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 ٨ الؿظي٥بك٥ اهلل الؿحم 

هلل رٌب ا٣ٕةملني كوٌَك اهلل ىلع حم٧ٌؽو املجٕٮث رححن ل٤ٕةملني احل٧ؽ 
 كىلع أ٢٬ ثحذ٫ اهلؽاة املية٦ني.

 إٌف ا٣ٕةم٢ ا١ٛ٣ؿٌم كامل٪ْٮ٦ح ا٣ٕٞؽيٌح ا٣يٌت حي٤٧٭ة اإلنكةف د٧س٢ٌ
ننُح األ اء ٌك رم يٞٙ كاٌل كادلاٚٓ األقةس  ا٣ٕةم٢ الؿاحسٌ 

د٤ٟ امل٪ْٮ٦ح كانكضة٦٭ة ٚاكف وبلح ، ا٣يٌت دىؽر ٔ٪٫ةت كالك٤ٮًليٌ 
ة ىلع أ٤ٗت ال، أك ٚكةد٬ة كخمة٣ٛذ٭ة ل٤ٮاٝٓ الٮاٝٓ ٦ٓ  تةك٤ٮًليٌ ٦٪١ٕكن

ا ٝٮيًّة ينٌؽق ـن ذ٫ يف ظؿًل ا٣ٛؿديٌح كاالصذ٧ةٔيٌح لئلنكةف، ٚإ٦ٌة أف تنٌّك ظةٚ
أك اعمبلن جيٌؿق حنٮ ا٣تكة٢ٚ كالكٞٮط يف ٧٠ةهل املجنٮد،  الك٧ٌٮ ثةٌّتةق حنٮ

ُؿاب كالٌيةع. اٌلم ال خي٤ٌٙ إاٌل ةد ا٣ٛٮىض كا٣ٛك دٌكا٦ح  ااًل

ٌٚ ٬ٮ الؿاٚؽ اٌل  ٚة١ٛ٣ؿ ا٣ٕٞؽٌم   ظيةة اإلنكةف ثل٢ٌ  ٦٪٫ٜ م دذؽ
ةت اإلنكةف ٥ بك٤ٮًليٌ يت دذعلٌ وٮر٬ة كأماكهلة، ك٬ٮ األداة ا٣ٌ 

د٧٪ع٫  ٦ٞ٪ٕحن  ل٥ جيؽ إصةثةتو  إف٫ٝ م يؤرٌ كمٮا٫ٛٝ، ك٬ٮ اهلةصف اٌل 
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الػذيةر ٧٩ٍ ٦٪٭ش احليةة، املٞذيض  ١ٚأ٫ٌ٩ا٧ُ٣أ٩ح٪ح كاالقذٞؿار، 
د٫ ةةت اإلنكةف كممةرقق٤ٮًليٌ حنٮ  اٌلم دججسٜ ٦٪٫ دميٓ ادلكاٚٓ

ٌٚ ح كاحليةديٌ ا١ٛ٣ؿيٌ   .حن ح اك
دميٓ الؿقةالت الك٧ةكٌيح ا٣يٌت ٩ـ٣خ ألص٢  ا٬ذ٧ةـ ك٬مؾا ٦ة يٌٛس 

٪ةيذ٭٬ؽايح اإلنكةف،   ،لئلنكةف ا٣ٕٞؽٌم  ا٣ٛةاٞح ثةملضةؿ ا١ٛ٣ؿٌم  ةٔك
ؾا اجلة٩ت كيؽٚٓ النج٭ةت وعٙ أوعةث٭ة ث٧ة يؤٌو٢ ل٭م  كا٦ذبلء

ح كػُةثةد٭٥ ىلع تن١ي٢ وبلظيٌ د٭٥ اإلظؿٌل رًٌلـت ٔ٪٫، ظير
 .كظِٛ ٩ٞةا٭ة ٨٦ ا٣تنٮي٫ كاخلؿاٚةت ذ٭ةح كد٪٧يامل٪ْٮ٦ح ا٣ٕٞؽيٌ 

ة أػؿل  ك٨٦ ص٭حو  ٚإٌف ٠سرينا ٨٦ اجل٭٤ح كاملٛكؽي٨ يكٕٮف داا٧ن
؛ ألص٢ ا٣تك٤ٌٍ ٤ٔي٭٥ ١ٚؿيًّة تل٤ٮير ُٚؿة اجلةس كحتؿيٙ أٚاكر٥٬

ا١ٛ٣ؿٌم ٚكةد اإل كقيةقيًّة كمىةدرة ٦ٌٞؽراد٭٥، كٝؽ اقذ٤٧ٕٮا
ٌّ  ٧َةٔ٭٥ ادل٩حبح،أة تلعٞيٜ ٦آرب٭٥ كقبلظن  ا٣ٕٞؽٌم ك ٛٮا ٚٮ
ـو أظ قبلَني كدكاد٭٥ ٨٦ كاٌع أ ـو إككقةا٢  رػيىحو  ٝبل  ؛٦أصٮرةو  ٔبل

األٚاكر قيةقح اهلي٧٪ح ىلع  لؿق٥ ٔٞيؽة املع١ٮ٦ني يف ٢ٌّ 
ا٣تن١يٟ كإ٣ٞةء ل٥ يٛذأكا ٨ٔ اقذؼؽاـ قبلح ك ،راتٞؽٌ كامل

النج٭ةت يف أذ٬ةف اجلةس ظٮؿ ٌك ٦ة يذ٤ٌٕٜ ثٕٞةاؽ٥٬ كإي٧ة٩٭٥، 
٩ْةر أح، كا٢٧ٕ٣ ىلع دٮصي٫ االػذبلٚةت ا١ٛ٣ؿيٌ كًلؾا االقذٛةدة ٨٦ 
إلذاكء  ؛كاتل٧ٕيح ىلع ٩ٞةط االمرتاؾ ،ػذبلؼاجلةس إٌك ٩ٞةط اال
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 ،كًلس مٮًلذ٭٥ ،كدٛذيخ كظؽد٭٥ ،َؿاؼ املذؼة٣ٛحا٣ٛنت ثني األ
٥ يف ٨٦ أص٢ الكيُؿة ىلع منةٔؿ٥٬ كاتلعلٌ  ؛ًٕةؼ ٔـي٧ذ٭٥إك

 ػٌةٔ٭٥ لك٤ُذ٭٥.إك ،مٮاٝٛ٭٥
أف ٩ُٰٕ  ادلينٌ  ي٨ ل٤نأف ا١ٛ٣ؿٌم ٦ذىؽٌ ثٮوٛ٪ة ٬٪ة يججيغ جلة ٨٦ 

منةريٕ٪ة ٪ة كةد٥ أكلٮيٌ ىلع ق٤ٌ أكأف يلٮف يف  ،اة ٠جرين ٬مؾا ا٣ٕةم٢ ا٬ذ٧ة٦ن 
ٌٞ ث٨ ٨٦ دؿقيغ ٦ة ٩ٕذٞؽ جلذ٧لٌ  ؛يت نكىع تل٪ٛيؾ٬ةح ا٣ٌ ا١ٛ٣ؿيٌ  ذ٫ يٌ أظ

٦ذؽاد اال (ح كٜٚ رؤيح ٦ؽرقح أ٢٬ ابليخ )ا٣ٕٞيؽة اإلقبل٦يٌ 
، ٧٠ة يججيغ أف جنذ٭ؽ يف َؿح ٬مؾق  ؽو اإلقبلـ حم٧ٌ  جلبٌ  ا٣ُجيعٌ 

، دت٪ةقت كمكذٮل ٔؿاٝح روي٪حو  ٦ٕةرصةو  الؿؤيح ٨٧ً ويةٗحو 
، مكذٛيؽي٨ ٨٦ ٦ُٕيةت ا٢ٕٞ٣، ٭ةوةتلأك أ٢٬ ابليخ ٦ؽرقح 

 .ح املٕذربةكاجلىٮص ادليجيٌ 

مؤّشصث ادليلو لدلراشات وابلحٔث لٟ صةء مرشكع كألص٢ ذم 
اتلةثٕح ل٤ٕذجح احلكح٪يٌح املٌٞؽقح؛ حل٤ٌب ٝؽرنا ٨٦ احلةصح امل٤ٌعح  اىػلايّث

لٮصٮد مؤٌقكةتو ختىىيٌحو د٢٧ٕ ىلع اجلة٩ت ا١ٛ٣ؿٌم ا٣ٕٞؽٌم، كحلع٢٧ 
ؾا اجلة٩ت كاتلىٌؽم دلٚٓ النج٭ةت، ىلع اعد٫ٞ مكؤكحلٌح دأوي٢ ٬م 

ح ثةلٮقةا٢ كاإلماك٩يٌةت املذةظح؛ كذم  ٌٞ لٟ كاتلأكيؽ ىلع ا٣ٕٞةاؽ احل
 املضذ٧ٓ.اٌلم يٕةين ٦٪٫  ا٣ٕٞؽٌم ا١ٛ٣ؿٌم ا٣ٛؿاغ  قؽٌ ل٧٤كة٧٬ح يف 
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كٌلف ٨٦ اقرتاديضيٌةت املؤٌقكح املٕذ٧ؽة يف حتٞيٜ أ٬ؽاٚ٭ة ٠ذةثح 
ابلعٮث اتلؼٌىىيٌح اتلأوي٤يٌح كاجلٞؽيٌح، كرٌد النج٭ةت يف خمذ٤ٙ 
 .املٮاًيٓ ا٣ٕٞؽيٌح، كبةخلىٮص د٤ٟ ا٣يٌت د٭٥ٌ الكةظح ا١ٛ٣ؿيٌح ث٪عٮو ُٕٚكي 

ٮع "ا٣ٕبلٝح ثني ا٥٤ٕ٣ كادلي٨" ٨٦ املٮاًيٓ  كل٧ٌة اكف مًٮ
ة ثٕؽ ظىٮؿ  امل٭٧ٌح ا٣ٌيت َؿظخ يف ٥٤ٔ الالكـ اجلؽيؽ، كػىٮون
اجل٭ٌح ا٧٤ٕ٣يٌح كالى٪ةٔيٌح يف أكربٌة؛ بكجت ٦ة كصؽكق ٨٦ دٕةرضو 
ثني ا٣ٞٮأؽ ا٧٤ٕ٣يٌح ا٣ُجيٕيٌح ا٣ٌيت اك٩خ دٕذ٧ؽ٬ة ال١٪حكح ٬٪ةؾ، 

اثلٮاثخ ٔ٪ؽ٬ة، كبني اال٠تنةٚةت ا٧٤ٕ٣يٌح احلؽيسح، كدٕذرب٬ة ٨٦ 
٧ةء ال١٪حكح ّتةق  ك٩تيضح الك٤ٮًليٌةت ا٣ٌيت مٮرقخ ٨٦ ٝج٢ ٔز
٧٤ٔةء ا٣ُجيٕح اٌلي٨ ا٠تنٛٮا ٦ة خية٣ٙ د٤ٟ ا٣ٞٮأؽ، ٚٞؽ 

ٛني ّتةق ذم  ٌٞ لٟ دٮ٥٬ ظى٤خ رٌدة ٢ٕٚو ٔ٪ؽ ديٌةرو ٨٦ امل١ٌٛؿي٨ كاملس
كٝؽ اقذ٢ٌ٘ ثٕي رٌكاد اإلحلةد ثٮصٮد دٕةرضو ثني ا٥٤ٕ٣ كادلي٨، 

ؾا األمؿ، كص٤ٕٮا ٦٪٫ قبجنة ل٤ذٮ٬ني ثةدلي٨ كإًٕة٫ٚ يف اجلؽيؽ ٬م 
لٟ ألص٢ ذم  ٌك  ٙ،٫ يؽٔٮ ل٤ض٭٢ كاتلؼ٤ٌ أٔني اجلةس كدىٮيؿق ثأ٩ٌ 

 ح. اٝىةا٫ ٨ٔ كاٝٓ احليةة اإلنكة٩يٌ 

 ٌك املىةدٝح ىلع مرشكعو إكح يف املؤقٌ  املض٤ف ا٤ٕ٣يمٌ  داع ؾا ٦ةك٬م 
ؾق املكأ٣ح ثةبلعر كاتلعٞيٜ، كبيةف كاٝٓ احلةؿ ٚي٭ة، ٌك ٬م إض يذٕؿٌ 

ٌٔٮ  ادلنتٔر مصطىف غزيزيؾا ابلعر ح ٠ذةثح ٬م ٢ ٦٭٧ٌ كٝؽ حت٧ٌ 
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ٌٝ  ا ثل٢ٌ ح من١ٮرن ، ٚٞةـ ثةمل٭٧ٌ املض٤ف ا٤ٕ٣يمٌ   .كإػبلصو  حو د
ح ثٮاٚؿ كح ادلحل٢ لدلراقةت كابلعٮث ا٣ٕٞؽيٌ ـ مؤقٌ ة دذٞؽٌ ػذة٦ن 

يف  ممٌيو  ملة ٝةـ ث٫ ٨٦ ص٭ؽو  املؤىّف املحرتمٌك إ٦ذ٪ةف الن١ؿ كاال
لدلنتٔر ـ ثةلن١ؿ اجلـي٢ ٥، ٧٠ة دذٞؽٌ ؾا ابلعر ا٣ٞيٌ دؽكي٨ ٬م 

ٔد ذةيح حمٍا ادلنتٔر اعدل ، كٌٔٮ املض٤ف ا٤ٕ٣يمٌ  نٍال مصػ
 ملة ثؾالق ٨٦ ص٭ؽو  ؛كحيف املؤقٌ  مكؤكؿ كظؽة ا١ٛ٣ؿ ادلينٌ  الرشيف

ا٣ٞؽيؿ  قةا٤ني اهلل ا٣ُٕكٌ  ٫،ؾا ابلعر كدىعيعيف مؿاصٕح ٬م  ٠جريو 
 .ـ كاتلٮٚيٜهل٥ دكاـ اتلٞؽٌ 

 



 

 



 

 

 
 

 ٓ ٨٦ األحبةث ا٣يٌت د٧ذٌؽ صؾكر٬ة إٌك ا٣ٕىٮر ا٣ٞؽي٧ح كٌم مًٮ
قضةؿو ك٩ٞةشو يف األكقةط ا٧٤ٕ٣ٌيح ىلع مٌؿ ادل٬ٮر حبر "ا٥٤ٕ٣ 

ٮع  ح ر٬نيه مكري دةريغ ا٣برشيٌ  كال خيٍف ىلع اخلجري أفٌ  كادلي٨". ث٧ًٮ
 Alfred) "ا٣ٕبلٝح ثني ا٥٤ٕ٣ كادلي٨"؛ يٞٮؿ آ٣ٛؿد ٩ٮرث كايذ٭ؽ

North Whitehead) (7947-7867)يف أٌف مكري / »ـ ٌٟ ال م
املكذٞج٢ تلةريغ ا٣برشٌيح يؿدجٍ ثةملٮٝٙ اٌلم يٌذؼؾق ٬مؾا اجلي٢ 
الؿا٨٬ ٨٦ ٔبلٝح ا٥٤ٕ٣ كادلي٨. حن٨ ٧٩ذ٤ٟ مىؽري٨ ل٤ٌٞٮة كا٣ُةٝح 
ٖه كمؽيؽه يف اجلةس، كيجؽك أ٩ٌ٭٧ة ٦ذٞةثبلف  الذلي٨ هل٧ة دأزريه ثة٣

ادليٌن، كٝؽرد٪ة ىلع املنة٬ؽة ادلٝيٞح  ك٦ذ٪ةٚيةف/ ٌٝٮة الن٭ٮد
 .()«كاالقت٪ذةج امل٪ُِفٌ 

ٮع ا٥٤ٕ٣ كادلي٨ يف ٔرص  ٝؽ ا٬ذ٥ٌ امل١ٌٛؿكف كا٧٤ٕ٣ةء ث٧ًٮ

                                                        

) ( Alfred North Whitehead. Science and the Modern World 

(New York: The Free Prss, 1925), PP. 181-82.
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٬٪ة أف ننري إٌك املؿاظ٢ كاحلٞت  يججيغاحلؽازح أمٌؽ اال٬ذ٧ةـ. 
ٮع اتلٕةرض مٌؿت ىلع ا٤ٛ٣كٛح ا٣٘ؿبيٌ  يتح ا٣ٌ اتلةرخييٌ  ح ٣رنل أٌف مًٮ

٥ دةريغ ثةلٌجٍ؛  حو ز٦٪يٌ  كادلي٨ يذ٤ٌٕٜ ثأٌم مؿظ٤حو ثني ا٥٤ٕ٣  يٞكَّ
 ٤ٚكٛح ا٣٘ؿب إٌك أربٓ مؿاظ٢/

 املؿظ٤ح األكىل/ احلٮ٩ةف ا٣ٞؽي٧ح.

 املؿظ٤ح اثلة٩يح/ ا٣ٞؿكف الٮقُٯ.

 املؿظ٤ح اثلةثلح/ ا٣ٕرص احلؽير أك احلؽازح.

 املؿظ٤ح الؿاثٕح/ ٌم ا٣ٛرتة املٕةرصة )٦ة ثٕؽ احلؽازح(.

إٌف مكأ٣ح ا٥٤ٕ٣ كادلي٨ دذ٤ٌٕٜ اغبلنة ثةملؿظ٤ح اثلةثلح ٨٦ دةريغ 
ا١ٛ٣ؿ كاثلٞةٚح ا٣٘ؿبيٌح، كٌم مؿظ٤ح احلؽازح ا٣يٌت ازد٬ؿت 

ابلة٬ؿة  اال٠تنةٚةتكدٌُٮرت ٚي٭ة ا٤ٕ٣ٮـ اتلضؿيبيٌح يف ًٮء 
كاملؽ٬نح ل٤ٕ٤ٮـ كاتلٞ٪يٌح. كٝؽ ظى٢ اإلنكةف يف ٬مؾا ا٣ٕرص ىلع 

، كٝةـ ثةثذاكر أ٩ٮاع يف تكؼري ا٣ُجيٕح هل ٝؽرةو كق٤ُحو ٝة٬ؿةو 
اتلٞ٪يٌةت كاألدكات كاألص٭ـة ل٤عىٮؿ ىلع الؿٚة٬يح كالؿاظح 
ؾا اتلٌُٮر كاتلٌٞؽـ ا٤ٕ٣يٌم،  كالذٌلة يف ظيةد٫ أكرث ٚأكرث، ٚةٗرٌت ث٭م
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ص٢ٕ ا٥٤ٕ٣ حم٢ٌ ادلي٨ كا٣ترشيٓ اإل٣ميٌه،  أٌدل ث٫ إٌك ماألمؿ اٌل 
ٮع دٕةرض ا٣ٕثؽأ ك٨٦ ٬٪ة   .()٥٤ كادلي٨مًٮ

ٮع "ا٥٤ٕ٣ كادلي٨" ال ي٪عرص يف مكأ٣ح اتلٕةرض  ك٦ٓ أٌف مًٮ
، ث٢ هل ٩ُةؽه أكقٓ، ك٣مل٨ ٦ٓ ذملٟ ٚإٌف أثؿز (2)ثني ا٥٤ٕ٣ كادلي٨

ٛني ٌم ٠يٌٛيح ٦ٕةجلح اتلٕةرض  ٌٞ مكأ٣حو م٤٘خ ذ٨٬ املذؽيٌجني كاملس
دٕةرض مكأ٣ح ثني ا٥٤ٕ٣ كادلي٨ كظ٫ٌ٤. كٝؽ اقذ٢ٌ٘ ثٕي امل٤عؽي٨ 

ا٥٤ٕ٣ كادلي٨"، كص٤ٕٮا ٦٪٫ قبجنة إلٝىةء ادلي٨ كدٌٕي٫ٛ كتنٮي٫ 
 وٮرد٫ اجلةوٕح ثني النجةب.

ٮع "ا٥٤ٕ٣ كادلي٨" ٨٦ زبلث  كي٧ل٨ ل٤جةظر أف يؽرس مًٮ
/  ص٭ةتو

أف جن٢ٕ ادلي٨ حمٮرنا ك٦ٕيةرنا يف ابلعر، ز٥ٌ ٩ٞحف ا٣ٌٞةية  -أ

                                                        

]اهل٪ؽقح املٕؿٚيٌح ل٤الكـ  ٦ٕؿٚىت الكـ صؽيؽ ی٬٪ؽق٫ ،اظؽ ٚؿامؿز ٝؿام٤ىك،( )
 . ، صاجلؽيؽ[

ح اتلٕةرض ظٮؿ نكجح "ا٥٤ٕ٣ كادلي٨" إظؽا٬ة ٩ْؿيٌ  ةتو ؿكف ٌٔؽة ٩ْؿيٌ ذ٠ؿ امل١ٌٛ  ()
 ةته ك٣مل٨ ال د٪عرص نكجح ا٥٤ٕ٣ كادلي٨ يف اتلٕةرض ٚعكت؛ ث٢ ٬٪ةؾ ٩ْؿيٌ  ،ثح٪٭٧ة

أػؿل ٦س٢/ "د٧ةيـ ا٥٤ٕ٣ كادلي٨"، ك"دؽاػ٢ ا٥٤ٕ٣ كادلي٨"، ك"دٕةًؽ ا٥٤ٕ٣ كادلي٨"، 
ةت كدٞيي٧٭ة يف ٬مؾا اتلعٞيٜ.اقذٕؿاض ٬مؾق اجلْؿيٌ  ". كٝؽ د٥ٌ ك"ا٥٤ٕ٣ ادلينٌ 
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ا٣يٌت دذبلءـ ٦ٓ ا٧٤ٕ٣ٌيح ث٫، حبير ٩ؿل أٌم ا٣ٌٞةية كا٣ٞٮا٩ني ا٧٤ٕ٣ٌيح 
٭ة.  ا٣ٌٞةية ادليجٌيح، كأيًّة ٦٪٭ة ختة٣ٙ ادلي٨ كدٕةًر

ة يف ابلعر،  -ب أف ٩ٌٓ ا٥٤ٕ٣ى كا٣ٌٞةية ا٧٤ٕ٣ٌيح حمٮرنا كأقةقن
ةق ي٧ل٨ دٞكي٥ ز٥ٌ ٩ٞحف ا٣ٌٞةية ادليجٌيح ث٫. ٚج٪ةءن ىلع ٬مؾا االٌّت 

/ ـو  ا٣ٌٞةية ادليجٌيح إٌك زبلزح أٝكة
 ا٣ٌٞةية املٞجٮ٣ح املك٧ٌ٤ح ٔ٪ؽ ا٥٤ٕ٣(.٦ة يؤٌيؽق ا٥٤ٕ٣ كيٞج٫٤ ) -7

ح دلل ا٥٤ٕ٣(. -2  ٦ة يؿ٫ٌٚ ا٥٤ٕ٣ كيؿٌدق )ا٣ٌٞةية املؿًٚٮ

٦ة يك١خ ٔ٪٫ ا٥٤ٕ٣ ٚبل يٞج٫٤ كال يؿ٫ٌٚ )ا٣ٌٞةية  -3
 املك١ٮت ٔ٪٭ة يف ا٥٤ٕ٣(.

ٌٟ يف أٌف املٞىٮد ٨٦ ا٣ٌٞةية ادليجٌيح ٣حف ٤ُ٦ٜ ا٣ٌٞةية  كال م
ح ثةألمٮر ا٣ُجيٌٕيح كا٣ٛييةاٌيح املؾ٠ٮرة يف ادليجٌيح، ث٢ ا٣ٌٞةية املذ٤ٌٕٞ

 اجلىٮص ادليجٌيح.
ة يف ابلعر، ث٢ ٩ٞٮـ  -ص أف ال جن٢ٕ ادلي٨ أك ا٥٤ٕ٣ حمٮرنا ك٦ٞيةقن

، ثةملٞةر٩ح كاملٞةيكح ثح٪٭٧ة قٮيًّة، كٝؽ أذ٧ؽ٩ة ىلع ٬مؾق اجل٭ح يف ابلعر
يٌ املكح كاإل٩ىةؼ ىلع احليةديٌ  لٟ ٬ٮ احلٛةظكالٌس يف ذم  ٔٮ يف  حًٮ

ؽـ احلل٥ املكجٜى لىة٣ط أظؽ٧٬ة ابلعر  .ابلعر ا٤ٕ٣يمٌ  دلةؿ يف ٔك
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ؿح ظٮؿ نكجح ا٥٤ٕ٣ كادلي٨ يف ذ٨٬  ك٬٪ةؾ أقب٤حه ٦٭٧ٌحه دُي
 اإلنكةف يججيغ أف ٩ٕةجل٭ة يف ٬مؾا املضةؿ/

٦ة املٞىٮد ٨٦ "ادلي٨" ك"ا٥٤ٕ٣" يف ٬مؾا ا٣ٕ٪ٮاف؟ ٦ة ٌم ا٣جكجح 
ألربٓ امل٪ٌُٞيح؟ ٦ة ٌم اجلْؿٌيةت ثني ادلي٨ كا٥٤ٕ٣ ٨٦ ثني ا٣جًكت ا

املٞرتظح ٨٦ ًٝج٢ املؽارس ا١ٛ٣ؿٌيح ا٣٘ؿبٌيح كاإلقبل٦ٌيح ظٮؿ نكجح 
ا٥٤ٕ٣ كادلي٨؟ ٦ة أد٣ٌح ا٣ٞةا٤ني ث٪ْؿٌيح اتلٕةرض ثني ا٥٤ٕ٣ كادلي٨؟ 

ٜ اتلٕةرض ثني ا٥٤ٕ٣ كادلي٨ ٦ة ٬ٮ احل٢ٌ كا٣ٕبلج يف ىلع  ٌٞ ٚؿض حت
ٜه ثني ا٥٤ٕ٣ كادلي٨؟ اتلؼ٤ٌه ٨٦ اتلٕةرض؟ ٢٬ ٬٪ةؾ  دٕةًؽه كدٮاٚ

ٚؿض اتلٕةًؽ ٦ة ٌم اخلؽ٦ةت املذجةد٣ح ثح٪٭٧ة؟ ٦ة املٞىٮد ٨٦ ىلع ك
٩ْؿٌيح "ا٥٤ٕ٣ ادليٌن" ا٣يٌت امذ٭ؿت يف األكقةط ا٧٤ٕ٣ٌيح؟ ٢٬ ٨٦ 
امل٧ل٨ أك ٨٦ الرضكرٌم أف ٩ٕذٞؽ ثة٥٤ٕ٣ ادليٌن؟ ك٦ة ٌم أد٣ٌح 

ؾق اجلْؿٌيح؟ ك٦ة ٌم أد٣ٌ  ح اجلةٚني هلة؟ حنةكؿ يف ٬مؾا امل٪ةرصي٨ ل٭م
ٮع "ا٥٤ٕ٣ كادلي٨".  ابلعر اإلصةثح ىلع ٬مؾق األقب٤ح امل٭٧ٌح يف مًٮ



 

 



 

 

 
 

ٮع جيت إيٌةح ٦ٛ٭ٮـ "ا٥٤ٕ٣"  ٝج٢ اخلٮض يف و٤ت املًٮ
نكجح اتلٕةرض أك اتلٕةًؽ ثح٪٭٧ة بنّكو ك"ادلي٨"؛ جلذٌٕؿؼ ىلع ٦ؽل 

/  وعيطو
 

 العلم -أ

منرتؾه  "ا٥٤ٕ٣" .(1)"٩ٞيي اجل٭٢" ث٧ٕىنيف ال٤٘ح  ٦ٛؿدة "ا٥٤ٕ٣"
٭ة يف ٬مؾا املضةؿ؛ جلذض٪ٌت  ٌّٰ ثني ٌٔؽة ٦ٕةفو يججيغ أف نكذًٕؿ ْٛ٣

، كٌم اكتلةٍك/ ٌٰ  ٦٘ة٣ُح االمرتاؾ ال٤ْٛ
ٚي٭ة ٦ُةثٞح الٮاٝٓ أك ٔؽ٦٭ة،  ال ييؿاىع ا٥٤ٕ٣ ٬ٮ ظة٣حه ٩ٛكٌيحه  -7

ؾق احلة٣ح  ٨ بيشءو كل٥ حيذ٢٧ اخلبلؼ ٚي٫، ٚ٭م ٌٞ ٚإذا صــ اإلنكةف كدي
ٌٟ كالٮ٥٬ اٌلم يتٌسب ٚي٫  اجلٛكيٌح ٥٤ٔه يف ٦ٞةث٢ ا٨ٌْ٣ كالن
ؾا اجلٮع ٨٦ ا٥٤ٕ٣ يؿدجٍ ثةحلة٣ح  اظذ٧ةؿ اخلبلؼ ٨٦ ًٝج٢ املؽرًؾ. ٚ٭م

                                                        

.، ص ، أحؽ، ٦ٕض٥ ٦ٞةيحف ال٤٘ح، ج ( اث٨ ٚةرس)
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ٮع ل٤ٮاٝٓ؛ لا ٤ٚٮ اكف اجلٛكٌيح ل٤ٕةل٥ً، كال يذ٤ٌٕٜ ث٧ُةثٞ ح املًٮ
٨ كجيــ بيشءو  ٌٞ ة ل٤ٮاٝٓ، ك٣مل٨ ا٣ٕةل٥ً يتي ٛن ؾا املٕىن خمة٣ ا٥٤ٕ٣ ث٭م

ة. ٌؽ ٬مؾا ٧٤ٔن  يٕي
اإلدراؾ املُةثٜ ل٤ٮاٝٓ كال ييبلظِ ٚي٫ احلٞني النؼيٌص  -2

ل٤ٕةل٥ً، ث٢ الؿًلية األقةقٌيح يف ٬مؾا املٕىن ٌم املُةثٞح ل٤ٮاٝٓ، ٚإذا 
، كإف اكف اكف اإلدراؾ ٦ُ ٌؽ ص٭بلن " كإاٌل يٕي ة ل٤ٮاٝٓ ا٣ٕيٌن ٚ٭ٮ "٥٤ٔه ٞن ةث

ـٌ ين٢٧ دميٓ  ؾا املٕىن ا٣ٕة ـو ٦٪٫. كا٥٤ٕ٣ ث٭م ؽرًؾ ىلع يٞنيو صةز ال٧ي
ا٤ٕ٣ٮـ اتلضؿيبٌيح كا٤ٕ٣ٮـ ادليجٌيح كاإلنكة٩ٌيح كاملٕةرؼ ال١نٌٛيح 

ري٬ة ٨٦ ا٤ٕ٣ٮـ ا٣برشٌيح.  ٗك
اءه اكف حيذٮم ىلع اإلدراؾ احلىٮيٌل املُةثٜ ل٤ٮاٝٓ، قٮ -3

ا٣ٌٞةية اجلـاٌيح النؼىٌيح أك ا٣ٌٞةية اللكٌٌيح ا٣ٕة٦ٌح. خيؿج ظكت 
٬مؾا االوُبلح ا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم الن٭ٮدٌم ٨٦ إَةر ا٥٤ٕ٣، كين٢٧ 
دميٓ ا٤ٕ٣ٮـ احلىٮحٌلح كا٣ٌٞةية ا٧٤ٕ٣ٌيح املُةثٞح ل٤ٮاٝٓ اخلةريٌج، 

تلةرخيٌيح أك قٮاءه اك٩خ ٨٦ ا٤ٕ٣ٮـ ا٣ُجيٌٕيح أك اإلنكة٩ٌيح أك ا
 االصذ٧ةٌٔيح أك ٗري٬ة ٨٦ املٕةرؼ احلىٮحٌلح ا٣برشٌيح.

ا٥٤ٕ٣ ث٧ٕىن ا٣ٌٞةية املذ٧ٌٌ٪ح ل٤ذٮويةت ا٤٧ٕ٣ٌيح كا٣ٞيى٥  -4
ا٣يٌت دٞرتح أمٮرنا ٤٧ٌٔيحن كدُجيٌٞيحن ملٕةجلح املنةك املذ٤ٌٕٞح ثة٢٧ٕ٣ ال 
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٨ ثةجلْؿ. ثٕجةرةو أػؿل ٬٪ةؾ ٨٦ ا٤ٕ٣ٮـ ٦ة يٞٮـ ث٧٭٧ٌح ال١نٙ ٔ
الٮاٝٓ كدٮوي٫ٛ ٚعكت، ك٦٪٭ة ٦ة ي٭ذ٥ٌ ثةتلٮويح كاجلة٩ت ا٧ٕ٣ٌُك 
كا٣ٞييٌم لؤلميةء، ك٦ة يججيغ أف ي٫٤ٕٛ اإلنكةف أك يرتًل٫. ك٦٪٭ة ٦ة 
يٕذن ثلبل اجلة٩بني؛ ىلع قبي٢ املسةؿ "٥٤ٔ اجلٛف" دةرةن يٞٮـ 
ثلنٙ ا٣ٕبلٝةت ثني ق٤ٮًلٌيةت اإلنكةف كظةالد٫ اجلٛكٌيح، أك 

،  يجعر ٨ٔ أقجةب َؿٌك ظة٣حو ٩ٛكٌيحو ػةٌوحو أك درٌصؼو كق٤ٮؾو ػةصي
٥٤ اجلٛف يف ٬مؾا املكذٮل مأ٫٩ اتلٮويٙ كال١نٙ كاجلْؿ.  ٔك
ك٣مل٨ٌ هل صة٩جنة آػؿ ك٬ٮ صة٩ت املنٮرة كاتلٮويح ا٤٧ٕ٣ٌيح ملٕةجلح 
؛ لا يٞرتح كوٛحن  مؿضو ٩ٛسي أك كقٮاسو ١ٚؿمي أك ق٤ٮؾو ٦٪عؿؼو

ؾا املى٤ُط ث٧ٕىن اتلٮويح كاإلرمةد  ٌَجٌيحن ٩ٛكٌيحن ل٤ذؽاكم. ٚة٥٤ٕ٣ ث٭م
 كإُٔةء كوٛحو ٤٧ٌٔيحو ٣ٕبلج منلكحو يف كاٝٓ احليةة.

ا املٕىن ٨٦ ا٥٤ٕ٣ املٕؿٚح احلىٮحلٌح اللكٌيٌح احلٞيٞيٌح، ك٬مؾ -5
ده ين٢٧ ا٤ٕ٣ٮـ احلىٮحٌلح احلٞيٞيٌح كظكت، يف ٦ٞةث٢ ا٤ٕ٣ٮـ حمؽَّ 

ٕيٌح.  ٮاعت دةرةن ح دؽرس ا٤ٕ٣ٮـ احلىٮحلٌ كاالٔذجةرٌيح الًٮ املًٮ
ا٣ٕيجيٌح ال١ٮ٩يٌح ا٣يٌت هلة مىؽاؽه ك٦ة ثإزاءو يف اخلةرج، ٥٤ٕ٠ 
ري٬ة ٨٦ ا٤ٕ٣ٮـ احلٞيٞيٌح، كدةرةن  ا٣ٛييةء كال١ي٧يةء كا٤ٛ٣كٛح ٗك
ذجةرٌيح ا٣يٌت ال مىؽاؽ مكذٞبلًّ هلة يف  ٌٕيح األ دؽرس األمٮر الًٮ

٥٤ ا٣ٞة٩ٮف اٌلم حيذ  حو ٮم ىلع ٝٮا٩ني صـاايٌ الٮاٝٓ، ٥٤ٕ٠ ال٤٘ح، ٔك



 ا٥٤ٕ٣ كادلي٨  ............................................................... 92

 

 ح ثة٣ترشيٓ كاتلٞ٪ني. ترٌشٔ٭ة كدٞ٪ٌ٪٭ة اجل٭ةت املٕ٪يٌ 
لنٙ ٨ٔ الٮاٝٓ املعكٮس املةٌدٌم ا٤ٕ٣ٮـ اتلضؿيبٌيح ا٣يٌت د -6

يف ٝجةؿ ٤ُ٦ٜ  -" scienceثػ"  ةثةمل٪٭ش اتلضؿيٌب احلٌسٌ كيٕرٌب ٔ٪٭
رٌب ٔ٪٫ ثػ "  ٝك٧ني/د٪ٞك٥ إٌك  -" knowledgeا٥٤ٕ٣ اٌلم يٕي

٥٤  -أ ا٤ٕ٣ٮـ ا٣ُجيٌٕيح ٦س٢ ٥٤ٔ األظيةء كا٣ٛييةء كال١ي٧يةء ٔك
ري٬ة.  األرض ٗك

ا٤ٕ٣ٮـ اإلنكة٩ٌيح ا٣يٌت دججن ىلع امل٪٭ش اتلضؿيٌب ٥٤ٕ٠  -ب
ري٬ة ٥٤ اإلدارة ٗك ٥٤ االصذ٧ةع كاالٝذىةد ٔك   .1اجلٛف ٔك

كاملٞىٮد ٨٦ ٦ٛؿدة "ا٥٤ٕ٣" يف ٬مؾا اتلعٞيٜ ٬ٮ ا٤ٕ٣ٮـ 
النةم٤ح ل٤ٕ٤ٮـ اتلضؿيبٌيح ا٣ُجيٌٕيح كا٤ٕ٣ٮـ اتلضؿيبيٌح  اتلضؿيبٌيح
 اإلنكة٩ٌيح. 

كل٤ٕ٤ٮـ اتلضؿيبٌيح ػىةاه ك٦ياته د٧ذةز ث٭ة ٨ٔ قةاؿ ا٤ٕ٣ٮـ 
 كاملٕةرؼ ا٣برشٌيح ننري إحل٭ة/

٦ذ٤َّٕٜ ا٥٤ٕ٣ يف ا٤ٕ٣ٮـ اتلضؿيبٌيح ٬ٮ األميةء كا٣ْٮا٬ؿ  -7

                                                        

ـد ()  .ص ٥٤ٔ ك دي٨ ]ٔبلٝح ا٥٤ٕ٣ كادلي٨[،  یراث٫ُ حم٧ؽدُف، ،یمىجةح ي
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٤ٮـ اتلضؿيبٌيح حمىٮرةه يف املةٌديٌح املعكٮقح ا٣ٕيجٌيح كال ٗري، ٚة٣ٕ
 ٩ُةؽ املةٌدة كاملةٌديٌةت.

ٮع يف ٬مؾق ا٣ٌٞةية اتلضؿيبيٌح ٨ٔ  -2 إزجةت املع٧ٮؿ ل٧٤ًٮ
٭ة كإزجةد٭ة  َؿيٜ اتلضؿبح احلٌكٌيح ٚعكت، حبير ي٧ل٨ ًٔؿ

 دلؿار ٬مؾق اتلضؿبح ا٣ٕيجيٌح امل٧٤ٮقح.  كيكذُيٓ كُّ إنكةفو لآلػؿي٨، 
ٌيةت ا٣يٌت ييؿىج إزجةد٭ة ا٥٤ٕ٣ ا٣ُجيٌع يٕذ٧ؽ ىلع  -3 ا٣ًٛؿ

 ، يٌحه ػةٌوحه ، ٚذ٪ٞؽح يف ذ٨٬ ا٣ٕةل٥ً ًٚؿ ثةمل٪٭ش اتلضؿيٌب احلٌسٌ
كحيةكؿ إزجةد٭ة ٔرب املبلظْح كاتل١ؿار كاالػذجةر؛ ٚذلا ختؿج ا٤ٕ٣ٮـ 
كاملٕةرؼ ا٣يٌت يذ٥ٌ إزجةد٭ة ثة٢ٕٞ٣ كالن٭ٮد ابلةٌَن كالٮيح ٨ٔ دااؿة 

 ا٥٤ٕ٣ ظكت ٬مؾق الؿؤيح.
ا٣ٞة٩ٮف كاجلْؿٌيح ا٧٤ٕ٣يٌح ال ثٌؽ أف دذ٧ٌذٓ ثة٣جكٜ كاجل٥ْ  -4

. إٌف ػى٤ح ادلكاـ حيٌ ح املٮصجح اللكٌ ىلع حنٮ ا٣ٌٞيٌ  ادلاا٥، كأف دلٮف
كاثلجةت كاللكٌٌيح ٨٦ الؿٌلاـ األقةقٌيح يف اجلْؿٌيح ا٧٤ٕ٣ٌيح. ىلع قبي٢ 
ة ٨٦ ٔ٪رصي٨ ٧٬ة األكًلكضني  املسةؿ/ "ٌك ٦ةءو يذأ٣ٌٙ داا٧ن

يؽركصني"، أك "أٌف احلؿارة دجذ٢ٞ بنّكو َجيعي ٨٦ اجلك٥ احلةٌر إٌك كاهل
 اجلك٥ ابلةرد يف دميٓ األز٦٪ح كاألم١٪ح".

بيٌح يف ثٕي األظيةف كيف ثٕي يا٣ٌٌٞيح اتلضؿ ا٩ذٌٞخٚإذا 



 ا٥٤ٕ٣ كادلي٨  ............................................................... 94

 

؛ لا دُؿح ا٣ٌٌٞيح ا٧٤ٕ٣ٌيح بنّك  املٮارد، ٚيه ٣حكخ ثٌٌٞيحو ٧٤ٌٔيحو
.املٮصجح اللكٌٌيح أك الكةبلح ال  لكٌٌيح كبنّكو رضكرمي ٗري حمذ٢٧و

، مٮر يف املكذٞج٢ؤ ثةألدٛكط املضةؿ ل٤ذججٌ  اجلْؿٌيح ا٧٤ٕ٣يٌح -5
حبير ي٧ل٨ يف ًٮا٭ة ال١نٙ ٨ٔ ثٕي األظؽاث كاألمٮر ا٣يٌت 
قذٞٓ يف املكذٞج٢؛ ٚإرقةؿ ا٧ٞ٣ؿ الى٪ةيٌع إٌك ا٣ٌٛةء، أك اقذ٧ٕةؿ 
األدكيح، أك اقذؼؽاـ األص٭ـة كاألدكات اك٣ُةاؿات كاملىةٔؽ 
ال١٭ؿبةايٌح ك٦ة مةث٫ ذملٟ يٕذ٧ؽ ىلع اثلٞح كاال٧َب٪ةف ثةتلجٌجؤ ا٤ٕ٣يٌم، 

٥٤ ٨ٔ األمٮر اثلةثذح يف اآليت. ٚةٌلم ي٧ذ٤ٟ ٦ٕةد٣ح كإػجةر ا٣ٕ
دلٮي٨ املةء ي٧ُنٌئ أ٫ٌ٩ إذا أ٣ٌٙ ثني األكًلكضني كاهليؽركصني يف 

. ٨حذ٧لٌ قاملكذٞج٢، ٚإ٫ٌ٩   ىلع إ٩ذةج املةء بنّكو ُٝعي كظذيمي
ح اإلثُةؿ ٨٦ اخلىةاه امل٭٧ٌح ل٤ٌٞةية ا٧٤ٕ٣ٌيح؛ ث٧ٕىن ٝةث٤يٌ  -6

ح ٣حكخ ٦ذبلا٧حن ٦ٓ دميٓ ا٣ْؿكؼ، ث٢ دج٢ُ يف أٌف ا٣ٞٮا٩ني ا٧٤ٕ٣يٌ 
 .()ؽ ٚي٭ةكال دىؽي ثٕي ا٣ْؿكؼ 

ري ٝةث٤حو ٣حكخ ا٤ٕ٣ٮـ اتلضؿيبٌيح ك٦ُٕيةد٭ة يٞيجيٌ  -7 حن ٗك
لئلثُةؿ كاجلٞي؛ ألٌف امل٪٭ش اتلضؿيٌب يٕضـ ٨ٔ ا٠تنةؼ ا٤ٕ٣ٌح 

                                                        

 .، ص ]ا٥٤ٕ٣ كا٣ٞي٧ح[ ؿي٥، دانل ك ارزش١ٔجؽال ،رسكش ()
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كأقجةثنة امل٪عرصة كاجل٭ةاٌيح ثني األميةء كا٣ْٮا٬ؿ. ٢ٌٕ٤ٚ ٬٪ةؾ ٤ٔبلن 
٦ٓ أٌف امل٪٭ش  ،ػٛيخ ىلع ا٣ٕةل٥ اتلضؿيٌب دلتنٙ يف املكذٞج٢

اتلضؿيٌب يٕذ٧ؽ ىلع ٤٧ٔيٌح االقذٞؿاء اٌلم ال يٛيؽ إاٌل ا٨ٌْ٣ 
 كاتلؼ٧ني، إاٌل أف ييؽ٥ٔ ثة٣رب٬ةف كادلحل٢ ا٣ٌُٕٞك.

اجلؽيؿ ثةل٠ؿ/ أٌف امل٪٭ش اتلضؿيٌب ثؽحل٢ ٝىٮرق كحمؽكديٌذ٫ ال 
ري املةٌديٌح يف  يكذُيٓ أف يٕرث ىلع ا٢٤ٕ٣ كاألقجةب ٗري املعكٮقح ٗك

ٌٜ ل٤ذضؿبح احلٌكٌيح أف د٪َف كدؿٚي  ٜ األميةء كاألظؽاث، كال حي ٌٞ حت
ؿة ثإَةر احلٌف كاملةٌدة؛ ألٌف  ٌَ ٦ة ال دثجذ٫ ثةألدكات اتلضؿبٌيح املذأ

 دجكض٥احلىٮؿ ىلع ٦ة كراء احلٌف كاملةٌدة حيذةج إٌك أدكاتو ك٦٪ة٬ش 
ء ا٣ُجيٕح، كأمٮرو ٗري حمكٮقحو اك٢ٕٞ٣ كالٮيح كالن٭ٮد ٦ٓ ٦ة كرا

ٌيةت كا٣ٞٮا٩ني اتلضؿيبٌيح دجذٞي  ابلةٌَن؛ لا ٩ؿل ال١سري ٨٦ ا٣ًٛؿ
 ، يةتو ظؽيسحو كديج٢ُ ثٕؽ ٚرتةو بكجت ا٠تنةٚةت صؽيؽةو كًٚؿ
يحو صؽيؽةو،  ٚة٣ٌٞةية اتلضؿيبيٌح دجذْؿ إثُةهلة كنكؼ٭ة ثُؿٌك ًٚؿ

حه يف ا٤ٕ٣ٮـ اتلضؿيبٌيح، حه يٞيجيٌ ٔؽ ُٕٝيٌ ٤ٚحف ٬٪ةؾ ٩ْؿيةته كٝٮا
ة ثني  ًن ٤ٚحف اتلٕةرض ثني ا٤ٕ٣ٮـ اتلضؿيبٌيح كاملٕةرؼ ادليجٌيح دٕةر

ةأمؿي٨ ُٕٝيٌ   . ()ني حمكٮ٦ني، ث٢ أظؽ َؿيف اتلٕةرض ٌّنٌّ داا٧ن

                                                        

ـد( ) .ص  ی ٥٤ٔ ك دي٨ ]ٔبلٝح ا٥٤ٕ٣ كادلي٨[،راث٫ُ حم٧ؽدُف، ،یمىجةح ي
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ال١جري  ا٣ٕةل٥ الؿيةضٌ  فٌ أؽ ٦ة ذ٠ؿ٩ةق يت دؤيٌ ك٨٦ دم٤ح النٮا٬ؽ ا٣ٌ 
 كاػؿ ا٣ٞؿف اتلةقٓ ٔرش أثؽع ٩٭ٌحن أيف ( David Hilbert)٬ي٤ربت 

ة ٦ججيًّة ىلع أقةس يف  حن ٧٤ٔيٌ  "٥٤ٔ الؿيةًٌيةت"؛ إذ أراد أف خيرتع ٩ْة٦ن
"األوٮؿ" ا٣يٌت حتذٮم ىلع دميٓ ٝٮأؽ ٥٤ٔ الؿيةًٌيةت ٨٦ دكف 
، حبير ي٧ل٨ حتؽيؽ الىؽؽ كال١ؾب ألٌم ٌٝيٌحو  ٩ٞهو كػ٢٤و

. أراد ٬ي٤ربت أف حيٌٮؿ ٌك ال حو ٨٦ ريةًيحو ؿيةًٌيةت إٌك دل٧ٔٮ
 (Kurt Gödel) أزجخ ٠ٮرت صٮدؿ 7931ا٣ٌٞةية النلكٌيح. كيف ق٪ح 

أٌف ٬٪ةؾ ٌٝةية يف ٥٤ٔ الؿيةًٌيةت ال ي٧ل٨ إزجةت وؽٝ٭ة كًلؾث٭ة 
يف ًٮء ٬مؾق األوٮؿ النلكيٌح. كب٧ة أٌف ا٤ٕ٣ٮـ ا٣ُجيٌٕيح دبذن ىلع 

ٓ احلٞةاٜ، الؿيةًٌيةت، كأٌف الؿيةًٌيةت ال ي٧ل٨ أف دبنٌي دمي
ٚة٤ٕ٣ٮـ ا٣ُجيٌٕيح ال ي٧ل٨ هلة أف ديثًجخ دميٓ احلٞةاٜ. ٚبل ٩ؽرم 
ثؽٔخ ٩ْؿٌيحه ٩٭ةاٌيحه أك ال؟ إذف ٬٪ةؾ أقب٤حه ثبل 

ي
٢٬ اجلْؿٌيح ا٣يٌت أ

ة  .()صٮابو يف ٥٤ٔ ا٣ٛييةء داا٧ن
دل٨٧  بيٌحياملنلكح الؿاحكح يف ا٤ٕ٣ٮـ كا٣ٌٞةية ا٧٤ٕ٣يٌح اتلضؿإٌف 

اجلةظيح األبكذ٧ٮلٮصيٌح )ابليٕؽ املٕؿيٌف(؛ أل٩ٌ٭ة حترص ا٣ٞي٧ح املٕؿٌٚيح يف 

                                                        

]ا٥٤ٕ٣  يل٥ ٝؿف ثحكخ ك یقذة٫٩آ٦ٕ٪ٮيخ در  دي٨ ك ٥٤ٔ ك ،لگنىن، ٦٭ؽی ()
 . ص  ،كادلي٨ كاملٕ٪ٮٌيح يف أٔذةب ا٣ٞؿف احلةدم كا٣ٕرشي٨[
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كال١نٙ ٨ٔ الٮاٝٓ يف املٕؿٚح احلٌكيٌح اتلضؿيبيٌح، كد٪َف ا٣ٞي٧ح 
ذجةر ٨ٔ قةاؿ مىةدر املٕؿٚح، اك٢ٕٞ٣ كالٮيح كاملٕؿٚح  املٕؿٚيٌح كاأل

 (science) احلٌٮرٌيح ابلةَ٪يٌح، َٚف احلٞيٞح ٚإٌف ا٥٤ٕ٣ اتلضؿيبٌ 
يذضةكز ظٌؽق ك٩ُة٫ٝ، كي٪َف ٦ٕذ٪ٞٮق ٦ة كراء احلٌف كاتلضؿبح احلٌكيٌح، 
كاحلةؿ أٌف امل٪٭ش اتلضؿيٌب يٛيؽ يف إَةر املعكٮقةت ٚعكت، كال 
جيٮز هل أف حيل٥ ىلع ٦ة كراء ا٣ُجيٕح ال ثةإلجيةب كال ثةلك٤ت، ث٢ 

ق؛ َٮر٤ٔي٫ أف يك١خ كيى٧خ أ٦ةـ ا٣ٌٞةية املذةٚييٞيٌح، كال يذٌٕؽل 
 /ؾا املضةؿيف ٬م  ئٌ ٦ح ا٣ُجةَجةيٞٮؿ ا٣ٕبٌل 

٭ة ٣حف ٨٦ كّيٛذ٫ أف ة كػٮاٌو ا٥٤ٕ٣ ابلةظر ٨ٔ املةدٌ  ٚإفٌ »
 ة ٦٪٫ ثةظره كلٮ ٢ٕٚ محبن  ة.ة كال ٩ٛين ٭ة ال إزجةدن ة كػٮاٌو ض ٣٘ري املةدٌ يذٕؿٌ 

ُن ةز٫ اكف ذم ٨٦ حبٌ  ة ٨٦ ا٣ٞٮؿ، ٩ْري ٦ة لٮ أراد ابلةظر يف لٟ ٦٪٫ مُ
 .(1)«ةة أك إزجةدن يكذْ٭ؿ ٨٦ ٫٧٤ٔ ظل٥ ا٤ٛ٣ٟ ٩ٛين  ٥٤ٔ ال٤٘ح أف

 

 الدين -ب

٬٪ةؾ دٕةريٙ ٦ذٌٕؽدةه ملٛؿدة "ادلي٨"، حبير ال يذحٌس احلىٮؿ 
ٓو مةم٢و جل٧يٓ األديةف. ك٣مل٨ٌ املؿاد ٨٦ ادلي٨ يف  ٙو صة٦ ىلع دٕؿي

                                                        

.، ص ( ا٣ُجةَجةٌئ، حم٧ؽظكني، املياف يف دٛكري ا٣ٞؿآف، ج )
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حه مؤ٣ٌٛحه ٨٦ املٕذٞؽات كالؿؤيح ال١ٮ٩ٌيح ا٣يٌت »٬مؾا ابلعر ٬ٮ/  دل٧ٔٮ
حه ٨٦ ا٣ٞي٥  ة دل٧ٔٮ ٌن دجعر ٨ٔ املكةا٢ اجلْؿٌيح اكملجؽإ كاملٕةد، كأي
األػبلٝيح ا٣يٌت دؿمؽ اإلنكةف إٌك ا٣ٌٛةا٢ اإلنكة٩ٌيح كد٪٭ي٫ ٨ٔ 

حه ٨٦ ا٣ٞٮا٩ني كاألظاكـ ا٣ٛؿ ة دل٧ٔٮ ٌن ٌٔيح الؿذاا٢ اجلٛكة٩ٌيح، كأي
 -الك٤ٮًلٌيح كا٣ٕجةدات ا٣ٛؿديٌح كاالصذ٧ةٌٔيح ا٣يٌت صةءت ٨٦ ًٝج٢ اهلل 

؛ تلعٞيٜ الكٕةدة ادل٩يٮٌيح ٨ٔ َؿيٜ أ٩بيةا٫ ا٣ْٕةـ  -دٕةٌك 
. ٚةملٞىٮد ()كاألػؿكٌيح لئلنكةف، كا٣ٛبلح كا٣ٛٮز يف ادل٩ية كاآلػؿة

ًٌلـ ىلع ٨٦ ادلي٨ يف ٬مؾا اتلعٞيٜ ين٢٧ دميٓ األديةف اتلٮظيؽيٌح، كيؿ
اجلٮا٩ت املنرتًلح ثني األديةف، ك٣مل٨ٌ املىؽاؽ األد٥ٌ لدلي٨ يف حبس٪ة 

 ٬ٮ ادلي٨ اإلقبليٌم األوي٢.

                                                        

٦زن٣ح ا٢ٕٞ٣ يف  ]ىني٦ٕؿٚخ د ی٦زن٣خ ٢ٞٔ در ٬٪ؽق٫ٔجؽاهلل، ، آمَك یصٮاد ()
 .، ص [ح٬٪ؽقح املٕؿٚح ادليجيٌ 



 

 

 
 

ل٥ يك١خ ا٣ٛبلقٛح كامل١ٌٛؿكف أ٦ةـ اتلٌُٮرات كاال٠تنةٚةت 
كالسيٕح، كا٬ذ٧ٌٮا ثبيةف ا٣جكجح ثني ا٣ٌٞةية ا٧٤ٕ٣ٌيح املؽ٬نح 

ثؽٔخ ٩ْؿٌيةته ٦ذٌٕؽدةه ظٮؿ ثيةف 
ي
ادليجٌيح كا٣ٌٞةية ا٧٤ٕ٣ٌيح، حبير أ

ٓو ٨٦ اجلْؿٌيةت  ا٣جكجح ثني ا٥٤ٕ٣ كادلي٨. ك٬٪ة ٩جعر ٨ٔ أرب
ح "اتلٕةرض ثني ٩ْؿيٌ  ٨ٔ/ ٔجةرةه  كٌم املن٭ٮرة يف األكقةط ا٧٤ٕ٣يٌح

ح "دؽاػ٢ ا٥٤ٕ٣ "د٧ةيـ ا٥٤ٕ٣ كادلي٨"، ك٩ْؿيٌ  حا٥٤ٕ٣ كادلي٨"، ك٩ْؿيٌ 
ز٥ٌ ٩ٞٮـ ثةدلراقح اجلٞؽيٌح ، ح "دٕةًؽ ا٥٤ٕ٣ كادلي٨"كادلي٨"، ك٩ْؿيٌ 

 هلة، كيف آػؿ املُةؼ ننري إٌك اجلْؿٌيح املؼذةرة.
 

 العلم والدين تعارض -أ

ٕىٍؿض  ٨٦ تلٕةرض ٣٘حن ا ٮؿ٬ٮ اٌل كا٣ ُُّ ة٣ٙ ا٣ خي  ؛م خيي ًٍ اعر
، إذا أديخ إحل٫  ةٚبل٩ن  ٓى ٪ى ذي٫ ٦ًس٢ٍى ٦ة وى ًٍ . كاعرى ري، إذا رستى ًظيةهلى يف الكَّ

ح. ك٬م  َّٞخ املٕةرًى فَّ ٦س٢ى ٦ة أىت إحلٟ. ك٦٪٫ امذي
ى
أ ؾا ٬ٮ ا٣ٞيةس، ٠ى
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ء اٌل  ٔىٍؿض اليشء اٌل ٔىٍؿض اليشَّ  ٚةتلٕةرض .(1)م أدةقم ي٤ٕٛي٫ ٦س٢ي 
ؾا ء اآلػؿ كيف ٝجةهل،  ء ظؾاء اليش ث٧ٕىن ص٢ٕ اليش ٌيح ث٭م كا٣ًٕؿ

املٕىن، ٧٠ة ٝؽ دلٮف ث٧بلؾ اتل٧ةز٢ كاملجةراة ثني النحبني، ٚيٞةؿ 
اعرض ٚبلفه مٕؿ املذجٌب، ث٧ٕىن أننؽ ٦س٫٤، ٠ؾملٟ ٝؽ دلٮف 
ث٧بلؾ اتل٪ةٝي كاتلاكذب ثني محبني، ٚةتلٞةث٢ كاملجةراة ثح٪٭٧ة جي٢ٕ 

ؾق امل٪ةقجح كىلع أقةس ٬مؾا األ ذجةر أظؽ٧٬ة يف ٔؿض اآلػؿ. ٚج٭م
ني  . ()قيٌم الالك٦ةف املذاكذثةف ثةملذٕةًر

ث٪ةءن ىلع ذملٟ، املؿاد ٨٦ اتلٕةرض يف ٦جعر "دٕةرض ا٥٤ٕ٣ 
كادلي٨" ٬ٮ اتل٪ةيف ثني محبني ىلع كص٫ اتل٪ةٝي كاتلٌةٌد، حبير 

 يلٌؾب أظؽ٧٬ة اآلػؿى يف احلاكيح كال١نٙ ٨ٔ الٮاٝٓ.
مكذٮل املجةدئ اتلٕةرض ثني ا٥٤ٕ٣ كادلي٨ يلٮف دةرةن ىلع إٌف 

 أٌف  ىلع قبي٢ املسةؿ/ ،كاألقف
ن
ًن  ٬٪ةؾ ٦جؽأ ٞن  ةأك اٚرتا يف  ةمكجى

هلة قجته  يٌحو ٦ةدٌ  أك ّة٬ؿةو  "أٌف ٌك ظةدزحو  ك٬ٮ/ ،حا٤ٕ٣ٮـ اتلضؿيبيٌ 
كاملٛؿكض ال  إؾا املجؽداـ ل٥ يٕذ٧ؽ ىلع ٬م  ٦ة "، ٚة٣ٕةل٥ً اتلضؿيبٌ مٌّ ٦ةدٌ 

 ٚذلا جنؽ أفٌ  ؛يجعر ٚي٭ةح كي٧ل٨ هل أف يؽػ٢ يف ا٤ٕ٣ٮـ اتلضؿيبيٌ 

                                                        

 .، ص  ٦ٕض٥ ٦ٞةيحف ال٤٘ح، ج أحؽ، اث٨ ٚةرس، ()
 .، ص  يف ٥٤ٔ األوٮؿ، ج حبٮثه  ،الىؽر، حم٧ؽثةٝؿ ()
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ٮف بأل٩ٌ٭٥ يذ١ٌ ؛٧٤ٔةء ا٣ٌُت ل٥ ييأقٮا ٨٦ ا٠تنةؼ أقجةب السَةف
". يٌحه ٦ةدٌ  كأقجةبه  هلة ٢٤ٔه  حو يٌ ٦ةدٌ  ّة٬ؿةو  ؾا املٛؿكض ك٬ٮ "أٌف ٌك ىلع ٬م 

آػؿ  ديني  إو ٦ٓ ٦جؽ املؾ٠ٮر ؾا املجؽأ ا٤ٕ٣يمٌ ي٧ل٨ أف يذٕةرض ٬م 
ح أقجةبه يٌ ك٬ٮ/ "أ٫ٌ٩ ٝؽ ي٧ل٨ أف يلٮف لؤلظؽاث كا٣ْٮا٬ؿ املةدٌ 

 ؾا ا٣ٞجي٢." ٨٦ ٬م كٝؽ ٌٚس ثٕي ٚبلقٛح ادلي٨ "املٕضـةى " يٌحو ٗريي ٦ةدٌ 
 .(1)كادلينٌ  ني اتلضؿيبٌ اى ثني املجؽ ٚ٭٪ةؾ دٕةرضه 

ىلع مكذٮل املكةا٢ اتلٕةرض ثني ا٥٤ٕ٣ كادلي٨ يلٮف كدةرةن 
ـٔٮـ ٚي٧ة ذ٠ؿق ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥ ظٮؿ  ٦س٢ كا٣ٌٞةية اتلٕةرض امل

ني الكجٓ"/ة"الك٧ ٍَ اهلُل اَّلِ  كات الكجٓ كاألًر اٍت اوَ ي َخيََق َشْتَع َش
 ََ ُٓ ٌِْحيَ ْرِض 

َ
ََ اْْل ٌِ تن١ٌٟ يف  يتح ا٣ٌ ، كبني املكذضٌؽات ا٧٤ٕ٣يٌ (2)َو

ًَ  أك اتلٕةرض املٌؽىع ثني اآليح الرشيٛح/ لٟ.ذم  نَصاُن ِم فَيَْيُِظِر اإْلِ
اٍء َدافٍِق  ُخيَِق  ٌَ  ٌَِ يِْب وَاىرَتَائِِب  ُخيَِق  ٌَِ َبنْيِ الصُّ كبني  ،(3)ََيُْرُج 

 اات.ؼة٣ٛح خلؿكج املةء ٨٦ الى٤ت كا٣رتح امليٌ امل٤ٕٮ٦ةت ا٣ُجٌ 

                                                        

]دراقح أ٩ٮاع  ٨ي٥٤ٔ ك د نيدٕةرض ث ی٬ةگٮ٫٩ ثؿریس( م١٤يةف، مىٍُف، ٦ٞةهل/ )
 .، ص مىجةح، ٔؽد  یاتلٕةرض ثني ا٥٤ٕ٣ كادلي٨[، دل٫ٌ٤

 .( قٮرة ا٣ُبلؽ/ )
 . - ( قٮرة ا٣ُةرؽ/ )
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٦س٢  ىلع مكذٮل ال٤٘ح يلٮف اتلٕةرض ثني ا٥٤ٕ٣ كادلي٨ كدةرةن 
 حه رمـيٌ  ٣٘حه  ح ٌمني ٨٦ أٌف ال٤٘ح ادليجيٌ ؿي٨ ا٣٘ؿبحٌ ٦ة يٌؽىع ثٕي امل١ٌٛ 

بل٦ةته  رمٮزه  ث٢ ٌم ،ٔ٪٭ة ال دٕرٌب ٨ٔ الٮاٝٓ كال حتيك حه أقُٮريٌ   ٔك
ـ ىلع أٌف ال٤٘ح دؿًلٌ  ةته ل٨ يف املٞةث٢ ٬٪ةؾ ٩ْؿيٌ إٌك ٦ة كراا٭ة. ك٣م 

 ك٣حكخ ٌم ،دٕرٌب ٨ٔ الٮاٝٓ كدلنٙ ٔ٪٫ دالحٌلحه  ٣٘حه  ح ٌمادليجيٌ 
 .حن د٧سي٤يٌ  حن أقُٮريٌ  حن رمـيٌ  ٣٘حن 

اتلٕةرض ثني ا٥٤ٕ٣ كادلي٨ يلٮف ىلع مكذٮل  كمٌؿةن أػؿل
 ك٦ٌٕبلتو  ٬٪ةؾ منةك أفٌ  ٨٦ ٪ٮفاملذؽيٌ  ث٫ يٕذٞؽ٦س٢ ٦ة امل٪٭ضٌيح 

ذ٧ةد ىلع  يف ظيةة ا٣برش ال ي٧ل٨ ظ٤ٌ٭ة ك٦ٕةجلذ٭ة ٨ٔ َؿيٜ األ
كا٢ٕٞ٣ كا٥٤ٕ٣ ح املٕ٭ٮدة املألٮٚح ٔ٪ؽ اإلنكةف اكحلٌف املىةدر املٕؿٚيٌ 

ذ٧ةد ىلع الٮيحٌم احلٌٮر ل٧٤ٕؿٚح يف  كاملىؽر ا٣٘يبٌ  ، ث٢ جيت األ
ني ٨٦ يٕذٞؽ ػبلؼ ل٨ ٬٪ةؾ ٨٦ ا٧٤ٕ٣ةء اتلضؿيبيٌ ٦ٕةجلذ٭ة. ك٣م 

ح ي٧ل٨ ظ٤ٌ٭ة يف ًٮء املىةدر املنةك ا٣برشيٌ  ـ ىلع أفٌ كيؿًلٌ  ،لٟذم 
 إٌك الٮيحكال حنذةج  ،كا٢ٕٞ٣ ح املألٮٚح ٔ٪ؽ ا٣برش ٦س٢ احلٌف املٕؿٚيٌ 

٨٦ اتلٕةرض يف  رة ظيةة ا٣برش. ٚ٭٪ةؾ ٩ٮعه اح إلدكاملٕؿٚح ا٣٘يبيٌ 
 امل٪ة٬ش املٕذ٧ؽة ٤ٔي٭ة ٨٦ ا٣ُؿٚني.

ك٣مل٨ ٦ة ي٭٧ٌ٪ة يف ٬مؾا املٞةؿ ٬ٮ اتلٕةرض ىلع مكذٮل املكةا٢ 
 كا٣ٌٞةية ا٧٤ٕ٣ٌيح كادليجٌيح. 
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 رشوط اتلػارض
ٜ اتلٕةرض ثني أمؿي٨ إاٌل إذا دٮٌٚؿت ٚي٫ رشكطه  ٌٞ ال يذع

 ، ٦٪٭ة/ ٔؽيؽةه 
أ٦ٌة االمرتاؾ  االشرتاك واالّّتاد يف املٔضٔع واىغايث واملِٓخ/ -7

ٮع ث٧ٕىن أٌف ٬٪ةؾ مٮاًيٓ كحمةكر ي٭ذ٥ٌ ث٭ة ادلي٨  كاتلٮاٜٚ يف املًٮ
ٮع ٧٠ة ي٭ذ٥ٌ ث٭ة ا٥٤ٕ٣ ٩ٛك٭ة، ٚ٭٪ةؾ ٩ُةؽه كإَةره منرتؾه ثني ا ملًٮ

ة، قٮاءه اكف اجلُةؽ كاملكةظح املنرتًلح  ٕن اٌلم يؽرق٫ ا٥٤ٕ٣ كادلي٨ ٦
. ٚإذا ل٥  ثني ا٥٤ٕ٣ ث٪عٮ ا٣تكةكم أك ث٪عٮ ا٧ٕ٣ٮـ كاخلىٮص ٨٦ كص٫و
يل٨ ٬٪ةؾ مكةظحه منرتًلحه ثني مٮاًيٓ اإلهلمٌيةت كاألمٮر ا٣ُجيٌٕيح 

ٜ املةٌديٌح، ث٢ اكف لٌّك كاظؽو ٦٪٭٧ة إَةره مكذ٢ٌّٞ ىلع ظؽةو  ٌٞ ، ٨٤ٚ يذع
ٮع ػ٤ٞح  اتلٕةرض ثح٪٭٧ة. َٕٚك قبي٢ املسةؿ إثؽاء الؿأم يف مًٮ
اإلنكةف، أك مؿًلـٌيح األرض أك الن٧ف، أك ظؿًلح األرض، أك مؿاظ٢ 
ٌؽ ٨٦ املكةظح املنرتًلح ثني ا٥٤ٕ٣  دٌُٮر اجل٪ني، ك٦ة مةث٫ ذملٟ يٕي
 كادلي٨، كإف اك٩خ ٬مؾق املكةظح املنرتًلح كاجلُةؽ املنرتؾ ث٪عٮ

 املٮصجح اجلـاٌيح ال املٮصجح اللكٌٌيح. 

األميةء  ٠ؾملٟ إذا اك٩خ اغيح ادلي٨ كاإلهلمٌيةت ٌم دبيني
ٜ اتل٪ةٚف كاتلٕةرض ثني ا٥٤ٕ٣ كادلي٨؛ كا٣ْٮا٬ؿ  ٌٞ ا٣ُجيٌٕيح، ٚيذع
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ألف ٬٪ةؾ اغيحن منرتًلحن يكذ٭ؽٚ٭ة ٌك كاظؽو ٨٦ ا٥٤ٕ٣ كادلي٨. ىلع 
ٮع "ػ٤ٞح اإلنكةف" يي  ٌٕؽ ٨٦ املكةا٢ ا٣يٌت يت٪ةٚف قبي٢ املسةؿ مًٮ

ا٥٤ٕ٣ كادلي٨ ٚي٭ة، ك٬مؾا اتل٪ةٚف يؤٌدم اعدةن إٌك اتلٕةرض ثح٪٭٧ة؛ 
ٌٚؿةه ٚي٭ة  .()ألٌف رشكط اتلٕةرض ٦ذٮ

٨٦ ا٥٤ٕ٣  ح ث٧ٕىن أٌف ٌك كاظؽو ةد يف امل٪٭ضيٌ أ٦ٌة االمرتاؾ كاالحٌت 
يف ٠نٙ ا٣ٌٞةية كاألمٮر  احلٌسٌ  كادلي٨ يٕذ٧ؽ ىلع امل٪٭ش اتلضؿيبٌ 

ٚبل  ،ثني احل٤ٞني منرتؾه  داـ ل٥ يل٨ ٬٪ةؾ ٦٪٭شه  ح؛ ٧ٚةا٣ُجيٕيٌ 
 ٌٞ  ٜ اتلٕةرض ثح٪٭٧ة.يذع
ٜ اتلٕةرض ثني ا٥٤ٕ٣  االشرتاك واالّتاد يف اليغث/ -2 ٌٞ ال يذع

يكذؼؽـ بليةف  كادلي٨ إاٌل إذا اكف ٬٪ةؾ ٣٘حه منرتًلحه كاظؽةه ثح٪٭٧ة، ت
ٮعو كاظؽو كإزجةد٫.  ٚٞؽ أذ٧ؽ ثٕي ا٣ٛبلقٛح ألص٢ ٦ٕةجلح مًٮ

اتلٕةرض ثني ا٥٤ٕ٣ كادلي٨ ىلع اتلٛؿيٜ كاتل١ٛيٟ ثني ال٤٘ح ا٣يٌت 
يكذؼؽ٦٭ة ٌك كاظؽو ٦٪٭٧ة. ىلع قبي٢ املسةؿ ي٧ٌي كيذ٘جنذةي٨ 

(Ludwig Wittgenstein ) ثني ٣٘ح ادلي٨ ك٣٘ح ا٥٤ٕ٣، كيؿًٌلـ ىلع أٌف
ىلع كصٮد اهلل كوٛةد٫ أك املٕةد  اك٣ٌٞةية ا٣يٌت دؽٌؿ  -ا٣ٌٞةية ادليجيٌح 

                                                        

) (  Michael Peterson, William Hasker, Bruce Reichenbach and 

David Basinger, Reason & Religious Belife, an Introduction 

to the Philosophy of Religion, p.293.
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ال دُٰٕ كال د٧٪ط ٦ٕىنن ٔيجيًّة لئلنكةف. ث٢ ا٣ٌٞةية  -أك ٗري٬ة 
املٛيؽة كاملةحنح ل٧٤ٕىن ٌم ا٣ٌٞةية ا٧٤ٕ٣ٌيح ا٣يٌت حتيك ٨ٔ الٮاٝٓ 

 .()ا٣ٕيٌن كد١ٕك٫
ٜ اتلٕةرض ثني  اتلِايف واتلطارد ةني احلهٍني/ -3 ٌٞ ال يذع

ا٣ٌٞةية ادليجٌيح كا٧٤ٕ٣ٌيح إاٌل إذا اك٩خ ا٣جكجح ثح٪٭٧ة ىلع حنٮ الك٤ت 
ة. ٦سبلن إذا أػربت ا٣ٌٞةية ادليجٌيح  ٕن كاإلجيةب، حبير ال جيذ٧ٕةف ٦
٤ٜ دٕٚحن كاظؽةن، كأػربت ا٣ٌٞةية ا٧٤ٕ٣يٌح ثأٌف ػ٤ٞح  ثأٌف اإلنكةف ػي

، ٚ٭٪ةؾ حيى٢ اإلنكةف ػ٤ٞحه ٦ذؽرٌصحه ٨٧ً مؿاظ٢  َٮي٤حو كَجيٌٕيحو
 .()اتلٕةرض ثح٪٭٧ة، حبير ال يجُف لئلنكةف إاٌل أف خيذةر أظؽ٧٬ة

ث٪ةءن ىلع ٬مؾق الرشكط اثلبلزح يججيغ أف ٩جعر ك٩ؽرس نكجح 
ا٥٤ٕ٣ كادلي٨، كحنل٥ ٢٬ ٬٪ةؾ دٕةرضه ثني ا٣ٌٞةية ا٧٤ٕ٣ٌيح 

ٌيحن خمذرصةن ٨ٔ كادليجٌيح أك ال؟ ٝج٢ ٌك يشءو يججيغ أف ٩ؾ٠ؿ ٩جؾةن دةرخي

                                                        

 .ص  ]ادلي٨ يف رؤيحو صؽيؽةو[ دي٨ در ٩اگًم ٩ٮي٨، ،قةصؽل، اثٮا٢ٌٛ٣ ()

) ( Michael Peterson, William Hasker, Bruce Reichenbach and 

David Basinger, Reason & Religious Belife, an Introduction 

to the Philosophy of Religion, p.293. 
ة/ ٌن  ا٩ْؿ أي

 .، ص [ح كادلي٨ا٥٤ٕ٣ كا٣ٕٞبل٩يٌ ] ، "٥٤ٔ، ٔٞبل٩يخ ك دي٨"٦ري ٔجةسا، ز٦ةین ىلع -



 ا٥٤ٕ٣ كادلي٨  ............................................................... 16

 

 دٌُٮر ٩ْؿٌيح اتلٕةرض ثني ا٥٤ٕ٣ كادلي٨ يف ا٣ٕةل٥ ا٣٘ؿيٌب.
ر اتلاريخّ  ّٔ  تلػارض اىػيً وادليَ اتلط

 ـ، 7676ا٣٘ؿيٌب يف ق٪ح َؿظخ مكأ٣ح دٕةرض ا٥٤ٕ٣ كادلي٨ يف ا٣ٕةل٥ 
ٔ٪ؽ٦ة أدا٩خ ال١٪حكح الاكزٮحل١ٌيح الؿك٦يٌح كرٌٚخ ٩ْؿٌيح مؿًلـٌيح 

ا٣يٌت ك، ٌيح١ٮبؿ٩ي١الْؿٌيح ةجلظٮهلة املك٧ٌةة ثالن٧ف كظؿًلح األرض 
ْؿٌيح ابل٧٤ُيٮقٌيح ا٣يٌت دؿًٌلـ ىلع حمٮرٌيح األرض اجلاك٩خ يف دٌةدي ٦ٓ 

يؽاٚٓ ٨ٔ  Galileo Galilei))كظؿًلح الن٧ف ظٮهلة. اكف اغحل٫٤ 
أمٌؽ ادلٚةع، ك٣مل٨  (Nicolaus Copernicus) ٮس٩ْؿٌيح ٠ٮبؿ٩ي١

يف ٝةا٧ح  ٮس٩ٌؽدت ال١٪حكح ث٘ةحل٫٤، كص٤ٕخ ٠ذةب ٠ٮبؿ٩ي١
ٌٜ دٛكري ال١ذةب  ح، كػٌىىخ ال١٪حكح ظ ال١ذت الٌة٣ٌح امل٧٪ٔٮ
ة  ٛن املٌٞؽس جلٛك٭ة، كل٥ تك٧ط ل٧٤ٕ٤ةء أ٦سةؿ اغحل٫٤ أف ييجؽكا رأينة خمة٣

ا لؿأم ال١ذةب املٌٞؽس.  ك٦٘ةيؿن

اتل٪ةيف ثني ا٥٤ٕ٣ كادلي٨ تنذٌؽ يف ٨٦ ٬٪ة ثؽأت مكأ٣ح اتلٕةرض ك
ا٣ٕةل٥ ا٣٘ؿيٌب، كاتٌكٕخ اهلٌٮة كا٣ٛضٮة ثح٪٭٧ة ٔ٪ؽ٦ة َؿح تنةرلـ 

 ٌُٮر( ٩ْؿٌيح "د7819-7882) (Charles Darwin) داركي٨
األ٩ٮاع" يف ٝجةؿ ٩ْؿٌيح "زجةت األ٩ٮاع" ا٣يٌت اك٩خ دؽاٚٓ ٔ٪٭ة 

 األديةف اإلثؿا٬ي٧يٌح.
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ري  -7/ زبلزح أرٌلفو ثيجيخ ٩ْؿٌيح داركي٨ ىلع  اتلجٌؽالت املنٮٌمح ٗك
٧ح.  ٌْ  اال٩ذؼةب األو٤ط.  -3د٪ةزع ابلٞةء.  -2امل٪

دؿدلـ ٩ْؿٌيح داركي٨ ىلع ػ٤ٞح اإلنكةف كدلةم٫٤ اتلؽرييٌج ك
.  ٨٦ أو٢و ظيٮايني

 /  -7اك٩خ ٩ْؿٌيح داركي٨ د٭ٌؽد ا٣ٌٞةية ادليجٌيح ٨٦ زبلث ص٭ةتو
حو ٗري اإلنكةف اك٩خ ثىٮرةو دٕٚيٌ  ثحٌ٪خ األديةف اتلٮظيؽيٌح أٌف ػ٤ٞح

، كٌلف ٦جنؤ٬ة إهلم دؽرجييٌ  ا٣تن١يٟ كا٨ُٕ٣ يف ثؿ٬ةف اجل٥ْ  -2يًّة. حو
ا٣تن١يٟ يف املاك٩ح ا٣ٕةحلح كاملزن٣ح الؿٚيٕح  -3كا٣رتًلي ىلع الىؽٚح. 

 .ملٮٝٓ اإلنكةف يف ال١ٮف ثٮو٫ٛ ػ٤يٛح اإلهلم 
 (Sigmund Freud) ز٥ٌ امذ٭ؿت ٩ْؿٌيح اتلع٤ي٢ اجلٌٛس ٣ٛؿكيؽ

( يف األكقةط ا٧٤ٕ٣ٌيح، ػةٌوحن ثني ٧٤ٔةء اجلٛف؛ إذ 7856-7939)
يٕذٞؽ ثأٌف ادلي٨ ننأ ٨٦ ٧ٝٓ امليٮؿ كد٪١يت ا٣٘ؿااـ اجلٛكٌيح. كٝؽ 
٬ٌؽدت آراء ٚؿكيؽ ا٣ٌٞةية كاآلراء ادليجٌيح ظٮؿ ظٞيٞح اإلنكةف 

خ ٨٦ مأف اإلنكةف يف ٠ٮ٫٩ ػ٤ ٌُ يٛح ك٦زنتل٫ الؿٚيٕح يف ال١ٮف، كظ

                                                        

]ا٥٤ٕ٣  يل٥ ٝؿف ثحكخ ك یقذة٫٩آ٦ٕ٪ٮيخ در  دي٨ ك ٥٤ٔ ك ،لگنىن، ٦٭ؽی( )
 .ك  ، صكادلي٨ كاملٕ٪ٮٌيح يف أٔذةب ا٣ٞؿف احلةدم كا٣ٕرشي٨[
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ة ٨ٔ اجل٭٢  ٞن ة، ك٦٪بس اهلل يف األرض. كٌلف ٚؿكيؽ يٌٕؽ ادلي٨ ك٧٬ن
 .كالٌٕٙ يف ٢ٞٔ اإلنكةف، ث٢ يٌٕؽ ادلي٨ أػُؿ ٔؽكي ل٥٤ٕ٤

ح يف دلةؿ اتلٌُٮرات ا٧٤ٕ٣يٌ  ر أفٌ اجلؽيؿ ثةل٠ؿ ٬ٮ/ أٌف ٨٦ يذىٮٌ 
ٕخ ا٣ٌٞةية ادليجيٌ ح كاإلنكة٩يٌ ا٤ٕ٣ٮـ اتلضؿيبيٌ  ةت يح أ٦ةـ اتلعؽٌ ح ًك

رؤيذ٭٥ إٌك ادلي٨  لٟ ألفٌ ذم  ؛ٚةدحو  إو ٚ٭٥ ٝؽ كٕٝٮا يف ػُُرية اخل
ؾا ال ك٬م  ،دٕذٞؽ ثذضٌكؽ اهلل دٕةٌك يتح ا٣ٌ ٌيةت املكيعيٌ ىلع اإلهلم  ٦ججٌيحه 

ح األوي٤ح. ٚبل دٕةرض ثني اتلٌُٮرات يجكض٥ ٦ٓ الؿؤيح اإلقبل٦يٌ 
دؤٌيؽ ؾق اتلٌُٮرات ث٢ ٬م  ،حح كبني ا٣ٌٞةية كاملٕةرؼ اإلقبل٦يٌ ا٧٤ٕ٣يٌ 

 .ةدة٦ًّ  ادأييؽن  ادلي٨ اإلقبليمٌ 
ةت  الكؤاؿ املُؿكح ٬ٮ/ ٦ة ٬ٮ مٮٝٙ امل١ٌٛؿي٨ ٨٦ ٬مؾق اتلٕةًر

 كاتلعٌؽيةت ا٣يٌت ص٤ٕ٭ة دٌُٮر ا٤ٕ٣ٮـ أ٦ةـ ادلي٨؟ 
ثؽأت ال١٪حكح الاكزٮل١ٌيح دؽاٚٓ ٨ٔ ادلي٨ ك٦ٌؽٔيةت ال١ذةب 

ل١٪حكح املٌٞؽس، كدؿٚي اآلراء ا٧٤ٕ٣ٌيح املؼة٣ٛح هل، حبير ص٤ٕخ ا
س ٦ٕيةرنا ك٦يا٩نة ل٤ٞجٮؿ كالؿٚي، يف املٞةث٢ ٦ٕذٞؽات ال١ذةب املٞؽٌ 

                                                        

ة/، ص ةثٜكالاملىؽر ( ) ٌن  ؛ راصٓ أي
 - Michael Peterson, William Hasker, Bruce Reichenbach and 

David Basinger, Reason & Religious Belife, an Introduction 

to the Philosophy of Religion, p.291 . 
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ح "ا٣ُجيٌٕيح اتلاكم٤ٌيح"  (Evolutionary Naturalism) رٌٚخ ا٣زٔن
ى٥ ا٣ُجيٕح  ا كراء اعل املكيعٌيح ٦ٓ دميٓ ٦ٕذٞؽاد٭ة، ك٩ٛخ مٮصٮدن
كاملةٌدة حيل٥ ىلع اإلنكةف، كًلؾملٟ رًٌلـت ىلع أف ٣حف ٬٪ةؾ اغيحه 

 .()٦ذٕةحلحه لئلنكةف كراء اعل٥ املةٌدة كا٣ٛييةء
 تلػارض اىػيً وادليَث يّ ث واىفهراْلشتاب اتلارَييّ 
األقجةب كاجلؾكر اتلةرخيٌيح ٦ة ٌم ك٬ٮ/  ٦٭٥ٌّ  يُؿح ٬٪ة قؤاؿه 

كا١ٛ٣ؿٌيح جلْؿٌيح اتلٕةرض ثني ا٥٤ٕ٣ كادلي٨ يف ا٣ٕةل٥ ا٣٘ؿيٌب؟ 
اجلٮاب/ ٬٪ةؾ ٌٔؽة أقجةبو ك٦٪ةمئ جلْؿٌيح اتلٕةرض ثني ا٥٤ٕ٣ 

/ ٭ة بنّكو خمذرصو  كادلي٨ نكذًٕؿ
دل٨٧ صؾكر اتلٕةرض ثني ا٥٤ٕ٣ كادلي٨ يف دةريغ ا٣ٞؿكف  -7

ال١٪حكح ثة٨ُٕ٣ يف ٩ْؿٌيح اغحل٫٤ ظٮؿ األػرية، ظي٪٧ة ٝةـ رٌكاد 
ٌٚؿ يف  ؛امل٪ْٮ٦ح الن٧كٌيح إذ أذٞؽكا ثأٌف ا٥٤ٕ٣ امل٤ُٮب ٬ٮ املذٮ

ال١ذةب املٌٞؽس ٚعكت، ٚحكذأزؿكف ثة٥٤ٕ٣ كال يك٧عٮف ل٧٤ٕ٤ةء 
ثإثؽاع اجلْؿٌيةت ا٧٤ٕ٣يٌح اجلؽيؽة، كيٞٮمٮف ثذ١ٛري ا٧٤ٕ٣ةء 

                                                        

)  ( Michael Peterson, William Hasker, Bruce Reichenbach and 

David Basinger, Reason & Religious Belife, an Introduction 

to the Philosophy of Religion, p.296 .  
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 املكيعٌيح املعٌؿٚح.كامل١ٌٛؿي٨ اٌلي٨ ختة٣ٙ آراؤ٥٬ املٕذٞؽات 
 –س ٨٦ ص٭حو أػؿل قبٌجخ ا٣ٕٞيؽة اخلةَبح يف ال١ذةب املٞؽٌ 

٪ٓ آدـ كظٮاء ا٣ٞةا٤ح إ ح يف اجل٪ٌح ا٣ٌيت ٦ي ٨٦  ٌف النضؿة امل٧٪ٔٮ
ة ثني ا٥٤ٕ٣  -ا٥٤ٕ٣! املٕؿٚح كأك٤٭ة ٌم مضؿة  ٞن ٚضٮةن كمٞةٝنة ٧ٔي

 "قٛؿ اتل١ٮي٨"/ اإلوعةح اثلةين ٨٦ كرد يفٚٞؽ  ،كادلي٨
ي » كٍَصى الؿَّبُّ اإًلهلم

ى
ٍكبلن كىأ

ى
٢ي أ كي

ٍ
ًؿ اجٍلى٪ًَّح دىأ ضى ًٓ مى ي ً / ٨ٍ٦ً دمى ـى ٝىةابًلن    آدى

 
ى
ة، أًل ٢ٍ ٦ً٪ٍ٭ى كي

ٍ
ِّ ٚىبلى دىأ ًؿٚىًح اخٍلىرٍيً كىالرشَّ ٍٕ ةي ٦ى ؿى ضى ة مى َّ٦

ى
ة كىأ ٢ي ٦ً٪ٍ٭ى كي

ٍ
ـى دىأ ٟى يىٍٮ َّ٩

ٮتي  ٍٮدنة تى٧ي  .()«مى
يؿة ل٢ٕٞ٤ الك٤ي٥ كا٣ُٛؿة ا٩تنةر اتلٕةحل٥ اخلةَبح كامل٘ة -2

اإلنكة٩ٌيح ثني أدجةع املكيعٌيح ٠ٕٞيؽة اتلس٤ير، كمكأ٣ح ا٣ٛؽاء، 
ثةردلةب ا٣ٞجةاط كاجلؿاا٥ ا٣بنٕح  كادٌ٭ةـ األ٩بيةء ا٣ْٕةـ 

ٌؽ ٨٦ أ٥ٌ٬ أقجةب اتلٕةرض ثني كإف اكف كاملٛةقؽ األػبلٌٝيح، ك٬مؾا  يٕي
ٜ اتلٕةرض ثني ا٥٤ٕ٣ كادلي٨ ا أٌف هل دأزرين ، إاٌل كادلي٨ ٢ٕٞا٣ ٌٞ  .يف حت

اال٩تنةر الؿ٬يت ل٤٪ْؿٌيةت املةٌديٌح ا٣ٛييةاٌيح، كدٌٕؽد  -3
أ٦ةـ ا٣ٌٞةية  صؽيؽةن  تكةؤالتو يُؿح املؽارس اتلضؿيبيٌح احلٌكٌيح 

                                                        

 .ك / ال١ذةب املٌٞؽس، قٛؿ اتل١ٮي٨/  ()
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ًن  ،حكاملٕةرؼ ادليجيٌ  ثني  ةكييٮ٥٬ ثٕي األظيةف أٌف ٬٪ةؾ دٕةر
 ح.ني ا٣ٌٞةية ادليجيٌ ح احلؽيسح كبح اتلضؿيبيٌ اتلٌُٮرات ا٧٤ٕ٣يٌ 

ٓه ك٩ةمئه ٨٦ ٔؽـ  -4 اتلٕةرض ا٣ْة٬ؿٌم ثني ا٥٤ٕ٣ كادلي٨ ٩ةث
اتلٛةت ٧٤ٔةء ا٣ُجيٕح إٌك ظؽكد ا٥٤ٕ٣ كز٘ٮرق ك٩ٮاٝى٫ كحمؽكديٌح 
إَةرق. كإٌف ظرص الٮاٝٓ اخلةريٌج يف الٮاٝٓ املةٌدٌم املعكٮس، ك٩َف ٦ة 

ٌؽ ّتةكزنا  ا٣ُجيٌع ٨ٔ ٥٤ٕ٣ ا٨٦ ٝج٢ رصةؿ كراء املةٌدة كا٣ُجيٕح يٕي
ـى ٦ٕؿٚحو ٦٪٭٥ حبؽكدق ؽ . ٨٦ ٩ةظيحو أػؿل ظؽكد ٧٤ٔ٭٥ اتلضؿيٌب، ٔك

٢ اتليٌٕؽ  ٮيعٌ املٗري ؽػُّ ثٕي املذؽيٌجني كأ٢٬ ادلية٩ةت يف ٨٦ ٝج٢  ًٮ
النؤكف ا٣يٌت ال وبلظٌيح كال أ٤٬ٌيح هل٥ يف أف يذؽٌػ٤ٮا ٚي٭ة ٨٦ 

 .()ا٥٤ٕ٣ كادلي٨ا٤ٕ٣ٮـ اتلضؿيبٌيح احلؽيسح ٨٦ أقجةب اتلٕةرض ثني 
يذ٧ٌكٟ امل٪ذ٧ٮف إٌك ٩ْؿٌيح اتلٕةرض ثني ا٥٤ٕ٣ كادلي٨ ثأد٣ٌحو  -5

٭ة ٚي٧ة يُك/ إلزجةت ٬مؾا اتلٕةرض  نكذًٕؿ
 ث أُصار اتلػارضأدىّ  
يٕذ٧ؽ ا٥٤ٕ٣ ىلع املُٕيةت اتلضؿيبٌيح املٌذؼؾة ٨٦ الٮاٝٓ  -أ

امل٧٤ٮس املك٧ٌ٤ح ٔ٪ؽ اجل٧يٓ، ثح٪٧ة يٕذ٧ؽ ادلي٨ ىلع الٮيح  ا٣ٕينٌ 

                                                        

 .، ص ٨٦ ا٥٤ٕ٣ ا٧٤ٕ٣ةيٌن إٌك ا٥٤ٕ٣ ادلينٌ  م،، ٦٭ؽننلك ()
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ك٣مل٨ يٕذربق ابلٕي  ،حن ٦ةد٫ ٤ٞٔيٌ كإف اك٩خ ٦ٞؽٌ  اٌلم ٬ٮ أمؿه إي٧ةينٌّ 
ا٣ٌٞةية  أػؿل أفٌ  لؤلػؿي٨. ثٕجةرةو  ٗري مك٧ٌ٤حو  مؼىيٌحن  ّتؿبحن 

 ا٧٤ٕ٣ٌيح ختٌٓ لئلزجةت كاالػذجةر كاتلٞيي٥ مل٨ يؿيؽ ٚ٭٧٭ة، ك٣مل٨ٌ 
 ةية ادليجٌيح دٕذ٧ؽ ىلع اإلي٧ةف.ا٣ٌٞ

ٮع  -ب ٮع ادلي٨ كاغيذ٫ ك٦٪٭ض٫ ك٣٘ذ٫ خيذ٤ٙ ٨ٔ مًٮ أٌف مًٮ
ٮع ادلي٨ ٬ٮ اهلل، ك٣مل٨ٌ  ة؛ ألٌف مًٮ ا٥٤ٕ٣ كاغيذ٫ ك٦٪٭ض٫ ك٣٘ذ٫ د٧ة٦ن
ٮع ا٥٤ٕ٣ ٬ٮ اعل٥ ا٣ُجيٕح، اغيح ادلي٨ ٌم اتلٌٞؿب إٌك اهلل دٕةٌك،  مًٮ

ا٣ُجيٕح كاالقذٛةدة ٦٪٭ة، ٦٪٭ش ادلي٨ ك٣مل٨ٌ اغيح ا٥٤ٕ٣ اتلٌٕؿؼ ىلع 
ذ٧ةد ىلع الٮيح، ك٣مل٨ ٦٪٭ش ا٥٤ٕ٣ ٬ٮ اتلضؿبح كا٢ٕٞ٣. إٌف  ٬ٮ األ

اتلجٌجؤ  ٣٘ح ا٥٤ٕ٣ ٌم ٣٘ح ادلي٨ ٌم ٣٘ح ادلاعء كامل٪ةصةة، ك٣مل٨ٌ 
 كًلنٙ األمٮر، ٚ٭٪ةؾ دٕةرضه كدجةي٨ه ثني ا٥٤ٕ٣ كادلي٨.

ٌٟ يف أٌف ٬مؾق األد٣ٌح دل٥ٔ اتلٕةرض ث ني ا٥٤ٕ٣ كادلي٨ كال م
ٙو ػةصي لدلي٨ اٌلم يذضٌكؽ يف املكيعيٌح املعٌؿٚح  دٕذ٧ؽ ىلع دٕؿي
كاتلضؿبح ا٣ٕؿٚة٩ٌيح النؼىيٌح، ك٣مل٨ ث٧ة أٌف أقجةب اتلٕةرض ثني 

ٜ يف ا٣ٕةل٥ اإلقبليٌم كيف ا٣ٞؿآف ا٥٤ٕ٣ كادلي٨  ٌٞ يٌةد٫ ل٥ دذع كأًر
٤ٕٮ٦ةته ال١ؿي٥، ٚيجذَف اتلٕةرض ثة٩ذٛةء أقجةث٫، ٤ٚحف ٬٪ةؾ ٦

كٌٝةية ُٕٝيٌحه يف ا٤ٕ٣ٮـ ا٣ُجيٕيٌح دذٕةرض كدت٪ةىف ٦ٓ املُٕيةت 
ادليجيٌح ا٣ٌُٕٞيح؛ ألٌف ادلي٨ ٬ٮ ٠ذةب ا٣ترشيٓ، ك"ا٣ُجيٕح" ٌم 
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؛ ألٌف لكي٭٧ة ٨٦ يف الٮاٝٓ ٠ذةب اتل١ٮي٨، ٚبل دٕةرض ثني ال١ذةثني
ٙو كاظؽو ك٬ٮ اهلل دٕةٌك، كهل٧ة اغيحه كاظؽةه ٌم اتلٞ ٌؿب اكدتو كمؤ٣ٌ

ُمٔرُ كالكري إٌك اهلل دٕةٌك/ 
ُ
اَل إََل اهللِ تَِصرُي اْْل

َ
. ٚإذا ظى٢ ()أ

ؾا يؿصٓ إٌك ٦ٕؿٚذ٪ة  اتلٕةرض ا٣ْة٬ؿٌم ثني ا٥٤ٕ٣ كادلي٨ ٚ٭م
 .()اجلةٝىح كا٣ٞةرصة ٨ٔ ٬مؾي٨ ال١ذةثني اإلهلمٌيني

ك٬ٮ/ ٠يٙ ي٧ل٨ اتلٮٚيٜ كاجل٧ٓ  ي٧ل٨ ٬٪ة أف يُؿح قؤاؿه 
ٞن  رشكط اتلٕةرض كبنيدجةع اتلٕةرض أح د٣ٌ أ ثني  ؟ةاملؾ٠ٮرة قةث

اجلٮاب ٬ٮ/ أٌف ٨٦ رشكط اتلٕةرض ثني ا٥٤ٕ٣ كادلي٨ ٬ٮ 
ٮع كا٣٘ةيح كامل٪٭ش كال٤٘ح كاتل٪ةيفاالمرتاؾ كاالحٌت  يف  ةد يف املًٮ

٩ُةؽ ادلي٨ كا٥٤ٕ٣  ـ أدجةع اتلٕةرض ىلع أفٌ احلل٥، ثح٪٧ة يؿًلٌ 
ٮع كا٣٘ةيح كامل ح ٪٭ش كال٤٘ح، ٚةجلتيضح امل٪ُٞيٌ خيذ٤ٙ ٨٦ ظير املًٮ

ٜ دٕةرضه ثني ا٥٤ٕ٣ كادلي٨ ٌم ٌٞ ٨٦  ألٌف ٌك كاظؽو  ؛أ٫ٌ٩ ل٥ يذع
ٌٞ  ،ح ث٫اخلةٌو احل٤ٞني هل ٦ياد٫ كػىةاى٫  ٜ رشكط اتلٕةرض ٥٤ٚ دذع

 .كبةتلةٍك ٚبل دٕةرض ثني ا٥٤ٕ٣ كادلي٨ ؛ذفإ
 

                                                        

 .النٮرل/ قٮرة  ()
 .، ص [يف الالكـ اجلؽيؽ ]حبٮثه  ، ٦جةظ ی در ٥٤ٔ الكـ صؽيؽ، ىلعمريكاین ()
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ا٥٤ٕ٣ كادلي٨ ٬٪ةؾ ٌٔؽة مبلظْةتو ظٮؿ ٩ْؿٌيح اتلٕةرض ثني 
٭ة يف ٬مؾا املضةؿ/  نكذًٕؿ

يججيغ اتل١ٛيٟ ثني "ا٥٤ٕ٣ امل٤ُٮب" املُةثٜ ل٤ٮاٝٓ كالاكمٙ  -7
ٌٜ كابلة٢َ،  ٨ٔ احلٞيٞح، كبني "ا٥٤ٕ٣ املٮصٮد" اٌلم ي٧زتج ٚي٫ احل
كخيذ٤ٍ ٚي٫ الىةدؽ كالاكذب. ٠ؾملٟ ثة٣جكجح إٌك ادلي٨ ٚيضت أف 

ح املُةثٞح ل٤ٮاٝٓ، كبني املٕؿٚح ٩ٌٛؿؽ ثني املٕؿٚح ادليجٌيح احلٞيٞيٌ 
ٌٜ  ،٥ٕ٩ .ادليجٌيح املٮصٮدة يف ال١ذت ٬٪ةؾ ٦ٕةيري كمٮازي٨ تل٧يي احل

ابلة٢َ يف املٕؿٚح ادليجيٌح كا٣ٌٞةية ا٧٤ٕ٣ٌيح، ك٣مل٨ٌ اتل٧يي ثني  ٨ٔ
ـه؛  املكذٮل امل٤ُٮب كاملٮصٮد يف كي ٨٦ ا٥٤ٕ٣ كادلي٨ رضكرمٌّ كالز

ثني ا٥٤ٕ٣ امل٤ُٮب كادلي٨ امل٤ُٮب ٤ٚحف ز٧ٌح دٕةرضه ظٞيِفٌّ 
الىعيط، ك٣مل٨ ي٧ل٨ أف حيؽث ٬٪ةؾ دٕةرضه ثني ا٥٤ٕ٣ املٮصٮد 
كبني املٕؿٚح ادليجيٌح املٮصٮدة ثني أيؽي٪ة، ك٬مؾا اتلٕةرض يؿصٓ إٌك 
ضـ٩ة ٨ٔ ٠نٙ الٮاٝٓ ادليٌن أك الٮاٝٓ ا٤ٕ٣يٌم، ال إٌك  ٝىٮر ٚ٭٧٪ة ٔك

 صٮ٬ؿ ادلي٨ كا٥٤ٕ٣.
٣حف ا٥٤ٕ٣ يف ٝجةؿ ادلي٨ ك٦ٕةدينة هل، ث٢ إٌف ٬ؽؼ ا٥٤ٕ٣ ٧٠ة  -2

دٕةٌك  -يٕذٞؽ ث٫ ٠جةر ٧٤ٔةء ا٣ُجيٕح كاتلضؿبح ٬ٮ ٦ٕؿٚح و٪ٓ اهلل 
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ٔىؿض  ال١ٮفأرسار كًلنٙ  - ضةات ػ٤ٞذ٫؛ لا ٣حف ا٥٤ٕ٣ يف  ٔك
ادلي٨، ث٢ ا٥٤ٕ٣ يف َٮهل. ثٕجةرةو أػؿل ٚإٌف ا٥٤ٕ٣ كادلي٨ يذٕةًؽاف 

٭٧ة ابلٕي، ث٧ٕىن أٌف ادلي٨ كا٥٤ٕ٣ يجنُةف كيل٧ٌبلف ثٌٕ
ؽو ٨٦  كيذٕةمبلف يف دل٧ي٢ ػؿيُحو كاظؽةو، كَلٌّ يلنٙ ٨ٔ ثٕي

ى٥،  ا٥٤ٕ٣ يجعر ٨ٔ ال١يٌٛيح، ك٣مل٨ٌ ادلي٨ يجعر ٨ٔ كأثٕةد ا٣ٕةل
 .()ا٢٤ٕ٣ كاألقجةب كا٣٘ةيةت

أٌف ٠سرينا ٨٦ اجلْؿٌيةت اجلؽيؽة كاال٠تنةٚةت ابلة٬ؿة يف  -3
٤ٝٮب  أٚيٌخ ىلعا٤ٕ٣ٮـ ا٣ُجيٌٕيح كحلؽة "اإلهلة٦ةت اإلهلمٌيح" ا٣يٌت 

ٌٟ  الك .ا٧٤ٕ٣ةء كا٩ٞؽظخ يف أذ٬ة٩٭٥ ٌيةت أيف  م ٌف ثٕي ا٣ًٛؿ
يف احلٞيٞح اقذجكةخه ٨٦ الىيةٗح  ٌم ا٧٤ٕ٣ٌيح كاتلٞ٪ٌيةت املذٌُٮرة

٨٦ ػ٤ٞح  كاقتيعةءه  ،ؽف احليٮا٩ةت كَجيٕح اجلجةدةتادلاػ٤ٌيح بل
كا٣ٕضةات امل١٪ٮ٩ح ٚي٭ة  -دٕةٌك  -، ٧ٚؼ٤ٮٝةت اهلل ا٣ٕضيجح اإلنكةف

 ل١سريو ٨٦ ا٤ٕ٣ٮـ ا٣ُجيٌٕيح احلؽيسح، كاالتلٛةت إٌك ٬مؾق 
ه
قجته ك٦جنأ

 اجلُٞح امل٭٧ٌح يٌٞٮم ا٣ٕبلٝح ثني ادلي٨ كا٥٤ٕ٣.
يٌ  ٕذ٧ؽي -4 ةت املذةٚييٌٞيح كاالٚرتاًةت ا٥٤ٕ٣ ىلع ثٕي ا٣ًٛؿ

                                                        

]ا٥٤ٕ٣  يل٥ ٝؿف ثحكخ ك ی٦ٕ٪ٮيخ در آقذة٫٩ دي٨ كك  ٥٤ٔ ،لگنىن، ٦٭ؽی ()
 .ك ، ص كادلي٨ كاملٕ٪ٮٌيح يف أٔذةب ا٣ٞؿف احلةدم كا٣ٕرشي٨[
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املكجٞح ا٤ٛ٣كٛيٌح ا٣يٌت ال ٦ٌٛؿ كال ٦٭ؿب ٦٪٭ة ٠أو٢ ا٤ٕ٣ٌٌيح، كننري 
، ثني ا٥٤ٕ٣  ٚإذا اكف ٬٪ةؾ دٕةرضه  إحل٭ة ٚي٧ة ثٕؽ بنّكو ٦ٌٛى٢و

ىلع ٦ة  ثين ا٥٤ٕ٣ٌف إي٧ل٨ أف ٩ٞٮؿ  ٚ٭٢ ،حيٌ كا٣ٌٞةية املذةٚييٞ
٫ كيىةد٫٦؟! الٌك.  يٕةًر

٩ْؿٌيةته ٌُٕٝيحه ٩٭ةاٌيحه ٗري ٝةث٤حو ل٤جكغ كاجلٞي ٣حف ٬٪ةؾ  -5
يف ا٤ٕ٣ٮـ اتلضؿيبيٌح؛ ألٌف ا٥٤ٕ٣ اتلضؿيٌب ٦ٌذ١ئه ىلع االقذٞؿاء املٛيؽ 
ل٨ٌْ٤ كاتلؼ٧ني، كٝؽ د٥ٌ إزجةت ٬مؾا املٌؽىع يف "٤ٚكٛح ا٥٤ٕ٣". إاٌل أف 
، ٚذ١ٮف ا٣ٌٞةية ٥ٌ ٬مؾا االقذٞؿاء اجلةٝه إٌك ثؿ٬ةفو ُٔٞكي وعيطو  يٌي

.  ا٧٤ٕ٣ٌيح داا٧ٌيحن أك أكرثٌيحن
خيذ٤ٙ ظكةب ادلي٨ اإلقبليٌم اجلةثٓ ٨٦ مىؽر الٮيح  -6

الك٤ي٥ ٨ٔ ظكةب ادلية٩ح املكيعٌيح كاحل٭ٮديح املعٌؿٚح، ٚ٭٪ةؾ ثٮفه 
ٓه ثني ادلية٩تني. ك٨٦ يٞةرف ثني ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥ كقةاؿ  ثٕيؽه كمةق

ٮحو أ٫ٌ٩ ٣حف ٬٪ةؾ يف ا٣ٞؿآف ٦ة  األديةف ثؽكف دٌٕىتو يؿل ثًٮ
يٕةرض ا٥٤ٕ٣ كا٢ٕٞ٣ الىعيط، ث٢ ا٣ٞؿآف حيٌر اجلةس كينٌضٕ٭٥ 

٨٦  -دٕةٌك  -ىلع اتل١ٌٛؿ يف ا٣ُجيٕح كأرسار٬ة كاتلؽثٌؿ يف آيةت اهلل 
الن٧ف كا٧ٞ٣ؿ كاألرض كالك٧ةء كالنضؿ كادلكاٌب كاإلنكةف؛ ٣٘ؿض 

كٝؽرد٫ كظ٧١ذ٫ كإدٞةف و٪٫ٕ. ث٢  -دٕةٌك  -اتلٌٕؿؼ ىلع ٧ْٔح اهلل 
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 ، ا٣ٞؿآف أػرب حبٞةاٜ ٝؽ ا٠تنٛ٭ة ا٥٤ٕ٣ ثٕؽ ميٌض ٝؿكفو ٦ذذةحلحو
ٌؽ ػؽ٦حن ْٔي٧حن ل٥٤ٕ٤ كا٧٤ٕ٣ةء.  ك٬مؾا يٕي

 ؤيث اإلشالٌّيثاىػيً وادليَ يف الر تطتيلات تػارض
ال خيٍف ىلع اخلجري أف ال دٕةرض ثني ا٣ٌُٕٞيةت كاملك٧ٌ٤ةت 

ٞن ح كا٧٤ٕ٣يٌ ادليجيٌ  ؾدةف ل١نٙ ٩ةٚ ألٌف ادلي٨ كا٥٤ٕ٣ ا٣ُٞعٌ  ة؛ح ٤ُ٦
اتلٕةرض ثني ٚ٭٥  ل٨ حيى٢ يف ثٕي األظيةفح، ك٣م احلٞةاٜ ال١ٮ٩يٌ 

 دٮٌو٢ إحل٭ة يتا٣ٌ ح ح كا٣ٌٞةية ا٧٤ٕ٣يٌ دٛكريق ل٧٤ٕةرؼ ادليجيٌ كاإلنكةف 
 .ختُئ كدىيت يتا٣برش ثأدكاد٫ ا٣ٌ 

ى٥ اإلقبليمٌ  ح احلؽازٮٌيح ة٬ةت ا١ٛ٣ؿيٌ االٌّت ثٕي  ٬٪ةؾ يف ا٣ٕةل
ى٥ ا٣٘ؿيبٌ ح اتلٕةرض ثني ا٣ث٪ْؿيٌ  دأزٌؿت يتا٣ٌ  كىلع  ،٥٤ٕ كادلي٨ يف ا٣ٕةل
ح كبني املٕةرؼ اإلقبل٦يٌ ثٕي اتلٕةرض ثني ٔخ لٟ ادٌ زؿ ذم إ

ة٬ةت ثٕي االٌّت   كصٮدٔبلكةن ىلع ،حاملُٕيةت كاملكذضٌؽات ا٧٤ٕ٣يٌ 
ثٕي اجلىٮص  دٕذ٧ؽ يتا٣ٌ ح ا٣ْة٬ؿٌيح ح ٦س٢ املؽرقح الك٤ٛيٌ ادليجيٌ 
ح ٌيةت ا٧٤ٕ٣يٌ ٕل٤ُٞ ك٦٪ةٌٝحه  خمة٣ٛحه  كٌم ،املؽلٌكحح املـٌيٛح ادليجيٌ 

 دٮ٥٬ٌ اتلٕةرض ثني ا٥٤ٕ٣ كادلي٨. ٌك إم ثؽكرق يؤدٌ  ؾاك٬م  ،اجلؽيؽة
ؾا اتلٕةرض املٌؽىع ٬٪ة أف نكذٕؿض ٧٩ةذج كمىةديٜ ٨٦ ٬م  يججيغٚ

ـٔٮـ دٕةرضه ٣رنل ٢٬ ٬م  ؛ثني ا٥٤ٕ٣ كادلي٨ اإلقبليمٌ   ؾا اتلٕةرض امل
 /ؿ ا٣ُٕٞكٌ ٢ كاتلؽثٌ د اتلأمٌ يؿدٛٓ ث٧ضؿٌ  مٌّ ّة٬ؿ أك دٕةرضه  ظٞيِفٌّ 
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يٌح مٮارد ٨٦ اتلٕةرض ثني ٬٪ةؾ يف املؽرقح الك٤ٌٛيح اجلٌى  -7
ح كبني املُٕيةت ا٧٤ٕ٣يٌ  يتج٪ٌة٬ة ا١ٛ٣ؿ الك٤َفٌ  يتح ا٣ٌ اجلىٮص ادليجيٌ 

 ٔجؽ املٕةرص الك٤َفٌ  ث٫ أٚىت ٦ة ٬ٮ إحل٫ اإلمةرة يججيغ احلؽيسح؛ كم٧ٌة
 صؿيةف ىلع كاحلٌكيٌح اجل٤ٌٞيح األد٣ٌح رقة٣ح) ٠ذةث٫ يف ثةزو  ث٨ ا٣ٕـيـ

 يف ذ٠ؿ ٚٞؽ ،(ال١ٮا٠ت إٌك الىٕٮد كإماكف األرض كق١ٮف الن٧ف
 كصؿيةف األرض ق١ٮف ىلع كالؿكايةت اآليةت ٨٦ أد٣ٌحن  ال١ذةب ٬مؾا

 الن٧ف كق١ٮف األرض حبؿًلح يٕذٞؽ ٨٦ ٌك  ثأفٌ  كأٚىت ث٢! الن٧ف
يكتذةب، مي٢ٌٌّ  ًةؿٌّ  اكٚؿه  ٚ٭ٮ ا ٝيذ٢ كإاٌل  دةب ٚإف ي ا اكٚؿن  . مؿدؽًّ

 اهلل أرقة٬ة ٝؽ قة٠٪حه  ٝةٌرةه  األرض إفٌ / »ٚذٮاق يف ثةزو  اث٨ ٝةؿ
٥ ٨٧ٚ هلة، أكدةدنا كص٤ٕ٭ة ثةجلجةؿ  الن٧ف إفٌ  كٝةؿ ذملٟ ػبلؼ ٔز

 ٬مؾا ٝةؿ ٨٦ كٌَل  ال١ؿي٥، ٠ذةث٫ كًلٌؾب اهلل ٠ٌؾب ٚٞؽ صةريحه  ال زةثذحه 
ا ٝةؿ ٚٞؽ ا٣ٞٮؿ ؛ كٛؿن بلالن  ل٤ٞؿآف كدلؾيته  هلل دلؾيته  أل٫ٌ٩ ًك

 أك ال١ؿي٥ ٠ذةث٫ ٠ٌؾب أك اهلل ٠ٌؾب ٨٦ كٌَل  ، ل٤ؿقٮؿ كدلؾيته 
 كإاٌل  دةب ٚإف يكتذةب، م٢ٌٌّ  ًةؿٌّ  اكٚؿه  ٚ٭ٮ  األ٦ني رقٮهل ٠ٌؾب

ا ٝيذ٢ ا، اكٚؿن  ٩ٌه  ٧٠ة املك٧٤ني، ٦ةؿ بليخ ٚيبنة ٦ةهل كيلٮف مؿدؽًّ
 .«ا٥٤ٕ٣ أ٢٬ ٬مؾا ٦س٢ ىلع

                                                        

()  ، رقة٣ح األد٣ٌح اجل٤ٞيٌح كاحلٌكيٌح ىلع صؿيةف الن٧ف ٠ٮف  ،ٔجؽ ا٣ٕـيـاث٨ ثةزو
 .األرض كإماكف الىٕٮد إٌك ال١ٮا٠ت، ص 
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ا محبنة ٝةؿ ٝؽ ٬مؾا ثةزو  اث٨ الك٤َفٌ  أفٌ  يف إماكؿ كال  ٚإ٫ٌ٩! ٩يلؿن
ؿ ٌٛ ٢ٌ٤ ك  كأٚىت األرض، ظؿًلح إ٩لةرق بكجت ا٣ٕةل٥ ٔٞبلء دميٓ ًك

 ٩ذةاش ٨٦ كاظؽه  إاٌل  ٬مؾا ك٦ة! ٔٞيؽد٭٥ ٨ٔ يرتاصٕٮا ل٥ إف ثٞذ٤٭٥
 .ادليجٌيح املٕؿٚح قةظح ٨٦ ا٢ٕٞ٣ كإٝىةء اجل٢ٞ، ىلع املٛؿط ا٣رتًلي

ادلا٣ٌح  ال خيٍف أٌف الؿكايةت املٕذ٧ؽة ٤ٔي٭ة ٔ٪ؽ ا١ٛ٣ؿ الك٤َفٌ 
 ٔؽيؽةن  ألٌف ٬٪ةؾ آيةتو  ؛ىلع ق١ٮف األرض ختة٣ٙ ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥

ٌَِاةً / تنري إٌك ظؿًلح األرض ٠ٞٮهل دٕةٌك تاَل َّتَْصُتٓا دا ِ
ْ

َوتََرى اْل
رُّ َمَر الَصحاِب  ٍُ َٔ اَّلي ، كٝٮهل دٕةٌك/ َوِِهَ َت ْرَض ُْ

َ
ًُ اْْل َدَػَو ىَُك

ٔا يف َذلُٔاًل  ِانِتِٓا  فَاْمُش ٌَ
 ٌح ظٮؿ ق١ٮف . ٦ٓ أٌف ٚذٮل الك٤ٛي

ٚبل دٕةرض ثني  ح اتلضؿيبٌيح.ل٤ٌُٕٞيةت ا٧٤ٕ٣يٌ  األرض ٦٘ةيؿةه 
أظؽ ألٌف  ؛ح ظٮؿ ظؿًلح األرضح كاملٕةرؼ ادليجيٌ املُٕيةت ا٧٤ٕ٣يٌ 

يف ؿى  ،كمك٥ٌ٤ه  أمؿه ُٝعٌّ  -ح ا٧٤ٕ٣يٌ ح ك٬ٮ اجلْؿيٌ  -اتلٕةرض املٌؽىع  َى
ا٣ُؿؼ اآلػؿ ك٬ٮ الؿكايةت ادلا٣ٌح ىلع ق١ٮف األرض  ل٨ٌ ك٣م 

 ل٤ٞؿآف ال١ؿي٥. ٦٘ةيؿةه  ٦ؽلٌكحه  ًٕيٛحه  ركايةته 
ح املذأزٌؿة ثة١ٛ٣ؿ ا٤ٛ٣كٛح ة٬ةت احلؽازٮيٌ ثٕي االٌّت  ٌؽيعد -2

                                                        

 .قٮرة اجل٢٧/ ( )
 .( قٮرة امل٤ٟ/ )
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 ح كبني ا٤ٕ٣ٮـ ٨٦ اتلٕةرض ثني اآليةت ا٣ٞؿآ٩يٌ ح ٩ٮاعن ا٣٘ؿبيٌ 
، ٦٪٭ة/ اٌداعء اتلٕةرض يف اآليح حح كا٣ُجيٕيٌ اجلؽيؽة اإلنكة٩يٌ 

ًْ  املجةرًلح/ وِل  يا َحياةٌ  اىِْلصاِص  يِف  َوىَُك
ُ
بْلاِب  أ

َ
ًْ  اْْل  ىََػيَُك

ا٣ٞىةص ي٧٪ٓ ٨٦  ىلع ّة٬ؿ اآليح املجةرًلح أفٌ  . ث٪ةءن (1)َتتَُلٔن
م  األمؿ ؾا ٬م  ل٨ٌ دلؿار اردلةب اجلؿي٧ح كا٥٤ْ٣ يف املضذ٧ٓ. ك٣

ٙه  ٨٦ أٌف ا٣ٞىةص   "صذ٧ةع اجل٪ةئٌ ملة يٌؽٔي٫ "٥٤ٔ اال خمة٣
ة املضؿ٦ني ال ي٧٪ٓ كال يؿدع ٨ٔ دلؿار اردلةب اجلؿاا٥ أكماكٚ

ٌٞ  ث٢ ٬٪ةؾ ٩ٮعه  ،يف املضذ٧ٓ  ٜ ٬٪ة ٩ٮعه ٨٦ اتلضٌس يف اٝرتاٚ٭ة. ٚذع
 .(2)حح كا٣ٌٞةية ادليجيٌ ٨٦ اتلٕةرض ثني ا٤ٕ٣ٮـ اإلنكة٩يٌ 

 يتا٣ٞىةص ال يٮصت احليةة يف املضذ٧ٕةت ا٣ٌ  ال خيٍف أٌف ظل٥
جَّ   ةي٤زتـ ٤٧ٔيًّ  ماملضذ٧ٓ اٌل  ل٨ٌ ا٣ٞىةص ٚي٭ة، ك٣م  ٜ ظل٥ي ال يُي

زريه أؾا احلل٥ د٤ٚ٭م  ،كدلةم٤حو  ؾا احلل٥ ٨٦ دكف مؿااعةو ثذُجيٜ ٬م 
ٖه  ٬٪ة أف نكتن٭ؽ ثلبلـ اإل٦ةـ زي٨  ح. يججيغيف احليةة ا٣برشيٌ  ث٤ي

 ظٮؿ ظ٧١ح ا٣ٞىةص كاغيذ٫/  ث٨ احلكني  ا٣ٕةثؽي٨ ُٔكٌ 

                                                        

 .ابلٞؿة/ قٮرة  ()
]دراقح أ٩ٮاع  ٨ي٥٤ٔ ك د نيدٕةرض ث ی٬ةگٮ٫٩ ثؿریس٦ٞة٣ح/  ،م١٤يةف، مىٍُف ()

 . ، صمىجةح، ٔؽد  ی٫، دل٤ٌ اتلٕةرض ثني ا٥٤ٕ٣ كادلي٨[
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« ٍ٨ ًُكِّ  عى نٍيً  ث٨ًٍ  ٔى ًٍٛكريً  يًف  احٍليكى / ٝىٍٮهًلً  تى ٕىةٌكى ًْ ك تى  يِف  ََىَُك
٥ٍ  - اآٍليىحى  - َحياةٌ  اىِْلصاِص  ٣ىلي حى  يىة كى َّ٦

ي
ؽو  أ ى٧َّ ًٞىةًص  يًف  حمي يةةه  ا٣ٍ فَّ  ؛ظى

ى
 ٦ى٨ٍ  أًل

 َّ٥ ذ٢ًٍ  ٬ى ٞى ٕىؿىؼى  ثًة٣ٍ ٫َّ٩ي  فى
ى
ذىهُّ  أ ٍٞ َّٙ  ٦ً٪٫ٍي  يي ٟى ًلم  ٚى١ى ً ٨ً  ل ذ٢ًٍ  ٔى ٞى فى  ا٣ٍ يىةةن  اكى م ظى ً  لذًلَّ

 َّ٥ ذ٫٤ًًٍ  ٬ى ٞى يىةةن  ،ثً الً٭م  كىظى ًم[  اجٍلىةيًن ] اجلةيف ؾى رىادى  الَّ
ى
فٍ  أ

ى
ذي٢ى  أ ٍٞ يىةةن  ،يى ة كىظى رٍي٧٬ًًى ٘ى ٣ً 

٧٤ًيٮا إًذىا اجلَّةًس  ٨٦ًى  فَّ  ٔى
ى
ةصى  أ ًٞىى كفى  الى  ،كىاًصته  ا٣ٍ ي ٍسي ى  جيى ذ٢ًٍ  ىلعى ٞى ىةٚىحى  ا٣ٍ  خمى

ةًص  ًٞىى كيًل  ية .ا٣ٍ
ي
بٍلةًب  أ

ى
ٍكيًل  /اأٍل

ي
ٞيٮؿً  أ ٕي ٥ٍ  ا٣ٍ ٕى٤َّلي ٞيٮفى  ٣ى إذف ال  .(1)«تىذَّ

ٮع ا٣ٞىةص.دٕةرض ثني املُٕيةت ا٧٤ٕ٣يٌ   ح كبني اآليح ال١ؿي٧ح يف مًٮ
دٮ٥٬ٌ اتلٕةرض ٚي٫ ثني ا٥٤ٕ٣ كادلي٨ ٬ٮ ٝٮهل  يت٨٦ املٮارد ا٣ٌ  -3

ُِْظرِ دٕةٌك/  نْصانُ  فَيَْي ًَ  اإْلِ َْ  ُخيَِق   ُخيَِق  ِم َْ  ََيُْرجُ   افٍِق دَ  اءٍ ٌَ  ٌِ  َبنْيِ  ٌِ
يِْب  ٥ ثٕي املذؼٌىىني يف ٥٤ٔ ا٣ٌُت أٌف  (2)َواىرَتائِب الصُّ . ٚٞؽ ٔز

ةرض املُٕيةت ا٣ُجٌ ؾق اآليح ال١ؿي٧ح ٬م  املؿاد ٨٦ ألٌف  ٌيح اجلؽيؽة؛دٕي
٬ٮ ّ٭ؿ الؿص٢ كاملٞىٮد ٨٦ "ا٣رتاات"  يف اآليح ال١ؿي٧ح ٤ت""الىُّ 

يؿل ثٕي املذؼٌىىني ٨٦ ؾا اتلٛكري ىلع ٬م  وؽر املؿأة، كب٪ةءن 
ٚ٭٪ةؾ  م؛ؾا الؿأح دؿٚي ٬م يٌ ح ا٣ُجٌ أٌف املكذضٌؽات ا٧٤ٕ٣يٌ األٌَجةء 
 ثني ا٥٤ٕ٣ كادلي٨! دٕةرضه 

                                                        

.، ص  ، االظذضةج، جأثٮ ٦٪ىٮرو  ،ا٣ُربسٌ  ()
 . - ا٣ُةرؽ/ قٮرة  ()
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ؾق اآليح ال١ؿي٧ح ٬ٮ اتلٛكري اخلةَئ ٦٪٭ة ٦جنأ اتلٕةرض يف ٬م 
٨ يي٨ٕ٧ اجلْؿ يف اآليح ال١ؿي٧ح جيؽ أٌف ٤ٔي٭ة، ك٣م كدؿديت األزؿ  ل٨ ٦ى

 ٤ت كا٣رتاات ٬ٮ ٦نٌ خيؿج ٨٦ ثني الىُّ  ماملؿاد ٨٦ املةء ادلاٜٚ اٌل 
ء دٍٚٓ ٬ٮ»ألٌف ٦ٛؿدة "ادلاٜٚ" ث٧ٕىن املؽٚٮؽ ث٧ٕىن  ؛الؿص٢  اليشَّ

٦ن  ؾا ي٪ُجٜ ىلع ك٬م  ،ٚؼؿكج املةء ثةدلٕٚح كالسٔح ٬ٮ ادلاٜٚ ،(1)«ةٝيؽي
ٜو  م. ٚج٧ة أٌف املةء اٌل الؿص٢ ٩ُٛح ٚةآليح  خيؿج ٨٦ املؿأة ٣حف ثؽاٚ

٤ت كا٣ٌٞٮة، النٌؽة»٤ت يف ال٤٘ح ٬ٮ ثةلؿص٢. كاملٞىٮد الى خمذٌىحه   ٚةلىُّ
ؽيؽ اليشء ك٬ٮ ى  لٟكًلؾم . النَّ يمِّ ٭ؿ قي َّْ ٤ٍجن  ا٣ ٨٦  . كاملؿاد(2)«٣ٌٞٮد٫ ةوي

 رؤكس تكةكم ٔ٪ؽ ؽرالىا٣رتيت ك تكةكم النحبني...» ا٣رتاات
ـه  .(3)«ا٣ْٕةـ ٦تكةكيح األَؿاؼ ك٦رتادٚح ا٣رتًليت يف  ٚة٣رتاات ْٔة

ـه  كٌم» ،٬يّك اإلنكةف   .(4)«ثني اثلؽيني كالؿص٤ني كا٣ٕيجني ْٔة
خيؿج  ماٌل  - ك٬ٮ املنٌ  -ٚةآليح ال١ؿي٧ح دذعٌؽث ٨ٔ املةء ادلاٜٚ 

إٌف املةء »، كأوجط دٛكري اآليح/ ْٔةـ وؽرقدؿااج٫ كص٢ كالؿ و٤ت٨٦ 
ص٢ كدؿااج٫ ( خيؿج ٨٦ و٤ت الؿاملنٌ  م٬ٮ ٦ةء الؿص٢ )أ مادلاٜٚ اٌل 

                                                        

.، ص  ٦ٕض٥ ٦ٞةيحف ال٤٘ح، جأحؽ، اث٨ ٚةرس،  ()
.، ص  ، جالكةثٜاملىؽر  ()
.، ص  ، جالكةثٜاملىؽر  ()
.، ص ، إق٧ةٔي٢، دٛكري ا٣ٞؿآف ا٣ْٕي٥، ج ( اث٨ ٠سري)



 33  ...........................................  اجلْؿٌيةت يف نكجح ا٥٤ٕ٣ كادلي٨.. ٔؿضه ك٩ٞؽه 

 

خيؿج ٦٪٭ة  يتألٌف ٥ْٕ٦ األم١٪ح كامل٧ٌؿات ا٣ٌ  ؛أوٮؿ أرص٫٤( م)أ
  .(1)«٤ت كا٣رتااتح ثني الىدٞٓ ٨٦ اجلةظيح ا٣ترشحييٌ  ٌم الكةا٢ امل٪ٮ

ٚبل دٕةرض ثني م٧ٌٮف اآليح ال١ؿي٧ح يف قٮرة ا٣ُةرؽ كبني 
٨٦  دؤٌيؽ اآليح املجةرًلح كٌم ح احلؽيسح، ث٢ ٌم٧٤ٕيٌ املُٕيةت ا٣

ضةز ا٧ٕ٣ُكٌ   ل٤ٞؿآف ال١ؿي٥. اإٔل
  ػ٤ٞح آدـح ىلعاآليةت ادلا٣ٌ  ني أفٌ حٌ يٕذٞؽ ثٕي احلؽاز -4
اب ٨٦ ا٣رتُّ  - ٠أثٮي٨ لئلنكةف املٮصٮد ىلع كص٫ األرض -  ءكظٌٮا

ال١ؿي٧ح ٦س٢ داركي٨" كختة٣ٛ٭ة؛ ألٌف اآليةت ، دٕةرض ٩ْؿيح "أك ا٣ُني
َحَو  إِنَ  ٝٮهل دٕةٌك/ ِْاَ   غيىس ٌَ َحوِ  اهللِ  ِغ ٍَ ُّ  آَدمَ  َن َْ  َخيََل ًَ  تُراٍب  ٌِ  َلُ  كالَ  ُث

 َْ ٍَالئَِكثِ  َربَُّم  كاَل  َوإِذْ (2) ، َفَيُهٔنُ  ُك َْ  ابرََشً  خاىٌِق  إِِّن  لِيْ  دَصيْصالٍ  ٌِ
 َْ ُِٔنٍ  ََحَإٍ  ٌِ  ٦جةرشةن  ػ٤ٜ آدـ  -دٕةٌك  -دؽٌؿ ىلع أٌف اهلل  ، (3)َمْص

كدرٌصح  .يحي  ٨٦ دكف دٮٌقٍ مٮصٮدو  مكذ٤ٌٞحن  ٨٦ ا٣رتاب كا٣ُني ػ٤ٞحن 
ة ح اآليةت ا٣ٞؿآ٩يٌ  ٌن ٮصٮد اآلف ىلع كص٫ األرض ٨٦ أٌف اإلنكةف املأي

ًْ يَ  / ءنك٢ آدـ كزكصذ٫ ظٌٮا ًُ اَّلي َخيََلُك ٔا َرَبُك ا انلَاُس اَتُل َٓ حُّ
َ
ا أ

                                                        

.، ص ( ٦ٕؿٚخ، حم٧ؽ٬ةدم، اتل٧٭يؽ يف ٤ٔٮـ ا٣ٞؿآف، ج )
 .آؿ ٧ٔؿاف/ قٮرة  ()
.احلضؿ/ قٮرة  ()
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َْ َجْفٍس واِحَاٍة  ٍُٓا رِدااًل ٌِ ِْ ٌِ ِْٓا َزوَْدٓا َوَبَث  ٌِ  .(1)َونِصاءً  اَنحريً  وََخيََق 
٤ٜ ٨٦ ا٣رتاب  ح داركي٨ ىلع أٌف اإلنكةف األٌكيلٌ ثح٪٧ة دؽٌؿ ٩ْؿيٌ  ل٥ خيي

٤ً  ،٦جةرشةن  نيكا٣ُ دلةم٢  ز٥ٌ  ،٤ٔي٫ مكجٮؽو  يحي  ٜ ٨٦ مٮصٮدو ث٢ ػي
 .(2)ؾا النّك املٮصٮدٚىةر ث٭م  ةدؽرجين 

ٙو  حبةصحو  ؾاٚ٭م  ،ي٨ح دارك٩ٞؽ ٩ْؿيٌ لك٪ة ٬٪ة ثىؽد ك ىلع  إٌك دأحل
ـو  ٬٪ة بنّكو  اجلؽيؿ ثةل٠ؿ ل٨ٌ ك٣م  ،ظؽةو    /٦ة يُك مٮص

ح داركي٨ كإزجةت كصٮد كال دٕةرض ثني ٩ْؿيٌ  ال د٪ةيف /الن أكٌ 
 اهلل دٕةٌك. 

أرشؼ  ٫كأ٩ٌ  ،ح اإلنكةفح داركي٨ كبني أرشٚيٌ ثني ٩ْؿيٌ  ال د٪ةيف /ةزة٩ين 
 ك٣حف ثجؽ٫٩ كصك٫٧. يهٌ ألٌف رشاٚح اإلنكةف ثؿكظ٫ اإل٣م  ؛املؼ٤ٮٝةت

يٌ  ح داركي٨()٩ْؿيٌ األ٩ٮاع  را٣ٞٮؿ ثذُٮٌ أٌف  /ةزةثلن   حه ًٚؿ
ك٨٦ امل٧ل٨ أف  ،ح احلٮـدبذن ٤ٔي٭ة ا٤ٕ٣ٮـ ا٣ُجيٕيٌ  حه ظؽقيٌ 
 .(3)ٓ األحبةثـ ا٤ٕ٣ٮـ كدٮقٌ ة إٌك ػبلٚ٭ة ثذٞؽٌ  يٮ٦ن يذ٘رٌي 

                                                        

.( قٮرة ا٣جكةء/ )
 .ح، ص ٔؽ٩ةف، ٨٦ ٤ٔٮـ األرض ا٣ٞؿآ٩يٌ  ،الرشيٙ ()
.، ص ( ا٣ُجةَجةٌئ، حم٧ؽظكني، املياف يف دٛكري ا٣ٞؿآف، ج )
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مؿاظ٢ دلٌٮف اجل٪ني كدلةم٫٤ ني ثأٌف حٌ يٕذٞؽ ثٕي احلؽاز -5 
ح احلؽيسح يف ٥٤ٔ ٕةرض املنة٬ؽات ا٧٤ٕ٣يٌ يف ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥ دي 

ثأٌف اجل٪ني يف ل يؿ٥٤ٔ األظيةء اجلؽيؽ  ألفٌ  ؛(Biology) األظيةء
دلةزٙ ٝك٥ه ٦٪٭ة  ز٥ٌ  ،حن حل٧يٌ  رظ٥ أ٫٦ٌ اكف يف ثؽايح ػ٤ٞذ٫ ُٕٝحن 

ؾا ػبلؼ رأل ٬م ك ة٧خ ا٣ْٕةـ ٚي٭ة دؽرجين ٩ى  ز٥ٌ  ،لكيٮـاكالكصؾب 
ىلع مؿظ٤ح  حمؿدجح دلٌٮف ا٣ْٕةـ ٦ذٌٞؽ٦ يرٌصح ثأفٌ  ما٣ٞؿآف اٌل 

َُا ع٥، يٞٮؿ ا٣ٞؿآف/ال٤ء ٮنن ْٔ ًٍ  اىِْػظامَ  فََهَص  ، ٚ٭٪ةؾ دٕةرضه (1)احَلْ
 .(2)ثني ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥ كا٤ٕ٣ٮـ اجلؽيؽة يف مؿاظ٢ دلٌٮف اجل٪ني

كةثٞح تلٛةت إٌك املؿاظ٢ الؾا اتلٕةرض ٨٦ ٔؽـ االننأ ٬م 
ا انلُّْطَفَث  ٤ع٥ ك٬ٮ ٝٮهل/املؾ٠ٮرة ٨٦ مؿظ٤ح ٠كةء ال ًَ َخيَْلَِ ُث

 ًٌ ْضَغَث ِغظا ٍُ ْ ا ال َِ ا اىَْػيََلَث ُمْضَغًث فََخيَْل َِ َُا اىِْػظاَم  اَغيََلًث فََخيَْل ْٔ فََهَص
 ًٍ ُاهُ َخيْلً  احَلْ

ْ
نَْشأ

َ
ًَ أ ٌم ك - مؿظ٤ح "املٌ٘ح" ، ال خيٍف أفٌ (3)آَخرَ  اُث

ىلع مؿظ٤ح  ٦ذٌٞؽ٦حه  - (4)يت ديؤػؾ ٚذي٧ٌٖ، اك٣ُٕٞح ا٣ٌ حل٥و ُٕٝحي 

                                                        

 .املؤ٦٪ٮف/ قٮرة  ()
]دراقح أ٩ٮاع  ٨ي٥٤ٔ ك د نيدٕةرض ث ی٬ةگٮ٫٩ ثؿریس /مىٍُف، ٦ٞة٣ح ،م١٤يةف ()

 .، ، دل٤ٌح مىجةح، ٔؽد اتلٕةرض ثني ا٥٤ٕ٣ كادلي٨[
 .( قٮرة املؤ٦٪ٮف/ )
.، ص ، أحؽ، ٦ٕض٥ ٦ٞةيحف ال٤٘ح، ج ( اث٨ ٚةرس)
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ثني املُٕيةت  ٌم ؾا يـكؿ اتلٕةرض ا٣ْة٬ؿكب٭م  ،٠كةء ا٣ْٕةـ
ؾق اآليح ح كبني مؿاظ٢ دٌُٮر اجل٪ني يف اآليح ال١ؿي٧ح. ث٢ ٬م ا٧٤ٕ٣يٌ 

ٌؽ ٨٦ اإلٔضةز ك ،" يف وؽر اإلقبلـرة٩كٮال٦ٓ ٚٞؽاف ص٭ةز " دٕي
 ل٤ٞؿآف ال١ؿي٥. ا٤ٕ٣يمٌ 
ثأٌف ٝة٩ٮف  ٌم ةر احلؽازٮلٟ يٕذٞؽ ثٕي امل٪ذ٧ني إٌك اتليٌ ٠ؾم  -6

ألٌف ٝٮؿ اهلل  ؛نري إحل٫ ا٣ٞؿآف ٦ٕةرضه ٥٤ٕ٣ األظيةءي مح اٌل الـكصيٌ 
َْ وَ  دٕةٌك/  مٮصٮدو  لٌّك  ىلع أفٌ  يؽٌؿ  (1)َزوَْدنْيِ  َخيَْلِا ءٍ  َشْ  ُكِ  ٌِ

٥٤ٔي األظيةء ػبلؼ  ؿلل٨ ي٨ صجف املؾ٠ؿ كاملؤ٩ٌر، ك٣م زكصني ٦
 ف ذ٠ؿه ةزكص ةيف ال١ٮف ٣حف هل ٬٪ةؾ مٮصٮداتو  فٌ إث٢ يٞٮؿ  ،لٟذم 

 .(2)كاظؽو  كصجفو  ٨٦ ق٪غو ٌم ث٢  ،كأ٩ ی

ؾا ك٬م  (3)٦ٞةر٩ىح يشءو ليشءو ال خيٍف أٌف "الـكج" يف ال٤٘ح ث٧ٕىن "
ث٢ ث٧ٕىن ٤ُ٦ٜ  ،٩ ی٨٦ ال٠ؿ كاأل ح أ٥ٌٔ ، ٚةلـكصيٌ (4)زكص٫ أم ٝؿي٪٫

                                                        

 .الاريةت/ قٮرة  ()
]دراقح أ٩ٮاع  ٨ي٥٤ٔ ك د نيدٕةرض ث ی٬ةگٮ٫٩ ثؿریس /مىٍُف، ٦ٞة٣ح ،م١٤يةف( )

 .، ص ، دل٤ٌح مىجةح، ٔؽد اتلٕةرض ثني ا٥٤ٕ٣ كادلي٨[
 .، ص ، أحؽ، ٦ٕض٥ ٦ٞةيحف ال٤٘ح، ج ( اث٨ ٚةرس)
 .، ص ، أقةس ابلبلٗح، ج حم٧ٮد ث٨ ٧ٔؿ ( الـخمرشٌم،)
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املٞةر٩ح كاملنةث٭ح ثني النحبني. ٚٞة٩ٮف الـكصٌيح ا٣ٕة٦ٌح يف ا٣ُجيٕح 
ح يف صجف ٚبل د٪عرص الـكصيٌ  هل ٝؿي٨ه كمنةث٫ه  ث٧ٕىن أٌف ٌك يشءو 

 ؿ كاملؤ٩ٌر.املؾ٠ٌ 
٨٦ مىةديٜ اتلٕةرض يف ا٣ٞؿآف  ةٌؽىع أ٩ٌ٭يي  يت٨٦ املٮارد ا٣ٌ  -7

ٮع "الك٧  اَّلي اهللُ كات الٌكجٓ"، يٞٮؿ ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥/ ةال١ؿي٥ مًٮ
ََ  َشٍاواٍت  َشْتعَ  َخيََق  ٌِ ْرِض  َو

َ
ََ  اْْل ُٓ  َخيَْلِا َوىََلاْ  ، كٝٮهل دٕةٌك/(1)ٌِْحيَ

 ًْ ْٔكَُك  .(3)اِطتاكً  َشٍاواٍت  َشْتعَ  َخيََق  ياَّلِ  ، كٝٮهل دٕةٌك/(2)َطرائَِق  َشْتعَ  فَ
كات الكجٓ يف ةا٣ٞةا٤ٮف ثةتلٕةرض أٌف مكأ٣ح الك٧ يٌؽيع

دٕذٞؽ  يتا٣ٌ " حابل٤ُي٧ٮقيٌ  اهليبح" ح٩ْؿيٌ د٪ُجٜ ىلع ح اجلىٮص ادليجيٌ 
 يتا٣ٌ  "٠ٮبؿ٩ي١ٮس" حك٦ٕةرض جلْؿيٌ  ؾا ٦٘ةيؿه ثةألٚبلؾ الكجٕح، ك٬م 

 ٢ ًُ ح ثني ا٣ٌٞةية ادليجيٌ  ٚىةر ٬٪ةؾ دٕةرضه  ،حح ابل٤ُي٧ٮقيٌ ْؿيٌ اجلديج
 .(4)حا٧٤ٕ٣يٌ  كاملكذضٌؽات

                                                        

 .ا٣ُبلؽ/ قٮرة  ()
 .املؤ٦٪ٮف/ قٮرة  ()
 .امل٤ٟ/ قٮرة  ()
]دراقح أ٩ٮاع  ٨ي٥٤ٔ ك د نيدٕةرض ث ی٬ةگٮ٫٩ ثؿریس /ٞة٣حمىٍُف، ٦ ،م١٤يةف ()

.، ص مىجةح، ٔؽد  ی٫، دل٤ٌ اتلٕةرض ثني ا٥٤ٕ٣ كادلي٨[
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 /كٌم ٌم ا٣ْة٬ؿ ؾا اتلٕةرضرٚٓ ٬م يف  ٬٪ةؾ ٌٔؽة ٩ٞةطو 
ٚبل  ،ك٣حكخ بكجٕحو  ح تكٕحه ٤ي٧ٮقيٌ أٌف األٚبلؾ يف اهليبح ابلُ -أ

كات الكجٓ ٤ٔي٭ة. ٦ٓ أٌف دٛكري "الك٧ةء" ةي٧ل٨ دُجيٜ الك٧
 ملٕىن الك٧ةء يف ال٤٘ح. ثةألٚبلؾ ػبلؼه 

٣حف ث٧ٕىن األٚبلؾ، ث٢ الك٧ةء أٌف ٣ِٛ "الك٧ةء" يف ال٤٘ح  -ب
يكيمِّ الك ،ث٧ٕىن "ا٤ٕ٣ٌٮ" ، كا٣ٕؿب ت ، كعةب ق٧ةءن قٞٙ كاملُؿى ق٧ةءن

٧ةء. كَلُّ اعؿو ٢ُ٦ي ق٧ةءن ق٧ةءن  ابليخ  .(1)، ظىتَّ يٞةؿ ٣ْ٭ؿ ا٣ٛؿس قى
 ،إذا أ٦ٌٕ٪٪ة اجلْؿ يف مٮارد اقذ٧ٕةؿ "الك٧ةء" يف ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥

 /ني٦ٕ٪حني راحكحٌ  حو اع٦ٌ  ملٛؿدة الك٧ةء ثىٮرةو  جنؽ أفٌ 
ث٧ٕىن ص٭ح ا٤ٕ٣ٌٮ كحم٢ٌ  ٌم يتا٣ٌ  حاملعكٮق حيٌ الك٧ةء املةدٌ  /األٌكؿ
 . ٌم ؾا يذٮاٜٚ ٦ٓ املٕىن ال٤٘ٮاجلضٮـ، ك٬م كال١ٮا٠ت 
ري املعكٮق حيٌ الك٧ةء املٕ٪ٮ /اثلةين م ٦ٞةـ ا٣ٞؿب اٌل  كٌم حٗك

٨٦  أك ٩ةظيحو  ح األمٮر دكف الك٧ةء ث٧ٕىن ص٭ح ا٤ٕ٣ٮٌ دجذيه إحل٫ أز٦ٌ 
٬ٮ ٦ٞةـ احلٌٮر  ٌم الك٧ةء ث٧ٕ٪ة٬ة املٕ٪ٮ. ٩ٮايح ا٣ٕةل٥ اجلك٧ةينٌ 

٬ٮ  مٮ٨َ دؽثري األمؿ األرضٌ  م يىؽر ٦٪٫ دؽثري األمؿ أك أفٌ اٌل 

                                                        

، أحؽ، ٦ٕض٥ ٦ٞةيحف ال٤٘ح، ج )  .، ص ( اث٨ ٚةرسو



 40  ...........................................  اجلْؿٌيةت يف نكجح ا٥٤ٕ٣ كادلي٨.. ٔؿضه ك٩ٞؽه 

 

ًَ َحْػُرُج ؛ ٠ٞٮهل دٕةٌك/ (1)الك٧ةء ْرِض ُث
َ
ََ الَصٍاءِ إََِل اْْل ٌِ ْمَر 

َ
يَُاةُِر اْْل

 ِّ  ثني ٌٔؽة ٦ٕةفو  ٌّٰ ٣ْٛ الك٧ةء يف ا٣ٞؿآف منرتؾه . إذف ٣ِٛ (2)إيَِلْ
 . يف ًٮء ٝؿاا٨ ٦ٕيِّ٪حو إاٌل   ػةصي ٚبل ي٧ل٨ دُجي٫ٞ ىلع ٦ٕىنن 

كا٣ٞؿآف ال١ؿي٥  ةن كاظؽ  ق٧ةءن ا٥٤ٕ٣ ل٥ يلتنٙ إاٌل  أفٌ  - ص
ث٢  ،كاتةا٥٤ٕ٣ قةاؿ الك٧ كات الكجٓ، كال ي٪َفةخيرب٩ة ٨ٔ الك٧

ؾا يك١خ ٔ٪٭ة كي٧ل٨ أف يلتنٛ٭ة يف املكذٞج٢، ك٣حف ٬م 
 ثني ا٥٤ٕ٣ كادلي٨. دٕةرضه 
ؾق يٌؽىع ٚي٫ اتلٕةرض ثني ا٥٤ٕ٣ كادلي٨ ٬م  يت٨٦ املٮارد ا٣ٌ  -6

ََ  اآليح املجةرًلح/ َِاِظِري ا لِي َْ َِا اءِ ةُُروًدا َوَزيَ ٍَ َِا يِف الَص  َوىََلْا َدَػيْ
 ًٍ ٌَِ ُكِ َشْيَطاٍن رَِدي ا  َْ َِا اٌب  وََحِفْظ َٓ ُّ ِش ْتَتَػ

َ
َع فَأ ٍْ َق الَص َِ اْشرَتَ ٌَ إاَِل 

تنِيٌ  ٌُّ
(3).  دٕةٌككٝٮهل / َٔانِِب ٍَِث اْىَه ْجَيا ةِِزي اَء ادلُّ ٍَ َِا الَص  إَُِا َزيَ

ارٍِد  ٌَ ٌَِ ُكِ َشْيَطاٍن  ٌَِ  وَِحْفًظا  ٰ َوُيْلَذفَُٔن  لْْعَ
َ
ََلِ اْْل ٍَ ْ ُػَٔن إََِل ال ٍَ اَل يََص

ًْ ُدُحًٔرا  ُكِ َداٍُِب  ُٓ َ  . (4)وَادِصٌب  َغَذاٌب  َول

                                                        

 ، ص ( ا٣ُجةَجةٌئ، حم٧ؽظكني، املياف يف دٛكري ا٣ٞؿآف، ج )
 .الاريةت/ قٮرة  ()
. - احلضؿ/ ( قٮرة )
 . - ( قٮرة الىةٌٚةت/ )
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ثةألرض تك١٪٭ة   حميُحن ٬٪ةؾ أٚبلاكن  أفٌ ّة٬ؿ اآليح املجةرًلح 
يف  أفٌ ك ، ٦٪٭ةإاٌل  ءه  ال ي٤ش ٚي٭ة يش ٮابه هلة أثك ،دمةاعت املبلالح

ٕن  ة ٨٦ املبلالح ثأيؽي٭٥ الن٭ت يؿوؽكف الك٧ةء األكىل دم
كٝؽ أث٢ُ ا٥٤ٕ٣  املكرتٝني ل٤ك٧ٓ ٨٦ النيةَني ٚيٞؾٚٮ٩٭٥ ثةلن٭ت.

ألٌف اإلنكةف احلٮـ اصذةز صٌٮ األرض ككو٢ إٌك  ؛ؾق اآلراءاجلؽيؽ ٬م 
أػؿل أٌف  ٨٦ ص٭حو ك٧ةء األرض، ب خمذٌىحه  كأٌف الن٭ت ،ا٧ٞ٣ؿ

ؾٚٮ ،ينيمؿاحٌ ال النيةَني ٣حكٮا ث٧عكٮقني ك  ا١ٚيٙ ي٧ل٨ أف يٞي
يكذ٭ؽٚٮ  ثةلن٭ةب اثلةٝت املعكٮس؟! اكي

ؾق اآليح ال١ؿي٧ح؛ ٚٞؽ رًٌلـ ي٨ يف دٛكري ٬م اػذ٤ٛخ آراء املٌٛس 
 فٌ إ، كٝؽ ٝةؿ اآلػؿكف ثٌٕ٭٥ ىلع األػؾ ثْة٬ؿ٬ة ٨٦ دكف دأكي٢و 

ر ث٭ة احلٞةاٜ اخلةرصح ىٮٌ املرضكبح دي ٨٦ ٝجي٢ األ٦سةؿ  اآليح الرشيٛح
يف  ك٬ٮ ٠سريه  ،يف وٮرة املعكٮس تلٞؿيج٭ة ٨٦ احلٌف  ٨ٔ احلٌف 
 .(1)كال٤ٮح كال١ذةب ك٦٪٫ ا٣ٕؿش كال١ؿسٌ  ،الك٫٦ دٕةٌك

اجلضٮـ ٥٤ٔ ح كاجلؽيؿ ثةل٠ؿ ٬ٮ/ أٌف ا٤ٕ٣ٮـ اجلؽيؽة ا١٤ٛ٣يٌ 
 ،ظؿًلذ٫ح يبنٌي كيرشح ظٞيٞح الن٭ةب ك٦جنأ دلٌٮ٫٩ كًليٛيٌ  احلؽير

ح، ذةٚييٞيٌ يح كاملل٨ يك١خ ٨ٔ دبيني ٔبلٝذ٫ ثةألمٮر ا٣٘يبيٌ ك٣م 

                                                        

.، ص ( ا٣ُجةَجةٌئ، حم٧ٌؽظكني، املياف يف دٛكري ا٣ٞؿآف، ج )
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ح املعكٮقح يٌ ثني األمٮر املةدٌ  كزيٞحن  ي٧ل٨ أٌف ٬٪ةؾ ٔبلٝحن ك
دٕضـ  صؿاـ املٌيبح كبني النيةَني كاملٮصٮدات ا٣٘يبيحلن٭ةب كاألاك

ي٧ل٨ أف يلتنٙ ثٕي أرسار٬ة ك ،ا٤ٕ٣ٮـ ٨ٔ دٛكري٬ة كدبيح٪٭ة
ٌٜ ل٥٤ٕ٤ك٣م  املكذٞج٢،يف  ٧٠ة  ،ؾق ا٣ٕبلٝحأف ي٪١ؿ ٬م  اجلؽيؽ ل٨ ال حي

  .(1)ٌم ي٪١ؿ ٔبلٝح الؿكح املضٌؿد ثةبلؽف املةدٌ  هل ال ي٧ل٨ أف
 

 العلم والدين تمايز -ب

ةت املُؿكظح ظٮؿ نكجح ا٥٤ٕ٣ كادلي٨ اكف حبس٪ة ظٮؿ اجلْؿيٌ 
ـي  بنّكو  ح ٩ْؿيٌ  كٌم ،ؾا املضةؿح األكىل يف ٬م ٌ٪ة اجلْؿيٌ ، ٚٞؽ ثحٌ اع

 اتلٕةرض ثني ا٥٤ٕ٣ كادلي٨.
ح "اتل٧ةيـ ٩ْؿيٌ  ح ٌمح اثلة٩يح املُؿكظح يف األكقةط ا٧٤ٕ٣يٌ اجلْؿيٌ 

ث٪ةءن ىلع ٬مؾق اجلْؿٌيح ٚإٌف ٌك كاظؽو ٨٦ ا٥٤ٕ٣ ثني ا٥٤ٕ٣ كادلي٨". 
ىلع ظؽةو، ٨٦ دكف  (Independence) كادلي٨ يذ٤ٌٕٜ ث٪ُةؽو مكذ٢ٞي 

أف يذؽٌػ٢ أظؽ٧٬ة يف مأف اآلػؿ. كيف احلٞيٞح ٩ْؿٌيح اتل٧ةيـ ثني 
ا٥٤ٕ٣ كادلي٨ حمةك٣حه لؿٚٓ اتلٕةرض ثني ا٥٤ٕ٣ كادلي٨ كظرص ٌك كاظؽو 
٦٪٭٧ة ثإَةرق اخلةٌص. كيكذؽٌؿ أدجةع ٬مؾق اجلْؿٌيح ىلع ٬مؾا املٌؽىع 

                                                        

 .، ص ٬ةی ٝؿآین صٮا٩ةف ]األقب٤ح ا٣ٞؿآ٩يٌح ل٤نجةب[، ج ( ا٩ْؿ/ پؿقل)
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ٮع كا٣٘ةيح كامل٪٭ش ثني ا٥٤ٕ٣ كادل ي٨؛ ٚإذا اكف لٌّك كاظؽو ثذ٧ةيـ املًٮ
٨٦ ا٥٤ٕ٣ كادلي٨ ٩ُةؽه كإَةره حمٌؽده كمكؤكحٌلحه ك٦٭٧ٌحه ٦ٌٕي٪حه ٚبل 
ٜ اتلٕةرض ثني احل٤ٞني. ك٨٦ ٦٪ةرصم ٬مؾق اجلْؿٌيح/ املؽرقح  ٌٞ يذع
ٌٕيح،  األرزٮذ٠كٌيح احلؽيسح، كاملؽرقح الٮصٮديٌح، كاملؽرقح الًٮ

 س إمةرةن اعثؿةن/كا٤ٛ٣كٛح اتلع٤ي٤ٌيح؛ ٚجنري إٌك ٬مؾق املؽار
ٌف اتل٧ةيـ ثني ا٥٤ٕ٣ كادلي٨ يذضٌكؽ يف أاألرزٮذ٠كٌيح احلؽيسح  دؿل

ٮع  ٭٧ة كاغيذ٭٧ة ك٦٪٭ض٭٧ة؛ ألٌف مًٮ ٔٮ اتل٧ةيـ كاالٚرتاؽ ثني مًٮ
ٮع  -دٕةٌك  -ادلي٨ كاإلهلمٌيةت ٬ٮ ّتٌُك اهلل  يف املكيط، ك٣مل٨ مًٮ

ى٥ ا٣ُجيٕح.  ا٥٤ٕ٣ ٬ٮ اعل
ـه ثني ا٥٤ٕ٣ كادلي٨؛ ٠ؾملٟ ٨٦ ٩ةظيح امل٪٭ش ٬٪ة ؾ د٘ةيؿه كد٧ةي

ألٌف امل٪٭ش املٌذجٓ يف ادلي٨ ٬ٮ "اتلضٌُك كال١نٙ ابلةٌَن"، ك٣مل٨ٌ 
امل٪٭ش النةآ يف ا٤ٕ٣ٮـ ا٣ُجيٌٕيح ٬ٮ امل٪٭ش احلٌسٌ اتلضؿيٌب ٔرب 

 املبلظْةت كاالػذجةرات.
ة ٬٪ةؾ د٪ةؼو كد٘ةيؿه ثني اغيح ادلي٨، كٌم  ٌن ك٨٦ ص٭ح ا٣٘ةيح أي

اإلنكةف كد٭يئذ٫ ملٮاصح األمؿ ا٣ٞؽٌس، كبني اغيح ا٥٤ٕ٣ كٌم إٔؽاد 
٠نٙ ا٣ٕبلٝح الكبجيٌح كا٤ٕ٣ٌيٌح ثني األميةء كا٣ْٮا٬ؿ ا٣ُجيٕيٌح كدبيح٪٭ة، 

ى٥ ا٣ُجيٕح كدٮويٛ٭ة.  ٚة٥٤ٕ٣ ثىؽد ا٠تنةؼ ا٣ٞٮا٩ني الكةاؽة يف اعل
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 دؿًٌلـ ىلع د٧ةيـ ا٥٤ٕ٣ كادلي٨( Existentialism)املؽرقح الٮصٮديٌح 
-7855) (Søren Kierkegaard)بنّكو آػؿ، إذ يٕذٞؽ ٠ري ٠يضةرد 

ثأٌف املٕؿٚح ا٧٤ٕ٣يٌح ٌم  -ك٬ٮ ٨٦ رٌكاد املؽرقح الٮصٮديٌح  -( 7873
، خببلؼ املٕؿٚح ادليجيٌح ا٣يٌت ٦ٕؿٚحه ٦ٕؿٚحه ٔيجيٌحه اع ٦ٌحه ٗري ٚؿديٌحو

. اتل٧ةيـ  ؾا اتل٧ةيـ ثني ا٥٤ٕ٣ كادلي٨ إٌكي٧ل٨ إرصةع ٬م  ذ٬٪يٌحه ٚؿديٌحه
ٮع ا٥٤ٕ٣ ٬ٮ األميةء  ٧٠ة ثح٪٭٧ة. امل٪٭يجٌ  يؿل اتلٌيةر الٮصٮدٌم أٌف مًٮ

ٮع ادلي٨ ٬ٮ احلٞةاٜ األػبلٌٝيح  املةٌديٌح املعكٮقح، ك٣مل٨ٌ مًٮ
ٮيعٌ ، ك٬م كا٣ٛؿديٌح  .ثح٪٭٧ة ؾا اتل٧ةيـ املًٮ

( أٌف 7965-7878) (Karl Popper)ثٮبؿ  اكرؿ٠ؾملٟ يؿل 
٬ٮ"،  -املةٌدٌم ٌم ٨٦ ثةب ٔبلٝح "أ٩ة ٔبلٝح النؼه كاليشء 
أ٩خ".  -ٌم ٨٦ ق٪غ ٔبلٝح "أ٩ة  -دٕةٌك  -ك٣مل٨ٌ ٔبلٝح املؤ٨٦ ثةهلل 

ثٕجةرةو أػؿل أٌف ٔبلٝح املؤ٨٦ ثةهلل ٦ٞؿك٩حه ثةحلٌت كا٣ٕٮاَٙ 
كاألظةقحف، ك٬مؾا خببلؼ ا٣ٕبلٝح ثني ا٣ٕةل٥ اتلضؿيٌب كاليشء 

حه ٨٦ أٌم ٔٮا .املةٌدٌم ا٣يٌت ٌم ٚةٗر ٜو كظتي ن  َٙ ٔك
ٌٕيح  دؿًٌلـ ىلع ا٣ٛى٢ ثني ( Positivism)٠ؾملٟ املؽرقح الًٮ

ا٥٤ٕ٣ كادلي٨؛ ألٌف ا٣ٌٞةية ا٧٤ٕ٣ٌيح ختٌٓ لبلػذجةر كاتلٞيي٥ 
اتلضؿيٌب، ٤ٚ٭ة ا٣ٕيجٌيح كٝةث٤ٌيح اإلزجةت لآلػؿي٨. خببلؼ املٕذٞؽات 
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كاالػذجةرات كا٣ٌٞةية ادليجٌيح ا٣يٌت ال ختٌٓ ل٧٤ٕةيري اتلضؿيبٌيح 
٧ٮقحن ٝةث٤حن لئلزجةت لٌّك اجلةس، ا٧٤ٕ٣ٌيح، ٚيه ٣حكخ ٦ٕؿٚحن ٔيجٌيحن م٤

 ثني ا٥٤ٕ٣ كادلي٨. اتل٧ةيـ امل٪٭يجٌ ٬ٮ ؾا ك٬م 
 (Analytic Philosophy)كًلؾا ٦ؽرقح ا٤ٛ٣كٛح اتلع٤ي٤ٌيح 

( يٛى٤ٮف ثني 7957-7889كاملؽإٚٮف ٔ٪٭ة ٦س٢ كيذ٘جنذةي٨ )
اػذبلؼ ٣٘ح ادلي٨ ك٣٘ح ا٥٤ٕ٣، ث٧ٕىن أٌف ٩ُةؽ ادلي٨ كا٥٤ٕ٣؛ بكجت 

حه  ٣٘ح ادلي٨ ال دلنٙ ٨ٔ الٮاٝٓ اتلضؿيٌب املعكٮس، ٚيه ٚةٗر
٨٦ املٕىن، ػبلٚنة ل٤٘ح ا٥٤ٕ٣ ا٣يٌت دـيط الكذةر ٨ٔ الٮاٝٓ املعكٮس 

بلن لئلنكةف . كيٕذٞؽ كيذ٘جنذةي٨ ثأٌف ()امل٧٤ٮس، كد٧٪ط ٦ٕىنن حمىَّ
ذ٧ٕةهلة ك٦٪ةيح احليةة، ٤ٌّٚك ٦٪ًحن ال٤٘ةت ختذ٤ٙ ثةػذبلؼ مٮارد اق

" . كب٧ة أٌف مٮارد االقذ٧ٕةالت  (2)٨٦ ٦٪ةيح احليةة "٣ٕجحه ٣٘ٮٌيحه ػةٌوحه

                                                        

)  ( Michael Peterson, William Hasker, Bruce Reichenbach and 

David Basinger, Reason & Religious Belife, an Introduction 

to the Philosophy of Religion, p.298 .  
ٞن  لٌّك ٣٘حو  ( ثأفٌ  -يٕذٞؽ لٮدكيش كيذ٘جنذةي٨ )( )  ا٦ذ٧ٌين  كاقذ٧ٕةالن  ةدُجي

 يٕحل ٚي٫ ٌك  ماٌل  ،كاثلٞةيفٌ  مٌ كامل٪ةخ ا١ٛ٣ؿ احليةة كالكيةؽ االصذ٧ةيعٌ  كٜٚ ٦٪ةيح
كيٕرٌب كيذ٘جنذةي٨ ٨ٔ دُجيٜ ال٤٘ح كاقذ٧ٕةهل٭ة ثػ"ال٤ٕجح ال٤٘ٮٌيح". ٚذذٌٕؽد  إنكةفو 

 ٨٦ أػؿل أٌف ٌك ٦٪ًحن  احليةة كأماكهلة كقيةٝةد٭ة. ثٕجةرةو  ال٤٘ةت ثذٌٕؽد ٦٪ةيح
ّكو  ٦٪ةيح

ث٫ ال  حن ػةٌو  ٦ذ٧ٌيةن  ٨٦ أماكؿ احليةة كاملٕحنح يٞذىض ٣٘حن  احليةة أك ٌك مى
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ؿاض ختذ٤ٙ يف ادلي٨ كا٥٤ٕ٣، ٤ٌّٚك كاظؽو ٦٪٭٧ة ٣٘حه ختٌى٫.  كاأٗل
ٌٕيح اتلضؿيبٌيح أمٌؽ  كٝؽ دأزٌؿت ٩ْؿٌيح كيذ٘جنذةي٨ ثةملؽرقح الًٮ

ثني  ٌم ح ىلع اتل٧ةيـ ال٤٘ٮا٤ٛ٣كٛح اتلع٤ي٤يٌ يف احلٞيٞح دؤًٌلؽ  اتلأزٌؿ.
 ا٥٤ٕ٣ كادلي٨.

 ك٨٦ االٌّتة٬ةت ا٣يٌت دؿًٌلـ ىلع اتل٧ةيـ ثني ا٥٤ٕ٣ كادلي٨ ٩ْؿيٌح "إهلم 
ا٣يٌت دٕذٞؽ ثأٌف ادلي٨ ي٪ٛٓ كيٛيؽ ( God of the gaps)ا٣ٛضٮات" 

إٌف ادلي٨ ي٤ٕت ٩ٞٮؿ ظير ال ٚةاؽة كال ٩ٛٓ ل٥٤ٕ٤ ٚي٫، ثٕجةرةو أػؿل 
دكرق يف ا٣ٛضٮة ا٣يٌت يٕضـ كيٞرص ا٥٤ٕ٣ أف ي٧ؤل ٚؿاٗ٭ة كيرٌبر ٌٝةية٬ة. 
، ٚإذا ٔضـ ا٥٤ٕ٣ ٨ٔ اتلبيني كاإلزجةت يأيت  ٚة٥٤ٕ٣ هل ٩ُةؽه حمٌؽده كمؤزٌؿه

ؾا ٬ٮ اتل٧ةيـ ك٬م دكر ادلي٨ حل٧ؤل ا٣ٛؿاغ اٌلم ل٥ ي٧ؤلق ا٥٤ٕ٣ كل٥ يكٌؽق. 
ٮيعٌ   ثني ا٥٤ٕ٣ كادلي٨. املًٮ

دتجىٌن اتل٧ةيـ  يتح ا٣ٌ اجلتيضح/ أٌف االٌّتة٬ةت كاملؽارس ا١ٛ٣ؿيٌ 

                                                        

لٟ اجل٧ٍ كا٣ُؿيٞح ٨٦ احليةة، كاملٞىٮد ٨٦ احليةة ٬ٮ يف ذم  ٨٦ يٕحل يٕؿٚ٭ة إاٌل 
٨٦ ال٤٘ةت  ٣٘حو  . ٤ٌّٚك حتيٍ ا٣ٛؿد اإلنكةينٌ  يتدميٓ اآل٦ةؿ كاألٚاكر كا٣ْؿكؼ ا٣ٌ 

ح دلنٙ ؾق األ٣ٕةب ال٤٘ٮيٌ . ٬م ث٭ة " ػةٌوحه ٣٘ٮٌيحه  ح "٣ٕجحه ح كا٤ٛ٣كٛيٌ ح كا٧٤ٕ٣يٌ ادليجيٌ 
ٮر احليةة كأماكهلة  Michael Peterson, William. ]ا٩ْؿ/٨ٔ صٮا٩ت وي

Hasker, Bruce Reichenbach and David Basinger, Reason & 

Religious Belife, an Introduction to the Philosophy of 

Religion, p.272]
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 ،دؿًٌلـ ىلع اتل٧ةيـ ٨٦ دميٓ اجل٭ةت ثني ٩ُةؽ ادلي٨ كا٥٤ٕ٣، دةرةن 
ٮع كا٣٘ةيح كامل٪٭ش كال٤٘ح. كدةرةن  أػؿل دؤًٌلؽ  ك٬ٮ اتل٧ةيـ يف املًٮ

ٌم أك ال٤٘ٮ ٨٦ اتل٧ةيـ ٚعكت اكتل٧ةيـ امل٪٭يجٌ  حو ػةٌو  ىلع ص٭حو 
ٮيعٌ أك   . املًٮ

 

ح "اتل٧ةيـ ثني إٌك ٩ْؿيٌ  دجذيم حو ٬٪ةؾ أربٓ ٦ؽارس ١ٚؿيٌ أٌف ذ٠ؿ٩ة 
 املؽرقح األرزٮذ٠كيٌح احلؽيسح، ٨ٔ/ ٔجةرةه  ا٥٤ٕ٣ كادلي٨" كٌم

ٌٕيح، كا٤ٛ٣كٛح اتلع٤ي٤ٌيح؛  ٌك  كاملؽرقح الٮصٮديٌح، كاملؽرقح الًٮ
 ،ال ٩ذٌُؿؽ إحل٭ة ٔؽيؽةو  ةتو ٨٦ إماكحلٌ  ؾق املؽارس دٕةين٨٦ ٬م  كاظؽو 

ح ٦٪٭ة ٩ْؿيٌ  دٕةين اع٦ٌحو  كمبلظْةتو  ل٨ ٬٪ةؾ ٌٔؽة إماكالتو ك٣م 
 ننري إحل٭ة ٚي٧ة يُك/اتل٧ةيـ ثني ا٥٤ٕ٣ كادلي٨ 

ا٣ٛ٭٥ اخلةَئ ٨ٔ "ادلي٨" كظرص ٩ُة٫ٝ يف ا٣ٕبلٝح ا٣ٛؿديٌح  -7
ٌؽ اخل٢٤ ال ؿاحٌس ثةهلل كيف اتلض٤ٌيةت ابلةَ٪ٌيح كاتلضؿبح ا٣ٕؿٚة٩ٌيح يٕي

يف ٬مؾق اجلْؿٌيح. ٚةدلي٨ اٌلم يذضٌكؽ يف ال١ذت الك٧ةكٌيح كاألديةف 
اتلٮظيؽيٌح اكإلقبلـ احل٪يٙ ال دٞذرص دٕةحل٫٧ ك٦ٕةر٫ٚ يف ادلاعء 
كامل٪ةصةة ا٣ٛؿديٌح ٦ٓ اهلل دٕةٌك، كإف اكف ادلاعء ٦ٌغ ا٣ٕجةدة، ك٣مل٨ 

الصذ٧ةٌٔيح تنذ٢٧ اتلٕةحل٥ اإلقبل٦ٌيح ىلع ٌك اجلٮا٩ت ا٣ٛؿديٌح كا
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كاالٝذىةديٌح كالكيةقٌيح كاثلٞةٌٚيح كا٣ٞة٩ٮ٩ٌيح يف احليةة ا٣برشٌيح. 
ٚةملٛؿكض اخلةَئ يف ثيةف األرزٮذ٠كٌيح احلؽيسح كا٤ٛ٣كٛح الٮصٮديٌح 

. ٔي  ثٕجةرةو  ٬ٮ حتٮي٢ ادلي٨ إٌك ّتؿبحو ٔؿٚة٩ٌيحو ٚؿديٌحو ادلي٨  ؽَّ أػؿل 
 حن مكيعيٌ  رؤيحن  ٣ٞؽسٌ اغيذ٭ة مٮاص٭ح األمؿ ا حن ٚؿديٌ  حن ديجيٌ  ّتؿبحن 
َؿظ٭ة امل١ٌٛؿكف حل٢ٌ اتلٕةرض ثني ا٥٤ٕ٣ كادلي٨ يف  إٌك ادلي٨ حمٌحن 

ى٥ املكيحٌ  ؾق ح كإ٩ٞةذ٬ة ٨٦ ٬م كألص٢ إظيةء ادلية٩ح املكيعيٌ ؛ ا٣ٕةل
 ال ي٧ل٨ إ٧ٔة٦٭ة ىلع ادلية٩ح اإلقبل٦يح. الٮرَح،
ؿظخ ٩ْؿٌيح اتل٧ةيـ كاتلٛؿيٜ ثني ٩ُةؽ ا٥٤ٕ٣ كادلي٨  -2 َي

٣٘ؿض رٚٓ اتلٕةرض ثح٪٭٧ة، كأٌف ٌك كاظؽو ٨٦ ا٥٤ٕ٣ كادلي٨ هل ٩ُة٫ٝ 
٫ ك٦٪٭ض٫ كاغيذ٫ ك٣٘ذ٫ اخلةٌوح ث٫، كال يذؽٌػ٢ أظؽ٧٬ة يف  ٔٮ كمًٮ

 مؤكف اآلػؿ، ك٣مل٨/

/ ال يٮصؽ دٕةرضه ظٞيِفٌّ ثني ا٥٤ٕ٣ كادلي٨ ٧٠ة قججنٌي يف  أٌكالن
 اجلْؿٌيح املؼذةرة.

ٌم ثح٪٭٧ة، ٤ٚحف َؿيٜ رٚٓ زة٩ينة/ ٦ٓ زجٮت اتلٕةرض ا٣ْة٬ؿ
ـٌ ثني ٩ُةٌف ا٥٤ٕ٣ كادلي٨، ث٢  اتلٕةرض ٬ٮ اتل١ٛيٟ كاتلٛؿيٜ اتلة
٬٪ةؾ ظ٤ٮؿه كَؿؽه أػؿل ملٕةجلح اتلٕةرض ابلؽكٌم ٩ذٌُؿؽ إحل٭ة يف 

  ٦جعر "ٔبلج اتلٕةرض ثني ا٥٤ٕ٣ كادلي٨".



 ا٥٤ٕ٣ كادلي٨  ............................................................... 51

 

ٌٕيح كا٤ٛ٣كٛح اتلع٤ي٤ٌيح ٨٦ ٩ةظيح ٩ْؿٌيح  زةثلنة/ املؽرقح الًٮ
دٕذ٧ؽ ىلع مىؽر احلٌف كاتلضؿبح احلٌكٌيح، ك٩َف قةاؿ  املٕؿٚح

ري وةاتو  املىةدر املٕؿٌٚيح ٨٦ ا٢ٕٞ٣ ا٣رب٬ةيٌن كالٮيح، ك٬مؾا ثة٢َه ٗك
 ٧٠ة د٥ٌ إزجةد٫ يف "٩ْؿٌيح املٕؿٚح".

ا٣ٞٮؿ ثذ٧ةيـ ا٥٤ٕ٣ كادلي٨ كا٩ٛىةؿ ٩ُةٝ٭٧ة يؤٌدم يف آػؿ  -3
ـهل ٨ٔ قةظح ظيةة ا٣ب ؾا املُةؼ إٌك ٩َف ادلي٨ ٔك رش؛ ألٌف ادلي٨ ث٭م

املٕىن ا٣ٛؿدٌم ال ٔبلٝح هل ثٮاٝٓ احليةة، كال ي٤ٕت دكرنا يف رٚٓ 
ا٣يٌت ( Secularism). ك٬مؾا يكذ٤ــ ا٧٤ٕ٣ة٩يٌح ()٦ذ٤ٌُجةت اإلنكةف

ال دذٮاءـ ٦ٓ الٮإٝيٌةت املٮصٮدة يف األديةف اتلٮظيؽيٌح، كػةٌوحن 
 ادلي٨ اإلقبليٌم.

ٔ٪ؽ٦ة ٩ؿاصٓ األديةف اتلٮظيؽيٌح ٠ؽي٨ اإلقبلـ ٩ؿل أ٩ٌ٭ة  -4
ا ٨٦ ا٣ٌٞةية ا٧٤ٕ٣ٌيح ا٣يٌت خترب ٨ٔ الٮاٝٓ ا٣ُجيٌع،  دذ٨٧ٌٌ مُؿن
كدلنٙ ٨ٔ أرسارق كرمٮزق، كيؿمؽ ا٣ٕةل٥ً إٌك ابلعر كاتلٛذحل 
ى٥ ا٣ُجيٕح، ك٬مؾا يٌٕؽ ػؽ٦حن ْٔي٧حن ل٥٤ٕ٤. ٨٦ ص٭حو  ٨ٔ أرسار اعل

ةٝنة صؽيؽةن أ٦ةـ ادلي٨ كاملذؽيٌجني أػؿل ٚإٌف ا٤ٕ٣ٮ ـ ا٣ُجيٌٕيح دٛذط ٚآ

                                                        

)  ( Trigg, Roger, Rationality and Religion, p. 71. 
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٨٦  ٩ٮعه  ي٧ل٨ االقذٛةدة ٦٪٭ة يف دؿقيغ املٕذٞؽات ادليجٌيح؛ ٚ٭٪ةؾ
 املذجةد٣ح يذ٧ٌس٢ يف اخلؽ٦ةت اتلٕةم٢ كاتلٕةىط ثني ا٥٤ٕ٣ كادلي٨

٭ة يف األحبةث اتلةحلح.  ٭٧ةثح٪  نكذًٕؿ
 

 تداخل العلم والدين - جـ

أٌف ادلي٨ يذ٨٧ٌٌ ا٣ٌٞةية ا٧٤ٕ٣ٌيح يف داػ٫٤؛ ثدٕذٞؽ ٬مؾق اجلْؿٌيح 
ٚة٣ٌٞةية ا٧٤ٕ٣ٌيح داػ٤حه يف ٩ُةؽ ادلي٨، كدٌٕؽ ٨٦ دم٤ح ا٣ٌٞةية 
ادليجٌيح. ث٪ةءن ىلع ٩ْؿٌيح اتلؽاػ٢ ٚإٌف ا٣جكجح ثني ادلي٨ كا٥٤ٕ٣ ٌم 
"، ث٧ٕىن أٌف ادلي٨ أ٥ٌٔ كأم٢٧ ٨٦ ا٥٤ٕ٣،  ٜه ـه كػىٮصه ٤ُ٦ "٧ٔٮ

 ي٨ يذ٨٧ٌٌ ا٥٤ٕ٣ى كينذ٢٧ ٤ٔي٫.كادل

 أدرصخ ادلية٩ح املكيعٌيح يف ا٣ٞؿكف الٮقُٯ ا٣ٞٮا٩نيى ا٧٤ٕ٣ٌيحى 
ا ٨٦ ادلي٨، كل٥ دل٨ تك٧ط  ـءن ثؿ٦ٌذ٭ة يف إَةر ادلي٨، كأذربد٭ة ص
ألظؽو ٨٦ ا٧٤ٕ٣ةء امل١ٌٛؿي٨ ثأف يجؽم رأينة أك ٩ْؿٌيحن ختة٣ٙ اآلراء 

كإاٌل ٝة٦خ ال١٪حكح ثذ١ٛريق  ا٧٤ٕ٣ٌيح املؾ٠ٮرة يف ال١ذةب املٌٞؽس،
 كظ٧١خ ثةردؽادق ٨ٔ ادلي٨.

"اإلي٧ة٩ٌيح"، كٌم  ا١ٛ٣ؿ النةآ يف ا٣ٞؿكف الٮقُٯ ٬ٮ٣ٞؽ اكف 
ً٪ط الٮيح لئلنكةف حلع٢ٌ أ٫٩  دؿًٌلـ ىلع دميٓ ا٤ٕ٣ٮـ  ثؽالن ٦٨ٔي

كاملٕةرؼ ا٣برشٌيح ٨٦ ا٤ٕ٣ٮـ اتلضؿيبيٌح كاألػبلؽ كاملذةٚييٞية 



 ا٥٤ٕ٣ كادلي٨  ............................................................... 59

 

ري٬ة . يٕذٞؽ ٬مؾا االٌّتةق دميٓ ا٤ٕ٣ٮـ ٨ٔ إلنكةف اي٘نٚةلٮيح  ،ٗك
ٚبل حيذةج  ٦ة حيذةج إحل٫، اإلنكةف أكىح إٌك -دٕةٌك  -اهلل  املٛؿًط ثأفٌ 
 ث٢ جيت أف يرصؼ ٫٧ٌ٬ تلعىي٢ الكٕةدة. ٌّٚك ٦ة هل دكره  ،إٌك اتل١ٌٛؿ

١٤ذةب ٤ٚ س.يف ال١ذةب املٞؽٌ  ٮصٮده يف حتٞيٜ قٕةدة اإلنكةف م حه يٌ كأ٧٬ٌ 
٫ يف ٌك إحل ؿصٮعيججيغ الك ٤ُ٦ٞحه مؿًلـٌيحه ك مةم٤حه  حه مؿصٕيٌ س املٞؽٌ 
 أ٩ة أؤ٨٦ ألٌف اإلي٧ةف ٚةرغه »/ (Tertullianus) يٞٮؿ دؿد٤يةف، يشءو 

 .()«٩ٕذٞؽ ث٫ . ٚبل يشء ثٕؽ اإلي٧ةف ادليٌن ظىٌت ٦ٕىنن  ٨٦ أٌم 
ى٥ اإلقبليٌم يجذيم أثٮ ظة٦ؽو ا٣٘ـاٌٍك إٌك ٩ْؿٌيح اتلؽاػ٢  كيف ا٣ٕةل

ا٣ٞؿآف ٬ٮ ابلعؿ املعيٍ ك٦٪٫  أفٌ ا٥٤ٕ٣ كادلي٨؛ ٚإ٫ٌ٩ يٕذٞؽ ثثني 
 ٌٕ ٣ني دلة٦ٓ ٥٤ٔ األكٌ  ي٫ٚك ،ػؿي٣٨ني كاآلت ٥٤ٔ األكٌ يتن

 ٣ٌُت . كيرٌصح ا٣٘ـاٌٍك ثأٌف دميٓ ا٤ٕ٣ٮـ ا٣برشٌيح اكػؿي٨كاآل
ري٬ة كاجلضٮـ ك٬يبح ا٣ٕةل٥ ك٬يبح ثؽف احليٮاف كترشيط أٌٔةا٫  ٗك

 فٌ إٚ ؛٨ٔ ا٣ٞؿآف ٣حكخ ػةرصحن  إلنكةفم٧ٌة ا٩ؽرقخ أك قي١نٛ٭ة ا
 .()٨٦ حبةر ٦ٕؿٚح اهلل دٕةٌك كاظؽو  ٨٦ حبؿو  دميٕ٭ة ٦٘رتٚحه 

                                                        

) ( Etienne Gilson, "Reason And Revelation In The Middle 

Ages, New York, 1939, p.18. 
 .، ص  صٮا٬ؿ ا٣ٞؿآف، ج، حم٧ٌؽ ،ا٣٘ـاٍكٌ ( )
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املٕةرصي٨ ٩ْؿٌيح اتلؽاػ٢ ثني  ؿي٨ثٕي امل١ٌٛ  ٠ؾملٟ يتجىٌن 
ا٥٤ٕ٣ كادلي٨، كيٕذٞؽ أٌف املٞىٮد ٨٦ "ا٢ٕٞ٣" أ٥ٌٔ ٨٦ ا٢ٕٞ٣ 
اتلضؿيٌب االقذٞؿاٌئ كا٢ٕٞ٣ اتلضؿيؽٌم ا٣رب٬ةيٌن اٌلم يؤٌدم دكرق يف 

ؾا املٕىن الٮاقٓ ا ٦ٕؿٚيًّة ٣حف مىؽرن  اإلهلمٌيةت كا٤ٛ٣كٛح، ٚة٢ٕٞ٣ ث٭م
ةمكذٞبلًّ   ،٨ٔ ٩ُة٫ٝ، ث٢ ا٢ٕٞ٣ يف ٝجةؿ اجل٢ٞ  يف ٦ٞةث٢ ادلي٨ كػةرصن

 ك٣حف يف ٦ٞةث٢ ادلي٨. 

كمىؽراف  كاظؽةو  ا٢ٕٞ٣ كاجل٢ٞ كص٭ةف حلٞيٞحو  فٌ ٚإأػؿل  ثٕجةرةو 
ظل٥  ك٧٬ة ص٪ةظةف ٣ٛ٭٥ ادلي٨. ٧١ٚة أفٌ  ،ل١نٙ إرادة اهلل دٕةٌك

يٮـ  -دٕةٌك  -حيذٌش ث٫ اهلل  ٦ٕذربةه  حه رشٔيٌ  حه ظضٌ  الىعيطاجل٢ٞ 
 حه ظضٌ  ا٣ٌُٞع اتلضؿيٌب كاتلضؿيؽٌم  ظل٥ ا٢ٕٞ٣ا٣ٞية٦ح، ١ٚؾملٟ 

أك اكف ٨٦ أظاكـ  اكف ٨٦ أظاكـ ا٢ٕٞ٣ اجلْؿٌم  قٮاءه  ،٦ٕذربةه  حه رشٔيٌ 
ككٜٚ  كصت حبل٥ ا٢ٕٞ٣ ا٧ٕ٣ُكٌ  إف ىلع قبي٢ املسةؿ»ا٢ٕٞ٣ ا٧ٕ٣ٌُك. 
ح ألص٢ ةت الـرأيٌ اقذؼؽاـ اآلالت كاتلٞ٪يٌ  ػجريو  رؤيح ٦٭٪ؽسو 

ٌن  ،ةاقذٞبلؿ ابلدل زرأيًّ  ألص٢  ق٧٪يتي إ ث٪ةء قؽي  ةكاقذ٤ــ األمؿ أي
 الٟ ٧ٔؽن ثٕي األٚؿاد ػة٣ٛٮا ذم  ثيؽ أفٌ ، ٤٘ؿض املؾ٠ٮرختـي٨ امليةق ل

، كرصٚٮا ٨٦ ثيخ املةؿ ألص٢ ق٧٪يتٌ ثؽؿ اإل ةدؿاثيًّ  اثأف أٝةمٮا قؽًّ 
ح أف دٞةًي٭٥ كتنضت ٤ٕٚ٭٥، لٟ، َٕٚك حم٧١ح ا٣ٕؽؿ اإلقبل٦يٌ ذم 
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ؾاث٭٥ يف ا٣ٞية٦حءألٚؿاد صـاؤالء ا٧٠ة ي٪ةؿ ٦س٢ ٬م   .() «٥٬ ٔك
َٚف وٮرة اتلٕةرض ثني ادلحل٢ ا٤ٕ٣يٌم كادلحل٢ اجلٌُٞك ّتؿم ٚي٭ة 
أظاكـ املؿٌصعةت يف ثةب دٕةرض اجل٤ٞني؛ ٚيضت دٞؽي٥ ادلحل٢ 
خ ٩ْؿٌيحه ٧٤ٌٔيحه ٌُٕٝيحه  . ٚإذا دٕةًر ا٣ٌُٞع احلٞيٌن ىلع ادلحل٢ ا٣ٌْنٌ

جيت دأكي٢ ادلحل٢ اجلٌُٞك كٜٚ ا٣ٞٮا٩ني ٦ٓ ادلحل٢ ا٣ٌْنٌ اجلٌُٞك 
. دؿًٌلـ ٬مؾق اجلْؿٌيح ىلع أٌف ا٢ٕٞ٣ الىعيط ث٧ٕ٪ةق ()ا٧٤ٕ٣ٌيح ا٣ٌُٕٞيح

ٌؽ ٨٦ مىةدر  النةم٢ هل ٦زن٣حه ْٔي٧حه يف ٬٪ؽقح املٕؿٚح ادليجٌيح، كيٕي
 ادلي٨ اكجل٢ٞ الىعيط.

 

ا٥٤ٕ٣ كادلي٨ ٬٪ةؾ ٌٔؽة مبلظْةتو ىلع ٩ْؿٌيح اتلؽاػ٢ ثني 
٭ة يف   /٦ة يُكنكذًٕؿ

إزجةت أٌف ادلي٨ حيذٮم ىلع دميٓ ا٤ٕ٣ٮـ ا٣ٞٮا٩ني ا٣ُجيٌٕيح  -7
أ٥ٌٔ ٨٦ ا٣يٌت د٥ٌ ا٠تنةٚ٭ة أك ا٣يٌت  -كاتلضؿبٌيح ث٪عٮ املٮصجح اللكٌٌيح 

                                                        

 .، ص ، ٔجؽ اهلل، ظٞيٞح ادلي٨آمُك مصٮاد ()
٦زن٣ح ا٢ٕٞ٣ يف ] ىني٦ٕؿٚخ د ی٦زن٣خ ٢ٞٔ در ٬٪ؽق٫ٔجؽاهلل، ، آمَك یصٮاد ()

 .ك ص  ،[ح٬٪ؽقح املٕؿٚح ادليجيٌ 
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حيذةج إٌك ادلحل٢ كاحلٌضح، ٚبل ٝي٧ح  -قحذ٥ٌ ٠نٛ٭ة يف املكذٞج٢ 
 . ٣ٞؽ مٌؿ ىلع ٩ْؿٌيح أيب ظة٦ؽو ا٣٘ـاٌٍك الٌداعءو ال يؽ٫٧ٔ دحل٢ه وعيطه

د٬ٮره كٝؿكفه ٦ذ٧ةديحه كل٥ ننة٬ؽ ٨٦ يكذؼؿج دميٓ ٬مؾق ا٤ٕ٣ٮـ 
. ٥ٕ٩، ٬٪ةؾ  ا٣ُجيٌٕيح اتلضؿبٌيح ٨٦ ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥ ث٪عٮو دٛىيُكي
ملىعةته كملٕةته ٨٦ ا٤ٕ٣ٮـ كا٣ٞٮا٩ني ا٣ُجيٌٕيح ا٧٤ٕ٣ٌيح ا٣يٌت كردت يف 

ٕٞةاؽ كدؿقيغ اإلي٧ةف ثةهلل كدٮظيؽق ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥ ٣٘ؿض دثجيخ ا٣
كربٮبحٌذ٫ يف ٤ٝٮب املؤ٦٪ني، ك٣مل٨ ل٥ يذحٌس إزجةت دميٓ ا٤ٕ٣ٮـ 

 ا٣ُجيٌٕيح كاملٕةرؼ اتلضؿيبٌيح كاقت٪جةَ٭ة ٨٦ اجلىٮص ادليجٌيح.
٨٦ ص٭حو أػؿل تكذ٤ــ ٩ْؿيٌح اتلؽاػ٢ أف يك٪ؽ ٌك اعل٥ًو ٩ْؿيٌذى٫ 

، ك٬مؾا ٦ة ال يٞذ٪ٓ ث٫ ا٢ٕٞ٣ا٧٤ٕ٣يٌح إٌك اآليةت ا٣ٞؿآ٩يٌح، كيٕذ  .()رب٬ة ديجيٌحن
ك٢٬ ٗؿض ا٣ٞؿآف ك٬ؽؼ ادلي٨ ٬ٮ دبيني ا٣ٞٮا٩ني كا٤ٕ٣ٮـ 
 ٥٤ ا٣ُجيٌٕيح ا٣برشٌيح ثؿ٦ٌذ٭ة حبير ي٧ٌس٢ ا٣ٞؿآف ٥٤ٔى ا٣ٌُت ٔك
٥٤ االصذ٧ةع  ٥٤ اجلٛف ٔك ا٣ٛييةء كال١ي٧يةء كاجلضٮـ كاهليبح ٔك

ري٬ة ٨٦ ا٤ٕ٣ٮـ ا٣ُجيٌٕيح  كاإلنكة٩ٌيح؟! أك ٗؿض ادلي٨ كاالٝذىةد ٗك
٬ٮ ٬ؽايح اإلنكةف كإرمةدق إٌك الرصاط املكذٞي٥ اٌلم يجذيه ث٫ إٌك 

 الكٕةدة ادل٩يٮٌيح كاألػؿكٌيح كمىةحل٫ احلٞيٌٞيح.

                                                        

.، ص [يف الالكـ اجلؽيؽ ]حبٮثه  ٦جةظ ی در ٥٤ٔ الكـ صؽيؽ ىلع، ،مريكاین ()
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 ىُِكِ  تِبَْياًُا اىِْهَتاَب  َغيَْيَم  َوََُزنْلَا٥ٕ٩، كرد يف ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥/ 
ءٍ  ًُْاى َشْ ىٰ  َورََْحَثً  َو ٍِنيَ  َوبرُْشَ ْصيِ ٍُ ك٣مل٨ يٞٮؿ املٌٛسكف/ . ()لِيْ

ٌك ٦ة يؿصٓ إٌك أمؿ اهلؽايح »املؿاد ٨٦ أٌف ا٣ٞؿآف دبيةفه لٌّك يشءه ٬ٮ/ 
ٞح ا٬ذؽاا٭٥ ٨٦ املٕةرؼ احلٞيٌٞيح املذ٤ٌٕ   م٧ٌة حيذةج إحل٫ اجلةس يف

كاملٕةد كاألػبلؽ ا٣ٛة٤ًح كالرشاآ اإلهلمٌيح كا٣ٞىه  إثةملجؽ
ٚ٭ٮ دبيةفه لملٟ لك٫ٌ. ٣مل٨ يف الؿكايةت ٦ة يؽٌؿ ىلع أٌف  ،كاملٮأِ

ا٣ٞؿآف ٚي٫ ٥٤ٔ ٦ة اكف ك٦ة يلٮف ك٦ة ٬ٮ اكا٨ه إٌك يٮـ ا٣ٞية٦ح، كلٮ 
٥ٌ م٧ٌة  وٌعخ الؿكايةت لاكف ٨٦ البلزـ أف يلٮف املؿاد ثةتلبيةف اأٔل
يلٮف ٨٦ َؿيٜ ادلال٣ح ال٤ٌْٛيح، ٢ٌٕ٤ٚ ٬٪ةؾ إمةراتو ٨٦ ٗري 

ال٤ٌْٛيح دلنٙ ٨ٔ أرسارو كػجةية ال قبي٢ ل٤ٛ٭٥  َؿيٜ ادلال٣ح
 .()«املذٕةرؼ إحل٭ة

دٮقٕح ٦ٛ٭ٮـ ا٢ٕٞ٣ حبير ين٢٧ ا٢ٕٞ٣ اتلضؿيٌب االقذٞؿاٌئ  -2
ٙه ال ٦رٌبر هل؛ ٦ٓ أٌف امل٪٭ش اتلضؿيٌب احلٌسٌ ال يٛيؽ احلٞني  دل٤ٌ

ٌيةت ا٣ٌْ٪ٌيح ا٣يٌت ال د٘ ن ا٣ٌُٞع، ث٢ ثين ىلع أقةس ا٣ْ٪ٮف كا٣ًٛؿ
ٌٜ محبنة. ٚإذا أدرص٪ة ا٣ٞٮا٩ني كاجلْؿٌيةت ا٧٤ٕ٣يٌح يف ادلي٨  ٨٦ احل

                                                        

 .اجلع٢/ ( قٮرة )
.، ص   دٛكري ا٣ٞؿآف، ج املياف يف ( ا٣ُجةَجةٌئ، حم٧ؽظكني،)



 55  ...........................................  اجلْؿٌيةت يف نكجح ا٥٤ٕ٣ كادلي٨.. ٔؿضه ك٩ٞؽه 

 

ٌخ د٤ٟ  ث٤ُخ ك٩ٞي
ي
كأٔؽد٩ة٬ة ٨٦ دم٤ح ا٣ٌٞةية ادليجٌيح، كإذا أ

ؾا يكذ٤ــ ا٩ذٞةض ادلي٨  اجلْؿٌيح ا٧٤ٕ٣ٌيح ثٕؽ ٚرتةو ٨٦ الـ٨٦، ٚ٭م
 كإثُةهل، ك٬مؾا ػبلؼ احل٧١ح.

 

 العلم والدين تعاضد -د

ظٮؿ نكجح ا٥٤ٕ٣ كادلي٨ تكىع يف حتٞيٜ ا٣ٕبلٝح ٬٪ةؾ ٩ْؿٌيحه 
الٮزيٞح كاالردجةط الٮَيؽ ثح٪٭٧ة، كدؿًٌلـ ىلع اتلٕةًؽ كاتلٕةم٢ 
كا٣تكة٩ؽ كاتلاكم٢ ثني ا٥٤ٕ٣ كادلي٨ يف ٠نٙ ظٞةاٜ ال١ٮف. 
ظكت ٬مؾق اجلْؿٌيح ٣حف ٬٪ةؾ أٌم دٕةرضو كد٪ةؼو ثني مكةا٢ 

حن  ٤٧ٌ١يٌحادلي٨ كا٥٤ٕ٣، ث٢ حتةكؿ ٩ْؿٌيح اتلٕةًؽ كامل أف دؿق٥ دل٧ٔٮ
٦ذاكم٤حن ٦ذ٪ةقٞحن ٦ذ٧ةق١حن يتكة٥٬ ا٥٤ٕ٣ كادلي٨ ٚي٭ة يف دبيني 
. كاتلٕةًؽ  األميةء كا٣ْٮا٬ؿ، كيف حتٞيٜ رؤيحو ٠ٮ٩يٌحو ٦جكض٧حو
كاتلٕةكف ثني ا٥٤ٕ٣ كادلي٨ يكةٔؽ٩ة ىلع ٚ٭٥و ٦ذاكم٢و كدٛكريو مةم٢و 

ى٥. ٦ح بلـ ا٣ٕبٌل أف اقتن٭ؽ ثل ؿكؽ ٍكيك ٦ذٮاا٥و ٦جكض٥و ل٤ٕةل
ظٮؿ ا٣ٕبلٝح الٮزيٞح ثني ا٥٤ٕ٣ كادلي٨  مالن٭يؽ مؿدىض ٦ُ٭ؿ

 ظير يٞٮؿ/

ا٥٤ٕ٣ ي٧٪ع٪ة اجلٮر كا٣ٞؽرة، كاإلي٧ةف ي٧٪ع٪ة ا٣ٕنٜ كاألم٢ »
كادلؼء، ا٥٤ٕ٣ يى٪ٓ األداة، كاإلي٧ةف املٞىؽ، ا٥٤ٕ٣ ي٧٪ط السٔح 
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، ا٥٤ٕ٣ ةق، ا٥٤ٕ٣ ٝؽرةه كاإلي٧ةف إرادةي اخلريد االٌّت كاإلي٧ةف حيؽٌ 
٢ٕ، ا٥٤ٕ٣ يلنٙ ٧ٌٔ  ة ٬ٮ مٮصٮده، كاإلي٧ةف يي٤ً٭٥ي ٦ة يججيغ أف يٛي

 ةإنكة٩يًّ  ة، ا٥٤ٕ٣ جي٢ٕ ا٣ٕةل٥ اعل٧ن حه ثةَ٪يٌ  كاإلي٧ةف زٮرةه  ػةرصٌيحه  زٮرةه 
، ا٥٤ٕ٣ ي٪يٌم كصٮد اإلنكةف حن إنكة٩يٌ  ةكاإلي٧ةف جي٢ٕ الؿكح ركظن 

كيك٧ٮ ث٫ إٌك أىلع،  ٧ٔٮديٌحو  ٫ ثىٮرةو يكاإلي٧ةف ي٪٧ٌ  ،أٌٚٞيحو  ثىٮرةو 
 ا٥٤ٕ٣ يبن ا٣ُجيٕح كاإلي٧ةف يبن اإلنكةف.

ا٥٤ٕ٣  ل٨ٌ ةن، ٣م ا٥٤ٕ٣ كاإلي٧ةف الك٧٬ة ي٧٪عةف اإلنكةف ٝٮٌ 
. ا٥٤ٕ٣ دمةؿه ى٤حن كاإلي٧ةف ي٧٪ع٫ ٌٝٮةن ٦ذٌ  ي٧٪ع٫ ٌٝٮةن ٦٪ٛى٤حن 

ا٥٤ٕ٣ دمةؿ ا٢ٕٞ٣ كاإلي٧ةف دمةؿ الؿكح،  ل٨ٌ لٟ اإلي٧ةف، ٣م كًلؾم 
كاإلي٧ةف دمةؿ اإلظكةس. ا٥٤ٕ٣ كاإلي٧ةف الك٧٬ة  ا٥٤ٕ٣ دمةؿ ا١ٛ٣ؿ

م ةي٧٪عةف اإلنكةف أ٦ة٩ن  ا٥٤ٕ٣ ي٧٪ع٪٫ أ٦ةف اخلةرج كاإلي٧ةف  ل٨ٌ ، ٣
ا٥٤ٕ٣ يِف ٨٦ األمؿاض كالكيٮؿ كالـالزؿ  ي٧٪ع٫ أ٦ةف ابلة٨َ.

ظؽة كالنٕٮر ثٕؽـ كالٮ كا٣ٛيٌة٩ةت، كاإلي٧ةف يِف ٨٦ االًُؿاثةت
ى٥ ٦جكض٧ن ح. ا٣ٕؽ٦يٌ يِف ٨٦ ك إو،م٤ضكصٮد  ٦ٓ  ةا٥٤ٕ٣ جي٢ٕ ا٣ٕةل

 .(1)«٦٫ٓ ذاد ةاإلنكةف، كاإلي٧ةف جي٢ٕ اإلنكةف ٦جكض٧ن 

                                                        

(٫ ح املؤ٣ٌٛةت )اإلنكةف ( ٦ُ٭ؿل، مؿدىض، دل٧ٔٮ ی آزةر )انكةف ك اي٧ةف( ]دل٧ٔٮ
.، ص كاإلي٧ةف([، ج 
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( يؽاٚٓ ٨ٔ اٌّتةق 7867-7947اكف آ٣ٛؿد ٩ٮرث كايذ٭ؽ )
اتلاكم٢ كاتلٕةًؽ يف نكجح ا٥٤ٕ٣ كادلي٨، كيؤًٌلؽ ىلع أ٫ٌ٩ ثإماك٩٪ة أف 

ة يف ًٮء دٕةًؽ ا٥٤ٕ٣ كادلي٨.  ا ٦جكض٧ن ؽن ة مٮظَّ ٠ؾملٟ ٩ىٌٮر ٩ْة٦ن
ـ( يٕذٞؽ ثأ٫ٌ٩ 7946-) (George Schlesinger)صٮرج م٤ـي٪ضؿ 

ى٥  ٤ٔي٪ة أف نكذؼؿج املٌؽٔيةت الالك٦ٌيح كا٣ٕٞؽيٌح ظٮؿ ا٣ٕةل
اخلةريٌج، ز٥ٌ ٩ٞٮـ ثذٞيي٧٭ة ا٤ٕ٣يٌم ث٧كةٔؽة املبلظْح كامل٪٭ش 
٭٧ة خيذ٤ٙ  ٔٮ اتلضؿيٌب، كإف اكف ٦٪٭ش ا٥٤ٕ٣ كادلي٨ كاغيذ٭٧ة كمًٮ

 .()ثٌٕ٭ة ٨ٔ ثٕيو 

ث٪ةءن ىلع ٩ْؿٌيح اتلٕةًؽ كاتلاكم٢ ٚإٌف ٣٘ح ادلي٨ ٣حكخ ٣٘حن 
أقُٮرٌيحن ٚؿديٌحن لك٘ح ادلاعء كامل٪ةصةة ا٣ٛؿديٌح، ث٢ ٣٘ح ادلي٨ دلنٙ 
٨ٔ الٮاٝٓ، كحتيك ٨ٔ احلٞيٞح، ٧٠ة أٌف ٣٘ح ا٥٤ٕ٣ دلنٙ ٨ٔ 
الٮاٝٓ، إذف يتكة٥٬ ادلي٨ كا٥٤ٕ٣ يف إُٔةء رؤيحو ٦جكض٧حو ٦ذٮاا٧حو 

ى٥، ٨٦ دكف أٌم رؤيحو اقذٞبلحٌلحو ا٩ٛىةحٌلحو إحل٭٧ة  .()٦ذبلا٧حو ٨٦ ا٣ٕةل

                                                        

) ( Michael Peterson, William Hasker, Bruce Reichenbach and 

David Basinger, Reason & Religious Belife, an Introduction 

to the Philosophy of Religion, p.300.

)  ( Ian G. Barbour, Issues In Science and Religion p: 3.
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لٟ ا٣ٛي٤كٮؼ ا٣ربيُةيٌن دك٩ةدل مٟ ْف   Donald)٠ؾم

Mackay) (7987-7922 يٕذٞؽ ثةتل٪ةقٜ كاتلبلظ٥ ثني ا٥٤ٕ٣ )
 كاإلهلميٌةت كيٞٮؿ/

ٮعه »" اتلٕةرض" ثني ا٥٤ٕ٣ كادلي٨ حيى٢ ٚي٧ة إذا اكف ٬٪ةؾ مًٮ
، ك"اتل٧ةيـ" ثني ا٥٤ٕ٣ كادلي٨ ٚي٧ة هل كاظؽةه ٦ٓ دٛكريو كاظؽو  كظةدزحه 

ٮاعف ٦ذ٘ةيؿاف ٦ٓ دٛكريي٨ٍ ٦ذ٘ةيؿي٨  ٧ة. هلإذا اكف ٬٪ةؾ مًٮ
ٜ ٚي٧ة إذا اكف ٬٪ةؾ  ٌٞ ك"اتلاكم٢ كاتلٕةًؽ" ثني ا٥٤ٕ٣ كادلي٨ يذع

ٮعه كاظؽه ٦ٓ دٛةقري ٦ذٌٕؽدةو  ، ٦ٓ د٘ةيؿ ٦٪٭ض٭٧ة كاغيةد٭٧ة، هلمًٮ
ؾا ٬ٮ اتل  .()«ٕةًؽ كاتلاكم٢ ثني ا٥٤ٕ٣ كادلي٨ٚ٭م

إذف ٨٦ ٦٪ْةر مٟ ْف ٚإٌف اغيح ا٥٤ٕ٣ كادلي٨ كاظؽةه ك٦٪٭ض٭٧ة 
 ، ٮعو كاظؽو ، ك٣م١٪ٌ٭٧ة يذأٌمبلف كيجعسةف ظٮؿ مًٮ ٙه ٦ذٌٕؽده كخمذ٤
ة ٨٦ ٬مؾق احلٞيٞح  ا كبية٩نة ػةوًّ كٌَل كاظؽو ٦٪٭٧ة يٌٞؽـ دٛكرين
الٮاظؽة كيل٢٧ٌ ث٫ٌٕ ابلٕي. ثٕجةرةو أػؿل إذا أرد٩ة أف ٩ٛ٭٥ 

ة مةمبلن اكمبلن ٚ٪عذةج إٌك اتلٛةقري ا٧٤ٕ٣يٌح الٮاٝٓ اخلةريٌج  ٚ٭٧ن

                                                        

() Michael Peterson, William Hasker, Bruce Reichenbach and 

David Basinger, Reason & Religious Belife, an Introduction 

to the Philosophy of Religion, p.300. 
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ة يف دبيني ظٞيٞحو كاظؽةو، ك٬مؾا ٬ٮ املٞىٮد ٨٦ ٩ْؿٌيح  ٕن كادليجٌيح ٦
 "اتلٕةًؽ كامل٤٧ٌ١يٌح".

ىلع قبي٢ املسةؿ أٌف ٦٭٧ٌح ا٥٤ٕ٣ كمأ٫٩ دبيني ا٣ٕبلٝةت ا٤ٕ٣ٌيح 
٨ ٣حف كامل٤ٕٮحٌلح ثني الٮٝةآ كاألظؽاث ا٣ُجيٌٕيح كدٮويٛ٭ة، ك٣مل

؛ ٚذلا يأيت دكر ادلي٨ حلبنٌي  ٬مؾا د٧ةـ الٮاٝٓ، ث٢ ٚي٫ ػ٢٤ه ك٩ٞىةفه
 -املٕىن كالؿكح الكةاؽة ىلع ٬مؾق األظؽاث كاألميةء، ك٬ٮ ربٮبٌيح اهلل 

كدؽثريق هلة. ك٨٦ املٮارد ا٣يٌت يذٌة٨٦ كيذٕةًؽ ٚي٭ة ا٥٤ٕ٣  -دٕةٌك 
ة يف إراءة رؤيحو ٠ٮ٩يٌحو منرتًلحو ٦ذاكم٤حو  ٕن  ٌم/ كادلي٨ ٦

أٌف اغيح ا٥٤ٕ٣ ٌم ٠نٙ اجل٥ْ الكةاؽ ىلع ا٣ُجيٕح،  -7
كيذ٧س٢ٌ ٬مؾا اجل٥ْ يف ا٣ٞٮأؽ ا٧٤ٕ٣يٌح. ك٣مل٨ٌ ٬ؽؼ ادلي٨ ٬ٮ أف 
يذٌٕؿؼ اإلنكةف ىلع اغيح ا٣ٕةل٥ ك٦ٕ٪ةق، ك٬ٮ اهلل دٕةٌك، كأف يٕؿؼ 

 ماك٩ذ٫ يف ال١ٮف.
ى٥ ا٣ -2 ُجيٌع أٌف ا٥٤ٕ٣ يبنٌي وٮرةن ٦جكض٧حن ك٦ذ٪ة٧ٗحن ٨٦ ا٣ٕةل

املةٌدٌم، ك٣مل٨ ٨٦ ص٭حو أػؿل يثري ا٥٤ٕ٣ي تكةؤالتو ال يٞؽر ىلع 
لئلصةثح ٨ٔ ٬مؾق  اإلصةثح ٤ٔي٭ة، ٚيعذةج ا٥٤ٕ٣ي إٌك ادلي٨ ظةصحن ٦ةٌقحن 

)اعل٥  (Charles Hard Townesتنةرلـ ٬ةرد دةك٩ـ )األقب٤ح. يٞٮؿ 
 ا٣ٛييةء احلةاـ جلةاـة ٩ٮب٢(/ 
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٨ األمٮر ٨٦ ٦٪ْةر ا٥٤ٕ٣ ٚعكت، ٚذجُف أ٩ة أٔذٞؽ أ٩ٌ٪ة إذا حبس٪ة ٔ»
، ٚ٪عذةج إٌك إصةثحو ديجيٌحو  أك األقب٤ح املذ٤ٌٕٞح ث٧جؽإ الٮصٮد ثبل صٮابو

، إذا اكف ٨٦ املٌٞؿر اإلصةثح ىلع ٬مؾا اجلٮع ٨٦ األقب٤ح  .()«٦ذةٚييٞيٌحو
ؾا اجلؽيؿ ثةل٠ؿ ٬ٮ/ أٌف مٮٝٛ٪ة ٨٦ ٔبلٝح ا٥٤ٕ٣ كادلي٨ يف ٬م 

ك٣حف اتلاكم٢ ٚي٧ة ثح٪٭٧ة كابلعر ٬ٮ مٮٝٙ اتلٕةًؽ كا٣تكة٩ؽ 
ـو  مٮٝٙ دٕةرضو  ةت اثلبلزح ٨٦ ؾق اجلْؿيٌ ٬م  ي٫ملة دٕة٩ ؛كدؽاػ٢و  كد٧ةي

ح ثني ا٥٤ٕ٣ كادلي٨ ا٣ٕبلٝح اتلٕةًؽيٌ  ل٨ٌ اجلٞؽ كاإلماكؿ كاخلى٢٤. ك٣م 
ٮىرو  ٥٤ ٦س٢ اخلؽ٦ةت املذجةد٣ح ثني ا٣ٕ ٦ذٌٕؽدةو  كأماكؿو  دذ٧ٌس٢ يف وي

ججحٌ٪٭ة يف ٦جعر "ظ٢ٌ ق يت" ا٣ٌ ح "ا٥٤ٕ٣ ادلينٌ كادلي٨ أك ٩ْؿيٌ 
 اتلٕةرض ثني ا٥٤ٕ٣ كادلي٨". 

ٌٝٓ ٨٦ ادلي٨ أف يبنٌي جلة دميٓ ا٣ٞٮا٩ني  / ال جيٮز أف ٩ذٮ مبلظْحه
ة، حبير حيذٮم ىلع  ٛن ة كًلي كاألظاكـ يف ا٤ٕ٣ٮـ ا٣ُجيٌٕيح كاإلنكة٩ٌيح ٧٠ًّ

حو مةم٤حو ٨٦ ا٣ٞٮا٩ني ا٣ٛي ري٬ة ٨٦ ا٤ٕ٣ٮـ دل٧ٔٮ يةاٌيح كال١ي٧ةاٌيح ٗك
ا٣برشٌيح؛ إٍذ ٣حف ادلي٨ ٬ٮ ٥٤ٔ ا٣ٛييةء كال ال١ي٧يةء كال ٥٤ٔ 
اجلٛف كال ٥٤ٔ االصذ٧ةع كال ٥٤ٔ الكيةقح كاالٝذىةد ث٧ٕ٪ةق ادلٝيٜ 

                                                        

) ( Henry Margeneau and Roy A. Varghese, eds., Cosmos, 

Bios, Theos (La Salle, Illinois: Open Court, 1992) P. 123. 
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ا٤ٕ٣يٌم ٥٤ٕ٠و مكذ٢ٞي ىلع ظؽةو، ث٢ ادلي٨ ي٭ي٨٧ كيكيُؿ ىلع دميٓ 
ة يف حتٞيٜ الكٕةدة ادل٩يٮٌيح ٬مؾق ا٤ٕ٣ٮـ ٨٦ ص٭ح دكر٬ة كدأزري٬

كاألػؿكٌيح لئلنكةف. ث٧ٕىن أٌف ادلي٨ ٣حكخ كّيٛذ٫ ك٦٭٧ٌذ٫ ٌم ثيةف 
ح لؤلميةء املةٌديٌح كآزةر٬ة ا٣ٛييةاٌيح كال١ي٧يةاٌيح، كال  ا٣ٕ٪ةرص املؤ٣ِّٛ
٠نٙ ا٣ٕبلٝةت كالؿكاثٍ ا٤ٕ٣ٌٌيح ثني األظؽاث كاألميةء يف اعل٥ 

ـ، ث٢ اغيح ادلي٨ ك٦٭٧ٌذ٫ الؿاحكح أف ا٣ُجيٕح ٧٠ة ٬ٮ مأف قةاؿ ا٤ٕ٣ٮ
يبنٌي جلة ٠يٙ نكذٛيؽ ٨٦ ٬مؾق األميةء كا٣ٞٮا٩ني ا٣ُجيٌٕيح بنّكو 
؛ ظىٌت ٩ى٢ إٌك الكٕةدة الٮإٌٝيح اإلنكة٩ٌيح. ثٕجةرةو أػؿل مأف  وعيطو
ادلي٨ ٬ٮ ثيةف دميٓ ٦ة هل دأزريه كدكره يف ٬ؽايح اإلنكةف حنٮ الكٕةدة 

ػؿة، كدٮصي٫ أ٧ٔةهل كق٤ٮًلٌيةد٫ ك٦ٕذٞؽاد٫ احلٞيٌٞيح يف ادل٩ية كاآل
ةة اهلل كإرادد٫، كبيةف ا٣ٞي٥ األػبلٌٝيح  حبير دلٮف يف اٌّتةق مًؿ
كاإلهلمٌيح يف ٠يٌٛيح اقذؼؽاـ ا٤ٕ٣ٮـ كاجلذةصةت ا١ٛ٣ؿٌيح ا٣برشٌيح، 

 .()ك٬مؾا ٦ة دٕضـ ٔ٪٫ ا٤ٕ٣ٮـ ا٣ُجيٌٕيح كاتلضؿيبٌيح
كاجلؽيؿ ثةل٠ؿ أٌف ادلي٨ أظية٩نة يذٌُؿؽ إٌك ثٕي ا٣ٞٮا٩ني 
٤٧ٌيح ال٤ٞةح يف  ا٣ُجيٌٕيح ٧٠ؿاظ٢ دٌُٮر اجل٪ني كظؿًلح األرض ٔك
٫ ٨٦ ذ٠ؿ٬ة  ري٬ة ٨٦ ا٣ٌٞةية ا٧٤ٕ٣ٌيح، ك٣مل٨ ٣حف ًٗؿ اجلجةدةت ٗك

                                                        

ـد ()  . ، ص[ح لئلقبلـح الكيةقيٌ اجلْؿيٌ ]اقبلـ  ةیسيق ی٫ي٩ْؿحم٧ؽدُف،  ،یمىجةح ي
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كظ٧١ذ٫ ابلة٣٘ح  -دٕةٌك  -يف اجلىٮص ادليجيٌح إاٌل ثيةف ٧ْٔح اهلل 
ضةز ا٤ٕ٣يٌم ٣رتقيغ املٕذٞؽات اتلٮظيؽيٌح كإدٞةف و٪٫ٕ، أ ك ثيةف اإٔل

ك٬ؽايح ا٣برش حنٮ قٕةدد٫ احلٞيٌٞيح. كب٪ةءن ىلع ٩ْؿٌيح اتلٕةًؽ يججيغ 
 ٬٪ة أف ننري إٌك اخلؽ٦ةت املذجةد٣ح ثني ا٥٤ٕ٣ كادلي٨ يف ٬مؾا املضةؿ.



 

 

 

 

ىلع مٌؿ اتلةريغ اكف ٬٪ةؾ اٌّتة٬ةف يؿًٌلـاف ىلع دٕةرض ا٥٤ٕ٣ 
ة لآلػؿ، ا٣ُةاٛح األكىل اجلٌ٭ةؿ اٌلي٨  ٛن كادلي٨، كجي٢ٕ أظؽ٧٬ة خمة٣
يذْة٬ؿكف ثةتلؽي٨ٌ كيكذ٤ٌ٘ٮف ادلي٨ كص٭٢ اجلةس، ٚريدـٝٮف ٨٦ 

ٮف ٔيٮب٭٥ حتخ ادلي٨. حيةكؿ ٬م  ٌُ ؤالء أف ييجٞٮا اجلةس يف اجل٭ة٣ح، كي٘
ي٨، كيؿٌٚٮف ا٧٤ٕ٣ةء بكبلح ادلي٨، كحيٌؾركف اجلةس ٨٦ لٮاء ادل

 ا٥٤ٕ٣ ثؾريٕح أ٫ٌ٩ ي٪ةيف ادلي٨.
االٌّتةق اثلةين اٌلم يٌٌؼ٥ اتلٕةرض ثني ا٥٤ٕ٣ كادلي٨ رشحيحه ٨٦ 

ٛني اٌلي٨ ٩جؾكا ا٣ ٌٞ ي٥املس اإلنكة٩ٌيح كاألػبلٌٝيح كراء ّ٭ٮر٥٬،  ًٞ
ؽـ اتلٞيٌؽ كاال٣زتاـ ثةدلي٨؛  كدؾرٌٔٮا ثؾراآ مىٌت حلرٌبركا اإلثةظٌيح ٔك

ة ٨٦ اتلٌٞؿب إٌك ادلي٨. ٕن ا ك٦ة٩ ـن  لا يٕذ٧ؽكف ىلع ا٥٤ٕ٣ كيٌٕؽك٫٩ ظةص
٬٪ةؾ اٌّتةقه زة٣ره ٔرب اتلةريغ يكذٛيؽ ٨٦ مٮ٬جح ا٥٤ٕ٣ كادلي٨ 

ة، ٕن كال ينٕؿ ثأٌم دٕةرضو كد٪ةؼو ثح٪٭٧ة، ٚيعةكؿ ٬مؾا االٌّتةق أف  ٦
يـي٢ ٗجةر اتل٪ةيف اٌلم أزةرق االٌّتة٬ةف األٌكؿ كاثلةين ٨ٔ ا٥٤ٕ٣ 

. ك٬مؾا االٌّتةق اثلة٣ر يؿًٌلـ ىلع اخلؽ٦ةت املذجةد٣ح ثني ()كادلي٨

                                                        

.، ص [ف ٦ٞةالن كٔرش]ثحكخ گٛذةر ، ، مؿدىضم٦ُ٭ؿ ()
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ا٥٤ٕ٣ كادلي٨. إذف ٨٦ الرضكرٌم أف نك٤ٌٍ الٌٮء ىلع ٬مؾق اخلؽ٦ةت 
ذجةد٣ح؛ ٣رنل ٦ؽل دٕةًؽ أظؽ٧٬ة ثةآلػؿ، َٚف ٬مؾا املضةؿ امل

ا ٨٦  ٬مؾق اخلؽ٦ةت كاملكةٔؽات ا٣يٌت ٌٝؽ٦٭ة ادلي٨ نكذٕؿض مُؿن
 ل٥٤ٕ٤، أك ثة١ٕ٣ف ٌٝؽ٦٭ة ا٥٤ٕ٣ لدلي٨.

 

: خدمة العلم للدين
ا

 أّوًل

٠نٙ رمٮز ا٣ُجيٕح كأرسار٬ة يف ًٮء دٌُٮر ا٤ٕ٣ٮـ ا٣ُجيٌٕيح  -أ
ضةز ا٤ٕ٣يمٌ  دنا صؽيؽةن ٨٦أثٕةكاتلضؿيبيٌح يلنٙ  ل٤ٞؿآف  اإٔل

ة٣ٞؿآف ٝج٢ أربٕح ٔرش ٝؿ٩نة كٝج٢ ٬مؾق اال٠تنةٚةت ابلة٬ؿة ٚال١ؿي٥، 
يف ا٤ٕ٣ٮـ كاتلٞ٪يح دججٌأ كأػرب ٨ٔ ظٞيٞحو ٠ٮ٩يٌحو َجيٌٕيحو ٠عؿًلح 
ـٌ ك٦ة  األرض، أك ٣ٞةح اجلجةدةت، أك مؿاظ٢ دٌُٮر اجل٪ني يف ث٨ُ األ

 ٌٞ أٌف ثٕي يٌح ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥. ثٕجةرةو أػؿل مةث٫ ذملٟ، ك٬مؾا ييثجخ أظ
احلٞةاٜ ا٣ُجيٌٕيح يف ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥ ي٧ل٨ إزجةد٭ة ثةمل٪٭ش اتلضؿيٌب 
ٌٞٛني اٌلي٨ ال يٞذ٪ٕٮف إاٌل ث٤٘ح ا٥٤ٕ٣ كاتلضؿبح،  ، ك٬مؾا يٛيؽ املس احلٌسٌ

٧ْح اهلل دٕةٌك.  كجي٤ٕ٭٥ يٕرتٚٮف ثإٔضةز ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥ ٔك
ث٧ة أٌف ا٤ٕ٣ٮـ ا٣ُجيٌٕيح اتلضؿيبٌيح دلنٙ ٨ٔ ظٞةاٜ  -ب

، كديبنٌي ا٣ٕبلٝةت كالؿكاثٍ ادلٝيٞح  األمٮر بنّكو دٛىيُكي كصـيئي
، أك ثني األميةء  كا٣ٕضيجح ثني أصـاء ا٣جكيش ادلاػٌُك ليشءو كاظؽو
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ؾا يكةٔؽ اإلنكةف ىلع ٦ٕؿٚح اهلل  كظ٧١ذ٫  -دٕةٌك  -املذٌٕؽدة، ٚ٭م
٫٧٤ كٝؽرد٫. ثذٕجريو آػؿ إٌف اال٠تنةٚةت ا٧٤ٕ٣ٌيح كإدٞةف و٪٫ٕ  ٔك

ذرب "و٘ؿل" ٣رب٬ةف  املؽ٬نح املعرٌية ا٣يٌت أز٧ؿد٭ة ا٤ٕ٣ٮـ ا٣ُجيٌٕيح دٕي
٧ٌخ إحل٭ة "ال١ربل اللكٌٌيح" يذأ٣ٌٙ ٦٪٭٧ة ٬مؾا ا٣ٞيةس  ًي اجل٥ْ، ٚإذا 
ٜه )و٘ؿل(، كٌَل ٦ة يكٮدق ٥ْ٩ه  ـه دٝي امل٪ٌُِف/ ا٣ٕةل٥ يكٮدق ٥ْ٩ه ك٩ْة

ٜه ٫٤ٚ ٩ة٥ّه ظ١ي٥ه ٝةدره ٤ٔي٥ه )٠ربل(.ك٩ ـه دٝي  ْة

ـ   كإف اكف ٬ؽؼ اإلنكةف احلؽايٌث كاغيذ٫ املجنٮدة ٨٦ دٌُٮر ا٤ٕ٣ٮ
احلؽيسح كازد٬ةر٬ة احلىٮؿى ىلع الؿٚة٬يح كالؿاظح كالذٌلة أكرث ٚأكرث، ك٣مل٨ 
يجذٛٓ ث٭ة املٮٌظؽكف كاملؤ٦٪ٮف ٣رتقيغ املٕذٞؽات ادليجيٌح يف ٩ٛٮق٭٥، 

لا ٩ؿل أٌف ثٕي رٌكاد ٥٤ٔ ا٣ٛييةء يرصٌظٮف إي٧ة٩٭٥ ثةهلل دٕةٌك؛  كتلٞٮيح
ٓو ٨٦ مى٪ٮاعت  ٭٥ اعل٥ ا٣ُجيٕح ٠ى٪ ٘ةيح ٨٦ ٥٤ٔ ا٣ٛييةء ٌمٚ  ثأٌف ا٣

ٕةٌك،   ؛كتنٙ ٠يٙ ػ٤ٜ اهلل ا٣ٕةل٥أف أريؽ أ ن٩ٌ إ»يٞٮؿ أيجنذةي٨/ اهلل د
٪رص ٠ؾا؛ ث٢ أريؽ أف أٔؿؼ ال أظٌت ذ إ دى٧ي٥  أف أٔؿؼ ّة٬ؿة ٠ؾا أكٔ 

ٌؽ ٨٦ اجلـايٌةت  .()«اهلل ل١٤ٮف، ك٣مل٨ٌ قةاؿ املكةا٢ ٕد
ة يٞٮؿ كينت ) ٌن ( ك٬ٮ ٨٦ أُٝةب ٥٤ٔ ا٣ٛييةء يف Wittenكأي

                                                        

)  ( A. P. French, Einstein, A Centnary Volume (London: Heinmann, 

1979), P. 67.
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٣حف ٬ؽؼ اعل٥ً ا٣ٛييةء أف يٕؿؼ ٠يٙ »أكاػؿ ا٣ٞؿف ا٣ٕرشي٨/ 
حيةقت األميةء، ث٢ اغيذ٫ ٨٦ دراقح ٥٤ٔ ا٣ٛييةء أف يذٌٕؿؼ ىلع 

ى٥ ال١ٮفأوٮؿو كٝٮا٩ني يٕذ٧ؽ   .()«٤ٔي٭ة اعل
ٌٟ  - ص ٥ه يف ال م أٌف امل٪ةقٟ كاتلٌٕجؽيٌةت يف الرشيٕح هلة ًظلى

، ٚيه دةثٕحه ل٧٤ىة٣ط كاملٛةقؽ احلٞيٌٞيح، ك٣مل٨ٌ ٠سرينا ٦٪٭ة  ٢٤ه ٔك
ري م١نٮؼو جلة. كدٌُٮري ا٤ٕ٣ٮـ احلؽيسح ا٣ُجيٌٕيح يبنٌي جلة  خمَفٌّ ٌٔ٪ة ٗك

٥ امل١٪ٮ٩ح كراء األمٮر ا تلٌٕجؽيٌح كامل٪ةقٟ ا٣ٕجةديٌح، ثٕي احًللى
كي٧٪ط لئلنكةف ركح اتلٌٕجؽ كاال٣زتاـ كاتلٌٞيؽ ثة٣ٕجةدات ا٣ٛؿديٌح 

 كاالصذ٧ةٌٔيح أكرث ٚأكرث.

أٌف دٌٞؽـ ا٤ٕ٣ٮـ اإلنكة٩ٌيح كا٣ُجيٌٕيح كاالصذ٧ةٌٔيح هل دكره ٦٭٥ٌّ  -د
ي٥ األػبلٝيٌح كإمةٔذ٭ة ىلع املكذٮل ا٣ٛؿدٌم  ًٞ يف دؿقيغ ا٣

كاتلضةرب ا٣برشٌيح الٌؼ٧ح املرتا٧٠ح َٮؿ ظيةة  كاالصذ٧ةيٌع.
اإلنكةف كًلرثة اػذجةراد٫ لؤلمٮر دلنٙ ٨ٔ احلٞةاٜ ا٣يٌت صةء ث٭ة 

 لكٕةدة اإلنكةف. الٮيح اإل٣ميٌه ٨ٔ َؿيٜ األ٩بيةء
 

                                                        

ةثٜ.كالاملىؽر  ()



 67  ..........................................................  اخلؽ٦ةت املذجةد٣ح ثني ا٥٤ٕ٣ كادلي٨

 

ا: خدمة الدين للعلم  ثانيا

٢ كاتل١ٌٛؿ يف احلٞةاٜ ال١ٮ٩ٌيح، كإزةرة  -أ ٌٞ يؽٔٮ ادلي٨ إٌك اتلٕ
ٓ ىلع ابلعر كاتلٛذحل ٨ٔ أرسار األمٮر كاألميةء ا٣ٕٞٮؿ، كينضٌ 

ا٣يٌت ؽ٦ةت اخل٨٦ أ٥ٌ٬ ؾق ادلٔٮة ٬م ٌٕؽ دي املؼ٤ٮٝح يف اعل٥ ا٣ُجيٕح، ك
ادلي٨ ل٥٤ٕ٤. ٣ٞؽ ظٌر ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥ ىلع اتل١ٌٛؿ كاتلؽثٌؿ يف يٌٞؽ٦٭ة 

ػ٤ٜ الك٧ةكات كاألرض كاػذبلؼ ال٤ي٢ كاجل٭ةر كاألثٕةد الٮصٮديٌح 
ٌيح  لئلنكةف ٨٦ ثؽ٫٩ ٫٤ٞ. ك٬مؾا ا٣تنضيٓ مٌ٭ؽ األًر كركظ٫ ٔك

ل١ٌٛ٧٤ؿي٨ كا٧٤ٕ٣ةء ألف يجؾلٮا ٝىةرل ص٭ٮد٥٬ ل١نٙ الؿكاثٍ 
ة ٦ذٌٕؽدةن. يف احلٞيٞح  كا٣ٕبلٝةت املٮصٮدة ثني األميةء، كيؽٌك٩ٮا ٤ٔٮ٦ن

ـات كادلكاٚٓ ادليجٌيح كاإلي٧ة٩يٌ  ٌٛ ةالن يف ( Fideism)ح أف ل٧٤ع ٌٕ دكرنا ٚ
 ٌيح كًل٧ةهلة كازد٬ةر٬ة. يٞٮؿ ا٣ٕبٌل٦ح ا٣ُجةَجةٌئ/دٌُٮر ا٤ٕ٣ٮـ ا٣ُجيٕ

ي٧ل٨ أف ٩ٞٮؿ ثل٢ٌ صؿأةو إٌف الكجت الؿاحٌس ال٬ذ٧ةـ »
املك٧٤ني كامذ٘ةهل٥ ثة٤ٕ٣ٮـ ا٤ٕٞ٣يٌح ٨٦ ا٣ُجيٕيٌةت كالؿيةًٌيةت 

ري٬ة ٨٦ ا٤ٕ٣ٮـ  قٮاءه اكف ٨ٔ َؿيٜ دؿدمح ٬مؾق ا٤ٕ٣ٮـ يف ثؽايح  -ٗك
٨ َؿيٜ االثذاكر كاإل ـات  -ثؽاع يف آػؿ املُةؼ األمؿ ٔك ٌٛ ر٬ني املع

 .()«اثلٞةٚيٌح كادلكاٚٓ ا٣يٌت أزةر٬ة ا٣ٞؿآف املضيؽ يف ٩ٛٮس املك٧٤ني

                                                        

 . ا٣ٞؿآف يف اإلقبلـ، ص حم٧ٌؽظكني، ، ئٌ ا٣ُجةَجة ()
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( Arthur Leonard Schawlow) آرزؿ مةكلٮ٠ؾملٟ يٞٮؿ 
ٌٚؿ »)ا٣ٛي٤كٮؼ كاعل٥ ا٣ٛييةء ا٣ٛةاـ جبةاـة ٩ٮب٢(/  إٌف ادلي٨ يٮ

ٌيحن ْٔي٧حن ل٤جعر ا٤ٕ٣يمٌ  ؛ ألٌف الك٧ةكات دبنٌي ٧ْٔح اهلل أًر
ٌؽ ٔجةدةن ألٌف ا٥٤ٕ٣ يربز ٔضةات  ٭ؿ و٪٫ٕ، إذف ابلعر ا٤ٕ٣يٌم يٕي كدْي

 .()«اخل٤ٞح أكرث ٚأكرث
ٌٝؽـ ادلي٨ مبل٦ط ككمٌةتو ٨٦ ا٤ٕ٣ٮـ ا٣ُجيٌٕيح كأرسار٬ة،  -ب

ةٝنة ٦ٕؿٌٚيحن صؽيؽةن ل٥ يكجٞ٭ة ٥٤ٔه ٨٦  كٚذط ل٧٤ٕ٤ةء كابلةظسني ٚآ
ضةز ا٤ٕ٣يٌم ل٤ٞؿآف ال١ؿي٥ ا٤ٕ٣ٮـ ا٣برشيٌ  ح. ك٬مؾا يذضٌكؽ يف اإٔل

كإػجةر أكحلةء ادلي٨ ٨ٔ أمٮرو ػةرٝحو ل٤ٕةدة ٨٦ ا٣ٞٮا٩ني ا٧٤ٕ٣ٌيح. كال 
ٌٟ يف أٌف إػجةر ادلي٨ ٨ٔ ٬مؾق احلٞةاٜ ال١ٮ٩ٌيح ٝج٢ أف يلتنٛ٭ة  م
ا٧٤ٕ٣ةء ثةألص٭ـة املذٌُٮرة ػؽ٦حه ْٔي٧حه ل٥٤ٕ٤؛ لا نكذٕؿض ٬٪ة 

ا ٨٦ ٬مؾ /مُؿن ـو  ق احلٞةاٜ بنّكو مٮص
َتالَ  َوتََرى ظؿًلح األرض/ - ِ

ْ
ا اْل َٓ ٌَِاةً  َّتَْصُت رُّ  َوِِهَ  َدا ٍُ  َمرَ  َت

 .()الَصَحاِب 

                                                        

) ( Henry Margeneau and Roy A. Varghese, eds., Cosmos, 

Bios, Theos (La Salle, Illinois: Open Court, 1992), P. 106  
 .اجل٢٧/ قٮرة  ()
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َِا ٣ٞةح اجلجةدةت/ - ْرَشيْ
َ
َٔاكِحَ  الِريَاحَ  وَأ َ َُزنْلَا ل

َ
ََ  فَأ اءِ  ٌِ ٍَ اءً  الَص ٌَ 

ٔهُ  ٍُ َِاُن ْشَلْي
َ
ا فَأ ٌَ ًْ  َو ُُت

َ
  .()ِِبَازِجنِيَ  َلُ  أ

َِا اىَْػيََلَث  مؿاظ٢ دٌُٮر اجل٪ني/ - َِا انلُّْطَفَث َغيََلًث فََخيَْل ًَ َخيَْل ُث
ُاهُ َخيًْلا آَخَر 

ْ
نَْشأ

َ
ًَ أ ا ُث ًٍ َُا اىِْػظاَم حَلْ ْٔ ا فََهَص ًٌ ْضَغَث ِغظا ٍُ ْ َِا ال ُمْضَغًث فََخيَْل

اىِلنيَ 
ْ

َُ اخل ْحَص
َ
 .()َفَتتاَرَك اهلُل أ

ؽـ امرتاؾ ٚؿدي٨ٍ ٚي٭ة/  األوةثٓ كصٮد ثى٧ةت٦ٕؿٚح  -   ةََل ٔك
ََ لَْعَ  ِٔيَ   كَاِدري ْن نَُص

َ
ُّ   أ َِاَُ  .()َب

ُّ  دٌةيٜ الىؽر ٔ٪ؽ الىٕٮد يف الٌك٧ةء/ - ِايَ ْٓ ْن َح
َ
َْ يُرِِد اهلُل أ ٍَ َف

ُّ ََيَْػْو دَصْاَرهُ َضِيًلا  ْن يُِضيَ
َ
َْ يُرِْد أ ٌَ ْح دَصْاَرهُ لَِْلِْشالِم َو ٍَُا يرَْشَ

َ
َحرًَدا َنأ

اءِ  ٍَ  .()يََصَػُا يِف الَص
ٍا كصٮد املنةرؽ املذٌٕؽدة/  - ُٓ َِ ا ةَيْ ٌَ ْرِض َو

َ
اَواِت َواْْل ٍَ َربُّ الَص

ٍَشارِقِ  ْ  .()َوَربُّ ال

                                                        

.احلضؿ/ قٮرة  ()
 .املؤ٦٪ٮف/ قٮرة  ()
.ا٣ٞية٦ح/ قٮرة  ()
.األ٩ٕةـ / قٮرة  ()
.ةت/ الىةٌٚ قٮرة  ()
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ا  -ص ٓ ل٥٤ٕ٤ أَؿن ٨٦ دم٤ح ػؽ٦ةت ادلي٨ ل٥٤ٕ٤ ٬ٮ أٌف ادلي٨ ًك
، كأرٌص  ىلع أٌف ا٥٤ٕ٣ جيت أف كمٮازي٨ أػبلٌٝيحن كإي٧ة٩ٌيحن ك٦ٕ٪ٮٌيحن

ؿ ثة٣ٞي٥ األػبلٌٝيح كاإلنكة٩ٌيح. ٤ٚٮ ػؿج ا٥٤ٕ٣ ٨ٔ ٬مؾا اجلُةؽ  ٌَ يذأ
ؾا ٨٦ مأ٫٩ أف يكٌجت اردلةب اجلؿاا٥  األػبلٌٌف ك٬مؾق ا٣ٞي٥، ٚ٭م
ا٣بنٕح ثةق٥ ا٥٤ٕ٣ كبكجت ا٥٤ٕ٣، ٚةإلي٧ةف ٬ٮ اٌلم ي٪ٌٮر َؿيٜ 

.  ا٥٤ٕ٣ كجي٢ٕ هل اغيةتو ٤ُ٦ٮبحن
ة يف ا٣ٕرص ٣ٞؽ دٌٞؽ٦خ ا٣ -د ا ٦ؽ٬نن ة ثة٬ؿن ٤ٕٮـ ا٣ُجيٌٕيح دٌٞؽ٦ن

األقب٤ح املجؽاٌيح األقةقٌيح  ٨الؿا٨٬، ك٣مل٨ ل٥ تكذُٓ أف ّتيت ٔ
ضـت ٔ٪٭ة. ثٕجةرةو أػؿل ل٥ ي٤ٌت ا٥٤ٕ٣ ٦ذ٤ٌُجةت  ل٤برش كق١ذخ ٔك
ا٣برش يف صٮا٩ت احليةة ا٣ٛؿديٌح كاالصذ٧ةٌٔيح، كل٥ يكذُٓ أف جييت 

 دججسٜ ٨٦ ٢ٞٔ اإلنكةف املٕةرص كُٚؿد٫ ٨ٔ األقب٤ح األقةقٌيح ا٣يٌت
اتلٮظيؽيٌح. ٚجؽأت دْ٭ؿ أرضار ا٥٤ٕ٣ ثبل إي٧ةفو كدي٨و كآزةرق الك٤جٌيح؛ 
ٚذلا ننة٬ؽ ا٣رتاصٓ إٌك ادلي٨ كاملٕ٪ٮٌيح يف ٦٪ذىٙ ا٣ٞؿف ا٣ٕرشي٨ 

.  بنّكو ٔضيتو
ى٥ ك٨٦ أي٨ ننأ؟ ٢٬  ك٨٦ ٬مؾق األقب٤ح امل٭٧ٌح/ ملةذا كيصؽ ا٣ٕةل

ى٥ ٬ؽؼه  ٤ٜ اإلنكةف ك٦ة ماك٩ذ٫ يف  ل٤ٕةل كاغيحه ك٦ة ٌم اغيذ٫؟ ملةذا ػي
٦٪ذ٭ةق؟ ٦ة ٦ٕىن احليةة كمىؽر٬ة؟ ٦ة ٦ة ا٣ٕةل٥؟ ٦ة مىري اإلنكةف ك

كّةاٙ اإلنكةف كظٞٮ٫ٝ؟ ٦ة ٦ٕىن اجلٌيؽ كالؿدمء كاحليك٨ كا٣ٞجط 



 71  ..........................................................  اخلؽ٦ةت املذجةد٣ح ثني ا٥٤ٕ٣ كادلي٨

 

ري٬ة ٨٦ ا٣تكةؤالت امل٭٧ٌح ا٣يٌت م٤٘خ ثةؿ  يف ظيةة اإلنكةف؟ ٗك
 ٞؽ أرتؼ ٧٤ٔةء ا٣ُجيٕح كا٣ٛييةء ثأٌف ا٥٤ٕ٣اإلنكةف املٕةرص. ٣

science ـه كٝةرصه ٨ٔ اإلصةثح ىلع ٬مؾق األقب٤ح، كأٌف ادلي٨ " اعص
 ٝةدره ىلع اإلصةثح ٤ٔي٭ة، كظ٢ٌ ٬مؾق املنةك ا١ٛ٣ؿٌيح.

)ا٣ٛي٤كٮؼ كاعل٥  (Henry Margeneau)لا يٞٮؿ ٦ةرص٪ٮ 
إٌف ا٥٤ٕ٣ حيذةج إٌك ادلي٨ ظىٌت يرٌبر هل مىؽر جنةظ٫ »ا٣ٛييةء(/ 

 .(1)«جنةزاد٫إك
أٌف ادلي٨ خيؽـ ا٥٤ٕ٣ يف ًٮء إُٔةء رؤيحو ٠ٮ٩ٌيحو دٮظيؽيٌحو  - ٬

، ك٬مؾق الؿؤيح اتلٮظيؽيٌح دؤزٌؿ ىلع ا٠تنةؼ ا٤ٕ٣ٮـ كدٛكريو إ٣م  يهي رٌبةيني
ة.  ٘ن ٚجٕي اجلْؿٌيةت ا٧٤ٕ٣ٌيح امل٭٧ٌح اك٩خ ٦ذأزٌؿةن كإثؽأ٭ة دأزرينا ثة٣

كمكذ٤٭٧حن ٨٦ الؿؤيح ال١ٮ٩ٌيح ادليجٌيح، ىلع قبي٢ املسةؿ يٕذٞؽ 
ثأٌف ١ٚؿة "أٌف ا٣ُجيٕح ٝةث٤حه ل٤ٛ٭٥ ( Albert Einstein)أيجنذةي٨ 

٧ْ٩ح الكةريح يف ا٣ٕةل٥ كاإلدراؾ" ٦ٞذبكحه ٨٦ ادلي٨، ث٧ٕىن أٌف األ
، ٧٠ة أٌف  ي٧ل٨ ل٢ٕٞ٤ أف ييؽرًل٭ة، ٚة٥٤ٕ٣ ثؽكف ادلي٨ ٩ةٝهه كٝةرصه

 ادلي٨ ثؽكف ا٥٤ٕ٣ أٔىم.

                                                        

)  ( Henry Margeneau and Roy A. Varghese, eds., Cosmos, Bios, 

Theos (La Salle, Illinois: Open Court, 1992), P. 41. 
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ة يٕذٞؽ  ٌن اعل٥ ال١ٮ٩يٌةت ( Andrei Linde)ؽق ٪٫ حلي٩ؽرأكأي
 -الؿكٌس املٕؿكؼ أٌف ابلعر ٨ٔ "اجلْؿٌيح النةم٤ح" يف ا٣ٛييةء 

ت دربيؿ ٌك وٮر  ا٣يٌت ثىؽد ٠نٙ ٩ْؿٌيحو مٮٌظؽةو ٦جكض٧حو تكذٔٮ
ع٭ة أماكهلة، كدبنٌي دميٓ ا٣ُةاملةٌدة  ًٌ  ٦أػٮذه  -ٝةت ا٣ُجيٕيٌح كدٮ

 .()٨٦ الؿؤيح اتلٮظيؽيٌح اإلهلميٌح
٥٤ االصذ٧ةع  ٨٦ ص٭حو أػؿل ٚإٌف ا٤ٕ٣ٮـ اإلنكة٩ٌيح اكالٝذىةد ٔك
ري٬ة ر٬ي٪حه ث٧ٕؿٚحو  ٥٤ ا٣ٞة٩ٮف كا٤ٕ٣ٮـ ا٣رتبٮٌيح ٗك ٥٤ اجلٛف ٔك ٔك

يكةٔؽ ٬مؾق ا٤ٕ٣ٮـ ٧ٔيٞحو كدٝيٞحو ٨ٔ ظٞيٞح اإلنكةف. كادلي٨ 
ٜو ٨ٔ ٬ٮٌيح اإلنكةف كأثٕةدق  ٙو ظٞيِفي دٝي اإلنكة٩ٌيح ثذٞؽي٥ دٕؿي
الٮصٮديٌح، كأ٫ٌ٩ يذأ٣ٌٙ ٨٦ ابلٕؽي٨ الؿكيٌح كابلؽيٌن، كلٌّك كاظؽو ٦٪٭٧ة 

.  آزةره كلٮازـ ػةٌوحه
اكف ٧٤ٔةء ا٣ٛييةء يٕذٞؽكف ثرضكرة  7961ٝج٢ ق٪ح  -ك

ةت ا٤ٛ٣كٌٛيح كاملجةدئ املذةٚييٌٞيح،  اقذٞبلؿ حبٮز٭٥ ٨ٔ املٛؿًك
ك٣مل٨ ّ٭ؿت ثٕي املؽارس يف ٤ٚكٛح ا٥٤ٕ٣ كأث٤ُخ ٬مؾق املـا٥ٔ، 
ةت ا٤ٛ٣كٛيٌح كاملذةٚييٌٞيح  كأرتٚخ ثأٌف ا٥٤ٕ٣ يٕذ٧ؽ ىلع املٛؿًك

ذ٧ةد، ك٦ٓ إ٩ لةر٬ة ال ٦ٕىن لؤلحبةث ا٧٤ٕ٣يٌح كاتلضؿيبٌيح، أمٌؽ األ

                                                        

)  ( The Christian Science Monitor, July 9, 1998, P. B4. 
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ا ٨٦ ٬مؾق االٚرتاًةت املكجٞح ا٣يٌت  كيججيغ ٬٪ة أف نكذٕؿض مُؿن
 دؿًل٨ إحل٭ة ا٤ٕ٣ٮـ ا٣ُجيٌٕيح كاتلضؿيبٌيح/

ى٥ه ٔينٌّ مكذ٢ٌّٞ ٨ٔ أذ٬ة٩٪ة، ك٬ٮ ٦جنأ اتلأزٌؿات احلٌكيٌح. -  ٬٪ةؾ اعل
ى٥ ا٣ٕينٌ  -  يف ًٮء اتلضؿبح ي٧ل٨ أف يٕؿؼ اإلنكةف ٬مؾا ا٣ٕةل

 كا٣ربا٬ني ا٤ٕٞ٣ٌيح.
ذ٧ةد ٤ٔي٭ة كالٮزٮؽ ث٭ة،  - أٌف املُٕيةت اتلضؿيبٌيح ي٧ل٨ األ

 كال ختؽٔ٪ة.
ى٥ ا٣ُجيٕح ثىٮرةو ريةًٌيحو كيف  - ي٧ل٨ لئلنكةف أف يىٌٮر اعل

 ٝة٣ىت ٥٤ٔ الؿيةًٌيةت.
ى٥ ا٣ُجيٕح ٝٮا٩ني مٮٌظؽةه  - أٌف ا٣ٞٮا٩ني األقةقٌيح الكةاؽة يف اعل

 ةثذحه مكذ٧ٌؿةه يف ٌك األز٦٪ح كاألم١٪ح، كي٧ل٨ ٦ٕؿٚذ٭ة.كز
ٌٜ أٌف مىؽر ٬مؾق االٚرتاًةت املكجٞح ك٦جنأ ٬مؾق ا٣ٞج٤يٌةت  كاحل
 املٕؿٚيٌح ٬ٮ األديةف اتلٮظيؽيٌح اإلثؿا٬ي٧يٌح كا٤ٛ٣كٛةت ا٤ٕٞ٣يٌح ا٣ٞؽي٧ح.

كاجلؽيؿ ثةل٠ؿ أٌف ثٕي ٠جةر ٧٤ٔةء ا٣ٛييةء يرٌصح ثىٮتو اعؿو 
٤ٌٞيحن يٕضـ ا٥٤ٕ٣ ٨ٔ إزجةد٭ة، ث٢ أٌف ل٤ٕ ةتو ٦ذةٚييٌٞيحن ٔك ٥٤ ٦ٛؿًك

٬٪ةؾ اٚرتاًةته مكجٞحه دٕذ٧ؽ ٤ٔي٭ة ا٤ٕ٣ٮـ ثٮوٛ٭ة مك٧ٌ٤ةتو 
 يكذ٤ــ ٝجٮهلة ٩ٮاعن ٨٦ "اإلي٧ةف"/
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إذا ٝي٢ إٌف ادلي٨ يذ٤ٌُت كيٞذيض ٩ٮاعن ٨٦ اإلي٧ةف حبٞةاٜ ٗري »
ٕذ٧ؽة ىلع الؿيةًٌيةت ٝةث٤حو لئلزجةت، ١ٚؾملٟ ا٤ٕ٣ٮـ ا٣ٛييةاٌيح امل

 .()«دٞذيض ٩ٮاعن ٨٦ اإلي٧ةف

                                                        

]ا٥٤ٕ٣  يل٥ ٝؿف ثحكخ ك ی٦ٕ٪ٮيخ در آقذة٫٩ دي٨ ك ٥٤ٔ ك ی،٦٭ؽ ،لگنىن ()
.، ص أٔذةب ا٣ٞؿف احلةدم كا٣ٕرشي٨[ كادلي٨ كاملٕ٪ٮٌيح يف



 

 

 

 

ثٕؽ أف دٌُؿٝ٪ة إٌك اجلْؿٌيةت املُؿكظح ظٮؿ نكجح ا٥٤ٕ٣ كادلي٨، 
يججيغ أف ٩ؽرس االٌّتة٬ةت ا٣يٌت حتةكؿ أف دٕة٣ش اتلٕةرض ثني ا٥٤ٕ٣ 
، ز٥ٌ  كادلي٨ يف ًٮء املجةدئ كاألقف ا١ٛ٣ؿٌيح ا٣يٌت دتجٌ٪ة٬ة كُّ ٩ْؿٌيحو

 خنذةر الىعيط يف ٬مؾا املضةؿ/
ظةك٣خ ثٕي االٌّتة٬ةت ا١ٛ٣ؿٌيح ٦ٕةجلح اتلٕةرض ثني  -أ 

ا٥٤ٕ٣ كادلي٨ ثةتلٛؿيٜ كاتل١ٛيٟ ثني ٩ُةٝ٭٧ة كإَةر٧٬ة، ك٩َف 
ٌيذ٫، ٚٞؽ  املكةظح املنرتًلح ثح٪٭٧ة، حبير يجذَف اتلٕةرض ثة٩ذٛةء أًر

ؾا احل٢ٌ  (7642-7564) رٌصح "اغحل٫٤"  .(1)يف ثٕي ٠ذج٫ ث٭م

أف حي٢ٌ اتلٕةرض ثني ا٥٤ٕ٣ كادلي٨  ٪ٍ يفكًلؾملٟ قىع إي٧ة٩ؤي٢ ٠
يف ًٮء اتل٧يي كاتلٛؿيٜ ثني ا٢ٕٞ٣ اجلْؿٌم كا٢ٕٞ٣ ا٧ٕ٣ٌُك، إذ ػٌىه 
ا٢ٕٞ٣ى اجلْؿٌم ثؽراقح ا٤ٕ٣ٮـ اتلضؿيبيٌح كإزجةت ٦ٌؽٔيةد٭ة، كػٌىه 

                                                        

)  ( Michael Peterson, William Hasker, Bruce Reichenbach and 

David Basinger, Reason & Religious Belife, an Introduction 

to the Philosophy of Religion, p.291. 
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 ثةملذةٚييٞية كاإلهلميٌةت كإزجةت ٦ة كراء ا٣ُجيٕح كا٣ٌٞةية ُكٌ ا٢ٕٞ٣ى ا٧ٕ٣
ثٕضـ ا٢ٕٞ٣ اجلْؿٌم  (Immanuel Kant) اك٩ٍ األػبلٝيٌح. ٚٞؽ ظل٥

كٝىٮرق ٨ٔ إزجةت ٦ة يذ٤ٌٕٜ ثةملذةٚييٞية كاإلهلميٌةت كإزجةت كصٮد اهلل 
٪ٍ ٌم إدراؾ ّٮا٬ؿ األميةء ك٣حف ٠ ظكت رؤيح٧ٚ٭٧ٌح ا٥٤ٕ٣ دٕةٌك. 
ككّيٛح ا٢ٕٞ٣ ا٧ٕ٣ٌُك ٌم إدراؾ ا٣ٌٞةية األػبلٝيٌح ك٦ة يذ٤ٌٕٜ ، الٮاٝٓ

 .(1)األػبلٌفٌ ثةلٮصؽاف 
٠ؾملٟ ظةكؿ اتلٌيةر األرزٮذ٠ٌس اجلؽيؽ أف حي٢ٌ اتلٕةرض ثني 
ٮع ادلي٨ كا٥٤ٕ٣ كاغيذ٭٧ة  ا٥٤ٕ٣ كادلي٨ ثةتلٛؿيٜ كاتل١ٛيٟ ثني مًٮ
ٮع ادلي٨ كاإلهلمٌيةت ٬ٮ ّتٌُك اهلل يف املكيط،  ك٦٪٭ض٭٧ة، ٚٞةؿ إٌف مًٮ

ؾا اتل ة ل٭م ٕن ى٥ ا٣ُجيٕح. كدج ٮع ا٥٤ٕ٣ ٬ٮ اعل ٛؿيٜ ثني ك٣مل٨ٌ مًٮ
ٮع ادلي٨ كا٥٤ٕ٣ خيذ٤ٙ ٦٪٭ش ادلي٨   -ك٬ٮ ّتٌُك اهلل ٤ٔي٪ة  -مًٮ

ة اغيح  ٌن ٨ٔ ٦٪٭ش ا٥٤ٕ٣ ك٬ٮ ا٢ٕٞ٣ اتلضؿيٌب ا٣برشٌم. كاػذ٤ٛخ أي
ادلي٨ كٌم إٔؽاد اإلنكةف كد٭يئذ٫ ملٮاص٭ح اهلل دٕةٌك، ٨ٔ اغيح ا٥٤ٕ٣ 

ى٥ ا٣ُجيٕح  .(2)كٌم اتلٌٕؿؼ ىلع ا٣ٞٮا٩ني الكةاؽة ىلع اعل

                                                        

( ) ٌٞ  . ، صحمٮیس ك٬جعح، دؿدمح/ إي٧ة٩ٮي٢ ٠٪ٍ، ٩ٞؽ ا٢ٕٞ٣ املعي، ا٣جكؼح امل٪
) ( Michael Peterson, William Hasker, Bruce Reichenbach and

David Basinger, Reason & Religious Belife, an Introduction 

to the Philosophy of Religion, p.298. 
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لٟ ٦ٌي االٌّتةق اإل٣ميٌه يف ا٤ٛ٣كٛح الٮصٮديٌح ثني ادلي٨ كا٥٤ٕ٣ كًلؾم 
ثأٌف املٕؿٚح ادليجٌيح ٌم ٦ٕؿٚحه ٚؿديٌحه ذ٬٪ٌيحه دٕة٣ش األمؿاض اجلٛكيٌح 

كاالًُؿاب. ك٣مل٨ املٕؿٚح ا٧٤ٕ٣ٌيح ٦ٕؿٚحه ٔيجيٌحه  اك٤ٞ٣ٜ اجلٛسٌ 
ٮع ا٥٤ٕ٣ أمٮره ٦ةٌديٌحه  ، ٗري ٚؿديٌحو دلنٙ ٨ٔ الٮاٝٓ، ٧ًٚٮ م٧٤ٮقحه

ٮع ادلي٨ أمٮره ٚؿديٌحه أػبلٌٝيحه   .(1)ك٣مل٨ٌ مًٮ
٨٦ االٌّتة٬ةت ا١ٛ٣ؿٌيح ا٣يٌت ظةك٣خ أف دٕة٣ش اتلٕةرض ثني 

ٌٕيح" ٚٞؽ . ا٥٤ٕ٣ كادلي٨ ثةتلٛؿيٜ كا٣ٛى٢ ثح٪٭٧ة ٌم "املؽرقح الًٮ
ٌٕيح ىلع أٌف املٕؿٚح ا٣ٕيجٌيح احلٞيٌٞيح ٌم ا٣يٌت  رًٌلـ أدجةع املؽرقح الًٮ

ل٧٤ٕةيري كاملٮازي٨ اتلضؿبيٌح كهلة ٝةث٤ٌيح اإلزجةت اتلضؿيٌب، ختٌٓ 
كإاٌل ٚبل ٦ٕىن ل٤ٌٞةية ا٣يٌت ال ختٌٓ ل٧٤ٞةيحف اتلضؿيبيٌح كاحلٌكٌيح. 
، كدلٮف ٦٭٤٧حن  حه ٨٦ أٌم ٦ٕىنن ٚة٣ٌٞةية ادليجٌيح كاملذةٚييٞيٌح ٚةٗر

 .(2)ك٣٘ٮنا ألص٢ ذملٟ
، اجلؽيؿ ثةل٠ؿ ٬ٮ أٌف دميٓ ٬مؾق الؿؤل دى ٌت يف مىتي كاظؽو

ٌٍ ٨٦ مأ٫٩ كدزني٫٤ اٌك مكذٮل ٔبلٝحو ك٬ٮ حتٮي٢ ادلي٨   ٚؿديٌحو  كاحل
، ك٨٦ ص٭حو أػؿل  ثةَ٪ٌيحو ٦ٓ األمؿ ا٣ٞؽٌس أك ٝؿاراتو أػبلٌٝيحو

                                                        

 ( املىؽر الكةثٜ.)
 ( املىؽر الكةثٜ.)
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ذ٪ةء النؽيؽ ثة٥٤ٕ٣ كامل٪٭ش  إُٔةء ا٣ٕيجٌيح كاال٬ذ٧ةـ ابلة٣ٖ كاأل
ة أٌف ٬مؾا احل٢ٌ يؤدٌ  ٞن م إٌك ٔـؿ ادلي٨ اتلضؿيٌب. كًل٧ة ذ٠ؿ٩ة قةث

ظيةة ا٣برش، كيذٮاءـ ٦ٓ ادلية٩ح املكيعٌيح املعٌؿٚح ا٣يٌت  كٚى٫٤ ٨ٔ
خت٤ٮ ٨٦ اتلٕةحل٥ االصذ٧ةٌٔيح كاالٝذىةديٌح كالكيةقٌيح، كال يذبلءـ ٦ٓ 

 كاٝٓ ادلي٨ اإلقبليٌم.
ا٣رتًلي ىلع احل٤ٮؿ ال٤٘ٮٌيح ملٕةجلح اتلٕةرض ثني ا٥٤ٕ٣  -2

٤ي٤ٌيح ىلع ٬مؾا احل٢ٌ، كدٌٕؽ ٣٘ح ادلي٨ دٕذ٧ؽ ا٤ٛ٣كٛح اتلعككادلي٨. 
٣٘حن أقُٮرٌيحن ال حتيك ٨ٔ الٮاٝٓ ا٣ٕيٌن، ػبلٚنة ل٤٘ح ا٥٤ٕ٣ ا٣يٌت خترب 
٨ٔ الٮاٝٓ امل٧٤ٮس. كاتلٛؿيٜ كا٣ٛى٢ ثني ٣٘ح ادلي٨ ك٣٘ح ا٥٤ٕ٣ ٨٦ 
ا٣ُؿؽ ا٣يٌت د٧ٌكٟ ث٭ة أدجةع املؽرقح اتلع٤ي٤ٌيح ال٤٘ٮٌيح لؿٚٓ 

ي٨. ك٬مؾا يٕن أٌف ٣٘ح ادلي٨ ٌم ٣٘ح ادلاعء اتلٕةرض ثني ا٥٤ٕ٣ كادل
كامل٪ةصةة، ك٣مل٨ٌ ٣٘ح ا٥٤ٕ٣ دٞٮـ ث٧٭٧ٌح اتلجٌجؤ كالٌجٍ ل٤ْٮا٬ؿ 
ا٣ُجيٌٕيح، حبير دلٮف ا٣ٌٞةية اتلضؿيبٌيح ٝةث٤حن لئلزجةت كاالػذجةر 

 .()كاملبلظْح جل٧يٓ اجلةس
لا ٩ؿل أٌف كيذ٘جنذةي٨ يٕة٣ش اتلٕةرض ثني ا٥٤ٕ٣ كادلي٨ 

١يٟ ثني ٣٘ح ادلي٨ ك٣٘ح ا٥٤ٕ٣ يف ًٮء ٩ْؿٌيذ٫ املٕؿكٚح ثةتلٛ

                                                        

)  ( Ian G. Barbour, Issues In Science and Religion p:3  .  
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. يٕذٞؽ ()(game theory of language) "ٮٌيحب ال٤٘ة٣ٕألاثػ"
" خمذٌىحن ث٫،  كيذ٘جنذةي٨ أٌف لٌّك كاظؽو ٨٦ ا٥٤ٕ٣ كادلي٨ "٣ٕجحن ٣٘ٮٌيحن
ة، حبير ال يٛ٭٫٧ ٨٦ ٬ٮ  كأٌف لٌّك ٣ٕجحو ٣٘ٮٌيحو إَةرنا حمٌؽدنا ػةوًّ

٦٪٫، كال يٞؽر ىلع دٞيي٫٧ كاحلل٥ ٤ٔي٫ ٨٦ ٬ٮ ػةرجه ٨٦ ػةرجه 
٬مؾا اإلَةر، ٤ٚ٘ح ادلي٨ هلة إَةره ك٩ُةؽه حمٌؽداف ػةٌوةف كال يٛ٭٧٭ة 
ؾا يؽٌؿ ىلع ٚى٢  كال يٌٞي٧٭ة ٨٦ ٬ٮ ػةرجه ٦٪٫. كًلؾملٟ ٣٘ح ا٥٤ٕ٣، ٚ٭م

 ٩ُةؽ ادلي٨ ٨ٔ ٩ُةؽ ا٤ٛ٣كٛح كا٥٤ٕ٣.
 ٌٟ ٤ٮؿ ال٤٘ٮٌيح ٦ججيٌحه ىلع أٌف ٩ْؿٌيح كيذ٘جنذةي٨ كاحل يف ال م

اجلْؿٌيح املٕؿٌٚيح اخلةَبح، كٌم ظرص املٕؿٚح يف مىؽر احلٌف 
ٌٜ أٌف ٬٪ةؾ مىةدر ٦ٕؿٚيٌحن أػؿل ٨٦  كاتلضؿبح احلٌكٌيح. ك٣مل٨ٌ احل
ا٢ٕٞ٣ كاملٕؿٚح الن٭ٮديٌح كالٮيح ل١نٙ احلٞةاٜ. إذف ا٣ٌٞةية 

حن ٨٦  املٕىن، ث٢ ٌم ادليجٌيح ك٣٘ح ادلي٨ ٣حكخ ٣٘حن أقُٮرٌيحن كٚةٗر
 دلنٙ ٨ٔ الٮاٝٓ ٧٠ة دلنٙ ٣٘ح ا٥٤ٕ٣ ٨ٔ الٮاٝٓ.

٬٪ةؾ ظ٢ٌّ آػؿ ك٬ٮ اتلٛؿيٜ كاتل٧يي ثني ا٣ٌٞةية احلٞيجيٌح  -3
ا٣ٌُٕٞيح كبني ا٣ٌٞةية ا٣ٌْ٪ٌيح املعذ٤٧ح يف ا٥٤ٕ٣ كادلي٨. ٚإذا 

                                                        

)  ( Michael Peterson, William Hasker, Bruce Reichenbach and 

-David Basinger, Reason & Religious Belife, an Introduction 

to the Philosophy of Religion.
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خ ٌٌٝيحه ٧٤ٌٔيحه ٌّ٪ٌيحه ٗري ٦ؽٔٮ٦حو ثةدلحل٢ ا٣ٌُٞع ٦ٓ ٌٝيٌحو  دٕةًر
مك٧ٌ٤حو ديجٌيحو جيت دؿصيط ا٣ٌٌٞيح ادليجٌيح ىلع ا٣ٌٞيٌح  ٌُٕٝيحو 

ا٧٤ٕ٣ٌيح. ىلع قبي٢ املسةؿ يجذٞؽ ا٣ٕبٌل٦ح ا٣ُجةَجةٌئ ٩ْؿٌيح دلةم٢ 
ٌيحه ال يؽ٧ٔ٭ة دحل٢ه كظٌضحه  األ٩ٮاع املجكٮبح إٌك داركي٨؛ أل٩ٌ٭ة ًٚؿ

 ٌُٕٝيحه ٦ٞ٪ٕحه كيٞٮؿ/
دي٪يه ٬مؾا ا٣جك٢  اآليةت الكةثٞح دلَف مؤك٩ح ٬مؾا ابلعر، ٚإ٩ٌ٭ة»

 ، اجلةرم ثةجلُٛح إٌك آدـ كزكصذ٫، كدبنٌي أ٩ٌ٭٧ة ػ٤ٞة ٨٦ دؿابو
ٚةإلنكة٩يٌح دجذيه إحل٭٧ة، ك٧٬ة ال يٌذىبلف ثآػؿ ي٧ةز٤٭٧ة أك جيةنك٭٧ة، 

كالنةآ احلٮـ ٔ٪ؽ ابلةظسني ٨ٔ َجيٕح اإلنكةف أٌف  كإ٧ٌ٩ة ظؽزة ظؽكزنة.
يٌح خبىٮو٭ة كإف ل٥ اإلنكةف األٌكؿ ٚؿده دلةم٢ إنكة٩نة، ك٬مؾق  ا٣ًٛؿ

ة يُٞٓ الالكـ، كأرتًٮا ٤ٔي٫ ثأمٮرو ٠سريةو  يتك٧ٌ٤٭ة اجل٧يٓ تك٧ٌ٤ن
يٌح كٌم "أٌف اإلنكةف ظيٮافه  ٦ؾ٠ٮرةو يف ال١ذت، ٣مل٨ٌ أو٢ ا٣ًٛؿ
 حتٌٮؿ إنكة٩نة" م٧ٌة تك٧ٌ٤ٮق، كب٪ٮا ٤ٔي٫ ابلعر ٨ٔ َجيٕح اإلنكةف.

ٮا أٌف األرض  ُٕٝحن ٨٦  -لكيٌةرة كٌم أظؽ ال١ٮا٠ت ا -ٚإ٩ٌ٭٥ ًٚؿ
حن ٦٪٭ة، كٝؽ اك٩خ يف ظةؿ االمذٕةؿ كالكبةف، ز٥ٌ أػؾت   الن٧ف ٌٞ منذ

 ٗـيؿةه  يف اتلربٌد ٨٦ تك٤ٌٍ ٔٮام٢ ا٣ربكدة، كٌل٩خ دزنؿ ٤ٔي٭ة أ٦ُةره 
كّتؿم ٤ٔي٭ة الكيٮؿ كدذ١ٌٮف ٚي٭ة ابلعةر، ز٥ٌ ظؽزخ دؿا٠يت ٦ةاٌيحه 
ٌيحه ٚعؽزخ اجلجةدةت املةايٌح، ز٥ٌ ظؽزخ ثذاكم٢ اجلجةت كامذ٧ةهلة  كأًر
ىلع صؿازي٥ احليةة الك٧ٟ كقةاؿ احليٮاف املةٌئ، ز٥ٌ الك٧ٟ ا٣ُةاؿ ذك 
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م٢و اعرضو احليةدني، ز٥ٌ احليٮاف ا٣رٌبٌم، ز٥ٌ اإلنكةف، ٌك ذملٟ ثذاك
ل٤رتًليت األرٌض املٮصٮد يف املؿدجح الكةثٞح، يذعٌٮؿ ث٫ ا٣رتًليت يف 
وٮرد٫ إٌك املؿدجح البلظٞح، ٚةجلجةت ز٥ٌ احليٮاف املةٌئ، ز٥ٌ احليٮاف ذك 
احليةدني، ز٥ٌ احليٮاف ا٣رٌبٌم، ز٥ٌ اإلنكةف ىلع ا٣رتديت ٬مؾا؛ ٌك ذملٟ ملة 

٥ يف ثجي٭ة ٩ْينة٬ى  ٌْ ٥ املؿادت اآلػؾة ٨٦ اجلٞه إٌك ؽ ٨٦ ال٧١ةؿ امل٪
 ال٧١ةؿ، كملة يُٕي٫ اتلضؿيت يف مٮارد صـايٌح اتلُٮر.

ؾق األ٩ٮاع ٨٦ اخلٮاٌص  يٌحه اٚرتًخ تلٮصي٫ ٦ة ي٤عٜ ث٭م ك٬مؾق ًٚؿ
كاآلزةر ٨٦ ٗري ٝيةـ دحل٢و ٤ٔي٭ة ثةخلىٮص، ك٩َف ٦ة ٔؽا٬ة ٦ٓ إماكف 

ٌُٮر، كٝرص اتلٌُٮر ٚؿض ٬مؾق األ٩ٮاع ٦ذجةي٪حن ٨٦ ٗري ادٌىةؿو ثح٪٭ة ثةتل
ىلع ظةالت ٬مؾق األ٩ٮاع دكف ذكاد٭ة، كٌم ا٣يٌت صؿل ٚي٭ة اتلضةرب، 
ٚإٌف اتلضةرب ل٥ يت٪ةكؿ ٚؿدنا ٨٦ أٚؿاد ٬مؾق األ٩ٮاع حتٌٮؿ إٌك ٚؿدو ٨٦ 

، كإ٧ٌ٩ة يت٪ةكؿ ثٕي ٬مؾق األ٩ٮاع ٨٦ ٩ٮعو آػؿ، ٠ٞؿدةو  ظير  إٌك إنكةفو
ٞىٮد اإلمةرة إٌك أ٫ٌ٩ ٚؿضه كإ٧ٌ٩ة امل ػٮاٌو٭ة كلٮاز٦٭ة كأٔؿاً٭ة.

اٚرتًٮق تلٮصي٫ ٦ة يؿدجٍ ث٫ ٨٦ املكةا٢، ٨٦ ٗري أف يٞٮـ ٤ٔي٫ دحل٢ه 
، ٚةحلٞيٞح ا٣يٌت ينري إحل٭ة ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥ ٨٦ ٠ٮف اإلنكةف ٩ٮاعن  ٓه ٝةَ

حو بيش  .()«ءو ٤ٔيمي  ٦ٛىٮالن ٨ٔ قةاؿ األ٩ٮاع ٗري ٦ٕةًر

                                                        

 .، ص   املياف ىف دٛكري ا٣ٞؿآف، ج حم٧ؽظكني، ،ئٌ ا٣ُجةَجة( )
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ا٣ٌْ٪ٌيح املعذ٤٧ح ا٣يٌت ٨٦ األمٮر اتلٕةرض  ٚإذا اكف أظؽ أَؿاؼ
، ٚبل يتكةكل ٦ٓ ا٣ُؿؼ اٌلم يججسٜ ٨ٔ الٮيح  ٓه ال يؤٌيؽ٬ة دحل٢ه ٝةَ

 املٕىٮـ ٨ٔ اخلُإ.
خ ٌٌٝيحه ٧٤ٌٔيحه مك٧ٌ٤حه ٦ٓ ّٮا٬ؿ  ٨٦ ص٭حو أػؿل إذا دٕةًر
ا٣ٌٞةية ادليجٌيح ا٣ٌْ٪ٌيح جيت أف ٩ؤٌكؿ ا٣ْٮا٬ؿ ا٣ٌْ٪ٌيح لىة٣ط ا٣ٌٌٞيح 

قبي٢ املسةؿ إذا ٝة٦خ ا٣ٞؿاا٨ ا٧٤ٕ٣ٌيح ا٣ُٕٞيٌح املك٧ٌ٤ح ا٧٤ٕ٣ٌيح. ىلع 
ىلع إزجةت ٩ْؿٌيح "مؿًلـٌيح الن٧ف كظؿًلح األرض ظٮهلة"، َٕٚك 

١ذةب املٌٞؽس، كيؤٌكلٮ٫٩ حبير ال٧٤ٔةء ادلي٨ أف يٕيؽكا اجلْؿ إٌك 
 يذبلءـ كيت٪ة٥ٗ ٦ٓ اجلْؿٌيح ا٧٤ٕ٣ٌيح ا٣ٌُٕٞيح.

٣ٞؽ أذ٧ؽ ا٣ٕبٌل٦ح ا٣ُجةَجةٌئ ىلع ٬مؾق ا٣ُؿيٞح يف دٛكري ٝٮهل 
َْ  إاَِل دٕةٌك/  َْطَفثَ  َخِطَف  ٌَ ُّ  اخلْ ْتَتَػ

َ
اٌب  فَأ َٓ  ٚٞةؿ/ ،()جَاكٌِب  ِش

أكرد املٌٛسكف أ٩ٮااعن ٨٦ اتلٮصي٫ تلىٮيؿ اقرتاؽ الك٧ٓ ٨٦ »
النيةَني كر٦ي٭٥ ثةلن٭ت، كٌم ٦ججيٌحه ىلع ٦ة يكجٜ إٌك ال٨٬ ٨٦ 
ّة٬ؿ اآليةت كاألػجةر أٌف ٬٪ةؾ أٚبلاكن حميُحن ثةألرض تك١٪٭ة 

ءه إاٌل ٦٪٭ة، كأٌف يف  دمةاعت املبلالح، كهلة أثٮابه ال ي٤ش ٚي٭ة يش

                                                        

 .ةت/ الىةٌٚ قٮرة  ()



 013  ............................................  ا٣ٕبلج كاحل٢ٌ يف اتلٕةرض ثني ا٥٤ٕ٣ كادلي٨

 

ٕنة ٨٦ املبلالح ثأيؽي٭٥ الن٭ت يؿوؽكف املكرتٝني  الك٧ةء األكىل دم
كٝؽ ادٌٌط احلٮـ ادٌٌةح  ل٤ك٧ٓ ٨٦ النيةَني، ٚيٞؾٚٮ٩٭٥ ثةلن٭ت.

ٔيةفو ثُبلف ٬مؾق اآلراء، كيذٌٛؿع ىلع ذملٟ ثُبلف الٮصٮق ا٣يٌت أكردك٬ة 
يف دٛكري الن٭ت، كٌم كصٮقه ٠سريةه أكدٔٮ٬ة يف املٌُٮالت ٠ػ )اتلٛكري 

ري٧٬ة.ال١جري( ل٤ؿ  ازم ك)ركح املٕةين( لآللٮٌس ٗك
٨٦ ٝجي٢  أٌف ٬مؾق ابلية٩ةت يف الك٫٦  -كاهلل ا٣ٕةل٥  -كحيذ٢٧ 

األ٦سةؿ املرضكبح، ديىٌٮر ث٭ة احلٞةاٜ اخلةرصح ٨ٔ احلٌف يف وٮرة 
َحاُل  َوتِيَْم   /املعكٮس؛ تلٞؿيج٭ة ٨٦ احلٌف، ك٬ٮ ا٣ٞةا٢  ٌْ  اْْلَ

ا َٓ ُب َِ  َُْْضِ ا ۖ   اِس لِي ٌَ ا َو َٓ ٔنَ  إاَِل  َحْػِليُ ٍُ ِ . ك٬ٮ ٠سريه يف الك٫٦ ()اىَْػال
دٕةٌك، ك٦٪٫ ا٣ٕؿش كال١ؿٌس كال٤ٮح كال١ذةب، كٝؽ دٌٞؽ٦خ اإلمةرة 

ء ثٕيه ٦٪٭ة. كىلع ٬مؾا يلٮف املؿاد ٨٦ الك٧ةء ا٣يٌت  إحل٭ة، كقييج
ٜو أىلع ة م١٤ٮديًّة ذا أٚ نكبذ٫ إٌك ٬مؾا ا٣ٕةل٥  ،تك١٪٭ة املبلالح اعل٧ن

٭ٮد نكجح الك٧ةء املعكٮقح ثأصؿا٦٭ة إٌك األرض، كاملؿاد ثةٝرتاب املن
النيةَني ٨٦ الك٧ةء كاقرتاٝ٭٥ الك٧ٓ كٝؾٚ٭٥ ثةلن٭ت اٝرتاث٭٥ ٨٦ 
بلع ىلع أرسار اخل٤ٞح كاحلٮادث املكذٞج٤ح،  ٌَ اعل٥ املبلالح لبل

ٌٜ تل٤جحك٫ كر٦ي٭٥ ث٧ة ال يُيٞٮ٫٩ ٨٦ ٩ٮر امل١٤ٮت، أك ٠ؿٌ  د٭٥ ىلع احل

                                                        

 .٣ٕ٪١جٮت/ قٮرة ا ()
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ٌٜ اٌلم يج٢ُ أثةَي٤٭٥كريم امل  .()«بلالح إيٌة٥٬ ثةحل
كإف اكف ٬مؾا احل٢ٌ ي٪ٛٓ يف ثٕي املٮارد، ك٣مل٨ احل٢ٌ اجلؾرٌم ٦ة 

.  قجنري إحل٫ يف ٦جعر "ا٥٤ٕ٣ ادليٌن" بنّكو ٦ٌٛى٢و
/ ث٪ةءن ىلع ٬مؾق (Instrumentalism) ٩ْؿٌيح "اآلحلٌح كاألداديٌح" -5

كا٤ٕ٣ٮـ ادليجيٌح ص٭ذني كظيثيٌتني، اجل٭ح اجلْؿٌيح ٚإٌف ل٤ٕ٤ٮـ اتلضؿيبيٌح 
األكىل ٌم إراءة الٮاٝٓ كال١نٙ كاحلاكيح ٨ٔ الٮاٝٓ اخلةريٌج. 
ؾق احليثيٌح ا٣ُ٘ةء ٨ٔ احلٞةاٜ كاألرسار  ٚي١نٙ ا٥٤ٕ٣ أك ادلي٨ ث٭م
ال١ٮ٩يٌح، كيبنٌي جلة الٮإٝيٌةت ا٣ٕيجيٌح، ك٬مؾا ٬ٮ املٞىٮد ٨٦ اجلة٩ت 

 الٮاٌٝع كا٣ٕيٌن ل٥٤ٕ٤.

اجل٭ح اثلة٩يح ٌم ظيثٌيح اآلزةر كاجلذةاش ا٤٧ٕ٣ٌيح ا٣يٌت د٪ٛٓ 
ا٣برشٌيح، كدٛيؽ اإلنكةف يف ظيةد٫ احلٮ٦ٌيح، ٦ٓ ٌٗي اجلْؿ ٨ٔ ص٭ح 
الاكمٌٛيح كاحلاكيح ٨ٔ الٮاٝٓ، كي٧ل٨ أف ٩ٕرٌب ٔ٪٭ة ثةحليثٌيح 

 ا٣ربا٧ٗةدٌيح كا٤٧ٕ٣ٌيح ل٥٤ٕ٤ كادلي٨.

ٜ اتلٕةرض ثني ٌٞ ٜ الكؤاؿ ٬ٮ أ٫ٌ٩ ٦ىت يذع ٌٞ  ا٥٤ٕ٣ كادلي٨؟ يذع
اتلٕةرض ثح٪٭٧ة إذا اكف أظؽ٧٬ة خيرب ٨ٔ الٮاٝٓ اخلةريٌج بيشءو 

                                                        

 .، ص   دٛكري ا٣ٞؿآف، ج املياف يف حم٧ؽظكني، ،ئٌ ا٣ُجةَجة ()
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كاآلػؿ حييك ٔ٪٫ بيشءو آػؿ، ٚ٭٪ة يذٕةرض ا٥٤ٕ٣ كادلي٨ ٨٦ ص٭ح 
ثؽالن  -ال١نٙ كاحلاكيح ٨ٔ الٮاٝٓ. ك٣مل٨ إذا اكف ا٥٤ٕ٣ أك ادلي٨ 

ةقجةت يٛيؽ كي٪ٛٓ يف املع -٨٦ أف خيرب ٨ٔ الٮاٝٓ كيلنٙ ٔ٪٫ 
ٍ كيرب٦ش هل  ٌُ كاملٕةدالت ادلٝيٞح، كيت٪ٌجأ ثةملكذٞج٢ لئلنكةف، كخي
ؾا ال يكذ٤ــ  حبير درتدٌت آزةره ك٩ذةاش ٤٧ٌٔيحه ٩ةٕٚحه يف ظيةد٫، ٚ٭م
اتلٕةرض كاتل٪ةيف ثح٪٭٧ة. دٕذٞؽ ٩ْؿٌيح اآلحلٌح أك األدادٌيح ثأف ال ٩٪ْؿ 

٨ الٮاٝٓ، ث٢ ٩٪ْؿ إٌك ا٥٤ٕ٣ أك ادلي٨ ٨٦ ظيثٌيح الاكمٌٛيح كاإلػجةر ٔ
 إحل٭٧ة ثٮوٛ٭٧ة آ٣حن كأداةن ككقي٤حن ل٤عىٮؿ ىلع اجلٛٓ كا٣ٛةاؽة. 

 يف ٬مؾق اجلْؿٌيح/ إٌف ٬٪ةؾ زبلزح اٌّتة٬ةتو 

٩ْؿٌيح آحلٌح ا٥٤ٕ٣/ ث٧ٕىن أٌف ا٤ٕ٣ٮـ ا٣ُجيٌٕيح ٣حكخ هلة  -أ 
ظيثٌيح ال١نٙ ٨ٔ الٮاٝٓ، ث٢ امل٭٥ٌ ٚي٭ة أ٩ٌ٭ة آ٣حه ككقي٤حه ل٧٤عةقجةت 

ٕةدالت ادلٝيٞح ا٣يٌت تكٌ٭٢ ظيةة اإلنكةف. ٠ذت ا٣ٌٞكحف كاملذلك٥ٌ كامل
( ـ7498-7552)( Andreas Osiander)قية٩ؽر أاألملةيٌن أ٩ؽريةس 

اكردي٪ةؿ ثبلر٦ني منةكر كداٚٓ ال، ٮس٦ٌٞؽ٦حن ىلع ٠ذةب ٠ٮبؿ٩ي١
ةق. ث٪ةءن ىلع ٩ْؿٌيح آحٌلح ا٥٤ٕ٣ ٨ٔ ٬مؾا االٌّت  ٫ةثة يف ٔرص اغحل٤ابل

ٌيةت ا٧٤ٕ٣ٌيح ال د١ٕف الٮاٝٓ كال حتيك ٔ٪٫، كٌم  اجلؽيؽ، ٚإٌف ا٣ًٛؿ
ٌٝةدة ملجؽٔي٭ة، ك٣حكخ ٌم  دججسٜ ٨٦ اتلؼٌيبلت اخلبٌلٝح كاألذ٬ةف الٮ
٦ٌذؼؾةن ٨٦ الٮاٝٓ. ٬مؾا االٌّتةق حيةكؿ أف جي٢ٕ اجلْؿٌيةت ا٧٤ٕ٣يٌح 
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ري ٌيةتو حمذ٤٧ح الىؽؽ ٗك . يٕذٞؽ آ٩ؽريةس  ًٚؿ ٌُٕٝيحو كال يٞيجٌيحو
ـ( أٌف ٦٭٧ٌح ا٣ٕةل٥ اتلضؿيٌب ٣حكخ 7522-7498قية٩ؽر )أ

ٌف ٦٭٧ٌذ٫ ككّيٛذ٫ ٌم إدٮويٙ الٮاٝٓ، كاحلاكيح ٔ٪٫ ٧٠ة ٬ٮ، ث٢ 
ٌيةتو كحمذ٧بلتو تلبيني الٮاٝٓ. يؿم آ٩ؽريةس أ٫ٌ٩ ٣حف  اٝرتاح ًٚؿ

ٌيةت وعيعحن وةدٝحن  أك ٌّ٪ٌيحن حتذ٢٧ ٨٦ الرضكرٌم أف دلٮف ا٣ًٛؿ
ٌيح ا٧٤ٕ٣ٌيح أف دٛيؽ٩ة يف  الىؽؽ، ث٢ دلَف ل٤ٌٌٞيح ا٧٤ٕ٣ٌيح أك ا٣ًٛؿ

 املعةقجةت كاتلجٌجؤات.
ؾق اجلْؿٌيح؛ ألٌف ا٥٤ٕ٣ ال  ة ل٭م ٞن إذف ال دٕةرض ثني ا٥٤ٕ٣ كادلي٨ كٚ

 . ()خيرب ٨ٔ الٮاٝٓ ظىٌت يذٕةرض ٦ٓ ادلي٨ يف ال١نٙ ٨ٔ الٮاٝٓ

ة كظة٠ينة ٨ٔ ٩ْؿٌيح آحلٌح ادلي٨/ ث٧ -ب ٛن ٕىن أٌف ادلي٨ ٣حف اكم
ٌؽ آ٣حن ككقي٤حن  األميةء اخلةرصيٌح، ث٢ ادلي٨ كا٣ٌٞةية ادليجيٌح يٕي
ٓو كٚةاؽةو ٤٧ٔيٌحو يف ظيةة اإلنكةف ا٣ٛؿديٌح  ل٤عىٮؿ ىلع أكرث ٩ٛ

-7842) (William James)رًٌلـ كحل٥ صي٧ف ٣ٞؽ  كاالصذ٧ةٔيٌح.
إٌف »كيٞٮؿ/  (Pragmatism) ا٣ربا٧ٗةديٌح اجلْؿيح ( ىلع7971

ٔبل٦ح احلٞيٞح أك ٦ٕيةر٬ة ا٢٧ٕ٣ امل٪ذش ال احلل٥ ا٣ٌُٕٞك، ا٣ٌٞيٌح 

                                                        

 . ، صا٦ري ٔجةس، ٥٤ٔ ٔٞبل٩يخ ك دي٨ ]ا٥٤ٕ٣ كا٣ٕٞبل٩يٌح كادلي٨[ىلع ز٦ةین،  ()
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ٞحن ملُةبل٪ة،  ٌٞ يحن كحم ٭ة ٩ذةاش مًؿ ح ٌم ا٣يٌت يكتذجٓ تك٤ي٧ي ٌٞ احل
ٙه مؤٌداق حتٮي٢ اجلْؿ ٨ٔ األٌكحلٌةت  ٚةمل٪٭ش ا٧ٕ٣ٌُك اٌّتةقه أك مٮٝ

 .(1)«كاملجةدئ إٌك ا٣٘ةيةت كاجلذةاش
"، كال حييك  ث٪ةءن ىلع ٬مؾا االٌّتةق يٌٕؽ ادلي٨ "أقُٮرةن ٦ٛيؽةن ك٩ةٕٚحن

 ٨ٔ الٮاٝٓ اخلةريٌج.
املنلكح األقةقٌيح ا٣يٌت دل٨٧ يف ٬مؾا احل٢ٌ كا٣ٕبلج ٌم أ٫ٌ٩ 
، ك٬ٮ اجلْؿٌيح ا٣ربا٧ٗةديٌح  ري وةاتو يٕذ٧ؽ ىلع أقةسو ػةَئو ٗك

ٓ كا٣ٛةاؽة كاجلتيضح اجلٕٛيٌح. كب٪ةءن ىلع املؽرقح اجلٕٛيٌح يٌٕؽ اجلٛ
ا٤٧ٕ٣يٌح يف ظيةة اإلنكةف ٦ٕيةر الىؽؽ كال١ؾب يف ا٣ٌٞةية، ك٣حف 
املُةثٞح ل٤ٮاٝٓ. كتكذ٤ــ اجلْؿٌيح اجلٕٛيٌح اتلٮٌرط يف ا٣جكبيٌح 

 كإ٩لةر ا٣ُٕٞيٌةت كاملك٧ٌ٤ةت.

٬٪ةؾ ٩ْؿٌيحه أػؿل حل٢ٌ ٤ٌٕ٦ح اتلٕةرض ثني ا٥٤ٕ٣ كادلي٨،  -6
دليجٌيح ىلع اجلْؿٌيةت ا٧٤ٕ٣يٌح احلؽيسح، كٌم حمةك٣ح حت٧ي٢ اجلىٮص ا

كدٛكري اآليةت ا٣ٞؿآ٩ٌيح حبير دذٮاءـ كدذبلءـ ٦ٓ اجلْؿٌيةت ا٧٤ٕ٣ٌيح 
احلؽيسح. ك٬مؾا ٬ٮ اتلٛكري ثةلؿأم اٌلم ذ٦ٌذ٫ اجلىٮص ادليجٌيح. ك٨٦ 

                                                        

. –  يٮقٙ، دةريغ ا٤ٛ٣كٛح احلؽيسح، ص ،٠ؿـ ()
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اتلٛكري كاملٌٛسكف( ال٬ٌب يف ٠ذةث٫ ) ادل٠ذٮر٦٪ةرصم ٬مؾق ا١ٛ٣ؿة 
ة لٌّك حنٌي اٌل كبٕي احلؽاز ي٨ جي٤ٕٮف ا٣ٌٞةية ا٧٤ٕ٣ٌيح ٦ٕيةرنا ك٦ٞيةقن

، كال يٞذ٪ٕٮف إاٌل ث٤٘ح ا٥٤ٕ٣ كاتلضؿبح احلٌكٌيح. ٦ح ٝةؿ ا٣ٕبٌل  يشءو
 /ٌم ةق اتلٛكريؾا االٌّت ظٮؿ ٬م  ئٌ ا٣ُجةَجة

ٟه كٝؽ ننأ يف ٬م » ىةر مك٤  لٟ أفٌ كذم  ،يف اتلٛكري صؽيؽه  ؾق اأٔل
ٌٗ ٝٮ٦ن  ح ك٦ة  ا٤ٕ٣ٮـ ا٣ُجيٕيٌ ٤٭٥ يفة ٨٦ ٦٪ذعُك اإلقبلـ يف إزؿ دٮ

ح املجت٪يح ىلع ّتؿبح كاتلضؿبح، كاالصذ٧ةٔيٌ  املجت٪يح ىلع احلٌف  ،ينةث٭٭ة
ٞن  ةربٌ كني ٨٦ ٚبلقٛح أحٌ اإلظىةء، ٦ةلٮا إٌك ٦ؾ٬ت احلكٌ  ة، أك إٌك قةث

ت ا٢٧ٕ٣ ٤ٔي٭ة  دؿدٌ ٦ؾ٬ت أوة٣ح ا٢٧ٕ٣ )ال ٝي٧ح لئلدرااكت إاٌل 
املٕةرؼ  ٚؾ٠ؿكا/ أفٌ  اجلرب(.ح حبل٥ يٕي٪٫ احلةصح احليٮيٌ  ث٧ٞؽارو 

 ز٥ٌ  ... ٫ٝ ا٤ٕ٣ٮـم دىؽٌ ح ال ي٧ل٨ أف ختة٣ٙ ا٣ُؿيٜ اٌل ادليجيٌ 
 الؿكايةت، لٮصٮد اخل٤يٍ ٚي٭ة ال دى٤ط لبلٔذ٧ةد ٤ٔي٭ة، إاٌل  ذ٠ؿكا/ أفٌ 

ة ال١ذةب ٚبل جيٮز أف يبىن يف دٛكريق ىلع اآلراء ٦ة كاٜٚ ال١ذةب، كأ٦ٌ 
م قذؽالؿ ٨٦ َؿيٜ ا٢ٕٞ٣ اٌل كاملؾا٬ت الكةثٞح املجت٪يح ىلع اال

ث٧ة  كاتلضؿبح، ث٢ الٮاصت أف يكذ٢ٌٞ  أث٫٤ُ ا٥٤ٕ٣ ثةبل٪ةء ىلع احلٌف 
  .(1)«٪٫ ا٥٤ٕ٣ ٦ة ثحٌ إاٌل  ،يُٕي٫ ا٣ٞؿآف ٨٦ اتلٛكري

                                                        

 .، ص دٛكري ا٣ٞؿآف، ج ( ا٣ُجةَجةٌئ، حم٧ٌؽظكني، املياف يف )
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يف دٛكري ا٣ٞؿآف حيةكؿ أف يُجٌٜ  ال خيٍف أٌف امل٪٭ش ا٤ٕ٣يمٌ 
 ابلة٢َ. مؾا ٬ٮ اتلٛكري ثةلؿأك٬م  ،ح ىلع ا٣ٞؿآفةت ا٧٤ٕ٣يٌ اجلْؿيٌ 

٩ْؿٌيح "ا٥٤ٕ٣ ادليٌن" كٌم ٦ة اػرت٩ة٬ة لئلصةثح ىلع ٩ْؿٌيح  -7
اتلٕةرض ثني ا٥٤ٕ٣ كادلي٨؛ ك٣مل٨ ٝج٢ ذملٟ يججيغ أف ٤٩ذٛخ إٌك 

 اجلٞةط اتلةحلح/
ٮع  -أ ٬٪ةؾ ٧٩ةذج ٨٦ اتل٪ة٥ٗ كاتلبلؤـ ثني ا٥٤ٕ٣ كادلي٨ ٧٠ًٮ

٤٧ٌيح ٣ٞةح اجلجةد ةت، ظؿًلح الن٧ف، كظؿًلح اجلجةؿ كاألرض، ٔك
ري٬ة. ٤ٚحف ا٥٤ٕ٣ كاملؽارس ا٧٤ٕ٣يٌح اتلضؿيبٌيح  كزكصٌيح اجلجةدةت، ٗك
حن لدلي٨ كا٣ٌٞةية ادليجٌيح، ث٢ إٌف ٬٪ةؾ آراءن  ثؿ٦ٌذ٭ة خمة٣ٛحن ك٦ٕةًر
ك٩ْؿٌيةتو يف االٌّتة٬ةت كاملؽارس اتلضؿيبٌيح احلٌكٌيح دت٪ة٥ٗ ٦ٓ 

أف دؿًٌلـ  اتلٕةحل٥ كاملٕةرؼ ادليجٌيح، كإف اكف ثٕي اجل٭ةت درٌص ىلع
ا ٫ٕ٦. ٪ةدن  ىلع دٕةرض ا٥٤ٕ٣ كادلي٨ إٝىةءن لدلي٨ ٔك

أٌف ٠سرينا ٨٦ مٮارد اتلٕةرض ثني ا٥٤ٕ٣ كادلي٨ دٌٕؽ ٨٦  -ب
ا يف ٌٝيٌحو كيؿٚي  اتلٕةرض ا٣ْة٬ؿٌم ابلؽكٌم، ٚة٥٤ٕ٣ ال يٌؽيع ظرصن
٦ة قٮاق، ىلع قبي٢ املسةؿ أٌف ا٥٤ٕ٣ أزجخ كصٮد ق٧ةءو كاظؽةو، كل٥ 
يؿٚي الك٧ةكات الكٌخ املؾ٠ٮرة يف ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥، ث٢ ق١خ كل٥ 

لٟ ثة٣جكجح إٌك ٩ْؿٌيح دلةم٢ األ٩ٮاع دلاركي٨، ي٪١ؿ ذملٟ، كًلؾم 



 ا٥٤ٕ٣ كادلي٨  ............................................................. 009

 

ٚإ٩ٌ٭ة ال د٪١ؿ ػ٤ٞح اإلنكةف االثذؽااٌيح ٨٦ ا٣رتاب، ث٢ دؿًٌلـ ىلع 
اتلاكم٢ اتلؽرييٌج لئلنكةف. إذف يف ٠سريو ٨٦ ا٣ٌٞةية كاملٕةرؼ يٌؽيع 
ا٥٤ٕ٣ محبنة كال ي٪١ؿ ٦ة كراءق، ث٢ يى٧خ كيٮٍل٫ إٌك ابلعٮث 

 ٓ ٦ة يٌؽٔي٫ ادلي٨.كاتلضةرب، ك٬مؾا يذبلءـ ٦

ا ٨٦ اإلجنةزات كاال٠تنةٚةت ا٧٤ٕ٣ٌيح ٦ة زا٣خ كال  -ص أٌف مُؿن
ٌيح، كل٥ يى٢ إٌك مؿظ٤ح اإلزجةت ا٣ٌُٞع، ث٢ يف  دـاؿ يف ظة٣ح ا٣ًٛؿ

ٌيحه ٦٪ةٚكحه هلة، ٠٪ْؿٌيح "د  ٌُٮرثٕي األظيةف ال دٮصؽ ٬٪ةؾ ًٚؿ
ٌيةت ا٣ٌْ٪ٌيح اخل DNAاأل٩ٮاع" كًلنٙ  املعذ٤٧ح ال بلية. ك٬مؾق ا٣ًٛؿ

 دٕةرض ا٣ٌٞةية ادليجٌيح املك٧ٌ٤ح.

ري ٝةث٤حو  إذف ٣حكخ ا٤ٕ٣ٮـ اتلضؿيبيٌح ك٦ُٕيةد٭ة يٞيجيٌحن ٗك
لئلثُةؿ كاجلٞي؛ ألٌف امل٪٭ش اتلضؿيٌب يٕضـ ٨ٔ ا٠تنةؼ ا٤ٕ٣ٌح 
امل٪عرصة كاجل٭ةاٌيح ثني األميةء كا٣ْٮا٬ؿ، ٫ٌ٤ٕ٤ٚ دٮصؽ ٢٤ٔه 

كدلتنٙ يف املكذٞج٢. ٨٦  كأقجةبه ػةٚيحه ىلع ا٣ٕةل٥ اتلضؿيبٌ 
ص٭حو أػؿل يبلظِ أٌف امل٪٭ش اتلضؿيٌب ثؽحل٢ ٝىٮرق كحمؽكديٌذ٫ ال 
ري املةٌديٌح يف  يكذُيٓ أف يٕرث ىلع ا٢٤ٕ٣ كاألقجةب ٗري املعكٮقح ٗك
ٌٜ ل٤ذضؿبح احلٌكٌيح أف د٪َف  ٜ األميةء كا٣ْٮا٬ؿ ا٣ُجيٕيٌح، كال حي ٌٞ حت

ؿة ثإَةر احلٌف كاملةٌدة؛ كدؿٚي ٦ة ال دثجذ٫ ثةألدكات اتلضؿبيٌ  ٌَ ح املذأ
ألٌف احلىٮؿ ىلع ٦ة كراء احلٌف كاملةٌدة حيذةج إٌك أدكاتو ك٦٪ة٬ش 
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دذبلءـ ٦ٓ ٦ة كراء ا٣ُجيٕح اك٢ٕٞ٣ كالٮيح كالن٭ٮد ابلةٌَن؛ لا 
يٌةت كا٣ٞٮا٩ني اتلضؿيبيٌح دجذٞي كديج٢ُ  ٩ؿل أٌف ٠سرينا ٨٦ ا٣ًٛؿ

يٌةتو  ، ٚة٣ٌٞةية اتلضؿيبيٌح ثٕؽ ٚرتةو بكجت ا٠تنةٚةتو كًٚؿ ظؽيسحو
يٌحو صؽيؽةو، ٤ٚحكخ ٬٪ةؾ ٩ْؿٌيةته  دجذْؿ إثُةهلة كنكؼ٭ة ثُؿٌك ًٚؿ
ٌٜ ٤ٔي٭ة ا٣٘جةر يف ا٤ٕ٣ٮـ اتلضؿيبيٌح،  كٝٮأؽ ُٕٝيٌحه يٞيجيٌحه ال ين
ة ثني  ًن ٤ٚحف اتلٕةرض ثني ا٤ٕ٣ٮـ اتلضؿيبيٌح كاملٕةرؼ ادليجيٌح دٕةر

ة  .()أمؿي٨ ٌُٕٝيني حمكٮ٦ني داا٧ن
٦ٓ أٌف ا٤ٕ٣ٮـ اتلضؿيبيٌح دٌُٮرت كدٌٞؽ٦خ إٌك درصةتو اعحلحو يف  -د

ا٣ٕرص الؿا٨٬، ك٣م١٪ٌ٭ة دٕةين ٨٦ ثٕي اخل٢٤ كاجلٮاٝه املٕؿٚيٌح يف 
اٚرتاًةد٭ة املكجٞح ك٦جةدا٭ة املٕؿٚيٌح كالٮصٮديٌح. ىلع قبي٢ املسةؿ ٩ْؿٌيح 

ى٥ ىلع حنٮ الىؽٚح يف ا٣ ٛييةء ا٣يٌت "اال٩ٛضةر ا٣ْٕي٥" أك دلٌٮف ا٣ٕةل
ذاع ويذ٭ة يف األكقةط ا٧٤ٕ٣يٌح ٦جت٪يحه ىلع ٚؿضو ػةَئو ٬ٮ "الىؽٚح". 
ظىٌت يف ٚييةء ال١ٮا٩ذ٥ احلؽيسح ٬٪ةؾ ٩ْؿيٌةته ٠ؼؿكج إل١رتكفو ٨٦ 
ٌٜٞ امل٤ٕٮؿ ثبل  . ثح٪٧ة الىؽٚح ٌم ث٧ٕىن حت ٦ؽارق وؽٚحن كبنّكو ٔٛٮمي

حه ٔ٪ؽ ا٢ٕٞ٣ الك٤ي٥. ٚض٧يٓ اجل ، كٌم مؿًٚٮ ْؿيٌةت املٕذ٧ؽة ىلع ٤ٌٔحو
ةد٭ة.  ٬مؾا االٚرتاض اخلةَئ ثة٤َحه ثتجٓ ثُبلف ٦جةدا٭ة ك٦ٛؿًك

                                                        

ـد( ) .، ص ی ٥٤ٔ ك دي٨ ]ٔبلٝح ا٥٤ٕ٣ كادلي٨[حم٧ؽدُف، راث٫ُ، یمىجةح ي
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٠ؾملٟ األقف املٕؿٚيٌح كالٮصٮديٌح ا٣يٌت دٕذ٧ؽ ٤ٔي٭ة اجلْؿٌيةت يف 
٥٤ اجلٛف كا٣ٞة٩ٮف  ٥٤ االصذ٧ةع ٔك ا٤ٕ٣ٮـ اإلنكة٩يٌح اكالٝذىةد ٔك

املٕةيري ا٤ٕٞ٣يٌح.  كالكيةقح ٌم أقفه ك٦جةدئ ٦ةٌديٌحه حمٌحه ال دذبلءـ ٦ٓ
ا ٨٦ اجلْؿيٌةت املٕؿكٚح يف ٥٤ٔ اجلٛف ثيجيخ  ىلع قبي٢ املسةؿ أٌف مُؿن
حن ٨٦ ا٢ٕٛ٣  ىلع أقةس أٌف اجلٛف اإلنكة٩يٌح ٣حكخ إاٌل دل٧ٔٮ
كاال٩ٕٛةالت ا٣ٕىجيٌح يف ٦ٌغ اإلنكةف كد٦ة٫ٗ، ك٬مؾق رؤيحه ٦ةٌديٌحه حبذحه 

 .()الؿكح اإلهلميٌح يف اإلنكةفإٌك ظٞيٞح اإلنكةف، كد٪َف ابليٕؽ املضؿٌد ك
ٮع دٕةرض ا٥٤ٕ٣ كادلي٨ يذ٧ٌس٢ يف  -٬ أٌف احل٢ٌ الؿاحٌس يف مًٮ

 ٩ْؿٌيح "ا٥٤ٕ٣ ادليٌن" ا٣يٌت ٩بيٌ٪٭ة يف ٦ة يأيت.
 

Theistic Science

ٝج٢ ٌك يشءو يججيغ أف ٩ٌٕؿؼ ٦ٛ٭ٮـ "ا٥٤ٕ٣ ادليٌن"، ز٥ٌ ٩جعر ٨ٔ 
٫ أك ٔؽـ إماك٫٩. ٣حف املٞىٮد ٨٦ "ا٥٤ٕ٣ ادليٌن" ٬ٮ  إماك٫٩ ككٝٔٮ
ٙ ٣ٛ٭٥ اجلىٮص ادليجيٌح اكلرصؼ كاجلعٮ كال٤٘ح  َّّ ا٤ٕ٣ٮـ اآلحلٌح ا٣يٌت ديٮ

ٮاًيٓ كابلبلٗح ك٦ة مةث٫ ذملٟ، كًلؾملٟ ٣حف املؿاد ٦٪٫ ٦ة ي٭ذ٥ٌ ثةمل
ري٬ة. ك٣حف  كاملعةكر ادليجيٌح اك٫ٞٛ٣ كاتلٛكري كاحلؽير كالالكـ ٗك

                                                        

 .ك ، ص املىؽر الكةثٜ ()
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املؿاد ٨٦ ا٥٤ٕ٣ ادليٌن ٦ة يجعر ٨ٔ ّة٬ؿة ادلي٨ ٠ؽراقح ادلي٨ ٨٦ 
٦٪ْةر ٥٤ٔ االصذ٧ةع أك ٥٤ٔ اجلٛف أك ٥٤ٔ اإلنكةف ك٦ة مةث٫ ذملٟ، ث٢ 

ا٤ٕ٣ٮـ املؿاد ٦٪٫ أ٫ٌ٩ ٢٬ ي٧ل٨ دأقحف ا٤ٕ٣ٮـ ا٣ُجيٕيٌح ادليجيٌح أك 
اإلنكة٩يٌح ادليجيٌح كدأوي٤٭ة؟ ك٢٬ ي٧ل٨ دٞكي٥ ا٤ٕ٣ٮـ ا٣ُجيٕيٌح إٌك 
؟ ك٢٬ ٔ٪ؽ٩ة ٥٤ٔ االصذ٧ةع ادليٌن أك ٥٤ٔ اجلٛف  ري ديجيٌحو ديجيٌحو ٗك

 ادليٌن أك ٥٤ٔ االٝذىةد ادليٌن أك ٥٤ٔ ا٣ٛييةء ادليٌن أك ال؟

ٮع يف ا٣ٕةل٥ ؾا املًٮ اإلقبليٌم،  ثة٣جكجح إٌك الكةثٞح اتلةرخييٌح ل٭م
ٚأٌكؿ ٨٦ رًٌلـ ىلع دأقحف اجلة٦ٕةت اإلقبل٦يٌح كأق٧٤ح ا٤ٕ٣ٮـ أك 

، إذ ا٩ذٞؽ 7931دأوي٢ ا٥٤ٕ٣ ادليٌن ٬ٮ أثٮ األىلع املٮدكدٌم ق٪ح 
ة ا٩ذٞؽ  ٌن األ٧ْ٩ح اتل٤ٕي٧يٌح ا٣ٞؽي٧ح ابلٕيؽة ٨ٔ اتلٌُٮرات احلؽيسح، كأي

إلقبل٦يٌح كا٣ُةثٓ اجلْةـ اتل٤ٕييٌم ا٧٤ٕ٣ةيٌن، كأٌكؽ ىلع االٌّتة٬ةت ا
ادل٠ذٮر ٩ٞيت   ٨٦ ثٕؽقادليٌن يف ا٤ٕ٣ٮـ ا٣ُجيٕيٌح كاتلضؿيبيٌح. ز٥ٌ أىت

راحف املؤٌقكح ادلكحلح ل٤عٌةرة كا١ٛ٣ؿ اإلقبليٌم يف  -ا٣ُٕةس 
 ، كا٬ذ٥ٌ ثة٥٤ٕ٣ ادليٌن كرًٌلـ ٤ٔي٫ كدةث٫ٕ. 7941يف أكاػؿ اعـ  -٦ة٣يية 

ذةذ صة٦ٕح د٧ج٢ يف أق -صةء ادل٠ذٮر إق٧ةٔي٢ ا٣ٛةركيٌق  ز٥ٌ 
ا دكحلًّة ألق٧٤ح  -ٚيبلد٣ٛية  ٞؽ مؤد٧ؿن إذ أرٌص ىلع أق٧٤ح ا٤ٕ٣ٮـ، ٔك

. ز٥ٌ دةثٓ ا٧٤ٕ٣ةء كامل١ٌٛؿكف 7984ا٣ٛؿكع ا٧٤ٕ٣يٌح يف ٦ة٣يية اعـ 
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ٮع يف مرص كإيؿاف كقةاؿ ابلدلاف اإلقبل٦ٌيح، كا٬ذ٧ٮا ث٫.  ٬مؾا املًٮ
ٓه ٨٦ ابلةظسني كاملذؼٌى  ٮع كٝؽ د٪ةكهل ثةبلعر دم ىني يف مًٮ

ٔيٞؽ مؤد٧ؿه  ة، حبير  ٌن ا٥٤ٕ٣ ادليٌن يف ا٣ٕةل٥ ا٣٘ؿيٌب، كيف املكيعٌيح أي
ٮع 7988يف ٠٪ؽا ق٪ح   .()ظٮؿ ٬مؾا املًٮ

 

٬٪ةؾ اٌّتة٬ةف راحكٌيةف خبىٮص ٩ْؿٌيح "ا٥٤ٕ٣ ادليٌن"، ٚ٭٪ةؾ 
ة، كيٞٮؿ إٌف ا٥٤ٕ٣ اٌّتةقه يؿٚي إماكف ا٥٤ٕ٣ ادليٌن ك٤ُ٦ٮبحٌذ٫  ٞن ٤ُ٦

ادليٌن ثةملٕىن املٞىٮد ٣حف مم١٪نة يف الٮاٝٓ، كال ٚةاؽة كال صؽكل 
٫ٞ ٌٞ . (2)ٚي٫. يف املٞةث٢ ٬٪ةؾ اٌّتةقه يؿًٌلـ ىلع إماكف ا٥٤ٕ٣ ادليٌن كحت

ٌٟ يف أٌف اجلْؿٌيةت األربٓ يف ثيةف نكجح ا٥٤ٕ٣ كادلي٨ د٤ٕت  كال م
 ا٥٤ٕ٣ ادليٌن" كرٌٚ٭ة. دكرنا أقةقيًّة يف اػذيةر ٩ْؿٌيح "

أ٦ٌة االٌّتةق اٌلم يؿٚي ا٥٤ٕ٣ ادليٌن، ٚ٭ٮ االٌّتةق اٌلم يتجىٌن 
٩ْؿٌيح "اتلٕةرض أك اتل٧ةيـ ثني ا٥٤ٕ٣ كادلي٨"، كاالٌّتةق اٌلم يٕرتؼ 

                                                        

.، ص م، ٨٦ ا٥٤ٕ٣ ا٧٤ٕ٣ةيٌن إٌك ا٥٤ٕ٣ ادلينٌ ، ٦٭ؽننلك( )
ٓه ٨٦ أثؿز امل١ٌٛؿي٨، "ا٥٤ٕ٣ يف إَةر ادلي٨، آراء كمبلظْةت) ظٮؿ دىيٍج٪ىح  ( ا٩ْؿ/ دم

 .ك ا٤ٕ٣ٮـ" ص 
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ثإماكف ا٥٤ٕ٣ ادليٌن كرضكرد٫ ٬ٮ االٌّتةق اٌلم دبىٌن ٩ْؿٌيح "اتلٕةًؽ 
 كاتلاكم٢ ثني ا٥٤ٕ٣ كادلي٨".

يكذؽٌؿ اتلٌيةر اجلةيف ل٥٤ٕ٤ ادليٌن ثأد٣ٌحو أ٧ٌ٬٭ة/ أٌف ا٥٤ٕ٣ ا٣ُجيٌع ك
ىحه كٌم  ه ك٦٪٭شه حمٌؽده كاغيحه منؼَّ ٮعه ٦ٕنيَّ كاتلضؿيٌب هل مًٮ
ال١نٙ ٨ٔ أقجةب ا٣ْٮا٬ؿ ا٣ُجيٌٕيح كا٣ٕبلٝةت املٮصٮدة ثح٪٭ة، 

ة، ك٬مؾق األمٮر ػةرصحه ٨ٔ اػذيةر٩ة، كال يذحٌس جلة د٘يري٬ة كدجؽي٤٭
ٚ٭٪ةؾ ٩ٮعه كاظؽه ٨٦ ا٥٤ٕ٣ ك٬ٮ ا٥٤ٕ٣ اتلضؿيٌب اٌلم ظى٢ ٤ٔي٫ 
ة  ا٣برش ٨ٔ َؿيٜ امل٪٭ش احلٌسٌ اتلضؿيٌب. إذف ا٣ٕةل٥ً يكذؼؽـ ٦٪٭ضن
٦ٕيَّ٪نة ل١نٙ ٬مؾق ا٣ٞٮا٩ني ا٣ُجيٌٕيح اثلةثذح كدٮويٛ٭ة، كال دكر 
لدلي٨ كاملٕةرؼ ا٧٤ٕ٣ٌيح يف ٠نٛ٭ة، ٤ٚحف ٬٪ةؾ ٥٤ٔ االٝذىةد 

ري ادليٌن، اإلقبل ري اإلقبليٌم، كال ٥٤ٔ االصذ٧ةع ادليٌن ٗك يٌم ٗك
 كًلؾا احلةؿ يف ثةٌف ا٤ٕ٣ٮـ ا٣ُجيٌٕيح كاإلنكة٩ٌيح.

أ٦ٌة امل٪ةرصكف جلْؿٌيح ا٥٤ٕ٣ ادليٌن ٚيٕذٞؽكف ثأٌف ا٤ٕ٣ٮـ 
 ا٣ُجيٕيٌح كاإلنكة٩يٌح دٕذ٧ؽ ىلع أقفو ك٦جةدئ كًقيى٥و ديجيٌحو ك٦ذةٚييٌٞيحو 
ٌيةت ا٧٤ٕ٣ٌيح. ث٧ٕىن أٌف الؿؤيح ال١ٮ٩يٌح  دؤزٌؿ ىلع اجلْؿٌيةت كا٣ًٛؿ
ٖه  كاالٚرتاًةت املكجٞح املذةٚييٌٞيح كاملٕذٞؽات ادليجٌيح هلة دأزريه ثة٣
كدكره ٦٭٥ٌّ يف إثؽاع اجلْؿٌيةت ا٧٤ٕ٣ٌيح كاػذيةر٬ة كدٞيي٧٭ة، كظىٌت يف 

 دٮّيٛ٭ة كاقذؼؽا٦٭ة.
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بيٌح ختذ٤ٙ ثةػذبلؼ الؿؤيح ال١ٮ٩ٌيح إٌف اجلذةاش كاملُٕيةت اتلضؿي
ؽ  كاملٮٝٙ اٌلم يٌذؼؾق ا٣ٕةل٥ً يف دٛكري ال١ٮف ٨٦ رٚي ابلٕي
ؽ  ى٥ كلئلنكةف، كظرصق يف املةٌدة أك ٝجٮؿ ابلٕي املذةٚييٌِف كاتلٮظيؽٌم ل٤ٕةل
ذٞةد ث٧ة كراء املةٌدة. ػةٌوحن ٨٦ ٩ةظيح  املذةٚييٌِف كاتلٮظيؽٌم كاأل

كبٮلٮصية، ٚإذا ٌٔؿؼ ا٣ٕةل٥ً اتلضؿيٌب ظٞيٞح ٦ٕؿٚح اإلنكةف كاأل٩رث
ؾا اتلٕؿيٙ يؤزٌؿ ىلع ٩ْؿٌيةد٫ ا٧٤ٕ٣ٌيح  ة ٚ٭م ٌن ة ٦ةديًّة حم ٛن اإلنكةف دٕؿي
ة ٚةراغن ٨٦ الؿؤيح  يٌةت ا٣يٌت يٕذ٧ؽ ٤ٔي٭ة كال ييس٧ؿ إاٌل ٧٤ٔن كا٣ًٛؿ
ح املةٌديٌح إٌك ا٥٤ٕ٣ تكذ٤ــ الؿؤيح  اإلهلميٌح إٌك ا٣ُجيٕح، ك٬مؾق ا٣زٔن

ا٧ٗةديٌح اجلٕٛيٌح ا٣يٌت حتةكؿ أف تكٌؼؿ ا٣ُجيٕح ألص٢ مىةحل٭ة ا٣رب
احليٮا٩يٌح، كبةتلجٓ دؽٌمؿ ابلحبح كا٣ُجيٕح. ك٣مل٨ إذا ٌٔؿؼ اإلنكةف 
ؽي٨  ة ين٢٧ األثٕةد اجلك٧ٌيح كالؿكظٌيح هل، كيبلظِ ٧٠ةؿ ابلٕي ٛن دٕؿي

ة ديجيًّ  ٓ يف اػذيةر اجلْؿٌيةت ا٧٤ٕ٣يٌح كييجذش ٧٤ٔن ة ٚيؼذ٤ٙ الًٮ ٕن ة هل ٦
، كتكذ٤ــ ٬مؾق الؿؤيح اظرتاـ اإلنكةف ثٮو٫ٛ رؤيحه دٮظيؽيٌحه إهلم  ٌيحه

يف األرض، كدْٕي٥ ا٣ُجيٕح ثٮوٛ٭ة و٪ٓ اهلل  -دٕةٌك  -ػ٤يٛح اهلل 
 ك٦ْ٭ؿ ّت٤ٌيةد٫ دٕةٌك.

ى  ٥ ا٣ُجيٕح ثٮو٫ٛ و٪ٓ ٚإذا ٩ْؿ ابلةظر كا٣ٕةل٥ اتلضؿيٌب إٌك اعل
يف ًٮء  لٟذم  كدرسينة ٨ٔ املٮًصؽ، ك٣حف محبنة أزحلًّة مكذ٘٪، اهلل دٕةٌك

ٙ ا٤ٕ٣ٮـ ا٣ُجيٌٕيح يف  ٌّ الؿؤيح ال١ٮ٩ٌيح اإلهلمٌيح، ٚكيعةكؿ أف يٮ
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ػؽ٦ح ا٣برشٌيح ك٩ٕٛ٭٥ كدٌُٮر٥٬ ٨٦ اجلٮايح املةٌديٌح كاملٕ٪ٮٌيح، 
ك٣مل٨ إذا ٩ْؿ إٌك ا٤ٕ٣ٮـ ا٣ُجيٌٕيح كًلأ٩ٌ٭ة آ٣حه ل٤ٮوٮؿ إٌك 

ٌيةت كالؿٚة٬ٌيةت، كأ٧ٗي ا٧ُ٣ٮظةت احليٮا٩ٌيح كاملذٌلات كاإلثةظ
ا ٨٦ ٦ْة٬ؿ اهلل ا٣يٌت  أٌف ال١ٮفثرصق ٨ٔ  آيحن ٨٦ آيةت اهلل، ك٦ْ٭ؿن

٧ْذ٫؛ ٚحكىع يف دؽ٦ري ا٣ُجيٕح  ّتٌَك اهلل ٚي٭ة حب٧١ذ٫ كٝؽرد٫ ٔك
 كابلحبح كاقذؼؽا٦٭ة يف إثةدة احلؿث كا٣جك٢ كإٚكةدق.

اجلْؿٌيةت ثة٣جكجح إٌك دكر الؿؤيح ال١ٮ٩ٌيح كدأزري٬ة يف اػذيةر 
ا٧٤ٕ٣ٌيح ٩رضب ٦سةالن ك٬ٮ/ أٌف الؿؤيح ال١ٮ٩ٌيح اإلحلةديٌح ص٤ٕخ ثٕيى 

(، ٧٤ٔBig Bangةء ا٣ٛييةء يؿٚي ٩ْؿٌيح "اال٩ٛضةر ا٣ْٕي٥" )
كيجعر ٨ٔ ٩ْؿٌيحو ثؽي٤حو هلة، ك٬مؾا بكجت أٌف ا٣تك٤ي٥ جلْؿٌيح 
ى٥ ظةدزنة ز٦ة٩يًّة مكجٮٝنة  اال٩ٛضةر ا٣ْٕي٥ يكذ٤ــ أف يلٮف ا٣ٕةل

ثة٣ٕؽـ، كٌَل ظةدثو ز٦ةيني حيذةج إٌك ٤ٌٔحو مٮًصؽةو كٌم اهلل. ٚةٔذرب 
ثٕي ٧٤ٔةء ا٣ٛييةء أٌف ٩ْؿٌيح "اال٩ٛضةر ا٣ْٕي٥" ٨٦ النٮا٬ؽ 

. ك٣مل٨ٌ اخلجري ثةألحبةث ا٤ٕٞ٣ٌيح (1)ا٧٤ٕ٣ٌيح ا٣ْٕي٧ح ىلع كصٮد اهلل
٢ ، ثيٕؿؼ أٌف ٦ٕيةر ظةصح امل٤ٕٮؿ إٌك ا٤ٕ٣ٌح ٣حف احلؽكث الـ٦ةينٌ 

اإلماكف الايٌت كا٣ٛٞؿ الٮصٮدٌم ٬ٮ مبلؾ ظةصح امل٤ٕٮؿ إٌك ا٤ٕ٣ٌح، 

                                                        

 .، ص ٨٦ ا٥٤ٕ٣ ا٧٤ٕ٣ةيٌن إٌك ا٥٤ٕ٣ ادلينٌ  م،، ٦٭ؽنن( ا٩ْؿ/ لك)
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ة. ٌن ى٥ تكذ٧ٌؿ احلةصح إٌك ا٤ٕ٣ٌح أي  ٧ٚٓ ٚؿض ًٝؽـ ا٣ٕةل
لٟ دؤزٌؿ االٚرتاًةت املذةٚييٌٞيح املكجٞح كاخل٤ٛيٌةت  ٠ؾم
ا٤ٛ٣كٌٛيح يف دٞيي٥ اجلْؿٌيةت ا٧٤ٕ٣يٌح ك٩ٞؽ٬ة، َٕٚك قبي٢ املسةؿ 

ةت يجذٞؽ أيجنذةي٨ ٚي يةء ال١ٮا٩ذ٥ بكجت كصٮد ثٕي املٛؿًك
كاخل٤ٛيٌةت ا٤ٛ٣كٛيٌح املذةٚييٞيٌح ٠ج٪ةء ثٕي ٩ْؿٌيةت ٠ٮا٩ذ٥ ىلع 
أقةسو ػةَئو ك٬ٮ "االدٌٛةؽ كالىؽٚح" أك "ال٬٪يٌح"، ز٥ٌ يٞرتح 
أيجنذةي٨ ٦ٕةيري كمٮازي٨ الػذيةر اجلْؿٌيح ا٧٤ٕ٣يٌح الىعيعح، 

 ةؿ، كالٮظؽة كالن٧ٮحٌلح.ثة٣بكةَح كاجل٧ د٤ٟ املٕةيري دذ٧ٌي ك

ى٥ كال١ٮف اغيحن ك٬ؽٚنة يكري حنٮق  ٨٦ ص٭حو أػؿل ا٣ٞٮؿ إٌف ل٤ٕةل
 ٌٟ يؤزٌؿ ىلع اجلْؿٌيةت ا٧٤ٕ٣يٌح ا٣يٌت يتج٪ٌة٬ة ا٣ٕةل٥ً أمٌؽ اتلأزري. كال م
يف أٌف ٦٭٧ٌح ا٥٤ٕ٣ ككّيٛذ٫ ٠نٙ ا٣ٞٮا٩ني الكةاؽة ىلع ا٣ُجيٕح، 

، كأ٦ٌة الكؤاؿ ٢٬ ل٤ُجيٕح كًليٛيٌح ا٣ٕبلٝح ثني ّٮا٬ؿ٬ة كأصـاا٭ة
؟ ٚاكف صٮاب ا٥٤ٕ٣ الك١ٮت؛ ال رٚي كال دأييؽ.  اغيحه ك٬ؽؼه
ك٣مل٨ ٦ٓ ا٩تنةر ا٧٤ٕ٣ة٩ٌيح ك١ٚؿة أٌف ل٥٤ٕ٤ اتلضؿيٌب ٬ي٧٪حن 
كقيُؿةن ٤ُ٦ٞحن ىلع دميٓ ٦٪ةيح ظيةة اإلنكةف، دٚٓ ثجٕي ٧٤ٔةء 

٤ُجيٕح ا٣ُجيٕح امل٤عؽي٨ إٌك أف يؿٌٚٮا ا٣٘ةيح كالؿؤيح ا٣٘ةاٌيح ل
ى٥ يؤٌدم إٌك إزجةت  ى٥؛ أل٩ٌ٭٥ مٕؿكا ثأٌف الكؤاؿ ٨ٔ اغيح ا٣ٕةل كا٣ٕةل

ى٥.  -دٕةٌك  -كصٮد اهلل   كدكرق يف دؽثري ا٣ٕةل
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يٕذٞؽ أثٮ األىلع املٮدكدٌم أٌف ٬٪ةؾ صة٩بني يف ٌك ا٤ٕ٣ٮـ 
ا٣ُجيٕيٌح/ اجلة٩ت األٌكؿ يذأ٣ٌٙ ٨٦ ٠نٙ الٮاٝٓ ا٣ُجيٌع كا٠تنةؼ 

ثلةين يتنٌّك ٨٦ رؤيح اإلنكةف ك٩ْؿق اخلةٌص يف ظٞةا٫ٞ. كاجلة٩ت ا
د٪ْي٥ ٬مؾق احلٞةاٜ كدؿدحج٭ة كدؽكي٪٭ة يف ٝة٣ىت اجلْؿٌيةت كاملٛة٬ي٥. 
ٚيججيغ اتل١ٛيٟ كاتل٧يي ثني ٬مؾي٨ اجلة٩بني/ اجلة٩ت األٌكؿ ك٬ٮ ٦ة 
يذ٤ٌٕٜ ثلنٙ احلٞةاٜ كالٮإٌٝيةت ا٣ٕيجيٌح، ٚيه مةم٤حه اع٦ٌحه ال 

ٓو د٪ىجٖ ثىج٘ح األي ؽيٮلٮصٌيةت كاالٚرتاًةت املكجٞح، كال د٪ُجٓ ثُةث
، ث٢ ٬مؾق ا٣ٞٮا٩ني امل١تنٛح مةإحه كمةم٤حه  ١ٚؿمي كاصذ٧ةيعي ػةصي
ل٤ض٧يٓ. ك٣مل٨ يف اجلة٩ت اثلةين جنؽ لبلٚرتاًةت املكجٞح كالؿؤل 
ال١ٮ٩يٌح دكرنا يف د٪ْي٧٭ة كدؿدحج٭ة، ٚةٌلم يجذيم إٌك ا١ٛ٣ؿ النيٮيٌع 

ة حيةكؿ أف يبنٌي اجلْؿٌيةت  كيٌٛس ال١ٮفى  ٌن كاإلنكةفى دٛكرينا ٦ةٌديًّة حم
ة لؿؤيذ٫ ال١ٮ٩يٌح كاأليؽيٮلٮصية اٌلم يٕذ٧ؽ  ٞن ٛ٭ة كٚ ٌّ ا٧٤ٕ٣يٌح كيٮ

ٌٕيح  -٤ٔي٭ة. كًلؾا املؽارس ا٤ٛ٣كٛيٌح املٕةرصة  اك٤ٛ٣كٛح الًٮ
كاتلضؿيبيٌح ا٣يٌت حترص الٮاٝٓ يف املةٌدة كاملةٌديٌةت، كد٪١ؿ كصٮد اهلل 

حتةكؿ أف دٌٛس الٮاٝٓ ا٣ُجيٌع كاتلضؿيٌب  -كالؿكح اإلهلميٌح يف اإلنكةف 
ة لؿؤيذ٭ة ال١ٮ٩يٌح كأيؽيٮلٮصيٌذ٭ة اخلةٌوح. ٚةملؿاد ٨٦ أق٧٤ح ا٤ٕ٣ٮـ  ٞن كٚ

َةر الؿؤيح ال١ٮ٩يٌح اتلٮظيؽيٌح كاملٕذٞؽات ًٕ٭ة يف ٨٧ً إكا٣ُجيٕيٌح ك
ٛن  أف ٩ٌٞؽـادليجيٌح   ٨ٔ ال١ٮف كاإلنكةف. ةدٮظيؽيًّ  ةيًّ إهلم  ةهلة دٕؿي
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إذف ٣حف ٦ٕىن "ا٥٤ٕ٣ ادليٌن" ٬ٮ دُٕي٢ املؼذربات كرٚي 
ذ٪ةء ثةال٠تنةٚةت يف  اجلْؿٌيةت ا٣ٛييةاٌيح كال١ي٧يةاٌيح أك ٔؽـ األ

ة ٦ٕ٪ ٌن ةق أف نكذؼؿج ا٣ٞٮأؽ ال١ي٧يةايٌح ٥٤ٔ األظيةء، ك٣حف أي
كا٣ٛييةاٌيح ك٦ة يذ٤ٌٕٜ ث٥٤ٕ األظيةء ٨٦ ا٣ٞؿآف كالكٌ٪ح، ث٢ ٦ٕ٪ةق أف 

يهي كيف ٨٧ً رؤيحو ٩جعر ٨ٔ ا٣ٌٞةية ا٧٤ٕ٣ٌيح يف إَةرو دٮظيؽمي إ٣م 
ٜه يف  ؛ ألٌف الؿؤيح ادليجٌيح الؿكظة٩ٌيح هلة دكره كدأزريه ٧ٔي ٠ٮ٩ٌيحو دٮظيؽيٌحو

، كّت٢ٕ ا٥٤ٕ٣ يف دٮّيٙ ا٥٤ٕ٣ ك اقذؼؽا٫٦ يف اٌّتةقو وعيطو ك٤ُ٦ٮبو
ـو مٮٌظؽو ٦جكض٥و مى٪ٮعو هلل دٕةٌك، كهل اغيحه ٦ذٕةحلحه ٦ٌٞؽقحه  ٩ُةؽ ٩ْة

 كالٮوٮؿ إٌك الكٕةدة احلٞيٌٞيح. -دٕةٌك  -كٌم اتلٌٞؿب إٌك اهلل 

اجلؽيؿ ثةل٠ؿ ٬ٮ/ أٌف املنلكح الؿاحكح يف اجلة٦ٕةت كاألكقةط 
/ا٧٤ٕ٣ٌيح يف اع  ملى٪ة اإلقبليٌم دل٨٧ يف ٌٔؽة أمٮرو

إرصةع الٮاٝٓ اخلةريٌج ٨٦ اجلةظيح الٮصٮديٌح كاأل٤ُ٩ٮصٌيح إٌك  -7 
الٮاٝٓ املةٌدٌم املعكٮس )إمةٔح الؿؤيح ال١ٮ٩ٌيح املةٌديٌح، كأٌف الٮصٮد 

 ٦٪عرصه يف املةٌدة كاملعكٮس(.
ح صيٌ ظرص املٕؿٚح ا٣برشٌيح ٨٦ اجلةظيح املٕؿٌٚيح كاألثحكذ٧ٮلٮ -2

 يف املٕؿٚح احلٌكٌيح اتلضؿيبٌيح )أوة٣ح احلٌف كاتلضؿبح احلٌكيٌح(.

ٔؽـ اتلٌٕؿؼ ىلع ظؽكد ا٤ٕ٣ٮـ اتلضؿيبيٌح ك٩ٮاٝى٭ة كحمؽكديٌذ٭ة  -3
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 ٨٦ ٝج٢ ثٕي ٧٤ٔةء ا٣ُجيٕح )ٔؽـ اتلٌٕؿؼ ىلع ٤ٚكٛح ا٥٤ٕ٣(.
اجل٭٢ حبٞيٞح أٌف ا٤ٕ٣ٮـ ا٣ُجيٌٕيح دبذن ىلع اٚرتاًةتو  -4

، كحيةكؿ ثٕي ٧٤ٔةء ا٣ُجيٕح  ٦ذةٚييٌٞيحو  مكجٞحو ك٦جةدئ ٤ٌٞٔيحو
 إػٛةء٬ة كًلذ٧ة٩٭ة.

الؿؤيح اجلٌٕٛيح ا٣ربا٧ٗةدٌيح إٌك ا٤ٕ٣ٮـ ا٣ُجيٌٕيح اتلضؿيبيٌح  -5
ؽـ الؿؤيح  كدٮّيٛ٭ة تلعٞيٜ الؿاظح كالؿٚة٬يح كالذٌلات احليٮا٩ٌيح، ٔك

يت دٮٌظؽ ك٩َف ا٣٘ةيح ا٣ٌ  -دٕةٌك  -اتلٮظيؽيٌح إٌك ا٣ُجيٕح ٠ى٪ٓ اهلل 
 .()ثني أصـاء اعل٥ ا٣ُجيٕح

ى٥، ك٬ٮ اهلل  -6  -دٕةٌك  -ٔؽـ االتلٛةت إٌك املجؽإ ا٣ٛةٌُٔك ل٤ٕةل
اٌلم أننأ ال١ٮف كأد٨ٞ و٪٫ٕ، كبةملجؽإ ا٣٘ةٌئ ك٬ؽؼ اخل٤ٞح؛ لا 
ٌؽ ٨٦ الؿٌلاـ  ى٥ ا٣ُجيٕح كاملجؽإ ا٣٘ةٌئ يٕي ذ٪ةء ثةملجؽإ ا٣ٛةٌُٔك ٣ٕةل األ

ٌٕيح اتلضؿيبيٌح ا٣يٌت األقةقٌيح يف ا٥٤ٕ٣  ادليٌن، ػبلٚنة ل٧٤ؽرقح الًٮ
دٞرص ٩ْؿ٬ة ىلع ا٢٤ٕ٣ املةٌديٌح لؤلمٮر، كدي٭٢٧ الؿؤيح اتلٮظيؽيٌح 

 .()دلراقح احلٞةاٜ ا٣ُجيٌٕيح

                                                        

 .، ص ٨٦ ا٥٤ٕ٣ ا٧٤ٕ٣ةيٌن إٌك ا٥٤ٕ٣ ادلينٌ  م،، ٦٭ؽنن( لك)
٦زن٣ح ا٢ٕٞ٣ يف  ]ىني٦ٕؿٚخ د ی٦زن٣خ ٢ٞٔ در ٬٪ؽق٫ٔجؽاهلل، ، آمَك یصٮاد ()

 .، ص [ح٬٪ؽقح املٕؿٚح ادليجيٌ 



 

 

  



 

 

 
 

نكجح ا٥٤ٕ٣ كادلي٨ كٌم/ د٥ٌ اقذٕؿاض اجلْؿٌيةت املُؿكظح ظٮؿ 
٩ْؿٌيح اتلٕةرض، ك٩ْؿٌيح اتل٧ةيـ، ك٩ْؿٌيح اتلؽاػ٢، ك٩ْؿٌيح اتلٕةًؽ 

ٕ٭ة يف ٦ياف اجلٞؽ كاتلٞيي٥. كدٮٌو   فٌ أ٤٪ة إٌك كاتلاكم٢، كد٥ٌ ًك
اجلْؿٌيح امل٤ُٮبح كالىعيعح ا٣يٌت دؤٌيؽ٬ة األد٣ٌح ا٤ٕٞ٣ٌيح يف نكجح 

٢ ثةملٕىن اٌلم َؿظ٪ةق يف ا٥٤ٕ٣ كادلي٨ ٌم ٩ْؿٌيح اتلٕةًؽ كاتلاكم
 "اخلؽ٦ةت املذجةد٣ح ثني ا٥٤ٕ٣ كادلي٨". 

٨٦ ص٭حو أػؿل ٬٪ةؾ اٝرتاظةته خمذ٤ٛحه يف ٔبلج اتلٕةرض ثني 
ٮع ا٥٤ٕ٣ كادلي٨ ك٦٪٭ض٭٧ة  ا٥٤ٕ٣ كادلي٨ ٨٦ اتلٛؿيٜ ثني مًٮ
كاغيذ٭٧ة ك٣٘ذ٭٧ة. ك٣مل٨ٌ ٬مؾق احل٤ٮؿ كاملٕةجلةت لؿٚٓ اتلٕةرض ثني 

ٕةين ٨٦ إماكالتو ٠سريةو. كأػرينا ٚإٌف ٩ْؿٌيح "ا٥٤ٕ٣ ا٥٤ٕ٣ كادلي٨ د
ادليٌن" ٌم احل٢ٌ األقةس كا٣ٕبلج اجلؾرٌم تلٕةرض ا٥٤ٕ٣ كادلي٨. 
كذ٠ؿ٩ة أٌف ٬٪ةؾ اٌّتة٬ني راحكحنٌي يف إماكف ا٥٤ٕ٣ ادليٌن كأق٧٤ح 
ا٤ٕ٣ٮـ/ االٌّتةق اجلةيف كاملسجخ. كٝؽ د٥ٌ إزجةت رضكرة ا٥٤ٕ٣ ادليٌن 

األقجةب ا٣يٌت ّت٢ٕ ا٤ٕ٣ٮـ ا٣ُجيٌٕيح كاإلنكة٩ٌيح ديجيًّة ٌم كبحٌ٪ة أٌف 
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ى٥  ٔجةرةه ٨ٔ/ الؿؤيح ال١ٮ٩ٌيح اتلٮظيؽيٌح اإلهلمٌيح، كا٣رتًلي ىلع أٌف ل٤ٕةل
اغيحن قة٦يحن ٌم اهلل دٕةٌك، كاالٚرتاًةت املذةٚييٌٞيح املؤزٌؿة ىلع 

 اػذيةر اجلْؿٌيةت ا٧٤ٕ٣ٌيح كدٞيي٧٭ة.
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ی ٦ٕةرص، چةپ يل٥، ی ٚؿ٬٪ًك دانل ك ا٩ؽين٫، د٭ؿاف، مؤقك٫ل٤الكـ اجلؽيؽ[

 ٬. ش. 1378

]ا٥٤ٕ٣  ی ٝؿف ثحكخ ك يل٥لگنىن، ٦٭ؽی، ٥٤ٔ، دي٨ ك ٦ٕ٪ٮيخ در آقذة٫٩ .56
، د٭ؿاف، پژك٬ناگق ٤ٔٮـ انكةین كا٣ٕرشي٨[كادلي٨ كاملٕ٪ٮٌيح يف أٔذةب ا٣ٞؿف احلةدم 

 ٬. ش. 5119ك ٦ُة٣ٕةت ٚؿ٬٪ًك، چةپ يل٥، 

دار  دؿدمح/ رس٦ؽ ا٣ُةئ، ،إٌك ا٥٤ٕ٣ ادلينٌ  ، ٨٦ ا٥٤ٕ٣ ا٧٤ٕ٣ةينٌ م، ٦٭ؽننلك .15
 .ـ 2113 - ٬ 1424، ا٣ُجٕح األكىل، ثريكت، اهلةدم
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 ٬. ش. 1393مؤٌقكح اإل٦ةـ اخل٧يٌن ل٤ذ٤ٕي٥ كاألحبةث، چةپ دٌكـ، 

[ثحكخ گٛذةر ، مؿدىض، ی٦ُ٭ؿ .88 ٥ٝ، ا٩تنةرت وؽرا، چةپ  ،]ٔرشكف ٦ٞةالن
 ٬. ش. 8581ثحكخ ك دٌكـ، 
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