذ ٍ واطمذذذدة م ذذذؽميمٍ- أوإ  ذذذ ه إوموذذذًر )أو اعم تقذذذدات(  ذذذو اًمَ ذذذْود ًمةت 

reincarnation ًوصمًن  ذذذذذً  ذذذذذو اًمذذذذذذ يمًرمذذذذذ ،karma -أي اًم مذذذذذل وضمذذذذذناؤه ،

روح شمثتقذذل مذذن ضمّذذم إمم ضمّذذم سمذذًعموت- واعًًمذذٍ ادديذذدة اًمتذذي شمصذذػم إًم  ذذً ومذذًًم

شمتوىمذذف قمذذغم ـمْ  ذذٍ أوم ًاذذً ذم إقمذذامر اًمّذذًسمقٍ اًمتذذي شمواًمذذَ قمذذؼم مذذًٍض ٓ شُم ذذَري 

ًً ذم مّذذذتقْل ٓ شُم ذذذَري ًمذذذه ّنًيذذذٍ- إا شمٍمذذذومًت اًمسذذذرد  ًمذذذه سمدايذذذٍ، وؾمذذذتتوامم أيطذذذ

د  مّذذتقْل طم ًشمذذه إظمذذرى سم ذذد وأوموذذًره ويمةامشمذذه ؾمذذتووا اذذً شمْ ذذًت أظم ىم ذذٍ اذذد 

دت طم ًشمذذه اعًًم ذذٍ سمذذام شمذذم مذذن أوم ذذًإ ذم اع ذذًة اًمّذذًسمقٍ- ومذذًًمروح  اعمذذامت، مذذشةام اذذدِت

- و ذذذ ه Samsara ؾممّذذذًراشمثتقذذذل مذذذن ضمّذذذم إمم آظمذذذر ذم دورة أزًم ذذذٍ شمذذذدقمى 

اًمذذدورة شمت ذذًوز ا نّذذًا ًمتقذذًإ قمذذًع اًم ذذوا ر اعمًديذذٍ سمهيممةذذه- ومذذًًمنمن قمْذذًرة قمذذن 

يمةذذام سمةغذذَ دورة مثت ً ذذً قمذذًدت إمم نققذذٍ اًمْدايذذٍ- ومذذي  قم ةذذٍ شمذذدور قمذذغم نسّذذ ً،

ًً إمم م ذذًه اًمّذذ رمديٍ اًمتذذي ن ذذه قمث ذذً، صمذذم ي ذذود إمم ذيمذذل دورة يسثذذى اًموذذوا راضم ذذ

 مويم ذذًاًموضمذذود مذذرة أظمذذرى، و وذذ ا إمم مذذً ّٓنًيذذٍ- ومذذي ذًمذذذ، ومذذىا آن تذذً  )= 

moksha مذذذن  ذذذ ه اًمذذذدورة روذذذن ًمةسذذذرد- و ذذذ ا آن تذذذً   ذذذو سمذذذورة اع ذذذًة )

اًمديث ذذذٍ قمثذذذد ااثذذذدو  واًمغًيذذذٍ اًمتذذذي يقمذذذح إًم  ذذذً مذذذن ورا  يمدطمذذذه اًمروطمذذذي- 

وًموذذذن اًمقوائذذذف ااثديذذذٍ  تةذذذف ذم يم س ذذذٍ اق ذذذ   ذذذ ا آن تذذذً  وذم اعًًمذذذٍ اًمتذذذي 
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 -(1)شمصػم إًم  ً اًمروح اًمتي اررت من دورة اًموٓدة واعموت

، أي ؾُمذذذثٍِت Sanatana Dharmaاخلًًمذذذد  د ًرمذذذًيذذدقمو ااثذذذود ديذذذث م سمًًمذذذذ 

ذذذثٍِت شم ثذذذي اًمقذذذًنوا إظم ىمذذذي اًمذذذ ي  وذذذم قم ىمذذذًت  ُّ اًموذذذوا إسمديذذذٍ- و ذذذ ه اًم

تذذه- وسمذذًعم ثى اًمشذذًه ذاًمْ ذذ ًً اًمقذذًنوا اًمشًسمذذَ اًمذذ ي  وذذم اًموذذوا سمرمِت ر، يمذذام شم ثذذي أيطذذ

، شمتقذذذًسم  ؾُمذذذثٍِت اًموذذذوا مذذذي مذذذً نس مذذذه اًم ذذذو  مذذذن مصذذذقةح اًمقذذذًنوا د ًرمذذذًًمةذذذذ 

قذذًنوا سمًًمثّذذٍْ ًمةسوذذر ااثذذدي اًمقْ  ذذي، وًموذذن مذذي ومذذًر  أؾمذذً ، و ذذو أا  ذذ ا اًم

رمديٍ ذٓ يقذذو  سم اشمذذه، وإنذذام يّذذتثد إمم مّذذتوى أقممذذ  ًمةوضمذذود،  ذذو إرَذذ ٍ اًمّذذ

، ويذذذدقمى سمذذذرمهن  ن اًمقذذذًع اًموذذذكم همذذذػم اعم ذذذوِت  Brahmanًموذذذل قمذذذرض متغذذذػم 

ًمةوضمذذود، اًمذذ ي يصذذدر قمثذذه اًموذذوا سموذذل م ذذً ره يمذذام شمصذذدر قمثذذه مج ذذي اًمثسذذوس 

ًً- اًمتذذي شمقذذ م ذم إضمّذذً  اع ذذٍ مذذن يمذذ دة مذذن يمذذل نذذوع أيطذذ ل نذذوع، وذم أاذذٍ اعمت ذذد 

- و ذذذي، قمذذذغم شمًْيث ذذذً atman أهذذذًاشمذذذدقمى  ذذذ ه اًمثسذذذوس اعموزقمذذذٍ سمذذذلم اخل ئذذذ  

اًم ذذً ري، ًم ّذذَ ذم طمق قذذٍ إمذذر ؾمذذوى نسذذ  واطمذذدة  ذذي نسذذ  سمذذرمهن اعمقةذذ - 

يةتاذذذ  سمذذذًًمثس  اًموة ذذذٍ  ذذذ ه  ؾممّذذذًراوممذذذن أومةذذذح ذم آن تذذذً  مذذذن دورة اًمذذذذ 

- ويذذهيت آن تذذً  قمذذن ـمريذذ  اًمتذذنا  اًمقذذًنوا إظم ىمذذي مذذن ضم ذذٍ، ويذذ وب وم  ذذً

ي  ذواًموذذدح ذم ؾمذذْ ل م رومذذٍ اعق قذذٍ مذذن ضم ذذٍ أظمذذرى- إا اد ذذل واًم مذذل اًمّذذ

يقذذذذوداا إمم طمةذذذذوإ دذذذذًطمْ ام ذم أرذإ أضمّذذذذً  اعموةوىمذذذذًت اع ذذذذٍ، أمذذذذً اعم رومذذذذٍ 

واًم مذذذل اًمصذذذًًمح وم قذذذوداا دذذذًطمْ ام ُدذذذُ دًا ذم ؾمذذذةِتم مراشمذذذٌ اًموًئثذذذًت طمتذذذى 

                                           
(1) P. C. Zaehner, Hinduism, Oxford, 1984, pp. 1-13. 
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عةذذوإ ذم إؿمذذوًإ ا ا ذذٍ- همذذػم أا طمةذذوإ اًمذذروح ذم يمذذًئن إاذذي ٓ ي ثذذي ّنًيذذٍ ا

ر ذم إؾمذذذًر  ذذذ ا اًم ذذذًع اعمذذذًدي، ذاعمقذذذًي، ٕا اًموًئثذذذًت ا ا ذذذٍ واىم ذذذٍ مشذذذل اًمْ ذذذ

ًً ذم دورة اًمذذذوٓدة واعمذذذوت، وقمة  ذذذً أا شموذذذدح ذم ؾمذذذْ ل اخلذذذ ص  وحمْوؾمذذذٍ أيطذذذ

 -(1)وآن تً 

 ؾمًؾم ٍ ذم اعم تقد ااثدو  و ين و  ا شمتاصل ًمديثً ؾمتٍ مسً  م أ

اًمذذذ ي شمذذذتقمِت  وم ذذذه أرواح ن اًمذذذدورة اًمّذذذْْ ٍ اًموذذذؼمى، واًم ذذذًع ؾممّذذذًرا- 1

 -اًموًئثًت

 -ن اًم مل، وشمْ ًشمه إظم ىم ٍيمًرمً- 2

ثٍ اًموون ٍد ًرمً- 3 ّا  -ن اًم

 -ن آن تً  من دورة اًمّْْ ٍمويم ً- 4

ل ن اعمقةذذذذ ، اًم متغذذذذػم  اًمٌذذذذمديسمذذذذرمهن- 5 اًمقذذذذًع اًموذذذذكم  اًمذذذذ ي ي ذذذذو 

 -ًمةوضمود

ًً- أهًا- 6 ئٍ ذم اًموًئثًت، واًمثس  اًموة  ٍ ذم آا م   ن اًمثس  اعمت ن 

ومًدامذذذَ إرواح واىم ذذذٍ ذم إؾمذذذًر اعمذذذًدة ودورة اًمذذذوٓدة واعمذذذوت، ومىّنذذذً ٓ 

                                           
(1) Ibid., pp. 1-19.  
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ي قمذذغم إًمو ذذٍ اعمقةقذذٍ سمذذرمهن إٓ مذذن ظمذذ إ ىمثذذًع شم  ذذر سمذذه ذم  ذذ ا  شمّذذتق ي اًمت ذذرا

ًً أظمذذرى- أمذذً اًم ذذًع، و ذذو ىمثذذًع ا ًمذذه ا ًً، ووم  ذذثو أطم ًنذذ ٕقمذذغم اعمذذدقمو ؿمذذ سً أطم ًنذذ

قمثذذدمً شمسةذذح اًمذذروح ذم آن تذذً ، ومذذىا اًمذذو م اًموْذذػم يذذث كم وشمْذذدو م ذذً ر اًموذذوا 

ذذذدت ذم اعمقةذذذ  اًم  ذذذ م- يمذذذام ي  ذذذر ا ًمذذذه إقمذذذغم  ئذذذٍ وىمذذذد شموطمِت قمذذذٍ واعمت ن  اعمتثو 

 طمق قتذذهن ، قمذذغمؾممّذذًرااعم ذذوِت ، اًمذذ ي قمرومتذذه اًمثسذذوس ظمذذ إ دوراُتذذً ذم اًمذذذ 

 -(1)سمرمهن

ًً يمْذذػمًا قمذذغم   ذذ ه اًمصذذ ًهمٍ اِعْومويذذٍ ًمةم تقذذدات ااثدوؾمذذ ٍ شمقذذد  ًمثذذً قمونذذ

ر  اًمقذذديم سم ذذول ظمذذًص- ذوم ذذم اعم تقذذد اًمذذوصمثي سم ذذول قمذذً ، ووصمث ذذٍ صمقًومذذًت اًم ذذ

ًً ًمإلًمذذه اًمواطمذذد اًم ذذموزم- و ذذ ا ا ًمذذه اًمواطمذذد  دة ًم ّذذَ إٓ وضمو ذذ ومًٔاذذٍ اعمت ذذد 

أقممذذذ  سمسوذذذرة إًمو ذذٍ اعمقةقذذذٍ، اًمتذذذي ٓ شمتمشِتذذذل ذم ًمذذ   إٓ شم ْذذذػمًا قمذذذن إطمّذذًس 

مثً ذيمذذًئن إاذذي مذذن أي نذذوع-  ذذ ا مذذً ىمًًمتذذه ًمثذذً نصذذوص اًم ذذ ر  اًمقذذديم اًمتذذي ىمذذدِت

ًً قمث ً أقم ه-   نموذضم

    

  

                                           
(1) Ibid., pp. 1-19.  
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 :خامتة

ر ذم أقمذذذام  اًمذذذثس  ا نّذذذًن ٍ،  إّا إدذذذل ذم اًمذذذدين  ذذذو إطمّذذذًس مت ذذذ  

ومت صذذل سمذذه أقممذذ  اشمصذذًإ إطمّذذًس سماطذذور ومذذًئ  خمتةذذف قمثذذً وقمذذن مذذً  ذذ   سمثذذً، 

ات ومذذن  ، سمذذه شمقذذو  اعمتغذذػم  ، صمًسمذذَ ٓ يتغذذػمِت ذم اًموىمذذَ ذاشمذذه، طمطذذور شمذذً  يمًمذذل ويمذذكم 

ذذر، شمث ذذه  ذذل واًمتسوا ٓت- وقمثذذدمً ُنوِطذذي  ذذ ا ا طمّذذًس ًمةتهما صمًْشمذذه شمث ذذه اعمتاذذو 

ذذذ  سم ثثذذً وسمذذلم ذًمذذذ اعطذذور اًمقذذذد   ذم اًمذذ  ن وموذذرة ا ًمذذه اًمواطمذذد اًمتذذي شمتوؾمِت

 ي اًمت ْذذذػم قمذذذن مواضم تثذذذً اًمداظمة ذذذٍ م ذذذه إٓ سمتوؾمذذذ   اًمصذذذور اًمذذذ ي ٓ نّذذذتق

واًمرمذذوز-  ذذ ه اًمصذذور واًمرمذذوز شم ثذذين اعم شوًموضم ذذً- ومذذي اعم شوًموضم ذذً شم  ذذر أاذذٍ 

إظمذذذرى إمم اًموضمذذذود سمًقمتًْر ذذذً يمًئثذذذًت روطمًن ذذذٍ شمث ذذذه قمذذذن اًمواطمذذذد، وًموث ذذذً 

 طذذذي ًمقذذذًنوا اًمصذذذػمورة اًمذذذ ي يٌذذذي قمذذذغم مذذذً ؾمذذذوى اهلل- و ذذذ ه اًموًئثذذذًت 

 ذذذؽمك مذذذي ا نّذذذًا سمووّنذذذً خمةوىمذذذٍ ذم أوىمذذذًت م  ثذذذٍ مذذذن دذذذػمورة اًمتذذذًري  شم

اعمقذذذدس، وًموث ذذذً شمتم ِتذذذن قمثذذذه سمقذذذدراُتً همذذذػم اعماذذذدودة ذم  ذذذًإ اظمتصًدذذذًُتً 

ودذذ طم ًُتً، قمذذغم قموذذ  اًمواطمذذد اًمذذ ي أن ذذٌ نسّذذه مذذن اًم ذذد ، أي مثذذ  إزإ، 

  اًمذذذنمن- دامذذذً اعًًمذذذٍ اًمتذذذي شمّذذذْ  انقذذذ  ٕا اًم دم ذذذٍ وإزًم ذذذٍ متقًسمقذذذًا مذذذً

وسمت ْذذػم آظمذذر، ومذذىا ا ًمذذه اًمواطمذذد  ذذو ىمثذذًع يْذذدو سمذذه اعمقةذذ  ذم اًمذذنمن وذم اًمتذذًري - 

وًموذذذذن اًمذذذذنمن واًمتذذذذًري  يهشم ذذذذًا إمم ّنذذذذًيت ام اعماتومذذذذٍ ذم يمذذذذل اًمذذذذث م اًمديث ذذذذٍ 

واعم شوًموضم ذذذٍ- وقمثذذذدمً يذذذهيت اًمذذذنمن واًمتذذذًري  إمم ّنذذذًيت ام يّذذذق  اًمقثذذذًع ويْذذذدو 

ًً مذذن أو ذذً  اًمصذذػمورة، قمثذذدمً  ا ًمذذه اًمواطمذذد نسّذذه سمذذ  رورة أو وفم سذذٍ، وومهذذ

 شمووإ اع وات وإيمواا إمم اعمقة  اًم   م اًم ي ن هت قمثه- 
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- "اعم  ذذوإ"يذذدقمو اًم ذذ   إيمذذؼم حمذذي اًمذذدين سمذذن قمذذريب  ذذ ا اًمقثذذًع سمً ًمذذه 

ّنذذً ٕنسّذذثً قمذذن إًمو ذذٍ- وسمذذام أا  و ذذو ي ثذذي  ذذ ا اًمت ْذذػم شمةذذذ اًمصذذورة اًمتذذي نوو 

ًً سم ثثذذذً وسمذذذلم اعمقةذذذ ، ومىّنذذذً ٓ  تةذذذف يمشذذذػمًا قمذذذن  ذذذ ه اًمصذذذورة ًم ّذذذَ إٓ  وؾمذذذ ق

مذذن نذذوع وموذذري- و ذذ ه سم ذذا أىمذذواإ اًم ذذ  ، أىمتّْذذ ً مذذن  "وصمذذن"اًمذذوصمن- إّنذذً 

وسمًدمةذذذٍ وم سمذذذّد ًموذذذل ؿمذذذو  مذذذن "ن اًمستوطمذذذًت اعمو ذذذٍ ومذذذن ومصذذذوص اعوذذذم

ذه يرضمذي  ذً إًم ذه ويقةْذه وم  ذً، ومذىا دمذغمِت ًمذه اعذ ا وم  ذً أىمذرِت سمذه، وإذ ا دمذغمِت قمق دة ذم رسم 

ًً إٓ سمذذام ضم ذذل ذم نسّذذه- ومً ًمذذه ذم …ًمذذه ذم همػم ذذً أنوذذره ] [ ومذذ  ي تِقذذد ُم تِقذذد إاذذ

 ومصذذذوص اعوذذذم) "اعم تقذذذدات سمًدَْ ذذذل، ومذذذام رأوا إٓ نسوؾمذذذ م ومذذذً ضم ةذذذوا وم  ذذذً-

ًًن 10.13 ومذذذذ  ي ذذذذ د اًمقةذذذذٌ وٓ اًم ذذذذلم أسمذذذذدًا إٓ دذذذذورة م تقذذذذده ذم "( وأيطذذذ

ًًن 12.7 اعوذذذذم ومصذذذذوص) "اعذذذذ - ًً "( وأيطذذذذ  "ومةذذذذ   صممذذذذٍ إٓ قمًسمذذذذد وصمثذذذذ

 (- 4.186 اًمستوطمًت)

ْرك ذمذذذن ظمذذذ إ  ذذذ ا اعمث ذذذور، شمذذذ وب اعذذذدود اًمسًدذذذةٍ سمذذذلم م تقذذذد اًمِ ذذذ

وم تقذذد اًمتوطم ذذد، وشمثماذذي اًمسوادذذل سمذذلم م تقذذد اًمتوطم ذذد  ذذ ا وم تقذذد اًمتوطم ذذد 

دًا، ًمذذ   إٓ دذذورة ذ ث ذذٍ شمقذذف سم ثثذذً وسمذذلم  ذاك- ٕا أي إًمذذه، واطمذذدًا يمذذًا أ  مت ذذد 

رمدي اعذذّ ، اًمشًسمذذَ اًمذذ ي يّذذثد يمذذل متغذذػم  ذظمذذر ًمةوضمذذودن اًموضمذذه اًمّذذاًموضمذذه أ

وي ق ذذذه دذذذورشمه- ودذذذورة يمذذذل موضمذذذود  ذذذي دذذذورة ومه ذذذٍ زائةذذذٍ مذذذً شمةْذذذُ أا 

شمثقسذذذذئ ذم اًمةا ذذذذٍ اًمتات ذذذذٍ اًمتذذذذي ن ذذذذهت قمث ذذذذً- إا اًموضمذذذذود سموضم  ذذذذه، اًمثّذذذذْي 

ِ  اًمغمذذر اًم  ذذ م- ذم اًمّذذقح شمث ذذه إمذذواج وشمثقسذذئ ذم طم ريمذذٍ واعمقةذذ ، أؿمذذْه سمُةذذ
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دائْذذٍ- ًموذذل موضمذذٍ ؿمذذول وىمذذوا  و  فذذٍ ومه ذذٍ شمذذوطمي سمًًمو ذذًا اعمّذذتقل إذا ن رنذذً 

 ًً إًم  ذذذً ذم دذذذورة وموشموهمراوم ذذذٍ ؾمذذذًيمثٍ، ًموث ذذذً ًم ّذذذَ ذم طمق قذذذٍ إمذذذر إٓ دمما ذذذ

نذذذًت مذذذً شمةْذذذُ أا شمثاذذذّل وشمذذذووإ إمم اًمذذذنواإ- أمذذذً ذم أقمذذذام   قمذذذًسمرًا عم موقمذذذٍ موو 

ات اًمَغْمذذر اًم  ذذ م، ومذذ  يوضمذذد إٓ اًمّذذووا واًمش ْذذًت اًمذذ ي شمقذذو  سمذذه يمذذل اًمتغذذػما

 اًمومه ٍ قمثد اًمّقح- 

د مذذدظمل ضمديذذد ًمس ذذم مذذً  إّا مذذً ـمرطمتذذه مذذن ظمذذ إ  ذذ ه اًمدراؾمذذٍ-  ذذو  ذذرِت

ًً، ووصمث ذذٍ اعم ذذ "اًموصمث ذذٍ"يذذدقمى سمذذذ  ًً- وسمذذام أا ن ريتذذي ذقممومذذ ر  اًمقذذديم ظمصودذذ

 ثذذذً ىمًئمذذذٍ قمذذذغم اؾمذذذتقرا  وىمذذذًئي مةموؾمذذذٍ وشمسّذذذػم ً، ٓ قمذذذغم شمذذذهم ت ومةّذذذس ٍ 

د ة، ومىّنذذذً ن ريذذذٍ قمةم ذذذٍ ظمًَذذذ ٍ ًمةثقذذذد وشمّذذذةِم نسّذذذ ً ًمإلصمْذذذًت أو ًمةثسذذذي-  ذذذرِت

ويمذذكم  أمذذل ذم أا دمذذد  ذذ ه إوموذذًر مذذن ي مذذل قمذذغم شمقوير ذذً مذذن ظمذذ إ نقذذد قمةمذذي 

 -(1)سمثًّ ، ٕا اًموىمَ ٓ يت ح زم أا أؾمػم  ً أسم د من ذًمذ - إنت ى 

  

                                           
  ، ط ن دار  قم   2001، اًمقْ ٍ اًمشًن ٍ ن  189) إؾمقورة واعم ثى ، دراؾمًت ذم اعم شوًموضم ً واًمديًنًت اًمنمىم ٍ (  ص ,( اًمّّواح 1)

 - دم   –يً اًمدين ، ًمةثنم واًمتوزيي ، ؾمور
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 اخلامتة: 

 مشتكبل الديً [ -] تعدد األدياٌ 

عمّتوةصذذذٍ ذم وضمذذذه يمذذذل اًمسرَذذذ ًت اًمتذذذي أننًمذذذَ اًمذذذدين مذذذن إّا اًمثت  ذذذٍ ا

اًمّذذذام  إمم إرض ، مذذذن قمذذذًع اًمغ ذذذٌ إمم قمذذذًع اًم ذذذ ًدة ،  ذذذي أّا اًمذذذدين وا يذذذاما 

مث ذذً  "أدذذًًمٍ اًمذذدين وومقريذذٍ ا يذذاما"ري اًمتوذذوين واعمث ذذه  ذذي إذان ذإاذذي ٓ سم ذذ

، ومذذذذشّم سمذذذدأنً يمًدقمذذذذً  وإًم  ذذذذً إنت  ثذذذً يمثت  ذذذذٍ، ًمذذذذ    ذذذ ا يمذذذذل ت  ذم اخلًهذذذذٍ 

 موَوقمًا ضمديراا سمًًم يمرن

 ذ اًمرسموسم وا وؾمواإ يمشرة إديًا ن1

قمذذذغم اعمةاذذذد واًمذذذ  أدري واعم ذذذوذ واًمرسمذذذويب ،  "اًم ديثذذذي"يقذذذي ودذذذف 

ًً ًمةت ذذو ذ ذم إموًن ذذٍ ا نّذذًا سم مذذره اعماذذدود   ذذ ا إظمذذػم  ذذو إىمذذرب مث   ذذ

قمٍ مذذذن اؾمذذذت  ًب دراؾمذذذٍ إديذذذًا طمذذذوإ اًم ذذذًع اًمًًْمغذذذٍ طمّذذذٌ إطمصذذذًئ ٍ اعموؾمذذذو

آٓي ديذذذن !  ذذذ ا أيمذذذؼم قمذذذدد  رةذاعمّذذذ ا ٍ اًم ًعم ذذذٍ )سمًريذذذَ ( مذذذً يقذذذرب اًم  ذذذ

ًً ويثسذذي  ثذذً ٓ نوذذرره ، مشذذل ن أّا اًم ذذ اب مر ذذوا سمىىمًمذذٍ وضمدشُمذذه ، مذذً ىمةثذذًه ؾمذذًًمس

اع ذذذٍ ، ًموذذذن نطذذذ ف ذم ظمصذذذوص ا ضمًسمذذذٍ قمذذذن  ذذذ ه ا ؿمذذذوًًم ٍ أرسم ذذذٍ نقذذذًط 

 شمتثًؾمٌ ووَي اخلًهٍ ن

 أوًٓ ن م ةومًت واطمصً ات ن

طمّذذٌ أـمةذذ  اعمّذذ ا ٍ اًم ًعم ذذٍ )أوي ضمةوسمذذًإ يمريّذذت ًن تي(، إّا ىمًئمذذٍ  ذذذ

رة إومم ذم اًم ذذذذًعن شمطذذذذم إديذذذذًا اًمقْ   ذذذذٍ، وإديذذذذًا ذشمرشم ذذذذٌ إديذذذذًا اًم  ذذذذ
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 اعديشٍ واًمروطمًن لم!

مذذذن اعمذذذًجل وٓزاًمذذذَ طم ذذذٍ  ضمذذذً تذذذذ أديذذذًا اعذذذًر ، اعم ذذذً ة واًمتذذذي 

ٕديذذذذًا اًمتذذذذي شمتذذذذوومر قمث ذذذذً ( قمذذذذدد ا4200، وينيذذذذد قمة ذذذذه ىمةذذذذ ً   )ديذذذذن 4000

ًً ىموم ذذذًت وأضمثذذذًس وأقمذذذرا  وأمذذذًيمن  م ةومذذذًت وسم ًنذذذًت ضم ذذذدة ، شمطذذذم ـمْ ذذذ

 شموزيي اعمومثلم داظمل اًمدين اًمواطمدن ؾمود ، قمرب ، و و ا -

 150ذذذ قمذذدد إديذذًا اًمرئ ّذذٍ ذم اًم ذذًع )اًمتذذي ٓ يقذذل قمذذدد اعمذذومثلم  ذذً قمذذن 

ديًنذذٍ رئ ّذذذٍ ،  22قمذذذن % مذذذن ؾمذذوًا اًم ذذذًع ، قمْذذًرة 98أًمذذف ( اًمتذذي هشذذذل ديًنذذٍ 

اعمقصذذود  ثذذً أّّنذذً ؿمذذمةَ ن اًم ةامن ذذٍ ، واًم ديث ذذٍ ، واًمذذ  أدريذذٍ واعمةاذذدين ! وأّمذذً 

ًً مث م ن مجًقمٍ طمقو  اع واا! 12إديًا اًمصغرى ومتاتوي   ديث

ذذذذ  ثذذذًك قمذذذدة مواىمذذذي وموؾمّذذذًت شم ثذذذى سممتًسم ذذذٍ وإطمصذذذً  إديذذذًا ، ي ذذذد 

 ث ذذذذً ، يطذذذذّم مريمذذذذنًا  طمصذذذذً  ( إيمذذذذؼم مذذذذن سم adherents –موىمذذذذي ن )أشمْذذذذًع 

ي يذذذديره مذذذؼممِ ذإديذذذًا ذم اًم ذذذًع ويقذذذد  سم ًنذذذًت قمث ذذذً ، و ذذذو موىمذذذي ؿموصذذذ

 !طمًؾموب من وٓيٍ شموًّس إمريو ٍ ن سمريّتوا  ونؽم

ٓ وواعق قذذٍ  ذذي ٓ وضمذذود ًمذذ ًمذ اًم ذذدد مذذن إديذذًا إٓ يمذذرىمم موتذذوب ، 

ذاك اًم ذذدد يموذذن ّٕي أطمذذد أا يقذذو  سم ذذول واىم ذذي سم ذذرض أؾمذذام  أديذذًا نصذذف 

أو طمتذذى أىمذذل ، إذا أظمذذ  سمت ريذذف واطمذذد وحمذذدد ًمةذذدين ، سمذذل  ةرذوٓ رسم ذذه وٓ قم ذذ

ًً ، ًموذذن سم ذذذطمتذذى ًمذذو اقمتمذذد اًم  ذذ ًمسذذىل  قمذذد  اؾمذذت امإرط واطمذذد ومقذذ  ، ذرين شم ريسذذ

ّر قمذذغم اعمًًْمغذذٍ ذم اًم ذذدد و ي تذذ ر قمذذن إطمطذذًر ً ذيمذذل ت  ! ومذذن يصذذ ذم "اًمذذدين"

ىم ذذً   ذذونؽم سمًعم مذذٍ يتاذذدى قم ذذنه  سمذذدقموى قم ذذن اًمق ذذً  سممسذذرده قمذذغم ذًمذذذ ، ومذذىاّ 
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 اعمسؽمض - !

ًًن ؾمذذثؽمك م طم ذذٍ م مذذٍ و ذذي أّا اًم  وديذذٍ واعمّذذ ا ٍ وا ؾمذذ   شم ذذود  صمًن ذذ

ا سمرا  مذذي( مذذن ضم تذذه يموذذن دراؾمذذت ً  ر سمذذذ )اًمذذدينذٕدذذل م ذذؽمك واطمذذد هتصذذ

ًموذذن ٓ نذذؽمك دذذسٍ )اًمّذذامويٍ أو ا ا ذذٍ( وم  ذذً وذم ؾمذذويٍ وشم ذذري اًمسذذوار  سم ث ذذً ، 

 –، إذ قمذذذغم أؾمًؾمذذذ ً يث ذذذه شمقّذذذ م صمثذذذًئي دم ذذذي إديذذذًا ن ؾمذذذامويٍ إا ذذذٍ  همػم ذذذً

ريٍ ، ومذذ ام هذذ  إظمذذػمة ، نويمذذد  ثذذً قمذذغم أنثذذً نتاذذدث قمذذن وضمود ذذً ذأرَذذ ٍ سم ذذ

 اًمتذذذهرهي اًمتذذذي يذذذومن  ذذذً أشمًْقم ذذذً اًم ذذذو  ، ٓ مذذذن ضم ذذذٍ اًمواىمذذذي ، ًمذذذف  يتذذذو م

إديذذًا ، اذذً  راتذيموثذذذ أا شمطذذي  ثذذً قم ذذاًمتثذذًىما مذذي مذذً ؾمذذةف سم ًنذذه قمث ذذً ، 

شةذذذٍ ومقذذذ  ن مفذذذًت اعم يذذذلم مذذذن إشمْذذذًع رذذذً شم ذذذػم ًمذذذه شمةذذذذ ا طمصذذذً ات  ثذذذً أم

 "وإًمذذذ  ، شمةذذذذ إديذذذًا اعم ذذذؼم قمث ذذذً  اًموونسوؿم وؾمذذذ ٍ، ااثدوؾمذذذ ٍ ، اًمّذذذ و ٍ 

سم طذذذ ً ٓ يتثذذذًوإ اًمغ ذذذٌ أو ٓ يذذذومن سمذذذه ، وسم طذذذ ً ٓ  "إرَذذذ ٍ أو اًموَذذذ  ٍ 

 شم تقد سمًع ًة إظمرى -  يومن سمًهلل أو ٓ يٍّمح سم ًمذ وأظمرى ٓ

وقمذذودة اًمذذذروح سم ذذد مذذوت ادّذذذد إمم مج ذذي إديذذًا اًمتذذي شم تقذذذد سمًًمتثًؾمذذ  

وم ذذي ٓ شمذذومن سمًع ذذًة إظمذذرى  اع ذذًة مذذن ضمديذذد ذم ضمّذذد طم ذذواا أو إنّذذًا آظمذذر

سمذذذذًهلل وٓ شمثذذذذًدي اًمتذذذذي ٓ شمذذذذومن  ، و سمًًمِذذذذورة ، مشذذذذل ن اًمّذذذذ و ٍ وااثدوؾمذذذذ ٍ

وطمتذذى شمةذذذ اًمتذذي ٓ شمٍّمذذح سمىيامّنذذً وؾمذذ ٍ سموضمذذود طم ذذًة سم ذذد اعمذذوت يمًًموونسوؿم 

سمذذذًهلل مشذذذل اًمْوذيذذذٍ و وذذذ ا مج ذذذي إديذذذًا اًمتذذذي ٓ شمذذذدقمي اطمتوذذذًر اعذذذ  واٍمذذذ 

 اخل ص إظمروي  ً  وشم د سمًعًّب قمغم خمًًمست ً -

ًً قمذذن اًمْاذذُ قمث ذذً ، ٓ  أىمذذوإ ن يمذذل شمةذذذ اعمذذ ا ٌ وإديذذًا شم س ذذذ ؾمذذةس
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ًً مذذن اعمصذذًدرة ًً  ًمةاوذذم سمْق ّنذذً ًم وذذوا مذذن رسمذذ ، سمذذل  ذذي ٓ شمذذدقمي ًمثسّذذ ً ؿمذذ ف

و ذذذو جيّرنذذذً مذذذً يةذذذن  طمّذذذمه ،  ذذذ ا شمودذذذ ف يّذذذتْقن ضمذذذن  مق ذذذًس اًمقْذذذوإ 

 -ًمةاديُ قمن شمرؾم م ووَي اعم  ًر ىمْل اًمْاُ 

ًً ن   ط اًمدين موَوع اًمدراؾمٍ ن  صمًًمش

ذم ؾمذذذ ً  شمذذذ ًم ل اًمصذذذ وسمٍ اعمسؽمَذذذٍ ذم اديذذذد اًمذذذدين ه  ذذذدًا  قمتثًىمذذذه  ، ٓ 

قمذذغم رورة وَذذي م  ذذًر مّذذْ   ذذدي اًمتم  ذذن ذم طمذذًإ أفمذذّن ؾمذذػموما أّي قمًىمذذل 

ًً مذذن ع يوذذن ًمذذه  ذذدي ومذذىّا يمذذل  شم ذذدد اخل ذذًرات ويمذذًا اعمقةذذوب واطمذذدًا ،  وىمق ذذ

اًمرضمذذل اعمّذذْقٍ اًمذذ ز  شموومر ذذً  وط  ي ذذْهاًمقذذر  شمسذذي سمذذًعمقةوب ، ذاك اعم  ذذًر 

ًً مذذذذن ذم  يوذذذذٍ طم ًشمذذذذه اعمّذذذذتقْة ٍ  ، يمذذذذًىمؽماح يموذذذذن أا يوذذذذوا اعم  ذذذذًر منجيذذذذ

 ٍمين أشم لم ناًم ث

رط أوزم ذم اًمذذذدين ىم ذذذد اًمدراؾمذذذٍ واًمْاذذذُ ، جيذذذٌ أا يثقذذذوي قمذذذغم ذذذذذ يم ذذذ1

ًً  ذذ ا يتقةذذٌ  ًً َذذمث دقمذذوى إناصذذًر ـمريذذ  اادايذذٍ واًمث ذذًة إظمذذروي سمذذه ، ـمْ ذذ

ا يذذاما سمًع ذذًة إظمذذرى ، وإٓ ومذذام ؿمذذهه ذ وأنذذً أسماذذُ قمذذن اًمّذذ ًدة إظمرويذذٍ ذ 

ًً ؟! وآيمتسذذً  سمًٓدقمذذً  سمهديذذًٍا ٓ شمذذومن  ذذً أو ٓ شمطذذمث ً أو ٓ  شمقذذوإ قمث ذذً ؿمذذ ف

ٓ ًمقْوًمذذه ، ومقْوًمذذه ر ذذن اًمؼم ذذًا ، سمذذل  ظمذذراج مذذً ٓ يةذذن  سماشذذه ادذذً  ،  ذذ ا ٓ 

 ًً ي ثذذي دمريذذد ا دقمذذً  قمذذن أّي أصمذذر ، وممذذشً  ن ع شموذذن ًمت ذذرب ظمذذًرج امريوذذً دذذًْطم

 ( وقمذذغم 1910مج ذذي اًم وصذذ ًت اًمّ ًؾمذذ ٍ اًموْذذػمة ًمذذوٓ أّا مذذًرك شمذذوين )شمذذوذمن

أ ذذرب ًمقذذد ايمت ذذسوا  "يمتذذٌ وم ذذه ن ن أرؾمذذل ًموذذل واطمذذد مذذث م ًمذذ ً  إدقمذذً ًا نقذذل مذذً 

ًً ن اعمشْذذَ  "أمرنذذً  ًً ع فرسمذذوا ! ، ومثقق ذذ ًً خمتةسذذ ًمذذو ؾمذذوَ شمذذوين أو يمتذذٌ اذذم ؿمذذ ف
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ومذذذن إدقمذذذى اًم ةذذذم ومطذذذً  قمّمذذذن قمةذذذم ، ُيقذذذّدٌ  قمذذذغم اًمثذذذًذم أو مذذذن ٓ ي ةذذذم ، قمذذذغم 

 إىمل ًم درس إدقمًؤه وشمْاُ طم ته -

ًً وٓ مذذذي اًم قذذذل وا اًمذذذدين م قذذذوًٓ همذذذػم متثذذذًىما ا يوذذذذذذذ أ2 ، ٓ داظمة ذذذ

ًمّذذذثً  ثذذذً نطذذذي م  ذذذًرًا يشْذذذَ سمقذذذ ا ديذذذن وطمقًن ذذذٍ آظمذذذر ، وإا يمذذذًا  نويمذذذد نو

وإّنذذام مذذً نريذذد  ثاذذو ، ًموذذن ًمذذ    ذذ ا  ذذو اعمقصذذود إؾمذذًس ، اًمواىمذذي قمذذغم  ذذ ا اًم

 ًً ي تصذذذًدمٍ مذذذإذا يمًنذذذَ م ديث ذذذٍاًم ق ذذذدة اًم يذذذروماىموًمذذذه ن ًمذذذذ أا شمتْثذذذى مث  ذذذ

 ذذذً قمرومذذذوه ،  قمقذذذوًٓ  اًمذذذ ي أقمقذذذى قمْذذذًدهوأؾمًؾمذذذه يتوذذذه قمذذذغم أّا اهلل ًم قذذذل ، ا

ًً اذذً ثذذنإ اذذميُ يّذذتا ل أا  ًً خمًًمسذذ ٓ يقصذذد مذذن  ذذ ا اًمطذذًسم  أا يشْذذَ اًم قذذل ،  ديثذذ

مسذذردات اًمذذدين سمذذل قمذذد  اعمثًىمطذذٍ واًمتطذذًد يماذذد أدنذذى ، ومذذرسمام دمذذد ذم اًمذذدين مذذً 

 ًًمِذذورة ٓ يتصذذًد  اًم قذذل مذذييقذذف قمثذذده اًم قذذل همذذػم مشْذذَ وٓ نذذًذم ، ًموذذن سم

أدذذوإ اعم ذذًري اًمديث ذذٍ سما ذذُ يوذذوا ًمةذذدين طموذذٌم يدوم ذذه اًم قذذل ويثًىمطذذه ، ظمذذ  

اًمتهره ذذٍ اديذذدًا  اًمتشة ذذُ ذم اعمّذذ ا ٍ  ، أو اًمت ّذذ م قمق ذذدةيمذذل ديذذن يثقذذوي قمذذغم 

قمذذذغم اعمثًىمطذذذٍ مذذذي طموذذذم اًم قذذذل يممشذذذًإ قمذذذغم اًمتثذذذًىما اًمذذذداظمكم ، وؾمذذذًسمقه مشذذذًإ 

مذذذي  ن قمذذذد  اًمت ذذذًرضوًمذذذذ أا شمطذذذ فاطمت ًضمذذذه ، اًمقذذذًجل سمؽميّمذذذٌ ادّذذذم و

ًً سمه شمّتْ د يمل دين صمَْ ذم طمقه ذًمذ اعقًئ  اًم ةم ٍ   و و ا -وشمًًم 

ًً ن شم ري إمور سمهَداد ً ن  راسم 

سم ذذذد يمذذذل اًمذذذ ي شمقذذذد  رذذذً أوضمذذذٌ شمقةذذذ  قمذذذدد إديذذذًا اًمذذذ ز  دراؾمذذذت ً 

، ومْاذذُ وَذذ   دائرُتذذً رسمذذام يقذذًإ ن إّا دراؾمذذٍ مذذً سمقذذي مث ذذً ٓ  ذذل ا ؿمذذوًًم ٍ 

ًً همذذذػم ىمة ذذذل، ًمذذذ   اعم ذذذم أا  مطذذذًملم يمذذذل ديذذذن اًمواطمذذذد سمموونًشمذذذه شمّذذذتغر  وىمتذذذ
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ن صممذذٍ أديذذًا وم  ذذً ـمقذذوس سمذذ  قمقًئذذد ، وأظمذذرى قمقًئذذد  ذذدي شمّذذ  ل اعم مذذٍ نقذذوإ 

سمذذ   ي ذذٍ، وإّنذذام مذذً يةذذن  اًمتهيم ذذد قمة ذذه  ذذو أّا مذذً ُيقةذذٌ اًمث ذذر وم ذذه ودراؾمذذته ذم 

وأم ذذذًت اعم ذذذًري وإؾمذذذفةٍ اًمذذذدين ًمذذذ   يمذذذل ت  وم ذذذه سمذذذل إدذذذوإ اًموذذذؼمى 

اًموضموديذذذٍ، أدذذذل اخلةذذذ  ، وضمذذذود اهلل ، وطمدان تذذذه، اع ذذذًة سم ذذذد اعمذذذوت، وسمشْوُتذذذً 

ًً ًمقذذذًنواو صمْذذذوت إّا يشْذذذَ سمقذذذ ا نق طذذذ ً ، ، قمذذذد  اًمتثذذذًىما ذم اعقذذذًئ ن ـمْقذذذ

مج ذذي إديذذًا واعمذذ ا ٌ اًمتذذي ٓ شمذذومن وضمذذود اهلل يغثذذي قمذذن اًمْاذذُ طمذذوإ طمقًن ذذٍ 

، وصمْذذذوت اًمتوطم ذذذد مذذذشً  ًًمْوذيذذذٍ يمه وسمذذذلم اًمقْ  ذذذٍ، سمذذذًهلل أو اًمتذذذي شمّذذذًوي سم ثذذذ

 شُم ري إمور سمهَداد ً-واًمتسريد يقوي اًمْاُ قمن اًموصمث ٍ واًمت ديد و و ا 

 ـ  اإلىرتىت ومشتكبل الديً:2

صمذذذّم ؾمذذذ ثًريو ًا ، يذذذرى أطمذذذدمهً أّا مّذذذتقْل اًمذذذدين إمم زواإ ، و ؾمذذذتوتسي 

ًً مذذً ، ٓطم ثذذً مذذش ً  ،  يمونذذَ ير ثذذه سمتقذذد  اًم ةذذم،  إديذذًا قمذذن طم ذذًة ا نّذذًا يومذذ

يمةذذذام شمقذذذد  اًم ةذذذم شمراضمذذذي اًمذذذدين،  ومذذذي مذذذًريم  ذات اًمثت  ذذذٍ مذذذي اظمذذذت ي ذم 

 ًً اًمّذذذذٌْ ، وسماّذذذذْه ن هتسذذذذي اًمذذذذدين طمذذذذلم  تسذذذذي فمذذذذروي ا نّذذذذًا اضمتامقم ذذذذ

ًً ، و وذذذذ ا همػممهذذذذً ، ًموذذذذن ذم اعمقًسمذذذذل ن ؾمذذذذقثً ؿمذذذذوا د وأمشةذذذذٍ وآرا   واىمتصذذذذًدي

ًً يتثْذذه اًمس ةّذذوي ومواىمذذف يمة ذذً شمويمذذد سمقذذً  اًمذذدين سمْقذذً   اًموذذًئن اعمتذذدين ، أيطذذ

رين ىمذذذرا ذ  ( ن اًمقذذذرا اًمواطمذذذد واًم  ذذذ1976ي أندريذذذه مذذذًًمرو )شمذذذوذم ن ذاًمسرنّذذذ

إديذذًا ، رسمذذام ؾمذذتْ د  ذذ ا اًمتوىمذذي مذذن يذذرى م ق ذذًت اًمواىمذذي ، اًم وعمذذٍ ، وشمقذذد  

اًم ةذذم ، وإنؽمنذذذَ ووؾمذذذًئل اًمتوادذذل ، وجيذذذثح ًمذذذ ومم ، أو قمذذغم إىمذذذل يذذذرى ذم 

 ومذذذؽماجل أّنذذذه ي مذذذل قمذذذغم ظمةذذذ  ومطذذذً  ديثذذذي ضمديذذذد هذذذًرس وم ذذذه يمذذذل اًم ذذذًع ا
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موونذذًت اًمذذدين مذذن اعم تقذذدات طمتذذى اًمققذذوس اًم مة ذذٍ مذذً ىمذذد يذذودي ًمث ذذو  دور 

قمْذذذًدة ؿمذذذْو ٍ ، مّذذذًضمد أو يمثذذذًئ  --اًمذذذ  ، ومذذذن نًطم ذذذٍ أظمذذذرى ن زيذذذًدة مّذذذًطمٍ 

ًموذذن  آشمصذذًإ سمذذلم إديذذًا ويّذذور اًم نًمذذٍ اًمتذذي شم ذذًه مث ذذً إديذذًا واعمتذذديثوا ،

 ًم     ا يمل ت !

را، ذ ( رئذذ   مردذذد إديذذًا ذم ؾمويّذذ1957)وًمذذد  (1)ضمذذًا ومرانّذذوا مذذًيػم

 ومن اعوار اًم ي أضمري م ه نقتْ  سم ا إضمًسمًشمه قماّم وضمه ًمه من أؾمفةٍن

ذم طمًًمذذذٍ ا ؾمذذذ  ، ًمستذذذَ اًمدراؾمذذذًت اعمت ةقذذذٍ سمذذذًًمستوى قمذذذغم ا نؽمنذذذَ انتْذذذً ي 

اعموذذذًا وقمذذذن اًمّذذذ ً : سما ذذذُ أّا يمشذذذػما ٓا  ذذذ ا ي ثذذذي أا اًمستذذذوى شمثسصذذذل قمذذذن 

اًم ذذذو  اًمذذذ ي يقذذذد  اًمستذذذوى يموثذذذه أا يتواضمذذذد سم  ذذذدا قمذذذن اًم ذذذو  اًمذذذ ي 

يتةقً ذذذً سمذذذ ٓي اًمو ةذذذومؽمات ودوا أا يوذذذوا سم ذذذث ام م رومذذذٍ ؾمذذذًسمقٍ- إدذذذ ٌ ذم 

إمذذذر  ثذذذً ًمذذذ   أا نت ً ذذذل سمذذذهّا  ذذذ ا ي ذذذول اذذذديً يمْذذذػمًا ًمةموؾمّذذذًت اًمديث ذذذٍ 

 ذذ ا اًمتاذذدي سمثْذذ  اؾمذذتودا  ا نؽمنذذَ سمذذدإ  اًمتقة ديذذٍ: وًموذذن سمذذًا يذذتم اًمذذرد قمذذغم

 اًمتو ف مي   ا اًمواىمي ادديد-

                                           

  ، ًمةمنيد قمن 1984، ذم ومرنًّ ؾمثٍ Lyonسمًطمُ ؾمويٌي ذم إديًا، طمًدل قمغم ؿم ًدة اًمديمتوراه ذم اًمتًري  من ضمًم ٍ ًم وا  (1)

 -572موَوعن إديًا وا نؽمنَ، ُيراضمين يمتًبن قمةم إديًا ًمةامضمدي، ص 
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ًً قمن ؾمواإ آظمرن يوأًَي مً  ػم ضمواسم

مذذشةام أنذذً متهيمذذد ضمذذدًا مذذن أّا ا نؽمنذذَ ؾم صذذْح م ذذام ضمذذدًا ًم ديذذًا، ومًنذذً اقمتقذذد 

ًً أّنذذه ًمذذن يمتذذد إمم درضمذذٍ اًمذذتوكم قمذذن اًمواىمذذي : اًمثذذًس ؾم ّذذتمروا ذم اًمت ىمذذي  أيطذذ

 نؽمنذذَ  ذذو ومطذذً  إَذذًذم ًم ن ذذقٍ اًمديث ذذٍ ًموثذذه ًمذذن  تذذل اًمسطذذً ات اعمْذذً - ا

اعموضمذذذودة: يموذذذن أا ن طمذذذىل سمذذذً تام  أا إؿمذذذوًص اًمثًؿمذذذقلم واًمسذذذًقمةلم قمذذذغم 

اًمثذذذذَ  ذذذذم أؿمذذذذوًص نًؿمذذذذقوا وومذذذذًقمةوا أيطذذذذً ذم اًمّذذذذ ًىمًت اًمواىم  ذذذذٍ همذذذذػم 

أا آومؽماَذذ ٍ- ذم طمًًمذذٍ اًمث ذذًـمًت اًمديث ذذٍ اًمقة ةذذٍ اًمتذذي ٓطم ت ذذً، ًمسذذَ انتْذذً ي 

اًمثذذًس شمواىمذذوا ًم ًمتقذذً  اعمْذذً  سم ذذد ومذذؽمة مذذن اعم ذذًريمٍ إذا مذذً أشم اذذَ اذذم اًمسردذذٍ 

ًمذذ ًمذ- ًموذذن مذذً  ذذو دذذا ح وم ذذ   ذذو أا ا نؽمنذذَ اًم ذذو  فمذذً رة طمديشذذٍ وىمذذد 

شم ةمثذذً ناذذن اؾمذذتودامه يمْذذًرا آو ذم مجًقمذذًت، ًموذذن رسمذذام ؾمذذتتغػم سم ذذا إؿمذذ ً  

 ًمذذدى قمذذدد ايمذذؼم مذذن قمثذذدمً يصذذْح اؾمذذتودامه يْذذدأ مذذي ؾمذذثوات اًمقسوًمذذٍ إومم

 اًمثًس، رسمام ؾم تم طم ثف  اؾمتودامه سمقريقٍ خمتةسٍ قمثً-

ٓ اقمتقذذد أا اًمذذدين ؾم صذذْح اومؽماَذذ ً وًمّذذَ ىمةقذذً طم ذذًإ ذًمذذذ، ًموثذذي ٓ اؾمذذتق ي 

أا أنسذذذي أا  ثذذذًك أؿمذذذوًٓ ضمديذذذدة واومؽماَذذذ ٍ مذذذن إديذذذًا  ذذذي ىم ذذذد اًمت ذذذول- 

مذذذً أظمذذذ نً  ذذذ ا ي  طمذذذدث ذم طمًًمذذذٍ اًموتذذذًب آًموذذذؽموه إذا ذاقمتقذذذد أا نسذذذ  اًم ذذذ

أظمذذر: أيم ذذد أا اًموتذذًب آًموذذؽموه ؾم ّذذتمر ًموذذن ذًمذذذ ًمذذن ي ثذذي اعمشذذًإ مذذن  ذذًإ 

 ىمق ً ّنًيٍ ًمةوتًب اعمقْوع-
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أ  انْشذذً   "اًم ذذودة إمم اًمذذدين"وطمذذلم ؾمذذهًمه اعماذذًورن و ذذل ناذذن ن ذذ د فمذذً رة 

 عريمًت ديث ٍ ضمديدة؟

  أضمذذذًب مذذذًيػمن سماوذذذم أه خمذذذت  ذم اًمتذذذًري  ومًنذذذً طمذذذ ر ضمذذذدا قمثذذذد اؾمذذذتودا

ًمّذذٌْ سمّذذ    ذذو أا اًمذذدين ع هتسذذي أسمذذدًا  "اًم ذذودة إمم اًمذذدين"ؿمذذ ًرات مذذن مشذذل 

مذذن اًمصذذورة، وذًمذذذ قمذذغم اًمذذرهمم مذذن اًمذذرؤى اًمث ريذذٍ اًم ةامن ذذٍ واعمًريمّذذ ٍ اًمتذذي 

طمًوًمذذَ أا شمصذذور ًمةثذذًس أّا اًمذذدين إمم زواإ، ويمذذام ن ةذذم ومذذًًمواىمي ىمذذد ومثّذذد مشذذل 

 ًمتي وىم َ-  ه اًمتوىم ًت قمغم اًمرهمم من داٍ سم ا اًمتغ ػمات ا
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 : توصية

إا مذذذذن ت  يثت ذذذذي سمذذذذه اًموتذذذذًب ، ومًًمتودذذذذ ٍ سمىن ذذذذً  مرايمذذذذن دراؾمذذذذًت و 

ًً، ويواضمذذه ا عذذًد ويذذؼمز آصمذذًره ، وٓ  أسماذذًث ، ي مذذل نقذذد اًمسوذذر اًم ديثذذي قممومذذ

مذذًني مذذن آؾمذذت ًنٍ سممسوذذرين وقمةذذام  اذذم وزّنذذم ذم  ذذ ه اعمواضم ذذٍ  ، وًمذذو يمذذًنوا 

ثن وهمػممهذذً ، وقمذذ وة قمذذغم ذًمذذذ فذذتم همذذرسم لم يم ذذوا ًم ثذذويم  ، ومرانّذذ   يمذذوًم

سمذذذىسمراز مذذذً ُأَذذذمر سمس ذذذل اًمثقًؿمذذذًت سمذذذلم اعمذذذ ا ٌ وإديذذذًا ، أقمثذذذي  ثذذذً اًمقذذذ م 

إظم ىم ذذذٍ، واًمثنقمذذذٍ اًمروطم ذذذٍ واًمت رسمذذذٍ اًمديث ذذذٍ ، اًمتذذذي ٓ هةذذذو مث ذذذً ديذذذن ، 

سمًًمتهيم ذذد ًمذذ    ذذ ا شمقةذذ ً  مذذن ؿمذذها اعذذوار اًمسوذذري واًم قذذدي ، ومًعق قذذٍ سمثذذَ 

ًمذذ ون َذذمن ا  ذذتام   مقًرنذذٍ إديذذًا قمذذغم أؾمذذًس إدذذوإ اًمْاذذُ واًمثقذذًش، و

اعم ذذذًري اًموذذذؼمى ومذذذدى مقًرسمت ذذذً ًم ؾمذذذفةٍ اًموضموديذذذٍ ن مذذذن أيذذذن؟ ذم أيذذذن؟ إمم 

 أين؟ و و ا-

ًمذذذ   ذم  ذذذ ا ضمثذذذوح ًمشذذذًه اعمذذذوىمسلم ذم قم ىمذذذٍ إديذذذًا ومذذذ ام سم ث ذذذً ، يذذذرى 

ًً ، إّمذذً  إوإ أّا اًمصذذواب مذذن نصذذ ٌ واطمذذد مث ذذً ومذذ ام اًمشذذًه يقذذوإ سماقًن ت ذذً مج  ذذ

ّٕا ضمو ر ذذً واطمذذد أو ًمثّذذْ ٍ اعق قذذٍ يمذذام ًم ّذذَ  ذذ ه دقمذذوة قمذذغم همذذرار مذذً ىمًمذذَ 

ًً زادت  قمة ذذذه اًمْ ًئ ذذذٍ ذم دقموُتذذذً ًمتوطم ذذذد إديذذذًا وم  ذذذً سم مذذذي م ذذذؽميمًُتً ، قممة ذذذ

ًً قمذذغم إديذذًا ، اعم ذذم  ذذو أّا رومذذا شمةذذذ اعمواىمذذف ٓ ٕطموذذً   سمتةذذذ اًمذذدقموة ديثذذ

ّْقٍ سمذذل ي ذذود ٕؾمذذًْب مثقق ذذ ًً ٍ ًمذذ    ثذذً موذذًا  مّذذ طم ذذً ًموذذن أ نذذً ًمذذه دوم ذذ

 -ًمإلًمتًْس
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 الفَرست

 

 5 ------------------------------------------------------------------------------------- اعمدظملن

 16 ------------------------------------------------------------------- اًمتثوير و ا نتام  اًمديثي ن

 21 ------------------------------------------- أدًًمٍ اًمدين ن ذم اًم قل واًمتهري  واًم ةم واًمق م -

 21 ------------------------------------------------------------ دًٓمٍ اًم قل - –أدًًمٍ اًمدين 

 25 ----------------------------------------------------------------- ًدات نؿم  ,دًٓمٍ اًمتهري  

 30 --------------------------------------------------------------- ن اًم ةم دًٓمٍ –أدًًمٍ اًمدين 

 32 ----------------------------------- دراؾمٍ ٕيمّسورد ن ا ياما سمًهلل ضمن  من اًمقْ  ٍ اًمْنميٍ !

ًً قمغم ومورة ن ادلم ا اي اًمر !  33 ---------------------------------------------------- شم ة ق

 36 ---------------------------------------------------------- ًمسقريٍ إظم   - –ومقريٍ اًمدين 

 37 ------------------------------------------------- أدل إظم  - اًمقط ٍ إوممن ومقريٍ

 38 ------------------------------------------ اًمقط ٍ اًمشًن ٍن ٓ أظم   سم  إًمه وسمدوا دين-

 41 ----------------------------------------------------------------- إًمه ا عًد ودين اعمةادين!

 49 ------------------------------------------------ إدل  ن ومرَ ٍ ا ياما أو ومرَ ٍ ا عًد ؟

 49 ----------------------------------------------------------------------------------- مدظملن

 50 -------------------------------------------------------------- ومرَ ٍ ا عًد أو ا ياما ؟

 52 -------------------------------------------------------------------------- شمقور إسمري  !
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 54 ------------------------------------------------------------------------ اع ٍ اًمقسوًم ٍن

 58 ------------------------------------------------------- أومطل :ٍّ أؾمًْب ًم د  وضمود إًمه!

 64 --------------------------------------------------------------------- ادواب واعماًيممٍن

 65 --------------------------------------------------------------- ر ًا سمًؾموًإ ًم   دًم ً ن

 69 ------------------------------------------------------------- أدل اًمدينن  ل  و اخلوي؟!

 69 ----------------------------------------------------------------- اًمتسّػم اًمقْ  ين ,1

 70 ---------------------------------------------------- اعم  ٌ اع وي )=إرواطم ٍ( ,2

 72 ------------------------------------------------------------------ ينذ آدمًه اًم ًـمس3

 73 -------------------------------------------------------------- اًم ديث وا ومقوًمٍ اخلوين

 75 ------------------------------------------------------------------ نقد ومرَ ًت اخلوي ن

 75 -------------------------------------------------------------  ً  عمقوًمٍ اخلوي نأذ اًمثقد اًم

 77 ---------------------------------------------------------- ب ذ اًمثقد اخلًص سمًًمسرَ ًت ن

 77 ---------------------------------------------------------- أوًٓ ن نقد اعم  ٌ اًمقْ  ي ن

ًًن نقد إرواطم ٍن  79 ----------------------------------------------------------------- صمًن 

ًً ن نقد آدمًه اًم ًـمسين  81 ----------------------------------------------------------- صمًًمش

 85 ----------------------------------------------------------- أدل اًمدينن  ل  و اعم تمي ؟ !

 85 ----------------------------------------------------------------------------------- مدظملن

 86 ------------------------------- اعمقةٌ إوإ ن اخلةس ٍ اًمتًره ٍ ًمتقور اًمْاُ ا ضمتامقمي -

 89 -------------------------------------------- ين من يمونَ إمم دوريمًيم ناعمقةٌ اًمشًه ن اًمد
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 92 ---------------------------------------------- اعمقةٌ اًمشًًمُ ن قمرض اعم  ٌ اًمقوـممي -

 96 ----------------------------------------- نقد وشمق  من –اعمقةٌ اًمراسمي ن اعم  ٌ اًمقوـممي 

 96 ------------------------------------------------------------------------ أذ اًمثقد اًم ً  ن

 99 ------------------------------------------------- ب ذ نقد مرشمونات اًم  ٌ اًمقوـممين

 107 ------------------------------------------------------------ أدل اًمدينن  ل  و اد ل؟!

 107 --------------------------------------------------- أوهمَّ يمونَ واًمسةّسٍ اًموَ  ٍ ن

 110 -------------------------------------------------------- اعم طمدة اددد وإًمه اًمسراهمًت ن

 113 ------------------------------------------- اة ل ونقد ن –مقوًمٍ اد ل و إًمه اًمسراهمًت 

 119 --------------------------------------------------  ل يمل أدًمٍ وضمود اهلل ًم َّ قمةم ٍ؟

 122 ------------------------------------------------------  ل اًم ةم يثاٍم سمًًمت رسمٍ ؟!

 124 ---------------------------------------------- ٓ قمةم سم  أوًم ًت قمقة ٍ همػم دمريْ ٍ  ن

ًًن  126 ---------------------------------------------------------------------------------- ظمتًم

 129 --------------------------------------------------- سمًًمتْ  ٍ ؟! أدل اًمدينن  ل  و اًم  ور

 129 -------------------------------------- ذ اعمث ور اعمًريمع ًمةدين ن اًمدين أوم وا اًم  وب ذ

 129 ----------------------------------------------------- أذ قمرض اًمثقد اعمًريمع ًمةدين ن

 136 ------------------------------------------------------------------------- أوم وا وًمون !

 138 --------------------------- اة ل ونقد ن ,ب ذ اعماور اًمشًه ن اعمث ور اعمًريمع ًمةدين 

 148 ------------------------------------------------------  م شم رومو م !واذا ن ومن صمامر

 151 ------------------------------------------------------- اًمدين أدل اًمنمور و ا ر ًب ؟!
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 151 --------------------------------------------------------------------------- نآومتتًطم ٍ 

 152 --------------------------------------------------------------- اًمدين ذم ن ر اعمةادين ن

 155 ---------------------------------------------------------------- ا ؾم   وُتمٍ اًمنمور

 159 ------------------------ىمرا ة ذم أ م آيًت اًمقتًإ - –اعماور اًمشًه ن إؿموًًم ٍ دمويٍ ا ؾم   

 159 --------------------------------------------------------------------------------- مدظملن

 160 ----------------------------------------------------------- أذ اد ًد وطمريٍ اًم ق دة ن

 162 ----------------------------------------------------- ب ذ ىمرا ة ذم أ م آيًت اًمقتًإ ن

 167 ------------------------------------------------ أدل اًمدين ن  ل  و شمو م ًمتاق   رهمٍْ؟

 167 ---------------------------------------------------- ذ اًمدين ذم مدرؾمٍ اًمتاة ل اًمثسع ذ

 167 ------------------------------------ اعماور إوإن  اًمدين ذم اًمتاة ل اًمثسع اًمسرويدي!

 168 --------------------------------------------------------- ذ خمتٍم اًمتاة ل اًمثسع ن1

 171 --------------------------------------------- ب-ا ًمه و ٌم ، واًمدين قمصً ذ ومرويدن2

 171 -------------------------------------------------------------- أذ ومرويد ن ا ًمه شمو م ن

 174 -------------------------------------- ب ذ ومرويد ن اًمدين مرض قمصًيب ،  و ا ن ه !

 176 --------------------------------------------------------- ح ذ شمةو   واة ل موضمنن

 178 ---------------------------------------------- اعماور اًمشًه ن شمسو ذ اعمث ور اًمسرويدي ن

ًً واطمدًا أوًٓن   178 --------------------------------------------- نًم   اًمتو م واخلقه ؿم ف

ًً ن نقد رواد اًمتاة ل ًمسرويدن  180 ---------------------------------------------------- صمًن 

ًًن قمةم نس  ا ياما أ  ا عًد ؟!  187 ------------------------------------------------ صمًًمش
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 188 ----------------------------- ذم ىم ًم ً قمغم ريم نشملم ن شمةو   ن ريٍ إب اًمثًىم  ًمس تن

 193 --------------------------------------------------------- أدل اًمدينن شموطم دي أ  وصمثي ؟

 193 ------------------------------------------------------- ن نا ياما سمىًمه واطمد سملم مث وري

 198 ----------------------------------------------------------- م ق ًت اًمرؤيٍ اًم ديث ٍن

 202 ------------------------------------------------------- شمسو ذ ومرَ ٍ أدًًمٍ اًموصمث ٍن

 205 --------------------------------- اعمقةٌ إوإ ن شمسوػٌم شم ْ  ي  ودًم ٌل أقمّم من آّدقمً  !

 208 ----------------------------------------- اعمقةٌ اًمشًه ن  ل اًموصمث ٍ ؾمًسمقٍ قمغم اًمتوطم د؟

 219 --------------------------------------------- اٍمة سمًًمنم  إوؾم ؟ ل اًمثْوة فمً رة مث

 222 ------------------------------------------------------------- ذ شمهري  همػم موتوب ن1

 224 --------------------------------------------------- ذ نور اعومٍ من م وًة اًمثْوة ن2

 230 -------------------اًمتًّؤإ اًمشًه ن عمًذا ع ي يمر اًمقرآا إنْ ً  ظمًرج اًمنم  إوؾم ؟

 236 -------------------------------------------------- شمقرير ومثًىم ٍ ن ,اًمتًّؤإ اًمشًًمُ 

 241 --------------------------------------------------------------------------------- طم اعم 

 241 ----------------------------------------------------------------------- )اعمةا  إوإ(

 243 --------------------------------------------------------------------------------- مدظملن

 246 ----------------------------------------------- ي  ناًمؼم ًا إظم ىمي من يمًنَ إمم ًمو

 251 ---------------------------------------------------------------------------- اًمسصل إوإ

 253 ----------------------------------------------------------------- ىمًنوا اًمقْ  ٍ آنًّن ٍ-

 259 ---------------------------------------------- ققتلم اًمةتلم أردت شمهيم دمهً ن ًيمم إذًا اًمث
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 261 ---------------------------------------------------------------------------- اًمسصل اًمشًه

 263 ---------------------------------------------------------------------- سمط ٍ اقمؽماًَت -

 271 --------------------------------------------------------------------------- اًمسصل اًمشًًمُ

 273 -------------------------------------------------------------------------- طمق قٍ اًمقًنوا-

 281 ---------------------------------------------------------------------------- اًمسصل اًمراسمي

 283 -------------------------------------------------------------------   اًمقًنوا-مً يومن ورا

 289 ----------------------------------------- ٓ شمتصور إنثي أؾمػم أٍع رً أنً ؾمًئر وم ً  -

ًً ذا قمقل أ  ٓ؟  291 -------------------------------------------- أيقصدوا سمقوة اع ًة ؿم ف

 293 -------------------------------------------------------------------------- اًمسصل اخلًم 

 295 ------------------------------------------------------------------------------ ىمةقثً مؼمر-

 299 ------------------------------------------------------ من  ثً يمًا اهلل قمنائثً اًموطم د-

 301 ---------------------------------------------------------------------------------- اخلًهٍن

 303 ---------------------------------------------------------------------------)اعمةا  اًمشًه(

 303 ------------------------------------------------- شمرمجٍ حمًرة اًمؼموومّور سموإ    وم تن

 303 ----------------------------------------------------- )((ادًنٌ اًمثسع ًمإلعًدسم ثواان )

 303 ----------------------------------------------------------------------------------- مقدمٍ

 305 --------------------------------------------- دمن قمةم نس  ا ياما ًم ةم نس  ا عً

 306 ----------------------------------------------- إسموة اًمثًىمصٍ –ومرَ ٍ إب اعم  ٌ 

 307 ----------------------------------------------------------------- م  ًر إب اعم  ٌ
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 308 ---------------------------------------------------- شمصث ف أدًمٍ اًمث ريٍ عم موقمتلم

 312 ---------------------------------------------------------- اؾمت راض ؿموا د اعم موقمتلم ن

 312 ------------------------------------- إومم ن مةادوا قمًنوا نقصًا إسموة ذم ـمسوًمت م-

 314 --------------------------------------------------------- ا ؿمًرة عمةادين همػم م رووملم

 322 ------------------------------------- اعم موقمٍ اًمشًن ٍن مومثوا قمًؿموا ذم نس  اًم روي

 325 ----------------------------------------------------------- ؾمتشثً اا من ن ريٍ ومًىمد إبا

 327 --------------------------------------------------- اظمت ي ا عًد سملم اًمرضمًإ واًمثًّ 

 330 -------------------------------------------------------------------------- إب اًمْديل

 331 ------------------------------------------------------------ عمًذا يةاد أسمثً  اًمقًّوؾمٍ؟

 333 ------------------------------------------------- ىمصٍ شمةو  إياما ومًىمد إب ,اخلتً  

 335 -------------------------------------------------------------------------------- اخل دٍ

 337 -------------------------------------------------------------------------- اعمةا  اًمشًًمُن

 337 ------------------------------------------ وصمث ٍ أ  شموطم د؟( ,)م تقدات اًمنم  اًمقديم 

 338 -------------------------------------------------- مأسمو اًمْدايًت، أززم أسمدي، دائم ىمًئ

 338 ------------------------------------------- ظمسي ٓ ي ري ًمه ؿمول، وًم   ًمه من ؿمْ ه

 338 ------------------------------------ ٍّ ٓ شمدريمه اعموةوىمًت، ظمسي قمغم اًمثًس وأاٍ

 338 -------------------------------------------- ٍّ اؾممه، وٓ يدري ا نًّا يم ف ي رومه

 338 -------------------------------------------------- ٍّ ظمسي اؾممه- و و اًموشػم إؾمام 

 338 ------------------------------------------ ق قٍ، إنه مةذ اعق قٍ و اعق قٍ،   ً ذم اع
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 338 -----------------------------  و اع ًة إسمديٍ سمه   ً ا نًّا، يثس  ذم أنسه نّمٍ اع ًة

 338 ----------------------------------------------  و إب وإ ، أسمو أسمً  وأ  إم ًت

 338 ---------------------------------------------------يةد وع يوًمد- يث ٌ وع يث ْه أطمد

 338 ----------------------------------------------- ظمًًم  وع هةقه أطمد، دثي نسّه سمثسّه

 338 -------------------------------------------------  و اًموضمود سم اشمه، ٓ ينيد وٓ يثق 

 338 --------------------------------- ظمًًم  اًمووا، دًني مً يمًا واًم ي يووا ومً ؾم ووا

ًً ي  ر إ  338 ------------------------------------------- مم اًموضمودقمثدمً يتصور ذم ىمةْه ؿم ف

 339 ------------------------------------------------ ومً يث م قمن يمةمته يْقى أسمد اًمد ور

 339 ----------------------------------------- أسمو أاٍ، رطم م سم ًْده، يّمي دقموة اًمداقمي

 390 ----------------------------------------------------------------------------------- ظمًهٍن

 393 ---------------------------------------------------------------------------------- اخلًهٍن

 393 ------------------------------------------------------ مّتقْل اًمدين [ ,] شم دد إديًا 

 393 ------------------------------------------------- ذ اًمرسموسم وا وؾمواإ يمشرة إديًا ن1

 398 --------------------------------------------------------- ذ  ا نؽمنَ ومّتقْل اًمدينن2

ًً قمن ؾمواإ آظمرن  400 ------------------------------------------------ وأًَي مًيػم ضمواسم

 402 --------------------------------------------------------------------------------- شمود ٍن

 403 ------------------------------------------------------------------------------- اًمس رؾمَ

 

 


