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 التصوف وحوار الحضارات
 ابراهيم الوراق

 
 ما البد منه

إننييس ديي بدس بييددهذ  ييس ضيي ا ادئه ييهو اد يياية مييأ اوليين أييه  ن  اديي  اا       يي  
ا فات مع مجئهعن مأ  ضايا ادحهار اددينس اادحضارذ اادثقيا س   ئيا بي أ ماهنيات ادثقا ين 

ؤكد   ئن اويهب ضي ا ادقي ل ادا ير  اإلدالم ن اغ رضا  اد ب أ كث را مأ ادئها   ادرايعن ادتس ت
عنييد ادفييه  ن اديي يأ يعت ييرا   ييس تقييدير اديي عر ديياانا مييأ اددرويين ادثان يين   ا     ييات تعيي   

 ع ى ضام  األ داث ادئت وجن  س عادئنا ادئعاأر..
اادس ب اداامأ مأ اراء ض ا   ننس نظيرت بعي أ    يس إديى  ض يي اديديأ   هويدت تفااتيا 

اراضن ن ادحا    ت كرت  ننس مطاديب بادتا ياا ادسير ادئسيرا    ئا ب أ ادنص ادئؤدس  
 س تفاأي ي ادتجربين    يئرت عيأ دياح اد حيت  تيى تعر ي  ع يى ميا اراء األكئين  ا  نليا 
 فييي ادئييراب  االيير ادقفييد   ييل عييأ دييس     ثااييب نفسييس بحييديت ادييرا   اا ييس ادعقييي  

اد  ا  مقاملا  دانلا اإ  شياغ    خاا تلا ب سن ال تج د دهاضا  اإشارات ال تقهم اددالدن ب
بادتطيياا    ادح ييا   ييد    يي   ييراو اداييالم بييداث لا  ا ضاويي  كييي إ سييا  يرنييها منييس إدييى 
غ رضييا  ا ن تيي   ييس    ييس ارابا بييدت دس ييرذ راب يين  ا يضييارا ترمقلييا ع ييه  ادعج ييى يابسيين  ا نييا 

ألاد أ)ويي ار  عاينلييا دحظيين مييأ دطيي  اد ييه ادخفييس  ا يي أ تئييدبت األ اييار  ييس ادئقيياد أ ا
ادتفها  ا ضئ ن ادتفها(  ضام منس ادقفد إدى     ب أ اولن نظر أه  ن  س  مير تعج تيه 
األ الم باداتابن  اتهاترته األ هاا باأل دا ن  اتناادته باداالم   تى عد ميأ مها ي ع ادسياعن. 

 ااد ه ادئقفهب.
 

 بار ن
دا عن ع ى االديت الء اادل ئنين إ  ادعادل يع   أراعا محتدما   ئا ب أ ادقه  ادقهين ادئت

ادعادئ ن  اب أ ادقه  ادضع فن ادتس تريد اإلبقاء ع ى ثفهأ اتلا اضهياتلا ادئح  ن  اادتاريخ 
ادئؤدييييس اد ييييهم  ي ييييلد عراكييييا  ييييابا بيييي أ  قا ييييات مسييييت د  تسييييتسي ادتطييييهر ادع ئييييس دفيييير  
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ر غ يار ادعجيي  دي طرتلا  ابي أ  قا يات إ   ئ ين ديل ياتيب دلييا    تليب ميأ ر يدتلا  ا   تينف
ااداساب عنلا  اض ا ادفراو ادئحتد   ئا ب أ اد رح اادسرب   ا   ئيا بي أ اإلديالم اادسيرب  
 ا   ئا ب أ ادلال  اادف  ب   ا   ئا ادان سن اادئسيجد  ضيه وي ء ميأ تياريخ ميتعفأ يرثيس 

ض ا بظالده ع ى   ئد  كث ر مأ أاغن ادفار اادس ادن دد  اإلتجاضات ادتس تريد إاادن ريي 
ادتحارب   ئا ب أ ادحضارات اادثقا ات اادديانات إدى  مد ال يعرا نلايتيه إال ميأ يرييد ميأ 
ضنييييا  امييييأ ضنيييياو مسييييتئرا د اييييه  اديييي  ن د قليييير ااالدييييتالب ااالدييييتع اب  امنط قييييا دتهديييي ع 

 ادفجهات   ئا ب أ شعهب األر  ادتها ن إدى عادل يسهبا األمأ ااالدتقرار.
ب  س عئق ادتياريخ بجي ارا  تخيه   مين اإلديالم غئيار ضي ا األمر ما  امن  يما  يضر 

ادفراو    را  لا كان  مسر ا دا ر  األ داث ادتس  ف   تح  مجلر ادر ذ ادعيادئس  
اديياانلا كييانها    يين دتجريييب  نييهاو كث يير  مييأ األديي حن ادئييدمر  د اييه  ااإلنسييا   اث راتلييا  

ع ئهضييا ك ف يين إنفا لييا  ااريقيين ادتفييرا كانيي  مرمييى نظيير كث يير مييأ ادظر يياء اديي يأ  راباا    ي
  لييا  اادييايي ادحفيياا ع  لييا  اضيي ا اده ييع بئ ديياايته يييد  ع ييى  سيياب ادضييئاير اادق ييهب  
اينيي ر ب ييؤم يييؤدل شييجاا كييي  ضيي ي  يريييد    ييير  اداييه  مرا ييا تتسييامى  ييس اإلنسييان ن عييأ 

ادتييس تليي   رضييا   األائيياو ادخس سيين  ااألغييرا  اددن ئيين  اتتعييادى   ييه عييأ كث يير مييأ األدييئ ن
ادفضالء مأ  بناء ض ا األمن  اضل يتساءده  عأ مه علل ادحق قس  س ض ا ادهوهب  اي حثيه  
ألنفسلل عأ منط ق يسته ه  منه مه فلل  ايؤدسه  ع  ه نظرضل  ايست فرا  به ايريقلل  
 لييي ادفييراو ديي ئتد   ئييا بيي أ ادحضييارات مييع   ييام ادحجيين عقييال ابينييا ااا عييا ع ييى اوييهب 

 يا؟؟  م ال بد مأ مهاأ ن ادنداء د تحاار اادت ارو اادتفاعي   ئا ب أ األمل ؟؟تجاا 
إ   ضيييار  اد ييييهم تحركيييي  مييييأ باييييير  ادنفييييع  اإياديييين ادضييييرر  إدييييى  ضييييار  مييييدمر  ت ييييهث 
اإلنسيييا   اتليييدم ادايييه   اتنسييي  ادقييي ل  ات نيييس األ قييياب  اتؤديييس د ايييرا  ااإلنسيييان ن  يييس 

تع   كار ين ضهوياء  ايدي اال عن فيا  يعفي  بق ئليا  مستق  لا ع ى  هء ضي ا ادئعط يات  دي
ايقضس ع ى   اتلا  اض ا ما يلدب اداه   ادي جعي ملديه اديدمار اادخيراب  انلايتيه ادع ث ين 
اادفه ى  ااد ذ يدر   بب ات ادعن  ادئست رذ ضنا اضنياو  ايير  ني ا  ادتسيابق ادئجنيه  

نيييات ادئجتئعيييات  دييي درو ال نحيييه ادتسييي م  اي ئيييس ضيييه  ادتفييياات ادط قيييس   ئيييا بييي أ ماه 
محاديين ضيي ا ادئسييا ن ادتييس تقيي   يياو ا   ئييا بيي أ اإلنسييا   اادييايي إنتييا  ادسييعاب   ييس ضيي ا 
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ديهاء   -اداهكب ادئت اكس  اد  حظ إثفاح كي ادئنظهمات ادتس يط ي دلا  يديئا ا يديثا
س عييأ إيجيياب نعيي ل نمييأ دمنسييا  ادئهوييهب  يي -كانيي  بين يين  ا د اديي ن  ا  ارييين  ا  قا  يين 

اوييهبا بطئييه  ادعيي   اداييريل  ارغ يين  ييس ادح ييا  ادهبيعيين  اديي جد عج ضييا عييأ تال ييس ادضييرر 
 ادئحدح  ااداار ن ادئرتق ن.

امييأ بيياب ادت ييعار ادئسييئهد ن   ييد  اميي  بعييهات أييارثن  ييس ادسييرب ااد ييرح  تنييابذ 
بييياده ها  يييس ارييييق ضييي ا ادطه يييا  ادئليييدب د هويييهب اد  يييرذ  اتطاديييب بتجيييااي ضييي ا ادخطييير 

  ع ييييى ك ييييا  ادئجتئعييييات اإلنسييييان ن  اترا ييييع بييييدعه  ادسييييعاين د نيييياء مسييييتق ي ياضيييير اد ا يييي
د ا انات اد  يرين  اضي ا اويدت دليا بعير اارا  ادفياغ ن  اأياب    را يا مع بين ت حيت 
عييأ تخ يي ص ادئجتئعييات مييأ اد  يي  األدييهب   ادفييراو ديي س مييأ مفييابيق ادقضيياء اادقييدر  

  بي ضه أناعن ب رين ثادفن  نتجتلا  يد    ئن تنظير اال مفرب  مأ مفربات ادج رين اادقدرين
إدى اداه  نظر  مخت دن تج يئ ن ال تر    ه إال ادئفيادم اادئنيا ع  اال تيؤمأ   يه إال بئيا ييدر 

 ع  لا  اضاملا  ايحقق دلا نردج تلا  ايجع لا مس طر  ع ى غ رضا.
اإلدييالم  داييه  داييأ بعيير ادئفاييريأ ييي ض ه  إدييى عييدم اوييهب أييراو   ئييا بيي أ ادسييرب ا 

ادئسييي ئ أ ال يئ ايييه   ضيييار  تعييياكس  ضيييار  ادسيييرب  اال يتيييه را  ع يييى ميييؤضالت مابيييين 
ا بب يين دئنايديين  يي ل ااثيير  دايينلل ييي ض ه  إدييى    اد ييرح مظ ييهم ملضييهم  ا   ادسييرب معيياب 
ملاول   ادسرب  س تقديرضل ديل يق يي    يير  ميأ ادئسي ئ أ ميا ت قيى ميأ   ير  يس  ضيارتلل 

إدى ادقر  ادسيابع ع ير   لي ا ادير ذ اإ  كيا    يه ميأ ادفيهاب ميا   يه    نيه ال ادتس دابت ا 
ينفيييس ادفيييراو اال ير عيييه  اال يحييياا     يئليييد ديييه  اال    يحئ يييه   األيمييين  ايئييين  اادفيييدام 
مهويييهب  اإ  اثت فييي  ادتقيييديرات دييي دة اادقيييراءات  اادييي مأ ك ييياا  ا ضيييي اد فييي ر  يسيييعه  

 دتطهيق األيمن ال دترك  لا.
 

 بحت اددالالت
 ادتفها:

   ي عنه: غ  ن ادخ ق  س شلهب ادحق
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دييل  رتييب ضيي ا ادييدالالت ترت  لييا  ييس ادعنييها   ألننييس  ربت     عييرا ادتفييها  اال   ييل 
 ادحضار    ل  دتف ر  س ادحهار داثر  ما يحتا  إدى ركرا   ه.

اضييييه إننييييس ال  عنييييس بادتفييييها إال رديييية ادئسييييت طأ ادرا ييييانس ادئهوييييهب  ييييس اإلنسييييا   
يت يياي اا عييا  ييس تجربيين تفييطدم مييع ادهوييهب  ييس تييدا ع مسييتئر  دتحق ييق اديي ات اوهب ضييا  
اترديي خ  ضييهرضا  اإالييار كهنلييا دطفييا إدل ييا  ييس اد مييا  اادئاييا   اوييهضرا دييام ا يح ييق إدييى 
مسييته  عييا  يجع لييا نسييئن مييأ   ضييه ادئت دييا  ييس اداييه  عييدما ااوييهبا  انفحيين مه ييهعن 

بفييحه  ا يير  ييس ماض يين ادهوييهب ع يياب  اااعيين  ا ييس ادحضيير  دتحق ييق ادئحييه  ييس ادئط ييق 
اإلدل ن  ناء ادارا    اه  ادتفها  س محف ته  ت ية ادعاافين اددين ين  يس بلايليا انقايليا  
ات ة ادئعانس  س وئادلا اكئادلا  اضس تات   ردة اد عد ادئتعادس  يس اإلنسيا   اتئليد 

تئتيع ب ي   ادئ يياضد  دلي ا اداييه  ع يى مييا ادطرييق د ئرييد بديي ال أل  يفيي إدييى إنسيا  كامييي ي
ضه ع  ه اا عا ال ث اال  األ  يع   دحظن ادتهضج  س راته ا  اتيه اضيهال يير  ديه  اد يه  يس 
 ركاته اداناته   ا ضه  ت ة ادتجربين ادفربان ين  يس ادساديب   ا ادجئاع ين ادئتاهنين ميأ ضي ا 

نيه  ا  ئيا بي أ اإلنسيا  ا  اتيه بجئ يع اد قاء    ئا ب أ اإلنسا  اربه  ا  ئا ب أ اإلنسيا  اكه 
 عال اتلا اارت اااتلا اتفاأ  لا.

 
 ادحضارات

.ا ادحضيار  civilization ادحضار  ضس ادا ئين ادعرب ين ادئقاب ين د ا ئين اإلنج   يين 
 مأ  ضر   ضهرا   ا ضار   بئعنى اإل امن  س ادحضر كئا  ا   به ادط ب:

  سأ غ ر مج هب.  سأ ادحضار  مج هب بتطرين ا س اد داا 
اتعنيييس  يضيييا  ادحضيييهر اادهويييهب اادتئ ييي   ات ييياكي ادئدن ييين  يييس ادئعنيييى  اعنيييد ادييي عر 
ت ييترو  ييس اددالديين مييع ادثقا يين  اضييس مر  يين مييأ مرا ييي ادتاييهيأ اد  ييرذ  اافيير   ييس ادن ييا  
اإلنسييانس  اديي ذ يحفييي مييأ ثالدييه ادتطييهر ادفع ييس ع ييى مسييتهيات عييد   انييها  كث يير   اضييس 

عي اإلنسا  مع اداه  اادح ا   بسر ادنظر عأ بعر ادخفهأ ات ادتس تخفه  نت جن دتفا
اادت ايأ اد ذ ينتجه االثتالا  س ادعق د  اادديأ  اضس تتاه  ميأ شيق أ  ميابذ امعنيهذ  
 ادئييابذ مييا ن ئسييه مييأ عئييرا  اأييناعات اتقن ييات ا نييه  اع ييهم امعييارا ا ييهان أ ا عييراا  
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اديداا ع ادق ئ ين ادتيس كاني  ميأ اراء أيناعن ضي ا ادحضيار   اادئعنهذ يئثي ادنهايو ادعقدين  ا 
 ادعقاييد ااألثيالح اادسيي هو ك ئيا ا تربيي  ميأ ادئعياي ر ادع ئ يين اادئنطق ين  أييارت   يرب مييأ 
ادئدن ن ادتس ضس مرابا ادحضار  عند اد عر  اإرا  نتج  ادتفيحر اادعقيل ادئعر يس  كاني  

يع ر عأ ا د  ادئن    اتاامي األباار  اضس  بداا  اروع ن اتخ فا   ادحضار  نتا  إنسانس
متداث ن   ئا ب نلا  امتاام ن  س   قاتلا  ال ي سس ادال ق منلا ادسيابق  اال يئ ي  ادي عر 

 منلا ااثر  اإ  ت اعدت األ طار  اتفاات  األيما .
 

 ادحهار
د يه  دأ  عرا ادحهار بتعريفه اد سهذ  اإنئيا دي عر  ع يى مفيابيق ادحيهار ادي ذ نيدعها إ

 انؤمأ به  انؤدس ده.
 

  بجديات
إ  اإلديالم  كييد ع ييى  ييرار  ديي هو ميينلج ادحيهار   ييس مجئهعيين مييأ ادقضييايا ادئفيي رين 
ادتس تتع ق بادعق د  ااد ريعن  اااد دلي ا ادئ يد  ادي ذ يعت ير رك ي    دادي ن د نياء ادئؤدسيات 

ابئ ادنظير  ادا  ين د ايه   ادح ات ن بئ ابيه اد هك اته ادقايئن ع ى مع ار ادعقي اادئنطق  ام 
ا ييي ل ادن عييين اد ات ييين ادتحرريييين  اال  يييرر  يييس اعتئييياب ادحيييهار ادييي  ن  يييس  ضيييل األميييهر ادفاريييين 
تعق يييدا  أل  اإلديييالم  راب    يفيييتم ادطرييييق  ميييام ادعقيييه  ادهاع ييين  دتقيييرر األبدييين ع يييى ادئعر ييين 

 ااإلديت الب د نظئيين ادتييس ادجايمين ادتييس تنفيس كييي تق  ييد ييؤبذ إدييى ادت ع ين ادعئ يياء د باي يين  
وع   نفسلا اداان   ئا ب أ اإلنسا  اادئط ق   اإليئا  بادحهار  يس   يد  م ابييه  يعنيس 
انتفاء  د اب ادفراو  اعدم اوهب مس يات ادن او  اادحهار ال ينتج د هكا مستق ئا  س ادفيرب 

  يتعاي  معليل ع يى اادجئاعن مابام ادئحاار ال يست عر ب   ااثريأ إثه  ده  س اإلنسان ن
 دييييا   ييييايل ع ييييى ادته ييييد  ييييس ادئ ييييتركات األداديييي ن د ح ييييا   ايتها ييييق معلييييل   ئييييا يضييييئأ 
ادئف حن ادا ر  د ي الب اادع ياب  اميابام ادحيهار ييؤبذ إديى تحق يق ضي ا ادئقاأيد   نيه  يهار 
 واب  ا إال  كان  اددعه  إد ه اد  ن ددغدغن ادئ ياعر  ات  ي أ األويهاء  ات   يد األ ادي س
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ادنا ر   ا ادئف حه   يد دي اها ضي ا ادئينلج  يس  ير ادخال يات ادتيس ت يتعي مير  بعيد مير   
 اثتل ادن اعات ادتس تؤبذ إدى تعارو يعطي عئي ادح ا   ايجعي األر  عر ن د ض او.

اادحييهار ال يييتل  ييس اييراا م سئيين يعتيي    لييا كييي اييرا بئه فييه  ايعتييد بلرايييه  ايعتقييد 
بياد ق أ  يس مقهالتيه   يال يئايأ تحقيق  ثال  يات ادحيهار  كئيا ادائا   س تهولاته  ايحي م 

يقه  بعير ادئفايريأ  ديد  ميأ تلي ئأ ع ي لل ن عين ادت يا ة اادسفسيطن   ا  ادئية ادي يأ 
يتخ  يه   نليل يحتاييرا  ادحق قين  بيي يتج ييى ادحيهار بئظليرا ادرايييع ادخفيس.... ديد   ادئيية 

ايهاك يه  ااثير اإلنسيانس  ايرا قهنيه  يس اد يأ يضعه   يديلل  س  ييدذ بنيس اإلنسيا  كا ين  
ايييس ت يييية ادطريق....امييييا عسييياا    يحفييييي مييييأ إثفييياح  ييييس مسيييي ر  ادحيييهار   ا شيييي ي  ييييس 

 نتايجه   ئأ عدم   ط ااد ات ادتس تساعد  س تفهيب ادر ذ  اتسديد ادقفد.
 

  يمن ادفراو
ط إ  ادفيييراو دييي س ميييأ  ييي ل ادحضيييارات  بييييي ضيييه بيييداا  تجتيييا  ادعقيييي  اتختيييرح محيييي 

اإلنسييا   يي أ يفايير  ييس  ييداب  ر يي ن تفقييدا أييهاب ته  ييس ادييت لام م ييابئ ادح ييا   اولهييتييه 
د اه  بد ال ع ى ادخ ر ال ع ى اد ر  ايترتب عأ ض ا أراو اإلرابات ااألاضام اادقيه    ميا 
ادحضيييارات ادقايئييين ع يييى م يييد  ادتعاميييي اادت ييياب     نليييا تتفاعيييي   ئيييا ب نليييا دفيييادم اد  يييرين  

دحيييهاو  ادها فييين  يييس ارييييق ادح يييا  ادفضييي ى    يييت يسيييعد   ليييا اإلنسيييا  بحركتيييه اتتحيييد  ا
ادهوهبييين بييدا  عنيي  اال إكييراا   ييال بييد م ييد  مييأ ادتنقيي ص مييأ   ئيين كييي مييا يسيي ب ادعنيي  
اادس ه باثي منظهمتنا ادفاريين  اادقضياء ع يى كيي ادئسي  ات ادتيس تعطيي ادسي ل االوتئياعس  

يقدمه ادئفارا  اادئثقفه  دربط وسهر ادحيهار   ئيا ب ينلل اادت ارو ادئت اب   اض ا ث ر ما 
امييع ااثييريأ  بع ييدا عييأ ادت يينجات ادتييس تن ييئلا ادعفيي  ات ادئؤدسيين ع ييى ا تقييار ادسييه  
انقفييلل  اادئظليير  دمنسيييا  ادئسيي ل  ييس عييي أ ادسييرب ا  ييا كاديييرا ال يئ يية   ييد إيقا يييه  

ال يرعيى  رييات ادنيا   اال يسي ل بقي ل  اع دا م ئهما ال ي ادس إال باألاامر ادئح هكن ب د ميأ
اإلثاء ا سأ ادجهار  اال يسعى دربط عال ات ادتعاا  اادتهابب مع ااثر  إ  ادحق قن ادتيس 
نييؤمأ بلييا كيي دل  أ اأييه   أ   ننييا نيير  بعيير ضيي ا ادحييهارات  نتجيي  مناثييا معتييدال د تعامييي 

أ ديي ل اضنيياء  ابعضييلا كييا  ادئ ييترو  اادتعيياا  ادئت يياب   اكييا  مييأ غردييلا مييا ونتييه  متنييا ميي
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دييي ئا د سايييين  ربحييي    يييه ادارامييين اد  يييرين ع يييى مسيييادخ ادتييياريخ  ا ن ييي    يييه األميييل بهاديييطن 
ادحراب ااددمار األضه    ايا  دي  ا دئيل  يطيه  دل  ليا اإديى  ميد غ ير محيداب   ادتفيابم 

ئين ااده  ين    ئا ب أ ادديانات  ب يه ادحضيارات  ا ادثقا يات  ال يعنيس عنيد ادعقيالء إال ادظ 
اال يفسر إال ث ت ادطهين  ادهء ادن ن  اال يقهذ  يس  ق قين األمير إال ار يا ع يى ايرا بن ين 
ابتالعيييه ااديييتع ابا اإ يييعا ه اتفق يييرا  تيييى يايييه  تابعيييا ديييه.  ادفيييراو   ئيييا بييي أ ادئجئهعيييات 
اد  يييرين  نيييهو ميييأ اد داي ييين ادفاريييين  ادتيييس تع يييأ ي ييي س رال  ادعقيييه   اميييهت ادضيييئ ر ادجئعيييس 

 ادقايل ع ى م د  ادتعامي ا   ادئف حن ادئ تركن ادضامنن دالدتقرار اادح ا  اامنن.
 د ين   ض ا ادفراعات   ئا ب أ األ راب  دتئتد   ق ا اعئهبيا مأ   يي أيناو ادخيالا  
 تى ت ئي ادديأ ادي ذ ينتئيس إد يه اإلنسيا   اادحضيار  ادتيس تراكئي  ولهبضيا ع ير مرا يي 

اديي ذ ضييه ويي ء مييأ ك انييه  اضيي ا مييا يجعييي اإلنسييا  بييدا  م يي ئن منييه مييأ تاريخييه  اادتيياريخ 
يعييي   وه ييين ادفيييراو ادتيييس تنئ ليييا م يييابئ ادتعيييارو ع يييى مفيييادم تعيييهب ع يييى   يييراب  ا  نظئييين 

 بادنفع  اتؤاب ع  لل بادخ رات اادئسرات.... 
 يييييادحهار ادييييي ذ نسيييييتلد ه ضيييييه ادييييي ذ يطييييير  ادقضيييييايا ادا ييييير   داديييييا د حيييييهار  ايضيييييع 

محيال د تها ييق ااالنسيجام  ايتيرو ادخفهأيي ات دالعتيداب اد خفيس اادجئيياعس  ادئ يتركات 
   حفي ادتحاار  س أناعن تاريخ م ترو يعطس داي اا د  ق مئاردن  ناعاته ا   عقيد 

 مس ق يربط   ئا ب أ األاراا  ام ثاح يسئم بادخفهأ ات اادئح  ات.
 

 ادقرن  اادحهار
تففييي   ن يؤديييس دئ يييد  ادتنيييهو اادتعيييدب  ايئليييد إ  ادقيييرن  ادايييريل ب  ااميييه ادئجئ ييين ااد

ادسيي ي دالعتييراا بييادس ر  اضيي ا مييا ي ئسييه كييي بار  د اتيياب ادحايي ل  ايع ئييه كييي مييأ ييير  
ادحييييهار نديييين يطر لييييا ادقييييرن  إل  ييييات ادعقايييييد  ااديييي  ن الدتا يييياا اديييير ذ ااثيييير  ااريقيييين 

 ادييييل م ييييترو بيييي أ د تعاميييي  ييييس إاييييار يعطييييس إماان ييين   ييييه  ادنتييييايج  ا ر يييي ن ادهأيييه  إدييييى 
ادجئ ع  دهاء كان  ادنت جن انت اعا د حق قن   م اعترا ا بلا   م إناارا دليا  اادقيرن   يد وعيي 
ض ا ادتعدب اد ذ نطئم إد ه  س عادل اد هم نين مأ نييات اد يه اددادين ع يى ث قيه  اديئن ع يى 

ا دييهانال عظي ل أيينعه   قيا  تعييادى: اميأ نياتييه ث يق ادسييئااات ااألر  ااثيتالا  دسيينتال 
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إّ   ييييس رديييية ايييييات د عييييادئ أ   تنييييهو األدسييييأ ااألدييييها   يجعييييي ادفييييه س يستحضيييير ا ييييد  
األأييييي ادتييييس تجعييييي ادنييييا  دهاديييي ن اإ  اثت فيييي  معتقييييداتلل  اتعييييدبت م يييياربلل   ييييادع ر  

 بادجهضر ال بادعر   اادق ئن باألأي ال بادفرو.
يرتقيس باإلنسيا  د  يئي  اادحهار  س ادقرن  ي ي ب ادطرييق دمنسيا  ميأ نقيط أيس ر   يل

بن ييين راتيييه    ستفسيييرضا عيييأ شييياهو  يييس معتقيييدا  ايسييي دلا عيييأ غيييهامر ادئجليييه   يييس عيييادل 
ادس يييب  ايتفييياعد ادحيييهار ب ييياي م فييي  د سييييتسرح كيييي ادئها ييي ع ادتيييس تتركيييب منليييا   ييييا  
اإلنسا .  اإليئيا  بادتعيدب ادجنسيس  ااالثيتالا ادط  عيس   يرار  ب يرين  ا تئ ين اوهبيين  

أامتن تعطس ادعقي مه فا أح حا  س ادتعامي مع ااثر  اتئاأ مأ اوهب ادئ ترو ابالدن 
اإليجابس   ئا ب أ ادنا   اتسئم بق ام مناخ د تعاي  ادس ئس ادئرتا  ع ى منابي   ادتطيرا 
اادعن   اال غرا س ردية   يادحهار يعت ير اديدااء ادنياوع إلنلياء األيميات  اإيقياا ادن اعيات  

لا  اال منيياال دتئديييد نوادلييا  اضيي ا ادنظيير  ادئتفاي يين  رغييل مييا   لييا مييأ اديي س مرامييا دتاريسيي
يهتهب يييا  ت قيييى ضيييد ا ن ييي ال  ا  ئيييا ياضيييرا وئييي ال  ييييرااب ميييأ يسيييعى إديييى ب ييير دسييين ادعنييي  

 اادتفابم  اينحه غاين ربم ادفجهات   ئا ب أ ادحضارات اادفر اء اددين  أ اادس اد  أ.
ن تييدعها إد لييا ادفطيير ادسيي  ئن ادتييس تحقييق راتلييا  ييس اادحييهار بليي ا ادئ حييظ    ئيين وئاد يي

رات ادجئ ييع  اتاسييب  ريتلييا  ييس تقييدير ااثييريأ  اضييه نييهو مييأ ادديئقراا يين ادتييس تلييدا 
إد لييا اد ييعهب دتحرييير نفسييلا مييأ االدييتعئار ااددياتاتهرييين  اتث  يي  مرك ضييا  ييس ضيي ا ادهوييهب 

نييييهير براب ادح ييييا  بفضيييي  ات بق ئتلييييا االعت ارييييين  اتييييدع ل  ركتلييييا  ييييس ادسييييعس مييييأ  وييييي ت
األثيالح ااد يي ل    اييي  ييق  ييس اثت ييار بينييه  ادايي  ييق  ييس انتخيياب عق دتييه  اداييي  ييق 
 س مئاردن ثفهأ اته  اداي  ق  س    يتساا  مع غ را  س ادحقيهح اادهاو يات  ادايي 
 ييق  ييس ديي هو ادسيي  ي اديي ذ يسييعدا  اضيي ا ال تجسييدا إال  بب ييات ادقييرن  ادتييس تتج ييى  ييس 

 بئا   لا مأ دئه  س ادفار  اإنسان ن  س ادقفد. ادتفها
 

 ند ات
 ركر ضنا بعر ااد ات ادتس يئاأ ادعثهر ع  لا  س  ذ كتياب يئينلج د حيهار   ئيا بي أ 

 ادحضارات  ا كتفس ب يراب  الث  ضايا .
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 اال: إ  ادئحاار اد ذ يريد    يتحر  ادحق قن ال يعت ر دهاا إال  ثاً ديه  يس اإلنسيان ن  
ا دييه  ييس ادح ييا   يريييد    يهأييي إد ييه ثطابييا دييهاء كييا  إدل ييا  م ب ييريا   ا يحيياا     اشييريا

يسر    ه د هكا مع نيا بتهديط رمي  يايه  رديادن كالم ين  ا غ رضيا تسيته س منيه مه فيا رضن يا  
انظرا اا ف ا   ادحهار اإليجابس ضه اد ذ ينظر   ه  دادا إدى ما يئ  ه ادئحاار ميأ   ايار  

مييأ ديي هكات  ال إدييى ادييي ات ادتييس ضييس ع ييار  عييأ مخت فييات تاهين يين يئايييأ  امييا ينييتج عنييه
اعت ارضييييا مفيييي  ن  ا مخطئيييين   خطيييي ا ال يسيييي ب ا تقييييارا اامتلانييييه  اأييييهابه ال يفقييييدا عق ييييه 
اات انييه  ا ادخطيي  ال يعطييس ادفرأيين د فييريق أ   ييس    ييي برذ   ييدضئا بييااثر   ا    ينييتقص 

    ا وئاد ن ما يظلر مأ د هو.مأ إنسان ته  اده  برو أهاب ما يقه 
 ان ا:    يحال ع ى اإلنسا  بئا عندا  ال بئيا عنيد ااثيريأ ع  يه ميأ   ايار   تيى ال 
يتحييه  ادحييهار إدييى تاييرار د ييدعايات ادتييس ال تسييتند إدييى  بديين عق  يين  اال تقيي  ع ييى  ناعييات 

  اضييه ال يعييس شخفي ن    تييهضل ادئحيياار ب نييه ب ي  اد س يين مييأ اديير ذ  انييا  ادنجعين مييأ ادقفييد
و  ن األمر  اال يستهعب ث ف ات ادقض ن  اإنئا ييربب ميا أيار بيادخه    يه  ق قين كام ين  
اإ  كيييا  محييير ا تيييراء ات ف يييق اثدعييين   نتحييير  ادحقيييايق ميييأ   يييي  ض ليييا ال ميييأ غ يييرضل  
انسييتعئي ادعقييي  ييس إ  اتلييا  ا  ييس نف لييا  ا إال كييا   ييهارا باغئاي ييا أييهريا ال يسيياعد ع ييى 

دحييق  اإبييراي ادها ييع.  ادليدا األدييئى عنييدنا ضييه ادحق قين  بسيير ادنظيير عييأ مفييدرضا ت  يا  ا
امن عليييا  اادحق قييين نسيييته  لا ميييأ وهضرضيييا ال ميييأ األعيييرا  ادخارو ييين ادتيييس تاتنفليييا بتييي   ر 
معيي أ  ااديي ذ ينفييع  ييس ترت ييب نتييايج ادحييهار     تسييتند كييي ااد ييات ادئعر  يين اادنظرييين إدييى 

ادعقيييييي  ا   يايييييه  ادحيييييهار تيييييداااد ا   ئيييييا بييييي أ ادئتفيييييارع أ   بجيييييديات ادئنطيييييق  ا  ايييييام
اادئتحااريأ ميأ  ويي ت دي س  ضيار  عادئ ين يسياضل   ليا ادايي  اإ  ديل يايأ ادحيهار بلي ا 

 ادئنط ق اادساين     اأ  هارا إلبراي ادراابط ادتس تؤبذ إدى تهاي  ادئفادم اادقه .
 يييهب ب ا يييات ميييأ اراب ادئح ييين   ادثيييا:    يايييه  ادليييدا ميييأ ادحيييهار تييي ي أ محييي ط ادق

اتجئ ييي  ضيياء ادح ييا  بسييالم يجع نييا ننسييى بييؤ  األيييام ع  نييا  ان ح ييب  اد مييا  اديي ذ ي خييب 
مييأ ركييام األ ييداث    يي س ادلييدا منييه ت ييا اا د ثيير  ييس عق دتييه  اال تنق فييا ددينييه  اال 

معتيدال   عجأ تهد فن مأ ادعقايد  ات ف ق بيأ ميأ ايراي ودييد  بيي ادليدا    ن هويد مناثيا
ااقسييا ضابيييا  امر يي  د تعامييي ادئ ييترو  اادتفاعييي ادئت يياب   اادساييين     ياييه  كييي اا ييد منييا 
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را يي ا بئييا يعئييي  مقتنعييا بئييا يعتقييد  ا   ي ييري كييي اا ييد منييا بار بينييه اعق دتييه  ييس ديي هكه 
رام ا  اتيييه     ظلييير د عيييادل  وئيييع    ييير  بينيييه ع  يييه منلجيييا اتفا يييرا  إننيييا مطييياد ه  تا  فيييا بيييا ت

اإلنسييا   طيير  اديي هكا  اتقييديرا م ييد  اغاييين  ام  مييه   مانيين بيي   تسييهب  يي ل ادتعيياا  اادت ييارو 
عال ييات ادنييا  ثدميين ديي ر  ادتييس ادييتخ     لييا اإلنسييا  د عئرضييا مييأ  وييي بقيياء نهعييه  
اادتئرار ونسه. اضب  ننا تحاارنا ميع غ رنيا   ا تناارنيا ع يى  هاعيد ادجيد    يل  فيي ميأ 

عر ادئها   ادتس تجعي ادحهار مت سرا   ا  ر  در ذ ال يد ع بحركن ادحهار ااثر ر ر د 
إدى األمام      ردة ال يد ع بنا شيرعا اال عقيال إديى اال تقيار ااإل فياء  بيي ال يئاننيا ميأ 
نارا  اوهبا  ابارا  س ادح ا   اال يهغر أدارنا ع  ه  قيدا   نسيعى إديى تيدم ر كيي ميا ديه 

او  ييينقر ع  ييه نسيي ج   اتييه  ايعطييي ادقييه  ادتييس تربطييه بييادهوهب عال يين بييه  ا كسيير كييي  يي
تفيياعال ام ييياركن   يييادحهار ادييي ذ ين نيييس ع يييى تفيييديقات ديييابقن   ا   ايييام     ييين   ا يطييير  
بينييا  ايفيير  اا عييا ال يثئيير م ييراعا يحتييهذ األميين  ايه يي  م يياعر ادحقييد اادضييس نن.  لييي 

 نن؟؟.ادحهار اد  ن دتقريب ادرؤ ؟؟  م دفر    ل مع 
 ئيييأ ادهاويييب    يايييه  ادتحييياار  انهنيييا  طرييييا ا  ع يييا  يييس ادئجتئعيييات ادئؤدسييين ع يييى 
ادتعييدب اادتنييهو  ال ت ييريعا ا ت ييا تئ  ييه ادظييراا ادئتاييرر   اتفر ييه اده ييايع ادتييس تعتيير  اا ييع 
را  ا  ييين ت  يييري ادقيييه   ام اييين وئ  ييين ت ظلييير اد يييلامن  امه ييي  إيجيييابس  ادح يييا   اإنئيييا ضيييه  

ميين  ادي س  ييعفا ييؤبذ إدييى اإلديتقهاء ع ييى ااثير   ا بوييال إعالم يا ن ييها بييه يسيت طأ ادارا
 يي ل ادتهاأييي اإلنسييانس  اادتعيياي  ادسيي ئس   ا نفا ييا د اديي ا نتهدييي بلييا ال ييتال  األرا ييس  

 اإضانن اد عهب  اادس طر  ع ى األمل.
د مييأ اادحيهار ال يسييتط عه كيي مهوييهب  اادتعياي  ادئت يياب  ال يط قييه كيي مخ ييهح   يال بيي

 نيييا   كفييياء   هيييياء  يحترميييه  ادنيييا   ايقيييدرا  ااراء  ايتعيييام ه  بيييدا  ث ف يييات  اضييي ا ال 
يتجسد إال  س ادفه  ن  اال يتحقق إال  س ضي ا ادفئيات  ع يى ميا ب نليا ميأ اشيايج اراابيط  

  لس ادقابر  ع ى تجس ر ادعال ن   ئا ب أ ادديانات ا ادحضارات اادثقا ات.
 

 ادفه  ن اادحهار
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ال:  نظار أه  ن  نحاا  ضنا    ن حت  فرييا  يئأ ادثقا ين ادفيه  ن ادعئ  ين دتحدييد  ا 
  نظارضل إدى مجئهعن مأ ادقضايا  ادهوهب  اإلنسا   اد  رب د نفس مقاال ثاأا.

 (نظرضل إدى ادهوهب :1
إ  نظر ادفه س إدى ادهوهب ال تتحال   ه ند يات معر  ين   ا معط يات مه يهع ن  اإنئيا 

ن عن را  ن تت دس ع ى اد اح اادا   اد ذ يست ر ه اإلنسيا  بهاديطن ادسي ر  تتحال   ه
ادرا يس ادي ذ يسيئى عنيد ادي عر بطرييق ادئجاضيد    ا بهدي  ن ادسي ر  يس ادئ ايهت األع ييى 
اديي ذ يسييئى بييادئعرا  ادرا ييس   ادفييه س ادئتحييرر مييأ ادعاليييق ادئرت طيين بادعييادل ادخيياروس  

اي ادقيراءات ادئسيند  بادتح  يي ادئنطقيس  ااإلبراو ادحسيس  اادئ تفقن بادعادل ادئابذ  يتجا
إدى رؤين  ا فن تستخ ر ادحقايق  اتستظلر ادئعر ن اد ق ن ن د هوهب  اض ا ادئعر ن ضس ادتس 
ت ييدب دييد  ادفييه س كييي ارت ييا  يييه س بيياده ها مييع ادهوييهب  اتجع ييه ع ييى م ييارا غ ييرا مييأ 

 اي  يقه    دضل:ادفالدفن اد يأ يؤمنه  ب   ادهوهب ث ا  بال 
 

 اد ه  ي  ارر ادهوهب اما  ه  إ  كن  مرتابا ب هغ كئييا   
 عدم ع ى ادتفف ي ااإلويئا  -إ   ققتيه- اداه  با  اد ه 

 مأ ال اوهب د اته مأ راتييه  هوهبا دهالا ع أ محيييا 
 اادعار ه   نها به دل ي ليداا ش ئا ده  ادئتا ر ادئتعييادس

 ن ضاداا  س ادحا  اادئا س ااالدتق ا ار اا دهاا ع ى ادحق ق
 

ايعرا  بيه عئير ااددم يقس ادتفيها ب نيه ة رؤيين ادايه  بعي أ ادينقص بيي غير ادطيرا 
 ( ايقه  ادجن د: 278ص 1953عأ كي نا صة ) ادس ئس 

 اوهبذ     غ ب عأ ادهوهب  بئا ي دا ع س مأ اد لهب 
ط يق ادااميي ادي ذ ال يعترييه  ادهوهب عند ادفه  ن بحر يئر ع  ه ادفه س د فيي إديى ادئ

ادنقص  اضه ادحق د حانه اتعادى   اي ما  س ادهويهب ييد  ع  يه ال ضيه  اادئقفيهب ضيه ال 
 دهاا.
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 ادفه  ن ال ينظرا  إدى ادح ا  ع ى  نليا  ايئين بي اتلا  اال يرانليا تسيتحق أيفن األيد ين 
ام ن تتايييي ع يييى ادتيييس ال تايييه  إال د يييه  بيييي يتجيييااي   ييياو  ايييهاضر األشييي اء  إديييى رؤيييين شييي

اإل سييا  اد يياانس  اتسييتند إدييى اديي اح ادهوييدانس  اضيي ا ال يحفييي د فييه  ن إال عييأ اريييق 
ادئجاضد  ادتس تت م   يهاال تحفيي دليل  يس مقيام ادفنياء ادي ذ يس يب   يه ادفيه س عيأ راتيه  
ايفنى   ه عأ اوهبا  ا د يحاا    دضل    يففم ع  ه برمهي ال تف د ردئه  اإشارات ال 

معنييييياا  ا  يييييرب   يييييهادلل   يييييه   يييييه  ادجن يييييد: ة   تايييييه  ميييييع اد يييييه بيييييال عال ييييينة ا يييييه  تفليييييل 
اد   س:ةادفييييه س منقطييييع عييييأ ادخ ييييق متفييييي بييييادحقةايعنه  بييييه ادهوييييهب ادحييييق   ا اديييينفس 
ادا  يين   ا ادعقييي ادفعييا   اديي ذ كييا  نبم مييأ  بييري مظيياضرا اوييهبا  ا عظئلييل   ييرا  دئييا ركييرا 

 ييى أيييهرته   ا كئييا  يييس دييفر ادتايييهيأ  إ  اد ييه ث يييق مسيي ل  ييس أيييح حه  ث ييق اد يييه نبم ع
 ادعادل ع ى أهرته.

ااالتفا  بادئط ق اد ذ ضه اده د  ادا  ن يتل عند ادفيه س ع ير د سي ن ميأ ادئقاميات 
ادتيييس تئنحيييه تفيييهرا  ق ق يييا عيييأ ادح يييا   اتجع يييه ي يييعر بييي   ادايييه  ديييديل ال   ئييين ديييه  ا   

ه ادي عر إتحيابا  اضيه عي أ اد يلهب  ايترتيب عيأ ادح ا    ه عدم ال اوهب ده  اض ا ما يسئ 
ض ا ادئعر ن د ح ا  رغل كهنلا نظرا   سف ا     ادفه س ال يعتقد ادهوهب ادحق قس إال د ه ع  
اوييي  امييا دييهاا  خ ييا  ادييراب ال  ق قيين دييه  ا   ادعال يين   ئييا ب نييه ابيي أ اادهوييهب م تييهر   

ا ييي    يييس كيييي  يييابث  انفحييين ميييأ نسييي ل  يييادهوهب ادظييياضر د ع يييا   يييس نظيييرا ايييي د ق هم ييين ادن
ادتج ييس ادقييايل  ييس كييي دئحييات اداييه   ااإلنسييا  رر  تايليين تسييرذ  ييس اداييه   ت حييت  ييس 
اد ما  اادئايا  عيأ بقايليا ويهضرا ثادفيا ي حيت عيأ ادحق قين ادئط قين ادتيس ال ينتليس اديرا  

ال د تحييياار إديييى  شيييها لا   ليييا إال بييياد اا  ااال يييئحال   اضييي ا ادتفيييهر يعطيييس د فيييه  ن مجيييا
 اادتقارب اادتعاي   اي  عه بنظر   ثر  تر  ادهوهب مظلرا د جئا  اادائا  اإلدلس.

اادفه س رغل ته دا مع غايته    نه ير  اداه  بئا   ه مأ كاينات محال د عطاء ادي ذ 
يرك   يس   ئيه  ادجئع ين اد  يرين   ليه يتعاميي ميع ادنيا  ميأ ضي ا ادئنط يق اد ع يد عيأ ادن يات 

ادتس تفيهت ع  يه االشيتراو  يس وي و اد  يرين  اتئنعيه ميأ    يايه  مسياضئا  يس بنياء ادض قن 
ادحضار   اد ه بر ادفه  ن  قد  ربها ادئثي ادف   س ادتعامي مع ادس ر  دهاء كا  وئابا   ا 
  هانييا   ا ب ييرا  اتفييهرضل ضيي ا نييابع مييأ ت ييرعلل باد ييريعن ادتييس ويياءت نفييهص   لييا تؤكييد 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 13 

ئخ ه ييات ك لييل  اغييايتلل مييأ اراء ادفعييي    تظليير مالمييم وئييا  اد ييه   ئيين اإل سييا  إدييى اد
 ييييس ادهوييييهب ع ييييى  يييييديلل ب راباتلييييا ادئئنه يييين  ضييييال  يد ييييا   ئراعييييا  اد ييييريعن  ييييس  ييييدابضا 
ادئتاثئيين د حق قيين دا ييد ادح ييها   اترت ييب ادخ ييد ع  ييه  ييس ادنعيي ل   ييتم اد يياب د عطيي  ع ييى  

ا رااء ادتئتيييع بادطعيييام  ا رات ال ت ييي س كيييي رذ معيييد  را ييين  ابطيييأ ما يييه ن ال تجيييد دلييي
وئ يييي اد  يييا  أييي فا ام ييييتى  ايتعيييد  اإل سيييا  نقطييين ادعطيييياء  يييس  يييدابضا األبنيييى إدييييى 

 مستهيات ك ر  يظلر   لا ادفه س بائاده اوئاده. 
 ( نظرضل إدى اإلنسا :2

 إ  ادفه  ن يرا  اإلنسا  مظلرا دتج  يات اد يه   ليه ك ليي ينتليس إديى عيادل كيأ األيد ين 
اوهضر مه هو  س عيادل ادئ ية  اوي ء ميأ ادئط يق ادئيهبو  يس ادهويهب   را يه ادتيس نفخي  

   ه مأ عادل ادقدر  اإلدل ن  اراته بتفاعالتلا تجسد إبار  اد ه ا درته ادنا      ه.
 ادفه  ن ال ينظرا  إدى   هاده ادتس يت  س بلا مأ أال  ا ساب  اإنئا ينظرا  إدى ميا 

ه  إدى  ق قن ار ه      كيا   ري يا ميأ برو ادحق قين  نيا   دطياا اد يه  اراء غ ايه  ايت ه 
اإ  دل ت يئ ه ادعنايين ارتايس  يس ا يي األ  ئين  اادي   يس بم ادخط ئين  ااإلنسيا  مركيب ميأ 
ادخ ر ااد ر  م اب   س   هاده ادئتعيدب   اضي ا ادتفيديق (اإ  كيا  ادحيد األبنيى ميأ ادرؤيين 

ه  يست ييرا   ييه رديية ادئخطييا بعيي أ ر  ئيين  اينظيير إد ييه ادفييه  ن( ير ييع ادفييه س إدييى مسييت
بق ب وئ ي  إك ارا إلنسان ته  اتقديرا ابم ته  اا تراميا أل ايام اد يه ادتيس ال يي مأ مارضيا  
اال يتعادى عأ  ق قتلا   قد يعتريه دهء ن ن   ا يتدااده ث يت  فيد    حهديه إديى   ي ل  ا يد 

ه ادر ييها . اادفييه س رغييل يق نييه  ييس  دطييياا يعيياكس ادحييظ غ يير ضيي ا ادفييه س  تاييه  عا  تييي
ادحييق    نييه ييير  اإلنسييا  ااداييه  اادح ييا  أيي رار   ايئيين دسيير  يريييدا اد ييه عيي  اوييي   لييه 
ادئريييد   لييا بئييا يريييد  اادقيياضر دحركاتلييا بئييا ي يياء   اييي تدب راتييه اتفيير اته مح هبيين د فييه س 

 اده كا    لا ياا  اد ات ا ناؤضا.
عيييا ع يييى اثيييتالا اا فيييتلل  يييس ادهويييهب  اتعيييدب ا قييياتلل اادفيييه س يحيييب ادنيييا  وئ 

امراك ضل  س ادسالد ل االوتئاع ن  اتنهو مها علل  س  انه  األمر اادنليس اإلدليس   ليه يايرا 
ادعئي ادسسء ادظاضر مأ اإلنسا  إ  اود محال د ارا  س    ه  ادانه ال يارا دطفين ادي ات 

حييب  انسييل نييدذ د ييهب  اراتييه م ييتي تنئييه منلييا ادتييس تت ييه تج  ييات  دييئاء اد ييه   ق  ييه اتيير د 
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اراب اإلثييياء  اشيييجر  تتفيييرو   ليييا غفيييه  ادفيييفاء   يييال ادط  عييين ب دهانليييا اد اض ييين  اال ادايييه  
ب نسامييه ادجئ  يين  ينسيي ه    كييي ار يين يطر لييا   ا كييي امضيين يتهضجلييا  د حييق   لييا  ضييهر  

  امه عليا  يس اويهبا  تجي م ديه بي   اد يه مهويهب  يس  اد  ات   لا اوهب   هوهبضا  يس   اتيه
 كي شسء  امهوهب    ه ابعدا.

اادفه س ير  اإلنسا   را  س إرابته  ا  قا  س تفير اته  ال اأياين دئؤدسين ع  يه  اال 
تحج ييير دنخ يييين ع يييى عق ييييه   ليييه ادئختييييار ادئريييييد  اادئيييدبر ادحيييياكل د عيييادل   ادحرييييين و  يييين 

يديييس  يييس اويييهبا  اضيييس دييي  ا  اديييى ا  يييات ادخ يييق  ا فيييار  دمنسيييا   يييس  طرتيييه  ا يييانه   
ولدضل  س ادهوهب  امراب اد يه ال يعتير  ع  يه ميأ ضيه ديه   يا ار يا  اال يتعسي  ع  يه ميأ 
يعد اداه   يدرا  يس ك نهنين كيأ اإلدل ين   ليه مسياا د قضياء  ق قين ميا ديل يقيل ااويب شيرعس 

ار  ادحقييهح اادهاو ييات   ئييا بيي أ نثيير  ييس اريقييه يطاد ييه باد جاويين اادخفييام   ا مييا دييل تتعيي
 األ راب   تاه  ادا ئن كئا يريدضا اد ه إيجابا اتفريفا  ال كئا يريدضا غ را ضه  ار يا.

اادفيييه س يحسيييأ ادظيييأ بادئخ ه يييات   يييال ي يييسي باد يييه ثفييياء  ديييرضل  اال يت ميييي برؤيييين 
ل تحييي  ادائيييا   يييادلل  اال يعتقيييد ث يييهضل ميييأ اد ديييي  االيجييي م بطليييارتلل ميييأ ادخطيييي   لييي

ديي ا  ادقضيياء اادقييدر   ئييا  راا اد ييه ع يي لل مييأ منيين  لييه منييه ال ميينلل  امييا رنا مييأ شيير  لييه 
منلل ال منه   لل محيي ديمراب  ادئط قين ادقايئين بادتيدب ر اادتفيري   يس ضي ا ادايه   اادنيا  
شيييركاء  يييس مجئهعييين ميييأ ادقييي ل ادتيييس تحيييدب اويييهبضل ادئيييابذ اادئعنيييهذ  اتضييي ط دييي هكلل 

دئسييته  األبنييى إدييى األع ييى د شيي اء  امييأ ضيي ا ادقيي ل ادييهاأ اادييديأ اادراعييس  انظييرتلل  ييس ا
اض ا ادئجئهعن مأ ادئثي تحسب  س منا  اد رو اادحق قن وامعن د ته د  امنااا دتحقيق 
ادتفاعيييي   يييادهاأ د نيييا  وئ عيييا  ااديييديأ  ناعييين  ربيييين  اادراعيييس ناييييب عيييأ اإلراب  ادئط قييين  

إلنسيا   ايئيين بادئحيي  دايأ  رييين اثت يار ميا يييراا اإلنسيا  مناديي ا اادعال ين   ئيا ب نلييا ابي أ ا
مييأ ادييديأ  ال تتنييا ى مييع ادخضييهو د قيي ل ادعاميين ادتييس تعييارا ع  لييا ادنييا  بينييا انظامييا  مييا 
بام  تحقق ادنظام  اتن ر األمأ  اض ا د ب دظلهر تردانن مأ ادقهاعد ادتس تض ط ادح ا  

 هب اد  رذ.ادعامن  اتحدب ادحقايق ادا ر  د هو
 ادنظر  إدى ااثر:
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ا ييد  مرنييا اداييريل ديي حانه اتعييادى اضييه ادحييريص ع ييى   ييا  ادجئ ييع  اادئهوييد د هوييهب 
اد  ييرذ  بيي   ال نعييام لل بفظاايين اغ ظيين  ا   ال نجييابدلل بئييا يث يير ادتنابيي  اادعييداء  ايييد ع 

س ضيس   سيأ  بلل إديى اد سضياء  اإ  ال نتعيد  ادئعام ين ادحسينن معليل   ي   بعهنياضل   يادت
 ييييي    ع نيييييا كيييييا  راو ميييييدعا  دليييييدايتلل  ا نسيييييب  يييييس تسيييييديدضل  ا إال تركنييييياضل دحيييييادلل  
اابعناضل دس   لل...     راباا ما نحأ   يه  ي دة ث ير ييؤا  إدي لل  اإ  ديل يرييداا   ي متلل 
مفانن  ا قه لل مستحقن  ا سابلل ب أ يدذ رب اد رين  اادفه  ن يرا  ااثريأ مئأ ضيل 

  ظيييى بادتعاميييي  ا  يييرب إديييى ادتهاأيييي  أل  ادجييي و ادئ يييترو د يييديأ يجئعليييل   ضيييي كتييياب
وئ عييا   ادييديأ ك ييه د ييه  امييأ اد ييه  ااإلدييالم دييل ييي ت د قفييس اي سييس  بييي ويياء مهأيي ا بيي   
ياه  تعام نا معلل مهولا دساين ترب ن ادفضايي  اغر  ادئثي ادع  ا  ايرو ادفضايي ااألثالح 

قه  ضي اد من اادئست من أ  ا داث مفيط حات بار ادحيرب ادحسنن  اض ا در  س الهر  
ابار ادسي ل  اغ يير رادية مييأ األبب يات ادتييس تضيئأ د ثيير كرامتيه اض  تييه  اتحقيق دييه اوييهبا 
اك انه  اتجع ه ملاب ادجناب  د  ي ادفضي  يقه  ادحق د حانه:ال ينلاكل اد ه عأ اد يأ 

ت يييراضل اتقسيييطها إدييي لل إ  اد يييه يحيييب  ديييل يقيييات هكل  يييس اديييديأ اديييل يخرويييهكل ميييأ بيييياركل   
 ادتفها ال يسعى الثتالا ادنا   اال يدعها إديى إ يداث «. 8 -ادئئتحنن »ادئقسط أ 

 ادنعرات ادجاض ن  اال يجارذ  ضهاء مأ يرا  ادس ر بنظر  ش ر .
 

  داد ات دتفع ي  هار ادحضارات
فايير ادسربييس مييأ دييئه  اال :إ  مئييا يييدعها إدييى  ييهار ادحضييارات  مييا نييراا براديين  ييس اد

ار س  اما ن ئسه مأ   ل  ه  اإلنسا  اادايه   اادعال ين   ئيا ب نلئيا  اادعال ين   ئيا ب نلئيا 
 يضييييا اادح ييييا   اضييييه ميييي ثهر مييييأ ادتفييييها اإلدييييالمس بيييياعتراا  ديييياا أ ادفايييير  يييي لل  بييييي 
األغيييرب ميييأ ضيييي ا  يييس ادتفيييهر     ادعهدئيييين ادتيييس  رابت بعييير ادييييدااير ادسرب ييين  ر يييلا ع ييييى 

هب اداه  بادقه   ضس مأ ادئقهالت ادفه  ن ادتس تيؤمأ بق ئين اإلنسيا   يس ضي ا ادايه   شع
امرك يته  س ادهوهب  يقه  ثاتئس:  ادعر اء ادئس ئه   يعتقدا     اإلنسا  يئثي عادئا  س 
 د راته    أ ه امحهريته ال تقهم ع ى  دا   ربيته  ا وئاع ته  بي ردة يستند إدى كهنيه 
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 د بادنداء ادئقد  امأ ثال  ادخطاب ض ا تتسامى را يه  اميأ  يل يتحيه  ادئخااب اده 
 إدى  ضاء ي ثر بادعد  ااإلنسان ن.

 ادتفها ميأ ادقي ل ادحضيارين ادتيس تعطيس دمنسيا  معر ين بئيا ييدار  هديه  ا لئيا دايي 
  يق ادئظاضر اادت االت ادهوهبين اادئ تا   يق ن   ادحرين مثال ادتس تنص ع  ليا ادعليهب اادئها

ادداد ن  اتحسب  الر اوه د ديئقراا ن  ااد   راد ن  اادعهدئن  مأ ادئقهالت ادتس ال نجدضا 
متجسد  بفدح إال  س ادتفها   ادفه س يع ر عأ  اده ب نه مئ هو غ ر مادة   له ع يد 
دسيي دا امييهالا  ااا يي  عنييد مييرابا  مييرا انل ييا   ليي ا ضييس ادحرييين ادحق ق يين ادتييس ت حييت عنلييا 

ن  ييييس يهملييييا ضيييي ا  اضييييس  رييييين تت دييييس ع ييييى ا تييييرام ااثيييير  اتت ييييها إدييييى معر يييين اإلنسييييان 
ثفهأييي اته  اضييي ا وئاد ييين ت عيييد ادفيييه  ن عيييأ مفيييابر  إرابات ااثيييريأ اإدسايليييا  ات ييياي 
ادئجتئييع ع ييى  دييا  ادتييرا ل اادئفييا ا   اتع يية ادفييه  ن ك يي  يتعييام ه  مييع ادفييه  ن مييع 

  بب ات ادتعامي اد هم مأ ادطر  أ.بدا  ث ف ات عداي ن ال تااب تخ ه منلا 
 ان ييا : إ  د ييا  ادرض ييا   ييس األبييير  يايياب ي يي ه مييا ي  سييه ادييدرااي  اادئتفقيير  ااد ضيياب  
اضيي ا مئييا  ب  بيياد عر إدييى    يقييه  بهوييهب تيي  ر   ئييا بيي أ ادفييه  ن اادئسيي ح ن  ا أييارضل 

   ال نعتقيد بهويهب يعتقدا     ادتفها نتا  بث ي ع ى ادئنظهمن اإلديالم ن   ئيأ ادخطي  
ادييتال م اادتاامييي   ئييا بيي أ ادحضييارات اادييديانات اادثقا ييات  داييأ مييأ ادسيي أ د تفييها     
نعت ر ادال ق و ءا مأ ادسابق  ألنه يه س بضع  ترك  ن ادال يق  ايف يد ايربا    ادسيابق ال 
ر  يئ يية  وليي   مناعيين دحئاييين نفسييه   ادتفييها ادييه دييل يقييع ضيي ا ادتقابييي   ئييا بيي أ ادحضييا

اإلديالم ن اغ رضييا    نيه م ييترو ب ييرذ يحئيي ن عيين را  ين  ام ييهال  ربان يين  اضي ا مقتيي س مييأ  
كيييييي اديييييديانات اادف سيييييفات  ادييييي س   يييييه انتليييييا  دئييييينلج ديييييابق  اال ا تفييييياء أل ييييير ميييييا   
 ادحضيييارات تتفاعيييي   ئيييا ب نليييا اتتعييياا   ااويييهب م يييتركات   ليييا ال يجعيييي ادقيييه  بادتييي   ر 

ن دمنايييار ع يييى ادتفيييها اغ يييرا  يييس تعاي يييه ميييع ااثييير  يييس إايييار مق يييهال  اال يخيييه  مسيييا 
ادئ ييترو اإلنسييانس   تييهضل ادحضييارات األثيير  اا ييدا غري ييا  ااعت ييار  يي ل ادس يير شييرا مسييتط را  
ضيه اديي ذ يفسيير كث يرا مييأ ادخييها اديي ذ نيراا اد ييهم  ييس كث يير ادئسي ئ أ مييأ ادحضييار  ادسرب يين  

ادفراو ادي ذ ن يب   ئيا ب ننيا ابي أ ادسيرب    يل اضه ثها غ ر م رر  بي ضه و ء مأ ن را  
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ادخييها إرا كييا  بيننييا  ييابرا ع ييى ادئقااميين اادئقارعيين؟؟ ادييل ادخييها إرا كنييا متئادييا أ  ييس 
 بن تنا ادنفس ن ااالوتئاع ن اادثقا  ن؟؟

إ  اد يأ يرا  مركب ادديأ مت نا  يؤمنه  ب نه  ابر ع ى    يتفاعي مع غ را   ميا ادي يأ 
مختر يا   ي نلل ي ايه  اينيدبه   اضج يراضل تعا ير ادئجيادس بئث يي ضي ا ادايالم   يرانه ضي يال

 ااددندنن به  س ادئحا ي  اك نلل ال ي عرا  ب   اداامي ال يخاا ع  ه!!!
 ئيييأ ادعجيييب    تجيييد ك تابيييا   يييرت دليييل ادئطيييابع بضيييعن  اراح  ايثر ييي  دليييل وئ ييين 

اءضييا كييي مهتيييهر يريييد ادئسيييا  أييفحات  يتلئييه  ادتفيييها ب نييه   عيين رض  ييين يحتئييس ميييأ ار 
بادييديأ اادخ ييق  ا فييأ يتتيير  بييه  عييداء ادحضييار  اإلدييالم ن د ت  يي ر بسييئهم  ارييين تجعييي 
ادنيييا  ع  ييييدا د حضيييارات األثيييير   اضيييي ا معتقيييد ال ين نييييس ع ييييى برادييين مسييييتهع ن دئفييييربات 
  ادتفييها  اال يعتئييد إال ع ييى نراء تهوييد  ييس كييي تييراث تقييابم تيياريخ ن يي ته  اتنادييى ادنييا

اراا تئث ه  س ادهوهب   ئا يراا ضيؤالء تي  را ال يعيدا    يايه  ديئها  ارييا ي يترو   يه كيي 
 اا د نا   ظه مأ ادئجاضد  اادئرا  ن ا ق منلج يلتل بريا ن ادنفس اتل يب ادط او.

 ادثييييييا:إ  ادتفييييييها ثفهأييييييا ادف سييييييفس ن يييييي   ييييييس مييييييدار  األنييييييددس ) ابييييييالب ادسييييييرب 
ضييييييأ ادييييييديانات ادسييييييئااين ك لييييييا  ثفهأييييييا اإلدييييييالم اإلدييييييالمس( ادتييييييس كانيييييي  ماانييييييا يحت

اادئسييي ح ن  ايضيييل مجئهعييين ميييأ ادفالديييفن ادييي يأ عاشيييها تجربييين ادتال يييس ع يييى ا يييد  ادقييي ل 
اإلنسييان ن  اعيياينها ب فيي رتلل ادتييرابط اديي ذ يؤكييد اد عييد ادهوييهبذ دمنسييا   ييس ضيي ا ادثقا ييات 

دسييي ل اادتعييياي  ادفطيييرذ  ادئت ييي عن بيييرا  ادخفهأييي ن  ايعطيييس د ح يييا  مقييياي س تن نيييس ع يييى ا
 ادسرب دل يتعرا ع ى ض ا اد عد اداهنس  س اإلنسا  إال بهادطن ادتفها  ادل تتاه  ددييه 
 اير  عييأ ادهويهب إال بدارديين ادف سيفن ادتييس  نتجليا متفييه ن مسي ئه   امييأ ضنيا ان ثقيي  ضيي ا 

اادديانات  دهاء  ادرؤين ادتس تسهب اد هم كث را مأ بعا  ادحهار   ئا ب أ ادثقا ات اادحضارات 
كيانها أييه  ن  ا غ ييرضل مئيأ يسييتعئ ه  ضيي ا ادليدا ادييتعئاال إنسييان ا   ا مئيأ يييدونه  بييه 
األويييهاء  ايعقئيييه  بيييه ادتييياريخ   ادرؤيييين ادئه يييد  د عيييادل ضيييس م يييراث أيييه س ال تئ ايييه ضييي ا 
ادتهولييات األثييير  ادتييس تحيييهم  ييه   هاشيييس ادفاييير اد ييه  نس  اال تنظييير إدييى ااثييير بلييي ا 

ادا  ن د اه  ااإلنسا   امأ دهء ادحظ    ادفه  ن اد يأ ع داا ادطريق د هأه  إديى  ادنظر 
ااثيير  ا عطييها نظريييات  ييس ادتعامييي كانيي  نييها  د عهدئيين  ديي ط  ع يي لل  دسيينن  ييس ادقييديل 
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اادحييييديت  تيييييتلئلل باد ند ييييين ااإلدحيييياب  اتل ييييي  ادئنييييياخ دفقليييياء األاراح    يئارديييييها ع ييييي لل 
هي  اداالمييس  اادتعتيي ل اديي ذ  ييد غ ييب ويي ءا ك  ييرا مييأ ادحق قيين عييأ اإلرضيياب ادفاييرذ اادتليي

ادسهغييياي  أ ادييي يأ تحيييركلل اإلشييياعات ادااربييين  ااديييدعايات ادئسر ييين  بيييي األبضيييى    عئيييهم 
ادئثقفيي أ مئييأ يييرا  ادتفييها شق ييقات ادفسييطات   ا عقايييد  ه  يين تتسييل بادئ ثهدهو يين   

كا   هر  ع ى ادفساب  امنعروا متسام ا يدعها   ت  راا بل ا ادفر  ادئاكر   انسها    ادتفها
إدى   ل وديد  تنابذ ب عاب  ت ا ي اإلنسا  ا   منلج إنسيانس ي عت ير   يه اإلنسيا  محيهرا 
امرتايي ا  داديي ا  ييس اداييه   اغيياب عييأ ضييؤالء  يضييا    ضيي ا ادسييئه ادفاييرذ ييير  ادحق قيين 

ات ادسيييئااين  يييس نظييير ادفيييه  ن  اا يييد   يد ييين  بديييين مط قييين ال تاثييير   ليييا اال تعيييدب   اديييديان
من علييا اا ييد  ااإليئييا  باد ييه مهوييهب  ييس كييي ادييديانات ع ييى اثييتالا  ييس  ق قتييه  ااألن  يياء 
 بنيياء تعييالت  ا ميياكأ ادع يياب  ع ييى اثتال ليييا محترميين  اادعقايييد ال تؤدييس ع ييى اإلكيييراا  ا 

مييع ادس يير  ييانه   اإلنسييا   ييس ضيي ا ادهوييهب ديي س إال مظلييرا د تج ييس اادفيي ر اإلدلييس  اادتعامييي
إدلس ال يعداا اال ترام اادتقدير    يأ ض ا مأ ادئقهالت ادتيس ت ثليا ادحركيات ادرابيااد ين ميأ 
تنف يير ات ييهيه  امييا تق  ييه مييأ  ئييل ادعييداء ادئط ييق ع ييى ااثييريأ   لييي ادييتطاو ضيي ا ادفلييل 

ليام كردي  اد  رذ ادئت دب د يديأ    يحتيهذ  يمين ادفيراو   ئيا ب ننيا اادسيرب؟؟  م ضي ا األ 
اداث ر مأ ادق ل عند ااثر   أ  ابي ب طجتنا  س  ئاين ادئعتقد  اعنفنا مأ ادخها ع  ه  
بحرب  را ؟؟  اد يأ اأئها اإلدالم بس ن  ثطياء ضيؤالء  ثفيس عينلل    اإلديالم بيرذء 
مييأ ضيي ا ادنظيير  األ ابييين ادتييس ال تع يير عييأ مسيي ة األميين امنلجلييا  ييس ادتفا يير   ييااثر ال 

اهنييه غ يير مسيي ل  اإنئييا ننابيي ا دعدايييه اتجيياايا ادخطييه  ادحئييراء  ييس ادتعامييي معنييا  نعابيييه د
امييأ األثطييار ادتييس ديي  تلا ضيي ا ادنظيير  دييد  ااثيير  مييا نييراا مييأ رب   عييي نعييدضا ا  ع يين  ييس 
مييهارب يسييتلدا   لييا ادفايير ادييدينس ادئت ييدب إ ييد  ادئها ييع ادتييس تيي اذ  نادييا يع  ييه   ييس 

لل  ايتئعييييه  بخ ييييراتلل ادتييييس ضييييس م ييييرا لل مييييأ ضيييي ا اداهكييييب  ااييييانلل  ايئ ييييه   ييييس  ر يييي
اد ادع  انراضا ا  ا د اد ا  اش طنن  ارين  يس ميهااأ يسيت ا    ليا اديدم اإلنسيانس تحي  
إعالنييات م ييهضن تفييهر ادخ ييا   ق قيين  ااد ااييي  قييا  اضيي ا ادتحرييي  مه ييهر  ييس كث يير مييأ 

أ اد عييب بادئ يياعر     ننتظيير مئييأ   قييات ادتيياريخ   ادفريقييا  إمييا اييادل  ا مظ ييهم  داييأ ميي
نسب د ي نلار  امئأ ن ها أي ا  مسياء  امئيأ نعيابذ  سيا امعنيى     يركيع دنيا ايل يي  
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إنه ع ت  س ادفار  اث ي  س ادعقيي     نظيأ     ع نيا دي نعاس إيجاب يا ع  نيا    يل نعاميي 
ا ع يييى مسيييئى غ رنيييا بئيييا ال نحيييب    يعام هنيييا بيييه؟؟ اديييل ال ننتظييير  رابيييا أييي    ن   ا  رابييي

اإلرضيياب  انحييأ ال نق ييي ااثيير    يسيياكننا  ييس ضيي ا ادهوييهب  اال    يعيي    ييرا كريئييا  ييس 
 ض ا ادح ا ؟؟

إ  ضييي ا ادايييالم دييي س اا  يييا ال يسيييتند إديييى  بدييين  اال يقييي  ع يييى بيييراض أ  اميييأ أييياغته 
األاضييام    نت مييي نتييا  ادحركييات اإلدييالم ن  ييس  تييرات ديي ق    ييداث إ ييد  ع يير شييتن ر  

ظر إدى إبداعاتلا ادفارين دنر  مقهالت تنسج عقهال  ارغن تخ طلا ادتخرأيات ادجاض ين  ادنن
ات ن لا األ يالم ادئجنهنين    يالم ادثي ر ااالنتقيام  ا اضيام ادقتيي ااالنيد ار   ل يئين ادحضيار  
ادسرب ين  يس مها علييا  ااالديتئثار ب را ي لا امئت ااتلييا  اادناايين ب ض ليا اتاريخلييا  كيا  مسييارا 

أ األاضيييام ادتيييس بونييي  كث يييرا ميييأ شيييعهبنا  اباثييي   افييياال اشييي ابا يرببانليييا أيييد  ميييع مييي
اد حظييين ادلاربييين  انسئيييا ميييع  نسيييام ادنخيييه  ادضيييايعن  اادفحهدييين ادعرب ييين!!!!  اد يييعهب ادعرب ييين 
أييييارت ال شييييعهريا  ا شييييعهريا  نابييييي  ا ييييد  ع ييييى ادسييييرب  اع ييييى اال  األمييييهر مييييأ ادحاييييام 

نييياو ميييأ يييير  ميييا اأيييي إد يييه ادسيييرب ميييأ بيئقراا ييين نهعيييا ميييأ ادئتط عييي أ ميييع ااثييير  بيييي ض
ادئسيا  ق ادتيس يخت يا ميأ اراءضيا ضي ا ادئيارب  ايخادليا  ناعيا يخفيس ميأ ث فيه  ن ابيا تع يق 
اديييدم ادئسييي ل  اتحيييأ إديييى ضيييدر كرامتيييه  اضنييياو ميييأ يسيييل ادسيييرب بئ سيييل ادافييير  ايهأيييئه 

 ترم اال يارم.بادنفاح  ااداا ر ال يجهي ادتعامي معه  اادئنا ق ال يح
إ  ادئخي ذ  ييس تفا رنييا    نيير   ييس  متنييا ميأ يتئتييع بقتييي ونييدذ   ا نسيي  ديي ار    ا 
 ييرح م نييى   ا تفج يير دييهح   تجييد ادئقيياضس ماتظيين درؤييين ادثيي ر اديي ذ تقدمييه ادفضيياي ات 
دلؤالء ادئناهب أ باان ا   لي د ثئر ض ا ولهبا كريئن د يد ع بيادحهار إديى األميام؟؟ إننيس ال 

تياريخ ادي ذ ن ن يه دي قدم ثدمين م اركين د مين  دي ئا إرا أيابا تعنتيا ميأ   يي اد ئي أ  اأ اد
ادئتطييرا اديي ذ ينييتع  باثييي ادان سيين اداا هد ا يين   ا وابلييه ادساديين اديي يأ يتئرغييه   ييس 

  ا ا   اضام ادخالص. 
ا د  عج نس ثط ب مفقع  اااعظ مفها!!!يدعها اد ه رب ادع   اادجال   س نلاين كيي 

ئعيين     يجعييي نسيياء ادسييرب غن ئيين د ئسيي ئ أ  ا دييالبلل نفييال د ئستضييعف أ  اال ثط يين و
 برذ  ضييي ضيي ا ادخط ييب اغ ييرا مييأ يييدعها بليي ا ادييدعاء ع ييى منييابر  اربييا يع ييل    ادحضييار  
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ادسرب ييين دييييل تهوييييد مييييأ عييييدم  ا   تيييياريخ ادئجييييد ااد طهديييين ال يلييييد ؟؟؟   نيييينل  ريييييرذ ادعيييي أ  
 مي مع  حي م ادطقيس ض يئتيه ادنايداء  ادننتظير ميع إشيرا ن كيي ادنسعد ب  المنا ادهربين  ادن

 أ ا  تدضهر األا او  س ادسرب  ل بعد ض ا األمي دنفر  بحفن مأ ض ا اداعان.!!!
إ  ادييي ذ يرييييد    ييييدار  ادسيييرب بقييي ل اإلديييالم  يجيييب    يعييير لل بقييي ل ادتفيييها ادتيييس  

دتياريخ  اد خ يرضل بي   اديديانات كان  معر تلا د  ا إلدالم كث ر مأ عظئايلل اك رايلل  س ا
ادسييئااين تايياب تتفييق ع ييى معط ييات ك  يير   بسيير ادنظيير عييأ و ي ييات ال تر ييى إدييى مسييته  

 اإليئا  بادئ ترو    ال يدعها ض ا إدى د هو اريق ادحهار بد  ادتناب  اادتحارب...؟؟
عيرا  إ  ادفه  ن ديل يؤمنيها بلي ا ادئ يابئ نظرييا  قيط  بيي ديدباضا  يس اويهبضل  كئيا ي

كيييي ميييأ  ديييل بتييياريخ ادتفيييها   قيييد انسيييجل ادئسييي ئه  ميييع غ يييرضل ميييأ ادئسييي ح  أ ااد ليييهب 
انسيييجاما ينفييييس ادخفهأيييي ن  ايجعيييي م نييييى ادعال ييييات مؤدسييييا ع يييى ادحييييب ااإلثيييياء  ا ييييد 
 دس  وئاعات تضل  ت او ادديانات د ت مي ات اب  ااراء  اادتحاار   ئا ب نلا ااالدتفاب    

ادييديانات ادقييرن  اداييريل  اتعر ييها ع ييى اد سيين ادعرب يين نحييها اأيير ا كئييا  فييظ كث يير مييأ  ت يياو 
ابالغن  ابردها اإلدالم ثفهأيا ادتفيها د نفتحيها ع يى ادئسي ئ أ  اد تعر يها ع يى غ يرضل  
اكان  ض ا ادعال ن  س بعر اد  يدا  متهايد  إديى  يداب  ري ين ميأ ادي مأ  اردية   يي اليهر 

مييأ ادتييراث   ييل تن حيي  دتحيياكل ادنييا  بئييا يييراا  ضيي ا اد ميير ادئتطر يين ادتييس تع يي  بقئامييات
ادسرب  ربا ع  ه  ضار  ابينا  اادتف ايا دق ئيه ادي هك اته  اديابت بعيد ضي ا مهوين ادخيها 
مييأ شييسء ادييئه األأييهد ن  اادتطييرا  ااإلرضيياب  دتطئيير ضيي ا ادفييدامات تاريخييا وسييد   ييه 

تركات ادتيس يت ديس منليا ادفه  ن  ق قن ادئس ل ادئتعاي  مع ادس ر ع يى مجئهعين ميأ ادئ ي
ضييرم ادئجتئييع   ادفييه  ن اليناييرا    ئيين ادع يياب  ادتييس ركرضييا اد ييه ديي حانه اتعييادى عييأ  ضييي 
اداتيياب  ا ييد ركييرضل ادحييق بادخ ييهو ااد ايياء مييأ ث يي ته اادخييها مييأ بط ييه  ا ال يييرا  
 رويييا ت يييريع ا  يييس  كيييي ربيييايحلل  اادئفييياضر  معليييل  ع يييى ثيييالا بعييير ادئت يييرعن  اإ   

 ن ادنسب مأ  ربط ادهدايي ادتس ي تحل بلا ادئجتئع  أل  ادفه  ن يؤمنه  بحرين كان  عال
ااثيييريأ  ايق  يييه  ادت ييياي اادتعيييدب   يييال ييييرا  كئيييا  اإلنسيييا   يييس عق دتيييه ادعئ ييياء ادتيييس ال 
تن نييس ع ييى دطيي  إدلييس  امه يي  شخفييس  اال يعتييدا  بعق ييد  تئييار    لييا ادييايي اإلكييراا 

س ادئنيتظل ميأ نظيام اد يريعن  يحتيرم  ي ل ادعدادين ميع كيي اد  ير اادقلر  بيي ادتفيها اإلديالم
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ع ى اثتالا  دهانلل اعقايدضل  ايفه   قهح اإلنسا  بئا   لا  قيه  يس ادح يا   ااديديأ  
بخالا اإلدالم ادحركس اد ذ ال يقير بحيق ااثير  يس ادهويهب  ايحياا     يست أي ه إ  ديل 

اضي ا ادنظير ادسيطحس ادئسيادى   يه  كيا  دي  ا  ياأ  س مرك تيه  ايسيعى دتقي يل بارا ا رك تيه 
  س ت هيه اإلدالم  ااتلامه بتلل ت فق ع  ه مأ   ي مأ ال ي حثه  عأ دعاب  ادئجتئعات.

 رابعا :  ا    الاه : ادجئا  ضه بلاء ادحق. 
إننييييس ا نييييا  بحييييت عييييأ ادهدييييايي ادتييييس تييييدعل ادحييييهار   ئييييا بيييي أ ادحضييييارات اادييييديانات  

ادرا  يين ادتييس تتفاعييي معلييا ادنفييه   اتن ييس بلييا األراا   بارا   ئييا اوييدت دليي ا ادئهديي قى 
  س تع  د ادس ي د تحاار مع ااثريأ.

 ادتفها تجربن  ربان ين تعتئيد ادي اح اادهويدا  د هأيه  إديى ادئط يق  اادئهدي قى كئيا 
 ييا  بروسييه   عيي أ م تا   يق يين تئ يية مقييدر  أييه  ن ضاي يين ع ييى االتحيياب مييع مه ييهعلا   ا 

فهن ن ادسيييديد   ادتيييس  يييد تايييه  نسيييخن م تا   يقييين كام ييين د هويييهب كئيييا  يييا  شييين لهر  ادسييي ئ
اادفه س يسعى دمندغام  س ادئط ق ع ر ش ان مأ ادتفيهرات  اادئهدي قس مؤضيي  كثير ميأ 
غ را كئا  ا  كار  يهنج د اه   با   س يد  ه  غ   ن ع  ا  اادتفها مدردن دتع ل األثيالح 

 ميييام األميييير ادربيييانس ادئط ييييق  ا ادئهدييي قى تعييييد ادييي  ن متقدميييين   ادئهأييي ن إديييى ياا  اديييي ات
اردادن دام ن د تقارب مع ادس ير  يس عيادل مت يا أ مني او اإلثياء  مففيه  ادعال يات  ا  يد 
اعتئدضا ادفه  ن  س ادتهاأي مع ااثيريأ  اادتفاعيي ميع ادس ير  ديهاء كاني  مقرانين بيااالت 

ا   ئيا بي أ ادئج ي يأ اادئيانع أ   ا كاني   أيهاتا ااألايا  اادئقامات اضه    ي ع ى اثتال
ناغئن بادئيديم اادسيئاو ااإلن ياب ادي ذ ال يخفيى تي   را ع يى األراا   ا  يرا  يس ادنفيه    ا  
كان   ركات را فن ب يقاعات متنادقن مع  دحا  ادئهد قى  ا ادسيئاو ادئع ير  عيأ ادهويد 

ميس  نيهار ادحضير  راتيه  ا يد  وياي بعير  ا ادتهاود  ا األ ها  ادتس تعتيرذ ادئرييد  ي أ تال
ادفقليياء كييال ادنييهع أ )ادئهديي قى بييااالت ابدانلا(الدييتدرا  ادهوييدا  اادط ييايع اد  ييرين إدييى 
باريليييا   ييييا   بيييه ع ييييس اد هدييييس:اال شييية    ادييييتجالب ادنفييييه  بئسييياعد  ا علييييا   ضييييد  

ادرا  ييين(  اادتيييس  دتقرييييب نفعلا...اضييي ا بار مل ييي  د ئهدييي قى ادتيييس تسيييئى اد يييهم )ادئهدييي قى 
كانيييي  اال تيييي ا  اديييي  ن الدتقيييياء ادييييديانات اادحضييييارات ع ييييى ث يييي ن اا ييييد     دييييهاء  ييييس 

 األنددس  ديئا   ا  س  ا   ديثا.
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بييي كانيي  مجييادس ادئييديم اادسييئاو تعقييد  ييس بالاييات ادسييالا أ ااألمييراء  اتحضييرضا 
اكانييي  دييي  ا دلييي ا  ادرع ييين ع يييى اثيييتالا مسيييتهياتلا االوتئاع ييين  ات يييايأ ث ف اتليييا اددين ييين 

ادتئاي  اد ذ  في   ئيا بي أ ا قيات ادئجتئيع  اماهنيات اد يعب  ااالنسيجام   ئيا ب نليا 
ابييي أ ادراعيييس اادنظيييام ادقيييايل  اضييي ا ادئهاد يييد اادحفيييالت مايادييي  اإديييى يهمنيييا ضييي ا تقيييام  يييس 
األ ر ن اادئهاديل اادئنادي ات اددين ين ع يى مسيتهيات ع  يا ابن يا دتع ير عيأ مقيدر  ادتفيها 
ع ييى اوت يياي ادئتيياريس ادتييس ا ييع   ييس اريييق اإلثييه  اإلنسييان ن  اادييتطاعته    يخ ييق وييها 

 عاما تس طر ع  ه ادارامن اد  رين.
إ  االضتئام بادرا ان ات ادتس تل لا باير  ادتفها  ضه ادفربا  ادئفقيهب عنيد كث ير ميأ 

ااو دلا بدا  ادرويهو ادسرب  أ اادئتسرب أ عأ مسرب ادرا  مأ اد ر   أ   ئ اكي ادعادل ال  
إدييى ضيي ا ادرا ان يييات ادتييس تسييعى دتحريييير اإلنسييا   اتعطييس د ح يييا  معنييى امييددهال إنسيييان ا  
اتفسر مجئهعن مأ االدتفسيارات اد اان ين ادئختئير  اويدان ا  ا يد يعيد ضي ا را يد ميأ راا يد 
الييييهر مجئهعييييات كث يييير   ييييس ادسييييرب تلييييتل باددرادييييات ادرا  يييين  بييييي مؤشييييرا  ق ق ييييا د ييييراي 

جئهعييات تييؤاب إدييى عييادل ادرا ان ييات ب يياي مييا   ييس ادتقييدم  ييرارا مييأ  ييسطن ادحضييار  م
اانتااديييياتلا  اال غرابيييين إرا ر ينييييا  شييييعار ابييييأ ادرامييييس مييييأ  كثيييير األشييييعار  ييييراء   ييييس ادسييييرب 
ثفهأييا  مرياييا  اال عجييب إرا اوييدنا اداث يير مئييأ  ييدم ع ييى اإلدييالم  ييس ادسييرب ويياء مييأ 

نييي  ادئهدييي قى بت   رضيييا اد ييياانس م يييتركا تنسيييى   يييه ادييي اات  نيييا  ادتفيييها  اال غيييرا إرا كا
ادئتهاوييد  ديي   ادتئايييي مييع ادئط ييق   ادتفييها تع  يير عييأ  ق قيين ادييديأ  ا تعرييي  بجييهضرا 
ادئتسيييامس  ابيييديي عيييأ ادئنظهميييات ادفاريييين اادف سيييف ن ادتيييس  ثفقييي  بسييي ب  فيييهرضا  يييس 

داعى   ليا ميأ  ي ل ا ثيالح  ا نظرتلا إدى اداه  ا اإلنسا   ا اشيا  ع يى االنل يار بئيا تي
ادسد ادقابم ب شرا ه اد لس د اه  بقدر  اد ه د تفها اد ذ يع   غ  ن أسر  بسي ب ادثيهر  
ادعارمن د هضاب ن ع ى ادعقايد ادخرا  ن!!! ادتس   ا   اه ا  ادحقد اادعداء د تفها اد فرح 

ديييى ادسيييرب د يييتع ل اادئ يييي  ا سيييئ  األر  تقسييي ئا عقيييديا اإييييديهدهو ا  ا رمييي  األديييفار إ
اادعئييييي  ااعت ييييرت ادطهاييييي  ادتييييس تتعامييييي مييييع ادس يييير ثاينيييين اعئ  يييين  اا تقييييرت بيييي دة كييييي 

 ادتراكئات ادئعر  ن ادتس  نتجلا اإلنسا .
 ثامسا  ادتفها اادت ايي 
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إ  ادتفها واء مهاييا دحركن ادت ايي ادتس الرت مع ادنفهص اددين ين  اادتيس ت ياك لا 
ض ا ادئنحى  د   ار  يرار    ئيا بي أ ادفيريق أ ينيد عا   يس بعير  ركن ادجئهب ع ى ادنص  ا 

األ  يييا  ايتهاينيييا   يييس ادييي عر ااثييير  دايييأ ادحركييين ادفيييه  ن كانييي  تسيييتعئي ادت اييييي بيييادرم  
ااإلشييار  دتخيير  مييأ متييا   ادنفييهص ادتييس ال تييؤبذ اا فتلييا ادئنطق يين ااددين يين  اال تقييهم 

د اإلنسييييا    ادتفييييها ويييياء ع ييييى مسييييتهيات بييييدارضا  ييييس تاييييهيأ إراب  ادفعييييي ادئسييييئه  عنيييي
متفااتن  يعطس اإلنسا  ض ا ادقدر  ع ى ادتلرب ميأ األديئ ن ادئق قين ادتيس تع يق دي ر ادحركين 

 ادئجتئع ن  اتجعي كث را مأ ادطابهضات تع    س درابيب ادخفاء.
مأ ادئتئ ف أ مأ ادئهاولن ادئ اشر  دالعترا ات ادئنثهر  ع ى بسيا  ادحيهار اادنقيا  

 اد ضنس.
اادتفها بل ا ادئنحيى  يعيد  اال   نطير  تخ يص بهاديطتلا كث ير ميأ ادني الء ميأ  يسط 
ادئؤدسن اددين ن ادتس كاني  تعت ير نفسيلا ادسي طن ادهأي ن ع يى اديديأ  اادئسيئهدن عيأ وئ يع 
ند ات ادئجتئع  ا ان ا  اد  ن د تلرب ميأ ادنقيا  ادحياب   ئيا بي أ ادت يارات ادئتعار ين ع يى 

ا   ا ادثييا  مظلييرا مييأ مظيياضر ادتحييرر ااإلنعتيياح اديي ذ اليير  ييس  تييرات كث يير  مييأ بسييا  ادنقيي
تييييياريخ ادتفيييييها  اال رييييييب    ضييييي ا ادعال ييييين ادفه  ييييين   ئيييييا بييييي أ ادهدييييياان اادئتهديييييط دليييييل  
اادئتج  ن  س ت ا ر ادنص  س  داب ب رين تخدم ادئف حن اد ات ن  ا ادجئاع ن   د  هدي  

ربيين إدييى ميياب  إد ام يين ت سييس رات ادفييرب  اتجع ييه ملانييا  مييام ادييديأ عنييد كث يير مئييأ عاشييها ادتج
ث اراتييه ادحق ق يين ادتييس تئ  لييا ع  ييه   ئييه ادئعر  يين اادئعنهييين  اضيي ا مييا  ن يي  مجتئعييا مييدوجا 
بادنفيييياح يتهدييييي   ييييه ادع ئيييياء اادع يييياب إدييييى ادئؤدسيييين ادحاكئيييين  ييييس تاريخنييييا ادقييييديل   ا إدييييى 

مييين ادرغ يييات ااألائييياو اد خفييي ن   يييادتع  ر اد يييعهب بفتييياا   ا تهو ليييات تسيييتسي  يييس ثد
ادفه س عأ إرواو ادقدر  ااإلراب  اادتدب ر ادئط ق إدى اد ه  ي سس د طن ادحاكل ادقايل بيدا  
دييند إدلييس اشييرعس  ايعطييس د عقييي اضجيين تجع ييه ي حييت عييأ ادحق قيين  ييس راتييه  اينط ييق  ييس 

دئعطى تئرب ع ى ادهادطن نظرته إدى األش اء مأ اد ات  س وئا  أفايلا  اادتفها بل ا ا
  ئا ب أ ادعابد اادئع هب  ا  ئا ب أ ادخادق اادئخ هح  تسيعى دتحطي ل   يهب ادئايا  ااد ميا  
ااالثتالا اأهال إال االتحاب ادتام ب نلئا  ايع ر ادجن د عأ ض ا ادعال ن:    تاه  مع اد ه 

ض ل: ادهديييياان بييييال عال يييين.     ييييات ادئع يييين مييييع نفييييس ادعال يييين تع  يييير أييييارخ عييييأ ر يييير مفييييا
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ااالثييتالا اادئسييا ن ااد ييعايرين  ييس االتفييا  باإلدييه ات يية دييئات ا  قيين باألبيييا  ادسييئااين 
 يع ر عنلا ادتفها  س  ر ى معان لا.

ثامسييا :إ   عظييل نييص يجسييد  ق قيين  ييهار ادحضييارات عنييد ادفييه  ن  مييا  ادييه اد يي خ 
 األك ر ابأ عربس:

 
 دقد أار    س  ابال كي أيهر 

   ابير درض ا  ئرعى دس ال
 اب   ألا ا  اكع ن ايياي 
 ا دها  تهرا  امفيح   يرن 

  بيأ بديأ ادحب  نى تهويل 
 ركاي ه  ادحب بينس اإيئيانس

 
إ   ب ات ابأ عربس تربط ب أ ادحب اا د  األبيا   اتدعها إدى ادتهابب   ئا بي أ ادنيا  

  ئييا ب نلييا   حاأييي ع ييى اثييتالا عقايييدضل    أييي ادييديانات اا ييد  امييا يقييع مييأ ثييالا 
 س األمهر ادعر  ن ال  س األأي اادجهضر.   بأ عربس ي ضب إدى ادحد اد ذ يفهر   ه    ه 
مجااًل يستهعب كي األبيا  اادئعتقدات بحثاً عأ ادائا   كئيا  نيه ييدعه إديى ادتسيامم ميع  
 كييي األبيييا   أل  وئ علييا  ييد ن ييع مييأ اد ييه  اضييه اا ييد إال انييه يتجسييد  ييس كييي عفيير ع ييى
دسييا  ن ييس مييأ األن  يياء  ب سيين ا عييراا ثاأيين  تتئاشييى مييع ادها ييع اادفلييل   األبيييا  من علييا 
دئااذ اوهضرضا اا د  اضد لا متحد  امابام ادحق اا يدا  يس راتيه   يال يئايأ    يفيدر 
عنييه اد ييسء انق ضييه  امييابام ادئفيي ر اا ييدا  ييال يلييل    تتعييدب ادطييرح ا   تخت يي  ادييايي 

 ا ادحب اد ذ ع ر عنه ابأ عربس ضه بدتهر ادفيه  ن  اكتيابلل ادئقيد   ادتع  ر اادت      اض
 اد ر    اتلل  كئا  ا  ابأ ادفار :

 اعأ م ض س  س ادحب مادس م ضب)( اإ  م   يهما عنه  ار   م تى
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 ئيا   هونيا  يس يهمنيا إديى ضي ا األ ايار  اميا   قرنيا إديى ميأ يتحيدث عيأ نظريين ادحييب 
ردييس معييادل ادتسييامم بئييا يخييدم اد  ييرين وئعيياء  ايسيياعدضا ع ييى  ييس ادثقا ييات اإلنسييان ن  اي

 ادخالص مأ ادفتأ اادقال ي اادحراب اادتنا رات ادعنفرين.
دابديييا : ا  ييين ادفالديييفن  ثييي اا ميييأ ادف سيييفن  إ  ديييل نقيييي  نتجهضيييا   يييابأ دييي نا  يييرر 

يئييا   طيير  ادف سييفن اد هنان يين ا  يياا إد لييا مييا يليي بلا  انثييى بيي أ ادع ييل ااإليئييا   اوعييي اإل
إدل يين تتييهثى دمنسييا   ييي أ شييفا  ن را ييه. يقييه : يهويييد روييا  را ا  عيين ايياضر  اكتسييي   
نفهدييييلل بييييادطلر ابتع قلييييا بقييييهان أ ادعييييادل ادعق ييييس  ديييي ا ضييييل ينيييياده  اإلدلييييام ايييييه س إديييي لل 

دالتفيييا  بادعقيييي ادئيييؤ ر  يييس دييياير اد يييؤا   ايهويييد غ يييرضل ال  اوييين دليييل إديييى اديييدر ادعقيييي
ء بييدا  اادييطن. ضييؤالء ضييل  أييحاب ادعقييي ادئقييد   اضيي ا ل يع ئييه  كييي شييسادئييؤ رال ال نليي

داي اد  ر    ينادلل منه نف ب...اض ا ادقه  أريم  يس ادعقي دئأ ادسئه بح ت ال يئاأ
ا نه يقفد ب أحاب ادعقي ادئقيد  األن  ياء ادي يأ يحظيه  بياده س ادربيانس كئيا انيه اعتيراا 

ااع ييل     ديياا أ » يقييه  ادف  سييها أييدر ادييديأ: ا « منييه ب أييي ك  يير مييأ  أييه  األبيييا  
ادئ  ي أ  يادس ا ناسي ئانس ا غا ياريئه   اميأ ادحائن ادئعت ر  عند اايفن  ئان ن:  ال ن ميأ

نفهدييييلل   اد ييييه   ن ييييار  س ا  ثيييياغهرث ادييييقرا  ا  الاييييه  ا ردييييطه  ييييد اد هنييييان  أ ثئسيييين
ار ادحائييين  يييس ادعيييادل بسييي  لل  ا شيييركنا اد يييه  يييس أيييادم بعيييايلل ابيييركتلل    قيييد  شييير    نيييه 

بسييع لل  اكيي ضييؤالء كيانها  ائياء يضييابا ع يابا متيي دل أ اانت يرت ادع يهم ادربهب يين  يس ادق يهب 
يسييل   ييد  دييلادييدن ا مق  يي أ ع ييى ااثيير    لييؤالء يسييئه  بادحائيين ادئط قيين   ييلمعر يي أ عييأ

اضيي ا « اغ ييرا  أييناعن ك قييرا  ادط  ييببعييدا ضييؤالء  ا ئييا  بييي كييي اا ييد ميينلل ينسييب إدييى
يؤكد ادت ارو اد ذ ياا  ب أ ادف سفن اد هنان ين اادف سيفن اإلديالم ن ادتيس يعيد ادتفيها  سيئا 
منلييييا  ااديييي ذ بر  ادف سييييفن ادسرب يييين ديييي ر  مييييد  ت  رضييييا بادتفييييها اإلدييييالمس  بادف سييييفن 
اإلديييالم ن ثفهأيييا ميييا  نتجيييه ادفالديييفن ادئتفيييه ه   اد ات ييي  ادجهانيييب ادئضييي ئن ادتيييس 

تفها إياضا   ابأ رشد برد  كت يه  يس ادسيرب اميا يادي   ابانتيس تي  ر بيابأ عربيس منحلا اد
ت  را ب  سا  اوهته اد اعر األدئانس كا  مناغ ا ادتفها اإلدالمس  س مجئهعن مأ  فايدا  
اضناو مجئهعن ك  ر  مأ  الدفن ادسيرب ك  روسيه   ان ت يه  اغ رضئيا يئايأ دنيا    نعيدضل 

 اد حيييت عيييأ ادحق قييين  اادنقيييا   يييس اإلنسيييا  ادااميييي  مها ييي ع أيييه  ن بيييادئعنى ادحيييديت  
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م حه يين  ييس ادف سييفن ادسرب يين ادحديثيين  اضييس مييأ رأيي د ادتفييها اإلدييالمس  انظرييين اإلنسييا  
ادائيييا  ضيييس م يييترو نثييير   ئيييا بييي أ اديييديانات اادف سيييفات ادقديئييين اادحديثييين  اضنيييا ت تقيييس 

 نسا  اداامي. ادديانات مع ادتفها  س ا د  وامعن تسئى أناعن اإل
ا ث را   تئنى    ت ا  ادعقه  ادئايدر  بيادهضل عيأ ارييق ادحيهار د يتل ادت يارو اادتفاعيي 
اادئساضئن  س بناء مستق ي ياضر تسيعد   يه اإلنسيان ن برعايين  يق ربليا ع  ليا  اماردية ع يى 

 ربنا بع ي .
 

 ادئفدر: مه ع ادففه  د درادات االنسان ن .
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