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 بسً اهلل الرمحَٰ الرحيً
 حم٧ٌؽو املجٕٮث رةمحن ل٤ٕةملني احل٧ؽ هلل رٌب ا٣ٕةملني كوًٌل اهلل ىلع

 كىلع أ٢٬ ثحذ٫ اهلؽاة املية٦ني.
 إٌف ا٣ٕةم٢ ا١ٛ٣ؿٌم كامل٪ْٮ٦ح ا٣ٕٞؽيٌح ا٣يٌت حي٤٧٭ة اإلنكةف د٧ٌس٢

ننُح األ اء ٌك رم يٞٙ كاٌل كادلاٚٓ األقةس  ا٣ٕةم٢ الؿاحسٌ 
ٚاكف وبلح د٤ٟ امل٪ْٮ٦ح كانكضة٦٭ة ، ا٣يٌت دىؽر ٔ٪٫ةت كالك٤ٮكيٌ 

ة ىلع أ٤ٗت ، أك ٚكةد٬ة كخمة٣ٛذ٭ة ل٤ٮاٝٓ الٮاٝٓ ٦ٓ ٦٪١ٕكن
ا ٝٮيًّة  تةك٤ٮكيٌ ال ـن ا٣ٛؿديٌح كاالصذ٧ةٌٔيح لئلنكةف، ٚإ٦ٌة أف تنٌّك ظةٚ

أك اعمبلن جيٌؿق حنٮ ٧٠ةهل املجنٮد،  الك٧ٌٮ ثةٌّتةق حنٮذ٫ يف ظؿك ينٌؽق
 اٌلم ال خي٤ٌٙ إاٌل ا٣ٛٮىض كا٣ٛكةد  ا٣تكة٢ٚ كالكٞٮط يف دٌكا٦ح

 كالٌيةع.االًُؿاب 
ٌٚ ٬ٮ الؿاٚؽ اٌل  ٚة١ٛ٣ؿ ا٣ٕٞؽٌم   ظيةة اإلنكةف ثس٢ٌ  ٦٪٫ٜ م دذؽ

ةت اإلنكةف ٥ بك٤ٮكيٌ يت دذعسٌ وٮر٬ة كأماكهلة، ك٬ٮ األداة ا٣ٌ 
د٧٪ع٫  ٦ٞ٪ٕحن  ل٥ جيؽ إصةثةتو  إف٫ٝ م يؤرٌ كمٮا٫ٛٝ، ك٬ٮ اهلةصف اٌل 

الػذيةر ٧٩ٍ ٦٪٭ش احليةة، املٞذيض  ١ٚأ٫ٌ٩ا٧ُ٣أ٩ح٪ح كاالقذٞؿار، 
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د٫ ةةت اإلنكةف كممةرقق٤ٮكيٌ حنٮ  م دججسٜ ٦٪٫ دميٓ ادلكاٚٓاٌل 
ٌٚ ح كاحليةديٌ ا١ٛ٣ؿيٌ   .حن ح اك

ا٣يٌت ٩ـ٣خ ألص٢  دميٓ الؿقةالت الك٧ةكٌيح ا٬ذ٧ةـ ك٬ٰؾا ٦ة يٌٛس 
٪ةيذ٭ ٬ؽايح اإلنكةف،  ،لئلنكةف ا٣ٕٞؽٌم  ا٣ٛةاٞح ثةملضةؿ ا١ٛ٣ؿٌم  ةٔك

يؽٚٓ النج٭ةت ؾا اجلة٩ت ككا٦ذبلء وعٙ أوعةث٭ة ث٧ة يؤٌو٢ ل٭ٰ 
ح كػُةثةد٭٥ ىلع تن١ي٢ امل٪ْٮ٦ح وبلظيٌ د٭٥ اإلظؿاك رٌكـت ٔ٪٫، إذ
 .كظِٛ ٩ٞةا٭ة ٨٦ ا٣تنٮي٫ كاخلؿاٚةت ذ٭ةح كد٪٧يا٣ٕٞؽيٌ 

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

 ا٣ٕٞؽٌم ا١ٛ٣ؿٌم كٚكةد اإل كمىةدرة ٦ٌٞؽراد٭٥، كٝؽ اقذ٤٧ٕٮا كقيةقيًّة
ٌّ  ٧َةٔ٭٥ ادل٩حبح،أة تلعٞيٜ ٦آرب٭٥ كقبلظن  ظ دكاد٭٥ ٨٦ كاٌع أٛٮا ٚٮ

ـو أقبلَني ك ـو إككقةا٢  رػيىحو  ٝبل لؿق٥ ٔٞيؽة  ؛٦أصٮرةو  ٔبل
ل٥ يٛذأكا ٨ٔ ك ،راتٞؽٌ األٚاكر كاملقيةقح اهلي٧٪ح ىلع  املع١ٮ٦ني يف ٢ٌّ 

ا٣تن١يٟ كإ٣ٞةء النج٭ةت يف أذ٬ةف اجلةس ظٮؿ ٌك بلح اقذؼؽاـ ق
ح، االػذبلٚةت ا١ٛ٣ؿيٌ ٦ة يذ٤ٌٕٜ ثٕٞةاؽ٥٬ كإي٧ة٩٭٥، ككؾا االقذٛةدة ٨٦ 

كاتل٧ٕيح ىلع ٩ٞةط  ،ػذبلؼ٩ْةر اجلةس إىل ٩ٞةط االأكا٢٧ٕ٣ ىلع دٮصي٫ 
ككس  ،كدٛذيخ كظؽد٭٥ ،َؿاؼ املذؼة٣ٛحإلذاكء ا٣ٛنت ثني األ ؛االمرتاؾ
٨٦ أص٢ الكيُؿة ىلع منةٔؿ٥٬  ؛ًٕةؼ ٔـي٧ذ٭٥إك ،مٮكذ٭٥
 ػٌةٔ٭٥ لك٤ُذ٭٥.إك ،٥ يف مٮاٝٛ٭٥ػكاتلع١ٌ 
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أف ٩ُٰٕ  ادليينٌ  ي٨ ل٤نأف ا١ٛ٣ؿٌم ٦ذىؽٌ ثٮوٛ٪ة ٬٪ة يججيغ جلة ٨٦ 
منةريٕ٪ة ٪ة كةد٥ أكلٮيٌ ىلع ق٤ٌ أكأف يسٮف يف  ،اة ٠جرين ٬ٰؾا ا٣ٕةم٢ ا٬ذ٧ة٦ن 

ٌٞ ث٨ ٨٦ دؿقيغ ٦ة ٩ٕذٞؽ ػجلذ١٧ٌ  ؛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 ٬ٰؾق  ؽو اإلقبلـ حم٧ٌ  جلبٌ  ا٣ُجيعٌ 
، دت٪ةقت كمكذٮل ٔؿاٝح روي٪حو  ٦ٕةرصةو  الؿؤيح ٨٧ً ويةٗحو 

٢، ، مكذٛيؽي٨ ٨٦ ٦ُٕيةت ا٣ٕٞ٭ةوةتلأك ٦ؽرقح أ٢٬ ابليخ 
 .ح املٕذربةكاجلىٮص ادليجيٌ 

مؤّسسث ادلحلو لدلراسات وابلحٔث لٟ صةء مرشكع كألص٢ ذٰ 
اتلةثٕح ل٤ٕذجح احلكح٪يٌح املٌٞؽقح؛ حل٤ٌب ٝؽرنا ٨٦ احلةصح امل٤ٌعح  اىػلديّث

لٮصٮد مؤٌقكةتو ختىىيٌحو د٢٧ٕ ىلع اجلة٩ت ا١ٛ٣ؿٌم ا٣ٕٞؽٌم، كحلع٢٧ 
ت كاتلىٌؽم دلٚٓ النج٭ةت، ؾا اجلة٩ىلع اعد٫ٞ مكؤكحلٌح دأوي٢ ٬ٰ 

ح ثةلٮقةا٢ كاإلماك٩يٌةت املذةظح؛ كذٰ  ٌٞ لٟ كاتلأكيؽ ىلع ا٣ٕٞةاؽ احل
 اٌلم يٕةين ٦٪٫ املضذ٧ٓ. ا٣ٕٞؽٌم ا١ٛ٣ؿٌم ا٣ٛؿاغ  قؽٌ ل٧٤كة٧٬ح يف 

كاكف ٨٦ اقرتاديضٌيةت املؤٌقكح املٕذ٧ؽة يف حتٞيٜ أ٬ؽاٚ٭ة ٬ٮ 
ح، كرٌد النج٭ةت يف ٠ذةثح ابلعٮث اتلؼٌىىٌيح اتلأوي٤ٌيح كاجلٞؽيٌ 

خمذ٤ٙ املٮاًيٓ ا٣ٕٞؽيٌح، كبةخلىٮص د٤ٟ ا٣يٌت د٭٥ٌ الكةظح 
.  ا١ٛ٣ؿٌيح ث٪عٮو ٌٕٚلٍّ
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ك٩تيضحن ملة د٥ٌ روؽق يف الكةظح ا١ٛ٣ؿٌيح ٨٦ َؿحو جلْؿٌيح األنكح 
٧٠رشكعو ثؽي٢و ٨ٔ ادلي٨، كحمةك٣ح نرش٬ة يف األكقةط ا١ٛ٣ؿٌيح 

ٮٌٝؿ يف املؤٌقكح رضكرة ٠ذةثح كاثلٞةٌٚيح، ٚٞؽ رأل املض٤ف ا٤ٕ٣ٌِل امل
حبرو يذٌٕؿض هلؾق اجلْؿٌيح ك٩ٞؽ٬ة، كبيةف أ٥ٌ٬ األقف ا٣يٌت دٞٮـ 

ٌٔل، كبيةف أ٥ٌ٬ ٤ٔي٭ة، ك٦ٞةر٩ذ٭ة ثةألقف ا٣يٌت يٞٮـ ٤ٔي٭ة ادلي٨ اإل٣ٰ 
 اإلماكالت ا٣يٌت دؿد ٤ٔي٭ة. 

األسخاذ ادلنخٔر روح اهلل ؾا ابلعر إىل كٝؽ أكلكخ ٦٭٧ٌح ٠ذةثح ٬ٰ 
ٔسٔ ٌٔٮ كظؽة ا١ٛ٣ؿ ادلييٌن يف مٕجح ابلعٮث، ٚٞةـ ثةمل٭٧ٌح  يامل

. ٌٝحو كإػبلصو  من١ٮرنا ثس٢ٌ د

ة دذٌٞؽـ مؤٌقكح ادلحل٢ لدلراقةت كابلعٮث ا٣ٕٞؽيٌح ثٮاٚؿ  ػذة٦ن
ل٧ٌة ٝةـ ث٫ ٨٦ ص٭ؽو ممزٌيو يف دؽكي٨  ؛املؤ٣ٌٙ املعرتـالن١ؿ كاال٦ذ٪ةف إىل 

لألسخاذ لدلنخٔر نٍال ـي٢ ؾا ابلعر ا٣ٞي٥ٌ، ٧٠ة دذٌٞؽـ ثةلن١ؿ اجل٬ٰ 
ٔد   ا١ٛ٣ؿ ادليينٌ  ٌٔٮ املض٤ف ا٤ٕ٣ٌِل، كمكؤكؿ كظؽةذةيح مسػ
، ملة ثؾالق ٨٦ ص٭ؽو ٠جريو يف حمٍد الرشيفادلنخٔر اعدل  األسخاذ

ؾا ابلعر كدىعيع٫، قةا٤ني اهلل ا٣ٌٌٕل ا٣ٞؽيؿ هل٥ دكاـ مؿاصٕح ٬ٰ 
 اتلٌٞؽـ كاتلٮٚيٜ.

 



 

 
يف اآلك٩ح  ح ك٦ٛة٬ي٧٭ة ىلع ا٣ٕةل٥ ا٣٘ؿبٌ َ٘خ اجلْؿة األنكجيٌ 

خ ،األػرية ة٬ةت رؤيذ٭ة ىلع أ٤ٗت االٌّت ٩ٛك٭ة ك حبير ًٚؿ
٨٦ املؾا٬ت  د ٦ؾ٬تو ةت ا١ٛ٣ؿٌيح. ك٣حكخ األنك٪ح دلؿٌ كا٣ٕٛةحلٌ 
ٌؽ اخل٤ٛيٌ  ح كا٤ٛ٣كٌٛيح أك يفا١ٛ٣ؿيٌ  ٭ة، ث٢ دٕي  ح ل١سريو ح ا١ٛ٣ؿيٌ ًٔؿ

رباحٌلح كا٧٤ٕ٣ة٩ٌيح كاملةرككٌيح ةت املؼذ٤ٛح اكل٤ي٨٦ املؾا٬ت كاجلْؿيٌ 
ري٬ة ٨٦ املؾا٬ت ا٣يٌت ا٩بسٞخ ٔ٪٭ة.  ٗك

حن اإلقبل٦يٌ كٝؽ كاص٫ املذبٌ٪ٮف ل٤ؿؤيح  ٨٦ ا٣ٕؿاٝي٢ يف  ح دل٧ٔٮ
ٙو ٠يٛيٌ  د دالالد٭ة، كىلع ّتةق األنك٪ح ٩تيضح دٕؽٌ  كاًطو  ح ث٤ٮرة مٮٝ

٬ٰؾا ي٧س٨ دٛكري االًُؿاب اٌلم كٝٓ ٚي٫ ال١سريكف ثني مٮٝٙ 
ـٌ ؾ ٨٦ اخٌت  ح كالؿٚي اتلة  امل٤ُٜ هلة كا٣ٞٮؿ كبني اتلبيٌن  ،هلة املٕةًر

 ثةنكضة٦٭ة ٦ٓ اتلٕةحل٥ ادليجٌيح.
 ،األنك٪ح ىلع خمذ٤ٙ الؿؤل ال١ٮ٩يٌح يف ا٣ٕةل٥ ا٣٘ؿبٌ  ٣ٞؽ ٬ي٧٪خ 

كدجنؽ  صٌؾاثحن  ٚٔل د١ٕف يف ّة٬ؿ٬ة وٮرةن دمي٤حن كحت٢٧ مٕةراتو 
ني ٗري املؼذٌى  -ني ا ٨٦ ا٣٘ؿبحٌ اٌلم ص٢ٕ ٠سرين  إىل احلؽٌ  أ٬ؽاٚنة ٦٘ؿيحن 



 اإلنكةف ثني املٕذٞؽ ادلييٌن كاألنك٪ح  ........................................ 58

، حو ٗري أنكجيٌ  -٣حكخ ٍٚٞ  -٭ة ي٪ْؿكف إىل الؿؤل املؼة٣ٛح هلة ىلع أ٩ٌ  -
٨٦ األقةس. ك٬ٰؾق الؿؤيح ثؽكر٬ة قبٌجخ  ٭ة ٗري إنكة٩يٌحو ث٢ يٕذٞؽكف أ٩ٌ 

ة  ٛن ٌٞ حلًّ ة٩ٕٛامٮٝ ٚذعٮا  إذ ؛نيٛني كا٤ٞ٣ي٢ ٨٦ امل١ٌٛؿي٨ ادليجيٌ ة دلل املس
٭ة أك حيةكؿ  ة مٕٮاء ىلع ٌك ٮا ظؿبن ٪ح كم٪ٌ ذرأي٭٥ لؤلنك ٨٦ يٕةًر

٫ ٭ةـ ادلي٨ ثأ٩ٌ م إىل ادٌ ٩ٞؽ٬ة يؤدٌ  ، ثؾريٕح أفٌ ديجيٌحو  ٩ٞؽ٬ة ٨٦ كص٭ح ٩ْؿو 
٨ٔ األنك٪ح حتخ ٔ٪ةكي٨  ديجيٌحو  . ث٢ ٝةـ ثٌٕ٭٥ ثذٞؽي٥ نكغو ٗري إنكةينٍّ 

 ٦٪٭ة األنك٪ح املكيعيٌح أك األنك٪ح اإلقبل٦يٌح.  خمذ٤ٛحو 
 ة هل أوٮؿه ة ك٤ٚكٛيًّ ة ١ٚؿيًّ ألنك٪ح ثةٔذجةر٬ة ٦ؾ٬جن ا ك٣ٰس٨ٌ 

ختذيف كراء ثؿيٜ ّة٬ؿ٬ة اٌلم ف حلٞيٞذ٫ ا٣يٌت دؤقٌ  حه ك٦٪ة٬ش ػةٌو 
٬ٰؾا املؾ٬ت ٠٘ريق ٨٦ املؾا٬ت ا١ٛ٣ؿٌيح كالؿؤل  ،يأرس ٔيٮف اجلةس
يٌ  دراقحو  ال١ٮ٩ٌيح حيذةج إىل ٔٮ . ك٨٦ . ٬ٰؾا ٨٦ ص٭حو حو كحتٞيٞيٌ  حو مًٮ

اجلٞؽ اٌلم دجذ٭ض٫ ا٣ٕٞبل٩ٌيح اإلقبل٦ٌيح كا٣جكٜ  أػؿل، ٚإفٌ  ص٭حو 
أك  ١ٚؿةو  ح ألٌم ح كاإلٝىةايٌ يٕين د٤ٟ املٮاص٭ح ا٣ٕؽاايٌ  ال ا٣ٕٞؽٌم 

ٮعي  ٝج٢ ٦ٕةجلذ٭ة، ث٢ ٬ٮ ٩ٞؽه  ٔٞيؽةو   رؤيحو  ٢ أٌم حي٤ٌ  كاٝعي  مًٮ
 ،ةد٫ كأٔؿا٫ًإىل ٦جةدا٫ كاغيةد٫ كذاديٌ  ١ٚؿمٍّ  أك ٦ؾ٬تو  ٠ٮ٩ٌيحو 

٫ كيسنٙ ٨ٔ أوٮهل حل١ٕف يف ٩٭ةيح  ؛ةد٫ةد٫ كق٤جيٌ جيةثيٌ إك كٚؿٔك
 كبس٢ٌ  ح ث٭ة ثبل ٦ؽاراةو صٌ يك ،ة اك٩خيًّ أ حاملُةؼ ظٞيٞذ٫ اخلٛيٌ 

. ٬ٰؾا ٬ٮ املٮٝٙ الك٤ي٥ اٌلم ث٭ةـا ٨ٔ ا٧٘٣ٮض كاإلثٕيؽن  مضةٔحو 
دٞج٫٤ ا٣ُٛؿة كيجنؽق ا٢ٕٞ٣، ك٬ٮ األق٤ٮب اٌلم يكىع حنٮق اإلنكةف 
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٧ة اجلي٢ قيٌ  ال ،اٌلم يكذُٞت األ٩ْةر املٕةرص، كبةمل٪ةقجح ٬ٮ
 ٦ذح٪حو  قفو أذ٫ يف ا٣ٕةل٥ احلؽير ىلع الىةٔؽ اٌلم يؿيؽ أف يبين ٬ٮيٌ 

. يٕة٣ش ٬ٰؾا ابلعر املذٮآً املٮصٮد ثني أيؽيس٥ ككاًعحو  حو ٪ُٞيٌ ٦
ٕن   د٪ْيِلٍّ  ة كذا ثٕؽو ة ك٤ٚكٛيًّ ة ١ٚؿيًّ ظٞيٞح األنك٪ح ثةٔذجةر٬ة َةث

يٕذ٧ؽ اتلع٤ي٢ كاجلٞؽ اٌلم يُةؿ  ٌٔٞلٍّ  ٦٪٭شو كٰذلٟ كٜٚ  ،كاصذ٧ةعٍّ 
 ة قةاؿ وٮر األنك٪ح األػؿل.أظية٩ن 

 

ي إإلجابة عنه: 
 
 سؤإل إلتحقيق ومنهجنا ف

ؾق اٌدىع ابلٕي م٨٧ٌ دأزٌؿ ثةألنك٪ح يف اعمل٪ة اإلقبلٌَل ثأٌف ٬ٰ 
 -٬ذ٧ة٦٭ة كدؿكخ اتلٌٕجؽ هلل احمٮر  اإلنكةف ا٣يٌت ص٤ٕخ - املؽرقح

ا كأدخ هل كص٤ٕذ٫ ظؿًّ  ،٧ً٪خ هل الكٕةدة كاأل٦ةف٠ٌؿ٦خ اإلنكةف ك
كاقذُةٔخ أف  ،ٝة٩ٮف ظٞٮؽ اإلنكةف أق٭ةر ىلع ةو ٠سري ث١٧تكجةتو 
 ٰذلٟ ٌك  ر اهلةا٢ يف ا٤ٕ٣ٮـ كاتل١٪ٮلٮصية.٬ٰؾا اتلُٮٌ  ح إىلدٞٮد ا٣برشيٌ 

 ٝةتا٣ُة٭ة ث٧ة ي٫١٤٧ ا٣برش ٨٦ ا٠ذٛةا٨ٔ الٮيح ك اقذ٘٪ةا٭ة ح٩تيض
 كفيٕذٞؽكٰللٟ اكف أدجةٔ٭ة  ؛٧ة ا٢ٕٞ٣ اتلضؿبٌ يٌ ق كال ،ٚي٫ حالاك٦٪

٨٦ ادلي٨  كرث ٚةاؽةن أثأٌف األنك٪ح أك ٦ؾ٬ت اإلنكةف أ٢ٌٚ ك
ح ثٕي املذ٪ٌٮري٨ "أنك٪ح ادلي٨" أك "ا٣ٞؿاءة األنكجيٌ  اٌدىعكا٣ٕٞيؽة. ث٢ 

ثةإلصةثح ٨ٔ  اعء ر٬نيه دٌ ح ٬ٰؾا االالٮٝٮؼ ىلع وعٌ  لدلي٨". كاحلةؿ أفٌ 
أف ٩٪ٞؽ  يججيغ ك٢ ٤ٔي٪ة أف ٩ٞٮـ ثأنك٪ح ا٣ٕٞيؽة أ٬ٰؾا ا٣تكةؤؿ/ ٬

 ؟ حا٣ٕٞؽيٌ  ٦ح٪ْٮملا ىلع أذ٧ةدن ٧٭ة ااألنك٪ح ك٩ٞيٌ 
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ذجةر، كْل أ٩ٌ  حه ٦٭٧ٌ  ٬٪ةؾ ٩ُٞحه  ٪ة ٝج٢ أف ٤ٔي٪ة أف ٩أػؾ٬ة ثٕني األ
بنأف األنك٪ح كا٣ٕٞيؽة كدٕةم٤٭٧ة ٦ٓ اإلنكةف، ٤ٔي٪ة  ظس٥و  ٩ىؽر أٌم 

إىل  حن ػةٌو  ٩ْؿةن  األنك٪ح كا٣جكٜ ا٣ٕٞؽٌم ٨٦  ا ثأٌف لّكٍّ ؽن أف ٩ع صيٌ 
ؼ ىلع ةت ابلعر أف ٩ذٕؿٌ اإلنكةف ختذ٤ٙ ٨ٔ األػؿل. ظةكجلة يف َيٌ 

 فٌ إ إذ ؛حبخو  ٌٔٞلٍّ  ٬ةدني اجلْؿدني ك٩ؽرق٭٧ة ك٩ٞةرف ثح٪٭٧ة كٜٚ ٦٪٭شو 
اجلةس ث٧ؼذ٤ٙ ٦ؾا٬ج٭٥ كرؤا٥٬، ك٬ٮ  ٌك املنرتكح ثني  ةداا٢ٕٞ٣ ٬ٮ األ

يٞٮـ ث٭ة اإلنكةف ٦٭٧ة اك٩خ ٦جةدئ  كظس٥و  د١ٛريو ح ٤٧ٔيٌ  األقةس يف ٌك 
. ك٦ة ٩ٮٌد أف ٤٩ٛخ ٩ْؿ ا٣ٞةرئ ال١ؿي٥ اٌلم يٞٮـ ث٫ ذٰلٟ اجل٭ؽ اتل١ٛريٌم 

ثني األنك٪ح كا٣ٕٞيؽة، كلك٪ة يف ٦ٞةـ دٕيني  ٩ح٪ة يف ٦ٞةـ املٞةرإحل٫ ٬ٮ أ٩ٌ 
. كلك٪ة ٠ٰؾلٟ يف ٦ٞةـ املٞةر٩ح ثني ()رصعةف كصٮد األنك٪ح أك ٔؽ٦٭ة

ادلية٩ةت ث٧ة ٚي٭ة األديةف  ح النةم٤ح لٌّك ح كالؿؤيح ا٣ٕٞؽيٌ لؿؤيح األنكجيٌ ا
ح ث٢ املٞىٮد ٬٪ة ٬ٮ ػىٮص امل٪ْٮ٦ح ا٣ٕٞؽيٌ  ،()ابلة٤َح أك املعٌؿٚح
 ح.ح كا٣رب٬ة٩يٌ ف ىلع املؽرقح ابل٪ةايٌ اإلقبل٦يٌح ا٣يٌت دذأقٌ 

                                                        

اعمل٪ة املٕةرص ػريه ( ٤ٚٞةا٢و أف يٞٮؿ إٌف كصٮد األنك٪ح ٦ٓ أذجةر ق٤جيٌةد٭ة كإجيةثيٌةد٭ة يف 1)
٨٦ ٔؽ٦٭ة يف اجلة٩ت ا٧ٕ٣ٌٌل؛ ليك يذ٧زٌي ٨ٔ ٩ْةـ ا٣٘ةثح! ك٣ٰس٨ لكةا٢و أف يتكةءؿ ز٥ 

 يذ٧زٌي ٩ْةـ ا٣ٕةل٥ ظةحلًّة ٨ٔ ٩ْةـ ا٣٘ةثح؟!
( ي٧س٨ أف يٞةؿ/ إٌف األنك٪ح ْل أ٢ٌٚ ثسسريو ٨٦ ثٕي ادلية٩ةت املعٌؿٚح يف دٕةم٤٭ة 2)

 ٦ٓ اإلنكةف.
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ة إلبحث
ّ
 خط

ت املؼذ٤ٛح ٍ ٬ٰؾا ابلعر املذٮآً الٌٮء ىلع اجلٮا٨٦٩ ٬٪ة يك٤ٌ 
، ٦ٞةرفو  لؤلنك٪ح كا٣ٕٞيؽة اإلقبل٦ٌيح ك٩ْؿد٭٧ة إىل اإلنكةف ث٧٪٭شو 

ىن أكٌ ح ٚىٮؿو ٚضةء يف قذٌ  هلة ثذٕؿيٙ األنك٪ح كدةرخي٭ة ك٦جةدا٭ة ، يٕي
ح. كب٧ة أٌف ا٣ٕٞيؽة د١ٕف حلجذٔل إىل ٩ٞؽ أقك٭ة املٕؿٚيٌ ؛ ك٦ٕذٞؽاد٭ة

ـ اإلنكةف ٨٦ الؿؤيح ال١ٮ٩ٌيح ا٣يٌت يٕذ٪ٞ٭ة املك٥٤ كيتج٤ٮر ٦ٛ٭ٮ
ا٣ٛى٢ اثلةين ثذٕؿيٙ ا٣ٕٞيؽة كدبيني ٦٪٭ض٭ة  ػبلهلة، ٚٞؽ ا٬ذ٥ٌ 

ح. كدؽكر ذ٫ ٨٧ً الؿؤيح ا٣ٕٞؽيٌ كظٞيٞح اإلنكةف ك٦ة٬يٌ  ،كنكٞ٭ة
اثلة٣ر ظٮؿ ٦ٕؿٚح اإلنكةف ٨٦ ػبلؿ دراقذ٫ كٜٚ أحبةث ا٣ٛى٢ 

٦ٞةر٩ذ٭ة ثةلؿؤيح ادليجٌيح ىلع ًٮء ٦ة  ٦جةدئ األنك٪ح ك٦٪ة٬ض٭ة ز٥ٌ 
ر٬ة ا٣ٞؿآف كٜٚ الؿؤيح ا٣يٌت يٞؿٌ  ٫٦ ٥٤ٔ ٦ٕؿٚح اإلنكةف ادليينٌ يٞؽٌ 

 ال١ؿي٥ لئلنكةف.

اعجل٪ة يف ا٣ٛى٢ الؿاثٓ ا٣ٕبلٝح املذجةد٣ح ثني ظٌٞل ا٣ٕٞيؽة  ز٥ٌ 
٦٪٭٧ة يف ٦ٕؿٚح  ح مكة٧٬ح كٍّ ككيٛيٌ  ،اإلقبل٦ٌيح ك٦ٕؿٚح اإلنكةف

اآلػؿ كإزؿاا٫. كيكىع ا٣ٛى٢ اخلةمف إىل ٦ٕةجلح حبر ظٞٮؽ 
ح كالنةاسح، ٚعةكجلة أف إلنكةف ك٬ٮ ٨٦ ادلراقةت اإلنكة٩ٌيح امل٭٧ٌ ا

٨٦ األنك٪ح كادلي٨ ظٮؿ ظٞٮؽ اإلنكةف يف ًٮء  ٩ٌٞي٥ رؤيح كٍّ 
ٕ٪ة إٔبلف  رؤيذ٭٧ة إىل ظٞيٞح اإلنكةف كاغيذ٫ يف احليةة. ٧٠ة ًك
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٥ ٨٦ أٌف حمٮر ظٞٮؽ اإلنكةف حتخ دل٭ؿ اجلٞؽ ا٣ٌٕٞلٌ  . كبةلٗؿ
كح ظٮؿ ٦ٞةر٩ح املجةين كالؿؤل ال١ٮ٩يٌح املؤقٌ األحبةث اك٩خ دؽكر 
٪ة  أ٩ٌ يف ًٮء مٮٝٙ ادلي٨ كاألنك٪ح، إاٌل  ٬ةحلٞٮؽ اإلنكةف ك٩ٞؽ

اردأي٪ة ل٧٤٪ةقجح أف ٩ٕة٣ش يف ا٣ٛى٢ الكةدس كاألػري ثٕي 
ماكالت كالنج٭ةت ا٣يٌت يٮرد٬ة أدجةع األنك٪ح ىلع إنكة٩ٌيح ثٕي اإل

ري٬ة. املٮاٝٙ ادليجٌيح كأظاك٫٦ ٠أظاكـ امل  ؿأة كاحلؽكد ٗك

 كلٮ ػُٮةن  ة٨ ػُأف ٩سٮف م٧ٌ  ٩أم٢ يف ٬ٰؾا ا٢٧ٕ٣ اتلعٞيٌفٌ 
ك٩سٮف  ،حنٮ ثيةف الؿؤيح ا٣ٕٞبل٩ٌيح اإلقبل٦ٌيح ّتةق اإلنكةف ٝىريةن 

ة دٕةحل٥ اإلقبلـ الك٧عح ٚي٧ة ٪ٌ ثٰؾلٟ ٝؽ ػؽ٦٪ة اإلنكة٩ٌيح ككٰؾلٟ ثحٌ 
ٮع احلكٌ  أ٢ٌٚ ٦ة ك٬ج٫  دٕؽٌ  ةس، د٤ٟ اتلٕةحل٥ ا٣يٌتيؿدجٍ ثٰ٭ؾا املًٮ

ح ك٬ٮ ٦رياث األ٩بيةء كاألا٧ٌ  ،لئلنكةف -قجعة٫٩ كدٕةىل  -اهلل 
 ا٣ٕةملني. كالن٭ؽاء كالىةحلني كاحل٧ؽ هلل رٌب 



 
 

 لاىفصو األوّ 
 حقيقتها وتاريخها  ..األوسىت

وخصائصها





 
 

ح اإلنكة٩ٌيح( ْل مى٤ُطه  يكذؼؽـ حلٕرٌب ٨ٔ  ٔؿبي  األنك٪ح )ا٣زٔن
humanism))، ٥ دٕؽٌ  كْل ـٌ  ٚٔل ،()د ٦ٕة٩ي٭ةٗر ـه  يف ٦ٕ٪ة٬ة ا٣ٕة  ٩ْة

 ثة٣٘حن  ح كال١ؿا٦ح اإلنكة٩ٌيح ماك٩حن خ ٚي٫ ا٣ٞي٥ كاجلٕٛيٌ اظذ٤ٌ  ١ٚؿمي 
ح ثىٮرةو ()حو ػةٌو  ثىٮرةو  يف ا٣٘ؿب يف  حو دؽرجييٌ  . ّ٭ؿت ٬ٰؾق ا٣زٔن

 ()ي٥٘ح كا٣ربادتلىجط الؿؤيح ا٣ٕة٦ٌح كاجلْؿة اجل٧ٮذصيٌ  ؛ٔص اجل٭ٌح
(paradigm)  خ قةاؿ املؽارس أّ٭ؿت يف اٌلم ٔؿ ظٌة٫٩ كدٔؿ

٨٦ ٩ةظيح االمذٞةؽ  ٪ة جنؽح. ك٨٦ املسري أ٩ٌ ا١ٛ٣ؿٌيح ا٣٘ؿبيٌ 

                                                        

( ) Law Stephen, Humanism: A Very Short Introduction, P 16. 
(2) ibid. 

( مى٤ُطه ث٧ٕىن اجل٧ٮذج ا١ٛ٣ؿٌم أك اإلَةر اجلْؿٌم اٌلم يٞٮـ ا٧٤ٕ٣ةء يف ٨٧ً 3)
٩ُة٫ٝ يف ٌك ٚؿعو ػةص ثةالقذؽالؿ كاتل٪ْري ا٤ٕ٣ٌِل. كٝؽ راج ٬ٰؾا املى٤ُط ىلع يؽ 

ثجيح اثلٮرات "املن٭ٮر يف ٠ذةث٫  (Thomas Samuel Kuhn)دٮ٦ةس وةمٮاي٢ ٠ٮف 
 (.The Structure of Scientific Revolutions) "ا٧٤ٕ٣يٌح
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ث٧ٕىن املذٮآً  (humble) ث٧ٕىن اإلنكةف ك (human)ل٧٤ى٤ُعني 
ح ث٧ٕىن ا٣رتاب، ك٦٪٭ة يٌ دح٪يف البل (humus)ك٬ٮ ٦ٛؿدة  اكاظؽن  اصؾرن 

(humanus) كيف املٞةث٢ ()أك اإلنكةف ح ث٧ٕىن ا٣رتابٌ بلدح٪يٌ يف ال .
ح ث٧ٕىن يف البلدح٪يٌ  (divinus) (divus) (deus) تكذؼؽـ مى٤ُعةت

اآلهلح كقاٌكف الك٧ةء. ٣ٞؽ اكف ا٧٤ٕ٣ةء كرصةؿ ادلي٨ يف ٩٭ةيةت ا٣ٞؿكف 
)ا٤ٕ٣ٮـ كاألننُح املكت٪جُح ٨٦  (divinitas)كف ثني ي٧زٌي  ٯالٮقُ

ح يف )٦ة يؿدجٍ ثةألمٮر ا٤٧ٕ٣يٌ  (humanitas)س( كال١ذةب املٞؽٌ 
ا٣ٞك٥ األػري اكف يكذٌف أ٤ٗت  ل٤عيةة(، كب٧ة أفٌ  اجلة٩ت ٗري ادليينٌ 

ٮف حلٮ٩ةف ا٣ٞؽي٧ح، ٚٞؽ أ٤َٜ ٦رتدمٮف إيُةحلٌ امىةدرق كإهلة٦ةد٫ ٨٦ 
أك  (humanist)ث٧ٕىن  (umanisti)٭ة ٔ٪ٮاف يىلع ٬ٰؾق املىةدر ك٧ٌ٤ٕ٦

ة ٰٚ٭١ؾا ٔؿٌ ة األأ٦ٌ . ()إنكةينٍّ   ٔٞيؽةه »ٚ٭ة ٦ٕض٥ كبكرت/ نك٪ح اوُبلظن
ٙه  دذ٧عٮر ظٮؿ امل٪ةٚٓ أك ا٣ٞي٥ اإلنكة٩يٌح، أك  أك َؿيٞح ظيةةو  أك مٮٝ

د ىلع ٠ؿا٦ح ا٣ٛؿد ٦ة كراء ا٣ُجيٕح، كتنؽٌ  ا٤ٛ٣كٛح ا٣يٌت دؿٚي اعدةن 

                                                        

(1) Davies Tony, Humanism, P 126. 
(2) ibid. 
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 .()«الات ٨٦ ػبلؿ ا٢ٕٞ٣ كٝي٧ذ٫ كٝؽرد٫ ىلع حتٞيٜ
 

 ؛دٮأ٦ةف(renascence)  ()كاجل٭ٌح (humanism) األنك٪ح إفٌ 
يف دسٮي٨  ؿةه ؿة يف ّ٭ٮر اجل٭ٌح مؤزٌ ا٣ٕٮام٢ املؤزٌ  ٌك  كٰللٟ ٚإفٌ 

ة. ك٬ٰؾق ا٣ٕٮام٢ دؿصٓ أقةقن أاألنك٪ح  ٌن ة إىل ا٣ٞؿكف الٮقُٯ ي
 امل٪ةخ اثلٞةيفٌ  م دراقذ٭ة إىل ٚ٭٥ ٠يٙ أفٌ املكيعيٌح، ا٣يٌت دؤدٌ 

ل إىل ّ٭ٮر اجل٭ٌح كبؿكز اجلْؿة ح أدٌ لـ٦٪يٌ يف د٤ٟ احلٞجح ا كالكيةسٌ 
ٌٟ  ة الح. كم٧ٌ األنكجيٌ  ح ٣ٕجخ ادلكر ٚي٫ أٌف املكيعيٌح ثىٮرد٭ة احلةحلٌ  م

ح الٮقُٯ دٕؿؼ يٌ األقةس يف ّ٭ٮر األنك٪ح. ٚٞؽ اك٩خ ا٣ٞؿكف األكربٌ 
، ظير ث٭ي٧٪ح ال١٪حكح ىلع احليةة ا١ٛ٣ؿٌيح كاثلٞةٚيٌح يف ا٣ٕةل٥ ا٣٘ؿبٌ 

ح، ٧٠ة أ٩ٌ٭ة يٮدل ثةخلُيبح األو٤يٌ  ٫ ٦ؾ٩ته  اإلنكةف ىلع أ٩ٌ اك٩خ د٪ْؿ إىل

                                                        

(1) Webster, 2005. 
ٜو ىلع احليةة ا١ٛ٣ؿٌيح األكربٌيٌح، إذ أٌدت إىل 2) ( ٣ٞؽ اك٩خ اجل٭ٌح ظؿكحن زٞةٚيٌحن أزٌؿت ث٧ٕ

٧٤يٌح كاإلوبلح ادلييٌن يف أكرٌبة. ثؽأ ٔص اجل٭ٌح يف إيُةحلة يف اتلٌُٮر ا٣ٛيٌنٌ كاثلٮرة ا٣ٕ
ا٣ٞؿف الؿاثٓ ٔرش، كيف ٩٭ةيةت ا٣ٞؿكف الٮقُٯ، كا٩ترش ٦٪٭ة إىل ثٞيٌح أكرٌبة كاقذ٧ٌؿ إىل 

 ا٣ٞؿف الكةثٓ ٔرش امليبلدٌم.  
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٭٧ة، كأفٌ  ا ٔؽكًّ  ؽٌ ا٢ٕٞ٣ يٕ اك٩خ حتس٥ ثذ٧ةيـ ادلي٨ كادل٩ية كدٕةًر
٥ٌ دلكدن  ٤ت ا لئلي٧ةف ٔ٪ؽ املكيعٌيني يف اأٔل  . ()اأٗل

ةت ككأٌف ىلع اإلنكةف أف خيذةر ثني ادلي٨ كادل٩ية كاملٕ٪ٮيٌ 
ًةٚح إىل مٮاص٭ح ال١٪حكح ض٧ٓ ثح٪٭٧ة. ٬ٰؾا ثةإلةت كال دلةؿ ل٤يٌ كاملةدٌ 

ح املكيعٌيح أك ا٣ٞةقيح ل٧٤ٕ٤ةء، ك٩ٞىةف املٛة٬ي٥ ادليجٌيح كالالك٦يٌ 
ذٞةد ثتكةكم اجلْؿيٌ  ح ا٣ٞؽي٧ح ةت ا٤ٛ٣كٌٛيح كا٧٤ٕ٣يٌ ًٕٛ٭ة، كاأل

صة٩ت ا٣٘ؿكر اجلةمئ ٨ٔ إىل  -ٰذلٟ  ح، ٌك ٦ٓ املُٕيةت الٮظية٩يٌ 
مٌ٭ؽ  -ح احلؽيسح يف ا٤ٕ٣ٮـ ا٣ُجيٕيٌ  اجلضةظةت احلةو٤ح آ٩ؾاؾ

يٌ  ة٫٬ كػ٤ٜ األصٮاء امل٪ةقجح الٌّت  ح تل٘يري رؤيح اإلنكةف ا٣٘ؿبٌ األًر
ي٨ يٕؿٚٮف ثة٧٤ٕ٣ةء حنٮ األنك٪ح. ٣ٞؽ اكف رصةؿ ادلي٨ املكيعٌيٮف اٌل 

ةق اٌلم اكف يؽٔٮ إىل اتل٘يري، ك٣ٰس٨ٌ ٌّت االاد ٥٬ ركٌ ني ا٣ربكتكذة٩تيٌ 
ي٨ ٝةمٮا ثٕؽ٥٬ ثةدلكر األقةس يف د٘يري ني ٥٬ اٌل امل١ٌٛؿي٨ البلديج

كص٭ح اجلةس ٨٦ الك٧ةء إىل األرض، ك٨٦ ادلي٨ إىل ا٤ٛ٣كٛح 
 قتس٪ةئٌ االىلع ٰذلٟ، ٤ٔي٪ة أف ال ٩جىس ادلكر  ا٧٤ٕ٣ة٩ٌيح. ٔبلكةن 

ٌٞ ل٤ٛ٪ٌ  ٛح يف ظىٮؿ ٬ٰؾا اتل٘يري، كيف ظؽكث ٬ٰؾا ة٩ني كاجلؼت املس

                                                        

(1) Wilkens Steve, Faith and Reason: Three Views, p. 9. 
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ؿ كا٣ٕةم٢ األٝؽـ يف ٥ اك٩ٮا املعٌؿؾ األكٌ اخلُري. ٚ٭ امل٪ُٕٙ اتلةريخٌ 
. ٣ٞؽ اك٩خ ()د٘يري رؤيح اجلةس ال١ٮ٩ٌيح كذكؽ املضذ٧ٓ ا١ٛ٣ؿٌم 

 ، ٧ٚسبلن حن كأدثيٌ  حن يٌ كٚ٪ٌ  زٞةٌٚيحن  األنك٪ح يف ثؽايةد٭ة يف ٔص اجل٭ٌح ظؿكحن 
اػذ٤ٛخ الؿقٮـ ا٣يٌت اك٩خ ىلع صؽراف ال١٪حكح يف ٔص اجل٭ٌح 

ٔيؿض اإلنكةف يف ٬ٰؾق ة اك٩خ ٤ٔي٫ يف ا٣ٞؿك٧ٌٔ  ف الٮقُٯ. ٣ٞؽ 
 تنج٫ ا٨ٛ٣ٌ  اعريحو  يف ٔؿض اهلل، كبىٮرةو  ٗري مكجٮٝحو  الؿقٮـ ثىٮرةو 

ة اك٩خ دؤػؾ  يْٞح ا٢ٕٞ٣ األنكينٌ  ٨٦ املسري أفٌ ك ،ا٣ٞؽي٥ احلٮ٩ةينٌ  ٌن أي
ذجةر يف الؿصٮع إىل ٦ؽرقيٌ  . ()ةت احلٮ٩ةف كرك٦ة كدراقذ٭ةثٕني األ

دؿصٓ ؾق الؿؤيح اثلٞةٌٚيح يف إيُةحلة، ٧٠ة كٝؽ ملعخ أكىل رشارات ٬ٰ 
ثةق٥  مةٔؿو  هلة إىل ابلدل ٩ٛك٫، كإىل اعل٥و  اجلؾكر ا٤ٛ٣كٛيٌح

 ٫ اكف رصبلن . ك٦ٓ أ٩ٌ (Francesco Petrarch) ٚؿاننحك١ٮ ثرتارؾ
يف ا١ٛ٣ؿ  صؽيؽةو  ٫ صةء ثآراءو  أ٩ٌ ة، إاٌل ٪ن ة ٦ذؽحٌ ة اكزٮحل١يًّ مكيعيًّ 

                                                        

بلع اتلٛىيٌلٌ  (1) ٌَ ا٤ٛ٣كيٌف ىلع ٠يٛيٌح دأزري ا٨ٌٛ٣ ىلع اجل٭ٌح ا٧٤ٕ٣يٌح يف أكرٌبة راصٓ  لبل
 املىؽر اتلةيل/

‘The role of art in the Scientific Renaissance’ by Giorgio de 

Santillana in: ‘Critical Problems in the History of Science’, edited 

by Marchall Clagett, Univ of Wisconsin Press, 1969.  
(2) Lamont Corliss, The Philosophy of Humanism p. 22. 
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ٓ اجلٞةش ثني ة ألدجةع  املكييٌح أوجعخ مًٮ ٕن امل١ٌٛؿي٨، كمؿص
اهلل ٝؽ أُٔٯ ا٣برش  فٌ إكٝؽ اكف يٞٮؿ  األنك٪ح يف ا٣ٞؿكف البلظٞح.
، ح الٮاقٕح القذؼؽا٦٭ة ىلع أك٢٧ كص٫و ٝؽراد٭٥ ا١ٛ٣ؿٌيح كاإلثؽأيٌ 

ة اكف يؽٔٮ إىل تك٤يٍ الٌٮء ىلع دكر اإلنكةف كإرادد٫ ك٬ٰؾا م٧ٌ 
ني ٤ح ابلةظسني امل٭ذ٧ٌ كٝؽراد٫ يف دٕيني مىريق. كٝؽ اكف ثرتارؾ ٨٦ دم

 ٌٞ ٧٠ة اكف  .()كدٛكري٬ة ني ا٣ٞؽاٍلحلٮ٩ة٩حٌ ايح ٨٦ ثإظيةء اآلزةر املذج
كال ختيف يف ٬ٰؾق ا١ٛ٣ؿة  ،()اح ا٣ٕـ٣ح ٠سرين يٌ ي٧ي٢ إىل اتلأكيؽ ىلع أ٧٬ٌ 

 ٠ٰؾلٟ. ثٮادر ا١ٛ٣ؿ ا٧٤ٕ٣ةينٌ 
 ٬ٮ ا٣٘ة٣ت ىلع األنك٪ح ظٌت  كاثلٞةيفٌ  ٬ٰؾا، اكف الٮص٫ ا٣ٛيٌنٌ  ٦ٓ ٌك 

لؤلنك٪ح تكٌُل  صؽيؽةه  كاقٍ ا٣ٞؿف اثلة٨٦ ٔرش، إذ ثؽأت دكرةه أ
كرث ٨٦ أح ٤ٗت ٤ٔي٭ة ا٣ُةثٓ ا٤ٛ٣كيٌف كا١ٛ٣ؿٌم ثةألنك٪ح اتل٪ٮيؿيٌ 

ـو ، كحتٮٌ كاثلٞةيفٌ  ا٣ُةثٓ ا٣ٛيٌنٌ   ١ٚؿٌيحو  أك ٦ؽرقحو  ٤ٚكيفٍّ  ٣خ إىل ٩ْة
يٌن ثٮاقُح ح كاملضذ٧ٓ اإلنكةد٪عص ا٣ٕ٪ةيح ٚي٭ة ىلع د٪ْي٥ احليةة ادل٩يٮيٌ 

                                                        

(1) Faryde E. B., Humanism and Renaissance Historiography p. 56. 
(2) Kirkham, Victoria & Maggi, Armando, Petrarch, p. 190. 

 ،ةثٮٌيحمل٪ىت ابل( Celestine V)ثرتارؾ رٚي ابلةثة "ق٤كتني اخلةمف"  ٦ؽحك٨٦ ٬٪ة 
ٌؽق  أىلع مكذٮيةت اتلٛةين يف ظيةة ا٣ٕـ٣ح. ٔك
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ةر ا٤ٛ٣كيٌف اكف يذٕةم٢ ٦ٓ املكةا٢ يف ك٬ٰؾا اتليٌ . ا٢ٕٞ٣ اإلنكةيٌن املةٌدٌم 
٭ة ثؽايح األمؿ ٨٦ دكف راعيح آراء ال١٪حكح املكيعيٌح ىلع أذجةر أ٩ٌ 

 ،حني كظٮاجئ٭٥ األػبلٝيٌ دجكض٥ ٦ٓ أك٬ةـ اجلةس ا٣ٕةديٌ  ثأقُٮرةو  مبي٭حه 
ىلع  - آراء ال١٪حكح -ظير ال يججيغ ألوعةب ا١ٛ٣ؿ أف يأػؾك٬ة 

٭٥ اك٩ٮا ٩ٌ أ ٩ٛك٭٥ مكيعينٌي إاٌل أكف ٭٥ اك٩ٮا يٕؽٌ ك٦ٓ أ٩ٌ . حم٢٧ اجلؽٌ 
كب٤ٖ األمؿ  ٫ املىؽر األ٢ٌٚ كاألكىل ل٧٤ٕؿٚح.ي٪ْؿكف إىل ا٢ٕٞ٣ ىلع أ٩ٌ 

ة، ر ٬ٰؾا اتليٌ يف دُٮٌ  ٞن ةر ا٤ٛ٣كيٌف إىل اتلصيط الىةرخ ث٧ة اكف ي٧ٌؿق قةث
مؿ اٌلم ص٢ٕ قٞٮط ح، األامليذةٚزييٞيٌ  ٩سةر كصٮد اهلل كاحلٞةاٜإك٬ٮ 

ي٨ يٕؿٚٮف ث٨٧ ة، ك٥٬ احلٮـ اٌل ا ظذ٧يًّ ةر يف يؽ امل٤عؽي٨ أمؿن ٬ٰؾا اتليٌ 
ؿكف هلة ي٪ةدم لؤلنك٪ح ثذٛكري٥٬ اخلةٌص  ٌْ . ث٭٥ هلة، كيؽإٚٮف ٔ٪٭ة كيي٪
ثةتلؽريش، ٚأػؿج  ىلع املضذ٧ٓ ا٣٘ؿبٌ  ٣ٞؽ دؿؾ ١ٚؿ األنك٪ح أزؿق ا٧ٕ٣ٌلٌ 

٥ ٨٦ أفٌ ، ةر ا١ٛ٣ؿٌم احل١ٮ٦ح ٨٦ يؽ ال١٪حكح٬ٰؾا اتليٌ  امل٪٭ش  ىلع الٗؿ
ٍـّ  مٮر بنّكو ألجٓ يف دراقح اا٣٘ة٣ت املذٌ  ة ىلع ٩ْؿة زاؿ ٝةا٧ن  ال ،اع

 ال١٪حكح املكيعيٌح. كىلع قبي٢ املسةؿ اعرض املؾ٬ت ا٣ربكتكذة٩يتٌ 
 ح الن٧ف، ىلعاغحل٤ٮ ٚي٧ة ذ٬ت إحل٫ ٨٦ حمٮريٌ  نكينٌ ةق األؿ ثةالٌّت املذأزٌ 

 ٦ٓ ٦٪٭ش ال١٪حكح. ك٣ٰس٨ٌ ٬ٰؾا امل٪٭ش د٘رٌي  ذٰلٟ ٗري ٦جكض٥و  فٌ أأذجةر 
٬ٮ امل٪٭ش  -يف اخلُٮة اثلة٩يح  - حلىجط امل٪٭ش اتلضؿيبٌ  ،ةة ٚنحبن محبن 

رات ح كاتلُٮٌ اإلجنةزات ا٧٤ٕ٣يٌ  الٮظيؽ املٕذرب يف دراقح األمٮر يف ٢ٌّ 
ـا٦٪خ اخلُٮة اثل ح اهلةا٤ح يف ا٣٘ؿب. ز٥ٌ الى٪ةٔيٌ  ةثلح لؤلنك٪ح ٦ٓ ٔص د



 اإلنكةف ثني املٕذٞؽ ادلييٌن كاألنك٪ح  ........................................ 94

ا٬ذ٧ة٦ةت ا٣٘ؿب ىلع اإلنكةف  خ ص٢ٌ اتل٪ٮيؿ كاحلؽازح، ظير ا٩ىجٌ 
 ؿ ثيةفو أكٌ  ةر األنكينٌ ر اتليٌ وؽأ 3311ح. كيف اعـ يٌ كد٤جيح ظٮاجئ٫ املةدٌ 

ٚنة ل٤جية٩ةت البلظٞح  -هل  رقِلٍّ   اصؽيؽن  ةٔيٌؿٚخ األنك٪ح ٚي٫ دي٪ن  -كػبل
ة هلة. كٝؽ أٌٔؽ بلن ٨ٔ األديةف الكةثٞح ا٣يٌت اكيثؽ ٩خ دتجىٌن الٮيح أقةقن

 (Roy Wood Sellars)قيبلرس  ككد٨٦ ركم  دة ابليةف كي مكٮٌ 
ٌٝٓ ٤ٔي٫ Raymond Bragg)غ كري٧ٮ٩ؽ ثؿا ة ٨٦ مؼىن  13، كك

. ينري األو٢ (John Dewey) دم٤ذ٭٥ ا٣ٛي٤كٮؼ املٕؿكؼ صٮف ديٮم
ةين وؽر ابليةف اثل . ز٥ٌ ()ا٣ٕةل٥ ٗري خم٤ٮؽو  أفٌ ؿ ٨٦ ٬ٰؾا ابليةف إىل األكٌ 
ح ح كاحلؿب ا٣ٕةمليٌ اجلةزيٌ  ؿ، كأٔؿب ٚي٫ ثأفٌ ة ل٤جيةف األكٌ حتؽيسن  3391اعـ 

البلزـ. ٚاكف  كرث ٨٦ احلؽٌ أبلن اؿ اكف ٦ذٛةابليةف األكٌ  زبذذة ثأفٌ أاثلة٩يح 
، ٨٣ ي٪ضي٪ة إهٰله »ة صةء يف ابليةف اثلةين ْل/ رث ا٣ٕجةرات ا٩تنةرنا م٧ٌ أك٨٦ 

 األنكينٌ  ل٪ذؽاملوؽر أ. كأػرينا ()«ة٩ٛك٪ثأجيت ٤ٔي٪ة أف ٩٪يج أ٩ٛك٪ة 
 ٌٰ جيةزنا إثىٮرة أكرث  3001ابليةف اثلة٣ر لؤلنك٪ح اعـ  األمؿيس

                                                        

(1) Lamont Corliss, The Philosophy of Humanism, p. 311-315. 
(2) ibid, p. 318-327. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Roy_Wood_Sellars
https://en.wikipedia.org/wiki/Raymond_Bragg
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Dewey
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املٕؿكؼ ا٣ٛي٤كٮؼ  ؽامل٤ع ؽٌ يٕك .()ثة٣جكجح إىل ابلية٩ني الكةثٞني
٨٦ املٮٌٕٝني املٕؿكٚني  3003حلةدق اعـ إ، اٌلم رصٓ ٨ٔ ٤ٚٮ أ٩ُٮين

 األظيةء ريتنةرد داككيزن، اعل٥ ٧٠ة يٕذرب ،ل٤جيةف اثلةين كاثلة٣ر
ٌٝ ريح ُٮٌ اتل  ٕني ل٤جيةف اثلة٣ر.امل٤عؽ ٨٦ املٮ

يف اعمل٪ة املٕةرص ٦س٢ األنك٪ح ا٧٤ٕ٣ة٩ٌيح  دةن ٦ذٕؽٌ  ٩ٮااعن ألؤلنك٪ح  إفٌ 
(Secular Humanism)كاألنك٪ح ادليجٌيح ، (Religious 

Humanism)،  ٌح كاألنك٪ح املةرككي(Marxist Humanism) ،
ح ، كاألنك٪ح ا٣ُجيٕيٌ (Ethical Humanism)ح كاألنك٪ح األػبلٝيٌ 

(Naturalistic Humanism)ح ٝؿاَيٌ ٮ، كاألنك٪ح ادلي٧(Democratic 

Humanism) ٌح ، كاألنك٪ح ا٧٤ٕ٣ي(Scientific Humanism)
ك...  ()

يىٕت ىلع  دةو ٦ذٕؽٌ  " يف ٦ٕةفو humanismؼؽـ "مى٤ُط كٝؽ اقذي 
املؽارس ا٣يٌت دتٌك٥ ثىٛح األنك٪ح  ك٣ٰس٨ٌ ٌك ، ()٬ةؤإظىةاإلنكةف 

                                                        

(1) www.americanhumanist.org 
(2) Pinn Antony B., What is Humanism and Why Does it 

Matter? p. 134. 
(3) Vaughn Lewis & Dacey Austin, The Case for Humanism: An 

Introduction, p. 5. 

http://www.americanhumanist.org/
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٪ة ٩ٞىؽ كأ٩ٌ  حن تنرتؾ يف ثٕي املزيات ا٣يٌت ٩ؾ٠ؿ٬ة ٚي٧ة يأيت، ػةٌو 
 /()ثةألنك٪ح ٬٪ة د٤ٟ املؽارس ا٣يٌت تنرتؾ يف د٤ٟ املٮاوٛةت

ىلع  ،ك٣حف اهلل ،اإلنكةف ٬ٮ حمٮر ال١ٮف يف األنك٪ح فٌ أ -3
ث٧ة ٚي٫ اهلل  - ح يف الٮصٮد يشءه ف. ٤ٚحف ز٧ٌ ١ٔف ٦ة دٕذٞؽ ث٫ األدية

ح اإلنكةف ح اهلل ث٧عجٌ اقتجؽاؿ حمجٌ » كأىلغ ٨٦ اإلنكةف، ث٢ إفٌ  أ٥٬ٌ  -
 Erich)"إريٟ ٚؿكـ"  ٧٠ة يٕذٞؽ« ْل يف َؿيٜ دٌُٮر اجلٮع اإلنكةينٌ 

Fromm )  ٌٚةإلنكةف ٬ٮ ٦ةلٟ ال١ٮف  .()املٕؿكؼ امل١ٛؿ األنكين
 ،٬ٮ لئلنكةف - اهلل ظٌت  - يشءو   إحل٫، ٌّٚك يجؽأ ٦٪٫ كيجذٔل يشءو  كٌك 

٫ٚ يف دأ٦ني ٦٪ة٫ٕٚ ك٣حف ا١ٕ٣ف. ت أف يسٮف حتخ دصٌ كيذٮصٌ 
ٙه  ٌٜ  ،ّتةق ٗريق كب٪ةءن ٤ٔي٫، ٣حف ىلع اإلنكةف دس٤ي أف  ألظؽو  كال حي

ا أك ظؽًّ  كراء اإلنكةف. ثٰ٭ؾا  ٤ُ٦ٞحه  ا. ك٣حكخ ٬٪ةؾ ٝي٥ه جي٢ٕ هل ٝيؽن
ؾؼ أك يسٮف أف ة ٦ٞةـ اهلل. كاهلل إ٦ٌ حيذ٢ٌ اإلنكةف يف األنك٪ح  حيي

                                                        

بلع ىلع ثٕي اتلٕةريٙ املٕؿكٚح لؤلنك٪ح راصٓ الىٛعح  (1) ٌَ  ٨٦/ 7لبل
The Case for Humanism: An Introduction, by Lewis Vaughn, 
Austin Dacey. 

بلع ىلع  ٌَ ا٤ٛ٣كٛيٌح ألدجةع ٦ؽرقح األنك٪ح راصٓ الىٛعح مٮردنا ٨٦ املٕذٞؽات  77كلبل
 ٨٦ ال١ذةب الكةثٜ. 9

(2) Erich Fromm, The Art of Loving, p. 73-74. 

https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Lewis+Vaughn%22&source=gbs_metadata_r&cad=9
https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Austin+Dacey%22&source=gbs_metadata_r&cad=9
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ة لئلنكةف اٌلم أًىح مىجٮاغن  ٕن ٨٦ ا٣ٞؽاقح. ث٢ ث٤ٖ األمؿ   ث٪ٮعو دةث
اٌلم  - اإلنكةف اللٌكٌ  إىل احلٌؽ اٌلم ٝج٢ ٚي٫ "أٗٮقخ ٠ٮ٩خ" ثأفٌ 

ٌٜ  -األز٦ةف  أٚؿاد اإلنكةف يف ٌك  ين٢٧ ٌك  كبٰ٭ؾا  .()ا٣ٕجةدة يكذع
ح ٬ٰؾق الؿؤيح إىل ا٣ٛؿدا٩يٌ  ديةف، كد٪ضؿٌ دذٕةرض األنك٪ح ٦ٓ األ

(Individualism) ٌا يف ح "األ٩ة" اإلنكة٩ٌيح ا٣يٌت د٤ٕت دكرن حمٮري
 ث٤ٮرة رؤا٩ة ٨ٔ الٮصٮد كاملٕؿٚح كاألػبلؽ. 

كٚؿوذ٪ة األكىل كاألػرية،  ()ح ْل ظيةد٪ة الٮظيؽةاحليةة ادل٩يٮيٌ  فٌ أ -3
ح ظيةد٫ ا٣ٛؿديٌ  د٪ْي٥ ٚيضت أف يسٮف ٬ؽؼ اإلنكةف األقةسٌ 

أك  ، ك٣حف اال٬ذ٧ةـ ث٧ة يؿيؽق اهلل ٦٪٫،٭ةح يف ٬ٰؾق ادل٩ية ٩ٛككاالصذ٧ةٔيٌ 
د ذ٫ دذعؽٌ . يف الٮاٝٓ، ٝي٧ح اإلنكةف كأ٤ٌٚيٌ حاالتلٛةت إىل الكٕةدة األػؿكيٌ 

ح كدؽثري٬ة، ك٣حف ثأف ثٰ٭ؾق ا٣ٞؽرة ا٣يٌت د١ٌ٧٪٫ ٨٦ د٪ْي٥ ظيةد٫ ادل٩يٮيٌ 
ؽه  ةهلؽؼ ٨٦ احليةة ٬ٮ ث٪ةء ادل٩ية، كاحلىٮؿ ىلع ؛ ٚم١٤ٮتي  يسٮف هل ثٕي

. كال كا٣ٞؿب اإل٣ٰٔلٌ  املٕ٪ٮٌم  أ٢ٌٚ، ك٣حف الٮوٮؿ إىل الؿقٌ  حو د٩يٮيٌ  ظيةةو 
 ،حة كاجلٕٛيٌ يةف إىل ا٣ٞٮؿ ثأوة٣ح اللٌ خيىف أٌف ٬ٰؾق الؿؤيح ك٦ة قجٞ٭ة دؤدٌ 

                                                        

(1) Committee, The Experiences and Challenges of Science and 

Ethics, p. 61. 
(2) Law Stephen, Humanism: A Very Short Introduction, p. 2. 
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ة.أك٧٬ة ٨٦ اخلىةاه ا٣يٌت دٕؿؼ األنك٪ح ث٭٧ة  ٌن  ي

ك٬ٮ ا٢ٕٞ٣ اٌلم يٕذ٧ؽ ىلع ٩ٛك٫  -ةا٥ ثةلات ا٢ٕٞ٣ ا٣ٞ ؽٌ يٕ -1
كلا يكذ٘ين ؛ ()يف الٮصٮد اإلنكةينٌ  ٬ٮ ابلٕؽ األقةسٌ  - ٍٚٞ

اإلنكةف ث٫٤ٕٞ ٨٦ أص٢ ٦ٕؿٚح ٩ٛك٫ كالٮصٮد كالكٕةدة كَؿيٜ 
ح الٮوٮؿ إحل٭ة. ٚجإماكف ا٢ٕٞ٣ اإلنكةيٌن ٦ٕؿٚح ا٣ٞي٥ األػبلٝيٌ 

ح احليةة يح ملٕؿٚح ٠يٛيٌ كال حيذةج إىل ادلي٨ كالٮ ،حكاحلٞٮٝيٌ 
ٓ ٦ٕةيري احلٞٮؽ كادلقذٮر األػبلٝيٌ  ح. كل٢ٕٞ٤ ا٣ٞؽرة ىلع ًك

ٌن  ة، ك٬ٰؾا ٦ة ي٘ين اإلنكةف ٨ٔ ادلي٨ كاتلٕةحل٥ كاحل١ٮ٦ح الىةحلح أي
ا ٨٦ ٔ٪ةرص األنك٪ح.الٮظية٩يٌ   ح. كبٰ٭ؾا دسٌٮف ا٧٤ٕ٣ة٩ٌيح ٔ٪صن

ا٣ٞةا٥ ىلع  ا٢ٕٞ٣ املٞىٮد يف األنك٪ح ٬ٮ ا٢ٕٞ٣ اتلضؿيبٌ  فٌ أ -3
ذ٧ةد  يٕؽٌ  ٟكٰلل ؛ح املكذؼؽـ يف امل٪٭ش ا٤ٕ٣ِلٌ يٌ املنة٬ؽة احلكٌ  األ

. ()ةٔذ٧ةدنا ٔٞبل٩يًّ ادكف الؿصٮع إىل ادلي٨ كالٮيح  ىلع امل٪٭ش ا٤ٕ٣ِلٌ 
األمؿ اٌلم ال ي٪١نٙ ثة٢ٕٞ٣  كيف الٮاٝٓ، دٕذٞؽ األنك٪ح أفٌ 

ٞن  ٗري ٝةث٢و أمؿه ٬ٮ  اتلضؿيبٌ  يٕذٞؽ ثٌٕ٭٥  ة. ث٢ل١٤نٙ ٔ٪٫ ٤ُ٦

                                                        

(1) Luik, John C., Humanism, p. 3672. 
(2) Norman Richard, On Humanism, p. 53. 
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 ٦ة ال ي٧س٨ ٠ن٫ٛ لئلنكةف ٨ٔ َؿيٜ احلٮاٌس  ألفٌ  ؛ثٕؽـ كصٮدق
ٮف كبٰ٭ؾا ي٘ؽك األنكجيٌ  ،ٔذٞةد٥٬اظكت  ٚ٭ٮ ٗري مٮصٮدو  ،كاتلضؿبح

 . ()نيال أدريٌ  م٤عؽي٨ أك ىلع األ٢ٌٝ 

 ، مؿيؽه اعل٥ًه  اإلنكةف ي٤٧ٟ كصٮدق كمىريق ك٬ٮ مٮصٮده  فٌ أ -5
ٕن  كخمذةره  ـٌ ثٞؽرة اتلةريغ. كاالة ل٤ُجيٕح كك٣حف ػةً ٔذٞةد اتلة

ك٨٦ ز٥ٌ اتلعٌس٥ يف مىريق كيف ا٣ُجيٕح يٞٓ يف  ،اإلنكةف ىلع املٕؿٚح
 . "اإلنكةف يكذُيٓ أف ي٘رٌي ()و٤ت ا٬ذ٧ةـ دميٓ ٦ؽارس األنك٪ح

 ،ٚ٭ٮ يكذُيٓ أف ي٘رٌي رؤيذ٫ كق٤ٮك٫، ()ا٣ُجيٕح ٦ٓ أ٫ٌ٩ ٦٪٭ة
 دجةع األنك٪ح أفٌ إٔذٞؽ يٍ ىلع ا٣ُجيٕح كاتلةريغ. كيكذُيٓ أف يتك٤ٌ 

٭٥ مكؤكلٮف أ٦ةـ أ٩ٛك٭٥ ٚإ٩ٌ  يلةٮف الك٤ُح ا٤ٕ٣ية، كبةتلا٣برش ينٌك 
ك٬ٮ  ،ك٬ٮ ث٪ٛك٫ ا٣ٛة٢ٔ كا٣٘ةيح ،ثةلات ٝةا٥ه  كاإلنكةف مٮصٮده  ٍٚٞ.

 كيججيغ أف ي٘رٌي  ،املكؤكؿ ىلع أٚؿاظ٫ كأدؿاظ٫، كمىريق يسٮف ثيؽق
 سةء ىلع ذاد٫ ٚعكت. دٌ مىريق كا٣ُجيٕح ثةال

                                                        

(1) Ibid. 
(2) Soper Kate, Humanism and anti-humanism, p. 14. 
(3) Kurtz Paul, Embracing the Power of Humanism, p. 4. 
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 قٕةدق ث٪عٮو إكا٣رتكزي ىلع  ،ٔذ٪ةء ث٬٫ذ٧ةـ ثةإلنكةف كاالاال إفٌ 
ٍـّ   س٨ٌ ك٣ٰ يف ذاد٫،  كممؽكحه  ظك٨ه  مؿه أ ،ظٮهل َبلؽ مٕةراتو إك ،اع

الالكـ ٬ٮ ظٮؿ ظٞيٞح د٤ٟ الكٕةدة كا٣ُؿيٞح املٮو٤ح  الالكـ ٌك 
ىل إ ةجي٤ت اإلنكةف ٤٧ٔيًّ  ر٩ٌة٩حو  ل٤كٕةدة ثس٧٤ةتو  حل٭ة. ٚؿٌب ٦٪ةدو إ

 د٪ةؼو  ٫ ٣حف ٬٪ةؾ أٌم . ٧٠ة أ٩ٌ ث٫ملة اكف ي٪ةدم  ةاملٞةث٤ح د٧ة٦ن  اجل٭ح
هلل ٨ كاتلٌٕجؽ ؽيٌ ٦ٓ اتل ،ةإلنكةف كحتكني ظةهل يف ادل٩يةث٬ذ٧ةـ ثني اال

ة يؤ٨٦ٌ ٬ٮ ٦ - ذبنٌي ح٧٠ة ق - ادلي٨ احلٞيٌفٌ  ٔذٞةد ثةملٕةد، ث٢ إفٌ كاال
م ل٤٘ؿب اٌل  حو إجيةثيٌ  األنك٪ح ٨٦ ٩ٞةطو  ٢ي ل٥ ختك. الكٕةدة يف ادلاري٨

 ٬٪ةؾ منةك ٔؽيؽةه يف املٞةث٢ س٨ ك٣ٰ  ،أ٢ٌٚ ٦٪٭ة ل٥ جيؽ ثؽيبلن 
يٕةين ٦٪٭ة ا٣٘ؿب ػ٤ٙ ثؿيٜ ّة٬ؿق ٨٦ اتلٌُٮر  صكي٧حه  ك٦ٌٕبلته 

٨٦ اجلةظيح  خمذ٤ٛحو ٕةين األنك٪ح ٨٦ منةك دإذ  ؛صذ٧ةعٌ كاال اتلٞينٌ 
ح ٣حف ٨٦ الىٕت مبلظْح ظيح ا٤٧ٕ٣يٌ ٨٧ٚ اجلة ،كاجلْؿٌيح حا٤٧ٕ٣يٌ 

احلةز٥ ىلع ا٣٘ؿب يف ٧ًةف الكٕةدة ل٤برش.  إػٛةؽ ا٢ٕٞ٣ األنكينٌ 
 الىةاجحكٚٞؽاف املٕؿٚح  ٌٕٚٙ ٢ٞٔ اإلنكةف يف اجلة٩ت ا٧ٕ٣ٌلٌ 

ح ا٣يٌت دؿكخ ثى٧ةد٭ة ثة٣ٞي٥ قجٌت ال١سري ٨٦ املنةك كاملآزؽ ا٤٧ٕ٣يٌ 
ابلٕيؽ ٨ٔ ادلي٨  ؿبٌ الٮاًعح ىلع ظيةة اإلنكةف. ٚةإلنكةف ا٣٘

تني ٦س٢ احلؿبني ا٣ٕةمليٌ  ح اردست ٚضةآ ٠جريةن ع ل٤ٞي٥ األنكجيٌ املؽٌ 
 ة٩ذةج أق٤عح ادل٦ةر النةم٢ كاقذ٧ٕةهلإك ،كاقذ٧ٕةر ابلدلاف الٌٕيٛح
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ؿ األكٌ  ني إىل أف ي٪ٕذٮا ابليةف الؿقِلٌ  كو٢ األمؿ ثةألنكجيٌ ك...، ظٌت 
قرنل يف . زةفو  ثذٕؽي٫٤ يف ثيةفو  ل٤٘ةيح كٝةمٮا ٫ ٦ذٛةا٢ه لؤلنك٪ح ثأ٩ٌ 

ٌٍ ٝي٧ح اإلنكةف ك٨٦ مأف ٤ٞي٢ اتل ابلعر أفٌ ؾا ٬ٰ ةت َيٌ   ٨٦ احل
ن  ظٌت  ،٦زنتل٫ كماك٩ذ٫ ا٣ْٕي٧ح ، ٦ذ٪ةٌٝحو  ةتو جلْؿيٌ  ايىجط خمذربى

ا كؾكح، املاكرـ األػبلٝيٌ  كحتضي٥ ح ا٣ٞي٥ اإلنكة٩يٌ لٟ ٬ؽـ كؾٰ ك
يت اؿ املؼ٤ٮٝةت ا٣ٌ ا٥٤ْ٣ ىلع قةإ٧ٔةؿ ختؿيت ابلحبح ك٨٦ ػبلهل 

٠رثة اآلالـ  فٌ أ٧٠ة إىل اإلنكةف ٩ٛك٫، يف آػؿ املُةؼ  دؿصٓ
٩ذعةر كاتل٧٭يؽ ل٤ٮٝٮع يف مكت٪ٞٓ ثح كاالآزديةد ال١اح كالؿكظيٌ 

جح ىلع الؿؤيح ٭ة ْل دم٤ح اجلذةاش كاتلجٕةت املرتدٌ اإلحلةد ك... لكٌ 
 .حاجلْؿيٌ  ا٭ةح ك٦جةدجيٌ األنك

بل ٚ ،حا٤٧ٕ٣يٌ اآلزةر  ٔ٪٫ ي م يذ٧ؼٌ اٌل  ْؿٌم ة ٨٦ اجلة٩ت اجلكأ٦ٌ 
 ث٢ ،اع٥٬إلزجةت ٦ؽٌ  ٦ذنيو  ٦٪ٌُفٍّ  يكىع أدجةع األنك٪ح إىل دٞؽي٥ دحل٢و 

ٍ ال١٪حكح ىلع تك٤ٌ  ٢ٕٚو  سٮف ثةألنك٪ح يف قيةؽ ردٌ يتنبٌ  ٌف ٠سرينا ٦٪٭٥إ
كامتيةؽ اجلةس إىل أٚاكر الؿكـ  ،ح ٨٦ صة٩تو ا٣ْةل٥ ىلع النٕٮب ا٣٘ؿبيٌ 

األنك٪ح  فٌ أآػؿ، كاحلةؿ  ثة٢ٕٞ٣ دكف ٗريق ٨٦ صة٩تو  حيكاحلٮ٩ةف امل١ذٛ
ا٣ٞةقيح كا٣ْةملح  ةته ٨٦ د٤ٟ الك٤ٮكيٌ ٣حكخ ْل ا٣ُؿيٜ الٮظيؽ ل٤ذؼ٤ٌ 

 دحلبلن  كاحلٮ٩ةينٌ  متيةؽ اجلةس إىل ا٢ٕٞ٣ الؿكَلٌ اك٣حف  ،٨٦ ٝج٢ ال١٪حكح
ٌٞ وعيعن   ح.ة٩يٌ ة ىلع احل



 اإلنكةف ثني املٕذٞؽ ادلييٌن كاألنك٪ح  ........................................ 26

 إىل رؤيحو  ٚذٞةركاال ْؿٌم دٕةين األنك٪ح ٨٦ الٌٕٙ اجل٬ٰؾا ك
ثٕجةرةو أػؿل، دٕةين ٨٦ رؤيذ٭ة اخلةَبح إىل/ مىةدر . وعيعحو  ٠ٮ٩ٌيحو 

املٕؿٚح أٌكالن كإىل ال١ٮف كالٮصٮد زة٩ينة، األمؿ اٌلم ص٤ٕ٭ة دٞٓ يف رؤيحو 
تكذؼؽـ األنك٪ح  ١ؾا، ال٬ٰ كػةَبحو ظٮؿ ظٞيٞح اإلنكةف زةثلنة. 

٭ ا٢ٕٞ٣ ا٣رب٬ةينٌ  ؿ اإلنكةف تلٕؿؼ ظٞةاٜ األمٮر ظٮ ةيف مرشٔك
 إىل ا٢ٕٞ٣ األدايتٌ  ٤ضأيي ث٢  ،حكد٤ٌُٕةد٫ الٮإٝيٌ 

(instrumental rationality)  ُجيٜ ٩ٮاية٬ة دكف أف ثذم ي٭ذ٥ٌ اٌل
ٌف ٝص أ٧٠ة يسرتث ث٧ؽل مىؽاٝيذ٭ة كا٩ُجةٝ٭ة ىلع الٮاٝٓ.

احلٞيٞح يف املةٌدة كظص آحلٌةت املٕؿٚح يف اتلضؿبح يجذش وٮرةن ٩ةٝىحن 
نكةف، وٮرةن دذضة٢٬ أ٥ٌ٬ أثٕةد اإلنكةف ٨ٔ ال١ٮف كاإل

 كػىٮوٌيةد٫. 
 ا٣يٌت دٕةين ٦٪٭ة األنك٪ح/ ْؿيٌحننري ٚي٧ة يٌل إىل ثٕي املنةك اجلك

ح امل٪جٓ الٮظيؽ ل٧٤ٕؿٚح، ث٢ ٬٪ةؾ ٣حكخ املٕؿٚح اتلضؿبيٌ  -3
س٨ كصؽ٩ة أػؿل ل١كت املٕؿٚح اك٢ٕٞ٣ كالن٭ٮد كالٮيح. ٣ٰ  َؿؽه 

ؿ ٤ٔي٫ كدٕٮٌ  ،ٍٚٞ ؽ ىلع امل٪٭ش اتلضؿيبٌ ح دٕذ٧الؿؤيح األنكجيٌ  أفٌ 
ٓو  ىلع ٩ُةؽو  ع ةصذ٧ ا٤ٕ٣ٮـ اإلنكة٩يٌح ٦س٢ ٥٤ٔ االين٢٧ ظٌت  كاق

٥٤ اجلٛف ك...   ٔك

ثة٣ٕةل٥ ا ػؿ، ٣حف اعل٥ ا٣ٕني كالٮاٝٓ حمؽكدن آ ٬ٰؾا ك٨٦ صة٩تو 
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ة كاٌل أ ث٢ ين٢٧ ا٣ٕةل٥ امليذةٚزييٌفٌ  ،ٌم املةدٌ  ٌن م دٞص يؽ اتلضؿبح ي
ٕيٌ  ٙ إىل ٰذلٟ أفٌ ٨ٔ ٩ي٫٤. أً  حح امل٪ُٞيٌ األو٢ اٌلم دٞٮؿ ث٫ الًٮ

 دكف دٞج٢ اتلضؿبح يسٮف هلة ٦ٕىنن  حو ٌٝيٌ  ٌك  ىلع "أفٌ  م ي٪ٌه اٌل 
ٞ٪ةق ىلع ١٪ة ث٫ كَجٌ ، ٤ٚٮ د٧كٌ حن ّتؿبيٌ  حن ٗري٬ة" ٬ٮ يف ٩ٛك٫ ٣حف ٌٝيٌ 

 ةؽ ٦جؽايًّ ٞ، كألث٢ُ ٩ٛك٫ ث٪ٛك٫. حن٨ ٩ٕذيسٮف هل ٦ٕىنن  ٩ٛك٫، ٚبل
كا٢ٕٞ٣ كالن٭ٮد كالٮيح يف ادلااؿة  ٨٦ احلٌف  ح كٍّ يٌ ظضٌ  حثإماك٩يٌ 
 ٦٪٭ة ثةآلػؿ. اقتجؽاؿ كٍّ  يىطٌ  كال ،٦٪٭ة ح ثس٢ٍّ اخلةٌو 

اإلنكةف ٬ٮ  ح؛ ألفٌ إىل ا٣جكبيٌ  م األنك٪ح يف ثٕؽ٬ة املٕؿيفٌ دؤدٌ  -3
ٚٮؽ ٦ٕيةر اإلنكةف  ك ٦زيافه أ ك٣حف ٬٪ةؾ ٦ٕيةره  ،حمٮر احلٞةاٜ ٚي٭ة

 املٕؿٚح الىعيعح. ك٣ٰس٨ٌ الكؤاؿ اٌلم يُؿح اٌلم ٬ٮ املؿصٓ يف
 أٌم  إنكةف ٬ٮ املؿصٓ كاملٕيةر؟ ّتيت األنك٪ح ثأفٌ  ٬ٮ/ أٌم  ةو ٩ٛك٫ ثٞٮٌ 

ح ديٌ ي ٨ٔ ٬ٰؾق الؿؤيح ا٣ٞٮؿ ثةتلٕؽٌ ث٧ٛؿدق ٬ٮ املٕيةر. يذ٧ؼٌ  إنكةفو 
ك٧٬ة  ،أػؿل ٨٦ ص٭حو  (Individualism)ح ديٌ ا٣ٛؿك ،ح ٨٦ ص٭حو املٕؿٚيٌ 

ح ح املٕؿٚيٌ ديٌ ة اتلٕؽٌ ح يف األنك٪ح. أ٦ٌ ةت األقةقيٌ ىٮويٌ ٨٦ املزيات كاخل
ح ٠يٌ م إىل الناٌك ح ا٣يٌت ثؽكر٬ة دؤدٌ ح املٕؿٚيٌ ٚٔل تكذؽع ا٣جكبيٌ 

ح ثٕؽ٦ة املٕؿٚيٌ  حا٣جكبيٌ  ك٬ٰؾق. ق٤ي٥و  ٢ٞٔو  ح ا٣يٌت يؿٌٚ٭ة ٌك املٕؿٚيٌ 
د ح ا٣يٌت دذٕؽٌ األػبلؽ كا٣ٞي٥ كاحلٞٮؽ، أننأت ا٣ٛؿديٌ رست إىل 

ر الٮوٮؿ إىل ىلع ٦ة قجٜ يذٕؾٌ   احلك٨ كا٣ٞجط ىلع أقةق٭ة. ث٪ةءن ٦ٕةيري
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ح اجلةس ٦٪٧٘كٮف يف ٔٮامل٭٥ اخلةٌو  ألفٌ  ؛اتلٛة٥٬ كالٮاةـ ثني اجلةس
ٌن  ،ك٦٪ج٭ؿكف ثٞ٪ةاعد٭٥ ،ث٭٥ ة إىل الكبلـ ك١٬ٰؾا يجٕؽ الٮوٮؿ أي

ثني خمذ٤ٙ رشااط املضذ٧ٓ. ٚةألنك٪ح ثةجلْؿة  ٟاتل٧ةقك ا٣ٕة٣ِلٌ 
 ٓ إحل٫ كد٭ؽؼ إحل٫. إىل الٮاٝٓ املٌةٌد ملة دذ٤ٌُ م إاٌل ال دؤدٌ ادلٝيٞح 

كيتجٓ ٬ٰؾق  دٕةين األنك٪ح ٨٦ رؤيحو ػةَبحو ظٮؿ اإلنكةف. -1
Identity)ح أز٦ح اهلٮيٌ ك alienation)ٗرتاب ٨٦ اال ٩ٮعه  لؿؤيحا

Crisis ٤ٚئلنكةف ركحه .  ٰ ليك يؿصٓ  ؛كيجعر ٨ٔ اهلل ثة٣ُٛؿة ٔلي إ٣
٫ البل٦ذ٪ةْل. يف ظني د٢٧ٕ األنك٪ح ىلع ُٝٓ ٬ٰؾق كيأكم إىل ٦جؽا

ح. ذ٫ امل١٤ٮديٌ كدرتؾ اإلنكةف ك٩ٛك٫ كدجٕؽق ٨ٔ ٬ٮيٌ  ،حالى٤ح الاديٌ 
ح، ٝةؿ اهلل قجعة٫٩ ذ٫ احلٞيٞيٌ ثذٕؽ ٨ٔ ٬ٮيٌ اثذٕؽ ٨ٔ اهلل، ٚٞؽ ا٨٧ٚ 

ٔا َوَل كدٕةىل/  ََ ََكَّلِ  حَُلُُٔ ٔا ي ًْ  اهللَ  نَُس ُْ نَسا
َ
ًْ  فَأ ُٓ ُُفَس

َ
. ٨٦ (1)أ

٥ ٨٦ أ٩ٌ  آػؿ، دؿكخ األنك٪ح اجلة٩ت الؿكيحٌ  صة٩تو  ٫ ٬ٮ ىلع الٗؿ
 ة ٨٦ اجلك٥ كالؿكح. كأٌم  أقةقن يف اإلنكةف املتنٌّك  ابلٕؽ األ٥٬ٌ 

أثٕةدق  ة ٨ٔ أ٥٬ٌ أٚضٓ ٨٦ أف يسٮف اإلنكةف أص٪بيًّ  ٗرتابو ا
األنك٪ح ٦ٓ ّتة٤٬٭ة ل٤ؿكح اإلنكة٩ٌيح  إىل ٰذلٟ ٚإفٌ  ح. إًةٚحن الٮصٮديٌ 

                                                        

 .79( قٮرة احلرش/ 1)
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يف قٕةدة اإلنكةف كحتىي٢  ٝؽ ٤ٛٗخ ٨ٔ ا٣ٕ٪ص الؿاحسٌ دسٮف 
ح ّتةق ىٙ الؿؤيح األنكجيٌ ىلع ٰذلٟ، دذٌ  ال٧١ةالت كا٣ٌٛةا٢. ث٪ةءن 

ح ٍٚٞ، يف دذ٧عٮر ظٮؿ الكٕةدة ادل٩يٮيٌ  ،٭ة حمؽكدة اجلُةؽاإلنكةف ثأ٩ٌ 
ة ثةحلضش ا٤ٕٞ٣يٌ  -ادلي٨  ظني أفٌ  يىٙ اإلنكةف  - حح ا٣رب٬ة٩يٌ ٦ؽٔٮ٦ن

ٔذ٪ةء كٰللٟ ل٥ حيص ا٬ذ٧ة٫٦ ثةال ؛يٛىن ثٕؽ مٮد٫ ال ثؽمي أ٫ ثأ٩ٌ 
ٌؽـ دٕةحل٫٧ ثةإلنكةف يف حتىي٢ الكٕةدة ادل٩يٮيٌ  ح ٚعكت، ث٢ يٞي

ة، ٬ٰؾق األأح ل٤ٮوٮؿ ثةإلنكةف إىل الكٕةدة األػؿكيٌ  ٌن ػرية ا٣يٌت ي
اعل٥ اآلػؿة ٬ٮ  ألفٌ  ؛حح ىلع الكٕةدة ادل٩يٮيٌ ي٧٪ع٭ة األوة٣ح كاألكلٮيٌ 

ح ح يف ٦ٞةث٢ احليةة األػؿكيٌ ح، ك٣حكخ احليةة ادل٩يٮيٌ ةة األثؽيٌ ماكف احلي
ح ظٮؿ ظٞيٞح ٩ْؿة األنك٪ح اخلةَبح كالكُعيٌ   ٣ٕجنة كهلٮنا. إفٌ إاٌل 

ٞح ثةإلنكةف ٦س٢ اإلنكةف درتؾ آزةر٬ة ىلع ٦٪ْٮ٦ح املٛة٬ي٥ املذ٤ٌٕ 
ح كّت٤ٕ٭ة ك... كدىج٘٭ة ثةلكُعيٌ  د٫قٕةدك، ذ٫كؿا٦كظٞٮؽ اإلنكةف، 

ة ػةَبحن  ٌن  ٭ة ظؿكحه كٰللٟ كوٙ ثٕي امل١ٌٛؿي٨ األنك٪ح ثأ٩ٌ  ؛أي
ـه  ٦٪ة٬ٌحه  اإلنكةف  . يٌصح إريٟ ٚؿكـ ثأفٌ خمةدعه  لئلنكة٩ٌيح ك٦ٛ٭ٮ

يف  ٣خ إىل يشءو ظٞيٞح اإلنكةف دجؽٌ  ألفٌ  ؛حيٕةين ٨٦ أز٦ح اهلٮيٌ  ا٣٘ؿبٌ 
 .()حل٤٭ٮيٌ  كاليشء ٚةٝؽه  املضذ٧ٓ الى٪ةعٌ 

                                                        

(1) Fromm Erich, The Art of Loving, p. 90. 
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ط كاتلٛؿيٍ يف رؤيذ٭ة إىل اإلنكةف. ٨٧ٚ دٕةين األنك٪ح ٨٦ اإلٚؿا -3
٫ تكٍٞ يف اإلٚؿاط ظي٪٧ة ّت٢ٕ اإلنكةف يف ٦زن٣ح األلٮ٬يٌ  ص٭حو  ح كدًٛؿ

و٢ كصٮدق. ك٨٦ أيف  حمذةجه  اإلنكةف ممس٨ه  يف ظني أفٌ  ،ة ٗ٪يًّ مكذٞبلًّ 
 أػؿل، دٞٓ يف اتلٛؿيٍ ثةجلْؿ إىل ا٣رتكزي ىلع ابلٕؽ ٗري الؿكيحٌ  ص٭حو 

كاحنىةر اال٬ذ٧ةـ ث٧يٮهل  ،ح ٍٚٞيٌ ٤جيح ظٮاجئ٫ املةدٌ كالكع تل ،لئلنكةف
ح، ك١٬ٰؾا دسٮف ٝؽ أ٩ـ٣خ األنك٪ح ٦ٞةـ اإلنكة٩يٌح إىل ا٣ُجيٕيٌ 
 ٌح ٨٦ اجل٧ٓ ثني ٬ةدني اجل٭ذني ٬ٮ أفٌ ح. كاجلتيضح املذ٧ؼٌ احليٮا٩يٌ 

٨٦  ك٬ٰؾا املٕىن ٝؿيته  ،هل٫ٰإلئلنكةف  األنك٪ح ص٤ٕخ ابلٕؽ احليٮاينٌ 
يَْج  /جةركح ا٣ٞةا٤حم٧ٌٮف اآليح امل

َ
رَأ
َ
َِ  أ ٰ  اََّتَذَ  ٌَ ُّ إِل َٔاهُ  َٓ َْ().  كال ٗجةر

ىلع ك٨٬ الك صة٩ب اإلٚؿاط كاتلٛؿيٍ لٰ٭ؾق اجلْؿٌيح، ١ٚيٙ ي٧س٨ 
أف  كآػؿق صيٛحه  هل ٩ُٛحه كٌ ألئلنكةف الٌٕيٙ امل٧س٨ املعذةج اٌلم 

 ٰ ة؟ كاحلةؿ أفٌ يسٮف إل ٝؽ  ،. ٥ٕ٩اهلل ٬ٮ املٮصٮد الٮاصت امل٤ُٜ ا٣٘ينٌ  ٭ن
ثح٪٧ة  ،٠ٌؿـ اهلل اإلنكةف ك٩ٛغ ٚي٫ ٨٦ ركظ٫ كص٫٤ٕ ػ٤يٛذ٫ يف األرض

ٍٚٞ.  ٮف اإلنكةف ثؽيبلن هلل ٦ٓ االٝذىةر ىلع صة٩ج٫ ا٣ُيينٌ ص٢ٕ األنكجيٌ 
 ذم ٦يٮؿو  ٦ٓ اإلنكةف اٌلم تكة٢ٚ إىل مٮصٮدو  لٮْلٌ اتلٕةم٢ األ٬ٰؾا 

                                                        

 .٣34ٛؿٝةف/ قٮرة ا (1)
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ح قجٌت ال١سري ٨٦ املنةك يٌ كظص اجل٭ٮد ىلع دأ٦ني ٦٪ة٫ٕٚ املةدٌ  حو ظيٮا٩يٌ 
 ٦٪٭ة/ كاتل٪ةٌٝةت لئلنكةف احلؽاثٌ 

أك  ،كٝيٮدو  ح ثبل ظؽكدو يٌ كالٮٝٮع يف احلؿٌ  ،اٗرتار اإلنكةف ث٪ٛك٫ -أ
ح ٨٦ املنةك الكيةقيٌ  ا ل١سريو مىؽرن  ؽٌ ا٣يٌت دٕ نحا٣ُةئ ()ال٤يرباحٌلح

ح املٕةرصة. ٚةإلنكةف اٌلم يؿل ٩ٛك٫ حمٮر ح كابلحبيٌ ٝذىةديٌ كاال
ٌٜ  ينٕؿ ثأفٌ  ،ح ٬ٮ اغيح احليةةيٌ كدأ٦ني ظٮاجئ٫ املةدٌ  ،ال١ٮف ثأف  هل احل

ث٧ة ٚي٭ة احلي٢ كاخلؽع ل٤ٮوٮؿ إىل أكرث  ،٢ ثةلٮقةا٢ كا٣ُؿؽيذٮقٌ 
٦س٢ ٦ة دٞٮـ ث٫ احلٮـ ثٕي ادلكؿ ا٣يٌت دؿٚٓ مٕةر األنك٪ح  ،امل٪ةٚٓ

ػذجةء ػ٤ٛ٭ة لكعٜ ثةقذ٘بلؿ ٦ٛة٬ي٥ ٦س٢ ظٞٮؽ اإلنكةف كاال
ة. أك ٦س٧٤ة ٝةـ اإلنكةف احلٮـ ثذؽ٦ري ة كاٝذىةديًّ لنٕٮب قيةقيًّ ظٞٮؽ ا

 ٩ذٛةع األكرث ٦٪٭ة.ابلحبح ث٘يح اال
 / ٨٧ٚ ص٭حو كا٧ٕ٣ٌلٌ  اتلٌةد كاتلٌةرب ثني اجلة٩ت اجلْؿٌم  -ب

 ،حيٌ د٧ُط األنك٪ح إىل قٕةدة اإلنكةف يف ادل٩ية ٦ٓ دٮٚري ٦٪ة٫ٕٚ املةدٌ 
أػؿل كىلع املكذٮل  ء، ك٨٦ ص٭حو ٌداعف هلة يف ٦ٞةـ اتل٪ْري كاالكيؤقٌ 

                                                        

ال٤يرباحلٌح ْل ٦ؾ٬ته ١ٚؿمي كقيةسي كاٝذىةدمي يٞٮـ ىلع ٦جؽإ ظٌؿٌيح ا٣ٛؿد كا٩ٕذة٫ٝ  (1)
 ٨٦ رٝةثح الك٤ُةت املؼذ٤ٛح.
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كٰذلٟ  ؛ثةإلنكةف كاإلنكة٩ٌيح ، دي٤عٜ األنك٪ح أرضارنا ٬ةا٤حن ا٧ٕ٣ٌلٌ 
٨٦ ػبلؿ  ،ق اإلنكةفةظي٪٧ة دٞذيض ٦٪ةٚٓ اإلنكةف أف ي٥٤ْ أػ

كالٮٝٮؼ إىل صة٩ت  ،ح كدأييؽ٬ةقتجؽاد كادليسذةدٮريٌ ادلٚةع ٨ٔ اال
٧ةؿ اإلصؿا٦يٌ   ا٣ٞيةـ ثٰ٭ؾا اجلٮع ظٌت ك ،حٛيٌ ح كاتلٕكٌ اإلر٬ةب كاأٔل

٧٠ة ٩ؿاق احلٮـ  ،ح ىلع قةاؿ ابلبلدٚةت كم٨ٌ احلؿكب ا٣ٕؽاايٌ ٨٦ اتلصٌ 
ـٌ   ح. ح كاالقذ٧ٕةريٌ قذ١جةريٌ ٔيج٪ة ٨٦ ثٕي ادلكؿ االأ ثأ

لئلنكةف اٌلم  ٨ٔ ال٧١ةؿ احلٞيٌفٌ  ا١ٛ٣ؿ األنكينٌ ٢ٛٗ  - ص
 ٌٞ ٬ٰؾا ا١ٛ٣ؿ  فٌ أح، ث٢ كصؽ٩ة ٜ ٦ٓ ٩جؾ األ٬ٮاء كامليٮؿ اجلٛكة٩يٌ يذع

٥٤ْ٣ كدؿقيغ أمٮرو اك ،يكةٔؽ ىلع دؿقيغ الؿذاا٢ ٦س٢ املضٮ٩ح
 ٦ةء كا٣ٕؽكاف ك...دلا ٟقٛل كا٣ٛكةد ككاتلٮظٌ 

 ،هل، ال يٕذٞؽ ثةتلكيٙ ة٩ٛك٫ ك٬ٮا٬ة إلٰ٭ن  ؽٌ اٌلم يٕنكةف اإل -د
كال  ،ح. ٚةإلنكةف يٕنٌي ظٞٮ٫ٝ ث٪ٛك٫اٌل حبٞٮ٫ٝ النؼىيٌ إكال يٕرتؼ 

ة ٜي  يؿل ٩ٛك٫ حم١ٮ٦ن ك٣حف ٤ٔي٫  ث٨٧ يٕنٌي هل اتلاكحلٙ، ٫٤ٚ ظ
ٙه  ح امل٤ُٞح يٌ كٜٚ ٬ٰؾق الؿؤيح. ١٬ٰؾا دى٢ األنك٪ح إىل احلؿٌ  دس٤ي

 ظى٧٠٢ة  ك٧٤ّ٭٥، ػؿي٨ا٣يٌت دجذٔل ثؽكر٬ة إىل ٬ذٟ ظٞٮؽ اآل
ة. ك٣ٰس٨ٌ ٬ٰؾا اإلنكةف ٗري بٌ رح يف أكح كا٣ٛةميٌ اجلةزيٌ  ٦ٓة ٰذلٟ ٤٧ٔيًّ 

ع ا ظٞيٞحن ٧٠ة دؽٌ ٢ٞ كاألػبلؽ ٣حف ظؿًّ امل٤زتـ ثٞيٮد ادلي٨ كا٣ٕ
جؽه  ٫ ٦ٞيَّؽه ث٢ إ٩ٌ  ،األنك٪ح ليك يٞٮـ  ك٬ٮ مكذٕؽي  ،أل٬ٮاا٫ ثأ٦يةهل ٔك
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ا٢ٕٞ٣ كا٤ٞ٣ت  ح. إفٌ ل٤ٮوٮؿ إىل اغيةد٫ النؼىيٌ  إصؿاَلٍّ  ٢٧ٔو  ثأٌم 
ك٨٣  ،ك٣حكخ م٭ٮاد٫ ،اف اإلنكةف ٨ٔ احليٮاف٧٬ة اللاف ي٧زٌي 

ك٣حف  ،ة إاٌل ثذعؿيؿ ٫٤ٞٔ ك٤ٝج٫ة ظٞيٞيًّ يسٮف اإلنكةف إنكة٩ن 
 ثذعؿيؿ أ٦يةهل كم٭ٮاد٫ ا٣يٌت دٌٞيؽ ٫٤ٞٔ كختذ٥ ىلع ٤ٝج٫. 

ك٣ٰس٨  ،األنك٪ح إىل حتؿيؿ اإلنكةف ٨٦ ٔجةدة اهلل قٕخ ؽ٣ٞ - ٬
ـو  ٧ذ٫ يف املٞةث٢ ىلع ٔجةدة أو٪ة اإلنكةف  خص٤ٕٔ٪ؽ٦ة  ٭ةأل٩ٌ  ؛دةو ٦ذٕؽٌ  أٗر

 أفٌ  كاحلةؿثؽالن ٨ٔ اهلل،  "٩ة"األة إىل ٔجةديف احلٞيٞح  خدٔٚٞؽ  اهلل حم٢ٌ 
 األٔجةدة 

ه
 .()٨٦ ٔجةدة األو٪ةـ خمذ٤ٛحو  ٩ٮاعو أيٛيي ث ٩ة ْل ٦جؽأ

األنك٪ح  ظٮؿح كاجلْؿٌيح ٬ٰؾا اجلٮع ٨٦ اإلماكالت املٕؿٚيٌ  ٛيضي
٤٧يٌ  ٩ْؿٌيحو  ٌٕبلتو إىل ٦  ،إىل ا٣ٛىٮؿ البلظٞح ٮلك٭ة٩ أػؿل حو ٔك

 ح ادليجٌيح. ك٪ح كالؿؤيح ا٣ٕٞؽيٌ املٞةر٩ح ثني األن كٰذلٟ ٨٧ً ادلراقح
 

                                                        

(1) Burggaeve Roger, Desirable God, P. 129. 



  



 
 

 
 

 ا٣ٛى٢ اثلةين
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ٔٮ حن يٕذٞؽ ابلٕي أٌف دراقح اإلنكةف دراقحن ٧٤ٔيٌ  ٨٦  حن يٌ كمًٮ
ٰٚ٭ؾا اجلٮع ٨٦ ادلراقةت ا٣يٌت ، ٗري ٦ذةحو  أمؿه  أك ٔٞؽمٍّ  ديينٍّ  ٦٪ْٮرو 

 ادلراقحح يىجٖ يجٌيح كاألَؿ ا٣ٕٞؽيٌ د٪ْؿ إىل اإلنكةف كٜٚ امل٪ة٬ش ادل
ثؽؿ أف دسٮف  مكجٞحو  حو د٪ْؿ إىل األمٮر خب٤ٛيٌ  حو يؽيٮلٮصيٌ أ ثىج٘حو 
ري ٦٪عةزةو  حمةيؽةن  كحتْٯ  ،حىٙ ادلراقح ثىٛح ا٧٤ٕ٣يٌ  دذٌ ٚعٌت  .ٗك
ٍـّ  ثٞجٮؿو  أف دسٮف  ثؽٌ  ال ؛دلل ٗري املٕذٞؽي٨ ثةدلي٨ كا٣ٕٞيؽة اع

يٌ  ٔٮ ٌٚ ، ك٬ٰؾا الرشط ٧٠ة يجؽحن مًٮ يف ادلراقةت ادليجيٌح  ؿو ك ٗري ٦ذٮ
٤ٔي٪ة أف ٩ٕؿؼ  ؛اعءدٌ ح ٬ٰؾا االح. كليك ٩ٞي٥ٌ ٦ؽل وعٌ كا٣ٕٞؽيٌ 

ك٦٪٭ض٭ة يف ٦ٕؿٚح  ،ظٞيٞح ا٣ٕٞيؽة ك٦ٕ٪ة٬ة كٜٚ الؿؤيح اإلقبل٦ٌيح
 .احلٞةاٜ كال قٌي٧ة ٦ٕؿٚح اإلنكةف

 

 

ٕى ك ،()ا٣ٕٞؽ ٩ٞيي احل٢ٌ  ٓى كا٣ ؽى احلىج٢ٍى كابلىيٍ ٞى قي خى ؽي ًٞ ٍٕ ث٧ٕىن   ٍ٭ؽى حى
                                                        

٥ْ، ج قؽاث٨ قيٌ  (1)  .761، ص 7، ٌٌٔل ث٨ إق٧ةٔي٢، املعس٥ كاملعيٍ اأٔل
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قي  كيٕذٞؽ  ،()أك لـ٫٦ ()٫ ٤ٝج٫ ث٧ٕىن "ل٥ يزنع ٔ٪٫"يٕٚٞؽ ٤ٔ ،()مؽَّ
ا٣ٕني كا٣ٞةؼ أٌف األو٢ يف ابلةب أٔين " (٦ٞةيحف ال٤٘ح)وةظت 

زٮؽو  كادلاؿ" كاظؽه  ؽٍّ كًمٌؽًة كي اًع ()يؽؿُّ ىلع مى ٩ٍٮى
ى
٢٧ًٍٕ يف أ ٮًد   . كاٍقذي ٞي ٕي ا٣

ري٬ة، ٢٧ًٍٕ يف اتلى ز٥ٌ  ٨٦ ابلييٮاعًت ٗك . أ٦ٌ  يٜؽاقذي ـً ذٞةًد اجلىةًز ة كاأل
كدٕين املٕذٞؽ أك اليشء  ،ىلع كزف ٕٚي٤ح ث٧ٕىن ٦ٕٛٮ٣حو  "ٔٞيؽة"

ة يىًؽي٨ي اإلنكةف ث٩٫ًٌ إاملٕذٞؽ، كٝي٢  . كىلع ٬ٰؾا االقةس () ٭ة ْل ٦ى
٨ٔ ٦ة ينٌؽ ٤ٔي٫ اإلنكةف  ٔجةرةه ٭ة أ٩ٌ ثة ي١٧٪٪ة دٕؿيٙ ا٣ٕٞيؽة ٣٘ٮيًّ 

٫ ٔ٪٤ٝ٫ج٫ كال  يؽي٨ ث٫.كي٤زتـ ث٫ ك إحل٩٫ٛك٫  كي٥ٌٌ  ، يزٔن
ٌٞ ة ثة٣جكجح إىل اتلٕؿيٙ االوُبليحٌ أ٦ٌ  ٞني ، ٚٞؽ رأل ثٕي املع

ظةكؿ  كٝؽة ٨ٔ اتلٕؿيٙ. ، ٚي١ٮف ٗ٪يًّ كصؽايني  ا٣ٕٞيؽة أمؿه  أفٌ 
ٛن  ذٞةد » /ٚٞةلٮاة ل٤ٕٞيؽة ابلٕي أف يٌٞؽـ دٕؿي ٦ة يٞىؽ ٚي٫ ٩ٛف األ

                                                        

 .347، ص 7حم٧ٌؽ ث٨ يٕٞٮب، ا٣ٞةمٮس املعيٍ، ج  ا٣ٛريكزآثةدٌم، (1)
 .731، ص 7ا٣ٛؿا٬يؽٌم، اخل٤ي٢ ث٨ أةمؽ، ٠ذةب ا٣ٕني، ج  (2)
 .771، ص 1احلكحيٌن الـبيؽٌم، حم٧ؽ مؿدىض، دةج ا٣ٕؿكس ٨٦ صٮا٬ؿ ا٣ٞةمٮس، ج  (3)
 .86، ص 3اث٨ ٚةرس، أةمؽ، ٦ٕض٥ ٦ٞةيحف ال٤٘ح، ج  (4)
، 2املىجةح امل٪ري يف ٗؿيت الرشح ال١جري ل٤ؿاٌٚع، ج  ،ا٣ٛيٌٮٌَل، أةمؽ ث٨ حم٧ٌؽ (5)

 .327ص 



 82  ...............................................................  ا٣ٕٞيؽة كاإلنكةف/ اثلةينا٣ٛى٢ 

اآلػؿ ٌٔؿٚ٭ة ثأ٩ٌ٭ة الؿأم املنرتؾ ثني أدجةع . كابلٕي ()«دكف ا٢٧ٕ٣
ح أك ا٣ٕٞيؽة املةرككٌيح كي٤ُٜ يف ٦س٢ ا٣ٕٞيؽة الؿكاٝيٌ  كاظؽو  ٦ؾ٬تو 

٦س٢ كصٮد اهلل كبٕسح  ،ؽ ث٫ٞاألديةف ىلع ٦ة يؤ٨٦ ث٫ اإلنكةف كيٕذ
ق٥ ٬ٰؾق اتلٕةريٙ أمج٫ ثذٕؿيٙ رشح اال أفٌ  . كال خيىف()٩بيةءاأل

 .٦٪٫ إىل اتلٕؿيٙ احلٞيٌفٌ 
ة ل٤ٕٞيؽة ٦ٓ ذ٠ؿ دٞكي٧ةد٭ة، كيذٌ  ٛن ٌط ٨٦ ػبلؿ كٌٝؽـ ابلٕي دٕؿي

 ل٤ذىؽيٜ ٔ٪ؽ٥٬، ك٣ٰس٨ٌ ا٣ْة٬ؿ أفٌ  أٌف ا٣ٕٞيؽة مؿادٚحه  ()ٔجةراد٭٥

                                                        

 .66، ٠ذةب اتلٕؿيٛةت، ص اجلؿصةيٌن، ٌٌٔل ث٨ حم٧ٌؽ (1)
 .376، ص ]املٕض٥ ا٤ٛ٣كيٌف[ ، ٚؿ٬٪گ ٤ٚكىف... و٤يجة، دمي٢ ك (2)
، ٚبل ثٌؽ ٚي٫ ٨٦ احلس٥ ث٧ذىٌٮرو »املٞؽاد/  ٛة٢ًا٣ٝةؿ  (3) ٜه ذٞةد( دىؽي ظير ٬ٮ )األ

ة زةثذنة ٚ٭ٮ ا٥٤ٕ٣، ك ىلع ٞن ة ٦ُةث ، ٰٚؾلٟ احلس٥ إف اكف صةز٦ن ة إ٦ذىٌٮرو ٞن ة ٦ُةث ف اكف صةز٦ن
ٜو ٚ٭ٮ ص٭٢ه مؿٌكته  ة ٗري ٦ُةث ، كإف اكف صةز٦ن ٌٜ ]ا٣ٛة٢ً  «ٗري زةثخو ٚ٭ٮ اتل٤ٞيؽ املع

إٌف »[. كٝةؿ ٚؼؿ ادلي٨ الؿازٌم/ 97املٞؽاد، إرمةد ا٣ُةبلني إىل ٩٭ش املكرتمؽي٨، ص 
ذٞةد إ ٜو ٚ٭ٮ اجل٭٢، كإف األ ة أك ال يسٮف، ٚةجلةزـ إف اكف ٗري ٦ُةث ٦ٌة أف يسٮف صةز٦ن

، ٚإف  ـو ة، ٚإف اكف ٨ٔ يٞنيو ٚ٭ٮ ا٥٤ٕ٣، كإاٌل ٚ٭ٮ أذٞةد املٞدٌل. كإف اكف ٗري صةز ٞن اكف ٦ُةث
ة ٚةلؿاصط ٬ٮ ا٨ٌْ٣ كاملؿصٮح ٬ٮ الٮ٥٬. كإف أذؽؿ ا٣ُؿٚةف ٚ٭ٮ  اكف أظؽ ا٣ُؿٚني راصعن

، ٌٟ ]الؿازٌم، حم٧ٌؽ ث٨ ٧ٔؿ، « كظيجبؾو يجًف اإلنكةف ٦رتٌددنا ثني ا٣ُؿٚني الؿيت كالن
 [.67، ص 76اتلٛكري ال١جري، ج 
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٣زتاـ اال ٨ُيكتج ك٬ٰؾا املٕىن األػٌه  ،٨٦ اتلىؽيٜ ا٣ٕٞيؽة أػٌه 
 ٌٔؿؼ ابلٕي ا٣ٕٞيؽة أك ٟكٰلل ؛ل٤ٕٞيؽة ٪٫ املٕىن ال٤٘ٮٌم اٌلم يذ٧ٌٌ 

ـه  ذ٬يني  ٔذٞةد ثأ٫ٌ٩ ظس٥ه اال  .()ة كالٌٕٙيٞج٢ النؽٌ  صةز

٬ٮ ١٬ٰؾا خيذ٤ٙ اإلي٧ةف ٨ٔ ا٣ٕٞيؽة، ٚةإلي٧ةف ٔ٪ؽ ابلٕي 
ة . ٨٧ٚ اكف اعرٚن  اتلىؽيٜ ثة٤ٞ٣ت، كال أذجةر ث٧ة جيؿم ىلع ال٤كةف

ة ٚ٭ٮ ا ثٰؾلٟ مىٌؽٝن ٦ة أكصت ٦ٕؿٚذ٫ ٦ٞؿًّ  كبس٢ٌ  -دٕةىل  -ثةهلل 
إىل أٌف اإلي٧ةف ٬ٮ  ذ٬ت النيغ املٛيؽ  ٝؽ٬ٰؾا، ك. ()مؤ٨٦ه 

 ()اتلىؽيٜ ثة٤ٞ٣ت كال٤كةف كا٢٧ٕ٣ ثةجلٮارح، كاألػجةر املن٭ٮرة
. كب٪ةءن ٤ٔي٫ ()دؽٌؿ ىلع ٦ة ٝةهل كاػذةرق ح ح ٨ٔ األا٧ٌ املؿكيٌ 

ث٧ٕىن اتلىؽيٜ ثة٤ٞ٣ت اإلي٧ةف  ي٧ةف كا٣ٕٞيؽة ٬ٮ أفٌ ٚة٣ٛؿؽ ثني اإل
ـٌ  ذٞةد ٬ٮ دلؿٌ  ،بٌ كاإلٝؿار ا٤ٞ٣ كا٣تك٤ي٥ اتلة د ا٣ٞجٮؿ كا٣تك٤ي٥ كاأل

اإلي٧ةف يتج٫ٕ ا٢٧ٕ٣ كٜٚ ٦ة د٤ٌٕٜ  أفٌ  كا٣ٛؿؽ اآلػؿ يس٨٧ يف ،ال٬ينٌ 
 ال. أـ  ٨٦ أف يتجٕ٭ة ٢٧ٔه  ا٣ٕٞيؽة ْل أ٥ٌٔ  يف ظني أفٌ  ،ث٫ اإلي٧ةف

                                                        

 .737، ص ]املٕض٥ ا٤ٛ٣كيٌف[ ، ٚؿ٬٪گ ٤ٚكىف...و٤يجة، دمي٢ ك  (1)
 .147الرشيٙ املؿدىض، الػرية يف ٥٤ٔ الالكـ، ص  (2)
 .23، ص 2الكييٌن، حم٧ٌؽ ث٨ يٕٞٮب، الاكيف، ج  (3)
 .764، ص 2احل٧يٌص الؿازٌم، قؽيؽ ادلي٨، امل٪ٞؾ ٨٦ اتل٤ٞيؽ، ج  (4)
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 -٦ٛ٭ٮـ ا٣ٕٞيؽة يف أذ٬ةف املذك٧ٌني املك٧٤ني احلٮـ  إفٌ ٚ ،اكأػرين 
اجلةزـ اٌلم زجخ وؽ٫ٝ  ٮ ٰذلٟ احلس٥ ال٬ينٌ ٬ -اٌلم ٩ٞىؽق ٬٪ة 

٬ٮ د٤ٟ  ىلع أقةس امل٪ُٜ كا٣رب٬ةف، كاملؿاد ٨٦ ا٣جكٜ ا٣ٕٞؽٌم 
أك ا٣ُؿيٞح  ا٣رب٬ةينٌ  امل٪ْٮ٦ح ا١ٛ٣ؿٌيح احلةو٤ح ٨٦ امل٪٭ش ا٣ٌٕٞلٌ 

 ح ا٣يٌت دجذش ٬ٰؾا اجلٮع ٨٦ ا٣ٕٞيؽة. ىلع ابل٪ةايٌ  ح ا٣ٞةا٧ححلٌ قذؽالاال
. ٚيف ك٩ٛسٍّ  ٕٞيؽة ٨٦ ثٕؽي٨/ ٦٪ٌُفٍّ ٬ٰؾا، كي٧س٨ دراقح ا٣

ح كا٣ٛكةد ؛ ديجعر ا٣ٕٞيؽة ٨٦ ظير الىعٌ ثٕؽ٬ة امل٪ٌُفٌ 
، ة يف اجلة٩ت اجلٛسٌ ك٦ُةثٞذ٭ة ٦ٓ الٮاٝٓ أك ٔؽـ ٦ُةثٞذ٭ة. أ٦ٌ 

اجلْؿ ٨ٔ  ؿة يف ث٤ٮرة ا٣ٕٞيؽة ٦ٓ ٌٗي ٚذؽرس ا٣ٕٮام٢ املؤزٌ 
ؿ جلٮع األكٌ ٬ٮ ا . ك٦ة ٩ٞىؽق ٨٦ ا٣جكٜ ا٣ٕٞؽٌم ()الىٌعح كا٣ٛكةد

ح أٔين دراقح ا٣ٕٞيؽة ٨٦ ظير الىعٌ ، ٨٦ ٬ةدني ادلراقتني
، ٚةمل٪٭ش املٕذرب يف ()حلٞنيااملٕذرب يف ا٣ٕٞيؽة ٬ٮ  كا٣ٛكةد. كب٧ة أفٌ 

ٕن ٬ٮ امل٪٭ش ا٣رب٬ةينٌ  ا٣جكٜ ا٣ٕٞؽٌم   ة. ٚة٢ٕٞ٣ اٌلم ٩ٞىؽق ٦٪ج
٥ املىٮف ٨ٔ امل٘ة٣ُح كالٮ٬ ل٧٤ٕؿٚح ادليجٌيح ٬ٮ ا٢ٕٞ٣ ا٣رب٬ةينٌ 

                                                        

 .737، ص ]املٕض٥ ا٤ٛ٣كيٌف[ ٚؿ٬٪گ ٤ٚكىف ...،و٤يجة، دمي٢ ك  (1)
ـ ادليجيٌح ٥٤ٔ أوٮؿ ادلي٨، اٌلم حيٮـ مكةا٫٤ »يٞٮؿ ٩ىري ادلي٨ ا٣ُٮٌس/  (2) إٌف أقةس ا٤ٕ٣ٮ

 [.٢7، ص ملعٌى٢ املٕؿكؼ ث٪ٞؽ املعٌى ]ا٣ُٮٌس، ٩ىري ادلي٨، د٤ؼيه ا« ظٮؿ إحلٞني



 اإلنكةف ثني املٕذٞؽ ادلييٌن كاألنك٪ح  ........................................ 19

. ك٨٦ ٬٪ة يكذُيٓ ()ححلٞيجيٌ اكاملكت٪ؽ إىل ا٣ٌٞةية  ،٢كاتلؼيٌ 
كي٥٤ٕ املض٭ٮالت  ،ٜ ث٧كةٔؽة ٬ٰؾا ا٢ٕٞ٣ااإلنكةف أف يٕؿؼ احلٞة

٨٦  ؽٌ كا٢ٕٞ٣ ثٰ٭ؾا املٕىن يٕ ،()حح كا٣ُٕٞيٌ مٮر ابلؽ٬يٌ ٨٦ ػبلؿ األ
 .()حه ذ٫ ذاديٌ يٌ ق٪غ ا٥٤ٕ٣ كا٣ُٞٓ كظضٌ 

 

اجلْؿ ٨ٔ ابلدل اٌلم كدل ٚي٫، كا٣ٕص اٌلم  ثٌ٘ي  -لئلنكةف  إفٌ 
اجلْؿ  ح، كبٌ٘ي يٌ ٚةٞح كاثلح كابلحبيٌ ةد٫ األرسيٌ يٕحل ٚي٫، كػ٤ٛيٌ 
جةد٫ ك٧َٮظةد٫ ذ٫ اخلةٌو ٠ٰؾلٟ ٨ٔ مؼىيٌ   حن أقةقيٌ  أقب٤حن  -ح كٗر

 ٦ٓ هلة، كال حيى٢ ىلع الكٕةدة كال٧١ةؿ إاٌل  صةثةتو إيجعر ٨ٔ 
يٕذ٧ؽ ىلع لٰ٭ؾق األقب٤ح، ك ك٦ٞ٪ٕحو  كاًعحو  صٮبحو أاحلىٮؿ ىلع 

ح ٨ٔ ا٣ٕةل٥/ ٨ٔ ٬ٰؾق األقب٤ح األقةقيٌ  وعيعحو  الٮٝٮؼ ىلع إصةثةتو 
 كاهلؽؼ ٨٦ إجيةدق.  ،ا٣ٕةل٥، كاغيذ٫، كظٞيٞذ٫ إ٨ٔ ٦جؽ

                                                        

 .61ـ صؽيؽ، ص الكػسكپ٪ةق، ٔجؽاحلكني،  (1)
ـدی، حم٧ؽدًف، چ١يؽق (2)  .٬63ةی ثجيةدي٨ اقبلٍل، ص ای از ا٩ؽين٫مىجةح ي
 .749م٪ةیس، ص آمًل، ٔجؽاهلل، دي٨ یصٮاد (3)
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ق ٨ٔ احليٮاف ٚؿيؽةو  ةو ٓ اإلنكةف ثٞٮٌ يذ٧ذٌ ك ٬ٰؾا، ا٢ٕٞ٣  كْل ،د٧زيّّ
 ةتو ا٣ٕسٮر ىلع إصةثحمةك٣ح ك تكةؤالتا٣ ٬ٰؾق إزةرة اٌلم يكةٔؽق ىلع

كحيس٥  ؾدة يؽر. ٚة٢ٕٞ٣ كبةحلضش املٕذربة املذٕؽٌ ٭ةكٚ٭٧ هلة وعيعحو 
ٜو  ٜو  ٗينٍّ  ث٤ـكـ كصٮد ػة٣ كحيس٥  ،لٰ٭ؾا ا٣ٕةل٥ امل٧س٨ املعذةج ٤ُ٦

إىل  -ثٕؽ مٮت اإلنكةف  ظٌت  -اثلةثخ ٗري ا٣ٛةين  ثٮصٮد ابلٕؽ الؿكيحٌ 
ذ٫ ة حيس٥ ا٢ٕٞ٣ ث٪ٞىةف ٫٧٤ٔ كحمؽكديٌ ، ٧٠صة٩ت ثٕؽق اجلك٧ةينٌ 

٧ة ثذٛةوي٢ ا٣ُؿيٜ إىل قٕةدد٫ قيٌ  كال ،٨٦ احلٞةاٜ كص٭٫٤ ثسسريو 
رقةؿ الؿق٢ ٨٦ اهلل لئليٛةء ثٰ٭ؾا إكصٮد ادلحل٢ ك ةكرضكر ،كك٧ةهل

ٌن أا٣٘ؿض   ٨ٔ حو يٞيجيٌ  اإلنكةف ثإصةثةتو  يف ٦ؽٌ  ظؽقلٮ ة. ٚة٢ٕٞ٣ اكؼو ي
٥ ٦ٕةر٫ٚ  حه ٔٞؽيٌ  سٜ ٦٪٭ة ٦٪ْٮ٦حه ٝ٪ة٫ٔ ث٭ة تلججإك ،٬ٰؾق األقب٤ح ٌْ د٪

ا٣ٞةا٥  ا٣جكٜ ا٣ٕٞؽٌم  . إفٌ ا٭ةكدجٌكٜ ظيةد٫ كننةَةد٫ يف ًٮ ،كرؤاق
ا أ٦ةـ كوٮؿ اإلنكةف إىل أال ي٧س٨  ىلع امل٪٭ش ا٣ٌٕٞلٌ  ف يسٮف قؽًّ
ل٤ٮوٮؿ إىل الكٕةدة.  ث٢ ٬ٮ ا٣ُؿيٜ الٮظيؽ احلٞيٌفٌ  ،الكٕةدة كال٧١ةؿ

 اتلةحلح/ طف يف اجلٞةاإل٦ٕةٰذلٟ ٨٦ ػبلؿ كيٌذٌط 
كإف ل٥  ،ة ٨٦ ا٣ٕٞيؽةال ي٧س٨ لئلنكةف أف يسٮف ػةحلن  -3

ث٢ حيس٥ ىلع  ،اإلنكةف ال ي٪٤ُٜ ٨٦ ٚؿاغو  ٠ٰؾلٟ ٚإفٌ  ،يك٧ٌ٭ة
ة٬ة كا٣زتـ ث٭ة حو ٝج٤يٌ  أقةس ٦ٛرتًةتو  ٌٞ ٔذٞؽ ث٭ة ٨٦ ٝج٢. اأك  ،د٤

ٜه  ة هلة نك ٌن ٪٤ُٜ ث٭ة د حه ػةٌو  حه ٔٞؽيٌ  ةته كػ٤ٛيٌ  ك٦٪٭شه  كاألنك٪ح أي
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دجةع األنك٪ح أف ي٪ٕذٮا أ كإف ل٥ حيٌت  ،٦٪٭ة كحتس٥ ىلع أقةق٭ة
ح لؤلنك٪ح األقف اجلْؿٌيح كامل٪ُٞيٌ  ك٣ٰس٨ٌ املبلظِ أفٌ  ،ثةملٕذٞؽي٨

٭ة ثيجيخ ىلع األ٦يةؿ أل٩ٌ  ؛٦ةـ اتلٞيي٥ ا٣ٌٕٞلٌ أال دى٧ؽ  ك٬ٌنحه  ًٕيٛحه 
ٞن  ض ٤ٔي٪ة أف يٛؿ امل٪٭ش ا٣ٕٞؽٌم  ة. كاحلةؿ أفٌ كاأل٬ٮاء ٧٠ة مٌؿ ث٪ة قةث

ىلع ح ٩بين رؤيت٪ة ال١ٮ٩ٌيح ٨٦ ػبلؿ اإلصةثح ىلع األقب٤ح األقةقيٌ 
ل٤ٮاٝٓ،  ٦ُةثٞحو  حو يٞيجيٌ  ٨ احلىٮؿ ىلع ٦ٕؿٚحو يؤ٦ٌ  ٝٮي٥و  أقةس ٦٪٭شو 

 ة ال خيذ٤ٙ ٚي٫ از٪ةف أفٌ . ٧٧ٌٚ ا٣رب٬ةينٌ   امل٪٭ش ا٣ٌٕٞلٌ اٌل إك٣حف ٬ٮ 
ىلع ا٨ٌْ٣  حن األوٮؿ يف ادلي٨ كا٣ٕٞيؽة يججيغ أف ال دسٮف ٦ججيٌ 

ٌٞ  ،. ٥ٕ٩حو ٗري ٧٤ٔيٌ  َؿيٞحو  كاتل٤ٞيؽ أك أٌم  ح ة٩يٌ ثٕؽ٦ة أزجخ اإلنكةف ظ
ـو أ دي٨و  يٕذ٧ؽ ىلع  ،كأزجخ وؽ٫ٝ ك٦ُةثٞذ٫ ل٤ٮاٝٓ ،ٔٞؽمٍّ  ك ٩ْة

ٜو دٕةحل٫٧ يف اتلٛةوي٢ كاجلـايٌ   .ةكإف ل٥ يس٨ ٧٤ٔن  ٤ِٔلٍّ  ةت ثُؿي

ٌن أ يف ا٣جكٜ ا٣ٕٞؽٌم  حن ف لئلنكةف حمٮريٌ أ -3 ا٣٘ةيح  أفٌ  ة. ث٧ٕىني
٬ٮ أف يى٢ اإلنكةف إىل الكٕةدة  كاهلؽؼ ٨٦ ا٣جكٜ ا٣ٕٞؽٌم 

ح كاال كاحلٞيٞح، ٤ٚحف ٬٪ةؾ ٝي٧حه  ح اعءات الٮ٧٬يٌ دٌ ل٤نٕةرات ا٣ٛةٗر
 ث٢ ٨٦ الٮاًط أفٌ  ،حا ٨ٔ قٕةدد٫ احلٞيٞيٌ ؽ اإلنكةف ثٕيؽن ا٣يٌت د٧ضٌ 
ةف إىل ٬ٮ ٰذلٟ ا٣ُؿيٜ اٌلم يأػؾ ثيؽ اإلنك كرث إنكة٩ٌيحن أ اٌلم يٕؽٌ 

كإف ل٥  ك٬ٰؾا ٦ة يؿَل إحل٫ ا٣جكٜ ا٣ٕٞؽٌم  ،حاحلٞيٞح كقٕةدد٫ احلٞيٞيٌ 
ي  أثٕؽ ٨٦  ١ٚؿٌيحو  ٦ؽرقحو  ث٧ؽرقح اإلنكةف أك األنك٪ح. كأٌم  ٥َّ كى ي
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ختؽع اإلنكةف كدجٕؽق ٨ٔ احلٞيٞح حتخ قذةر  اإلنكة٩ٌيح ٨٦ ٦ؽرقحو 
. ٥ٕ٩، كدمي٤حو  اثحو صؾٌ  خ ٩ٛك٭ة ثأقةَلٌ كإف ق٧ٌ  ،ٙاإلنكة٩ٌيح املـيٌ 

ٌن ث٧عٮريٌ  يٕذٞؽ ا٣جكٜ ا٣ٕٞؽٌم  ح اهلل د٪ةيف ثني حمٮريٌ  كال ،ةح اهلل أي
٫ ٬ٮ كحمٮرٌيح اإلنكةف الػذبلؼ ٦ٕة٩ي٭٧ة، ٚةملعٮرٌيح يف اهلل ث٧ٕىن أ٩ٌ 

كحمٮرٌيح ؛ ك٬ٮ املٕجٮد كاملرٌشع احلٞيٌفٌ  ،املجؽأ ل٤ٮصٮد ك٦ةل٫١ كاغيذ٫
٭ة رقةؿ الؿق٢ لكٌ اخل٤ٜ كاإلجيةد كا٣ترشيٓ كإ اإلنكةف ث٧ٕىن أفٌ 

 صةءت يف قيةؽ كوٮؿ اإلنكةف إىل ال٧١ةؿ كالكٕةدة.

يُٰٕ احلٌؿٌيح ا١ٛ٣ؿٌيح لئلنكةف خببلؼ ٦ة  ا٣جكٜ ا٣ٕٞؽٌم  فٌ أ -1
ك٣ٰس٨ٌ الؿؤيح  ،ك قةاؿ املؽارس امل٪ة٬ٌح لدلي٨أي٤ٕ٪٫ أدجةع األنك٪ح 

 كيحو كي٪ْؿ ٨٦ زا ،حمؽكدو  ؿ يف إَةرو ؽ اإلنكةف كّت٫٤ٕ ي١ٌٛ ح دٞيٌ األنكجيٌ 
٥ ٦ة يؽٌ  ٞحو ًيٌ  حيذةج يف إزجةت  ٔي٫ ٨٦ ظٌؿٌيح الؿأم كا١ٛ٣ؿة. كالٗر

٨٦  ج٫ٕ كي ٢ يف امل٪٭ش اٌلم دتٌ مل٨ يذأمٌ  ٠سريو  ٬ٰؾق ا٣ٌٌٞيح إىل ٔ٪ةءو 
٦ؽرقح ا٣ٕٞيؽة كاألنك٪ح ك٦٪٤ُٞةد٭٧ة. ٚة٣جكٜ ا٣ٕٞؽٌم يؽٔٮ إىل 

 ،ُٔلثذٕةد ٨ٔ اتل٤ٞيؽ األكاال كا٢ٕٞ٣ ا٣ُٞعٌ  امل٪٭ش ا٣رب٬ةينٌ 
كيُٰٕ ل٢ٕٞ٤ الك٤ُح ا٤ٕ٣ية  ،ا١ٛ٣ؿ اٌلم يٛذٞؽ إىل ادلحل٢يؿٚي ك

رق ٨٦ كحيؿٌ  ،ػذيةر املؽرقح ا١ٛ٣ؿٌيح الىعيعح أك ادلي٨ الىعيطايف 
 ٌٜ جة٫ٔ ٦٭٧ة اكف. كادٌ  ٝيٮد األك٬ةـ كا٣ْ٪ٮف كاخلؿاٚةت إىل ٦ٕؿٚح احل

 ،زةثذحو ١ٚؿٌيح ٗري  ٣ٰس٨ٌ األنك٪ح دبين ٤ٚكٛذ٭ة كدٮصي٭ةد٭ة ىلع ٦جةفو 
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َّٞ  ٠ٮ٩يٌحو  كرؤيحو   ةتو كدؿيؽ ٨٦ اإلنكةف أف ي٪٤ُٜ ٨٦ ػ٤ٛيٌ  ،ٞحو ٗري حم
ف يٞج٢ ثذٮويةد٭ة ل٤ٮوٮؿ إىل الكٕةدة أك ،٨٦ دكف اتلؽٝيٜ ٚي٭ة حو ٝج٤يٌ 

ٕن كأف يُٰٕ دلةالن  ،حادل٩يٮيٌ  يف  -ة لؤل٦يةؿ كاأل٬ٮاء. ك٣حف ٬ٰؾا  كاق
  ٫ يف ابلعر كاجلٞؽ.ذيٌ دكف ظؿٌ  ا ل٢ٕٞ٤ كظؤكالن ييؽن دٞ إاٌل  -احلٞيٞح 

٪ْؿ إحل٫ يإذ  ؛ظٮؿ اإلنكةف مةم٤حن  ل٤جكٜ ا٣ٕٞؽٌم رؤيحن  فٌ أ -3
٫ ت اتلٮصٌ دذ٤ٌُ  ؿؤيحو ث، ٌم د كاملةدٌ ٨٦ اجلة٩بني املضؿٌ  ةجن مؿكٌ  ةاكا٪ن ثٮو٫ٛ 

ٌٞ  ٦٪٭٧ة كإُٔةء كٍّ  ،كاإل٦ٕةف إىل الك اجلة٩بني األنكح أٌف ٫، يف ظني ظ
كاجلة٩ت األقةس  ٫ ابلٕؽ األ٥٬ٌ ٩ٌ ٦ٓ أ ،لئلنكةف د٢ٛ٘ اجلة٩ت الؿكيحٌ 

ح مىؽر الٮيح يٌ آػؿ، يثجخ امل٪٭ش ا٣ٕٞؽٌم ظضٌ  ٚي٫. ك٨٦ صة٩تو 
أ٦ةـ اإلنكةف كجي٫٤ٕ  ك١٬ٰؾا يٛكط املضةؿ املٕؿيفٌ  ،ثةدلحل٢ كا٣رب٬ةف

 .()ة دلل ا٣ٞةا٤ني ثةألنك٪حكرث م٧ٌ أ حو ٓ ث٧ىةدر ٦ٕؿٚيٌ يذ٧ذٌ 

                                                        

مىؽرو يٛيؽ٥٬ اغبلنة ٦ة جييت األنكجيٌٮف ثأ٩ٌ٭٥ يكذٛيؽكف ٨٦ الٮيح، ث٢ ٨٦ ٌك  (1)
كيؿمؽ٥٬ إىل ٦ٕؿٚحو ٩ةٕٚحو يف حتكني ظةؿ اإلنكةف، ك٣ٰس٨ٌ احلٞيٞح أ٩ٌ٭٥ يٞذصكف ىلع 
األظاكـ اإلرمةديٌح ا٣يٌت يٕؿؼ ا٢ٕٞ٣ اتلضؿيٌب ظ٧١ذ٭ة، كيف احلٞيٞح أ٩ٌ٭٥ يُٕٮف احلٌضيٌح 

ة، ك٣ٰس٨ٌ ا٣جكٜ ا٣ٕٞؽٌم ال يٞ ذص ىلع ل٢ٕٞ٤ اتلضؿيٌب ٍٚٞ، كيكذٛيؽكف ٨٦ الٮيح ٦٪جٌ٭ن
األظاكـ اإلرمةديٌح ل٢ٕٞ٤ ٚعكت، ث٢ يٕذٞؽ ثأٌف ا٢ٕٞ٣ حيس٥ ثىٮرةو رضكرٌيحو ثأٌف دجٕيٌح 

 ػرب الىةدؽ املىٌؽؽ ٔٞبل٩يٌحه كإف ل٥ يذٌٕؿؼ ىلع ظ٧١ذ٫ كك٪٭٫ ملعؽكديٌذ٫.
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ة كبىؽد فٌ أ -5 قٕةدة اإلنكةف  ا٣جكٜ ا٣ٕٞؽٌم إذا اكف وعيعن
ٌيح  فٌ إذ إ ؛كدُجيٜ ٤ٚكٛذ٫ ،إلصؿاء ثؿادل٫ كدٮويةد٫ ي٧ٌ٭ؽ األًر

٫ ثين يف األ ة أحلٞني كا٥٤ٕ٣. ٚةإلنكةف اقةس ىلع مرشٔك كرث ا٣زتا٦ن
 كأٝؿب إىل دُجيٜ مرشكعو  ،أك الٮ٬ِلٌ  ٦٪٫ إىل ا٣ْيٌنٌ  ٞيينٌ احلٕذٞؽ ةملث

ا٣ٞةا٥  كع األنكينٌ ٦٪٫ إىل دُجيٜ املرش ٦ذح٪حو  كاًعحو  ىلع أقفو  ٦جينٍّ 
اإلنكةف يف ا٣جكٜ  إفٌ ٚ. ك٨٦ صة٩ت آػؿ، ٦ج٭٧حو  ٩ْؿٌيحو  ىلع أقفو 
ة ثتجٕيٌ  ؽٌ ا٣ٕٞؽٌم يٕ ا هلل كحم١ٮ٦ن  ح أكامؿق ك٩ٮا٬ي٫. ٔجؽن

 ،ذ٫ هل٨ٔ ٔجةدة اإلنكةف كدجٕيٌ  ٗيني  -قجعة٫٩ كدٕةىل  -اهلل  فٌ إك
د٫ يؿيؽ قٕةدة اإلنكةف كٚبلظ٫، ٚة٣زتاـ اإلنكةف ثٕٞيؽ  ك٬ٮ

٬ٰؾا اجلْةـ ا٣ٕٞؽٌم  فٌ أ٦ٓ االتلٛةت إىل  حن ي٨٧ٌ هل الكٕةدة ػةٌو 
ٌٞ الىعيط كالؿؤيح ال١ٮ٩يٌ  ـو ح احل  ق٤ي٥و  ٮلٮجٍّ ييؽكأ ح دجذ٭يةف إىل ٩ْة

ٌٞ  حو كبؿا٦ش ٧٤ٔيٌ   تل٪ْي٥ ظيةد٫.  حو ظ
٥ ٨٦ أٌف ا٣جكٜ ا٣ٕٞؽٌم هل ٦٪٭شه  يف ابلعر ك٦ٕةجلح  كاظؽه  ىلع الٗؿ

 خمذ٤ٛحن  ةهل مؤك٩ن  اٌل أفٌ إ ،كا٤ٕ٣ِلٌ  ا٣رب٬ةينٌ  ٌلٌ ك٬ٮ امل٪٭ش ا٣ٕٞ ،األمٮر
، ٚجح٪٧ة ي٭ذ٥ٌ ثةتلأقحف كاإلزجةت ظي٪نة، ي٭ذ٥ٌ ثتجحني دةن ٙ ٦ذٕؽٌ اككّة

أك ث٪ٞؽ املؽارس امل٪ةٚكح هل ظي٪نة  ،ا٣ٕٞيؽة املؼذةرة أك ثةدلٚةع ٔ٪٭ة
٨ ػبلؿ ٦٪ةمب٭ة ٦ اإلنكةف يكذُيٓ أف يؽرس ٔٞيؽةن  آػؿ. كك٧ة أفٌ 

ة يكذُيٓ ٚإ٫ٌ٩ ، )اجلْؿة ال٧ٌ٤ٌيح ظكت امل٪ٌُٞيني( ك٦جةدا٭ة ٌن ف أأي
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. ٚةإلنكةف يكذُيٓ )اجلْؿة اإلٌجيٌح( يؽرق٭ة ث٧بلظْح ٩ذةصةد٭ة كز٧ؿاد٭ة
 دت٪ةىف كأ ،ك٦تٌكٞحه  ٢٬ أ٩ٌ٭ة ٦ذ٧ةق١حه  أف يتكةءؿ ٨ٔ دٕةحل٥ ٦ؽرقحو 

٦ٓ  ٪حو ٦ٕيٌ  ؟ ٢٬ دجكض٥ دٕةحل٥ ٦ؽرقحو ػؿآلثٕي دٕةحل٧٭ة ٦ٓ ابلٕي ا
ـو  ٟٮؿ ا١ٛ٣ؿٌيح كاجلْؿٌيح تل٤األو  املؽرقح؟ ٢٬ دت٪ة٥ٗ دٕةحل٥ ٩ْة

ري ذٰ  ؟٦ٓ ا٣ُٛؿة اإلنكة٩يٌح الك٤ي٧ح ك ١ٚؿمٍّ أ ٔٞؽمٍّ  ٚي٧س٨  لٟ.ٗك
ىلع قبي٢ املسةؿ املٞةر٩ح ثني ٦ؽرقح األنك٪ح كاملؽرقح اإلقبل٦ٌيح يف 

 ح ثة٣جكجح إىل ٦ؽرقحإصةثذ٭٧ة ىلع ٬ٰؾق األقب٤ح. حن٨ ٧ٝ٪ة ثٰ٭ؾق امل٭٧ٌ 
ة ثة٣جكجح إىل ظي٪٧ة ٠٪ٌة ٩٪ٞؽ ٬ٰؾق املؽرقح، أ٦ٌ  دل٤٧حو  األنك٪ح ثىٮرةو 

ٌط يذٌ  ،٧ة ثة٣جكجح إىل دٕةحل٫٧ ّتةق اإلنكةفقيٌ  ادلي٨ اإلقبلٌَل كال
٨٣ جيؽ ك ،ـ دٕةحل٥ اإلقبلـ ٦ٓ ا٣ُٛؿة اإلنكة٩يٌحؤدبل لل٤جةظر ٦ؽ

 - ٨٦ ػبلؿ دراقح مىةدر ٬ٰؾا ادلي٨ -ابلةظر يف ادلي٨ اإلقبلٌَل 
ٛن  ظٌت  ا خمة٣ ة كاظؽن كالنج٭ةت املعذ٤٧ح يف ابلني  ،٣ُٛؿة٤ٟ اة تلظ٧١ن

 .٢و مٌ دأك دجج٫ٌو  دؿٚٓ ثأدىن



 
 

 ا٣ٛى٢ اثلة٣ر
 

 حقيقت اإلوسان 

 بيه األوسىت والىسق العقذّي الذيىّي





 
 

 ؛ات ا٣يٌت دٕؿؼ ث٭ة األنك٪ح٬ذ٧ةـ ثةإلنكةف كآ٦ةهل ٨٦ امل٧زٌي اال إفٌ 
يؿصٓ  ظؽيسحه  األنك٪ح ّة٬ؿةه  ب٧ة أفٌ ككلٰ٭ؾا كق٧خ ثػ "٦ؾ٬ت اإلنكةف". 

٤حن  ،دةرخي٭ة إىل ٔص اجل٭ٌح حل٫ إيف اتلةريغ ٧٠ة أرش٩ة  ك٣حكخ مٗٮ
ٞنة ٜ ث٭ة ٨٦ مٮاًيٓ ٬ذ٧ةـ ثةدلراقةت اإلنكة٩يٌح ك٦ة يذ٤ٌٕ اال ذٰلٟ أفٌ  ؛قةث

ح ٨٦ ا٣تكةؤالت ظٮؿ إماك٩يٌ  ؾا، ك٬٪ةؾ دم٤حه يف ا٣٘ؿب. ٬ٰ  صؽيؽةه  ّة٬ؿةه 
 ؛٨٦ ادلي٨ اإلقبلَلٌ  مكذٮظةةو  حو ٔٞؽيٌ  كٜٚ ٦جةفو  أنكينٍّ  دأقحف ٥٤ٔو 

ٞن ٣تنٌّك   ألَؿكظح ـ ثؽيبلن كدٞؽٌ  ،ذ٧ةـ ثةإلنكةف كدأ٦ني قٕةدد٬٫ة لبل ٦٪٤ُ
األنك٪ح. ٧ٚة ٬ٮ مرشكع ا٣ٕٞيؽة يف ٝجةؿ األنك٪ح؟ ككيٙ دؿق٥ ا٣ٕٞيؽة 

٭ة ا٣ٕؿيٌ إزجةت  ح تلٞؽي٥ أَؿكظذ٭ة ظٮؿ اإلنكةف؟ ككيٙ يذ٥ٌ ػَُٮ
يف دأقحف ٥٤ٔ اإلنكةف  ىلع املرشكع األنكينٌ  رصعةف املرشكع ادليينٌ 

ح ل٤ٕٞيؽة امل٪٭ش ا٣ٕٞؽٌم يف دٞؽي٥ ككيٙ تكةٔؽ امل٪ةثٓ املٕؿٚيٌ  ؟الىعيط
 ٨ٔ اإلنكةف؟ كدٝيٞحو  وعيعحو  وٮرةو 

 

نكةف كلـكـ اال٬ذ٧ةـ ثآ٦ةهل كد٤جيح ظٮاجئ٫، دؿٚٓ األنك٪ح مٕةر اإل
ٌن  ة، ث٢ ممؽكحه ٦جؽايًّ  ك٬ٰؾا اليشء ٦ٞجٮؿه  ة. ك٣ٰس٨ٌ ٦ة يججيغ أي
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خنُٮ٬ة يف قيةؽ ػؽ٦ح اإلنكةف ٬ٮ ٦ٕؿٚح  ػُٮةو  اال٬ذ٧ةـ ث٫ ٝج٢ أٌم 
اإلنكةف ٩ٛك٫، ك٨٦ دكف ٰذلٟ، ٝؽ ٤٩عٜ أرضارنا ثةإلنكةف ثؽالن ٨٦ 

ح.  يف ظيةد٪ة ا٣ٕةديٌ ح ظٌت ٣ٞةٔؽة ا٤ٕٞ٣يٌ ا حن٨ م٤زتمٮف ثٰ٭ؾقػؽ٦ذ٫. ك
ح ٨٦ أص٢ ظِٛ اجلجةدةت ابلحذيٌ  ٪ة٪ة ٩ٕؿؼ ثأ٩ٌ ًٕٚل قبي٢ املسةؿ، لكٌ 

إىل ٦ٕؿٚح اجلجةت ك٦ٞؽار ٦ة حيذةج إحل٫ ٨٦ ا٣رتاب كالٌٮء  حبةصحو 
ىلع ًٛةؼ ا٣ربؾ  م ي٪٧ٮ اعدةن اٌل  (acorus) الٮجٌ كاملةء، ٚ٪جةت 

 (cactus)  خيذ٤ٙ ٨ٔ ٩جةت الىٌجةركاأل٩٭ةر الؿَجح يٞذيض دٕةمبلن 
 ٌٚ ح. كلٮ دٕةم٤٪ة ٦ٕ٭٧ة دٕةم٢ املس٢ اٌلم ي٪٧ٮ يف الىعؿاء اجلة

٣ٛكؽت اجلبذذةف ك٦ةدذة. ك١٬ٰؾا ثة٣جكجح إىل اإلنكةف، ٤ٚٮ ل٥ ٩ٕؿ٫ٚ 
، كل٥ ٩ٕؿؼ ظٞيٞح ٧٠ةهل، كص٭٤٪ة ظٞيٞح ٦ة حيذةج وعيعحو  ثىٮرةو 

ٕرٌب ٔ٪٫ حبٞٮؽ اإلنكةف، ٚإ٩ٌة إحل٫ يف َؿيٜ الٮوٮؿ إىل ال٧١ةؿ اٌلم ٩
ٚكةدق. ٤ٚٮ ص٭٤٪ة إٝؽ ٤٧ٔ٪ة ىلع الرضر ثةإلنكةف ك -ثح٪ة أمئ٪ة أـ  -

ٍّٜ ٚ ،َجيٕح اإلنكةف ٭ة، كٝؽ ٨٦ أ٧٬ٌ  ٨٦٫ٌ٤ٕ٣ ظٞٮ٫ٝ  ٞؽ حنؿ٫٦ ٨٦ ظ
احلؽكد ا٣يٌت  ٨٦ أمؽٌ  -ىلع ا١ٕ٣ف ٨٦ ٰذلٟ  -كْل  ة٧٩٪ع٫ ظٞٮٝن 

ٚإٌف  مي ٦ةدٌ  أ٫ٌ٩ مٮصٮده ثكةف اإلنٚ٪ة ٔؿٌ  إفا٬ة. ٚت أف ال يذٕؽٌ يذٮصٌ 
 هل ثٕؽه  إ٣ٰٔلي  أ٫ٌ٩ مٮصٮده ثٚ٪ةق ٔؿٌ  إفة كرث، أ٦ٌ أال  حن يٌ ظٞٮ٫ٝ قذ١ٮف ٦ةدٌ 

 ٚعكت، ث٢ يذ٧ٌذٓ حبيةةو  حه د٩يٮيٌ  ك٣حف هل ظيةةه  ٣ٰٔلي إ كركحه  م١٤ٮتي 
ٌٜ احليةة ػةدلةو  حو أثؽيٌ  كظيةةو  حو ػؿكيٌ أ ، ٰٚ٭ؾا اإلنكةف قي١ٮف هل ظ

ٌٜ الٮوٮؿ إىل ال٧١ةؿ البلاٜ ث٫ ،ةجح يف اآلػؿا٣ُيٌ  ٌٜ اتلعٌٌل  ،كظ  كظ
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ٔىؿؼ ثأٌف هلٰيٌ ثةل٧١ةالت كالىٛةت اإل ة م١٤ٮديًّ  ةئلنكةف صة٩جن لح. ٨٧ٚ 
ًّٞ  النؾكذ اجلجسٌ  ؽٌ ٨٤ٚ يٕ ا حلٞٮ٫ٝ.ؽٌ ث٢ قيٕ ،ة هلظ يك يجذٛٓ ٤ٚ ق ظؽًّ

 يحن يٮحل٭ة ٔ٪ة ٤ٕٚي٫ أف ؛٭ةذثت٪٧ي  ي٭ذ٥ٌ يتح ا٣ٌ يٌ زؿكاد٫ املةدٌ ٨٦ اإلنكةف 
 ًٌيٕ٭ة، كإاٌل  ،ٜ ث٭ةةت ا٣يٌت دذ٤ٌٕ ؼ ىلع احليثيٌ ٨٦ ظير اتلٕؿٌ  ،ٚةاٞحن 

أف   اإلنكةفت ىلعيذٮصٌ إذ  ٌيح،إلنكة٤٩٪ٛف اثة٣جكجح لاحلةؿ ك١٬ٰؾا 
٨٦ أص٢ أف يج٤ٖ ث٭ة  ؛اقذٕؽاداد٭ة كَةٝةد٭ة ؼ ىلع ٩ٛك٫ كٌك يذٕؿٌ 

ةصؿ يف ٬ٰؾق إٌف اإلنكةف اكتل .()كال خيس٬ة ةالبلاٜ ث٭ ال٧١ةؿ اجل٭ةئٌ 
٢٬ ةكيكذ٭٤ٟ ٩ٛك٫ كْل رأس ٦ةهل الٮظيؽ، ٚبل ص ،ادل٩ية يٛين ٧ٔؿق

٨٦ ٰذلٟ اتلةصؿ اٌلم جي٭٢ ٝي٧ح رأس ٦ةهل كيبي٫ٕ ث٧ة ال  ص٭٢أ
 . ()اجلؽا٦ح كاخلساف٫ ث ٚذع٢ٌ  ،يكةكي٫ كال ي٤يٜ ث٫

٨٦ املؽارس ا١ٛ٣ؿٌيح دؿيؽ أف  ٦ؽرقحو  ت ىلع أٌم ٨٦ ٬٪ة يذٮصٌ 
 إلنكةف أف ّتيت ٨ٔ مكأتلني/دجعر ٨ٔ ظٞيٞح ا

                                                        

 ]ٗؿر احلس٥ كدرر الك٥، « ٦ٕؿٚح اجلٛف أ٩ٛٓ املٕةرؼ/ »ٝةؿ اإل٦ةـ ٌٔلي  (1)
ة/ [، كٝة717، ح 772ص  ٌن ، املىؽر الكةثٜ« ]أ٢ٌٚ املٕؿٚح ٦ٕؿٚح اإلنكةف ٩ٛك٫»ؿ أي
 [.717، ح 789ص 

« ال ّت٭٢ ٩ٛكٟ؛ ٚإٌف اجلة٢٬ ٦ٕؿٚحى ٩ًٛك٫ صة٢٬ه كَّ يشءو / »ٝةؿ اإل٦ةـ ٌٔلي  (2)
 [.781، ح 711، ص املىؽر الكةثٜ]
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 ٦ة ٬ٮ اإلنكةف ك٦ة ْل ٠ٛةءاد٫؟ -أ

ا٣٘ةيةت ٦ة ٢ ٧٠ةؿ اإلنكةف كأي٨ دس٨٧ قٕةدد٫؟ )٥ يذ٧سٌ ث -ب
ا٣٘ةيةت ا٣يٌت يججيغ أك جيت ٤ٔي٫ أف ك٦ة  ؟ا٣يٌت ي١٧٪٫ أف يى٢ إحل٭ة

 (؟يى٢ إحل٭ة
 

٫  اإلنكةف" ٬ٮ ٥٤ٔه  إٌف املؿاد ٨٦ "٥٤ٔ ٔٮ ٚ٪ع٨  اإلنكةف.مًٮ
٨٦ ػبلؿ ٦ٕؿٚذ٪ة أل٩ٛك٪ة  -آػؿ  يشءو  ٝج٢ أٌم  -٩ٕؿؼ اإلنكةف 

٥ ٰذلٟ يكىع ا٧٤ٕ٣ةء إىل ٦ٕؿٚح  اثةٔذجةر٩ة ٚؿدن  ٨٦ أٚؿادق. كٗر
كال يٞذصكف ىلع املٕؿٚح اإلدمةحٌلح املذةظح  حو دٛىي٤يٌ  اإلنكةف ثىٮرةو 

د٬ة امل٪ة٬ش ٥٤ٕ٣ ٦ٕؿٚح اإلنكةف حتؽٌ  حه خمذ٤ٛ األٚؿاد. دٮصؽ أ٩ٮاعه  لٌّك 
ح ا٣يٌت يك١٤٭ة ا٧٤ٕ٣ةء يف دراقةد٭٥ ظٮهل. ًٕٚل ًٮء امل٪٭ش املٕؿٚيٌ 

ع دراقح ٥٤ٔ اإلنكةف. دت٪ٮٌ  كادليينٌ  كا٤ٛ٣كيٌف كا٣ٕؿٚةينٌ  اتلضؿيبٌ 
يةت كاملنةك ا٣يٌت دٮاص٫ قجنري إىل ٬ٰؾق امل٪ة٬ش ك٩ؾ٠ؿ ثٕي اتلعؽٌ ك

 ؼؾ ٨٦ ٝج٢امل٪٭ش املذٌ  ٍ الٌٮء ىلعك٤ٌ ةت، كنثٕي ٬ٰؾق اجلْؿيٌ 
 .ني يف ٦ٕةجلح اإلنكةفني كادليجيٌ األنكجيٌ 
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/ ك٬ٮ ا٥٤ٕ٣ اٌلم يٕذ٧ؽ ىلع املنة٬ؽة ٥٤ٔ اإلنكةف اتلضؿيبٌ 
ٚؿكع ا٤ٕ٣ٮـ اإلنكة٩ٌيح ث٧ة ٚي٭ة  كاتلضؿبح. كين٢٧ ٬ٰؾا ا٥٤ٕ٣ ٌك 

 إاٌل  ،ا٣يٌت درتص٥ إىل "٥٤ٔ اإلنكةف" (anthropology)كبٮلٮصية األ٩رث
 ٨٦ ٚؿكع ٥٤ٔ اإلنكةف اتلضؿيبٌ  ٚؿعه  -يف ظٞيٞح األمؿ  -٭ة أ٩ٌ 

اإلنكةف،  إ٨ٔ ٦جن ّتؿبٍّ  )ا٤ٕ٣ٮـ اإلنكة٩ٌيح(، كيجعر ٚي٭ة ث٧٪٭شو 
، كا٣ٕبلٝح ثني كإظىةء ا٣جك٧ةت كإ٩تنةر٬ة، كدى٪يٙ اجلةس

ؿاؽ، كػىةاى  ح كاثلٞةٌٚيح.ح كاالصذ٧ةٔيٌ ح كابلحبيٌ اجلك٧يٌ  ٭ةاأٔل

، ٥٤ٔ اإلنكةف ا٤ٛ٣كيٌف/ ك٬ٮ ا٥٤ٕ٣ اٌلم يٕذ٧ؽ ىلع امل٪٭ش ا٣ٌٕٞلٌ 
 ح، ث٧ٕىن أ٫ٌ٩ يؽرس اإلنكةف اللٌكٌ ظير يكذؼؽـ ا٣ٌٞةية احلٞيٞيٌ 

اك٩ٮا  كأ ،٨٦ املةًني كاحلةرضي٨ ، قٮاءه اك٩ٮااألٚؿاد اٌلم ين٢٧ ٌك 
ؾا امل٪٭ش ظ٧١ةء ٨٦ أ٦سةؿ كٝؽ أذ٧ؽ ٬ٰ  األصيةؿ ا٣ٞةد٦ح.٨٦ 

كاث٨ قح٪ة كوؽر ادلي٨  كا٣ٛةرابٌ  قٞؿاط كأٚبلَٮف كأرقُٮ
اك٩ٮا يٕةجلٮف  إذ ،٥٤ٕ اجلٛف ا٤ٛ٣كيفٌ ث املؿدجُح يف حبٮز٭٥ النريازٌم 
٢ ظٞيٞح دذ٧سٌ  ٥ى ثٗري ابلؽف؟  ٨٦ ٝجي٢/ ٢٬ لئلنكةف ٩ٛفه  إماكحٌلةتو 

؟ ٠يٙ دؿدجٍ اجلٛف حه يٌ ٦ةدٌ  كأ دةه اإلنكةف؟ ٢٬ اجلٛف اإلنكة٩يٌح دلؿٌ 
د٪عص مكةا٢ ٥٤ٔ اإلنكةف ا٤ٛ٣كيٌف يف  ثةبلؽف؟ ك.... ك٣ٰس٨ ال

ة لث٢ تن٢٧ مكةا٢ أػؿ ،أظاكـ اجلٛف ٍٚٞ ٌن كص٫ أ ٦س٢/ ٦ة ْل .أي
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 ٚؿدمي  ٚرتاؽ ثني اإلنكةف كاحليٮاف؟ ٢٬ اإلنكةف مٮصٮده ا٣تنةث٫ كاال
 .()لٟٗري ذٰ ك ؟صذ٧ةعي اأك 

 / ك٬ٮ ا٥٤ٕ٣ اٌلم يكىع إىل دٞؽي٥ وٮرةو ا٣ٕؿٚةينٌ ٥٤ٔ اإلنكةف 
لئلنكةف ٨ٔ َؿيٜ اإلدراؾ  ة كو٢ إحل٫ ا٣ٕؿٚةء ٨٦ ٦ٕؿٚحو ٧ٌٔ 

ؽرس اإلنكةف الاكم٢ كامل٪ةزؿ ، كٚي٫ يي كا٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم  الن٭ٮدٌم 
 كاملٞة٦ةت ا٣يٌت يى٢ اإلنكةف ث٭ة إىل مؿادت ال٧١ةؿ.

ؽ ىلع اجلىٮص ادليجٌيح / ك٬ٮ ا٥٤ٕ٣ اٌلم يٕذ٥٤ٔ٧ اإلنكةف ادليينٌ 
 ٜ ث٫ ٨٦ ٝي٥و يف دراقح اإلنكةف ك٦ٕؿٚح ٦ة يذ٤ٌٕ  كامل٪٭ش اجلٌٞلٌ 

إىل ٰذلٟ يكذٛيؽ ٬ٰؾا ا٥٤ٕ٣ ٨٦ م١تكجةت ٥٤ٔ  ًةٚحن إ. جةتو ك٦ذ٤ٌُ 
ٌن  كا٤ٛ٣كيٌف كا٣ٕؿٚةينٌ  اإلنكةف اتلضؿيبٌ  يط أي ة. كٰذلٟ يف ٦ٞةـ اتلًٮ

 .()اإلنكةف ادليينٌ كاملٞةر٩ح أك يف ثيةف انكضة٦٭ة ٦ٓ ٦ُٕيةت ٥٤ٔ 

ٌٟ م٧ٌ   اتو ٦ٓ ٦ة أرش٩ة إحل٫ ٨٦ ممزٌي  -ٌف ٦ؽرقح األنك٪ح أٚي٫  ة ال م
ح ا٣ٞةا٥ ىلع ا٣ٕٞبل٩ٌيح اتلضؿيبيٌ  ٧ة ٩ْة٦٭ة املٕؿيفٌ قيٌ  ال ،ةتو كػىٮويٌ 

                                                        

ی ، دؿدم٫]٥٤ٔ اإلنكةف ا٤ٛ٣كيٌف[ م٪ةیس ٤ٚكىفا٩ْؿ/ ديؿكف، ٬ةنف، انكةف (1)
ة ث٭نت.  حم٧ؽًر

 .24م٪ةیس، ص رصیب، حم٧ٮد، انكةف (2)
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ٕن  دأػؾ ٥٤ٔ اإلنكةف اتلضؿيبٌ  - هلة يف حتؽيؽ رؤيذ٭ة ظٮؿ  ةمؿص
 اإلنكةف اتلضؿيبٌ أدٌؽ، ننأ ٥٤ٔ  كبٕجةرةو  ٬ة،اإلنكةف كدٛكري

ؿع يف أظٌةف الؿؤيح األنكجيٌ  ٞن  -ة امل٪٭ش ا٣ٕٞؽٌم ح. أ٦ٌ كدٔؿ ة َج
ٚي٪ةدم ث٥٤ٕ  -ةت ا٣يٌت ذ٠ؿت هل ظٮؿ رؤيذ٫ لئلنكةف ل٤ؼىٮويٌ 

 كبذُجي٫ٞ يف ٬ٰؾا املضةؿ. اإلنكةف ادليينٌ 
 

 علم إإلنسان بي   إألنسنة وإلدين

يت دبذين ىلع ٠كةاؿ ا٤ٕ٣ٮـ ا٣ٌ  - يٕةين ٥٤ٔ اإلنكةف اتلضؿيبٌ 
٨٦ ا٣ٌٞةية  ٨٦ منكح االقذٞؿاء كا٣ٞٛـ املٕؿيفٌ  - امل٪٭ش اتلضؿيبٌ 

كٰللٟ خيٜٛ يف دٞؽي٥  ؛إىل احلس٥ اللٌكٌ  -٦٭٧ة ٠رثت  -ح اجلـايٌ 
 املٮارد. ح ا٣يٌت دىؽؽ ىلع ٌك ح كا٣ٞٮأؽ ا٣ٕة٦ٌ يٌ ا٣ٞٮا٩ني الكٌ 

م يذٕةى ث٧٪٭ض٫ اٌل  اتلضؿيبٌ ٥٤ٔ اإلنكةف إٌف ٚآػؿ،  ك٨٦ صة٩تو 
٨٦ ٝجي٢  حو ظٞيٞيٌ  حت٤ي٢ ٦ٕةفو  يٕضـ ٨ٔ ح ثُجيٕذ٫يٌ ث٫ ٦ٓ األمٮر املةدٌ 

كالنٮؽ  ،حكظةالد٭ة ٨٦ ا٥٤ٕ٣ كاإلرادة كاجليٌ  ،َجيٕح اجلٛف كالؿكح
 ك٦ٕىن احليةة كقٕةدة اإلنكةف كك٧ةهل. ،كاألم٢ كا٧ُ٣ٮح كاحلٌت 

حل٢ ٨٦ أف يٕذ٧ؽ ىلع ادل كال ٦٪ةص لٰ٭ؾا ا٥٤ٕ٣ ث٧٪٭ض٫ اتلضؿيبٌ 
يف دراقح اإلنكةف كػىةاى٫، ث٧ٕىن أ٫ٌ٩ ي٪٤ُٜ ٨٦ ٦ٕةجلح  اإليٌنٌ 

( ملٕؿٚح ا٤ٕ٣ٌح ٚةتو كدصٌ  امل٤ٕٮؿ )ك٬ٮ آزةر اإلنكةف ٨٦ إٔٚةؿو 
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املٮصٮد يف ٬ٰؾا ا٣ٞك٥ ٨٦  ا٣ٞىٮر املٕؿيفٌ  )اإلنكةف(. كال خيىف
 قذؽالؿ اٌلم ال يُٰٕ احلٞني يف اجلتيضح.اال

 ثيٮلٮصيةٌدم ٬ٰؾق الؿؤيح إىل حتؽيؽ آػؿل؛ دؤ ٬ٰؾا، ك٨٦ زاكيحو 
يف ٦ٕؿٚح اإلنكةف، ٧٠ة ذ٬ت إحل٫  ةدة٦ًّ  ة٦٪٭ضن ٮف ١تلاإلنكةف 

كخ ٠٪خ" اٌلم  (Behaviorism) أك إىل املؾ٬ت الك٤ٮكٌ  ،()"أٗك
ٚةد٫ لؿدكد ٫٤ٕٚ كدصٌ  يٞذص يف دراقح اإلنكةف ىلع ابلعر اتلضؿيبٌ 

يف  ة ال يٮصؽ ٬٪ةؾ ٚؿؽه ح، ك٨٦ ٬٪ةد٫ ابليٮلٮصيٌ ح كػىٮويٌ ا٤٧ٕ٣يٌ 
اتلٕةيط ا١ٛ٣ؿٌم ثني اإلنكةف كاحليٮاف، كىلع ٬ٰؾا األقةس يسٮف 
حت٤ي٢ الك٤ٮؾ اإلنكةيٌن ىلع ًٮء اتلضةرب ا٣يٌت ّتؿم يف خمذربات 

بلكةن ()احليٮا٩ةت اكلالكب كا٣ٛرئاف ح ا٣يٌت ىلع املنةك املٕؿٚيٌ  . ٔك

                                                        

ة ك  (1)  م٪ةػت آگٮقخ ٠٪خ در پةراداي٥ ازجةیت، دبيني ك حت٤ي٢ انكةف...ظكىن، ةميؽًر
ٌع[]حت٤ي٢ أقف ٥٤ٔ اإلنكةف دل كخ ٠ٮ٩خ يف إَةر اجل٧ٮذج الًٮ ی ركش ، دل٫٤ل أٗك

 . 41، ص 71ك  73م٪ةیس ٤ٔٮـ انكةىن، م٧ةرق 
٨ أم٭ؿ اجلْؿٌيةت احلةو٤ح ٨٦ ٬ٰؾا امل٪٭ش ْل ٩ْؿٌيح االمرتاط الالكقييٌك ا٣يٌت ٦ (2)

ؿ٬ة ا٣ٕةل٥ الؿكٌس إيٛةف ثة٤ٚٮؼ  ٌْ ٩(Ivan Pavlov)  ٨٦ ػبلؿ إصؿاء ّتةرب ىلع ثٕي
الالكب، كيكت٪ؽ ٚي٭ة إىل أٌف الكت يزنؿ ٣ٕةث٫ ظي٪٧ة يؿل مكؤكؿ ا٣٘ؾاء أك يك٧ٓ وٮت 

. ر٩ني إٔبلـ كٝخ دٞؽي٥ ا٣  ٘ؾاء، كإف ل٥ يس٨ ٬٪ةؾ ٗؾاءه
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يكضٌ  كاالٝذىةر  ،إلنكةف٢ ىلع ٬ٰؾا اجلٮع ٨٦ اتلٕةيط ا١ٛ٣ؿٌم ٦ٓ ات
جٌ  ٜ يف حت٤ي٢ ق٤ٮؾ احليٮا٩ةت يف دراقذ٫، ىلع املٕةيري كامل٪ة٬ش ا٣يٌت دُي

 يف ٬ٰؾا اتلٕةيط ٦ٓ اإلنكةف حبير ي٪ضؿٌ  حه ق٤جيٌ  ٩تكةءؿ/ أال دجًف آزةره 
ح؟ أال إىل إ٬ة٩ح املزن٣ح اإلنكة٩ٌيح ككؿا٦ح اإلنكةف يف أٔني ا٣برشيٌ 

  ىلع أذجةر أفٌ االقذ١جةر كاتلضرٌب م ٬ٰؾق اجلْؿة إىل االقتجؽاد كدؤدٌ 
ٚي٪ترش ا٣ٞذ٢ كادل٦ةر كاخلؿاب ٧٠ة ٩بلظِ احلٮـ؟  ،اإلنكةف اكحليٮاف

 -ح لئلنكةف احليٮا٩يٌ  ىلع أقةس ٬ٰؾق الىٮرة -أل٥ يزنؿ ا٣٘ؿب 
ـو ح ىلع رؤكس ا٣برشيٌ ح كال١ي٧يةايٌ ا٣ٞ٪ةث٢ اجلٮكيٌ  يجرش  ل٥كأ ،ثةردو  ح ثؽ

 ؟()أك ظيةءو  ٩ؽا٦حو  كف أٌم د ماكفو  اخلؿاب كادل٦ةر يف ٌك 
ث٢  ،أثٕةدق ثؽراقح اإلنكةف ٨٦ ٌك  ال ي٭ذ٥ٌ  امل٪٭ش اتلضؿيبٌ  إفٌ 

ٞن  ك٦٪ٛى٤حو  ٩ةٝىحو  يؽرق٫ ثىٮرةو  ة ٨ٔ ٦جؽا٫ كاغيذ٫، ٚٞؽ رأي٪ة قةث
الكؤاؿ/ "٨٦ أي٨ أیت اإلنكةف؟ كإىل أي٨ يؾ٬ت؟" ٬ٮ ٨٦ األقب٤ح  أفٌ 

ل١ٮ٩ٌيح الاكم٤ح دٞذيض ٚةلؿؤيح ا ،ح ثة٣جكجح إىل اإلنكةفاألقةقيٌ 
                                                        

يٕذٞؽ ثٕي امل١ٌٛؿي٨ ٕٚبلن ثذأزري ٬ٰؾق األٚاكر األنكجيٌح يف ٠سريو ٨٦ ال١ٮارث ا٣يٌت  (1)
قبٌج٭ة ا٣برش يف ا٣ٞؿف ا٣ٕرشي٨، ٦س٢ احلؿبني ا٣ٕةمليٌتني ك٨٦ دم٤ذ٭ة دأزري ٩ْؿٌيح اتلاكم٢ 

 ٧٤ـيؽ راصٓ/ادلاركيجيٌح ىلع ٬ذ٤ؿ يف دربيؿ ٦ة ٝةـ ث٫ ٨٦ اجلؿاا٥. ل
From Darwin to Hitler: evolutionary ethics, eugenics, and racism 

in Germany; by Richard Weikart. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Weikart
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٨٦ دٞؽي٥  ٨ ٥٤ٔ اإلنكةف اتلضؿيبٌ اإلصةثح ٔ٪٭ة، ثح٪٧ة ال يذ٧سٌ 
 . ٝةرصةو  ٠ٮ٩ٌيحو   ثؿؤيحو ٩ة إاٌل ال ي٧ؽٌ  ٔ٪٭ة، كبةتلةيل كاٚيحو  إصةثحو 

ٕن  ثذةدنة،  ٪ة ال ٩٪١ؿ ٝي٧ح امل٪٭ش اتلضؿيبٌ ة، جيؽر ث٪ة اتلؾ٠ري ثأ٩ٌ َج
ح الىعيعح ؿ امل٪ة٬ش املٕؿٚيٌ ٧ة ٩٪١ؿ االٝذىةر ٤ٔي٫ كإ٧٬ةؿ قةاكإ٩ٌ 

األػؿل ا٣يٌت ديربز قةاؿ األثٕةد اإلنكة٩ٌيح، ث٢ أ٧ٌ٬٭ة ك٬ٮ ابلٕؽ ٗري 
ال ي٭٢٧  اٌلم ينٌّك ظٞيٞح اإلنكةف. ٥٤ٕٚ اإلنكةف اتلضؿيبٌ  ٌم املةدٌ 

ؿ يف ح اإلنكة٩ٌيح )اكجلٛف كالؿكح( ا٣يٌت دؤزٌ يٌ ا٣ٕٮام٢ى ٗري املةدٌ 
 حح اخلةرصيٌ يٌ ٢ ا٣ٕٮام٢ ٗري املةدٌ ٚةت اإلنكةف ٚعكت، ث٢ ي٭٧دصٌ 

ٌن  ا٣يٌت هلة دأزريه   ة.ىلع ظيةد٫ كمىريق أي

عٌ  إٌف اجلْةـ ا٣ٌٕٞلٌ  ة ة ظٞٮٝيًّ ال يكذُيٓ أف يٕؿض ٩ْة٦ن  الًٮ
ٕيٌ  ؛تلعٞيٜ ا٣ٕؽا٣ح ؽـ أرتاٚ٭ة ح ٦ٓ ٩ْؿد٭ة املٕؿٚيٌ ألٌف الًٮ ح ٔك

 حن يٌ ح، ٠يٙ دؿيؽ أف دٕؿض ٝٮأؽ لكٌ ح األقف ٗري اتلضؿيبيٌ يٌ حبضٌ 
 ٌٕيحه كاٝ ٩ْؿٌيحه  تلعٞيٜ ا٣ٕؽا٣ح كدظي ا٥٤ْ٣؟ ٤ٚحف ٬٪ةؾ ٝةٔؽةه 

ٕيٌ  ٦ذح٪حه ك ٣ٕؽـ  ؛ح٣بكٍ ا٣ٕؽا٣ح كدظي ا٥٤ْ٣ كٜٚ اجلْؿة الًٮ
ـو  ٣حف »ٮـ/ يل٤ٕؽا٣ح كاألوٮؿ األػبلٌٝيح. يٞٮؿ ديٛيؽ ٬ كصٮد ٦ٛ٭ٮ
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 .()«٦٪ٓ ا٩٭يةر ا٣ٕةل٥ ىلع صؿح أوجع ألرٌصط يٞييني  ٬٪ةؾ دحل٢ه 

ح أظؽ املنةك اجلْؿٌيح ا٣يٌت دٕةين ٦٪٭ة املؽرقح األنكجيٌ  إفٌ  ،كأػرينا
٨ٔ ٤ٚكٛح كصٮد  ٦ٞ٪ٕحو ك وعيعحو  يف دٞؽي٥ رؤيحو  ةػٛةٝ٭إ٬ٮ 

٥ ٨٦ أ٧ٌ٬ٌيذ٫ كاهلؽؼ ٨٦ كراء كصٮدق ،اإلنكةف كاغيح ظيةد٫ ، ىلع الٗؿ
٦ذ٭ة ٨ٔ ظٞيٞح يح ا٣يٌت ٝؽٌ ؤالؿ يف حتؽيؽ ق٤ٮؾ اإلنكةف؛ كٰذلٟ ٩تيضح

ٞح امل٪عصة يف األنك٪ح ك٨٦ ػبلؿ رؤيذ٭ة الٌيٌ  . إفٌ ا٬ٰ٨ؾا الاك
كيٛىن  ةملٮتثيجذٔل  ة٦ةٌديًّ  ةاكا٪ن ثٮو٫ٛ ٪ْؿ إىل اإلنكةف دة ز٩ـا٩ح املةدٌ 

 اإلنكةف دٕي٨٦ٜ املٕىن ك برشٌيحاألنك٪ح احليةة ا٣ دٌٛؿغ ٰ٭ؾابك ٫ٕ٦.
 ٬ٰؾق الؿؤيح؟ كٜٚاحليةة ٦ٕىن . ٧ٚة دٌيحو ٦ٞ٪ٕحو ظية حو ٤ٚكٛ ٨ٔ ث٤ٮرة

٢ ىلع  الكةٔح يٌٞي٭ة امل٧سٌ إف ْل إاٌل » ٣حكخ ىلع ظٌؽ ٝٮؿ م١كبري/أ
ة دٕجنة٦ذؼجٌ  ٤ٕج٫م ٭ة يٌٞى   أٝىٮوحه إف ْل إاٌل  ،يذٮارل ك٨٣ يؿل ،ُن

 ٨٦ ٌك  ٭ة ػةحلحه ٩ٌ كاحلةؿ أ ،ًؼ٧حو  كلك٧ةتو  ْٔي٧حو  ثىيعحو  أث٫٤ه 
ح إىل جذٔل ثٕي املؽارس األنكجيٌ د٤ٚحف ٨٦ ا٣ٕضيت ثأف  ؟()«٦ٕىنن 

                                                        

(1) It is not contrary to reason to prefer the destruction of the 
whole world to the scratching of my finger. 

Hume, David, A treatise of human nature; p. 107. 
(2) … Life is but … a poor player That sturts and frets his hour 

upon the stage And then is heard no more. it’s a tale Told by an 

idiot , full of sound a fury, Signifying nothing. 
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ؽـ رصعةف احليةة ىلع ،احليةة اإلنكة٩يٌح ٨٦ املٕىن س٥ خب٤ٮٌ احل  ٔك
 ا٣ٕؽَلٌ اتلٌيةر  ننٕةب. ك٬ٰؾا ٦ة أٚىض إىل اا٣ٕؽـ كالٮصٮد ىلع ،امل٧ةت

(Nihilism) ح٨ املؽرقح الٮصٮديٌ ٦ (Existentialism) ٌجيةد إ . إف
ق ثةملٮت ءات كإٚ٪ةءأ٩ٮاع ا٣ٞؽرات كال١ٛة ثس٢ٌ  كدـكيؽقاإلنكةف 
ٓو  ٚيٌنٍّ  ثى٪ٓ أزؿو  ٫ه يمب٬ٮ أمؿه   ٦٫٭ةراد ٌك ٚي٫ ا٣ٌٛ٪ةف جؾؿ ي ثؽي

ٌٟ  ز٥ٌ يٞٮـ يف ٩٭ةيح املُةؼ ٫،كػرباد أف حيس٥  ثذعُي٫٧. ٚبل م
ظيةة  (Absurdity) بكؼةٚح ىلع ًٮء ٰذلٟ أدجةع ٬ٰؾق املؽارس

٩ذعةر إل٩٭ةء ٬ٰؾق ا٣ٞيةـ ثةال ح٦ٕٞٮحلٌ ك ،()٬ة ٨٦ املٕىنػ٤ٮٌ كاإلنكةف 
ح ٚأي٨ ٬ٰؾق الؿؤيح إىل اإلنكةف كاغيذ٫ كظيةد٫ ٨٦  .()احليةة ا٣ٛةٗر

 ،يٛىن ثةملٮت ال أثؽمي  ٫ اكا٨ه د٤ٟ الؿؤيح ا٣يٌت د٪ْؿ إىل اإلنكةف ثأ٩ٌ 
 .حل٤عيةة األثؽيٌ  ٕربه ك٦ ٭ة صسه ح ثأ٩ٌ احليةة ادل٩يٮيٌ  إىلد٪ْؿ ك

                                                        

  أذرب ابلٕي ٬ٰؾا املُٞٓ النٕؿٌم أث٤ٖ ثيةفو تلٮويٙ ال٦ٕ٪ةايٌح ال١ٮف، راصٓ/
What is the Meaning of Human Life? By Raymond A. Belliotti, 

p.31.  

(1) Existentialism for Dummies, By Christopher Panza, Gregory 

Gale, p. 100. 
ة حيس٥ ثٕجثيٌح ػ٤ٞح اإلنكةف لٮ ل٥ دس٨ اآل٨٦ املسري أٌف ا (2) ٌن ػؿة ٣ٞؿآف ال١ؿي٥ أي

 مٮصٮدةن ظي٪٧ة يٞٮؿ/
 ََِا َل حُرَْجُػٔن ًْ إحَِلْ َُُل

َ
ًْ َعَتًرا وَأ َِاُك ا َخيَْل ٍَ َن

َ
ًْ أ فََحِسبُْخ

َ
 [.771]قٮرة املؤ٦٪ٮف/   أ
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ي رؤية 
 
ّ إإلنسان ف ي

 علم إإلنسان إلدين 

يٕين  ال ٜٚ امل٪٭ش ادليينٌ الؿؤيح ادليجٌيح لئلنكةف كدراقذ٫ ك إفٌ 
ث٢ ىلع  ،ع ابلٕيقةت اإلنكة٩يٌح ٧٠ة يؽٌ ادٌييٜ دااؿة ادلر

ٔذ٧ةد ىلع امل٪٭ش م إىل دٮقيٕ٭ة. ٚبل يٕين االا١ٕ٣ف ٨٦ ٰذلٟ يؤدٌ 
ال يؾ٬ت إىل  امل٪٭ش ادليينٌ  ذ إفٌ إ ؛كاتلضؿبح ا٤ٛ٘٣ح ٨ٔ احلٌف  ادليينٌ 

 امل٪٭ش اتلضؿيبٌ  ثأفٌ  كلـك٫٦، ث٢ يٕذٞؽ ح امل٪٭ش اتلضؿيبٌ يٌ ٔؽـ ظضٌ 
٦ٓ لـك٫٦ ٣حف اكٚينة يف ٦ٕؿٚح اإلنكةف. ك٨٦ ٬٪ة يججيغ أف دذٮٌقٓ 

 ؛ةت كالٮقةا٢ ا٣يٌت تكذؼؽـ يف دراقح اإلنكةف ك٦ٕؿٚذ٫دااؿة اآلحلٌ 
٣تن٢٧ ا٢ٕٞ٣ كالن٭ٮد كالٮيح. ٚةدلٔٮة إىل اجلْؿة ادليجيٌح لئلنكةف 

ٕيٌ كا٣ٞةا٢ ث ،ظٮؿ اإلنكةف ة٬ٮ ث٧ٕىن د٧ٕيٜ اجلْؿ ح ٬ٮ ةجلْؿة الًٮ
ي٪ْؿ ا٣يٌت  كالكُعيٌحح اٌلم ي٪ْؿ إىل اإلنكةف ثذ٤ٟ اجلْؿة ا٣ٞرشيٌ 

 ث٭ة إىل احليٮاف. 

كيف  -ىلع اجلىٮص ادليجٌيح  ٬ٰؾا كيٕذ٧ؽ ٥٤ٔ اإلنكةف ادليينٌ 
ة. ك٬٪ة  -٦ٌٞؽ٦ذ٭ة ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥  ٞن يف ٦ٕؿٚح اإلنكةف ٧٠ة أرش٩ة قةث

٣جكةٔؽ  ؛كةف يف الؿؤيح ا٣ٞؿآ٩يٌح٨ٔ اإلن كلٮ ٦ٞذٌجحن  ـ وٮرةن ٩ٞؽٌ 
 ؛ا٣ٞؿآ٩ٌيح ؤيحرق ٨ٔ اإلنكةف كٜٚ الؿا٣ٞةرئ ال١ؿي٥ ىلع تن١ي٢ دىٮٌ 

كْل وٮرة اإلنكةف كٜٚ احل٢ٞ  ،ليك يٞرتب ٨٦ الىٮرة الاكم٤ح ٔ٪٫
 .اإلنكةف ادليينٌ  ث٥٤ٕيٕؿؼ اٌلم  املٕؿيفٌ 
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ي  إإلنسان من منظر   ي
 
 قرآن

ٜو  ،الرشح ة حيذةج إىلإٌف اإلنكةف ينج٫ ٠ذةثن  ملٕؿٚح  كإٌف أٝص َؿي
ث٢ ا٣ُؿيٜ الٮظيؽ إىل ٦ٕؿٚذ٫  -ل١ذةب كصٮدق  رشحو  اإلنكةف كأدٌؽ 

كأ٣ٌٙ ٬ٰؾا  ،٬ٮ الؿصٮع إىل ٨٦ ػ٤ٜ اإلنكةف - حو ككإٝيٌ  اكم٤حو  ثىٮرةو 
إٌف األ٩بيةء كاألكحلةء كاملبلاسح ٦أمٮركف  .()ال١ذةب )اإلنكةف(

رشظ٭٥ ل٤ك٧ةء كاألرض ْل  برشح ظٞيٞح اإلنكةف. كا٣٘ةيح ٨٦ كراء
ني ٚبل يٌٕؿؼ ا٣ٞؿآف اإلنكةف ٦س٢ امل٪ُٞيٌ  ،()٦ٕؿٚح اإلنكةف ٩ٛك٫

ٞن  ةظيٮا٩ن ثٮو٫ٛ  كيى٫ٛ ثةجلْؿ إىل  .()املذأهٌل  ٫ٚ ثة٣يحٌ ث٢ يٕؿٌ  ة،٩ةَ
َت ا٣ٞؿآف ـ وٮرد٫ الاكم٤ح. كال خيةحلٞؽٌ  ؛()٦جؽا٫ كظٞيٞذ٫ كاغيذ٫

 يَ اإلنكةف املك٥٤ املؤ٨٦ ٚعكت ثٞٮهل/ 
َ
ََ ا اَّلِ َٓ ي  ا أ ، ث٢ ال ٔاُِ ٌَ آ ي

 يَ يسذيف ث٧ؼةَجح أ٢٬ ال١ذةب ثٞٮهل 
َ
٧ة كإ٩ٌ  ،اِب خَ هِ اىْ  َو ْْ ا أ

اجلْؿ ٨ٔ دي٪٫  ثإنكة٩حٌذ٫، كبٌ٘ي  ة مٌؿاتو خيةَت اإلنكةف ٔؽٌ 

                                                        

كقريد٫ يف ]وٮرة اإلنكةف  صٮادی آمًل، ٔجؽاهلل، وٮرت ك قريت انكةف در ٝؿآف (1)
 . 41، ص ا٣ٞؿآف[

 .46املىؽر الكةثٜ، ص  (2)
 .47املىؽر الكةثٜ، ص  (3)
 .49املىؽر الكةثٜ، ص  (4)
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ا يَ  /٦س٢ خمذ٤ٛحو  ي٪ةدي٫ ثأماكؿو  إذ كٰذلٟ ثأقةحلت خمذ٤ٛحو  ،ك٦ٕذٞؽق
 
َ
 يَ ، كانُ نسَ ا اإْلِ َٓ ي  أ

َ
 يَ ك مَ  آدَ يِن ا ةَ يَ ، كاُس ا اجلَ َٓ ي  ا أ

ُ
 وِل ا أ

 
َ
ٌَ يَ ك اِب بْلَ اأْل ِ  رَشَ ػْ ا 

ْ
ْ اإْلِ وَ  َ  ال  يَ ك َس ن

ُ
 وِل ا أ

َ
كيٌصح  ارِ َص ةْ  اأْل

 ()ك٩ٮره  ()كرةمحه  ٪حه ، كبحٌ )(ل ل٤٪ةس٫ ٬ٮ ٩ٛك٫ )ا٣ٞؿآف( ٬ؽن ثأ٩ٌ 
ىلع  - حو ػةَٛ اعثؿةو  كلٮ ثىٮرةو  -٤٩ٌف الٌٮء ٬٪ة . ك()كبىةاؿ هل٥

 .ال٤ٮظح ا٣يٌت يؿق٧٭ة ا٣ٞؿآف لئلنكةف

 ٤ٕٚٞحو  ق ٨٦ ٩ُٛحو كبٕؽ ()ػ٤ٜ اإلنكةف ٨٦ َنيو  اهلل ٧ٓ أفٌ ٚ
ة ،٧ٌٚ٘حو  ة ة١ٚك ،ٚؼ٤ٜ املٌ٘ح ْٔة٦ن ك٩ٛغ ٚي٫ ٨٦  ()ا٣ْٕةـ حل٧ن

ة آػؿ ()ركظ٫ ٞن  ز٥ٌ  ،()كص٢ٕ هل الك٧ٓ كابلص كا٣ٛؤاد ،()ٚأننأق ػ٤
                                                        

 .781قٮرة ابلٞؿة/  (1)
 .717قٮرة األ٩ٕةـ/  (2)
 .773قٮرة ا٣جكةء/  (3)
 .21قٮرة اجلةزيح/  (4)
 .7قٮرة الكضؽة/  (5)
 .73قٮرة املؤ٦٪ٮف/  (6)
 .9قٮرة الكضؽة/  (7)
 . 73قٮرة املؤ٦٪ٮف/  (8)
 .24، قٮرة امل٤ٟ/ 9، قٮرة الكضؽة/ 78، قٮرة املؤ٦٪ٮف/ 78قٮرة اجلع٢/  (9)
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ة ،()أػؿص٫ َٛبلن  ٛن  ()ك٣ٰس٨ ٌٝٮاق ،()ال ي٥٤ٕ محبنة ()ًٕي

٫٧ٌ٤  ،()كأظك٨ وٮرةو  ()كص٫٤ٕ يف أظك٨ دٞٮي٥و  ،()ككٌؿ٫٦ ٔك
٤ٌ  ،()ابليةف ٫ٔك ، ()األرض كص٫٤ٕ ػ٤يٛذ٫ يف، ()٦ة ل٥ يس٨ ي٥٤ٕ ٧ى
 ٌَّ  ،()كا٤ٛ٣ٟ ()كقٌؼؿ هل ابلعؿ، ()٨ ػ٤ٜم٧ٌ  ٫٤ ىلع ٠سريو كٚ

ة ات كاألرضكةث٢ قٌؼؿ هل ٦ة يف الك٧ ،()كالن٧ف كا٧ٞ٣ؿ ٕن  ،()دمي
                                                        

(1)  /  .68قٮرة اغٚؿو
 .13قٮرة الؿكـ/  (2)
 .78قٮرة اجلع٢/  (3)
 .13قٮرة الؿكـ/  (4)
 .71قٮرة اإلرساء/  (5)
 .3قٮرة اتلني/  (6)
(7)  /  . 4، قٮرة اتل٘ةث٨/ 63قٮرة اغٚؿو
 . 3ٮرة الؿةم٨ٰ/ ق (8)
 .249قٮرة ابلٞؿة/  (9)
/ 73، قٮرة يٮنف/ 761قٮرة األ٩ٕةـ/  (10)  .49، قٮرة ٚةَؿو
 .71قٮرة اإلرساء/ ( 11)
 . 2قٮرة اجلةزيح/  (12)
 . 42قٮرة إثؿا٬ي٥/  (13)
 . 44قٮرة إثؿا٬ي٥/  (14)
 . 74قٮرة اجلةزيح/  (15)
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ا أك ٠ٛٮرناكص٫٤ٕ خمذةرن   ،()ا ي١٧٪٫ ثةػذيةرق أف يسٮف مة٠ؿن
كأهل٫٧ ٦ٕؿٚح ا٣ٛضٮر  ،()كا٣ُٛؿة ()ة ا٢ٕٞ٣كزٌكدق ثٞٮٌ 

كاثذبلق  ،()حكص٢ٕ ىلع اعد٫ٞ ٔتء األ٦ة٩ح كاملكؤكحلٌ  ،()لكاتلٞٮ
ة ، ()ة ثأ٧ٔةهلكص٫٤ٕ ر٬ي٪ن  ،()ثةخلري كالرشٌ   اٌل إكل٥ يس٤ٌٙ ٩ٛكن

أك  ر ٝي٧ح ا٣ٛؿد الٮاظؽ ٨٦ اإلنكةف ث٧ٞؽارو ٞؽَّ . كال دي ()كقٕ٭ة
ةٚ ،ث٧ةؿو  ٕن ة ١ٚأ٧ٌ٩ة ٝذ٢ اجلةس دمي ة  ،٨٧ ٝذ٢ ٩ٛكن ك٨٦ أظىي ٩ٛكن

ة ٕن رق٫٤  (). ثٕر اهلل ٨٦ ا٣برش()١ٚأ٧ٌ٩ة أظىي اجلةس دمي

                                                        

 . 4قٮرة اإلنكةف/  (1)
٢ ٦س٢ ٝٮهل ، كٌك اآل71قٮرة امل٤ٟ/  (2) ٌٞ يةت ال١ؿي٧ح ا٣يٌت حتٌر أٚؿاد اإلنكةف ىلع اتلٕ
 َفاََل َيْػِلئُن
َ
فاََل َتْػِلئُنَ  /أك ٦س٢ اآليةت ا٣يٌت ختةَج٭٥ ثٞٮهل  أ

َ
 . أ

 . 41قٮرة الؿكـ/  (3)
 . 8قٮرة الن٧ف/  (4)
ـاب/  (5)  .72قٮرة األظ
 . 41قٮرة األ٩بيةء/  (6)
 . 27ا٣ُٮر/ ، قٮرة 48قٮرة املٌؽزٌؿ/  (7)
 .286قٮرة ابلٞؿة/  (8)
 .42قٮرة املةاؽة/  (9)
 .77قٮرة إثؿا٬ي٥/  (10)
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 ()كاملزياف ()ثةبلحٌ٪ةت ،()٦برٌشي٨ ك٦٪ؾري٨ ()إحل٭٥ يٮيح ()ارٍتن تى 
حل٭ؽي٭٥ إىل اتلٮظيؽ  ؛()كب٤كةف ٝٮ٦٭٥، ()لـبؿ كال١ذةب امل٪ريكا

 ،()كحلع٧١ٮا ثني اجلةس ٚي٧ة اػذ٤ٛٮا ٚي٫ ،كاالصذ٪ةب ٨ٔ ا٣ُةٗٮت
ثٕؽ  حه  يسٮف هل٥ ىلع اهلل ظضٌ كخلبٌل  ،()كحلٞٮـ اجلةس ثة٣ٞكٍ

 ،()كاظؽةو  ٚؿاد اإلنكةف إىل ٩ٛفو أ . ٧٠ة دؿصٓ ػ٤ٞح ٌك ()الؿق٢
. كليك ال خيس اإلنكةف ٤ٔي٫ أف () ثةتلٞٮلإاٌل  ٌي٢ه ٤ٚحف ٬٪ةؾ دٛ

                                                        

 .33قٮرة املؤ٦٪ٮف/  (1)
 .719قٮرة يٮقٙ/  (2)
 .274قٮرة ابلٞؿة/  (3)
 .42قٮرة املةاؽة/  (4)
 .21قٮرة احلؽيؽ/  (5)
 .783قٮرة آؿ ٧ٔؿاف/  (6)
 .3قٮرة إثؿا٬ي٥/  (7)
 .274قٮرة ابلٞؿة/  (8)
 .21قٮرة احلؽيؽ/  (9)
 .761قٮرة ا٣جكةء/  (10)
 . 98قٮرة األ٩ٕةـ/  (11)
 .74قٮرة احلضؿات/  (12)
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ح ملٕؿٚح كأف يكذ٢٧ٕ أدكاد٫ املٕؿٚيٌ  ،()ي٤ٮذ ثةإلي٧ةف كا٢٧ٕ٣ الىة٣ط
 ٌٜ ٢ٌٕ الىٛةت اإلهلٰيٌ ظٌت  ؛()احل ، ()جحن َيٌ  كحيىي ظيةةن  ،ح الاك٦٪ح ٚي٫ يٛ
ح أف د٪٧ٮ كدزٌنؿ ت يف دؿؾ املضةؿ ل٤ىٛةت الك٤ٛيٌ  ٝؽ يتكجٌ كإاٌل 
ٓ ال١ؿا٦ح كاإلنكة٩ٌيح احلٞيٞيٌ اإل ٚيىجط اإلنكةف  ،()حنكةف ٨ٔ مًٮ

إذا مٌك٫  ()٤٬ٮاعن  ()٠ٛٮرنا ()ٔضٮالن  ()اٝذٮرن  ()ة ص٭ٮالن ٤ّٮ٦ن 
ي  ()رشي  َن  ()ةيؤكقن  ()صـكاعن  ()أك رضي  يؽٔٮ اهلل يف ٌك  ()ةٝ٪ٮ

                                                        

 . 4ك 2قٮرة ا٣ٕص/  (1)
ؿاؼ/ 24ك 27قٮرة األ٩ٛةؿ،  (2)  . 779، قٮرة اأٔل
 . 97قٮرة اجلع٢/  (3)
 .77 - ٦71ُ٭ؿی، مؿدىض، انكةف در ٝؿآف ]اإلنكةف يف ا٣ٞؿآف[، ص  (4)
ـاب/ (5)  .72 قٮرة األظ
 . 711قٮرة اإلرساء/  (6)
 .77قٮرة اإلرساء/  (7)
 .67قٮرة اإلرساء/  (8)
 .79قٮرة املٕةرج/  (9)
 . 21قٮرة املٕةرج/  (10)
 .72قٮرة يٮنف/  (11)
 .21قٮرة املٕةرج/  (12)
 .84قٮرة اإلرساء/  (13)
 .39قٮرة ٌٚى٤خ/  (14)
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٫ اخلري اكف ك٣ٰس٨ إذا ٠ينٙ ٔ٪٫ رٌضق كمكٌ  ،()ل١نٙ رٌضق ظةؿو 
٤ٚحف اإلنكةف  ،()٠أف ل٥ يؽع اهلل إىل رضٍّ مٌك٫ ()ةَةٗين  ()اعن ٦٪ٮ

 ٫ أ٢ًٌ ث٢ إ٩ٌ  ،()ةة ظٞيٞيًّ املجذٕؽ ٨ٔ اإلي٧ةف كامل٪ٛى٢ ٨ٔ اهلل إنكة٩ن 
ا٣٘ة٢ٚ ٨ٔ اهلل ٚ٭ٮ  . إفٌ ()كييؿدُّ إىل أق٢ٛ قة٤ٚني ،()٨٦ األ٩ٕةـ

ا هل، ()٨ٔ ٩ٛك٫ اغ٢ٚه   كي٧ُئٌ  ()ي٤ٛط ()كالا٠ؿ هلل جيؽق ذا٠ؿن
ك٬ٮ  ،()ٌم إىل صة٩ت صك٫٧ املةدٌ  حه إهلٰيٌ  . لئلنكةف ركحه  ()٤ٝج٫ ث٫

                                                        

 .72قٮرة يٮنف/  (1)
 .27قٮرة املٕةرج/  (2)
 .7ك 6/ قٮرة ا٤ٕ٣ٜ (3)
 .72قٮرة يٮنف/  (4)
 .٦76ُ٭ؿی، مؿدىض، انكةف در ٝؿآف ]اإلنكةف يف ا٣ٞؿآف[، ص  (5)
 .33قٮرة ا٣ٛؿٝةف/  (6)
 .1قٮرة اتلني/  (7)
 .79قٮرة احلرش/  (8)
 .712قٮرة ابلٞؿة/  (9)
 .31قٮرة األ٩ٛةؿ/  (10)
ؽ/  (11)  . 28قٮرة الٔؿ
 .9قٮرة الكضؽة/  (12)



 45  ...........  األنك٪ح كا٣جكٜ ا٣ٕٞؽٌم ادليينٌ ظٞيٞح اإلنكةف ثني / اثلة٣را٣ٛى٢ 

 ل٥ دس٨ ()ذااٞح املٮت ٩ٛفو  ٌك  . ٧ٚٓ أفٌ ()ذ٫اٌلم ينٌّك ٬ٮيٌ 
ث٢ يؿصٓ صك٫٧ إىل ، كال يٛىن اإلنكةف ثةملٮت ،()ةػ٤ٞح اإلنكةف ٔجسن 

كإحل٫  ()ايبلٝي٫ أػرين ك ،()كركظ٫ إىل اهلل ،()األرض ا٣يٌت ننأ ٦٪٭ة
ؽن  . ال()مىري اإلنكةف أػؿل  ظيةةن  هل ث٢ إفٌ  ،()ليرتؾ اإلنكةف قي

٭٥ ٧٠ة ػ٤ٞ٭٥ ييحيك ،()جٕر اهلل ٨٦ يف ا٣ٞجٮريػؿ ثٕؽ٦ة آ يف اعل٥و 
٩تيضح أ٧ٔةهل ا٣يٌت ٝةـ  ()ظؽيؽو  كيؿل اإلنكةف ثجصو  ،()ةو ؿ مؿٌ أكٌ 

ا َنْفٍس  ُك   ث٢ ،()٤ٚحف لئلنكةف إاٌل ٦ة قىع ،()ث٭ة يف ادل٩ية ٍَ ِ  ة
                                                        

 .32قٮرة الـمؿ/  (1)
 .17، قٮرة ا٣ٕ٪١جٮت/ 41، قٮرة األ٩بيةء/ 781قٮرة آؿ ٧ٔؿاف/  (2)
 .771قٮرة املؤ٦٪ٮف/  (3)
 .11قٮرة ٫َ/  (4)
 . 716قٮرة ابلٞؿة/  (5)
 .224ك 36قٮرة ابلٞؿة/  (6)
ري٬ة. 32، قٮرة اجلٮر/ 34، قٮرة ؽ/ 4قٮرة اتل٘ةث٨/  (7)  ٗك
 .46قٮرة ا٣ٞية٦ح/  (8)
 .7قٮرة احلٌش/  (9)
 .79/ قٮرة يف (10)
 .22قٮرة ؽ/  (11)
 .49قٮرة الىةٚةت/  (12)
 .49قٮرة اجلض٥/  (13)



 اإلنكةف ثني املٕذٞؽ ادلييٌن كاألنك٪ح  ........................................ 49

َِثٌ  َنَسَتْج  ِْي  ،()اإلنكةف ٤ٔي٫ أف ي٤ُت ظك٪ح ادل٩ية . ٦ٓ أفٌ َر
يف  ()كال حيٌؿـ زي٪ح اهلل ا٣يٌت أػؿص٭ة ٣ٕجةدق كا٣ٌُيجةت ٨٦ الؿزؽ

ح ْل دار احليةة احلٞيٞيٌ  ك٣ٰس٨ ٤ٔي٫ أف ي٥٤ٕ ثأفٌ  ،احليةة ادل٩ية
 ،()اكهلٮن  ة ٣ٕجن اآلػؿة إاٌل  يةة ادل٩ية يف ٦ٞةث٢احلك٣حكخ  ،()اآلػؿة

ح ٚ٭ٮ ك٨٦ ٩ةؿ اجل٪ٌ  ،()ك٨٦ ػس اآلػؿة ٚ٭ٮ اخلةرس احلٞيٌفٌ 
ٮاف اهلل/()ا٣ٛةاـ ـٌ األكرب ٨٦ ٩ةؿ ًر ْكََبُ وَ  ، كا٣ٛةا

َ
ََ اهللِ أ ٌِ ٔاٌن  رِْض

 ِ ُز اىَْػظِ  َم ٰذل ْٔ َٔ اىَْف ُْ ًُ  .() ي
ٕةدة ٚإذا اكف ادلي٨ ٬ٮ ا٣ُؿيٜ اٌلم يٮو٢ اإلنكةف إىل الك

٦ح اجل٥ٕ ا٣يٌت أ٥ٕ٩ اهلل ث٭ة ىلع اإلنكةف، ٚٞؽ ح ٚ٭ٮ يف ٦ٞؽٌ احلٞيٞيٌ 
ٌٜ حم٧ٌ  أرق٢ اهلل اجلبٌ  ا ثةهلؽل كدي٨ احل  ،()٫حلْ٭ؿق ىلع ادلي٨ لكٌ  ؽن

                                                        

 .48قٮرة املٌؽزٌؿ/  (1)
 .217قٮرة ابلٞؿة/  (2)
ؿاؼ/  (3)  .42قٮرة اأٔل
 .63قٮرة ا٣ٕ٪١جٮت/  (4)
 .42قٮرة األ٩ٕةـ/  (5)
 .713ك 714، قٮرة ال١٭ٙ/ 71قٮرة الـمؿ/  (6)
 .21قٮرة احلرش/  (7)
 .72قٮرة اتلٮبح/  (8)
/ 28، قٮرة ا٣ٛذط/ 44قٮرة اتلٮبح/  (9) ٌٙ  .9، قٮرة الى
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ٚحكت٪ذش  ،()كحل٭ي٨٧ ٠ذةث٫ ك٬ٮ ا٣ٞؿآف ىلع ٦ة ثني يؽي٫ ٨٦ ال١ذت
اهلل ٫ ك٬ج كرب دمي٢و أك كأ٢ٌٚ ُٔةءو  اإلقبلـ ٬ٮ ػري ٧ٕ٩حو  ثأفٌ 

اٌلم ٨ٌ٦ اهلل ث٫ ىلع   ؽو حم٧ٌ  اجلبٌ يؽرؾ ٧ْٔح لئلنكةف، ككٰؾلٟ 
ة ل٤ٕةملنيهل ك إذ أرق٫٤ رةمحن  ؛اإلنكةف ٕن ا ٦س٢ ()دمي . ٤ٚٞؽ اكف برشن

ة ،()ك٨٦ أ٩ٛك٭٥ ،()ٚؿاد اإلنكةفأقةاؿ   ()أ٦ٌيًّة ()ث٢ اكف يتي٧ن
٫٧ٌ٤ ()ٚآكاق رق٫٤ أك ()كأكىح إحل٫ ()ك٬ؽاق ()كرشح وؽرق ()ٔك

 ٌٚ ة إىل اهلل ثإذ٫٩ ا كدأين ا ك٩ؾيؿن ا ك٦برٌشن مة٬ؽن  حن إىل اجلةس اك

                                                        

 .38قٮرة املةاؽة/  (1)
 .717قٮرة األ٩بيةء/  (2)
 .6، قٮرة ٌٚى٤خ/ 771قٮرة ال١٭ٙ/  (3)
 .728قٮرة اتلٮبح/  (4)
 .6قٮرة الٌىح/  (5)
ؿاؼ/  (6)  .718ك 717قٮرة اأٔل
 .6قٮرة الٌىح/  (7)
 .774قٮرة ا٣جكةء/  (8)
 .7الرشح/ قٮرة  (9)
 .7قٮرة الٌىح/  (10)
 .12، قٮرة النٮرل/ 764قٮرة ا٣جكةء/  (11)
 .28قٮرة قجإو/  (12)
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كبٕس٫ إىل اإلنكةف حلذ٤ٮ ٤ٔي٫ آيةد٫ كيـٌكي٫ كي٫٧ٌ٤ٕ  ،()اة ٦٪رين كرساصن 
 ،امل٪١ؿ يأمؿ اإلنكةف ثةملٕؿكؼ كي٪٭ةق ٨ٔك ،()ال١ذةب كاحل٧١ح
إلنكةف إرصق كيٌٓ ٨ٔ ا ،كحيٌؿـ ٤ٔي٫ اخلجةار ،كحي٢ٌ هل ا٣ٌُيجةت

بلؿ  ،()يؽٔٮ اإلنكةف إىل ٦ة حييي٫ك ،()ا٣يٌت اك٩خ ٤ٔي٫  كاأٗل
 ،() يىرب ثأف . كأمؿ اهلل اجلبٌ ()كخيؿص٫ ٨٦ ا٧٤ْ٣ةت إىل اجلٮر

كأف يكذ٘ٛؿ هل٥  ،كأف يٕٛٮى ٨ٔ اجلةس ،يف دٔٮة اإلنكةف ()كيكذٞي٥
كأف خيٛي ص٪ةظ٫ مل٨ دج٫ٕ ٨٦  ،()كأف ينةكر٥٬ يف األمٮر

ْح كأف يؽٔٮ اإلنكةف إىل قبي٢ ربٌ  ،()٦٪نياملؤ ٫ ثةحل٧١ح كاملٔٮ

                                                        

ـاب/  (1)  .36ك 31قٮرة األظ
 .2، قٮرة اجل٧ٕح/ 763قٮرة آؿ ٧ٔؿاف/  (2)
ؿاؼ/  (3)  .717قٮرة اأٔل
 .23قٮرة األ٩ٛةؿ/  (4)
 .77قٮرة ا٣ُبلؽ/  (5)
 .727قٮرة اجلع٢/  (6)
 .71 قٮرة النٮرل/ (7)
 .719قٮرة آؿ ٧ٔؿاف/  (8)
 .271قٮرة النٕؿاء/  (9)
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٩ٛك٫ اكف ىلع  . ٬ٰؾا كاجلبٌ ()يت ْل أظك٨كأف جيةدهل ثة٣ٌ  ،احلك٪ح
ٜو   . إفٌ ()لئلنكةف ظك٪حن  ث٢ اكف أقٮةن  ،()حٌل٪نة ل٤٪ةس ()ْٔي٥و  ػ٤

ا ٤ٔي٫ ٦ة  الؿقٮؿ اكف حيٌت  ـن ـي ة ٤ٔي٫ ٔك اإلنكةف كاكف ظؿيىن
ا إلثبلغ اإلنكةف رقةتل٫ ا٣يٌت د٨٧ٌ هل الكٕةدة  كل٥ ،()ٔ٪ةق يأؿ ص٭ؽن

ة أف ال ث٢ اكد أف يسٮف ثةػ ،يف ادل٩ية كاآلػؿة ٛن ة ٩ٛك٫ ٤ٔي٫ أق ٕن

ك٦ٓ ٬ٰؾا  ،()كأف ال يؤ٦٪ٮا ث٭ؽل ا٣ٞؿآف ،()اجلةس مؤ٦٪ني يسٮف
 ٦ة جٓ إاٌل كل٥ يتٌ  ،()٫ ل٥ ي٪ُٜ ٨ٔ اهلٮل. إ٩ٌ ()ل٥ يكأهل٥ ٤ٔي٫ ٨٦ أصؿو 

أرٚٓ درصةت ا٣ٞؿب رٚٓ اهلل ثةجلٌب ٦ٞةـ اإلنكةف إىل . ()حل٫يٮىح إ

                                                        

 .721قٮرة اجلع٢/  (1)
 .3قٮرة ا٥٤ٞ٣/  (2)
 .712قٮرة آؿ ٧ٔؿاف/  (3)
ـاب/  (4)  .27قٮرة األظ
 .728قٮرة اتلٮبح/  (5)
 .4قٮرة النٕؿاء/  (6)
 .6قٮرة ال١٭ٙ/  (7)
 .86قٮرة ص/  (8)
 .4قٮرة اجلض٥/  (9)
 . 9، قٮرة األظٞةؼ/ 71قٮرة يٮنف/  ،11قٮرة األ٩ٕةـ/  (10)
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 ،(1)أدىن أك ٝٮقنييى٢ إىل ٦ٞةـ ٝةب  ظٌت  ؛كأىلع مؿادت ال٧١ةؿ
 آيةد٫ ٨٦ ٣ريي٫ األٝىص املكضؽ إىل احلؿاـ املكضؽ ٨٦ حلبلن  كأرسل ث٫

 الؿقٮؿ ك٦ٕىيح ،(3)ثُةٔذ٫ الؿقٮؿ َةٔح أردؼ ظٌت  ،(2)ال١ربل
 الؿقٮؿ ك٩صة ،(5)ث٧عةربذ٫ الؿقٮؿ ةربحكحم ،(4)ث٧ٕىيذ٫

ة ،(6)ث٪صد٫ ـٌ د٫ الؿقٮؿ ٔك ـٌ  كبرٌش  ،(8)ثإيؾاا٫ الؿقٮؿ كإيؾاء ،(7)ثٕ
 ٨٦ حالك٧ةكيٌ  ٠ذج٭٥ يف كذ٠ؿق ،(9)ٝج٫٤ ٨٦ األ٩بيةء لكةف ىلع ث٫

 ٤ٔي٫ كوًٌل  ٩ٛك٫ (11)اهلل حيٌت  ٨٦ ٌك  يتٌج٫ٕ أف كأمؿ ،(10)ٝج٢

                                                        

 .9ك 8قٮرة اجلض٥/  (1)
 .7قٮرة اإلرساء/  (2)
 .21قٮرة األ٩ٛةؿ/  (3)
 .73قٮرة ا٣جكةء/  (4)
 .44قٮرة املةاؽة/  (5)
 .8قٮرة احلرش/  (6)
 .8قٮرة امل٪ةٚٞٮف/  (7)
ـاب/  (8)  .17قٮرة األظ
(9)  / ٌٙ  .6قٮرة الى
ؿاؼ/  (10)  .717قٮرة اأٔل
 .47آؿ ٧ٔؿاف/  قٮرة (11)
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 ،()ك٬ٮ ٩ٮره  ،لئلنكةف (2)ؿآفا٣ٞ ٫ٕ٦ اهلل أ٩ـؿ. (1)كمبلاسذ٫
 ،كبيةفه  ،()كببلغه  ،()كبىةاؿ ،()كٚؿٝةفه  ،()٪حه كبحٌ  ،()كذ٠ؿه 

ملة  كمٛةءه  ،()كمٮْٔحه  ،()كدؾ٠ؿةه  ،()رشلبك ،()كبؿ٬ةفه 
 كدٛىي٢ ٌك  ،()كدىؽيٜ اٌلم ثني يؽي٫ ،()يف الىؽكر

                                                        

ـاب/  (1)  .16قٮرة األظ
ؿاؼ/ 24قٮرة اإلنكةف/  (2)  .717، قٮرة اأٔل
 . 8قٮرة اتل٘ةث٨/  (3)
 .9، قٮرة احلضؿ/ 33قٮرة اجلع٢/  (4)
 .717قٮرة األ٩ٕةـ/  (5)
 .781قٮرة ابلٞؿة/  (6)
ؿاؼ/ 21قٮرة اجلةزيح/  7  . 214، قٮرة اأٔل
 . 12قٮرة إثؿا٬ي٥/  (8)
 . ٧748ؿاف/ قٮرة آؿ ٔ (9)
 .773قٮرة ا٣جكةء/  (10)
 .2، قٮرة اجل٢٧/ 712ك 89، قٮرة اجلع٢/ 97قٮرة ابلٞؿة/  (11)
 .4ك 2قٮرة ٫َ/  (12)
 .17، قٮرة يٮنف/ 748قٮرة آؿ ٧ٔؿاف/  (13)
 . 17قٮرة يٮنف/  (14)
 .  777قٮرة يٮقٙ/  (15)
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ٮ أظك٨ ك٬ ،()يشءو  لٌّك  كدبيةفه  ،()كرةمحه  ،()لك٬ؽن  ،()يشءو 
. ٨٧ً اهلل ()٦جنيو  ٔؿبٍّ  ث٤كةفو  ،()ٗري ذم ٔٮجو  ،()احلؽير

حو ال ٦ٕىٮ٦ ثىٮرةو  ()كظ٫ْٛ ()لئلنكةف دمٓ ٬ٰؾا ال١ذةب كٝؿآ٫٩
كيٞؿأق هل٥  ،ل٤٪ةس ()كأمؿ اجلٌب ثأف يؿد٢ٌ ا٣ٞؿآف يٕرتي٭ة الؿيت،

 كجيٌكؽ ()كيتٌج٫ٕ ،٭٥ يذ١ٌٛؿكفكيبٌي٪٫ هل٥ ٤ٕ٣ٌ  ،()ىلع م١رو 
ك٣ٰس٨ ل٥  ،() ؽو حم٧ٌ  ة ثةجلبٌ اهلل ػذ٥ اجلجٮٌ  ٦ٓ أفٌ ك٫ ث٪ٛك٫. حل٧دٕة

                                                        

 .  777قٮرة يٮقٙ/  (1)
 .748، قٮرة آؿ ٧ٔؿاف/ 781ك 2قٮرة ابلٞؿة/  (2)
ؿاؼ/  (3) ؿاؼ/ 712قٮرة اأٔل  .214، قٮرة اأٔل
 . 89قٮرة اجلع٢/  (4)
 . 24قٮرة الـمؿ/  (5)
 . 28قٮرة الـمؿ/  (6)
 . 791قٮرة النٕؿاء/  (7)
 .77قٮرة ا٣ٞية٦ح/  (8)
 .9قٮرة احلضؿ/  (9)
ٌم٢/  (10) ـٌ  . 3قٮرة امل
 . 716قٮرة اإلرساء/  (11)
 .716قٮرة األ٩ٕةـ/  (12)
 . 31اب/ قٮرة األظـ (13)
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ـو  ٤ٌّٚك  ،ي٭٢٧ اإلنكةف ثٕؽ اجلبٌ  كك٧ة أمؿ اهلل  -ث٢  ،()٬ةدو  ٝٮ
 ،()األمؿ أمؿق ثإَةٔح كلٌ  - اإلنكةف ثُةٔح اهلل كَةٔح الؿقٮؿ

ة ين كال يؿكف د٪ةٚ ،ي٨ يسٌؿمٮف اإلنكةف٩ٞيةد إىل كاليح ٬ٰؤالء اٌل كاال
جةدة اهلل ك٥٬  ةة كيؤدٮف الـاكٚيٞي٧ٮف الىبل ،ثني ػؽ٦ح اإلنكةف ٔك

كيؤزؿكف ثين صدلد٭٥ ىلع أ٩ٛك٭٥ ظي٪٧ة ي٧ُٕٮف  ،()را٠ٕٮف
ة كا٣ُٕةـ ىلع ظجٌ  اأ٫ مك١ي٪نة كيتي٧ن أمؿ  ثتج٤يٖ اهلل أمؿ ك .()قرين

ك١٬ٰؾا أك٢٧ ادلي٨ كأد٥ٌ اجل٧ٕح كريض لئلنكةف  ،()ؾق الٮاليح٬ٰ 
 .()ةدي٪ن  اإلقبلـ

                                                        

ؽ/  (1)  . 7قٮرة الٔؿ
 . 19ا٣جكةء/  (2)
 .11قٮرة املةاؽة/  (3)
 .8قٮرة اإلنكةف/  (4)
 . 67قٮرة املةاؽة/  (5)
 .4قٮرة املةاؽة/  (6)



 



 
 

 
 ا٣ٛى٢ الؿاثٓ

 

اإلوسان والعقيذة والعالقت 

المتبادلت





 
 

د٤ٟ ا٣ٕبلٝح املذجةد٣ح ا٣يٌت ّت٧ٓ ثني اإلنكةف  ظؽو أال خيىف ىلع 
٢ يف مٌ أيكذُيٓ اإلنكةف ٨٦ ػبلؿ اتل صة٩تو  ٨٧ٚكا٣جكٜ ا٣ٕٞؽٌم. 

ذ٭ة. كيف املٞةث٢ ثإماكف اإلنكةف أف كيثجٌ  ٦ٕؿٚح ٩ٛك٫ أف يج٤ٖ ا٣ٕٞيؽة
٨٦ ػبلؿ اإل٦ٕةف يف  كدٝيٞحو  ٧ٔيٞحو  ٩ٛك٫ ثىٮرةو  ؼ ىلعيذٕؿٌ 

 ا٣ٕٞيؽة كمؿاصٕذ٭ة. ٨٦ ٬٪ة حنةكؿ يف ٬ٰؾا ا٣ٛى٢ أف ٤٩ٌف ٩ْؿةن 
 .ىلع ا٣ٕبلٝح املذجةد٣ح ثني ٦ٕؿٚح ا٣ٕٞيؽة ك٦ٕؿٚح اإلنكةف ػةَٛحن 

 

 من إإلنسان ؤىل إلتوحيد

ٜو   إٌف اإلنكةف ٨٦ ػبلؿ ٦ٕؿٚذ٫ جلٛك٫ يجذ٢ٞ إىل إدراؾ كصٮد ػة٣
ٌٝ اإلنكةف لكٌ كؼ ٤ٔي٫. هل ٚيذٕؿٌ  ٜ يف كصٮدق كأكوة٫ٚ دٕرتي٫ ٧ة يؽ

ضةب  ٌ احلرية كاإٔل كةؽ دؿكيج٫، ٚيذعرٌي ٠يٙ ٨٦ َؿيٞح دسٮي٪٫ كات
ٌٞ ٥ كككيٙ يذؼٌي٢ كيذٮ٬ٌ  ،()كي٪ْؿ بنع٥و  ي٪ُٜ ث٤ع٥و  ٢. إٌف يذٕ

                                                        

ٍع٥و / »ٝةؿ اإل٦ةـ ٌٔلي  (1) ؿي بًنى ْي ٍ٪ جيٮا لًٰ٭ؾا اإلنكةف حى ٍٔضى ٥َّي ث٤ًىٍع٥و   ا يىذىكى ٥و   كى ٍْ ٕى ٓي ثً ىٍك٧ى ي   كى
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ين  ي٫ كمٕٮرق، كجيؽ أفٌ  اكمٕٮرن  ةاإلنكةف جيؽ أٌف هل ٔك  حبير يع ٔك
ة ل٤ىؽٚح كتنذةؽ. ٨٦ ٬٪ة ٚ٭ٮ ال يٞج٢ ثأف يسٮف ٩ذةصن  ٩ٛك٫ حتٌت 

 ٧ٔيةء أف د٧٪ع٫ ابلىرية؟ كأىٌن  ة، ١ٚيٙ ي٧س٨ لىؽٚحو كاملةدٌ 
أف ثس٧ةء  ةو ككيٙ ملةدٌ  ؟ةء أف دُٕي٫ الك٧ٓح الى٧ٌ ات ا٣ٛزييةايٌ للرٌ 

 ٌٞ كأىٌن ل٤ضكي٧ةت اهلة٦ؽة امل١ذئجح أف ٢ كالٮع؟ دُٕي٫ اجلُٜ كاتلٕ
ليشء املٛذٞؿ ا كالنٮؽ؟ كاإلنكةف حيس٥ ثأٌف ٚةٝؽ احلٌت د٧ؤلق ٨٦ 

ٜو ح. ٚإ٩ٌ إحل٫ ال ي٧س٨ هل أف يُٕي٫ ابلذٌ   اعل٥و  ٫ حيس٥ ث٤ـكـ كصٮد ػة٣
ا ٦س٫٤ ح، كإاٌل اكف مٮصٮدن ح كاملعؽكديٌ هل خيذ٤ٙ ٔ٪٫ يف اإلماك٩يٌ  ٦ؽرؾو 

ٜو  أف يى٢ إىل الٮاصت  ك١٬ٰؾا يتك٤ك٢ إىل ،ٚيعذةج إىل ػة٣
 ك٬ٮ اهلل قجعة٫٩ كدٕةىل.  ،البٌل٦ذ٪ةْل

ة ٦ٓ  -ح ٬ٰؾا كدسنٙ دراقح اإلنكةف اتلضؿيبيٌ  ػىٮون
ح ٨ٔ خم٤ٮٝيٌ  -ح اتلٌُٮرات احلؽيسح احلةو٤ح يف ا٤ٕ٣ٮـ ا٣ُجيٕيٌ 

ٜو ااإلنكةف ك ؾ ىلع اعل٥و  ٝةدرو  ٩ذ٧ةا٫ إىل ػة٣ احل٧ي قبي٢ املسةؿ، . ػي
ةق ا٧٤ٕ٣ةء ثسذةب د٤ٕي٧ةت صك٥ اٌلم ق٧ٌ  (DNA) اجلٮكٌم 

ك٦بةت اآلالؼ  (ة )ٚىبلن ٠ؿكمٮزك٦ن  34ينذ٢٧ ىلع  إذ ،()اإلنكةف

                                                        

 َّٛ يىتى٪ى ـو كى ٍؿ ح )وجيح الىة٣ط(، ص « في ٨ٍ٦ً ػى  [.371]٩٭ش ابلبٗل
(1) Reeves, Carol, The Language of Science, Routledge, 2005. p. 33. 
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ٌُ  ٨٦ الىٛعةت ـءو  ٰ ٌك )اخلبلية( ا٣يٌت د٘  ٦٪٫. ٚةحل٧ي اجلٮكٌم  ص
ٌٛ ٨ٔ امل٤ٕٮ٦ةت الٮرازيٌ  ٬ٮ ٔجةرةه  ٬ٮ ، كاكا٨و  ح ٌك ؿة يف ػ٤يٌ ح املن

ةاٙ.  ح اجل٧ٮٌ اٌلم يٮص٫ ػبلية٩ة يف ٦ة يؿدجٍ ثسيٛيٌ   أٌم ٚكأداء الّٮ
ٞن  ٩حه ٭ة ٦ؽكٌ ةد٪ة ٠أ٩ٌ ٨٦ ػىٮويٌ  حو ػىٮويٌ   ٦ؽ٬لو  ة يف ٠ذةبو قةث

ة أك مؤ٣ٌ ٮكٌم اجلاق٫٧ احل٧ي  ة، . ٧١ٚة أٌف ال١ذةب يكذ٤ــ مى٧٧ٌن ٛن

اكف ثةلىؽٚح  دؽكي٨ أٌم ٠ذةبو  ال يك٥ٌ٤ ثأفٌ اإلنكةف  ٰذلٟ أفٌ 
ط احلرب األقٮد ٨٦ الك٧ةء ىلع الىٛعةت ل٤ذٕجري ٨ٔ ٦ٛة٬ي٥ كبكٞٮ

ٮحو  ،حو ٧٤ٔيٌ  ١ٰٚؾلٟ  ة أ٣ٌٙ ال١ذةب،ة ذ٠يًّ اكدجن  ثأفٌ  ث٢ حيس٥ ثًٮ
 . ك٬ٮ اهلل ذكي  ٥ه يكذ٤ــ أف يسٮف كراءق مى٧ٌ  ٠ذةب احل٧ي اجلٮكٌم 

ة  (anthropology) إٌف ٥٤ٔ اإلنكةف اتلضؿيبٌ  ٌن ي٧ٌ٭ؽ ا٣ُؿيٜ أي
ف ٮيك ي٥٤ٕ ثٮصٮد اهلل كيؤ٨٦ ث٫. ٚة٧٤ٕ٣ةء امل٭ذ٧ٌ أ٦ةـ اإلنكةف ل

ةت املؼذ٤ٛح ين٭ؽكف زةر كا٣ٞٮ٦يٌ ثذةريغ اإلنكةف ٨٦ ػبلؿ ٥٤ٔ اآل
 ،()ؽ لئلهٰل ٨٦ ادلي٨ كاتلٕجٌ  كماكفو  ز٦ةفو  اإلنكةف يف أٌم  ثٕؽـ ػ٤ٮٌ 

ذٞةد دلل اإلنكةف.ك٬ٰؾا ٦ة يثجخ ُٚؿيٌ   ح األ
 املٕؿٚح ثةهلل، ك٨٦ ز٥ٌ ح ٚةإلنكةف ثإماك٫٩ أف ي٭ذؽم إىل ُٚؿيٌ 

ة. إٌف  ٢ يف ٩ٛك٫، كبة٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم ٦ٕؿٚح كصٮدق كٰذلٟ ثةتلأمٌ  ٌن أي
                                                        

 .78ك 77ی ص٭ةف ]أديةف ا٣ٕةل٥ احليٌح[، ص٬يٮـ، راثؿت، اديةف ز٩ؽق (1)
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 ٌٝ كينة٬ؽ  ،ٜ ٚي٭ة يؿل ٦يٮالن كظةصةتو اإلنكةف إذا د٧ٌٕٜ يف ٩ٛك٫ كد
أثؿز ٬ٰؾق امليٮؿ ٬ٮ املي٢ إىل ال٧١ةؿ. ٚةإلنكةف يؿل ٩ٛك٫ د٤ُت  أفٌ 

ـٌ  كٝؽرةو  كدمةؿو  ال٧١ةالت ٨٦ ٦ةؿو  كدؿيؽ ٌك  ري ٰذلٟ. ك٬ٰؾا  ةو ٔك ٗك
إىل أف يج٤ٖ املكذٮل األىلع  ، ث٢ يـيؽ كينذؽٌ املي٢ ال يٞٙ ٔ٪ؽ ظؽٍّ 

٨٦ ال٧١ةؿ املذٮاصؽ ٔ٪ؽق. كبٕؽ٦ة يى٢ إحل٫ ال خت٧ؽ اجلرياف كال 
ة. ٬ٰؾا املي٢  ،يؿكل ٬ٰؾا ا٣ُٕل ٌن ث٢ ي٪٤ُٜ حنٮ األ٢ٌٚ كاألىلع أي

 حه كإٝيٌ  ٮث٢ ٬ ،حن كك٧٬يٌ  حن ػيةحلٌ  ة أك وٮرةن ٫ٞ رساثن ٣حف ٦ذ٤ٌٕ  كاحلٌت 
يف اإلنكةف  كاٝعٍّ  ظٞيٌفٍّ  ؽ جلة كصٮد ٦ي٢و ك٬ٰؾا ٦ة يؤكٌ  .()حه ػةرصيٌ 

 ةكظجًّ  يىجٮ حنٮ ال٧١ةؿ البل٦ذ٪ةْل. ك٨٦ ٬٪ة نكت٪ذش أٌف ٬٪ةؾ ٦يبلن 
 أث٪ةء اإلنكةف. ل٧١٤ةؿ البل٦ذ٪ةْل يف ٌك 

ًةٚح. اإلٜ ذات ا٨٦ احلٞة املي٢ كاحلٌت  إفٌ ٚآػؿ  ٬ٰؾا، ك٨٦ صة٩تو 
 ٧١ٚة ٣حف ٬٪ةؾ "حتخ" إذا ل٥ يس٨ ٬٪ةؾ "ٚٮؽ" ك٣حف ٬٪ةؾ أبه 

إذا ل٥ يس٨ ٬٪ةؾ  ، ١ٰٚؾلٟ ٣حف ٬٪ةؾ ظتي إف ل٥ يس٨ ٬٪ةؾ كدله 
إذا ل٥ يس٨ ٬٪ةؾ ٦ة ي٧ي٢ اإلنكةف إحل٫.  ك٣حف ٬٪ةؾ ٦ي٢ه  ،حمجٮبه 

                                                        

ربٕني املٮقٮٌم اخل٧ييٌن، ركح اهلل، رشح چ٭٢ ظؽير ]رشح األ إلزجةد٫ راصٓ/ (1)
، ٔجؽاهلل، دبيني ثؿا٬ني ازجةت ػؽا ]دبيني ثؿا٬ني إزجةت آمًل ی؛ صٮاد718ظؽيسنة[، ص 

 .417ك 411كصٮد اهلل[، ص 
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ٚةملعجٮب امل٤ُٜ  ،كاملي٢ )إىل ال٧١ةؿ امل٤ُٜ( مٮصٮده  ك٣ٰس٨ٌ احلٌت 
ٌن  مٮصٮده  يكذُيٓ اإلنكةف أف يثجخ ٬ٰؾق احلٞيٞح  .()ة ك٬ٮ اهللأي

ةأثةتلضؿبح  ٌن  ث٢ يؿل ٌك  ،يف كصٮدق ٔجثٍّ  ٦ي٢و  ٫ ال يؿل أٌم ٚإ٩ٌ  ،ي
 ٤ٌب يح املٮصٮدة يف كصٮدق هلة يف اخلةرج ٦ة ح كا٣ُٛؿيٌ األ٦يةؿ ا٣٘ؿيـيٌ 

ة يف د٤ٟ احلةصةت ككٰؾلٟ املي٢ إىل ال٧١ةؿ البل٦ذ٪ةْل ٣حف صـاٚيًّ 
ث٢ حييك ٨ٔ ال٧١ةؿ امل٤ُٜ البل٦ذ٪ةْل يف اخلةرج.  ،إلنكةفكصٮد ا

ٜه  يؿبٍ ثني ٦ٕؿٚح اإلنكةف ٩ٛك٫ كبني ٦ٕؿٚح اخلة٣ٜ  ٚ٭٪ةؾ َؿي
ح إىل صة٩ت ا٢ٕٞ٣ اٌلم ٨٦ األدكات املٕؿٚيٌ  قذٕة٩ح ثأمٍّ كدٮظيؽق ثةال

 ي٤ٕت دكر احلةز٥ كاملكت٪ذش.
 

 من إلتوحيد ؤىل إإلنسان 

لئلنكةف.  ــ إزجةت الٮصٮد احلٞيٌفٌ إٌف إزجةت كصٮد اهلل يكذ٤
ذ٫ قيضؽ مؼىيٌ  -قجعة٫٩ كدٕةىل  -ٚةإلنكةف ثٕؽ ٦ٕؿٚح اهلل 

، ك٣ٰس٨ دثجخ مكذ٢ٞي  اإلنكةف ثأ٫ٌ٩ مٮصٮده  ح. ٝؽ ي٨ٌْ احلٞيٞيٌ 
ؿ اك٦س٢ قة ة،إماك٩يًّ  اهل كصٮدن  ث٢ إفٌ  ،٫ ٣حف ٠ٰؾلٟا٣ٕٞيؽة هل ثأ٩ٌ 

                                                        

]رشح األربٕني  راصٓ/ املٮقٮٌم اخل٧ييٌن، ركح اهلل، رشح ظؽير ص٪ٮد ٢ٞٔ ك ص٭٢ (1)
 . 98ك 87-79ظؽيسنة[، ص 
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ثةلات. كبٰؾلٟ  كذ٢ٍّٞ م يف كصٮدق إىل كصٮد كاصتو  امل١٧٪ةت حمذةجه 
ح ذ٫ احلٞيٞيٌ أ٦ةـ اإلنكةف حلْ٭ؿ هل ٬ٮيٌ  جي٢ٕ امل٪٭ش ا٣ٕٞؽٌم مؿآةن 

إىل  ف يبذًل ث٫. إًةٚحن أقذ٘ؿاب ي٧س٨ لئلنكةف اكي٪ٞؾق ٨٦ أ٥ْٔ 
٬ٰؾا املٕيةر اٌلم ينري إىل احلٞيٞح كاٌلم يججيغ أف يسٮف ٬ٮ املٕيةر 

قةاؿ املٕةيري ا٣يٌت  ، ٚإفٌ أك ٔٞيؽةو  ١ٚؿو  ؿ كاألوي٢ يف دٞٮي٥ أٌم األكٌ 
ح يججيغ ٤ٔي٭ة ح كا٣ربا٧ٗةديٌ ني ٨٦ الٮصٮديٌ ني كاألنكجيٌ د٭٥ٌ ا٣٘ؿبحٌ 

ٌن أ ح ىلع قةاؿ املؽارس ح الؿؤيح اتلٮظيؽيٌ ة أف حتس٥ ثأ٤ٌٚيٌ ي
اإلنكةف  ٫. إفٌ ا١ٛ٣ؿٌيح يف دأ٦ني قٕةدة اإلنكةف كد٧ٌني دٕةحل٫ كرٝيٌ 

ىلع أمٮرق كإٔٚةهل كٜٚ  اكأػرين  الن أكٌ   كمكؤكالن ٩ٛك٫ مكذٞبلًّ  ؽٌ يٕ ماٌل 
٫ يبلظِ يف أل٩ٌ  ؛ح ٬ٮ يف ٦ٕؿض اخليجح كٚٞؽاف األم٢نكجيٌ الؿؤيح األ

ة يٞٮـ ث٫ ال يى٢ إىل اغيذ٫ املٞىٮدة ٠سرينا م٧ٌ  ٦يؽاف الٮاٝٓ ثأفٌ 
٤ٌ  ٫ املجؽأ اجل٭ةئٌ ك٣ٰس٨ٌ املٕذٞؽ ثةهلل ثأ٩ٌ  ،()ك٦جذ٘ةق اجل٭ةئٌ  ح ا٢٤ٕ٣ ٔك

ٌٝ  ،٫ جيذ٭ؽ كيكىع٦ٓ أ٩ٌ  ٓ ٨٦ ٩ٛك٫ أكرث م٧ٌة يُي٫ٞ كال ك٣ٰس٨ ال يذٮ
ث٢ ٦ٓ ثؾؿ  ،٫ كال يٞ٪ٍ إف ل٥ يى٢ إىل ٦ة يٞىؽ كيؿَل إحل٫خييت ّ٪ٌ 

ٝىةرل ص٭ؽق تلعىي٢ ا٣٘ؿض اٌلم يؿاق وٮاثنة خيٌٓ لئلرادة 

                                                        

ٍؤ٦ً٪نًيى  (1) ٦ًريي ال٧ٍي
ى
ٍٚخي / »ٝىةؿى أ ؿى ٍكغً  ٔى ٛى ة٩ى٫ي ثً جٍعى اا٥ًً   اهللى قي ـى ٕى ٮد ك٩ٞي   ا٣ٍ ٞي ٕي ٢ّّ ا٣ٍ كىظى

ح )وجيح الىة٣ط(، ص « اهل٥٧  [.177]٩٭ش ابلبٗل



 22  ....................................  اإلنكةف كا٣ٕٞيؽة كا٣ٕبلٝح املذجةد٣ح/ الؿاثٓا٣ٛى٢ 

ا ٬ٮ اٌلم يىٌٮر ٩ٛك٫ مكذٞبلًّ  ة األنكينٌ ح ٚي٧ة ٌٝؽر هل. أ٦ٌ اإلهليٌ   ككٛٮءن
 ا٫ اليؽرؾ ٠سرين ة. ٚ٭ٮ يع ثأ٩ٌ كيؿل ٫ًٕٛ ٤٧ٔيًّ  يف الٮٝخ ٩ٛك٫ يؽرؾ

٨٦ األٕٚةؿ.  ٨ٔ ٠سريو  ٭ة اعصـةه ٫ جيؽ ٨٦ ٩ٛك٫ ثأ٩ٌ ٩ٌ كأ ،٨٦ األمٮر
ة ٗري مكذ٢ٍّٞ ٫ يؿل ٩ٛك٫ ك٣ٰس٨ٌ املٕذٞؽ ثةتلٮظيؽ ٦ٓ أ٩ٌ  ٕن ك٣ٰس٨  دةث

ٚحكت٪ري ث٫ كحيى٢ ث٫  ،ك٣ٞؽرد٫ ٩٭ةيحه  ظؽي  ٫يٕذ٧ؽ ىلع ٨٦ ٣حف ٧٤ٕ٣
 ٩٭ةيح هل٧ة.  ال ٨يلك٦ٕؽف ا٣ٞؽرة ال ىلع خمـف ا٥٤ٕ٣

 

ة يؽرك٫ ك٬ٰؾا م٧ٌ  ،األمٮر ثة٣جكجح إىل ٌك  ٣حف لئلنكةف ٥٤ٔه 
كأرش٩ة إىل ذٰلٟ مؿارنا كدسؿارنا. ٠يٙ ال كاإلنكةف ال  ،٫٤ٞٔ

مؿ يٕرتؼ ث٫ الٮاٝٙ ىلع ك٬ٰؾا األ يٕؿؼ ٠٪٫ ظٞيٞذ٫ ك٬ٮيذ٫،
 اتلٕةرض املٮصٮد ثني امل١ٌٛؿي٨ كاملؽارس ا١ٛ٣ؿٌيح االػذبلؼ كظٌت 

 أفٌ ث  دٕذٞؽ رؤيحه ٧ٚسبلن  ٜ ث٭ة.املؼذ٤ٛح يف ظٞيٞح اإلنكةف ك٦ة يذ٤ٌٕ 
 لئلنكةف ُٚؿةن  )دٮ٦ةس ٬ةثـ( أك ثأفٌ  ()ثةلات اإلنكةف ٬ٮ رشي 

                                                        

ثة٣جكجح إىل  "اإلنكةف ذاته  (Man is a wolf to man)إف دم٤ح ٬ةثـ املٕؿكٚح  (1)
 ٓ/]أػي٫[ اإلنكةف" د٤ٌؼه ال١سري ٨٦ ٩ْؿٌيةت ٬ةثـ ا٣تنةؤ٦يٌح ظٮؿ اإلنكةف. راص

- Williams, Nicholas, Thomas Hobbes: Philosophy's Bad 
Boy Reassessed, p.3. 
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أك  ،ح()املؽرقح ا٣ٛؿدا٩يٌ  (2)حه ٚؿديٌ  ٫ ّة٬ؿةه أك ثأ٩ٌ  ،)يٮ٩ٖ( ()كَجيٕحن 
 ح(، ثح٪٧ة دٕذٞؽ رؤيحه )املؽرقح الٮصٮديٌ  (3)اإلنكةف يى٪ٓ ٩ٛك٫ ثأفٌ 

ؽ ٫ يٛذٞأك ثأ٩ٌ  ،)صةف صةؾ ركقٮ( (4)ثةلات اإلنكةف ػريه  أػؿل ثأفٌ 

                                                        

- Fry Douglas P., War, Peace, and Human Nature: The 

Convergence of Evolutionary and Cultural Views, p.99,  

)1  ( Plotkin, Bill, Wild Mind: A Field Guide to the Human 

Psyche, p. 261. 

)2( Brown, R. Philip, Authentic Individualism: A Guide for 

Reclaiming the Best of America's Heritage, p. 3&4. 

- Lukes, Steven, Individualism, p.113. 

ح. راصٓ/ دٕذٞؽ ؽـ كصٮد املض٧ٔٮ  ا٣ٛؿدا٩يٌح األ٩ُٮلٮصيٌح ثٮصٮد ا٣ٛؿد ٔك
- Sheehy, Paul, The Reality of Social Groups, p. 11. 

)3  ( Man is nothing else but that which he makes of himself. That 

is the first principle of existentialism. 

Refer: 

-Holland, Nancy J., Refer: Ontological Humility: Lord 

Voldemort and the Philosophers, p.67. 

Man is nothing but what he make himself. Refer: 

-Cohn, Hans W, Refer: Existential Thought and Therapeutic 

Practice: An Introduction to Existential Psychotherapy, p. 21 

س٨ أٚكؽق اتلٌُٮر االٝذىةدٌم اإلنكةف اكف ػرٌينا ثةلات، ك٣ٰ  يٕذٞؽ ركقٮ ثأفٌ  (4)
 كاتلضةرة. راصٓ/

Rosenblatt, Helena, Rousseau and Geneva: From the First 

Discourse to The Social Contract, p.72. 
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 (2)اصذ٧ةعي  ٫ مٮصٮده أك ثأ٩ٌ  ،)صةف ث٢ قةردؿ( ()ل٤ُٛؿة كا٣ُجيٕح
 (3)كةفاتلةريغ أك املضذ٧ٓ ٬ٮ اٌلم يى٪ٓ اإلن أك ثأفٌ  ،)إريٟ ٚؿكـ(

ح ْل ا٣يٌت دى٪٫ٕ كدٮص٫ ا٣٘ؿيـة اجلجكيٌ  ح( أك ثأفٌ )املؽرقح املةرككيٌ 
٤ٔٮـ  ٬ٰؾق املٛةرٝةت دسنٙ ٨ٔ أفٌ  ٌك  )ٚؿكيؽ(. إفٌ  (4)ظيةد٫

كٰللٟ ال ؛ ٨ٔ ٦ٕؿٚح ظٞيٞح اإلنكةف ح اعصـةه املؽارس ا٣برشيٌ 
ؼ ىلع ظٞيٞذ٫ ٨٦ ػبلؿ مؿاصٕح حميه جلة أف نكذٕني خبة٫ٞ٣ ل٤ذٕؿٌ 

ٰ اإلالٮيح  ٚإذا اكف ١٬ٰؾا ص٭٢ اإلنكةف ث٪ٛك٫ ا٣يٌت  .()يف ٰذلٟ ٔلٌ ٣
ؿؼ ٔ٪ؽق، ٚية دؿل ٦ة ْل ظؽكد ص٭٫٤  يججيغ أف دسٮف ْل اأٔل

                                                        

)1  ( Inglis, David, John Bone, Rhoda Wilkie, Nature: The nature 

of human nature, p.3. 
)2  ( Roeckelein, Jon E., Dictionary of Theories, Laws, and 

Concepts in Psychology, p.196. 
)3  ( O'Rourke, J.J., The Problem of Freedom in Marxist Thought: 

An Analysis of the Treatment of Human Freedom by Marx, 

Engels, Lenin and Contemporary Soviet Philosophy, p. 97. 
)4  ( Brain, Christine, Advanced Subsidiary Psychology: 

Approaches and Methods, p.147. 

Cordón, Luis A., Freud's World: An Encyclopedia of His Life 

and Times: An Encyclopedia of His Life and Times, p.75. 
]٥٤ٔ  اك٦ة٩حك٥ –اگـيكذةنكية٣حك٥  -اثؿا٬ي٧يةف، ظكني، انكةف م٪ةیس، اقبلـ (5)

 .76ك  71اإلنكةف ، ثني ٦ؽارس اإلقبلـ كالٮصٮديٌح كاألنك٪ح[، ص 
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م إىل قٕةدد٫ قٌي٧ة ا٣يٌت دؤدٌ  ال ،ثة٣جكجح إىل قةاؿ األمٮر األػؿل
 .ك٧ةهل؟! ٬ٰؾا ٨٦ صة٩تو ك

ٙه  -قجعة٫٩ كدٕةىل  -اهلل  آػؿ، ث٧ة أفٌ  ك٨٦ صة٩تو   ٕجةدق ث ٣ُي
يٌ أف ي٧٭ٌ  ، ٨٧ٚ الرضكرٌم رظي٥ه  رؤكؼه  ح ٣ٛبلح ٔجةدق ؽ األًر

ك٬ٰؾا  ،كأف ي٭ؽي٭٥ إىل ا٣ُؿيٜ ا٣ٞٮي٥ كالصاط املكذٞي٥ ،كقٕةدد٭٥
ثٮاقُح ثٕر األ٩بيةء كإ٩ـاؿ  -قجعة٫٩ كدٕةىل  -٦ة ٝةـ ث٫ اهلل 

 ()ك٬ٰؾا ٦ٛةد ٦ة دٞذٌي٫ ٝةٔؽة ال٤ُٙ ،ال١ذت ك٩ىت اإل٦ةـ
٫ دثجخ هل رضكرة ٧ني. ٰٚ٭١ؾا ٦ٕؿٚح اإلنكةف ٩ٛكى ذكٌ املن٭ٮرة ثني امل

وبلف ٨٦ أوٮؿ ا٣ٕٞيؽة د٪ةدم ث٭٧ة ظةصح أ٭٧ة أ٩ٌ ك ،ة كاإل٦ة٦حاجلجٮٌ 
ؽـ ٠ٛةيح إماك٩يٌ  ،اإلنكةف إىل اهلؽايح ةت اإلنكةف إليىةهل إىل ٔك

                                                        

٢ٕٚ ا٣ُةٔح كأثٕؽ ٨٦ ٢ٕٚ املٕىيح، كل٥   ف املكٌٙ ٫ٕ٦ أٝؿب إىلال٤ُٙ ٬ٮ ٦ة يسٮ (1)
ذٞةد،  ِي يف اتل١٧ني، كل٥ يج٤ٖ ظٌؽ اإلجلةء ]٠نٙ املؿاد يف رشح ّتؿيؽ األ يس٨ هل ظ

، ص  ]ْل[ أٌف ٌك ٦ٌٞؿبو إىل ا٣ُةٔح ك٦جٕؽو ٨ٔ   [ ٝةٔؽة ال424ُٙ٤ا٣ٕبٌل٦ح احلٌٌلٌ
يٮصت اجلرب كا٣ٞ٭ؿ ]د٤ٕيٞةت النٕؿايٌن ىلع رشح  إف ل٥ -دٕةىل  -املٕىيح جيت ىلع اهلل 

[. ل٧٤ـيؽ ظٮؿ ٝةٔؽة ال٤ُٙ راصٓ/ 269، ص 1أوٮؿ الاكيف ملبٌل وة٣ط املةز٩ؽرايٌن، ج 
ربةين لكجةيسةين، ٌٔل، ؛ 737، ص 7قجعةين، صٕٛؿ، ا١ٛ٣ؿ اخلةدل يف ثيةف ا٣ٕٞةاؽ، ج 

، ٠نٙ املؿاد ح٦ا٣ٕبٌل ؛ 96ح، ص ا٣ٞٮأؽ الالك٦يٌ  ذٞةد  احلٌٌلٌ )٦ٓ يف رشح ّتؿيؽ األ
 .716، ٝك٥ اإلهلٰيٌةت، ص (د٤ٕيٞةت آيح اهلل قجعةين
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ح كا٣ٞٮا٩ني . كالرشيٕح ْل ا٣يٌت حتذٮم ىلع األظاكـ ا٤٧ٕ٣يٌ ٧٠ةهل احلٞيٌفٌ 
إىل قةظ٢  ح ا٣يٌت ي٨٧ٌ دُجيٞ٭ة كوٮؿ اإلنكةف احلٞيٌفٌ اإلصؿاايٌ 

ح اجلٮا٩ت ا٣ٛؿديٌ  تن٢٧ ٌك  اكم٢ه  كْل ثؿ٩ة٦شه  ،ال٧١ةؿ كالكٕةدة
ح مٮاٚٞح الرشيٕح ل٤ٮاٝٓ يٌ إىل أ٧٬ٌ  ح حليةة اإلنكةف. إًةٚحن كاالصذ٧ةٔيٌ 

يٌ  ،ذ٭ةذ٭ة كصة٦ٕيٌ كم٧ٮحلٌ  حنيةز٬ة اـ ٔؽلئلنكةف ك حٚة٣زتا٦٭ة ثةمل٪ٕٛح اجلٔٮ
ل٤ٞة٩ٮف كالرشيٕح  كاتلُجيٌفٌ  صؿائٌ إلكاتل٧ٌني ا حىل امل٪ةٚٓ اخلةٌو إ

ح، ث٢ يكذعي٢ ٨٦ ح األنكجيٌ ٪٭ة املؽارس احلٞٮٝيٌ ٨٣ دؤ٦ٌ  حه ٦٭٧ٌ  ظٞيٞحه 
ٕيٌ ح ا٣ٞيةـ ثٰؾلٟ ٨٦ ٝج٢ املٞ٪ٌ اجلةظيح الٮإٝيٌ   ني ثةٔذجةر أفٌ جني الًٮ

كإف  -ح ةد٫ ا٣ٞج٤يٌ ح كػ٤ٛيٌ ٣ٞ٪ةاعد٫ النؼىيٌ  ٨٦ ا٣برش ٚإفٌ  داـ  ٦ةاملٌٞن 
ػرية ٬ٰؾق األ كبةمل٪ةقجح دٕؽٌ  .يف ترشي٫ٕ كدٞ٪ح٪٫ ادكرن  -ل٥ يٞىؽ ذٰلٟ 

 ثةٔذجةر أفٌ  ،٤خ ىلع إٔبلف ظٞٮؽ اإلنكةف٨٦ اإلماكالت ا٣يٌت قضٌ 
بلف ل٥ ي٪ْؿكا إىل اإلنكةف كظٞٮ٫ٝ ثٕنيو الٮإًني ا٣٘ؿبحٌ   ني لٰ٭ؾا اإٔل

يٌ  دةو دلؿٌ  ٔٮ ٕٮا اإلحو كمًٮ  ح ٝ٪ةاعتو ة ٨٦ ػ٤ٛيٌ ُبلٝن بلف ا٩ٔ، ث٢ ًك
خ يف ٠٪ٙ الؿؤيح ا٣٘ؿبيٌ ك٦ٛة٬ي٥ دىٮٌ  ٔؿ   .()حرات ننأت كدٔؿ

                                                        

)1( Johannes Morsink, The universal declaration of human 
rights, origins, drafting & intent, Pennsylvania studies of Human 

rights,1999, p. ix. 
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 من معرفة إإلنسان ؤىل ؤثبات إلمعاد

ؽ ا٣ُؿيٜ ٥٤ٔ ٦ٕؿٚح اإلنكةف كالٮٝٮؼ ىلع ظٞيٞذ٫ ي٧٭ٌ  إفٌ 
٢ يف اتلأمٌ  ة ٨٦ ػبلؿٚةإلنكةف يٕؿؼ ص٤يًّ  لبلٔذٞةد ثأو٢ املٕةد.

رنا ابلٞةء، كجيؽ ٬ٰؾا املي٢ ٦ذضؾٌ  ٫ يؿيؽ احليةة اخلةدلة كحيٌت ٩ٛك٫ ثأ٩ٌ 
ٛن  ٨٦ ثح٪٭ة  كا٣يٌتٌ  أكوةؼ األمؿ ا٣ُٛؿٌم  ة ثس٢ٌ يف أ٧ٔةؽ ٩ٛك٫ ٦ذٌى

 ز٦ةفو  أث٪ةء ا٣برش يف ٌك  يف ٌك  ٫ مٮصٮده ث٢ إ٩ٌ  حنىةر بنؼى٫،ٔؽـ اال
ُٛٮرنا يف اإلنكةف، ٚيضت ة ٦. ٚإذا اكف املي٢ إىل ابلٞةء خم٤ٮٝن كماكفو 

ة  اكف صـاٚيًّ كإاٌل  ، ٬ٰؾا ا٤ُ٣ت ا٣ُٛؿٌم أف يسٮف ٬٪ةؾ ٦ة ي٤ٌب 
ًةٚح إىل ٰذلٟ، إ .()حهلٰيٌ مؿ اٌلم ي٪ةٝي احل٧١ح اإل، ك٬ٮ األثةَبلن 

األ٦يةؿ  لٌّك  امل٪ةقتى  اإلنكةف جيؽ ٨٦ ٩ٛك٫ كبةتلضؿبح، اجلٮابى  ٚإفٌ 
مؿ ٠ٰؾلٟ ةـ اخل٤ٜ. ٚإذا اكف األح املٮصٮدة ٚي٫ يف ٩ْح كا٣٘ؿيـيٌ ا٣ُٛؿيٌ 
ٌن  مبلا٥ه  ف يسٮف ملي٢ ابلٞةء ك اخل٤ٮد صٮابه أٚيججيغ  ككٰؾلٟ ، ةهل أي

ابلٞةء كاخل٤ٮد  -ابلعخ، إذا اكف ٬ٰؾا املي٢  ىلع أقةس امل٪٭ش ا٣ٌٕٞلٌ 
                                                        

ـٌ ٙ يف ٦ٌٞؽ٦ح ال١ذةب إىل ٝؽ أمةر املؤ٣ٌ  رؤل ثٕي امل١ٌٛؿي٨ اٌلي٨ ا٩ذٞؽكا ابليةف ا٣ٕة
 حلٞٮؽ اإلنكةف ٨٦ ٬ٰؾق اجل٭ح.

ـدم، حم٧ؽدٌف، دركسه يف ا٣ٕٞيؽة اإلقبل٦يٌح، ص  (1)  .311مىجةح ي
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ة ة، ٚيججيغ أف يسٮف ابلٞةء ظٞيٞيًّ ةة كظٞيٞيًّ ُٚؿيًّ  - ٌن ٣ٕؽـ كصٮد  ؛أي
، كإذا ل٥ يذٮٌٚ ًةٚح ثؽكف َأظؽ َؿيف اإل ؿ لئلنكةف ؿ٫ٚ اآلػؿ ٔٞبلن

 ثؽٌ  ح اخل٤ٮد كابلٞةء، ٚبلإماك٩يٌ  -كْل اعل٥ ال١ٮف كا٣ٛكةد  -يف ادل٩ية 
ٌٚ  أف يسٮف ٬٪ةؾ اعل٥ه  ك٬ٰؾق ح احليةة اخلةدلة. ؿ ٚي٫ لئلنكةف إماك٩يٌ دذٮ

ٌٝ األ كامذ٧ةهل  ،ٙ ىلع ٔؽـ ثُبلف ظٞيٞح اإلنكةف ثةملٮتػرية دذٮ
ك٬ٮ الؿكح. ٚإزجةت املٕةد إذف  ، ظٞيٞذ٫ينٌّك  مٍّ ٗري ٦ةدٌ  ىلع ثٕؽو 

خييف و٤ح ٬ٰؾا ابلعر ثجعر ٥٤ٔ  ىلع إزجةت الؿكح. كال ٦جنتو 
ٌؽ ٨٦ أ٥٬ٌ  ٦ٕؿٚح اإلنكةف، كاجلؽيؿ ثةل٠ؿ أفٌ  املجةظر  ٬ٰؾا ابلعر يٕي

ٮع  ،٠سريةه  يف ٥٤ٔ ٦ٕؿٚح اإلنكةف كهل ٩ذةاش كآزةره  ك٬ٰؾا ٬ٮ املًٮ
لؿؤيح ا٣ٕٞؽيٌح ادليجيٌح كرؤيح ال١سري ٨٦ األقةس اٌلم يٛى٢ ثني ا

ثٮو٫ٛ األػرية د٪ْؿ إىل اإلنكةف  ح، ٚإفٌ ح اإلحلةديٌ املؽارس األنكجيٌ 
خببلؼ  ،حاألثٕةد امل١٤ٮديٌ كح ل٤ضٮا٩ت امليذةٚزييٞيٌ  اٚةٝؽن  ة٦ةٌديًّ  ةاكا٪ن 

 امليذةٚزييٌفٌ  الؿؤيح ا٣ٕٞؽيٌح ادليجٌيح ا٣يٌت دٕذرب اجلة٩ت الؿكيحٌ 
ة ي٤ذٛخ ك٬ٰؾا م٧ٌ  ،اٌلم ي١ٕف ظٞيٞذ٫ اجلة٩ت األوٌلٌ لئلنكةف ٬ٮ 

يط ذأمٌ يي٪ٛي ٨ٔ ٩ٛك٫ ٗجةر ا٤ٛ٘٣ح ك إنكةفو  إحل٫ ٌك  ٢ ٚي٭ة، كتلًٮ
دق ٩أيت ٬٪ة ىلع ذ٠ؿ ثٕي ٦ة زجةت ّتؿٌ إيف اإلنكةف ك ٬ٰؾا ابلٕؽ الؿكيحٌ 

ري٥٬ يف ٬ٰؾا امل٧ٌةر حبكت ٦ة يك٧ط ث٫ املضةؿ/  قة٫ٝ احل٧١ةء ٗك
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 إإلنسان له رو 
 
 مجرّ  ح

 
 د

ةت ٫ خيذ٤ٙ ٨ٔ املةٌديٌ ثأ٩ٌ ي٤ذٛخ اإلنكةف ٨٦ ػبلؿ اتلأٌم٢ يف ٩ٛك٫ 
كبني  ا ثح٪٫ كبني اإلنكةف اآليلٌ ة ٠جرين ٚةإلنكةف يؿل ٚةرٝن  ،كاجل٧ةدات

 . كا٣ٛةرؽ يس٨٧ يف اجلٛف كالؿكح ا٣يٌت تنٌّك ذاكا٫ كالاكء االوُ٪ةعٌ 
اتل١٪ٮلٮصية يف  ر اإلنكةفذ٫. ٨٦ امل٧س٨ أف يُٮٌ ذات اإلنكةف ك٬ٮيٌ 

٧ةؿ اإلنكة٩يٌح  حبير يٞٮـ ثس٢ٌ  و٪ةٔح اإلنكةف االوُ٪ةعٌ   -اأٔل
 حو امل٤ٕٮ٦ةت ثؽٌٝ  (processing) ٧ٕةجلحكيٞٮـ ثأ٢ٌٚ،  ثىٮرةو  - كرب٧ة

ٝن  ٬ٰؾا يؽرؾ اإلنكةف ثةلرضكرة ثأفٌ  . ك٦ٓ ٌك ٦ذ٪ة٬يحو   ا٠جرين  ة٬٪ةؾ ٚةر
 اإلنكةف االوُ٪ةعٌ  ثأفٌ كذاكا٫. ٚ٭ٮ يع  وُ٪ةعٌ ثح٪٫ كبني اإلنكةف اال

 كإف ثؿ٦ش ىلع ٢ٕٚ ٰذلٟ، ظٌت  ،ؿ كال يذأل٥ٌال يٛؿح كال حيـف كال يذأزٌ 
 ك٣حف هل أٌم  ،٫٤ كحيٌٮهلكال يٛ٭٥ ٦ة حي٤ٌ  ،ث٪ٛك٫ ٫ ٣حف هل كعه ثةٔذجةر أ٩ٌ 

ث٢ يٞٮـ ث٧ة يٞٮـ ث٫  ،٦س٢ النٮؽ كاإلرادة كاالػذيةر حو ٩ٛكة٩يٌ  ظة٣حو 
ا٣يٌت  algorithm)ح ك٩ْةـ احل٤ٮؿ احلكةثيٌ  كٜٚ ا٣ربدلح حو صربيٌ  ثىٮرةو 

٫ بكجت اٚذٞةر الؿكبٮدةت كاآلالت ثؿدل٫ امل٭٪ؽقٮف ٤ٔي٭ة، ك٬ٰؾا لكٌ 
٬ٰؾق  ح إىل اجلٛف كالؿكح ا٣يٌت ث٤ٌٛ٭ة حيى٢ لئلنكةف ٌك االوُ٪ةٔيٌ 

 م١٤ٮتي  ثٕؽه  ذف لئلنكةف احلٞيٌفٌ إح. ح كاإلدرا٠يٌ ةت اجلٛكة٩يٌ اخلىٮويٌ 
كيجًف ثيةف  ،و٢ كصٮد الؿكحأ ك٬ٮ ،ف االوُ٪ةعٌ ق ٨ٔ اإلنكةي٧زٌي 

ة. ٨ٔ املةدٌ  دةه دلؿٌ  ٭٪ة إىل أٌف ٬ٰؾق الؿكح أك اجلٛف ْل ظٞيٞحه دججٌ  إمةراتو 
 ٩ؾ٠ؿ ٦٪٭ة ىلع قبي٢ املسةؿ/
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 ٨٦ احلٮاٌس  حو قٌ ةحن٨ حنذةج إىل ظ مٍّ ٦ةدٌ  مؿو أ ألص٢ إدراؾ ٌك 
، ٚ٪ع٨ حنذةج إىل حه يٌ صكة٦٪ة ٦ةدٌ أؽا٩٪ة كأث ب٧ة أفٌ ك .حاخل٧ف ا٣ْة٬ؿيٌ 

 لن٥ٌ  الن٥ٌ  كإىل ظٌف  ،ابلص ملنة٬ؽة لٮف برشد٪ة كأثٕةد أثؽا٩٪ة ظٌف 
ج٭ة الك٧ٓ ليك نكذ٧ٓ إىل األوٮات ا٣يٌت يكبٌ  كإىل ظٌف  ،ثؽا٩٪ةأراحئح 

ال٧٤ف ٣جنٕؿ ث٪ٕٮ٦ح أك ػنٮ٫٩ ص٤ٮد٩ة.  كإىل ظٌف  ،ص٭ةز٩ة الىٮتٌ 
ك٩ؽرك٭ة ثةلرضكرة ٪ة ٩ع أ٩ٛك٪ة آػؿ لكٌ  ك٨٦ صة٩تو  ،٬ٰؾا ٨٦ صة٩تو 

ٟي  ،كننري إحل٭ة ثػ "أ٩ة" ،كبة٥٤ٕ٣ احلٌٮرٌم  يف كصٮد  كال خيةمؿ٩ة م
٬ٰؾق األ٩ة كظٞيٞذ٭ة. ك٣ٰس٨ٌ الكؤاؿ اٌلم يُؿح ٩ٛك٫ ٬٪ة ٬ٮ/ ٠يٙ 

 لظؽإ٩ؽرؾ ٬ٰؾق األ٩ة ككيٙ حيى٢ جلة ا٥٤ٕ٣ ث٭ة؟ ٢٬ حنذةج إىل 
ٚبل  ٌس ٬ٰؾق احلٮاس اخل٧ف إلدرا٠٭ة حبير إذا ٚٞؽ٩ة ٬ٰؾق احلٮا

 ىلع ٪ة جنؽ أ٩ٛك٪ة ك٩ؽرك٭ة ظٌت ، ٚإ٩ٌ ٩ؽرؾ أ٩ٛك٪ة؟ كاجلٮاب كاًطه 
 .()أك ٔؽـ اقذؼؽا٦٭ة اف احلٮاٌس ؽٚؿض ٚٞ

، كدراقح األمٮر  ٔ٪٭ة ثةأل٩ة ٨٦ ص٭حو ح كاإل٦ٕةف يف ذاد٪ة املٕرٌب ادلٌٝ  فٌ إ

                                                        

٬ٰؾا ثيةفه آػؿ ملة َؿظ٫ ا٣ٛي٤كٮؼ اإلقبلٌَل ال١جري اث٨ قح٪ة، كيٕؿؼ ٬ٰؾا اتلٞؿيت  (1)
 flying)األكقةط ا٣٘ؿبيٌح ث٪ْؿٌيح "اإلنكةف ا٣ُةاؿ"  ث٪ْؿٌيح اإلنكةف امل٤ٌٕٜ، ٧٠ة يٕؿؼ يف

man)  كوةظج٭ة اث٨ قح٪ة. راصٓ/ اث٨ قح٪ة، اإلمةرات كاتلججي٭ةت، اجل٧ٍ اثلة٣ر/ يف
يٌح كالك٧ةكٌيح، ص   .82 - 81اجلٛف األًر
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ظٞيٞذ٪ة  كْل أفٌ  ،أػؿل دسنٙ ٨ٔ احلٞيٞح اتلةحلح ح ٨٦ ص٭حو يٌ املةدٌ 
ة كمٮاوٛةد٭ة، ٦س٢ ةت املةدٌ ٨ٔ ػىٮويٌ  ة ثػ "األ٩ة" ػةحلحه  ٔ٪٭املٕرٌب 
٤ي٫ ة ل٤ذضـاح كاتلٞكي٥ كدٕؿٌ ح املةدٌ ٝةث٤يٌ  ً٭ة ل٤ذ٘يري كاتلجؽي٢، ٔك

ٍه  ث٢ ٬ٮ مٮصٮده  ة،٦ةٌديًّ  امؿن أنكت٪ذش ثأٌف "األ٩ة" ٣حف   .()ده دلؿٌ  بكي

ثإماك٩٪ة أف ٩ٛى٢ ثني أثؽا٩٪ة ث٧ة ٚي٫ ادل٦ةغ  دٔٮ٩ة ٩ٛؿض ثأفٌ 
ٌةء ا٣يٌت دٞٮـ ثٮّيٛح احلٮاٌس  كد٤ٟ ر اخل٧ف. ٧ٚسبلن دىٮٌ  اأٔل

ٟ درتؾ ثؽ٩ٟ يف ٦ؽيجذٟ كّت٢ٕ األٌٔةء ا٣يٌت دٞٮـ ث٢٧ٕ ثأ٩ٌ 
كال٧٤ف كالكؽ يف ٦ؽي٪ح  اخل٧ف ٨٦ ابلص كالك٧ٓ كالن٥ٌ  احلٮاٌس 
اخل٧ف املٮصٮدة  كأ٩خ دٮو٢ ثني أٔىةب أٌٔةء احلٮاٌس  ،٠ؿببلء

م يسٮف يف ثدلؾ. ٚةإلنكةف ثة٥٤ٕ٣ كأٔىةب ادل٦ةغ اٌل  ءيف ٠ؿببل
 ٔ٪٭ة ثػ "أ٩ة" ر ٚي٫ اخلُأ جيؽ ٩ٛك٫ املٕرٌب اٌلم ال يذىٮٌ  احلٌٮرٌم 

يف ٠ؿببلء يـكر  ٫ مٮصٮده كينٕؿ ثأ٩ٌ  ،٫ اخل٧فا ٔ٪ؽ ظٮاقٌ ظةرضن 
ٔ٪٭ة ثجؽ٫٩ كد٦ة٫ٗ اٌلم اكف يٕذربق األقةس  ٫ ثٕيؽه كيؽٔٮ ٦ٓ أ٩ٌ 

 ح اإلنكةف كإدرا٫٠.يف ٬ٮيٌ 
 

                                                        

ـدم، حم٧ؽدٌف، دركسه يف ا٣ٕٞيؽة اإلقبل٦يٌح، ص  (1)  . 492مىجةح ي
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 المعاد وأثره عىل إإلنسان إالعتقاد ب

 -دٕةىل  -يةت رةمح اهلل املٕةد كاعل٥ اآلػؿة ٨٦ أثؿز ّت٤ٌ  ؽٌ يٕ
ٌٞ أل٩ٌ  ؛ثةإلنكةف ح الٮوٮؿ إىل ال٧١ةؿ ٜ هل إماك٩يٌ ٫ ا٣ٕةل٥ اٌلم حي

٫، ٗري  ،اٌلم اكف يؿَل إحل٫ يف احليةة ادل٩ية كجيؽ ٚي٭ة ٨٦ أص٢ ث٤ٗٮ
 كٰللٟ ٚإفٌ  ؛ح٪٭٧ة املٮتإذ ظةؿ ث ؛ا٣ْؿكؼ ل٥ تكةٔؽق يف ٰذلٟ أفٌ 

ـه   كإف ل٥ يج٤ٖ اغيذ٫ املجنٮدة ة ظٌت داا٧ن  اإلنكةف املؤ٨٦ املضذ٭ؽ ٚةا
٫ أل٩ٌ  ؛م٢يف ٬ٰؾق ادل٩ية، ك٨٦ ٬٪ة ٨٣ يىةب ثةخليجح كٚٞؽاف األ

ة ٨ٔ ٌك  ًن ٮ ا كزٮاثنة ٔك ٝةـ ث٫ يف قبي٢  ص٭ؽو  قح٪ةؿ يف اآلػؿة أصؿن
 ب إىل اهلل.اتلٞؿٌ 

إٌف ظةؿ اإلنكةف ٗري املٕذٞؽ ثةملٕةد ٬ٮ ٚآػؿ،  ٬ٰؾا ك٨٦ صة٩تو 
كا٣ُٕل، ك٣ٰس٨ ال يأم٢ يف الٮوٮؿ إىل  إينٕؿ ثة٧ْ٣ ظةؿ إنكةفو 

٧ة ا٩تج٫ إىل ٩ؽاء ُٚؿد٫، املةء ٣ريكم ُٔن٫، ٚذٕرتي٫ اخليجح كا٤ٞ٣ٜ لكٌ 
 مبلا٧حو  حو ٠ٮ٩يٌ  خببلؼ اإلنكةف املٕذٞؽ ثةملٕةد ث٧ة هل ٨٦ رؤيحو 

ٞؽ ثةملٕةد ال خيةؼ ٨٦ املٮت ثٞؽر ٦ة املٕذاإلنكةف  ٣ُٛؿد٧٠،٫ة أفٌ 
 األف املٕذٞؽ ث٫ يؿل املٮت صسن  ؛خيةؼ ٦٪٫ اإلنكةف ٗري املٕذٞؽ

٤ٔية، ك٣ٰس٨ٌ  قًٛل إىل ظيةةو  ك٨٦ ظيةةو  ،آػؿ إىل اعل٥و  ي٪٫٤ٞ ٨٦ اعل٥و 
ة لٌّك  يشءو  لٌّك  ٗري املٕذٞؽ ث٫ ي٪ْؿ إىل املٮت ٩٭ةيحن  اآل٦ةؿ  كػذة٦ن

٢ٌٚ أ ٚةملٕةد يٕؽٌ  جلؽاء ُٚؿد٫ ثةبلٞةء. ٝةًيحن  كرضبحن  ،كاللااؾ
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يةت  ىلع ًٮء ٦ذب٪ٌ ظٌت  ٫تلعٞيٜ آ٦ةؿ اإلنكةف ك٧َٮظةد ٦يؽافو 
ٞن  ٚبل ،حاملؽرقح الٮصٮديٌ  ة ثة٣جكجح إىل يسٮف اإلنكةف يف ًٮا٫ ٤ٝ

  ٦ٓ تك٤ي٫٧ ثةملٮت. ٧َب٪ةف ظٌت ة ثةألم٢ كاالث٢ يسٮف ٧ٕٛ٦ن  ،املٮت
يت تن٢٘ ثةؿ ال١سريي٨ ٨٦ ٚبلقٛح ال١سري ٨٦ املنةك كاألقب٤ح ا٣ٌ  إفٌ 

ٜ ثآالـ اإلنكةف ٧ة د٤ٟ األقب٤ح ا٣يٌت دذ٤ٌٕ قيٌ  ال ،حاملؽرقح الٮصٮديٌ 
٦س٢ احل٧١ح ٨٦ األمؿاض كاملىةات كالرشكر  ،ك٦ٕة٩ةد٫ يف ادل٩ية
ذٰلٟ  ؛ٔذٞةد ثةملٕةدثةال ح ا٣يٌت دىيت اإلنكةف حت٢ٌ كال١ٮارث ا٣ُجيٕيٌ 

ة ثٌؽ ٦٪٭ة يف اعل٥ املةدٌ  ا٣يٌت ال -ق املىةات املٕذٞؽ ثةملٕةد يؿل يف ٬ٰؾ ألفٌ 
ة كأصؿن  -ك٬ٮ اعل٥ ا٣زتاةمةت  ًن  ا ْٔي٧نة يف املٞةث٢ يف اعل٥ اآلػؿة.ٔٮ

ذ٭٥ يف ػؽ٦ح ا٣ٕٞيؽة ثةملٕةد دٌٞٮم دكاٚٓ اجلةس كدـيؽ ٨٦ ٧٬ٌ  إفٌ 
ملة يف ٰذلٟ ٨٦ األصؿ ا٣ْٕي٥ كاملٞةـ الؿٚيٓ اٌلم ي٪ةهل  ؛ثين صدلد٭٥

يؽن  ػؿة، ٧٠ة أفٌ اإلنكةف يف اآل ا مل٨ ي٭٢٧ أمؿ اجلةس، ٬٪ةؾ ٔك
 ٌٜ اجلةس أك ٧٤ّ٭٥ أك  ٚة٣ٕٞيؽة ثةملٕةد د٧٪ٓ اإلنكةف ٨٦ دٌييٓ ظ

ؽ٥٬ ثةلنؽٌ كدؾ٠ٌ  ،٬ذٟ ٠ؿا٦ذ٭٥ ٌٔ  ة كا٣ٕؾاب يف اآلػؿة. ؿ٥٬ كدذٮ
ذٞةد ثةملٕةد جي٢ٕ اإلنكةف ي٪ْؿ إىل أ٧ٔةهل ث٪ْؿةو  إفٌ  أػؿل،  األ

ػةر ٧ة يسٮف ثة٢٧ٕ٣ الىة٣ط ك٣حف ثةدٌ كينٕؿ ثأٌف ػ٤ٮدق كبٞةءق إ٩ٌ 
ٌٍ  خاك٩ا٣يٌت املةؿ كا٠ذ٪ةز ا٣رثكة   ،حا٬ذ٧ةـ املضذ٧ٕةت اجلة٤٬يٌ  حم

ًُ  /ظيةد٭٥ ث٤ٮ٩٭ة خوج٘ٚة اُك َٓ ْ ل
َ
ًُ  َحَّتٰ   اتلَََكذُرُ  أ َلاةِرَ  ُزْرُت ٍَ ْ ، ال
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، ٨٦ دكف ٦ٞةث٢و  ٩ٛةؽ املةؿ يف قبي٢ اهلل ٣حف ُٔةءن إ٧٠ة ينٕؿ ثأٌف 
ُةءه ال ٩حه ث٢ ٬ٮ ٧ًة  ، إ٩ٌ٭ة ّتةرةه ث٧ٞةث٢و  ٦ذؽاد اإلنكةف كػ٤ٮدق ٔك

 ة،ة كمكذٞج٤يًّ لئلنكةف ركظيًّ  ىلع االزد٬ةر، كْل إزؿاءه  ٝةدرةه  مؿحبحه 
 ٨ٔ دمٓ املةؿ  ٬ٮ املس٢ األىلع ثؽالن ظك٨ ٧ٔبلن ٬٪ةؾ يسٮف األ

ل٧٤ٕةد ثٮو٫ٛ  اثلٮرٌم  صذ٧ةعٌ كا٠ذ٪ةز ا٣رثكة... ك٬ٰؾا ٬ٮ الٮص٫ اال
  .()ةمف ٨٦ أوٮؿ ادلي٨األو٢ اخل

كلئلنكةف أف حيس٥ ث٪ٛك٫ ىلع األنك٪ح، ٨٧ٚ ػبلؿ رٌٚ٭ة 
ح ٬ٰؾق ح ىلع وعٌ ٬ٰؾق النٮا٬ؽ ا٤ٕٞ٣يٌ  ل٧٤ٕةد، ك٦ٓ ٌك  البل٦ج٪ةئٌ 

 ث٫؟ درضٌ  كا٣ٕٞيؽة ك٦٪ةٕٚ٭ة لئلنكةف، ٢٬ ختؽـ كد٪ٛٓ اإلنكةف أ

                                                        

 . 48ك 46إلقبلـ يٞٮد احليةة، ص راصٓ/ الىؽر، حم٧ؽثةٝؿ، ا (1)
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حقىق اإلوسان بيه األوسىت 

والذيه





 
 

 
 ظٞٮؽ اإلنكةف ٨٦ النٕةرات اخلبٌلثح ا٣يٌت ي٪ةدم ث٭ة ال١سريكفإٌف 

ؽكف ٤ٔي٭ة يف ػُةثةد٭٥. ٣ٰس٨ ٦ة املٕيةر كاملزياف يف تنؼيه كيؤكٌ 
 ٌٜ ٝؽ اإلنكةف اآلػؿ ك٩ؿأي٫؟  احلٞٮؽ؟ كملةذا ٤ٔي٪ة أف حنرتـ ظ

٭٥ ٦ُةبلٮف يف اجلةس لكٌ  ألفٌ  ؛ٟ ابلٕي يف ٦٘ـل ٬ٰؾا الكؤاؿين١ٌ 
 ،ا٣ٕةل٥ ثأف حيرتمٮا ظٞٮؽ ثٌٕ٭٥ ابلٕي كيؿأٮا ظٞٮؽ اإلنكةف

٥ ٨٦ االػذبلؼ يف ا١ٛ٣ؿ كا٣ٕٞيؽة.  ٌّك ٛةؽ ثني الادٌ  ك٬ٰؾا حم٢ٌ  ىلع الٗؿ
٧ة دْ٭ؿ ظني دزتاظ٥ احلٞٮؽ أك ح اإلصةثح ٨ٔ ٬ٰؾا الكؤاؿ إ٩ٌ يٌ إٌف أ٧٬ٌ 

 ٌٜ ؾ يكىع اإلنكةف ل٤ٮوٮؿ إىل ا، ٚ٭٪ةة صؽًّ ٦٭٧ًّ  يىجط اقتيٛةء احل
ٜو  ٦ٕيةرو  ٌٞ  دٝي  ٫ كيؽاٚٓ ٔ٪٫. ٨٦ ٬٪ة يججيغ الٮٝٮؼ ىلعليك يكذٮيف ظ

ليك يتكىٌن جلة املٞةر٩ح  ؛٨٦ األنك٪ح كادلي٨ لٰ٭ؾي٨ الكؤا٣ني كٍّ ٦ٕةجلح 
آػؿ  ثني املؽرقتني يف دٕةَي٭٧ة ٦ٓ ٌٝيٌح ظٞٮؽ اإلنكةف. ٨٦ صة٩تو 

ثبيةف ابلٕؽ  ةٔذجةر٬ة ٠ٛي٤حن ث -ٮف ىلع الرشيٕح يٕرتض األنكجيٌ 
ح هلل، يف ثأ٩ٌ٭ة دؽكر ظٮؿ دس٤يٙ اإلنكةف كا٣ٕجٮديٌ  - لدلي٨ احلٞٮقٌ 

 ؽ األنك٪ح ىلع ظٞٮؽ اإلنكةف ثؽالن ٨٦ دس٤ي٫ٛ، ٧٠ةظني دؤكٌ 
ة ٭ة تنّك ٧٤ّن ٩ٌ أح ىلع يٕرتًٮف ىلع ثٕي مىةديٜ األظاكـ ا٣ٛٞ٭يٌ 
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ا لئلنكةف. ٨٦ ٬٪ة حنةكؿ يف ٬ٰؾا ا٣ٛى٢ أف ٩ٕة٣ش ٬ٰؾق ٠جرين 
ا٣تكةؤالت ٨٦ ػبلؿ ٔؿض املجةين كاألقف ا٤ٛ٣كٛيٌح كالؿؤل 

ك٩رتؾ ٦ٕةجلح النج٭ةت الٮاردة ىلع  ،٨٦ األنك٪ح كادلي٨ ال١ٮ٩يٌح لّكٍّ 
 ثٕي مىةديٜ األظاكـ إىل ا٣ٛى٢ األػري ٨٦ ال١ذةب.

 

 ح٦ٕؿٚح ٦ة٬يٌ الن كٌ أرد٩ة أف ٩ٕؿؼ ظٞٮؽ اإلنكةف، ٤ٔي٪ة أذا إ
أػؿل، ل٤عىٮؿ  ك٦ة ْل ا٣٘ةيح كاهلؽؼ ٨٦ كصٮدق؟ كبٕجةرةو  ،اإلنكةف

ح لئلنكةف، ٤ٔي٪ة أف ٩ؽرؾ ٤ٚكٛح احلٞٮؽ ىلع احلٞٮؽ احلٞيٞيٌ 
 ، ٤ٔي٪ة ٦ٕؿٚح اإلنكةف ثىٮرةو ةػريالىعيعح، كل٤ٮٝٮؼ ىلع األ

ك٨٦ ٧ً٪٭ة ٦ٕؿٚح  -. ٧ٕٚؿٚح اإلنكةف الىعيعح اكم٤حو  دٝيٞحو 
ْل ا٣يٌت دسنٙ ٨ٔ ظٞٮ٫ٝ كدٌٕي٪٭ة.  -لئلنكةف  ال٧١ةؿ احلٞيٌفٌ 

٦ة  ٚ٭ٮ ٨٦ ظٞٮ٫ٝ، كٌك  ٦ة حيذةج اإلنكةف بل٤ٮغ ٧٠ةهل احلٞيٌفٌ  ٌّٚك 
حيٮؿ دكف كوٮهل تل٤ٟ ا٣٘ةيح ٤ٚحف ٨٦ ظٞٮ٫ٝ ث٢ ٨٦ ظؽكدق. 

ٌٞ كبٰ٭ؾا إذا ٔؿٚ٪ة ظٞيٞح اإلنك ق. ٤ٔي٪ة ٫ ٨ٔ ظؽٌ ةف كاغيذ٫ ق٪٧زٌي ظ
، ٦ة دؿٚٓ مٕةرات ظٞٮؽ اإلنكةف ث٧ة يٌل/ أكٌ  ص٭حو  أٌم نكذضٮب أف  الن

ة/ ٦ة ال؟ زة٩ين  كأ حه كم١٤ٮديٌ  حه ركظيٌ  ثٕةده أْل ظٞيٞح اإلنكةف؟ ك٢٬ هل 
اإلنكةف كمىريق إىل أي٨؟ كاجلٮاب ىلع ٬ٰؾق د ْل ا٣٘ةيح ٨٦ كصٮ

ٌٜ اإلنكةف ك  ظؽكدق.األقب٤ح يٕنٌي ظ
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٠ذٛخ ا٭ة ٩ٌ إذ إ، قُعٌيحه  يٌح ٦ؽرقحه إٌف األنك٪ح ٦ٓ رؤيذ٭ة املةدٌ 
٧٠ة ال خيىف.  ٝرشمي  ّة٬ؿمي  ل٤ٕةل٥ ك٬ٮ ثٕؽه  ٌم ثةجلْؿ إىل ابلٕؽ املةدٌ 

٫ األنك٪ح ٦٪عصه  ك٣حف هل  ،يف صك٫٧ ا٣ٛةين إٌف اإلنكةف اٌلم دًٕؿ
ٜه  ثٮو٫ٛ ٌٔؿؼ كلااؾق. كاإلنكةف اٌلم  أىلع ٨٦ ا٣ٕةل٥ املةٌدٌم  أٚ

. ٟكرث ٨٦ ٰذلأ٣حف  يٌح احلٞٮؽ املةدٌ اٌل إال دسٮف هل  ةيًّ ٦ةدٌ  امٮصٮدن 
ٌٟ كم٧ٌ  ثني احنىةر ٬ؽؼ احليةة  ا٠جرين  ة٬٪ةؾ ٚؿٝن  ٚي٫، أفٌ  ة ال م

كبني أف يسٮف ٬ؽٚ٭ة ٬ٮ ث٤ٮغ ال٧١ةؿ  ،كرثاألة كاغيذ٭ة يف ٩ي٢ اللٌ 
 ة. يٞيًّ ة ظٞكأف يىجط اإلنكةف ٚي٭ة إنكة٩ن  ، ثة٣ٌٛةا٢كاتلعٌٌل 

ذك  ٫ مٮصٮده ذا ٌٔؿٚ٪ة اإلنكةف كٜٚ الؿؤيح ادليجيٌح ىلع أ٩ٌ إ ٪ةك١ٰ٣٪ٌ 
 حو ػؿكيٌ أ حلذ٧ٌذٓ حبيةةو  ؛ ثٕؽ املٮتدجًف ظٌت  دةو دلؿٌ  كركحو  م١٤ٮتٍّ  ثٕؽو 

ٌٜ حو كأثؽيٌ  ٌٜ  ،يف اآلػؿة جحو َيٌ  ظيةةو  ، ٰٚ٭ؾا اإلنكةف هل ظ الٮوٮؿ  كهل ظ
 ٌٜ  كهل ظٞٮؽه  ،حو هلٰيٌ إ ٧ةالتو  ثساتلعٌٌل  إىل ال٧١ةؿ البلاٜ ث٫، كظ

. ٚإذا كاإل٣ٰٔلٌ  جيت أف د٤ٌب يف مكري الٮوٮؿ إىل ال٧١ةؿ املٕ٪ٮٌم 
اك٩خ ال١ؿا٦ح كالٮوٮؿ إىل ال٧١ةؿ ٬ٮ اهلؽؼ األٝىص حليةة 

ٌٜ ٰٚ٭ؾا ٬ٮ املٕيةر اٌلم يٕنٌي  ،اإلنكةف اإلنكةف. ٚةألمؿ اٌلم   ظ
حيٮؿ ٔ٪٭ة ٚ٭ٮ  ة ٦ةي٨٧ٌ ٠ؿا٦ح اإلنكةف كك٧ةهل ٚ٭ٮ ٨٦ ظٞٮ٫ٝ، أ٦ٌ 

 م١٤ٮتي  اإلنكةف هل ثٕؽه  ٨٦ ظؽكدق. ًٕٚل قبي٢ املسةؿ، إذا ٔؿٚ٪ة ثأفٌ 
ًّٞ  النؾكذ اجلجسٌ  ؽٌ ٨٤ٚ ٩ٕ ا حلٞٮ٫ٝؽٌ ث٢ ق٪ٕ ،لئلنكةف ةظ  ،ق ظؽًّ
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ـ٥ٔ أ٩ٌ٭ة ح ا٣يٌت دؽاٚٓ ٨ٔ املس٤يٌ  نك٪حلؤلػبلٚنة  حلٞٮؽ  مىؽاؽه كد
 !اإلنكةف ٦سبلن 

 

 ٫ الث٢ دٌصح ثأ٩ٌ  ،ال دٕذٞؽ األنك٪ح ثةحلٌؿٌيح كبةحلٞٮؽ امل٤ُٞح
 ٌٜ ٌٜ هل أف يرٌض اآلػؿي٨ ثؾريٕح احل حتضي٥ كدؾ٬ت إىل  كاحلٌؿٌيح. حي

إىل ظٞٮؽ  ذٌٕؽلٚةت ا٣يٌت دح لئلنكةف ثة٣جكجح ل٤ذصٌ احلٌؿٌيح ا٣ٛؿديٌ 
ٓ ٝة٩ٮفو  ،ةد٭٥يٌ اآلػؿي٨ كظؿٌ  ، دو ٚؿ حيِٛ احلٞٮؽ لٌّك  كٰذلٟ ثًٮ
ـو  كدُجي٫ٞ ث٪عٮو  ا ٫ ٤ٔي٪ة أف جن٢ٕ ظؽًّ دؾ٬ت إىل أ٩ٌ  نك٪حٚةأل. وةر

 ؛٬ٮ دٕةرض ظٞٮٝ٪ة ٦ٓ ظٞٮؽ اآلػؿي٨ حلٞٮٝ٪ة، كاملؿاد ٨٦ احلؽٌ 
ركف. أل٫ٌ٩ إف ل٥ حيرتـ أٚؿاد اإلنكةف ظٞٮؽ ثٌٕ٭٥ ابلٕي يذرضٌ 

ٌٜ  .يؽك٬ٰؾا ي٪ةيف ا٣ٕحل الٗؿ  ت ثرضرو املٛرتض يتكجٌ  ٚإذا اكف احل
ٌٜ  ٤ٕٟٚي٫ أف يت٪ةزؿ ٨ٔ ٰذللئلنكةف،  دلٚٓ الرضر. ٬ٰؾا اجلْةـ  احل

ح املعٌح ا٣يٌت حيٌؽد٬ة اإلًُؿار املجتين ىلع اجلٕٛيٌ  احلٞٮقٌ 
ا ٨ٔ مؿدجح احليٮا٩ةت. ٚإٌف احليٮا٩ةت كا٣زتاظ٥ ال يبذٕؽ ٠سرين 

ث٘ؿيـد٭ة دذٌصؼ ىلع أقةس دٚٓ الرضر ٨ٔ ٩ٛك٭ة. ٚةبلٞؿة ا٣يٌت 
 َؿيٞ٭ة ٚٮر د٘رٌي  - ٦سبلن  - (صؿسو  )ذات دل٤ض٤حو  تنة٬ؽ أٚىع

ٌٞ  ،رؤيذ٭ة  ؛٭ة يف الكري ىلع ا٣ُؿيٜ املكذٞي٥ٚٔل دذ٘ةىض ٨ٔ ظ
 .ْٔي٥و  ً٭ة لرضرو خلٮٚ٭ة ٨٦ دٕؿٌ 
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عٌ  آػؿ ٚإٌف اجلْةـ ا٣ٌٕٞلٌ  ٨٦ صة٩تو   ابلىن اٌلم ينٌّك  الًٮ
 ؛ة تلعٞيٜ ا٣ٕؽا٣حة ٌٝةايًّ يكذُيٓ أف يُٰٕ ٩ْة٦ن  ال نك٪حلؤلح املٕؿٚيٌ 

ٕيٌ ا ألفٌ  ح األوٮؿ ٗري يٌ ح كا٣زتا٦٭ة ثٕؽـ ظضٌ ح ٦ٓ ٩ْؿد٭ة املٕؿٚيٌ لًٮ
. ٩ٌيحتلعٞيٜ ا٣ٕؽا٣ح اإلنكة ٌيحو ح ختٜٛ يف دٞؽي٥ ٝٮأؽ لكٌ اتلضؿيبيٌ 

ٕيٌ أيٮصؽ ىلع  ككٰؾلٟ ال ـو  -ح قةس اجلْؿة الًٮ  ك٦ٓ ٔؽـ كصٮد ٦ٛ٭ٮ
٣بكٍ ا٣ٕؽا٣ح  ٩ْؿمي  قةسه أ - ٥٬ٔ٪ؽل٤ٕؽا٣ح كاألوٮؿ األػبلٌٝيح 

ا٢ٕٞ٣ الك٤ي٥ كا٣ُٛؿة اإلنكة٩ٌيح  ٥٤ْ٣. يف ظني أفٌ كدظي ا
تكذعك٨ ا٣ٕؽا٣ح كتكذٞجط ا٥٤ْ٣. ١ٚيٙ دؿٚٓ األنك٪ح مٕةر ظٞٮؽ 

٭ة اإلنكةف يف ظني دت٪ةىف ٦جة٩ي٭ة ا٤ٛ٣كٌٛيح كاملٕؿٚيٌ  ح ٦ٓ ًٔؿ
 ل٤ٞٮا٩ني ا٣ٕة٦ٌح اثلةثذح ا٣يٌت تن٢٧ ٌك اجلةس كد٨٧ٌ ظٞٮٝ٭٥؟ 

ح ح كابل٤ٮراحلٌ يٌ ةا٤ح ثةملةدٌ ية دؿل! ٠يٙ ي٧س٨ لؤلنك٪ح ا٣ٞ
ح امل٪ٛى٤ح ٨ٔ ادلي٨ أف دٌٞؽـ ٦ٕيةرنا كإٝينة كال٤يرباحٌلح كادلي٧ٞؿاَيٌ 

ٌٜ اع٦ًّ  ح إذا يثجخ لئلنكةف ثؿأم األكرثيٌ  ة إلزجةت ظٞٮؽ اإلنكةف؟ ٚةحل
٭٥ يثجذٮف ٧٠ة أ٩ٌ  ح،كرثيٌ األ ٨٧ٚ امل٧س٨ د٘يريق أك ق٤ج٫ ث٪ٛف ٬ٰؾق

 ٌٜ  ةفجكالد يكبٌ اإلجنةب كدؿبيح األ فٌ أل ؛قٍٞ اجل٪ني ل٤ٮادلي٨ ظ
 ٌٞ ٌٜ لٟ ثؾٰ كيك٤جٮف  ،ح هل٧ةاملن احليةة  يف ظني أفٌ  ،احليةة ٨ٔ اجل٪ني ظ

ٍّٜ  ٍْل أبك ٌٜ لئلنكةف، ك٦ٓ ٬ٰؾا ٚإ٩ٌ  ظ ٨٦  ٭٥ يك٤جٮف ٬ٰؾا احل
ٌٞ ٫ ال يكذُيٓ أف يذكٌ أل٩ٌ  ؛اجل٪ني  . ٫ٍ ٥ٞٚ كيُة٣ت حب
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 كْل ٦ؽرقحه  -تكةءؿ ٬٪ة/ إذا ل٥ دس٨ األنك٪ح يكل٧٤ؿء أف 
 -قتيٛةء ظٞٮ٫ٝ يف احليةة أذ٪ةء ثةإلنكةف ككصؽت ثؽاع اال

 ،ح دٕيني ظٞٮؽ اإلنكةف كدبيح٪٭ةم مل٭٧ٌ  ل٤ذىؽٌ ح أ٬بلن ث٧جةدي٭ة املٕؿٚيٌ 
٢ يف ةقح ا٣يٌت دذ٧سٌ ّيٛح احلكٌ لٰ٭ؾق الٮ ٧ٚة ٬ٮ املؿصٓ كامل٪جٓ املٕؿيفٌ 

ٌٚ  حلٞٮؽ اإلنكةف مةم٤حو  زةثذحو  حو يٌ دٞؽي٥ ٝٮا٩ني لكٌ   ؟ حن اك
ٌٜ  ا٢ٕٞ٣ حيس٥ ثأفٌ  إفٌ   الٌلة ٣حكخ ٦ٕيةرنا يف تنؼيه ظ

يؽ ؽات اجلةس يف حتٔ٪ؽ دـاظ٥ لٌ  حن ٪ة ق٪ٮاص٫ ٤ٌٕ٦أل٩ٌ  ؛اإلنكةف
 ٌٜ كا٣ٕٮاَٙ  ظةقحف كاملنةٔؿلؤلي٧س٨  ٠ٰؾلٟ ال ٦٪٭٥. املع

٦ي٪نة أ ٚٔل ٣حكخ مبلاكن  ؛()٬ٰؾا املضةؿ اإلنكة٩ٌيح أف دسٮف ٦ٕيةرنا يف
ا ٬ حتخ راعيح إذا ٤٧ٔخ  ختٮف ا٣ٕؽؿ كاحلٞيٞح إاٌل  ؽٚٞ، ٪ةحمةيؽن

ٌن كرثيٌ ألتكذُيٓ ا آػؿ. كال ٔؽؿو  أ٦نيو  ٦ٕيةرو  ا ة أف دسٮف ٦ٕيةرن ح أي
ة تل٧ ٌٜ أل٩ٌ  ؛ظٞٮؽ اإلنكةف يزيوعيعن  إنكةفو  ٪ة ال نكذُيٓ أف ٧٩٪ٓ ظ

ة كرث اجلةس. أ٦ٌة اتلضؿبح ٚٔل أكإف كاٜٚ ىلع ٝذ٫٤  ،يف احليةة ٧٤ّن
ٌن ي ال٠ٰؾلٟ   ؛امل٧ٌةر ف د٤ٕت دكر املٕيةر يف ٬ٰؾاأة ١٧٪٭ة أي

                                                        

٦ٓ أ٩ٌ٭ة ْل املٕيةر املكذعس٥ ا٣ٌٌٕٛل دلل ال١سري ٨٦ اجلةس ا٣بكُةء كْل ا٣يٌت ( 1)
بل٦يٌح امل٪عؿٚح، كتكتس٧ؿ٬ة ٣٘ؿض حت٧ي٢  ـ٬ة اجل٭ةت املؼذ٤ٛح، ال قي٧ٌة اإٔل دجذ٭

 ٦ٞةوؽ٥٬، ٚريٌصط ا٣ْةل٥ ىلع امل٤ْٮـ أظية٩نة.
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دة ا٣ٌيت يىٕت اجلٮا٩ت املذٕؽٌ  حػذبلؼ اتلضةرب كدػة٣ال
يكذُيٓ أف  ٫ الثأ٩ٌ  رؾيؽة ا٢ٕٞ٣ ٚ٭ٮ ث٪ٛك٫ ٦ٌ أمبلظْذ٭ة ٚي٭ة. ك

يف  ك٣حف هل ظس٥ه  حو يٌ لكٌ  ٫ حيس٥ ثىٮرةو أل٩ٌ  ؛حيٞٮـ ثٰ٭ؾق امل٭٧ٌ 
ا٢ٕٞ٣ حيس٥ حبك٨  . إفٌ حو مكذ٤ٌٞ  ةت كاملىةديٜ ثىٮرةو اجلـايٌ 

ك٣ٰس٨ خيٜٛ يف ال١سري ٨٦ املٮارد يف تنؼيه  ،ا٣ٕؽؿ كٝجط ا٥٤ْ٣
ٌٞ قيٌ  مىؽاؽ ا٣ٕؽؿ كا٥٤ْ٣ ال ٮاعت املٕ ؽة ا٣يٌت هلة ٧ة يف املًٮ

 .دةه كصٮا٩ت ٦ذٕؽٌ  أثٕةده 
 إذف ٦ة ٬ٮ املٕيةر كاملؿصٓ يف دٕيني ظٞٮؽ اإلنكةف كظؽكدق؟ إفٌ 

ىلع ٬ٰؾا  وعيعحن  أف جنؽ إصةثحن نكذُيٓ  ٪ة الا٢ٕٞ٣ حيس٥ ثأ٩ٌ 
ػة٣ٜ اإلنكةف كبةرا٫ ا٣ٕةل٥  ألفٌ  ؛الكؤاؿ إاٌل كٜٚ امل٪٭ش اتلٮظيؽٌم 

ك٬ٮ  ،ة حليةد٬٫ٮ اجلؽيؿ ثأف يسٮف ٦ٌٞ٪٪ن  زكايةق ق كبس٢ٌ خبريق كرشٌ 
ٌٜ يف ق٨ٌ ا٣ٞٮأؽ ا٣يٌت د٨٧ٌ قٕةدد٫ الٮإٝ  .حح كظٞٮ٫ٝ احلٞيٞيٌ يٌ املع

ة مى٪ٮاعد٭٥ كػىٮون  ٌك ٕٞبلء يف ي٢٧ٕ ث٫ ا٣ ٌٔٞلي  ك٬ٰؾا ظس٥ه 
 ٌٞ  ٌٓي٧س٨ أف د ٢ٌٚ ص٭حو أ أفٌ ثحيس٥  اع٢ٝو  ؽة ٦٪٭ة، ٌّٚك املٕ
٦٪٫ ْل اجل٭ح  ٢ٌٚ ٚةاؽةو أل٤عىٮؿ ىلع  ص٭ةزو  ة ٣تن٘ي٢ أٌم ٩ْة٦ن 
ٌٞ ٕح هلاملى٪ٌ   -قجعة٫٩ كدٕةىل  -ح ا٣يٌت أ٩ـهلة اهلل . ٚةدلي٨ كالرشيٕح احل

 ،حل٭ةإح كا٣ُؿيٜ املؤٌديح ؿكيٌ ػح كاألدؿق٥ لئلنكةف قٕةدد٫ ادل٩يٮيٌ 
ٌٞ  كحتس٥ ثأٌف ٬ٰؾق الكٕةدة ال  ثأف حيْٯ اإلنكةف ثجٕي اٌل إٜ دذع
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٥ ثةإلماك٩يٌ  ،احلٞٮؽ ٦س٢ احلٌؿٌيح ث٧ٕ٪ة٬ة الىعيط ٌٕ ح يٌ ةت املةدٌ كاتل٪
٦٪٭ة ثٕي  ،ح٩ٞيةد بلٕي اتلاكحلٙ الرشٔيٌ ككٰؾلٟ اال ،حكادل٩يٮيٌ 

ك ثإرمةد الرشيٕح أ بلًّ األظاكـ ا٣يٌت يٕؿؼ ا٢ٕٞ٣ ظ٧١ذ٭ة مكذٞ
ح كادليجيٌح يف ػذبلؼ اجلْؿة األنكجيٌ ايٕؿٚ٭ة. إٌف  ك٦٪٭ة ال ،٩ٛك٭ة
كدأزريق ىلع  دقكدٛةكت الؿؤل ظٮؿ اإلنكةف كاهلؽؼ ٨٦ كصٮ ،املجةين

ط يف ا٣زتاةمةت احلةو٤ح   ثىٮرةو ظٞٮؽ اإلنكةف يذضًٌل  ظية٩نة أأًك
 ٌٜ ٍّٜ  ثني ظ ٌٜ  ٌٜ أك يف دـاظ٥ ظ ،آػؿ هل اإلنكةف ٦ٓ ظ  اإلنكةف ٦ٓ ظ

ٌٜ  ،آػؿ إنكةفو  ـاظ٥ ظ ٌٜ  أك يف د  َجٜاملضذ٧ٓ. ٧ٚسبلن  اإلنكةف ٦ٓ ظ
ٜي  األنكينٌ  امل٪٭ش ال٤يربايلٌ   يف ظة٣ح يف ٝذ٢ اجل٪ني ظٌت  ٤ٚئلنكةف ظ
ٌٜ إٔؽـ الرضكرة  ٌٞ  ذا دـاظ٥ ظ ٫ يف الؿاظح. ك٣ٰس٨ ىلع اجل٪ني ٦ٓ ظ

ـه  اجل٭ش اإلقبلٌَل ٬ٰؾا ٝذ٢ه  ٌن ٤٤ٚض ؛ل٤٪ٛف كحمٌؿ ٌٜ ٪ني أي احليةة. أك  ة ظ
ٜي  ٩ٛك٫  ٫ٟ ٬ٮ ٦ةلأل٩ٌ  ؛٦جةدئ األنك٪ح يف ٝذ٢ ٩ٛك٫ ىلع لئلنكةف ظ

كيكذُيٓ أف ي٢ٕٛ ثجؽ٫٩ ٠ي٧ٛة مةء. ك٣ٰس٨ ٣حف لئلنكةف اٌلم 
ٌٜ ح ٦س٢ يٕذٞؽ ثةدلي٨ كاجلْؿة اإلهلٰيٌ   ، جلٛك٣٫حف ٦ةلاكن ٚ٭ٮ  ،٬ٰؾا احل

اإلنكةف  يٕح اهلل ٔ٪ؽ٬ٰؾا الٮصٮد كدك لئلنكةف، ٟاملةل ث٢ اهلل ٬ٮ
ٌٜ  كٰللٟ ال ؛)٩ٛغ ٚي٫ ٨٦ ركظ٫(  ال لئلنكةف أف يـ٬ٜ ٩ٛك٫ كظٌت  حي

 ٌٜ ؿض ٩ٛك٫ ث٪ٛك٫ ك...  حي ًٔ  هل أف يسء إىل 

اٌلم ي٥٤ْ  كاإلقبلٌَل أفٌ  ح يف ا١ٛ٣ؿ ادليينٌ ٨٧ٚ األوٮؿ املٛذةظيٌ 
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دٌييٓ ظٞٮؽ  فٌ أأػؿل  اآلػؿي٨ ي٥٤ْ ٩ٛك٫ يف احلٞيٞح، كبٕجةرةو 
ٌٜ  ألفٌ  ؛ي٨ ٬ٮ ث٧ٕىن دٌييٓ ظٞٮؽ اإلنكةف ٩ٛك٫اآلػؿ  ٨٦ ظ

 حو أثؽيٌ  ٓ حبيةةو كيذ٧ذٌ  ،حكأف يؽػ٢ اجل٪ٌ  ،ةاإلنكةف أف يذاكم٢ ٦ٕ٪ٮيًّ 
ٌٜ  ٬ٰؾا، ك٣ٰس٨ ٦ٓ دٌييٓ ظٞٮؽ اآلػؿي٨ يذبلىش ٦س٢ قٕيؽةو   احل

 ٚحكٍٞ اإلنكةف يف ٥٤ّ ٩ٛك٫. 
 د٭ذ٥ٌ األنك٪ح  فٌ م٧ٌٮ٫٩ ٬ٮ أ ٬٪ة يٌذٌط اجلٮاب ٨ٔ تكةؤؿو ك٨٦ 

دؤٌكؽ ك ،د٧نيح أمٮرق٨٦ أص٢  ؛حا٤ٕٞ٣يٌ  ٫ٝؽراد ىلع ادن ةٔذ٧اثةإلنكةف 
ٌٟ  ا٣ٞة٩ٮف تل٧ٌني قٕةدد٫. كال ىلع ٜ الكٕةدة يحتٞ يف٭ة جنعخ أ٩ٌ  م

ث٢ ث٢ٌٛ  ،كرشيٕحو  ٔٞيؽةو ظةصحو إىل دكف ٨٦  ملضذ٧ٓ ا٣٘ؿبٌ يف ا كالؿقٌ 
 ٕٞيؽة كالرشيٕح٣زتاـ ث٫. ٧ٚة ٬ٮ كص٫ احلةصح إىل ادلي٨ كا٣ا٣ٞة٩ٮف كاال

ا٢ٕٞ٣ يف ظني يكذُيٓ اإلنكةف أف ي٨٧ٌ قٕةدد٫ يف  رتؾكملةذا ٩ إذف؟
اجلٮاب يس٨٧ يف دٞؽي٥ الؿؤيح ك ث٫؟ا٣ٞة٩ٮف اٌلم يرٌش٫ٔ  ٢ٌّ 

كدىعيط الؿؤيح اجلةٝىح ا٣يٌت حي٤٧٭ة  ،الىعيعح ٨ٔ ادلي٨ كا٢ٕٞ٣
 ٌك  ح ا٣يٌت دٛ٭٥ة األقُٮريٌ د٤ٟ ا٣ٞٮٌ  ٬ٮ الكةا٢ ٔ٪٭٧ة، ٤ٚحف ا٢ٕٞ٣

٣ٞةء إدؿؾ ا٣ٞة٩ٮف ك ك٣حف األػؾ ثةدلي٨ ث٧ٕىن ث٧ٛؿد٬ة، األمٮر
ة األػؾ ادلي٨ حيس٥ ثرضكرث٢  ،ةح صة٩جن ح كا٤ٕٞ٣يٌ ا٣برشيٌ  ُٕيةتامل

ا٢ٕٞ٣  ا٢ٕٞ٣ ٗري املنٮب ثةأل٬ٮاء كاألك٬ةـ، ٚإفٌ  ث٦٫ة ظس٥  ثس٢ٌ 
ت أ٥٤ يٚح. صة٩ت ا٣ٞؿآف كالك٪ٌ  إىل ،ح لدلي٬٨ٮ ٨٦ املىةدر املٕؿٚيٌ 
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ادلي٨  ٚإفٌ  ،ةث٢ احلٞيٞح ْل ا١ٕ٣ف د٧ة٦ن  ،ي٨ تلٌييٜ دااؿة ا٢ٕٞ٣ادل
٪عص د . ك٣ٰس٨ ال(1)إلنكةف دٚةا٪٫يف اكحلثري  ،تلٮقي٫ٕ كدس٧ي٫٤ أیت

ح ا٣يٌت ن٢٧ األظاكـ اتلأقحكيٌ تث٢  ،حظاكـ ادلي٨ يف األظاكـ اإلرمةديٌ أ
حيس٥  ٫ ال٦ٓ أ٩ٌ  - ر٬ةاٗٮأأف يكرب ٨ٔ  يٕضـ ا٢ٕٞ٣ ا٣برشٌم 

٫ حيس٥ ث٪ٛك٫ أل٩ٌ  - ؽ٬ةث٢ يؤيٌ  ،ح٤ٞٮأؽ ا٤ٕٞ٣يٌ ل٭ة ذًث٧ٕةر
آػؿ.  ٰ٭ؾق األظاكـ ٨٦ صة٩تو ث كبىؽؽ ٨٦ أیت ،ذ٫ ٨٦ صة٩تو ث٧عؽكديٌ 

 ٦ٕؿيفٍّ  قذٛةدة ٨٦ مىؽرو ٨ اال٩٦ٛك٫  كبٰ٭ؾق الىٮرة ظؿـ األنكينٌ 
ـو  ٦٭٥ٍّ   الٮاٝٓ كاحلٞيٞح.  ىلإأك٢٧ كٝٮا٩ني أٝؿب  آػؿ لك٨ٌ أظاك

د٪عص  الإذ  ؛٤كٕةدةل  اكم٢و ٦ٕىنن  يف دٞؽي٥اجلْؿة ختٜٛ ٬ٰؾق ك ٬ٰؾا،
د٪عص ثةلكٕةدة  ٭ة ال٧٠ة أ٩ٌ ٚعكت، ح ح ثةلكٕةدة ادل٩يٮيٌ الكٕةدة احلٞيٞيٌ 

ٜ . ث٢ٍٚٞ املةٌديٌح ٌٞ ح املذٕةحلح يف ادل٩ية يف املٕ٪ٮيٌ  ةصةد٫ظ يف إمجةع دذع
؛ كذٰلٟ حح األػؿكيٌ الٮوٮؿ إىل الكٕةدة األثؽيٌ يف ك ،املةٌديٌح ةصةد٫ص٪ت ظ

ٝنة ٨٦ أقةق٫ ا٣ٕٞؽٌم  ٌٟ يف أفٌ . ا٩ُبل دٛيض ال ح ا٢ٕٞ٣ حمؽكديٌ  كال م
ٓ ٨٦ أص٢إىل الرشع  ال٤ضٮءإىل  حمة٣ح حو  ًك ٌُ دٮو٢ اإلنكةف إىل  مةم٤حو  ػ

                                                        

٥ٍ ٦ًيسىةؽى / »( ٧٠ة ٝةؿ اإل٦ةـ ٌٔلي 1) ديك٬ي
ٍ
قي، ٣ًحىٍكذىأ ٩ًٍبيةءى

ى
ًٍ٭٥ٍ أ كىادىؿى إحًلى ، كى ٤ى٫ي ٕىرى ًذي٭٥ٍ ريقي جى ذى

د٫ًً  ؿى ٍُ ٮؿً  ...ًٚ ٞي ٕي ٥ٍ دىٚىةا٨ًى ا٣ٍ ى٭ي ييثرًييكا ل ح )حتٞيٜ وجيح الىة٣ط(، اخلُجح األكىل، « كى ]٩٭ش ابلبٗل
 [.33ص 
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 ح. ح كاألػؿكيٌ املةٌديٌح كاملٕ٪ٮيٌ  ةكٕةد، الحالكٕةدة احلٞيٞيٌ 
 ترشيٕةتدُجيٜ ا٣ ي٨٧ٌ و٧ةـ أ٦ةفو  ٣ٞة٩ٮف ادليينٌ ا ا، إفٌ كأػرين 

ا٣يٌت  -يٌح ٗري الٮصؽا٩ - حٞٮيٌ ا٣ح اػ٤يٌ ادلكاٚٓ ادل كٜٚ ز٦ةفو  يف ٌك 
يؽق  ،يٌٌؼ٭ة ادلي٨ يف ٩ٛف املك٥٤ ؽق كٔك جب٫٤ٕ يف حمرض اهلل كٔك

ٞ زٮاث٫ك ٔؽـ اتلؼ٤ٌٙ ا٣ٞة٩ٮف كإصؿاء ٨ ثحبير ي٤زتـ املذؽيٌ  ،ث٫ةٔك
ح ٠يٛيٌ  ين٭ؽ مؿاٝته ظةرضه  أك كإف ل٥ يس٨ ٬٪ةؾ رشَحه  ٔ٪٫،

٩ؿل كٰللٟ  ؛يف ظني دٛذٞؽ األنك٪ح ٬ٰؾا ا٣ٕةم٢ امل٭٥ٌ  .٧ةهلأٔ
ٗري  األٚؿاد ٨٦ صة٩ت برشظٞٮؽ ا٣ يف دلةؿ ّتةكزاتو ػُريةن 
ة ،امل٤زت٦ني ثةدلي٨ ٨ٔ  ٦أ٨٦و يف يؿكف أ٩ٛك٭٥ ٔ٪ؽ٦ة  ػىٮون

 ح.املعةز٥ كاملؿاصٓ ا٣ٞة٩ٮ٩يٌ 
 

ث٪ةءن ىلع ٦٪٭ض٫ ا٣ٕٞؽٌم  -٩ؾ٠ؿ ثأٌف ادلي٨  يف ابلؽايح ٤ٔي٪ة أف
يف قبي٢ حتٞيٜ ٠ؿا٦ح اإلنكةف  دٕةطو  ينيؽ ثأٌم  -ح كدٕةحل٫٧ الٮظية٩يٌ 
ك٨٦ دم٤ذ٫ إٔبلف ظٞٮؽ  ،كاتلؼٛيٙ ٨٦ آال٫٦ ،كاقتيٛةء ظٞٮ٫ٝ

بلف إًةٚحن  اإلنكةف، ٚإفٌ  إىل األ٦ةـ حنٮ  ػُٮةن  ؽٌ ٫ يٕإىل أ٩ٌ  ٬ٰؾا اإٔل
ح كابل٪ٮد املٛيؽة ا٣ٞة٩ٮ٩يٌ  ذٮم ىلع ثٕي املٮادٌ ٫ حيحتٞيٜ ا٣ٕؽا٣ح، ٚإ٩ٌ 

تني ٧ة ثٕؽ احلؿبني ا٣ٕةمليٌ قيٌ  ال ،صؿاح ا٣برش ح٧٤٧٤لح كاإلجيةثيٌ 
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ه ح ال دٕين ل٧٤ذٛعٌ األكىل كاثلة٩يح. ك٣ٰس٨ٌ اإلمةدة ثةجلٞةط اإلجيةثيٌ 
مةرة إىل اجلٞةط ٨ أف ي٢ٛ٘ ٨ٔ اإليف ٬ٰؾق ا٣ٞٮا٩ني ٨٦ املٕذٞؽ املذؽيٌ 

قتيٛةء ظٞٮؽ ااملعذ٤٧ح ٣٘ةيح اإلوبلح كرٚٓ ا٣ٕيٮب كح الك٤جيٌ 
.ح، ٬ٰؾا أكٌ اإلنكةف الٮإٝيٌ   الن

ٌٞ  فٌ أ /زة٩ينة ٜ يججيغ هل أف ي٧زٌي ثني ا٣٘ةيةت ا٣يٌت د٭ؽؼ إحل٭ة املع
ي٧س٨ لؤلنك٪ح  ٫ ال٩ٌ إاألنك٪ح كاملجةين ا١ٛ٣ؿٌيح ا٣يٌت د٪٤ُٜ ٦٪٭ة، ٚ

ٞن  ح كا٤ٛ٣كٛيٌح ا٣يٌت صب٪ة٦ٓ ٦جة٩ي٭ة املٕؿٚيٌ  ة أف دى٢ ىلع ذ٠ؿ٬ة قةث
 ،اإلنكةف (Dignity) ٥ ٨ٔ ٠ؿا٦حإىل اغيةد٭ة، ١ٚيٙ هلة أف دذكٌ 

 لٌكٍّ  ككيٙ هلة أف دأيت ثٞة٩ٮفو  ؟ةكْل دٕةم٫٤ ٦ٕةم٤ح احليٮاف ٦ٕؿٚيًّ 
ٕيٌ  ٭ة أدخ ثإٔبلف ظٞٮؽ ع ثأ٩ٌ ٤ٚحف هلة أف دؽٌ  ؟حكْل دٕذٞؽ ثةلًٮ
ٮع "٠ؿا٦ح" اإلن اإلنكةف اٌلم ي٪ٌه   ا ثىيةٗحو رن كةف م١ؿٌ ىلع مًٮ

ح. ٰذلٟ خية٣ٙ ٦جة٩ي٭ة ا٤ٛ٣كٌٛيح كاملٕؿٚيٌ  ٌك  كاحلةؿ أفٌ  ،حو كاعمليٌ  حو اع٦ٌ 
ثني أقةس  كاًطه  ... ك٬٪ة ثةلات يربز د٪ةٝيه »ن٭يؽ ٦ُ٭ؿم/ اليٞٮؿ 

كبني ٝي٧ح اإلنكةف يف ٤ٚكٛح ا٣٘ؿب  ،الحئح ظٞٮؽ اإلنكةف ٨٦ ص٭حو 
 ممس٨و  ٝىص ظؽٍّ أي٪خ إىل ح أ٬أػؿل... يف ا٤ٛ٣كٛح ا٣٘ؿبيٌ  ٨٦ ص٭حو 

يف مكأ٣ح  - خ ماك٩ذ٫ إىل احلٌيي...ح لئلنكةف كدؽ٩ٌ ال١ؿا٦ح الاديٌ 
ٮام٢ كصٮدق، كا٣٘ةيح ٨٦ ػ٫ٞ٤  ،كنكيش دؿكيج٫ ،ػ٤ٜ اإلنكةف ٔك

٧ريق ـق ككصؽا٫٩ ًك ، كيف كٝخ ... ٬ٰؾا ٨٦ ٩ةظيحو  - كدكا٫ٕٚ كظٮاٚ
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ظٮؿ  ٤حن ٌٛى ك٦ ٣حن ٦ُٮٌ  أػؿل الحئحن  ٨٦ ٩ةظيحو ]ا٣٘ؿب[ ذاد٫ يىؽر 
قح ٗري كظٞٮ٫ٝ املٞؽٌ  ،ٝي٧ح اإلنكةف ككؿا٦ذ٫ كماك٩ذ٫ كرش٫ٚ الايتٌ 

 .()«كيؽٔٮ دميٓ أٚؿاد ا٣برش إىل اإلي٧ةف ث٭ة ٧٤عٮ،ل حا٣ٞةث٤

ٔبلف ظٞٮؽ إت إىل ّ٭ٮر دٌ أٓ ملضؿيةت األمٮر ا٣يٌت املذتجٌ  إفٌ 
ا  فٌ أاإلنكةف يٞٙ ىلع  م٧ٌٮ٫٩ ٬ٰؾا ل٥ يس٨ كحلؽ ال٤عْح أك أمؿن

٤ي٫  ؛زٞةٌٚيحه  كبحبحه  ١ٚؿٌيحه  حه ة، ث٢ قة٧٬خ يف تن١ي٫٤ ػ٤ٛيٌ ان َةر ٔك
ٌط  دذٌ ظٌت  ؛ةتٔبلف يف ًٮء ٬ٰؾق اخل٤ٛيٌ يججيغ دراقح ٬ٰؾا اإل

ٌٟ  كال ظٞيٞذ٫ ل٤ٕيةف. بلف ْل  فٌ يف أ م ابلحبح ا٣يٌت كدل ٚي٭ة ٬ٰؾا اإٔل
دكر ادلي٨ يف دةريغ ا٣٘ؿب كدسٮي٨ ٝ٪ةاعد٫.  كال ي٪١ؿ أظؽه  ،ا٣٘ؿب

يؿل ك ،ل دكر ادلي٨ يف احليةة اإلنكة٩ٌيحا٣٘ؿب احلٮـ ي٭٧ٌ  أفٌ  وعيطه 
ك٣ٰس٨ٌ اجلْؿة  ،يف االثذٕةد ٨ٔ ادلي٨ كالى٪ةعٌ  رق ا٤ٕ٣ِلٌ دُٮٌ 

يٌ  ٔٮ آػؿ، ٚجٕي امل١ٌٛؿي٨  احلٞيٞح ْل يشءه  ح دثجخ ثأفٌ ادلٝيٞح املًٮ
يف ا٣٘ؿب ك٩ُٞح ا٩ُبل٫ٝ  كالى٪ةعٌ  ر ا٤ٕ٣ِلٌ أرصٕٮا صؾكر اتلُٮٌ 

 ة ثة٣جكجح إىل املجةدئ األػبلٝيٌح ا٣ٌيت تنٌّك كأ٦ٌ  ،()إىل ادلي٨ املٕؿيفٌ 

                                                        

 .761ك ٦762ُ٭ؿم، مؿدىض، ٩ْةـ ظٞٮؽ املؿأة يف اإلقبلـ، ص  (1)
ذٞةد ادلييٌن، ص  ،ثرتقٮف (2)  .487ك ٦486ةيس٢، ا٢ٕٞ٣ كاأل
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ٚجى٧ح ادلي٨ ٦ٓ ٬ي٧٪ذ٫ ا٣ٕؿيٞح  ،ثجيح إٔبلف ظٞٮؽ اإلنكةف
ح حبير يصٌ  ،ال يسةد أف ي٪١ؿ ح أمؿه ا٧ٕ٣يٞح يف احلٌةرة ا٣٘ؿبيٌ 

أظؽ امل٤عؽي٨ امل٪ىٛني ك٬ٮ "ثؿكس مي٨٧" ثؽكر ادلي٨ يف كوٮؿ 
 ٚي٭ة إٔبلف ظٞٮؽ إىل مؿظ٤ح يٌٞن  ةريخٌ اإلنكةف يف قريق اتل

٧ٌ٤٪ة أػبلٝيٌ  أػؿل ادلي٨ ربٌة٩ة ىلع زٞةٚحو  اإلنكةف. ثٕجةرةو   ةتو ٔك
ٕ٪ة ٬ٰؾا امليسةؽ ىلع ظؽٌ أىلع  ٧ٚٓ ٬ٰؾق الؿؤيح  .()ٝٮهل٥ قةق٭ة ًك

إٌف ث٢  كظكت، لدلي٨ ة٦يسةؽ ظٞٮؽ اإلنكةف ٣حف ٦ؽي٪ن  ٌط أفٌ يذٌ 
ح كرؤا٬ة ١سري ٨٦ صٮا٩ج٭ة اإلجيةثيٌ هل يف ال ٦ؽي٪حه ٩ٛك٭ة األنك٪ح 

  األػبلٝيٌح كاإلنكة٩يٌح.
 ٦ٛةد٬ة أفٌ  يٞٙ ىلع ظٞيٞحو  حو دةرخييٌ  اإلنكةف كب٪ْؿةو  فٌ أ /زةثلنة

بل٩ةت الىةدرة ٨ٔ اجل٭ةت ا٣٘ؿبيٌ  ة ا٢ٕٛ٣ ٨ٔ ردٌ  ح اك٩خ ٔجةرةن اإٔل
٭ة كصؽت كننأت ثٕؽ ث٧ٕىن أ٩ٌ  ،ج٭ة اإلنكةف٨ٔ ال١ٮارث ا٣يٌت قبٌ 

ؿ يف ابلعر كا٣يٌت ص٤ٕذ٫ ي١ٌٛ  ،اإلنكة٩ٌيح ا٥ ا٣ْٕي٧ح ًؽٌ كٝٮع اجلؿا
بلف ا٣ٕة٣ِلٌ  ٨ٔ دكاءو  حلٞٮؽ  لٰ٭ؾا ادلاء. إٌف ٬ٰؾق املٮازيٜ ٦س٢ اإٔل

٧ح األم٥ املذٌ  ٌْ تني عؽة ثٕؽ احلؿبني ا٣ٕةمليٌ اإلنكةف اٌلم أوؽرد٫ ٦٪

                                                        

(1) Bruce Sheiman, An Atheist Defense Religion, Published by 

the Penguin Group (USA), p. 89. 



 592  ...............................  ظٞٮؽ اإلنكةف ثني األنك٪ح كادلي٨/ اخلةمفا٣ٛى٢ 

٦ةـ ٬ٰؾق ا٣ٛضةآ ا٣يٌت اردسجخ أٍٚٞ  ة ٢ٕٚو األكىل كاثلة٩يح اك٩خ ردٌ 
ٚةت ٔبلف مٮلٮدنا هلة صةء إىل ادل٩ية ثٕؽ٦ة ٬ٰؾا اإل ث٢ يٕؽٌ  ،حا٣برشيٌ  ؽٌ ً

األكاف كأز٬ٞخ احلؿكب أركاح ٔرشات املبليني ٨٦ اجلةس، ك٣ٰس٨ٌ 
 -ث٢  كأوٮهلة كظكت، ال ثأقف ظٞٮؽ اإلنكةف -ادلي٨ كا٣ٕٞيؽة أدخ 

ح حلٞٮؽ اإلنكةف ٦٪ؾ ػ٤ٞذ٫ ٨٦ ػبلؿ ترشيٓ األقةقيٌ  املٮادٌ  ثس٢ٌ 
ـاؿ الؿق٢. ٬ٰؾا ك٨٦ ص٭حو الرش  أػؿل يٞٙ اإلنكةف ىلع ٦ٛةرٝحو  اآ كإ٩

ا٣٘ؿب اٌلم ٝةـ ث٪ٛك٫ كىلع أقةس ٝ٪ةاعد٫  ٔ٪ؽ٦ة يؿل أفٌ  ٔضيجحو 
ح ٠يٙ يؿٚٓ ٥٤ٔ ادلٚةع ا٣برشيٌ  ح ثذ٤ٟ اجلؿاا٥ ًؽٌ ا٤ٛ٣كٛيٌح كاحلؽازيٌ 

٫ ي٪٤ُٜ ٦ٓ أ٩ٌ  ،٨ٔ ظٞٮؽ اإلنكةف كيٞٮـ ثذٞ٪ني ٝٮا٩ني تلأ٦ني ظٞٮ٫ٝ
إىل ٰذلٟ ٬٪ةؾ  ؿ ث٭ة؟! إًةٚحن ح املسأزٌ ٦جةدا٫ ا٤ٛ٣كٛيٌح كاحلؽازيٌ ٨٦ 

 حو ٗري إهلٰيٌ  ص٭حو  ح ا٣٘ؿب أك أٌم ىلع وبلظيٌ  أػؿل د٪ىٌت  حه إماكحلٌ 
 ٌٛ يف ٰذلٟ ٨ٔ الٮيح كْل  مكذ٘٪يحن  ،حلٞٮؽ اإلنكةف ٢ ثذٞ٪ني ٝة٩ٮفو دذ١

ججيغ ٤ٔي٫ املٌٞن ي ح ثةٔذجةر أفٌ ال دٕؿؼ اإلنكةف يف دميٓ أثٕةدق الٮصٮديٌ 
ٮع حتٞي٫ٞ. ة ثس٢ٌ أف حييٍ ٧٤ٔن   أثٕةد مًٮ
ح اهلذةٚةت كالنٕةرات ح الالكـ كدمةحلٌ اثيٌ يسيف صؾٌ  ٫ الكأػرينا إ٩ٌ 

 ح، ٚس٥ ٨٦ أٗؿاضو ٬٪ة ك٬٪ةؾ يف حتٞيٜ املٞةوؽ احلٞيٞيٌ  ا٣يٌت د٤ُٜ
٦س٢ احلٌؿٌيح كا٣ٕؽا٣ح  ر٩ٌة٩حو  ػذٛخ ػ٤ٙ لك٧ةتو ا ك٦ٞةوؽ ٝةقيحو  ٚةقؽةو 

 Anatole)أ٩ةدٮؿ ٚؿانف  كاجلةٝؽ ا٣ٛؿنسٌ  يٞٮؿ الؿكائٌ  ك... ٚعي٪٧ة
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France)/ « ٌؽا٣ح كا٥٤ْ٣ ا٣ٕؽا٣ح ْل كقي٤حه  إف ٚ٭ٮ ينري  ،«تل٧ٌني البٔل
ٮع قٮء  قذؼؽاـ ٦ٛة٬ي٥ ٦س٢ ا٣ٕؽا٣ح. ك٣ٰس٨ ٠يٙ ٩ٕؿؼ اإىل مًٮ

أٌف امل٪ةدم كاحلةم٢ ل٤نٕةرات اجل٧ي٤ح ٦س٢ الكٕةدة كاحلٌؿيٌح كا٣ٕؽا٣ح 
٨٦ كراء ٬ٰؾق الك٧ةت؟ ليك  ح ك... يٮو٤٪ة إىل املؽلٮؿ احلٞيٌفٌ كاإلنكة٩يٌ 

 جنيت ٨ٔ ٬ٰؾا الكؤاؿ ٤ٔي٪ة أف ٩ؽٌٜٝ يف اعم٤ني/ 
ةت ا٤ٛ٣كٌٛيح ٨٦ كراء ٬ٰؾق ؿ/ ٦ة ْل املجةدئ اجلْؿٌيح كاخل٤ٛيٌ األكٌ 

بل٩ةت كالنٕةرات؟  اإٔل
ك أح ح احلٞيٞيٌ ح ل٤نؼىيٌ ةت الاديٌ اثلةين/ ٦ة ْل اخلىٮويٌ 

ةد٭ة ك٢٬ د٪ُجٜ ػىٮويٌ  ؟ح ا٣يٌت د٤ُٜ ٦س٢ ٬ٰؾق النٕةراتيٌ احلٞٮٝ
 ح ٦ٓ النٕةر اٌلم د٫ٞ٤ُ؟ الاديٌ 
٫ خيٜٛ يف اإلصةثح ىلع الك ة ثة٣جكجح إىل إٔبلف ظٞٮؽ اإلنكةف ٚإ٩ٌ أ٦ٌ 

ٞن ٚإ٩ٌ  الكؤا٣ني. ٚٛي٧ة يؿدجٍ ثةجلة٩ت اجلْؿٌم  ػٛةٝةت اإل إىلة ٪ة أرش٩ة قةث
بلف  ثؽكر٬ة اخل٤ٛيٌ يت تنٌّك ح لؤلنك٪ح ا٣ٌ اجلْؿيٌح كاملٕؿٚيٌ  ح اجلْؿٌيح لئٔل

ال دٌٕؿؼ اإلنكةف  حلٞٮؽ اإلنكةف. ١ٚيٙ ي٧س٨ ٤ٛ٣كٛحو  ا٣ٕة٣ِلٌ 
ذ٫ يٌ د ظٞٮ٫ٝ كظؿٌ أف حتؽٌ  حن قُعيٌ  كدذٕةم٢ ٫ٕ٦ ٦ٕةم٤حن  وعيعحو  ثىٮرةو 

ة ؟ كأ٦ٌ دٝيٞحو  ؾ حنٮ٬ة ثىٮرةو كقٕةدد٫ كا٣ٕؽا٣ح ا٣يٌت يججيغ ٤ٔي٫ أف يذعؿٌ 
بلف ك٬م ثة٣جكجح ل٧٤ذىؽٌ  عؽة ٚبل ٦٪٧ْح األم٥ املذٌ  ٮتلُجيٜ ٬ٰؾا اإٔل

 ،حح احلٞٮٝيٌ يف ٬ٰؾق النؼىيٌ  ؽةن يؿل اجلةّؿ امل٪ىٙ ا٣ٕؽا٣ح ٦ذضكٌ 
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حن  ٤ٚحكخ ظٞٮؽ ٌك  ٌْ يف ٬يكيٌ  النٕٮب م٤عّٮ ٧ح كدؿكيبذ٭ة. ح ٬ٰؾق امل٪
ٌْ ٠يٙ نكذُيٓ أف ٩ذٮٌٝ  ٌٜ  ٰد٧ُٕح ا٣يٌت ٓ ٨٦ امل٪  إىل مخف دكؿو  احل

ٌٜ  ٧ح يف دل٤ك٭ة األ٦ينٌ ح ادلااة٣ٌٕٮيٌ ث ٜ ا٣ٕؽا٣ح يف ا٣ٛيذٮ أف دُجٌ  كظ
 كأف دٞٮـ ثذُجيٜ إٔبلف ظٞٮؽ اإلنكةف؟! ؟ا٣ٕةل٥

 

ٌٜ  ٨٦ هل أدىن ٥٤ٔو  ٌك  إفٌ  ٮع ظ  ثذٕةحل٥ اإلقبلـ يٕؿؼ ػُٮرة مًٮ
ٌٜ  -اإلنكةف   ،٦ٌيحذ٫ يف الرشيٕح اإلقبليٌ كأ٧٬ٌ  - اجلةس املٕرٌب ٔ٪٫ حب
ٌٜ ظٌت  ٫ أ٥ْٔ ػُٮرةن كينٕؿ ثأ٩ٌ  اهلل  اهلل، ٠يٙ ال؟ كٝؽ كرد أفٌ   ٨٦ ظ

ٌٜ  .() ظٞٮؽ اجلةسذ٩ٮب الن٭يؽ إاٌل  ي٘ٛؿ ٌك  ٨٦  اجلةس الكًّ  كين٢٧ ظ
٫ ًؿ ٌٜ ك ،٩ٛف اإلنكةف ك٦ةهل ٔك ػؿي٨ ٦ة اإلنكةف لآل أف حيٌت  أيس احل

 .()كيسؿق هل٥ ٦ة يسؿ٫٬ جلٛك٫ ،جلٛك٫ حيٌت 

                                                        

ؿو  (1)
ٛى ٍٕ ًب صى

ى
٨ٍ أ ةرو خى ىنَّ ٨ٍ ب ثىةفو خى

ى
٨ٍ أ ٭ً / » ٝىةؿى  ريكًمى خى ـً النَّ ةو ٨ٍ٦ً دى ؿى ٍُ ؿي رى كَّ

ى
ةه أ ةرى َّٛ يًؽ ٠ى

؛ ٍح٨ى ٩يٮب٫ًً، إاًلَّ ادلَّ ةؤيقي   ًلي ٌى دى٫ي ٝى ةرى َّٛ ، ٨٦ ال حيرضق ا٣ٛٞي٫، ج « ٚىإًفَّ ٠ى ]اث٨ ثةثٮي٫، حم٧ٌؽ ث٨ ٌٔلٍّ
 [.4688 ، ح 784، ص 4 

٪ىحٍفو خى » (2) ٕىًلَّ ث٨ًٍ ػي ٨ٍ ٦ي ؿًمّّ خى رٍيو الٍ٭ىضى جًٍؽ اهلًل ث٨ًٍ ثيسى ٨ٍ خى ٥ً خى ٨ٍ ٌٌٔل ث٨ًٍ احٍلىسى ًب خى
ى
٨ٍ أ

جًٍؽ اهلًل  ة  خى ٮؽو كىاًصجىةتو ٦ى ٞي ٓي ظي جٍ ي/ قى ٍك٥ً٤ً؟ ٝىةؿى هلى ى ال٧ٍي ٍك٥ً٤ً ىلعى ُّٜ ال٧ٍي ة ظى ي/ ٦ى / ٝي٤ٍخي هلى ٝىةؿى
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ٌٜ  إفٌ  ٣حف يف  كهل دكره  ،يف الؿؤيح ادليجٌيح سه ٦ٞؽٌ  مؿه أةس اجل ظ
 يف ا٣ٕجةدات. ٚإف ل٥ يس٨ املةء اٌلم ث٢ كظٌت  كظكت، املٕةمبلت

ًٌ ٩كذُيٓ أف ن بلٚ ،ة كاكف ٗىجينةؽ ٦٪٫ ٦جةظن يتكذٛ  ٞٮـ ثأ٥٬ٌ ٩أ ث٫ كذٮ
٧ةؿ ا٣ٕجةديٌ    يف ماكفو تكذُيٓ أف دىٌٌل  ككٰؾلٟ ال .الىبلة ْلح كاأٔل

ٌٜ  ٟي٭ذ يؿيؽ اهلل ٔجةدةن  ٚبل ،ٗىبٍّ  ادلي٨ يثجخ  آػؿ. إفٌ  إنكةفو  ث٭ة ظ
 ٌٜ  ةملؿااع يٮصؽ ٧ًةفه  كٰللٟ يثجخ اتلكيٙ ٤ٔي٭٥ كال ؛ل٤٪ةس احل

 ظٞٮؽ اجلةس إف ل٥ يس٨ ادلي٨ مٮصٮدنا يف ابلني، ث٢ ال يسٮف ٦جىنن 
ة حلٞٮؽ اإلنكةف ٧٠ة مٌؿ ث٪ة. ٠يٙ ي٧س٨ دلي٨و   هل ٝٮا٩ني ال وعيعن

ؽ احليٮا٩ةت أف يجىس ظٞٮؽ اإلنكةف ك٬ٮ أرشؼ ٦سي٢ هلة حلٞٮ
ٌٝ  إفٌ / ٦ح اجلٕٛؿٌم يٞٮؿ ا٣ٕبٌل  ؟!املؼ٤ٮٝةت ح كاإل٦ٕةف يف دٮويةت ادل

ظؿ٦ح ذات احليٮاف » دٮيح ثأفٌ  ()اإلقبلـ ظٮؿ ظٞٮؽ احليٮا٩ةت

                                                        

ى٥ٍ  ل ًذ٫ً، كى ٔى ة َى يىًح اهلًل كى جى ٨ٍ٦ً ًكالى ؿى حٍبنة ػى ة مى ٓى ٦ً٪ٍ٭ى يَّ ًى ، إًٍف  ٮى ٤ٔي٫ كىاًصته ٜي إاًلَّ كى٬ي ٨َّ ظى ٦ً٪ٍ٭ي
 ٨ٍ ٜه يىسي ي ًٛ ٟى مى ، إيًنّّ ٤ٔي ٕىًلَّ / يىة ٦ي ؟ ٝىةؿى ة ًْلى ٦ى ! كى اؾى ٤ٍخي ًٚؽى ًٕ ي/ صي ٝي٤ٍخي هلى  . هلًل ًذي٫ً ٨ٍ٦ً ٩ىًىيتو

ِى  ٛى ٍ الى حتى ٓى كى يّّ ٌى ٍف دي
ى
ةؼي أ ػى

ى
ي/« أ / ٝي٤ٍخي هلى . ٝىةؿى ٢ى ٧ٍٕى الى تى ٤ٍٕى٥ى كى تى ةى إاًلَّ ثًةهللً   كى ٍّٜ  ال ٝيٮَّ ي ظى يٍسى

ى
/ أ   . ٝىةؿى

ة  ًٍٛك٦ًٟ٪ٍ٭ى ة دىٍسؿىقي جًلى ي ٦ى دىٍسؿىقى هلى ، كى ٟى ًك ٍٛ ًتُّ جًلى ة حتي ي ٦ى ًتَّ هلى ٍف حتي
ى
]الكييٌن، حم٧ٌؽ ث٨ يٕٞٮب، «  أ

 [.769، ص 2 الاكيف، ج 
٬٪ةؾ ركايةته ٠سريةه ظٮؿ ظٞٮؽ احليٮا٩ةت دمٕ٭ة املعٌؽزٮف يف أثٮاب ػةٌوحو يف  (1)

ًب »دلة٦ٕ٭٥ الؿكاايح ٩ؾ٠ؿ ٬٪ة كاظؽةن/ 
ى
٨ٍ أ جًٍؽ اهلًل خى ة ًقذَّحي  خى ةًظجً٭ى ى وى اثًَّح ىلعى / لدًلَّ ٝىةؿى
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ث٢ يٕذرب احليٮاف  ،ةاٝذىةديًّ  ٭ة ٦ٛيؽةه ك٣حكخ أل٩ٌ  ،قبج٭ة ٬ٮ ظيةد٭ة
هل. ٚجةجلْؿ إىل ٬ٰؾق اتلٕةحل٥ كاتلٮويةت اعمبلن لؿمؽ اإلنكةف كك٧ة

٨٦ ذكم  كاظؽو  ي٧س٨ ٚ٭٥ ٝي٧ح ذات اإلنكةف اٌلم ال يٞةس ث٫ أٌم 
 ٝج٢ ٨ ظٞٮؽ اإلنكةف ظٌت اإلقبلـ رٌشع ٝٮا٩ني تلؤ٦ٌ  إفٌ  .()احليةة

 كيف ٗيبذ٫ ظي٪٧ة ال ،ك٦٪ؾ ا٩ٕٞةد ٩ُٛذ٫ كبٕؽ كٚةد٫ ،كالدد٫
ٌؽق ٨٦ يكذُيٓ اإلنكةف أف يؽاٚٓ ٨ٔ ظٞٮ٫ٝ؛ ٚ عٌؿـ اإلص٭ةض ٔك

ٌٛ  ،٠جةاؿ اإلز٥ إىل أف  ،ملٌؽة احل٢٧ ٦ذ٪ةقجحن  ةرةن كٌٝن ملؿدسجي٫ ٠
ةرد٫ ٠ٛةرة ا٣ٞذ٢ ،يى٢ إىل مؿظ٤ح اجل٪ني ذم الؿكح ٌٛ ع كرشٌ  ،١ٚ

 ك٬ٮ خ كحتؿي٥ إ٬ة٩ذ٫ ظٌت ٝٮا٩ني تل١ؿي٥ صس٧ةف اإلنكةف امليٌ 
                                                        

ىةلًفى  ة دلى ٍ٭ؿى٬ى ّى ذًَّؼؾي  الى حى ة، كى ةٝىذً٭ى َى ة ٚىٍٮؽى  ٤ي٭ى ى٧ّّ / الى حيي ٮؽو ٞي ة إًذىا   ظي ٭ى ًٛ ٍ٤ ٕى  ثً
ي
أ يىجٍؽى ثي ٤ٔي٭ة، كى ؽَّ ذىعى حى

ة؛ ٚىإًجَّ٭ى  ة يًف كىٍصً٭٭ى بي٭ى الى يىرٍضً ة، كى ٭ى ىًك٧ي الى ي ، كى ؿى ـى ؿَّ ث٫ًً ٩ى ةءى إًذىا مى ٍٕؿًضي ٤ٔي٭ة ال٧ٍى يى ، كى جّّطي يكى «. ة ت
، ثةب اجلٮادر يف ادلكاٌب؛ 147، ص 6 ]ل٧٤ـيؽ راصٓ/ الكييٌن، حم٧ٌؽ ث٨ يٕٞٮب، الاكيف، ج 

، ٨٦ ال حيرضق ا٣ٛٞي٫، ج  ٌٜ ادلاثح ىلع 286، ص 2 اث٨ ثةثٮي٫، حم٧ٌؽ ث٨ ٌٔلٍّ ، ثةب "ظ
، ثةب/ 217، ص 67 ٌس، حم٧ؽثةٝؿ، حبةر األ٩ٮار، ج وةظج٭ة" كاألثٮاب البلظٞح؛ املض٤

ٌٜ ادلاثح ىلع وةظج٭ة كآداب ركٮب٭ة كةم٤٭ة كبٕي اجلٮاد ر؛ احلٌؿ ا٣ٕةمٌٌل، حم٧ٌؽ ث٨ ظ
الٍٮىاًصجىح.378، ص 77، كقةا٢ النيٕح، ج ظك٨ كبىًح كى ٪ٍؽي اثًَّح ال٧ٍى ٮًؽ ادلَّ ٞي  ، ثىةبي ظي

. يٮصؽ دصيطه 727 - 774ح[، ص ا٢ ٚٞ٭يٌ اجلٕٛؿٌم، حم٧ٌؽدٌف، رقةا٢ ٚٞٓل ]رقة (1)
٢ى ٨ٔ رقٮؿ اهلل  ًٞ / ٩ي ة »ظير يٞٮؿ/  ثٰ٭ؾا املٕىن يف ركايحو ٭ى ٛي ٍ٤ ٔى كىابّّ  ًٟ ادلَّ ً ةل ى ٦ى ًتي ىلعى

جيى
كًح  ًح الؿُّ ة حًليٍؿ٦ى يي٭ى ٍٞ  [.277، ص 67 ]املض٤ٌس، حم٧ٌؽثةٝؿ، حبةر األ٩ٮار، ج « كىقى



 اإلنكةف ثني املٕذٞؽ ادلييٌن كاألنك٪ح  ...................................... 528

ف أنكةف ؽ حبٞٮؽ اإل٢٬ ي٧س٨ لؤلنك٪ح كْل دتنؽٌ  يف ٝربق. مكّجًّ 
٦ٓ املرشكني كأدجةع ادلية٩ةت   ح دٕةم٢ اجلبٌ دؽرؾ ٠يٛيٌ 

ؿكف ث٫  ص٢ٕ ال١سري ٦٪٭٥ يذأزٌ ظٌت  ،٨ يٕةدك٫٩ م٧ٌ ظٌت  ،األػؿل
ة  إ٦ة٦ن أف دؿٌب  نك٪حلؤلكيٕذ٪ٞٮف اإلقبلـ؟ ٢٬ ي٧س٨  ة أك ظة٧٠ن

 ا٣ٞةا٢/   ٦س٢ اإل٦ةـ ٌٔلٍّ 
ىٍٮ ًمبٍخي الى » ل َُّ كى يٍخي ا٣ ٜى إىل مي ٬ٍذىؽى ىفَّ ًؿي ىةًب ٬ٰؾا ىى بلي ٢ً، كى ٕىكى  ٬ٰؾا ا٣ٍ

ٞى  ّـّ ا٣ٍ ٞى ةاًًش ٬ٰؾا ا٣ٍ ىكى ن ةتى ٧ًٍط، كى يٍ٭ى  ، كى٣ٰس٨ ٬ى
ى
،أ ٮىامى ٤ًجىيًن ٬ى ٍ٘ ٮدىيًن  ٍف حى ٞي يى كى

 ً ىريُّ ًع إىل ختى نى  صى
ى
حً  اأٍل ٧ى ًٕ ٕى٢َّ  ،ٍَ ٣ى ةًز  كى  ثًةحٍلًضى

ى
٨ٍ الى أ ًح ٦ى ة٦ى ي يًف  ٍك ثةحٍلى٧ى ٓى هلى ٧ى َى

الى  ٍؿًص، كى ٞي ي ثًةلنّّ خى  ا٣ٍ ! ٍ٭ؽى هلى ًٓ  جى
ى
 كى أ

ى
ة٩ن  بًيخي أ ُى ، ٦ًجٍ ٍؿَثى ٗى ٮفه  ُي ٍٮًل بي ة كىظى

 كى 
ى
ؿَّ أ  .()«؟!لٍكجىةده ظى

 كٚي٫ يٞٮؿ/  ٦ٕؿكؼو  ثٕ٭ؽو  أك يٮيص اعم٫٤ األمرت اجلؼعٌ 
٥، كال٤ُّ  حى ٌٔيح، كاملعجٌ الؿةمحى ل٤ؿ ٟى مٕؿ ٝى٤جى أك» ُٙ ث٭٥، كال هلى

ذ٪٥ي  دىسٮ٨٩َّ  ة ًةرينة د٘ى ٕن جي ٤ي٭٥ قى ٟى ٩ٌ٭٥ ًو٪ٛةًف/ إ٥، ٚك٤٭أ ٔى إ٦ًٌة أخه ل
 ًٜ ريه لٟ يف اخلى٤  .(2)«يف ادلي٨ً، أك ٩ْى

                                                        

ح )لىجيح الىة٣ط(، ص  (1)  .378ك ٩377٭ش ابلبٗل
ح )لىجيح الىة٣ط(، ص  (2)  .٩327٭ش ابلبٗل
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يف املٕؿٚح كا٣ٕؿٚةف  قٮةن أك ـ ٝؽكةن ٢٬ تكذُيٓ األنك٪ح أف دٞؽٌ 
ٌٜ  () ةد٦ة٦٪ة الكضٌ إ٦س٢   وٮرةو  اإلنكةف ثأ٣ُٙ اٌلم يىٌٮر ظ

ػؽ٦ح ك١٬ٰؾا يثجخ ٔؽـ د٪ةيف ا٣ٕجةدة ٦ٓ  ،يف أدم٢ ٔجةرات األدٔيح
 اإلنكةف ظي٪٧ة يٞٮؿ يف داعا٫/

ؿي ال٤ِّ » ًٛ ٍ٘ ٍقذى
ى
٥َّ إًينّّ أ ٍردي٫ي  ؾى ٭ي ٍؽدي٫ي  ،٣ًّكّّ ٩ىٍؾرو ٩ىؾى ٔى ؽو كى ٍٔ ٍ٭ؽو  ،كىكّّ كى كىكّّ خى

ٍؽدي٫ي  ٬ى ًؼ ث٫ًً  ،اعى
ى
ى٥ٍ أ ي  ،ثي٥َّ ل ل

ى
ٍقأ

ى
جىةدً  ٟى كىأ ًٔ ةل٥ًً  ْى ٪ًٍؽم ؾى يًف ٦ى جٍؽو  ،ًٔ ة خى ٧ى حُّ

ى
ٚىأ

ًجيؽً  ٔى ٦ى  ؾى ٨ٍ٦ً 
ى
ٍك أ

ى
ةاً أ ة إًيَّةقي يًف  ٟى حو ٨ٍ٦ً إ٦ًى ٤ى٧ٍذي٭ى ّى حه  ٧٤ًى ٍْ ي ًٝجىًٌل ٦ى اك٩ىٍخ هلى

قً  ً دلى كى ٫ً٤ً٬ٍ كى
ى
ٍك يًف أ

ى
ةهًلً أ ٍك يًف ٦ى

ى
٫ً أ ًً ٍؿ ًٔ ٍك يًف 

ى
ًك٫ً أ ٍٛ ة ،جى ٍك ًديجىحه اٍدذىبٍذي٫ي ثً٭ى

ى
 ،أ

ٮنل ٍك ٬ى
ى
ي٢ٍو أ ٤ىي٫ًٍ ث٧ًى ٔى ٢ه  ىةمي ٍك حتى

ى
  ،أ

ى
يَّحو أ ً ٍك ةمى

ى
حو أ ٛى جى

ى
ٍك أ

ى
ًجيَّحو أ ىى ٔى ٍك 

ى
 ،ٍك ًريىةءو أ

اًجن  ة٬ًؽن اغى ٍك مى
ى
يًّ  ،اة اكفى أ يّّذن كىظى ٍك ٦ى

ى
ةؽى كيٍقًع  ،ةة اكفى أ ًى ىٍت يىًؽم كى ٞىصي ذى

ي  ل
ى
ٍقأ

ى
، ٚىأ ٢ًُّ٤ ٦ً٪٫ٍي ٫ًٍ كىاتلَّعى ة إحًلى ٨ٍ رىد٬ّّى ٤٧ًٍ  ٟى خى ٨ٍ حى ًْل  ٟي يىة ٦ى ةًت كى احٍلىةصى

ًنحًَّذ٫ً  ٍكذىًضيجىحه ل٧ًى حه  ،مي ٔى ٍسً مي ؽو  كى ى٧َّ آًؿ حمي ؽو كى ى٧َّ ى حمي ٌلّّ ىلعى ٍف ديىى
ى
د٫ًً أ  ،إىل إًرىادى

ة ]ث٥ًى  ينّّ ث٧ًى يى٫ي خى ًً ٍف ديٍؿ
ى
٪ٍؽً  ،[ ًمبٍخى  كىأ ًٔ تى٭ىتى يًل ٨ٍ٦ً  إ٫َّ٩ًي ال  ،رىةٍمىحن  ؾى كى

                                                        

رقة٣حه ػةٌوحه د٭ذ٥ٌ ثةحلٞٮؽ ا٣يٌت يججيغ ل٧٤ؤ٨٦ أف يؿأي٭ة  لئل٦ةـ الكٌضةد  (1)
، ك٦٪٭ة ظٞٮؽ اإلنكةف. ركل ٬ٰؾا احلؽير ا٣ُٮي٢ كي ٨٦ النيغ  ثة٣جكجح إىل أمٮرو خمذ٤ٛحو

لٟ ظك٨ ث٨ ٌٌٔل ث٨ ظكني ث٨ مجٕح الىؽكؽ يف )اخلىةؿ( ك)٨٦ ال حيرضق ا٣ٛٞي٫(، ككؾٰ 
 احلٌؿايٌن يف )حتٙ ا٣ٕٞٮؿ(. 



 اإلنكةف ثني املٕذٞؽ ادلييٌن كاألنك٪ح  ...................................... 526

ىي  ٞي الى  ٟى تى٪ٍ ةي كى ؿى ًٛ ٍ٘ ُّ ال٧ٍى اةًمًنيى  ؾى  دىرضي ٥ى الؿَّ رٍظى
ى
ٮ٬ًٍجىحي يىة أ  .()«ال٧ٍى

 /(٦ٕةيل األػبلؽ)ي٤ُت ٨٦ اهلل ك ١٬ٰؾا أ
جّّ [ الى دىبٍذى٤ًيينّّ ]ال٤ِّ٭٥ٌ » خى ، كى ى  ثًة١ٍ٣رٍبً جىةدى  ٍٟؽيًن ل ًٔ ًكٍؽ  ٍٛ الى تي يًت كى

ٍصًؿ ل٤ً٪َّ 
ى
ٍضًت، كىأ ٕي ى يًؽم اخٍلىريى ثًة٣ٍ ٨ّّ  ،ةًس ىلعى ٫ي ثًةل٧ٍى ٍٞ الى تى٧ٍعى ٍت يًل كى ، كى٬ى

ؼٍ  ٛى ًى٧ٍيًن ٨٦ًى ا٣ٍ ٍٔ ا ًؽ، كى ٍػبلى
ى
ةيًل اأٍل ٕى ٥َّ ... ال٤ِّ ()ؿً ٦ى ٢ّّ  ٭ي ى٧َّ  وى ى حمي آهًلً، ىلعى ؽو كى

ؽّّ  ٗىنَّ دٍ كىقى  ٨ٍ رًضى ٦ى اعى
ي
ٍف أ

ى
 يًن ثًةجلُّ يًن أًل

ى
يًن ثًة٣رًٍبّّ ٍىًط، كىأ ؿى ضى ٨ٍ ٬ى ـًم ٦ى ، ٍص

يًن ثًةبٍلىٍؾًؿ،  ٦ى ؿى ٨ٍ ظى ًثيتى ٦ى
ي
يًن ثًةلىّّ كىأ ٕى ُى ٨ٍ رى كةيًف ٦ى

ي
ٙى ٦ى كىأ ة٣ً ػى

ي
أ ٨ً ٤ىًح، كى

ٍم١ؿى اٍك٨ً الّّ اٍدذىةثىيًن إىل ظي 
ى
ٍف أ

ى
٨ً الكَّ ٠ًؿ، كىأ ٔى ٍٗيًض  ي

، كىأ ٪ىحى  .()«حبىحً حٍلىكى
٥َّ ال٤ِّ » ٢ّّ  ٭ي ى٧َّ  وى ى حمي ٤َّ ىلعى آهًلً، كىظى ٤ٍيًح الىَّ ؽو كى ٣ًٍبٍكيًن يًن حًبً

ى
، كىأ ًزي٪ىحى ةحًلنًيى

ذَّ  ةًء اجلَّ ال٧ٍي ٛى ٍَ إً ، كى ًِ ي ٘ى ٥ً ا٣ ٍْ ك ٍؽًؿ، كى ٕى ًٍ ا٣ٍ ىٍك ، يًف ب ةً، كى ًٞنيى ٥ّّ ةاًؿى ٝىًح،  ًى ٍؿ ٛي ٢ً٬ٍ ا٣ٍ
ى
أ

ٕىًؿيسًح،  ٣نًًي ا٣ٍ ٕىةاًجىًح، كى رٍتً ا٣ٍ ٚىًح، كىقى ةًر ٕى ةًء ا٣ٍ إًٍٚنى ًح ذىاًت ابٍلىنًي، كى كىإًٍوبلى
ٍك٨ً الكّّ كىػى  ةً، ًٍٛي اجٍلى٪ىةًح، كىظي ١ٮًف الؿّّ ريى ًح، كىالكَّ  يًط،كىقي ٞى ة٣ى يًت ال٧ٍيؼى ًَ ًٜ كى جٍ

إًيسىةًر اتلَّ إىل ا٣ٍ  ي٤ىًح، كى ًٌ ٌُّ ٛى دىؿٍ ٛى ٌى اتلَّ  ؾً ٢ً، كى ّّٜ ٍٕيرًي، كىاإٍلًٍٚ ٍكذىًع ٗىرًي ال٧ٍي ى   ،ةًؿ ىلعى
 ّّٜ ٍٮًؿ ثًةحٍلى ٞى َـّ  كىا٣ٍ ٔى إًٍف  ٍٕ كى ًٚ ى ٨ٍ٦ً ٝىٍٮًل كى إًٍف ٠رثي ًؿ اخٍلىرًي كى ٍٞبلى ًٌل، ، كىاٍقًذ

                                                        

 .774ص  ، املىجةح ل١٤ٌِٕٛل )ص٪ٌح األ٦ةف الٮاٝيح(،ال١ٌِٕٛل، إثؿا٬ي٥ ث٨ ٌٔلٌ  (1)
 .92، ص 21الىعيٛح الكٌضةديٌح، ادلاعء  (2)
 .93املىؽر الكةثٜ، ص  (3)
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 ّّ ٝى٢َّ  كىاٍقذ١ًسىةًر الرشَّ إًٍف  ً  كى ك٢ٍ٧ً ذٰل
ى
ًٌٍٕل، كىأ ًٚ ٝىٍٮًل كى َُّ يًل ثًؽى  ٟى ٨ٍ٦ً  ـً ا٣ ًح، كىا ٔى ة

 ٢ً٬ٍ
ى
ًح، كىرىًٍٚي أ ٔى ة ـً اجٍلى٧ى ك ـي ي ل ٢ً٧ًٍٕ الؿَّ  كى ٍكذى ًع، كىمي  ابٍلًؽى

ٍ
ىًع  مأ  .()«ال٧ٍيٍؼرتى

 حو إٌف الرشيٕح كا٣ٕٞيؽة ٧٬ة صة٩جةف ٦رتاثُةف ٨٦ ٬يكيٌ ٚكأػرينا 
كْل اإلقبلـ. ٚةلرشيٕح ْل ذاؾ اجلة٩ت  ٦ذ٪ةقٞحو  ٦ذ٧ةق١حو  كاظؽةو 

ا٣ٕٞيؽة  ٧٠ة أفٌ  ،لئلنكةف كالك٤ٮكٌ  ٕؽ ا٧ٕ٣ٌلٌ اٌلم يٕذين ثبيةف ابل
 ٌٛ ـه  ،إيٌةح الؿؤيح ال١ٮ٩يٌح الىعيعح هلث٢ دذ١ ٍه  ك٬٪ةؾ انكضة  كدؿاث

ـي  ثح٪٭٧ة. ٚةإلقبلـ ثٕٞيؽد٫ كب٪ْؿد٫ ال١ٮ٩ٌيح ا٣يٌت د٪ْؿ إىل اإلنكةف  دة
ٜو  كاغيذ٫  كالؿكيحٌ  كصٮد اإلنكةف اجلكِلٌ  يأػؾ ٌك  حو كم٧ٮحلٌ  ث٧ٕ

٧١ٚة يؿيؽ هل احلك٪ح يف  ،ٔذجةرح ثٕني االح كاألػؿكيٌ يٮيٌ كقٕةدد٫ ادل٩
ٮاعت  ٚذأػؾ ٌك  .()ادل٩ية ٠ٰؾلٟ يؿيؽ هل احلك٪ح يف اآلػؿة املًٮ

دججٕر ٨ٔ رؤيح  حن كاملى٤ُعةت املؿدجُح ثةإلنكةف ٦ٕةين ػةٌو 
 ٚي٪ْؿ اإلقبلـ ىلع قبي٢ املسةؿ إىل الكٕةدة ثىٮرةو  ،اإلقبلـ ال١ٮ٩ٌيح

أك ي٪ْؿ إىل احلٌؿٌيح حبير تن٢٧  ،حح األػؿكيٌ ٩يٮيٌ تن٢٧ الكٕةدة ادل

                                                        

 .96لىعيٛح الكٌضةديٌح، ص ( ا1)
(2)  ٌَ ََ اجلَاِس  ٍِ َْ َخاَلٍق فَ ٌِ ا ََلُ ِِف اْْلِخَرةِ  ٌَ ْنَيا َو َِا ِِف ادل  ِ َِا آح َِا  َ َيُلُٔل َرَب ٌََ َيُلُٔل َرَب  ً ُٓ ِْ ٌِ َو

ا َغَذاَب اجلَارِ 
َِ ًَِث َوكِ ًَِث َوِِف اْْلِخَرةِ َحَس ْنَيا َحَس َِا ِِف ادل  ِ ٔا  آح ا َنَسُت ٍَ ًْ َُِصيٌب م  ُٓ َ وخٰلَِم ل

ُ
 وَاهللُ أ

َِساِب  ََسِيعُ 
ْ
 [.212 - 211]قٮرة ابلٞؿة/  اْل
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ٌن احلٌؿٌيح املٕ٪ٮيٌ  زٮرة األ٩بيةء  فٌ إ» / ة. يٞٮؿ الن٭يؽ الىؽرح أي
يًّ أػؿل يف اتلةريغ د٧زٌين  حو اصذ٧ةٔيٌ  زٮرةو  ت ٨ٔ أٌم د٧زٌي  ٭ة أل٩ٌ  ؛ةا ٩ٔٮ
 رت ال١ٮف ٨٦ اخلةرج يف كٝخو كظؿٌ  ،رت اإلنكةف ٨٦ ادلاػ٢ظؿٌ 

كىلع اتلعؿيؿ  ،ؿ اق٥ اجل٭ةد األكربىلع اتلعؿيؿ األكٌ كأ٤َٞخ  ،كاظؽو 
ٌٞ  ألفٌ  ؛ق٥ اجل٭ةد األو٘ؿااثلةين  ٜ ٬ؽ٫ٚ ا٣ْٕي٥ ٬ٰؾا اجل٭ةد ٨٣ يذع

  .()« يف إَةر اجل٭ةد األكربإاٌل 
ة ٨٦ ٬ٰؾق الؿؤيح ال١ٮ٩يٌح النةم٤ح كاملتٌكٞح ٦ٓ ٩ْؿد٫ ا٣ٕٞؽيٌح، ٩ُبلٝن ا

 ٌٛ ٨٧ٌ يكترشيٓ األظاكـ ا٣يٌت ٤خ رشيٕح اإلقبلـ ثذٞ٪ني ا٣ٞٮا٩ني دس
٨٦ قٕةدة اإلنكةف  ،٬ة ث٤ٮغ اإلنكةف إىل أ٬ؽاؼ اإلقبلـ الكة٦يحؤإصؿا

يةت جةت ا٣ٕص كحتؽٌ ٥٤ٔ ا٫ٞٛ٣ املٮا٠ت ملذ٤ٌُ  ح. إفٌ ح كاألػؿكيٌ ادل٩يٮيٌ 
ح اقت٪جةط امل٪٭ش ٢ ٔتء مكؤكحلٌ حت٧ٌ  ظيٮمٍّ  صذ٭ةدمٍّ ا املؿظ٤ح كب٧٪٭شو 

 .()ح كٜٚ ا٣ٕٞبل٩يٌح اإلقبل٦يٌحرشٔيٌ لئلنكةف ٨٦ املىةدر ال ا٧ٕ٣ٌلٌ 

                                                        

 .27الىؽر، حم٧ؽثةٝؿ، اإلقبلـ يٞٮد احليةة، ص  (1)
٬ة، كاملكةا٢ كالنج٭ةت املُؿكظح ريأرش٩ة إىل ثٮادر ا٣ٕٞبل٩يٌح اإلقبل٦ٌيح كَؿيٞح د١ٛ (2)

 ظٮهلة يف ٠ذةب )ا٣ٞؿآف كا٢ٕٞ٣ احلؽاٌث(.



 
 

 

 يه ووقذهاشبهاث األوسىّي





 
 

٣ٞؽ مٌؿ ث٪ة يف ا٣ٛىٮؿ الكةثٞح احلؽير ٨ٔ ماك٩ح اإلنكةف يف 
ا٣جكٜ ا٣ٕٞؽٌم اإلقبلٌَل ك٦ؽل ٔ٪ةيح الرشيٕح حبٞٮ٫ٝ. ك٦ٓ ٰذلٟ، 

ني ظٮؿ أزةر٬ة ثٕي األنكجيٌ ٨٦ الن١ٮؾ كالنج٭ةت  دٮصؽ دم٤حه 
إنكة٩ٌيح الرشيٕح ٦ٓ  إح ادلي٨ ك٦ؽل ظةصح اإلنكةف إحل٫، ك٦جؽيٌ أ٧٬ٌ 

مؿ اٌلم ح ثأٔجةا٭ة ىلع اعدٜ اإلنكةف. األٚؿض اتلاكحلٙ الرشٔيٌ 
ثٕي أظاكـ الرشيٕح دت٪ةىف ٦ٓ ظٞٮؽ  ني يٕذٞؽكف ثأفٌ نكجيٌ ص٢ٕ األ

 -يف ٩ْؿ ٬ٰؤالء  -أظاكـ احلؽكد  ؽٌ اإلنكةف. ىلع قبي٢ املسةؿ، دٕ
ل١ؿا٦ح اإلنكةف، كظس٥ االردؽاد ي٪ةيف ظٌؿٌيح الؿأم  ٦٪ةٚيحن 

ة ي٪يف م٧ٌ  ،ثني أظاكـ الؿص٢ كاملؿأة ة٬٪ةؾ اػذبلٚن  كا٣ٕٞيؽة، ٧٠ة أفٌ 
ؼ ىلع ٬ٰؾق تلٕؿٌ  اىلإ٦جؽأ ا٣ٕؽا٣ح كإنكة٩ٌيح املؿأة. يكىع ٬ٰؾا ا٣ٛى٢ 

ت، ٦ؾٔ٪ني ثأٌف ل١ذيٌ كٓ هل دلةؿ ٬ٰؾا االنج٭ةت كاإلصةثح ٔ٪٭ة ث٧ة يتٌ 
، ٨٧ً إىل أف يجعر ىلع ظؽةو  ٌك كاظؽو ٨٦ ٬ٰؾق ا٣تكةؤالت حبةصحو 

ٌٚ  دذُؿٌ أكرث دٛىيبلن  دراقةتو   .حن ؽ إىل أثٕةدق اك
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٭٥ ٤ٝٞٮف ىلع إ٩ٌ ري٨ املٞذؽي٨ ث٭٥ ٮف كبٕي املذ٪ٮٌ يٞٮؿ األنكجيٌ 
ـو  ٫٤، ك٣حف دلي٭٥ ، ك٤ٝٮب٭٥ حترتؽ ٨٦ أصاإلنكةف ك٦ة يٕة٩ي٫ ٨٦ آال

 ادلي٨، ا٤ٛ٣كٛةت أك ظٌت  ٭٥آػؿ ٗري اإلنكةف، ٚبل د٭٧ٌ  أٌم ٬ةصفو 
ح ٧ة ٧ٌ٬٭٥ الٮظيؽ ٬ٮ ٬ٰؾا اإلنكةف ذك ال٤ع٥ كا٥ْٕ٣ كادلـ، ككيٛيٌ كإ٩ٌ 

٫. ٚإذا اكف ٬٪ةؾ ٨٦ يؾ٬ت إىل ا٣ٞٮؿ  مل٧٤ح صؿاظ٫ كك١ٛٛح دمٔٮ
١ٛ٣ؿٌيح ٦س٫٤ ٦س٢ قةاؿ املؾا٬ت ا -ثأ٫ٌ٩ يججيغ الؿصٮع إىل ادلي٨ 

ي٧س٨ االقذٛةدة ٦٪٫ تلؼٛيٙ  ل٤جعر ٨ٔ يشءو  -ح األػؿل ا٣برشيٌ 
٭٥ يس٤ٞٮف اك٢٬ اإلنكةف ٚإٌف آػؿ يجذٞؽ ا٣ٛٞ٭ةء أل٩ٌ  ،آالـ ا٣برش

 ح. ح كالرشٔيٌ ظاكـ اتلكيٛيٌ اجلعيٙ ثأٔجةء األ

 مةرة إىل اجلٞةط اتلةحلح/  يف ٦ٞةـ اجلٮاب ي٧س٨ اإل
/ يججيغ اتلؾ٠ري أكٌ  ٥ْٕ" ا٣ع٥ كال٤ كاإلنكةف ذٞةا٢ "ا٣ةتلٕجري ثالن

 ،ركف ٠سريناد٬ة املذ٪ٮٌ يت يؿدٌ آال٫٦ ا٣ٌ برضكرة دؿكزي اال٬ذ٧ةـ ث٫ ك٦ٓ 
ملة ذ٠ؿق ا٣ٛي٤كٮؼ  ٧ة ْل اصرتاره ثؽاع٥٬ كاثذاكر٥٬، كإ٩ٌ إ٣حف ٨٦ 

، (Miguel de Unamuno)اإلقجةين أك٩ةمٮ٩ٮ  كالنةٔؿ كالؿكائٌ 
 كال خيىف ٦ة ٚي٭ة ٨٦ وج٘حو ح، اكف ي٪ةدم ث٭ة يف آزةرق الؿكاايٌ  ظير
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، ٨٦ ػبلؿ ا٣ٕ٪ةيح ثآ٦ةؿ اإلنكةف ذم ال٤ع٥ كا٥ْٕ٣ ثؽالن حو كصٮديٌ 
 .()اٌلم يى٫ٛ ا٣ٛبلقٛح ٩زتاعٌ ٨ٔ اإلنكةف اال

ٌٟ يف أٌف اال٬ذ٧ةـ ثةإلنكةف كالكع تل٤جيح ظٮاجئ٫  /زة٩ينة ال م
 الالكـ يف . ٣ٰس٨ٌ الالكـ ٌك كممؽكحه  ظك٨ه  كختٛيٙ آال٫٦، ٬ٮ ٢٧ٔه 
ح دكف ٦ٕؿٚح ظٞيٞح اإلنكةف كظةصةد٫ إماكف ا٣ٞيةـ ثٰ٭ؾق امل٭٧ٌ 

ك٦ة ٬ٮ  ،٭ة٪ح اإلصةثح الىعيعح ٔح، ككيٛيٌ ح كآال٫٦ الٮإٝيٌ احلٞيٞيٌ 
ع ة يؽٌ ادلكاء النةيف لٰ٭ؾق احلٮااش كاآلالـ؟ ٢٬ يٞج٢ ا٣ٕٞبلء َجحجن 

ا٣ُجةثح دكف أف يٕؿؼ صك٥ اإلنكةف ككيٌٛيح ترشيط أٌٔةا٫ ك٦ة 
ح، ككيٙ يسٮف ث٫ ثؽ٫٩ ٨٦ ا٣ٛيذة٦ي٪ةت كاألمبلح املٕؽ٩يٌ يكذٞي٥ 

ة ك٬ٮ ال يٕؿؼ ظٞيٞح األمؿاض ككيٌٛيح ٦ٕةجلذ٭ة؟ ٬٪ة ا٣ُجيت َجحجن 
                                                        

 ح/ ٬ٰؾا ٩ٌه ٦ة يٞٮؿ أ٩ةمٮ٩ٮ ثةل٤٘ح اإلقجة٩يٌ  (1)
Y yo diría más bien… el hombre. El hombre de carne y hueso, el 

que nace, sufre y muere -sobre todo muere-, el que come y bebe y 

juega y duerme y piensa y quiere, el hombre que se ve y a quien 

se oye, el hermano, el verdadero hermano. 

... إنك ، أ٩ة إنكةفه ةف ال٤ع٥ كا٥ْٕ٣. اإلنكةف اٌلم يٮدل، يٕةين، كي٧ٮت، كٚٮؽ ٌك يشءو
ي٧ٮت؛ اإلنكةف اٌلم يأك٢ كيرشب كي٤ٕت كي٪ةـ كي١ٌٛؿ كيؿيؽ. ]ذاؾ[ اإلنكةف اٌلم 

ٓ. ]ذاؾ[ األخ، ]ذاؾ[ األخ احلٞيٌٌف. يك٧ى ؽ كي ينة٬ى  ي
Unamuno, Miguel de; DEL SENTIMIENTO TRÁGICO DE LA 

VIDA, chapter I. 
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٨ٔ ظٞيٞح  حن كإٝيٌ  ـ ادلي٨ ٩ٛك٫ ىلع أ٫ٌ٩ يُٰٕ وٮرةن ثةلات يٞؽٌ 
ًّٞ اإلنكةف. إٌف ٨٦ ي٭٧ٌ  جعر ٨ٔ ا٣ُؿؽ ا٣يٌت أف ية ٤ٔي٫ ٫ اإلنكةف ظ

  .ـ ٦٪ة٬ش ل٧١ةهل كقٕةدد٫ٞؽٌ يك ،ث٫ د٭ذ٥ٌ 
ٜي الىةدؽ ىلع اإلنكةف /زةثلنة ٤ً ٞى ٬ٰؾا كمىريق  جيت أف جيذ٪ت ا٣

كال  ،ي٭٫٧ٌ اإلنكةف أٌف ٦ةع ٨٦ اتلٕجريات ٗري ادلٝيٞح ثأف يؽٌ  اجلٮعى 
ثةإلنكةف كآال٫٦ ثح٪٧ة ال يٕذين  إذ ٠يٙ يكذُيٓ أف ي٭ذ٥ٌ  ؛ي٭٫٧ٌ ادلي٨

٧ةف قٕةدد٫ كك٧ةهل، كال ع راعيح اإلنكةف ًكثة٣ُؿؽ ا٣يٌت دؽٌ 
ح ٬ٰؾق ا٣ُؿؽ، كال خيٌٓ ٩ٛك٫ ل٤ىعيط يسرتث ث٧ٕةجلح ٦ؽل وعٌ 

أف يسٮف ٦س٫٤ ٦س٢ ابلةظر ٨ٔ ا٣ُجيت احلةذؽ اٌلم  ثؽٌ  ٦٪٭ة. ال
ا٧َأٌف هل ٨٦ ػبلؿ اتلعٞيٜ كا٣ٛعه. ككيٙ ال ي٭ذ٥ٌ حبِٛ ادلي٨ 

ؽ كٝؽ ا٩سنٙ هل ثأٌف ادلي٨ ٬ٮ ا٣ُؿيٜ الٮظي ٫ٔ٪ كالٌب  ذ٫كراعي
 كامل٪٭ش الاكم٢ اٌلم ي٨٧ٌ الكٕةدة هل ك٣٘ريق ٨٦ ثين صدلد٫؟!

ٔؽـ اال٠رتاث ثةدلي٨  ف يف ٦ٞةـ ردٌ ٮف األنكجيٌ كٝؽ يٞٮؿ املذ٪ٌٮر
ة٧٠ة رصٌ  -٧ة ة، كإ٩ٌ ٪ة ل٥ ٩رتؾ ادلي٨ صة٩جن ٩ٌ إيف ػؽ٦ح اإلنكةف  ٞن  ظ٪ة قةث

٩ؿاصٓ ادلي٨ كنكذٛيؽ ٨٦ دٕةحل٫٧ ٦س٧٤ة ٩ؿاصٓ قةاؿ املؽارس  -
ا يف تك١ني آالـ ؿٌيح، كبٰ٭ؾا ٚإ٩ٌ ا١ٛ٣ ٪ة ٩جذٛٓ ٨٦ ادلي٨ ٚي٧ة ٩ؿاق ٦ٛيؽن

ح ٢ٞٔ اإلنكةف. ك٣ٰس٨ٌ ٝٮهل٥ ٬ٰؾا يسنٙ ٨ٔ ٤ٛٗذ٭٥ ٨ٔ حمؽكديٌ 
 ٌٝ ؽـ د ذ٭٥ يف إدراؾ ٤ٚكٛح ترشيٓ األديةف كإرقةؿ الؿق٢ اإلنكةف، ٔك



 581  ............................................  ك٩ٞؽ٬ةني مج٭ةت األنكجيٌ / الكةدسا٣ٛى٢ 

 ؛كدزني٢ ال١ذت. ٣ٞؽ أرق٢ اهلل األ٩بيةء ثةلرشاآ ٦ٓ ابلحٌ٪ةت كاحلضش
٦ة حيذةص٫ بل٤ٮغ الكٕةدة كال٧١ةؿ  ٌك ي٭ؽم اإلنكةف إىل  ليك

أف يٕؿؼ ظ٧١ذ٫  كٚي٫ ٦ة يكذُيٓ ا٢ٕٞ٣ ا٣برشٌم  ،نياحلٞيٞيٌ 
ح. ؽيٌ ح، ك٦ة ال يكذُيٓ ٦ٕؿٚذ٫ اكألظاكـ اتلٕجٌ اكألظاكـ اإلرمةديٌ 

ة يؿمؽ ا٢ٕٞ٣ كيٞي٫ ٨٦ الٮٝٮع يف الٌبلؿ كاالحنؿاؼ يف ٚةدلي٨ إ٦ٌ 
 ٌٞ ة أف يس٢٧ ٫٤ٞٔ كيٮو٫٤ ح، كإ٦ٌ اإلرمةديٌ  ٫٤ ٨٦ ػبلؿ األظاكـدٕ

ح. ٤ٚحف ؽيٌ كٰذلٟ ٨٦ َؿيٜ األظاكـ اتلٕجٌ  ،حل٫إإىل ٦ة ال قبي٢ هل 
ا ذح، كال حمؽكدن ح املتنتٌ ؿ املؽارس ا١ٛ٣ؿٌيح ا٣برشيٌ اادلي٨ يف ٔؿض قة
 ي٧ُئٌ  ٬ٮ َجيته  ادلي٨ اكجلبٌ  ح ٚعكت. إفٌ ثةألظاكـ اإلرمةديٌ 

ٕؽ اتلعٞيٜ كا٣ٛعه، كيٕذ٧ؽ ٦ة اإلنكةف إىل ػربد٫ كظؾاٝذ٫ ث
 لٮ اكف ال يٕؿؼ حمذٮيةت ادلكاء ككيٌٛيح يى٫ٛ ٨٦ األدكيح، ظٌت 

 .(metabolism) د٧سي٫٤ ا٣٘ؾائٌ 

ة ٕن ٮف نكجيٌ ألٌف مٮاقةة اإلنكةف ٨٦ ػبلؿ ٦ة يٞٮـ ث٫ ٬ٰؤالء اأ /راث
كاملذ٪ٌٮركف أمج٫ ث٧ٮاقةة ٰذلٟ الىؽيٜ اٌلم يؿيؽ أف ي٪ٕٟٛ ٚيرٌضؾ، 

٨ ػبلؿ د٭٧حل دكر ادلي٨ كدٌٕيٙ ماك٩ذ٫، كظصق يف ٭٥ ٦ٚإ٩ٌ 
رة لآلالـ كبٕي ا٣رتا٩ي٥ ٔؽاد ثٕي املاكدت ا٤ٛ٣كٌٛيح املؼؽٌ 

كأمىف  ،دلاا٭٥ كف اجلةس ٨ٔ أ٩ٛٓ دكاءو ح، يىؽٌ كاجل٧٘ةت املٮقيٞيٌ 
٭٥. ٧ٚس٤٭٥ ٧٠س٢ اٌلم يجيك كصٓ املؿيي كحيةكؿ أف  مٛةءو  ملًؿ
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ثةألل٥، ك٣ٰس٨ ٦ٓ ٬ٰؾا ي٧٪٫ٕ ٨٦  ٌف ث٢ خيٌؽرق ليك ال حي ،يجكي٫ آال٫٦
٫ كال١نٙ ٨ٔ  مؿاصٕح ا٣ُجيت احلةذؽ اٌلم ي١٧٪٫ ٨٦ ٔبلج مًؿ

 ٚعكت.  ك٣حف ٦ٕةجلح الٮصٓ اٌلم ٬ٮ ٤ٕ٦ٮؿه  ،ذ٤ٔ٫ٌ 
ة ٥ ٨٦ أ٩ٌ  ،حاألظاكـ ا٣ٛٞ٭يٌ أ٦ٌة  /ػةمكن ٙه ٚجةلٗؿ  ،٨٦ ص٭حو  ٭ة دس٤ي

ٜي  أ٩ٌ إاٌل  ٌٜ  ؛أػؿل ٨٦ ص٭حو  ٭ة ظ ة ذاكم٢ كصٮديًّ اإلنكةف أف ي ألٌف ٨٦ ظ
 م ٌٔبلد٫ إاٌل ٧١ٚة أٌف اإلنكةف ال يكذُيٓ أف يٞٮٌ  ،ةك٦ٕ٪ٮيًّ 

ة ثةلؿيةًح كرٚٓ األزٞةؿ، ٠ٰؾلٟ ال ي٧س٨ لئلنكةف أف يذٕةىل ٦ٕ٪ٮيًّ 
ٌٜ  ٦ٓ حت٧ٌ ة إاٌل كركظيًّ  اإلنكةف أف  ٢ لكٛح اتلكيٙ. ٧١ٚة أٌف ٨٦ ظ

ٌٚ ٌٞ ٨٦ ظ ، كبةتلةيلحو ثؽ٩يٌ  ةو كٝٮٌ  حو صك٧ة٩يٌ  ٓ بكبل٦حو يذ٧ذٌ  ؿ ٔ٪ؽق ٫ أف دذٮ
ٌٞ اإلماك٩ةت الؿيةًيٌ   ةو كٝٮٌ  حو ركظة٩يٌ  ٓ بكبل٦حو ٫ أف يذ٧ذٌ ح، ٠ٰؾلٟ ٨٦ ظ

ٌٞ  كبةتلةيل ،حو ٦ٕ٪ٮيٌ  ٌٚ ٨٦ ظ م إىل ؿ ٔ٪ؽق األدكات ا٣يٌت دؤدٌ ٫ أف دذٮ
ة ثةالقذٛةدة ٦٪٭ة، كاتلاكحلٙ ٨٦ دم٤ح ة ك٦ٕ٪ٮيًّ دٞٮيح اإلنكةف ركظيًّ 

٢ ٨٦ ا٣ٕ٪ةء كالكٛح يف حت٧ٌ  عو ٬ٰؾق األدكات. ٥ٕ٩، ال ٩٪١ؿ كصٮد ٩ٮ
ة، ٣ٰس٨ ٤ٔي٪ة أف ال ٩جس ٬ٰؾ دس٤كٰللٟ قٌِل  ؛احلس٥ الرشعٌ  ٛن  قي

 احل٧١ح املٕؿكٚح ا٣يٌت يٕرتؼ ث٭ة اجل٧يٓ كا٣يٌت دٞٮؿ/ 

 !قيؽرك٫ إذا مةب ا٣٘ؿاب   ٨٦ ٤َت ا٣ٕبل ٨٦ ٗري ٠ؽٍّ 
ح أػؿل، يٕرتؼ ا٣ٛٞ٭ةء أ٩ٛك٭٥ كبةألد٣ٌ  . ك٨٦ ص٭حو ٬ٰؾا ٨٦ ص٭حو 

ح ثرضكرة د٪ةقت اتلكيٙ ٦ٓ ٝؽرات ا٣برش ح كالرشٔيٌ ا٤ٕٞ٣يٌ 
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٦س٢ "ٝجط اتلكيٙ ث٧ة ال  دةه ةد٭٥، ٕٚ٪ؽ٥٬ ٝٮأؽ ٦ذٕؽٌ كإماك٩يٌ 
يكت٪ؽكف  إذ ،()ك"ٝةٔؽة ٩يف احلؿج" ()ك"ٝةٔؽة ال رضر" ()يُةؽ"

ٙو  حل٭ة يف ٩يف ٌك إ  ك ٦ة ال يُي٫ٞ اإلنكةف.أ ك ظؿجٍّ أ رضرمٍّ  دس٤ي
٭ح إىل اإلنكةف ْل ٨٦ اتلاكحلٙ املذٮصٌ  اإٌف ٠سرين ٟٚ، ىلع ٰذل ٔبلكةن 

 ٍّٜ  ٨٦ أص٢ دأ٦ني ظٞٮؽ قةاؿ اجلةس، ١ٚيٙ ي٧س٨ إزجةت ظ
ٌٜ  إلنكةفو   كدأديذ٫؟  ٨٦ دكف دس٤يٙ ا٣٘ري تلأ٦ني ذاؾ احل

ٌط األمؿ ثة٣جكجح لكؤاؿ/ ٢٬ ادلي٨ لئلنكةف أـ كأػرينا، يذٌ 
ٌف أ/ ثةإلجيةب ٨٦ كص٫و ل٤كؤا٣ني ٬ٮ  اإلنكةف لدلي٨؟ ٚةجلٮاب اللٌكٌ 

 ادلي٨ لئلنكةف أل٫ٌ٩ ٩ـؿ ٨٦ أص٢ قٕةدة اإلنكةف. كلٮ ل٥ يس٨ إنكةفه 
. ٚإذا ٔؿٚ٪ة ادلي٨ ١٬ٰؾا، كإذا ٩ْؿ٩ة إحل٫ ثةٔذجةرق ل٥ يس٨ دي٨ه 

نكذُيٓ  ،٫ الكبي٢ الٮظيؽ لكٕةدة اإلنكةفكأ٩ٌ  ،ي٨٧ٌ قٕةدة اإلنكةف
 ٨٦ أص٫٤، كيٌيٌح  ٌف ىلع اإلنكةف أف خيؽـ ادلي٨ كحي٫ْٛإ /أف ٩ٞٮؿ

 كبٰ٭ؾا خيؽـ اإلنكةف كاإلنكة٩ٌيح. 

                                                        

 .143، ص 1 ػؿازم، حمك٨، ٧ٔؽة األوٮؿ، ج  (1)
 .347، ص 1 الىؽر، حم٧ؽثةٝؿ، حبٮثه يف ٥٤ٔ األوٮؿ، ج  (2)
 .272املن١يين، ٌٔل، اوُبلظةت األوٮؿ ك٥ْٕ٦ أحبةز٭ة، ص  (3)
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ح ؿي٨ ث٭٥ ثٕي األظاكـ ا٣ٌٞةايٌ ني أك املذأزٌ يجذٞؽ ثٕي األنكجيٌ 
، اإلقبل٦ٌيح، ٦س٢ ُٝٓ يؽ الكةرؽ أك ا٣ٞىةص أك ظس٥ املؿدؽٌ 

ٌٜ كيىٛ٭ة ثأ٩ٌ٭ة ٗري إنكة٩ٌيحو  احليةة  . ٨٧ٚ احلٞٮؽ املك٧ٌ٤ح لئلنكةف ظ
ةظٌت  ،كالكبل٦ح ٌٜ  ، لٮ اكف دلؿ٦ن ٦ٓ كصٮد ٬ٰؾق لـكاؿ ثة ده ٦٭ؽٌ  ٰٚ٭ؾا احل

 األظاكـ كاحلؽكد. 

مةرة إىل اجلٞةط ٬ٰؾق النج٭ح ي٧س٨ اإل ٨ثح ٔصة٦ٞةـ اإل يف
 اتلةحلح/

 ٨٦ الٮاًط أٌف ٨٦ يٮرد ٦س٢ ٬ٰؾق اإلماكالت ٣حف هل ٥٤ٔه  /الن أكٌ 
مل٪ْٮ٦ح ا١ٛ٣ؿٌيح اإلقبل٦ٌيح، ٚ٭ٮ ح كاثة٣جكجح إىل األظاكـ ا٣ٛٞ٭يٌ  اكؼو 

ح ٤ٕٛ٣يٌ  دةه ٦ذٕؽٌ  كٝيٮده  كاغثخ ٔ٪٫ أميةء، ٚ٭٪ةؾ رشكطه  ،ق٧ٓ محبنة ٝؽ
٨٦ إًةٚذ٭ة إىل امل٪ْٮ٦ح ا١ٛ٣ؿٌيح  ، كال ثؽٌ دُجيٞ٭ةك ٬ٰؾق األظاكـ

ٓ يف ماك٩٭ة  ، يتج٤ٮر ٦ٕىن األظاكـظٌت  ؛حكاثلٞةٌٚيح كا٣ٞي٧يٌ  كدذ٧ًٮ
 املكتنّك يف األظاكـ ٦ٓ ٌك  ٢مٌ دألٮ امل٪ْٮ٦ح، ك ٟالىعيط ٨٧ً د٤

ٌٝ ٝيٮد٬ة ك  ة. ٤ٌّٚك يف رشكَ٭ة كبحبذ٭ة اثلٞةٌٚيح لـا٣خ النج٭ح د٤ٞةايًّ ٜ د
ٙو  إنكةفو  ٌٟ يف مىؽاٝيٌ  ٦٪ى الت ؤح ٬ٰؾق ا٣تكة٦ٓ ٩ٛك٫ أف ين

ظٮؿ كٝٮع  -ح ح أك ٗري الؿق٧يٌ ظي٪٧ة يٞحف اإلظىةاٌيةت الؿق٧يٌ 
ردؽاد يف دلذ٧ٕةد٪ة اإلحلةد كاال صؿاا٥ ٦س٢ السٝح كالـ٩ة كّٮا٬ؿ ٦س٢
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ؽاـ كا٣يٌت  - إىل ا٣ٕٞٮبةت الىةدرة ٦س٢ ُٝٓ احلؽ أك الؿص٥ أك اإٔل
اعء بلدٌ لذف إ٦ٕىن ٚبل ، وؽار٬ة يف املعةز٥ اإلقبل٦ٌيحإي٪ؽر 

٦ة حييٍ ثٰ٭ؾا  ٌك د كٝٮع اجلؿـ دكف مبلظْح ثذُجيٜ ا٣ٕٞٮبةت ث٧ضؿٌ 
يف حتؽيؽ  ٦جةرشةه  حه ٤يٌ ( هلة ٦ؽػكرشكطو  )ٝيٮدو  اجلؿـ ٨٦ مبلبكةتو 

 ٩ٮع ا٣ٕٞٮبح هل.
ٌٜ  /زة٩ينة ٌٜ  ال د٪عص ظٞٮؽ اإلنكةف يف ظ  ا٫ثٞةء أٌٔة احليةة كظ

حو  قةملحن  ٌٞ ، كإ٩ٌ ٗري ٦ُٞٔٮ ، ث٢ ٨٦ ٧ة ظ ٫ أف ال يىجط قةرٝنة أك ٝةدبلن
 ٌٞ ٫ أف يذعًٌل ثةمل٤اكت األػبلٌٝيح كالكضةية اإلنكة٩ٌيح كا٣ٌٛةا٢ ظ

 حنؿاٚةت. ٢ اجلؿاا٥ كاالاملذٕةحلح، كال يكٍٞ يف كظ

إٌف املؽٜٝ يف األظاكـ كاحلؽكد اإلقبل٦ٌيح ي٤ذٛخ إىل ابلٕؽ 
٭ة رٌشٔخ ل٤عؤكؿ ألظاكـ احلؽكد، ٠أ٩ٌ  كاتلؼٮييفٌ  كامل٪عٌ  اتلعؾيؿٌم 

أك ا٣ٞىةص. ٚحك٧ٓ  ك٣حف تلُجيٜ احلؽٌ  ،ردسةث٫ ل٤ضؿاا٥ادكف 
 أمٮاؿ ٭ة دُةك٣خ ىلعأل٩ٌ  ؛ق أف دُٞٓ يؽقؤالكةرؽ صـا اإلنكةف ثأفٌ 

  .()ٰذلٟكيٕذرب ٨٦  ح، ٚيجذج٫ إىل ٝجط اجلؿي٧رو اجلةس ثبل ٦ربٌ 

                                                        

ذ٠ؿ يف إظؽل الؿكايةت أٌف ٤ٌٔح ُٝٓ يؽ الكةرؽ ٬ٮ أف يٕذرب اجلةس، ٚبل ي٧ُٕٮا يف  (1)
 [167ا٩ْؿ/ ا٣ٛة٢ً ال٤٪١ؿاين، حم٧ٌؽ، صة٦ٓ املكةا٢، ص ]أمٮاؿ اآلػؿي٨. 
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ألٌف ٬٪ةؾ  ؛د السٝحال حيس٥ ثُٞٓ يؽ الكةرؽ ث٧ضؿٌ ٫ أ٩ٌ ٧٠ة 
َن  ٌٞ  ()دةن ة ٦ذٕؽٌ رشك ـ  ٩ى٢ ثٕؽ ٰذلٟ إىل د٪ضٌ ظٌت  ؛٭ةٞ٭ة لكٌ جيت حت

ٚإٌف جي٢ٕ ٨٦ ٬ٰؾا احلس٥ ٩ةدر الٮٝٮع، مؿ اٌلم األ ؛ظس٥ ُٝٓ احلؽ
م٤ٟ ا٣ٕؽا٣ح اٌلم ال ر٫ٕٚ أمج٫ ثةلكيٙ املك٤ٮؿ اٌلم ػري أل٬ٰؾا ا

 يؽم الٌساؽ ملؽدو أث٫  يُٞٓدكف أف  حكال الؿةم حيٕؿؼ النٛٞ
يط املؿاد ٦سةالن . كجلرضب ()٦ؽيؽةو  ٫ ٚإ٩ٌ  ،الـ٩ة ٬ٮ ظؽٌ كرث كأ آػؿ تلًٮ

ؿل  ٌٞ اٌل إال جيي ٌٞ  ثذع ٜ، ٚةلرشط ٜ رشط زجٮد٫ اٌلم يسةد أف ال يذع
ٌٞ  أك ظٌٮر أربٕح ٔؽكؿو  ،()اإلٝؿار أربٓ مٌؿاتو ٬ٮ  ٜ يف ماكف حت

أف  كلكةا٢و  .()٦جةرشةو  كبىٮرةو  دةالـ٩ة، كرؤيح املن٭ؽ ثة٣ٕني املضؿٌ 
ٌٞ  يتكةءؿ/ ٌٚ أٔني اجلةس ظٌت ٦ةـ أٜ ٦س٢ ٬ٰؾق اجلؿي٧ح ٢٬ دذع ؿ  يذٮ

ٌٞ ٤ٔي٭ة م٭ٮده  ي٨ ظرضكا ٞخ ٢٬ دثجخ ٔؽا٣ح الن٭ٮد اٌل ؟ كإف حت
؟ ٨٦ ٬٪ة ة يف اجلٔل ٨ٔ امل٪١ؿ٠ٮا قة٠٪ن ل٥ حيؿٌ ٬ؽكق كاملن٭ؽ كمة

                                                        

 . 382، ص 2 ا٩ْؿ/ املٮقٮم اخل٧يين، ركح اهلل، حتؿيؿ الٮقي٤ح، ج  (1)
 .721صٕٛؿم، حم٧ٌؽدٌف، رقةا٢ ٚٞٓل، ص  (2)
ح ابل٭يٌح يف رشح ال٧٤ٕح ادلمنٞيٌح )املعيٌش ا٣ٕةمٌٌل، زي٨ ادلي٨ ث٨ ٌٔلٌ  (3)  - ، الؿًك

 .44ص ، 9 الك٩رت(، ج 
 . 11املىؽر الكةثٜ، ص  (4)
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ختٮيٙ  ي٤ذٛخ اإلنكةف إىل أٌف احل٧١ح ٨٦ كراء ترشيٓ احلؽكد ْل
، كرث ٨٦ إصؿاء ٩ٛف احلؽٌ أك٦٪ٕ٭٥  ،اجلةس ٨٦ اردسةب اجلؿاا٥

ليك ال ؛ حو ككإٝيٌ  حو ظٞيٞيٌ  ٚذ٨٧ٌ ٬ٰؾق احلؽكد ظٞٮؽ اإلنكةف ثىٮرةو 
 ا٣ٕٞٮبةت ا٣يٌت يرٌشٔ٭ة هل اجل٧يٓ ظٌت  يذ٤ٌٮث ثةجلؿـ كال يذع٢٧ٌ

 أدجةع األنك٪ح. 
 ٮف ٨ٔ ظٞٮؽ اإلنكةف ل٧٤ضؿ٦ني،آػؿ، يذك٥ٌ األنكجيٌ  ك٨٦ صة٩تو 

٥ْ -املضذ٧ٓ كاجلةس األثؿيةء  ٦ذ٪ةقني ثأفٌ   ك٥٬ األكرث كالكٮاد اأٔل
ٌن  أ٩ةسه ٥٬  - ٌٞ  ة،أي ٌٜ ك٨٦ ظ يف أف يذ٧ٌذٕٮا  ٭٥ ث٢ ٥٬ األصؽر كاألظ

 ٌٜ ٌٜ احليةة ك حب ري٬ة ٨٦ احلٞٮؽ كاملةيلٌ  األ٨٦ اجلٛسٌ  ظ ٨٦  ٗك
 ٌٜ ٌن  املضؿ٦ني، كهل٥ احل ـه ة أي  ٌٞٮةو ثدٞٙ  ثأٌف تك٨ٌ هل٥ ٝٮا٩ني كأظاك

٭٥، كدذىؽٌ قجةب امل٭ؽٌ كوبلثح يف كص٫ األ ًؿ  لدة حليةد٭٥ كأ٦٪٭٥ ٔك
ٌٚؿق  ًؽٌ  أك ٥٤ّو  مل٨ ي٪ٮم ا٣ٞيةـ جبؿي٧حو  اجلةس األثؿيةء. ك٬ٰؾا ٦ة دٮ

أمةر ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥ إىل ٬ٰؾق احلٞيٞح يف ٝٮهل  إذ ،بل٦ٌيحالرشيٕح اإلق
ًْ  /دٕةىل وِل  يَا َحَياةٌ  اىِْلَصاِص  ِِف  َوىَُل

ُ
بْلَاِب  أ

َ
 . األ

١ٰٚؾلٟ قيٕؿؼ  ،٢ ثٞذ٫٤كاملذ٧سٌ  ة ثة٣جكجح إىل ظس٥ املؿدؽٌ ٦ٌ أ

                                                        

 .779قٮرة ابلٞؿة/  (1)
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 ردعي  ٫ ظس٥ه ثأ٩ٌ  ملةـ برشك٫َ كٝيٮدق٢ يف ٬ٰؾا احلس٥ ٦ٓ اإلمٌ ملذأا
٦ةـ اهلض٧ةت أٔذٞةد لدلٚةع ٨ٔ ختٮـ ك٨َ اال إٔبلَلي  يجي اقرتادي

بل٦يٌ   ٔ٪٫ اإلي٧ةف كاتلؼٌٌل  ألفٌ ٰذلٟ  ؛تلٞٮي٫ٌح ٗري ا٣ٕٞبل٩ٌيح اإٔل
 ٨ٔ اإلي٧ةف كا٣سٛؿ يٕؿؼ اتلؼٌٌل  كال ،ةف)ا٣سٛؿ( ٧٬ة أمؿاف ٤ٝجيٌ 

 ظٌت ك .()٣زتاـ ثةألظاكـ ادليجٌيح كالرشيٕح ٦ٓ ٔؽـ االردؽاد ظٌت كاال
٩ذٞةد ٗري املٮ٨٬ ثة٣جكجح إىل ا٣ٕٞةاؽ كاألظاكـ ؿاد النج٭ح كاال٦ٓ إي

،ادليجٌيح ٨٦ ص٭  ،()ف٩ئل املك٧٤ٮف ٨ٔ اتلضكٌ أػؿل  ك٨٦ ص٭حو  حو
إاٌل ٦ٓ إذف ردؽاد يثجخ اال ٚبل ؛()٭٥ ٗري مك٧٤ني٭ةـ اجلةس ثأ٩ٌ دٌ اك

٨  م٧ٌ كاٌلم ال يىؽر إاٌل  ،اتلصيط ث٫ أك ٦ٓ اتلٮ٬ني ثةدلي٨ ك٦جة٩ي٫

                                                        

ة٩يٌح اإلقبلـ كإ٩سةرق  (1) ٌٞ ة دلل ٨٦ امرتط يٞني املؿدٌؽ حب ٝؽ دذأٌكؽ ٬ٰؾق احلٞيٞح ػىٮون
ٜ االردؽاد، كاقت٪ؽ ٚي٫ إىل اآليح الرشيٛح/  ٌٞ ٌ َ َبْػِد آ٩ؾاؾ يف حت  ًِْ ْدةَاِر

َ
ٰ أ وا لََعَ ََ اْرحَد  إَِن اَّلِي

َُٓدى ٌَ  ْ ًُ ال ُٓ َ ًْ  ۙا حَبنََيَ ل ُٓ َ ْمََلٰ ل
َ
ًْ وَأ ُٓ َ َل ل َٔ /  الَشْيَطاُن َس [. كاقت٪ذش ٨٦ ٬ٰؾا الرشط 21]قٮرة حم٧ٌؽو

، ك٨٦ ا٣ُجيٌع  ٌٜ ٓه إاٌل ا٣ٕ٪ةد كال٤ضةصح ٦ٓ احل / ٣حف لٰ٭ؾا اجلٮع ٨٦ املؿدٌؽ داٚ ٚٮااؽ ٦٪٭ة/ أٌكالن
٧ةؿ ا٣يٌت دت٪ةىف ٦ٓ م ىة٣ط املضذ٧ٓ كظٞٮؽ آظةدق. زة٩ينة/ يىٕت إزجةت أ٫ٌ٩ يٞٮـ ثجٕي اأٔل

ة٩يٌح اإلقبلـ، كاحلةؿ أٌف احلٞني ٬ٮ ٨٦ األمٮر اجلٛكة٩يٌح ٗري  ٌٞ ذجةر احلٞني حب االردؽاد أل
 [747، ظكني ىلع، ظ١ٮ٦خ ديىن ك ظٞٮؽ إنكةف، ص یاملن٭ٮدة. ]٦٪ذْؿ

(2 )ٔا  [.72]قٮرة احلضؿات/  َوَل ََتََسُس
(3 ) ُ ًُ السَ َوَل َتُلٔل ْىََقٰ إحَِلُْل

َ
َْ أ ٍَ ِ ًِأا ل ٌِ  [.93]قٮرة ا٣جكةء/  اَلَم لَْسَج ُمْؤ
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م ٚي٫ الكبل٦ح اٌل  -ػؿاج املؤ٦٪ني ٨ٔ كَ٪٭٥ ا٣ٕٞؽٌم إيؽ يؿ
كإًبلهل٥ ٨ٔ الصاط املكذٞي٥ كامل٪٭ش ا٣ٞٮي٥ اٌلم  - كاأل٦ةف

ردؽاد ٨٦ أ٥ْٔ اجلْؿة يىجط اال ٚجٰ٭ؾق يجذٔل ث٭٥ إىل الكٕةدة،
ٌٜ  ،اجلؿاا٥  دصؼ اإلنكةف ٨ٔ ٦س٢ ٬ٰؾق ليك ؛د٪ةقج٫ ٔٞٮبحن  كيكذع
 -أذٞؽ ابلٕي  إىل ٰذلٟ، حًة٣ٕٚٞؽٌم. ثةإلثٮَ٪٫ اا٣ُْٕل اخلية٩ح 

ا  ردؽادظس٥ اال ثأفٌ  -٦ٓ دمٓ ا٣ٞؿاا٨ كالنٮا٬ؽ   الزةثذنة ٣حف ظؽًّ
ة  ،يذ٘رٌي   ٩ٍيأ زة٩ٮمي  ظ١ٮَلي  مي دٕـيؿ ظس٥ه ٫ ث٢ إ٩ٌ  .حلًّةكٌ أك٣حف ظ٧١ن

. ٬ٰؾا كإف ق٧ٌ٤٪ة ()ذ٫ إىل تنؼيه إ٦ةـ املك٧٤نيككيٛيٌ  ٫او٢ إصؿاأ
٤ي٫ أكرث ا٣ٛٞ٭ةء - اد ظؽي ردؽظس٥ اال ثأفٌ  ك٣ٰس٨ ي٧س٨ أف  - ٔك

ة ٦٪ةٚين  حو مٮاٝٓ ػةٌو  األمؿ إذا رآق يف ي٧٪ٓ إصؿاءق ٨٦ صة٩ت كلٌ 
 .()ملىة٣ط اإلقبلـ كاملك٧٤ني كٜٚ ٦ٞذٌيةت الـ٦ةف كاملاكف

 

اػذبلؼ ظٞٮؽ املؿأة ٨ٔ الؿص٢ يف اإلقبلـ أزةرت ال١سري ٨٦  إفٌ 
إنكة٩ٌيح األظاكـ ٚي٧ة يؿدجٍ ث حن ؿي٨ ثة٣٘ؿب، ػةٌو ذأزٌ النج٭ةت ٔ٪ؽ امل

                                                        

 .284ك  282، ص ]احلٌؿيٌح كا٢ٕٞ٣ كاإلي٧ةف[ رسكش حمبٌلیت، حم٧ؽ، آزادل، ٢ٞٔ ك اي٧ةف( 1)
 .771، ص 21، ج ]وعيٛح اجلٮر[ ی ٩ٮرراصٓ/ املٮقٮم اخل٧يين، ركح اهلل، وعي٫ٛ (2)
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٧ٮا ثأٌف اإلقبلـ ل٥ يؿاع ظٞٮٝ٭ة ٚذٮ٬ٌ  اإلقبل٦ٌيح املؿدجُح ثةملؿأة،
٭ة دكف الؿصةؿ ٨٦ ظير ا٣ٞي٧ح، ك٦ة اإلنكة٩ٌيح، ث٢ دٕةى ٦ٕ٭ة ككأ٩ٌ 

ٌٜ صٮاز دٕؽٌ  ا٣ُبلؽ ل٤ؿصةؿ دكف ا٣جكةء،  د الـكصةت، كإُٔةء ظ
ٌٜ ل٤جك كاحلس٥ ثأفٌ  ح ديٌ  كاحلس٥ ثأفٌ  ،الؿصةؿ يف اإلرث ةء ٩ىٙ ظ

تكةكم  كاظؽو  م٭ةدة رص٢و  كاحلس٥ ثأفٌ  ،ح الؿص٢املؿأة ْل ٩ىٙ ديٌ 
أػؿل ي١٧٪٪ة  كبٕجةرةو . ىلع ٰذلٟ  أ٢ٌٚ ٧٩ٮذجو م٭ةدة امؿأدني ك... إاٌل 

ىلع اجلعٮ اتلةيل/  ةت يف وٮرة تكةؤالتو أف ٩ٕؿض ٬ٰؾق اإلماكحلٌ 
ٌٜ د الـ٣حف ظس٥ صٮاز دٕؽٌ أ ة حب ا٣جكةء  كصةت يف اإلقبلـ ٧٤ّن

ة ٣ٕٮاَٛ٭٨ٌ  ٞن ح املؿأة ديٌ  ٣حف ظس٥ الرشيٕح اإلقبل٦ٌيح ثأفٌ أ؟ كقع
ًُّ ْل ٩ىٙ ديٌ  ة ٨٦ ٝي٧ذ٭ة كحتٞرينا ٣ٞؽر٬ة؟ أال ي٪ةيف ح الؿص٢ ظ

 ًّٞ ة ثيؽ الؿصةؿ دكف ا٣جكةء ٦جؽأ ا٣ٕؽا٣ح يف احلس٥ جب٢ٕ ا٣ُبلؽ ظ
ة ٩ىٙ ٦رياث الؿص٢ ٣حف ظس٥ اإلرث ثإُٔةء املؿأأاإلقبلـ؟ 

ٕن  ة كدٌيي ٛن ٌٞ  ةدلع ٣حف كصٮد ٬ٰؾا اجلٮع ٨٦ األظاكـ يف أ٭ة؟ حل
د٪ُٮم ىلع ٬ٰؾا اجلٮع ٨٦  ح األنك٪ح ا٣يٌت الاإلقبلـ دحلبلن ىلع أ٤ٌٚيٌ 
 ٬ٰؾق ا٣تكةؤالت ٨٦ ػبلؿ ٔؿضو  ٦ٕةجلحاألظاكـ؟ نكىع ٬٪ة إىل 

يط ٦ٓ ٬ٰؾق لؿؤيح اإلقبلـ ظٮؿ املؿأة ككيٌٛيح اتلٕةيط الىع إدمةيلٍّ 
حبير دؿدٛٓ النج٭ةت كيـكؿ  ،٦ٞذٌجحو  ةقح ثؿدكدو ا٣ٌٌٞيح احلكٌ 

 .حا٧٘٣ٮض ٨ٔ األظاكـ الرشٔيٌ 
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 ،ؽ ثني املؿأة كالؿص٢ ٨٦ ظير اإلنكة٩ٌيحال يٛؿٌ االقبلـ  إفٌ 
 ، ٤ٚٞؽ ػ٤ٞ٪ة اهلل ٨٦ ٩ٛفو كاظؽةو  كَي٪حو  كاظؽو  ٚالك٧٬ة ٨٦ أو٢و 

٧٠ة ػ٤ٜ جلة ٨٦  ،()زكص٭ة -أم ٨٦ صجك٭ة  -٤ٜ ٦٪٭ة كػ كاظؽةو 
 . ()ةأ٩ٛك٪ة أزكاصن 

ٚبل ٚؿؽ ثني الؿص٢ كاملؿأة يف الٮوٮؿ إىل درصةت ا٣ٞؿب كال٧١ةؿ 
آػؿ،  ىلع إنكةفو  تلٌٛي٢ إنكةفو   ثةتلٞٮل، ك٣حف ٬٪ةؾ ٦ٕيةره ٦ٓ اتلعٌٌل 

الكٞٮط يف  ٧٠ة ال ٚؿؽ ثح٪٭٧ة يف ،() اتلٞٮل٩ىث إاٌل أا أـ اكف ذ٠ؿن  قٮاءه 
   ثةتلٞٮل. كك٧ة يٌٕؿؼ ا٣ٞؿآف اجلبٌ اهلةكيح كا٣ٛكةد ٦ٓ ٔؽـ اتلعٌٌل 

ـٌ ثٕي الؿصةؿ ٦س٢ أب هلتو ك ،٨٦ صة٩تو  ل٧٤ؤ٦٪ني ٫ أقٮةه أ٩ٌ ث ٨٦  يؾ
ٮف كمؿي٥ ث٪خ ٧ٔؿاف ٦سبلن آػؿ صة٩تو  ي٨  لٌل ، يرضب ثةمؿأة ٚٔؿ

ختذ٤ٙ ا٣جكةء ي٨ زٛؿكا. ٚبل ٌل ل ٦سبلن  كامؿأة لٮطو  آ٦٪ٮا، كبةمؿأة ٩ٮحو 
ح ٦ٞةث٢ ٦ة ي٨٧ٞ ث٫ ٨٦ هلٰيٌ ح ث٤ٮغ الؿةمح اإل٨ٔ الؿصةؿ يف إماك٩يٌ 

ٍِنيَ  إِنَ ، يٞٮؿ ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥/ وةحلحو  أ٧ٔةؿو  ْسيِ ٍُ ْ اِت  ال ٍَ ْسيِ ٍُ ْ  وَال
                                                        

ؿاؼ/ 7 قٮرة ا٣جكةء/ (1)  . 6، قٮرة الـمؿ/ 789، قٮرة اأٔل
 .77، قٮرة النٮرل/ 27، قٮرة الؿكـ/ 72قٮرة اجلع٢/  (2)
(3)  ٔا ًْ ُشُػًٔبا وََقَتائَِو تِلََػاَرُف َِاُك ََُثٰ وََجَػيْ

ُ
َ َذَنٍر وَأ  ٌ َِاُكً  ا اجلَاُس إَُِا َخيَْل َٓ ي 

َ
ًْ  إِنَ ۚ يَا أ ٌَُل ْكَر

َ
 أ

ْتلَ  اهللِ  ِغِدَ 
َ
ًْ أ ًٌ  اهللَ  إِنَ ۚ  اُك  [.74]قٮرة احلضؿات/  َختِيٌ  َغيِي
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ٌِِنِيَ  ْؤ ٍُ ْ َِاِت  وَال ٌِ ْؤ ٍُ ْ  وَالَصاِدكَاِت  وَالَصاِدقنِيَ  وَاىَْلاَُِخاِت  وَاىَْلاُِتنِيَ  وَال
ََ وَالَص  َاِشِػنيَ  وَالَصاةِرَاِت  اةِِري

ْ
َاِشَػاِت  وَاخل

ْ
قنِيَ  وَاخل َخَصد  ٍُ ْ كَاِت  وَال َخَصد  ٍُ ْ  وَال

ٍِنيَ  ِ اِت  وَالَصائ ٍَ ِ َافِِظنيَ  وَالَصائ
ْ
ًْ  وَاْل ُٓ َافَِظاِت  فُُروَج

ْ
ََ  وَاْل  َنرِيًا اهللَ  وَاَّلانِِري

َغدَ  وَاَّلانِرَاِت 
َ
ًُٓ اهللُ  أ َ ْغِفَرةً  ل ٌَ  

َ
ا ْجرًاوَأ ًٍ . كخببلؼ ثٕي ()َغِظي

  ا٣ٞؿآف ثأفٌ ٭٥ زكصح آدـ ثإػؿاص٫ ٨٦ اجل٪ٌح يبنٌي ادلية٩ةت ا٣يٌت دذٌ 
كىلع ١ٔف ٨٦ يٕذٞؽ  ،()حجة يف ػؿكج اإلنكةف ٨٦ اجل٪ٌ لكي٭٧ة تكبٌ 

٤ٞة بلٌٕ٭٧ة أٌف املؿأة ػ٤ٞخ ٨٦ أص٢ الؿص٢، ينري ا٣ٞؿآف ثأ٩ٌ ث ٭٧ة ػي
ََ  /ابلٕي، ٚيٞٮؿ ًْ  ًْ لُ ىَ  بِلَاٌس  ُْ ُُخ

َ
ََ  بِلَاٌس  وَأ ُٓ َ ا٣ٞؿآف  . ٧٠ة أفٌ ()ل

ٓ ظ ٥ دكر املؿأة يف دسٮي٨ ص٪ني ل٤ؿأم اٌلم حيضٌ ا ؽًّ ال١ؿي٥ ًك
ا مكةكينة هلة دكرن  ؽٌ ث٢ ٔ ،جلُٛح الؿص٢ د ّؿؼو اإلنكةف ثٮوٛ٭ة دلؿٌ 

َِ يَ / ل٤ؿص٢ ثٞٮهل ا اجلَاُس إَُِا َخيَْل َٓ ي 
َ
ْنََث ا أ

ُ
َْ َذَنٍر وَأ ٌِ  ًْ كيٞٮؿ  ،()اُك

ة/  ٌن ا يَاأي َٓ ي 
َ
ٔا اجلَاُس  أ ًُ  اَتُل  وََخيََق  وَاِحَدةٍ  َنْفٍس  ٌ َ َخيََلُلً اَّلِي َرَبُل

ا َٓ ِْ ا ٌِ َٓ ا َوَبَد  َزوَْج ٍَ ُٓ ِْ  .()َونَِساءً  َنرِيًا رَِجاًل  ٌِ

                                                        

ـاب/  (1)  .41قٮرة األظ
 . 46قٮرة ابلٞؿة/  (2)
 .787قٮرة ابلٞؿة/  (3)
 .74قٮرة احلضؿات/  (4)
 . 7قٮرة ا٣جكةء/  (5)
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، اؼ الٌّك ظٞٮؽ ل٧٤ؿأة ثةٔرت ىلع ٦ٓ أٌف ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥ ٝؽ ٩ٌه 
 ٌ٪١ٰ٣ ٌٍ ككٮف الؿص٢ رصبلن ثؾريٕح  ،٠ٮف املؿأة مؿأةن  ٨ٔ ٫ ل٥ ي٢ٛ٘ ٝ

 فٌ إ إذ ؛ٚي٪ْؿ ا٣ٞؿآف إىل املؿأة ٧٠ة ْل يف ا٣ُجيٕح ،إظيةء ظٞٮؽ املؿأة
ٚ٪ْؿة اإلقبلـ جيٕح. ا٣ُثني أظاكـ ا٣ٞؿآف كٝٮا٩ني  ةدة٦ًّ  ة٬٪ةؾ د٪ة٧ٗن 

ح، ٚةلؿص٢ كاملؿأة إىل املؿأة د٪ُجٜ ىلع ا٣ُٛؿة كا٣ُجيٕح كاحلٞيٞ
، ٚ٭٪ةؾ ٚٮارؽ ثني الؿص٢ كاملؿأة ٨٦ ظير دةو ٦ذٕؽٌ  خيذ٤ٛةف يف ص٭ةتو 

لٟ ختذ٤ٙ كؾٰ ك ،حح كا٣ٞؽرة ابلؽ٩يٌ ح كا٣ْة٬ؿيٌ ةت اجلك٧يٌ اخلىٮويٌ 
٧٠ة خيذ٤ٛةف يف  ،حح كا٣ٕةَٛيٌ ةت الؿكظيٌ ة ٨ٔ الؿص٢ يف اخلىٮويٌ أاملؿ

يججيغ أف خيذ٤ٛة كبتجٓ ٰذلٟ  ،منةٔؿ٧٬ة ثة٣جكجح إىل ثٌٕ٭٧ة ابلٕي
ة ل٤٪ْؿة كػبلٚن  ،احلٞٮؽ كاتلاكحلٙ كٜٚ اجلْؿة اإلقبل٦يٌحيف 

كٰللٟ  ؛حح كا٣ُجيٕيٌ ح ا٣ٌيت ّتة٤٬خ ٬ٰؾق ا٣ٛٮارؽ ا٣٘ؿيـيٌ ا٣٘ؿبيٌ 
ٔؽـ تنةث٫ ظٞٮؽ املؿأة  ٝة٣خ ثتنةث٭٭٧ة يف ا٣ٞٮا٩ني. يف ظني أفٌ 
 كي٨٧ٌ قٕةدة األرسة ،حكالؿص٢ يٮاٜٚ ا٣ٕؽا٣ح كاحلٞٮؽ ا٣ُٛؿيٌ 

املؿأة كالؿص٢  كيكة٥٬ يف دٌٞؽـ املضذ٧ٓ يف الؿؤيح اإلقبل٦يٌح. إفٌ 
ني  الك٧٬ة إنكةفه  ك١ٰ٣٪ٌ٭٧ة و٪ٛةف ٦ذ٧ةيـاف ٨٦ اإلنكةف ٦ٓ ٩ٔٮ

ٌٟ  ح. كالةت اجلٛكة٩يٌ ح كاخلىٮويٌ كوةؼ اجلك٧يٌ ٨٦ األ  أفٌ  م
٨٦ كراء ٬ٰؾق االػذبلٚةت ثني اجلجكني يف ا٣ُجيٕح  ة٬٪ةؾ ٬ؽٚن 

 .ٗري ٤ُ٦ٮبحو  حن ا ق٤جيٌ ُجيٕح كا٣ُٛؿة يرتؾ آزةرن كا٢٧ٕ٣ ىلع ػبلؼ ا٣
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٤ٕٚي٪ة أف نكذ٤٭٥ ٨٦ ا٣ُجيٕح كاعل٥ اتل١ٮي٨ ٦ة يٕيج٪ة ىلع دٕيني 
 كحلٌةد٭٧ة.ؤظٞٮؽ الؿص٢ كاملؿأة كمك

ا٣تكةكم يف ظٞٮؽ  ٫ ٨ٌّ أفٌ اخلُأ اٌلم كٝٓ ٚي٫ ا٣٘ؿب ٬ٮ أ٩ٌ  إفٌ 
 يف ظني أفٌ  ،ح يف احلٞٮؽالؿص٢ كاملؿأة ٬ٮ ث٧ٕىن ا٣تنةث٫ كا٣ٕيجيٌ 

ٚةلنؼه اٌلم يٮٌزع زؿكد٫ ا٣تنةث٫ ال يٕين ثةلرضكرة ا٣تكةكم، 
كالدق كٜٚ ٠ٛةءاد٭٥ كٝؽراد٭٥ كا٬ذ٧ة٦ةد٭٥ أكممذ٤اكد٫ املؼذ٤ٛح ثني 

 ٌَ ٦ة ي٪ةقج٫ ثٞؽر يكةكم  كدلو  ٚيُٰٕ ٌك  ،٤ٓ ٤ٔي٭ة ثةتلضؿبحا٣يٌت ا
 ػؿي٨، ٰٚ٭ؾا النؼه قةكل ثني أكالدق ٦ٓٝي٧ذ٫ ٦ٓ ٝي٧ح ظىه اآل

ثةتلٕةم٢  - ا٣٘ؿب ا٬ذ٥ٌ  . ١٬ٰؾا٦تنةث٭حو  ٫ ل٥ يذٕةم٢ ٦ٕ٭٥ ثىٮرةو أ٩ٌ 
يف ظني  ،ثإنكة٩ٌيح املؿأة ىلع ظكةب أ٩ٮزذ٭ة -املنةث٫ ٦ٓ الؿص٢ كاملؿأة 

ٚةملؿأة حبس٥  .()إىل قعٜ ظٞٮٝ٭ة تػرية أدٌ ا٤ٛ٘٣ح ٨ٔ ٬ٰؾق األأٌف 
بل٠٭ة كاقذ٭ ،٨٦ الؿص٢ يف ا٢٧ٕ٣ كاإل٩ذةج أ٢ٌٝ  ا٣ُجيٕح هلة َةٝحه 

ح كوٕٮبةت الن٭ؿيٌ  د٭ةىل اعدإ إًةٚحن  ،أكرث ٨٦ الؿص٢ يف ا٣رثكة
يٓ ك ٫ٕ كراعيح الًؿ كٰللٟ حتذةج املؿأة إىل ةمةيح  ...؛احل٢٧ كًك

أكرث ٨٦ الؿص٢. ٚإف ٝةؿ الؿص٢  كظٞٮؽو  أ٢ٌٝ  ةتو الؿص٢ كمكؤكحلٌ 

                                                        

 .733راصٓ/ ٦ُ٭ؿم، مؿدىض، ٩ْةـ ظٞٮؽ املؿأة يف اإلقبلـ، ص  (1)
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٧ةؿ كاملكؤكحلٌ   ٦تنةث٭حو  ةت ثح٪٪ة ثىٮرةو ل٧٤ؿأة/ جيت دٞكي٥ اأٔل
٤ ،كاظؽةو  كبُؿيٞحو  جةت احليةة كال ٟ أف تنةركيين يف دأ٦ني ٦ذ٤ٌُ ئك

 ٌٝ ٌٞ  ، احل٧ةيحع ٦يٌن دذٮ ني الؿادت كٜٚ ٦ة دٞٮ٦ني ث٫ ٨٦ ث٢ قتكذع
ٌٟ ا٢٧ٕ٣ م إىل ا٥٤ْ٣ ٬ٰؾا اجلٮع ٨٦ املٕةم٤ح قيؤدٌ  أفٌ  ... ٚبل م

 ٌٜ  .()املؿأة كاإلصعةؼ حب

 حن ظىي٤ -منةث٭ح ظٞٮؽ املؿأة ل٤ؿص٢  -ل٥ دس٨ ٬ٰؾق الؿؤيح 
 ل٤٪ٮاية الىةدٝح ٍٚٞ، ث٢ إفٌ  ك٩تيضحن  ،ل٤ؿؤل اجلْؿٌيح كا٤ٛ٣كٌٛيح

ٌن  ؿةن اك٩خ مؤزٌ  حو ػؿل ٗري ٦ٕؿٚيٌ أ٬٪ةؾ ٔٮام٢  ثٕي  دؽٌؿ كة. ٚي٭ة أي
ٮع ظٌؿٌيح املؿأة كتكةكم  أفٌ ىلع النٮا٬ؽ  َؿح أوعةب املىة٩ٓ ملًٮ

املؿاد ٦٪٫ صٌؿ٬ة ٨٦  ،ظٞٮٝ٭ة ٦ٓ الؿصةؿ كاقذٞبلهلة االٝذىةدٌم 
. يٞٮؿ كي٢ خبفو  ليك يكتس٧ؿكا َةٝةد٭ة ثس٨٧و  ؛ة إىل املٕةم٦٢زنهل

كاكف أوعةب ا٢٧ٕ٣  ،رػيىحن  اعم٤حن  ا٣ٞؽ اك٩خ ا٣جكةء يؽن »دكرا٩خ/ 
 ٌٌ ، اكف احلىٮؿ ىلع ا٢٧ٕ٣ دي٨. ٝج٢ ٝؿفو ىلع الؿصةؿ املذ٧ؿٌ  ٤ٮ٩٭٨ٌ يٛ

ٔبل٩ةت اك٩خ دؽٔٮ الؿصةؿ كاإل ،إجن٤رتاا ل٤ؿصةؿ يف وٕجنة صؽًّ 
رشع  ؿ ٝة٩ٮفو أكٌ   إرقةؿ نكةا٭٥ كأَٛةهل٥ إىل املىة٩ٓ. إفٌ إىل قذ٧ؿارو ةث

                                                        

 .77ك 76راصٓ/ املىؽر الكةثٜ، ص  (1)
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قةق٫ اكف أكاٌلم ىلع  ،3883 الىةدر ق٪ح ٞة٩ٮفا٣حلٌؿٌيح املؿأة اكف 
 ٌٜ ل٤جكةء أف حيذ٨ْٛ ثةجلٞٮد ا٣يٌت يستكب٪٭ة أل٩ٛك٭٨ٌ. ٬ٰؾا  حي

 ٫ٕ ٌةء يف دل٤ف ا٧ٕ٣ٮـ أا٣ٞة٩ٮف ٝؽ ًك وعةب املىة٩ٓ اأٔل
ك٣ٰس٨ٌ اإلقبلـ  .()«٨٦ صٌؿ ا٣جكةء إىل املٕةم٢حلذ١ٌ٧٪ٮا  ا٣ربيُةينٌ 

 ٌٜ  ،املؿأة ٦ٓ ٝٮا٩ح٪٫ الكة٦يح ظةؿ دكف كٝٮع ا٥٤ْ٣ كاإلصعةؼ حب
ٔ٪ؽ  ٦٪٭ة ث٪ةءن  كقةٔؽ يف حت١ي٥ ثجيةف األرسة ا٣يٌت ٣حكخ أظٌت 

 ٩ٛٞذ٭ة ثذأ٦ني ٩ٛٞةت األرسة كظٌت  حو ٚض٢ٕ املؿأة ٗري ٦ٕ٪يٌ  ،()اهلل
ثذأ٦ني ٩ٛٞذ٭ة ٨٦ ا٣ُٕةـ كال٤جةس ث٢ لكٌٙ الؿص٢  ،ىلع ٩ٛك٭ة

 ح كقةاؿ ٦ة حتذةج إحل٫ املؿأة ثىٮرةو كاملكس٨ كاألدكات املزنحلٌ 
إف اك٩خ ٨٦ ذكات احلن٧ح كحبكت مأ٩٭ة، ًٕٚل قبي٢ املسةؿ  ٦ذٕةرٚحو 

 ىلع ال ثؽٌ  حه ػةٌو  حه ٨٦ ٦س٤٭ة أف يسٮف هلة ػةد٦ حبير يذٕةرؼ ىلع
ٌٜ يكٍٞ  . ٚبل()هلة د٦حو ٨٦ دٮٚري ػةـكج ال ثرثاء املؿأة أك  ٬ٰؾا احل

 ٧٤٤ٚؿأة أف د٢٧ٕ ك٣ٰس٨ ال ،د١ٌ٧٪٭ة ٨٦ ا٢٧ٕ٣ كاحلىٮؿ ىلع اجلٞٮد

                                                        

 . 717، ص ا٤ٛ٣كٛح[ ات]لٌ  ت ٤ٚك٫ٛادكرا٩خ، كي٢، لٌ  (1)
(2)  ٥ْ ]املض٤ٌس، « ٦ة ثين يف اإلقبلـ ث٪ةءه أظٌت إىل اهلل ٨٦ ا٣زتكيش/ »ٝةؿ اجلٌب اأٔل

 [.222، ص 714حم٧ٌؽدٌف، حبةر األ٩ٮار، ج 
 .476، ص 2 ج  ،املٮقٮٌم اخل٧ييٌن، ركح اهلل، حتؿيؿ الٮقي٤ح (3)
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  ٨٦ زكص٭ة كدٌؽػؿ ٦ةهلة هلة.ٰذلٟ ث٢ د٤ُت  ،دصؼ ٨٦ ٦ةهلة يف ٩ٛٞةد٭ة
رث ثني الؿص٢ كاملؿأة، ٌط مكأ٣ح اتلٛةكت يف اإلك٨٦ ٬٪ة دذٌ 

٨٦ أص٢ دٛةكت  ث٢ ،حاأل٩ٮزيٌ كح ٤ٚحف اتلٛةكت ٨٦ أص٢ ال٠ٮريٌ 
ىلع ٰذلٟ  ح. ٔبلكةن ٝذىةديٌ ح كاالصذ٧ةٔيٌ ٮّةاٙ االالةت كاملكؤكحلٌ 
 الؿص٢ ٨٦ اإلرث يف ثٕي احلةالت ٪ةهلل٧٤ؿأة ٩ىٙ ٦ة ي أفٌ  وعيطه 

ك١ٰ٣ٌ٪٭ة ٦ٓ ٰذلٟ تنةرؾ الؿص٢ ٚي٧ة حيى٢ ٤ٔي٫  -٭ة ك٣حف يف لكٌ  -
 ببيةفو ك .() ثٮصٮب اجلٛٞح ٤ٔي٭ةرشاعن  ٫ ٦ُة٣ته ٨٦ اإلرث ثةٔذجةر أ٩ٌ 

، ٚةلؿص٢ ()الؿص٢ كاملؿأة ٦ذٕة٠كةف يف امل٤ٟ كاملصؼ آػؿ، إفٌ 
 ٭ة٩ٛٞح املؿأة كوؽاٝ ك٣ٰس٨ ث٧ة أفٌ  ،كاملؿأة ز٤س٫ ،ي٤٧ٟ ز٤ث املةؿ

ثح٪٧ة دذ٧ٌذٓ املؿأة  املةؿ، س٤ريٕٞةف ىلع اعد٫ٞ، ٚإ٫ٌ٩ ال حيْٯ قٮل ث

                                                        

ة، ٚيف ٦ٞةـ اإلصةثح ٣حكخ ٬ٰؾق ا (1) ٌن لنج٭ح صؽيؽةن، ث٢ اك٩خ دُؿح يف ز٨٦ األا٧ٌح أي
ة »٨ٔ تكةؤؿ اث٨ أب ا٣ٕٮصةء ظي٪٧ة قأؿ/  ٦ة ثةؿ املؿأة املك١ي٪ح الٌٕيٛح دأػؾ ق٭٧ن

ا كيأػؾ الؿص٢ ق٭٧ني؟ ٝةؿ اإل٦ةـ الىةدؽ  / إٌف املؿأة ٣حف ٤ٔي٭ة ص٭ةده كال كاظؽن
، كإ٧ٌ٩ة ٰذلٟ ىلع  ا كل٤ؿص٢ ق٭٧ني٩ٛٞحه ال ٤ٕٞ٦حه ة كاظؽن « الؿصةؿ؛ كٰللٟ ص٢ٕ ل٧٤ؿأة ق٭٧ن

، ثةب ٤ٌٔح ٠يٙ وةر لل٠ؿ ق٭٧ةف 81، ص 7الاكيف، ج الكييٌن، حم٧ٌؽ ث٨ يٕٞٮب، ]
، ح   [. 4لؤل٩ىث ق٭٥ه

 . 271، ص 3ا٣ُجةَجةٌئ، حم٧ٌؽظكني، املزياف يف دٛكري ا٣ٞؿآف، ج  (2)
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ٌٝح ٬ٰؾا احلس٥ كظ٧١ذ٫ ٌك ك. ثس٤سي٫  ،ٜ ٚي٨٦٫ د٧ٌٕ  ٝؽ حترٌي ٨٦ د
ا٣ترشيٓ ا٣ٕضيت" ثٕؽ٦ة حبر ٚي٫. "ثػ  ا٣ُجةَجةئٌ  ٕبٌل٦حٕٚرٌب ٔ٪٫ ا٣

ٌق ٬ٰؾا احلس٥ك٣حف ٬ٮ كظٌت   ، ٧٤ٔةء املك٧٤ني ٍٚٞ ٨٦ أرتؼ ثؿي
يٌ  ٨٦ أ٨ٕ٦ ٚي٫ ث٪ْؿةو  ث٢ ٌك  ٔٮ قبي٢ املسةؿ يٞٮؿ  . ًٕٚلحمةيؽةو  حو مًٮ
٦٪ط املؿأة ... كا٣ٞؿآف ٝؽ »املٕؿكؼ ٗٮقذةؼ لٮبٮف/  ؿ ا٣ٛؿنسٌ امل١ٌٛ 

٧٠ة أزجٌخ ٰذلٟ  ،حيٌ ربٌ كة يف أكرث ٝٮا٩ح٪٪ة األأظك٨ م٧ٌ  حن ظٞٮٝنة إرزيٌ 
كظٞٮؽ الـكصح ا٣يٌت ». ()«ظي٪٧ة حبسخ يف ظٞٮؽ اإلرث ٔ٪ؽ ا٣ٕؿب

ح، يٌ ربٌ ككق أ٢ٌٚ ٠سرينا ٨٦ ظٞٮؽ الـكصح األ٤ٔي٭ة ا٣ٞؿآف ك٦ٌٛس  ٩ٌه 
٨ أ٩ٌ ح ٌٚبلن ٨ٔ ٦٭ٓ ثأمٮاهلة اخلةٌو ٚةلـكصح املك٧٤ح دذ٧ذٌ   ٫ الؿ٬ة ٔك

ي٧َّخ 
ى
٤ت ٦٪٭ة أف تنرتؾ يف اإل٩ٛةؽ ىلع أمٮر املزنؿ، كْل إذا دأ يُي

 .()«ك٩ة٣خ ظٌىحن ٨٦ دؿكح زكص٭ة كاظؽةو  أػؾت ٩ٛٞح ق٪حو 

ٮع ادليٌ كأ٦ٌ  ح ل٧٤ؿأة ٩ىٙ ديٌ  ح اٌلم حيس٥ ٚي٫ ثأفٌ ة ثة٣جكجح ملًٮ
  لاك٩خ دذ٘رٌي كإاٌل  ،ح يف ٝجةؿ ٝي٧ح اإلنكةفالؿص٢، ٤ٚحكخ ادليٌ 

 كظٌت  ،ح كاخلرباتح كا٧٤ٕ٣يٌ ٦س٢ املزن٣ح االصذ٧ةٔيٌ  ث٧ٮاوٛةتو 

                                                        

يرت، ص  لٮبٮف، ٗٮقذةك، ظٌةرة ا٣ٕؿب، دؿدمح اعدؿ (1)  .317ٔز
 .371املىؽر الكةثٜ، ص  (2)
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ح ٧٠ة احلةؿ يف ح ٦س٢ اجل٧ةؿ كا٣ٞؽرة ابلؽ٩يٌ ةت ا٣ْة٬ؿيٌ اخلىٮويٌ 
( ال دى٢ إحل٫، ث٢ دى٢ ح الؿص٢ )املذٮٌف ديٌ  الك٤ٓ ك ابلٌةآ، ٧٠ة أفٌ 

٥ ي٨ ٬كىلع أكالدق احلذةٍل اٌل  ،إىل أرسة ٨٦ اكف يٕٮهلة كي٪ٜٛ ٤ٔي٭ة
ٌن   ٚذجذٛٓ املؿأة ٨٦ ٬ٰؾا احلس٥ يف ٩٭ةيح املُةؼ. كبٕجةرةو  ،ةأكالد٬ة أي

 ،٩ٮزحذ٫أح املٞذٮؿ ىلع أقةس ذ٠ٮرد٫ أك خيذ٤ٙ ظس٥ ديٌ  أػؿل، ال
ال١ٛي٢ األرسة يف ظةؿ ٝذ٢ الؿص٢ ٝؽ ٚٞؽت  ٔذجةر أفٌ ةث٢ ث

كٰللٟ رٌشع  ؛ٝذىةدٌم اال دػ٤٭ة٦ٕحنذ٭ة ك دٮٚري ٨ٔ كؤكؿكامل
 ليك يكةٔؽ األرسة ؛ح املؿأةلؿص٢ ًٕٛني ثةملٞةر٩ح إىل ديٌ ح ااإلقبلـ ديٌ 

 . ٝذىةدٌم أف دذ٤ٌ٘ت ىلع ٬ٰؾا اخل٢٤ كا٣ٛؿاغ اال يف

ٌٜ أ٦ٌ  م يٕذٞؽ ا٣ُبلؽ ل٤ؿص٢ دكف املؿأة، ٚةٌل  ة ثة٣جكجح إىل ظ
كيؤ٨٦ ثةدلكر اٌلم د٤ٕج٫ يف  ٠جريةن  حن يٌ ث٧اك٩ح األرسة كيٮل هلة أ٧٬ٌ 

لئلنكةف كالٮوٮؿ إىل ال٧١ةؿ ٨٦  الؿكيحٌ ٧َب٪ةف دٮٚري الكٕةدة كاال
ح ل٧٤ؿأة أػؿل ٨٦ ي٨ٕ٧ اجلْؿ يف اخلىةاه ا٣ُجيٕيٌ  ، ك٨٦ ص٭حو ص٭حو 

كْل ٨٦  - ث٭ة ك٨٦ دم٤ذ٭ة ٠ذ٤ح ا٣ٕٮاَٙ كاألظةقحف ا٣يٌت دذ٧زٌي 
ذا ٦ة إات اإلنكة٩ٌيح الرشيٛح ا٣ٌٞي٧ح ا٣يٌت ال ثؽي٢ ٔ٪٭ة امل٧زٌي 

ةت كر اٌلم د٤ٕج٫ يف ق٤ٮكيٌ كادل - اقذؼؽ٦خ يف ماك٩٭ة ا٣ُجيعٌ 
 ،ٓ ث٭ة الرشيٕح اإلقبل٦ٌيححيس٥ ثةحل٧١ح ا٣يٌت دذ٧ذٌ  ؛ٚةت املؿأةكدصٌ 

ؿ ثةملنةك كا٣ٕٞجةت ك٦ؽل ا٩ُجةٝ٭ة ٦ٓ الٮاٝٓ، ٚةملؿأة رساعف ٦ة دذأزٌ 
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 ،ح ٦٪٭ة أكرث ٨٦ الؿص٢ ثسسريو خت٤ٮ احليةة األرسيٌ  ح ا٣يٌت الا٣ٕةَٛيٌ 
قح ٩ذ٭ةء ٬ٰؾق ا٤ٕ٣ٞح املٞؽٌ اكد٤ُت  ،كدربد ٔبلٝذ٭ة ثةألرسة أرسع

ث٢ دثجذ٫ اإلظىةءات ا٣يٌت  ،اعءو دٌ اد أكرث ٨٦ الؿص٢، ك٣حف ٬ٰؾا دلؿٌ 
كا٣يٌت دثجخ ث٧ة  ،حح يف ابلدلاف ا٣٘ؿبيٌ كةت الؿق٧يٌ أصؿد٭ة ثٕي املؤقٌ 

ٌٟ ال يؽع دلةالن  ٤َت ا٣ُبلؽ ٨٦ ا٣جكةء يف الٮاليةت  أفٌ   ل٤ن
. ٚةالقبلـ ٔ٪ؽ٦ة ()٣ُبلؽ٤َجةت ا ٨٦ ٌك  %90عؽة ي٪ة٬ـ املذٌ 

ا ٦ٓ  رٌشع ظس٥ ا٣ُبلؽ كص٫٤ٕ ثيؽ الؿص٢ اكف يف ٰذلٟ مكةيؿن
ح ا٣يٌت أُٔة٬ة قتس٪ةايٌ كاملاك٩ح اال ،ا٣ُجيٕح كاحلٞيٞح ٨٦ صة٩تو 

٥ ٰذلٟ ٚإفٌ  لؤلرسة ٨٦ صة٩تو  ٌٜ  آػؿ. كٗر  املؿأة ثإماك٩٭ة أف ّت٢ٕ ظ
الـكج هلة أك أف د٪٭ي٫ ٔ٪ؽ ٥٤ّ  ،ا٣ُبلؽ جلٛك٭ة ٔ٪ؽ ٔٞؽ الـكاج

 ٌٞ  ٭ة ٨٦ ػبلؿ مؿاصٕح احلةز٥. ثٕؽـ مؿااعد٫ حل

ٌٜ أ٦ٌ   الؿص٢ يف الـكاج ثأربٓ زكصةتو  ة ثة٣جكجح إىل ا٣تكةؤؿ ظٮؿ ظ
ٌن  ككٰؾلٟ  ،حة ٦ٓ ا٣ُجيٕح كالٮإٝيٌ دكف املؿأة، ٰٚ٭ؾا احلس٥ يجكض٥ أي

ٌن  ٬ٮ يىٌت  حن  ة. إفٌ يف وة٣ط املؿأة أي ل٧٤ؼةَؿ ا٣يٌت  الؿصةؿ أكرث ًٔؿ
ـاك٣ح  ،ل٢٧ٕ٤ ػةرج ابليخ ظيةد٭٥ ٨٦ ا٣جكةء، ٩تيضحن  دٞيض ىلع كم

                                                        

(1) http://www.asanet.org/press-center/press-releases/women-

more-likely-men-initiate-divorces-not-non-marital-breakups 



 561  ............................................  ك٩ٞؽ٬ةني مج٭ةت األنكجيٌ / الكةدسا٣ٛى٢ 

٧ةؿ اخلُرية ل١كت ا٣ٕحل كمنةركذ٭٥ يف احلؿكب دكف  ،اأٔل
ات ا٣يٌت أصؿد٭ة ءث٢ دؤٌيؽق اإلظىة ،اعءو دٌ اد ا٣جكةء، ك٣حف ٬ٰؾا دلؿٌ 

٫ ثح٪٧ة أ٩ٌ إىل ةت  يف ا٣ٕؿاؽ تنري اإلظىةايٌ ح. ٦سبلن كةت الؿق٧يٌ املؤقٌ 
يف اعـ  أ٩ىث ثة٣٘حو  3000 لٌّك  ٣333980جكةء ةت اؿ كٚيٌ اكف ٦ٕؽٌ 
ٖو  رص٢و  3000 لٌّك  334903ةت الؿصةؿ ؿ كٚيٌ كاكف ٦ٕؽٌ  ،3035  ثة٣

 3383ةت الؿصةؿ يف اعـ ؿ كٚيٌ ، ٬ٰؾا كٝؽ ث٤ٖ ٦ٕؽٌ ٫يف ا٣ٕةـ ٩ٛك
ثح٪٧ة اكف ٬ٰؾا ا٣ٕؽد  ،رص٢و  3000  لٌّك رصبلن  355933كَٮؿ احلؿب 

كرث ٨٦ أّت٢ٕ ٔؽد ا٣جكةء  ٬ٰؾق احلٞيٞح إفٌ  .()ل٤جكةء 338905
ح إف ل٥ يس٨ ح كاألرسيٌ كبةتلةيل احلؿ٦ةف ٨٦ احل٧ةيح الؿكظيٌ  ،الؿصةؿ

ة.دٕؽٌ   د الـكصةت مك٧ٮظن
ث٢ أصةزق اإلقبلـ  ،٬ٰؾا احلس٥ ٣حف ٨٦ الٮاصجةت إىل أفٌ  إًةٚحن 

 ا٣ٕةد٣ح ٦ٓ الـكصةت.  حبرشط املٕةم٤

ًّٞ  ٚإفٌ  ،م٭ةدة املؿأة ال دٕةدؿ م٭ةدة الؿص٢ ة أفٌ أ٦ٌ  ة الن٭ةدة ٣حكخ ظ

                                                        

 https://data.worldbank.org راصٓ/ ابلية٩ةت املٛذٮظح ل٤ج٪ٟ ادلكٌل/ (1)
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ٙه  ،ل٤نة٬ؽ ـه  ،ث٢ دس٤ي كٰللٟ  ؛()٤ٔي٫ ث٢ ٨٦ ال١جةاؿ ككذ٧ة٩٭ة ظؿا
ٕن  ال يٕؽٌ  ٌٞ  ةاتل٤ٞي٢ ٨٦ ٝجٮؿ م٭ةدة املؿأة دٌيي  ث٢ تك٭يبلن  ،٭ةحل

٬٪ةؾ مٮآً دٞج٢ ٚي٭ة م٭ةدة املؿأة ٚعكت دكف  ٧٠ة أفٌ تلكيٛ٭ة. 
ؿأة أكرث ظيةءن امل إفٌ ٚػؿ آ ك٨٦ صة٩تو  ،٦س٢ كالدة اجل٪ني ،الؿصةؿ

دكف أف  ،كاعَٛحن ٨٦ الؿص٢ يف اجلْؿ إىل منة٬ؽ ا٣ٛعنةء أك ا٣ٞذ٢
ىلع أف دأيت إىل املعةز٥ كتن٭ؽ ثٰؾلٟ دكف  ٔبلكةن  ،دؽيؿ رأق٭ة ٔ٪٭ة

. ٚةحلس٥ ثٕؽـ ٠ٛةيح م٭ةدة املؿأة الٮاظؽة ركع ٚي٫ أك ظؿجو  ػٮؼو 
ٜي  ؛احلؾر كاالظذيةط  . كال ي٥٤ْ إنكةفه  ليك ال يٌيٓ ظ

                                                        

ح ابل٭يٌح يف رشح ال٧٤ٕح ادلمنٞيٌح )املعيٌش ، ٌٔلٌ  ا٣ٕةمٌٌل، زي٨ ادلي٨ ث٨ (1)  - الؿًك
 .۹۲۱، ص ۳الك٩رت(، ج 

http://lib.eshia.ir/10102/3/129/وكتمان
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 ختذ٤ٙ ٨ٔ امل٪٭ش ا٣ٕٞؽٌم، كلّكٍّ  ٠ٮ٩يٌحن  ٔؿٚ٪ة أٌف لؤلنك٪ح رؤيحن 
٨٦ رؤيذ٭٧ة ال١ٮ٩ٌيح  ٨٦ األنك٪ح كا٣ٕٞيؽة دٕةحل٥ لئلنكةف مكذٞةةه 

ثةحلٞيٞح  ح دؿَل ث٤ٮغ ال٧١ةؿ كالكٕةدة. كىلع اإلنكةف امل٭ذ٥ٌ اخلةٌو 
ذ٭ة امل١رتث جلٛك٫ كمىريق أف يؽرس ٬ٰؾق الؿؤل ك٦ؽل وعٌ 

يٌ ث٧ًٮ كيٞةرف ثح٪٭ة كخيذةر الىعيط  ،ثؿ٬ةينٍّ  ٌٔٞلٍّ  ككٜٚ ٦٪٭شو  ،حو ٔٮ
٧ة يف قيٌ  ال ٠سريةو  ٨٦ ثح٪٭ة. يٕةين ٦ؾ٬ت األنك٪ح ٨٦ منةك ٩ْؿٌيحو 

ح اجلة٩ت أظةديٌ  ٩ةٝىحه  ٦٭ة ٨ٔ اإلنكةف. ٚٔل وٮرةه الىٮرة ا٣يٌت يٞؽٌ 
 ح، ك٨٦ أ٧ٌ٬٭ة ابلٕؽ الؿكيحٌ أثٕةد اإلنكةف الٮصٮديٌ  ال د٭ذ٥ٌ ثس٢ٌ 

٭ة ال تكذُيٓ أف د٨٧ٌ لئلنكةف. ٬ٰؾا ثةإلًةٚح إىل أ٩ٌ  كاإل٣ٰٔلٌ 
٤ٔية ٗري  حو ٣ٕؽـ كصٮد مؿصٕيٌ  ؛أث٪ةء اإلنكةف ح لٌّك الكٕةدة ادل٩يٮيٌ 

اآل٦ةؿ كاأل٬ٮاء اإلنكة٩ٌيح ا٣يٌت دزتاظ٥ كدذٕةرض ٦ٓ دسرٌث 
د احلٌةرات كاثلٞةٚةت. ٧ٚة اقذُةٔخ األنك٪ح املضذ٧ٕةت كدٕؽٌ 

أكقٓ  أكرث كبةقذ٧ٕةرو  ث٢ أدخ ثؽ٦ةرو  ،ؽ ٩رياف احلؿكبة أف خت٤٧ٔ٧يًّ 
ل٤نٕٮب كاألم٥ األػؿل. كيف املٞةث٢ يكىع ا٣جكٜ ا٣ٕٞؽٌم الىعيط 

كٰللٟ حيةكؿ أف حيى٢ ىلع  ؛ٗٮار احلٞيٞحأأف يكرب  ث٧٪٭ض٫ ا٣رب٬ةينٌ 
ذ٧ةد أثٕةدق الٮصٮديٌ  ٨ٔ اإلنكةف ٦ٓ ٦ٕةجلح ٌك  وعيعحو  وٮرةو  ح ثةأل

اٌلم ثؽكرق أزبذخ  - الـاػؿ ٬ٰؾا امل٪جٓ املٕؿيفٌ  - ىلع ا٢ٕٞ٣ كالٮيح
اخلؿيُح ا٣يٌت يؿق٧٭ة ا٣جكٜ  ىلع ٰذلٟ ٚإفٌ  ذ٫ ثة٢ٕٞ٣. كب٪ةءن يٌ ظضٌ 
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كد٪ُجٜ ٦ٓ  ،ا٣ٕٞؽٌم لكٕةدة اإلنكةف كك٧ةهل دجكض٥ ٦ٓ احلٞيٞح
كاخلبٌلثح لؤلنك٪ح  - الىعيعح ٦٪٭ة -كدؤ٨٦ٌ النٕةرات  ،الٮاٝٓ أكرث

٨٦ األنك٪ح ٩ٛك٭ة ا٣يٌت تكري  أ٢ٌٚ ثسسريو  بُؿيٞحو ك ،حو كإٝيٌ  ثىٮرةو 
 ٚيجؽك كص٫ املٕذٞؽ ادليينٌ ظية٩نة ىلع قعٜ ا٣٘ةيةت ا٣يٌت د٭ؽؼ إحل٭ة. أ
ٕن  يت ي٧ٌس٤٭ة اإلقبلـ ك٦٪٭ش أ٢٬ ابليخ ىٮرة ا٣ٌ ةلث ة كمرشٝن  ة٩ةو

٨ٔ اإلنكةف كك٧ةهل كقٕةدد٫  حو ظٞيٞيٌ  ٦جكض٧حو  يف دٞؽي٥ رؤيحو 
يحه يٞج٤٭ة ؤرٚٔل هل أف يك٫١٤ ل٤ٮوٮؿ إحل٭ة،  م يججيغكا٣ُؿيٜ اٌل 

ٌٜ ح حبير ي٧س٨ ا٢ٕٞ٣ كا٣ُٛؿة اإلنكة٩يٌ  لٟ ثؾٰ  ادلٚةع ٔ٪٭ة، ٚتكذع
يكٌُل  ٕٚبلن   دجكض٥ يت الخببلؼ األنك٪ح ا٣ٌ  ،نكةينٌ  ثةملؾ٬ت اإلأف ي

ث٢  ،يت د٤ُٞ٭ة٦ٓ النٕةرات ا٣ٌ  ظيةفاأل٦جة٩ي٭ة كم١تكجةد٭ة يف ٥ْٕ٦ 
.املٕة٠كح لنٕةراد٭ةاجل٭ح د٪٤ُٜ يف ثة١ٕ٣ف 



 واىفارسّيث ثاملصادر اىػربيّ 

 لرآن الهريًاى
 ٬. 4141، َجٓ اهلضؿة، ٥ٌٝ ىة٣ط، الوجيح حتٞيٜ/  ،٩٭ش ابلبلٗح

 ٬. 4148، ا٣ُجٕح/ األكىل، الىعيٛح الكضةديح، نرش اهلةدم، ٥ٌٝ 

، ٥اك٦ة٩حك - اگـيكذةنكية٣حك٥ - ، اقبلـم٪ةیسإثؿا٬ي٧يةف، ظكني، إنكةف .4
 ٬.  4884نرش ٦ٕةرؼ، ٥ٝ، 

كح ا٣جرش اإلقبلٌَل ، ٨٦ ال حيرضق ا٣ٛٞي٫، مؤقٌ ؽ ث٨ ٌٔلٌ اث٨ ثةثٮي٫، حم٧ٌ  .2
 ٬. 4148، ا٣ُجٕح اثلة٩يح، ، ٥ٌٝ قني ث٥ٌٞ اتلةثٕح جل٧ةٔح املؽرٌ 

٥ْ، دار ، ٌٔلٌ قؽث٨ قيٌ ا .8 ال١ذت  ث٨ إق٧ةٔي٢، املعس٥ كاملعيٍ اأٔل
 .٬ 4124ح، ا٣ُجٕح األكىل، ا٧٤ٕ٣يٌ 

، ا٣ُجٕح ٨ قح٪ة، النيغ الؿاحف، اإلمةرات كاتلججي٭ةت، نرش ابلبلٗح، ٥ٌٝ ثا .1
 ٬. 4147األكىل، 

بلـ اإلقبلٌَل، ٥ٌٝ  .5 ، اث٨ ٚةرس، أةمؽ، ٦ٕض٥ ٦ٞةيحف ال٤٘ح، م١ذت اإٔل
 .٬ 4141ا٣ُجٕح األكىل، 

 ك ةمؽ ٩ؿاًفا، دؿدم٫/ ٔذٞةد ديىناقٮف، ٦ةيس٢ كاآلػؿكف، ٢ٞٔ ك رتث .6
 .. ش٬ 4888، چةپ من٥٭ؿاف، د٩ٮ، ، َؿح اثؿا٬ي٥ ق٤ُةىن
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ػسك، َ٭ؿاف، ا٣ُجٕح  ؽ، ٠ذةب اتلٕؿيٛةت، ٩ةرصث٨ حم٧ٌ  ، ٌٔلٌ اجلؿصةينٌ  .8
 .٬ 4142الؿاثٕح، 

٦جنٮرات ٠ؿا٦خ، َ٭ؿاف،  ی٫، نرش مؤقك، رقةا٢ ٚٞٓلؽدًف، حم٧ٌ یٛؿصٕ .9
 .٬ 4149، چةپ يس٥

صة٦ٕح  ح، مؿكـ نرش ارساء، ٦ُجٕم٪ةیس، ٔجؽاهلل، دي٨آمًل یصٮاد .44
 .٬. ش 4884قني، ا٣ُجٕح األكىل، ؽرٌ امل
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 ٬. 4149، ا٣ُجٕح األكىل، ، ٥ٌٝ كح آؿ ابليخ الرشيٕح، مؤقٌ 

ة ك مٮقٮم .48 آگٮقخ ٠٪خ  م٪ةػتنكةفا٬ةدم، دبيني ك حت٤ي٢  ،ظكين، ةميؽًر
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ؽ، دةج ا٣ٕؿكس ٨٦ صٮا٬ؿ ا٣ٞةمٮس، دار ا١ٛ٣ؿ، حم٧ٌ  ،الـبيؽمٌ  احلكحينٌ  .41
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، ا٣ُجٕح ، ٥ٌٝ "در راق ظٜ"ػؿازل، حمك٨، ٧ٔؽة األوٮؿ، َجٓ مؤقكح  .47
 ٬. 4122األكىل، 

 ی٬ةمؿكـ ٦ُة٣ٕةت كپژك٬ل ػسكپ٪ةق، ٔجؽاحلكني، الكـ صؽيؽ، ٥ٝ، نرش .48
 .٬. ش 4879، چةپ يس٥ ٧٤ٔي٫، یظٮزق ٚؿ٬٪یگ
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، م١ذجح بل٪ةف ٩ةرشكف، دٗي٥، ق٧يط، مى٤ُعةت اإل٦ةـ ا٣ٛؼؿ الؿازمٌ  .49
 .ـ 2444ثريكت، ا٣ُجٕح األكىل، 
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 ش. .٬ ٥ٝ4891، 

، ا٣ُجٕح األكىل، َجٓ قجعةىن، صٕٛؿ، ا١ٛ٣ؿ اخلةدل يف ثيةف ا٣ٕٞةاؽ، ٥ٌٝ  .28
 .٬  ،4125كح اإل٦ةـ الىةدؽ مؤقٌ 
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الىؽر، حم٧ؽثةٝؿ، اإلقبلـ يٞٮد احليةة، نرش كزارة اإلرمةد اإلقبلٌَل، َ٭ؿاف،  .27
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 . كح ٦ُجٮاعت دار ا٥٤ٕ٣، ٥ٌٝ ، ركح اهلل، حتؿيؿ الٮقي٤ح، نرش مؤقٌ اخل٧يينٌ  املٮقٮٌم  .18

 ی، ركح اهلل، رشح ظؽير ص٪ٮد ٢ٞٔ ك ص٭٢، مؤقك٫اخل٧يينٌ  املٮقٮمٌ  .19
 .٬. ش 4888، َ٭ؿاف،  ةـ مخيىند٪ْي٥ ك نرش آزةر ا٦

نرش كزارة اإلرمةد اإلقبلٌَل،  ٩ٮر، ی، ركح اهلل، وعي٫ٛاخل٧يينٌ  املٮقٮمٌ  .54
 ش. .٬ 4861٭ؿاف، َ

، ٬٪یگٚؿ ، نرش ٤ُٔلت ٤ٚك٫ٛ، دؿدم٫/ ٔجةس زريةب ػٮیئال ،كي٢ دكرا٩خ، .54
 .٬. ش 4885٭ؿاف، د
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، نرش ٥٤ٔ، ٮاّلٔجؽالؿظي٥ گ /ص٭ةف، دؿدم٫ ی٬يٮـ، راثؿت، اديةف ز٩ؽق .52
 ٬. ش. 4894َ٭ؿاف، 
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