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صطٛزس ثٌؼٍَٛ ثٌذؽس٠ز ِٕر ددث٠ةز ثٌضةجز٠ا ثٌّىضةٛح ػةٓ نس٠ةك ثٌضةسثوُ ثٌّؼسخةٟ ٚثٌلذسثصةٟ ٌٍذؽةس  ف١ةظ 

ٍُ خٟ وً ػفس ِج ثٌؼٍّةجء ثٌةر٠ٓ ظةذمٖٛ   ٌد٠ٗ ِٓ ثخضسثػجس ٚثوضؽجخجس ٚخذسثس ٚآزثء إٌٝ ٔضجػ ألجف وً ػجٌِ

ًٜ لد صىْٛ ِّجعٍز ٌسؤثُ٘ أٚ ؽد٠در صمٍخ ثٌفُٙ ثٌذؽسٞ زأظجً ػٍٝ ػمخ ٚصفضـ ٌةٗ آخجلةجً  ِٓ أؽً ثٌٛـٛي إٌٝ زؤ

ؽد٠در. ٘رث ثٌضسثوُ ثٌّؼسخٟ ٌُ ٠مضفس ػٍٝ ث٢زثء ٚثٌٕضجةؼ ٚثالوضؽةجخجس ثٌؼ١ٍّةز ٚثسٔعةج١ٔز  ٌٚىٕةٗ ؼةًّ أ٠مةجً 

ي وذ١ةس ِٕٙؾ١جس ثٌضؼٍُّ ٚثٌذقظ ٚأظط  ّٛ ثالظضٕضجػ ٚثالظضمسثء ٚنسق صد٠ٚٓ ثٌؼٍةَٛ ٚخٍعةفضٙج. ِّةج أّ ٜ إٌةٝ صقة

( ٚإٌٝ صغ١١س ٔظسر ثٌذؽس ذثصُٙ ٌٍؼٍَٛ ٚثش ٠ج  عمضُٙ Paradigm Shiftsخٟ أظج١ٌخ ِٕٚٙؾ١جس ثٌذقظ ثٌؼٍّٟ )

دٙج ٚدٕضجةؾٙج  خفٛـجً خةٟ ثٌؼفةٛز ثٌضةٟ صٍةش ػفةس ثٌٕٙمةز ثةٚزٚد١ةز.
(1)
ي ثٌّٕٙؾة  ّٛ ٟ ٚثٌفٍعةفٟ ٘ةرث ثٌضقة

زٞ ِمةةدثزثً أوذةةس ِةةٓ ثٌضةةلع١س ِةةٓ ثٌضةةسثوُ ثٌّؼضةةج  ٌٍٕضةةجةؼ  ّٛ ثةخ١ةةس خ١ّةةج ٠ضؼٍّةةك دةةجٌؼٍَٛ ثٌذؽةةس٠ّز فّةةً خةةٟ صفةة

ٚثالوضؽجخجس  ةّٔةٗ خةضـ ثٌّؾةجي ٚثظةؼجً سػةج ر ثٌٕظةس خةٟ وجخّةز ثٌّؼةجزف ٚثٌّؼضمةدثس ثٌعةجدمز دغةّك ثٌٕظةس ػةٓ 

ةةٍش ٌةةٗ ثٌذؽةةس٠ز ِةةٓ ِٕٙؾ١ةةجس ػ١ٍّةةز ٚأظةةط دقغ١ةةز   زؽةةز عذٛصٙةةج ٚثٌضةة١مّٓ ِٕٙةةج  دّةةج ٠ضٕجظةةخ ِةةغ آخةةس ـّ ِةةج صٛ

(Methodologies.أؽً إػج ر ثٌضقمّك ِٓ ِؾًّ ِٕظِٛضٕج ثٌّؼسخ١ز ِٓ ) 

( أفةةد أوذةةس ثٌمفةةصثس ثٌذؽةةس٠ز ػٍةةٝ Scientific Methodلةةد ٠ىةةْٛ ثٌّةةٕٙؼ ثٌؼٍّةةٟ أٚ ثٌطس٠مةةز ثٌؼ١ٍّةةز )

٠ز آخجلجً ٚثظؼز ٌُ صىةٓ ٌةضقٍُ دٙةج أدةدثً. خمةد ثظةضقدعش ػٍةٝ ِةّس ثٌةصِٓ ِعضٜٛ ثٌذقظ ٚثٌضؼٍُ  ٚثٌضٟ خضقش ٌٍذؽس

ِؾّٛػةةز ِةةٓ ثٌٛظةةجةً ثٌضةةٟ ٠ّىةةٓ ػةةٓ نس٠مٙةةج ثظضىؽةةجف ثٌظةةٛث٘س ٚثوضعةةجح ثٌّص٠ةةد ِةةٓ ثٌّؼةةجزف ٚصفةةق١ـ 

ثٌّؼجزف ثٌعجدمز.
(2)

ًٍ م١ةس ِعةذٛق   ٚٔضؼ ػٓ ذٌه صعجزع ز١٘خ ٌالوضؽجخجس ثٌؼ١ٍّةز ٚثالخضسثػةجس ثٌضم١ٕةز دؽةى

ي ِسر خٟ ثٌضجز٠ا ٌفه ثالزصذجن د١ٓ ثٌةسأٞ ثٌؼٍّةٟ  ٚـةجفذٗ   أددثً  ّٚ خٟ ثٌضجز٠ا ثٌذؽسٞ  ٚثٌضٟ خضقش ثٌّؾجي ة

ٚظمطش دجٌضجٌٟ ٘جٌز ثٌمدثظةز ثٌؽلفة١ز ثٌّق١طةز دة زثء ثٌؼٍّةجء  ٚثٌضةٟ وجٔةش ٌةس ؿ ن٠ٛةً ِةٓ ثٌةصِٓ ثٌّؼ١ةجز 

ؾغّةز زأٞ ؽةج١ٌٕٛض  خمةد ـةدق ؽةج١ٌٕٛض ثٌٛف١د ٌمذٛي ثٌسأٞ أٚ زخمٗ  ٌدزؽةز أْ ٠مةٛي ثٌٕةجض: )إذث خجٌفةش ثٌ

ٚوردش ثٌؾغّز(  دً ٚلجي دؼك ثةنذّجء: )ةْ ٔىْٛ ػٍةٝ خطةل ِةغ ؽةج١ٌٕٛض  خ١ةس ِةٓ أْ ٔىةْٛ ػٍةٝ فةّك ِةغ 

٘ةةجز(ٟ(
(3)
إذ وةةجْ ثٌضقمةةك ثٌؼٍّةةٟ ٚلضٙةةج ِٕٛنةةجً دةةروجء ٚخسثظةةز ٚٔذج٘ةةز ثٌؼةةجٌُِ ٚمةةصثزر إٔضجؽةةٗ ٚصمةةد٠س ثٌّؾضّةةغ  

ٗ ٚدالمز ٌعجٔٗ  ف١ظ ال ٠ؾسؤ أفٌد دؼدٖ ػٍٝ ِلجٌفز آزثةٗ ٚٔظس٠جصٗ ٚثٌضقمك ِةٓ ثٌؼٍّٟ ٌٗ  ٚزدّج أ٠مجً ؼؼذ١ض

ـقضٙج  إالّ إذث ثظضطجع أْ ٠فٕغ ٌٗ لذٛالً ثؽضّجػ١جً ٚؼلفة١جً ٚ٘جٌةز أخةسٜ ِةٓ ثٌمدثظةز ثٌؼ١ٍّةز صةٛثشٞ لدثظةز 

ج صعذّخ خ1300ذٌه ثٌؼجٌُِ  ٚ٘رث ِج ثظضّس نٛثي  ّّ ٟ إػجلز صمةّدَ ثٌؼٍةُ ٌمةسْٚ ظٕز دجٌٕعذز ٌؾج١ٌٕٛض دؼد ٚخجصٗ. ِ

ن٠ٍٛز  عُ أصٝ لذٛي ثٌٕجض  صدز٠ؾ١جً ٚدؼد ـسثع ؼد٠د ِةغ ثٌى١ٕعةز  ٌٍّةٕٙؼ ثٌؼٍّةٟ وٛظة١ٍز ٠ّىةٓ ػةٓ نس٠مٙةج 

ّٞ ؼةةلؿ  ٚإْ وةةجْ دجفغةةجً ِغّةةٛزثً ثٌضقمّةةك ِةةٓ ـةةقز ث ػةةجءثس وذةةجز أظةةجن١ٓ ثٌؼٍةةُ ٚثٌّؼسخةةز ِٚةةٓ ـةةدق  ة

ثٌٕضةةجةؼ ٚث٢زثء ثٌؼ١ٍّةةز دّٕٙؾ١ةةز ثٌقفةةٛي ػ١ٍٙةةج  ٌٚةة١ط دمدثظةةز ٔضةةجةؾُٙ ٚظةةالِز ثظةةضٕضجؽجصُٙ  ٚدجٌضةةجٌٟ زدةةه 



 

  

  

ـجفذٙج أٚ ثٌمجةً دٙج ِٚىجٔضٗ ثٌؼ١ٍّز؛ خ زثء ثٌؼٍّجء ٚخسلة١جصُٙ ٚثظةضٕضجؽجصُٙ ثٌؽلفة١ز صؼضذةس فؾؾةجً لةؼ١فز 

خٟ ِمجدً ِج ٠ّىُٕٙ إعذجصٗ دجٌضؾسدز.
(4)

 

ي ثٌّٕٙؾٟ ثٌىذ١س خٟ  ّٛ ٚظجةً ثٌقفٛي ػٍٝ ثٌّؼٍِٛز ٚثٌضقمك ِٕٙج  صطٛز ثٌىغ١س ِٓ وجٔش ٔض١ؾز ذٌه ثٌضق

ثٌؼٍَٛ وجٌطخ ٚثٌٕٙدظز ٚثٌى١ّ١جء ٚثٌف١ص٠جء  ٚثٌضٟ ثفضجؽش دؼد صطذ١ك ثٌّٕٙؾ١ز ثٌؼ١ٍّز ػ١ٍٙج ٌٍضقمةك ِةٓ وغ١ةس 

ثٌةر٠ٓ  ِٓ ث ػجءثصٙج ٚإػج ر دٕجء ثٌىغ١س ِٓ ٔظس٠جصٙج ِٚسثؽؼز فمجةمٙج ِٚعٍّّجصٙج دغك ثٌٕظس ػٓ ِىجٔز ثٌؼٍّجء

إِٓٛث دٙج ٚلدظ١ضُٙ  وٟ صٛثوخ ٘رٖ ثٌؼٍَٛ ثٌّضطٍذجس ثٌّضصث٠در ِٓ ثٌدلز ٚثسعذجس ثٌضٟ ٠فسلةٙج ثٌّةٕٙؼ ثٌؼٍّةٟ. 

خٟ ثٌّمجدً  خمد ثٔدعسس ثٌىغ١س ِٓ ثٌؼٍَٛ أٚ ػؾصس ٔظس٠جصٙج ٚأظعٙج ػٓ ثٌفّٛ  أِةجَ ثٌّةٕٙؼ ثٌؼٍّةٟ  ِٕٚٙةج 

ؽٛ  ػاللز د١ٓ فسوجس ثٌٕؾَٛ ٚد١ٓ نذجةغ ٚأِصؽز ثٌذؽةس  ( ثٌرٞ لجَ ػٍٝ ٔظس٠ز Astrologyٚػٍُ ثةدسثػ )

ٚ٘ٛ ِج ػؾص ِّدػٖٛ ػٓ إعذجصٗ دجٌّٕٙؼ ثٌؼٍّٟ
(5)

(  ٚثٌرٞ لجَ ػٍٝ ث ػجء Phrenology. ٚورٌه ػٍُ ثٌؾّجؽُ )

أْ ؼىً ؽّؾّز ثسٔعجْ ٠قّد  ؼىً ثٌدِجؽ ثٌرٞ ددثخٍٙج  ٚدجٌضجٌٟ ٠ؼىط ؼلف١ز ـجفذٙج ١ٌِٚٛٗ ِٚعضمذٍٗ
(6)

؛ 

( ٚثٌذسِؾةز Graphology( ٚػٍةُ لةسثءر ثٌلةه )Dream Interpretationأ٠مجً  ػٍُ صفع١س ثةفةالَ )ِٕٚٙج 

ّّٝ خٟ ِؾٍّٙج دلؼذجٖ Psychoanalysis( ٚػٍُ ثٌضق١ًٍ ثٌٕفعٟ )NLPثٌٍغ٠ٛز ثٌؼفذ١ز ) (  ٚم١س٘ج  ٚثٌضٟ صع

ّٞ Pseudo-Sciencesثٌؼٍَٛ ) ِؾّٛػةز ِةٓ ثٌّؼةجزف ٚثٌّٕةج٘ؼ (. ٚ٘رٖ صِؼّسف وّج خٟ ٠ٚى١ذ١د٠ج: دلٔٙةج ٘ةٟ أ

ٚثٌّؼضمدثس أٚ ثٌّّجزظجس ثٌضٟ صدػٟ أٔٙج ػ١ٍّةز خةٟ فة١ٓ أٔٙةج ال صضذةغ نسثةةك ثٌّةٕٙؼ ثٌؼٍّةٟ؛ خةجٌؼٍَٛ ثٌصثةفةز 

( ٠Testabilityّىةةٓ أْ صذةةدٚ ػ١ٍّةةز  ٌىٕٙةةج خةةٟ ثٌٛثلةةغ ال صلمةةغ ٌمٛثػةةد لجد١ٍةةز ثٌفقةةؿ "إِىج١ٔةةز ثٌضقمةةك" )

ثٌّؽسٚنز خٟ ثٌّٕٙؼ ثٌؼٍّٟ.
(7)

 

صىّةٓ أفةةد أظجظةة١جس ثٌّةٕٙؼ ثٌؼٍّةةٟ خةةٟ إِىج١ٔةةز ثٌضقمةك ِةةٓ ث ػةةجءثس ثٌؼٍّةجء؛ خجظةةضٕضجؽجس ػةةجٌُ ِؼةة١ّٓ أٚ 

ٔضجةؾٗ أٚ آزثؤٖ أٚ ٔظس٠جصٗ صقفً ػٍٝ ِىجٔضٙج ثٌؼ١ٍّز دّمدثز ِج ٠ّىٓ ٌذةجلٟ ثٌؼٍّةجء ثٌضقمةك ِةٓ ـةقضٙج دٕةجًء 

ٙج ػٍٝ أزق ثٌٛثلغ أٚ إػج ر ثٌضؾسدز أٚ ِسثؽؼز ثٌٕضجةؼ خٟ ِقجٌٚز الوضؽجف ػٍٝ ثٌّٕٙؼ ثٌؼٍّٟ  ٚذٌه دضؾسدض

أٞ خًٍ أٚ خطل خ١ٙج
(8)

ّْ ثٌّةٕٙؼ ثٌؼٍّةٟ ٠ٙةدف دجٌدزؽةز  ةج ة ّّ . ٚذٌه ١ٌط صؽى١ىجً خٟ ٔصث٘ز ثٌؼةجٌُ أٚ ػٍّةٗ  ٚإٔ

ثةؼةلجؾ  ْٚ (  ٚ٘ٛ ثةِةس ثٌةرٞ ٠فةؼخ أٚ زدّّةج ٠عةضق١ً خفةٍٗ ػةٓ Biasثةٌٚٝ ٌّىجخقز ثٌضق١ص ثٌؼٍّٟ )

ٚؽٛ  ِٕٙؼ ٚثلـ ٠ض١ـ ذٌه
(9)

. ِٓ زفُ ذٌه ٔؽلس ثٌدٚز٠جس ثٌؼ١ٍّز ثٌضٟ صسثؽغ ِؾجٌعٙج ثٌذقغ١ز وً ثةدقجط 

(  Blind Experimentsلذً ٔؽس٘ج ٌضضلود ِٓ ِٛثخمضٙج ٌّٕٙؾ١ز ثٌٕؽس ثٌؼٍّٟ. أ٠مجً ٔؽلس ثٌضؾجزح ثٌؼ١ّةجء )

ٕضةجةؼ؛ أٞ ؼةٟء ػةٓ أخةسث  ثٌؼ١ٕةجس ثٌضؾس٠ذ١ةز  ٚذٌةه ٌمةّجْ ٚثٌضٟ ال ٠ؼسف ثٌذجفغ١ٓ  ثٌّؽجزو١ٓ خ١ٙج ٌؾّغ ثٌ

ف١ةةج ٠ضُٙ خةةٟ صعةةؾ١ً ثٌٕضةةجةؼ ٚإشثٌةةز ؽ١ّةةغ ثٌٕصػةةجس ثٌّٕقةةجشر ٌٕض١ؾةةز  ْٚ أخةةسٜ. ٚأ٠مةةجً ٔؽةةل إلةةسثز صؼةةجزق 



 

  

  

(  ٚثٌرٞ ٠فسق ػٍٝ ثٌؼٍّجء د١جْ ِفج ز ص٠ًّٛ أدقةجعُٙ Conflict of Interests Declarationثٌّفجٌـ )

جس  ٚذٌه ٌّؼسخز أٞ صلع١س لد ٠ىْٛ ٌرٌه ثٌض٠ّٛةً ػٍةٝ ف١ج ٠ةز ثٌذقةظ ٚٔضجةؾةٗ. ٌٚةُ ٠مضفةس ِٓ ؼسوجس أٚ ١٘ت

ذٌةةه ػٍةةٝ ِٕٙؾ١ةةجس ثٌذقةةظ ثٌؼٍّةةٟ  دةةً صؼةةدثٖ ١ٌفةةذـ خةةٟ ـةة١ُّ ثٌؼٍةةَٛ ثٌع١جظةة١ز ٚثس ثز٠ةةز  ٚأـةةذـ أفةةد 

ِٛظف١ٙج دمةدز ِةج ثٌّّجزظجس ثٌسٚص١ٕ١ز ٌٍىغ١س ِٓ ثٌؽسوجس ٚثٌقىِٛجس ثٌد٠ّمسثن١ز  ٚثٌضٟ ال صؽىه خٟ ٔصث٘ز 

أٔٙج صٙضُ دقّج٠ضُٙ ِٓ وً ِج لد ٠ؤعس خٟ ف١ج ٠ز لسثزثصُٙ. خّٕغ ثٌضق١ّص ٘ٛ ِذدأ ػٍّٟ أـ١ً  ال ٠ٙدف ٌٍضؽةى١ه 

خةٟ ٔصث٘ةةز ثٌؼٍّةةجء ٚال ثصٙةجُِٙ دةةجٌٜٙٛ ٚال ثٌطؼةةٓ خةٟ ٚعةةجلضُٙ  دةةً ٠ٙةدف ٌقّج٠ةةز ٔضةةجةؾُٙ ثٌؼ١ٍّةز ِةةٓ ثٌةةٕمؿ 

ِٓ ثة٘ٛثء ٚثةخطجء.ٚثٌمؼف ثٌذؽس١٠ٓ ٚدجٌضجٌٟ فّج٠ز ثٌؼٍَٛ 
(10)

 

ز  ّٛ ٌألظف ثٌؽةد٠د  دم١ةش ثٌؼٍةَٛ ثٌؽةسػ١ز )ػٍةَٛ ثٌقةد٠ظ ٚثٌسؽةجي ٚثٌفمةٗ ٚم١س٘ةج(  ١ِٕؼةز أِةجَ ٘ةرث ثٌضطة

ث ٘ةةج صذّٕةةٟ ثٌّةةٕٙؼ ثٌؼٍّةةٟ )ثٌطس٠مةةز ثٌؼ١ٍّّةةز( ٚصطذ١مةةٗ ػٍةةٝ  ّٚ ًٍ وذ١ةةس  ف١ةةظ ٌةةُ ٠عةةضطغ ز ثٌّٕٙؾةةٟ ثٌؼٍّةةٟ دؽةةى

ِٓ ظالِضٙج ٚـّقز ِذج١ٔٙج ٌرٌه دم١ش صٍه ثٌؼٍَٛ ز١ٕ٘ةز آزثء ثٌسؽةجي ٚفذ١عةز ِىةجٔضُٙ  ٔظس٠جصٙج  ةؽً ثٌضقمّك

ّْ ثٌىغ١ةةس ِةةٓ ٔظس٠ةةجس ثٌؼٍةةَٛ ثٌؽةةسػ١ز ال صعةةضط١غ  ثٌؼ١ٍّةةز. ٠ٚؼةةٛ  ثٌعةةذخ خةةٟ ذٌةةه  ِةةٓ ٚؽٙةةز ٔظةةسٞ  إٌةةٝ أ

دٕجء ؽصء وذ١ةس ثٌفّٛ  أِجَ ِضطٍذجس ثٌّٕٙؼ ثٌؼٍّٟ  ٚلد ال ٠ّىٓ ثٌضقمّك ِٓ ـقضٙج ػٓ نس٠مٗ خفٛـجً ِغ 

ِٕٙج ػٍٝ ثس٠ّجْ ثٌّعذك دمدثظز دؼك ثٌؽلف١ّجس ثٌد١ٕ٠ز وجةٔذ١جء ٚث٢ةّز. ٌرٌه  وجْ صؾّٕخ ثٌضفج َ ِغ ثٌؼٍُ 

ثٌّٕٙؾٟ أ ػٝ  خىجْ ثٌذد٠ً ٘ٛ ثّ ػجء ثخضفجـٙج دجٌؼٍَٛ "ثس١ٌٙز" خٟ ِمجدً ثخضفجؾ ثٌّٕٙؼ ثٌؼٍّٟ دجٌؼٍَٛ 

ُّ ظقخ لدثظز "ثٌذؽس٠ز"  ٚدرٌه صضّّىٓ ثٌؼٍَٛ ثٌؽسػ ١ز ِٓ ثٌع١س دجٌضٛثشٞ ِغ ثٌّٕٙؼ ثٌؼٍّٟ  ْٚ صذ١ّٕٗ. درٌه ص

ثٌد٠ٓ ِٚفج١ّ٘ٗ ثس٠ّج١ٔز ٚٔفٛـٗ ٚإ٠ّجْ أصذجػٗ دئ١ٌٙضٗ ٚػفةّز ؼلفة١جصٗ  ػٍةٝ ثٌؼٍةَٛ ثٌؽةسػ١ز  ٚثػضذةجز 

ٔضجةؼ ٘رٖ ثٌؼٍَٛ  ثٌز دجٌمسٚزر ػٍٝ ِج ٠ؾخ ثس٠ّجْ دٗ ٚثٌؼًّ دٗ ِٓ ثٌضىج١ٌف ثٌد١ٕ٠ز
(11)

ٚشث  ػٍةٝ ذٌةه    دةً

ثػضذجز ثالظضدالي"ػٓ نس٠ك ٘رٖ ثٌؼٍَٛ" لطؼ١جً أٚ ظ١ٕجً  ِٕؾصثً ٚٚثؽخ ثالصذجع وّةج أٔةٗ ِؼةرز ِٚمذةٛي ِٚذةّسز 

ز دغّك ثٌٕظس ػٓ ِطجدمضٗ أٚ ِلجٌفضٗ ٌٍٛثلغ ثٌّؾٙٛي ٚددْٚ ثٌٕظس ٌٕضجةؾٗ ٚآعةجزٖ ػٍةٝ ف١ةجر  ِّ  ١ٕ٠جً ِٚذسا ٌٍر

ثٌٕجض.
(12)

ثٌمدز ثٌىذ١س ِٓ ثٌضلع١س ثٌرٞ لد صضسوٗ ٔضجةؼ ثؽضٙج ثس "ػٍّجء" ثٌد٠ٓ ظٍذجً  خىجٔش ثٌٕض١ؾز  ثٌضغجخً ػٓ 

أٚ إ٠ؾجدجً ػٍٝ ف١جر ثٌّضد١ّٕ٠ٓ ِٓ أصذجػُٙ ثٌضصثِجً ُِٕٙ دّج ٠ؼضمدْٚ أٔٗ ٠سلةٟ   ظةذقجٔٗ ٚصؼةجٌٝ. ٚخةٟ ٘ةرث ِةج 

ث ثٌٕةٛع ِةٓ ثالؽضٙةج  ثٌٕظةسٞ خ١ٗ ِٓ صٛل١س ٌالظضٕذجنجس ثٌٕظس٠ز ٚإّ٘جي ٌٍٕضةجةؼ ثٌؼ١ٍّةز. ٚلةد ٠ىةْٛ صذس٠ةس ٘ةر

ِمذٛالً "ٔعذ١جً" ٌٛ ثػضّد ثٌّؾضٙد ػٍٝ أفدط ِج صٛـٍش ٌٗ ثٌذؽةس٠ز ِةٓ ػٍةَٛ ِٕٚةج٘ؼ خةٟ ثؽضٙةج ٖ  ٌٚةٛ أِىةٓ 

ل١جض خجةدر والً ِٓ ٘رٖ ثالؽضٙج ثس ػٍٝ ِضذؼ١ٙج دؽىً ِذجؼس  وّج ٠مجض أعس ثٌدٚثء ػٍةٝ ثٌّةس٠ك. أِةج إذث وةجْ 

ذجٖ ػٍَٛ أٚ ٔظس٠جس ٌُ ٠ضُ ثٌضقمك ِٕٙج أٚ أ ٌز ظ١ٕزثؽضٙج  ثٌّؾضٙد ِذ١ٕجً ػٍٝ أؼ
(13)

   ْٚ ثٌضفجس ٌّج صٛـً ٌةٗ 

دجلٟ ثٌذؽس خٟ ٘رث ثٌؼفس ِةٓ ػٍةَٛ  خى١ةف ٠ىةْٛ ِؼةرٚزثً خةٟ ذٌةه  أ٠مةجً و١ةف ٠ّىةٓ ثٌضؼذةد  ٚدجٌضةجٌٟ ثٌضم١ةد 

دةً ٕٚ٘ةجن ػٛثلةخ  ٠ٛ١ٔةز  دّلسؽجس ثٌؼٍَٛ ثٌؽسػ١ز دؽىً إٌصثِٟ ؼسػٟ ال صذسأ ثٌرِز أِجَ   إال دجٌضم١ةد دةٗ 



 

  

  

ًٍ ثخض١جزٞ ػمالةٟ  وٍؾٛء ثٌّس٠ك ٌٍدٚثء  إذث ٌُ صىٓ ٔضجةؾٙج ِذ١ٕز ػٍةٝ ِةٍٕٙؼ ظة١ٍُ  ػٍٝ ِلجٌفضٗ  ١ٌٚط دؽى

أٚ ػٍٝ ثةلً ِذ١ٕز ػٍٝ أخمً ثٌّٕٙؾ١ةجس ثٌؼ١ٍّةز ثٌّٛؽةٛ ر  خجٌؽةىً ثسٌصثِةٟ ٌٍضؼذةد ٠ضطٍةخ ثٌٛـةٛي ٌٍمطةغ 

ظجظٗ خفٛـجً خٟ ظً ثٌؾًٙ دجٌّفٍقز أٚ ثٌفجةةدر ثٌّضسصذةز ػٍةٝ ٘ةرث ثٌضؼذةد  دٕضجةؼ ثٌؼٍُ ثٌرٞ ٠ضُ ثٌضؼذد ػٍٝ أ

د١ّٕج ثٌؽىً ثٌؼمالةةٟ ٌٍضؼذةد ٠ؼٕةٟ ثالػضةسثف دئِىج١ٔةز ثٌلطةل خةٟ ثالظةضٕضجػ  ٚدجٌضةجٌٟ ٠ضقّةً ثٌّىٍةف ِعةؤ١ٌٚز 

جح  ف١ةةظ صىةةْٛ ثخض١ةةجز ثٌم١ةةجَ دجٌؼّةةً ِةةٓ ػدِةةٗ دٕةةجء ػٍةةٝ ثٌةةدثخغ ثٌؼمالةةةٟ دجصذةةجع ِةةج ٠مةةَٛ ػ١ٍةةٗ ثٌةةد١ًٌ ٚثٌةةر٘

ثٌّفٍقز. ٚلد وجْ ٔؽٛء ِفطٍـ "ثٌّؼٍَٛ ِٓ ثٌد٠ٓ دجٌمسٚزر"  ِٓ ٚؽٙز ٔظسٞ  نجِز وذةسٜ ػٍةٝ ثٌؼٍةَٛ 

ثٌؽسػ١ز؛ خٙٛ ٠ّٕغ ثٌٕجض ِٓ ثٌضؽى١ه خٟ ٔظس٠جس ثٌؼٍَٛ ثٌؽسػ١ز ثٌقج١ٌز  ٚدرٌه ٠ّٕغ إخمجػٙج ٌٍضقمك صقش 

َٛ دجٌمسٚزر ٠ؼّسف دلٔٗ ِج ال ٠عغ ثٌّعةٍُ أْ ٠ؾٍٙةٗ  ٚلةجي نجةٍز ثٌضٙد٠د دقىُ ثٌس ر ٚثالظضضجدز أٚ ثٌمضً. خجٌّؼٍ

ثٌفجلً ثٌّمدث : "ثٌىفس ثـطالفج ٘ٛ إٔىجز ِج ػٍُ لسٚزر ِؾٟء ثٌسظٛي دٗ "
(14)

. ٚدرٌه ٠ُٕفٝ ثسظالَ صٍمجة١جً 

ز ػٓ ِٓ ٠ضؾسأ ػٍٝ ِسثؽؼز أ ٌز ذٌه "ثٌّؼٍَٛ دجٌمسٚزر" أٚ ِذج١ٔٗ أٚ ٠فً ٌٕضجةؼ صلجٌفةٗ ٚصُمةفٝ دةرٌه ٘جٌة

ِٓ ثٌمدظ١ز ػٍٝ ِج صؼجزف ػ١ٍٗ ػجِةز ثٌّعة١ٍّٓ دةدْٚ ثٌعةّجؿ دجٌضةدل١ك خةٟ ِٕٙؾ١ةجس ثٌؼٍةَٛ ثٌضةٟ أٔضؾةش صٍةه 

ثٌّؼجزف. ٚ٘رث "ثٌّؼٍَٛ دجٌمسٚزر" أٚ ِج ال ٠عغ ثٌٕةجض أْ ٠ؾٍٙةٖٛ ِةٓ أِةٛز ثٌةد٠ٓ فج١ٌةجً ٠ةروسٔج دّةج ٌةُ ٠ىةٓ 

خ ٘ةٛ ِقةً ثٌفىةس  دٕةجء ػٍةٝ ػٍةُِٛٙ خةٟ ذٌةه ٠عغ ثٌٕجض أْ ٠ؾٍٖٙٛ ظجدمجً ِٓ أْ ثةزق ِعةطقز  أٚ أْ ثٌمٍة

ثٌٛلةةش  خٙةةً ٔقةةٓ ٔذةةسز دةةرٌه لضةةً ؽةةج١ٍ١ٌٛ ٚٔظسثةةةٗ ِّةةٓ صؾةةسؤٚث ػٍةةٝ صقةةدٞ "ثٌّؼٍةةَٛ دجٌمةةسٚزر" خةةٟ 

ػفٛزُ٘  دً ً٘ ٠ؼمً أْ ٔلسػ ِٓ ٠ٕىس وس٠ٚز ثةزق خةٟ ػفةسٔج ٘ةرث ِةٓ ثسٔعةج١ٔز ٚٔقجوّةٗ دقؾةز أٔةٗ 

 ثسٔعج١ٔز ثٌقج١ٌز ! أَ أْ ثٌؼٍَٛ ثٌد١ٕ٠ز ٌٙج خفٛـ١ز ِؼ١ٕز  أٔىس "ِؼٍِٛجً دجٌمسٚزر" دٕجًء ػٍٝ ػٍِٕٛج

دجسلجخز ٌىً ِج ظذك  ٌُ ٠ذري زٚث  ثٌؼٍَٛ ثٌد١ٕ٠ز أٞ ؽٙد ٠روس سعذجس ٔظس٠جصُٙ ٚأظط ػٍُِٛٙ صؾس٠ذ١ةجً  

دً دم١ش صٍةه ثٌؼٍةَٛ ٔظس٠ةز ِٚضطفٍةز ػٍةٝ ظةٛث٘ج ِةٓ ثٌؼٍةَٛ ثٌضؾس٠ذ١ةز ِمضٕفةز ِةج ٠ضٛثخةك ِؼٙةج ِةٓ ٔضةجةؼ أٚ 

صؾةجزح ٚإعذجصةجس ٠ضٛـةً ٌٙةج ظةةٛثُ٘  ْٚ دةري أٞ ِؾٙةٛ  فم١مةٟ خةٟ ظةةذ١ً صذٕةٟ ثٌّةٕٙؼ ثٌضؾس٠ذةٟ خةٟ إعذةةجس 

ِذج١ٔٙج ٚأظعةٙج. ٌةرٌه خعةٕضطسق خ١ّةج ٠ٍةٟ دؽةىً ِلضفةس ٌةذؼك ثسؼةىجالس ثٌّؼجـةسر ػٍةٝ دؼةك ٔظس٠ةجس 

 ثٌؽسػ١ز.ثٌؼٍَٛ ثٌؽسػ١ز  وٟ ٔفضـ ثٌذجح ٌٍّص٠د ِٓ ثٌذقظ ٚثٌّسثؽؼز ِٓ لذجي نٍذز ثٌؼٍَٛ 

إذث أخرٔج ػٍُ ثٌقد٠ظ ٚػٍُ ثٌسؽجي ولِغٍز  ٔؾد أْ أظج١ٌخ ثٌضقمك ثٌقج١ٌةز خ١ّٙةج ِقفةٛزر دّةج ٠ضٛثخةك ِةغ 

ٔظس٠جس ٘ر٠ٓ ثٌؼ١ٍّٓ ِٚقدٚ ر دلنسّ٘ةج؛ خةجٌضقمك ِقفةٛز فج١ٌةجً دجٌذقةظ خةٟ ألة١ك ـةٛزٖ فةٛي "ـةقز" 

ِةٓ ٚعّمٙةُ أٚ لةّؼفُٙ خةٟ وضةخ ثٌؾةسؿ ٚثٌضؼةد٠ً أٚ ددزثظةز ثٌقد٠ظ ٚ"لؼفٗ" ٚذٌه دجٌسؽٛع ٌسؽجٌٗ ٚ زثظز 

ِضٕةةٗ ِٚمجزٔضةةٗ دجٌٕفةةٛؾ ثةخةةسٜ ثٌّغذضةةز دةةٕفط ثٌطس٠مةةز
(15)

د١ّٕةةج ال ٔؾةةد لذةةٛالً خةةٟ أٚظةةجن ػٍّةةجء ثٌقةةد٠ظ  

ٚثٌسؽةةجي ٌٍّسثؽؼةةجس ثٌّٕٙؾ١ةةز ٌؼٍةةُ ثةـةةٛي ِةةغالً. ِٚةةٓ ذٌةةه ثٌٕمةةد ثٌّٕٙؾةةٟ ٌٕظس٠ةةز فؾ١ةةز ثٌضةةٛثصس ٚثظةةضقجٌز 

ثٌىرح  ٚٔظس٠ز فؾ١ز أخذجز ثٌغمجس  ٚٔظس٠ز ثظضقجٌز صؼجزق ثٌؼمً ثٌفس٠ـ ِغ ثٌٕمةً ثٌفةق١ـ   ثٌضٛثنؤ ػٍٝ



 

  

  

ٚم١س٘ةةج. خئِىج١ٔةةز ثٌضٕذةةؤ ددلةةز دفةةدق ثةؼةةلجؾ أٚ وةةردُٙ ِةةٓ خةةالي ث٢زثء ٚثالؽضٙةةج ثس ثٌؽلفةة١ز ٚثٌٕمةةٛي 

دؽةىً ِٕٙؾةٟ. إذ ٌة١ط  ثٌفس ٠ز ةؼلجؾ آخس٠ٓ فٛي ٚعجلضُٙ أٚ لؼفُٙ  ٘ٛ ث ػجء ٠قضجػ خٟ ذثصٗ ٌٍضقمّك ِٕٗ

ٚدرٌه ٠ذمٝ وً ثؽضٙج  ٔفٛـةٟ خةٟ إنةجز  ٕ٘جن ٚظ١ٍز ػ١ٍّز ٌٍضقمك ِٓ ٚثلؼ١ز ـدٚز ثٌّٕؿ ِٓ ثٌّؼفَٛ  

. وّج ال ٠ّىٓ ثٌضقمك ِٓ "ٚعجلز" ؼلؿ صٛخٟ لذً ِتجس ثٌع١ٕٓ  ٚإْ "ٚعّمٗ" خالْ أٚ خالْ. أ٠مجً ال ٔؾةد  ّٓ ثٌظ

ٌلطل خٟ أخذجز ٘ؤالء "ثٌغمجس" ٚال نس٠مز ٌٍضقمك ِٕٙةج  فضةٝ ٌٚةٛ ٚظ١ٍز ِؼضذسر ٌّٕغ ثٌضق١ص ثٌؼٍّٟ ٚثٌعٙٛ ٚث

ظٍّٕج ٔظس٠جً دـ"ٚعجلضُٙ". وّج ال صٛؽد نس٠مز ٌّٕغ ثٌضق١ص ٌدٜ ثةؼلجؾ ثٌر٠ٓ ؽّؼٛث ثٌقد٠ظ خٟ وضخ ٚ ٚٔةٖٛ 

ِٓ "ثٌغمجس" أٚ ِٓ ظٛثُ٘  ظٛثء خٟ وضخ ثٌقةد٠ظ ثٌّٛظةٛػ١ز أٚ خةٟ "ثٌفةقجؿ"  دةً ٚال صٛؽةد فضةٝ نس٠مةز 

در ٌّٕغ ثٌضق١ص خٟ ثٔضمجء ثةفج ٠ظ ثٌضٟ ٠ضُ ثالػضّج  ػ١ٍٙج خٟ دٕجء ثٌؼمجةد ٚثةفىجَ ِٓ ٘رٖ ثٌىضخ  دةً ػٍةٝ ٚثف

ثٌؼىةط ِةٓ ذٌةه ٔةةسٜ أْ وةً نةسٍف ِةةٓ أنةسثف ثٌّعة١ٍّٓ ٠ةةضُٙ ثٌطةسف ث٢خةس دةةجٌضق١ص ٚثةخةر ثالٔضمةجةٟ ِةةٓ 

٠ٍّةه ٘ةٛ ٔفعةٗ ِٕٙؾ١ةز صق١ّةٗ ٚصؼفةّٗ ِةٓ  ثٌضسثط ثٌد٠ٕٟ دّج ٠ضٕجظخ ِةغ ١ٌِٛةٗ ٚصق١صثصةٗ ٚلٕجػجصةٗ  د١ّٕةج ال

ثٌم١جَ درٌه. خجٌّؼضّد "ثٌؼٍّٟ" ثٌٛف١د دٕجًء ػٍٝ ػٍّٟ ثٌقد٠ظ ٚثٌسؽجي ٘ةٛ ثةخةر دةسأٞ خةالْ فةٛي خةالْ  ةْ 

خالْ "ِٛعٛق" أٚ ثةخر دٕمً خالْ ػٓ خالْ  ةْ خالْ "ِٛعٛق"  ٚ٘ةٛ ِةج ثظةضطجػش ثٌّٕٙؾ١ةز ثٌؼ١ٍّةز إدطجٌةٗ 

ِش دففً "ِٛعٛل١ز" ثةؼةلجؾ ػةٓ ـةٛثدُٙ زٚث٠ةزً أٚ  زث٠ةزً  دةً ٚفضةٝ ثٌّقةجٚالس ِٕر ػدر لسْٚ  ف١ظ لج

ثٌّضؼد ر ٌٍلسٚػ ِٓ صٍه ث١ٌّٕٙز ثٌالِٕٙؾ١ز ٌٛثلؼٟ ٔظس٠جس ػٍّٟ ثٌقد٠ظ ٚثٌسؽةجي ٌةُ صةالِق لذةٛالً ٚصسف١ذةجً 

ٌةف ظةٕز  أْ وةً دة١ٓ زٚث  صٍةه ثٌؼٍةَٛ. ِٚةٓ ذٌةه ثٌمةجْٔٛ ثٌىٍةٟ ٌٍفلةس ثٌةسثشٞ  ٚثٌةرٞ لةجي لذةً ِةج ٠مةجزح ثة

ثٌٕمٛالس صف١د ثٌظٓ إال دؽسٍٚن ػؽسر ٠ٕةدز أٚ زدّةج ٠عةضق١ً ثؽضّجػٙةج  ٚدةرٌه وةجْ ِةٓ ثٌّّىةٓ ثٌلةسٚػ ػٍةٝ 

ثةلً ِٓ ِٕظِٛز ثٌد٠ٓ ثٌؾذسٞ ثٌرٞ ٔؼ١ؽٗ ث٢ْ إٌٝ ِٕظِٛز ثٌد٠ٓ ثالخض١جزٞ ثٌعةّـ  دٕةجًء ػٍةٝ ثٌمةٛي دظ١ّٕةز 

  ثٌٕمٛالس ٚثالؽضٙج ثس ثٌّذ١ٕز ػ١ٍٙج.

ٔظس٠ةز ثٌضةٛثصس صمةَٛ  دقعةخ ثٌؽة١ٙد ثٌفةدز  ػٍةٝ أْ صؼةّد  ثٌّلذةس٠ٓ ٠مٍّةً ثفضّةجالس ثٌىةرح ٚثٌلطةل إٌةٝ 

 زؽز ثٌمطغ أٚ ثٌؼٍُ دّٛثخمز أخذجزُ٘ ٌٍٛثلغ  ف١ظ ٠مٛي خٟ دجح فؾ١ّز ثةخذةجز "ثٌلذةس ٠ٕمعةُ إٌةٝ خذةس ػٍّةٟ 

ػٍّةٟ؛ ٚثةٚي أٚلةـ ِفةج ٠مٗ ثٌلذةس ثٌّضةٛثصس" ِف١د ١ٌٍمة١ٓ ثٌقم١مةٟ أٚ ثٌؼسخةٟ ٚثالنّتٕةجْ  ٚخذةس م١ةس
(16)

 

٠ٚمٛي أ٠مجً: "ل١ّز ثالفضّجي صّغً  ثةّج وعسث ِقد ث ِٓ زلةُ ث١ٌمة١ٓ. خةئذث زِصٔةج إٌةٝ زلةُ ث١ٌمة١ٓ دٛثفةد؛ خم١ّةز 

أٚ أٜ وعس آخس ِٓ ٘ةرث ثٌمذ١ةً  ٚوٍّّةج لةسدٕج وعةسث دىعةس آخةس خسؽٕةج دىعةس أؼةد  3/1 أٚ 2/1 ثالفضّجي ٘ٝ

ٚثلـ. ٚخٝ فجٌز ٚؽٛ  ِلذس٠ٓ وغ١س٠ٓ  الدّد ِٓ صىسثز ثٌمسح دؼةد  إخذةجزثس ثٌّلذةس٠ٓ ٌىةٟ  لجٌز وّج ٘ٛ

ٔفً إٌٝ ل١ّز ثفضّجي وةردُٙ ؽ١ّؼةج  ٠ٚفةذـ ٘ةر ثالفضّةجي لةت١ال ؽةّدث  ٠ٚةص ث  لةجٌز وٍّّةج ثش ث  ثٌّلذةسْٚ  

ّّٝ ف١ٕتر فضٝ ٠صٚي ػ١ٍّج  دً ٚثلؼ١ج ٌم ٌضٗ ٚػدَ إِىجْ ثفضفجظ ثٌر٘ٓ ثٌذؽسٞ دجالفضّجالس  ثٌمت١ٍز ؽدث. ٠ٚع

ذٌه ثٌؼد  ِٓ ثسخذجزثس ثٌضٝ ٠صٚي ِؼٙج ٘رث ثالفضّجي ػ١ٍّج أٚ ٚثلؼ١ج دجٌضٛثصس  ٠ٚعّٝ ثٌلذس دجٌلذس ثٌّضٛثصس. 



 

  

  

ٚال صٛؽد ٕ٘جن  زؽز ِؼ١ٕز ٌٍؼد  ثٌرٜ ٠قفً دٗ ذٌه  ةْ ٘رث ٠ضلعس إٌٝ ؽجٔخ ثٌىُ دٕٛػ١ةز ثٌّلذةس٠ٓ  ِٚةدٜ 

ؼٛثًِ ثٌدخ١ٍز خٝ صى٠ٛٓ ثالفضّجي. ٚدٙرث ٠ظٙس أْ ثسفةسثش خةٝ ثٌلذةس ثٌّضةٛثصس ٠مةَٛ ٚعجلضُٙ ٚٔذج٘ضُٙ ٚظجةس ثٌ

ػٍٝ أظجض فعجح ثالفضّجالس."
(17)

 

ٟٚ٘  وّج صسْٚ  ٔظس٠ز ؽ١ٍّز إٌٝ أْ صفً ال ػجء ثٌٛـٛي ١ٌٍم١ٓ أٚ ثٌمطغ دٛثلؼ١ز ثٌلذس دٕةجًء ػٍةٝ ٘ةرث 

ٔظس٠ةجً ػٍةٝ فعةجح ثالفضّةجالس  إال أْ ٘ةرث ال ٠ؼطةٟ ثٌضٛثصس  ْٚ ثٌضفف١ً خٟ  زؽضٗ. خذجٌسمُ ِٓ وٛٔةٗ ٠مةَٛ 

ثٌضٛثصس أ٠ز ل١ّةز إففةجة١ز  نجٌّةج وةجْ فعةجح ثفضّةجالس ثٌلطةل ٚثٌفةٛثح خ١ٙةج ٠ةضُ ذ١ٕ٘ةجً ٚ ْٚ ثٌذسٕ٘ةز ػ١ٍةٗ 

ٚإ٠مجفٗ ز٠جل١جً. خرٌه ِلةجٌف ٌىةً ثالظةضؼّجالس ثسففةجة١ز خةٟ ثٌؼٍةَٛ ثٌقد٠غةز  ف١ةظ ال ٠ىفةٟ خةٟ ػفةسٔج 

ٔعةةذز خجػ١ٍةةز  ٚثء ِؼةة١ٓ "ػج١ٌةةز"  ْٚ صؼ١١ٕٙةةج ٚصذ١جٔٙةةج زلّةةجً  ثٌقجلةةس أْ ٔمةةٛي إْ
(18)

. ٌةةرٌه زثػٕةةٟ ثظضؽةةٙج  

ثٌؽ١ٙد ثٌفدز خٟ ذثس ثٌىضجح دغذٛس خجػ١ٍز ثةظذس٠ٓ دٕجًء ػٍٝ ثسففجء ٚفعةجح ثالفضّةجالس ِةٓ أؽةً إعذةجس 

  ف١ةظ أْ ثةظةذس٠ٓ لةد صةُ ثٔطذجق فعجح ثالفضّجالس ػٍٝ ثٌضٛثصس ِغ ثٌفجزق ثٌىذ١س  ٚثٌرٞ ال ٠ؾٍٙٗ دىً صلو١ةد

إعذجس خجػ١ٍضٗ دجٌضؾسدز  ٚصُ فعجح ثٌٕعذز ثٌدل١مز الفضّجي لدزصٗ ػٍٝ ثٌضلع١س  ف١ةظ ٠عةضط١غ وةً إٔعةجْ ثخض١ةجز 

ثٌؼالػ دٗ ِٓ ػدِٗ دٕجًء ػٍةٝ لذٌٛةٗ ٌٕعةذز ثٌفجػ١ٍةز ٘ةرٖ  د١ّٕةج ٌةُ ٠ةروس أٞ ِةٓ زؽةجي ثةـةٛي ل١ةجَ أفةد ِةُٕٙ 

وً ِعضٜٛ ِٓ ِعض٠ٛجس ثٌضٛثصس وّج ٌُ ٠روس ثٌؽ١ٙد ثٌفةدز ٚال م١ةسٖ  ػٍةٝ دئؽسثء ثٌضؾجزح سعذجس ِفدثل١ز 

فد ػٍّٟ ٚظ١ٍز ٌضؼ١١ٓ ٔعذز ِقد ر الفضّجي ثٌىرح أٚ ثٌلطل ٌدٜ وً ػد  ِٓ ثٌّلذس٠ٓ ػٕةد ل١ةجض صةٛثصس ٔةؿ 

رٌه  ؼسػٟ ِؼ١ٓ  ِغ ذٌه خمد فىّٛث دمطؼ١ز ٔض١ؾز ثٌضٛثصس دقؾز صمجؤي ٔعذز ثٌىرح )ثٌغ١س ِؼٍِٛز أـال( ٚد

خمد ففٕٛث ثٌسأٞ ثٌؽلفٟ ٌٍّؾضٙد ٚؽؼٍٖٛ فجوّجً ػٍٝ آزثء ثٌّىٍَّف١ٓ. أ٠مةجً  خةئْ صؼّة١ُ ثٌفةدق ػٕةد ثٌضٛع١ةك 

دٕجًء ػٍٝ ؽًٙ ثٌعجِغ ددٚثػٟ ثٌىرح ٌدٜ ثٌٕجلً أٚ دّج ٠لدغ ـقز ٔمٍٗ  خٟ ِمجدً صم١١د ثٌىرح دٕعةذز أٚ وعةس 

ةص ١ٌٍمة١ٓ ِقد  ٘ةٛ أِةس مس٠ةخ ٠ٚقضةجػ إٌةٝ دس٘ةجْ. ٚإال  خى١ةف ٠ٕذ َِ ٕةٟ ثٌؼٍةُ ػٍةٝ ثٌؾٙةً  خجٌؽة١ٙد ثٌفةدز ز

دجٌٛثفد ٚؽؼً ثفضّجي ثٌىرح ٔعذز أٚ وعسثً ِٕٗ. ٠ٚذدٚ ٌٟ أٔٗ درٌه مفً أٚ صغجخً ػٓ أْ صٛلةغ ثٌىةرح أٚ زؤ٠ةز 

 ٚثخؼٗ ٘ٛ أِس ؼلفٟ ٚم١س ِٛلٛػٟ؛ خىً إٔعجْ ٠ُغفًِ دؽىً إزث ٞ أٚ ال إزث ٞ ثفضّجي ثٌىةرح ِةٓ زؽةجي 

أٚ ِةٓ ٘ةُ ػٍةٝ ػم١دصةٗ ٚال ٠ٕضذةٗ إال الفضّةةجي ثٌىةرح ِةٓ ث٢خةس٠ٓ  ٚ٘ةٛ ِةج ٠عةّٝ دةةجٌضق١ص  نجةفضةٗ أٚ ِؼجزخةٗ

(  خؼٍٝ أٞ أظجض ٠ىْٛ صؼ١١ٓ ٘رث ثٌىعس Confirmation Biasثٌضلو١دٞ )
(19)

  خفٛـجً ٚأْ أفٛثي ثٌسؽجي 

دٚثخغ ثٌٕفعة١ز ٌٙةُ ١ٌعش ٠م١ٕ١ز خّٕٙج ثٌظج٘س  ِٕٚٙج ثٌلفٟ ٚال ٠ّىٓ ثٌضقمةك ِةٓ ظةسٚف ف١ةجصُٙ ِٚؼ١ؽةضُٙ ٚثٌة

ٚف١غ١جس ؼٙج صُٙ ٚثٌّٕجخغ ثٌضٟ لد صؼٛ  ػ١ٍُٙ ٚم١س٘ج ِةٓ ثةِةٛز ثٌضةٟ لةد صةدخؼُٙ ٌٍىةرح أٚ ثٌعةٙٛ أٚ ثٌلطةل. 

ٌرٌه وةجْ ِةٓ ثٌّعةضغسح  أْ ٠مةسْ ثٌؽة١ٙد ثٌفةدز ثٌضةٛثصس دجسخذةجزثس ثٌقعة١ز خةٟ لٌٛةٗ دةـ "ػةدَ ٚؽةٛ  ٔىضةز 

ػج ر   دلالف ذٌه خٟ ثسؽّجع ٚثٌفضجٜٚ ثٌقدظ١ز  ٚٚؽةٛ  ٔىضةز ِؽضسوز ٌٍلطل خٟ ثٌضٛثصس ٚثسخذجزثس ثٌقع١ز 

ِؽضسوز ٌٍلطل ٌٗ أعس وذ١س خٟ إدطجي فعجدجس ثالفضّةجي  خّةغالً إذث أخذةس ػؽةسر ػةٓ ٚؽةٛ  ثٌٙةالي  ٚوةجٔٛث خةٟ 

ٔمطةةز خ١ٙةةج ٔفةةخ ٠ؽةةذٗ دةةجٌٙالي خةةال ٠قفةةً ثٌؼٍةةُ ِةةٓ إخذةةجزثصُٙ  ٚ٘ةةرث دلةةالف ِةةج إذث ٌةةُ ٠ىةةٓ ذٌةةه ثٌٕفةةخ 

ِٛؽٛ ثً"
(20)

خٕٙةج ٠مةس دةلْ ثٌؼٍةُ ال ٠ضقفةً ِةٓ إخذةجزثس ثٌؾّجػةز ِةٓ ثةؼةلجؾ دعةذخ ٚؽةٛ  ٘ةرث ثٌٕفةخ   



 

  

  

ٚثٌةرٞ ٠قضّةً دعةةذذٗ ثؼةضذجُ٘ٙ  ٌٚىٕةٗ ال ٠قضّةةً أْ ٠ٛؽةد ِغةً ٘ةةرث ثٌٕفةخ ٚػةدَ ػٍّٕةةج دةٗ ٌذؼةدُ٘ ثٌصِٕةةٟ أٚ 

ٝ ثٌّضٛثصس. خٙةً خةٟ ثٌّىجٟٔ  ِغ أُٔٙ ػؽسر أؼلجؾ  ٚدجٌضجٌٟ خمد وجْ ِٓ ثٌّّىٓ أْ ٠ٕطذك ػٍٝ خذسُ٘ ِعّ

فجي ثٌؾًٙ دٛؽٛ  ثٌٕىضز ثٌّؽضسوز ٌٍلطل ٠فذـ خذسُ٘ فع١جً ٠ٛزط ثٌؼٍةُ أٚ ثٌمطةغ   خةٟ زأ٠ةٟ  خةئْ ثةٔعةخ 

ٕ٘ج أْ ٔفً ٌٕض١ؾز ِفج ٘ج أْ أخذجز ثٌسؽجي ال صؾٍخ ثٌؼٍُ إال دجٌّمةدثز ثٌةرٞ ٠ّىةٓ ِؼةٗ "ثٌضقمةك" ِةٓ ـةقضٙج 

ه ٌٛؽٛ  ثالفضّجي ثٌّعضّس دٛؽٛ   ٚثخغ ِؾٌٙٛةز ٌٍىةرح أٚ ثٌلطةل دٛظ١ٍز فع١ز أٚ ػم١ٍز م١س ثٌلذس ٔفعٗ  ٚذٌ

خٟٙ صف١د ثٌظٓ دةدزؽجس صضٕجظةخ ِةغ ػةد  ثٌّلذةس٠ٓ ٚٚعةجلضُٙ  أٚ ثالؼضذجٖ ٌّؾس  وُٛٔٙ دؽسثً م١س ِؼف١ِٛٓ؛ 

 ٚظسٚف ؼٙج صُٙ ٚٚؽٛ  لسثةٓ ػٍٝ ـدلُٙ أٚ وردُٙ.

ّْ ثٌىغسر   خٟ ذثصٙج ال صىفٟ ٌٍمةٛي دجظةضقجٌز ثٌضٛثنةؤ ػٍةٝ ِٚٓ ثٌطس٠ف أْ زؽجي ثةـٛي  لد ثٔضذٙٛث إٌٝ أ

ثٌىرح أٚ ثِضٕجػٗ ٚدجٌضجٌّٟ ثٌمطغ دفقز ٔمٍُٙ ٚففٛي ثٌؼٍُ ٚثٌمطغ ِٕةٗ  دةً ثؼةضسنٛث ؼةسنجً آخةس دةجٌضٛثشٞ  

ي  ٚ٘ةةٛ صقم١ةةك أفةةٛثي زؽةةجي ثٌضةةٛثصس دٕةةجًء ػٍةةٝ ألةةٛثي ثٌسؽةةجي  ّٚ ٚ٘ةةٛ ثٌٛعجلةةز ٚدةةرٌه ٔىةةْٛ لةةد ػةةدٔج ٌٍّسدّةةغ ثة

ًٍ صةجَ. ِٚةٓ ذٌةه ٚثٌٕظس خٟ  ٚثخ ؼٗ ثٌّؼٍٕز ٌٍىرح ٚثفضّجالس خطتٗ ٚثؼضذج٘ٗ  ٚ٘ٛ ِجال ٠ّىٓ ثٌضقمك ِٕٗ دؽةى

ّْ ثٌؼٍةُ دجِضٕةجع صةٛثنتُٙ ػٍةٝ ثٌىةرح  أٚ ثٌؼٍةُ دؼةدَ صةٛثنتُٙ ػ١ٍةٗ  ال  ِج لجٌٗ ثٌةدوضٛز ػذةدثٌٙج ٞ ثٌفمةٍٟ: "أ

دج ٚ ٚثػٟ أخس م١س ثٌضٛثنؤ ػ١ٍٗ  ٠ىْٛ  ١ٌال ػٍٝ ـدق ثٌلذس  ٚػدَ صؼّد ثٌّلذس٠ٓ دجٌىرح  ةْ ٌٍىرح أظذج

خةةئْ ثٌقةةخ ٚثٌةةذغك خةةٟ ثةخةةسث  زدّةةج ٠ؾةةسثْ إٌةةٝ ثٌضمةةٛي خةةٟ ثةخةةسث  ثٌىغ١ةةسر دةةال صةةٛثنب  خفٛـةةج إذث وةةجٔٛث 

أـقجح ٘ةٜٛ ٚ ػج٠ةز. ٚ٘ةرٖ ٘ةٟ ثٌمةٜٛ ثٌىذةسٜ ثٌؼج١ٌّةز ثٌةر٠ٓ صٍؼةخ أ٠ةد٠ُٙ صقةش ثٌعةضجز خةٟ ِؾةجي ثسػةالَ 

زؽجء ِلضٍفز دىالَ ٚثفد دئؼجزر ِٓ ثٌعٍطجس  ِةٓ  ْٚ أْ ٠طٍةغ ٚثفةد ثٌؼجٌّٟ  خسدّج صٕطك ؽّجػز وغ١سر خٟ أ

ُِٕٙ ػٍٝ ث٢خس. خّؾس  ػٍّٗ دؼدَ ثٌضٛثنب ال ٠ىفٟ خٟ زخغ ثٌؽه خٟ ثٌضؼّةد دجٌىةرح." ٚٔمةً ثٌؼالِةز ثٌفمةٍٟ 

دةً  -ػٍةٝ ثةـةـ  -أ٠مجً لٛي ثٌؽ١ٙد ثٌغجٟٔ: "ٚال ٠ٕقفس ذٌه ٠ؼٕٟ وغسر ثٌسٚثر ثٌّف١در ٌٍؼٍُ خةٟ ػةد  خةجؾ 

ثٌّؼضذس ثٌؼد  ثٌّقفً ٌٍٛـف  ٚ٘ٛ إفجٌز ثٌؼج ر ثصفجلُٙ ػٍٝ ثٌىرح  خمد ٠قفةً خةٟ دؼةك ثٌّلذةس٠ٓ دؼؽةسر 

 ٚألً  ٚلد ال ٠قفً دّجةز  دعذخ لسدُٙ إٌٝ ٚـف ثٌفدق ٚػدِٗ".

وّج ٔمً لٛي ثٌؽ١ا ثٌّجِمجٟٔ: "ٚ٘رٖ ثةلٛثي وٍٙج دجنٍز ]٠مفد صقد٠د ػةد  ِؼة١ٓ ِةٓ ثٌّلذةس٠ٓن  ةْ وةً 

د ِٓ ٘رٖ ثةػدث  لد ٠قفً ثٌؼٍُ ِؼٗ  ٚلد ٠ضلٍف ػٕٗ  خال ٠ىْٛ لةجدطج " إال أْ ثٌةدوضٛز ثٌفمةٍٟ زفّةٗ ٚثف

  ثخضسق ٚؽٛ  نس٠مز ٔلِٓ ِؼٙةج ِةٓ ػةدَ ثٌىةرح "خةجةٌٚٝ أْ ٠مةجف إٌةٝ ثٌضؼس٠ةف لٌٕٛةج: ٠ةؤِٓ ِؼةٗ ِةٓ 

فسٚخج ػٕٗ  ٚثػٟ ثٌىةرح  أٚ ػّدُ٘ ػٍٝ ثٌىرح. ٠ٚقسش ذٌه دىغسر ثٌّلذس٠ٓ ٚٚعجلضُٙ  أٚ وْٛ ثٌّٛلٛع ِ

م١س ذٌه"
(21)

ٌٚىٕٗ ٌُ ٠ضطسق ١ٌ٢ز ِٕٚٙؾ١ز ٚثلقز صضٕجظةخ ِةغ ِةٕٙؼ ٚآ١ٌةجس ػٍةُ ثسففةجء ثٌقةد٠ظ ٚدةجلٟ  

 ثٌؼٍَٛ ثٌضؾس٠ذ١ز ثٌقد٠غز.

ّْ ثٌٛعٛق ثٌٕفعٟ دجٌّلذس٠ٓ  دجسلجخز إٌٝ وغسصُٙ   ثّي دؽةىً ٚثلؼةٟ ػٍةٝ  خٕقٓ دقجؽز سعذجس إففجةٟ أ

ضٗ ٚظالِضٗ ِٓ ثٌضق١ّص ٚثٌُٛ٘ ٚثالؼضذجٖ  وٟ ٔعضط١غ ثظضلدثِٗ وذس٘جْ. أ٠مجً ٔقٓ دقجؽز ـدق والُِٙ ٚـقّ 



 

  

  

ّْ ثٌّطٍٛح ٘ٛ ثٌضقّسش ِٓ ثٌىرح  ْٚ ثٌلطةل ٚثٌعةٙٛ ٚثالؼةضذجٖ  ٚثٌضةٟ ٠ضصث٠ةد ثفضّجٌٙةج وٍّةج شث   سعذجٍس ػٍٝ أ

ةلةً  ٚثٌضةٟ ؼةّىٍش ظةذذجً نٛي ثٌٛثظطز د١ٓ ػفةس ثٌضةٛثصس ثٌّةدػٝ ٚػفةسٔج ثٌقةجٌٟ أٚ ػفةس ثٌضةد٠ٚٓ ػٍةٝ ث

أِةةج دجٌٕعةةذز ٌّطةةجٌذضٟ  الػضةةسثق دؼةةك ثةـةة١١ٌٛٓ دةةلْ ثٌضةةٛثصس م١ةةس ِّىةةٓ  ٚزدّةةج ٠ىةةْٛ ِعةةضق١ً ثٌضقمةةك.

دجظضلدثَ ثٌّٕٙؾ١ز ثٌؼ١ٍّز  خٟٙ ِٓ أؽً صم٠ٛز ثال ػجءثس ثٌظ١ٕةز ثٌضةٟ ذوةسس أِغٍةز ػ١ٍٙةج أػةالٖ  ٚثٌضةٟ لجِةش 

ٚم١ةسٖ ِةٓ ثةخذةجز ثٌظ١ٕةز  ٚ٘ةٛ ٚإْ وةجْ ٠ّغةً خةٟ ٠ةَٛ ِةٓ  دّؾٍّٙج ػٍٝ ِٕطك ٔظسٞ ٠سٜ ِٕؾص٠ز ثٌضٛثصس

ثة٠جَ لّز ِج صٛـٍش ٌٗ ثٌذؽةس٠ز ِةٓ ِٕٙؾ١ةجس ٚٚظةجةً صقمةك. إال إٔٔةٟ أصٛلةغ ِةٓ زؽةً ثةـةٛي خةٟ ثٌؼفةس 

ثٌقجلس أْ ٠مَٛ دجٌضقمك ِٓ ثٌّسصذز ثٌذس٘ج١ٔز ٌٍضٛثصس. ػٍٝ ظذ١ً ثٌّغجي دجٌضقمك ثٌقعٟ ٚثٌضؾس٠ذةٟ ِةٓ فم١مةز 

ثةفدثط ثٌضٟ صٕطذك ػ١ٍٙج ؼسٚن ثٌضٛثصس ثٌٕمٍٟ خٟ ػفسٔج ثٌقةجٌٟ دلػةدث  ِلضٍفةز  عةُ ٠ةروس ٌٕةج ٔعةذز ػدٍ  ِٓ 

ثةفدثط ثٌّضٛثصسر ٔمالً  ٚثٌضٟ نجدمش ثٌٛثلغ ثٌقعةٟ ٚثٌضؾس٠ذةٟ ِمجزٔةز ِةغ ِةج ثصمةـ دطالٔةٗ ِٕٙةج  ٠ٚقةد  ٌٕةج 

ففةجة١ز دؽةلْ ثٌؼةد  ثٌةالشَ ِةٓ زؽةجي ػد  ثٌٕجل١ٍٓ ٚثٌذؼد ثٌصِٕٟ خةٟ وةً فةجي ِٕٙةج  ف١ةظ ٔفةً إٌةٝ ٔض١ؾةز إ

ًٍ وةجٍف ٌٍؼّةً دةٕمٍُٙ  عةُ ِمجزٔةز ذٌةه  ثٌضٛثصس ٚثٌذؼد ثٌصِٕٟ ثٌّٕجظخ ِٓ أؽً صم١ًٍ ثفضّجي ثٌىرح ٚثٌلطةل دؽةى

دؼةةد  ثٌٕةةجل١ٍٓ ٌىةةً ِةةٓ ةفةةدثط أٚ ثٌٕفةةٛؾ ثٌضجز٠ل١ةةز "ثٌّضةةٛثصسر"  ِّةةج ٠ؼط١ٕةةج ِؤؼةةسثً ػٍةةٝ ثفضّةةجي ثٌىةةرح 

  ٚثٌلطل خٟ وً فدط ِٕٙج.

ّْ ثٌؼٍَٛ ثٌؽسػ١ز ٔؽلس خٟ ػفٛز وجٔش ثٌغٍذةز خ١ٙةج ٌٍؼٍةَٛ ثٌٕظس٠ةز  ٚدجٌضةجٌّٟ ٌةُ ٠ىةٓ  ٔؼُ ِٓ ثٌّعٍُّ دٗ أ

ةج ث٢ْ ٚٔقةٓ ٔةسٜ ثٌىغ١ةس ِةٓ  ِّ ِٓ ثٌؽجةغ ِطجٌذز ثٌؼٍّجء خٟ ذٌه ثٌٛلش دئعذجس ٔظس٠جصُٙ ٚثّ ػجءثصُٙ صؾس٠ذ١ةجً. أ

ٕةج٘ؼ ثٌؼ١ٍّةز ثٌضؾس٠ذ١ةز  خ١ٕذغةٟ ػ١ٍٕةج أْ ٔقةرز ِةٓ ثةخةر دضٍةه ثال ػجءثس ثٌٕظس٠ّز صذدٞ خؽٍٙج ثٌةرز٠غ أِةجَ ثٌّ

ثٌٕظس٠جس وّعٍّّجس  خفٛـجً ٚأْ ثٌّضسصّذجس ػ١ٍٙج وذ١سر ؽدثً ٚـٍش خٟ وغ١ةس ِةٓ ثةف١ةجْ ٌمضةً ِلجٌف١ٙةج أٚ 

ٌؼٍةةَٛ إ٘ةدثز  ِٙةُ. خجٌةد٠ٓ دؽةىٍٗ ثٌقةجٌٟ  ٚثٌةةرٞ ٠عةضٍٙه ف١ةصثً وذ١ةسثً ِةٓ ف١جصٕةج ث١ِٛ١ٌةةز ِةج ٘ةٛ إالّ ٔضةجػ صٍةه ث

ثٌؽسػ١ز ِّٙج ؼجػش نمٛظٗ د١ٓ ثٌٕجض ٌدزؽز ٚـف ٔظس٠جصٗ دلٔٙج ِٓ "ثٌّؼٍَٛ ِةٓ ثٌةد٠ٓ دجٌمةسٚزر". أخةال 

٠قّك ٌٕج دؼد ذٌه ِطجٌذز زؽجي ثٌد٠ٓ دضقد٠ظ ِٕٙؾ١ةجصُٙ ثٌذقغ١ةز ٚثٌضقمةك ِةٓ ـةقز ٔظس٠ةجصُٙ ٚث ػةجءثصُٙ لذةً 

غ أْ ٠ٕذسٞ ثٌذؼك ٌٍدخجع ػٓ ثٌؼٍَٛ ثٌؽسػ١ز دؽىٍٙج صٛؽ١ٙٙج ٌٍٕجض وّعٍّّجس ٠ؾخ ثٌضؼذّد دٙج  نذؼجً ِٓ ثٌّضٛلّ 

ُّ لةسح ثةِغٍةز دؼةدَ  ثٌقجٌٟ  ٚلد وجٔش ثٌٛظ١ٍز ثٌؽجةؼز ٌرٌه ٟ٘ ث ػجء ثالخضفجؾ دجٌؼٍَٛ ثٌؽةسػ١ز  ِٚةٓ عة

ـقز دؼك ثٌٕظس٠جس ثٌؼ١ٍّز  ٌٚىٓ ِٓ م١س ثٌالةك  خٟ زأ٠ٟ  أْ ٔسٜ ثٌؽٛوز خٟ ػ١ْٛ ث٢خةس٠ٓ  ٚال ٔةسٜ 

ةد ٌٍذقةس ثٌةرٞ ٔؼة١ػ ثٌؾرع خٟ أػ١ٕٕج ّّ . خمسح ثةِغٍز دذؼك ثٌٕظس٠جس ثٌّلضٍف فٌٛٙج ػ١ٍّجً  ٘ٛ صؾج٘ةً ِضؼ

خٟ ٚظطٗ ِٓ ثٌؼٍَٛ ثٌقد٠غز ِٕٚضؾجصٙج ثٌضٟ خسلش ٔفعٙج ٚثوضعذش عمز ثٌٕجض دٙج. ٔؼُ  ال ٠دػٟ خالظفز ثٌؼٍَٛ 

ٓ أْ ٠ضطةةٛز أوغةةس. ٌٚىةةٓ ٘ةةرث أٚ زٚث ٘ةةج أْ ثٌّةةٕٙؼ ثٌؼٍّةةٟ ٚـةةً ٌىّجٌةةٗ أٚ أْ ثٌّةةٕٙؼ ثٌؼٍّةةٟ ثٌقةةجٌٟ ال ٠ّىةة

ثالػضسثف دجظضّسثز٠ز صطٛز ثٌؼٍُ ثٌقةد٠ظ ٚثٌّةٕٙؼ ثٌؼٍّةٟ ٠فةضـ ثٌّؾةجي ٌٍّص٠ةد ِةٓ ثٌؾٙةٛ  ثٌذؽةس٠ز ِةٓ أؽةً 



 

  

  

صطة٠ٛسٖ. خٙةٛ ال ٠ؼةدٚ خةٟ ػفةسٔج ٘ةرث وٛٔةٗ أخمةً ثٌّٕٙؾ١ةجس ثٌّٛؽةٛ ر. ٌٚىةٓ ثٌؼ١ةخ وةً ثٌؼ١ةخ خةٟ ثٌؼٍةَٛ 

ز  ةٔٙج صؼضمد دىّجٌٙج. صذمٝ ثسؼجزر إٌٝ أْ ثٌقم١مز ِعضمٍز  ػّج ٔؼضمةد ثٌالِٕٙؾ١ز ثٌضٟ ال صس٠د ِٛثوذز ٘رث ثٌضطٛ

أٔٗ ثٌقم١مز دٕجًء ػٍٝ ػٍِٕٛج ثٌقج١ٌز  ٚورٌه ثٌد٠ٓ ِعضمً ػّج ٔؼضمةد أٔةٗ ثٌةد٠ٓ دٕةجًء ػٍةٝ ػٍِٕٛةج ثٌقج١ٌةز. ٌةرٌه  

رٌه ال دد ِٓ صطةٛز ِٕٙؾ١ةز ٚوّج أْ صطٛز ِٕٙؾ١ز ثٌؼٍَٛ ثٌق١جص١ز وؽف ٌٕج خّٙجً أػّك ٚأوغس ٚثلؼ١ز ٌٍق١جر  خى

ٍُ أػّك ٚأوغس ٚثلؼ١ز ٌٍد٠ٓ.  ثٌؼٍَٛ ثٌد١ٕ٠ز وٟ ٔضّىٓ ِٓ ثٌٛـٛي إٌٝ خٙ
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 66ؾ انرسائم األربع،ثٌعذقجٟٔ       

أ ٌّضةٗ ثٌؽةسػ١ّز  ٚ٘ةرث "٠ؽضسن خٟ ؽٛثش ثٌؼًّ دجٌّسأٞ خمالً ػةٓ زؽةٛع ثٌغ١ةس إٌةٝ ِةٓ ٠ؾةٛش ٌةٗ ثٌؼّةً دةٗ  ثظةضٕذجن ثٌقىةُ ػةٓ 

 ِٛلٛف ػٍٝ صقف١ً ِمدِجس إ١ٌه د١جٔٙج"

  174ؾ 1  ػدروس في عهم األصىل     

ٌٗ فك ثٌطجػز خٝ وً ِج ٠ٕىؽف ٌٕج ِٓ صىج١ٌفةٗ دةجٌمطغ أٚ دةجٌظٓ أٚ دجالفضّةجي ِةج  ٚثٌرٜ ٔدزوٗ دؼمٌٕٛج أْ ِٛالٔج ظذقجٔٗ ٚصؼجٌٝ"

ثٌّٕؾص٠ز ١ٌعش عجدضز ٌٍمطغ دّج ٘ٛ لطغ دً دّج ٘ٛ ثٔىؽجف   ٚأْ وً ثٔىؽجف  ٌُ ٠سخؿ ٘ٛ ٔفعٗ خٝ ػدَ ثٌضقفع   ٚ٘رث ٠ؼٕٝ أْ

 ".ِٕؾص ِّٙج وجٔش  زؽضٗ ِج ٌُ ٠قسش صسخ١ؿ ثٌؽجزع ٔفعٗ خٝ ػدَ ثال٘ضّجَ دٗ

 72ؾ 1  ػدروس في عهم األصىل     

ّٟ ٚثٌد١ًٌ ثٌٕجلؿ إذث فىُ ثٌؽجزع دقّؾ١ضٗ" ٚأِس دجالظضٕج  إ١ٌٗ خٟ ػ١ٍّز ثالظضٕذجن ػٍةٝ  ثٌةسمُ ِةٓ ٔمفةجٔٗ أـةذـ وجٌةد١ًٌ ثٌمطؼة

ّْ خذةس ثٌغمةز ال ٠ةؤّ ٞ إٌةٝ  ٚصقضُّ ػٍٝ ثٌفم١ٗ ثالػضّج  ػ١ٍٗ. ِٚٓ ّٔجذػ ثٌةد١ًٌ ثٌٕةجلؿ ثٌةرٞ ؽؼٍةٗ ثٌؽةجزع فّؾةزً : خذةس ثٌغمةز   خةئ

ّٟ ٔةجلؿ ٚلةد ؽؼٍةٗ ثٌؽةجزع فّؾةزً ٚأِةس دجصّذجػةٗ ٚصفةد ٠مٗ   خةجزصفغ دةرٌه خةٟ ثٌؼٍُ؛ الفضّجي ثٌلطل خ١ٗ أٚ ثٌؽرٚذ   خٙةٛ  ١ٌةً ظّٕة

 ػ١ٍّز ثالظضٕذجن إٌٝ ِعضٜٛ ثٌد١ًٌ ثٌمطؼٟ."

 50  ثٌؽ١ا ؽؼفس ظذقجٟٔ  ؾاإليمان وانكفر     

  . ف١دز فخ   - انىضع في انحديث انشريف: دراسة في انمىاجهة وأسانيبهاوّغجي  زثؽغ:      

ّْ ٘ةرث ثةِةس ٠ىةج  ال ٠لٍةٛ ِٕةٗ وضةجح خةٟ  "ظٙس ِٓ ِطجٚٞ ِج أظةٍفٕجٖ أ١ّ٘ةز  زثظةز ثٌٛلةغ ٚثٌقةد٠ظ ثٌّٛلةٛع  ٚزأ٠ٕةج و١ةف أ

ةةج صعةةّـ ٌةٗ ِةةغ ثؽضّجػٙةةج دجٌضمةةجن ػٕجـةةس ثٌمةةٛر  ّْ ثة٘ةةُ ِةةٓ وةةً ؼةةٟء أْ ٠ٍّةةه ثٌّؽةضغً دجٌقةةد٠ظ عمجخةةزً ٚخذةةسر ٚفًعّ ثٌقةد٠ظ  ٚأ



 

   

  

ال ٠ط١ـ دقد٠ظ لد ـدز ٚثلؼجً  ٔض١ؾز ثظضؼؾجٌٗ ثةِٛز أٚ فسلٗ ثٌّسثفً  ٚال صٕطٍةٟ ػ١ٍةٗ ٚثٌمؼف خٟ ٘رٖ ثٌسٚث٠ز أٚ صٍه  وٟ 

 وردز وجذح خ١ُدخً خٟ ثٌد٠ٓ ِج ١ٌط ِٕٗ"
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