
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نصوص يف العلمانية



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 2إصدارات فكرية   

 
 
 
 

 نصوص يف العلمانية
 - وجهة نظر إسالمية -

 
 
 
 
 
 
 مركز ابن إدريس الحلي للتنميت الفقهيت والثقافيت 

 النجف األشرف –العراق 
 



 

 

 
 
 

 

 مجيع احلقىق حمفىظة
 الطبعة األوىل

 م1111 -هـ 1341
 

 

 تىزيع

 

 

 

 

 

         المنشىرة ال تعبر بالضرورة عن رأي المركز  المىاد

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                        

www.Ibnidrees.com         
                   Ibnidreesalhilli@yahoo.com 

   

http://www.ibnidrees.com/
mailto:Ibnidreesalhilli@yahoo.com


! 

 تقديم:

ال يززززاجلد جلقززززًد حاداززززا  فؼززززاعجل  ؼزززز د    زززز   جل   اات ززززح       
ف زززززًر ذ اوتززززز ا فذثاحيززززز ا  زززززال جل زززززًية  ا  زززززا   فجل  ززززز       
  زززززززززو فظزززززززززح جلهاززززززززز    ؤف  زززززززززً  ذثاحيززززززززز ا   زززززززززح  ؼ زززززززززس     

فومبزا   -حيشزً لزط فزمن  زة جليايزًية فجلي اوتزه ؤع رزح        
  رززً  ط   ززو  ززً  ذثززاحن جل   اات ززح  ززال جل ززًية     -جل ًيث ززح 
رززً  ط   زو ذثاحيزز اا  ززمج ؤازمر  خزز جل  يزز       زمج  ؤف    

 ززززززة جلقززززززًد فجلالاززززززر ن ؼززززززز د   زززززز     زززززز   جل   اات زززززززح       
 -تكسززم جل  ززه  -ف ززا جل يززمجلع  ثززح  تززه ذ ززاو يمظ ززح ب  جل   زز    

ؤ جل   اات زززح   ززززو    -ت ززززرػ جل  زززه   -فآازززم ب  جل  زززا       كززز ب  ثزززًز
يس          صزززززززززززز ح تززززززززززززايثعاجلخ جل   ا ززززززززززززح  ف    ززززززززززززاخ جل   زززززززززززز  جل زززززززززززًز

اء  زززززززززا ال ير جل ززززززززز   زززززززززال خززززززززز ج جلي   زززززززززاخ   فحزززززززززد       حماف زززززززززح     ززززززززز 
ي  جليثعززززززززززززاجلخ جل   ا ززززززززززززح  ؤف     كزززززززززززز ب ذاززززززززززززا ًخ اززززززززززززاخمج ذ زززززززززززًز
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  ززززو صزززز ح تا  ززززا  جل زززز ىل ح ززززط بتززززح يمظززززال ب  ؤصزززز د جل   ززززح        
جل سزززززززززززززززميات ح ً  ازززززززززززززززز ن ؤف ً  اززززززززززززززززا ن في ث ززززززززززززززززا جل ززززززززززززززززًية   ركزززززززززززززززز ب   
ب بجل   اات زح خزم  ثززًؤ جل زًت ا     اتزط جل ززًية   زة ؼ ززس       

 خ .جل ثاس ؤ من تشافب عت ا
فت ززززززززن جل ثخززززززززم  ززززززززة جلالاززززززززر ن جل كززززززززث  ؼزززززززز د  ًيززززززززً      
   زززز   جل   اات ززززح  ف ززززًر ذثاحيزززز ا ؤف  ززززً  ذثاحيزززز ا  ززززال   
جل ززًية فجل  زز     ززو فظززح جل رؽًيززً   ززة ؼ ززس جل رثززاحن       
جل   سزززز م فجل  كززززمىل تززززه  ثززززاعت فؤصزززز د لززززط  ززززة    زززز          
جل   اات ززززززح فجل ززززززًية   ززززززةبى  ززززززا  كززززززة   ؼخرززززززح   ززززززو  سززززززاو     

 ززة  ص  ززم جل ززث ع جل  مت ززح    جل ثؽززس فجل ث ززاى  ززًر لززص ية  
ؤهنزززززز  ي يززززززز  ب جلظرززززززاجلء جل ثاززززززز    فذ   ززززززال ؤ ززززززز د ا       
  زززززززا  جلالؼرعزززززززاض فجلقزززززززًد جل  كزززززززمىل     ازززززززً ت يززززززز   ب    
جل ر ر ش  ة تا   عيث ح  تط فب    ح   رً  ط   زو  
 ززززززً  ذثززززززاحا  ثززززززًؤ جل   اات ززززززح  ززززززال جل ززززززًية جل  زززززز  م   ززززززة   
ؼ ززززس بب جل ززززًية  ززززإب  ززززمعىل فاززززا   فبب جلي اززززح جل ثث يززززح    

   تشم جل ًية ال ذرعافز جل حثاع.
ف ززززز  ل ؼزززززافد ت زززززن  ص  زززززم جل زززززث ع جل  مت زززززح  شززززز ً        
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  ًع   ة جلآلياخ هل جل جل  مض  ف ة خ ج جلآلياخ:
ْ  لللللي  لِّك لَََََّّّّّ} - ْتلللل تَ َّْ  َم ََََّوَ ْكللللبَ ََّذ َُِّْللللأ ََُُّْول َوُقلللللَِّذينللللوْت

َ َّف َأ نَ لللللأَََََّّّّّ ََْبذنلللللبل َعي  للللللَ َََّّّف لللللَأس َّْ  للللللي  كبَ َّف د لللللَََّّْ لَِّلللللََّوَ َّونََّسَّ
 ن.02ً  وج آد  امجلب:  {َذ َبال ُغََّوَهللََّبصرْينََّبأذ عَْبأدْ

ْكبلَّكوس َّ} - َْأَّ ْنأََّعي ىََّذرن كبَلََّّالنََّذ َبال ُغََّوَهللََّتعلي  كَّ
ُ ِّك كبس  َْ َْأَّ  ن.33ً  وج جليادًج:  {َو

َ َّف َأ نَ أََّعي  للَ ََّذ لَبال ُغََّذ  كلَب كَََّّّ} - ََْبذنبل ً ز وج   {ف َأسَّ
 ن.20ؽط: جل ث

فغززززززز    زززززززل  زززززززة جلآليزززززززاخ جل ززززززز   كزززززززة ذسزززززززا ر ا تأيززززززززاخ        
 جل ث غ فجل رث  غ  فجل    ًع   اح جل ثيب تا ث غ.

ََل ََّعي  للل َّْ َتللأ نَََََّّّّّ} - ْتللَُّبنبتلل َُّْقللل ََّّ نَ للأَََََََّّّّّّوق للأُذبََّذ للبلالَُّْ لل
ْ لللللللَب نََََََّّّّّآل ً ززززززز وج   {َتلللللللأ كَّعْهلللللللََََّّذينللللللل ََّْوَّ نَ لللللللأَّْ َ لللللللأََّ لللللللوْترنَّ

 ن.02جل  ثكث خ: 
َََُّ لَِّللللََّتَّف َأ نَ للللأََّت لَِّللللَّْ َََََّّّّو} - ْلُيللللَبََّذ ُدللللرل س َّف َ لللل  ْ ْ س َّ

ََََََََُّّّّّّّ َََُّذ  كهلوَْبت ْْل ََللنَّف ُدلل ََّّ نَ لأَّْ َ لأَّ َْلَُّ ً ز وج   {ذَْهف سِْ ََّو
 ن.30جل ثاط: 
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ً زززز وج جل عززززم:  {َوُقللللل ََّّ تللللاَّْ َ للللأََّذهنللللوْتركََّذ  كللللَب ك} -
 ن.23

  د   و آياخ جل ت جلو.ثِّفغ    ل  ة جلآلياخ جل   ُص
َْلللَبذنىََََََّّّّّّ} - َْلللَُّ ُلَّتكِْلللََََّّذرن كلللبل َّف د لللَّلَّْ   لللأَ ََّذيَّلللَ ََّو ْنللل

 ن.22ً  وج جل ثساء:  {ف َ أَّْ بلَ ي َهأَكََّعي  لَ  لََّحفْ ظًأ
ُلَّْ بلَصَرَّف يَْهف سِ َّْ} - ُُ لَّف َ  َُّْْبنبت ق َّلََّجأءُك ََّبَصآئْركَّ

ُُ ََّبَ فْللل   ََّّ َْلللأَّْ َ لللأ ََّعي للل ل ُلََّع ْلللَاَّف َعي  لَ لللأََّو َْللل  وج ً ززز {َو
 ن.421جلألت ا : 
َكللبََّف َ للأَّْ بلَ للي َهأَكََّعي لل لَ  لََّحفْ ظللًأَََّّس ََّّ} - ف للَأس َّْ علَر

 ن.12ً  وج جل ش ور:  {ُغََّذ َبالَعي  لَ ََّّال
 د   زززو آيززززاخ جلهلًجليززززح   ثِّفغ خزززا  ززززة جلآليزززاخ جل زززز  ُصزززز   

 فخم لص ج:
ْكو ِكرنَّذنسللَتََّعي ل لَ  ََّب كَصل لِْر َََّّّ} -  {ف و ِكرلََّّ نَ أَّْ  َتَّ
 ن.00-04  وج جل  ا  ح: ً

َ بلَ َُّكي  كلللللل لَََّّّ} - َْللللللَُّفْللللللاََّ ََُّ َْلللللل ََللللللأءََّبب للللللَ َّآل َوذ للللللبلَّ
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ْكلللل لَْْه َََََّّّّ ُُب كللللبَ َّ َكََّذهنللللأَوََّحِّنللللىََّت ُ للللَر ْك َ  للللَتَّ  {َج ْ عللللًأَّْ ف 
 ن.33ً  وج ي ت : 

َََُّذ َ لاتََََََّّّّّّ} - َللَّكَّْْل َََُّذر  ْنَبل ن ََُّق لََّّ َََّفْاََّذلَّتت  {ال ََّّك َرَ
 ن.002ً  وج جل ث مج: 

َْلللأََّجَعي َهلللأَكََّعي للل لَ  لَََّّّ} - َللللَرُكبَ ََّو  ْ َْلللأَّ ََلللأءََّهللَّ َوذ لللبلَّ
َْأَّْ  َتََّعي  لَ  ََّبَبكْ ل   ن.421ً  وج جلألت ا :  {َحفْ ظًأََّو

فغزززززز    ززززززل  ززززززة جلآليززززززاخ  فخززززززم ذث ززززززم جل سزززززز  مج   ززززززو        
جل ثشم  فجل  لا ح        لاا ذث م جل لزمجلج  فح زم جل ثزاس    

   و جل  اب.
جللرشززززززان جل  ززززززاتال جل ر سزززززز م     فال جيززززززً جليرززززززاتال  ثززززززاء     

فجلالتر زززادم     ازززح  زززة خززز جل جل ثززز ع  ب  يزززر  جلتر زززاء  زززًع          
 زززة جلآليززززاخ  ف اهلزززا  ززززة  زززز اح ا جلهزززا  ذززززاوج  ؤف  اهلززززا     
 ززززززة جل سززززززز اا جل  كززززززمىل  ا  زززززززا   ف  ززززززل  زززززززة ازززززز د  اخزززززززط      

  ًع   ة جلآلياخ جل   ال ذسا ً   و ذً    جل  كمج.
 اززح ب    جل  حززد جل زز ىل ت ززمؤ   ززح آيززاخ ذرؽززًز  ززة    

جل ث غ فجل ت غ    خا ح جلألتث اء  ف ث   جل ثيب ً ن  
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 يزز    ززة آيززاخ جل تزز جلو فجل رزز ل   فآيززاخ جلهلًجليززح  فت زززم        
جل سزز  مج  فت ززم جل  لا ززح  ززة جلا  فت ززم جل لززمجلج  ف ززً         
 زززززززم  ح جل ظثزززززززاو   ةتثزززززززا ت زززززززمؤ آيزززززززاخ ؤازززززززمر ذرؽزززززززًز  زززززززة       
ظ جلتزززة ؤازززمر  زززة   زززا  جل زززثيب  فخزززم   زززا   ا زززح ذرازززط       

 جل س ا  ح فجلالظراا  ح  ف ة خ ج جلآلياخ:تا شافب 
- {َََََََََُّّّّّّّّ َُُ ََّبلللل ل ََََّبللللأذ َ  تَّْذللللَِّ ل َُِّْللللأ ََذ َهللللأََّّذ  لللللَ ََّذ  َّ نللللأَّْ  

ُُللللللَُِّذي َ للللللآئَْهَ ََّ صْللللللل  أًََََّّّّ َْ  {َذهنللللللأَوََّبَ للللللأَّْ َبََكََّهللََّوال َّ
 ن.420ً  وج جل ثساء: 

ُُلل كََََّّّّ} - َ َّفْ َ لللأَّ كللَّمتََّو كلللببنََّت ل ََذ َهلللأََّذِّنللبلَبَ َبَ لللأَََّّّ نللأَّْ  
َََُّ لللللللأدكوَ ََّوَذرنبنلللللللأَ   بس ََََََّّّّّّ ََُّْ  للللللللي  كبَ َّْذينلللللللوْت َذهنَب  لللللللبس ََّذنلللللللوْت
ََََّذيَّلل ََّْوك للأ كبَ ََّعي  للل ََََّّّّْ َ حلَبللأبكََّبَ للأََّ لللِّك لفُْظبَ َّْْللَُّكَِّْللأ َوَ
َْشلَِّركوَ ََّبآَتلأْْاََّّ َ ََّذهنأَوََّوَ لَشبلسََّْوال َّ َْ لَشبك َكَ َََّءَّف ال َّ

َْللََُّّ َُولذ للل َْ َّ كلل كَََّّّث َ هللًأَّق يْلل اًلََّو ََل ََّهللَّف  ُُلل ََّبَ للأَّْ  لل ذنلل لََّت ل
ُ أفْركوس   ن.11ً  وج جليادًج:  {َذ 

ًََّف َبَعلللللل  ََّهللََّذهنَبلللللل تَ َََََّّّّّ} - ًَََّوَحْللللللََّ ْنلللللل ُْ ك للللللأس ََّذهنللللللأوكَّ
ََََّّّّ َُُ ََََّبلأذ َ  تَّذْلَ  ل ََْع ك كََّذ َُِّْلأ ََل َّ َََُّوْ   ْكهْوَبت َََُّو ْكَبشتَرت
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َََُّذهنلللأَوَّفْ َ لللأََّ لََََِّّّّ َْلللأََّ لَِّي لللَََّّفْ لللل ََّّْالنََََََّّّّّبللل ل ي ُفلللبَ َّفْ للل ََّْو
ْل ك كََّذ َب تَهللللللأ كََّب ل للللللًأََََََََّّّّّّّّ َْللللللأََّجللللللأء ْْللللللََُّبعلللللللََّّْ َكَّ ْكللللللب ََُُّْو َذنللللللْوت

 ن.042ً  وج جل ث مج:  {َب لَه ك ل
ُِ كللللبَكَّفْ َ للللأَََََّّّّّ} - ف للللال ََّوَببتللللَ َّال َّتك لْْهكللللبس ََّحِّنللللَىَّتكَ 

ْت نللللأَََّللللَ َرََّب لللللَه ك لَُّثلللل نَّال ََّتَ للللَّكوَ َّفْللللاَّْ  ُفسِلللل ََّ  لََّحَرجللللًأَّ
َْسليْ  ًأ  ن.20ً  وج جل ثساء:  {ق َض لَتََّوتكَسِي كبَ َّ

ُ ََّوالَََّّّ} - ْْ َْللللللأَّك للللللأس َّذْ كلللللل ل َ ََّق َضللللللىََّذينلللللل كَََََّّّّو ْك لَْْهللللللَ َََّّ َّ
َْللللََََََُّّّّّّ ْللللَر ْ لََّو  ْ ُلَّ ََُّْْلللل ُُللللبس َّذ  كللل كََّذ  َْ لللَر ْللللرًََّْ سََّت  ْ َوَب كلللبُذ كَّ

ََللللالََّتعلللللَلََّهلل ََلللللنَّ ْ ََّوَب كللللبذ  كَّف د للللَّلَّ ً زززز وج  {َب هللللًأاًلَّ
 ن.22جلألؼاجلب: 

ُكَََََََّّّّّّّ} - ُُلللبس ََّذلللَّتت َاََّوَت ُُلللبس َّفِّْلَهللل َْ ُْْيب ك لََّحِّنلللىَّال َّ َوق لللأ
ً ز وج   {ْذيَّ َّْف َأسََّْ ََِّ بَ َّف لال َّعكلَّلَوَس ََّّالنََّعي لىََّذظنلأذْ ْ َََََّّّّ

 ن.432: جل ث مج
َََُّ لِّكضللللللعُْفبََّفْلللللاَََََّّّّّ} - ُنََّعي لللللىََّذنلللللوْت َو كَرتلللللَّكَّْ سَّ ن كللللل
 َ ََََََُّّّّ ُِلللل ًَََّوَ  لَعي  كلللل كََّذ لللَبََبثْ َّ  َّو كَ  بلَ ََّوَ  لَعي  كللل لَّْ ئْ نللل

َّ َ َْلللللأس ََّوجكهكبَد كَ لللللأَََّّّذ  كللللل لَّفْلللللاََّ بلَ ََّو كلللللَر َّفْرلَعلللللبلس ََّوَ أ
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ْنأَّك أ كبَََّت لو بكوس   ن.2 - 0ً  وج جل  اا:  {ْْهل ك َّ
- {َْ ََذ َهللللللأَّ َع كلللللل كَّذ د للللللَّلَّْ بلَ للللللي َهأَّبك كللللللي َهأََّبأذ َب تَهللللللأ ََّْوْ  

َََِّذهنللللأوكََّبأذ دْسللللل ْ  ََّّ َََس َّذَْ ُدللللب ََََّوَذ  ْ لللل ً زززز وج  {َذ َُِّْللللأ
 ن.00جل ًيً: 

فغز    ززل  زة جلآليززاخ جل ز  ذرؽززًز  زة جل  رززاد  ف ززة      
جل ززً  ج  ف ززة جل  اززط مبززا ؤتززاد جلا  فجل ززراكه   اززا ثه      

 فغ    ل لص .
ب ظززًجلال   كميززا    ززو خزز جل جل ثؽزز  ال يثر ززً  ززة        ؤفؤاززة 
ازززززززززا ال يرعزززززززززافز ازززززززززاخمج  ثزززززززززًا جليزززززززززص  ه      جليثال زززززززززح  ل

صز جل     جل ص ا  زح جل ز  ُا زط ب ز    ؤهنزا آ ثزح  فال  كزة         
ذ زززززززززززززززما جل شزززززززززززززززل ب   زززززززززززززززا  ب  بب ذاززززززززززززززز  ً جلألع زززززززززززززززح  فجل رازززززززززززززززاس   
جل شزززززز جلخً  ززززززة خثززززززا فخثززززززات ت  ززززززح بشثززززززاخ وئيززززززح  ؤف جلتراززززززاو    

  كمج ال يس     تثاء جمراال  فال ي    عف ح.
كزمىل ي از  جليرزاتال    ف ة ا د  رات ح خ جل جلقًجلد جل  

فحزززز ع اازززز   جل  ززززز   ه   جل  ززززن ت سزززززح جل زززز ىل ح زززززط بب      
 جل     ه ؤف ت ي   فح  جل   ح  فخ   ن جل رثس ط.
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فب جل لززززززززززاب  ززززززززززة ؼزززززززززز  ع ززززززززززاج جل   اات ززززززززززح ؤب ي  زززززززززز جل   ززززززززززو     
جل يزز ح جلألاززمر     جلظ ززح  ززا يسززا تح تا ًف ززح جل ًيث ززح       

جل  عززززززز ء ب  جل  زززززززمجلءجلخ  -فال يثث زززززززم  -   ةتززززززح ال يسززززززز غ هلززززززز 
تر اد زززززززززززح  فذ   زززززززززززال ؤ ززززززززززز ء جل ثاززززززززززز      رزززززززززززً  ط   زززززززززززو    جلال

جل رثززززززاحن جل ززززززًجلا م تززززززه جل ززززززً  ج ب   ززززززا يسززززززا تح تا ًف ززززززح     
جل ًيث ح  فجليمظ  ح جل  كميح  ألعياب ت سز ا  ألب حزمجلءجلخ   

 ززززززة  -ت ززززززً جليشزززززمحه فجلي ززززززمته   - زززززة خزززززز جل جل ثززززز ع ت  ززززززًج   
جليثززززززززز ط جل   ازززززززززم فجلي تززززززززز  م  فخزززززززززم ال ذرعزززززززززافز جمزززززززززاالخ      

 عززإ ب   ززا ت ززن جليززص  ه  ؼ ززس ال ذسزز    جليثال ززح جل زز  ي 
 ذً    ؼ جلو  فال ذث ن مبشمفع ش ا .  

فب جل لززززززززززاب حيزززززززززز   ززززززززززً اج جل   اات ززززززززززح ؤب يرخزززززززززز فجل   ح ززززززززززا     
  اوتززززززززا   ززززززززًفو جل ززززززززًية   جل  زززززززززاج جل  ا ززززززززح  ف ثزززززززز ا جل  زززززززززاج      

  و فظح جلها    -جل س ا  ح   ةتح حي   إل    ه 
ج جل  ززززززاج  جل ززززززً اع  ززززززة جل ززززززًفو جل زززززز ىل ي  ثززززززح جل ززززززًية   خزززززز        -

جل  ا زززززح  اا صزززززا  فؤب   زززززًية   زززززو فظزززززح جل  اززززز    ف  زززززًية   
جل    م   و فظح  ازا   كاتزا   ك ثزا    خز ج جل  زاج       
ذث ا    مئيح جل    ًيح  ف ا يرم ػ  ث ا  ة تخ  ف  جلحف 
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فؤؼكزززززا  ال  كزززززة  اخ ززززز ا فب  ائخزززززا  زززززة ؼ زززززاج جليسززززز اه     
تزززززززززط  فال يزززززززززاجلد جلقا ززززززززز و جليسززززززززز    رشزززززززززثصا  تا  ًيزززززززززً  ثززززززززز ا        

ؤغ ثززززززززز ا   ك زززززززززف  كزززززززززة  زززززززززافز خززززززززز ج جل    زززززززززح  فجل   زززززززززا        
     ا؟!

ُّ ب  اء عفو جل ًية  ة جل  اج جل  ا ح جل رئاذا    و  ؤال ُي 
ؼزز  جليززا ثه تزززح   جلال ر ززاع  فخزز  ؼززز  ل  رززح جل ً زززاذ        

 جل  فث ح  فو رح جلي جلش   فجل    ع جل ًف  ح؟! 
يا جل حي   ً اج جل   اات ح ؤب حيعمفجل   و جل ًية  فال 
حيزززز    اززززا ثه تززززح ؤب يكزززز ب ؼاتززززمجل    ؼ ززززا   جلهاصززززح     

 فجل  ا ح؟!
ؤال يشزززززززز م ع ززززززززاج جل   اات ززززززززح  فاا صززززززززا   ززززززززة جليززززززززص  ه     
جل  زززززززمب فجليسززززززز اه ؤهنززززززز  فح ززززززز جل   جل ززززززز فو ت سزززززززح جل ززززززز ىل     
فحززززززال   زززززززح جل  ززززززز    ب  زززززززة فظ زززززززح تخزززززززمخ      ازززززززاعوج    

 ؼ  ا جل ثاس  ف مض حثا اخ ااصح      ؟!
 جل  زززززاج جل  ا زززززح  ف ثززززز ا    ب  سزززززإ ح عفو جل زززززًية    ؤؤازززززة 

جل  اج جل س ا  ح ب كا  ح  كميح  راض ب   ايً جل ر ك  
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فجل رإ ط  ت  ًجل   ة جليثال ح فجلقًد جل ازث ا.. ف شزك ح   
 ززززة خزززز جل جل  ث ززززط  رزززززاض ب  ظ سززززاخ ؼزززز جلو  ر جلصزززز ح تزززززه       
جليززززززززززززززززززززززززص  ه  ززززززززززززززززززززززززد  زززززززززززززززززززززززز ف ف خ ززززززززززززززززززززززززح جل ثؽززززززززززززززززززززززززس جل   اززززززززززززززززززززززززم       

ااحل فجلي ت  م  فهبًىل جل     جلألا ح ح  ف  ت ء جلي
 جل  ا ح   اعرا اخ جل  مت ح فجل     ح.

ف  زززززززو فاف زززززززح ظ سزززززززاخ جل ززززززز جلو خززززززز ج  زززززززًج ذسزززززززائالخ     
  ف ثز ا   ثزح  ؤب جي ث جل ع اج جل   اات ح   و ث ا  ا جية 

 جل س ا م جل    م. مفعع اج جليش خ      ًج ا 
فؤخززز  ذسززززائد ي ززززمغ     زززًج ع ززززاج جل   اات ززززح يراززززط    

جل شززززإب جل س ا ززززم     حفو جل ززززًية   جل شززززافب جل  ا ززززح  ف ثزززز   تززززً
خم  سزاؼح خز جل جل زًفو  فخزط يزر  ذاز  رح؟ فل زف          ف ا

فتإيزح فمي زح  فيزا جل؟ ف ززا خزم جل از  ح جلألحزمب     اات ززح       
جل ززززززززززز  يثشزززززززززززم هبزززززززززززا ع زززززززززززاج جل   اات زززززززززززح؟   زززززززززززط خزززززززززززم   اات زززززززززززح      
ؤ ميك ززح  ؤ    اات ززح  متسززا  ؤ    اات ززح ؤذززاذ وت  فخززم     

   اات ح  جلخ تاااخ  مح ح؟!
 اات ززح تر ززاو جل ًجلشززح جل زز ىل ال   ف ززا خززم   حززح خزز ج جل    
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 ير جلىن   جل  ااغ  ة وؤيح تا ًية  ف  خ جلا؟!
فل ززززززززززف  كززززززززززة  ززززززززززز ن جل ززززززززززًية  زززززززززززة جمرا اذثززززززززززا جل  مت زززززززززززح      
فجل  زززززز   ح؟ فعا يسززززززر اض؟! فل ززززززف  كززززززة ؤب ذرؽزززززز د   
خ ج جلجملرا اخ ت ًوج حزاعو ب  جمرا زاخ   اات زح؟ خزط     

 يك ب   ل تا   ج  ؤ  تا حثاع  فتإيح فمي ح؟!
ة ظ زززح ؤازززمر   زززةب   زززو ع زززاج جليشزززمفع جل س ا زززم     ف ززز

  جل    م ب اعج جل ثخم    ًع  غ  ح  ٍط  ة    ال  
 زززززززززززة جل رشزززززززززززثس مبثزززززززززززرٍط ش زززززززززززا   كزززززززززززمىل    -ؤييزززززززززززا   –فجل كزززززززززززف 

يثراززم ب  جل  ززمب جل سززاعس جلهلعززمىل ف ززا ت ززًخا      زززح       
ًف لا  ززا   إلظاتززح  ززة  ر  ثززاخ جل  اززم  بب        زز  ا.   يُ زز

اس   ززززززززززززززززززززو جل مئيززززززززززززززززززززح جل     ززززززززززززززززززززح     يكززززززززززززززززززززة  ثئززززززززززززززززززززا    جلأل زززززززززززززززززززز  
 جل     ح.
ُّ جل  زززززز    ب   ؽ ززززززاج جل س ا زززززز ح   جل  ززززززمب       زززززز  اززززززا جل ُي

جل  جلؼززززززً فجل  شززززززمية؟!   ززززززط يك ززززززم جلالع  ززززززاء تازززززز غ  ثززززززًؤ   
جل    زم   ؤف جل رك  زف  ؟جل ش ور لاز  ح    ؽكز  جل  ز  م   

  تززز ء جل مفجليزززاخ   زززً اع  زززة  ثزززًؤ فاليزززح جل    زززح؟! ف زززا       
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رؽززززز د لززززز  جليثزززززًؤية ب    خزززززم جل يزززززااتاخ جل ززززز  ذك زززززط ؤال  ي  
 عيكراذ ويح ذااعو ؼمياخ جل ثاس  فمتر ة لمجل ر  ؟

ف  ززززززززززو جل  زززززززززز   ه ؤب ي  ززززززززززًفجل جل ثخززززززززززم    ززززززززززاوهب       
 زززززززز جلء ؤلاتززززززززد  ززززززززاوب   اوتززززززززح  ؤ   ززززززززاوب   ؽكزززززززز   فؤب    
ي   زززز  جل بفززززاو جليمجلظ ززززح جل ث ًيززززح ت  ززززح جل  صزززز د ب  ؼ زززز د      

 ؤ يط  فص ٍغ   ر ايش ؤلاط.
ج ال جل   اات زززززززززززززح  فؤازززززززززززززة ؤْب فجل ززززززززززززز   -تاززززززززززززز  ر ا جل  جل ززززززززززززًز

يثززززززززاعىل هبززززززززا ع ززززززززاج جل   اات ززززززززح  ززززززززة  ص  ززززززززم جل  ززززززززمب فجل ززززززززث ع    
ذازززززز ػ ه زززززز  ذثا زززززح ش ا  ززززززح فجلحراززززززاعيح      -جل  ززززز   ح  

جمرا اذثزززززززا جل  مت زززززززح فجل  ززززززز   ح  فال جل  ززززززز   جل س ا ززززززززم     
حزززززاعو   -جل ززززز ىل يثرازززززم ب    زززززح حزززززً      -تاززززز وذح جل رمجلش زززززح  

  رززززززززززززح  يم  ث   ززززززززززززاخ جل  زززززززززززز    فذكززززززززززززمي   ثخ صزززززززززززز  ززززززززززززو ذ
جل   ا ززح فجلألا ح ززح فجل رشززمي  ح   ؼ ززاج جليسزز اه  دمززا   
ي ززمض   ززو جل ثخززة جل ص ا  ززح فجل  كميززح جل ززر ك   ززً       
جل  ص د ب  ص ٍغ ظًيًج  راض    ا جلألص ط  ال جل  جل ً  

 فجل صاتد جليسر م  ة جل      ال جلير  ِّم.
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تا صززا  لرثزز ا مثززح  ززة   ييز ُّ  خزز جل جل كرززاب ظزًيم تا زز لم 
   ؼززززززززززززززز د جل   اات زززززززززززززززح  ف زززززززززززززززًر ذ اوتززززززززززززززز ا     كزززززززززززززززمىل جل  ززززززززززززززز 

فذثاحيزز ا  ززال جل  زز    زززة ظ ززح  ف ززًر ب كات ززح ذماؼ زززا       
  ح زززاعج جلجملرا زززاخ جل  مت زززح فجل  ززز   ح ب  تزززم جلأل زززاب.      
فخززززززززززززم تازززززززززززز    ثرخثززززززززززززح تشززززززززززززمخ    ززززززززززززًع  ززززززززززززة جل كرززززززززززززة      
 اقززززززد ب ززززززكا  اخ  ا اثززززززح جمرا اذثززززززا  ززززززة تزززززز جلٍغ  ًيززززززًج     

 فظ اخ خمر  ح  تي  ا ته يًىل  جل  م جلء. 
 

َّبئ سََّملركَ
َّحم ََّّ أ رََّحلس ين
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ضلٖ يف ػٖو ر٘ىػذ كُٚ ادلناٛت، ورؼلكد كُٚ 
اُؼوبئل يف اَُُبٍخ واالعزٔبع واُلَٖ. وؿلا ًَ ٖٓ 
ؼلزوع هؤًَب ٖٓ اِهاء ػلبوٍ ؤٕ غلؼَ ٖٓ ٛنا اُوؤٌ 
ًٍِٔب ُٞٔىؽٚ، وٓ٘لنًا َاكٌ ثٚ بىل اُْهوح ومَىع 

وٍُِخ هل حتَٔ بُُٚ ُّئًب ٖٓ اَُِٞخ وٗلىم اُُٖذ، و
 أٌُِخ.

وٖٓ مث َإفن ٕبؽت اُوؤٌ يف اَُُبٍخ ؤو االعزٔبع 
ؤو اُلَٖ يف كػىح اُ٘بً بىل ٓنٛجٚ وٝوَوزٚ، ٓزىٍاًل 

 بىل مُي ثٌَ ٓب َزبػ ُٚ ٖٓ اُىٍبئَ واألٍبُُت.
وَاكٌ مُي يف ًضَت ٖٓ األؽُبٕ بىل ؤٕ َـلو اُوؤٌ 

ٓنٛجًب جلٔبػخ ٖٓ اُ٘بً ٓـبٓوح اُنٌ َووط ُٚ ٕبؽجٚ 
 ؤو َٓزَِٔخ، ػًِ ثُ٘خ ٖٓ ؤٓوٛب ؤو سللوػخ.

ورٖىؽ اجلٔبػخ ٕبؽجخ ادلنٛت ٓنٛجهب يف 
ّؼبهاد ماد ٓلُىالد رتُِخ واػلبءاد ٓـوَخ رالػت 
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ٝٔىػ اُ٘بً وسلبوكهْ وآٓبذلْ، كزلكغ هبْ بىل ؤُىإ 
 ٖٓ اُوٙب واَُقٜ، وؤكبُٗت ٖٓ االٍزجْبه واخلىف.

ٌَىٕ اُوؤٌ وادلنٛت سلزوػًب ُلػبرٚ وهل ال 
وٓووعُٚ اُنَٖ َٖىؿىٕ اُْؼبهاد، وبظلب ٌَىٕ ٛنا 
ادلنٛت َٓزىهكًا ٖٓ ؽٚبهح ؤفوي، وٖٓ صوبكخ ؤفوي، 
وٖٓ ظووف اعزٔبػُخ ؤفوي ختزِق افزالكًب ؤٍبًٍُب 
ػٖ اُضوبكخ واجملزٔغ اُِنَٖ َواك ؿوً ادلنٛت كُهٔب، 

 ؽُبمهْ وزتَ اُ٘بً ػًِ عؼِٚ ؽوُوخ ٓؼبّخ يف
 اُؼبٓخ واخلبٕخ.

 

 الحضارة الحدٌثت وإنتاج األفكار 
 

وبما ًبٗذ احلٚبهح احللَضخ رزُٔي ثولهمهب اُلبئوخ 
ػًِ بٗزبط األُّبء ٓزٔضِخ يف ٍِغ االٍزهالى وآالد 
اإلٗزبط وْٓووػبد اَُُٞوح ػًِ اُٞجُؼخ، كةهنب رزُٔي 
ؤًَٚب ػٖ ًَ احلٚبهاد اُيت ٍجوزهب ثولهمهب اُلبئوخ 

ً بٗزبط األكٌبه ٓزٔضِخ يف آهاء وٓناٛت وػوبئل عيئُخ ػِ
 ؤو ًُِخ يف ّاوٕ اَُُبٍخ واالعزٔبع واُ٘لٌ واُلَٖ.
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وٛنٙ ادلناٛت واُؼوبئل رْ٘إ يف ٓواًي احلٚبهح يف 
ػبدلٍ اُْوم واُـوة ثَجت ادلْبًَ واُزؼوُلاد اُيت 
رؼبين ٓ٘هب ٛنٙ احلٚبهح ٗظوًا ُٞجُؼزهب ادلبكَخ اُيت 

ِهب يف حتوُن اَُؼبكح واَُالّ اُلافٍِ رَجت يف كْ
ُإلَٗبٕ، وبٕ ؽووذ ُٚ اُوفبء واُِنح، وُنا كهٍ ختزوع 
األكٌبه وادلناٛت يف ٛنا اُْإٕ اإلَٗبين ؤو ماى حبضًب 
ػٖ ؽِىٍ دلْبًِهب اإلَٗبُٗخ، وٌُٖ كوٕ علوي ألٕ 
ٍجت ادلٌِْخ ٌُُ يف األٌّبٍ واألٍبُُت، وبظلب ٛى 

ح ٖٓ ؽُش ؤهنب ٓبكَخ ؿَت ًبٖٓ يف ُْٕٔ ٛنٙ احلٚبه
 بَٗبُٗخ.

وٌُٖ، ألٕ احلٚبهح احللَضخ ماد بّؼبع ػبدلٍ، كةٕ 
ماد رإصَت ػبدلٍ، وٖٓ مث كةٕ  –ًَِؼهب  –ؤكٌبهٛب 

ثٌَْ  –ؤو َواك ذلب ؤٕ راصو  –ؤكٌبهٛب وٓناٛجهب راصو 
ؤو ثأفو يف ٓ٘بفبد ثْوَخ ختزِق يف ٓٚٔىهنب 

حلٚبهح يف اُضوبيف وثُ٘زهب االعزٔبػُخ ػٖ ٓواًي ا
ؤَٓتًب واالحتبك اَُىكُيت وؤوهوثب اُـوثُخ. وٖٓ مث 
رٌَْ ٛنٙ اِهاء وادلناٛت فٞوًا ؤًُلًا ػًِ اُْؼىة 



 

 نصوص في العلمانية
-------------- 

 

 24 

اُيت ال رؼبين ٖٓ ادلْبًَ واألوٙبع اَُبئلح يف ٓواًي 
احلٚبهح احللَضخ. وَْجٚ األٓو يف ٛنٙ احلبُخ ؤٕ 
حتوٖ ٓبكح ًُُٔبوَخ يف عَل بَٗبٕ ال َؼبين ٖٓ ٗؤ 

ب، ؤو ؤٗٚ َؼبين ٖٓ ؽَبٍُخ ٓؼُ٘خ جتبٛهب، وٖٓ مث كُه
كةٕ ٛنٙ اُؼُِٔخ رىُل ُٚ ٌْٓالد ٕؾُخ ًبٕ يف ؿٌت 

 ػ٘هب ُى ؤٗٚ كثو ؤٓىهٙ اُٖؾُخ ثٞوَوزٚ اخلبٕخ.
واألكٌبه ادليَلخ واُٚبهح ؤًضو فٞىهح ٖٓ األُّبء 
ادليَلخ واُٚبهح. بٕ صالعخ ؤو ٍُبهح ٍُئخ اُٖ٘غ ؽلٌٖ 

ثؼل كزوح هَٖتح ٖٓ  اًزْبف ػُىهبب ثَوػخ
اٍزؼٔبذلب، وَزْ االٍزـ٘بء ػ٘هب ؤو اٍزجلاذلب، وال 
َزورت ػًِ مُي ٍىي فَبهح ٓجِؾ ٖٓ ادلبٍ. ؤٓب 
اُلٌوح اُٚبهح كةٕ اٍزؼٔبذلب كوٕ كؾٔ وكوٕ ٗول 

وَاصو ػًِ اٍزوواهٙ  ،َلٓو عبٗجًب ٖٓ ؽُبح اجملزٔغ
 –ثؼل جتوثزهب  –ورولٓٚ، وٌَىٕ اُزقِٔ ٖٓ األكٌبه 

ألٗٚ ػللس  ،كهعخ ًجَتح ٖٓ اُٖؼىثخ واخلٞىهحػًِ 
ويف ادلٚٔىٕ اُضوبيف  ،دتيهبد يف اُجُ٘خ االعزٔبػُخ

 ُإلَٗبٕ ودلاٍَبرٚ.
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 األفكار وحضارة اإلعالن
 

واُنٌ َيَل ٖٓ فٞىهح األكٌبه واُؼوبئل وادلناٛت 
ٗ٘ب ٗؼُِ حتذ رإصَت ؽٚبهح ؤيف ٛنا اُؼٖو ٛى 

وؤٍبُُت شلبهٍخ  بػالُٗخ روّوط كُهب اَُِغ واألكٌبه
احلُبح يف علٛب وذلىٛب ثبإلػالٕ اُؼٍِٔ اُنًٍ اُوبٛو 

 بىل اُلواه ٖٓ رإصَتٙ. اُنٌ ال غلل اإلَٗبٕ ٍجُاًل
بٕ اإلَٗبٕ اُجَُٜ يف ٛنا اُؼٖو َزؼوٗ 
ثبٍزٔواه ػٖ ٝوَن اإلػالٕ ادلجبّو ؤو ؿَت ادلجبّو يف 
 اجلوَلح اُُىُٓخ، واجملِخ األٍجىػُخ واُْهوَخ، واٌُزبة
اجلبك، واُوٖخ ادلَُِخ، واإلماػخ واَُُ٘ٔب واُزِليَىٕ 

َزؼوٗ ُؼُِٔخ ؿََ كٓبؽ َٓزٔوح رَزهلف رووَظ  –
ٍِغ ٓؼُ٘خ، ؤو ؤكٌبه ٓؼُ٘خ ُلَٚ، ورٌّىٕ كُٚ آِبٍ 
وادلقبوف واُزؼبٝق ٓغ األُّبء واألكٌبه واجلٔبػبد 
اُيت َواك فلٓزهب ثبإلػالٕ ػٖ ٝوَن اُزٌواه اإلػالين 

ؿَت ادلجبّو، وٛى ؤّلعلب فٞىهح وكزًٌب،  ادلجبّو ؤو
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وٛى ػًِ  ،ألٗٚ َـيو ػوَ اإلَٗبٕ وْٓبػوٙ وؤػٖبثٚ
ؿَت اٗزجبٙ واؽزواى، كُاصو كُٚ ٖٓ ؽُش ال َْؼو، 
وٌَّىٕ ُلَٚ ه٘بػبد ال ّؼىهَخ جتبٙ ٓب َوَل ؤٕؾبة 

 اإلػالٕ رووغلٚ.
بٕ اإلَٗبٕ ؽُت َوي ؤََغ وَووؤ اُْؼبهاد 

 ،يف رتُغ وٍبئَ اُلػبَخ واإلػالّو ،ادلوكىػخ َُُ هنبه
رٚؼق ُلَٚ ٌِٓخ اُ٘ول، ورـلو كوٓ االفزُبه 

وألٗٚ  - زللوكح علًا. بٕ ٛنا اُىاهغ اُنٌ ال ٓلو ٓ٘ٚ
َلوٗ ػًِ  - ٖٓ ؤفٔ فٖبئٔ احلٚبهح احللَضخ

اإلَٗبٕ ؤٕ َىاعٚ اُْؼبهاد واألكٌبه اُىاكلح ثؼوَ 
 ال ثووػ اُزَُِْ ،ٓ٘لزؼ وٌُٖ ثووػ اُْي واُ٘ول

واالٍزوٍبٍ. ٌُُ ادلِٞىة اُزؼٖت ٙل ًَ علَل 
 –كوٕ ٗول  –وؿوَت، وٌُٖ ٌُُ ٖٓ احملٔىك االٍزَالّ 

 ٌَُ علَل وؿوَت.
وبٕ شلب َيَل األٓو رؼوُلًا جتبٙ األكٌبه اُىاكلح يف 
ثؼ٘ احلبالد ٛى ٓب َٖبؽجهب ٖٓ بهٛبة كٌوٌ، ػلَٔ 

 –يف ؿبُجُزهْ  –ثبَُ٘جخ بُُهب  -اُ٘بً ػًِ ؤٕ ٌَىٗىا 
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كوَوُت: كوَن ٕبٓذ بَضبهًا َُِالٓخ واُؼبكُخ، وكوَن 
َٓزَِْ َٓ٘بم ٓغ اُزُبه اجلبهف وادلىعخ اُٞبؿُخ، هل 
ػَٞ يف ٗلَٚ ٌِٓخ اُ٘ول، وؿلا ؤّجٚ ثبُججـبء ؤو آُخ 

ٓب َوبٍ ُٚ زَغَُ َوكك  ٓب َجش كُٚ كوٕ رـَُت ؤو رجلََ. ،ُا  و
وػ وُنا كةٕ ػًِ اُوِخ اُوُِِخ اُيت رىاعٚ األكٌبه ثو

اُ٘ول ؤٕ رؼْٔ كهٔهب ُُزبػ ألًضو اُ٘بً ؤٕ َواعؼىا 
ٓىاهلهْ كُإفنوا هبنا اُوؤٌ ؤو ثناى ثؼل زلبًٔخ 

 رجبػًب.اكٌوَخ، وٌُُ روُِلًا ؤو 
 

 شعار العلمانٍت
 

وٖٓ اُْؼبهاد اُيت رٞوػ يف ؤَبٓ٘ب ٛنٙ ثبٍزٔواه 
ػًِ رلزٔؼ٘ب اُِج٘بين اجلوَؼ ادلٔيم ّؼبه اُؼِٔبُٗخ 

ي ؤصلؼ اُىٍبئَ يف بٕالػ اُ٘ظبّ اُنٌ ثبػزجبهٛب بؽل
ظهو كِْٚ، ؤو ثبػزجبهٛب بؽلي ٓؼبمل اُ٘ظبّ اجللَل 

 اُنٌ َواك ُٚ ؤٕ ََىك يف ُج٘بٕ.
وهل رج٘ذ ٛنا اُْؼبه وهوعذ ُٚ يف رتُغ وٍبئَ 
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اإلػالّ ّقُٖبد كٌوَخ، وؤؽياة ٍُبٍُخ، )وكٖبئَ 
ٓوبرِخ يف ًال اُلوَوُت ادلز٘بىػُت يف ُج٘بٕ(، كإؽياة 

ُُُٔت رلػى بُُٚ ًٔب ؤٕ ؤؽياة اَُُبه رلػى بُُٚ، ا
)واُٞوَق يف ٛنا األٓو ؤٕ ًَ واؽل ٖٓ اُلوَوُت 
َزهْ اُلوَن اِفو ثإٗٚ ؿَت عبك يف ٛنٙ اُلػىح، 
كؾية اٌُزبئت اُِج٘بُٗخ َلػى بىل اُؼِٔبُٗخ اٌُبِٓخ يف 

وَزهْ ادلَُِٔت ثإهنْ ْٛ اُنَٖ َوكٚىٕ  ،ًَ ٍّء
 ،ياة اَُُبه رلػى بىل اُؼِٔ٘خاُؼِٔ٘خ اٌُبِٓخ، وؤؽ

ورزهْ ؤؽياة أُُُت ثإهنب ؿَت عبكح يف كػىمهب بىل 
واُٖلم ًَ اُٖلم ٛى  ،اُؼِٔ٘خ، وؤٕ اجلل ًَ اجلل

 يف كػىح ؤَٛ اَُُبه بىل رٞجُن ٛنا اُْؼبه(.
واُ٘بً اُجَٞبء ٖٓ َُِٓٔت وَُٓؾُُت ثُت ٓزبثغ 

ٛنا يف كػىمهْ وبكػبئهْ حبَجبٕ ؤٕ  - ذلاالء ؤو ٛاالء
ٛى اُزوَبم اُنٌ َْلٍ ٗظبٓ٘ب ٖٓ رتُغ َٓبوئٚ، 
وغل٘ج٘ب يف ادلَزوجَ جتبهة ؤفوي ٓضُِخ ُِزغوثخ 
اُلآُخ اُجْؼخ اُيت ؽٞٔذ اُىٖٝ واإلَٗبٕ يف ُج٘بٕ، 

 ،وثُت ٍبًذ –وَٚؼ٘ب ػًِ ٝوَن اُج٘بء اُىٍٝت اَُُِْ 
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ألٗٚ ؽبئو ال َؼوف ٓىهغ احلن يف ٛنا اُْؼبه وكُٔب 
 ٙ ٖٓ ؤكٌبه.ءوها

بٕ ٓهٔخ ٛنا اُجؾش ٍٛ ٓىاعهخ ٛنا اُْؼبه ثووػ 
اُ٘ول: دلؼوكخ ٓٚٔىٗٚ، وٓلي ٓب كُٚ ٖٓ ٕلم وٓلي 
ٓب كُٚ ٖٓ علوي وٍ٘٘بهْٚ ٛ٘ب ٖٓ وعهخ ٗظو 
بٍالُٓخ وُٝ٘خ، وٌْٗق ػٖ ؤثؼبكٙ ُ٘وي ٓلي 
اَٗغبٓٚ ٓغ اُجُ٘خ اُضوبكُخ َُُِِٔٔت وٖٓ مث ُ٘وي 

ُىٍٝت، ٓلي ٓب َزٖٚٔ ٖٓ فٞىهح ػًِ االٍزوواه ا
 وٓلي ٓب ػللَ ثٚ ٖٓ وػىك اخلَت واُوعبء.

 

 ما العلمانٍت؟
 

اُؼبمل(  –)ػِٔبُٗخ(.. ٛنا ادلِٖٞؼ َٗجخ بىل )ػبمل 
 ػًِ ؿَت هُبً. 

ًه٘ىرُخ(،  –اًِربًُخ  –وادلؼٌت ثٚ ٓب َوبثَ )هوؽُخ 
 ؤو ٓب َوبثَ )كَُ٘خ( ثىعٚ ػبّ.

وادلوٖىك ثٚ ؤٕ َزىىل هُبكح اُلوُخ: احلٌْ وؤعهيرٚ 
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ال ََزٔلوٕ  ،ٓاٍَبرٚ وفلٓبرٚ هعبٍ ىُٓ٘ىٕو
فٞٞهْ وؤٍبُُجهْ يف احلٌْ واإلكاهح واُزْوَغ ٖٓ 
اُلَٖ، وبظلب ََزٔلوٕ مُي ٖٓ فربمهْ اُجْوَخ يف 
اإلكاهح واُوبٗىٕ وؤٍبُُت اُؼُِ، ورٌىٕ اُووػ اُؼبٓخ 
اُيت رىعٚ اُلوُخ واجملزٔغ يف رتُغ ٓاٍَبرٚ اُضوبكُخ 

ؿَتٛب هوؽًب ؿَت كَُ٘خ. ويف واَُُبٍُخ واُزْوَؼُخ و
ٓوبثَ مُي: ؤٕ َزىىل هُبكح اُلوُخ واحلٌْ هعبٍ 
ََزٔلوٕ فٞٞهْ وؤٍبُُجهْ يف احلٌْ ٖٓ ػلح 
ٖٓبكه ٖٓ رتِزهب اُلَٖ، ورٌىٕ اُووػ اُؼبٓخ اُيت 
رىعٚ اُلوُخ واجملزٔغ وٓاٍَبمهب ماد ٓ٘بثغ كَُ٘خ ؤو 

 ٓزإصوح ثبُلَٖ.
ًٔب  –َٖ وٛنا ادلٚٔىٕ دلِٖٞؼ )ػِٔبُٗخ( َز

ثبُظووف اُيت ْٗإ كُهب ٛنا ادلنٛت اَُُبٍٍ  –ٍ٘وي 
ثب يف ػٖو اُ٘هٚخ األوهوثُخ، وٓب وُل وورٞىه يف ؤوه

واُوىي اجللَلح يف  ،ٖٓ ٕواع ثُت اٌَُُ٘خ ٖٓ عهخ
ؽوىٍ اُزغبهح واُؼِْ واُلٖ واالعزٔبع واَُُبٍخ 

 وؿَتٛب ٖٓ ؽوىٍ احلُبح يف اجملزٔغ اَُُبٍٍ.
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ؤٕ روىّ  –ثؼجبهح ؤفوي  –خ( رؼٍت وبمٕ كـ )اُؼِٔبُٗ
احلُبح يف اجملزٔغ واُلوُخ ػًِ ٙىء ادلؼُٞبد اُيت 
َىكوٛب ٍَت احلُبح اُٞجُؼُخ يف اُؼبمل، واٗٞالهًب ٖٓ 
ادلٌْالد اُيت رضَتٛب ؽُبح اإلَٗبٕ يف اُؼبمل )يف 
اُيٓبٕ(. ويف ٓوبثَ ٛنا ادلِٖٞؼ ؽلٌٖ ؤٕ َىٙغ 

َُ وٖل ثٚ كوُخ ِٖٓٞؼ )كَُ٘خ صُىهواُٝخ(، واُنٌ 
َ٘ظْ كُهب اجملزٔغ واَُِٞخ ػًِ ؤٍبً ٖٓ اُلَٖ، 

هعبٍ اُلَٖ  –ثٌَْ ٓجبّو ؤو ؿَت ٓجبّو  –وَوىكٛب 
وادلاٍَبد اُلَُ٘خ، ورُْغ كُهب هوػ اُلَٖ وهئَزٚ 

 اٌُىُٗخ.
وهل رٌىٕ ٛنإ ادللهىٓبٕ اَُُبٍُبٕ اُِنإ َؼرب 
ػ٘هٔب ٛنإ ادلِٖٞؾبٕ ٗزُغخ ُو٘بػخ رٌىٗذ يف 

هؼلُخ ٓؼُ٘خ روٍٚ ثإٕ اجملزٔغ اُجْوٌ يف ظووف رب
ؤٗظٔزٚ اَُُبٍُخ وؿَتٛب ال ؽلٌٖ ؤٕ َوىّ وَىعل 

وال  ،وََزٔو بال ػًِ ؤٍبً ٖٓ بؽلي ٛبرُت اُُٖـزُت
ؽلٌٖ ؤٕ رىعل ُٕـخ صبُضخ راافٍ ثُ٘هٔب. وَلهْ ٖٓ 
ٛنا اإلكػبء ؤٕ اُلَٖ َؼبًف ٌْٓالد ختزِق ٖٓ ؽُش 
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اإلَٗبٕ اَُُبٍٍ يف  اُ٘ىع ػٖ ادلٌْالد اُيت َٖبككهب
اجملزٔغ اَُُبٍٍ اُوبئْ يف اُؼبمل ادلىٙىػٍ اخلبهعٍ، 
وٖٓ مث كهى َولّ ؽِىاًل ال رزلن ٓغ ٝجُؼخ ادلٌْالد 
ادلىٙىػُخ اُيت َىاعههب اإلَٗبٕ يف ٛنا اُؼبمل. كؼًِ 
اُلَٖ، بمٕ، ؤٕ َزقًِ ػٖ اُزؼبَٓ ٓغ اإلَٗبٕ مبب ٛى 

َجؾش ػٖ  ػٚى يف رلزٔغ ٍُبٍٍ، وػًِ اإلَٗبٕ ؤٕ
ؽِىٍ دلٌْالرٚ اُ٘بّئخ ػٖ ًىٗٚ َؼُِ يف اُؼبمل 
اُيٓبين ادلىٙىػٍ يف رلبٍ آفو ؿَت اُلَٖ ٛى 
اُلَِلخ واُؼِْ. ؤًب َلهْ ٖٓ ٛنا اإلكػبء ؤٕ اإلَٗبٕ 

َلهْ ٓ٘ٚ ؤًَٚب  ،اَُُبٍٍ ؼلزِق ػٖ اإلَٗبٕ اُلٍَت
 ؤٕ اُلَٖ واُؼِْ ال َِزوُبٕ.

زْبف )اُؼِٔبُٗخ( ٓب هٔ٘ب ثٚ ؽىت إِ ٛى زلبوُخ اً
ٖٓ فبهط، وال ؽلٌٖ ؤٕ رزْ ػُِٔخ ٗول ٗبعؾخ ثلوٕ 
اًزْبف ٛنا ادلنٛت ٖٓ اُلافَ دتهُلًا ُلهاٍخ 
والكرٚ، ورٞىهارٚ، مث رٞجُوبرٚ يف اُزبهَـ ادلؼبٕو، مث 
طلِٔ ٖٓ مُي ًِٚ بىل اًزْبف بٌٓبٗبد رٞجُوٚ يف 

 وٓب ؼلًْ ٖٓ آصبهٙ. ،ُج٘بٕ، وٓب َوعً ٓ٘ٚ
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إِ ػُِٔخ حتُُِِخ دلِٖٞؼ  وبمٕ كَ٘ىاعٚ
)ػِٔبُٗخ( ثبػزجبهٙ ٓنٛجًب يف اَُُبٍخ واالعزٔبع يف 

 اُؼٖو احللَش.
 

 ما معنى إقامت الدولت على أساس علمانً؟
 

َٛ رؼٍت بهبٓخ اُلوُخ ػًِ ؤٍبً ػِٔبين بكفبٍ 
ٓ٘غياد اُؼِْ اُٞجُؼٍ يف رلاوٍ اإلَٗبٕ يف اجملزٔغ، 

غخ وهاؽخ مبب وعؼِهب ؤًضو ؿٌت وهب ،ورََُت ؽُبرٚ
 ،وادلِجٌ ،َىكوٙ ُٚ اُؼِْ اُٞجُؼٍ ٖٓ ذتواد يف ادلإًَ

 ،ورجبكٍ األكٌبه ،وؤعهيح االرٖبٍ ،وادلىإالد ،وادلٌَٖ
 وؿَت مُي؟

ٖٓ اُىٙىػ مبٌبٕ ؤٕ ٖٓ اَُقق يف ٛنٙ احلبُخ 
رَُٔخ كوُخ ٓب ثإهنب ػِٔبُٗخ كوٕ ؿَتٛب، ورَُٔخ 

اُلوٍ رلزٔغ ٓب ثإٗٚ ػِٔبين كوٕ ؿَتٙ، كةٕ ؤّل 
واجملزٔؼبد اُلَُ٘خ ريٓزًب وزلبكظخ ال ؽلبٗغ يف رََُت 
ؽُبرٚ ادلبكَخ مبب َىكوٙ اُؼِْ ٖٓ ٓ٘غياد يف ّىت 
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احلوىٍ واجملبالد، وبمٕ كال ٓؼٌت ُزَُٔخ كوُخ ثإهنب 
ػِٔبُٗخ جملوك ؤهنب رَزقلّ ٓ٘غياد اُؼِْ يف ؽُبح 

 رلزٔؼهب.
وبما مل ٌَٖ األٓو ًنُي كهَ َؼٍت ًىٕ اُلوُخ 

 وٗظبٓهب االهزٖبكٌ َوىٓبٕ ،ٔبُٗخ ؤٕ ٗظبٓهب اإلكاهٌػِ
ػًِ ؤٌٍ ػُِٔخ، كبُلوُخ اُلالُٗخ ال رلَو ّاوهنب 

وؿَت  ،وّاوٕ اهزٖبكٛب ػًِ ضلى ػْىائٍ ؿَت سلٜٞ
وبظلب رزجغ يف مُي ؤٕىٍ وؤٍبُُت اُؼِىّ  ،ٓلهوً
وؤٕىٍ وؤٍبُُت اُؼِىّ االهزٖبكَخ، كزجٌت  ،اإلكاهَخ

 ً ؤٍبً ٖٓ مُي؟بكاهمهب واهزٖبكٛب ػِ
ٖٓ اُىٙىػ مبٌبٕ ؤٕ ؤّل اُلوٍ وادلاٍَبد اُلَُ٘خ 

ر٘ظُْ بكاهمهب وّاوهنب –ألٍجبة كَُ٘خ  –ريٓزًب ال دتبٗغ 
ادلبُُخ واالهزٖبكَخ ػًِ ؤٌٍ ػُِٔخ رٖٚٔ ذلب ؤًرب 
هله ٖٓ اإلٗزبعُخ، ثَ رَؼً بىل مُي، ورٌِق اخلرباء 
 ُز٘ظُْ ّاوهنب ػًِ ؤكَٚ األٌٍ واألٍبُُت اُيت
رىكو ذلب اإلٗزبعُخ اُؼبُُخ ٓغ بروبٕ اُؼَٔ. وٖٓ اَُقق 
وٕق كوُخ ؤو ٓاٍَخ ثـ )اُؼِٔبُٗخ( جملوك ؤهنب رزجغ 
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ؤٍبُُت ػُِٔخ يف اإلكاهح وؿَتٛب ٖٓ ّاوٕ اُز٘ظُْ، 
وبال كؼُِ٘ب ؤٕ ٍَٗٔ اُلبرٌُبٕ كوُخ ػِٔبُٗخ ذلنا 

 اَُجت.
بٕ اُؼِْ اُٞجُؼٍ ور٘ظُْ اُؼَٔ ؤٓىه ْٓبػخ يف ًَ 

زٔؼبد وًَ اُلوٍ، وال َىعل كَٖ ًٔب ال رىعل اجمل
َوق يف  –يف ٛنا اُؼٖو ػًِ األهَ  –ٓاٍَخ كَُ٘خ 

وعٚ اُؼِْ اُٞجُؼٍ ؤو َوك٘ ث٘بء بكاهح وٓاٍَبد ماد 
بٗزبعُخ ػبدلُخ ألٍجبة كَُ٘خ زلٚخ، كبُؼِىّ اإلكاهَخ 
واُٞجُؼُخ زلبَلح ٖٓ ٛنٙ اجلهخ، َُُذ ٓغ اُلَٖ 

ٓىه اُىاٙؾخ ُِؼُبٕ كُٔب وَُُذ ٙلٙ، وٛنا ٖٓ األ
 ؤٓبٓ٘ب ٖٓ كوٍ وٓاٍَبد َُُذ ػِٔبُٗخ ثبُزإًُل.

وبمٕ كبُؼِٔبُٗخ ال رؼٍت ٛنا وال ماى، وبظلب رؼٍت 
ال  ُّئًب آفو ؿَتعلب، وٛى ػجبهح ػٖ ؤٓوَٖ ٓزٌبُِٓت

ٖٓله اُْوػُخ  :األوٍرٌىٕ اُلوُخ ػِٔبُٗخ ثلوهنٔب، 
زىهٌ اُزْوَغ اُلٍ :يف اَُِٞخ اَُُبٍُخ، واُضبين

 واُوبٗىين يف اُلوُخ.
ثبَُ٘جخ بىل األٓو األوٍ رؼٍت اُؼِٔبُٗخ ؤٕ اُْوػُخ 
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اُيت ختىٍ اَُِٞخ اَُُبٍُخ ؤٕ حتٌْ اجملزٔغ ورََتٙ 
دللبُٛٔهب وفٞٞهب َُُذ َٓزٔلح ٖٓ اهلل، ؤػٍت  وكوًب

َُُذ َٓزٔلح ٖٓ اُلَٖ، كبهلل ؤو اُلَٖ ٌُُ ٖٓلهًا 
بٍُخ يف اُلوُخ ُِْوػُخ اُيت رزٔزغ هبب اَُِٞخ اَُُ

اُؼِٔبُٗخ، وال رزىهق ّوػُخ اَُِٞخ اَُُبٍُخ ػًِ ؤٕ 
 ر٘بٍ اػزواكًب هبب ٖٓ اَُِٞخ اُلَُ٘خ.

وٛنا يف ٓوبثَ ٓب ًبٕ ََىك يف اُؼٖىه اُىًٍٞ 
ادلَُؾُخ ٖٓ ًىٕ اَُِٞخ اَُُبٍُخ يف اُلوُخ آزلاكًا 
َُِِٞخ اُلَُ٘خ يف اٌَُُ٘خ، وال ر٘بٍ اَُِٞخ اَُُبٍُخ 

خ( ّوػُزهب ورربَوٛب بال ػٖ ٝوَن اػزواف )اُلُٗىَ
 اَُِٞخ اُلَُ٘خ هبب.

وهل روِجذ َٓإُخ ٖٓله اُْوػُخ َُِِٞخ اَُُبٍُخ 
ثُت ػلح ٓناٛت واجتبٛبد ٝىاٍ اُؼٖىه احللَضخ ؽىت 
اٍزوود ؤفَتًا يف اُلوٚ اُلٍزىهٌ )اُؼِٔبين( ػًِ 
اػزجبه ؤٕ اُْؼت ٛى ٖٓله اَُِٞبد، وُنا كهى اُنٌ 

خ َُِِٞخ اَُُبٍُخ، ؤٓب: ًُق َؼٍٞ ٛنٙ َؼٍٞ اُْوػُ
اُْوػُخ؟ وٓب ٍٛ األٍبُُت اُيت رٌْق بهاكرٚ 
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ورلىَٚٚ ُِؾبًْ ؤو ُِهُئخ احلبًٔخ؟ كضٔخ ٓناٛت ّىت 
يف ٛنا اُْإٕ رزواوػ ثُت ادلىاكوخ اَُِجُخ ثبٌَُىد 
وػلّ االػزواٗ، وثُت االٍزلزبء اُؼبّ، وثُت االٗزقبثبد 

َُاُُ٘بثُخ ػًِ افزالف اُُٖؾ  ؤٕ  ًلػواألٍبُُت اُيت 
 هؿجخ اُْؼت ورلىَٚٚ رَزٌْق هبب.

وثبَُ٘جخ بىل األٓو اُضبين رؼٍت اُؼِٔبُٗخ ُلي كػبمهب 
ؤٕ َوىّ اُزْوَغ اُوبٗىين واُلٍزىهٌ يف اجملزٔغ 
واُلوُخ ػًِ ؤٍبً ؿَت كٍَت، ؤََْ مُي ًَ رلبالد 
اُزْوَغ مبب كُهب رلبٍ األؽىاٍ اُْقُٖخ ُِلوك 

ىواط وٝالم وٗلوبد وٓىاهَش، وٓب َزلوع واُؼبئِخ ٖٓ 
 ٖٓ مُي وَؼىك بُُٚ.

وبمٕ كؾوُوخ اُلوُخ اُؼِٔبُٗخ وعىٛوٛب َزوىّ ثإٕ 
رٌىٕ ّوػُخ اَُِٞخ اَُُبٍُخ كُهب َٓزٔلح ٖٓ اُْؼت، 
وٖٓ مث كةٕ ٛنٙ اَُِٞخ ال رَزٔل ّوػُزهب ٖٓ اهلل، وؤٕ 

 ٌَىٕ رْوَؼهب هبئًٔب ػًِ ؤٌٍ ؿَت كَُ٘خ.
ٛنَٖ األٍبٍُت َزٌبٓالٕ، كَِٞخ  وٖٓ اُىاٙؼ ؤٕ

رَزٔل ّوػُزهب ٖٓ ٖٓله ؿَت كٍَت ال ؽلٌٖ ؤٕ رجٍت 
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وبٕ ًبٕ ٛنا ال َ٘لٍ  –رْوَؼهب ػًِ ؤٍبً كٍَت ّبَٓ 
وٍِٞخ روُْ  –ؤٕ ٌَىٕ اُلَٖ ٖٓ ٖٓبكه رْوَؼهب 

رْوَؼهب ػًِ ؤٍبً ؿَت كٍَت ال ؽلٌٖ ؤٕ رؼزوف هلل ؤو 
 بهٍزهب ُِؾٌْ.ُِلَٖ ثإٗٚ ٖٓله اُْوػُخ اُيت رربه شل

وبما ً٘ب َٗزُٞغ ؤٕ ٗؼٍٞ ُِؼِٔبُٗخ ٕلخ بغلبثُخ 
ثبَُ٘جخ بىل ؤٍبٍهب األوٍ، وٛى ٖٓله اُْوػُخ، 

ٕ اُلوُخ اُؼِٔبُٗخ ٍٛ اُيت ٌَىٕ ٖٓله بك٘وىٍ: 
ّوػُخ اَُِٞخ كُهب ٛى اُْؼت، كةٗ٘ب ال َٗزُٞغ ؤٕ 
ٗؼٍٞ ُِؼِٔبُٗخ ٕلخ بغلبثُخ ثبَُ٘جخ بىل ؤٍبٍهب اُضبين، 

ُزْوَغ، وبظلب ؿبَخ ٓب ؽلٌٖ ؤٕ ٗؼٍٞ يف ٛنٙ وٛى ا
ٕ اُلوُخ اُؼِٔبُٗخ ٍٛ باحلبُخ ٛى ٕلخ ٍِجُخ، ك٘وىٍ: 

اُيت ال َوىّ رْوَؼهب اُلٍزىهٌ واُوبٗىين ػًِ ؤٍبً 
 كٍَت. بظلب كوُخ ال كَُ٘خ ٖٓ ؽُش ٓظهوٛب اُزْوَؼٍ.

ٖٓ ؤٕ َؼىك اُ٘بً )ؤو اَُِٞخ  وٛنا َؼٍت ؤٗٚ ثلاًل
ٙغ اُوىاُٗت واُْوائغ ادل٘ظٔخ احلبًٔخ( يف ّإٕ و

ُِٔغزٔغ واُلوُخ بىل اُلَٖ ََزىؽىٕ ٖٓ ٓجبكئٚ 
ؤؽٌبٓهْ وّوائؼهْ وٗظٔهْ، كةهنْ َوعؼىٕ يف ٛنا 
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وٓب رواٙ  ،اُْإٕ بىل ػوىذلْ )ؤو ػوىٍ ٝبئلخ ٓ٘هْ(
حبَت بكهاًهْ ذلنٙ  –ٛنٙ اُؼوىٍ ٓالئًٔب دلٖبحلهْ 

َهْ ػًِ اُِٗخ وادلَزوجُِخ، كُْوػىٕ ألٗل –ادلٖبٌف 
 ٙىء بكهاًهْ ٛنا.

 وذتخ مسخ ؤفوي ُِلوُخ اُؼِٔبُٗخ ٓزلوػخ ػٖ اجلبٗت
ال رؼىك  وٍٛ ؤٕ اُوُْ واألفالم اُلَُ٘خ ،اُزْوَؼٍ ٓ٘هب

ٓىٙغ اػزجبه واؽزواّ ٖٓ وعهخ اُ٘ظو احلوُوُخ 
ُِلوُخ، وبما ًبٗذ ؤعهيح احلٌْ يف ثؼ٘ احلبالد 

ُؼبّ رزظبٛو ثبُـَتح كنُي كوٜ ألعَ بٌٍبد اُوؤٌ ا
بما ًبٗذ ال رياٍ ُلَٚ ثوُخ ٖٓ اُزؾٌَ ثبُوُْ 

 واألفالم اُلَُ٘خ.
 

 طبٍعت املسألت
 

بٕ اُوىي اُلٌوَخ واَُُبٍُخ اُؼِٔبُٗخ يف اُؼٖو 
حللَضخ ضلى رجٍت اُيت ككؼذ ثبجملزٔؼبد او ،احللَش

واًل وؤهبٓذ ُك ادلنٛت اُؼِٔبين، ؤو كوٗ ػُِهب مُي،
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 ٛنا االجتبٙ ٖٓ بٕ ٛنٙ اُوىي اِٗٞوذ يف –ػِٔبُٗخ 
 ٍُبٍٍ. كبُؼِٔبُٗخ َُُذ ٗظوَخ كَِلُخ كَِلٍِٓ٘ٞن 

جتوَلَخ ؽلٌٖ ؤٕ رلهً كوٕ ٗظو بىل اُىاهغ اُُىٍٓ 
احلٍ يف اجملزٔغ اَُُبٍٍ، وال راكٌ بىل ٗزبئظ ماد 
ّإٕ يف احلُبح اُُىُٓخ ُِٔغزٔغ اَُُبٍٍ ًٔب ٛى 

ثبَُ٘جخ بىل َٓإُخ اُىعىك اُلَِلُخ. ًٔب  احلبٍ ٓضاًل
ؤهنب َُُذ يف اُىهذ ٗلَٚ، ٓىهلًب ٍُبًٍُب آًُٗب ًٔب ٛى 
اُْإٕ يف ٌِْٓخ رزؼِن ثبحللوك ؤو ثبُزغبهح اخلبهعُخ 
ثُت كوُخ وؤفوي، وبظلب ٍٛ ٓىهق كَِلٍ َزَٖ 

 ،ثبُىاهغ اَُُبٍٍ واالعزٔبػٍ، َ٘جغ ٖٓ ٛنا اُىاهغ
وَوزوػ ُٕـخ ُزـَُتٙ. وٖٓ ٛ٘ب كال ؽلٌٖ ادلٍٚ يف 

ٕ ٗلوؽ ٖٓ اإلدلبّ ثبخلِلُخ ٛنٙ اُلهاٍخ هجَ ؤ
اُلَِلُخ ُِٔنٛت اُؼِٔبين، واُىاهغ اُزبهؼلٍ اُنٌ وُل 
وظلب كُٚ ٛنا االجتبٙ اُلَِلٍ، مث ٗلهً اُؼِٔبُٗخ يف 
ٓىاعهخ ادلَُؾُخ، واُؼِٔبُٗخ يف ٓىاعهخ اإلٍالّ، مث 
ٗوي ٓبما َؼٍت رٞجُن اُؼِٔبُٗخ يف ُج٘بٕ، اُىٖٝ اُنٌ 

 اُلَٖ.َزُٔي ثٌىٕ ّؼجٚ ؿَت ٓىؽل 
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 متى بدأث املشكلت؟

 
ٖٓ األٍبً اػزوكذ ادلَُؾُخ ثىعىك ٍِٞزُت: 

وٍِٞخ هُٖو، ومُي يف اجلىاة ادلْهىه  ،ٍِٞخ اهلل
هكًا ػًِ اَُااٍ اُنٌ وعهٚ ( ع)ادلَ٘ىة بىل ػًَُ 

 (.33/32بُُٚ اُُهىك ؽىٍ والئٚ اَُُبٍٍ: )بصلَُ ٓزًَّ 
وهل ؿِت عبٗت اٌَُُ٘خ ٓ٘ن ثلاَبد اُؼٖىه 

ً ادلَُؾُخ ػًِ رتُغ عىاٗت احلُبح اَُُبٍُخ اُىٍٞ
ثب ثٌَْ فبٓ، ويف وواُضوبكُخ واالعزٔبػُخ يف ؤوه

رتُغ اُؼبمل ادلَُؾٍ ثىعٚ ػبّ، كٌبٗذ اٌَُُ٘خ ُِٝخ 
كزوح اُؼٖىه اُىًٍٞ ادلَُؾُخ، ثٖىهح ٓجبّوح ؤو ؿَت 
ٓجبّوح، رٌبك ؤٕ رٌىٕ ٕبؽجخ اَُِٞبٕ ادلِٞن ػًِ ًَ 

ٍِٞبٕ ِٓٞن  –ٍَخ كَُ٘خ مبب ٍٛ ٓا –ٍّء، كِهب 
ذلنا االػزجبه  –ػًِ هوػ اُلوك وػوِٚ، ًٔب ؤٕ ذلب 

ٍِٞبٕ ػًِ األٍوح ٖٓ ؽُش ْٗإمهب،  –ٗلَٚ 
ٖٓ ؽُش ؤهنب دتضَ ٍِٞبٕ  –وَٕتوهمهب، وؽِهب، وذلب 
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ٍِٞخ ػًِ اجملزٔغ وٓاٍَزٚ  –اهلل ػًِ األهٗ 
 اَُُبٍُخ ادلزٔضِخ يف اُلوُخ واإلٓبهاد اإلهٞبػُخ.

ٌَُُ٘خ يف ؽوَ اُلوك واألٍوح دتبهً وًبٗذ ا
ٍِٞزهب ثٌَْ ٓجبّو، ؤٓب يف ؽوَ اجملزٔغ وادلاٍَخ 
اَُُبٍُخ كٌبٗذ دتبهً ٍِٞزهب ربهح ثٌَْ ٓجبّو يف 

هٞبػبد اٌُجَتح اُزبثؼخ ٌُِوٍٍ اُجبثىٌ األهاٍٙ واإل
ٓجبّوح )ؤو اُزبثؼخ بىل اَُِٞبد اُلَُ٘خ اُؼُِب يف 

ً ٍِٞبمهب ثٌَْ ؿَت ادلنٛت األهصىمًٍَ( وربهح دتبه
ٓجبّو ٖٓ فالٍ ّجٌخ اُؼالهبد اُوبئٔخ ثُت ٗظبّ 

 –وٛى ٓب ؽلضَ اَُِٞخ اَُُبٍُخ ادللُٗخ  –اإلهٞبع 
وؤعهيرٚ اإلكاهَخ، وثُت اجلهبى اٌٍَُ٘ ٖٓ عهخ 

 ؤفوي.
وًبٕ ٌَُُِ٘خ يف ؽوَ اجملزٔغ وٓاٍَزٚ اَُُبٍُخ 
رإصَت ًجَت يف بٙلبء ٕلخ اُْوػُخ ػًِ شلضٍِ 

اَُُبٍُخ ًٔب ًبٗذ دتبهً رلفاًل ٓجبّوًا يف اَُِٞخ 
ًضَت ٖٓ احلبالد يف ػُِٔخ اُزْوَغ اُوبٗىين ُِلوك 

 واجملزٔغ واَُِٞخ اَُُبٍُخ.
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وٌَلٍ ٓضباًل ػًِ ٓلي ٓب ًبٕ ٌَُُِ٘خ ٖٓ ٗلىم 
ّ ًبٗذ :289ورإصَت ؤٗٚ ثؼل اُضىهح اُلوَُٗخ ٍ٘خ 

اٌَُُ٘خ رزٔزغ ث٘لىم ٍبؽن، وثَِٞبد ػظُٔخ 
ٓؼزوف هبب كول اٙٞود اجلٔؼُخ اُزإٍَُُخ  ،األعلُخ

ػًِ اُلٍزىه ادللين  باُلوَُٗخ بىل ِٝت ٓىاكوخ اُجبث
ٌُُىٕ ّوػًُب وٍبهٌ ادللؼىٍ يف ٗظو اُلوَُُٗت، 

ّ، وٌُٖ اُجبثب ثُىً اَُبكً 28:1ومُي يف ؤوٍ آة 
آماه  22ؽٌْ ثبُْغت همسًُب ػًِ اُلٍزىه ادللين يف 

اْٗوبم يف ٕلىف ّ، شلب ؤكي بىل 28:2َُٗبٕ  24و
اإلًَِتوً، وٖٓ مث بىل اْٗوبم يف ٕلىف األٓخ 

وؽُت ْٗجذ احلوة األُِٛخ ثؼل مُي  ،اُلوَُٗخ
رٚٔ٘ذ ٓؼٌت كًَُ٘ب ثبإلٙبكخ بىل ٓٚٔىهنب اَُُبٍٍ. 

ؽىت يف ؤَبّ اُضىهح اُلوَُٗخ،  –كةما ًبٗذ اٌَُُ٘خ 
رزٔزغ مبضَ ٛنا اُ٘لىم كٌُق ًبٕ ٗلىمٛب هجَ مُي يف 

ت هَبػ ًٍٞ وػٖو اُ٘هٚخ ؽُت ثلؤد مهاُؼٖىه اُى
 اُزـَُت ػًِ رتُغ ؤوهوثب؟

وٌُٖ ؽلصذ يف هنبَبد اُؼٖىه اُىًٍٞ ادلَُؾُخ 
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يف ؤوهوثب ثؼ٘ ادلزـَتاد اٌُربي اُيت ؤكد بىل بؽلاس 
ثؼ٘ االٛزياى ػًِ ٗظبّ اُؼالهبد اُنٌ ًبٗذ اٌَُُ٘خ 

 حتزَ هٔزٚ اُؼُِب.
ُخ ثلفىٍ وهل مشِذ ٛنٙ ادلزـَتاد: اَُُبٍخ اُلوُ

ّ، واُْ٘بٛ 2564اُؼضٔبُُٗت بىل اُوَُُٞ٘ٞ٘خ ٍ٘خ 
ادلبيل ث٘ٔى اُزغبهح ورجبكٍ اَُِغ وادل٘زغبد ثُت اإلٓبهاد 
اإلهٞبػُخ كافَ ًَ كوُخ وثُت اُلوٍ ٗلَهب، وؽوَ 
اُؼِىّ ثةصلبى ثؼ٘ االًزْبكبد اذلبٓخ يف اُلِي 
واجلـواكُب وؿَتعلب، واِكاة ثةؽُبء اُزواس اُُىٗبين 

 وٓبين اُولمي.اُو
ٛنٙ ادلزـَتاد يف ؽوىٍ اَُُبٍخ واُؼِْ وادلبٍ 

ثؼ٘ االٛزياى ػًِ ٗظبّ  - ًٔب هِ٘ب - واُلٖ ؤكفِذ
اُؼالهبد اُنٌ ظَ ٍبئلًا ُِٝخ اُؼٖىه اُىًٍٞ 
ادلَُؾُخ، وؤكد بىل ٝوػ ؤٍئِخ ؤٍبٍُخ ؽىٍ ػلاُخ 
اُىٙغ اُوبئْ، وثلؤد اٌُبهصخ ؽُت رجُت ؤٕ اٌَُُ٘خ مل 

 ،ٍزُؼبة ادلزـَتاد اجللَلح واُزٌُق ٓؼهبرٌٖ ٓاِٛخ ال
كؾلس اُٖلاّ اُنٌ ال رياٍ ؤوهوثب وٖٓ وهائهب اُؼبمل 
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 ٌَزىَبٕ ث٘بهٙ ؽىت إِ.
ُول ؤفن احلٌ اُوىٍٓ َ٘ٔى وَوك٘ اُُٖـخ 
اَُُبٍُخ ُِٔغزٔغ اإلهٞبػٍ، وَٞٔؼ بىل اُلوُخ 
ادلوًيَخ اُوىُٓخ اُيت رِـٍ اإلهٞبػُبد واحلىاعي 

ًَ ٓوبٝؼخ وؤفوي. وًبٕ اجملزٔغ اُلافُِخ ثُت 
اإلهٞبػٍ واهزٖبكٙ اُيهاػٍ اُوبئْ ػًِ ٓجلؤ االًزلبء 
اُنايت َؼىم ٖٓ ْٗبٛ اُربعىاىَخ اُىُُلح اُٞبزلخ بىل 

وبىل ر٘ىَغ  ،وبىل بُـبء احللوك اُلافُِخ ،ؽوَخ احلوًخ
 ادل٘زغبد وىَبكح اإلٗزبط.

ُول ؤكي مُي بىل ؽِق ثُت اُوىي اَُُبٍُخ 
وثُت هعبٍ  ،شلضِخ يف كػبح اُلوُخ اُوىُٓخاجللَلح 

َهلف بىل  ،ادلبٍ واُزغبهح اُٞبزلُت بىل ؽوَخ احلوًخ
بْٗبء كوُخ ٓوًيَخ هىَخ ماد ٍِٞبٕ ِٓٞن ػًِ رتُغ 

وٖٓ مث بىل بُـبء ٗظبّ اإلهٞبع  ،ورتُغ اٌَُبٕ ،األهٗ
ثُٖـزٚ اَُُبٍُخ واالهزٖبكَخ. وهل ؤكي هُبّ ٛنا 

ء اإلهٞبع، وٖٓ مث بىل ٕلاّ احلِق بىل ٕلاّ ٓغ ؤٓوا
ٓغ اٌَُُ٘خ ٗلَهب ؽُش هؤد يف هُبّ اُلوٍ ادلوًيَخ 
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 اُوىَخ ٓب َهلك ٗلىمٛب اَُُبٍٍ.
وؤكي رولّ اُؼِىّ واُل٘ىٕ بىل ٓىاعهخ ثُت هواك 
اُجؾش اُؼٍِٔ وثُت اٌَُُ٘خ اُيت هؤد يف ٓىاهلهْ 
وآهائهْ ورِٞؼبمهْ ٓب َهلك اإلؽلبٕ اُلٍَت وَزؼبهٗ ٓغ 

 ادلؼزٔل ُِٖ٘ىٓ اُلَُ٘خ. اُزلََت
وهل ؤكي ٛنا اُٖواع واُزؼبهٗ ادلزؼلك اجلىاٗت 

 بىل ٝوػ ٌِْٓخ اجملزٔغ اَُُبٍٍ ثوٓزهب.
ًُق َزٌىٕ اجملزٔغ؟ ٓب ٓوًي اُلوك كُٚ وؽوىهٚ 

 وٓب ٍٛ ث٘بٙ ؟وواعجبرٚ؟ ٓب ٍٛ اُوُبكاد اُؼُِب ُِٔغزٔغ
 وٓب اُنٌ غلؼِهب هُبكاد ػُِب دتبهً اَُِٞبٕ؟ ؟اُلىهُخ

ََزٔل ؤَٖ وٖٓ  ؟ًُق َ٘ظْ اجملزٔغ؟ ٖٓ َْوع ُٚ
اُزْوَغ هلٍُزٚ؟ ٓب اُووػ اُيت َوىّ اجملزٔغ ػًِ 

 ؤٍبٍهب، ورٌىٕ ٓزٚٔ٘خ كُٚ، ورٞجؼٚ ثٞبثؼهب؟
وبما ًبٕ اُلَٖ ٛى األٍبً واُووػ وادلٚٔىٕ اُنٌ 

َزٚٔ٘ٚ هجَ و ،َوىّ ػُِٚ اجملزٔغ اَُُبٍٍ يف ؤوهوثب
اُزورتخ اُزْوَؼُخ  ٛنٙ ادلوؽِخ. وًبٕ اُالٛىد ٛى
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واٌَُْ اُوبٗىين دلربهاد ٗظبّ اُؼالهبد اَُبئل يف 
كةٕ  –اجملزٔغ اإلهٞبػٍ، وًبٗذ اٌَُُ٘خ دتضَ اَُِٞخ 

 –يف ٓوبثَ ادلَُؾُخ  –اُوىي اجللَلح اٍزؼبٗذ 
ثبُلَِلخ، ُزَز٘جٜ ٓ٘هب ٓربهاد اُزـَُت اجللَل، 
 وُزؼٍٞ األٍبً اُ٘ظوٌ واُْوػُخ ُزٖىهامهب ُِجٌت

 لَلح يف رلبٍ اَُِٞخ واُزْوَغ.اجل
وََىم كػبح اُؼِٔبُٗخ ػبكح رتِخ ٖٓ احلغظ 

كػبئهْ ٙووهح اواالػزجبهاد اُيت ََز٘لوٕ بُُهب يف 
ث٘بء اُلوُخ اُؼِٔبُٗخ. وْٛ َؼوٙىٕ االػزجبهاد ادلْبه 

 بُُهب ثبٌَُْ اُزبيل:
بٕ اُلوُخ اُلَُ٘خ رؼٍت ٍُٞوح هعبٍ اُلَٖ،  -2

وٛنا َؼٍت ؤٕ ٛنٙ اُلئخ رلػٍ ُ٘لَهب ؽوىهًب 
 –ػًِ األهَ  –اٍزض٘بئُخ ػًِ ٍبئو اُ٘بً، ؤو ؤٗٚ َؼٍت 

هلهمهب ػًِ اُزٔزغ ثىٙغ اٍزض٘بئٍ ثبَُ٘جخ بىل ٍبئو 
اُ٘بً. وٛنا اُىٙغ َزُؼ ُوعبٍ اُلَٖ ؤٕ َزؾٌٔىا 

ْ االٍزض٘بئُخ ػًِ اُزإصَت مبٖبئو اُ٘بً ثَجت هلهمه
وُنا كال ثل ٖٓ  ،وٛنا سلبُق ُلٌوح اُؼلاُخ ،اَُُبٍٍ
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 ػِٔ٘خ اُلوُخ ُزؾوَوٛب ٖٓ ٛنا اُىٙغ ؿَت اُؼبكٍ.

اُلوُخ اُلَُ٘خ ال رزٔزغ ثبحلوًخ واُولهح ػًِ  -3
ألٕ هىاُٗ٘هب صبثزخ وٓزؾغوح، ألٕ اُلَٖ ػ٘ل  ،اُزٞىه

خ ؿَت اُوبثِخ رجبػٚ ؽلضَ احلوُوخ ادلِٞوخ واُ٘هبئُؤ
ُِزـَُت، وكوُخ ٓضَ ٛنٙ ُى اٍزٔود ٓئبد اَُُ٘ت 

ألٕ هىاُٗ٘هب صبثزخ ال رزـَت،  ،كٌَُىٕ آفوٛب ٓضَ ؤوذلب
وٖٓ مث كهٍ حتىٍ كوٕ كفىٍ ؤَخ ؤوٙبع علَلح بىل 

وَ٘ؼٌٌ رتىك اُلوُخ ػًِ ؽُبح اُ٘بً  ،ؽُبح اجملزٔغ
 كُهب كُغؼِهب ٓزقِلخ ؽبكِخ ثبٌُضَت ٖٓ ادلزبػت، ثَ بٕ
كوُخ ًهنٙ ٍز٘هبه ٖٓ رِوبء ٗلَهب ػ٘لٓب رزـَت األُّبء 
ٖٓ ؽىذلب، كال رؼىك يف وٍٜ ػبدلٍ وصوبيف ٓالئْ 

 ُوىاُٗ٘هب ادلزؾغوح.

ٖٓ اُ٘بكه وعىك كوُخ َ٘زَت رتُغ ٓىاُٝ٘هب بىل  -4
كَٖ واؽل وٓنٛت واؽل، كةٕ اُـبُجُخ اُؼظًٔ ٖٓ اُلوٍ 

ٛت وٓنا ،رزإُق ّؼىهبب ٖٓ ٓؼز٘وٍ ؤكَبٕ سلزِلخ
رٌىٕ اُلوُخ كَُ٘خ َوغ  شؽُ ،ٓز٘ىػخ. ويف ٛنٙ احلبُخ

 ،اُزُُٔي كائًٔب ثُت ادلىاُٝ٘ت اُنَٖ َ٘زٔىٕ بىل كَٖ اُلوُخ
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وادلىاُٝ٘ت اِفوَٖ اُنَٖ َ٘زٔىٕ بىل كَٖ آفو، ورؼزرب 
اُلوُخ اُلَُ٘خ ؤٕ ٓؼز٘وٍ كَ٘هب ْٛ ادللِؾىٕ وؽلْٛ، 

يف  –خ رجبع األكَبٕ األفوي يف اُلوُخ اُلَُ٘ؤوَإيت 
يف اُلهعخ اُضبُٗخ يف ٕلخ ادلىاُٝ٘خ  –ؤؽَٖ احلبالد 

ويف ؽوىههب. ٛنا اُزلبود يف اُزٔزغ ثلهعخ ادلىاُٝ٘خ 
وؽوىههب يف اُلوُخ اُلَُ٘خ ٓ٘بف ُلٌوح اُؼلاُخ، وَهلك 

 اُلوُخ ٗلَهب ثبُزٖلع واالٗوَبّ.

 واُلوُخ اُلَُ٘خ روق يف وعٚ رولّ اُؼِْ واُلٌو، -5
اٗٞالهًب ٖٓ اُٖ٘ىٓ  –ُِب رلَو ألٕ هُبكامهب اُؼ

اٌُىٕ واحلُبح واإلَٗبٕ واُزبهَـ مبب رلػٍ  –ادلولٍخ 
ؤٗٚ ؽلضَ احلوُوخ ادلِٞوخ، وهمبب َزؼوٗ اُؼِٔبء 
وادللٌووٕ حلبالد ٓإٍبوَخ بما هبٓىا ثإحببس رِ٘ٞن ٖٓ 
كوُٙبد ختبُق ٛنٙ احلوبئن اُلَُ٘خ، ؤو ؤكد هبْ 

ئن. وهل ؽلَ ؤحببصهْ بىل ٗزبئظ ختبُق ٛنٙ احلوب
 اُزبهَـ ثٌضَت ٖٓ ٓأٍٍ اُؼِٔبء وادللٌوَٖ ذلنا اَُجت.

وثؼٚهب  ،ٛنٙ االػزجبهاد ثؼٚهب َزؼِن ثبَُِٞخ
اٍز٘ل بُُهب ادللٌووٕ واٌُزبة ٖٓ  ، وهلَزؼِن ثبُزْوَغ
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كػبح اُؼِٔبُٗخ يف ٓوبثَ اُلوُخ اُيت ًبٗذ رزٔزغ كُهب 
د ٙل اٌَُُ٘خ ثبُ٘لىم يف ؤوهوثب. وٖٓ مث كهٍ اػزجبها

وؼلِٖىٕ ٖٓ مُي بىل ؤٗٚ ثلاًل ٖٓ  لَهب،اٌَُُ٘خ ٗ
كوُخ رَُٞو ػُِهب اإلَلَىُىعُخ ادلَُؾُخ الثل ٖٓ 
بهبٓخ كوُخ ال كَُ٘خ )ػِٔبُٗخ( رزىكو كُهب اخلٖبئٔ 

 اُزبُُخ:
احلوًخ ادلَزٔوح، وٖٓ مث اُولهح ػًِ اُزٞىه،  -2

 واالٍزغبثخ ُِٔزـَتاد.

ُهب اُنَٖ ٓوًي ؽوىهٍ ٓزَبو جلُٔغ ٓىاٝ٘ -3
 ؼلزِلىٕ يف االٗزٔبء اُلٍَت ؤو اُؼوهٍ.

وًىٗٚ ٖٓله  ،ٍُٞوح اُْؼت ػًِ احلٌْ -4
 ّوػُخ اَُِٞخ وّوػُخ اُوىاُٗت.

بكَبػ اجملبٍ ؤٓبّ ؽوًخ اُلٌو واُؼِْ اُٞجُؼٍ  -5
 واًزْبف اِكبم اجللَلح يف اُٞجُؼخ ،ُُزبػ ذلٔب اُزولّ

 ٙخكوٕ ؤٕ رٌىٕ ذتخ هُىك كَُ٘خ ٓلوو ،واإلَٗبٕ
 ب.ٔػُِه
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وهل اٍز٘جٞذ ٛنٙ االػزجبهاد ٖٓ رلَٔ اُ٘ظوَبد 
واُ٘ظوَبد االعزٔبػُخ اَُُبٍُخ اُيت ثلؤد  ،اُلَِلُخ

ٕ هؤًَب ؿالثًب يف اُلٌو األوهويب ٓ٘ن اُووٕ اَُبكً رٌّى
 ػْو.
 

 العلمانٍت يف مىاجهت املسٍحٍت
 

ُول روًي االجتبٙ اُلَِلٍ اجللَل ػ٘ل ثلء رٌىٗٚ 
ٍٙ ثىعىك ٍِٞزُت، ؤو ٖٓلهَٖ ػًِ ادلجلؤ اُوب

 َُِِٞخ: اٌَُُ٘خ واُلوُخ.
واُلوُخ َٓزوِخ ػٖ اٌَُُ٘خ دتبًٓب، كْوػُزهب ؿَت 
َٓزٔلح ٖٓ اٌَُُ٘خ ًٔب ًبٕ ػُِٚ احلبٍ يف ادلبٍٙ 

ؤو ًضَتًا يف  وؼلزِق هواك ٛنا االجتبٙ اُلَِلٍ هُِاًل
ثؼ٘ اُزلبَُٕ ادلنٛجُخ، ؤو يف ِٓ٘ٞن ًَ واؽل ٓ٘هْ 

ٓزلوىٕ ػًِ ٛنا  –ثىعٚ ػبّ  –وٌُ٘هْ يف ٓنٛجٚ، 
 ادلجلؤ.

ٌُِٗيٌ رىٓبً وُؼَ ُِٝؼخ ٛاالء اُلَُِىف اإل
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ّ( اُنٌ ًبٕ َوي ؤٕ احلوُوخ :278 -2699ٛىثي )
ٕ ؽُبح اإلَٗبٕ وؽوًزٚ هبئٔخ ػًِ ؤرزٔضَ يف ادلبكح، و

ؽت اُجوبء، وٛى َٖبهع ُِزـِت ػًِ اِفوَٖ، وٌُُ 
اِفوَٖ، وٕواع  يف ُْٕٔ ٝجُؼزٚ ؿوَيح اُزؼبوٕ ٓغ

هاكاد بما ثوٍ ثال ًجؼ ػلوّ اٌُضوح اُؼظًٔ ٖٓ اإل
ٌ ٌَٓت، وػلوّ اجلُٔغ ٖٓ ث٘بء ؤاُ٘بً ٖٓ ؽُبىح 

احلُبح االعزٔبػُخ، وُنا كالثل ٖٓ ُٕـخ حتىٍ ثُت 
وثُت ؤٕ ََزٔو ثُت األكواك وػلىٍ كوٕ  ،ٕواع اإلهاكاد

ٌو ث٘بء احلُبح، وٛ٘ب َإيت كوه اُؼوَ اإلَٗبين اُنٌ اثز
وحتون اَُِْ،  ،ُٕـخ ر٘ظْ ٖٓبٌف األكواك واجلٔبػبد

وٍٛ )اُزؼبهل( ػًِ ؤٕ ًَتٍ ًَ كوك ػٖ ؽوٚ ادلِٞن 
يف ؽبٍ اُٞجُؼخ بىل ٍِٞخ ٓوًيَخ ٍٛ ؤهىي ٖٓ ًَ 

وحتون ورٖىٕ ٖٓبٌف ًَ كوك، وٍٛ اُلوُخ،  ،كوك
 هاكاد اُلوكَخ.كبُلوُخ ٓظهو ُِؼول اُوبئْ ثُت اإل

جتٔغ اإلهاكاد واحتبكٛب، وٍُبكح اُلوُخ رْ٘إ ٖٓ 
وُنا كؼًِ اجلُٔغ ؤٕ ؼلٚؼىا ذلب فٚىػًب ِٓٞوًب، وذلب 

وال  ،ؽن كوٗ ٍُبكمهب ػًِ اجلُٔغ، وُنا كال ٓؼٌت



 

 نصوص في العلمانية
-------------- 

 

 53 

ٌٓبٕ ُىعىك ٍُبكح ؤفوي يف ٖٙٔ اُلوُخ ألٌ كوك ؤو 
رتبػخ، وُنا كال ٍُبكح ٌَُُِ٘خ يف ٓوبثَ ٍُبكح 
اُلوُخ، ثَ ػًِ اٌَُُ٘خ ؤٕ ختٚغ ُِلوُخ. وٖٓ 
ٓوزُٚبد ٍُبكح اُلوُخ ادلِٞوخ ؤٕ ذلب ؽوًب يف رووَو 

وؽَْ  ،واُوىاػل األفالهُخ ،ٗىػُخ ادلؼزولاد اُلَُ٘خ
 اخلالكبد كُهب إلهواه اُ٘ظبّ.

وَ٘زهٍ ٛنا ادلنٛت اَُُبٍٍ بىل ؤٕ احلٌىٓخ ٍٛ 
اجلهبى اُنٌ رٖ٘جٚ اُلوُخ دلٔبهٍخ اَُِٞخ ادلِٞوخ، 

 غ ثبَُِٞخ ادلِٞوخَزٔز -وٛى ادلِي  -وؤٕ هؤً احلٌىٓخ 
ػًِ احلٌىٓخ، وٖٓ مث كهى َ٘زهٍ بىل اػزجبه ؤٕ ادلٌُِخ 

 ادلِٞوخ ٍٛ اٌَُْ األكَٚ ُِؾٌْ.
عىٕ ُىى  - ؤًَٚب – وٓ٘هْ اُلَُِىف االٌُِٗيٌ

ٕ اُؼالهخ اُٞجُؼُخ ؤمٛت بىل اُنٌ ّ( 2815 -2743)
ثُت اُ٘بً ٍٛ ػالهخ ؤؽواه راكٌ هبْ بىل ادلَبواح، 

وح راكٌ بىل هُبّ رلزٔغ ٝجُؼٍ وٛنٙ اُؼالهبد احل
وهبٗىٕ ٝجُؼٍ ٍبثوُت ػًِ اُلوُخ واُوبٗىٕ ادللين، 
وٖٓ مث كٌُِ ألؽل ٍُبكح ٝجُؼُخ ػًِ ؤؽل، واَُِٞخ 
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ََ ،اَُُبٍُخ رواٗ ْٓزوى ٍ كُٚ ًِتوػول بهاكٌ ؽو 
األكواك ػٔب َز٘بىف ٖٓ ؽوىههْ ٓغ وٙؼُخ االعزٔبع 

ب، ٍِٞخ ادل٘ظْ، وُنا كةٕ ٍِٞخ اُلوُخ، يف ؽوُوزه
هٚبئُخ، وُنا كةٕ اٍزجلاك اُلوُخ ؿَت ْٓووع، وادلِي 

يف ٛنٙ  -ادلَزجل فبئٖ ُِؼول االعزٔبػٍ، وُِْؼت 
فِؼٚ، وٖٓ ٛ٘ب َزٚؼ ؤٕ ُىى ػًِ اُٚل ٖٓ  - احلبُخ

 ٛىثي يف ٗظوَزٚ اَُُبٍُخ.
ودلب ًبٕ ٛلف اُلوُخ احلُبح األهُٙخ كُغت اُلَٖ 

َ ؽُبح ؤفوي ؿَت ثُ٘هب وثُت اٌَُُ٘خ اُيت رؼَٔ ٖٓ ؤع
ؤهُٙخ، وُنا كٌُِ ُِلوُخ ؤٕ رواػٍ يف رْوَؼبمهب 

ٕ ػًِ اُلوُخ ؤٕ ختٚغ بٓؼُٞبد اُؼوُلح اُلَُ٘خ، ثَ 
 –يف كَِلزٚ  –اٌَُُ٘خ ُِوىاُٗت ادللُٗخ. وَوزوػ 

بكفبٍ رؼلََ يف ِٕت ادلؼزول ادلَُؾٍ غلؼِٚ ػوالًُٗب 
 وهبثاًل ُِلهْ اُجْوٌ.

ىُ٘لٌ ثبهوؿ ٍجُ٘ىىا وٓ٘هْ اُلَُِىف اُُهىكٌ اذل
مٛت بىل ؤٕ اُ٘بً احتلوا يف اُنٌ ّ( 2:88 –2743)

رلزٔغ بكهاًًب ٓ٘هْ خلٞىهح ؤٕ َؼَٔ ًَ بَٗبٕ ٓب 
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َوَل كوٕ ٓبٗغ ؤو ىاعو، كِنُي ر٘بىٍ ًَ كوك ُِغٔبػخ 
ػٔب ُٚ ٖٓ ؽن ٝجُؼٍ ػًِ رتُغ األُّبء، وؿلا 

 - اُيت وعلد ٗزُغخ ُِزؼبهل واالرلبم -َُِِٞخ اُؼُِب 
حلن ادلِٞن يف األٓو ثٌَ ٓب روَل، واُٞبػخ َُِِٞخ ا

واعجخ ػًِ ًَ بَٗبٕ حبٌْ اُؼول وادلُضبم اُنٌ ؤْٗئذ 
مبىعجٚ اَُِٞخ. وٌُٖ ٛنٙ اُٞبػخ ؿَت واعجخ بال 
ُِوبٗىٕ اُ٘بكغ ُِؼٔىّ، ؤٓب بما ؤهاكد اَُِٞخ كوٗ 

كِِ٘بً ؤٕ َضىهوا ػُِهب، وٛنا  ،هىاُٗت ٙبهح ثبجملٔىع
 ٛىثي االٍزجلاكَخ. ػًِ فالف ٗظوَخ

وٍٛ  ،واَُِٞخ ادللُٗخ ٍٛ احلبًٔخ يف اُلَٖ
ؽبُٓزٚ، وؽوهب يف مُي ِٓٞن، وال ٌَزَت اُلَٖ هىح 

ٛو اُؼجبكح غلت ؤٕ اُوبٗىٕ بال ثةهاكح اَُِٞخ، وٓظب
ٖٓ اُلوُخ وكبئلمهب. واُىالء ُِلوُخ ؤهكغ رؼُت رجؼًب أل
 ٕىه اُزوىي.

اُلوُخ  يف اُ٘ظو بىل -ويف ٛنا االجتبٙ ٗلَٚ 
احللَضخ، وٓىهغ اُلَٖ كُهب، وهكٚهب ُىٕبَخ اٌَُُ٘خ 
ػُِهب، وزتبَزهب حلوَخ االػزوبك يف احللوك اُيت 
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ٌُِٗيٌ اِفو ُىهك َوق اُلَُِىف اإل –رووهٛب اُلوُخ 
ّ(، واُلَُِىف األدلبين 2824 - 2782ٍلزَربٌ )

 ّ(.2827 - 2757عىرلوَل ُُج٘زي )
كَلُل ُٛىّ ٌُِٗيٌ وهل اهزوػ اُلَُِىف اإل

ّ( اإلثوبء ػًِ ادلَُؾُخ ًؾبعخ ٗلَُخ 2887 - 2822)
كوٜ كوٕ أَُبػ ثإٌ رلفَ يف ّاوٕ اُلوُخ، وًنُي 

 – 27:5احلبٍ ثبَُ٘جخ بىل اُلوٍَٗ كوٌَُٗ كىُزَت )
2889.)ّ 

 – 2823ؤٓب اُلَُِىف اُلوٍَٗ عبٕ عبى هوٍى )
كول وِٕذ  ،ّ( األة اُووؽٍ ُِضىهح اُلوَُٗخ2889

ؼول االعزٔبػٍ اَُُبٍُخ يف كَِلزٚ بىل هنبَخ ٗظوَخ اُ
ٗٚغهب، ٛنٙ اُ٘ظوَخ اُيت ثلؤد يف اُلَِلخ احللَضخ 

 ،ٓووهًا جبىٕ ُىى ،وكوُخ ادلٌُِخ ادلِٞوخ ،ثزىٓبً ٛىثي
 وثبهوؿ ٍجُ٘ىىا.

مٛت بىل ؤٕ اُ٘بً َىُلوٕ ؤؽواهًا، كٌُِ ألٌ 
بَٗبٕ ٍِٞبٕ مايت ػًِ ؤٌ بَٗبٕ آفو، واُوىح ال 

هب ؽن اُٞبػخ ػًِ اِفوَٖ، وبمٕ كٌَ رؼٍٞ ٕبؽج
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ٍِٞخ الثل ؤٕ رٌىٕ ٗزُغخ رؼبهل ؽو. وهل ٌَّ 
األكواك األؽواه اُلوُخ ٗزُغخ إلكهاى ًَ ٓ٘هْ ؤٕ هىرٚ 
وؽلٙ ال حتُٔٚ ألهنب زللوكح، ورىاعٚ ؤفٞبهًا ًربي 
رإيت ٖٓ اُٞجُؼخ وٖٓ األكواك واجلٔبػبد األفوي، 

اُوىي اُلوكَخ يف واُىٍُِخ اُىؽُلح ُِجوبء ٍٛ رٌزَُ 
هىح واؽلح رتبػُخ رزٌىٕ ثإٕ َهت ًَ كوك ٗلَٚ 
ورتُغ هىاٙ وبٌٓبٗبرٚ بىل اجملزٔغ اُنٌ َىكو ُٚ ٛنٙ 

 احلوىم ٓغ ىَبكح زتبَزهب.
واجملزٔغ اُنٌ َوىّ ػًِ اُؼول َاُق ُٛئخ ٓؼ٘ىَخ 
ذلب )كَٖ ٓلين( ال َلع ُِلوك ٗبؽُخ ٖٓ احلُبح َٓزوِخ 

 ػًِ اُلوُخ ؤٕ رٌ٘و كًَ٘ب وَزؼُت ،ػٖ احلُبح ادللُٗخ
ال رَٔؼ ؤًبدلَُؾُخ َلَٖ ثُت اُووؽٍ واَُُبٍٍ، و

 ثىعىك ٍِٞخ ًَُ٘خ بىل عبٗجهب.
ألٗٚ ٓب ٖٓ كوُخ هبٓذ بال وًبٕ  ،وبظلب ُيّ اُلَٖ

اُلَٖ ؤٍبٍهب، ػًِ ؤٕ ٌَىٕ ٛنا اُلَٖ هبٕوًا ػًِ 
اُؼوبئل اُٚووهَخ ُِؾُبح رلوٗ ًوىاُٗت ؽىت ُُ٘لٍ 

ثَ  ،ال َآٖ هبب، ال ثبػزجبهٙ ًبكوًا ؤو َؼلّ ًَ ٖٓ
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ثبػزجبهٙ ؿَت ٕبٌف ُِؾُبح االعزٔبػُخ. ٛنٙ اُؼوبئل ٍٛ 
ػوبئل اُوبٗىٕ اُٞجُؼٍ: وعىك اهلل، واُؼ٘بَخ اإلذلُخ، 
 واُضىاة واُؼوبة يف ؽُبح آعِخ، وهلاٍخ اُؼول

 االعزٔبػٍ واُوىاُٗت.
بٕ اُزُبهاد اُلَِلُخ اُيت ؽلضِهب ٛاالء اُلالٍلخ يف 
ؤوهوثب ٓ٘ن هنبَبد اُووٕ اَُبكً ػْو بىل هنبَبد اُووٕ 
اُضبٖٓ ػْو ًبٗذ رىاعٚ ادلَُؾُخ ػًِ اُٖؼُل اَُُبٍٍ، 

 ؤو ًٔاٍَخ رزٔضَ يف اٌَُُ٘خ، مبىهلُت: ،ًْإٕ صوبيف
ٓزٔضال  –األوٍ: ٛى ادلىهق اُنٌ اختن ٖٓ اُلَٖ 

 يف ؽل مارٚ ًْإٕ بَٗبين. –ثبدلَُؾُخ 
 ٖٓ –َُؾُخ ثبػزجبهٛب دتبهً اُضبين: ٛى ادلىهق ٖٓ ادل
ٍِٞخ ٍُبٍُخ يف اجملزٔغ  –فالٍ شلضُِهب وٓاٍَبمهب 

 اَُُبٍٍ.
وهل ؤٍلود ٓىاعهخ ٛنا اُزُبه اُلَِلٍ َُُِٔؾُخ 

ػٖ ٓىاهق رزواوػ ثُت االػزواف  –يف ادلىهق األوٍ  –
 ٓووهًا مبناٛت بٕالؽُخ ،ثبٌُضٌِخ، وثُت اإلحلبك اٌُبَٓ

 ،َُؾُخ ثبُزؼلََ ؤو اإلُـبءرز٘بوٍ ثؼ٘ ادلؼزولاد ادل
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وٖٓ رتِخ ٛنٙ ادلناٛت ٓب ّبع يف اُووٕ اُضبٖٓ ػْو 
وْٛ ٓنٛت األُىُٛخ  ،ٌِٗزوا وكوَٗب وؿَتعلببيف 

اُٞجُؼُخ. وٌُٖ ٛنٙ ادلناٛت ًِهب ًبٗذ رؼزوف ثإٕ 
 اُلَٖ ّإٕ ّقٍٖ ُإلَٗبٕ وٖٓ ؽوىهٚ األٍبٍُخ.

وؤٍلود ٓىاعهخ اُزُبه اُلَِلٍ َُُِٔؾُخ يف 
 –شلضِخ يف اٌَُُ٘خ  –ق اُضبين ػٖ ٓؼبهٙزٚ ذلب ادلىه

 يف كػىي ؤهنب رزٔزغ حبن اَُِٞبٕ اَُُبٍٍ يف اُلوُخ.
وهل رلبػَ ٛنا اُزُبه اُلَِلٍ ٓغ اُلَِلخ اُؼوُِخ 
اُيت ُّل ؤهًبهنب كٌَبهد وادلنٛت اُزغوَيب اُنٌ وٙغ 

ّ( كىٙؼذ 2737 - 2672ؤٍَٚ كوٌَُٗ ثٌُىٕ )
 –اٌَُُ٘خ كؾَت ال ٍِٞبد  –ٓىٙغ اُزَبئٍ 

مبؼزولامهب ؤًَٚب. وهل رلبػَ ًَ مُي ٓغ األكة واُلٖ، 
وؿلا، يف هنبَبد اُووٕ اُضبٖٓ ػْو، ؽلضَ يف ؤوهوثب 
ًِهب رووَجًب رُبهًا ثبهىًا يف اُضوبكخ ػًِ سلزِق 

ّ :289ادلَزىَبد. ؽىت اٗلغود اُضىهح اُلوَُٗخ ٍ٘خ 
كىٙؼذ ٛنٙ األكٌبه ٓىٙغ اُزٞجُن يف كوَٗب يف 

َِخ ٖٓ اُوىاُٗت ر٘بوُذ ؽىت ٍِٞخ اٌَُُ٘خ ػًِ ٍِ
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ٗلَهب، حبُش ثلا يف ثؼ٘ احلبالد ؤٕ ادلَُؾُخ 
ٓهلكح ثبُيواٍ، وًبٕ ٖٓ ٓظبٛو  -ًلَٖ  - ٗلَهب

اُؼِٔ٘خ ؤٕ مشِذ ًَ ٗلىم وٍِٞخ ٌَُُِ٘خ يف اُزْوَغ 
واُزؼُِْ واُوٚبء وٓب ٍىي مُي. وهل رَجت رِٖت 

امهب، وهكٚهب اٌَُُ٘خ وهكٚهب ُِز٘بىٍ ػٖ آزُبى
ُـبء باالٍزغبثخ ُزِٞؼبد رتبَٛت اُْؼت اُلوٍَٗ يف 

ٗظبّ االٓزُبىاد اُنٌ رزٔزغ ثٚ ٝجوخ اُ٘جالء، ثَ 
رَجت ًَ مُي  ، وهلكِٚذ ػًِ مُي اُزٚبٖٓ ٓؼهْ

يف ؤٕ ر٘لكغ اُضىهح بىل بعواءاد ؤّل هَبوح ٙل 
اٌَُُ٘خ واُجبثىَخ، وُئٖ ثلد اُضىهح اُلوَُٗخ يف ثؼ٘ 

ؤّل ؽبالد اُؼلاء واُوك٘ َُُِٔؾُخ،  ٓواؽِهب يف
 كول ًبٗذ ،وٌَُ ٓب ؽلضِهب ٖٓ هٓىى وٓاٍَبد وٓظبٛو

ٓزإصوح ثؼىآَ ّىت يف ٓولٓزهب ًىٕ ػُِخ اإلًَِتوً 
ًبٗذ دتضَ ٝجوخ ؽوُوُخ ٓزؾبُلخ ٓغ ٝجوخ اُ٘جالء 
ٙل ِٖٓؾخ اُْؼت )اُٞجوخ اُضبُضخ(، وًىٕ هَْ ًجَت 

ىهٌ ؤو ٗبئت( ف 61111ٖٓ ػبٓخ اإلًَِتوً )ؽىايل 
َؼبٗىٕ ٖٓ ٖٓبػت ؽُبرُخ ؽوُوُخ ٛنا بىل عبٗت 
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اضلالٍ فَٞت ًبٗذ رؼبين ٓ٘ٚ اٌَُُ٘خ اٌُبصىٌُُُخ يف 
 كوَٗب ٓ٘ن وهذ ٝىََ.

وٌُٖ األٓو ػبك، ثؼل ؤٕ فلذ صىهح اُضىهح وذلُجهب، 
بىل ٍّء ٖٓ االػزلاٍ ثبَُ٘جخ بىل ادلَُؾُخ واٌَُُ٘خ، 

ٕ ُّئًب ٖٓ ٍِٞبمهب وٌُٖ ٛنا ال َؼٍت ثٞجُؼخ احلبٍ ؤ
 اُولؽلخ ػبك بُُهب، ُول هٍٚ ػًِ مُي دتبًٓب.

وٖٓ كوَٗب اٗزْود هَبػ اُؼِٔبُٗخ بىل ًَ ؤوهوثب 
اُيت ًبٗذ ٓهُئخ الٍزُؼبة رـَتاد ًهنٙ ثلؼَ اُضوبكخ 

وٓب  ،اُيت ْٗومهب اُزُبهاد اُلَِلُخ اُيت ؤّوٗب بُُهب
 روًذ ٖٓ اٗؼٌبٍبد ػًِ األكة واُلٖ.

ذ اُؼِٔبُٗخ يف كوَٗب هل عبءد ػٖ وٌُٖ بما ًبٗ
كةهنب يف ٍبئو ؤضلبء ؤوهوثب هل عبءد  ،ٝوَن صىهح كآُخ

ػٖ ٝوَن اُربدلبٗبد واُوىاُٗت، كزؾووذ اُؼِٔبُٗخ يف 
، واٍزٔو جتوَل ثُخ رلهغلًُبوٓؼظْ ثِلإ اُوبهح األوه

اٌَُُ٘خ ٖٓ ٍِٞبمهب دلِٖؾخ اُلوُخ ثجٜء يف ثؼ٘ 
 وٌُٖ ثضجبد. ،احلبالد

ذ ٌِْٓخ اُٖواع ثُت اُلوُخ واٌَُُ٘خ َُِّؽ وٌٛنا
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ؼِذ ٍِٞخ اٌَُُ٘خ يف ثبُلَٖ ثُت اَُِٞزُت، وُع
ؼِذ ٍِٞخ اُلوُخ ّبِٓخ ٌَُ ٓب َزؼِن وُع ،كائوح فبٕخ

ثْاوٕ اجملزٔغ اَُُبٍٍ. وٌٛنا وُلد اُؼِٔبُٗخ يف 
ٛنا وٓىاعهخ اٌَُُ٘خ. كـلد مسخ اُلوُخ يف ؤوهوثب، 

ؼ٘ أَُبد وادلُٔياد ٛى ٓٚٔىهنب ػًِ افزالف يف ث
يف ؤوهوثب وؤَٓتًب ثُت كوُخ وؤفوي، وٍٛ ػِٔبُٗخ 

ٓؼزلُخ ٖٓ عهخ  –ألؿواٗ اُجؾش  رَهُاًل –َُٗٔهب 
ثبدلٚٔىٕ اإلؽلبين ُِٔغزٔغ  - ًٌُِّب –ؤهنب رؼزوف 

 اَُُبٍٍ.
كبُلوُخ رَهْ يف ُٓياُٗزهب يف َٓبػلح اُزؼُِْ 

ال رٚغ ًٔب ؤهنب  ،اُلٍَت يف ٓلاهً اجلٔؼُبد اُلَُ٘خ
 ؤَخ هُىك ػًِ اٗزْبه اُزؼُِْ اُلٍَت يف ادللاهً اخلبٕخ.
ًٔب ؤٕ اُلوُخ األوهوثُخ واألَٓتًُخ ال رؼلٍ ٗلَهب ٖٓ 

 –ٖٓ فالٍ وىاهاد اخلبهعُخ ؤو ؿَتٛب  –بظهبه هػبَزهب 
ًبُزجَْت ٓزٔضِخ يف ثؼ٘ ؤْٗٞزهب  –ثبٌَُُ٘خ 

ُِ٘ول  ؽُت رزؼوٗ يف اُؼبمل اإلٍالٍٓ –واالٍزْوام 
ٍ.وا ٍٓب لثِى  ُزْهَت، ثَ هل ََٖ األٓو بىل ؽل االؽزغبط ُا
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ًٔب ؤٕ اُلوُخ اُؼِٔبُٗخ رزىىل ػٖ ٝوَن ؤعهيمهب 
وًنُي  ،اإلكاهَخ عجبَخ اُٚوائت اخلبٕخ ثبٌَُُ٘خ

 –حتٍٔ ؤٓالًهب. ٛنا ثبإلٙبكخ بىل ؤٕ اٌَُُ٘خ دتبهً 
ْٗو صوبكزهب، وهئَزهب  –كوٕ ؤٌ اػزواٗ ؤو هُىك 

زٔؼُخ واحلِىٍ اُيت روزوػ ػٖ اخلبٕخ ُِْٔبًَ اجمل
ٝوَن اإلػالّ اخلبٓ )ٕؾق، رلالد، ِٖٓوبد، 

 ؤكالّ( وػٖ ٝوَن اإلػالّ اُومسٍ يف ادل٘بٍجبد.
ثَ بٕ اٌَُُ٘خ ٓ٘ن احلوة اُؼبدلُخ اُضبُٗخ هل 

رإصَتٛب اُلبػَ يف اَُُبٍخ  –ثٌَْ ٓب  –اٍزؼبكد 
اخلبهعُخ واُلافُِخ يف ٓؼظْ اُلوٍ األوهوثُخ ػٖ 

األؽياة اُلؽلىهواُٝخ ادلَُؾُخ. ٛنٙ األؽياة ٝوَن 
ورىعُهبرٚ اُؼبٓخ يف  ،اُيت رَزىؽٍ اجتبٛبد اُلبرٌُبٕ

 حتوًبمهب وٓىاهلهب اَُُبٍُخ.
ال رياٍ  –اٌُبصىٌُُُخ ثىعٚ فبٓ  –وبمٕ كبٌَُُ٘خ 

ٓوًيًا ٓهًٔب ُِزىعُٚ اُضوبيف واَُُبٍٍ، يف اُؼبمل 
مهب يف كائومهب اُـويب، ًٔب ؤٕ ٍِٞزهب وؽوىههب وآزُبىا

 اخلبٕخ مل دتٌ.



 

 نصوص في العلمانية
-------------- 

 

 64 

رظهو إِ اُوٙب  -ػًِ وعٚ اُؼٔىّ  - بٕ اٌَُُ٘خ
 ،وػٔب آٍ بُُٚ ؤٓوٛب يف اُلوُخ احللَضخ ،ػٔب ؽلس ذلب

ىل ؽوَ ػِٔهب وال روي ٍىي ؤٗٚ ؤػبك ادلَُؾُخ ب
ٖٓ اهرجبٝبد روُِلَخ ثوىي ال  األٍبٍٍ، كول فِٖهب

اٌَُُ٘خ دتذ يف ؽوُوزهب بىل اٌَُُ٘خ ثِٖخ. وعؼَ 
هبكهح ػًِ اؿز٘بّ كوٕخ علَلح ُِزؼجَت ػٖ عىٛوٛب 

وٍٛ ؤٕ رٌىٕ ّبٛلح ػًِ  ،وهٍبُزهب احلن ،احلوُوٍ
 بصلُِهب، وفبكٓخ ُِؼبمل ثإٍوٙ ثإهىاذلب وؤكؼبذلب.

 
 امللحدة –العلمانٍت املتطزفت 

 
رَهُاًل  –وٌُٖ األٓو مل َزىهق ػ٘ل ؽل ٓب مسُ٘بٙ 

لُخ اُيت اٍزوود اُؼِٔبُٗخ ادلؼز –ألؿواٗ اُجؾش 
ػُِهب ؽبٍ اجملزٔؼبد اَُُبٍُخ يف ؤَٓتًب وؤوهوثب 
اُـوثُخ، كول ّهل اُووٕ اُزبٍغ ػْو رٞىهًا فَٞتًا يف 
اُ٘ظوح اُلَِلُخ بىل ٛنٙ ادلٌِْخ، وهل ْٗإ ٛنا 
اُزٞىه ٖٓ رؼبظْ االجتبٙ ادلبكٌ يف اُلٌو اُلَِلٍ 
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 األوهويب ثىعٚ ػبّ.
ٛت ٍبٕ ٍُٔىٕ ُول ثلؤد اُلَِلخ )اُىٙؼُخ( مبن

ّ( ؽُش ؤػًٞ هُٔخ ِٓٞوخ ُِؼِْ، وثِـذ 2936 – 2871)
 .ّ(2968 - 28:9اُىٙؼُخ ؤوعهب ثلَِلخ ؤوؿَذ ًىٗذ )

ؤٕ ٛنٙ اُلَِلخ ال رؼزرب ُّئًب ؽوُوًُب وواهؼًُب بال 
مُي اٍُْء اُىٙؼٍ اُنٌ فٚغ ُالفزجبه احلٍَ، 

 –ٗزُغخ ادلنٛت ُِٔنٛت اُىٙؼٍ  –وٌٛنا اٍزجؼلد 
ُووؽُخ واُـُجُخ واٛزي ّإٕ اُؼوَ ًٖٔله احلوبئن ا

ُِٔؼوكخ اُُوُُ٘خ. كٌبٗذ اُىٙؼُخ ؽِوخ ٛبٓخ يف رٞىه 
 اُلَِلخ ضلى اُ٘ظوح ادلبكَخ اخلبُٖخ بىل اإلَٗبٕ واُؼبمل.

وهل ظهو ٛنا اُزٞىه ػ٘ل اُلَُِىف األدلبين 
وٛى رُِٔن ثبهى  –ّ( 2983 – 2915ُىككُظ كَتثبؿ )
لزٚ ادلبكَخ اُيت ُّل ومُي يف كَِ –الوؿَذ ًىٗذ 

ّ( 2942 – 2881ؤهًبهنب يف ٓؼبهٙزٚ ُلَِلخ ُٛغَ )
 وكٌورٚ ػٖ )ادلِٞن(. ،ادلضبُُخ

وهل ًبٕ ُلَِلخ كَتثبؿ ادلبكَخ اٗؼٌبٍبد ػًِ 
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ٓىٙىع حبض٘ب ٌُُ ٖٓ ؽُش ًىٕ اٌَُُ٘خ دتضَ ٍِٞخ 
كَُ٘خ يف اجملزٔغ، ثَ ػًِ ادلَُؾُخ ٗلَهب ًلَٖ َولّ 

وَؼرب ػٖ ٗلَٚ يف شلبهٍبد رٖىهًا ٓؼًُ٘ب ٌُِىٕ، 
 وػالهبد ٓؼُ٘خ يف كافَ اجملزٔغ.

كةما ًبٗذ اُلَِلخ يف ادلبٍٙ رؼَٔ ػًِ بغلبك 
األٍبً اُ٘ظوٌ ُِلَٖ ثُت ٍِٞخ اٌَُُ٘خ وٍِٞخ 

ثىعٚ ؤو  –اُلوُخ يف كائورُت ٓزٔبَيرُت، وًبٗذ رؼزوف 
ٔضَ هُٔخ ؤٍبٍُخ يف احلُبح َُُِلَٖ ثٌىٗٚ  –ثأفو 

صوبكًُب َْزَٔ ػًِ رىعُهبد ٓلُلح  ًٔبورؼُِ ،اإلَٗبُٗخ
ُِؾُبح اإلَٗبُٗخ وٗبكؼخ ُِٔغزٔغ )ٓغ حتلظبد ًضَتح 
 ػًِ رىعُهبد ؤفوي كُٚ ؤو هكٚهب(، كةٕ االجتبٙ اُلَِلٍ
اجللَل اُنٌ ػرب ػ٘ٚ كَتثبؿ يف ٓبكَزٚ هل ٛلف بىل 
بهنبء اُٖواع ثُت اٌَُُ٘خ واُلوُخ ثبإلٝبؽخ ثبدلَُؾُخ 

اإلَٗبُٗخ، اعهب ٖٓ كائوح احلُبح ٗلَهب هنبئًُب، وبفو
بٕ اُلوُخ و، واػزجبه اُلَٖ ّوًا ال كبئلح كُٚ ػًِ اإلٝالم

ٍٛ ٓٚٔىٕ اُىاهغ ًِٚ، ٍٛ اُٞجُؼخ اُؼبٓخ واإلَٗبُٗخ، 
اُلوٍ ٍٛ احلبُٓخ اُىاهؼُخ ُإلَٗبٕ، هبنا رٖجؼ 
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اُلوٍ،  ٓ٘بهٚخ ُِلَٖ، وبٕ اإلحلبك اُؼٍِٔ ٛى اُوثبٛ ثُت
 رَْ كبػُِخ اإلَٗبٕ اَُُبٍُخ. –ٖ ًلَ –بٕ ادلَُؾُخ و

 
 املذهب اإلنسانً اإللحادي 

 
وٌٛنا وٙغ األٍبً اُ٘ظوٌ ثزغوَل ادلَُؾُخ ٖٓ 
رتُغ ٕالؽُبمهب، وبفواعهب ٖٓ رتُغ رلبالمهب يف 
اَُُبٍخ واُزؼُِْ واُزْوَغ واُزىعُٚ، ومل رؼل ذتخ 

ؽبعخ بُُهب ػًِ اإلٝالم،  –ٖٓ وعهخ اُ٘ظو ادلبكَخ  –
 ُول اػزربد ُّئًب ٙبهًا –اُؼٌٌ ٖٓ مُي ػًِ  –ثَ 

ُإلَٗبٕ، وػًِ اإلَٗبٕ ؤٕ َزقِٔ ٓ٘ٚ، ُول وٙغ 
 ادلِؾلح. ألٌٍ اُ٘ظوَخ ُِؼِٔبُٗخ ادلزٞوكخكَتثبؿ، بمٕ ا

 ّ(2994 - 2929وػًِ ؤصو كَتثبؿ عبء ًبهٍ ٓبهًٌ )
 اُنٌ رإصو ثبدلٚٔىٕ ادلبكٌ اُٖوف ُلَِلخ كَتثبؿ.

 هًٌ ادلبكَخوٓب َزَٖ ثبُلَٖ ٖٓ كَِلخ ٓب
اَُُبٍٍ )ادلبكَخ  –اُلَبٌُزٌُُخ ورٞجُوهب االعزٔبػٍ 

 واُزبهؼلُخ( َزِقٔ كُٔب ٍَِ:
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بٕ ٛلّ ادلَُؾُخ ٓولٓخ ٙووهَخ ُج٘بء ػبمل ٌَىٕ 
اإلَٗبٕ كُٚ ٍُل ٗلَٚ، وٌُٖ ال روك٘ ادلَُؾُخ 
وؽلٛب، ٓؼهب َوك٘ ًَ كَٖ ًنُي، بم اُلَٖ ََِت 

ُىهذ اُنٌ ؽلُ٘ٚ اإلَٗبٕ وػُٚ مبإٍبرٚ وّوبئٚ يف ا
 كُٚ ثؼبمل ؤكَٚ )اُلَٖ ٛى ؤكُىٕ اُْؼىة(.

وهل ؤفند ٛنٙ اُلَِلخ اجللَلح ُِؼِٔبُٗخ اُيت 
روىّ ػًِ ادلبكَخ واإلحلبك ُٕـزهب اُزٞجُوُخ األوىل يف 

ّ ثوُبكح ُُُ٘ت 2:29االحتبك اَُىكُيت ثؼل اُضىهح ٍ٘خ 
يف  –ّ( وؤػىاٗٚ وفِلبئٚ، مث اٗزْود 2:34 - 2981)

يف ؤوهوثب اُْوهُخ ثؼل  –زِلخ بىل ؽل ٓب ُٕؾ سل
 احلوة اُؼبدلُخ اُضبُٗخ.

وهل ؤكي ٛنٙ اُىٙغ اجللَل ػًِ ٕؼُل اُ٘ظوَخ، 
واُزٞجُن، بىل بُـبء كوه اُلَٖ هنبئًُب ٖٓ ًَ ؽوَ ٖٓ 
ؽوىٍ احلُبح اُؼبٓخ واخلبٕخ: رْوَؼًب، ورؼًُِٔب، 

 –وال َياٍ ػلبهة  –ورىعُهًب، ثَ ُول ؽىهة اُلَٖ 
ول ّقٍٖ وفبٓ ػٖ ٝوَن اُلػبَخ ادلَزٔوح ًٔؼز

ٙلٙ ثْىت األُىإ واألٍبُُت. ًٔب ؤؽُٞذ ادلٔبهٍخ 
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 اُلَُ٘خ )اُؼجبكح( ثٌضَت ٖٓ ادلؼىهبد واُوُىك.
يف ٓىهق  –ُول مًوٗب آٗلًب ؤٕ اٌَُُ٘خ هل اػزربد 
ودلب آٍ بُُٚ  ،ٗولٌ دلب ًبٗذ ػُِٚ يف اُؼٖىه اُىًٍٞ

َ ٓب مسُ٘بٙ )ػِٔبُٗخ ؽبذلب يف اُؼٖىه احللَضخ، يف ظ
وؤٕ  ،ٕ ٓب ؽلس ًبٕ فَتًا ػًِ ادلَُؾُخؤ –ٓؼزلُخ( 

اٌَُُ٘خ ختِٖذ ثنُي ٖٓ ؤوٙبع مل رٌٖ دتذ بُُهب 
 ب هلل.مبثإَخ ِٕخ. ُول ؤػٞذ ٓب ُوُٖو، واؽزلظذ 

وٌُٖ اٌَُُ٘خ بىاء اُؼِٔبُٗخ ادلزٞوكخ مل روق ٗلٌ 
ٛنا ادلىهق، وبظلب هبثِذ اُزُبه ادلزٞوف ثبُوك٘ 

الؽزغبعبد ادلزالؽوخ، وٛنا ٓىهق ٝجُؼٍ، ألٕ وا
 اُؼِٔبُٗخ ادلزٞوكخ رِـٍ كوه اٌَُُ٘خ بُـبء ربًٓب.

وهل ؽلصذ يف اَُُ٘ت األفَتح زلبوالد ُجؼش 
احلوًخ واحلُبح يف اُؼالهبد ثُت ثؼ٘ ٛنٙ اُلوٍ 
اُؼِٔبُٗخ ادلزٞوكخ، ويف ٓولٓزهب االحتبك اَُىكُبيت، 

هصىمًَُخ يف ٌَُُ٘خ األوثُت اُلبرٌُبٕ، ًٔب اٍزؼبكد ا
االحتبك اَُىكُيت وؤوهوثب اُْوهُخ ثؼًٚب ٖٓ ؽوًزهب، 



 

 نصوص في العلمانية
-------------- 

 

 70 

ثٌَْ  –وذتخ اّبهاد ٙئُِخ بىل ؤٕ اإلٍالّ هل ََزؼُل 
 ثؼ٘ ؽوًزٚ وؽٚىهٙ ػًِ اُٖؼُل اُضوبيف. – ٓب

وضلٖ ٗؼزول ؤٕ رُبه اُؼِٔبُٗخ ادلزٞوكخ ٍُ٘ؾَو 
وٍزؼُل ادلاٍَبد اَُُبٍُخ احلبًٔخ  هوٕ، فالٍ هثغ

يف ٛنٙ اُلوٍ روُُْ ادلىهق ٖٓ علَل ػًِ ٙىء اُىاهغ 
ػبهًٙب َيوٍ  اُِٖت اُنٌ ؤظهو ؤٕ اُلَٖ ٌُُ ّإًٗب

ًٔب ريوٍ ؤَخ ػبكح صوبكُخ ٌٓزَجخ ماد ٓ٘بثغ يف 
اجملزٔغ وٝواى احلُبح، وبظلب ٛى ّإٕ بَٗبين كٞوٌ 

وَ٘جغ ٖٓ ُْٕٔ  ،ؤَُٕ، ؤَُٕ يف اُجُ٘خ اإلَٗبُٗخ
زإصو ثزـَُت ظووف احلُبح، وال كال َ ،اُىعىك اإلَٗبين

وألٗٚ ََزٔل ىَزٚ ٖٓ ُْٕٔ  ،رٞلئٚ اُوَبػ اذلىط
كال ختٔلٙ زلبوالد ٍل ادل٘بكن اُيت ََٞ  ،اإلَٗبٕ

ٓ٘هب ػًِ اجملزٔغ وظبٛو احلُبح اإلَٗبُٗخ، وبظلب َظَ 
يف ٛنٙ احلبُخ ٓزولًا يف األػٔبم، مث َظهو بىل اُؼِٖ 

نُي ك٘ؾٖ ٗؼزول ػ٘لٓب ريوٍ ػ٘ٚ اُوُىّ واَُلوك. وُ
ثإٕ اُؼِٔبُٗخ ادلزٞوكخ ٍزوزوة ًضَتًا ٖٓ اُؼِٔبُٗخ 
ادلؼزلُخ، وٍزيكاك رلزٔؼبد اُؼِٔبُٗخ ادلؼزلُخ ه٘بػخ 
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ثٚووهح ػىكح اُوُْ اُلَُ٘خ بىل احلُبح اإلَٗبُٗخ ػًِ 
ضلى ؤًضو كبػُِخ ورإصَتًا، ومُي إلٕالػ اخلَِ اُوُٛت 

َضخ ٗزُغخ اُنٌ كفَ ػًِ ثُ٘خ احلٚبهح ادلبكَخ احلل
ٛب ػٖ اُوُْ اُلَُ٘خ، واٍزـوام بَٗبهنب يف اُْإٕ ؼِلُث

شلب ؤظهو جبالء كَْ ٛنٙ احلٚبهح هؿْ  ،ادلبكٌ وؽلٙ
 ثوَوهب اَُبٝغ، يف اُىٕىٍ بىل بَٗبُٗخ ٓزٌبِٓخ. 

وٌٛنا ٗوي ٖٓ رلَٔ اُؼوٗ اَُبثن ؤٕ اُؼِٔبُٗخ 
ًٔب  ظبٛوٛب َُُذ ثلػخ كٌوَخ ٗإفن هببيف ٓ٘بثؼهب وٓ

ؤو يف  ،ذ ٓنٛجًب يف األكاء اُلٍت يف اُْؼوُى ًبٗ
كوٕ ؤٕ رؼٍت ُّئًب ثبَُ٘جخ بىل اُىاهغ اُُىٍٓ  ،اُوٖخ

ثَ ؤًضو  ،ادلؼبُ ػًِ ٕؼُل اُزؼُِْ واُزْوَغ واُزىعُٚ
ٖٓ مُي، ػًِ ٕؼُل هئَخ اإلَٗبٕ ٌُِىٕ وُ٘لَٚ كُٚ، 
وبظلب ٍٛ هئَخ كَِلُخ َُِِٞخ اَُُبٍُخ يف اجملزٔغ 

هئَخ كَِلُخ ُِىٙؼُخ اإلَٗبُٗخ يف اَُُبٍٍ، ر٘جغ ٖٓ 
اُٞجُؼخ واجملزٔغ، ور٘ؼٌٌ ػًِ اجلبٗت اُز٘ظٍُٔ 

وُِلوك يف ٛنا اجملزٔغ.  ،واُز٘لُنٌ ُِٔغزٔغ اَُُبٍٍ
ورلبالد االٗؼٌبً ٍٛ اجلبٗت اُزْوَؼٍ، واجلبٗت 
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اُزؼٍُِٔ، واجلبٗت اُزىعُهٍ، وٖٓ مث ػًِ ٝوَوخ 
ؼالهبد اُ٘ظو بىل احلُبح وشلبهٍزهب ػًِ ٕؼُل اُ

وروًُت األٍوح،  ،اإلَٗبُٗخ كافَ اجملزٔغ ثىعٚ ػبّ
اُؼالهبد اُىاُلَخ واُجُ٘ىَخ، وؿَت وػالهبد اجلَُ٘ت، و

بُ٘ظوح اُلَِلُخ مُي، ػًِ افزالف َٓزىَبد األفن ث
 يف ٓوبثَ اُلَٖ.

ػوَٚبٕ، ٌَُ ٓ٘هٔب  رُبهإ - ًٔب هؤَ٘ب - وذتخ
ُؼِٔبُٗخ ُِؼِٔبُٗخ، ؤؽلعلب ٓب مسُ٘بٙ ا ُٕؾ وَٓزىَبد

ادلؼزلُخ، ؽُش رؼزوف اُلوُخ ُِلَٖ ثلائوح ْٗبٛ فبٓ 
ٖٓ فالٍ ٓاٍَبرٚ  –ثٚ، ؽلبهً كُهب ْٗبٝٚ اخلبٓ 

يف اجملزٔغ. وصبُٗهٔب اُؼِٔبُٗخ ادلزٞوكخ ؤو ادلِؾلح 
ؽُش روق اُلوُخ ٖٓ اُلَٖ ٓىهلًب ٍِجُُب ٖٓ رتُغ 

كزِـٍ وعىكٙ بُـبء ربًٓب، ودت٘ؼٚ ٖٓ شلبهٍخ  ،اجلهبد
 ٛ ػًِ اإلٝالم.ؤٌ ْٗب

ُول حتلص٘ب يف ٛنٙ ادلوؽِخ ٖٓ حبض٘ب ػٖ اُؼِٔبُٗخ 
يف ٓىاعهخ ادلَُؾُخ، وِٗ٘ٞن إِ بىل اُجؾش ػٖ 

 اُؼِٔبُٗخ يف ٓىاعهخ اإلٍالّ.
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وػرى جُؼوَ  ٚ،ئٕ جُـٍخ جُُىّ هى ختًِ ػٖ وَ٘
 ،Secularismوًٛٙ جُلِٓلس ضًٓٔ ذحُؼِٔحُٗس  ،وجُؼِْ

وٍٛ جُيت ُُٓش ػحمل جُـٍخ جُُىّ، وضِِٓص ئىل ًَ 
 ؾىجٗد جحلُحز كُٚ.

ّ ػُِهح جدللهىّ وذتس أٌذؼس جكطٍجٞحش أْحُْس َوى
 جُُِربجيل ُِطحٌَم:

: جالػطوحو ذإٔ جُطوىّ جُرٌٍٗ ؽلٌٖ إٔ َوحِ األول
مبوحَُّ ػِٔحُٗس، وإٔ جدلوحَُّ جخلِوُس جُؼِٔحُٗس جُيت 
ال ضطؿحوَ رلحٍ جدلِٛكس جُرٍَٗس جُُُٓ٘س ضٌلٍ ُطلَٓت 

 ضحٌَم جُرٍٗ، وض٘ظُْ ٖإوهنْ. 
ٌ : ٛى ًٓٛد ئٌٓحٕ حتوُن جٌُٔحٍ جُرٍٗوالثاين

 حتوُوًح ؿَت زلىوو.
: جالػطوحو ذإٔ جُوىٍ ذىؾىو جحلوُوس والثالث

هىٍ ٛى جدلىٞىػُس يف وٌجْس جُطحٌَم وججملطٔغ جُرٌٍٗ 
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ٍِٓء ذحدلؼٌت. وإٔ جًًُحء وقٖٓ جُُ٘س ؽلٌٖ إٔ ٍَهُح 
ئىل ٓٓطىي ٖٓ جحلُحو ال ػلى ٓ٘ٚ جًُٗوي جُٗهٍٛ أو 

ًٛج  جدلًٍُ جالؾطٔحػٍ أو جُىٞغ جُطحٌؼلٍ. وًُُي غلى
جالكطٍجٜ ٓؼٌت ًرَتًج يف جػطرحٌ جُطوىّ يف جُؼِْ 
جالؾطٔحػٍ ئٌٓحُٗس ٓىٞىػُس، وَطىهغ ٖٓ ٓػَ ًٛج 
جُطوىّ إٔ َؼ٣ٍ جإلٗٓحٕ هىٌز ٓطُجَىز ٣ٍُُِٓز ػًِ 

 َٓٛتٙ. 
وأنَتًج ذتس جػطوحو ذإٔ ججملطٔغ ؽلٌٖ إٔ َؼحجل يف 
قىوو أؾُجتٚ، وُُّ ٖٓ جٍُٟوٌٌ إٔ َلهْ أو َؼحو 

وجقى أو وكؼس وجقىز، وًٛج ٛى جالػطوحو  ضٌىَ٘ٚ ًاًل
ذإٔ جُطوىّ جالؾطٔحػٍ ؽلٌٖ إٔ َطْ ذىج٣ْس وْحتَ 
ضٍَٗؼُس أو هٟحتُس أو ئوجٌَس ض٘ظْ هٛىًج ٖٓ أؾَ 
يُي، وػٖ ٢ٍَن ئػحوز ذ٘حء جُ٘ظْ جُرٍَٗس هًٓٔح 
هًٓٔح، ال ػٖ ٢ٍَن جالٛطىجء جٍُوقٍ أو جُىػىز جخلِوُس 

 . (1)جخلحٌؾُس جُلؿحتٍ ُط٣هَت جُوِىخ، أو ضىنَ جُوىي
--------------------------------- 

ح: نقــــو  ذشــــاسلض لشنتــــل  ذش ــــ 55 – 54أصمـــح اإلنســــا: احلــــذيث:     (1)
 صيادج.
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وظهٍ يُي ج٣ُحذغ جُؼِٔحين ٌُُىٕ ذىَاًل ػٖ ج٣ُحذغ 
جدلُٓكٍ يف ججملطٔغ جألوٌويب، مث ججملطٔغ جإلٗٓحين ذؼى 
يُي. وضرِىٌ ًٛج جالجتحٙ ذؼى هُحّ جُػىٌز جُلٍُٗٓس ْ٘س 

ّ، ػًِ أغٍ جُٛىجّ جُىجٍٓ ٓغ جٌُُ٘ٓس 1789
ح ج٣ُِٓحٕ جٌُحغىٌُُُس يف جُؼٛىٌ جُى٣ًْ جُيت ًحٕ ذل

ػًِ جُ٘حِ ذىػىي جُُ٘حذس ػٖ جهلل، وًحٕ الذى إٔ 
ٍَكٝ ججملطٔغ وػىي ًُ٘ٓس، وٍَكٝ ٓؼهح ًَ ٓح 

ٖٓ ذًوٌ جإلؽلحٕ جُيت مل دتص. وٖٓ ٛ٘ح ٗٗأش  ٍذو
كِٓلس كَٛ جُىَٖ ػٖ جُىوُس ُِطكٌٍ ٖٓ ٣ِْس 

 جٌُُ٘ٓس.
 

 أزمة الدين يف الغرب: أواًل
 

ى ُٛز ػُ٘لس ُوى ض٘كً جُىَٖ ػٖ قُحز أوٌوذح ذؼ
ىل ئأٚحذطٚ ًٓ٘ جُؼٍٛ جُى١ُْ، وضٍؾغ ًٛٙ جذلُز 

أْرحخ َطؼِن ذؼٟهح ذحدلُٓكُس ٗلٓهح. وٍَؾغ جُرؼٝ 
جِنٍ ئىل ِْىى ٌؾحٍ جُىَٖ، وٗىؾُ ًٛٙ جألْرحخ يف 

 ٓح ٍَِ:
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ُوى ًحٗص ُْحوز جٍُ٘ٛجُٗس ػًِ ٌوٓح ػٖ ٢ٍَن  -1
ه٣٘٣ُٓت ٌٗرس ػُِهح. َوىٍ أذى جحلٖٓ جُ٘ىوي: 

طٍٛ جُ٘ٛحٌي يف ْحقس جُوطحٍ، وجهنُٓىج يف <وٌُٖ جٗ
ٓؼطٍى جألوَحٕ، ٌحبىج ًٌِٓح ػظًُٔح، ونٍٓوج وًَ٘ح 
ؾُِاًل، ألٕ جُىغُ٘س جٍُوٓحُٗس ٓٓهص وَٖ جدلُٓف، وًحٕ 
أًػٍ ٓٓهًح ُٚ، وحتٍَلًح ٛى ه٣٘٣ُٓت جٌُرَت قحٍٓ 
َٓحٌ جٍُ٘ٛجُٗس، وٌجكغ ُىجتهح>. َوىٍ )وٌجٍَ(: ونِص 

ٍُ٘ٛجُٗس ذطأغَت جدل٘حكوُت جًَُٖ جُىغُ٘س وجٍُٗى يف ج
ضوِىوج وظحتق ن٣َتز، وٓ٘حٚد ػحُُس يف جُىوُس 
جٍُوُٓس ذطظحٍْٛٛ ذحٍُ٘ٛجُٗس، ومل ٌَىٗىج ػلطلِىٕ 

وًًُي ًحٕ  ،ذأٍٓ جُىَٖ، ومل ؼلِٛىج ُٚ َىًٓح ٖٓ جألَحّ
ه٣٘٣ُٓت، هًٟ ػٍٔٙ يف جُظِْ وجُلؿىٌ، ومل َطوُى 

يف آنٍ ػٍٔٙ ْ٘س ذأوجٍٓ جٌُُ٘ٓس جُىَُ٘س ئال هُِاًل 
327.ّ 

ئٕ ججلٔحػس جٍُ٘ٛجُٗس وئٕ ًحٗص هى ذِـص ٖٓ جُوىز 
ص ه٣٘٣ُٓت جدلِي، وٌُ٘هح مل ضطٌٖٔ ٖٓ إٔ حبُع وَّ

ضو٣غ وجذٍ جُىغُ٘س، وضوطِغ ؾٍغىٓطهح، وًحٗص ٗطُؿس 
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ًلحقهح إٔ جنط٣ِص ٓرحوتهح، وٗٗأ ٖٓ يُي وَٖ ؾىَى 
حُي ضطؿًِ كُٚ جٍُ٘ٛجُٗس وجُىغُ٘س ْىجء ذٓىجء، وٛ٘

ؼلطِق جإلْالّ ػٖ جٍُ٘ٛجُٗس ئي هًٟ جإلْالّ ػًِ 
ٓ٘حكٓٚ )جُىغُ٘س( هٟحء ذحضًح، وٍٗٗ ػوحتى نحُٛس ذـَت 

 .(1)ؿٕ

 ،جُطىٌجز ص جٍَُٗؼس جُيت يفدتَّأوجدلُٓكُس ًىَٖ  -2
وهى قٍف جُُهىو كُهح ٓح قٍكىج، كحإلصلَُ ٓٛىم ذلح. 

وج٣ٞهىوج جدلُٓكُُت ج٣ٞهحوًج أذؼىْٛ ػ٘هح، وًحٕ 
جٍُْحُس  ذىٚلٚ جؾد إٔ َِْٓ جُُٓحّ ئىل جإلْالّجُى

ُُوىو جإلٗٓحُٗس ئىل ؿحَطهح، قىت ٍَظ جهلل  ،جخلحدتس
 جألٌٜ وٖٓ ػُِهح.

كىجؾٚ ججملطٔغ جألوٌويب قُت هنٟطٚ ػوُىز ضؼؿُ 
ػٖ ض٘ظُْ ججملطٔغ، ووكؼٚ ئىل جألٓحّ، كٌحٕ الذى إٔ 
َػىٌ ػُِهح، وإٔ َؼطٔى ػًِ هىٌجضٚ جحملىووز، وُٗوجضٚ 

 يف جُطه١ُ٣ جملطٔؼٚ.
وًًٍَ )ئهرحٍ( إٔ )ٓحو ٓحٕ( يف ًطحذٚ ٌْحتَ ػٖ 

--------------------------------- 
 .166/167را خسش العامل تاحنطاط املسلمني:   ما( 1)
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جُىَٖ َؼَِ كَٛ جُىَٖ ػٖ جُىوُس ذوىُٚ: <ئٕ جدلُٓكُس 
جُرىجتُس مل جتؼَ هُٔس ٓح حللظ ًُحٕ جُىوُس، ومل 
حتلَ يف جُطٍَٗغ وجُط٘ظُْ جإلٗطحؾٍ، ذَ ئهنح مل ضلٌٍ 

إٔ ضطؿٚ  يف أقىجٍ ججملطٔغ جإلٗٓحين ه١، وٖٓ ذتس كآح
ئىل إٔ ضٌىٕ ٖٓ ؿَت قٌىٓس، كِ٘وٍ ذأٗلٓ٘ح ذُت ذٍجغٖ 
جُلىًٞ ٓطؼٔىَٖ، وئٓح إٔ ٗوٌٍ ذإٔ ضٌىٕ ُ٘ح ػوُىز 

 . (1)ُْحُْس ئىل ؾحٗد ػوُىض٘ح جُىَُ٘س>
وََٛ )ؾىٕ ئْطُىجٌش( يف ًٛج جُ٘وى جدلُٓكٍ ئىل 
جُوىٍ: <وذُ٘ٔح ػلطَ جُىجؾد ضلى جُىوُس ٌٓحًٗح وجْؼًح 

جُىغُ٘س، و٣َـً أقُحًٗح قىت ػًِ  يف أنالم جألْٓ
جحلٍَس جُلٍوَس، كاٗ٘ح ال صلى يف جألنالم جدلُٓكُس 
جخلحُٛس أٌ جُطلحش ئىل يُي جًٍُٖ جٌُرَت جًٌُ ٛى 
جُىجؾد، أو قىت جالػطٍجف ذٚ. ئٕ جُوحػىز جُيت ضوىٍ: 
<ئٕ جحلحًْ جًٌُ َؼُت ٖهًٛح يف وظُلس ذُ٘ٔح َىؾى 

ظلح ٛى آمث ضلى جهلل ذُت ٌػُطٚ ٖٓ ٛى أًلأ ذلح ٓ٘ٚ، ئ
وجُىوُس>، ٍٛ هحػىز صلىٛح يف جُوٍإٓ، ال يف جُؼهى 

--------------------------------- 
 .179جتذيذ الرغايش الذيين يف اإلسالم:    (1)
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ججلىَى، وئٕ ٓح يف جألنالم جحلىَػس ٖٓ جػطٍجف هَُِ 
ذحُىجؾد ضلى ججلٔهىٌ، ئظلح ٛى آش ٖٓ ٓٛحوٌ ئؿٍَوُس 
وٌوٓحُٗس، ال ٓٛحوٌ ُٓٓكُس، وأٓح أنالم جحلُحز 

مسى ، وجخلحٚس، كٌَ ٓح كُهح ٖٓ كٌٍز جُٗهحٓس وجُ٘رَ
 ،وجٌٍُجٓس جُٗهُٛس، وقىت جحلّ ذحٍُٗف جُطلٌَت،

ئظلح ٍٛ ٓٗطوس ٖٓ يُي ججلحٗد جإلٗٓحين يف ضٍذُط٘ح ال 
ٖٓ ججلحٗد جُىٍَت. وٓح ًحٕ ُٚ إٔ َ٘رػن ٖٓ ٓؼُحٌ يف 

 .(1)جألنالم ال َوُْ وًَٗح ئال ٣ُِحػس>
وذِؾ ًٛج جُٓه١ هٔطٚ ذِٓىى ٌؾحٍ جُىَٖ. كِوى 

ُُٓص ٓ٘ٚ، جػطربوٛح هنحَس  أٞحكىج ئىل جُىَٖ جنطالكحش
جُؼِْ، وُٓؾىج ذٚ كِٓلس أ٣ٌْى، وأؾربوج جدل٣٘ن وجُؼِْ 

 إٔ ََٓتج وجتًٔح وكن ًٛج جدلَُؽ.
وُوى جهطٍٛ قن ضلَٓت جٌُطحخ جدلوىِ ػًِ جُرحذح 
وأػٟحء رلِٓٚ ٖٓ ج٣ُروس جٍُوقُس جٌُربي، وْىي يف 
جالػطرحٌ ذُت ٗٙ جٌُطحخ جدلوىِ، وكهْ جٌُُ٘ٓس 

--------------------------------- 
  ذش ـــــــــــح: داس 126 -125ســـــــــــريواسخ   إ( حبـــــــــــث يف احلشيـــــــــــح   ـــــــــــو:  1)
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 س ػ٘ٚ.جٌُحغىٌُُُ
وًحٕ أؿٍخ ٓح قىظ ٛى كُٟكس ٚي جُـلٍجٕ. 
وٚي جُـلٍجٕ ه٣ؼس ٖٓ جٍُم َرًٍ كُهح جُىػى ًُِٔٗد 
ُوحء هىٌ ٖٓ جدلحٍ ذاٗوح٘ جدلىز جُيت ؽلٌػهح يف جدل٣هٍ، 

 وًحٗص ًٛٙ أقٖٓ وُِْس جلٔغ جدلحٍ.
وًحٕ ػًِ جُؼِٔحء إٔ ؼلطحٌوج ذُت جُىَٖ وجُؼوَ، 

ُٓس يف جُطٌَُ٘ كحنطحٌوج جُؼوَ، وأنً ٌؾحٍ جٌُ٘
ذحُؼِٔحء قٍهًح وِٚرًح وْؿً٘ح. كٔػاًل )ًىذٍ ٌَّ٘ 

هى  -جًُِجٕ ال ٌٍَ٘ كِٟهٔح ػًِ جُؼِْ  -وؾحُُِى( 
ج٣ٞهىج ٗطُؿس ُلٌٍز جٌُُ٘ٓس جألوٌوذُس ػٖ جُىؾىو، 
 حوًٍُٓ جألٌٜ كُٚ. وًحٗص زلحًْ جُطلطُٕ وْؿىهن
 ٓػحٌ يػٍ ذُت جُ٘حِ. وًحٕ ٍٚجع جٌُُ٘ٓس ٓغ جُؼِْ

جدلرحٍٖ ُظهىٌ جالجتحٙ جُطؿٍَيب جدلحوٌ، وٓح  جُٓرد
 ٚحقرٚ ٖٓ كهْ ُِىَٖ ػًِ أٗٚ نٍجكس وأْح٢َت.

وَجو جألٍٓ ْىءًج ذاهرحٍ ٌؾحٍ جُىَٖ ػًِ جُىُٗح،  -3
وجهط٘حء جإله٣حػُحش وجُوٛىٌ، كحٌضر٣ص ذح٣ُروس 
جُـُ٘س، وجْطـِىج جُىَٖ يف ختىٍَ جُلوٍجء، وٓ٘ؼهْ ٖٓ 
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ص ٓؼُٗس جُوّٓ وضٍكهْ جدل٣حُرس حبوىههْ. ُوى ًحٗ
َلىم ضٍف جألٍٖجف، وجْطكىي ػُِهْ ججلٗغ وقد 
جدلحٍ، قىت إٔ جدل٘حٚد وجُىظحتق ضرحع ػًِ٘ح، ووَٚ هبْ 

 جألٍٓ إٔ ٍَجذىج وٍَضٗىج.
ُوى قحٌذىج جُ٘حِ يف ػوىذلْ، وِْرىْٛ أٌَجههْ، 
كحٓطألش جُ٘لىِ ذحدلٍجٌز، وجٖطؼِص ذححلوى، وًحٗص 

 جُ٘طُؿس ؿحَس يف جُٓىء. 
ُوى ًحٕ ٖؼحٌ أٖهٍ غىٌضُت يف أوٌوذح وُُاًل ػًِ 
ٓىي ْه١ جُ٘حِ ػًِ ٌؾحٍ جُىَٖ، وٗلىٌْٛ ٖٓ 
جُىَٖ، كٖٔ ٖؼحٌجش جُػىٌز جُلٍُٗٓس: )جٖ٘وىج آنٍ 
ِٓي ذأٓؼحء آنٍ هُّٓ(. وٖٓ ٖؼحٌجش جُػىٌز 

 جُُٗىػُس: )جُىَٖ أكُىٕ جُٗؼىخ(.
وؿحىل جُلٍُٗٓىٕ نٛىًٚح )كىُطَت( يف دتؿُى 

ػٍٛ جُط٘ىٍَ، قىت أهنْ جختًوج جٍٓأز قٓ٘حء جُؼوَ يف 
ٖٓ ٗٓحء ذحٌَّ ًٌُٓج أ٢ِوىج ػُِٚ )آذلس جُؼوَ(، 
وأنًش جُؼوُىز جُىَُ٘س يف جًُذىٍ قىت أٚرف جإلحلحو 
ٓلهٍز جألٗىَس قىت أٗىَس جٌُُ٘ٓس ٗلٓهح. وجٗطٍٗش 
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ٌِٗطٍج أًَٟح، ووؾىٗح )ٛىذُ(، وٛى ٖٓ ئجًُتػس جدلحوَس يف 
ُُّ يف جُىؾىو ئال يٌجش <: ًرحٌ كالْلطهح َوىٍ

 .(1)>جُلٍجؽ
 

 فلسفة الغربًا: ثاني
 

حلٟحٌز جُـٍخ كُِٓىكحٕ  جحلىَػَس جكططف جُلِٓلَس
 ٖهَتجٕ، أوذلٔح )وٌَحٌش( وجٞغ ٓ٘هؽ جُركع
جالْط٘رح٢ٍ، وٖٓ وٌجتٚ أضرحػٚ جُلٍُٗٓىٕ وجألدلحٕ 
وؿَتْٛ. غحُٗهٔح )كٍُّٗٓ ذٌُىٕ( وجٞغ ٓ٘هؽ جُركع 

ٌجتٚ جدلىٌْس جإلٌَُُِٗس. وًحٗص ًٛٙ جُطؿٍَيب، وٖٓ و
جالجتحٛحش غىٌز ػًِ جدلىٌُُْت جًَُٖ ضحذؼىج )أ٣ٌْى(، 
وضُػٔهْ جُوّ )ضىٓح جألًىٍَت( ذؼى إٔ َٖ جُوُحِ 
أنٙ ٓح يف جدل٣٘ن جأل٣ٌْح٢حٍُُٓ قُع ِٖص جُوىي 

 جُلٌٍَس، وقرٓص قٍَس جُركع.
وُوى القظ جدلإٌنىٕ جُطٗحذٚ ذُت )وٌَحٌش وذٌُىٕ( 

--------------------------------- 
 –أمحـــــــذ أمـــــــني  صكــــــــي  يـــــــة حمحلــــــــو      –قصـــــــح الحللســـــــحلح احلذيثــــــــح    (1)

 252 /251. 
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١ جُلِٓلس ذححلُحز جُؼُِٔس، كحُـحَس ٖٓ جُلِٓلس يف ٌذ
ُُّ رلٍو جُؼِْ ًٔح يٛد أ٣ٌْى، وئظلح حتوُن 

 ٌكحُٛس جُرٍٗ. 
كحُلِٓلس جُؼوُِس، وئٕ ذىأش دتؿُى جُؼوَ وجإلٖحوز 

رُُت يف جضٛحذلح ذ٣ِٓحٗٚ، ئال أهنح ًحٗص ًلِٓلس جُطؿٍَ
 .(1)ذححلُحز جُؼُِٔس

ن ػض ص أوٌوذح وٌجءًٙرَتًج، ئي جٗىكؼ وًحٕ أغٍ )ذٌُىٕ(
ذحُؼِْ، وال ضإٖٓ ئال ذحُطؿٍذس، وظهٍ جُلُِٓىف 

( يف جُوٍٕ جُطحْغ ػٍٗ Compteجُلٍٍٗٓ )ًىٓص 
 (،posivitism، كأّْ )جدلًٛد جُىٞؼٍ (1857ّ -1798)

وجهؼًُح ئال يُي  وٍٛ كِٓلس ال ضؼطرب ُٖثًح قوُوًُح
جدلىٞىع جُىٞؼٍ جًٌُ ؾحء ئغٍ جُطؿحٌخ جحلُٓس، 

ُحٌٙ ذححلّ، وًحٕ ٓؼٌت ًٛج ئنٍجؼ جألكٌحٌ وأٌٖٓ جنط
جٍُوقُس وجُـُرُس ٖٓ أَس ٗظٍز ئىل جحلُحز، قُع 

 ج٣ُرُؼس ٍٛ جدلٛىٌ جُىقُى، وٓح وٌجءٛح وْٛ ونُحٍ.
( Ludving Feurbachوُوى ًحٕ )ُىوكُؽ كُىٌذحل 

--------------------------------- 
 .39  37    )ذوليق الطويل(حللسحلح أسس ال( 1)
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وضطٟف أعلُس ًٛج  ،ّ ضًًُِٔج ٌُىٓص1872 – 1884ْ٘س 
ّٗٚ ًحٕ علُز جُىَٚ  ذُت )ُٛؿَ جُلُِٓىف يف أ

 .(1)وٓحًٌّ(
والذى إٔ ٗطىهق ٛ٘ح هُِاًل ػ٘ى ٌوجو جدلىَ٘س 
جألوٌوذُس جدلؼحٍٚز )وجٌوٕ وٓحًٌّ وكٍوَى(، وَؼطرب 
)وجٌوٕ( أعلهْ قُع جذطٌٍ ٗظٍَطٚ يف جُط٣ىٌ وأَٚ 
جألٗىجع، ضطالءّ ٓغ يُي جالجتحٙ جدلحوٌ جًٌُ ؿُج أوٌوذح، 

)جألُٓرح  ويُي أٗٚ جػطرب جإلٗٓحٕ قُىجًٗح ٓطٍهًُح يف
Ameba ٕوهبًج َوٍخ ُِؼوَ ضلَٓتًج ُِىؾىو وجإلٗٓح ،)

 ػًِ أْحِ قٍٓ ػوٍِ.
و)كٍوَى( ػًِ ٗلّ جُىٌخ ٗٓؽ ذُ٘ٓؽ )وجٌوٕ( يف 
جُىٌجْحش جُ٘لُٓس، وكٍٓ جُِٓىى جُرٌٍٗ ػًِ أْحِ 
جُـٍَُز ججلُ٘ٓس. كحجلّ٘ ٛى جحملٍى جألوٍ، وجُىجكغ 

ٍو جألَُٚ ُإلٗٓحُٗس، وََٗٔ ًٛج جُطلَٓت جُل
 وججلٔحػس وجألنالم وجُىَٖ وجُلٖ وجُلٌٍ.

--------------------------------- 
 – 279الحلتـــش اإلســـالمي احلـــذيث وا ســـرعماس  د. حممـــذ الثـــ ي     ( 1)

282. 
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وأًَٔ )ٓحًٌّ( جحلِوس يف جُؼِىّ جالؾطٔحػُس 
كٍْْ قِوس جُط٣ىٌ جالؾطٔحػٍ ػًِ أٗٚ ال ػلًٍهح 
ْىي جإلٖرحع جدلحوٌ، ًٔح إٔ أووجش جإلٗطحؼ ٍٛ جُيت 
ض٣ىٌش ذحإلٗٓحٕ، كأغٍ آالش جُؼَٔ جُـحذٍز ضإوٌ 

هٔس ًحدلهٔس جُيت ُِرحقع يف أقىجٍ ججملطٔغ جدلحُٞس ٓ
ضإوَهح ػظحّ جحللٍَحش ُِرحقع يف ض٣ىٌ جإلٗٓحٕ ٖٓ 
قُىجٕ، وًُلُس ٚ٘ؼهح ضرُت ُ٘ح ًٛٙ جألووجٌ، وٓح جُلٌٍ 

 وجُىَٖ وجُلٖ ئال جٗؼٌحْحش ذلًج جُىجهغ جدلحوٌ.
ٍَ جألٌٍٍَٓ ًٓ٘ أوجنٍ جُوٍٕ جدلحٍٞ  وُوى ْحو جُلٌ

َوىٍ جدلًُٛد جُؼٍِٔ )جُربجرتحضُّ(، ًٛج جدلًٛد جًٌُ 
ذإٔ جُلٌٍز ال ضٌىٕ كٌٍز ئال ئيج ًحٕ كُهح ٓح َىٍ ػًِ 
ٗىع جُِٓىى جُ٘حؾف، وئال كهٍ وْٛ. كرىاًل ٖٓ جحلٌْ 
ػًِ جدلؼٌت ذحٍُؾىع جىل أٚىُٚ، أو ذحالْطىالٍ ٖٓ 

ٚحقد  -ٓرحوب أوُُس غحذطس، أنٟغ )وُُْ ؾُّٔ( 
جدلؼٌت النطرحٌ جُؼَٔ كأنٟغ جُلٌٍز  -جدلًٛد 

ٕ وَىٌ( إٔ جُلٌٍز أوجز ًحدلؼىز ُألُٖحء، وػ٘ى )ؾى
هُحّ  -ذ٘حء ػًِ يُي  -وجٍُؾُِت، وٓؼُحٌ جُلٌٍ ٛى 
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جُلٌٍ ذأوجء وظُلطٚ أوجء ٚكُكًح، أٌ كهْ جحلُحز، 
 وجُطكٌْ كُهح.

كحدلحًٌُٓس وجُربجرتحضُس علح جُو٣رحٕ جًُِجٕ غلًذحٕ 
ئُُهٔح ٓٓطورَ جدلىُٗس جألوٌوذُس يف جُؼٍٛ جحلىَع. 

ٍَ ُٝ وهى ختىع جُؼوى ٓظحٍٛ ال َجُص ذحهُس يف  ذؼ
أوٌوذح ٖٓ ذوحَح جدلُٓكُس حبُع َطٛىٌ أهنح ال َجُص 

ُجٍ ٌُُِ٘ٓس َٓإغٍز يف ججملطٔغ. ك٘ؿى ٖٓ َوىٍ أٗٚ ال 
٣ِْحٕ يف ضىؾُٚ جُُٓحْس جُىجنُِس ُِٔؿطٔؼحش 
جألوٌوذُس جحلىَػس، ذَ وػالهس ًٛٙ جُٗؼىخ ذؼٟهح 

 ذحُرؼٝ جِنٍ.
جُيت ٗٗأش يف ذَ ئٕ ٖٓ جألقُجخ جُُٓحُْس 

ججملطٔؼحش جألوٌوذُس جحلىَػس ٖٓ زتَ جْْ جألقُجخ 
جدلُٓكُس ػًِ ضلى ٓح ٛى ٓىؾىو يف ذِؿٌُُح وكٍٗٓح 
وئ٣َحُُح وأدلحُٗح، وضطِوً ًٛٙ جألقُجخ جُطىؾُٚ 
وجدلٓحػىز ٖٓ جٌُُ٘ٓس، وجدل٘ظٔحش جُىَُ٘س جُيت ٗٗأش 
ًحجلُوَص وجُلٍٍَ وجُرؼػحش جُطرَٗتَس وججلحٓؼحش 

س، وجألٗىَس جدلطؼىوز، يف ججملحالش جألوذُس جدلطهٛٛ
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وجُُٓحُْس وجالؾطٔحػُس، ويف ٗٗح٠ جُلحضٌُحٕ جُُٓحٍْ 
وَُُ َٓطٔىٙ جُوحتِىٕ ذأغٍ جُىَٖ يف ججملطٔغ جألوٌويب 

ٕ ُٚ ئيجػس نحٚس، وٚكُلس ٌمسُس، ئجحلىَع، قُع 
ودتػَُ ُْحٍْ يف ٓؼظْ ووٍ جُؼحمل، وٍٛ ًِهح ضوىّ 

رتُغ أضلحء جُؼحمل، وضىيل  ػًِ ضىؾُٚ جدلُٓكُس يف
ذٍأَهح يف جدلٓحتَ جُُٓحُْس جُؼحدلُس، شلح ؾؼَ ٗلىي 

 جٌُُ٘ٓس ٛحًٓح ػًِ جُرالو جدلُٓكُس.
ٕ جدلُٓكُس ٍٛ جُيت ئئال أٗ٘ح ال ٗٓط٣ُغ إٔ ٗوىٍ 

َُّ٘ح ضؼؿُ دتحًٓح ػٖ إٔ ضٌىٕ ضىؾَّ ٚ، كحدلُٓكُس ًٔح ذ
ُٓ  ِثص جُػـٍز ذحالجتحٙهىي زلًٍس ُِٔؿطٔغ، وذلًج 

جُىغٍت جٍُوٓحين جًٌُ ؽلػِٚ يف جُؼٍٛ جحلىَع جألكٌحٌ 
 جدلحوَس ٓحًٌُٓس وذٍرتحضُس ونالكهح.

ئٕ جًٌُ ذوٍ ٛى ٗلىي جٌُُ٘ٓس، وُُّ ٗلىي 
جدلُٓكُس. وًٛج ٛى ضلَٓت يُي جالضلالٍ جالؾطٔحػٍ 

 جٍُُٛد، وجالهنُحٌ جخلِوٍ وجٍُوقٍ يف ججملطٔغ.
أعلُس  ذلًج ال ٗٓط٣ُغ إٔ ٗؼ٣ٍ ُِٔظحٍٛ جُٓحذوس

ضًًٍ ئال ػًِ أْحِ أهنح ٓظحٍٛ ػح٢لُس ال دتطى ئىل 
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وجهغ جحلُحز. أٓح جحلًٍس جُىجهؼُس ٖٓ ضلٌَت أو ٓ٘ظٔحش 
جؾطٔحػُس كاهنح ضٓطٔى أٚىذلح ٖٓ جُؼوَ جإلٗٓحين 

 ككٓد.
ئٕ جإلٗٓحٕ ال ؽلٌٖ إٔ َؼُٕ ذال ػوُىز، وٌُ٘ٚ 
ؽلٌٖ إٔ ؼلحُلهح يف وجهغ قُحضٚ. وًٛج ٛى جٍُٓ يف ٓح 

ٙ ٖٓ ضؼٛد جُـٍخ ُُِٔٓكُس ٖٓ ؾحٗد، وجْطرؼحوٙ ٍٗج
ذلح ٖٓ وجهغ قُحضٚ ٖٓ ؾحٗد آنٍ. ئهنح ضؼُٕ يف 

 ٓٗحػٍٙ، وٌُٖ ال ٣ِْحٕ ذلح ػًِ ؿٍجتُٙ.
 

 اندحار الغربًا: ثالث
 

وٗطُؿس كٓحو جػطوحو أوٌوذح كوى جٗؼُُص ػٖ 
جألنالم، كٓحوش جدلٌُحكُُِس يف جُُٓحْس، قُع جُـحَس 

غٍز ضظهٍ يف جالهطٛحو مبح مسىٙ ضربٌ جُىُِْس، وجأل
)جإلٗٓحٕ جالهطٛحوٌ(، وجإلذحقُس يف جألنالم ذُٓحوز 

ُـ )كٍوَى(.  جُطكَُِ ججلٍ٘ٓ 
ئٕ جإلٗٓحٕ جدلؼحٍٚ هى ِْْ هُحوضٚ ُِـٍَُز قُت 
هٍٛ ؿحَحضٚ يف جإلٖرحع جدلحوٌ، كٛحٌ أَٞ ٖٓ جألٗؼحّ. 



 

 نصوص في العلمانية
-------------- 

 

 91 

ئٕ جحلُىجٕ َ٘ظْ ؿٍَُضٚ ضِوحتًُح، أٓح جإلٗٓحٕ جُؼحهَ 
 ٍٗي ػوِٚ ََٓت ذـٍَُضٚ ،ًٌُ َؼُٕ يف كٍجؽ ووٕ أَٓج

 ئىل جحلى جًٌُ َطِق ججلْٓ وجُ٘لّ ٓؼًح.
ُوى ؿح٘ جإلٗٓحٕ يف أػٔحم جحمل٣ُحش، و٢حٌ يف 
أؾىجء جُلٟحء، وكؿٍ جًٌُز، ودلّ جُؤٍ، وٌُٖ ٚهد 
جُِس، وًٍَٗ جحلٍخ، وجٍُٛجع ػًِ جدلحوز هى أضِق 

 قُحضٚ.
٣ُغ إٔ َؼُٕ يف ْالّ ئٕ ًٛج جُؼحمل جُـٍت ال َٓط

وًٛج جإلٗٓحٕ جًًٍُ ػل٣ْ ٗلٓٚ ذحٍُٛجع. وٓىَ٘س 
أوٌوذح جُُىّ ضوىّ ػًِ أْحِ جألغٍز وجألٗحُٗس، وهى 
جْطكٌٔص هبح جألٛىجء وجُٗهىجش، وج٣ٍٞذص كُهح 

 جحلوحتن، كحٖطرٚ جحلن وجُرح٢َ.
ئٕ جُؼِْ وجٍُكحُٛس أٚركح ٖٓ أًرب أْرحخ جُٗوحء 

ً ج٣ُحهس ٖٓ جُ٘حٌ، وجٌضوً هبح وجُُٟحع ُإلٗٓحٕ. ُوى أن
ئىل جٌُهٍذحء، ووَٚ ئىل يٌوهتح ذحًٌُز، مث ئٗٚ ٌْٖ 

 ٗٚ ال ػلّأجُوٛىٌ، وضلٖ٘ يف جدلأًَ وجدلِرّ، ئال 
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ذحُٓؼحوز يف ٗلٓٚ، وال ذحألٖٓ يف و٢٘ٚ، وال ذحُٓالّ 
 يف ػحدلٚ، ذَ ٚحٌ نحتلًح َطٍهد قٍذًح ضىٍٓٙ ضىَٓتًج.

جُيت أٌِٛص  -ُس ئٕ وٓحٌ جحلٍخ جُؼحدلُس جُػحٗ
ػٍٗجش جدلالَُت ٖٓ جُ٘حِ، وُٞؼص ٓثحش جدلالَُت ٖٓ 

هٍَد ٖٓ جأليٛحٕ. وضلٖ جِٕ ػًِ أذىجخ قٍخ  -جدلحٍ 
جُل٘حء، ًِٔح ضأنٍ ُٓؼحوٛح ًحٕ جذطٌحٌ وْحتَ جُطىَٓت 
أٖى. ومل َؼى ًًُِحء جإلٗٓحين ٢ٍَن ُِ٘رىؽ ْىي 

 جُطلٖ٘ يف جذطٌحٌ آالش جذلالى.
هٍ كُٚ رتُغ جُىوٍ جمشثُجَٛح ويف جُىهص جًٌُ ضظ

ٖٓ جحلٍخ، صلىٛح ضطٓحذن يف جالْطؼىجو ذلح ضٓحذوًح 
َٓط٘لً أًرب هىٌ ٖٓ ٓىجٌوٛح ورلهىوٛح. ًَ ًٛج 
وًػَت ٖٓ جُرٍٗ َؼحٗىٕ ٖٓ جُلوٍ وجدلٍٜ، وال غلىوٕ 

 ٌٓوهْ، أو َٗلٍ ؿِطهْ. كهَ ًٛٙ ٓىُٗس ذٚ ٓح َٓىوٕ
 ضُِن ذرٍت جإلٗٓحٕ؟

ضٗحهبًح ػؿُرًح ٓغ جدلىُٗس وضطٗحذٚ ًٛٙ جدلىُٗس 
جٍُوٓحُٗس. كٖٔ ٗحقُس ضلَٓت جُىؾىو وجُطحٌَم صلى يُي 
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جُطٗحذٚ، َوىٍ )ٌٍُُ( يف ًطحذٚ ضحٌَم أنالم أوٌوذح: 
<ئٕ جحلًٍس جُُىٗحُٗس ًحٗص ػوُِس ويُٛ٘س زلٟس، 
وًحٗص جحلًٍس جدلٍَٛس ذحُؼٌّ ٖٓ جألوىل، ٌوقُس 

ٍ هىُٚ: <ئٕ ذح٢ُ٘س>، وَ٘وَ ػٖ )أذىُُّ( جدلإُق جٍُوٓ
جدلٍَُٛت ًحٗىج َؼظٔىٕ آذلطهْ ذحُطٍٟع وجُرٌحء، وًحٕ 
جُُىٗحُٗىٕ َؼظٔىٕ آذلطهْ ذحٍُهٙ وجُـ٘حء>. وَؼِن 
ػُِٚ ذوىُٚ: <ال ٌَد إٔ جُطحٌَم جُُىٗحين َٛىم يُي 
وَإَىٙ، كال ٗؼِْ وًَ٘ح ٖٓ جألوَحٕ َُجقْ وَٖ جُُىٗحٕ 

ويف هِس وضوحُُىٙ يف ًػٍز جألكٍجـ وجألػُحو وجألُؼحخ، 
جخلُٗس وجخلٗىع، كِْ ٌَٖ جُُىٗحٕ َؼظٔىٕ جهلل ضؼحىل 
ئال ًٔح َؼظٔىٕ ُٖىنهْ وػظٔحءْٛ، وًحٗىج ٌَطلىٕ 

 يف ضؼظُٔٚ ودتؿُىٙ ذٍْىّ ػحوَس وضوحُُى ؾحٌَس>.
وًحٕ ُُِىٗحٕ كِٓلس ئذلُس، وػوحتى َٓطـٍخ ٓؼهح 
جخلٗىع هلل، وػرحوضٚ، وجُطلٍؽ ُٚ، وجالُطؿحء ئُُٚ، 
وجال٢ٍجـ ػًِ ػطرطٚ، كإ ٖٓ َ٘لٍ جُٛلحش ػٖ جهلل 

وَ٘لٍ ػ٘ٚ جالنطُحٌ وجألكؼحٍ وجخلِن  ،ضؼحىل وَؼ٣ِهح
وجألٍٓ يف ًٛج جٌُىٕ، وٍَذ١ ًٛج جُؼحمل مبح َٓٔىٗٚ 
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قًٍس جألكالى(، كاٗٚ ذ٣رُؼس ًٛٙ )جُؼوَ جُلؼحٍ، و
 .(1)جُؼوُىز ال َوٛى جهلل يف قُحضٚ جُؼُِٔس ئال ضوُِىًج.. !>

وؿِرص جُلِٓلس جإلؿٍَوُس ػًِ جٍُوّ، وؾٍش يف 
غُ٘ت يف ٢ٍَوس جُطؼٍف وٓحتهْ، قُع ال نالف ذُت جإل

ػًِ جُىؾىو وؿحَطٚ. وَوىٍ جٍُجٛد )أوؿ٘ٓطُت 
Augnastineٗىج َؼرىوٕ آذلطهْ (: <ئٕ جٍُوّ جُىغُ٘ت ًح

يف جدلؼحذى، وَهُؤوٕ هبح يف ووٌ جُطٔػَُ..>، َوىٍ 
)ٌٍُُ(: <ئٕ جُىَٖ جٍُوٍٓ ًحٕ أْحْٚ ػًِ جألغٍز، ومل 
ٌَٖ ٍٍَٓ ئال ئىل ٌكحُٛس جألكٍجو وْالٓطهْ ٖٓ 
جدلٛحتد وجدلطحػد، وجُٗحٛى ػًِ يُي أٗٚ ظهٍ يف 
ٌوُٓٚ ٓثحش ٖٓ جألذ٣حٍ وجُؼظٔحء، وٌُٖ مل َ٘هٝ 

ُوف ػٖ ًِٓجش جحلُحز، وال َجٛى يف جُىُٗح، َػكُهح 
ٗٓٔغ ٓػحاًل يف ضحٌَم جٍُوّ ُِطٟكُس وجإلَػحٌ ئال وجتىٙ 

 .(2)ال ضأغَت ُِىَٖ كُٚ، وٌُٖ ٓرًُ٘ح ػًِ جُى٢ُ٘س>
وًًُي ٓ٘هؽ جحلُحز جًٌُ جٗرٌت ػًِ أْحِ ًٛج 

--------------------------------- 
 .159مارا خسش العامل تاحنطاط املسلمني:   ( 1)

 .164 -163نحلس املصذس:   ( 2)
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جُطلَٓت، كِوى وؾى يف جألنَتز جُطلحوش ج٣ُروٍ، 
ًٌُ ظهٍ يف جدلىَ٘س جدلؼحٍٚز. وجْطـالٍ جُـٍت ُِلوَت ج

قُع ًحٕ قحٍ جُلالـ أْىأ ٓح ٌَىٕ ٖٓ ُٓجزتس جدلحُي 
جٌُرَت جًٌُ َٓطهىّ جُؼرُى، وُوى ػحٔ جألقٍجٌ ٖٓ 
جُؼٔحٍ يف ٓٓطىي أْىأ ٖٓ ٓٓطىي جُؼرُى، قىت أٗٚ 
وؾى يف ًػَت ٖٓ جألقُحٕ إٔ ٍٖجء جُوىز جُؼحِٓس أٌذف 

جُـِرس وجُُٓحوز ٖٓ ٍٖجء جُؼرُى. وًحٕ القطٌحٌ جدلحٍ 
ػًِ رلحالش جحلٍَس جُلٍوَس جألنٍي، وأٚرف جقطٌحٌ 
جدلحٍ ٛى جحملٍى ُِلٌٍ وجُُٓحْس وجحلٌْ. وًحٕ ٖٓ 

جًٌُ ال َوق أٓحّ جْطـالٍ  -٢رُؼس جُ٘ظحّ جٍُأمسحيل 
إٔ َُوجو  -جألؿُ٘حء، وال َٟغ قىووًج ٌُِٓد جُ٘ظُق 

إًْح. جحملطٌٍوٕ ٚىُس وظًِٔح، وَُوجو ججلٔحَٛت كحهًس وذ
هبطص كٌٍز جحلٍَس جُيت هحّ ػُِهح  -أًَٟح  -وٓغ جُلوٍ 

ججملطٔغ جحلىَع. كأنًش ٚىًٌج ٌُِٖس ال ضٓط٣ُغ إٔ 
ختلٍ ٍُغحغطهح وًطحضىٌَس ٌأِ جدلحٍ، وْحوضٚ جًَُٖ 

ٍّذىج جًُْٓ، وجٖطٍوج جُٟٔحتٍ، وجْطؼرىوج جألقٍجٌ.  ن
وًحٕ ؾ٘ىٕ جٍُذف وج٣ٍُُٓز ْررًح يف جْطؼرحو 
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طًتجف غٍوجهتح، وجٗطوَ جالقطٌحٌ ٖٓ جُٗؼىخ، وجْ
ٓظهٍٙ جُلٍوٌ ئىل ٓظهٍٙ جُىويل، وٚكد يُي ئٌجهس 

 جُىٓحء، وئيالٍ جُٗؼىخ، وظِْ جُ٘حِ.
وًػَتج ٓح جٌضلؼص ٌٖىي جُ٘حِ ٖٓ ج٣ٍٞجخ 

 ،جألٓىٌ، وجٌضلحع أْؼحٌ جُِٓغ، وجطللحٜ أؾىٌ جُؼٔحٍ
يف جُىهص جًٌُ ًحٕ ػلطٌٍ كُٚ جألؿُ٘حء جحلرىخ وجدلحٍ. 

جُلوٍجء َطٟىٌوٕ ؾىػًح يف جألقُحء جدلٌطظس جُوًٌز يف و
 جدلىٕ جٌُربي.

وُوى وخ جُلٓحو يف ٌوٓح ٗطُؿس ضىكن جُػٍوز ٖٓ 
جْطؼٔحٌ جُٗؼىخ، وحلن جُلٓحو أػٟحء رلِّ 
جُٓ٘حضىٌ، وَوىٍ )ؾُرىٕ(: <ئٕ جالقطٌحٌجش جدل٣ِوس 
أٚركص حتًٔ ذوىجُٗت، وَؼَِ وؾىوٛح ذأْرحخ 

 .(1)٣ٛٓ٘ؼس ؿَت هحٗىُٗس>
وجٗطٍٗ جالضلالٍ جخلِوٍ وجُطٍف، وٚحٌ ًرحٌ ػِٔحء 
جألنالم ٖٓ جٍُوٓحُُٗت َؼىوٕ جُُٗح ُٖثًح ػحوًَح. وقىت 

--------------------------------- 
مذنيــــح اإل شيــــق والشومــــا:  تنيــــامني لــــاس رو:  ذش ــــح أمــــني نقــــال     ( 1)

 122. 
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( جدلِٛف جُٗهَت، ًحٕ ٍَي ػىّ ضوُُى cisro)ٍُٖٗوٕ 
جُٗرحخ ذأؿالٍ جألنالم، وٍَي ضٍى جُؼ٘حٕ ذلْ يف ًٛج 

 جُٗإٔ.
وُُّ ؼللً ػًِ أقى إٔ ًٛٙ جُٛىٌز ٢رن جألَٚ 

حز أوٌوذح جُُىّ، كهٍ ضٓطؼرى ًػَتًج ٖٓ جُٗؼىخ، ٖٓ قُ
 ٢روًس ودتطٙ وٓحءٛح، ويف وجنِهح ضٓطـَ ٢روٌس

 أنٍي، وَٓىو جالقطٌحٌ وجٍُذح.
أٓح ػٖ جُطٍف وجالضلالٍ، كِوى أٚركح ذىػس 
أوٌوذح، وٓؼٍٜ ضلحنٍٛح يف ٗىوجهتح وٚكلهح، وُوى 
ًحٗص ًٛٙ جألْرحخ ٍٛ جُيت أٌؾغ ئُُهح جدلإٌنىٕ جهنُحٌ 
جدلىُٗس جٍُوٓحُٗس. كٗحع يف ججملطٔغ جدلؼحٍٚ جإلوٓحٕ 
ػًِ جدلٌٍٓجش ذُت جٌُرحٌ وجُٛـحٌ. وٖحع ضؼح٢ٍ 
جدلهىٌجش ًحذلٍوَُت وجٌُىًحَُت ذُت جُٗحذحش وجُٗرحٕ 
ٖٓ ٢ِرس ججلحٓؼحش، وضالًُٓ جدلىجٌِ جُػحٗىَس.. وأٚرف 
ًٛج ويجى ٌَىٕ ٌِٓٗس جؾطٔحػُس ن٣َتز يف جُرالو 

نحء جالهطٛحوٌ، ًحُىالَحش جدلطكىز جُيت ضطٔطغ ذحٍُ
وئٌِٗطٍج.. وٖحع جًُٗوي ذُت ججلُ٘ٓت يف ججملطٔغ 
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جُـٍيب جدلؼحٍٚ، حبُع أٚرف َ٘حوٌ ذؼٝ يوٌ جٍُأٌ 
ذاذحقس جًُٗوي ججلٍ٘ٓ ذُت جُرحُـُت ػ٘ى جضلحههْ، 
ذ٠ٍٗ إٔ ٌَىٕ يف ؿَت ػالُٗس، وهى ضوىّ ذحُلؼَ 

ِّ ذؼٝ أػٟحء قُخ جحملحكظُت يف ئصلِطٍج ئىل رل
ّ، 1965جُؼٔىّ جُرب٣َحين يف ووٌضٚ يف ٗىكٔرب ْ٘س 

مبٍٗوع هحٗىٕ َطٟٖٔ ًٛٙ جإلذحقس، ذؼى إٔ حتٖٓ ؾى 
رلِّ جُِىٌوجش ُِٔىجكوس ػًِ جُطؼىََ يف ووٌضٚ 

ٗطٍٗ وجّ(. 25/12/1965جُٓحذوس )َٛتجُى ضٍَرُىٕ، يف 
ويف أوٞحع ٖحت٘س ٓغ  جالجتحٌ ذؼٌٍ أؾٓحّ جُ٘ٓحء،

أو ضؼٍٜ يف أكالّ  ،ز ٓلٍوزجٍُؾحٍ، ضرحع يف ٚىٌ
ٍَْس، ويف جْطىوَىٛحش، ويف جُُٓحقس ػًِ ٖىج٢ة 
ٓؼُ٘س... وٖحع جُُٗح ذُت جدلطُوؾُت وجدلطُوؾحش، ًٔح 
ٖحػص جدلؼحٍٖز ججلُ٘ٓس هرَ جُُوجؼ ذُت جُٗرحٕ 
وجُٗحذحش يف ْٖ ٓرٌٍز يف ٍٓقِس جدلٍجٛوس، شلح 
 َؼٍف ذحُطؿٍذس ججلُ٘ٓس هرَ جُُوجؼ، وأٚرف يُي ػٍكًح

 يف ججملطٔؼحش جُٛ٘حػُس يف ٌوُْح وأوٌوذح وأٌٍَٓح.
 وضوىٍ ج٣ُِٓس جدلهطٛس مبٗحًَ جدلٍجٛوُت وجدلٍجٛوحش
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وؾحش   ويف -يف ضوٍٍَ ٌمسٍ: ئٕ زتَ جُر٘حش ؿَت جدلطـــُـ
َطُجَى يف  -ؿَت أَٓ ذلٖ يف جُُوجؼ مبٖ قِٖٔ ذٚ 

ٌٍَُٓس، وئٕ ٓطى١ْ جُٖٓ ُألٓهحش جُىالَحش جدلطكىز جأل
وحتىغص  .طُوؾحش ٛى جُٓحوْس ػٍٗز ٖٓ جُؼٍٔجدلؿَت 

يف ٗىوز ٢رُس،  (Bermice G. Sacha)جُىًطىٌز 
% ٖٓ جُر٘حش جُاليت َؼوىٕ هٍجهنٖ يف  68كًًٍش إٔ 

 ْٖ جُٓحذؼس ػٍٗز كأهَ قىجَٓ َىّ َكحكهٖ.
ئٕ جُٗرحخ جُُىّ ضحتٚ، ويف وٞغ جنط٣ِص ػُِٚ 

.. أّ جألٓىٌ. كهى ال َىٌٌ: أَإغٍ جٍُٖحهس.. أّ جُػٍوز
جُُوجؼ؟ ئٕ جٍُْْ جُرُحين ُِ٘ٗح٠ ججلٍ٘ٓ ذُت جُٗرحخ 

ًٓ٘  -ًٓ٘ جحلٍخ جُؼحدلُس جُػحُٗس َىٞف إٔ ًٛج جُ٘ٗح٠ 
 يف ٚؼىو وضُجَى ٓٓطٍٔ. -غالظ ْ٘ىجش ضوٍَرًح 

ئٕ ٖرحخ جُُىّ َلؼَ جِٕ ٓح ًحٕ َلؼِٚ جِذحء 
وجألٓهحش، وٌُٖ جألوالو َلؼِىٗٚ أذٌٍ ٖٓ آذحتهْ، شلح 

 ُىهىػهْ يف قَتز وج٣ٍٞجخ.ًحٕ ْررًح 
ًٔح جٗطٍٗ ضؼح٢ٍ قرىخ ٓ٘غ جحلَٔ ذُت ٢حُرحش 
جدلىجٌِ جُػحٗىَس، وججلحٓؼحش وجٌُُِحش، وأٚرف 



 

 نصوص في العلمانية
-------------- 

 

 100 

جدلطهٛٛىٕ ٖٓ جأل٢رحء وجالؾطٔحػُُت َىٚىٕ ذاذحقس 
 ضؼح٢ُهح ووٕ جُطوُى ذحُؼالهس جُُوؾُس.

جإلؾهحٜ ُألؾ٘س ذُت جُلطُحش  -أًَٟح  –وجٗطٍٗ 
َُ ٣حُد ذاذحقطهح ػًِ ظل١ ٓح يف جُٛـَتجش، وأٚرف 
ٌْ٘ىٗحيف، وججملطٔغ جُُحذحين، ال ججملطٔغ جُٗٔحيل جإل

ًىُِْس ُط٘ظُْ جَُ٘ٓ، وٌُٖ ًىُِْس إلػ٣حء كٍٚس 
 وجْؼس ُِطؿٍذس ججلُ٘ٓس.

وَجوش ٗٓرس ج٣ُلىُس ؿَت جٍُٗػُس ََحوز ضؼحوٍ 
ٗٓرس ج٣ُلىُس جٍُٗػُس يف ذؼٝ ججملطٔؼحش ذُت 

ُٓجدلطُوؾحش وؿَت جدلطُوؾح ًح ُىُى ش، وأٚركص جُُوؾس أ
ؿَت ٍٖػٍ ٖٓ ٌؾَ آنٍ ُُّ َوؾهح، وُىضٚ يف كٍجٔ 

 جُُوؾُس، وأغ٘حء جُؼالهس جٍُٗػُس جُوحتٔس.
وٖحػص جألٍٓجٜ جُط٘حُِْس جٍَُٓس ُٖىػًح يٌَؼًح 
ٌََٗ ن٣ًٍج وجٞكًح ػًِ ججملطٔغ جدلؼحٍٚ، وػًِ 
جألؾُحٍ جُرٍَٗس جُوحتٔس، وًحٕ ٖٓ جُؼىجَٓ جٍُتُُٓس يف 
جٗطٗحٌٛح ٍَٓ جحلٛىٍ ػًِ قرىخ ٓ٘غ جحلَٔ، ذؼى 
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 .(1)يَىع ئٗطحؾهح وٌنٙ أذتحهنح
 أقى -( Karn Harneyوضٍي جألٌٍَُٓس )ًحٌٕ ٛىٌٗحٌ 

إٔ  -ٓإٍْٓ ٓىٌْس جُطكَُِ جُ٘لٍٓ ججلىَىز 
 ؼطِس،جدلؼٛحذُس جُنٍ ذٗهُٛحهتح ُجحلٟحٌز جحلىَػس ض

 ىوؽلٌٖ إٔ ضٍو ئىل ٍٚجػحش غالغس صلٔص ػٔح َٓوجُيت 
 ، وٍٛ:جُ٘ظحّ جٍُأمسحيل ٖٓ ٓط٘حهٟحش

ٍٚجع ذُت جُط٘حكّ جدل٣ٛ٘غ ذحُطكىٌ وجُؼىوجٕ،  -1
وذُت َُٓ جُلٍو ئىل رلحٌجز جُ٘حِ، وجُظلٍ مبكرطهْ، 

 ووالتٚ ُِٔرحوب جُىؽلوٍج٢ُس.
 وٓح َوىٌ ػُِٚ. ،ٍٚجع ذُت ٓح ٍََىٙ جُلٍو -2
ٍٚجع ذُت ٓح َطىَّعلٚ جُلٍو ٖٓ أٗٚ ػلظً ذوىز  -3

 وهِس جحلُِس يف ،ال قى ذلٔح، وذُت ٖؼىٌٙ ذحُؼؿُ وقٍَس
 ًٛج جُؼحمل جدللؼْ ذحُوُىو وجُٓىوو.

أقى أ٢رحء جُ٘لّ  -( Redlichَوىٍ )ٌوُُٕ 
ّ: <يف جُؼوى جدلحٍٞ ًحٗص 1958ْ٘س  -جألٌٍَُُٓت 

--------------------------------- 
مي واجملرمـــــــع احلاالــــــش  مشـــــــتالخ األســـــــشج والرتالـــــــل:   الحلتــــــش اإلســـــــال ( 1)

 . د. حممذ الث ي.37  36 
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 758,888ٓٓطٗلُحش جألٍٓجٜ جُؼوُِس ضْٟ قىجيل 
َّز جدلٓطٗلُحش يف  55ٖهٙ َٗـِىٕ  ِْ % ٖٓ رتُغ أ

جُىالَحش جدلطكىز، وَُوجو ػىوْٛ ػحًٓح ذؼى ػحّ، ًٛج 
ػالوز ػًِ ٓثحش جألُىف ٖٓ ٣ٍٟٓيب جُٗهُٛس 
َؼحجلهْ جأل٢رحء جُ٘لُٓىٕ يف جُؼُحوجش جُؼحٓس وجخلحٚس. 
وأغ٘حء جحلٍخ جُؼحدلُس جُػحُٗس ذِـص ٗٓرس ٖٓ أػلطهْ 

ٖٓ  % 43جُوىجش جدلِٓكس ال٣ٍٞجذحش ٗلُٓس وػوُِس 
ًٔح ذِؾ  ،988,888أػلطهْ وػىوْٛ  ججملٔىع جُؼحّ دلٖ

ٌُِكٟىج يف جٓطكحٗحش جالنطُحٌ ُِهىٓس  رلٔىع ٖٓ 
. وضلٖ ٓطأًىوٕ 868,888جُؼٌٍَٓس ُ٘لّ جألْرحخ 

إٔ جدلًٍٞ جًَُٖ ضٟٔهْ جدلٛكحش جُؼوُِس ذحإلٞحكس 
ئىل أوُثي جًَُٖ َؼحجلىٕ يف جُؼُحوجش جُؼحٓس وجخلحٚس 

 هُٛس>.ال ؽلػِىٕ ئال ؾُءًج كو١ ٖٓ ٣ٍٟٓيب جُٗ
<وشلح ضوىٌٙ ذؼٝ جإلقٛحءجش جألٌٍَُٓس جحلىَػس 

ؾٍؽلس ن٣َتز ضٍضٌد يف ًَ ػحّ، وإٔ  1,758,888إٔ 
ضورٝ ػُِهْ  17 - ٢7لَ ذُت ْٖ  1,588,888

َوىٓىٕ ئىل زلحًْ  358,888ج٢ٍُٗس، ٖٓ ٛإالء 
ًٔح ضىٍ جإلقٛحءجش جدلطٌٌٍز إٔ ػىو ٓىٍٓت  جألقىجظ.
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 4,588,888حّ ػٖ جخلٍٔ وجدلهىٌجش ال َوَ يف جُؼ
قحُس  288,888، وإٔ قحالش جالٗطكحٌ ضىوٌ قىٍ ٓىٖٓ

يف ًَ ػحّ، أٓح ػىو زلحوالش جالٗطكحٌ كأًرب ٖٓ يُي 
ذٌػَت، وػٖ ذؼٝ جإلقٛحءجش إٔ ٛ٘حُي قحُس ٢الم يف 

 .(1)ًَ أٌذغ َغلحش>
وٍَي جُلُِٓىف )ؾحى ٓحٌضُحٕ( إٔ جالكطٍجٞحش 

إٔ يًٍش يف  جُيت هحٓص ػُِهح جُؼِٔحُٗس، وجُيت ْرن
أوٍ جُلَٛ هى أوش ئىل ٗظٍَس ذح٢ِس ذٗإٔ جدلؼٍكس، 

ُطحٌَم. كلٍ ٓػِهح ذٗإٔ جألنالم، ويف كِٓلس ج وأنٍي
ٗظٍَطهح يف جدلؼٍكس أٌٍٗش ػًِ جُ٘حِ ٓوىٌهتْ ػًِ 
إٔ َؼٍكىج أَس قوحتن ٣ِٓوس، وٖٓ مث كوى جنطحٌش إٔ 

 َٓط٣ُغ جإلٗٓحٕضؼُت ٓىي جحلوحتن جٌُُِس يف قىوو ٓح 
ذ٘لٓٚ. وصلْ ػٖ يُي أهنح  حُؼطٚ جُىجٛ٘س إٔ ٌَطٗلهو٢ر

جألنالم ضطٍى هىجُٗت جإلٗٓحٕ جخلِوُس  يف ٗظٍَطهح يف
ووٕ أٌ ٓوُحِ نحٌؾٍ ؽلٌٖ إٔ ضوحِ ذٚ. كح٣ُرُؼس 

--------------------------------- 
 –نـــــــولم    –عـــــــامل الحلتـــــــش  اجمللـــــــذ الثـــــــاين  العـــــــذد الثالـــــــث  أكرـــــــوتش        ( 1)

ــاد النحلســــيح لليضــــاسج الصــــناعيح     – م1971ديســــم  ســــنح   مقــــال األتعــ
 احلذيثح. أمحذ عضخ سا ح.
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ًٖوي كٍوٌ وػىج٢ق ٓطوِرس مبح كُهح ٖٓ  -جُرٍَٗس 
ًٛٙ ج٣ُرُؼس جُرٍَٗس  -وججتحٙ ٢حؽ ضلى ضىًُى يجهتح 

وٟحَح جُيف قىت  حٛىٌ قٌٔهُطس ٌكؼص ئىل ًٓتُس نحٚ
. كحإلٗٓحُٗس جُيت ضطًٍُ قىٍ جإلٗٓحٕ ال ضؼىو جخلِوُس

ًىهنح ئقُحء ُ٘ظٍَس هىؽلس ػلً ػُِهح جُُٖٓ، ٍٛ ٗظٍَس 
جُٓىك٣ٓحتٍ ذٍوضحؿىٌجِ جُوحتِس ذإٔ جإلٗٓحٕ ٛى ٓوُحِ 

 ٌَُ ٍٖء.
وَطحذغ )ٓحٌضُحٕ( حتُِِٚ ذحُوىٍ إٔ ٗطحتؽ يُي ضَٗٔ 

حش يف جُؼٍٛ جحلىَع. كحدلًٛد رتُغ أُىجٕ جٌُ٘ر
جُوحتَ ذإٔ جإلٗٓحٕ ٓوُحِ ٌَُ ٍٖء َ٘ٗأ ػ٘ٚ، ػًِ 
ْرَُ جدلػحٍ إٔ جالنطالكحش جخلِوُس ئظلح ٍٛ هُٟس 
يوم، وٛى جػطوحو أٚرف وذحتًُح يف ججملطٔغ جحلىَع، 
وَٓططرغ ًٛج إٔ ج٣ُِٓس جالؾطٔحػُس ئظلح ضوىّ ػًِ 

نًٙ جُوىز، وال ٍٖء آنٍ، وٛى جالػطوحو جًٌُ أ
جُلحُٖىٕ وجُُٗىػُىٕ ٖٓ )جُُِربجُُُت( جدلطٓحزلُت، 
وؾٍووٙ ٖٓ قىجُٖٚ، مث ئي مل ٌَٖ ٌُِىٕ ضُْٛٔ 
نِوٍ أمسً ٖٓ جدلٛححل جُرٍَٗس، كاٗٚ َ٘طؽ ػٖ يُي 
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َؼى ٢ٍَن  -وػٖ ٢ٍَن يجضٚ  -إٔ جإلٗٓحٕ وقىٙ 
ُس ٗلٓهح ُ٘ىع ٖٓ ُْ جُػوحكس جُُِربجنالٚٚ، وذًُي ضِّٓ

ؼٍٜ ١٣ُِٗ. ئهنح ال حتٓد قٓحذًح جدلًجٛد جُؼوُِس ٓ
ُِوىي جُيت ضلىم جُؼوَ، وضٓط٣ُغ ٍٛ وقىٛح إٔ 
ضٓٔى ذحُ٘حِ كىم يوجهتْ. وُُّ ذحْط٣حػطهح إٔ ضٍُٓ 
ُِ٘حِ ػىًٗح ٓٛىٌٙ هىي أًرب ٖٓ هىهتْ، وال ض٘رثهْ 
ًُق ؽلٌٖ دلح كىم جُطؼوَ إٔ ٌَ٘ٓد يف يوجهتْ، 

ج جُ٘كى كُىقٍ ئُُهْ، وَٗغ جُ٘ىٌ يف قُحهتْ. وػًِ ًٛ
طٍى جُ٘حِ ػحؾَُٖ ػٖ ٌٓحككس جُوىز ؿَت جدلطؼِوس َُ

يف ٗلىْهْ. يُي ذإٔ جُؼوَ جُرٌٍٗ ٞؼُق ؿَت 
وجكة، وووًٓح ضطـِد ػُِٚ جُ٘ىجَع ؿَت جُؼحهِس، وٓح مل 
َطف ُِ٘حِ ٗىٌ ووفء أهىي ٖٓ جُؼوَ َٛحٌػىٕ هبٔح 
هىز ٓح ٛى ووٕ جُؼوَ، كإ جُؼوَ ٗلٓٚ ٓوًٟ ػُِٚ 

ٛحٌ كإ جالػطٔحو جُطؼوٍِ جُر١ُٓ ذحخلًالٕ. وذحنط
ػًِ هىي جُؼوَ جُرٍَٗس ُطٌُُق جدلَٛت جُرٌٍٗ كُٚ 
ٍٖء ٖٓ جخلًالٕ جًُجيت، وجدلًٛد جُؼوٍِ ال َطٌٖٔ 

 قىت ٖٓ ئٗوحي قُحز جُؼوَ.
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وأنَتًج كإ كِٓلس جُطحٌَم جُيت ضطًٍُ قىٍ جإلٗٓحٕ 
هى ؾٍوش جُطحٌَم جُرٌٍٗ ذٌحَٓ أقىجغٚ ورلحُٚ ٖٓ ًَ 

ُي ذأٗٚ ئٕ مل ٌَٖ ذتس وؾهس ٗظٍ ضوىٍ ذحألذىَس ٓؼٌت. ي
نحٌؼ جُطحٌَم ٗلٓٚ دتٌ٘٘ح ٖٓ جحلٌْ ًٌَ، كإ أؾُجء 
ًٛج جُطحٌَم ًِهح ضٛرف رلٍوز ٖٓ جُـحَس وجدلؼٌت، وال 
َروً يف جُطحٌَم ًِٚ أٌ ٓؼٌت ٖٓ جدلؼحين. وَوىٍ 
)ٓحٌضُحٕ(: <ئٕ جدل٣٘ن جُر١ُٓ جُ٘حؾْ ػٖ ًٛج جالػطوحو 

حإلٗٓحٕ جحلىَع ئىل ًٓٛد جُؼىُٓس ٛى جًٌُ وكغ ذ
جُوح٣ٗس جذلىجٓس، وؾؼَ ٖٓ جدلطؼًٌ ػُِٚ جالٌضرح٠ 
جهط٘حػًح ذأٌ ٍٓٗوع أو هُٟس جؾطٔحػُس ئال ئيج جػطُّ 
ػحٓىًج ٓطًٌٌٗح إٔ غلؼِهح ؾُءًج ٖٓ قًٍس وٓٚ. 
كحجلٔحَٛت جُٟحتؼس جُيت ال ؾًوٌ ذلح يف ججملطٔغ 

جُىُٗىَس جحلىَع، وجُطٔؿُى جُوِن جُطؼّ ُألُٖحء 
دتؿُىًج ذِؾ قى جُطأُُٚ، وهٝ ٟٓحؾغ جُؼحمل جحلىَع 
وأيِٛٚ، وجُى٢ُ٘حش جذلٓطَتَس، وجختحي جُوحوز أٌذحذًح، 
وجُؼوحتىَحش ٖىَىز جُطؼٛد، وجحلد جُطحكٚ ُِٔهطٍػحش 

ٚ٘غ كِٓلس  جًٌُ جُُِس، وًٓجٛد جُؼ٘ق.. ًٛج ًِٚ ٛى
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ٚ ُِطحٌَم ال ضإٖٓ ذىؾىو جحلوحتن جألَُُس، كحًٌُ كؼِط
ج٣ُِٓس جخلِوُس يف )جُُِربجُُس( ٛى أهنح هىٞص أًٌحٕ 

 .(1)>جُؼحمل جحلىَع
أٓح وئٕ جدلىُٗس جُـٍذُس هى جْطرؼىش جُىَٖ ػٖ 
ض٘ظُْ قُحهتح، وػرىش جدلحوز، وأنِٛص ذلح، كاٗ٘ح ال 

 ٗٓط٣ُغ إٔ ٗٛلهح ذـَت وٚق جُىغُ٘س.
وجُىغُ٘س ػرحوز أِْىهبح سلطِق، وٌُ٘هح ضطلن رتُؼًح 

ح، وٛى ضوىَّ جدلحوز وجقطٍجٓهح، ال كٍم يف ٟٓٔىهن
يف يُي ذُت جإلٗٓحٕ جًٌُ ًحٕ َؼُٕ يف جُـحذحش، 
وجإلٗٓحٕ جًٌُ َؼُٕ يف جُوٍٕ جُؼٍَٖٗ، ًالعلح ال 
ضٍٛرٚ ئال ج٣ُرُؼس، وال ػلًٍٚ ْىي جُىجكغ جدلحوٌ، وٓح 
ػرى جُلٍِ جُ٘حٌ ئال ألهنح هترهْ جحلُحز. وُُّ ٖٓ 

ٙ جُىغُ٘س، كهٍ ختطِق جٍُٟوٌٌ إٔ ضطٗحذٚ ٖؼحتٍ ًٛ
 ػًِ ٓىي جُؼٛىٌ، ويف سلطِق جُرُثحش.

--------------------------------- 
شض مؤلـــــف هـــــزا   نقلـــــد مـــــن عـــــ 62  56أصمـــــح اإلنســـــا: احلـــــذيث     ( 1)

 حلح له يف معشض املناقشح لتراتيه:التراب آلساء )ماسذيا:( املخال
Acholasticism and Politics, True Humanism. 
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ُوى هبٍش ظىجٍٛ ج٣ُرُؼس جإلٗٓحٕ يف جدلحٍٞ،  
كؼرى جُّٗٔ أو جُ٘ؿىّ، ويف جُوٍٕ جُطحْغ ػٍٗ هبٍش 
جُِس ٓحًٌّ، كحػطربٛح جإلُٚ جًٌُ ػلٍى جدلحوز، 
وأػ٣ً ألوجز جإلٗطحؼ نحُٚس جِذلس ًٔح ٛى جحلحٍ ػ٘ى 

 ػرحو جُىغٖ.
ًحٕ )ُٓوى( َ٘هً جُ٘حِ ػٖ جدلهحُلس وجدلرحؿٟس، و

ودلح ًحٕ أًػٍ يُي ئظلح َوغ ذٓرد جُ٘ٓحء وجألٓىجٍ، أذحـ 
جألٓىجٍ، وؾؼَ جُ٘ٓحء ًٍٖس ذُ٘هْ ًحٖطٍجًهْ يف جدلحء 

 وجُ٘حٌ وجٌُأل. 
ٍٖوجٕ(، جًٌُ ظهٍ أَحّ )هرحي( وجُى )آٗى و)ُٓوى( ٛى

ٕ ػًِ نَُٚ ٍٖوجٗىووػح هرحي ئىل ًٓٛرٚ، كأؾحذٚ وأ٢ِغ آ
 وجكطٍجتٚ، ك٣ِرٚ كىؾىٙ كوطِٚ.

ئٕ جُؼحمل جُُىّ َؼرى وًَ٘ح وجقىًج ٛى جإلٖرحع جدلحوٌ 
كهى ٛىف جحلُحز جُىقُى، وُٛحًَ ًٛٙ جُىَحٗس يف 
جدلٛحٗغ وٓؼحَٓ جألحبحظ وأٓحًٖ جُِهى، وًه٘س ًٛٙ 

 جُىَحٗس ْٛ ٌؾحٍ جألػٔحٍ وجُؼِٔحء وجُل٘حٗىٕ.
ُ٘س ٍٓز أنٍي وٍٛ هبًٙ جُٛىٌز ٌوز ئىل جُىغ
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َٓؿِهح جُطحٌَم، وٖٓ مث كهٍ ٌٗٓس ُإلٗٓحُٗس يف 
ضحٌؼلهح جإلٗٓحين جًٌُ ذ٘طٚ ٖٓ هىمي. وًٛٙ جٍُوز 
ضطرِىٌ، وضأنً ٚىٌهتح جُطحٓس يف أػًِ ٍٓجقَ جُط٣ىٌ 
ذلًٙ جحلٟحٌز جدلحوَس يف جُُٗىػُس جُيت ٍٛ ذتٍز 

 ٢رُؼُس ُىغُ٘س أوٌوذح جدلحوَس.
 ،وجُؼرىوَس ُٚ ،ُطُِْٓ هللى جإلٗٓحٕ ػٖ جُؼوذؼى إٔ َذ

ْىجء ًحٕ ًٛج ٢حؿىش جٍُأمسحُُس  ،ػرى )ج٣ُىجؿُص(
أو ٢حؿىش جُىٌَطحضىٌَس.  ،كُٔح َٓٔىٗٚ وؽلوٍج٢ُس

وًِهح وٌَطحضىٌَس ذٍَٗس ضٓطؼرى جُرٍٗ، وضًٍ أػ٘حههْ، 
وضـٛد أٌَجههْ، وُْظَ جإلٗٓحٕ ػرىًج ُإلٗٓحٕ، 

، َ٘طوَ ٖٓ ٢حؿىش ئىل ٢حؿىش قىت َٓطؼرى ٗلٓٚ هلل
 وٛ٘ح كو١ ٣َِ٘ن قًٍج ٌجٖىًج.
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 (العلوبًَخ واإلسالم)بة هي كز(1)

 الشَخ حموذ رقٌ جعفشًرألَف: 
 رعشٍت: حموذ حسي صساقط

 ثريود -داس اهلبدً 
 .م2001 - الطجعخ األوىل
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يف شخصية اإلوسان جب االختالل وطريقة العلماوية ت
 يف إدارة وجوده

 

 :ِىعىدَخ اإلٔغبْ رزشىً ِٓ أسثؼخ أثؼبد
 ،: األِىس ادلشرجـخ ثبٌىعىد اٌـجُؼٍالجعذ األول

 ،ُٔخ واٌفُضَىٌىعُخواٌيت ٍ٘ ػجبسح ػٓ األػؼبء اجلغّب
واٌزىٌذ وبالسرجبؽ ثبحملُؾ اٌـجُؼٍ،  ،وٌىاصِهب اٌـجُؼُخ

 غَت رٌه.و ،واٌزٕبعً
األِىس اٌىالؼُخ ادلزؼٍمخ ثبحلُبح  الجعذ الثبين:

االعزّبػُخ ِضً اٌمبٔىْ وااللزظبد، واٌغُبعخ، واٌضمبفخ 
دبؼٕب٘ب ادلشرجؾ ثبحلُبح اٌذُٔىَخ، وعىف ٔشَت ئىل رٌه 

 يف حبش آخش.
األٔشـخ اٌفىشَخ وإٌفغُخ ِضً  الجعذ الثبلث:

اٌزظىساد واٌزخُالد، واٌمذسح ػًٍ اجلغُُ واٌزؼمً، 
 واٌفىش واإلداسح وازببر اٌمشاس، واالخزُبس واٌؼىاؿف. 
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 ،: اٌىالؼُبد ادلزؼٍمخ ثبٌجؾش ػٓ اٌىّبيالجعذ الشاثع
 وغَت٘ب ِٓ اٌمُُ اٌؼبٌُخ. ،وأمههب اٌذَٓ واألخالق

 
الجعذ األول )احلَبح  سبًَخ يف إداسحالشخصَخ اإلً

 :احلَواًَخ(
رذاس اٌىلبئغ ادلزؼٍمخ ثبٌىعىد اٌـجُؼٍ ٌإلٔغبْ 

 ،واٌغالِخ ،اٌىػٍ :ِضً ،ػٕذِب رزىفش اٌظشوف ادلغبػذح
ػبق أئال ئرا رذخً ػبًِ عربٌ  ،وعبئش اٌمذساد

 أؽذ اٌششائؾ ادلزوىسح. ئػذاَؽشوزهب ثىاعـخ 
خ ادلغزٕذح ئىل اجلغّبُٔ األػؼبءأوضش أٔشـخ 

خ يف احلُبح ُبعبد األطٍُ يت رزىشس دلشاد ِزؼذدح ،االؽز  ،وٌا
 ،وأهنب لذ رغزغٍت ػٓ االعزفبدح ِٓ اٌشخظُخ ثشىً واع

وٌزا ٔشي  ،ثً رغزفُذ ِٓ شخظُخ اإلٔغبْ ثشىً ال واع
 أْ ٘زٖ األػؼبء رمىَ ثىظُفزهب دوْ اٌزفبد ووػٍ.

ا و٘زٖ األػّبي رظجؼ ػبدح ثغجت اٌزىشاس، وٌز
رغًّ ثبألػّبي ادلغزٕذح ئىل اٌؼبدح. وأِب األػّبي اٌيت 

فاهنب  ،َمىَ هبب اإلٔغبْ ٌٍّشح األوىل أو دلشاد لٍٍُخ
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َّ  ُت.ربزبط ئىل وػٍ وأزجبٖ رب
وثبخزظبس، فإٔب ٔشي أْ شخظُخ اإلٔغبْ رذَش ٘زا 
اٌجؼذ ِٓ ِىعىدَخ اإلٔغبْ ػًٍ أعبط االؽزُبعبد 

 ئٌُهب. واعزٕبدًا ،اٌـجُؼُخ
 

الشخصَخ الثبًَخ يف الجعذ الثبين )احلَبح ثبألصول 
 والقواًني املوضوعَخ(:

يف ٘زا اٌجؼذ رشرجؾ اٌشخظُخ اإلٔغبُٔخ حبمبئك 
رمشسد دوْ اخزُبس اإلٔغبْ، وألعً أ٘ذاف احلُبح 

دبشاػبح ٘زٖ  االعزّبػُخ، وَشي اإلٔغبْ ٔفغٗ ٍِضًِب
و٘زٖ احلمبئك ٍ٘ ػجبسح ػٓ  ،احلمبئك ورلبساهتب

بٔىْ، وااللزظبد واٌغُبعخ، وغَت٘ب. واٌفشق ثُت اٌم
ّْ  ػاللخ اٌشخظُخ ثبٌجؼذ األوي وػاللزهب ثبٌجؼذ اٌضبين أ
 ،اٌجؼذ األوي َغٍت ػٍُٗ اٌـبثغ اجلربٌ خبالف اٌضبين

ورٌه ألْ سلبٌفخ اٌمىأُت االعزّبػُخ أوضش عهىٌخ ِٓ 
 سلبٌفخ اٌمىأُت اٌيت ربىُ ػًّ األػؼبء اجلغّبُٔخ.



 

 نصوص في العلمانية
-------------- 

 

 116 

 األِبًَ رٌه، فاْ فزؼ اٌؼُىْ وإٌظش ئىل وّضبي ػٍ
اٌمىأُت االعزّبػُخ،  ئؿبػخِٓ  ئٌضاًِب أوضشػٕذ ادلشٍ 

وٌزٌه ٔشي األشخبص اٌزَٓ خيبٌفىْ اٌمبٔىْ ػٓ وػٍ 
 ػٕذ ادلشٍ. أػُٕهُأو اشزجبٖ، أوضش ِٓ اٌزَٓ َغّؼىْ 

 ،اإلٔغبْ يف اٌجؼذ األوي ديىٕٗ أْ َؼُش وبحلُىأبد
ضبين َشرفغ ػٓ احلُىأبد دسعخ، وَأخز وٌىٕٗ يف اٌجؼذ اٌ

ُّ وػٕىأًب طفًخ  ضٖ ػٕهب.دي
ديىٕٗ أْ َمجً ِٓ  واإلٔغبْ يف ٘زا اٌجؼذ أَؼًب

احلمبئك واٌمىأُت ادلشبس ئٌُهب ِب َإِٓ ٌٗ ؽُبرٗ 
وَذَش ظهشٖ ٌىً اٌمُُ اٌذَُٕخ واألخاللُخ.  ،اٌذُٔىَخ

 دَبٌىٓ دبغزى ،و٘زا إٌىع ِٓ احلُبح وؾُبح احلُىأبد
 وؽىت خـىسح.  ،ورؼمُذًا أوضش ػّمًب

 
 الشخصَخ اإلًسبًَخ يف الجعذ الثبلث:

ٌٍشخظُخ اإلٔغبُٔخ يف ٘زا اٌجؼذ، ػاللخ حبمبئك 
دخبٌخ  وئِىبْوأوضش دلخ،  ،راد عهبد وعـىػ سلزٍفخ



 

 نصوص في العلمانية
-------------- 

 

 117 

اٌشخظُخ يف ٘زا اٌجؼذ ِزىفشح أوضش ِٕهب يف اٌجؼذَٓ 
 ادلزمذُِت. 

ربشَه َذٖ ٌزٕبوي رىػُؼ رٌه أٔٗ ئرا أساد اإلٔغبْ 
واٌؼضىس ػًٍ اٌظفؾخ اٌيت َشَذ  ،وزبة ِٓ ادلىزجخ

 ،ادلـبٌؼخ فُهب. فال حيزبط ئال ئىل ربشَه سعٍٗ
 ،ورٕبوي اٌىزبة ،وِذ َذٖ ،واالٔزمبي ضلى ادلىزجخ

واٌمشاءح فُٗ، ثُّٕب األٔشـخ اٌفىشَخ ربزبط ئىل  ،وفزؾٗ
 واعزٕزبط أوضش ِٓ رٌه ثىضَت. ،دلخ ربًٍُ

اٌذِبغُخ وإٌفغُخ ِٓ لجًُ اإلدسان، واألٔشـخ 
االوزشبف، واٌزغغُُ، واٌزخُالد، وواٌزظىساد، 

اٌفىش وزلبعجخ إٌفظ، واٌزؼمً، واٌؼٍُ احلؼىسٌ، و
االخزُبس، وازببر اٌمشاس، و، واإلداسح، ٌاٌزغشَذ

 ئؽغبطاجلّبي،  ئؽغبطاألؽبعُظ ادلزٕىػخ )ِضً و
 وأٔىاع اٌؼىاؿف. ،اٌؼظّخ يف اٌىعىد(

 ،ىاػؼ أال واؽذح ِٓ األٔشـخ ادلزوىسح رظبدفُخوِٓ اٌ
أو ٔشأد ِٓ اٌفشاؽ، وثؼذ وعىد٘ب ال رز٘ت ِٓ وعىد 

 ئال ػًٍ أعبط لبٔىْ. اإلٔغبْ
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 رٕمغُ ئىل لغُّت ِهُّت: األٔشـخ ٖو٘ز
٘ى رٌه اٌمغُ اٌزٌ ال حيزبط ئىل  األول: قسنال

وػٍ وئداسح، ِضً رظىس األشُبء اٌيت َىعههب اإلٔغبْ 
. وِٓ ٘زٖ ادلشب٘ذاد اٌيت ٔىاعههب رٕؼىظ ألوي ِشح

يف أر٘بٕٔب رظىساد رىعذ أِىاط أو سداد فؼً يف 
وّب احلغش اٌزٌ ٍٔمُٗ يف ؽىع ِبء، وئرا  ،اٌز٘ٓ

وبٔذ ٘زٖ ادلشب٘ذاد غَت ِهّخ ال ربٍٍهب اٌشخظُخ 
ثً رزشن  ،اإلٔغبُٔخ أو ربزفظ هبب يف ِشاوض٘ب اخلبطخ

 ِٓ أفك اٌز٘ٓ.حببذلب ئىل أْ رضوي دبشوس اٌضِبْ 
وِٓ ٘زا إٌىع وً األؽذاس اٌزُٕ٘خ اٌيت رظهش يف 

مث رأخز  ،ؽبالد اٌىػٍ أو ٔظف اٌىػٍ ٌٍؾظبد
ْ أْ رمغ ربذ عٍـخ اٌشخظُخ وؿشَمهب ضلى اٌضواي د

 ورظشفهب.
٘ى رٌه اٌمغُ ِٓ األٔشـخ اٌيت  الثبين: قسنال

ٌٍىػٍ وِذَشَخ وعٍـخ اٌشخظُخ  رىىْ ِىسدًا
ا اٌمغُ رشرجؾ اٌشخظُخ حبمبئك اإلٔغبُٔخ، ففٍ ٘ز

 فىق اٌمىأُت اجلغّبُٔخ )اٌفُضَبئُخ واٌفُضَىٌىعُخ(.
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 وٍ٘ ِٓ لجًُ: 
اٌزغغُُ: وادلشاد ِٕٗ اػزجبس إٌفظ ٌٍشٍء ادلؼذوَ  -1

وأفؼً ِىاسد اٌزغغُُ اٌزّضٍُُبد ادلخزٍفخ  ،ِىعىدًا
ؽُش َشؼش ادلشب٘ذوْ ثأْ ادلّضٍُت  ،ثظىسح ِغشػ أو غَتٖ

ويف ثؼغ األؽُبْ َشرجىْ  ،الغ اٌزٌ ديضٍىُٔٗ٘ ػُت اٌى
وّضبي: ٌى أخز أؽذ األشخبص دوس و ،ػًٍ ٘زا اٌىالغ أصشًا

 وْْ دوس لبرٍُٗ فغىف َشؼش ادلشب٘ذووآخش ،(1))أَِت وجَت(
ّْ وَغززوشوْ أؽىاٌٗ وِىافمخ  ،ثؼُٕٗ أِبِهُ ًاوجَت ًاأَِت أ

ووأٔٗ أِبِهُ، ووزٌه ِىالف أػذائٗ سغُ ػٍّهُ اٌُمٍُت 
ٖ. و٘زٖ ٍ٘ اٌمذسح ءوال أػذا ،وجَت( أِبِهُ أَِتثأٔٗ ال )

 ٔب اإلٔغبُٔخ( )اٌشخظُخ(.اخلبسلخ )ٌأل
االوزشبف: اٌظب٘شح اٌيت ال ديىٓ رفغَت٘ب وفك  -2

يف  (وٍىد ثشٔبسد)ِٓ اٌمىاػذ اٌؼٍُّخ وّب َمىي  أٌ
أٌ لبػذح أو  ئػـبءال ديىٓ < :اٌزغشَيبِمذِخ اٌـت 

الوزشبف، ثأْ َمبي ػٕذِب ا ُخٔظبَ ِؼُت َؼجؾ ػٍّ
--------------------------------- 

وكريريبى وصٍريريشا    ،أحريريذ الشخصريريَبد امليفوريريخ يف الزريريبسٍخ اإلٍريريشاين   (أهريريري كريريجري)( 1)
 أٍبم القبجبسٍني )املزشجن(.
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َشب٘ذ احملمك ظب٘شح ِؼُٕخ عىف َأيت اٌفىش اٌظؾُؼ 
أو ادلٕزظ هبزٖ اٌـشَمخ اٌفالُٔخ، ثً فمؾ ػٕذِب رأيت 
اٌفىشح ورظهش ديىٓ اٌمىي ثىُفُخ رىعُههب واالعزفبدح 

َٕؾشف ػٓ اٌمىاػذ  إِْٔهب، وال جيىص ألٌ زلمك 
ٍخ ظهىس ٘زٖ وٌىٓ ػ ،ادلٕـمُخ ِٕهب، ادلمشسح ٌالعزٕزبط

اٌفىشح أو رٍه َجمً أِشًا غَت ِؼٍىَ. وَجمً أِشًا 
، و٘ى ِٕشأ االوزشبف وإٌجىؽ ألٌ خبطًب شخظًُب
 .(1)>شخض
 اٌشهىد يف االوزشبف.ِٓ اٌؼٍّبء َؼزشفىْ ثٕىع  أوضش

 :ثبٌزاد واٌىػٍ هبب( اإلؽغبطاٌؼٍُ احلؼىسٌ ) -3
 ئدسانػٕذٖ اٌمذسح ػًٍ  ئٔغبْ٘زا األِش حيظً ٌىً 

ارٗ، يف ٘زٖ اٌظب٘شح اخلبسلخ احملَتح ادلذسن ػُت ر
 ،ػجبسح ػٓ )األٔب( أو اٌشخظُخ ٍ ٘يتورارٗ اٌ ،ادلذسن

شجُهخ  ٘بذٔبعواحلبي أٔٗ ٌى دلمٕب يف ٘زٖ اٌظب٘شح ٌى
ورٌه ألْ )األٔب( ثذوْ أْ رٕمغُ ئىل  ،ثبٌزٕبلغ

ورٌه وّب َمىي  ،نن ورذَسن. رذِسن وِذَسلغُّت ِذِس
--------------------------------- 

 .22ص ،(شٌبخذ سوشيفبى علوم )هزذلوسءى ،( فلَسني شبل1َ)
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٘زا األِش أشجٗ ِب َىىْ < :جغزشٌاٌشُخ زلّىد اٌش
اٌؼذَ ... ْ َشي اإلٔغبْ ٔفغٗ ثؼُٕخ ثذوْ اٌؼُتأث

واإلٔغبْ وؼُت ذلزا اٌؼبمل خيزفٍ  ،واٌؼبمل طىسح ،ِشآح
 ،و٘ى ٔىس ٘زٖ اٌؼُت ،فُٗ اٌشخض. أٔذ ػُت اٌؼبمل

 .>وثبٌؼُت ثذد األشُبء وظهشد
ي ولىأُت ىاٌزؼمً: ٘ى اٌفىش ػًٍ ػىء أط -4

اٌىطىي ِٓ اٌىٍُبد اجملشدح وادلٕزضػخ ئىل صبثزخ ألعً 
 اٌزـجُك ػًٍ ادلىاسد واألفشاد.

االخزُبس: ٘زٖ اٌظب٘شح ِٓ أػظُ األٔشـخ اٌيت  -5
رمىَ هبب اٌشخظُخ إلداسح شإوْ راهتب، ؽىت أهنب رمغ 

ورمبَظ ثُٕهب، وٌزا فاهنب  ،فىق ادلؼمىالد اٌيت رىاصهنب
فؼبٌُخ، فىق واٌ اإلششافسببسط ٘زٖ اٌؼٍُّخ حببٌخ ِٓ 

 اٌفؼبٌُبد واألٔشـخ اٌـجُؼُخ يف اٌجؼذ اجلغّبين.
لؼبوح اٌشخظُخ ؽىي راهتب: وً ِٓ ديٍه  -6
ديىٕٗ أْ َذسط أعضاء  ،وزٌه ؤفغًب ،ِؼزذاًل دِبغًب
ِضً اٌُذَٓ واٌشعٍُت  ،وَشعؼ أؽذ٘ب ػًٍ اِخش ،ثذٔٗ

ه َغزـُغ اإلٔغبْ أْ حيىُ ػًٍ ٌووز ،واٌىعٗ واٌشأط
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اد فؼٍٗ وسّد ،اؿفٗ وأٔشـزٗ اٌىعذأُخوػى ئؽغبعبرٗ
 ،وازببرٖ ٌمشاسٖ ،واخزُبسٖ وئسادرٗ ،ذببٖ اٌٍزائز واِالَ
ً٘ أؽبعُغٍ عبدلخ؟ ً٘  :َزغبءي وغَت رٌه، فّضاًل

 أٔشـيتفىشٌ وػمٍٍ َؼّالْ ثظىسح ؿجُؼُخ؟ ً٘ 
ً٘  ..اٌىعذأُخ ذبشٌ وفك اٌمىأُت اٌـجُؼُخ؟ و٘ىزا

ُ؟ و٘زا احملمك رؼًّ لىاٌ وؿبلبيت ثشىً ِٕغغ
 وادلزفؾض ٘ى اٌشخظُخ اإلٔغبُٔخ.

عبء ثؼغ األشخبص ولبٌىا ديىٓ أْ َغزٕذ  ئراو
وٌُظ  ،٘زا اٌؼًّ ئىل ؿبلخ ِٓ ؿبلبد اٌذِبؽ اجملهىٌخ

فُمبي ذلُ: ٘زا  ،ػًٍ ذبشد اٌشخظُخ )األٔب( دٌُاًل
االؽزّبي اٌزٌ روشسبىٖ َظؼ ٌى مل َىٓ اإلٔغبْ خيؼغ 

ٍّؾبوّخ وادلىاصٔخ، واٌىالغ وؿبلبرٗ ٌ أعضائٗمجُغ 
خيؼغ وً ؿبلبرٗ  اإلٔغبْفإٔب ٔشي أْ  ،خالف رٌه

 وحيىُ ػٍُهب. ،ولىاٖ ٌٍّمبَغخ واٌزفزُش
فإٔب يف ؽبٌخ اٌشه  االؽزّبيوٌى فشػٕب طؾخ ٘زا 

ٔؼُذ ادلىاصٔخ ثُت  ،يف طؾخ احلىُ اٌزٌ ٔزىطً ئٌُٗ
وثُت عبئش لىأب واعزؼذادارٕب،  ،٘زٖ اٌـبلخ احلبوّخ
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ِٓ ٘ى ٘زا  اٌزبيل: احلبٌخ عىف ٔىاعٗ اٌغإاي٘زٖ يف و
احلىُ اجلذَذ يف ادلىاصٔخ اٌضبُٔخ؟ وِب ٘ى؟ أٌ شٍء 
فشػزّىٖ الثذ أْ َىىْ فىق وً ٘زٖ اٌمىي واٌـبلبد 

 شدح(.و٘ى ِب ٔذػُٗ. أٌ اٌشخظُخ )األٔب اجمل
اٌيت رغبق إلصجبد ذبشد اٌشخظُخ  خدٌ٘زا أؽذ األ
 .طٍهب اٌجؼغ ئىل عزُت دٌُاًلأووسدبب  ،)األٔب اإلٔغبين(

ولٍٕب ثؼذَ  ،ٍٕ٘ب ٘زا إٌىع ِٓ األٔشـخبوئرا ذب
وعىد أٌ ٔشبؽ ذبشَيب وخبسط ؽذود اٌـجُؼخ، ٌٕفزؼ 

يف ؽُبح  (فظً اٌذَٓ ػٓ اٌغُبعخ) ـاٌـشَك ثزٌه ٌ
 ،ىىْ لذ ذببٍٕ٘ب ِشع اٌمشْ اٌؼششَٓؤ ،اإلٔغبْ

ْ أ٘ى و٘ى )اٌغشثخ ػٓ اٌزاد(. وؽبطً ٘زا اٌجؾش 
ؽزف اٌذَٓ ِٓ ؽُبح اإلٔغبْ َإدٌ ئىل رشن اٌشخظُخ 
اإلٔغبُٔخ ربذ سمحخ احلىادس اجلضئُخ ادلزغَتح ثشىً 

 دائُ، ؤفُٕب وً صجبد َأرُهب ِٓ ِب وساء اٌـجُؼخ.
)األٔب( ػًٍ ػبمل اٌىعىد: ال شه يف أْ  ئششاف -7

أفشاد اٌجشش اٌىاػُت، حيظٍىْ ثىاعـخ ربظًُ ادلؼبسف 
ِٓ اٌشهىد، حبُش َشؼشوْ ثبٌؼبمل يف  اٌشالُخ ػًٍ ٔىع
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رواهتُ ػًٍ ضلى اٌؼٍُ احلؼىسٌ ؽىت َشؼشوْ ثىعىدٖ 
وأوي ادلفىشَٓ اٌزَٓ اعزفبدوا ِٓ  ،وغضء ِٓ ٘زا اٌؼبمل

ػًٍ ذبشد اٌشخظُخ ٘ى ٔبطش خغشو  ٘زا األِش دٌُاًل
 لجبدَبين.

ئىل ِب سبٍىٗ ِٓ  اٌشخظُخ اإلٔغبُٔخ: ِؼبفًب -8
رزظف ثظفخ اٌضجبد واالعزّشاسَخ،  فاهنب ،ػظّخ واعزؼذاد

وٌٓ  ،فغىف َجمً لبراًل ئٔغبًٔبلزً  أْ شخظًب ىٌ فّضاًل
رغزـُغ وً زلبوُ اٌذُٔب أْ رربئٗ ؽىت ٌى ِؼً ػٍُٗ ِبئخ 

جلغّبُٔخ لذ ا أثؼبدِٖٓ اٌؼمبة. ٘زا سغُ أْ  عٕخ فبسًا
 رغَتد ػذح ِشاد. 
 َمىي اٌشبػش: 

 ِغ وً ٔفظ رزغذد اٌذُٔب ِٓ ؽىٌٕب
ـّ دوْ  ٍغ ػًٍ ٘زا اٌزغذد يف اٌجؾش ِٓ اٌجمبءأْ ٔ

 فبٌؼّش َشجٗ عبلُخ رزغذد ثبعزّشاس
 ثُّٕب رجذو واؽذح ِغزّشح يف اجلغذ

ٕٔب صلذ اإلٔغبْ ديًُ ئىل اٌزّغه ثبألطىي أ أٌ
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يف حبش ِٓ اٌزغذد واٌزغَت يف وً  لٗاٌضبثزخ سغُ غش
 األِىس ادلشرجـخ ثٗ.

 َمىي اٌشبػش اِخش:و
 ِؼذ لشوْ و٘زا اٌمشْ عذَذ

 واٌمّش ٘ى ٔفغٗ ثُّٕب ادلبء َزغَت ثبعزّشاس 
 اٌؼذي ٘ى رٌه اٌؼذي واٌفؼً ٘ى ٔفغٗ 

 ٌىٓ رجذٌذ اٌمشوْ واألُِ و
 رجذٌذ لشوْ وساء لشوْ أَهب اذلّبَ 

 و٘زٖ ادلؼبين ػًٍ ثمبئهب ورٌه اٌذواَ
 رجذي ِبء احلىع دلشاد ػذَذح 

 ح وطىسح اٌمّش واٌىىاوت فُٗ واؽذ
 ئرْ ٌُظ ثٕبؤٖ ػًٍ رٌه ادلبء اٌغُبي 

 ألـبس اٌغّبواد  أوطثً ػًٍ 
ثزٍه األِىس  وأٔشـزهبئرْ، ؽظش اٌشخظُخ 
 ادلزغَتح َغبوٌ فٕبء٘ب وصواذلب.
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الشخصَخ اإلًسبًَخ يف الجعذ الشاثع: )احلَبح 
 (املعقولخ

رمذَ أْ أُ٘ ؽمبئك اٌجؼذ اٌشاثغ ِٓ أثؼبد اٌشخظُخ 
واٌذَٓ، ووبْ ديىٓ روش ٘برُت  اإلٔغبُٔخ ٍ٘ األخالق

عً اسرجبؿهّب احلمُمزُت يف اٌجؼذ اٌضبٌش ئال أٔٗ أل
ادلجبشش دبب وساء اٌـجُؼخ، ووىهنّب ِٓ أُ٘ اخلظبئض 
اٌزغشَذَخ ٌٍشخظُخ اإلٔغبُٔخ روشٔبمهب يف ثؼذ 

ويف اٌجذاَخ ٔشَت ئىل ثؼغ طفبد األخالق  ،ِغزمً
اٌؼظىس ػٕذ ادلفىشَٓ يف اٌششق واٌغشة يف اٌمشوْ و

 :ادلخزٍفخ
 األخالق رفزؼ احلمُمخ يف سوػ اإلٔغبْ. -1
األخالق ِظهش احلُبح اإلٔغبُٔخ واٌىعذاْ  -2

اٌغبمل، وأِب اٌىعذاْ فهى ثىطٍخ عفُٕخ اٌىعىد 
 اإلٔغبين يف حبش يف اٌىعىد.

 ش احلُبح ادلؼمىٌخ ٌإلٔغبْ.غرف األخالق -3
األخالق وعٍُخ أزظبس اإلٔغبْ ػًٍ اٌظفبد  -4

 ُىأُخ.احل
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5- َُ االثزهبط واٌغشوس احلبطً يف  يغبوال ديىٓ أْ 
 ٔفىط إٌبط األخاللُُت ثأٌ عشوس أو اثزهبط آخش.

6- َُ زخز ػًٍ أعبط أخاللٍ اإلداسح واٌمشاس اٌزٌ 
 ال َزجؼٗ ٔذَ.

اإلؽغبط ثبٌزىٍُف ادلجزٍت ػًٍ دوافغ أخاللُخ  -7
 َىٌذ يف إٌفظ أششف األؽبعُظ واٌؼىاؿف.

ؾك أٌ أِخ يف وزبة اٌزبسَخ اٌىجَت ال رغز -8
 ئرا مل رىٓ ِزؾٍُخ ثبٌفؼبئً األخاللُخ. ادلـبٌؼخ،

ئرا ؽزفٕب األخالق واٌمُُ ِٓ ؽُبح اإلٔغبْ  -9
ً ٔفغٗ مسَّ وِؼمذًا خـشًا فغىف ٔىاعٗ ِىعىدًا

 ثبإلٔغبْ.
دبالؽظخ ٘زٖ اٌؼجبساد ادلزمذِخ ؽىي األخالق صلذ 

ّْ غٕبء ػٓ اٌشخظُخ أو ؽزفهب ِٓ احلُبح َغبوٌ االعز أ
وٍ٘ اٌيت سبُض اإلٔغبْ ػٓ احلُىاْ. وال  ،ئػذاِهب

 يف أْ ؽزف اٌذَٓ ِٓ احلُبح ال َجمٍ زلاًل شه أَؼًب
 ٌٍشخظُخ اإلٔغبُٔخ، وال األخالق ادلىىٔخ ذلب.
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ؽزف اٌذَٓ ِٓ احلُبح ػًٍ أعبط اٌؼٍّٕخ َإدٌ 
وذبضئخ )وؽذح  ،ئىل ذبضئخ وؽذح )احلُبح ادلؼمىٌخ(

فغؼً أ٘ذاف اٌجششَخ ِٕؾظشح ثأِىس  ،اٌشخظُخ(
وؽزف اٌذَٓ ِٓ ثُت ٘زٖ األ٘ذاف، أشجٗ  ،صائٍخ دُٔىَخ

ِب َىىْ ثأْ ٔىزفٍ دبشب٘ذح احملغىعبد وئدخبذلب ئىل 
اٌذِبؽ دوْ زلبوٌخ االعزٕزبط وأزضاع اٌمبػذح واٌمىأُت 
ِٕهب. فاْ اٌؼمً ئرا مل َزذخً، َغزؾًُ ػًٍ اإلٔغبْ 

 وزشبفٗ ِٓ ػبمل اٌىعىد.أزضاع أٌ لبٔىْ أو ا
ووزٌه ئرا ؽزف اٌذَٓ ِٓ احلُبح، فاْ اإلٔغبْ 

 َفمذ لذسرٗ ػًٍ ئػـبء أٌ لبٔىْ ٌٍؾُبح اذلبدفخ.
مل األػًٍ باحلُبح ادلؼمىٌخ اٌيت ثذأد أطىذلب يف اٌؼ

َغزؾًُ أْ زبزُ يف اٌؼبمل األعفً أو رزغضأ حبُش 
وربذ رظشف  ،ئهب يف ٘زٖ اٌذُٔباعضأَىىْ أؽذ 

َزظشف فُٗ ػًٍ أعبط اذلىي وادلُىي  ،ْاإلٔغب
أخشوٌ َإِٕٗ  عضءٍ خثؼٕىٔوعضؤ٘ب اِخش  ،واٌشغجبد

 ثىاعـخ رلّىػخ ِٓ األروبس واألدػُخ.
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 وموذج مه آثار وأضرار العلماوية
 

 ثؼٕىاْ ِمذِخ سلزظشح ؽىي ئشبسحِٓ  - أواًل - الثذ
اإلفشاؽ واٌزفشَؾ اٌزٌ ِأل ربسَخ اإلٔغبُٔخ، ؤزوش 

ِب فهُ اإلٔغبْ ِؼٌت اإلفشاؽ واٌزفشَؾ ػرب ثأٔٗ لً 
 أو ؽبوي اعزٕبثٗ فُّب ٌى فهّٗ. ،اٌزبسَخ

ؽبالد اإلفشاؽ واٌزفشَؾ اٌيت  أوضشوأػزمذ ثأْ 
٘ى ِب اسرىجٗ يف رلبي ِؼشفزٗ  اسرىجهب اإلٔغبْ ػشسًا

ٌزارٗ. و٘زا االضلشاف أصش ػًٍ إٌىاؽٍ األخشي ِٓ 
زوس ٘زا ثأْ ع االػزشافؽُبرٗ، وٌزا ال ثذ ِٓ 

 االضلشافبدِزأطٍخ يف داخً اإلٔغبْ، و٘زٖ  االضلشاف
أصشد ػًٍ اإلٔغبْ وؽشِزٗ ِٓ احلُبح )احلُبح ادلؼمىٌخ( 

 ؤشَت ئىل منبرط ذلزٖ االضلشافبد: ،يف اٌذُٔب واِخشح
يف ثؼغ األؽُبْ لذ َجزًٍ اإلٔغبْ ثبٌزـشف  -1

فُؼزرب ٔفغٗ صَٕخ ػبمل  ،يف فهّٗ ورمُُّٗ ٌٕفغٗ
فًُتي ٔفغٗ ئىل  ،َجزًٍ ثبٌزفشَؾ وأؽُبًٔب اٌىعىد،

 دسعخ ؽُىاْ ِفزشط.
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ٌٍؾُبح  أعبعًبفُّب ِؼً وبٔذ اٌؼجىدَخ  -2
اإلٔغبُٔخ يف مجُغ اجملبالد، ويف ٘زٖ األَبَ ؽٍذ 

ِٓ احلشَخ  ئال أْ ادلشاد غبٌجًب ،احلشَخ زلً اٌؼجىدَخ
ذ ِٓ وً اٌمىأُت فُّاٌُىَ ٘ى االضلالي واٌزَّ ئٔغبْػٕذ 

 مُىد األخاللُخ.واٌ
وِٓ اٌجذَهٍ أْ ٘زا اإلفشاؽ أرً ٔزُغخ ٌزٌه 

 اٌزفشَؾ أو ثبٌؼىظ.
فُّب ِؼً وبْ ٕ٘بن رضِذ يف االٌزضاَ ثبٌذَٓ  -3

وأؽىبِٗ يف وضَت ِٓ اجملزّؼبد ئىل دسعخ أْ ِغبؽخ 
. صلذ اٌُىَ يف وضَت اٌزفىَت احلش وبٔذ ػُمخ عذًا

 اٌذَُٕخ.اجملزّؼبد امشئضاص ِٓ مسبع ثؼغ ادلظـٍؾبد 
واٌُىَ  ،ثال عغذًا ػٍُ إٌفظ وبْ ثبألِظ سأعًب -4

ْ اٌؼٍىَ وِؼبسف اإلٔغبْ ئ أٌثال سأط.  أطجؼ عغذًا
ؽىي إٌفظ ػجبسح ػٓ رلّىػخ ِٓ ادلفبُُ٘ اٌزخٍُُخ 

واٌُىَ رجؾش رلّىػخ ِٓ اٌمىاػذ واألطىي  ،واٌزغشَذَخ
، اٌجُىٌىعُخ واٌفُضَىٌىعُخ واٌغٍىوُخ ادلؼٍىٌخ ٌؼًٍ زلذدح

يف ٘زٖ اٌؼًٍ. و٘ىزا فاْ ػٍُ إٌفظ  َجؾش أطاًلال و
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يف ٘زٖ األَبَ َجؾش وً ادلغبئً ِب ػذا راد إٌفظ 
 وغَت رٌه. ،و)ؽمُمخ اٌشخظُخ( ،اإلٔغبُٔخ )األٔب(

يف ثؼغ األؽُبْ َمىٌىْ ئْ االلزظبد ال أمهُخ  -5
 أعبعًبَؼزربوْ االلزظبد  وأؽُبًٔب ٌٗ يف ؽُبح اإلٔغبْ،

 ُبح.ٌىً ِظب٘ش احل
و٘ىزا فاْ طفؾبد اٌزبسَخ اٌجششٌ ٍُِئخ ثبإلفشاؽ 

احلُبح اإلٔغبُٔخ  أثؼبدغجت اسرجبؽ ثو ،واٌزفشَؾ
ثجؼؼهب اٌجؼغ، فمذ أدي ٘زا اإلفشاؽ ورٌه اٌزفشَؾ 
ئىل اإلخالي ثغبئش األثؼبد. ئال أٔٗ وبْ ذلب أشذ األػشاس 

 واخلغبئش يف ِىسدَٓ:
شفخ ورمُُُ ادلىسد األوي: اإلفشاؽ واٌزفشَؾ يف ِؼ

 )إٌفظ( و)اٌشوػ( و)األٔب( و)اٌشخظُخ( اإلٔغبُٔخ.
ادلىسد اٌضبين: اإلفشاؽ واٌزفشَؾ ؽىي ِؼشفخ اٌذَٓ 

ٌالخزالي يف  ورمُُّٗ، اٌزٌ ديىٓ أْ َىىْ أعبعًب
 ِؼشفخ ؽمُمخ وسلزظبد وً اٌمُُ اإلٔغبُٔخ.

واِْ، ثؼذ ٘زٖ ادلمذِخ ٔجذأ ثجُبْ خظبئض ؽزف 
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شاسٖ، ؤجؾش يف ادلىسد اٌضبين اٌزٌ ال اٌذَٓ ِٓ احلُبح وأػ
 ٓ اإلفشاؽ واٌزفشَؾ يف ادلىسد األوي.ػَمً أمهُخ 

 ال أدسٌ ً٘ أزجٗ اٌؼٍّبء وادلفىشوْ اٌؼٍُّىْ
واالعزّبػُىْ واٌذَُٕىْ وغَتُ٘، ئىل اٌفبعؼخ اٌيت ؽٍذ 
ثبإلٔغبُٔخ يف اٌمشْ اٌشاثغ ػشش واخلبِظ ػشش، ثؼذ 

ثؼذ دخىي فىشح اٌؼٍّبُٔخ ؽزف اٌذَٓ ِٓ ؽُبح اإلٔغبْ، و
ئىل األر٘بْ؟ ٘زٖ اٌفبعؼخ اٌيت ٔشأد ػٓ ؽزف األطىي 
واٌمُُ اٌؼٍُب، وأدد ئىل غشثخ اإلٔغبْ ػٓ اهلل واٌؼبمل 

 وأثٕبء ٔىػٗ، وثبٌزبيل ئىل االغزشاة ػٓ اٌزاد.
 

زٍ الواقعخ  :(1)ثعض األصول اليت اخزلذ أو صالذ ثعذُ 
 روضَح ورفسري حقَقخ وجزوس اجلوبل -1

ورٌه ألْ اٌذَٓ وؽذٖ، ٘ى اٌزٌ  احملسوس واملعقول:
َؼزرب أْ اٌمـت اٌؼٍُت ٌٍغّبي، ِظهش ِٓ ِظب٘ش اجلّبي 

--------------------------------- 
( وهشادًريب هريريي اخريريزالل ُريزٍ األصريريول أو صواهلريريب أًٌريب ًواجريريَ يف ا زوعريريبد     1)

املعبصريريريريشح حريريريريذٍثب  عريريريريي كريريريريثري هريريريريي القريريريريَن إ  أًٌريريريريب   ًريريريريشى و  ًسريريريريوع أً         
 رفسري هعقول هلب حبَث ٍقٌع املخبطت.
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واٌمـت اٌزايت اٌذاخٍٍ ٌٗ ٘ى االشزُبق اإلٔغبين  ،اإلذلٍ
ٌزٍمُٗ، عىاء وبْ ٘زا اجلّبي فُضَبئًُب، وجبلخ ِٓ اٌىسد، أو 

بء  مجٍُخ، أو شالاًل، أو خـًب مجُاًل، أو طىرًب مجُاًل، أو مس
لّشًا وزٌه. أو وبْ ِؼٕىًَب وبٌؼىاؿف اٌشالُخ، واٌؼفى، 

 وؽت اخلَت، أو ئؽغبط اٌزغبوٌ ثُت إٌبط.

اإلٔغبْ اٌزٌ َزظف هبزٖ اٌظفبد، َزظف 
َُغش هبب أوضش شلب َغش ثبجلّبي  جبّبالد ػمٍُخ ثبؿُٕخ 
اخلبسعٍ. وال رىعذ ٔظشَخ ِمجىٌخ ِٓ اٌؼٍّبء ٌزفغَت 

حبزف اٌذَٓ، روشٔب. وِٓ اٌىاػؼ أٔٗ  اجلّبي غَت ِب
 اٌزٌ أعبعٗ االػزمبد ثبهلل ال َجمً أٌ رفغَت ٌٍغّبي.

: رؼٍّىْ أْ اٌؼذاٌخ العذالخ مبعٌبُب احلقَقٌ -2
ورٌه ألْ اٌؼذاٌخ  ،وِظبدَك ِزٕىػخ ،ذلب ِؼبْ سلزٍفخ

رؼٍت فؼً أو لىي اهلل رؼبىل ادلغزٕذ ئىل ؽىّزٗ  اإلذلُخ
. واٌؼذاٌخ دبؼٕب٘ب اٌمبٔىين رذي وغٕبٖ اٌزايت ،اٌجبٌغخ

 وثُت اٌمبٔىْ ادلمشس. ،ػًٍ اٌزـبثك ثُت اٌفؼً أو اٌمىي
واٌؼذاٌخ دبؼٕب٘ب األخاللٍ ػجبسح ػٓ احلشوخ ػًٍ 
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 واعزٕبة اٌشش ،اخلَت ارجبعأعبط اٌىعذاْ احلبوُ ثٍضوَ 
رىلغ أعش أو فشاس ِٓ ػمىثخ، واٌؼذاٌخ واٌشرائً، ثذوْ 

ادلشُئخ اٌؼبٌُخ اٌيت رزغًٍ ػٓ دبؼٕب٘ب اٌفٍغفٍ ػجبسح 
 ٔظبَ اٌؼبمل.يف 

ئرا ربممذ  -سغُ أْ اٌؼذاٌخ دبؼٕب٘ب األخاللٍ 
طفخ ِمجىٌخ ِٓ احلىّبء  - اٌىعذاْ فمؾ ئسػبءألعً 

وَؼزربوهنب واؽذح ِٓ دالئً  ،اٌىجبس يف اٌششق واٌغشة
رىبًِ اإلٔغبْ. وٌىٓ ػٕذِب ضلًٍ اٌىعذأبد اٌؼبدَخ 

اٌؼذاٌخ، ورٌه  ئعشاءػٍُهب ػٕذ  ٔفهُ اٌٍزح اٌيت ضلظً
 ـجُؼخ ئال أْ فُهب شُئًباٌأْ اٌٍزح ؽىت ٌى وبٔذ ِب فىق 

ىضَت ِٓ إٌبط ػٓ ٌ ِٓ األٔبُٔخ، وٌزا رىىْ ػبئمًب
أْ اٌؼذاٌخ ذلب عزوس يف اٌزىبًِ. ِٓ ٘زا اٌجُبْ َزؼؼ 

 جخعٕ أٔشـزٌٗجؼغ اٌىعذاْ اإلٔغبين اٌؼبدٌ اٌزٌ 
 ئذلُخ فىق اٌٍزائز واِالَ.

: حشٍخ الشخصَخ إىل دسجخ عبلَخ هي ا خزَبس -3
دساوبد وادلُىي ٌٍؾُبح اٌـجُؼُخ، ٘ى أْ ِب رمزؼُٗ اإل
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ورإِٓ ػىاًِ عٍت اٌٍزح ودفغ األمل.  ،رظبْ اٌزاد
 ئشجبعو ،خ ال رؼشف عىي األٔبُٔخُو٘زٖ اٌزاد اٌـجُؼ

ػٓ ٘زا ادلغزىي  اإلٔغبْوئرا مل َزشق  ،خُادلُىي اٌـجُؼ
ُغ رُّٕخ اعزؼذادارٗ، وذببوص ٘زٖ اٌزاد دسعخ ٌٓ َغزـ

 سغُ ؽُبصرٗ ألمجً ظب٘ش. ،اٌـجُؼُخ
رإوذ ػًٍ االٔزمبي  اإلذلُخوِٓ ٕ٘ب فاْ وً األدَبْ 

 خ ئىل )األٔب اٌؼبٌُخ(.ُِٓ اٌزاد اٌـجُؼ
عجبد اهلل إى < :فمذ وسد يف والَ أَِت ادلإُِٕت )ع(

 .(1)>أعبًَ اهلل علي ًفسَ ي أحت عجبد اهلل إلََ عجذا ِه
 ئرا مل َنب اإلٔغبْْ أولذ وسد يف والَ اهلل عجؾبٔٗ، 

عىف َىىْ أوضش ؽمبسح ِٓ احلُىأبد فأٗ أٔبٖ اٌؼبٌُخ 
ٌَُي َوَليُفِن ِثيَفب ٍَْفَقيُفوَى  َّ ُقُلوٌة َليُفِن}  ٍُِجصُِشوَى  َّ َأِع
ًَِعبِم ُأِوَلريئَِك ِثيَفب ٍَِسَوُعوَى  َّ آَراٌى َوَليُفِن ِثيَفب  ُُِن َثْل َكبأَل
 .(2){اْلَغبِفُلوَى ُُُن ُأِوَلريئَِك َأَضلُّ

--------------------------------- 
 .78( هنج الجالغخ، خطجخ: 1)

 .181األعشاف:  (2)
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 أُن عواهل ا ًزقبل:
ػىاًِ االٔزمبي ِٓ )اٌزاد اٌـجُؼخ( ئىل )األٔب  أُ٘
( ٘ى االعزمشاس يف دائشح عبرثُخ اٌىّبي اإلٔغبُٔخاٌؼبٌُخ 

 ادلـٍك اٌزٌ ٘ى اهلل عجؾبٔٗ ورؼبىل.
ٔب ورٌه ألْ وً اِزُبص يف ٘زٖ اٌذُٔب ألً ِٓ )األ

وأوػؼ دًٌُ ػًٍ  .وال َغزؾك أْ َىىْ ٘ذفًب ،اٌؼبٌُخ(
 أٌػٕذِب َٕظش وَذلك يف  اإلٔغبْ٘زا ادلذػً أْ 

اِزُبص حيظً ػٍُٗ ِٓ ِٕظت أو شهشح أو ٍِه أو ػٍُ 
ورُّٕخ  ،اٌؼبٌُخ( األٔبأو فٓ، وَمبسهنب ثؼظّخ )

 يف ِمبثٍهب. اعزؼذاداهتب عىف َشي أهنب ال رغبوٌ شُئًب
  

 
  



 
 
 
 

1 
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ضٜٖ ٧ٍ جٛو٠ٜح٣ُس يف ٟىجؾهس ج٤ُ٘ٛٓس: ٟو٤ح٧ح، 
٣شأهتح، ضـىٌجهتح يف ٟٓطىي ج٤ٛلٍَس ويف ٟٓطىي 

 جٛطـرُْ.
س زلؼس، ُٔى ٤ُٗٓ –وٓى ٌأ٤َح أهنح ٟشٜ٘س أوٌوذُس 

ُؿس ٜٛطوحٌع جًٌٛ ٣شأ ذني جٛىوٛس وٛىش يف أوٌوذح ٣ط
وذني ج٤ُ٘ٛٓس ذٓرد ُهٞ ٟوني دلِهىٝ ُٟٓكٍ أنًش 

وٟحٌْص هًٜ أْح٦ْ جٜٛٓـس جُٛٓحُْس،  ،ذ٦ ج٤ُ٘ٛٓس
ج٤ُ٘ٛٓس ذٓرد أ١ ٥ً٧ و٣طُؿس ٜٛطوحٌع ذني ججملط٠ن و

وؿرٔس قح٠ٗس  ،حتحِٛص ٟن ٣لحٝ جؾط٠حهٍ )جٔٓـحم(
٦ هًٜ ًٌٞ وجْط٠ٍ قِٜهح ٟن ج٤ٛلحٝ وؿرٔط ،)ج٤ٛرٗء(

وٟن  ،ضوحٌػهح جدلٓط٠ٍ وجدلطُجَى ٟن ٟرىأ جٛوىجٛس جٛوحٝ
ٟظححل ججل٠ح٧ري، و٣طُؿس ٜٛطوحٌع ذني قٍٗس جٛوٜٞ 
جٛظحهىز وذني ج٤ُ٘ٛٓس ذٓرد متٓ٘هح ذ٤لٍَحش يف 

 ٛس.ضِٓري جٛـرُوس وجٛطحٌَم جهطربهتح هنحتُس وٟزنَّ
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و٧٘ذذًج ٣ذذٍي أ١ جٛو٠ٜح٣ُذذس كذذح٧ٍز أوٌوذُذذس زلؼذذس، ئ١     
 ىؿ٤هح، أو ٢ٟ قُع وْـهح جٛرشٌٍ وجحلؼحٌٌ،٢ٟ قُع ٟ

أو ٟذذذ٢ قُذذذع جدلوـُذذذحش جُٛٓحْذذذُس وجٖؾط٠حهُذذذس وجٍَِٛ٘ذذذس   
وٟذذذذذذذ٢ ٤٧ذذذذذذذح َطؼذذذذذذف أهنذذذذذذذح ُٛٓذذذذذذذص    ،وجٛى٤َُذذذذذذس جٛذذذذذذذ  أوش ئُٛهذذذذذذح  

ٟشذٜ٘س ئْذُٟٗس ٖ هٜذً ٟٓذطىي جٛذى٢َ وٖ هٜذً ٟٓذذطىي       
جُٛٓحْذذذذذذس، وٖ هٜذذذذذذً ٟٓذذذذذذطىي ججملط٠ذذذذذذن، وٖ هٜذذذذذذً ٟٓذذذذذذطىي       

٣ٓذذذذذذذذذذذذطـُن جحلذذذذذذذذذذذذىَع هذذذذذذذذذذذذ٢    جحلؼذذذذذذذذذذذذحٌز. و َذذذذذذذذذذذذس يٛذذذذذذذذذذذذٖ أ٤٣ذذذذذذذذذذذذح ٖ    
 جٛو٠ٜح٣ُذذذذذذذذس ونػهذذذذذذذذح ذذذذذذذذذىو١ جحلذذذذذذذذىَع هذذذذذذذذ٢ أوٌوذذذذذذذذذح: رلط٠وذذذذذذذذح    

، وذذذذذذذذىو١ جحلذذذذذذذذىَع هذذذذذذذ٢ ج٤ُ٘ٛٓذذذذذذذذس   وو٤َذذذذذذذذح  وُْحْذذذذذذذس وغٔحُذذذذذذذس  
ُْحْذذذذذذذذذذذذذذُس وغٔحُُذذذذذذذذذذذذذذس وو٤َُذذذذذذذذذذذذذذس وجؾط٠حهُذذذذذذذذذذذذذذس. ذ٠٤ُذذذذذذذذذذذذذذح     ْذذذذذذذذذذذذذذٜـس 

٠ٗذذذذذذذذح ُو٤ٜذذذذذذذذح ٠ُُذذذذذذذح ْذذذذذذذذرْ ٟذذذذذذذذ٢ ٧ذذذذذذذذًج    –٣ٓذذذذذذذطـُن أ١ ٣طكذذذذذذذذىظ  
و٤َذذذذذذذذذذذح   -هذذذذذذذذذذذ٢ جٛو٠ٜح٣ُذذذذذذذذذذذس وو١ أ١ َذذذذذذذذذذذٍو ْٕٛذذذذذذذذذذذٗٝ    –جٛركذذذذذذذذذذذع 
أٌ يٍٗ هًٜ جٔؿّٗ، ذٚ ئ١ ئٓكذحٝ جْٔذٗٝ    - وقؼحٌز

وؼلذذٍؼ ذذذ٦ هذذ٢    ،يف جحلذذىَع هذذ٢ جٛو٠ٜح٣ُذذس َِٓذذى جٛركذذع  
ُُ٘ى١  ،١ ٖ هٗٓس ْٕٛٗٝ ذًٖٛ، ْجٛو٠ُٜس وجدل٤هؿُس

قذذىَػح  هذذ٢ ٟىػذذذىم غذذىَى جٌٍٛذذذس هذذذ٢ جٛو٠ٜح٣ُذذس يف نذذذع       
 سلظض ذلح.
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ٛٔى وٛىش جٛو٠ٜح٣ُس ٢ٟ نٗٙ جٛظٍجم ذني ج٤ُ٘ٛٓس 
ُهٚ ضطىٍُ ٥ً٧ جدلوـُحش يف وجنٚ  وذني هحدلهح،

جْٔٗٝ وهحدل٦ ٛطربٌ ه٤٠ٜس جٛىوٛس يف جٛوحدل جٍْٟٔٗ، 
يف هحدل  أ١ ٣ِطٍع - ٤ٛطىقى ٟن جٌٍٛخ - أو أ١ ه٤ُٜح

جْٔٗٝ ٟشٜ٘س ًري ٟىؾىوز يف جْْحِ مث ٣ٍِع 
 ٗ ؿرٔط٦  هًٜ وجٓو٤ح جُٛٓحٍْ وجٛػٔحيف وجٖؾط٠حهٍ ق

حلُحز جُٛىُٟس وجٛوحٟس أوٌوذح دلشٜ٘س هح٣ص ٤ٟهح يف ج
 ؿُٜس ٍٓو١؟

 

 حل املشكلة؟
 

قذني ٣ِكذض ٟٓذأٛس جٛو٠ٜح٣ُذذس هٜذً جدلٓذطىي ج٤ٛلذذٌٍ      
ِٜٛ٘ذذذذذذذٍ جْٔذذذذذذذذٍٟٗ، وقٍٗذذذذذذذس ٧ذذذذذذذذًج جِٛ٘ذذذذذذذٍ يف ججملط٠ذذذذذذذذن، مث     
ج٣ـٗٓذذذذذذذح  ٟذذذذذذذ٢ جٛطذذذذذذذحٌَم جُٛٓحْذذذذذذذٍ وجحلؼذذذذذذذحٌٌ ٠ٜٛؿط٠وذذذذذذذحش     

ُٜذذذذذذذذذذذذذذذذ٢ صلذذذذذذذذذذذذذذذذى أذذذذذذذذذذذذذذذذذىج  جدلشذذذذذذذذذذذذذذذذٜ٘س جٛذذذذذذذذذذذذذذذذ  وجؾهذذذذذذذذذذذذذذذذص    ،جْٔذذذذذذذذذذذذذذذذُٟٗس
ٍش جُٛٔذذذذذذذذذذذذحوجش ججملط٠وذذذذذذذذذذذحش جْوٌوذُذذذذذذذذذذذذس وج٤ُ٘ٛٓذذذذذذذذذذذ   س، وجػذذذذذذذذذذذـذ

جُٛٓحْذذُس وجٍَِٛ٘ذذس يف جٛوظذذٍ جحلذذىَع ئذل أ١ حتٜذذذهح أو     
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 ضطؿحو٧َح ذحٛو٠ٜح٣ُس. 
  ٌ يب يف مجُذذذذذذذذذذذذذن جٛوظذذذذذذذذذذذذذذىٌ  ؤُذذذذذذذذذذذذذى ٌأ٤َذذذذذذذذذذذذذح أ١ جٛوذذذذذذذذذذذذذذحدل جْو

جدلحػذذذذذُس ٗذذذذذح١ َوذذذذذحا ٟذذذذذ٢ ٟشذذذذذٜ٘س جَووجؼ ٟظذذذذذىٌ جٛٓذذذذذٜـس،   
وٗذذح١ َوذذحا يف هظذٍذ ٟذذح ذوذذى ج٤ٛهؼذذس ٟذذ٢ جٛطوذذحٌع ذذذني         

  ٓ وذذذذذذذذذذذني  ،ُحْذذذذذذذذذذس وجٖؾط٠ذذذذذذذذذحم جٛٔذذذذذذذذذىي ججلىَذذذذذذذذذذىز يف جدلذذذذذذذذذحٙ وجٛ
وػذذذذذن ٓذذذذذحتٞ ٟطكؿذذذذذٍ وٟٓذذذذذطرى، وٗذذذذذح١ َوذذذذذحا يف هظذذذذذٍ ٟذذذذذح    
      ٍ  ،ذوذذذذذذى ج٤ٛهؼذذذذذذس ٟذذذذذذذ٢ جٛطوذذذذذذحٌع ذذذذذذذني قٍَذذذذذذذس جٛركذذذذذذع جٛو٠ٜذذذذذذذ

 وذني جٛطِٓريجش جٛػحذطس ٜٛـرُوس وجٛطحٌَم. 
وٓى قٜص ٟشٜ٘س جَووجؼ جٜٛٓـس يف جٛوظىٌ 
جٛىْـً، هًٜ جٛظوُى ج٤ٛلٌٍ، ذطٌُٜد ْٜـس ج٤ُ٘ٛٓس 

ً ْٜـس جٛىوٛس جدلى٣ُس جُٛٓحُْس. جٛى٤َُس جُٛٓحُْس هٜ
وقٜص ٥ً٧ جدلشٜ٘س هًٜ جٛظوُى جٛو٠ٍٜ جٛىجٓوٍ 

ؾوٚ ٟح ذطكحَٛ ج٤ُ٘ٛٓس ٟن جٛٔىي ج٤ُُٟٛس جدلُٓـٍز، 
يف جحل٘ٞ. وجْط٠ٍ ٧ًج جٛطكحَٛ  ُوُٜح  ج٤ُ٘ٛٓس غٍَ٘ح 

يف جٛىجٓن يف وؾ٦ ٌَحـ جٛطٌُري ؿُٜس ٟح ذوى هظٍ  ٓحت٠ح 
 ،9871ٝج٣ٍُِٛٓس ٤ْس  ج٤ٛهؼس ئذل قني ج٣ىٖم جٛػىٌز

قُع ج٣طهً وْؾ ٟلح٧ٍز وٟىَس ؿىَٜس، ٛطكٚ ٟشٜ٘س 
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ُّٛ يف ٣ٍُٓح  -جَووجؼ جٜٛٓـس جذطىجء ٢ٟ ٧ًج جٛطحٌَم 
ؤُح   -وقى٧ح، وئظلح يف ٗٚ أوٌوذح وجٛوحدل جدلُٓكٍ 

ٔقىي طٌُطني: ضٌُٜد ْٜـس جٛىوٛس ذ٤كى غحٟٚ هًٜ 
ئٌٛحء  ْٜـس ج٤ُ٘ٛٓس ٟن ئذٔحء ووٌ زلىوو ٤ُٜ٘ٛٓس، أو
 ووٌ ج٤ُ٘ٛٓس، وٟح متػٚ، يف ججملط٠ن هًٜ جٔؿّٗ. 

وئي١، ُٜٞ َىؾى يف جْٔٗٝ ض٤حٓغ ذني ٟظى٢ٌَ 
ٜٜٛٓـس، و٢ٟ مث ُٜٞ ضىؾى يف جْٔٗٝ جدلوـُحش جٛ  

١ جدلربٌجش اوؾىش يف جٛطؿ٠وحش جْوٌوذُس، وًٛج ُ
جٛ  جْط٤رـهح جٍِٛ٘ جْوٌويب ٢ٟ  - ج٤ٛلٍَس ٜٛو٠ٜح٣ُس
جُٛٓحُْس جٛ  و حش جُِِٜٛٓس وجٖؾط٠حهُسرل٠ٚ ج٤ٛلٍَ

ذُني ٤ًٟ ج١ٍٔٛ وكهٍش ذني جِِْٛٗس وجدل٢ٍَِ٘ وجْوٌ
٥ً٧ جدلربٌجش دل َىؾى يف جْٔٗٝ ٟح  - جٛٓحوِ هشٍ

 َىهى ئُٛهح هًٜ جٔؿّٗ. 
٠ُُِذح َوذذىو ئذل ْذذُـٍز ٌؾذذحٙ جٛذذى٢َ هٜذذً جحل٘ذذٞ     -9

٣ٗقذذذذذذذذق أ٣ذذذذذذذذ٦ ٖ َىؾذذذذذذذذى يف جْٔذذذذذذذذٗٝ ٟذذذذذذذذح َٓذذذذذذذذ٠ً ذذذذذذذذذذذ )ٌؾذذذذذذذذحٙ     
ى٢َ( ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذحدلوو جٛـرٔذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذٍ جٖؾط٠ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذحهٍ جدلىؾذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذىو يف    جٛذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ 

ججملط٠وذذذذذذذذذذذذحش ًذذذذذذذذذذذذري جْٔذذذذذذذذذذذذُٟٗس، ويٛذذذذذذذذذذذذٖ ٣ْذذذذذذذذذذذذ٦ ٖ َىؾذذذذذذذذذذذذى يف      
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ر٦ أو رجْٔذذذٗٝ أٌ ٟوطٔذذذى أو ضشذذذٍَن ؽل٘ذذذ٢ أ١ َط٘ذذذى١ ذٓذذذ     
ْؾٜذذذذ٦ مجحهذذذذس )ٗه٤ذذذذىش( ٗذذذذحٛ  وؾذذذذىش يف ْذذذذحتٍ جْوَذذذذح١     

١ جٛورحوز وًري٧ح يف جْٔٗٝ ٖ حتطذحؼ  جْنٍي، ويٖٛ ْ
ؽل٘ذذذ٢ أ١ ضذذذطٞ هذذذذ٢ ؿٍَذذذْ وْذذذذُؾ    ئذل وْذذذُؾ، ذذذذٚ ئهنذذذذح ٖ   

وئظلذذذذذذذح ٧ذذذذذذذٍ ضوحٟذذذذذذذٚ ٟرحغذذذذذذذٍ ٟذذذذذذذن ج  ضوذذذذذذذحذل وٟذذذذذذذن جٛشذذذذذذذٍَوس،    
و٣ْذذ٦ ٛذذُّ يف جْٔذذٗٝ أٌ ْذذذٍ هٜذذً جٔؿذذّٗ، وٛذذًج ُٜذذذٞ       
ػلذذذذذىظ أ١ ض٘ى٣ذذذذذص يف أٌ هظذذذذذٍ ٟذذذذذ٢ جٛوظذذذذذىٌ جْٔذذذذذُٟٗس       
مجحهذذذذذذذذذس ؿرُٔذذذذذذذذذس ضٓذذذذذذذذذط٠ى غذذذذذذذذذٍهُس وؾىو٧ذذذذذذذذذح جٛـرٔذذذذذذذذذٍ ٟذذذذذذذذذ٢   

ذحٟطُذذذذذذذذذذذذذحَجش هٜذذذذذذذذذذذذذً    -٣طُؿذذذذذذذذذذذذذس ٛذذذذذذذذذذذذذًٖٛ   -جْٔذذذذذذذذذذذذذٗٝ، وضط٠طذذذذذذذذذذذذذن  
وقٔىٓذذذذذذذذذذذذذذذح   ،م جٛشذذذذذذذذذذذذذذذود اىذلذذذذذذذذذذذذذذذح ْذذذذذذذذذذذذذذذٜـس جْذذذذذذذذذذذذذذذطػ٤حتُس  رل٠ذذذذذذذذذذذذذذذى
ٗ   – ٗطٜٖ جٛ  ٣حػٜص جٛػذىٌز ج٣ٍِٛٓذُس   ،جْطػ٤حتُس  - ٟذػ

ػذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذى٧ح، و٣حػذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذٚ جٜٔٗذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذريوِ ج٣ٍِٛٓذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذٍ يف ْذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرُٚ     
جٖقطِذذذحف  ذذذح، وأوي يٛذذذٖ ٟذذذ٢ ذوذذذغ جٛىؾذذذى٥ ئذل ٣شذذذىخ     
قٍخ أ٧ُٜس و٤َُس قني ٌُغ ٍَُْ ٗرري ٢ٟ جٜٔٗريوِ 

ضشذذذذذذذذذ٢ٍَ جٛػذذذذذذذذذحا   8 أوجء ٓٓذذذذذذذذذٞ جٛىُذذذذذذذذذحء ٜٛىْذذذذذذذذذطىٌ جدلذذذذذذذذذىا يف  
ٝ، ويٛذذذذذذذذذذذذذذذٖ ذوذذذذذذذذذذذذذذذى أ١ ضٍَذذذذذذذذذذذذذذذع يف جْٖذذذذذذذذذذذذذذذطؿحذس ٛـٜذذذذذذذذذذذذذذذد    9811

ججل٠وُذذذذس جٛطأُْٓذذذذذُس ٤ٟذذذذ٦ جدلىجُٔذذذذذس هٜذذذذً جٛىْذذذذذطىٌ جدلذذذذذىا     
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 يجٌ  99يف  - مث غذذذؿر٦ ذوذذذى يٛذذذٖ ٌ ُذذذح      ،جٛذذذًٌ وػذذذوط٦ 
 جٛرحذح ذُىِ جٛٓحوِ.  - ٣9819ُٝٓح١  91و

ٛٔذذذذى وؾذذذذى يف جْٔذذذذٗٝ وجت٠ذذذذح  ٌؾذذذذحٙ َو٠ٜذذذذى١ يف قٔذذذذٚ    
 ٟ ُس، وَطهظظذذى١ يف جِٛٔذذ٦ جْٔذذٍٟٗ   جٛىٌجْذذحش جْٔذذٗ

ذحهطرذذذذذذذذذح٥ٌ ه٠ٜذذذذذذذذذح ، وٛذذذذذذذذذُّ رل٠ىهذذذذذذذذذس أْذذذذذذذذذٍجٌ، أو ًذذذذذذذذذري٥ ٟذذذذذذذذذ٢      
ٌٛذذذذذذذذذذذذذذذري  جٛوٜذذذذذذذذذذذذذذىٝ جْٔذذذذذذذذذذذذذذذُٟٗس، وٟذذذذذذذذذذذذذذذ٢ ٤٧ذذذذذذذذذذذذذذح َ٘ى٣ذذذذذذذذذذذذذذذى١ ٍٟؾوذذذذذذذذذذذذذذذح    

جدلهطظذذذذذذذذذذذذني يف ٧ذذذذذذذذذذذذًج جحلٔذذذذذذذذذذذذٚ جٛو٠ٜذذذذذذذذذذذذٍ، ٠ٗذذذذذذذذذذذذح ٧ذذذذذذذذذذذذى جٛشذذذذذذذذذذذذأ١    
ذح٤ٛٓرس ئذل ه٠ٜحء جٛـد وجذل٤ىْذس أو ًري٧ذح. وَط٠طوذى١    

 ٗ ُٓذس هحُٛذس،   ذحٔػحُس ئذل ٟإ٧ٗهتٞ جٛو٠ُٜس مب٤حٓذد أن
، وج٣ؼذذذذذرحؽ ٗحٟذذذذذٚ ٠ُُذذذذذح َوذذذذذىو ئذل ٟٓذذذذذُٜ٘طهٞ يف ججملط٠ذذذذذن  

هذذرب جٛوظذذىٌ ٟىػذذن غٔذذس جْٟذذس وزلذذؾ  ٟحذلذذح.      وٛذذًج ٗذذح٣ىج 
َ جٛرحقذذذذذذذذع وجدلذذذذذذذإٌل هحدلذذذذذذذذح  ٟذذذذذذذذ٢   شذذذذذذذذوئ٣ذذذذذذذ٦ دلذذذذذذذذ٢ ج٤ٛذذذذذذذحوٌ أ١ َ٘ط  

    ّ  ه٠ٜذذذذذذذذذذذذذذذحء جٛذذذذذذذذذذذذذذذى٢َ جدلٓذذذذذذذذذذذذذذذ٠ٜني دل َ٘ذذذذذذذذذذذذذذذ٢ أ٤ُٟذذذذذذذذذذذذذذذح  هٜذذذذذذذذذذذذذذذً قٔذذذذذذذذذذذذذذذى
ججل٠ذذذذذح٧ري وٟظذذذذذححلهح يف وؾذذذذذ٦ أهذذذذذ  جٛٓذذذذذٜـحش وأغذذذذذى٧ح    

ذذذٚ ئ١ ضذذحٌَم جدلٓذذ٠ٜني قحُذٚ ذأ ذذحء ه٠ٜذذحء جٛذذى٢َ    ذـشذح ،  
جٛذذ٢ًَ ضوٍػذذىج ٛٗػذذـهحو وقذذ  جدلذذىش يف ْذذرُٚ جٛذذىُحم      

 ه٢ ٟظححل ج٤ٛحِ وقٔىٓهٞ. 



 

 نصوص في العلمانية
-------------- 

 

 146 

أٟذذذح يف وجنذذذٚ جْٔذذذٗٝ ُٜذذذٞ ػلذذذىظ ٧ذذذًج جَٖووجؼ أذذذذىج        
ٛٓرد ذُٓؾ ٧ى أ٣ذ٦ دل ض٘ذ٢ يف جْٔذٗٝ ٤ُٗٓذس وووٛذس.      
ةذذذذذذس   ودل ض٘ذذذذذذ٢ ةذذذذذذس شلٜ٘ذذذذذذس ج  وٟٜ٘ذذذذذذس ُٓظذذذذذذٍ، ودل َ٘ذذذذذذ٢    

ٌوـ ؿذذذذذذذذح٧ٍز وؾٓذذذذذذذذى سلـذذذذذذذذة يف ج٣ٔٓذذذذذذذذح١. دل ضىؾذذذذذذذذى يف      
  ٍ وٟذذذذذذ٢ مث ئذل جٛظذذذذذذٍجم   ،جْٔذذذذذذٗٝ غ٤حتُذذذذذذس ضذذذذذذإوٌ ئذل جٛط٤ذذذذذذحُ

يف جٛـرُوذذذذذذذذذذذذذذذذس، وٖ يف ججملط٠ذذذذذذذذذذذذذذذذذن، وٖ يف ج٣ٔٓذذذذذذذذذذذذذذذذح١. ُذذذذذذذذذذذذذذذذذا١   
هُٔذذىز جٛطىقُذذى جْٔذذُٟٗس ٗح٣ذذص ضوـذذٍ جٛوذذحدل جٛـرُوذذٍ       
ٗ  ٌجتوذذذذذذذذذذذذذذذني،       ٜٗذذذذذذذذذذذذذذذ٦ )جدلذذذذذذذذذذذذذذذحوٌ وج٣ٔٓذذذذذذذذذذذذذذذحا( ج٣ٓذذذذذذذذذذذذذذذؿحٟح  وض٘ذذذذذذذذذذذذذذذحٟ

شذذذذذذذذذذذذذذٍَوٍ جدل٤رػذذذذذذذذذذذذذذذْ هذذذذذذذذذذذذذذ٢ جدلوطٔذذذذذذذذذذذذذذى جٛطىقُذذذذذذذذذذذذذذذىٌ    وج٤ٛلذذذذذذذذذذذذذذحٝ جٛط 
     ٌ يف طذذُي   - جْٔذذٍٟٗ وٟطٍِهحضذذ٦ يف جٛؤُذذىز ٗذذح١ َرٜذذى

 - ضشذذٍَوُس متػذذذٚ جدلرذذحوب جٛ٘ذذذربي يف جٛشذذٍَوس جْٔذذذُٟٗس    
طذِس جٛط٘حٟذٚ ذذني جدلذحوٌ وجٍٛوقذٍ يف جٛـرُوذس وججملط٠ذن        

ّٛنٍ ذىٙ أ١  وج٣ٔٓح١، وغلوٚ ٗٚ وجقى ٤ٟهح ػٍوٌَح 
 ٦ٛ. غلوٚ ٦٤ٟ ػىج 

وٗذذح١ ةذذذس ُْحْذذذُى١ ذذذذٗ غذذذٖ،    ،ٗذذذح١ ةذذذس ُٔهذذذحء  ٛٔذذى 
ٞ وٛ٘ذ٢ دل َ  ض٤ذحٓغ، ْهنذٞ مجُوذذح  َظذىٌو١ هذذ٢     ٘ذ٢ ذ٤ُذذه

  ٍ ، ٌؤَس وجقىز ٜٛ٘ى١ وجحلُحز وج٣ٔٓح١ وججملط٠ذن جُٛٓحْذ
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ع يف وجنٜهح، ذذني  ٟط٘حٟٜس، وٖ ضوحا ٢ٟ أٌ ضوحٌ ٌؤَس
هٜذذذذذذذذذذً جٔؿذذذذذذذذذذّٗ، وٟذذذذذذذذذذ٢ مث ُٔذذذذذذذذذذى ٗح٣ذذذذذذذذذذص    جٍٛوقذذذذذذذذذذٍ وجدلذذذذذذذذذذحوٌ

 ٔ ُذذذذذذذذ٦ ٟطِٔذذذذذذذذس ٟذذذذذذذذن جٍٛؤَذذذذذذذذس جُٛٓحْذذذذذذذذُس     جٍٛؤَذذذذذذذذس جُٛٓحْذذذذذذذذُس ِٜٛ
ُٜٛٓحْذذذذذذذذذذذذٍ و٣ٕٛٓذذذذذذذذذذذذح١ جدلٓذذذذذذذذذذذذٜٞ، وٗح٣ذذذذذذذذذذذذص جٍٛؤَذذذذذذذذذذذذس جِٛٔهُذذذذذذذذذذذذس   
ُٜٛٓحْذذذذذذٍ و٣ٕٛٓذذذذذذح١ جدلٓذذذذذذٜٞ ٟطِٔذذذذذذس ٟذذذذذذن جٍٛؤَذذذذذذس جِٛٔهُذذذذذذس        
هذذذذذذذذ٢  ُِٜٛٔذذذذذذذذ٦، وجٖنذذذذذذذذطٍٗ ذ٤ُذذذذذذذذه٠ح يف جٛذذذذذذذذىوٌ ٗذذذذذذذذح١ ٣حغذذذذذذذذثح    

جٖنذذذذذذطٍٗ يف ججملذذذذذذحٙ جٛذذذذذذىكٍُِ ٛ٘ذذذذذذٚ ٤ٟذذذذذذهح، و٧ذذذذذذًج َوذذذذذذ        
تٍ جًٌٛ َو  ٢ٟ جٖنطٍٗ جدلرى ض٘حٟٜه٠ح، وُّٛ ٣حغثح 

 ض٤حٓؼه٠ح. 
ؽلذذذذذذذذذحٌِ  - ئيج دل َ٘ذذذذذذذذذ٢ ُُٔهذذذذذذذذذح  -ٛٔذذذذذذذذذى ٗذذذذذذذذذح١ جُٛٓحْذذذذذذذذذٍ  

جُٛٓحْذذذذذذذذذذذذذس وجٔوجٌز هٜذذذذذذذذذذذذذً ػذذذذذذذذذذذذذىء ج٤ٛلٍَذذذذذذذذذذذذذس جٛذذذذذذذذذذذذذ  َرٜى٧ٌذذذذذذذذذذذذذح     
جُِٛٔذذذذذذذذذذذذذذ٦، وَوط٤ٔهذذذذذذذذذذذذذذح ج٣ٔٓذذذذذذذذذذذذذذح١ جدلٓذذذذذذذذذذذذذذٜٞ، وٟذذذذذذذذذذذذذذ٢ ٤٧ذذذذذذذذذذذذذذح ٗذذذذذذذذذذذذذذح١     

هُط٦  ئيج دل َ٘ذذذذذذ٢  -وٗذذذذذذح١ جُِٛٔذذذذذذ٦  .جُٛٓحْذذذذذذٍ َٓذذذذذذط٠ى غذذذذذٍذ
ٌ يف قٔذذذذٚ جٛشذذذذٍَ    -ُْحْذذذذُح   س ٖ وؽلذذذذحٌِ ٣شذذذذحؿ٦ جِٛ٘ذذذٍذ
٣ذ٦  أ٦٣ هُٔىز صلحز يف جِنٍز ُكٓذد، وئظلذح هٜذً    أ هًٜ

َوس ه٠ذٚذ ٜٛذذى٣ُح أَؼذذح    ٍ   ،غٍذ  ،َٓذطهىٌ  ذذح جحلذذحٗٞ وجُٛٓحْذذ
وجٛٔحتذذذذذذذذذذذى جٛوٓذذذذذذذذذذذٌٍ٘. ٛٔذذذذذذذذذذذى ٗذذذذذذذذذذذح١ جُِٛٔذذذذذذذذذذذ٦       ،وٌؾذذذذذذذذذذذٚ جٔوجٌز 
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 ٍ ودل َ٘ى٣ذح ٟط٤حٓؼذني    ،ٟط٘ذحٟٜني  – ٠ٗذح ٤ٜٓذح   - وجُٛٓحْذ
٠ٗذذذذح ٧ذذذذى جحلذذذذحٙ يف ججملط٠وذذذذحش جْوٌوذُذذذذس جٛذذذذ  هح٣ذذذذص ٟذذذذ٢       

ٞ جٛذذذذذذًٌ وٛذذذذذذىش ٤ٟذذذذذذ٦ جٛو٠ٜح٣ُذذذذذذس. دل َ٘ذذذذذذ٢ يف   جدلهذذذذذذحع جْٛذذذذذذُ
جدلؼذذذذذذ٠ى١ جْٔذذذذذذٍٟٗ )ج  وُٓظذذذذذذٍ( ٛٔذذذذذذى ٗذذذذذذح١ ةذذذذذذذس )ج (      
ُٔذذذذذؾ، أٟذذذذذح ُٓظذذذذذٍ ُٜذذذذذٞ َىؾذذذذذى ٣لٍَذذذذذح  هٜذذذذذً جٔؿذذذذذّٗ، ذذذذذذٚ    
ٛٔى ٗح٣ص )جُٛٔظذٍَس وجٛ٘ٓذٍوَس( غذط٠ُس حتذؾ ٟذ٢ ٓذىٌ       
هُط٦.       جحلذذذذذذحٗٞ، وضذذذذذذذىٙ هٜذذذذذذً هذذذذذذذىٝ أ٧ُٜطذذذذذذ٦، ذذذذذذذذٚ هذذذذذذىٝ غذذذذذذٍذ

  ٓ ١ يٛذٖ  اُظذٍ، ُذ  وقني ٗح١ جحلحٗٞ َظٍ هٜذً أ١ َ٘ذى١ 
ٗذذذذذذذذذذذذح١ َذذذذذذذذذذذذإوٌ يف جٌٛحٛذذذذذذذذذذذذد ئذل جقطؿذذذذذذذذذذذذحؼ ٗذذذذذذذذذذذذرري ٓذذذذذذذذذذذذى ٤َطذذذذذذذذذذذذهٍ   

 ذحٛػىٌز. 
ودل ػلىظ يف أٌ هظٍ ٢ٟ جٛوظىٌ جْٔذُٟٗس قذ    
أَح٤ٟذذذذح ٧ذذذذ٥ً أ١ حتذذذذىٙ ٧ذذذذإٖء جٛو٠ٜذذذذحء ئذل ؿرٔذذذذس، وجٛطوذذذذرري      
ه٤هٞ ذذ )ٌؾحٙ جٛى٢َ( ضورري ونُٚ يف جٛػٔحُس جُْٟٔٗس 

     ٌ ٌ ْو وذذذح، وجٛطوذذرري  وجٌٜٛذذس جٛوٍذُذذس ؾذذحء ٟذذ٢ جٛطذذأغري جِٛ٘ذٍذ
و٧ذذذذذذذذى  ،٢(ذىَذذذذذذذذذحء جٛذ٠ذذذذذذذذذٜذحء( أو )هذ٠ذذذذذذذذذٜذوذجٛشذذذذذذذذحتن جدلطذذذذذذذذىجوٙ ٧ذذذذذذذذى )جٛ 

ه٠ٜذذذذذذذذذذذذذذحء جذل٤ىْذذذذذذذذذذذذذذذس، ه٠ٜذذذذذذذذذذذذذذذحء   ،)جدله٤ىْذذذذذذذذذذذذذذذى١ :ٍ ٓى٤ٛذذذذذذذذذذذذذذذحذُذذذذذذذذذذذذذذ ذلذ٣
 ج٠ُُ٘ٛحء... ئخل(.
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 ،ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذحٛٔىٙ: ق٘ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذٞ ٌؾذذذذذذذذذذذذذذذذذذذحٙ جٛذذذذذذذذذذذذذذذذذذذى٢َ     - وئي١ ُحٛطذذذذذذذذذذذذذذذذذذذهىَٚ
هتىَذذذذذذذٚ ذشذذذذذذذذٍء ٖ وؾذذذذذذذىو ٛذذذذذذذذ٦ يف    -وْذذذذذذذُـٍز ٌؾذذذذذذذحٙ جٛذذذذذذذذى٢َ   

ٌ، ودل   ػلذذذذذىظ يف ضحٌؼلذذذذذ٦   جْٔذذذذذٗٝ هٜذذذذذً جدلٓذذذذذطىي ج٤ٛلذذذذٍذ
ذل ئهًٜ جدلٓطىي جٛطـرٍُٔ ٤ًٟ ههى ٌْىٙ ج  )ص( و

هنحَذذس جخلُٗذذس جٛوػ٠ح٣ُذذس. ٛٔذذى ٗذذح١ ةذذس ُٓذذحو يف جحل٘ذذذٞ        
٢، َ ُحْىنيوٗح١ ةس ههىو ُْحُْ ،يف ٗػري ٢ٟ جٛوهىو
غذذذذذذىٌجش وجقطؿحؾذذذذذذذحش ذٓذذذذذذذرد يٛذذذذذذذٖ،    وٗح٣ذذذذذذص حتذذذذذذذىظ وجت٠ذذذذذذذح  

رني ٟٓذذذإوٛني أو ٟطٓذذذر  وٛ٘ذذذ٢ ه٠ٜذذذحء جٛذذذى٢َ دل َ٘ى٣ذذذىج أذذذذىج   
َُر ذذ ،هذذ٢ جِٛٓذذحو جٛذذًٌ ػلذذىظ   ٥ هٜذذً جٔؿذذّٗ، ذذذٚ  وٌٍودل 

ٛٔذذذى ٗذذذح٣ىج يف ٗذذذػري ٟذذذ٢ جحلذذذحٖش ٧ذذذٞ جٛذذذ٢ًَ َروػذذذى١ هٜذذذً     
 وَوـىهنح جٛشٍهُس ػى جحل٘ٞ جٛلحدل. ،جٛػىٌز
و٠ُُح َوىو ئذل ق٘حَس حتؿٍ جٛٔىج٣ني ومجىو٧ح  -2

٣ٗقق أ١ ٧ًج جٖهتحٝ ُّٛ ٦ٛ ٟح َرب٥ٌ ذح٤ٛٓرس ئذل 
 جْٔٗٝ، ويٖٛ:

ٖ : ١ْ جٛشذذذذذذذذذذذذذٍَوس جْٔذذذذذذذذذذذذذُٟٗس دل ضىػذذذذذذذذذذذذذذن ٟذذذذذذذذذذذذذ٢ ٓرذذذذذذذذذذذذذذٚ     أو
وٟذذذذذذذذ٢ مث ُهذذذذذذذذٍ ٖ حت٠ذذذذذذذذٍ ٟظذذذذذذذذححل     ،شلػٜذذذذذذذذٍ ؿرٔذذذذذذذذس ٟو٤ُذذذذذذذذس  

ؿرٔذذذذحش   ىءؿرٔذذذذس ذو٤ُذذذذهح، وئظلذذذذح غذذذذٍهص ٛطكذذذذىٙ وو١ ٣شذذذذ     
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جٖٓطظحوٌ ٠ٜٛظـٜف، وًٛج ُٜذُّ   -ذحدلوو جٖؾط٠حهٍ 
 يف وجنٚ جٛشٍَوس أٌ هحٟٚ َٔؼٍ ذحٛطكؿٍ وججل٠ىو.

جٛشٍَوس ػلىٙ وو١ غح٣ُح : ١ْ ٟرىأ جٖؾطهحو يف 
يٖٛ، ُحٛشٍَوس ُٛٓص طٌُح  هنحتُس ؾحٟىز، وئظلح ٧ٍ 
ٟىػىم ئهحوز ٣لٍ وجت٠س، و٧ًج ٟح َوـُهح ٓىٌز ُحتٔس 

 هًٜ جْطُوحخ جدلطٌريجش.
ٟح٦ٌْ جدلهطظى١ ٢ٟ أ٦ٜ٧ يف جحلٔىٙ  ُحٖؾطهحو ئيج 
ؤُح  ٜٛٔىجهى وجْطىٙ جدلٔذٌٍز   -٧ى و ،جٛ  غلٌٍ ُُهح

 ٟ ٌ ه٤ذذذذذذذذى ُٔهذذذذذذذذحء جْٔذذذذذذذذٗٝ  ُِٗذذذذذذذذٚ ذذذذذذذذذأ١   - ٤ذذذذذذذذً أٓذذذذذذذذىٝ جٛوظذذذذذذذذى
َطٔذذذذذذىٝ وجت٠ذذذذذذح  جٛظذذذذذذُي جٛٔح٣ى٣ُذذذذذذس جدلٗت٠ذذذذذذس ٠ٜٛذذذذذذطٌريجش جٛذذذذذذذ        

 ضُنٍ  ح جحلُحز.
ٟإمتٍجش ٓح٣ى٣ُس ووُٛس ٟطوىوز ٜٛشٍَوس  صوٓى جهطٍُ

 و٣ًٍٗ ٤ٟهح: ،جُْٟٔٗس خبحطس جدلٍو٣س وجحلٍُٗس
ٟذذذذذذإمتٍ جٛٔذذذذذذذح٣ى١ جدلٔذذذذذذح١ٌ جدل٤ؤذذذذذذذى يف ٧ٖذذذذذذحٌ ْذذذذذذذ٤س      -9
ٌ جهطرذذذذذذذذذحٌ جٛ  ،9118ٝ ٟذذذذذذذذذ٢   شذذذذذذذذذٍَوس جْٔذذذذذذذذذُٟٗس ٟظذذذذذذذذذىٌج   ٓذذذذذذذذٍذ

 وجهطرح٧ٌح قُس طححلس ٜٛطـىٌ.  ،ٟظحوٌ جٛطشٍَن جٛوحٝ
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ٟإمتٍ جحملحٟني جٛىورل جدل٤ؤى يف ٧ٖحٌ ٤ْس  -2
 ،ٌٍٓ ضر  جٛىٌجْس جدلٔح٣ٌس ٜٛطشٍَن جٍْٟٔٗ ،9197ٝ

دلح ضط٠طن ذ٦ جٛشٍَوس جُْٟٔٗس  ٣لٍج  ،وجٛطشؿُن هُٜهح
 ٢ٟ ٍٟو٣س.
1-   ٗ ٍٟ يف غذذذذذذذذذذذذذذذذذورس جحلٔذذذذذذذذذذذذذذذذذىّ  أْذذذذذذذذذذذذذذذذذرىم جِٛٔذذذذذذذذذذذذذذذذذ٦ جْٔذذذذذذذذذذذذذذذذذ

هُس ٟذذ٢ ججمل٠ذذن جٛذذىورل ٜٛكٔذذىّ جدلٔح٣ٌذذس جدل٤ؤذذى يف     جٛشذٍذ
ٓذذذذذٌٍ ذذذذذذأ١ ٟرذذذذذحوب جِٛٔذذذذذ٦ جْٔذذذذذٍٟٗ    ،9199ٝذذذذذذحٌَّ ْذذذذذ٤س  

َوُس ٖ ؾذذىجٙ ُُهذذح، وأ١ ٧ذذ٥ً جٛشذذٍَوس مبذذح    ذلذذح ٠ُٓذذس ضشذٍذ
٠ٚ هُٜذذذ٦ ٟذذذ٢ ٟذذذًج٧د ُٔهُذذذس ٓذذذحوٌز هٜذذذً جْٖذذذذطؿحذس       طضشذذذ 

 جل٠ن ٟـحٛد جحلُحز جحلىَػس.
ُْٟٗس ضىؾى نحطس جٛػرحش جدل١ٍ، ويف جٛشٍَوس جٔ

و٧ًج ًري ججل٠ىو، ٠ٗح أهنح ٢ٟ ٥ً٧ ج٤ٛحقُس اطَٜ ه٢ 
 جٛٔىج٣ني جٛىػوُس.

ئ١ جٛطشذذذذذذذذذذذذذذٍَن جْٔذذذذذذذذذذذذذذٍٟٗ َهذذذذذذذذذذذذذذىٍ ئذل ئٓحٟذذذذذذذذذذذذذذس ججملط٠ذذذذذذذذذذذذذذن    
دلرذذذذذذذذذذذذذذذذذحوب جْٔذذذذذذذذذذذذذذذذذٗٝ   ج٣ٔٓذذذذذذذذذذذذذذذذذحا جِٛحػذذذذذذذذذذذذذذذذذٚ جدلط٘حٟذذذذذذذذذذذذذذذذذٚ ؤُذذذذذذذذذذذذذذذذذح    

وأنُٗٓحضذذذذذ٦، وٟذذذذذ٢ ٤٧ذذذذذح ض٤شذذذذذذأ طذذذذذِس جٛػرذذذذذحش يف جٛطشذذذذذذٍَن،      
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ٟذذذذذذذذذذذن قٍٗذذذذذذذذذذذس جٛطذذذذذذذذذذذحٌَم يف جٛوذذذذذذذذذذذحدل    و٧ذذذذذذذذذذذًج ججملط٠ذذذذذذذذذذذن ٟطِحهذذذذذذذذذذذٚ   
وٟطؿذذذذحوخ ٟذذذذن جحلحؾذذذذحش جدلطؿذذذذىوز، وٟذذذذ٢ ٤٧ذذذذح ض٤شذذذذأ طذذذذِس    
جدلٍو٣ذذذذذذذذذذذذذذذس جٛذذذذذذذذذذذذذذذ  ضُٓذذذذذذذذذذذذذذذٍ ٠ٜٛؿط٠ذذذذذذذذذذذذذذذن أ١ َطـذذذذذذذذذذذذذذذىٌ وَٓذذذذذذذذذذذذذذذطؿُد   
٠ٜٛذذذذذذذذطٌريجش يف وجنٜذذذذذذذذ٦ ويف جٛوذذذذذذذذحدل هٜذذذذذذذذً أْذذذذذذذذحِ ج٣ٖطٔذذذذذذذذذحء      
وٛذُّ هٜذً أْذحِ جْٖذطؿحذس ٛ٘ذٚ جدلذطٌريجش وو١ جهطرذحٌ        

 دلٔطؼُحش جٛػرحش.
ٔذىج٣ني جٛىػذذوُس ُذذا١  وٟذ٢ ٤٧ذذح اطٜذَ جٛشذذٍَوس هذذ٢ جٛ   

جٍ  ٠ُذذذذذذذذذذذذذذن       ٧ذذذذذذذذذذذذذ٥ً ضذذذذذذذذذذذذذ٤لٞ ججملط٠ذذذذذذذذذذذذذن ج٣ـٗٓذذذذذذذذذذذذذذح  ٟذذذذذذذذذذذذذ٢ جٖهطذذذذذذذذذذذذٍذ
   ِ مث  ،جدلذذذذطٌريجش قذذذذذ  ضٜذذذذذٖ جٛذذذذذ  ػلذذذذذىغهح أُذذذذذٍجو ٟذذذذذ٢ ج٤ٛذذذذذح

ضشذذذذذذُن ذ٤ُذذذذذذهٞ، و١ْ ٧ذذذذذذ٥ً جٛٔذذذذذذىج٣ني ٖ ضٔذذذذذذىٝ هٜذذذذذذً ٓحهذذذذذذىز      
أنُٗٓس ُهٍ ٖ ضأذ٦ دلح ئيج نحِٛص أو وجُٔص ضشذٍَوحهتح  

ٗ : َوطذرب ج٣ُٛذح ؾٍؽلذس      يف جْوَذح١،   جدلرحوب جْنُٗٓذس. ٟذػ
ٗ  ًذذذذذذذذذذذذذذذذذذذري أنٗٓذذذذذذذذذذذذذذذذذذذٍ يف جٛوذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذٍٍ        ٠ٗذذذذذذذذذذذذذذذذذذذح ٗذذذذذذذذذذذذذذذذذذذح١ َوطذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرب ه٠ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ
جٖؾط٠حهٍ، و٢٘ٛ قىظ أ١ ذوذغ ٟذىجٌِ هٜذٞ جٛذ٤ِّ،     
وذوذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذغ جٖاح٧ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذحش جِٜٛٓذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذُِس، وذوذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذغ جدلُجَذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذىجش     
جُٛٓحُْس ه٠ٜص هًٜ ئغحهس جٍِٛ٘ز جٛٔحتٜس ذأ١ جٖضظحٙ 
     ٗ ججل٤ٓذذذذذذٍ نذذذذذذحٌؼ جحلُذذذذذذحز جُٛوؾُذذذذذذس جٛشذذذذذذٍهُس ُٛٓذذذذذذص ه٠ذذذذذذ
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ٍ ؿرُ    وٟرذذذذذذذىأ   ،وذذذذذذذٍ ضذذذذذذذرب٥ٌ جٛـرُوذذذذذذذس  غذذذذذذذحت٤ح ، ذذذذذذذذٚ ٧ذذذذذذذى ضظذذذذذذٍذ
وٓذذى جهطٜذذً ٧ذذًج جٖاذذح٥ ٍُطذذس ج٠٤ٛذذى وج٣ٖطشذذحٌ       ،جحلٍَذذس

ٗ  غذذذذذحتوح      وًذذذذذري   ،يف أوْذذذذذحؽ ججملط٠ذذذذذن قذذذذذ  ًذذذذذىج ج٣ُٛذذذذذح ه٠ذذذذذ
زللذذذذذذذذىٌ أنُٗٓذذذذذذذذح  ٛذذذذذذذذىي جٛذذذذذذذذٍأٌ جٛوذذذذذذذذحٝ، ويف ٧ذذذذذذذذ٥ً جدلٍقٜذذذذذذذذس    
ٖ  ٟذذ٢ أ١ َؼذذن قذذىج  ٟذذ٢      َذذأد ووٌ جٛطشذذٍَن جٛٔذذح٣ىا، ُرذذى

وػلذذذذذذحُق هٜذذذذذذً   ،٣ُٛذذذذذذحأوٙ جْٟذذذذذذٍ ُٛٓ٘ذذذذذذحٌ جخلحؿثذذذذذذس قذذذذذذىٙ ج 
ودل  ،ؿهذذذحٌز ججملط٠ذذذذن ْذذذذ٘ص ئذل أ١ ًذذذذىج ج٣ُٛذذذذح أٟذذذذٍج  غذذذذحتوح    

َن جٛٔذذذذح٣ىا    ٥ ذحٛطشذذٍذ َنُ ،َوذذذى ٟذذذذ٢ جدل٠٘ذذذذ٢ قلذذذٍذ  ُذذذذأد جٛطشذذذٍذ
هُس جٛٔح٣ى٣ُذذذذذذذس ذوذذذذذذذى أ١     جٛٔذذذذذذح٣ىا ُٛٓذذذذذذذري هٜذذذذذذذً ج٣ُٛذذذذذذذح جٛشذذذذذذٍذ

ٟذذذذذذذذذ٢ جحللذذذذذذذذذٍ  –٣طُؿذذذذذذذذذس ٌُٛذذذذذذذذذحخ جٛٔذذذذذذذذح٣ى١ جٛذذذذذذذذذٍجوم    –اٜذذذذذذذذض  
ٗ  ؿرُوُذذذذذذذذذذذح  ضٔؼذذذذذذذذذذذٍ ذذذذذذذذذذذذ٦ جحل    ،جْنٗٓذذذذذذذذذذذٍ ٍَذذذذذذذذذذذس. وًذذذذذذذذذذذىج ه٠ذذذذذذذذذذذ

و٧٘ذذذًج جحلذذذحٙ يف جٍٛذذذذح، وجٖقط٘ذذذحٌ، ذذذذٚ قذذذ  جْٖذذذطو٠حٌ        
 وأْري ه٦ُٜ جٛشٍهُس. ،وؾى ٦ٛ جٛٔح٣ى١ جٛىػوٍ ٟربٌجش

و٠ُُح َوىو ئذل جٛط٠ُُُ ذني جدلىجؿ٤ني ذٓرد  -9
ج٣ٖط٠حء جٛىَ  ٣ٗقق أ١ ٧ًج جٖهتحٝ جًٌٛ َىؾ٦ ئذل 
 ٢ٟ ج جْٔٗٝ َطؼ٢٠ ٓىٌج  ٗرريج  ٢ٟ ججلهٚ أو ٓىٌج  ٗرري

 ْىء ج٤ُٛس.
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ئ١ جْٔذذذذذذذذٗٝ وَذذذذذذذذ٢، وٟذذذذذذذذ٢ جٛـرُوذذذذذذذذٍ أٖ غلذذذذذذذذرب ٟىجؿ٤ُذذذذذذذذ٦    
جٛذذذذذ٢ًَ ٖ َإ٤ٟذذذذذى١ ذذذذذذ٦ ٗذذذذذى٢َ هٜذذذذذً أوػذذذذذحم وشلحٌْذذذذذحش ذلذذذذذح       
ؿذذذذذحذن ٌوقذذذذذٍ هرذذذذذحوٌ ضط٤ذذذذذحا ذشذذذذذ٘ٚ أو ذذذذذذ نٍ ٟذذذذذن ئؽلذذذذذحهنٞ   
جٛذذذذذىَ ، ٠ُذذذذذح ٗذذذذذذح١ يف جٛطشذذذذذٍَن جٛورذذذذذذحوٌ يف جْٔذذذذذٗٝ ٟذذذذذذ٢      
أق٘ذذذحٝ نحطذذذذس ذحدلٓذذذذ٠ٜني ُهذذذذى ٟذذذذر  هٜذذذذً ٧ذذذذًج جٖهطرذذذذحٌ.    

ٍَن جدلذذذىا جٛذذذًٌ َذذذ٤لٞ جحلٔذذذىّ وجٛىجؾرذذذحش ُهذذذى   أٟذذذح جٛطشذذذ
 َوـذذذذذٍ ٍٟٗذذذذذذُج  قٔىُٓذذذذذذح   –ٟذذذذذ٢ قُذذذذذذع جدلرذذذذذىأ أو جْْذذذذذذحِ    –

 .ووو١ متُُُ ،وو١ جْطػ٤حء ،جل٠ُن جدلىجؿ٤ني ٟطٓحوَح 
ج ٟذذذذذذذذذذذن ٟٗقلذذذذذذذذذذذس أْحْذذذذذذذذذذذُس ؾذذذذذذذذذذذىج ، و٧ذذذذذذذذذذذٍ أ١ جِٛٔذذذذذذذذذذذ٦        ٧ذذذذذذذذذذًذ
ٓذى   - ونحطس ٟح َط٤حوٙ جْقىجٙ جدلى٣ُس ٦٤ٟ - جٍْٟٔٗ

ٍ ضِحطذذذ٦ُٜ يف هظذذذٍ ٗح٣ذذذص    وأٗػذذذ  ،ػذذذوص أْٓذذذ٦ جٛ٘ذذذربي  ُو
جٛىوٙ جدلُٓكُس حتٍٝ أٗػٍ ٢ٟ ضٓوني ذحدلثس ٢ٟ ٌهحَح٧ح 
٢ٟ ٗٚ قْ يف جدلٓحوجز أٟحٝ جٛٔح٣ى١ ٟن ؿرٔس ج٤ٛرٗء أو 
جٜٔٗذذذذذذذذذذذذذذذريوِ، وٓذذذذذذذذذذذذذذذى جْذذذذذذذذذذذذذذذط٠ٍ يٛذذذذذذذذذذذذذذٖذ ئذل ٟذذذذذذذذذذذذذذذح ذوذذذذذذذذذذذذذذذى جٛػذذذذذذذذذذذذذذذىٌز        
ج٣ٍِٛٓذُس، وقذذ  جٛػذذىٌز ج٣ٍِٛٓذذُس ٣ِٓذذهح، قذذني وػذذوص    
 ٓذذذذذذذذذذىج٣ني ج٣ٖطهذذذذذذذذذذحخ، قظذذذذذذذذذذٍش قذذذذذذذذذذْ ج٣ٖطهذذذذذذذذذذحخ خبظذذذذذذذذذذىص    

 ٍٟص ج٢ًَٛ ٖ ؽلٜ٘ى١ ٢ٟ ٧ًج جحلْ.جدلحٛ٘ني، وق
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٣ٔذذذذذىٙ ٧ذذذذذًج ٤ٛؤذذذذذد هُٜذذذذذ٦ ذذذذذذأ١ ٟذذذذذ٢ جٛـرُوذذذذذٍ أ١ َطذذذذذأغٍ      
جٖؾطهحو جٛٔح٣ىا ذح٤ٛٓرس ئذل جٛىػن جحلٔىٍٓ ٠ٜٛىجؿ٢ 
ذذذذذذذذروغ جٖهطرذذذذذذذحٌجش جٛٓذذذذذذذحتىز، وؽل٘ذذذذذذذ٢ أ١ ض٘ذذذذذذذى١ ٟىػذذذذذذذىم      

 ئهحوز ٣لٍ هًٜ أْحِ ٢ٟ جٖؾطهحو جِٛٔهٍ.
ًج جٛشذذذذأ١ أ١ ووٛذذذذذس  وٟذذذذ٢ جْٟذذذذىٌ جٛذذذذ  ضػذذذذحٌ هذذذذحوز يف ٧ذذذذ      

ئُْٟٗس ٖذى أ١ َ٘ى١ و٤َهح جٍٛ ٍ جْٔٗٝ، ويف ٧ًج 
ي ُُهذذذذح. و٣ٗقذذذذق ٤٧ذذذذح         جُطثذذذذحش هٜذذذذً أضرذذذذحم جْوَذذذذح١ جْنذذذٍذ
أ١ ٗذذذذذى١ وَذذذذذذ٢ ٟذذذذذذح و٤َذذذذذذح  ٌ ُذذذذذذح  ٜٛىوٛذذذذذذس ٛذذذذذذُّ أٟذذذذذذٍج  َطىٓذذذذذذَ    

وئظلذح ٧ذى    ،هًٜ ٓذٍجٌ ٌ ذٍ َظذىٌ ٟذ٢ جٛٓذٜـس جحلح٠ٗذس      
د ضٜذذذذٖ أٟذذذذٍ ٤َرذذذذن ٟذذذذ٢ وجٓذذذذن ٗى٣ذذذذ٦ جْٗػٍَذذذذس جٛٓذذذذحقٔس ٛشذذذذو   

ضرذذذذذذذحم يٛذذذذذذذذٖ جٛذذذذذذذى٢َ، ويف ٧ذذذذذذذذ٥ً جحلحٛذذذذذذذس حتطذذذذذذذذحؼ     أجٛىوٛذذذذذذذس ٟذذذذذذذذ٢  
جٍ ٟذذ٢ أٗػٍَذذذس غذذذورهح      جٛٓذذٜـس جحلح٠ٗذذذس ٣ِٓذذهح ئذل جهطذذٍذ

وٟذ٢ ؾهذس أنذٍي ُذا١      ، ح ٛط٤حٙ جٛشٍهُس. ٧ذًج ٟذ٢ ؾهذس   
ٓذذذذذذذذح٣ى١ جْٗػٍَذذذذذذذذس ٧ذذذذذذذذى جٛذذذذذذذذًٌ غلذذذذذذذذد أ١ َٓذذذذذذذذىو هٜذذذذذذذذً مجُذذذذذذذذن      
جٛشذذود. وضلذذ٢ ٣ٓذذىّ ٧ذذ٥ً جدلٗقلذذحش هٜذذً جُطذذٍجع أ١       

 ٗ ٍٟ ووٛذذذذذذذذس حت٘ذذذذذذذذٞ ذحْذذذذذذذذٞ جْٔذذذذذذذذٗٝ،  ضٔذذذذذذذىٝ يف رلط٠ذذذذذذذذن ئْذذذذذذذذ
٤ٛٔذىٙ أ٣ذذ٦ يف ٧ذذ٥ً جحلحٛذذس ٖ ؽل٘ذذ٢ أ١ ض٘ذذى١ ٧ذذ٥ً جٛىوٛذذس    
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ٟىػذذىهح  ٤ٜٛٔذذى ٟذذ٢ ؾهذذس جٖهطرذذحٌجش جٛذذ  ضٔذذحٙ يف غذذأ١      
جٛىوٛس جٛى٤َُس ج٣ـٗٓح  ٢ٟ ج٠٤ٛىيؼ جْوٌويب يف جٛوظذىٌ  
جٛىْذذذذذذذذذذـً، وٖ َظذذذذذذذذذذف ئطذذذذذذذذذذذىجٌ ق٘ذذذذذذذذذذٞ وجقذذذذذذذذذذذى هٜذذذذذذذذذذً ذ٤ذذذذذذذذذذذحتني      

٘ذذذذذذذذذذذذذذذذذى١ وجحلُذذذذذذذذذذذذذذذذذحز ُ٘ذذذذذذذذذذذذذذذذٍَني سلذذذذذذذذذذذذذذذذذطِٜني يف ٣لٍهت٠ذذذذذذذذذذذذذذذذذح ئذل جٛ 
وج٣ٔٓذذذذذذح١ جملذذذذذذذٍو أهن٠ذذذذذذح ػل٠ذذذذذذذ١ٗ ٟوذذذذذذذح  ذذذذذذس جٛذذذذذذذى٢َ، ُِذذذذذذذٍ     
٧ذذذذذذ٥ً جحلذذذذذذحٖش َٔؼذذذذذذٍ ج٤ٛذذذذذذهؽ جٛو٠ٜذذذذذذٍ ذذذذذذذأ١ َطؿذذذذذذ٦ جٛركذذذذذذع         
 ج٤ٛٔىٌ ئذل ه٤حطٍ جٛط٤ىَن ٖ ئذل ج٠ٓٛحش جدلشطٍٗس.

و٠ُُح َوىو ئذل ٟٓحٛس جٛطٔىٝ وٟىَٓ جٛى٢َ ٤ٟهح  -9
٣ٗقذذذذذذق أ١ ٧ذذذذذذًج جٖهتذذذذذذحٝ ٖ ؽل٘ذذذذذذ٢ أ١ َىؾذذذذذذ٦ ئذل جْٔذذذذذذٗٝ     

وغذذذذذذذذذهحوز جٛطذذذذذذذذذحٌَم ٗشذذذذذذذذذهحوز جحلحػذذذذذذذذذٍ    ،٢ جٛىؾذذذذذذذذذى٥ذىؾذذذذذذذذذ٦ ٟذذذذذذذذذ 
ضػرطذذذذح١ أ١ جْٔذذذذٗٝ قذذذذحُُ ضلذذذذى جٛطٔذذذذىٝ، وٛذذذذُّ هحتٔذذذذح  يف      

ذذححلىجُُ جٛذ  ٗىهنذح،     -ْر٦ُٜ، وٓى جْذطـحم يف جدلحػذٍ   
وذحٛطذذحٌَم وجٍٛوقُذذس جدل٤ِطكذذس هٜذذً جٛـرُوذذس جٛذذ  ًٍْذذهح     

أ١ َ٘ذذذذذذذى١ ٓذذذذذذذىز ضٔىُٟذذذذذذذس ٗذذذذذذذربي، ذذذذذذذذٚ     -يف وهذذذذذذذٍ ٟوط٤ُٔذذذذذذذ٦  
ٟذذذذذذذ٢ جٛطذذذذذذذحٌَم. ويف جحلحػذذذذذذذذٍ دل   وقُذذذذذذذىز يف قٔرذذذذذذذس ؿىَٜذذذذذذذس    

َٔذذذذذَ، جْٔذذذذذٗٝ يف وؾذذذذذ٦ ٟولذذذذذٞ جدلذذذذذطٌريجش جٛذذذذذ  أونٜطذذذذذهح    
جحلؼذذذحٌز جحلىَػذذذس يف جٛوذذذحدل جْٔذذذٍٟٗ ؿحدلذذذح ٗح٣ذذذص ٧ذذذ٥ً   
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   ٍ وجٛط٤لذذُٞ ججملط٠وذذذٍ،   ،جدلذذطٌريجش يف ٣ـذذحّ جٛوٜذذذٞ جٛىػذذو
أٟذذذذذح جدلذذذذذطٌريجش جٛذذذذذ  ضط٤ذذذذذذحوٙ ذحٛطشذذذذذى٦َ جْْذذذذذّ جْنُٗٓذذذذذذس      

ى هحٌػذذذذهح، وٖ َذذذذُجٙ  وجدلوطٔىَذذذذس ٠ٜٛؿط٠ذذذذن جْٔذذذذٍٟٗ ُٔذذذذ  
ي يف ٟوحٌػذذط٦ ذلذذذح ٟذذح َشذذ٘ٚ هحتٔذذذح       يف  َوحٌػذذهح، وٖ ٣ذٍذ

ٌ جحلُٔٔذذذذذذٍ، ُاهنذذذذذذح ضوذذذذذذىو ئذل ئهذذذذذذٗء    وؾذذذذذذ٦ جٛطٔذذذذذذىٝ جٛرشذذذذذٍذ
غذذذذذذذذذذذذذذذأ١ جٌٍَٛذذذذذذذذذذذذذذذُز يف ج٣ٔٓذذذذذذذذذذذذذذذح١ وئؿٗٓهذذذذذذذذذذذذذذذح، و٧ذذذذذذذذذذذذذذذٍ يف ٌأٌ     
ج٤ٛهرذذذذذذذس جٛىجهُذذذذذذذس ٟذذذذذذذ٢ ٌؾذذذذذذذحٙ جِٛ٘ذذذذذذذٍ وجٛذذذذذذذٍوـ يف جحلؼذذذذذذذحٌز      
 جدلى٣ُذذذذس متػذذذذٚ جخلـذذذذٍ جِد جٛذذذذًٌ َهذذذذىو ئ٣ٓذذذذح١ جحلؼذذذذذحٌز      

 ذحٛىٟحٌ.
ئ١ جٛذذذذذ٢ًَ َطذذذذذه٠ى١ جْٔذذذذذٗٝ ذ٘ى٣ذذذذذ٦ َٔذذذذذَ ػذذذذذى جٛطٔذذذذذىٝ    

هٜذذذً ظلذذذىيؼ ضذذذحٌؼلٍ قظذذذٚ يف جٛوظذذذىٌ       ٣ْذذذ٦ وَذذذ٢ ُٓحْذذذح   
ٓذذذذذذٍخ ئذل جٛٓذذذذذذـكُس أجٛىْذذذذذـً وجحلىَػذذذذذذس يف أوٌوذذذذذذذح ٧ذذذذذٞ   
١ ج٠٤ٛذذذذذذذذذذذذحيؼ جٍَِٛ٘ذذذذذذذذذذذذس  ا٤ٟذذذذذذذذذذذذهٞ ئذل جٛوٜذذذذذذذذذذذذٞ وجدلىػذذذذذذذذذذذذىهُس، ُذذذذذذذذذذذذ   

حل٘ذذذذذذذذٞ  وجٛظذذذذذذذذُي جحلؼذذذذذذذذحٌَس ٖ ؽل٘ذذذذذذذذ٢ أ١ ض٘ذذذذذذذذى١ ٟىػذذذذذذذذىهح   
، أو ض٤ط٠ذٍ ئذل ٤ٟذحذن   وجقذىج   ٠ذٚ ج ذح   وجقى جملذٍو أهنذح حت  

ٟذذذ٢ نذذذٗٙ    - ٠ٗذذذح ٤ٜٓذذذح  ٣ِذذذح     - وجقذذذىز، وئظلذذذح ػل٘ذذذٞ هُٜهذذذح   
 نظحتظهح جدل٤ىهس ذحٔػحُس ئذل ُوٜهح جٛطحٌؼلٍ.
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وج٢ًَٛ َطه٠ى١ جْٔٗٝ ذأ٦٣ ػذى جٛطٔذىٝ ػل٠ٜذى١ يف    
ٗض٦  - أي٧ذذحهنٞ ٟوذذو ٜٛطٔذذىٝ ٌمبذذح َ٘ذذى١    - يف ذوذذغ ضِظذُذ
٢ جٛطٔذذذذىٝ، وٟذذذ٢ ٤٧ذذذح َذذذذأد   سلطِٜذذذح  ٟذذذن ِٟهذذذذىٝ جْٔذذذٗٝ هذذذ    

جٖٛطرذذحِ وجٛزنهذذذس جًٛجضُذذذس يف ئطذذىجٌ جْق٘ذذذحٝ، ُو٤ُٜذذذح أ١    
    ٝ مث ٤٣ذذذذذذذذذذذحٓ  هٜذذذذذذذذذذذً    ،٣طِذذذذذذذذذذذْ هٜذذذذذذذذذذذً ِٟهذذذذذذذذذذذىٝ ٟىقذذذذذذذذذذذى ٜٛطٔذذذذذذذذذذذى

 أْح٦ْ.
وٟذذذذذذذ٢ جٛـرُوذذذذذذذٍ أ١ اطٜذذذذذذذَ جدل٤ذذذذذذذح٧ؽ جٍَِٛ٘ذذذذذذذس وجٛظذذذذذذذُي     
جحلؼذذذذحٌَس ٠ُُذذذذح ذ٤ُذذذذهح يف ذوذذذذغ جٛطِحطذذذذُٚ جْْحْذذذذُس أو      
جٛػح٣ىَذذس ذح٤ٛٓذذرس ئذل وػذذوُس ج٣ٔٓذذح١ يف جٛ٘ذذى١، وٟذذ٢ مث    
ذح٤ٛٓذذذذذرس ئذل جٛظذذذذذٌُس وجٛىػذذذذذوُس جٛطٔىُٟذذذذذس ذح٤ٛٓذذذذذرس ئُٛذذذذذ٦.   

 ٗ  ، يف ٣ـذذذذحّ جحلؼذذذذحٌز جحلىَػذذذذس، صلذذذذى أ١ ةذذذذس ٍُوٓذذذذح    ٟذذذذػ
 ُ ٌ يف جٖحتذذذذحو    ٗذذذذربي وأْحْذذذذ س ذذذذذني ِٟهذذذذىٝ جٛطٔذذذذىٝ جٛرشذذذٍذ

وِٟهىٝ جٛطٔىٝ جٛرشٌٍ يف  ،جٛٓىُُ  وأوٌوذح جٛشٍُٓس
جٛىَٖحش جدلطكىز وجٛوحدل جٌٍٛيب، ذٚ يف وجنٚ ٗٚ وقىز 
قؼذذذذذذذذذذذذحٌَس )جٛوذذذذذذذذذذذذحدل جٌٛذذذذذذذذذذذذٍيب( ضىؾذذذذذذذذذذذذى ُذذذذذذذذذذذذٍوّ ضِظذذذذذذذذذذذذُُٜس يف      

 ِٟهىٝ جٛطٔىٝ ذني رلط٠ن و نٍ.
ِ٘ذذذذٍ  ئ١ مجُذذذذن جٖهطرذذذذحٌجش جدلرىتُذذذذس جٛذذذذ  جْذذذذط٤رـهح جٛ    
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جْوٌويب ٟذذذذذذذذذذذذذ٢ اٍذطذذذذذذذذذذذذذ٦ ُٛذذذذذذذذذذذذذربٌ جاح٧ذذذذذذذذذذذذذ٦ ئذل جٛو٠ٜح٣ُذذذذذذذذذذذذذس يف   
  ٍ وٖ  ،ٟإْٓذذذذذذط٦ جُٛٓحْذذذذذذُس ٛذذذذذذُّ ذلذذذذذذح يف جِٛ٘ذذذذذذٍ جْٔذذذذذذٟٗ

يف جٛطؿٍذذذذذذذذذس جْٔذذذذذذذذذُٟٗس أٌ ٤ٟشذذذذذذذذذأ غلوٜذذذذذذذذهح ضظذذذذذذذذذىّ هٜذذذذذذذذذً    
وٟذذذذذذذذذذذ٢ مث ض٘ذذذذذذذذذذذى١ ٟذذذذذذذذذذذربٌجش ٜٛو٠ٜح٣ُذذذذذذذذذذذس يف جٛوذذذذذذذذذذذحدل     ،جْٔذذذذذذذذذذذٗٝ
 جٍْٟٔٗ.

ضل٢ ٖ ٤٣ٍ٘ أ٦٣ ٗح١ َىؾى يف جٛطحٌَم ذحْط٠ٍجٌ 
وٗح١ ٧ًج ٤َشأ ٢ٟ ْىء  ،ء جْطو٠حٙ ٜٜٛٓـسُٓحو وْى

جحلح٠ٗني وُٓحو جٔوجٌز، و٢ٟ اَٜ قٍٗس جٖؾطهحو، 
أ١ ٣ٗقق أ١  و٢ٟ ضىجؿإ أطكحخ جدلظححل، و٢٘ٛ ه٤ُٜح

و٧ى ٟح ؽل٢٘  -٢ٟ ْىء جدل٠حٌْس  ٧ًج جِٛٓحو ٗح١ ٤َشأ
٢ٟ  أودل ٤َش -أ١ ػلىظ يف أذوى ججملط٠وحش ه٢ جٛى٢َ 

 اَٜ جٛطشٍَن. 
 ٍ ٧ذذذذًج جِٛٓذذذذحو يف ججملط٠وذذذذحش جْٔذذذذُٟٗس يف      وٓذذذذى كهذذذذ

هظىٌ جٖضلـحؽ. وٗح١ ٢ٟ جدل٠٘ذ٢ جٛطٌٜذد هُٜذ٦ ذاهذحوز     
جحلُذذذذذذذذحز ئذل قٍٗذذذذذذذذس جٖؾطذذذذذذذذهحو، وئطذذذذذذذذٗـ جٔوجٌز، وضىؾُذذذذذذذذ٦     
جٛو٤حَذذذس ضلذذذى جٛطكذذذىَع جٛو٠ٜذذذٍ جٛـرُوذذذٍ. وٛ٘ذذذ٢ جٛؼذذذٍذحش    
ّ وجٌٛذٍخ )جؾطُذذحـ        جٛ٘ذربي جٛذ  أطذحذص جْٔذٗٝ يف جٛشٍذ
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ْذذذذذذذذذذذرح٣ُح، جٗطٓذذذذذذذذذذحـ جٛططذذذذذذذذذذٍ ٛرٜذذذذذذذذذذذىج١   ججملط٠ذذذذذذذذذذن جْٔذذذذذذذذذذٍٟٗ يف ئ  
جخلُٗذذذذذذذذذذس جٛشذذذذذذذذذذٍُٓس، جٌٛذذذذذذذذذذُو جٛظذذذذذذذذذذُٜ  وجٛطِذذذذذذذذذذحهٗش جٛذذذذذذذذذذ       

٧ح يف وجنٚ ججملط٠ن جٛوٍيب، وٟح ٌجُذْ ٗذٚ يٛذٖ ٟذ٢     أأ٣ش
حتـذذذذذذذُٞ ٧ٌُذذذذذذذد دلإْٓذذذذذذذحش جِٛ٘ذذذذذذذٍ وجحلؼذذذذذذذحٌز، و٤ٟحنذذذذذذذذحش      
غٔحُُذذذذذذذس ًٍَرذذذذذذذس( ٗذذذذذذذٚ يٛذذذذذذٖذ أوي ئذل ئقذذذذذذذىجظ نٜذذذذذذذٚ ه٠ُذذذذذذذْ        
هٜذً  هـٚ جٛٔىٌز هًٜ احوَ جٛذًجش، وغذٚ ٓذىٌز جدلٓذٜٞ     

 جٛو٠ٚ. 
وٓذذذذذذذذى ذٔذذذذذذذذٍ جٛىػذذذذذذذذن هٜذذذذذذذذً قحٛذذذذذذذذ٦ قذذذذذذذذ  ؾذذذذذذذذحء جْٖذذذذذذذذطو٠حٌ    
جحلىَع. وجْٖطو٠حٌ جحلىَع ؽلػٚ قؼحٌز ٟحوَس ًحٛرس 
يف رلط٠ذذذذذذذذذذذذذذذذن ٟطهٜذذذذذذذذذذذذذذذذَ هٜذذذذذذذذذذذذذذذذً جٛظذذذذذذذذذذذذذذذذوُى جدلذذذذذذذذذذذذذذذذحوٌ وجٛو٠ٜذذذذذذذذذذذذذذذذٍ    

٦٣ْ ضىَٓ ه٢ جحلٍٗس جٛذ  ٧ذٍ يف طذ٠ُٞ     ،وجٛط٤ل٠ٍُ
ٟوطٔذذذذذذذذذذذذذذى٥ جْٔذذذذذذذذذذذذذذٍٟٗ. ونذذذذذذذذذذذذذذربجء جحلؼذذذذذذذذذذذذذذحٌز جٛذذذذذذذذذذذذذذ  أُذذذذذذذذذذذذذذٍَش     

 ٌ ٠حٌ شلػٜذذذهح جٛذذًٌ ه٤ٍُح٧ذذح ٟذذذ٢   وٗذذح١ جْٖذذطو   - جْٖذذطو٠ح
ٔ  - نٗٛذذذذذذذذذذذذذ٦ ئ١  .ْذذذذذذذذذذذذذ٤٘ىٌَوٍُذذذذذذذذذذذذذى١ وٌوِ جٛطذذذذذذذذذذذذذحٌَم ٤ٟذذذذذذذذذذذذذً ج

جْطو٠حٌج  ٖ ٌَري جٛر٤ُس جٛػٔحُُس وجٛطشٍَوُس يف جٛشوىخ 
جدلٓذذذذطو٠ٍز ٖ ؽل٘ذذذذ٢ أ١ َٓذذذذط٠ٍ، ١ْ ٟذذذذح ْذذذذُكىظ ق٤ُثذذذذً      
٧ذذذذذذذذذى ئقذذذذذذذذذذىي قذذذذذذذذذحٛطني: ئٟذذذذذذذذذذح أ١ ضرطٜذذذذذذذذذن جٛشذذذذذذذذذذوىخ جدلٓذذذذذذذذذذطو٠ٍز     
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 حو٧ذذذذذذذذح ؤُذذذذذذذذح  ٟٓذذذذذذذذطو٠ٍَهح، وئٟذذذذذذذذح أ١ ضـذذذذذذذذٍو٧ٞ وضٓذذذذذذذذطوُى ُٓ  
دلِح٠ُ٧هذذح جخلحطذذس. وٟذذ٢ ٤٧ذذح ُٔذذى ؾذذحء جْٖذذطو٠حٌ ػل٠ذذٚ      
ٟوذذذذ٦ طذذذذٌُط٦ جٛػٔحُُذذذذس ُٛـرذذذذن  ذذذذح مجُذذذذن وؾذذذذى٥ جحلُذذذذحز يف     
يب، وٓذذذذى ٗح٣ذذذذص جٛو٠ٜح٣ُذذذذس ٧ذذذذٍ ٟذذذذ٢ مجٜذذذذس ٟذذذذح          ججملط٠ذذذذن جٛوذذذٍذ

وْذذذحتٍ ذذذذٗو جٛوذذذحدل    ،ؾذذذحء ذذذذ٦ جْٖذذذطو٠حٌ ئذل جٛوذذذحدل جٛوذذذٍيب   
 جٍْٟٔٗ.

ئذل ججملط٠ن وٗح٣ص هحٓرس يٖٛ أ١ ونٜص جٛو٠ٜح٣ُس 
ٌُىج  ،جٛوٍيب وجٍْٟٔٗ ذىؾ٦ هحٝ ٢ٟ جٛرحخ جٛىجْن

جحل٘ٞ ه٠ٜح٣ُح ، وجٛطشٍَن ه٠ٜح٣ُح ، وضرن يٖٛ ه٠ٜح٣ُس 
جُٛٓحْس وجٖٓطظحو وجٛطوُٜٞ، وْحتٍ وؾى٥ جحلُحز جٛوحٟس 
يف ججملط٠ن جُٛٓحٍْ، ٗٚ يٖٛ يف ْرُٚ ض٘ى٢َ ظلحيؼ 

ئُٛهح  يف جدلٓطو٠ٍجش شلحغٜس يف ؿٍَٔس جحلُحز وج٤ٛلٍز
 دلح َٓىو يف جٛرٗو جدلٓطو٠ٍز.

 و٤٧ح ٣طٓحءٙ:
٧ذذذذذذذذذذٚ ؾذذذذذذذذذذحء جْٖذذذذذذذذذذطو٠حٌ ُىؾذذذذذذذذذذى ٟشذذذذذذذذذذٜ٘س ٗذذذذذذذذذذحٛ  هح٣طذذذذذذذذذذهح      

أو احو٧َذذذح ذحٛو٠ٜح٣ُذذذس؟ ٧ذذذٚ وؾذذذى طذذذٍجهح       ،أوٌوذذذذح وقٜذذذهح 
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هٜذذذذذذذذً جٛٓذذذذذذذذٜـس ذذذذذذذذذني جٛذذذذذذذذى٢َ وٌؾذذذذذذذذحٙ جُٛٓحْذذذذذذذذس؟ ٧ذذذذذذذذٚ وؾذذذذذذذذى       
طذذذذذذذٍجهح  ذذذذذذذذني ه٠ٜذذذذذذذحء جٛـرُوذذذذذذذذس وه٠ٜذذذذذذذحء جٛذذذذذذذى٢َ؟ ٧ذذذذذذذٚ وؾذذذذذذذذى       

َٓذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذطٜهٞ جٛشذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذٍَوس   قذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذىعلحأجاذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذح٧ني يف جٛطشذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذٍَن   
ي؟ ئ١ ججلذذذذذذىجخ     جْٔذذذذذُٟٗس وجِنذذذذذذٍ َٓذذذذذذطٜهٞ ٟظذذذذذحوٌ أنذذذذذٍذ
جدلإٗذذذذذذى ٧ذذذذذذى أ١ جْٖذذذذذذطو٠حٌ ه٤ذذذذذذىٟح ؾذذذذذذحء دل غلذذذذذذى غذذذذذذُثح  ٟذذذذذذ٢    
يٛذذذذذذٖ أو ًذذذذذذري٥ شلذذذذذذح هٍُطذذذذذذ٦ أوٌوذذذذذذذح ٓرذذذذذذٚ جٛوظذذذذذذٍ جحلذذذذذذىَع     
هٜذذذذذذذذذذذذً جٔؿذذذذذذذذذذذذّٗ ُٛطىْذذذذذذذذذذذذٚ ئذل قٜذذذذذذذذذذذذ٦ أو اذذذذذذذذذذذذحو٥َ ذحٛظذذذذذذذذذذذذٌُس     

 و٧ٍ جٛو٠ٜح٣ُس. ،جْوٌوذُس
ُذذذذذذذع ٖ ٟشذذذذذذذٜ٘س   قئ١ جْٖذذذذذذذطو٠حٌ ٓذذذذذذذى جُطذذذذذذذٍع ٟشذذذذذذذٜ٘س    

ْؾذذذذذذٚ أ١ َـرذذذذذذْ قٜذذذذذذ٦ جخلذذذذذذحص ذلذذذذذذ٥ً جدلشذذذذذذٜ٘س جدلِطٍػذذذذذذس.     
ٛٔى جْطىٌو جْٖطو٠حٌ جدلشٜ٘س وأغح٧ٌح هًٜ جٛىٌّ ُٔؾ 

     ْ ١ يٛذذذذذذٖ ٤َحْذذذذذذد   ُٛطٓذذذذذذو ٛذذذذذذ٦ أ١ َٓذذذذذذطىٌو قذذذذذذٚ جدلشذذذذذذٜ٘س، 
نــذذذذ٦ جحلحػذذذذٍز وجدلٓذذذذطٔرٜس، ٖ ١ْ ٧ذذذذًج جحلذذذذٚ ٤َحْذذذذد   
غذذذوىخ جٛذذذرٗو جدلٓذذذطو٠ٍز. ذذذذٚ ٛٔذذذى أوي ضـرُذذذْ جٛو٠ٜح٣ُذذذس      

٣شذذذىء ٟشذذذٜ٘س دل ض٘ذذذ٢ ٟىؾذذذىوز: ُٔذذذى وؾذذذى ظلذذذؾ ٟذذذ٢      ئذل
جحلُذذذذذحز وجدل٠حٌْذذذذذحش ؼلذذذذذحَٛ يف ُٜٓذذذذذٚ أو ٗذذذذذػري جدلوطٔذذذذذىجش     
وجٛشذذذذذٍجتن وجٛطٔحُٛذذذذذى وجْنُٗٓذذذذذحش جٛذذذذذ  ٗح٣ذذذذذص ْذذذذذذحتىز يف      
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يب، وٛذذذذذذذذذًج ُٔذذذذذذذذذى قذذذذذذذذذىظ طذذذذذذذذذٍجم وض٤ذذذذذذذذذحٍُ ذذذذذذذذذذني        ججملط٠ذذذذذذذذذن جٛوذذذذذذذذٍذ
ؿٍَٔس جحلُحز جْطُٜس جٛ  ٗح١ ؽلحٌْذهح ج٤ٛذحِ يف كذٚ    

وٗذذذذذذذذذح٣ىج َشذذذذذذذذذوٍو١ يف كٜذذذذذذذذذهح ذطذذذذذذذذذذ ل    غذذذذذذذذذٍَوطهٞ جْٔذذذذذذذذذُٟٗس،   
وذذذذني ج٣ٔٓذذذح١ وججملط٠ذذذن ذ                                  ،وج٣ٓذذذؿحٝ ذ٤ُذذذهٞ وذذذذني جٛوذذذحدل   

وؿٍَٔذذذذذذذس جحلُذذذذذذذحز ججلىَذذذذذذذىز جٛذذذذذذذ  أقٓذذذذذذذىج ذٌٍذطذذذذذذذهٞ ه٤ذذذذذذذهح،    
وهذذذذذىٝ ُه٠هذذذذذٞ ذلذذذذذح، وهذذذذذىٝ ج٣ٓذذذذذؿحٟهح ٟذذذذذن ٌؤَطذذذذذهٞ ٜٛكُذذذذذحز   
وجٛ٘ذذذذذذذذذى١ وج٣ٔٓذذذذذذذذذح١، وٓذذذذذذذذذى ْذذذذذذذذذرد يٛذذذذذذذذٖذ ذلذذذذذذذذذٞ ٜٓٔذذذذذذذذذح  ذحؿ٤ُذذذذذذذذذح         

جٛشذذذذذذذذذذذأ١  ه٠ُٔذذذذذذذذذذذح ، وأوي ئذل كهذذذذذذذذذذذىٌ ٟشذذذذذذذذذذذ٘ٗش ٟؤذذذذذذذذذذذىز يف 
جُٛٓحْذذذذذذذذذٍ وجٖٓطظذذذذذذذذذذحوٌ وجٖؾط٠ذذذذذذذذذذحهٍ، وأوي ٗذذذذذذذذذذًٖٛ ئذل   
ض٤ذذذذذذذذذحٍُ يف وجنذذذذذذذذذٚ ججملط٠ذذذذذذذذذن جُٛٓحْذذذذذذذذذٍ ذذذذذذذذذذني جٛٓذذذذذذذذذٜـس وذذذذذذذذذذني        
جٛشذذذذذود ٖ ضذذذذذُجٙ مجُذذذذذن ججملط٠وذذذذذحش جْٔذذذذذُٟٗس ضوذذذذذحا ٤ٟذذذذذ٦    

 ق  ج١ِ. 
يب    وٟذ٢ وٌجتذ٦ جٛوذحدل جْٔذٍٟٗ      -ٛٔى ٗح١ جٛوذحدل جٛوٍذ

ه٤ذذذذذذذذذذىٟح  -َوذذذذذذذذذذحا يف هنحَذذذذذذذذذذس جٛٔذذذذذذذذذذ١ٍ جٛطحْذذذذذذذذذذن هشذذذذذذذذذذٍ     -ٜٗذذذذذذذذذذ٦ 
ٟذذذذذذذذذذذذذذذ٢ ٟشذذذذذذذذذذذذذذذٜ٘س اٜذذذذذذذذذذذذذذذَ   -ٜص جذلؿ٠ذذذذذذذذذذذذذذذس جْٖذذذذذذذذذذذذذذذطو٠حٌَس قظذذذذذذذذذذذذذذ 

جدلإْٓذحش وغذذُهىنطهح، وٟذ٢ ٤٧ذذح ُٔذى ٗذذح١ ٧ذًج ججملط٠ذذن      
نحؾذذس ئذل حتذذىَع َٔذذىٝ ٟذذ٢ ؾهذذس هٜذذً جٛو٤حطذذٍ جًٛجضُذذس       
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يف جحلؼذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذحٌز جْٔذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذُٟٗس )جحلٍُٗذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذس، وجٖؾطذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذهحو،    
جٛطذذذذذذذذذذىج١َ ججملط٠وذذذذذذذذذذٍ...جخل( وَٓذذذذذذذذذذطُِى ٟذذذذذذذذذذ٢    وجْنُٗٓذذذذذذذذذذس، و

ي ٟذذ٢ ضٔذذىٝ جٛوٜذذٞ جٛـرُوذذٍ،     وأْذذحُٛد جٛط٤لذذُٞ  ؾهذذس أنذٍذ
ُُؿ٠ن ذًٖٛ ذني جْطحٛس  ،جُٛٓحٍْ وجٔوجٌٌ يف جٌٍٛخ

وجحلىجغذذذذذذذذس، وَ٘ذذذذذذذذى١ ٓذذذذذذذذىز ُحهٜذذذذذذذذس يف جٛوذذذذذذذذحدل جحلذذذذذذذذىَع ذذذذذذذذذني        
ّ وجٌٛذذذذٍخ ؽل٘ذذذذ٢ أ١ َِذذذذٍع هٜذذذذً جٛوذذذذحدل ضىج٣َذذذذح  ٟذذذذ٢     جٛشذذذٍذ

وًذذري ضذذىج١َ ُْحْذذس جٛىُذذحّ      ،٣ذذىم  نذذٍ ًذذري ضذذىج١َ جٍٛهذذد    
   ٌ ٌ قذذذىظ هٜذذًذ َذذذى جْٖذذذطو٠ح  حذسوجْذذذطؿ - جٛذذذىورل. وٛ٘ذذذ٢ جٛذذًذ
٧ذذذذى ًذذذذري    - جُٛٔذذذذحوجش جٛو٠ُٜذذذذس ٛذذذذ٦ يف وجنذذذذٚ جٛوذذذذحدل جٛوذذذذٍيب     

: ٛٔذذى ؾذذحء جٛطكذذىَع يف طذذىٌز جٛو٠ٜح٣ُذذس ٟذذ٢ ؾح٣رذذهح         يٛذٖذ
جٛٓذذذذذٜ  جٛذذذذذًٌ َوذذذذذ : ٖ أطذذذذذحٛس، وو١ أ١ ٍَجُٔذذذذذ٦ ججلح٣ذذذذذذد      

ٍ   ،جٖغلذذذحيب ٟذذذ٢ جٛو٠ٜح٣ُذذذس  ، و٧ذذذى ٟذذذح َوذذذىو ئذل جٛر٤ذذذحء جٛو٠ٜذذذ
ٟذح ٤َٓذؿٞ ٟذن جحملطذىي جحلؼذحٌٌ جٛذًٌ أ٣طؿذ٦ جْٔذٗٝ.         و

ُذذذذذذذأوي يٛذذذذذذذٖ ئذل جْذذذذذذذطروحو جٛو٤حطذذذذذذذٍ جًٛجضُذذذذذذذس يف جحلؼذذذذذذذحٌز    
جْٔذذذذذذذذذذذذذذذذُٟٗس، وٟذذذذذذذذذذذذذذذذ٢ مث ئذل ضشذذذذذذذذذذذذذذذذى٦َ جٛىػذذذذذذذذذذذذذذذذوُس جٛىؾىوَذذذذذذذذذذذذذذذذس  
يب وجدلٓذذذٜٞ ذىؾذذذ٦ هذذذحٝ، وو١ أ١ ٍَجُٔذذذذ٦ أٌ       ٣ٕٛٓذذذح١ جٛوذذٍذ

  ٍ وأْذذذذذذذذحُٛد جٛط٤لذذذذذذذذُٞ،   ،حتذذذذذذذذىَع يف ٣ـذذذذذذذذحّ جٛوٜذذذذذذذذٞ جٛـرُوذذذذذذذذ
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ٛٔذذذذذذذذذذذذذذى ذُٔذذذذذذذذذذذذذذص جدلإْٓذذذذذذذذذذذذذذحش ٟو٠ذذذذذذذذذذذذذذىٌز ذذذذذذذذذذذذذذذٍوـ جٛطهٜذذذذذذذذذذذذذذَ، وئ١     
تى يف جٌٛذذذذذذذذذذذٍخ، وؾهذذذذذذذذذذذى  جاذذذذذذذذذذذًش جٛشذذذذذذذذذذذ٘ٚ جٛط٤ل٠ُذذذذذذذذذذذٍ جٛٓذذذذذذذذذذذح  

يف ضًٌَذذذذذذذذس جُْ٘ذذذذذذذذحٌ   –هٜذذذذذذذذً طذذذذذذذذوُى جٛطوٜذذذذذذذذُٞ    –جْٖذذذذذذذذطو٠حٌ 
وجًٌٛ ٖ ٤َطهٍ ذحضلٓحٌ  ،جدلٗت٠س دلهــ٦ جٛروُى جدلىي

ُْـٍض٦ جٛوٍَٓ٘س هًٜ جٌْع وج٣ٔٓح١، وو١ أ١ َوو 
٘ ذذذ   ٍ  ذر٤ذذذحء ؾُذذذٚ مت وَ٘ذذذىا١ جدلإْٓذذذحش   ،٢ ٟذذذ٢ جٛوٜذذذٞ جٛـرُوذذذ

و، وق٠٤ُذذذذح جحلىَػذذذس جٛذذذذ  ضٓذذذذطىهد ه٠ٜذذذحء جٛـرُوذذذذس ججلذذذذى   
غُثح  ٢ٟ قٍَس قٍٗط٦،  –ذوى يٖٛ  –ٟٜٖ جٛوحدل جٛوٍيب 

وجْطـحم أ١ َىؾ٦ ه٤حَطذ٦ ضلذى جٛوٜذٞ جٛـرُوذٍ ؾذحء أذ٤ذحؤ٥       
ُٛؿذذذذذذذذذذذىوج أ٣ذذذذذذذذذذذ٦ ٖ َىؾذذذذذذذذذذذى يف أوؿذذذذذذذذذذذحهنٞ جْؿذذذذذذذذذذذٍ وجدلإْٓذذذذذذذذذذذحش    
ج٤ُِٛذذذذذذذذذذذس جٛذذذذذذذذذذذ  ضٓذذذذذذذذذذذطىهرهٞ، ُكذذذذذذذذذذذىغص جذلؿذذذذذذذذذذذٍز جدلوحٗٓذذذذذذذذذذذس،    
٧ؿٍز جْوٌٟس ضلى أوٌوذح وجٛىَٖذحش جدلطكذىز. ٛٔذى ٗح٣ذص     
جٛو٠ٜح٣ُذذذذذذس جٛذذذذذذ  ؾذذذذذذحء  ذذذذذذح جْٖذذذذذذطو٠حٌ رلذذذذذذٍو وْذذذذذذُٜس َج٧ُذذذذذذس    
ٛطٍَِذذذي جْٟذذذذس ٟذذذذ٢ ٟؼذذذ٠ىهنح جحلؼذذذذحٌٌ جْطذذذذُٚ، ووُوهذذذذح    
ئذل هذذذذذحدل قؼذذذذذحٌٌ ػلطذذذذذىٌ ٌوقُذذذذذس ًٍَرذذذذذس هُٜهذذذذذح، ذوُذذذذذىز     
ه٤ذذذذذذذهح، ٖ ؽل٘ذذذذذذذ٢ أ١ ض٤ٓذذذذذذذؿٞ ٟوهذذذذذذذح ًٌذذذذذذذٞ مجُذذذذذذذن جٛلذذذذذذذىج٧ٍ       
جخلحوهذذذذذذذذذذذس. وْذذذذذذذذذذذطلٚ جْٟذذذذذذذذذذذس ػذذذذذذذذذذذكُس متُٓذذذذذذذذذذذحش وضشذذذذذذذذذذذ٤ؿحش     
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٧ىَطذذذذذذذذذذذذذذذهح جحلؼذذذذذذذذذذذذذذذحٌَس  وجنُٜذذذذذذذذذذذذذذس ٟٓذذذذذذذذذذذذذذذط٠ٍز ئذل أ١ ضٓذذذذذذذذذذذذذذذطوُى 
 ُطؿ٠ن ذني جْطحٛس وجحلىجغس.

ٛٔذذذذذى ؿرذذذذذْ جْٖذذذذذطو٠حٌ يف جٛوذذذذذحدل جْٔذذذذذٍٟٗ ٟٓذذذذذطىَني      
يب وْذذذذذذحتٍ أضلذذذذذذذحء جٛوذذذذذذذحدل    ُٟذذذذذذ٢ جٛو٠ٜح٣ُذذذذذذذس:   ِذذذذذذٍ جٛوذذذذذذذحدل جٛوذذذذذذٍذ
يف ضٍُٗذذذذذذذح ج٠٘ٛحُٛذذذذذذذذس  وه٠ٜح٣ُذذذذذذذس ٟوطىٛذذذذذذذس،   ؿرذذذذذذذْ  جْٔذذذذذذذٍٟٗ  
 ه٠ٜح٣ُس ٟطـٍُس.ؿرْ 

    ٙ يب ٓذذذىج٣ني جْقذذذىج  ٛٔذذذى ذٔذذذٍ ْٕٛذذذٗٝ يف جٛوذذذحدل جٛوذذٍذ
جٛشهظذذذذذذذذُس )و٧ذذذذذذذذ٥ً َجٛذذذذذذذذص يف جٛٓذذذذذذذذ٤ني جْنذذذذذذذذريز يف ذوذذذذذذذذغ   
جٛذذذىوٙ جٛوٍذُذذذس: ٗطذذذى٣ّ، وجٛذذذ٢٠ُ جٛشذذذورُس جٛىؽلىٍٓجؿُذذذس     
ٗ (، وجٛطوٜذذذذذُٞ جٛذذذذذىَ  يف جدلٍقٜذذذذذس جٖذطىجتُذذذذذس وجدلٍقٜذذذذذذس       ٟذذذذذػ

أٟذذذذذذذذذذذذذذح يف   ،جٛػح٣ىَذذذذذذذذذذذذذذس )ذظذذذذذذذذذذذذذذىٌز ؾُتُذذذذذذذذذذذذذذس، وذط٠ىَذذذذذذذذذذذذذذٚ غذذذذذذذذذذذذذذو (   
ججلحٟوذذذذذذذذحش ُذذذذذذذذٗ َىؾذذذذذذذذى ضوٜذذذذذذذذُٞ وَذذذذذذذذ  هٜذذذذذذذذً جٔؿذذذذذذذذّٗ، ٟذذذذذذذذذن        

ىجو )جٛطذذذذحٌَم، هٜذذذذٞ جْقُذذذذحء( ضذذذذىٌِ   ٟٗقلذذذذس أ١ ذوذذذذغ جدلذذذذ 
ذذذذذذذذذذذذذذٍوـ ٌٟذذذذذذذذذذذذذحٍَز ٜٛذذذذذذذذذذذذذى٢َ وٟٛٓح٣ذذذذذذذذذذذذذس جٛو٠ُٜذذذذذذذذذذذذذس يف ٗذذذذذذذذذذذذذػري ٟذذذذذذذذذذذذذ٢       
جحلذذذذذذذذحٖش. و٣ِذذذذذذذذىي غٔذذذذذذذذحيف زلذذذذذذذذىوو َوط٠ذذذذذذذذى هٜذذذذذذذذً ئٟ٘ح٣ذذذذذذذذحش    
ٍُوَذذس أو ٟإْٓذذُس ػذذوُِس ًحٛرذذذح  )ٗطذذد، رلذذٗش و٤َُذذذس،      

٧ذذذًج ئذل ؾح٣ذذذد   ،قِذذذٗش وٟهٍؾح٣ذذذحش و٤َُذذذس، ٤ٟشذذذىٌجش(  
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٤حْذذذذذذذذذرحش قظذذذذذذذذذس ٖ ض٘ذذذذذذذذذحو ضذذذذذذذذذًٍٗ يف جْهذذذذذذذذذٗٝ جٍٛ ذذذذذذذذذٍ ٠ٜٛ   
 جٛى٤َُس ٗهـد ججل٠وس وٟح ئُٛهح.
ذُٔحوز أضحضىٌٕ يف  -ويف ضٍُٗح أه٢ٜ ق٘حٟهح 

أهٔحخ جحلٍخ جٛوحدلُس جْوذل، ذوى ئٌٛحء جخلُٗس 
ه٠ٜح٣ُس جٛىوٛس جٛطٍُٗس، ُأًٌٛ جهط٠حو  -جُْٟٔٗس 

جٛشٍَوس جُْٟٔٗس يف جٛٔح٣ى١ وجٛٔؼحء، وأوي يٖٛ ئذل 
ذـرُوس جحلحٙ، وأًٌٛ ئٌٛحء ٓىج٣ني جْقىجٙ جٛشهظُس 

 وضوُٜٞ ضٗوز جٍٛٔ ١، ذٚ ًىج يٖٛ زلٍٟح  ،جٛطوُٜٞ جٛىَ 
ن٘ٞ جٛٔح٣ى١، وأًٌٛ جهط٠حو جحلٍٍ جٛوٍيب يف جٛ٘طحذس 

ٖ  ،جٛطٍُٗس ٦٤ٟ جحلٍٍ جٛٗضُ ، وذحٔمجحٙ:  وجهط٠ى ذى
دل َطٍٕ غُثح  َظٚ ضٍُٗح جدل٠ٜٓس ذى٤َهح جٍْٟٔٗ 

جخلـؾ ٜٛٔؼحء ه٦ُٜ،  وجٛوحدل ئٖ وٓؼً ه٦ُٜ، أو وػن
حتص غوحٌ )جٛطٌٍَد(، وئحلحّ ضٍُٗح ذحٌٍٛخ، وٓـن 

 وجٛوحدل جٛوٍيب. ،وجٛوحدل جٍْٟٔٗ ،طٗهتح ذحٛشٍّ
دلحيج جاهص ضٍُٗح ٥ً٧ جٛىؾهس؟ وٟح ج٧ْىجٍ جٛ  
جذطٌص جُٛٔحوز جٛطٍُٗس جٛىطىٙ ئُٛهح ٢ٟ وٌجء ٧ًج 
َى جٛو٠ٚ، وٟحيج قٔٔص ٥ً٧ جٛو٠ٜح٣ُس ٛطٍُٗح ذوىٟح َُ
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 هًٜ ٣ظَ ١ٍٓ ٢ٟ جٛو٠ٚ  ح؟
ٛٔذذذذى ٗذذذذح١ يف جُٛٔذذذذحوجش جٛطٍُٗذذذذس ٌؾذذذذحٙ قحٓذذذذىو١ هٜذذذذً        
 ،جٛوٍوذذذذذذذذذذذذس وجْٔذذذذذذذذذذذٗٝ، ذلذذذذذذذذذذذٞ أطذذذذذذذذذذذىٙ و٤َُذذذذذذذذذذذس ًذذذذذذذذذذذري ئْذذذذذذذذذذذُٟٗس  

وضٌٌٜٜذذذذذىج   ،وجٛذذذذذ٢ًَ ونٜذذذذذىج جْٔذذذذذٗٝ يف وٓذذذذذص ٟذذذذذح    ،حُٛهىوٗذذذذذ
يف جٔوجٌز جٛوػ٠ح٣ُذذذس، وٓذذذحووج ؾح٣رذذذح  ٟذذذ٢ جحلُذذذحز جُٛٓحْذذذُس     

يف جُٛٔذذذذذحوز جٛطٍُٗذذذذذس    جٛٓذذذذذٍَس يف جٛىوٛذذذذذس جٛوػ٠ح٣ُذذذذذس، وٗذذذذذح١    
ئذل ؾح٣ذذذذذذذذذد ٧ذذذذذذذذذإٖء ٌؾذذذذذذذذذحٙ أنذذذذذذذذذً ذأٛرذذذذذذذذذح ٞ جٛربَذذذذذذذذذْ جٛٓذذذذذذذذذذحؿن       

ذذذذذذذذح: ض٤ل٠ُهذذذذذذذذح، ه٠ٜهذذذذذذذح، ٓىهتذذذذذذذذح، وجْطٓذذذذذذذ٠ٜىج ٛىهحَذذذذذذذذس     وْوٌ
ضٔذذذذذىٙ: ئ١ ٗذذذذذٚ يٛذذذذذٖ ؾذذذذذحء ٟذذذذذ٢ ج٣ٓذذذذذٗل أوٌوذذذذذذح هذذذذذ٢ و٤َذذذذذهح،     

 وأن٧ًح ذأْرحخ جٛو٠ٜح٣ُس. ،وه٢ ضٔحُٛى٧ح
 وٓى ٗح١ جٌٍٛخ ٍََى أ١ ٤َظد يف جٛوحدل جٍْٟٔٗ

ج٠٤ٛىيؼ جحلُحد جٌٍٛيب  - ُ جخلُٗس ٦٤ٟيف ٍٟٗ -
جدلؼحو ْٕٛٗٝ ُٛٓطهىٌ ذًٖٛ جٛىوَٗش جٛ  ٗح١ ٓى 
هُٝ هًٜ ض٘ى٤َهح يف جٛوحدل جٛوٍيب، جًٌٛ َش٘ٚ ٜٓد 
جْٔٗٝ جحلؼحٌٌ وجٛطشٍَوٍ وجٌٍِٛ٘، وجًٌٛ دل ٢َ٘ 

 ،٢ٟ جٛٓهٚ ه٦ُٛ ه٢ ضٍجغ٦ جٍْٟٔٗ - ًٖٛٛ -
ًٜ ضلى ٟح قىظ يف وجٓطٗه٦ ٢ٟ ؾًو٥ٌ وُوس وجقىز ه
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ضٍُٗح، ُط٘ى١ ضٍُٗح ظلىيؾح  وهحتُح  َٓح٧ٞ يف ض٘ى٢َ 
جدل٤حل جٌٍِٛ٘ جدلٗتٞ ٛطـرُْ جٛو٠ٜح٣ُس يف ْحتٍ أضلحء 
جٛوحدل جٛوٍيب، وذًٖٛ َٓهٚ ه٦ُٜ جٛىطىٙ ئذل ٧ى٦ُ 

٤ًٟ  –جًٌٛ أغ٣ٍح ئ٦ُٛ ْحذٔح ، و٧ى جًٌٛ ٍَضُ٘ 
ٖ ٌَري  ئ١ جْطو٠حٌج <هًٜ جحلُٔٔس جٛطحُٛس:  –٤ْ٘ىٌ جٔ

جٛر٤ُس جٛػٔحُُس وجٛطشٍَوُس يف جٛشوىخ جدلٓطو٠ٍز، ٖ 
 .>ؽل٢٘ أ١ َٓط٠ٍ

يب، أٟذذذذذذذذذذذح ذح٤ٛٓذذذذذذذذذذذرس ئذل    ٧ذذذذذذذذذذذًج ذح٤ٛٓذذذذذذذذذذذرس ئذل جٛوذذذذذذذذذذذحدل جٛوذذذذذذذذذذٍذ
يب ُٔذذذذى ٗذذذذح١ جدلٔظذذذذىو ئهـذذذذحء    جٛوذذذذحدل جْٔذذذذٍٟٗ ًذذذذري جٛوذذذٍذ
ظلذذذذذىيؼ ػلٔذذذذذذْ ذحٔػذذذذذذحُس ئذل جذلذذذذذذىٍ ج٣ِذذذذذذَ جٛذذذذذذًٍٗ هذذذذذذُٙ    

، وهذذذذذذذذذذذذ٢ ٧ذذذذذذذذذذذ٥ً جٛشذذذذذذذذذذذذوىخ جْٔذذذذذذذذذذذُٟٗس هذذذذذذذذذذذذ٢ جٜٛٓذذذذذذذذذذذح١ جٛوذذذذذذذذذذذذٍيب    
يب، وٟذذذذذذذ٢ مث       جٛػٔحُذذذذذذذس جٛوٍذُذذذذذذذس، وٟذذذذذذذ٢ مث هذذذذذذذ٢ جٛطذذذذذذذأغري جٛوذذذذذذٍذ
َِٔى جٛوحدل جٛوٍيب ه٦ٔ٠ جٍْٟٔٗ ُُؼو٦ يف ٟىجؾهس 
جٛطكذذذذذذذذذذذذذذذذذذىَحش وجخلـذذذذذذذذذذذذذذذذذذؾ جدلٍْذذذذذذذذذذذذذذذذذذىٟس ٛذذذذذذذذذذذذذذذذذذ٦، وَوذذذذذذذذذذذذذذذذذذُٙ جٛوذذذذذذذذذذذذذذذذذذحدل      

هذذذذذذذ٢ ه٠ٔهذذذذذذذح  –ٗذذذذذذذٚ ووٛذذذذذذذس ٤ٟذذذذذذذ٦ هٜذذذذذذذً ج٣ِذذذذذذذٍجو   –جْٔذذذذذذذٍٟٗ 
ُُِٔذذذذذذذذذذى٧ح ذذذذذذذذذذذًٖٛ جٛذذذذذذذذذذىهٞ جُٛٓحْذذذذذذذذذذٍ وجدلو٤ذذذذذذذذذذىٌ،       ،جٛوذذذذذذذذذذٍيب 

أ١ ؼلشذذذذً جهطٍجػذذذذح  ٟذذذذ٢ أقذذذذى،   وَٓذذذذطٍِو ٗذذذذٚ غذذذذود وو١  
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يب ٍٟٗذذذذذذذذ٥ُ جٍَِٛذذذذذذذذى      وَ٘ذذذذذذذذى١ ذذذذذذذذذًٖٛ ٓذذذذذذذذى أُٔذذذذذذذذى جٛوذذذذذذذذحدل جٛوذذذذذذذٍذ
جٛولذذذذذذذذذذذذذُٞ ذحهطرذذذذذذذذذذذذذح٥ٌ جٜٛٔذذذذذذذذذذذذذذد وجٛؤذذذذذذذذذذذذذٚ يف قؼذذذذذذذذذذذذذحٌز هحدلُذذذذذذذذذذذذذذس     
وغٔحُذذذذذذذذذس هحدلُذذذذذذذذذس. وَطؿذذذذذذذذذ٦ ججلهذذذذذذذذذى، ذوذذذذذذذذذى يٛذذذذذذذذذٖ، ئذل ض٠٤ُذذذذذذذذذس    

ذٚ َطؿ٦  ،ج٠ٓٛحش جخلحطس ذػٔحُس ٗٚ غود هًٜ ج٣ٍِجو
يب هذذ٢ ذوؼذذذ       ٦ ججلهذذى ئذل زلحوٛذذس هذذُٙ ذوذذذغ جٛوذذحدل جٛوذٍذ
جِنٍ ذط٠٤ُس جٜٛذهؿحش جٛوحُٟذس يف ٗذٚ ٓـذٍ نُذع ض٠٤ذىج       
 ،ٛ٘ذذذذذذذذذذٚ ٓـذذذذذذذذذذذٍ غٔحُطذذذذذذذذذذذ٦ يجش جدلٔىٟذذذذذذذذذذذحش ج٠ُُٜٓٔذذذذذذذذذذذس جخلحطذذذذذذذذذذذس  
وض٘طذذذذذذذد ٧ذذذذذذذ٥ً جٛػٔحُذذذذذذذس ذٜهؿذذذذذذذس اطٜذذذذذذذَ هذذذذذذذ٢ ذلؿذذذذذذذس جٛٔـذذذذذذذٍ    
جِنذذذذذذذذٍ، و٧٘ذذذذذذذذًج َذذذذذذذذطٞ جٛطِطُذذذذذذذذص جٛػٔذذذذذذذذحيف وجٍٛوقذذذذذذذذٍ ٜٛوذذذذذذذذحدل   
يب، ذوذذذى أ١ ت ضِطُطذذذ٦ ؾٌٍجُُذذذح ، وئوجٌَذذذح ، وُْحْذذذُح ،        جٛوذذٍذ

 وضشٍَوُح ..
خ،         ئ١ وُذذذذذذذذذذذذذذن ضٍُٗذذذذذذذذذذذذذذح ضلذذذذذذذذذذذذذذى جٛو٠ٜح٣ُذذذذذذذذذذذذذذس ٟذذذذذذذذذذذذذذ٢ ٓرذذذذذذذذذذذذذذٚ جٌٛذذذذذذذذذذذذذٍذ
وجْذذطػ٠حٌ ذوذذذغ جٛٔذذىي جحلح٠ٗذذذس جدل٤كٍُذذس ُُهذذذح يف يٛذذذٖ     

ٟذذذذذذذذذذ٢ نـذذذذذذذذذذس وجْذذذذذذذذذذوس ج٤ٛـذذذذذذذذذذحّ، ذوُذذذذذذذذذذىز     ج جحلذذذذذذذذذذني، ٗذذذذذذذذذذح١ ؾذذذذذذذذذذُء 
د ذ غح٧ٌذذذذذح      جدلٗت٠ذذذذذس  - ج٧ْذذذذذىجٍ، ضطؿذذذذذحوَ ضٍُٗذذذذذح ٣ِٓذذذذذهح ٛطظذذذذُذ

 ّ يب ٜٗذذذذ٦، وٟذذذذ٢ وٌجتذذذذ٦ جٛوذذذذحدل       - ٌٜٛذذذذٍخ وٜٛشذذذٍذ جٛوذذذذحدل جٛوذذذٍذ
ه٢ ضِظُٚ يٖٛ ؿىَٚ ٖ ضطٓن ٦ٛ جٍْٟٔٗ، وجحلىَع 
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٧ذذذ٥ً جدلوحجلذذذس جٖٓطظذذذحوَس وجٛوٓذذذٍَ٘س. ئهنذذذح يف جحلُٔٔذذذس   
دل حتٔذذذْ ٟٓذذذطىَحش أهٜذذذذً شلذذذح قٔٔذذذذ٦ ًري٧ذذذح، وٟوذذذذىٖش      
ج٠٤ٛذذذذذى ُُهذذذذذح ُٛٓذذذذذص أهٜذذذذذً ٟذذذذذ٢ ٟوذذذذذىٖش ج٠٤ٛذذذذذى يف ًري٧ذذذذذح،   
وٖ َُجٙ جٓطظحو٧ح ٟطهِٜح  ٗحٓطظحو ًري٧ح، وٌمبح أٗػٍ 

ؾح٣ذذذذذذذد ٟذذذذذذذح ْذذذذذذذررص   اِٜذذذذذذذح  يف ذوذذذذذذذغ جحلذذذذذذذحٖش.. ٧ذذذذذذذًج ئذل    
جٛو٠ٜح٣ُذذذس ٟذذذ٢ متُٓذذذحش ٖ ضذذذُجٙ قُذذذس ضذذذزنٍ قذذذذ  ج١ِ يف       
ؾٓذذذذذذذٞ ججملط٠ذذذذذذذن جٛطٍٗذذذذذذذٍ ذذذذذذذذني جٛٔحهذذذذذذذىز جٛشذذذذذذذورُس جٛوٍَؼذذذذذذذس     

و٠ُٓهذذذذذذذذذذذذح وذذذذذذذذذذذذني جٜٛٔذذذذذذذذذذذس جُٜٜٛٔذذذذذذذذذذذذس    ،جحلٍَظذذذذذذذذذذذس هٜذذذذذذذذذذذً ئؽلحهنذذذذذذذذذذذح   
جدلحػذذذذذذذُس يف جٛطُٜٔذذذذذذذى وجٖضرذذذذذذذحم ٌٜٛذذذذذذذٍخ ٟؼذذذذذذذكُس ذأطذذذذذذذحٛطهح       
      ٟ ح٣ذذس ْذوُح  وٌجء قىجغذس دل ض٤ِوهذح غذُثح  ذذىو١ جْطذحٛس وجْ

ٜٛؿذذذذذذذذذذذًوٌ جٛؤُىَذذذذذذذذذذذس، وجٛطحٌؼلُذذذذذذذذذذذس، وجحلؼذذذذذذذذذذذحٌَس ٧ذذذذذذذذذذذًج ٟذذذذذذذذذذذ٢     
ي: ج٣ِٖظذذذذذحٝ ذذذذذذذني ٟولذذذذذٞ جٛشذذذذذذود       ؾهذذذذذس، وٟذذذذذذ٢ ؾهذذذذذس أنذذذذذٍذ
وذذذذذذذني ُٓحوجضذذذذذذ٦ جُٛٓحْذذذذذذُس جٛذذذذذذ  ٗح٣ذذذذذذص ٟؼذذذذذذـٍز يف ًحٛذذذذذذد      
جْقُذذذذذح١ ئذل ٟظذذذذذحوٌز جحلٍَذذذذذس، و٧ذذذذذىٌ جٍٛ٘جٟذذذذذس ج٣ٔٓذذذذذح٣ُس   
يف ْذذذذذذذذذذرُٚ لذذذذذذذذذذٚ جٛشذذذذذذذذذذود هٜذذذذذذذذذذً جْنذذذذذذذذذذً ذظذذذذذذذذذذٌُس جٛو٤٠ٜذذذذذذذذذذس      

يب وو١ ؾذذذىوي.   . وٟذذذن ٟذذذح ٌجُذذذْ يٛذذذٖ ٟذذذ٢     وجٛطكذذذىَع جٌٛذذٍذ
جدلٓذذذذذذذذذحنٍ جدلؼذذذذذذذذذذك٘س جٛذذذذذذذذذذ  ٣طؿذذذذذذذذذذص هذذذذذذذذذذ٢ ذوذذذذذذذذذذغ ضـرُٔذذذذذذذذذذحش    
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 وٟح ئذل يٖٛ ٢ٟ ضـرُٔحش. ،)جٛطٌٍَد( ٗطىقُى جٌُٛ
ذوذذذذذذذذذذذذذى ٧ذذذذذذذذذذذذذًج جٛوذذذذذذذذذذذذذٍع وجٛطكُٜذذذذذذذذذذذذذٚ ٜٛو٠ٜح٣ُذذذذذذذذذذذذذس يف يجهتذذذذذذذذذذذذذح،    
وٜٛو٠ٜح٣ُذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذس يف ٟىجؾهذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذس جدلٓذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذُكُس، مث ٜٛو٠ٜح٣ُذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذس يف  
ٟىجؾهذذس جْٔذذٗٝ، ٤َطذذهٍ ذ٤ذذح جٛركذذع ئذل ٟىجؾهذذس جٛذذىهىز    

٠ٜح٣ُذذذذذذس يف ٛر٤ذذذذذذح١ يف كذذذذذذٚ جٛشذذذذذذوحٌجش جدلٍُىهذذذذذذس يف     ئذل جٛو
٧ذذذذذذذذذذذذ٥ً جَْذذذذذذذذذذذذحٝ جٛٓذذذذذذذذذذذذىوجء ٟذذذذذذذذذذذذ٢ ٓرذذذذذذذذذذذذٚ ُْحْذذذذذذذذذذذذُني، وٟذذذذذذذذذذذذػِٔني،    
وطذذكحُس هذذ٢ جخلذذريجش وجٛربٗذذحش جٛذذ  ْذذطكٚ هٜذذً ٛر٤ذذح١        

وهذذذذذذذذ٢ جٛشذذذذذذذذٍوٌ وجِٖٝ جٛذذذذذذذذ     ،قذذذذذذذذني َٔذذذذذذذذُٞ ٣لحٟذذذذذذذذح  ه٠ٜح٣ُذذذذذذذذح   
ْذذُطؿحو٧َح ذحٛو٠ٜح٣ُذذس. ئ١ جِٛ٘ذذذٍز جٛذذ  أغذذذ٣ٍح ئُٛهذذح  ٣ِذذذح       

ئ٤٣ذذذذذح ْذذذذذذ٤رًٔ يف ٟٓذذذذذذط٤ٔن  <ٜٗذذذذذذهح:  ا٠ذذذذذٚ ٧ذذذذذذ٥ً جٛشذذذذذوحٌجش  
وْذذذذذذذ٤هٍؼ ٟذذذذذذذ٢   ،جٛطهٜذذذذذذذَ ٟذذذذذذذح و٤ٟذذذذذذذح أ٤ٟذذذذذذذحء حلُحض٤ذذذذذذذح جٛى٤َُذذذذذذذس   

 َ و٣ٜكذذذذذذْ ذحٛوذذذذذذذحدل مبٔذذذذذذىجٌ ٟذذذذذذح ٣طهٜذذذذذذذً هذذذذذذ٢ ٟوذذذذذذذحدل       ،جٛطهٜذذذذذذ
 .>جٛى٢َ يف ٣لح٤ٟح وٟإْٓحض٤ح

 ذوُىج  ه٢ جدلُجَىجش، - ٤ُِٜكض، ذطؿٍو وٟىػىهُس
ٟىي ٟح يف ٥ً٧ جٛىهىز  - وزلحوٖش جٛ٘ٓد جُٛٓحٍْ

 ٟح ُُهح ٢ٟ ػٗٙ.وٟىي  ،٢ٟ قْ
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ٟذذذذذذذذ٢   –ٓرذذذذذذذذٚ ٧ذذذذذذذذ٥ً ج٤ٛٔـذذذذذذذذس ٟذذذذذذذذ٢ جٛركذذذذذذذذع     –وٛ٘ذذذذذذذذ٢ ٖذذذذذذذذذى  
جٔغذذحٌز ئذل ُ٘ذذٍز ٗح٣ذذص يف جدلحػذذٍ، وٖ ضذذُجٙ قذذ  ج١ِ   
ضٍُذذذذذذذذذذذذذن أٟذذذذذذذذذذذذذحٝ أهذذذذذذذذذذذذذني ججل٠ذذذذذذذذذذذذذح٧ري، وَٓذذذذذذذذذذذذذطهىٟهح ُْحْذذذذذذذذذذذذذُى١     
وٟػِٔى١ وٌؾحٙ أهٗٝ جلذًخ ٧ذ٥ً ججل٠ذح٧ري ضلذى طذُي      

 ،وهذذذذذ٢ ضٍجغهذذذذذح  ،يف جحلُذذذذذحز ويف جِٛ٘ذذذذذٍ ضروذذذذذى٧ح هذذذذذ٢ و٤َذذذذذهح 
 ،ى٧ح جْطذذذذذذُٜس ج٤ٛحذوذذذذذذس ٟذذذذذذ٢ ٌؤَطذذذذذذهح جحلؼذذذذذذحٌَس    وهذذذذذذ٢ ضٔحُٛذذذذذذ 

وقٓذذذذهح جْنٗٓذذذذٍ، و٧ذذذذ٥ً جِٛ٘ذذذذذٍز ٧ذذذذٍ: أ٤٣ذذذذح ْذذذذذ٤رًٔ يف      
ٟٓذذذذذذذذذذذذذذذط٤ٔن جٛطهٜذذذذذذذذذذذذذذذَ ٟذذذذذذذذذذذذذذذح و٤ٟذذذذذذذذذذذذذذذح أ٤ٟذذذذذذذذذذذذذذذحء حلُحض٤ذذذذذذذذذذذذذذذح جٛى٤َُذذذذذذذذذذذذذذذس،      

٣ٜكْ ذحٛوحدل جدلطٔىٝ ُزنوجو ٓىز و ،و٤ْهٍؼ ٢ٟ جٛطهَٜ
جء وْذذذذذذوحوز مبٔذذذذذذىجٌ ٟذذذذذذح ٣طهٜذذذذذذً هذذذذذذ٢ زلطىج٣ذذذذذذح جٛذذذذذذىَ ،    وغذذذذذٍذ

حض٤ذح ٟذ٢ ٓذُٞ، وٟذح ذٔذٍ ٤ٟذ٦       وئ١ جْٔذٗٝ وٟذح ؽلػذٚ يف قُ   
يف قُحض٤ذذذذذذذح ٟذذذذذذذ٢ ٣لذذذذذذذٞ، وٟذذذذذذذح ٣أنذذذذذذذً أ٣ِٓذذذذذذذ٤ح مب٠حٌْذذذذذذذط٦ ٟذذذذذذذ٢   

َوحض٦ يف قُحض٤ذح     ٗذٚ يٛذٖ ٟٓذإوٙ     –وطحَح جْٔذٗٝ وضشٍذ
هذذذذذذذذذذذذذ٢ ا٤ِٜذذذذذذذذذذذذذذح، وػذذذذذذذذذذذذذو٤ِح، وجضلـذذذذذذذذذذذذذذحؽ قُحض٤ذذذذذذذذذذذذذح جُٛٓحْذذذذذذذذذذذذذذُس     

ٍَس     ً  –وجٛػٔحُُذذذذذذس وجٖؾط٠حهُذذذذذذس، ذذذذذذٚذ ئ١ ٧ُجت٤٠ذذذذذذح جٛوٓذذذذذ٘ذ  وهٜذذذذذذ
وٛذذذذًٖٛ   ضوذذذذىو ئذل وػذذذذو٤ح ٧ذذذذًج،   –ٌأْذذذذهح ٧ُؽلذذذذس قَُذذذذٍج١   

٠ُذذذذذذذذح ه٤ُٜذذذذذذذذذح ئٖ أ١ طلذذذذذذذذذٍؼ ٟذذذذذذذذذ٢ هحدل٤ذذذذذذذذذح جٛػٔذذذذذذذذذحيف وجٛؤُذذذذذذذذذىٌ    



 

 نصوص في العلمانية
-------------- 

 

 174 

 وجٛطشٍَوٍ ٧ًج ٠٤ٖٛٓ ذ٤حطُس جٛطٔىٝ وجٛٔىز وج٤ٛؿحـ.
٧ذذذذًج جٛ٘ذذذذٗٝ وأٟػحٛذذذذ٦ ٗذذذذح١ َٔىٛذذذذ٦ جدلرشذذذذٍو١، وٓحٛذذذذ٦ وٖ   
َُجٙ َٔى٦ٛ جدلٓطشٍٓى١ ج٢ًَٛ َو٠ذٚ ذوؼذهٞ ٗهذربجء يف    

ووَجٌجش جدلٓذذذذذذذذذذذذذذذذذطو٠ٍجش )ْذذذذذذذذذذذذذذذذذحذٔح ( يف    ،وَجٌجش جخلحٌؾُذذذذذذذذذذذذذذذذذس
ؤَىٛذذذذذذذذذذذذذذ٦ ذحْذذذذذذذذذذذذذذط٠ٍجٌ ُْحْذذذذذذذذذذذذذذُى١ ٤٧ذذذذذذذذذذذذذذح و٤٧ذذذذذذذذذذذذذذحٕ،     ،٧ذذذذذذذذذذذذذذٞذٗو

وٟػِٔى١ وٌؾحٙ أهٗٝ، و٧ى ٗٗٝ َٔى٦ٛ ذوغ أطكحذ٦ 
٣طُؿس ٜٛؿهٚ، ؤَى٦ٛ ذوؼهٞ ذىجُن ٢ٟ ْىء ج٤ُٛس ق  

 ٖ ٣ظِهٞ ذأْىأ ٢ٟ يٖٛ.
ووؾذذذ٦ جخلـذذذأ يف ٧ذذذ٥ً جِٛ٘ذذذٍز ٧ذذذٍ أهنذذذح ض٤شذذذة هٗٓذذذس   
ذذذذذذذذذذذني جدلوطٔذذذذذذذذذذى وذذذذذذذذذذذني جٛطٔذذذذذذذذذذىٝ جدلذذذذذذذذذذحوٌ ٣ٕٛٓذذذذذذذذذذح١ وججملط٠ذذذذذذذذذذن،       

ٖ    ُطؿوذذذذذذذٚ هذذذذذذذ٢ جٛطهٜذذذذذذذَ، واوذذذذذذذٚ    جدلوطٔذذذذذذذى جٛذذذذذذذىَ  ٟٓذذذذذذذإو
ْذذذذذذذذذذذذذذذررح  ٜٛطٔذذذذذذذذذذذذذذذىٝ وجِٛذذذذذذذذذذذذذذذٗـ،    –ٟوطٔذذذذذذذذذذذذذذذىج   نذذذذذذذذذذذذذذذٍ ًذذذذذذذذذذذذذذذري وَذذذذذذذذذذذذذذذ    

وجحلُٔٔذذذذذذذذذذس أ١ جٛوٜذذذذذذذذذذٞ جٛـرُوذذذذذذذذذذٍ، وجٛطٔذذذذذذذذذذىٝ جدلذذذذذذذذذذحوٌ َط٠ذذذذذذذذذذح١     
ذطذذذذىٍُ هذذذذحٟٜني يف ج٣ٔٓذذذذح١ وججملط٠ذذذذن أَذذذذح  ٗح٣ذذذذص هُٔىضذذذذ٦،        

وقٓذذذذذ٢ جٛط٤لذذذذذُٞ ٟذذذذذ٢    ،وعلذذذذذح جٛطظذذذذذ٠ُٞ وجٌٔجوز ٟذذذذذ٢ ؾهذذذذذس   
٠ٗذذذح يف مجُذذذن    –جٛوظذذذٍ   ؾهذذذس أنذذذٍي، وٛذذذًج صلذذذى يف ٧ذذذًج    

وٌمبذذذذذح   -أ١ رلط٠وذذذذذحش ضذذذذذى٢َ ذؤحتذذذذذى ٟطِحوضذذذذذس     –جٛوظذذذذذىٌ 
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أو  ،قٔٔذذذذذذذذذص ضٔذذذذذذذذذذىٟح  ٟحوَذذذذذذذذذح  ذذذذذذذذذذح٧ٍج  وٟطٓذذذذذذذذذذحوَح     -ٟط٤حٓؼذذذذذذذذذس  
ٟطٔحٌذذذذذذذذح ، ْهنذذذذذذذح أٌجوش وطذذذذذذذ٠٠ص هٜذذذذذذذً أ١ ضظذذذذذذذ٤ن جٛطٔذذذذذذذىٝ       

 ٌ ٦ جٛط٤ل٠ُُذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذس: ُأٟريٗذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذح  و٧ُثذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذص ٛذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ٦ وْذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذحتٜ  ،جدلذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذحو
ٟذذذذذذذذذذذن ٟذذذذذذذذذذذح يف ٧ذذذذذذذذذذذذ٥ً    جٍٛأ حُٛذذذذذذذذذذذس، وٗذذذذذذذذذذذًٖٛ أوٌوذذذذذذذذذذذذح جٌٍٛذُذذذذذذذذذذذذس   

قٔٔذذذذص  -جملط٠وذذذحش ٟذذذذ٢ زلطذذذذىي ٟٓذذذذُكٍ َٔذذذذٚ أو َ٘ػذذذذٍ   ج
ٟٔحذٜذذذذذذذذذذذهح جٖحتذذذذذذذذذذذذحو  ذذذذذذذذذذذذذح٧ٍج  يف قُحهتذذذذذذذذذذذح، ويف   ضٔذذذذذذذذذذذىٟح  ٟحوَذذذذذذذذذذذح   

ُٓس   -جٛٓذذذىُُُ  جدلحٌٗٓذذٍذ ج٤ُٜٛذذُذ      ٖٛ أوٌوذذذذح جٛشذذذٍذ  - وٗذذًذ
يف ٥ً٧ ججملط٠وذحش ٣طُؿذس    سٟن ضٜٔض ٣ِىي جٍٛوـ جٛى٤َُ
قٔٔص ًٖٗٛ ضٔىٟح  ذذح٧ٍج  يف   -خلـهح جٛؤُىٌ جدلحوٌ 

و٣ذذذذذذذذذذًٍٗ جُٛحذذذذذذذذذذذح١ ٟذذذذذذذذذذن هُٔذذذذذذذذذذىهتح جٛرىيَذذذذذذذذذذس جٛذذذذذذذذذذ  دل   قُحهتذذذذذذذذذذح، 
مت٤وهذذذذذذذذذذح ٓذذذذذذذذذذؾ ٟذذذذذذذذذذ٢ أ١ حتٔذذذذذذذذذذذْ أٓظذذذذذذذذذذً ٟٓذذذذذذذذذذطىَحش جٛطٔذذذذذذذذذذذىٝ      
جدلذذذحوٌ، وةذذذس هشذذذٍجش ٟذذذ٢ جْٟػٜذذذس يف جحلؼذذذحٌز جحلىَػذذذس   

صلحَجضذذذذذذذ٦ يف ئوجحلؼذذذذذذحٌجش جٛٔىؽلذذذذذذذس. ئ١ جٛوٜذذذذذذذٞ جٛـرُوذذذذذذذٍ و  
جحلُذذذذذذذحز جدلحوَذذذذذذذس ؽل٘ذذذذذذذ٢ أ١ َطكٔٔذذذذذذذح يف أٌ رلط٠ذذذذذذذن ؽلطٜذذذذذذذٖ      

جٛط٤لذذذذذذُٞ ٟه٠ذذذذذذح ٗح٣ذذذذذذص   جٌٔجوز هٜذذذذذذً طذذذذذذ٤ن جٛطٔذذذذذذىٝ وقٓذذذذذذ٢   
هُٔىضذذذذذذذذ٦. أٟذذذذذذذذح جٛؤُذذذذذذذذىز ُذذذذذذذذٗ هٗٓذذذذذذذذس ذلذذذذذذذذح  ذذذذذذذذًج جْٟذذذذذذذذٍ ٟذذذذذذذذن      
ُٔذذذذىج١ جٌٔجوز وقٓذذذذ٢ جٛط٤لذذذذُٞ. ئ١ جٛؤُذذذذىز وٟذذذذح َطٍضذذذذد      
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هُٜهذذذذح ٟذذذذ٢ شلحٌْذذذذحش هرحوَذذذذس وًري٧ذذذذح ضظذذذذ٤ن ججلح٣ذذذذد جِنذذذٍذ   
ٟذذذذ٢ ج٣ٔٓذذذذح١.. ئهنذذذذح ضظذذذذىى ٣لٍضذذذذ٦ ئذل جحلُذذذذحز، وأنُٗٓحضذذذذ٦،      

ن ئ٣ٓذذذذذذذذح٣ُط٦  ومت٤كذذذذذذذذ٦ جٌٛذذذذذذذذو جٛرذذذذذذذذحؿ ، ذحنطظذذذذذذذذحٌ: ئهنذذذذذذذذح ضظذذذذذذذذ٤    
ج ج٤ٛكذى         ٍ ذٔىٌضذ٦ وٓىضذ٦ وغٍوضذ٦ هًٜذ ٧ًذ جٛ  او٦ٜ َطظٍذ
ٍ هٜذذذًذ ضلذذذذى ػلٔذذذْذ جٛلٜذذذٞذ وجٛوذذذذىوج١         أو يجٕ، اوٜذذذذ٦ َطظذذذٍذ

 يف وجنٚ رلط٠و٦ ويف جٛوحدل.
ويف ٧ذذذذذذذذذذذذذذًج جٛٓذذذذذذذذذذذذذذُحّ ٣وذذذذذذذذذذذذذذىو ئذل جحلذذذذذذذذذذذذذذىَع هذذذذذذذذذذذذذذ٢ ضٍُٗذذذذذذذذذذذذذذذح      

نذذذٗٙ ٟذذذح ََُذذذى    –جٛو٠ٜح٣ُذذذس ٤ٛطٓذذذحءٙ: ٟذذذحيج قٔٔذذذص ضٍُٗذذذح   
ٟذ٢ ضٔذىٝ ٟذحوٌ     –ُذس  هًٜ ٣ظَ ١ٍٓ ٟذ٢ أنذ٧ًح ذحٛو٠ٜح٣  

وه٠ٜذذذذذذذٍ ورلط٠وذذذذذذذٍ ََُذذذذذذذى هٜذذذذذذذً ٟذذذذذذذح قٔٔطذذذذذذذ٦ ْذذذذذذذحتٍ جٛذذذذذذذىوٙ        
جٛوٍذُذذذذذس وجْٔذذذذذُٟٗس جٛذذذذذذ  دل ضأنذذذذذً ذحٛو٠ٜح٣ُذذذذذذس؟ ٧ذذذذذًج ٟذذذذذذن      

خ    ّ يف ذوذذذذغ جحلذذذذحٖش   –ٗىهنذذذح جٛىٛذذذذى جدلذذذذىٛٚ ٌٜٛذذٍذ  –وٜٛشذذذٍذ
 جًٌٛ َأنً أٗرب ٓٓؾ ٢ٟ جدلوى٣حش.
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هيفففففففففففففففد موففففففففففففففففْ ًٔففففففففففففففف   ّ  فففففففففففففففف   ُ ففففففففففففففف ً    ٓ  فففففففففففففففف   ُفففففففففففففففف      
 ًعٌِفف ٓيمم  ففْ ؤوففديّ  ًفف وْ م  ٌ فف  الَ   ي  ففْ     
ؤوديٓففففٖ ُففففْ ٓ ييفففف   ٌ فففف ي   يًؤففففالَ    عٌ ٓففففٖ     فففف      

 ًٌ  ق ؟
  ب عٌففذ كًففن  ؤغٌففر ُففْ  د  فف     فف    ًعفف ٍ     إّ  لفف

ًٌِ  ً   يٗ  ُعد   صٌ   و  قضي  ُْ قضف و    ٓ  ف     
ب   فففففففففففففف  ري    ففففففففففففففالُي   ًوفففففففففففففف      ي ب ً ضفففففففففففففف و     ففففففففففففففالُي    
  صففف و     صفففٌ  بففف ً  ق   عٌفففذ صفففعي    ديٌففف    ي عٌفففذ      
صففعي   ففف ن  ًٔففال  ا  الّ    ففالٍ ودوفف  ًوففي قيِفف  ُففْ     

 هنففففف   ًغ يعففففففا م ييففففف    ًٔففففف     فففففف       قيِفففففٖ  ّ م  ففففف  ُو  
بغدو فففففف  ُٔ فففففففد    ي ُ صففففففٌ  ب  فففففففي    ففففففالُا  ً ففففففف ُي      
ب غفف   ًٔ ففد عففْ  ال     ًففيف م فف دم م كًففن  هِفف  ودوفف       
ًٌِصفف     ففالُا  ّ و فف ك يو  هفف  يو  فف   يدٕ  ً  عففي   
م صفففففففففففٔ   ً  قففففففففففف    ففففففففففف    قففففففففففف ٍ بفففففففففففٖ    فففففففففففٌِ ّ ُفففففففففففْ  فففففففففففالى       

 جال َٗ  خل ص   ي ش دهالَ بٖ غ َٗ.
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عٌٔففففف  ٓ ففففف  يا كًفففففن ُفففففْ م يفففففيَ  ًفففففٔ   ص   ٌفففففد      يً
 ً ضففف ى  ي   ًفففٖ م  م  قففف ت يُع ٗففف  ت ُففف     فففدهمم      
ُففْ قففدوم  يُففْ غ ٗففَ  ُففْ  ففالى   صففٌ      ففالُي        
عٌففذ صفففعي    ديٌفف   ًملُٔيففف    عئففف    فف ّ    ففف ً  ًي ففف      
 ص صي      ث   بي ٗا  ص صي         ً ي حيوَ 

 هي      ث   ِ ثٌ .
ض   ٗ     ف  ووف ّ  ً فدني بفمم  ًعٌِف ٓيمم      يعٌذ 

 -  ي إٓوف دَٗ إوف ٕ    ُْ ييث  ً مل ُالَ ب ً وْ ه ٌ ف    -
 ففففففففففف     م  ففففففففففففع      قفففففففففففف   ًفففففففففففيف موففففففففففففْ   ً  فففففففففففف   عٌيالفففففففففففف   ي    
ضففففففي ال   الّ  ًفففففف وْ و،ُٔفففففف ّ ب ًفففففف وْ  هفففففف ً  ُيمم  ًعففففففدب      
غفف    ٌ فف وْ  موففْ  ّ م عفف يّ ُعالففَ م بعفف     فف  ي    

الٍ م  الُفففففففففففففففففف د  ًع ي وفففففففففففففففففف   ي  ً ودوففففففففففففففففف     صففففففففففففففففففٌ  ب   فففففففففففففففففف 
ب  ضففففف    إو  الُففففف د  ً ي  فففففي   ًفففففيف مٌ  فففففا         ضففففف دو 

 يالففففف   ً ضففففف و   ًعدبيفففففف  ب ً ضففففف و     ففففففالُي   يِففففف  مٌ  ففففففا      
 يففٖ  ًصفف   ّ   ي  الُفف د    صففٌ  افف ٕ  ً ضفف و  ُففْ بعيفف    

  ي ُْ قدوب.
يًففف ًن   ٓٔففف  ٓفففدك ضفففديد   ً ففف قير م  د  ففف  عالقففف    
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 ٍ  ً  ففففففففففففدق م   ففففففففففففف ك    قفففففففففففففد   ًعديبفففففففففففف  ب   فففففففففففففالٍ  يعففففففففففففف 
 ً ففٌ  ُٔففال  عٌففذ   فف    ًٔ ففد   ً ففغ ي   ًففيف   ففملّ       
  ٓ عفففففففففففففف ى  ي  مٌ  ففففففففففففففا ب ًع ففففففففففففففي م يدهفففففففففففففف   ً وففففففففففففففد  الّ     
 ًففففف ع  قففففف    وغديالفففففف  بغدو ففففف  ُٔ  يفففففف  ً  فففففالٍ  يقفففففف       
وغديالففففففففففف   ًففففففففففف ع   ً فففففففففففد بصفففففففففففي     م  عففففففففففف  هففففففففففف     عفففففففففففْ      
  ص صفففففي مٖ  هِففففف  قففففف  تففففف  ٗٔففففف     ٗففففف   ُ غد ففففف   ُضففففف         
 ً  الٍ م ع يع ٖ  يم  ٌ   ٖ  ً ودو  ي ًعٌِي .

 
 اللقاء مع التيارات العلمانية ملصلحة اإلسالم

 
إّ ُ ففففففففففففف ً    ٓ  ففففففففففففف   قففففففففففففف  مففففففففففففف    ُ ُٔففففففففففففف   ًٌ ففففففففففففف   يففففففففففففف ى    
    جالففففففففففف   ًصفففففففففففٌ   ًٌ  ففففففففففف و ت  ً ي  فففففففففففي  ي الُٔيففففففففففف   ًفففففففففففيف    
م  جففففففففٖ  ً  قفففففففف  هٌففففففففٖ   يِفففففففف  و  ففففففففدم بففففففففٖ    فففففففف و يّ ضفففففففف      

يغ ٗففففففففففَ  هِففففففففففف  م ُ ففففففففففف ً       ضففففففففففع مم ُفففففففففففْ    فففففففففففٌِمم  
   قفففففففففففففففففد ُفففففففففففففففففْ    ففففففففففففففففف عِ د   ي  ًصفففففففففففففففففالي ٓي    ي  ً ِييففففففففففففففففففمل     
 ًعٔصففففففففففففدي   ي  ً ٌففففففففففففَ  ً ي  ففففففففففففا م  ًفففففففففففف   ي   فففففففففففف  قفففففففففففف    
  ٌد  الو و ً جي ت م م  ف ٕ  يم ُ قعفٖ ُفْ ٗف ٕ     
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 ًٔ دوففففففف   ي مٌفففففففن  يًؤفففففففال      ٌفففففففد م ع يعففففففف     قفففففففد   
  ًعٌِا ُٖٔ  يً  عٌذ صعي    ديٌ .

   فففففففوٌ   ً ٌ فففففففغئي   ً ي  فففففففي    هِفففففف  تففففففف  كًفففففففن م  
 ًيف ق  و الِال   ً ع  م ُ قعالف    قٌيِفا  ُفْ ييفث     

 ٌ فففففففغيي  يقففففففف  و الِالففففففف   ًففففففف ع    ٗفففففففا قضفففففففي   ً فففففففعب  ً 
ُففففففففْ ييففففففففث ٗففففففففا قضففففففففي   ً  ُيفففففففف   ًعدبيفففففففف    ي ُففففففففْ        ً ففففففففد

ييفففث ٗفففا قضفففي  سفففدد ُفففْ    ففف عِ د  ه وففف  ُ ففف ً  ُفففْ          
 -هِفففففففففف  ٓد ٗفففففففففف     –ُ فففففففففف  ي  ً  دوففففففففففد  يقفففففففففف  ود ٗفففففففففف   ًفففففففففف ع      

  إ ففففففففففالُي   ك ت صففففففففففٌ   دهفففففففففف    دوفففففففففف  م    فففففففففففد      قضففففففففففي 
    الٍ ي   ٌِمم.

يق  م ع    ًٔ د  م    قد ُْ إ د  يي بمم  ً وْ 
هفففف ُد ي قفففف  ُ ففففدي      -ُففففْ ٓ ييفففف     فففف      -وع د فففف ّ افففف   

 يًيففففففف     يِفففففففف   ٌوففففففففٖ ُففففففففْ  ً ففففففففدعي   ً يًيفففففففف    فففففففف   عففففففففي    
  فففف وث عفففففْ إ  ً ففففال  ُفففففْ  ً فففف ي   ً ي  فففففي   يفففف و    عفففففْ      
 ي ى ُ غدن م  ً ٌ  ي ً ع  عْ  ً  قعي   يً ًن   ّ 

 ً   صففففففففففففيي  م يفففففففففففف ي ٗ   ٗففففففففففففي ٗففففففففففففا   ً  ففففففففففففث و  ففففففففففففذ م 
ٍ  7691ٗا  غ ط ُ  ق ي يدب  ٍ غ ط  ً   يَ   
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  ٍ ُ ك ؟!
 ّ كًففففن ُففْف ٓ ييفففف     ففف       يبفففمم  ًفففف وْ   وع د ففف ّ افففف   

وعففففففي  ع د  فففففف   ب ففففففدعي   ً ٌففففففَ  ًفففففف ي    ٌففففففن  ً ففففففدعي         
 ً يًيفففففففففف   ّ  ٔ ففففففففففٖ غغفففففففففف   إٓ ففففففففففف ٓي    يِفففففففففف  م ٌففففففففففٖ  ًويففففففففففف ّ      

 شعب آ د.    د  يٌا ُْ يج   عٌذ  ٓ   
 ُ  ُ  ً   ً غدن ي ً  قعي    الا ُ ف ً    مفدم ظ   
ب  ديٌففف   ًملُٔيففف     ضفففد   بفففي ٗفففا ُدم غففف  ب   ففف   ي        
 ًفففففففف ي و  فففففففف  ً ضفففففففف و    دوفففففففف    فففففففف    م  فففففففف  ًففففففففٖ   ديٌفففففففف        
   ضففد   الّ  ًفف وْ حي صففديّ عِ يفف ت  الُفف   ًّ     

 مٌو ّ حم صدهت  عٌذ ُ   ك  ًملُْ هٌٖ.
ٓ  ففففففففففففففففففففر عٌففففففففففففففففففففذ ق فففففففففففففففففففف ى إ ففففففففففففففففففففد  يي   إّ ُففففففففففففففففففففْ   ِوففففففففففففففففففففْ  ّ  

يُ  جال فففففففففال  م ٓغففففففففف ني ج الففففففففف  ُ يففففففففف     ي  غففففففففف  ي يففففففففف         
عٌذ صعي    ديٌ   ًيف وٌ  ا عٌيال   لِي .   ّ كًن 
حي فففر ًٔففف  بعففف   خلغففف  ت      ُففف  م  ففف يي  ً  دوفففد    

 يىت ً   ٓ صي  ً ديّ عٔ  بع  كًن.
يٗوفف   تفف  م ُ فف ً   ًصففد ق ُفف     فف عِ د   ي ُففف        
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صففففففففففففد ً فففففففففففف   ُفففففففففففف   ً يفففففففففففف د ت  ً ي  ففففففففففففي    بعفففففففففففف  ُ  قعففففففففففففٖ  عٔ 
 ًعٌِ ٓيفففففففف   ًفففففففففيف قففففففففف  مصفففففففف  ُٖ م ُديٌففففففففف   ً   فففففففففر بعففففففففف     
 ًٔ فففف  ا   فففف ا    ي   فففف ب بعفففف    فففف يد   قٌيِيفففف   ي    
 ً يًيفففف    دم غففففف  ُعالففففف  بدبففففف ط سففففف ً ا   ي مٔ فففففي ا   ي   
م   غٌر   ال ٓ ع   ٗٔ   الّ ٗ ٕ  لال  غ  ي مسف   

 لالففف  م  فففدم ضففف     عٌفففذ ُ ففف  ك   ُ ففف      ي الّ مٌفففن    
جالفففف    فففف عِ دو  خل ُفففف  جالفففف    فففف عِ دو    فففففدك   ي الّ      
   ففف ً    مففف، ي إو ٓ ففف  ا ي مسففف  عٌفففذ ٗففف    ًصفففعي   ي       
ك م  الّ  ً ضفففففففي    غدييففففففف   ٗفففففففا س يفففففففر  ًٔ ي ففففففف  م   

 ي سدوفففففففن    ٗففففففف ٕ   ديٌففففففف    ي م ٗففففففف    ل ٓفففففففب  لمل فففففففا    
   فففف    ًٌ صفففف ى إو سضفففف   ً  قفففف  ًٔ ٌفففف  ٓ عيفففف    ففففدك     

ْ  فففالى جالففف ٓ  يجالففف   ً فففدوْ   ففف  الَ ٗفففَ  ّ م  ففف ٍ      ُففف
 غفففف    م    ففففف ٕ  ً فففففٌيَ إو  الُفففف ٍ ب غففففف   ًٔ فففففد عفففففْ    

  لال   ًيف م ع يّ ُعال  م  ً ص ى إو  ف ن.
يًي      وٌ  م ٓ عيف  ٗف ٕ  ًعالقف    ي م شفوي     
ٗففففف ٕ  ًصفففففٌ     ففففف  موففففف ّ ٓ عففففف   ُفففففْ  ً عففففف يّ  يقففففف  موففففف ّ         

   ِ  فففففففي م ج الففففففف    البففففففف  ُفففففففْ    ي ًففففففف  ُفففففففْ  ً  ففففففف ًد  يقففففففف  م 
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 د    ي ج   ً ضي  إو ٗف ٕ  ًصفي    ي مٌفن م ٓ ف ط     
  ديٌففففففففففف    ي عٌفففففففففففذ صفففففففففففعي    ُ ففففففففففف    م  فففففففففففف ن. يًوففففففففففففْ      
ٗٔففف م شفففدع   ي يففف    حيوففففَ  ًصفففيك هٌفففال   يحي ففف ي يدهفففف        

م  –هِ ففففففٌِمم  – ً  قفففففف   يٗفففففف   ًفففففف عا  ًو ُففففففي  فففففف  ٓدوفففففف    
ديّ  ٓغففففف ني   صفففففٌ      فففففالُي   ًعٌيففففف   ي ففففف  ودوففففف ٕ  ً فففففف      

ي د  فففففف   ً فففففف ي   ًففففففيف ٌٓ  فففففففا  يالفففففف  اففففففَ  ي ًففففففيف   ٌفففففففد       
 يالف  عٔفالَ  ًٔ ف   ُ  قفف   ًٌ ف   يُ  قف   ً فد ني بغدو فف        

 ففففففال    قي فففففف  ًٔ ِففففففا  ٗفففففف   ٔ  ي غ  مٔفففففف  ُففففففْ    فففففف  الى   
ٓ فففا  ُفففْ ييفففث ٓدوففف   ّ   فففْ  ي  ٓٔ فففدن ُفففْ ييفففث     
ٓدوففففف   ّ ٓ ففففف  يَ  بفففففي و  فففففذ  فففففف ن  ًوففففف    ُففففف ٍ  عئٔففففف     

يهيففففففففد   يُفففففففف    ٓدوفففففففف    ُفففففففف  ٓدوفففففففف   –ًففففففففٖ ُففففففففْ  ال –ًٔ فففففففف   
 ٓ  خ ٍ ي   ٌٔ   ًعٌِي  بغدو    ٌِي .
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 13 - 11     تقدين 

 22 - 14   توهيد: حىل العلوانية

 22  احلضاسج احلذيثح وإوتاج األفكاس
 25   األفكاس وحضاسج اإلعالن

 27    شعاس انعهماويح
 29    ما انعهماويح؟

 33 ما معىن إقامح انذونح عهى أساس عهماين؟
 39    طثيعح املسأنح

 44   مىت تذأخ املشكهح؟
 54  ح يف مىاجهح املسيحيحانعهماوي

 64  املهحذج –انعهماويح املتطشفح 
 67   املزهة اإلوساين اإلحلادي
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 104 - 23  الغرب العلواني: الفصل األول

 77   أواًل: أصمح انذيه يف انغشب
 84   ثاويًا: فهسفح انغشب
 99   ثانثًا: اوذحاس انغشب

 131 - 111  ة واإلسالمالعلوانيثاني: الفصل ال

 جة االختاللىيقح انعهماويح تطش
 443 يف شخصيح اإلوسان يف إداسج وجىده

 :انشخصيح اإلوساويح يف إداسج انثعذ األول
 444    )احلياج احليىاويح(

 :انشخصيح انثاويح يف انثعذ انثاين
 445 )احلياج تاألصىل وانقىاوني املىضىعيح(

 446 :انشخصيح اإلوساويح يف انثعذ انثانث
 خصيح اإلوساويح يف انثعذ انشاتع:انش

 426    )احلياج املعقىنح(
 429  منىرج مه آثاس وأضشاس انعهماويح
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 121 - 132 ة يف هىاجهة اإلسالمالعلوانيالفصل الثالث: 

 444    حم املشكهح؟
النفتاح على العلوانيني تحدده املصلحة ارابع: الفصل ال

 131 - 122    اإلسالهية

 484 خ انعهماويح ملصهحح اإلسالوانهقاء مع انتياسا
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