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ثفض ّم يغٛهًز يكجَز دجسصر في ٙيذ َّٔيز ثنضيجسٚل ثنيشدي ٙثنةذًٚيز ٔ يذ
دذث رنك ؽهٛج يٍ خالل صضذيُج نذيل ثنًقجدس يُٓيج صيجسٚل ثنرذيش٘ س
ْ 310ـ) ٔعٛشر ثدٍ ْؾجو س ْ 761ـ) ٔثنذذثٚز ٔثنُٓجٚز الدٍ كغٛش س
يير ّ
ْ 774يييـ) ًٔٚكيييٍ شٌ َغضؾي ّ
شٌ ثنشؽيييم ٔسد ركيييشِ فييي ٙثنيذٚيييذ ييييٍ
ثنًقجدس دضفجٔس ف ٙثنك ّى ٔصذج ٍٚف ٙثنًنًٌٕ ٔثنًٕث ر ٔنتٍ ثخضهفش
ثنًذ َّٔز فًٛج دُٓٛج فئَّٓج ثصفةش عهٗ ثنؾأٌ ثنذجسص ثنز٘ ثفضهّّ يغٛهًز ديٍ
فذٛخ ثنقُف .ٙفًيج ْي ٙينيجيَ ٍٛذ ّٕصيّل ْٔيم دشعيجنضّ ييج ديّ صًّٛيض شٔ
شسثد شٌ ٚؾ ّ
ق هشٚةّ دثخم ثإلعالو ُٔٚخشه في ٙدعيٕر يق ًّيذ يغهيّ يغيم
دةّٛز ثنًضُذّتٍٛل
دٛذ شَُّج ٔإٌ شؽشَج إنٗ ْزِ ثنًالفظجس ٔثألعتهز ّ
فئٌ يج ًُّ ٓٚج فٓٛج
فْ ٙزِ ثنًشفهز يٍ ثنذقظ ْٕ يج ٕٚؽيذ فٓٛيج ييٍ يةجسديجس ثنضي ٙعيةُجْج
فييْ ٙييزث ثنيًييم نٛغييش عييٕٖ عُٛييجس يقييذٔدر ي ًّييج صنييًُضّ ثنًقييجدس
ثنضشثعٛز يٍ يييجٌ يضؾجَغيز فُٛيج ٔيضذجُٚيز شفٛجَيج شخيشٖ فيٕل ثننيؾّز
ثنكذشٖ ثنض ٙشفذعٓج يغٛهًز.

ثإلَغجٌ يٕنع يُز ٔؽذ عهٗ ٔؽّ ثنذغٛرز دجكضؾجف ثنغٛخ ٔييشفيز كُٓيّ ٔييج ٚيخفٛيّ ثنًغيضةذم ييٍ شفيذثط
ٔ ذ ظٓش يٍ د ٍٛثنذؾش ف ٙك ّم عقش شَجط ث ّدعٕث شٌ نٓى ثنةذسر ثنفجةةز عهٗ ثنضُذؤ دجنغٛخ ٔ شثءر ثنًغضةذم ٔ ذ
شمييفش عهييٓٛى ْييزِ ثنةييذسر يٓجدييز ٔثفضشثيييج ٔصذؾييٛال ديي ٍٛثنُييجط دييم ييذ شدَييضٓى ْييزِ ثنةييذسر يييٍ يشثصييخ ثألَذٛييجء
ٔعهكضٓى ف ٙعذثد ثنةذٚغئ ٍٛشٔنٛيجء ا ثنقيجنقٔ .ٍٛإرث سيُيج دجنيذسط ثنضيشثط ثإلَغيجَ ٙفئَُيج َؾيذ ْيزث ثنضٕؽيّ
ٔثالْضًييجو دييجنضُذؤ ٔييشفييز ثنغٛييخ عًٕيييج نييذٖ ثٜؽييٕسٔ ٍٛٚثنًقييش ٍٛٚثنةييذيجء ٔثنكهييذثََٔ ٍّٛٛيضةييذ شٌ ثنيييشح
يذ ٌُٕٚنٓى دٓزث ثنيهى ٔكجَٕث ٚرهةٌٕ عهٓٛى ثنقجدتز .ش ّيج ثإلغشٚق فكجَٕث ال ٚيةيذيٌٕ عهيٗ شييش ييٍ ثألييٕس إالّ
ديذ ثنضًجط ثنُقٛقز يٍ ثٜنٓز ٔثعضؾجسر ثنكُٓز ثنز ٍٚكجَٕث ّ ٚذعٌٕ ثنضُذيؤ دجنغٛيخٔ .الٚفٕصُيج فيْ ٙيزث ثنًنيًجس
شٌ َؾييٛش شٌ ثنكضييجح ثنًةي ّذط ٔسد فٛييّ ثنؾييٙء ثنكغٛييش يييٍ ثنضُذّييؤثس عهييٗ شنغييُز ديييل ثألَذٛييجء يييٍ شيغييجل إسيٛييج
ٔفض ٛم.
ٔكجَش ثنكٓجَز ؽجةيز عُذ ثنيشح شٚجو ثنؾجْهٛيز ٔدييذ ثنذيغيز ثنًق ًّذٚيز ديم إنيٗ ٕٚيُيج ْيزث إر كيجَٕث ٚرهةيٌٕ
نفظز "كجٍْ" عهٗ ك ّم يٍ ثدعٗ عهى ثنغٛخ شٔ صُذّأ دؾٙء ذم ٔ ٕعّ ٔ ذ َذغ فٓٛى كغٛشٌٔ يغم ؽ ّ
ق دٍ شًَجس
دٍ َضثس ٔعرٛـ دٍ يجصٌ دٍ غغجٌ ٔهشٚفز ثنكجُْز ٔصدشثء ثنكجُْز ٔثألؽييظ ديٍ يٛظ ثنكُيذ٘ في ٙكُيذر
ٔثألعٕد دٍ كيخ ثنيُغ ٙدجنٔ ًٍٛعؾجؿ دُش ثنقجسط دٍ عٕٚذ ف ٙدُ ٙصًٛى ٔههٛقز دٍ خٕٚهذ ف ٙدُ ٙشعيذ
ٔيغهًز دٍ فذٛخ ثنقُف ٙدجنًٛجيز ْٕٔ يذثس دقغُج.
ٔنى ٚكٍ فظ فالعفز ثنًغهً ٍٛيٍ ْزِ ثنًغأنز دةهٛم ديم إَٓيى شفجميٕث ثنكيالو في ٙثنشلٚيج ثنقيجد ز ٔؽيهيٕث
فهز ٕٚز د ٍٛثنشلٚج ثنقجد ز ٔثنضُذؤ دجنغٛخ ثعضُجدث عهٗ ثنةٕل دأٌ ا ٚرهع عذجدِ عهٗ غٛذّ عٕثء شكيجَٕث فيٙ
ٚةظز شو ف ٙيُجو ٔٚذةٗ ْزث ثنيجنى ييةّذث دٔيج ف ٙفجؽز إنٗ ثنذسط ٔثنضًقٛـ ٔثنيضًيٍّ نضفغيٛش ييًٛجصيّ ٔفي ّم
شنغجصِ ٔسيٕصِ ٔثنضٕ ر إصثء هالعًّ سغى يج صغيفُج دّ ثنًةجسدجس ثنُفغيٛز يغيم عيٛغًَٕذ فشٔٚيذ S.Freud
ٔ )1939-1856كجسل غٕعضجف َٕٚغ ٔ )1961-1875 C.G.Youngثديَٕذ ْٕعيشل -1859 Husserl
ٔ )1938آعجس يشعٛج آنٛجد َٔ )1986-1907 Mircea Eliadeقٕ رنك.
ٔ ذ صخّٛشَج ْزث ثنًٕميٕ نذسثعيضّ ٔثإلدالء دششُٚيج فٛيّ ٔثخضٛجسَيج نًغيٛهًح تيٍ ؼثٛية ننؽُ ي ٙييٍ خيالل
يقُّر ثنرذش٘ ثنًغ ًّٗ"ذاسٚخ ننشعم ٔننًهٕك" شٔ"ذاسٚخ نأليى ٔننًهٕك" نّ ع ّذر شعذجح:
أ ّٔنٓاّ :
شٌ يغٛهًز يٍ شعالو ثنضُذّؤ ثنذجسص ٍٚف ٙصجسٚل ثنذعٕر ثإلعياليٛز فجنشؽيم عيجػ فةذضئ ٍٛثفيذر فيٙ
فٛجر يق ًّذ ٔعجَٛز دييٛذِ ٔ ذ ش هق ثنًغهًٔ ٍٛشصعؾٓى ٔؽ ّكم خرشث عهٗ ثنذعٕر ثنًق ًّذٚز دجعضذجسِ فةق عيذدث
يٍ ثالَضقجسثس ثنًٓ ًّز ف ٙثنٕ ش ثنز٘ ٕٚش ف ّٛؽٕكز ثإلعالو ٔثنًغيهً ٍٛإرٌ عًيز صًّٛيض نهشؽيم ٔصفي ّٕ فيٙ
ثنضُذّؤ إنٗ دسؽز شَّّ يهك شآَج ٔشصذجعج ٔشَقجسث ٔخرّج دُٛٚج ٔعٛجعٛج خجفج دّ صٕثفم فضٗ ديذ ٔفجصّ.

شآَٛاَ :ظشث إنٗ َةجه ثنضؾجدّ ٔثالنضةجء إنٗ ف ّذ ثنضًجْٔ ٙثنضؾجدك دٔ ُّٛد ٍٛيق ًّذ إر ك ّم يًُٓج ٚقُع َقّيج
نغٕٚج يضًّٛضث ًٚغّم عجنًّ ثنهغٕ٘ ٔيشؽيّٛضّ ثألعجعيٛز نكغيخ ثألَقيجس ٔصؾيشٚع ثألفكيجس ٔإٌ دةي ٙثنيُـّ ثألٔل
ٔفجفظ عهٗ دًٕٚيضّ ني ّذر ثعضذجسثس فئٌ شآٌ يغٛهًز ٔثنُقٕؿ ثنض ٙصشكٓج ثنًضُذّتيٌٕ عجييز كغٛيشث ييج صيشييٗ
شٔ صيُيش دجنشدثءر ٔدأَٓج دٌٔ يغضٕٖ ثنٕف ٙشٔ ثنةشآٌ ُْٔج عًز عؤثل ال د ّذ نهذجفظ شٌ ٕٚثؽٓيّ ييجرث دةي ٙنُيج
يٍ َقٕؿ ْؤالء ٔدجنضقذٚذ يٍ شآٌ يغٛهًزل ْم ففظيش نُيج ثنًقيُّفجس ثنةذًٚيز ٔييٍ دُٓٛيج صيجسٚل ثنرذيش٘
ؽًٛع ْزِ ثنُقٕؿ شٔ ْ ٙنى صقضفظ إال دجنُضس ثنةهٛم ْٔ ٙعذجسر عٍ ؽزثسثس سشٖ فٓٛج ثنًقيُّفٌٕ ثنةيذثيٗ
يغجل ثنشدثءرل
ْٔكزث ْ ًّؾش كضيخ ثنضيشثط ْيزث ثنًخيضٌٔ ثنضيجسٚخٔ ٙثنيذٔ ُٙٚثنغٛجعئ ٙثنغةيجفٔ ٙهذّةيش َٓيؼ ثإل قيجء
ي
ٚخ ي ٙثنيشد ي ٙثإلعالي ي ٙفٕسر ٔيهًقيج
ٔثإلديجد ف ٙف ٍٛركشس ديل ثنفش ثنٓجيؾٛز .فكٛر سعى
َجس ِ
ثنضشثط ثنض ِ
نًغٛهًزل ٔيجْ ٙيك َّٕجس ْزِ ثنقٕسرل ٔيجْ ٙخهفٛجصٓج ٔشديجدْجل
شانصٓا :شٌ ثنضُذؤ ظجْشر يٓ ًّز في ٙثنضيجسٚل ثنيشدي ٙثإلعيالي ٙدجعضذجسْيج كجَيش يقشّكيج شعجعيٛج نيي ّذر نيجٚج
فكشّٚز ٔعٛجعٛز ٔدُٛٚز خجفز.
سنتعٓا" :أٌ َقٕؿ ننشٔنٚاخ ذؤششخ تؽذز ادعاء ننُث ّٕج ،فؾْٕد فٕسج ننًرُثي ٙلَهايا ق
َٔهايا ٔأميافد
1
سٔنٚاخ ّ
ٚغزٓٚا ننخٛال ننؾعث."ٙ
نٓيزِ ثالعضذيجسثس ٔغٛشْيج سيُيج دسط ؽخقيٛز يغيٛهًح في ٙذياسٚخ ننيثيش٘ ثنيز٘ ٚييي ّذ ييٍ شْي ّى ثألعيالو
ٔشؽييٓش ثنًضُذتيي ٍٛصييٕف ْ12 ٙثنًٕثفييق 632و نييزنك ثخضشَييج ثنيًييم فٕنييّ فٓييٕ ؽخقييٛز عهييٗ غجٚييز يييٍ ثألًْٛييز
ثكضغذضٓج يٍ عال جصٓج ٔصأعٛشْج ف ٙيقٛرٓج ٔكغخ شصذجعٓج ٔيٕث فٓج ٔيج ؽ ّكهضّ يٍ خرش ْذد ثنذعٕر ثنًق ًّذٚز
ٚنجف إنٗ رنك دٔسْج ثنفيّجل ف ٙثنقٛجر ثنغٛجعٛز ٔثال ضقجدٚز ٔثنذُٛٚز.
ٔني ّم ثأليش ثألْيى في ٙثخضٛجسَيج نٓيزث ثنًضُذيب ْيٕ هًيظ كضيخ ثنضيشثط ييج ثصقيم دجنشؽيم ييٍ شخذيجس ٔصيضيٛى
ثنقةجةق ٔصهفٛةٓج ٔف ٙثنًةجدم فشفش ْزِ ثنُقٕؿ عهٗ صةذٚى يق ًّذ ف ٙفٕسر صضُجعخ ٔيج ٚيذعَٕج إنٛيّ ييٍ
فنجةم ٔصفي ّٕ ٔصييجل ٔكيجٌ ييٍ َضيجػ رنيك شٌ َؾيأ شدح كغٛيش فيٕل ؽخقيٛز ثنشعيٕل ثخضهريش فٛيّ ثنؾٕثَيخ
ثنذُٛٚز دجنؾٕثَخ ثنضجسٚخٛز ٔشغهخ ثألفٛيجٌ دجنؾٕثَيخ ثنخٛجنٛيز ْٔكيزث صق ّٕنيش ؽخقيٛز ثنشعيٕل شٔ ثنُذي ّ ٙإنيٗ
يؤعغيز نٓيج يدعجصٓيج ٔفًجصٓيج ٔسيٕصْيج ٔثنُيجهةٌٕ دجعيًٓج ٔ .يذ خققيُج نغيذش شغيٕثس ْيزِ ثنؾخقيٛز ٔيضٚيذ
ثإلنًجو دظشٔف فٛجصٓج ٔصُذتٓج ٔثعضةشثء يؾشٔعٓج ٔيج ّ
فر ديّ ييٍ شفيذثط ٔصريٕسثس كضيجح " ذياسٚخ ننشعيم
ٔننًهٕك " ألد ٙؽيفش ثنرذش٘ سٔ" ) ْ310قذ كاٌ ْزن ننراسٚخ يؽ ّم عُاٚح كثٛشج يُيز ننَرٓياء ييٍ ذذُٔٚيّ،
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فؽٕذّ أغهة يكرثاخ ننخه اء ٔنأليشنءٔ ،كاٌ يُيهاا ألٔظّ عذٚيذج ييٍ ننُؾياه في ٙننرقيُٛا ننرياسٚخ ٙذيزٛٚال
ٔذهخٛقا ٔذشظًح قذًٚا ٔؼذٚصا".

2

ٔنٓزِ ثألعذجح ثخضشَج ْزث ثنًقيُّر دٌٔ غٛيشِ دجعضذيجسِ ٚيًغّيم شغُيٗ يذ َّٔيز في ٙثنشٔثٚيز ثنضجسٚخٛيز صةشٚذيج
ٔش شدٓج إنٗ ثنًٕمٕعٛز ٔصُ ّٕ ثألخذجس ٚةٕل ف ٙثنًة ّذيز ":فًا ٚكٍ ف ٙكراتْ ٙزن يٍ َثش ركشَياِ عيٍ تعيل
ننقيؽحٔ ،ن يعُيٗ فيٙ
ننًام ٍٛيًا ٚغرُكشِ قاسئّ ،أٔ ٚغرؾُعّ عايعّ ،يٍ أظم أَّ نى ٚعشف نّ ٔظٓيا فيٙ
ّ
ننؽاٛاح ،فهٛعهى أَّ نى ٚئخ ف ٙرنك يٍ قِثهُأ ،اًَا أٔذ ٙيٍ قِثم تعل َاقه ّٛانُٛأ ،أَا اًَا أدُّٚا رنك َؽٕ ييا
أدّ٘ انُٛأ 3".صًضجص ْزِ ثنًذ َّٔز دأًْٛز ثنًجدر ثنًضقهز دةقـ ثنًضُذتٔ ٍٛغضثسر ثنًشٔٚجس فٕل ْزِ ثنظجْشر
ٔعييُضٕنٗ شيييش صُذّييؤ يغييٛهًز دجنذسثعييز ٔثنكؾيير ٔصضذّييع ثألخذييجس ٔصًقٛقييٓج ٔصييذ ٛةٓج ٔيةجسَضٓييج ٔثنكؾيير عييٍ
خفجٚجْج ٔيج ّ
فر دٓج يٍ صغجلالس يٍ يغٛم:
دًييجرث َيف ّغييش إعييالٌ َذي ّٕر يغييٛهًز فيي ٙعٓييذ يق ًّييذ ٔنييٛظ ديييذ ٔفجصييّ إر كييجٌ دجإليكييجٌ شٌ ٚضالفييٗ ثنًٕثؽٓييز
ٔٚضش ّييخ ٔفييجر ثنُذ ي ّ ٙع ي ّى ٚقييذ دذعٕصييّلْم شسثد ْييزِ ثنًٕثؽٓييز ٔثخضييجس ْييزث ثنضقييذ٘ شو فيشمييش عهٛييّ ثأليييٕس
ٔيؾشٚجس ثألفذثط فشميجل دًيجرث َيفغّيش َؾيجؿ دعيٕر يغيٛهًز ٔثَضؾيجسْج في ٙثنٕ يش ثنيز٘ صذهيٕسس فٛيّ ثنيذعٕر
ثنًق ًّذٚز ٔثَضؾشس دم ذ عهّق عهٓٛج يدعجصٓج دأَّٓج يٕدهش دجنضشفجحل ْم َؾجؿ دعٕصّ ف ٙعٓذ يق ًّذ دالنز عهيٗ
يضجَز يشؽيٛضّ ٔٔؽجْز يةجسدضّ ٔؽغٕس ثنًشؽيٛز ثنًق ًّذٚز ٔ يقٕس ثن ّذ ٍٚثإلعاليٙل شنٛظ يؾشّد ث ّدعجء ثنُذي ّٕر
في ٙعٓيذ يق ًّيذ ٚرييشؿ إؽيكجال خجفيز ّ
ٔشٌ ثنشؽييم يذ صةي ّذو فييَ ٙؾيش دعٕصيّ ٔصذهٕسْييجل نًيجرث شغفهيش يقيُّفجس
ثنضييجسٚل ثنيشديي ٙثإلعييالئ ٙثنضييشثط عجيييز ْييزث ثنضًؾيئ ٙثنُؾييجؿ نًغييٛهًز ٔإٌ ٔسد ثنقييذٚظ عُييّ فيي ٙغجٚييز
ثالخضضثل ف ٙف ٍٛيركشس ديل ثنفش ثنٓجيؾٛزل كٛر َفغّش ثنًغكٕس عُّ فٕل ؽخقٛز ْزث ثنًضُذب ف ٙكضخ
ثنغٛش ٔثنقذٚظ ٔثنضجسٚل ٔثنفةّ ٔثنضفغٛش ٔثنضشثط عجيزل
ٔإٌ ركشصيييّ شغهيييخ ثنًقيييجدس يغيييم "ذييياسٚخ ننٛعايييٕت"ٔ "ٙييييشٔض ننيييزْة" نهًغييييٕد٘ ٔ"عيييٛشج نتيييٍ
ْؾيياو" ٔثدييٍ كغٛييش فيي" ٙننثذنٚييح ٔننُٓاٚييح" ٔ"ذيياسٚخ ننيثييش٘" ٔ"ظييايا ننثٛيياٌ فيي ٙذ غييٛش نناييش ٌ" ثنييز٘
ؽييي ْ 4" ٛدأَّٓييج َضنييش فيييٙ
ييٕغ اِنل ْٛيي ِّ ل
يي ٙاِنليي ا ٙلٔنلييي ْى ٚق ل
ييٍ ن ْفر ل
لييشٖ لعهلييٗ أِ لكييي ِزتأا أل ْٔ قلييا لل أق ِ
فغّييش "ٔ ليييٍْ أل ْلهليي قى ِي اًي ِ
ٔؼ ل
يغييٛهًز ٔيييٍ َقييج َقييِٕ يييٍ ثنًضُذتيي ٍٛفةييذ عًييذ شفييقجح ْييزِ ثنًةجسدييجس إنييٗ صرٕٚييع ثنييُـّ ٔ يي ّذِ خذيييز
ألغشثميييٓى ٔصٕظٛفيييج ألْيييذثفٓى خقٕفييييج ثنضييييجن ٙدؾيييخـ يق ًّيييذ ٔثنضغييييجي ٙديييجنُـّ ثنةشآَييئ ٙصًّٛييييض
ثنغُّز ثنغةجفٛز ثإلعاليٛز عًٕيج.

 -2ثنًغيٕد٘ فًجد٘) فُٛاخ ققـ نألَثٛاء ف ٙننرشنز ننعشت ٙه 1يغكهٛجَ ٙنهُؾش ٔثنضٕصٚع صَٕظ  2007ؿ 55
 -3ثنرذش٘ شدٕ ؽيفش يقًذ دٍ ؽشٚش) ذاسٚخ ننشعم ٔننًهٕك صةذٚى يقًذ شد ٙثنفنم ثدشثْٛى ٔصقةٛةّ ه 3دثس عٕٚذثٌ دٛشٔس نذُجٌ [د.س] ػ1
ؿ8
 -4ثألَيجو 93/6

نةذ عشفش ثنؾضٚشر ثنيشدٛز يذٛم ٛجو ثنذعٕر ثنًق ًّذٚز فشكز دُٛٚز ٔثعيز ثنُرج شههق عهيٗ شفيقجدٓج ثعيى
ثنقُفجء ٔيٍ ثنقُفجء ثنز ٍٚصزكشْى كضخ ثنضجسٚل :شيّٛز دٍ شد ٙثنقّهش ثنغةف ْٕٔ ٙيٍ ثنرجةر ٔخجنذ دٍ عُجٌ
ثنيذغ ٔ ٙذ سئ٘ شٌ ثنُذ ٙعيتم عُّ فةجل ":رنك َث ّ ٙأماعّ قٕيّ" ٔ 5يٍ ْؤالء شٚنج عًشٔ دٍ َفٛم دٍ ع ّى
عًش دٍ ثنخرجح "ٔكاٌ ٚشغة عٍ عثادج نألفُاو ٔ،عاتٓا فؤٔنا تّ ع ًّّ ننخياب ع ٓاء ي ّكح ٔعهّيٓى عه،ّٛ
فآرِٔ فغكٍ كٓ ا تؽشنءٔ ،كاٌ ٚذَم يكح ع ّشن"
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صهك ْ ٙظجْشر ثنقُفجء ف ٙغشح ثنؾضدشر ثنيشدٛز ٔثنؾيجو

فٛظ كجَش صٕؽذ يشثكض دُٛٚز يغٛقٛز .شيج ف ٙؽش ثنؾضٚشر فةذ عشفش ذٛهز عذذ ثنةيٛظ فشكيز دُٛٚيز يًجعهيز
ٔ يذ ظٓيش فٓٛيج سةيجح ديٍ ثنذيشّثء ثنؾئُ ٙسٚيجٌ ديٍ صٚيذ ديٍ عًيشٔ ٔ يظ ديٍ عيجعذر ثألٚيجد٘ ثنيز٘ صقيضفظ نُييج
ثنًقجدس ثنضجسٚخٛز دقكجٚجس ٔشخذجس َٔقٕؿ عُّ.
ٔيغهًج عشف غشح ثنؾضٚشر ثنيشدٛز ٔؽًجنٓج ٔؽش ٓج يشثكض دُٛٚز يضُ ّٕعز ٔسْذجَج يٍ ثنُٕ ثنز٘ ركشَج
عشفش ثن ًٍٛكزنك فشكز دُٛٚز يًجعهز فظٓش فٓٛج شَذٛجء يٍ ْزث ثنُٕ

إر صيزكش كضيخ ثنضيجسٚل شعيًجء عيذد ييُٓى

شيغجل  :ؽيٛخ دٍ يٓذو ر٘ يٓذو ٔعًشٔ دٍ ثنقؾش ثألصد٘ ٔفجنـ دٍ ثنًٓٛغع ٔفُظهز دٍ ففٕثٌ ٔشعيذ
شدٕ كشح ثنقًٛش٘ ٔههٛقز ثألعيذ٘ ٔعيؾجؿ ٔيغيٛهًز ٔغٛيشْى ٔ يذ صًٛيضس ثني ًٍٛفيْ ٙيزث ثنًؾيجل دجَضؾيجس
ثنٕٓٛدٚز ٔال د ّذ يٍ ثإلؽجسر ُْج إنٗ شٌ ثنٕٓٛدٚز في ٙثني ًٍٛيذ َنيؾش دفييم ثالصقيجل ٔثالفضكيجش دجنقذؾيز ييٍ
ؽٓز ٔدجنفشط يٍ ؽٓز شخشٖ فْ ٙزث ثإلهجس َؾأس ٔصشعشعش ظجْشر ثنضُذؤ ثنض ٙنى صكٍ ؽجرر شٔ غشٚذز عيٍ
ْزث ثنغٛج ثنضجسٚخٔ ٙثنقنجس٘ ٔثنذ ُٙٚنزنك دًؾشد شٌ ؽج خذش يشك يق ًّذ جو كّٓيجٌ ٔيضُذتيٌٕ في ٙكيم
يُرةز ديجنؾضٚشر ثنيشدٛيز ٚي ّذعٌٕ ثنُذي ّٕر ٔٚةيٕدٌٔ ذيجةهٓى نهغيضٔ صةهٛيذث نهيذعٕر ثنًق ًّذٚيز ٔييٍ ْيؤالء يغيٛهًز
ّ
دجنكزثح دغذخ ثدعجةّ ثنُذ ّٕر ٚزكش ثنٛيةٕد ٙشَّّ شعهى نكُّّ ثدعٗ
فغش ثعًّ فقجس ييغٛهًز صقةٛشث نؾأَّ َٔييش
ثنُذي ّٕر فيي ٙثنغييُز ثنيجؽييشر ْؾشٚييز ش٘ ذييم ٔفييجر ثنُذي ّ ٙدغييُز ٔدغييذخ ْييزث ثنضُذييؤ َييييش دجنكي ّيزثح يضُذييب ثنًٛجيييز
ٔيضض ّعى عٕسر دُ ٙفُٛفز عهٗ دٔنز ثنًذُٚز صغ ًّٗ "ننشؼًاٌ" فأههق عه"ّٛسؼًاٌ ننًٛايح".
أَ -غثّ َٔؾؤذّ:
رْخ ثدٍ ْؾجو إنٗ شَّ "يغهًح تٍ شًايحٚٔ ،كُٗ تؤتٗ شًايح"ٔٔ 7سد ف"ٙثنًفقّم ف ٙصجسٚل ثنيشح ذيم
ثالعالو" نؾٕثد عه ٙصيشٚر نًغٛهًز شكغش إٚغجال ف ٙثنُغخ" :يغهًح تٍ شًايح تٍ كثٛيش تيٍ ؼثٛية تيٍ ننؽياسز

 -5ثدٍ كغٛش إعًجعٛم دٍ عًش) ننثذنٚح ٔننُٓاٚح ه 1دثس ثنكضخ ثنيهًٛز دٛشٔس نذُجٌ [ د.س ] ػ 2ؿ 226
 -6ثنًغيٕد٘ شدٕ ثنقغٍ عه ٙدٍ فغ )ٍٛيشٔض ننزْة صقةٛق يق ًّذ يق ٙثنذ ٍٚعذذ ثنقًٛذ ه 4ثنًكضذز ثنضؾجسٚز ثنكذشٖ ثنةجْشر يقش  1964ػ1
ؿ 70
 -7ثدٍ ْؾجو شدٕ يق ًّذ عذذ ثنًهك) ننغٛشج ننُثٕٚح ّذو نٓج ٔعهق عهٓٛج هّ عذذ ثنشلٔف عيذ ه 1دثس ثنؾٛم دٛشٔس نذُجٌ [د.س] ػ 4ؿ 164

تٍ عثذ ننؽاسز تٍ ف اٌ تٍ رْيم تيٍ ننيذٔل تيٍ ؼُ ٛيح" ٔ 8يذ ؽيجء في ٙدثةيشر ثنًييجسف ثإلعياليٛز شٌ فُٛفيز
يغهش شيجو ثنُذ ّٔ ٙعهٗ سشعٓج ْجسٌٔ ثدٍ فذٛخ ثنًيشٔف دًغٛهًز ٔ ذ ظٓيش عهيٗ يغيشؿ ثألفيذثط عيجو ْ11
633/و ف ٙثنٕ ش ثنز٘ ثدعٗ ثنُذ ّٕر ف ّٛثألعيٕد ثنيُغئ ٙههٛقيز ديٍ خٕٚهيذ فضذييّ غيى كذٛيش ييٍ فُٛفيز دئٚييجص
صعًٓٛى ثنشؽّجل ديٍ عُفيٕر فةيذ شرث ثنشؽّيجل دي ٍٛثنُيجط شَّيّ عيًع ثنُذي ّ ٙفي ٙثنًذُٚيز ٚةيٕلّ :
إٌ يغيٛهًز فيجفذّ
ٔخهٛفضّ ٔ ذ ظهّش كغشر فُٛفز يٕثنٛز نّ فضٗ ف ٙعٓذ ثنخهٛفز شد ٙدكش.
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ثؽضًع دُٕ فُٛفز صقش سثٚز َذ ّ ٙنٓى ركشصّ ثألخذجس ثنيشدٛيز دجعيى يغيٛهًز ديٍ فذٛيخ ثنقُفئ ٙكيجٌ يذ شدٖ
شعظى يةجٔيز نإلعالو ٔثنًغهً ٍٛفٕفّذ ففٕفّ ٔعةذ فهفج دُٛٚج دَٕٚٛج يع عؾجؿ ٔ يذ كجَيش ش ّيٓيج صُغيخ إنيٗ
صغهخ ثنةذٛهز ثنُقشثَٛز ْٔ ٙثيششر َقشثَٛز فًٛج سٔٔث ثدعش ثنُذ ّٕر ٔصيجهش ثنيشثفيز فضذيضٓيج صًيٛى عيى صيض ّٔػ
يُٓج ٔعجس ف ٙيج ٚةجل دأسدي ٍٛشنر يةجصم فجَضقش عهيٗ ؽٛؾي ٍٛييٍ ؽٛيٕػ ثنًغيهً" ٍٛفايذ كياٌ أتيٕ تكيش قيذ
ٔظييّ كيالّ يييٍ عكشيييح نتييٍ أتيي ٙظٓييم ٔؽييشؼثٛم تييٍ ؼغييُح نًؽاستييح تُيي ٙؼُ ٛييح ،نكًُّٓييا نييى ٚغييريٛعا ننرغهيية
ّ
عهٓٛا".
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ٔٚذذٔ ّ
شٌ يغٛهًز كجٌ ذ ثدعٗ ثنُذ ّٕر فيال ذم ييشك ثنُذي ّ ٙإر صيزكش ثنًقيجدس ثنضجسٚخٛيز شَيّ يذو فئ ٙفيذ
دُ ٙفُٛفز إنٗ ثنًذُٚز عجو ثنٕفٕد ٔشفجد ّ
شٌ ثنُذ ّ ٙعٛةجعًّ شٔ ٚؾيم نيّ ثألييش ييٍ دييذِ ففي ٙثنذخيجس٘ عيٍ ثديٍ
عذجط شَّ جل " :قذو يغٛهًح ّ
ننكزنب انٗ سعٕل أ فهٗ أ عهٔ ّٛعهى فععيم ٚايٕل:اٌ ظعيم ني ٙيؽ ًّيذ أييشن
يٍ تعذِ ذثعرّٔ ،قذيٓا [ ننًذُٚح ] ف ٙتؾش كصٛش يٍ قٕيّ ،فؤقثيم انٛيّ سعيٕل أ فيهٗ أ عهٛيّ ٔعيهى ٔفيٙ
ٚذِ قيعح ؼذٚذ ؼرٗ ٔقا عهٗ يغٛهًح ف ٙأفؽاتّ [ٔف ٙسٔنٚح أَشٖ تادسِ يغٛهًح تيانكالو فايال :اٌ َهٛيد
تُُٛا ٔت ٍٛنأليش شى ظعهرّ نُا ] فايال :اننُثي }ٙنيٕ عيؤنرُْ ٙيزِ ننايعيح ييا أعيٛركٓيا ٔنيٍ ذعيذٔ أييش أ فٛيك،
ٔنئٍ أسدخ ،نٛعاشَّك أٔ ،اَ ٙألسنك ننز٘ أسٚد ف ّٛيا سأٚد"ْٔ ،11يٕ ٚيؾيٛش ديزنك إنيٗ ييج سآِ في ٙثنًُيجو شٌ
فجفخ فُيجء ٔفجفخ ثنًٛجيز ش٘ ثنيُغٔ ٙيغٛهًز ّ
كزثدجٌ.
ٔصزكش كضخ ثنضجسٚل ثإلعالي ٙشٌ ْزث ثنًضُذب كجٌ عهٗ ؽأٌ عظٛى ف ٙثن ًٍٛشعُجء فٛيجر يق ًّيذ ٔ يذ ٔؽيذس
دعٕصييّ ثيضييذثدث كذٛييشث ٔثعييضرج شٌ ٚؾهييخ إنٛييّ شَجعييج كغييشث عييٕف ٚكييٌٕ نٓييى دضعجيضييّ صييأعٛش ييٕ٘ فيي ٙصقشٚييك
ثألفذثط ديذ ٔفجر يق ًّذ يذجؽشر شعُجء فشٔح ثنش ّدر ف ٙخالفز شد ٙدكش غٛش شٌ ْزث ثنًضُذب كجٌ يٍ ثنًُجْنيٍٛ
نهييذعٕر ثنًق ًّذٚييز ٔثنييذ ٍٚثنؾذٚييذ ثنرييجسا سغييى دخييٕل ع ًّييجل يق ًّييذ ثنيئ ًٍٛفنييش يييٕس َٔؾييشثٌ ٔفييُيجء
ٔثنًٛجيز َٔؾشْى ثإلعالو فْ ٙزِ ثنًذٌ ٔثنةشٖ إالّ ّ
شٌ ثنشؽم ثعضرج شٌ ٚضغهّخ عهٓٛى ٔشٌ ٓٚضيٓى دًج صٕفش
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قم ف ٙذاسٚخ ننعشب قثم نإلعالو ه 2دثس ثنيهى نهًال ٍٛٚدٛشٔس نذُجٌ ٔيكضذز ثنُٓنز دغذثد  1978ػ 6ؿ 86
 عه ٙؽٕثد) ننً ّ -9دنئشج ننًعاسف نإلعاليٛح ػ 8ؿ ؿ 132–131
 -10ثدٍ ثألعٛش ع ّض ثن ّذ )ٍٚننكايم ف ٙننراسٚخ ه 1يرذيز ثنةجْشر يقش  1885ػ 2ؿ 136
 -11ثنذخجس٘ يق ًّذ دٍ إعًجعٛم) فؽٛػ ننثخاس٘ ه 1عجنى ثنكضخ دٛشٔس نذُجٌ [د.س] ػ 6ؿ ؿ 5-3

نذ ّٚيٍ ٕر دأط ٔسدجهز ؽأػ ٔثعضًجصز عهٗ ثنًذذإ ٔكغخ شَقجس ٔفقجفز نغجٌ ٔدالغز دٛجٌ ٔفيٕثفض َفغيٛز
ٔيجدٚز ٔ ُجعجس ؽشٚتز فكشٚز ٔعةذٚز ٔصؾشٚيٛز.
ب -قثٛهرّ:
إٌ ثَضًجء يغٛهًز إنٗ دُ ٙفُٛفز كجٌ نّ شعشِ ف ٙصؾكٛم َٓؼ ْزث ثنشؽم ٔيغٛشصّ ثنغٛجعٛز ٔثنذُٛٚز فقُٛفيز
صجسٚخٛييج كجَييش صغييكٍ يُرةييز ثنقؾييجص ٔغجدسْييج عةييخ فييشح ثنذغييٕط فيي ٙيُضقيير ثنةييشٌ ثنغييجدط ثنًييٛالد٘
ٔدٔسْج فًٛج يعشف دقشٔح ثنش ّدر يؾٕٓس"قذ قاذهٕن ننًغهً ٍٛقران يشٚشن ؼريٗ نٌ عكشييح تيٍ أتي ٙظٓيم سغيى
ظغيياسذّ ٔقشؽييٛرّ نَٓييضو أيييايٓى ْضًٚييح يُكييشج"
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ْٔييزث ثنييذفج ثنًغييضًٛش ٔثنةضييجل يييٍ ؽجَييخ دُيي ٙفُٛفييز

نهًغهً ٍٛنّ شعذجح ث ضقجدٚز ٔدُٛٚز ٔثؽضًجعٛز.
ٔيفجد ْزِ ثألديجد ثنذُٛٚز ٔثال ضقجدٚز ٔثالؽضًجعٛز شَّٓج ن َّٕش يؾيشٔ يغيٛهًز ٔشعيشس في ٙيُٓؾيّ ٔكجَيش
يييٍ ثنهذُييجس ثألعجعييٛز فيي ٙصؾييكٛم َذ ّٕصييّ نةييذ ثيضييذس ثنقشكييز ثالسصذثدٚييز ْييزِ دًك َّٕجصٓييج ثنغٛجعييٛز ٔثال ضقييجدٚز
ٔثنذُٛٚز ٔثالؽضًجعٛز يٍ ثنذقشٔ ٍٚعًجٌ عهيٗ هيٕل عيجفم ثنخهيٛؼ ثنيشدي ٙييٍ ثنؾيش إنيٗ ثنؾُيٕح ثنؾيش ٙ
ٔيٍ ُْجش إنٗ فنيشيٕس ٔثني ًٍٛفي ٙثنؾُيٕح عيى ييٍ ُْيجش إنيٗ ثنًٛجييز ْيزث ثنفنيجء ثنٕثعيع ؽغشثفٛيج ٚييذّيش
دٕمٕؿ عٍ عًق ثنشفل ٔثنضًشّد ٔ ذ ؽًم ييُٗ ثالسصذثد عٍ ثنرجعز نهُظجو ثننشثةذ ٙثنًضًغّيم في ٙثالنضيضثو
دذفع ثنضكيجر كًيج ؽيًم ييُيٗ ثالسصيذثد عيٍ ثنضيذ ٍٚدجإلعيالو في ٙظيم دٚجَيجس يضييذدر كًيج ؽيًم ييُيٗ ثالسصيذثد
ثنغٛجع ٙم ّذ صٕعع يق ًّذ ٔشفقجدّ إلًٚجٌ شْم ثن ٔ ًٍٛذجةم يضيذدر دأَٓى شعش ٔشؽشف يٍ شٚؼ ٔثنضُيجفظ
دًُٓٛج عهٗ شؽ ّذِ يٍ شؽم ثنضعجيز ٔثنغٛجدر.
فًج ْ ٙينجيَ ٍٛذ ّٕصّل ْٔم دشعجنضّ يج دّ صًّٛض شو شسثد شٌ ٚؾ ّ
ق هشٚةّ دثخم ثإلعيالو ُٔٚخيشه في ٙدعيٕر
يق ًّذ يغهّ يغم دةٛز ثنًضُذتٍٛل

نتٍ ثَفشد ا ٔفذِ ديهى ثنغٛخ ٔثعضأعش دّ دٌٔ عٕثِ فٓزث نٛظ ييُيجِ فشييجٌ ثنذؾيش كجفيز ييٍ ثنةيذسر عهيٗ
ييشفز ثنغٛخ دم ّ
إٌ ا ٓٚخ نًٍ ٚؾجء يٍ عذجدِ ييشفز ثنغٛخ شْٔ ٙيذسر ٚؾيهٓيج في ٙفيفٕر ثنذؾيش "فؽًُٛيا
ٕٚنظّ نإلَغاٌ ققٕٖ ذرعذّٖ قذسذّ ،عادج يا ٚقؽٛهٓا انٗ يُظٕيح َاسقح ،نكُّّ ٚرًكٍ يٍ ننغيٛيشج عهٓٛيا ٔرنيك
تبٚعاد ذ اعٛش نٓا".

13

ْٛ -12كم يقًذ فغ )ٍٛف ٙننقذٚق أتٕ تكش ه 7دثس ثنًيجسف دًقش ]د.س[ ؿ 75
- Gauchet Marcel, le Désenchantement du monde, Une histoire politique de la religion, Editions Cérès, 1995, p. 11
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فةييذ صضييٕفّش ثإليكجَييجس ثنًجدٚييز ٔثنيةهٛييز ٔثنظييشٔف ثنُفغييٛز ٔثنًكجَٛييز ٔثنضيجَٛييز يييج دٓييج ٚضغ يُّٗ نإلَغييجٌ شٌ
ٚضٕفم إنٗ يذل ثنغٛيخ ٔييجَةيز ثنًرهيق ٔييشفيز كُٓيّ ٔ يذ ٚقيم دييل ثنُيجط إنيٗ يشصذيز صيذَٕ ييٍ يشصذيز
ثألَذٛجء فُٛكؾر عُٓى ثنقؾجح ٔٚذسكٌٕ ؽٛتج شٔ شؽٛجء يٍ عهى ثنغٛخ ٔعهٗ ْزث ؽجص ثعضذجس ييغٛهًز يضُذتج ذ
ٚكٌٕ فجد ج كًج ًٚكٍ شٌ ٚكٌٕ كجردج ٔؽجص شٌ ٚقم إنٗ صؾكٛم َـّ شٔ شآٌ شٔ صٕثفم يع ييضيجل ٔ ذ سيُيج
فيْ ٙيزث ثنًذقييظ شٌ َضضذيع دينيج يييٍ يشآٌ يغيٛهًز ْٔييٕ عذيجسر عيٍ ؽييزثسثس يذغٕعيز في ٙؽًهييز ييٍ ثنًقييجدس
ثنضجسٚخٛز ٔثنضشثعٛز َزكش يُٓج :ثدٍ ثألعٛش"ثنكجيم ف ٙثنضجسٚل" ثنخضسؽ" ٙيةجيع ثنقيهذجٌ" ثنخريجد" ٙسعيجنز
ف ٙدٛجٌ ثعؾجص ثنةشآٌ" ثنكالع ٙثنذهُغ " ٙصجسٚل ثنش ّدر " شفًذ دٍ شعغى ثنكٕف" ٙثنفضيٕؿ" ثديٍ كغٛيش "ثنذذثٚيز
ٔثنُٓجٚز" ثنؾجفظ"ثنذٛجٌ ٔثنضذ "ٍٛٛثنرذش٘ "صجسٚل ثنشعم ٔثنًهيٕش" َٔقْٕيجٔ .عيُضُجٔل دجنضقهٛيم عيذدث ييٍ
ثنُقٕؿ ًَْٔ ٙجرػ يٍ شآَّ ٔعُةر دقٕسر خجفز عهٗ يشٔٚجس ثنرذش٘ يٍ خيالل صجسٚخيّ ٔعُشفيذ
يج فْ ٙزِ ثنُقٕؿ يٍ شديجد عةذٚز يغم ثنضٕفٛذ ٔثٜخشر ٔثنقغجح ٔثنٕفٔ ٙهةغٛز يغيم ثنقيالر ٔثنؾيٓجدر
ٔثنقٕو.
ننًناي ٍٛننذُٛٚح  /ننثعذ ننعاذ٘.
ش -ننرٕؼٛذ:
كجَيش يشٚؼ في ٍٛعيًيش دغيى ا ثنشفًيجٌ ثنيشفٛى يجل يجةهٓى :دقفّ فيٕك ،اًَيا ذيزكش يغيٛهًح ،سؼًياٌ
ننًٛايحٔ .ركشٔن أَّ دعا انٗ ننشؼًاٌ؛ أ٘ انٗ عثادج ننشؼًاٌ ،تًُٛا ع ّشف َ غيّ تانشؼًياٌ ،فاٛيم نيّ سؼًياٌ
ننًٛايحٔ ،أَّ دعا انٗ عثادذّ ْزِ قثٛم ننُث ّٕجٔ ،قذ عشف أيشِ تًكح ،فهًا َضل ننٕؼ ّ ٙعهٗ ننشعٕل ،قيال أْيم
14
ي ّكح  :اًَّا قذ أَز عهًّ يٍ سؼًاٌ ننًٛايح".
ٚيقٛهُج ْزث ثنُـّ عهٗ ؽًهز يٍ ثنقةجةق يُٓج:
أ ّٔنٓيا ،ثنغييذق ثنضييجسٚخ ٙنًغيٛهًز فيي ٙدعٕصييّ إنيٗ ثنضٕفٛييذ ذٛييم يق ًّيذ ٔ ذييم َييضٔل ثنيٕف ٙعهٛييّ ٔإٌ صُذييؤ
يغٛهًز كجٌ إرٌ ذٛم ديغز يق ًّذ فةشٚؼ صغًع دًغيٛهًز ٔدُذ ّٕصيّ ٔييج صةيٕو عهٛيّ ييٍ سكيجةض شدشصْيج ثنُيذثء إنيٗ
عذجدر ثنشفًجٌ فةذ عشف شيشِ دً ّكز.
شآَٛا ،يج رْخ إن ّٛشْم ي ّكز يٍ شٌ يج َضل عهٗ يق ًّذ يٍ ٔف ٙيقذسِ سفًيجٌ ثنًٛجييز فجنشؽيم إرٌ نيى
ٚذ إنٗ دٚجَز شخشٖ يغم ثنٕٓٛدٚز شٔ ثنًغٛقٛز شٔ ثنًُٕٚز شٔ ثنًؾٕعٛز شٔ ثنٕعُٛز دم كجٌ يٕفّذث يُز شٌ ث ّدعٗ

14
قم ف ٙذاسٚخ ننعشب قثم نإلعالو ػ 6ؿ 86
 -ؽٕثد عه ٙننً ّ

دأَّ ثنشفًجٌ ٔنيهّّ صأعش دذعٕر ثنًضةذي ٍٛنّ يًٍ كجٌ ذهّ عهٗ يج ٚظٓش عهيٗ غيشثس ثألفُيجف ييغال ٔ .يذ ركيش
ثنرذش٘ شٌ يغٛهًز"مشب ؼشيا تانًٛايح ،فُٓٗ عُّٔ ،أَز ننُاط تّ ،فكاٌ يؽ ّشيا"

15

ب -ننٕؼ:ٙ
شٔسد ثنرذش٘ شٌ يغٛهًز ٚضهةٗ ثنٕف ٙيٍ ثنغًجء عٍ هشٚق ؽذشٚم رنك شَيّ ن ًّيج ثؽيضذ ثنييذثء عهيٗ ثنيًٍٛ
ٔشْيم ثنًٛجييز دجنضقذٚيذ ييٍ ع ًّيجل دٚييٍ يق ًّيذ ٔكغيش ييُٓى رنيك فغيأنٕث يغييٛهًز فةيجل" :أَرظيش ننيز٘ ٚيؤذ ُٙٛيييٍ
ننغًاء فٛكى ٔفيٓٛى" .16في ٙفيٚ ٍٛيزكش في ٙيشٔٚيجس شخيشٖ شَيّ ٚضهةيٗ ييج ٚضهةيجِ ييٍ ؽيٛرجَّ فًغيٛهًز ٚيشفل
يٕثؽٓز خجنذ دٍ ثنٕنٛذ ألٌ ؽٛرجَّ ُٓٚجَِٔ .17ذ ّ ٙثإلعالو جل" :اٌّ يا يغٛهًح ؽٛياَا ن ٚعقي ،ّٛفيبرن نعريشنِ
أصتذ كؤٌ ؽذق ّٛصتٛثراٌ .ن ّ ٓٚى تخٛش أتذن ان فشفّ عُّ ،فبرن سأٚرى يُّ عٕسج فال ذاٛهِٕ ننعصشج".

18

ٔركش ثنرذش٘ شٚنج شٌ ههقز ثنًُش٘ ؽجء إنٗ ثنًٛجيز ٔشسثد ثالؽضًج دًغٛهًز ٔثخضذيجس َذ ّٕصيّ فهًيج ؽيجءِ
جل نّ" :أَد يغٛهًح؟ قالَ :عى ،قال:يٍ ٚؤذٛك؟ قال  :سؼًاٌ .قال  :أفَٕ ٙس أٔ ف ٙلهًح؟ فاال  :في ٙلهًيح،
19
كزنبٔ ،أٌ يؽ ًّذن فادقٔ ،نكٍّ ّ
فاال  :أؽٓذ أَك ّ
أؼة انُٛا يٍ فادق ينش".
كزنب ستٛعح ّ
َٔفٓى يٍ ْزِ ثنًشٔٚجس صنيجسدٓج ٔصُج نيٓج فضيجسر يقيذس ثنيٕف ٙثنؾيٛرجٌ ٔشخيشٖ ثنشفًيجٌ ٔشخيشٖ
ثنغًجء شٔ ؽذشٚم ٔني ّم رنك ٚذ ّل عهٗ شٌ ْزِ ثألخذجس شعجعٓج ثنشٔثٚز ثنؾفٓٛز ٔصيذد ثنةقجؿ َٔج هٕ ثنخذش عى
شٌ ْزِ ثنًشٔٚجس ذ صكٌٕ صأعشس دًج عذةٓج يٍ ييضةذثس يغم ثنًؾٕعٛز ثنض ٙصةيٕو عهيٗ عُجةٛيز ثنُيٕس ٔثنظهًيز
فجأل ّٔل ٚشيض إنٗ ثنخٛش ٔثنغجَ ٙإنٗ ثنؾ ّش نزنك َييش دأَّ ّ
ّ
ألٌ ثنشفًيجٌ ٚأصٛيّ في ٙثنظهًيز عيى شفيجد ثنيُـّ
كزثح
ثألخٛش ثنُييشر ثنةذهٛيز إنيٗ دسؽيز ثنضيقيخ نيزنك ٔإٌ كيجٌ ّ
كيزثدج فهيّ ثنيٕالء ٔفيج وء نهةذٛهيزٚٔ .ذيذٔ شٌ يغيٛهًز فيٙ
هشٚةز صةذّهّ نهٕفٚ ٙضأعٗ دأعهٕح يق ًّذ.

20

ض -نإلًٚاٌ تاَٜشج ٔننؽغاب:
كجٌ فًٛج ٚةشش نٓى" :نًيا سأٚيد ٔظيْٕٓى ؼغيُدٔ ،أتؾياسْى في دٔ ،أٚيذٓٚى ه هيد ،قهيد نٓيى :ن ننُغياء
ذييؤذٌٕٔ ،ن ننخًييش ذؾييشتٌٕٔ ،نكييُكى يعؾييش أتييشنس ،ذقييٕيٌٕ ٕٚيييأ ،ذكه ييٌٕ ٕٚيييا ،فغييثؽاٌ أ ارن ظيياءخ
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20
- De William f Campbell, Le coran et la bible à la lumière de l’histoire et de la science, Editions Farel, Marne la
Valée .France,1994,p.155

ننؽٛاج كٛا ذؽٔ ،ٌٕٛانٗ يهك ننغًاء ذشقٌٕ فهٕ أَٓا ؼثّيح َيشدل ،ناياو عهٓٛيا ؽيٓٛذ ٚعهيى ييا في ٙننقيذٔس،
ٔألكصش ننُاط فٓٛا ننصثٕس".

21

َٔغييضخهـ يييٍ ثنييُـّ شٌ يغييٛهًز ٚغذييش ثنذيييظ ٔثنشؽييٕ إنييٗ ثنخييجنق ٔثنقغييجح ثنييذ ٛق فضييٗ عهييٗ فذّييز
خشدل دة ٙكٛر ٚيقجعخل ٔيضٗ ٚيقجعخل ٔكٛر ٚيذيظ ؽغذث شو سٔفجل شو ثالعُ ٍٛييجل ْزث يج ال َؾذ نيّ إؽجديز
ّ
ٔد ٍٛيغٛهًز شٌ ا ٚشث خ ثإلَغجٌ نًج ٚأص ّٛيٍ شفيجل ٔٚقجعذّ عهٓٛج ٔشٌ ثنؾيضثء ييٍ ؽيُظ ثنيًيم يًٓيج كيجٌ
دغٛرج ٔا ؽجْذ عهٛى دًج ف ٙثنقذٔس.
ننثعذ ننيإع / ٙننقالج ٔننقٕو ٔقٛاو ننهٛم:
قال يغٛهًح":عًا أ نًٍ عًأ ،أهًعيّ تيانخٛش ار هًيأ ،ن صنل أييشِ في ٙكيم ييا عي ّش َ غيّ ٚعرًيا،
س كى ستكى فؽّٛاكىٔ ،يٍ ٔؼؾرّ َالّكىٕٚٔ ،و د ُّٚأَعاكى ،فؤؼٛاكى عهُٛا يٍ فهٕنخ يعؾيش أتيشنس ،ن أؽياٛاء
سب ننغٕٛو ٔنأليياس".
ٔن فعاسٚ ،إيٌٕ ننهٛم ٔٚقٕيٌٕ ننُٓاس ،نشتكى ننكثاسّ ،

22

ش ّش ثنشؽم يٍ خالل ْزث ثنُـّ ؽًهز يٍ ثنرةٕط ٔثنيذيجدثس يُٓيج ثنقيالر ٔثنقيٕو ٔ ٛيجو ثنهٛيم ٔثإل يشثس
دٕؽٕد ا ٔ ذسصّ عهٗ إغذث ثنُيى ٔثنخٛشثس ْٕٔ يقذسْج ثألٔل دجعضذجسِ سحّ ثنغٕٛو ٔثأليرجسٔ .نتٍ ركش
ثنقالر فئَٓيج كجَيش دقيٕسر إؽًجنٛيز دٌٔ صفقيٛم نًك َّٕجصٓيج ٔشٔ جصٓيج ٔؽيشٔهٓج ٔشفكجيٓيج ٔ يذ شخيز ثنشؽيم
يؤرَج ٚيذعٗ عذذ ا دٍ ثنُّٕثفز"ٔكاٌ ننز٘ ٚقاٛى نّ ،ؼعٛش تٍ عقًٛش ننز٘ كاٌ ُٚياد٘ قيائال :أؽيٓذ أٌّ يغيٛهًح
سعٕل أ".

23

ٔ هّـ ف ٙعذد ثنقهٕثس يٍ خًظ إنٗ عالط دقزف فالص ٙثنفؾش ٔثنيؾجء يٓشث نغؾجؿ.

24

فةذ ؽجء ف ٙصجسٚل ثنرذش٘ "أٌّ يغٛهًح تٍ ؼثٛة سعٕل أ ،قذ ٔما عُكى فالذ ٍٛيًا ذاكى تيّ يؽ ًّيذ،
فالج ننعؾاء نَٜشج ٔفالج نن عش".

25

ٔسدو كزنك عذجدر ثنقالر دةٛجو ثنهٛم ٔثنضفشّغ إنٗ ثنضن ّش ٔثنذعجء .ش ّيج ثنقٕو ٔإٌ كجٌ سكُيج ييٍ ثألسكيجٌ
ثنض ٙشؽجس إنٓٛيج ٔية ّٕييج ييٍ ية ّٕييجس دعٕصيّ ٔرثش نيٛظ غشٚذيج دجعضذيجس شٌ ثنقيٕو عذيجدر ذًٚيز عشفضٓيج ثألييى
ثنغجدةز ٔإٌ نى ٚكٍ ٔثمقج يغهّ يغم ثنقالر يٍ فٛيظ ثنكٛفٛيز ٔثنًي ّذر ثنضيُٛيز ٔهشثةةيّ فئَيّ ٚذيذٔ شَيّ ٚةيٕو
شعجعج عهٗ ثألسٚق ٛز ٔثنضخفٛر عٍ ثإلَغجٌ ٔكيزنك عهيٗ ثنضُيجٔح ٔثنضيج يخ ثنٛيٕئ ٙإٌ ديذث يضُج نيج شفٛجَيج
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- Philip khùri hitti ,The origins of the Islamic state, Published by Khayats, Beirut, Lebanon, 1966, p. 138
24
- Pour en savoir plus, voir : The origins of the Islamic state, p. 151
عؾجؿ دُش ثنقجسط دٍ عٕٚذ ثدعش ثنكٓجَز ٔثنُذ ّٕر صضٔؽش يغٛهًز ٔٚيةجل إَٓج شعهًش فَٓ ٙجٚز عًشْج ْٔجؽشس ثنٗ ثنذقشر.
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د ٍٛإعذجس ثنقٕو ٔ ٛجو ثنهٛم"ٚإيٌٕ ننهٛم ٔٚقٕيٌٕ ننُٓاس"ٔ 26هٕسث دجنذعٕر إنٗ ثنضُجٔح ف ّٛدغٛيز ثنضٛغيٛش
27
ٔثنضخفٛر عٍ ثٜدي" ٙذقٕيٌٕ ٕٚيأ ،ذكهّ ٌٕ ٕٚيا".
ٔ ذ ٚكٌٕ يش ّد رنك إنٗ ثنٕمّج ٔثنضقشٚر فَ ٙةم ثنًشٔٚجس ثنز٘ هجل ثنُقٕؿ ثألخشٖ يغم ثألفجدٚظ
ثنُذّٕٚز ٔشٌ ثنغًز ثنغجنذز فَ ٙةم ثنًشٔٚجس ٔثألخذجس ْ ٙثنشٔثٚز يؾجفٓز.
َٔهًظ يٍ خالل َقٕؿ يغٛهًز ٔآٚجصّ ؽجَذج ٚخـّ ثنرةيٕط ٔثنيذيجدثس ٔؽجَذيج ٚضقّيم دجنذييذ ثنيةيذ٘
ٔنتٍ كجَش ْزِ ثنرةٕط ٔثنيذجدثس غٛش يؾجَذز نًج ؽجء دّ َذ ّ ٙثإلعالو فئَُج َؾذْج شفٛجَج صخضهير عُٓيج ثخضالفيج
ؽزسٚج دغٛز ثنضًّٛض ٔثنضخفٛر عٍ شصذجعّ ٔدُجء د ٍٚؽذٚذ ٚضذج ٍٚيع دعٕثس ثنًضُذت ٍٛثٜخش ٍٚخجفز ٔني ّم رنك
يييش ّدِ صييأعشِ دجألٔمييج ثنذثخهّٛييز فيي ٙثنييَ ًٍٛظييشث إنييٗ يييج عشفضييّ يييٍ عةجةييذ ٔدٚجَييجس يغييم ثنٕعُٛييز ٔثنٕٓٛدٚييز
ٔثنًغٛقٛز ٔثنًؾٕعٛز ٔثنقُٛفٛز فضهَّٕش دعٕصّ دٓزث ثنضخى ثنذ.ُٙٚ
ٔنتٍ ش ّش دجنؾٓجدر يٍ خالل ثألرثٌ ٔثإل جيز ٔشيش دجنقالر ٔثنقيٕو فئَيّ صؾيجٔص ثنقيؼ ٔثنضكيجر ٔعيكٕصّ
عًُٓج ٚفغّش يٍ عذر ٔؽِٕ يُٓيج ؽيششر ثنشؽيم عهيٗ صخفٛير دييل ثألسكيجٌ ثألعجعيٛز يغيم ثنقيالر ٔثنقيٕو
ٔركش ثعًّ ف ٙثألرثٌ .ش ّيج عكٕصّ عٍ ثنضكجر فهيهّّ ٚيٕد إنيٗ شعيذجح يذذةٛيز ٔث ضقيجدٚز فيجن ًٍٛيُرةيز خقيذز
فالفٛج يًرشر صيي ّذ ْذفج نألهًج ٔثعيضغالل خٛشثصٓيج نيزنك سفيل ْيزِ ثننيشٚذز ٔدعيج إنيٗ عيذو ثالنضيضثو دٓيج
شخزث ٔعرجء ٔال َُغٗ شٌ سكٍ ثنضكجر كجٌ ثنًقشش ألعذجح عٛجعٛز ٔدُٛٚز ٔثؽضًجعٛز صًغّهش ف ٙثالسصذثد.
فئٌ ثنقشث ثنةجةى صجسٚخٛج ٔدُٛٚج ٔعٛجعٛج د ٍٛي ّكز ٔثن ًٍٛدجعضذجس ّ
ٔش ّيج ثنق ّؼ ّ
شٌ ك ّم ٔثفذر صشٖ شَٓج ذهز
ثنق ّؼ ٔيُجسر ثنرٕثف نزنك صي ّذدس ثنذٕٛس فهي ّم ْزث ٚشصذو كزنك ثسصذجهج ٔعٛةج دجنًُقٗ ثنضؾجس٘ ٔثال ضقجد٘
دجعضذجس شٌ ثنق ّؼ ٚيي ّذ يقشكج صؾجسٚج ٔثؽضًجعٛج فضكٌٕ ثن ًٍٛيذثس ْزث ثنقشثش عٕمج عٍ ي ّكز.
ٔإرث كجَش ْزِ ثنًنجي ٍٛثنذُٛٚز دينج يٍ دعٕر يغيٛهًز .فكٛير صةذّهٓيج يق ًّيذ ٔشصذجعيّل ٔييجْ ٙسدٔد فيهيّ
إصثءْجل ٔكٛر صيجيم ثنًغهًٌٕ يع ْزث ثنٕمعل

أ -يٕقا يؽ ًّذ يٍ يغٛهًح:
فيي ٙفييذٚظ سٔثِ ثنذخييجس٘ درييش يضيييذدر ٔديذييجسثس يضةجسدييز شٌ ثنُذي ّ ٙييجل :تًُٛييا أَييا َييائى أذٛييد تخييضنئٍ
نألسك ف قٕما ف ٙك ّ ٙعٕنسنٌ يٍ رْة فكثشن عه ّٔ( ٙفي ٙسٔنٚيح أَيشٖ :فايعرًٓيا ٔكشْرًٓيأ ،في ٙشانصيح:
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فييؤْ ًُّ ٙؽييؤًَٓاو فييؤٔؼ ٙان ي ّ ٙأٌ أَ خًٓييا ،فُ خرًٓييا فييزْثا ،فؤ ّٔنرًٓييا :ننكي ّيزنت ٍٛننهييز ٍٚأَييا تًُٓٛييا ،فيياؼة
فُعاء ٔفاؼة ننًٛايح" ٔف ٙسٔنٚح أَشٖ :أؼذًْا ننعُغٔ ٙنَٜش يغٛهًح"ٔ 28ثنز٘ َفًّٓ يٍ ْزث ثنُـّ :
ثإل شثس دجَضؾجس فشكز ثنضُذّؤ ٔصأٔٚم ثنشلٚج ثنض ٙصفٛذ صٔثل ثنًضُذّتٔ ٍٛفؾهٓى عى سٔثٚز ثنُـّ درش يضيذدر
ك ٔثنشٚذيز ييٍ فٛيظ يضُيّ عيى ّ
ٔإٌ كجَيش عذجسثصيّ يضةجسديز إال شَّٓيج يذ صينيف ٙعهٛيّ يغيقز ييٍ ثنؾي ّ
إٌ صؾيذّٓٛ
ّ
نًغييٛهًز ٔثنيُغيي ٙدغييٕثس ٍٚيييٍ رْييخ َيضةييذ ّ
ألٌ ثني ّيزْخ ييييذٌ عًيي ٍٛسفٛييع ثنةًٛييز
شٌ ْييزث ثنضؾييذ ّٛال ٚغييضةٛى
ٔثنًةٕل ال ًٚجعم ثنًةجو في ٙثنيُـّ إر ثنكيزح فيهيز ريًٛيز ٔخقٛقيز دَٛتيز فُةيع فيَ ٙؾيجص دي ٍٛثنيزْخ ٔعهي ِّٕ
ٔثنكزح ٔثَقرجهّ .عى إٌ عذجسر "كذيشث عه ّ "ٙصيقٛم إنٗ يييؾى ٚفٛذ عؾض يق ًّذ عٍ ثنًٕثؽٓز ٔثإل شثس دقةٛةضًٓج
ٔدٔسًْج ٔإٌ ؽجص شٌ َفٓى كًج ش ّٔل عغش عه ّٛشٌ ٚضق ّذثًْج.
ن قٕن ِييٍْ لؼ ْٕنِيكل
ة ن َْ ل ّ
عى كٛر ٚؾٕص ألخال ٛجس يق ًّذ ْٕٔ ثنز٘ جل ف ّٛثنُـّ  " :لٔنل ْٕ قك ُْدل فلظأا لغهِٛظل ننال ْه ِ
عرل ْغ ِ ْش نل قٓ ْى لٔؽلا ِٔ ْس قْ ْى فِ ٙنألل ْي ِش" 29.شٌ ٚضذُّٗ يٕ فج ّ ُٚى عٍ ثنيذثء ٔثنكشثْٛز يٍ خالل يييؾى ٚذلّ
فلاعْاق لع ُْ قٓ ْى لٔن ْ
دالنز ٔثمقز عهٗ ثنغيٛل ٔثنقةيذ ٔثنغيخشٚز ٔثالصدسثء ٔثالفضةيجس ييٍ ذٛيم :فايعرًٓيا ٔكشْرًٓيا فيؤًُْٙ
ّ
ننكزنتَٔ ،ٍٛقٕ رنك يٍ ثنًهفٕظجس ثنض ٙصذ ّل عهٗ ثنضؾفّ.ٙ
ؽؤًَٓا أَ خًٓا
ٔيٍ ثنُقٕؿ ثنض ٙشٔسدْج ثنرذش٘ ّ
شٌ ٔفذ دُ ٙفُٛفز شصٕث سعٕل ا ٔخهّفٕث يغيٛهًز في ٙسفيجنٓى "فه ًّيا
أعهًٕن ركشٔن نّ يكاَّ ،فاانٕنٚ :ا سعٕل أ ،اَا قيذ َهّ ُيا فياؼثا نُيا في ٙسؼانُيا ٔسكاتُيا ٚؽ ظًٓيا نُيا .قيال:
فؤيش نّ سعٕل أ تًصم يا أيش تّ نهإؤ ،قال :أ ّيا اَّ نٛظ تؾ ّشكى يكاَاٚ ،ؽ ظ ميٛعح أفيؽاتّٔ ،رنيك ننيز٘
ٚشٚذ سعٕل أ .قال :شى نَقشفٕن عٍ سعٕل أ ٔظاإٔن يغٛهًح تًا أعياِ سعٕل أ".

30

ٚية ّش يق ًّذ يٍ خالل ْزث ثنُـّ دًُضنز يغٛهًز ٔنيهّّ عًع دّ ٔدذعٕصّ ذم ديغضّ دجعضذيجس ّ
شٌ كضيخ ثنضيجسٚل
صزْخ ْزث ثنًزْخ ٔصيؾٛضِ ٔشْم ي ّكز جنٕث ّ
دأٌ يق ًّذث"قذ أَز عهًّ يٍ سؼًاٌ ننًٛاييح" 31عيى ًٚكيٍ شٌ َفٓيى
يٍ ثنُـّ كًج فٓى يغٛهًز شٌ يق ًّذث ٚية ّش دجالؽضشثش ٔثنًةجعًز ف ٙثنُذي ّٕر َجْٛيك ٔشَّيّ سثك عُيّ نًيج ثصغيى ديّ
يغٛهًز يٍ فنٛهز ثأليجَيز ٔثنقفيظ ٔصق ًّيم ثنًغيؤٔنٛز "فٓيٕ ٚؽ يظ ميٛعح أفيؽاتّٔ ،رنيك ننيز٘ ٚشٚيذ سعيٕل
أ"ٔ 32يٍ ثنًشّٔٚجس ثنض ٙشٔسدْج ثنرّذش٘ ف ٙصجسٚخّ سعجنز يق ًّذ إنيٗ يغيٛهًز ْٔي ٙعذيجسر عيٍ س ّد نكضيجح
شسعهّ يغٛهًز ٔ ذ ذو عه ّٛسعٕالٌ دٓزث ثنكضجح ٔف ٍٛشش كضجح يغيٛهًز يجل نًٓيج يق ًّيذ" :فًيا ذايٕنٌ أَرًيا

 -28فؽٛػ ننثخاس٘ ػ 6ؿ ؿ 5-3
 -29آل عًشثٌ159/3
 -30ثنرذش٘ ذاسٚخ ننشعم ٔننًهٕك ػ 3ؿٔ 138ثَظش Le coran et la bible, p.155.
 -31ؽٕثد عه ٙننً قم ف ٙذاسٚخ ننعشب قثم نإلعالو ػ 6ؿ 86
32
- Pour en savoir plus, voir : The origins of the islamic state, p.133
ٔثَظش ففٕس شفًذ صك )ٙظًٓشج سعائم ننعشب ف ٙعقٕس ننعشتٛح ننضنْشج ه 1يكضذز ٔيرذيز يقرفٗ ثنذجَ ٙثنقهذٔ ٙشٔالدِ يقش  1937ػ1
ؿ ؿ 68–67
ٔ ذ ثصخز ك ّم ٔثفذ يًُٓج كجصذج فشعجنز يغٛهًز كضذٓج عًشٔ دٍ ثنؾجسٔد ثنقُف ٙف ٙف ٍٛسعجنز يق ًّذ كضذٓج شيد ٙدٍ كيخ

فاانَ :إل كًا قال ،فاال :أيا ٔأ نٕ ن نٌ ننشعم ن ذاريم ننيشتد أعُاقكًيا .شيى كرية انيٗ يغيٛهًح :تغيى أ
ننشؼًاٌ ننشؼٛى ،يٍ يؽ ًّذ سعٕل أ انٗ يغٛهًح ّ
ننكزنب ،عالو عهٗ يٍ نذثا ننٓذٖ ،أيا تعذ ،فبٌّ نألسك هلل
ٕٚسشٓا يٍ ٚؾاء يٍ عثادِ ٔننعاقثح نهًرّا."ٍٛ
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إٌ ْزث ثنُـّ سغى إٚؾجصِ ٚيقٛم عهٗ ؽًهز يٍ ثنةشثسثس صضًغّم ف ٙسفل َذ ّٕر يغٛهًز سفنيج ريٛيج َٔيضيّ
ّ
دجنكزثح ٔصقةٛش ؽأَّ دجعضيًجل فٛغز ثنضقغٛش ْٔي ٙسعيجنز صةيٕو عهيٗ ييؾيى دُٚي ٙفٓي ٙال صييذٔ شٌ صكيٌٕ
ث ضذجعج يٍ ثنةشآٌ فيذجسر" :اٌّ نألسك هلل ٕٚسشٓا يٍ ٚؾاء يٍ عثادِ" ٕ ٔ 34نّ":عالو عهٗ يٍ نذثا ننٓيذٖ"
ال ٚخضهر كغٛشث عًج ؽجء ف ٙثنُـّ ثنةشآَ.ٙ
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ٔدُّٛش سعجنز يق ًّذ نًغٛهًز ّ
شٌ ثنُذ ّٕر نٛغش جعيًج يؾيضشكج دي ٍٛكي ّم ثنُيجط ٔنٛغيش إسعيج ٔال يرهذيج ٚيرهيخ
ٔإًَّج ْ ٙثفرفجء إنٓٔ ٙصكهٛر عيًٕ ّ
٘ َٔيًيز سدجَٛيز ٓٚذٓيج ا نًيٍ ٚؾيجء ييٍ عذيجدِ ثنًيؤيُ ٍٛثنقيجنقٍٛ
ؽأَٓج ؽأٌ ثألسك ْٔ ٙف ٙثنُـّ يهك هلل ٚضقشف فٓٛج كًج ٚؾجء ٕٔٚسعٓج نًٍ ٚشٚذ يٍ عذجدِ.
ب -يٕقا يغٛهًح يٍ يؽ ًّذ:
ني ّم َذسر ثنُقٕؿ ٔثنًشٔٚجس فْ ٙزث ثنًؾجل عٕثء كجٌ رنك ألعذجح يذذةٛز د ٍٛثنشؽه ٍٛشٔ ٔ ع صغٛٛذٓج
هًغج نهقةٛةز ٔثنذٛجٌ ٚي ّذ عجةةج يقٕسٚيج في ٙدٛيجٌ يٕ ير كي ّم يًُٓيج ٔييٍ ْيزِ ثنُقيٕؿ َيغيش عهيٗ ثنشعيجنز
ثنضجنٛز" :يٍ يغٛهًح سعٕل أ ،انٗ يؽ ًّذ سعٕل أ .عالو عهٛيك ،فيبَ ٙقيذ أؽيشكد في ٙنألييش يعيكٔ ،اٌّ نُيا
َقا نألسك ٔناشٚؼ َقا نألسكٔ ،نكٍ قشٚؾا قٕو ٚعرذٌٔ".
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َٔفٓى يٍ ثنُـّ كٛر ّ
شٌ يغٛهًز ٚيضشف دُذ ّٕر يق ًّذ ٔٚقير يؾيشٔعّ ييذُّٛيج خقٕفيٛجصّ إر ٚةيٕو عهيٗ
ثنًةجعييًز ٔثنًُجفييفز فيي ٙثنقكييى ٔثنُذ ي ّٕر ٔثنُفييٕر إال شٌ ْييزث ثالعضييشثف دُذ ي ّٕر يق ًّييذ يؾييشٔه دةذييٕل ثنًُجفييفز
ّ
َغضؾر يٍ ثنُـّ شَيّ نيتٍ كجَيش ثنُذي ّٕر نفجةيذر يغيٛهًز ْٔي ٙفةيّ ثنيزثص ٙفيبَ ٙقيذ
ٔثالعضشثف دًّٚٔ .كٍ شٌ
أؽشكد) فئٌ ثألسك ْي ٙيُجفيفز دي ٍٛثنً ّكٛئ ٍٛثنًيذَ ٍّٛٛييٍ ؽٓيز ٔشْيم ثني ًٍٛييٍ ؽٓيز عجَٛيز ٔنُيا َقيا
نألسك) فجنُذ ّٕر فشدٚز ٔثنًهكٛز ؽًج عٛز ثعيضؾجدز نةٕييّ ٔثَضقيجسث ألْهيّ ٔ يذ َخهيـ ييٍ رنيك دييذث صٕعييٛج
ٚكٌٕ صذسٚؾٛج شنى ٚةم نغؾجؿ يغالْ" :م نك أٌ أذض ّٔظك فآكم تإئ ٙقٕيك ننعشب قاندَ :عى".
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َٔضذ ٍّٛيٍ خالل سعجنز يغيٛهًز ّ
شٌ فيجفذٓج ال ٚيشٖ ميٛشث فئ ٙؽيٕد َذّٛي ٍٛثعُي ٍٛفي ٙثنيضيٍ َفغيّ كي ّم
يًُٓج ُٓٚل دجنذعٕر ف ٙفنجء ؽغشثفٚ ٙضى مذرّ ديذ فقٕل ثصفج د ٍٛثنُذ ٍّٛٛشٔ ثنشعٕن.ٍٛ
 -33ثنرذش٘ ذاسٚخ ننشعم ٔننًهٕك ػ 3ؿ Le coran et la bible, p.115 ٔ 146
 -34ثألعشثف 128/7
 -35هّ 47/20
 -36ثنرذش٘ ذاسٚخ ننشعم ٔننًهٕك ػ 3ؿ 146
َ -37فغّ ػ 3ؿ 273

ٔنييى َؾييذ فيي ٙثألخذييجس ثنًضيهّةييز دًغييٛهًز خذييشث ٚفٛييذ فييشثفز ّ
شٌ ثنشّؽييم كييجٌ ييذ ثعضُييق ثالعييالو ٔدخييم فٛييّ
فجألخذجس شٔ ثنًشٔٚجس ثنض ٙصضقذط عٍ يؾٛتّ إنٗ ٚغشح ال صؾٛش إنٗ رنك ٔثألخذجس ثنض ٙصضقذط عُّ ْٔيٕ فيٙ
ثنًٛجيز ال صفٛذ ذٕنّ ثإلعالو كزنك ديم َؾيذ فٓٛيج كهّٓيج شَّيّ ظي ّم ٚيشٖ َفغيّ َذّٛيج يشعيال ييٍ ثنشفًيجٌ ٔفيجفخ
سعجنز إالّ ّ
شٌ شٚؾج ٕو ٚيضذٌٔ.
شٌ شخذجس ثنضُذؤ ثنغجينز ْ ٙثنضٔ ٙفهش إنُٛج دٌٔ ثنضُذيؤثس ثنٕثميقز ٔثنٕث يع ّ
ٔثنظجْش ّ
شٌ ُْيجش َذي ّٕثس
فجد ز كغٛشر ذيش ألفشثد كغٛشٔ ٍٚنكٍ نى ٓٚضى شفذ دضغؾٛم ْزِ ثنُذ ّٕثس ثنؾخقٛز ٔفجل ثنًغهً ٍٛيغم دةّٛز
ثأليى ف ٙيٕ فٓج يٍ ظجْشر ثنضُذؤ فهتٍ رْخ ثنذيل إنٗ ذٕنٓج دٌٔ صق ّش رْخ ؽي ّ
ق إنيٗ ذٕنٓيج ديجفضشثص فيٙ
ف ٍٛسفنٓج ؽق آخش سفنج ريٛيج َٔذي ّٕر يغيٛهًز ال صخيشػ عيٍ ْيزث ثنًيذثس دي ٍٛثنةذيٕل ٔثالفضيشثص ٔثنيشفل
ثنًرهق.
ٔ ذ ف ّٕسصّ ثنًشٔٚجس صقٕٚشث فةٛشث ييقرّج يةجدم ثعيضيالء ًٛيز يق ًّيذ ٔيُضنضيّ ٔعهي ِّٕ دجعضذيجسِ ٚيضًيذ
عهٗ ثنٕفٚٔ ٙةٕو عهٗ ثالفرفجء ٔثنيٌٕ يٍ ثنًضيجن ٙنزنك يّٛض ثنرذش٘ شٔ دجألفشٖ ثنيشٔثر ثنيز ٍٚشخيز عيُٓى
د ٍٛيق ًّذ ٔيغٛهًز فأفؾهٕث ثنغجَٔ ٙثَضقشٔث نًق ًّذ يٍ خالل يج ٚأص ّٛييٍ كشثييجس ٔييؾيضثس يجل عًجييز ديٍ
يجنك نًغٛهًز نًج ثدعٗ ثنؾشكز ف ٙثنُذ ّٕر:
يغٛهًح نسظا ٔن ذًؽــــك

فبَك فـ ٙنأليـــش نى ذؾـشك

كزتد عهٗ أ فٔ ٙؼـــٛـّ

ْٕنك ْـٕٖ نألؼًق نألَٕك

فًا ف ٙننغًا نك يٍ يقعذ

ٔيانك ف ٙنألسك يٍ يثشك
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ٔإرث ف ّٕسس كضخ ثنضجسٚل ٔثنًشٔٚجس ٔثألخذجس يغٛهًز صقٕٚشث عهذٛج ٔؽ ّْٕضّ ْٔ ًّؾيضّ فٓيم ييُيٗ رنيك
شٌ ثنشؽييم نييى ٚينيير ؽييٛتج ٔنييى ٚييذٍ نذُييز ؽذٚييذر فيي ٙفييشؿ ثنقنييجسر ثإلَغييجَٛزل فًييج ْيي ٙثَضقييجسثصّل ٔيييجْٙ
ْضثةًّل ٔكٛر كجَش َٓجٚز ثنشؽمل

كأ ٌّ ثإلعالو ٔيج ّ
فر دّ يٍ ّٕر عٛر ْٕ ٔعٛهز فشمش عهٗ دُ ٙفُٛفز عهرجٌ شٚؼ ٔ شآٌ يق ًّذ فٓى
نتٍ ذهٕث دّ ّ
فئٌ رنك ٚيٕد إنٗ سغذضٓى ثنًهقّز ف ٙثنضخهّـ يٍ دشثعٍ ثالعضيًجس خقٕفج ثنً ّذ ثنفجسع ٙعى شٌ
ٚغضةهّٕث عٍ ثنغهرز ثنًشكضٚز دجنًذُٚز صد عهٗ رنك ثنفشثغ ثنز٘ صشكّ يغٛهًز ديذ يةضهيّ دجعضذيجس ظٓيٕسِ عهيٗ
عجفز ثألفذثط كجٌ عجيال يٓ ًّج ف ٙثنضؾذظ دجنضًشد ٔثنًةجٔيز ٔعيذو ثنخُيٕ

َجْٛيك ّ
شٌ ثنشؽيم في ٙفٛجصيّ فةيق
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عذدث يٍ ثالَضقجسثس ٔثنًغجَى عٕثء كجَش دُٛٚز شٔ ثؽضًجعٛز شٔ عغكشٚز شٔ عٛجعٛز شفيذط دٓيج ميؾّز كذيشٖ
فيي ٙثألٔعييجه ثنيشدٛييز ٔثإلعيياليٛز ٔكجَييش خرييشث ْي ّذد ثإلعييالو ٔثنًغييهًٔ ٍٛإٌ نييى صخييم يييٍ ثإلفذييجه ٔثنفؾييم
ٔثنٓضثةى ؽأَٓج ؽأٌ كم عًم دؾش٘.
فًج ْ ٙيظجْش ثَضقجسثس يغٛهًزل ْٔم كجَش فيال يُيشؽج فجعًج إنٗ دسؽز ثنضأعٛش ف ٙثنذعٕر ثإلعياليٛز
ٔشٔؽّ ثنقٛجر ثنيشدٛز عجيزل ٔيجْْ ٙضثةى ثنشؽم ٔيظجْش فؾهّل
نَرقاسنذّ:
أ -يغاَى دُٛٚح ٔنظرًاعٛح
كييجٌ فًٛييج ٚةييششِ يغييٛهًز" :اٌ تُيي ٙذًييٛى قييٕو هٓييش نايياغ ،ن يكييشِٔ عهييٓٛى ٔن اشيياسجَ ،عييأسْى يييا ؼُٛٛييا
تبؼغاًٌَُ ،عٓى يٍ كم اَغاٌ ،فبرن يرُا فؤيشْى انٗ ننشؼًاٌ".
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ٚضُ ّضل ْزث ثنُـّ في ٙإهيجس ثنضؾيشٚع ثألخال ئ ٙثنغيهٕكٔ ٙثنًييجيالس ييع ثٜخيش ييٍ فغيٍ ؽيٕثس ٔشخيز
ٔعرجء ٔصيجٌٔ ٔصيجْذ ٔصيج ذ عهٗ ؽًهز يٍ ثنةٛى ثنيشدٛز ٔثنذذٔٚز يغيم ثنقيفجء ٔثنرٓيجسر ٔثنٕفيجء ٔثنٕفيج
صيجٌٔ دٌٔ مغو ٔال يكشِٔ ٔال مشٚذز يجنٛيز ديم فغيٍ ؽٛيشر ٕثيٓيج ثإلفغيجٌ ٔثنضيٓيذ دًيج فٛيّ ييٍ فًجٚيز
ٔديجعز ف ٙثنضٕثفم.
نةذ فجٔل يغٛهًز شٌ ٚغ ًٍّ يٍ خالل ْزِ ثٜٚجس ؽًهيز ييٍ ثألدييجد ثنذُٛٚيز ٔثالؽضًجعٛيز ٔثنقنيجسٚز صكيٌٕ
َذشثعج عهٗ مٕةٓج ٚيٛؼ ثنٔ ًٌُٕٛٛثإلَغجٌ عجيزٔ .ي ًّج َيضل عهٛئّ" :ننًثيزسنخ صسعيأ ،ننؽافيذنخ ؼقيذن،
ٔننييزنسٚاخ قًؽييأ ،ننياؼُيياخ هؽُييأ ،ننخيياتضنخ َثييضنٔ ،ننصيياسدنخ شييشدنٔ ،ننالقًيياخ ناًييا ،اْانييح ٔعييًُا ،ناييذ
فنهرى عهٗ أْم ننٕتشٔ ،يا عثاكى أْم ننًذس ،س ٚكى فايُعِٕ ٔننًعر ّش فآِٔٔٔ ،ننثاغ ٙفُأئِٕ".
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ٕٚثفم يغٛهًز فْ ٙزث ثنُـّ صأعٛظ عذد يٍ ٛى ثنذذثٔر ٔ ييغم ثنيشٔدز ثنضي ٙصؾغّيذ ؽيٓجيز ثنيشدئ ٙفض ّٕصيّ
ٔؽؾجعضّ ْٔ ٙصضًغّم ف ٙإَؾجص يؤَٔضّ ٔصقةٛق غزثةّ دجنضيٕٚيم عهيٗ إيكجَجصيّ ثنزثصٛيز فكيجٌ نضثييج شٌ ٚضق ًّيم
يغؤٔنٛضّ كجيهز كًج د ٍّٛيذٖ صيقّخ ثإلَغجٌ إنٗ يغيةرّ فضًّٛيض ثنُيجط ديذٔث ٔفنيشث ٔكأَيّ ٚقٛي ٙثنضٕثنير
ثنةذهيي ٙدفجعييج عييٍ فجؽييجصٓى ٔشَغييجدٓى ٔيقييجسيٓى ٔيققييٕالصٓى ٔٚقييغّٓى عهييٗ إغجعييز ثنًظهييٕو ٔيُييجٔشر ثنظييجنى
ٔيةجٔيضّ صجسر دجنفرُز ٔثنزكجء ٔهٕسث دجنة ّٕر ٔثنذْجء.
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ٔيٍ ؽًهز يج جنّ نغؾجؿ ف ٙفٕثس دثس دًُٓٛج فٕل يج شٔف ٙإن ّٛجل" :أٌ أ َهق نهُغاء أفشنظأ ،ظعيم
ننشظال نٍّٓ أصٔنظا ،فُٕنط ف ٍّٓٛقعغا اٚالظا ،شى َخشظٓا ارن َؾاء اَشنظا ،فُٛرعٍ نُيا عيخان اَراظيا "قانيد:
أؽٓذ أَك َث ّ".ٙ
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ٚيقٛهُج ْزث ثنيُـّ إنيٗ ؽًهيز ييٍ ثنضؾيشٚيجس ثنضي ٙصضقيم دضكيٕ ٍٚثألعيشر ٔثنضةيجسح دي ٍٛثنؾُغئ ٍٛإدجفيز
ثنًضيز ثنؾُغٛز ٔثنضُجعم نيًجسر ثنكٌٕ دجعضذجس شٌ ثألعشر ْ ٙثنُٕثر ثألعجعيٛز في ٙدُيجء ثنًؾضًيع ٔصؾيكٛهّ كًيج
ٚغذش ثنُـّ ؽًهز يٍ ثألهيٕثس يذ صضؾيجٔص إسثدر ثإلَغيجٌ يغيم يشثفيم صكيٕ ٍٚثنؾُي ٍٛفي ٙشفؾيجء ش ّييّ ٔعًهٛيز
ثنخهق ٔهةٕط ثنضٕثنذ ٔثنضُجعم ٔفرشٚز ثنًضيز.
ْٕٔ يج َؾذ فذثِ ف ٙثنُـّ ثنةشآَ ٙثنز٘ ٚؤكذ ثنًُقٗ ثالؽضًجعٔ ٙصكٕ ٍٚثألعشر ٔصشدٛز ثنُؼء ٔثنضًضّيع
غا قإ قك ْى لؼ ْش ٌ
ؽ ْئرق ْى" ْ 42زث يٍ َجفٛز ٔيٍ ؽٓز شخشٖ فيئٌ
دجنًششر إنٗ دسؽز شَّ جل َِ" :ل
ز نل قك ْى فلؤذقٕن لؼ ْششل قك ْى ألَّٗ ِ
ْزِ ثنضؾشٚيجس ٔثنرةٕط يج ثصقم يُٓج دًق ًّذ ٔدًغٛهًز كجَيش يُضؾيشر عُيذ ثنييشح ثنؾيجْهٔ ٍٛٛفي ٙثنٕٓٛدٚيز
ٔثنًغييٛقٛز فًييج صٕ ّ
فييال إنٛييّ ْييٕ َضييجػ ٔخهييٛو نضييأعّش ثنييشؽه ٍٛدؾًهييز يييٍ ثنًييؤعشثس ثنًؾٕعييٛز ٔثنًغييٛقٛز
ٔثنٕٓٛدٚز ٔدٚجَجس ؽجْهٛز ٔخقجةـ ثنغةجفز ثنيشدٛز عًٕيج.
إالّ شٌ ثنز٘ ٚيغٛش ثالَضذيجِ ٔثنشٚذيز ٔٚيذعَٕج إنيٗ ثنُظيش ييج ركيشِ ثنرذيش٘ في ٙيٕثميع شخيشٖ ييٍ يشٔٚيجس
يضنجسدز َيغيذش نًغيٛهًز ٔي ًّيج جنيّ" :نايذ أَعيى أ عهيٗ ننؽثهيٗ ،أَيشض يُٓيا َغيًح ذغيعٗ ،ييٍ تي ٍٛفي اق
ٔؼؾٗ" ٔصثد ثنرذش٘ "ٔٔما عُٓى ننقيالج ٔأؼي ّم نٓيى ننخًيش ٔننضَيا َٔؽيٕ رنيك"
شخييشٖ صقييشٚى ثنخًييش ٔثنُغييجء "ن ننُغيياء ذييؤذٌٕٔ ،ن ننخًييش ذؾييشتٌٕ"
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ٔ يذ شٔسد في ٙيٕثميع

دييم رْييخ يغييٛهًز فغييخ يشٔٚييجس

ثنرذش٘ ف ٙشفٛجٌ شخشٖ إنٗ ثالنضضثو ف ٙثنُغم دًٕنٕد ٔثفذ ؽشٚرز شٌ ٚكٌٕ ركشث "اٌّ يٍ أفاب ٔنذن ٔنؼذن
عاثا ،نٚؤذ ٙنيشأج انٗ أٌ ًٕٚخ رنك ننتٍ فٛيهة ننٕنذ ،ؼرٗ ٚقٛة نتُا شى ًٚغك ،فكاٌ قذ ؼشو ننُغياء عهيٗ
يٍ نّ ٔنذ ركش".
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فٓزث ثنضُج ل ف ٙيشٔٚجس ثنرذش٘ ال َؾذ نّ يذشّسث ٔنى ٚخذشَج يٍ ش ٍٚثعضةٗ ديل ثنًشٔٚيجس ٔثألخذيجسل
ٔال َذس٘ دأ٘ ٔؽّ يٍ ثنٕؽِٕ ثعضفجد رنكل فضجسر ٚقشّو ثنخًش ٔهٕسث ٚيذٛقٓج ٔيشّر ٚيؾٛض ثنُغجء ٔٚق ّم ثنًضيز
ٔشخشٖ ٚقشّو ثنُغجء ٔثنضَج ٔشفٛجَج ٚؤكيذ ميشٔسر ثنضُجعيم ٔشخيشٖ ٚقي ّذد ؽيُظ ثنًٕنيٕد ٔشٌ ٚكيٌٕ ٔثفيذث ال
غٛش.
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نةذ ثصغًش َقٕؿ يغٛهًز دجنضؾيضش ٔثنضُيج ل ٔثنضذيج ٍٚفي ٙثنًقيجدس ٔثنًشثؽيع ديم شفٛجَيج في ٙثنًقيذس
ثنٕثفذ يغم صجسٚل ثنرذش٘ ٔسغى صؾضّضٓج فٓ ٙنٛغش عهٗ فٕسر ٔثفيذر ديم ْي ٙيضفجٔصيز صٚيجدر َٔةقيجَج إنيٗ
ف ّذ ثنضنجسح شفٛجَج ْٔزث يج ٚيفغّش صؾٕٓٓٚج ٔصقشٚفٓج ٔٔميٓج ف ٙشغهخ ثنًقُّفجس ثنضةهٛذٚز ثنض ٙصضق ّذط عٍ
٘ يْٕثييح
فشكييز يغييٛهًز ثنقُفيي ٙفأخشؽضٓييج يييٍ عييٛج ٓج ثنضييجسٚخٔ ٙؽي ّْٕش شخذييجسِ ٔيشٔٚجصييّ ٔشديذصييّ "عييٍ أ ّ
كانخياتييح ٔننؾيييعش ٔننغيييعا ٔننكٓاَيييح ٔننُغييياتح ،ييييا أَّيييّ قييياد أَييييش ؼشكيييح ٔنظٓيييد ننًغيييهً ٍٛفييي ٙفيييذس
نإلعالو".
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نةذ ثعضرج يغٛهًز شٌ ٚيذّذ هشٚةّ ٔشٌ ٚقةّق َؾجفجس دُٛٚز ٔثَضقجسثس ثؽضًجعٛز ٔ ذ دذث رنك يٍ خالل
يج عُّّ يٍ صؾيشٚيجس ٔ يٕثَ ٍٛيُٓيج ييج ٚضقيم دجالؽضًيج ٔيُٓيج ييج ٚضقيم دجنغيهٕش ٔيُٓيج ييج ٚضقيم دجنغٛيخ
ٔ ذسر ا ٔثنضٕفٛذ ٔثنذيظ ٔثنقغجح ٔثنضخفٛر ف ٙعذد ثنقهٕثس ٔثنضٛغٛش ف ٙثنقٕو ٔصؾيجٔص ؽييٛشر ثنقيؼ
صٛغٛشث عهٗ ثإلَغجٌ كًيج شديجؿ ثنضَيج ٔثنخًيش ٔثنضُجعيم ٔصكيٕ ٍٚثألعيشر دجعضذجسْيج شطّ ثنًؾضًيع فكجَيش ديزنك
صؾشدضّ رثس فهز دجنًؾضًع ثنز٘ ظٓشس فٚ ّٛةٕل ثنرذش٘ٔ" :كاٌ يغٛهًح ٚقاَا كيم أؼيذ ٔٚرؤن ئّ ،ن ٚثيانٙ
أٌ ٚيها ننُاط يُّ عهٗ قثٛػ".
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ْزِ ثالَضقجسثس ثنض ٙفةّةٓج يغٛهًز عغكشٚز ٔدُٛٚز ٔثؽضًجعٛز ٔعٛجعٛز يٍ خالنٓج عؾّم ثعًّ ف ٙثنضجسٚل
ثنذؾش٘ ٔد ٌّٔ ي ُقجِ ثنفكش٘ ٔثنقنيجس٘ ٔثعيضشؽع ثألسثمئ ٙثألييٕثل ٔثنًًضهكيجس ٔكيجٌ نيّ ثَضقيجس فيٙ
ديل ثنًيجسش ثنض ٙثؽضذ فٓٛج ثال ضضيجل ٔسفيل سفنيج ريٛيج شٌ ٚيزعٍ ٔٚغضغيهى ٔٚةذيم دةيشثسثس يق ًّيذ ٔييٍ
ييّ فًٛج ٚضقم دجنضٕعع ؽغشثفٛج ٔفشك ثنًُٓٛز عٛجعٛج شٔ فًٛيج ٚضقيم دفيشك ميشٚذز ثنضكيجر ث ضقيجدٚج كًيج
ؽ ّكم عجنًج نغٕٚج خجفج دّ فكغخ ثألَقجس ٔثنًؤٚيذٔ ٍٚكغّيش ؽيٕكز ثنًُيجٔة ٍٛكيجٌ نٓيزث كهّيّ ثألعيش ثنذيجنغ فيٙ
صعضعز د ٍٚيق ًّذ ٔشفذط سؽّز ْ ّضس ثنًشفهز ثإلعاليٛز عٛجعٛج ٔدُٛٚج ٔعغكشٚج رنك شَّّ ن ًّيج "نعيرؽ ّش نناريم
ف ٙأْم نناشٖٔ ،شثد يغٛهًحٔ ،دنسخ سؼاْى عه ،ّٛفعشف َانذ أَٓا ن ذشكذ ان تارم يغٛهًح".

 -46فذ ثنغالّي ٙننًرُثئٌٕ ف ٙنإلعالو ننًثكش ؿ 18
 -47ثنرذش٘ ذاسٚخ ننشعم ٔننًهٕك ػ 3ؿ 282
َ -48فغّ ػ 3ؿ 293

48

نةذ شؽشَج ف ٙيٕث ع عجدةز يٍ ْزث ثنيًم إنٗ شٌ دقغُج صر ّش إنٗ يٕمٕ يٓ ّى صًغّيم في ٙظيجْشر ثنضُذيؤ فيٙ
ثنضشثط ثنيشد ٔ ٙذ فجٔنُج شٌ َضضذّع ْزِ ثنظجْشر صأسٚخٛج ٔدٛيجٌ ييذٖ صيأعش ثنًؾضًيع ثنيشدي ٙثإلعيالي ٙدٓيج إنيٗ
دسؽز شَّٓج نى صُم فظٓج يٍ ثنذسط ٔثنضًقٛـ دم ٔ ع ثنضةهٛم يٍ ؽأَٓج يةجدم ثنضنخٛى يٍ ثنذعٕر ثنًق ًّذٚز.
ٔنٛظ غشمُج يٍ ْزث ثنًذقظ ثنًةضنخ شٌ َؤٚذ شٔ شٌ َُكش ثنةذسر عهٗ ثنضُذّؤ شٔ ييشفز ثنغٛخ ٔيج ٚضقيم
دّ يٍ يذجفيظ ٔإًَيج شٌ َُذّيّ ديأٌ ثنضُذيؤ ظيجْشر ييٍ ظيٕثْش ثنقٛيجر ثنذؾيشٚز فظّٓيج ييٍ ثنذقيظ ثنيهًي ٙميتٛم
دجنًةجسَز يع ثنظٕثْش ثإلَغجَٛز ثألخشٖ ْزث يٍ ؽٓز ٔيٍ ؽٓز شخشٖ "أٌ ننثؽس ف ٙننظاْشج ننذُٛٚح نى  ٚقعيذ
أيشن ٚؽركشِ سظم ننيذّ ٍٚأٔ ننعيانى تيّ ،ار تياخ ْيزن ننًعيال يُ رؽيا عهيٗ يُياْط ننعهيٕو نإلَغياَٛح ،فكيم لياْشج
دُٛٚح ْ ٙلاْشج ذاسٚخٛح ذالصو نإلَغاٌ ٔنٓا ٔظٓٓا ننظرًاع ٙننز٘ ٚرثذّٖ عهٗ ننغيػ".
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ٔي ًّج صثد ثألييش شًْٛيز شَُيج َييجنؼ دييذ رنيك شًَٕرؽيج نيهّيّ ثألْيى في ٙفشكيز ثنًضُذتئ ٍٛدٛيجٌ عال ضيّ دجنيذٍٚ
ثنؾذٚذ ثنرجسا يٍ ؽٓز ٔيٍ فٛظ صؾشدضّ ثنض ٙفجٔل صؾغيٛذْج ييٍ ؽٓيز عجَٛيز ٔ يذ دُّٛيج شٌ ؽخقيٛز يغيٛهًز
هشفش ؽًهز يٍ ثإلؽكجالس ٔثنغًٕك ٔثنهذظ فٕل ظٕٓسْج ف ٙصهك ثنًشفهز ثنضجسٚخٛز ثنقجعيًز ٔييج شعجسصيّ
يٍ فشثش عٕثء يٍ فٛظ صُذؤْج شٔ يٍ فٛظ ثَضقجسثصٓج ثنيغكشٚز ٔثنغٛجعٛز شٔ ييٍ فٛيظ فؾيهٓج ٔإفذجهٓيج
ٔثَٓضثيٓج ٔسدٔد ثنفيم يٍ ثنغهرز ثنًشكضٚز دجنًذُٚز.
نييزنك كجَييش ش غييجو عًهُييج يٕ ّصعييز عهييٗ شسديييز يقييجٔس خقّقييُج ثنةغييى ثألٔل نهضيشٚيير دًغييٛهًز ٔدٛييجٌ
ثالخضالف ٔثنضذج ٍٚف ٙصغًٛضّ د ٍٛثنًقجدس ثنضجسٚخٛز كًج شؽشَج إنٗ يكجَضيّ في ٙذٛهضيّ ٔعقيشِ ٔييج فير ّديّ
يٍ يؤعشثس دثخهٛز ٔخجسؽٛز كجَش فٕثفض عهٗ ظٕٓسِ ٔظٕٓس ظجْشر ثنضُذؤ عجيز.
ش ّيج ثنةغى ثنغجَ ٙفأعشَج يٍ خالنّ ؽًهز يٍ ثنةنجٚج صضقم دًغٛهًز يضُذتج فزكشَج شديشص ثألعيظ ٔثنًة ّٕييجس
نُذ ّٕصّ يٍ فٛظ ثنًنجي ٍٛثنذُٛٚز دفشعٓٛج ثنيةذ٘ ٔثنضؾيشٚئ ٙييج شعيجسِ ْيزث ثنًذقيظ ييٍ شعيتهز فجس يز عهيٗ
غشثس عال ز يق ًّذ دًغٛهًز ٔيٕث ير كي ّم يًُٓيج ييٍ ثٜخيش كيجٌ ميًٍ ثنةغيى ثنغجنيظ عيى دُّٛيج ييٍ خيالل ثنةغيى
ثنشثدع َٓجٚز يغٛهًز ٔيج ّ
فر دضؾشدضيّ ييٍ صيذثعٛجس ٔ يذ عيذةش ْيزِ ثنيُجفيش شْيذثف شخيشٖ في ٙعًهُيج سيُيج
صقةٛةٓج صيهّةش دًقُّر ثنرذش٘ ٔيج ثفضٕثِ يٍ يشٔٚجس ٔشخذجس ثعضًذَجْج يقذسث يٓ ًّج نيًهُج ٔ يذ صٕ فُيج عُيذ
ثنذيل يُٓج دجنضقهٛم ٔثنضيهٛق ٔثنُةذ.

- Augé (Marc) symbole,fonction, histoire :les interrogations de l’anthropologie, Hachette, Paris, 1979
ٔثَظش فذ ثنغالّي ٙننًرُثّئٌٕ ف ٙنإلعالو ننًث ّكش ؿ 7
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فييهُج إنييٗ ّ
ٔصٕ ّ
شٌ ثنشؽييم ٚييأدٗ ثنُةييذ فيي ٙيُٓؾٛضييّ ثنضجسٚخٛييز ٔآعييش ثنق ْٛييذر فٛييجل ثألفييذثط ثنًشٔٚييز ٚيهةييٙ
ثنًغييؤٔنٛز عهييٗ ثنييشٔثر ثنييزُٚ ٍٚةييم عييُٓى ٔٚخذييش دأخذييجسْى يييٍ غٛييش شٌ ٚيًييذ إنييٗ ثنق ّؾييز ثنيةهٛييز ٔثالعييضُذجه
ٔثالعضخشثػ ٔكأَّ ٚةٕلٔ :يج عهٗ ثنشعٕل إالّ ثنذالغ دٌٔ َةذ ٔال صًقٛـ نهًشٔ ّ
٘ دم عج ٓج عهيٗ عٕثُْٓيج
ْٔزث يذعجر نهضٕ ر ٔثنذسط ٔثنُةذ ٔثالفضًجل ٔك ّم ثالفضشثمجس ؽجةضر ْٕٔ ٚذ ّل كزنك عهٗ شًْٛز يجدر قـ
ثنًضُذت ٍٛفْ ٙزث ثنًؤنر ٔغضثسر ثنًجدر ثنًضيهةز دٓى فهةذ شعذش ْزث ثنًقُّر ؽًهز يٍ ثألخذجس ثنغشٚز ٔثنخقيذز
ثنض ٙصضقم دقشكز ثنًضُذت ٍٛفضف ّٕ دزنك عهٗ ثألددٛجس ثنضةهٛذٚز دًشٔٚجصّ ثنًخضهفز ثنًقجدس ٔثنًُجدع.
دأٌ يج َيغيخ إنيٗ يغيٛهًز ييٍ كيالو ْيٕ في ّ
ٔالد ّذ نُج يٍ ثنضُذ ّٛإنٗ شَُج ال َغضرٛع ثنضأكٛذ ّ
ق ٔفيقٛـ فًيٍ
ثنؾجةض شٌ ٚكٌٕ ٔمع عهٔ ّٛميجٚ".إل ننًئسٌَٕ نإلعالي ٌٕٛاَّّ ؼيأل يعاسميح ننايش ٌ تُيٕ ييٍ ننكيالو
ننًغعٕ عهٗ غيشنس نألعيهٕب نناش َئ ،ٙنكيٍ نيٛظ ييٍ ننصاتيد أٌّ ْيزن ننكيالو ننًُغيٕب انٛيّ ْيٕ ييٍ كالييّ
تان عم ،ألٌّ ننُقٕؿ ننرٚ ٙزكشْا نّ ْيئنء ننًئسَيٌٕ أؽيثّ تانٓيزٚاٌ ننيز٘ ٚيؤتٗ ننثؽيس ننعهًي ٙأٌ ٚقيذق
تقذٔس يصهّ عٍ سظم عشت ٙكاَد نّ ف ٙذهك نن رشج ننراسٚخٛح يكاَح تاسصج ف ٙقٕيّ ،ي ّكُرّ يٍ أٌ ٕٚظيذ فيٙ
يُيارّ ذهك ننًعاسمح ننإٚح نإلعالو ؼرٗ عٓذ أت ٙتكش ،ؼٛس أؼشص نَرقاس ٍٚعهٗ ظٕٛػ أنخه ٛح.
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كجٌ ثنُجط ٚةقذٌٔ يغٛهًز نٛغًيٕث يُّ ديذ شٌ ثؽضٓش شيشِ ٔ ذ صً ّكٍ يٍ ثنضأعٛش ف ٙدينٓى .فٓم ٚؾٕص
نشؽم عجػ ْزِ ثنقظيٕر فيٕ ٙييّ ٔش ذيم عهٛيّ ثنُيجط نإلفيجدر ٔثألخيز عُيّ ٔسثعيهّ يق ًّيذ ٔفيجسح خجنيذ ديٍ
ثنٕنٛذ ٔٔ ر فٔ ٙؽّ ثنغهرز ثنًشكضٚز دجنًذُٚز ٔثَضقش عهٗ ؽٛؾ ٍٛف ٙثإلعالو ٔصشعيش في ٙدٛتيز صًّٛيضس
دجنهغييز ٔثنفقييجفز ٔثنذٛييجٌ ٔفُييٌٕ ثنذالغييز ٔيييٍ ثنرذٛييي ٙشٌ ٚضقيير يغييٛهًز دقييفجس شْهييّ شٌ ُٚغييؼ نُييج َ ّ
قييج
يغؾٕعج فُٛج سدٚتج شفٛجَج شخشٖ إنٗ دسؽز ثنفؾجؽزل
ٔ ذ يعشف يغٛهًز د ٍٛشصذجعّ دشعٕل ا ٔكجَٕث ٚضيقّذٌٕ نّ ٔٚؤيٌُٕ دّ إًٚجَج ؽذٚذث ٔدنٛهُج ييج ركشصيّ
ثألخذجس ثنضجسٚخٛز يٍ دةجء ثنشؽم عهٗ ٛذ ثنقٛجر ٔنى ٚضيشك إنٗ إْجَز شٔ فوّ يٍ دُ ٙفُٛفز دم َجل فظج فٙ
ثنًكجَز ٔثنؾجِ ٔثالعى ٔإٌ يضم فكجٌ يٍ شعذثةّ ٔنٛظ يٍ ٕئّ .نيٕ كيجٌ يغيٛهًز عهيٗ َقيٕ ييج في ّٕسصّ كضيخ
ثنضشثط ٔخقٕفج صجسٚل ثنرذش٘ نًج ثنضفّش فٕنّ دُٕ فُٛفز ٔنًج ثعضًجصٕث ف ٙثنذفج عُّ ٔنًج م ّقٗ ثنشؽّجل
دٍ عُفٕر ٔيقكى دٍ هفٛم ٔغٛشًْج دأَفغٓى ف ٙثنذفج عُّ فضٗ ّ
شٌ يُٓى يٍ دة ٙيؤيُيج ديّ فضيٗ دييذ يةضهيّ
ٔصغهّخ ثنًغهً ٍٛعهٗ ثنًٛجيز.
ذ ٚكٌٕ ثنشؽم ؽ ّ
ق هشٚةّ فٔ ٙعو ثنذعٕر ثنًق ًّذٚز ٔ جيش دزنك دعٕصّ عهٗ ثنضٕفٛيذ يُيز شٌ ثدعيٗ شَّيّ
ثنشفًجٌ ْٕٔ ؽْٕش ثنذعٕر ثنًق ًّذٚز إال ّ
شٌ ثنُقٕؿ نى صغذش إعالو ثنشؽيم شٔ دعٕصيّ إنيٗ ثإلعيالو إهال يج
ٔنكٍ صذذٔ عاليجس صةجسدّ فغخ يج ركشصّ ثألددٛجس ثنضةهٛذٚز ف ٙدعٕصّ إنٗ سحّ ٔثفذ عٍ ؽذشٚم َج م ثنٕفٙ
 -50يشٔر فغ )ٍٛننُضعاخ ننًادٚح ف ٙنن هغ ح ننعشتٛح نإلعاليٛح ه 6دثس ثنفجسثد ٙدٛشٔس نذُجٌ  1988ػ 1ؿ ؿ 406-405

ْٔزث يج ٚيفغش صةهٛذ يُقٗ يق ًّذ ف ٙصةذّم ثنٕف ّ ٙيٍ فٛيظ ثنكٛفٛيز ٔثنًقيذس ٔثنضغٛٛيش ثنٕفٛيذ ثنيز٘ شفذعيّ كيجٌ
ٚةع ف ٙيغضٕٖ ثنؾشٚيز ٔثنذيذ ثنرةٕع ٙيغم إدجفز ثنضَج ٔثنضُةٛـ ف ٙعذد ثنقهٕثس دقزف فيالص ٙثنقيذـ
ٔثنيؾجء ٔإنغجء ثنغؾٕد ٔثنضخفٛر ف ٙثنقٛجو ٔصؾيجٔص ؽييٛشر ثنقي ّؼ ٔثاليضُيج َٓجةٛيج عيٍ ثالنضيضثو دجنضكيجر
دجعضذجسْييج صًغّييم مييشٚذز صيغةييم كجْييم ثإلَغييجٌ "رنييك أٌ ننؽكييى عهييٗ يؽرييٕٖ نألفكيياس ننذُٛٚييح ٚيير ّى يييٍ َييالل
ذيثٛااذٓأ ،ن نعرُادن انٗ تُٛرٓا ننظاْشج عهٗ يغرٕٖ نَرظايٓا ،كًا أٌّ نناشنءج ننيثٛعٛيح ننرقياعذٚح نرياسٚخ
ننًعراذنخ ،ن ٚر ّى ان دنَم يُظٕيح ننراسٚخ ننعاو نهًعشفح مًٍ ؼهاح ننريٕس ٔعًق ننً اْٛى ننًا ّذعح".

51

ٔففٕر ثنةٕل إٌ دسعُج ظجْشر ثنضُذؤ ف ٙثنضشثط ثنيشدٔ ٙصقذٚذث َذ ّٕر يغٛهًز يٍ خالل صيجسٚل ثنرذيش٘
ْييٕ يٕمييٕ ٚذةييٗ عٕٚقييج ٔإؽييكجال ٚضرهييخ ثنضًقييٛـ ٔثنييذسط ٔثنذقييظ خقٕفييج يييٍ يخضهيير ثنًقييجدس
ثنضجسٚخٛز نهٕ ٕف عهٗ صؾشدضّ يٍ خالل يةجسَضٓج ٔنًضٚذ ثنضأكذ ي ًّيج ٔفيم إنُٛيج ييٍ شآَيّ ٔصظي ّم ْيزِ ثنُضيجةؼ
ثنض ٙصٕفّهُج إنٓٛج ٔفّٛز ف ٙثسصذجهٓج دجَضغيجدٓج إنيٗ ثنًقيجدس ٔثنًشثؽيع ثنًيضًيذر .فٓيم صضغّٛيش ْيزِ ثنُضيجةؼ دضغّٛيش
ثنًقيييجدسل ْٔيييم ٚضنيييجعر ثالخيييضالف إرث ييييج ثصؾُٓيييج فيييٕح ثنًشثؽيييع ثنفشَغيييٛز ٔثإلَؾهٛضٚيييز ٔثألنًجَٛيييز
دجنخقٕؿ ْٔ ٙثنض ٙثْضًش دُذ ّٕر يغٛهًز ٔشعرضٓج ًٛز صش ٗ عٍ ثنًقجدس ثنيشدٛزل
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- le Désenchantement du monde, Une histoire politique de la religion p.
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