










مع أني اجتهدت في تحري الدقة في النقل 
من كتب شيخ اإلسالم، وعدم نسبة أي شيء 
رأيه،  مع  يتوافق  أنه  من  التثبت  بعد  إال  له 
رحمه اهلل، إال أن كل ما لم أضعه بين "قوسين 
كالم  من   - أنا   - فهمته  مما  فهو  صغيرين" 
الفهم،  هذا  عن  المسؤول  وأنا  تيمية،  ابن 
فال يُنسب البن تيمية، إذا كان في الواقع ال 

يتوافق مع ما هو في كتبه. 
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مقدمة

الحمد لله والصالة والسالم على رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص
ابن  فهو  الناس  وشغل  الدنيا  مأل  من  العلماء  من  هناك  أن  صح  إن 
تيمية. فعل ذلك في حياته وبعد مماته. يحبه أنصاره كأشد ما يحب أتباع 
خصومه  يبغضه  نفسه  وبالقدر  عليه،  ويثنون  بفضله  ويعترفون  شيخهم، 

وأعداؤه. والجميع ال يملكون التوقف عن الحديث عنه. 
وكتب  أنصاره  وكتب  كتبه،  خالل  من  تيمية  ابن  مع  دهًرا  عشُت 
ألنصاره  وأقرأ  فأتعجب،  لخصومه  وأقرأ  فأطرب،  له،  أقرأ  خصومه، 
إال  عنه  الكتابة  وكثرة  بيانه  ووضوح  حجته،  قوة  من  فبالرغم  فأعجب! 
آراءه  أفكاره ما زال موجوًدا. فرأيت أن أعرض  الفهم لكثير من  أن سوء 

وأقواله - كما فهمتها - على شكل حوار بيني وبينه.. فتخيلت أني ... 
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 تقديم

ا ولزر  العدتوود  ون العلا وول العلميووق القورن العةوورتن   ول بداتووق

 واىتمووولنوالرلسوووريق اليوووي سووولهمت زوووي ارامووول الووودتن النصوووراني 

لصولل  ال هتنيووق واىلحووله، ر ود هووذل العلا وول  الغوور المسويحي زووي 

 .)1(نرسه عليه الس م المسيحكلن الية يك زي ومله شخصيق 

عةووووورا  الد اسووووول  وا بحووووولت اليل تخيوووووق اثيوووووت اليحرتوووووف 

زي عمليول  نسوا ا نلميول وارمملا ول،  مول زوي  اليول  والي ل   

على  صراعيه لمل هل ركير  ن ذلك؛ وهل الوعن زوي رصول الدتلنوق 

 سيغلين هذل ا صل  ال ةق اليي ال اثيوت احوت ربسوق نقود  ؛بأكمل ل

 ركلهتمي.

( اسووول   المسييييحزلمووول ا ووولوى ا صووول حاليةووو يك زوووي وموووله 

سولق الميتود  وون عول ،  مول رزوراهاً وممل الودتن عنودهمالخورو   ون 

ال لء على قلة هذا الس ح حري اركيي الوعون زوي رصول  ري هتون 

ال تلموود  سوويحيق  المسيييحزيوودون  ل د ووه رو اةوو يك  عينقيووه زيووه(.

 بللويل!

وبللقد  الذي اأذى به المسيحيلن الغربيلن  ن ذلك، بللقد  الذي 

  علووى اىسوو م،  يخووذتن  وون سوويل نرووا الورتقووققوور وا  مل سووق 

اليةوو يك وا كلذتوو  للوعوون زووي رصوول   وسوويلق ليوو  (2حاالسيةوورا 

                                                           
 انظر الرصل الخل ا. – Christ myth theory ن ل نظرتق رسول ة المسي   (1ح
وا  رت يوق( هل  جملعق الد اسل  حخلصق ا و وبيق  Orientalismاالسيةرا   (2ح

اليي ايعلق بح ل ا  الةور  وهتلنلاوه وسقلزلاوه وال تخوه، ررلو  هوذل الد اسول  لوم ت ون 

 يلهتلً لألسف رو زي سييل العلم، وإنمل زي سييل ايتيف الحقل ق واةلته اليل تا وا هتلن 

الةورقيق زوي عووين الغوربيين خصلصولً رن ركثوور الغوربيين ريور  يخصصووين ولوم تسوولزروا 

نرس م الك اليلدان ورهل ل، وال تنري ذلك ومله قلق  نصرق كمل سونرى زوي هوذا وتعلتةلا بأ

 ال يل .

 



11 
 

بوول واووورض بع وو م لوويوعن زووي  ،اىسوو م اليل تخيووق والجغرازيووق

ور يوه وه ول   محميدنرسه،  رم رن سيل  النيي  محمدومله النيي 

اىس م و ل البسه  ن  سل ل إلى المللو والحرو  والريل ل  هول 

عليوه وعلوى نيينول  المسيح ن ومله  (وب ل المقلتياحروسق ال تخيلً 

  ز ل الص ة والس م!ر

بل إن اللا د ليخجل رن ت ي  زي  ثول هوذل الملاضويل، ل ون  ول 

صل   هذل االزيراءا   ن رسملء  نلنق حالمسيةر  اسيح ل   ل ت

نةوورهل زووي الجل عوول  الغربيووق، واقوودتم ل وونحوولل(  واليروزيسوول 

ل  وولاه  عيموودة زووي  نووله  والملسووير والوودكيل ال علووى رن وو للوليووق

( و وول دراسيياا التيياريس ايسيي مي( و حدراسيياا القييرو ا وسيي ح

شوولب  ل، زووطن خورهوول  وول الدعلتووق اىع  يووق قوود تصوول إلووى رتروول  

و راهقين وشويل   ون ر ينول، خلصوق الوذتن لوم تيلقولا  ون اليعلويم رو 

اىع م ال لهض  ل تاهل م ل ةف  ثل هوذا اليتوف وال وذ  الميلويا 

 س العلم لألسف.بليل

زووي عوولم  مييدويتيز نووت كييووت  لضوولعلً علووى ول وول  وول سوويق، 

   وصل  إلسل  اللموله ا و زيه  علل لوارممت م ممعت 5102

لإلس م،  ل بعض الرهوه اليسيرة على ر ثلق للةي ل  الحدتثق اليوي 

، بولليمن مخطوطياا نياءا  لولت الوعن زي القورنن بعود اكيةولض 

المنخورتين ى الملضول  اهيمل ولً  ون بعوض القووبر ل الله اعللى 

، زقوولم بنقلووه بعووض  حيوولال  ثوول هووذل السووجلال   رووم الاضوولزووي 

زي  نةل هم على الريسيلو  الباحثون المسلموناىخلة زي  يله ة 

سوووم اوووم نقلوووه إلوووى  ،سوووييمير زوووي نروووا العووولمشووو ر  ووون  867 قوووم 

د بوه رو اسيةو و خويص شخص  ومد  ركثر  ن وه ذا .)3(موقءهم

اقدتموه  إعولهة رتت  ...وعليه، زي  نيدتل  و دونل  رخرى  نهنقل 

                                                           
 https://muslims-res.com/768.html ابق  ن نخر احدت  للملقل:  (3ح
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واليرممول  رالسل زيه  ن ذكر المصوله  والصول   كتاب خاصزي 

جياد اللي  زقود اسويعنت زي ول بللودكيل  ح ل عدا ارممق الرصول الثللو  

 : ثل الة يرة ال يلبل اليعرض ليعض  ل ( السيد محمود

 حميييييييد الليييييي محمييييييد العووووووللم ال نوووووودي الةوووووو ير   قوووووول  ((1

Muhammad Hamidullah رو الثقافييا ايسيي ميا زووي  جلووق 

ركيووولبر  Vol XIIعوووده  Islamic Culture إسييي ميا كالتقييير

ا سرتوووق اليوووي اوووم  النقووول م، والوووذي اسووويعرض زيوووه صووول  0939

اوووا   للموووله النيوووي  المملكيييا الءر ييييا السيييءوديااكيةووولز ل زوووي 

  .وصحلبيه

ً نصو 381ركثر  ون وكذلك كيلبه الة ير الذي ممل  ((2 ووسيقوق  ل

الوثيييائ  حبلسوووم  و سوووللق  ووون النيوووي وصوووحلبيه والخلرووولء ا  بعوووق

 سوولليه  المووأخلذ عوون (لءهييد الابييول والخ فييا الرا ييد السياسيييا ل

م واووم نةوورل بلللغووق 0932الررنسوويق  السييور ونللوودكيل ال بجل عووق 

   .م0990علم  مصرالعربيق  و   رة زي 

 .Robert G رو يرا .  هوي ييدرت لً  قيورل   ن كيل   ((3
Hoyland   رؤيييا ايسيي ا كمييا يييرا  ح بعنوولان 0998عوولم الصووله

اآلخرون: مسح وتقييم للكتا اا المسيحيا واليهوديا والزراد يتيا 

 :Seeing Islam as Others Saw It (حول ايسي ا فيي  دايتي 
A Survey and Evaluation of Christian, Jewish and 

Zoroastrian Writings on Early Islam.  إذ  روم  ول  ثليوه

وقي وول الريل وول  اىسوو  يق السوورتعق  وون صوود ق للي ووله والنصوول ى 

 عقاب اليرب لن زلصرلهل ال ة بأ ل،صل ا  زلاجه ركثرهم إلى اةلته

، إال رن تمهييد للمسييح اليدجال لواول ة رخورى بأن و ،ل م على ذنولب م

ً  051قل بوت النقلال  اليي  جملع ول خيور هليول علوى اعود زوي   نصول
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 ول واوأ تا الريورة  ،اىسو مالنيوي وإلى ه ل   غير المسلمينإشل ة 

 ن م  الماصفينبعض  على وسلض نركي، م871م و651بين عل ي 

    م اإلخرتن.ب  قل نقالميللغل  واليةلت ل   نرلاالذتن 

كموووول سووووأنقل نقوووود رشوووو ر المخيصووووين الغووووربيين  كلذتوووو   ((4

، واليوووي ر اه  الي عووو   اتريقييييا كيييرون وادليسووول  المسيةووورقق

زووي   لن وول  مكييابلليوول تا والجغرازيوول بةوو ل   ووحك لينرووي ومووله 

المعروض وومله النيي، كمل سأسيعرض ميًءا  ن كيول  الودكيل ة 

( تجيار  مكيا ووهيور ايسي اللره على كيلب ل ح آمال محمد الرو ي

Amaal Muhammad al-Roubi – A Response to 
Patricia Crone’s Book (Meccan Trade and the 

Rise of Islam).  .زقق لن ةف رسلليي م ورهواا م زي قل  الحقل ق 

 اىنجلييتوقالملاقول اىسو  يق رشو ر اسيرد  كثيراً  ون ر ود  وقد

 .)4(واليلسيقل  المصله  ا منييقلدزل  عن اىس م واللصل  إلى ل

( وجيييا ايسيي اأركيولح علووى نرووا عنوولاني ا و  رت وولً ربقيووت

رو علووم اإلسول  اىنسوولنيق  Archaeology ا ركيوليوجيلداللوق علووم 

علوى ه اسوق نسول  الح ول ا  والثقلزول  القدتموق، خلصوق زوي قسوومه 

 اللسل ق الملهتق والم يلبق.و النقل اليل تخي الذي تينلو  

نيه زووي ال يوول   كموول تسووعدني القووي تليوول  رتووق صوول   موول ضووم 

الخووول   يتوووق  راسوووليي علوووى إتميلوووبحجم ووول ا صووولي عووون تر

Ahmad271119@gmail.com  لعلمووي بووأن بعووض الصوول  قوود

 زي  جم تيلعق ال يل  رو ا بيض وا سله.  لال اظ ر ارلصيل 

 ا  أحمد حسن

                                                           
 https://www.islamic-awareness.orgح4(
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ة ُمـ اًمٙمتاب اؾمتٌدًمٜما سمٌٕمض إًمٗماظ اعمًٞمحٞمة واخلاصة سماًمٙمتاب ًمتٕمٔمٞمؿ اًمٗمائد

                                    ٍ                                  اعم٘مدس )اإلٟمجٞمؾ يمام يًٛمٞمف اًمٜمّمارى( يمٚمامت  متثؾ اًمديـ واإليامن سمِمٙمؾ قمام ًمتٜماؾمب 

                                                           ً          يمؾ أطمد، يمذًمؽ ًمقطمظ قمدم اـمالع اًمٙماشمٌة قمغم أصقل اًمديـ اإلؾمالُمل ىمرآٟم ا أو ؾمٜمة 

وومٚمًٗمات وُمٕمت٘مدات أظمرى(، وأهنا )سمٕمٙمس اـمالقمٝما اًمقاؾمع قمغم ُما اٟمت٘مدشمف ُمـ أومٙمار 

اقمتٛمدت ذم يمالُمٝما اًم٘مّمػم قمـ اإلؾمالم قمغم ٟم٘مقٓت ؿماذة شمؿ اًمرد قمٚمٞمٝما ذم ُمقاوٕمٝما، 

ويمذًمؽ شمٕمٛمدٟما آؾمتِمٝماد سماًمٙمثػم ُمـ أيات وإطماديث ذم اًمتٕمٚمٞم٘مات ًمٌٞمان ُما ومات 

ؾمتٌٕماد اًم٘مًؿ اعم١مًمٗمة ُمٜمف وُما ي٘ماسمؾ ٟم٘مقٓهتا قمٜمدٟما مما مل شمٕمرومف هل أو همػمها، يمذًمؽ شمؿ ا

اًمثاًمث واإلؾمٝماب ذم سمٕمض اًمٜم٘ماط اًمٜمٍماٟمٞمة )أو اعمًٞمحٞمة يمام يًٛمٞمٝما أصحاهبا اًمٞمقم( 

ا ُمع إسم٘مائٜما قمغم اًمٗمقائد اًمٙمثػمة ذم  ا ًمٚمتٙمرار، وًمت٘مٚمٞمؾ طمجؿ اًمٙمتاب ظمّمقص  ً                                   ً                                 ُمٜمٕم    

اعمٚمحقفمات اًمتل ذم آظمره )شمتٛمٞمز أرىمام طمقار شمٕمٚمٞم٘ماشمٜما سم٠مهنا سملم ىمقؾملم، ذم طملم أرىمام 

 ات سمدون أىمقاس(- اعمٚمحقفم

* * * 
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ّ   يٕمؼم  هذا إؾمٚمقب قمـ اطمؽمام قمٛمٞمؼ ًمإلٟمًان يمٗمرد ظمٚمؼ قمغم صقرة إًمف يٛمٙمـ ُمٕمرومتف ي١ميم د                                                                      ّ   

م ومٞمف دقماوى احل٘مٞم٘مة- ّ                    قمغم ظمػمية اًمٕم٘مؾ وي٘مدم اًمٕمامل يمٛمٞمدان قمادل ًمت٘مق                                            

ٜماؾمب، اؾمؽماشمٞمجٞمة، ، دقمقة ذم وىمتٝما اعمافبحث ظـ احلؼقؼةي٠ميت وٛمـ هذا اًمًٞماق يمتاب 

د و ّ    ىمائٛمة قمغم اعمٌادئ، ًمالرشم٘ماء سمآقمت٘ماد اعمجر  اًمٗمردي اخلاص ًمٜمتٕمرف قمغم احل٘مٞم٘مة  شاإليامن»                                     

ا أو صاطمب ُمٜمّمب، ىمد شمٙمقن ومٜماٟم ا أو  ً                            ً      اًمتل شمًتحؼ اًمث٘مة- ىمد شمٙمقن ـماًمٌ ا أو قماُمال ، سمروومًقر           ً          ً                              

ً   قماعم ا  ا قمغم اًمتٗمٙمػم  –   ً             ومٙمؾ  ُمـ يتٕماُمؾ ُمع هذا اًمٙمتاب ؾمٞمجد شمِمجٞمٕم  اإلٟمًاين اًمٜم٘مدي ًمٚمٕمثقر قمغم    ّ                                  

اإلضماسمات اعمٛمٙمٜمة قمـ أؾمئٚمة اعمّمػم- ؾمتدقمك ًمٚمٜمٔمر ذم يمٞمٗمٞمة إضماسمة اًمديـ اعمثٌتة، اًم٘مقية 

ىمة قمغم مجٞمع اًمرؤى اًمٙمقٟمٞمة اعمٜماومًة» واًمّمحٞمحة قمغم إؾمئٚمة اًمٙمؼمى ذم احلٞماة، ّ                                ُمتٗمق  ٘مة » ، وش    ّ    حم٘م   

ُ          أىمَم آُمال وُم ثؾ اًمٌنمية  ذم هذا اًمٙمتاب- Nancy Pearceyيمام سطمت ٟماٟمز سمػمد  ش          

م هبا افبحث ظـ احلؼقؼة ينمح يمتاب  ّ      سماًمتٗمّمٞمؾ جمٛمققمة ُمـ ُمٌادئ اؾمؽماشمٞمجٞمة رئٞمًة شم٘مق                                            

ة أي ة رؤية يمقٟمٞمة، ؾمقاء  صادومتؽ ذم اًمٗمّمؾ اعمدرد، أو اعمٙمتب، أو ؾمٛمٕمتٝما ذم ٟمنمة  ً                                                  صح                    ّ     ّ  

دك هذا اًمٙمتاب سم٠مدوات ًمتختؼم اًمٕمٚمامٟمٞمة  ّ                                     إظمٌار أو اًمِمارع- ؾمٞمزو                       secularism ٘مدي ا وختتؼم ٟم           

 همػمها ُمـ إوصمان ذم يقُمٜما وهل شمتًٚمؾ ذم قمٌاءة اًمًٞماؾمة أو اًمٕمٚمؿ أو اًمؽمومٞمف أو اًمديـ-

م إن يماٟمت ؾمتّمٛمد أُمام  ّ                      ؾمؽمى ووع ُمذاهب اإلحلاد واعمادية حتت حمؽ آظمتٌار، ًمت٘مق                                                

وُما  relativismاًمتٗمٙمػم اًمٜم٘مدي: وؾمتًتٙمِمػ أٟمقاع اإليامن اعمختٚمٗمة ُمثؾ ُمذهٌل اًمٜمًٌقية 

 ، ًمتٜمٔمر إن يماٟمت شمًتحؼ صم٘مة اإلٟمًان اعمٌٜمٞمة قمغم اعمٕمرومة-postmodernismٕمد احلداصمة سم

  ّ                           سم٠مٟم ف ُما ُمـ رؤية يمقٟمٞمة قمٚمامٟمٞمة  افبحث ظـ احلؼقؼة                                ّ      شمتٕمٚمؼ أرواح اًمٜماس سماًمتقازن، وحياج  يمتاب 

ً                       شمٕمٚمؾ شمٕمٚمٞمال  يماومٞم ا فمقاهر اإلٟمًان واًمٙمقن  ن ُما ٟمٕمرومف قمـ ـمٌٞمٕمة اإلٟمًان واًمٓمٌٞمٕمة اعمادية- ٕ –          ً    

شمٚمؽ اًمرؤى اًمٙمقٟمٞمة شمٜمٔمر وم٘مط ًمنمحية ضمزئٞمة ُمـ احل٘مٞم٘مة صمؿ حتاول سمٕمد ذًمؽ شمقضمٞمف اًمٌنم ًم٘مٞماس 

ا هلا- وهٙمذا يٜمٙمر اعمادي قن طم٘مٞم٘مة اًمٕم٘مؾ  ّ                أٟمٗمًٝمؿ سمٛمٕمٞمار شمٚمؽ اًمنمحية اًمْمٞم٘مة وأن يٕمٞمِمقا شمٌٕم                        ً                                             

mind  ذم طملم يًتٕمٛمٚمقن قم٘مقهلؿ ًمٚمؽمويج ًمٚمامدية(، ويٜمٙمر ُمتٌٕمق ُمذهب احلتٛمٞمة(

determinism  طم٘مٞم٘مة آظمتٞمار اإلٟمًاين )سمٞمٜمام خيتارون ُمذهب احلتٛمٞمة(، ويٜمٙمر ُمتٌٕمق ُمذهب

 طم٘مٞم٘مة اًمّمقاب واخلٓم٠م )سمٞمٜمام حيٙمٛمقن قمٚمٞمؽ إن ظماًمٗمتٝمؿ(- relativismاًمٜمًٌقية 
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ّ                                    هذه اًمٜمٔمريات اًمٌائًة شم١مذي أيمثر مما شمٜمٗمع- ومٝمل حتد  ُمـ اًمٕم٘مؾ واعمٜمٓمؼ، وآظمتٞمار واحلرية،                                               

              ً                                                  ىمٞمة- قمٜمدها طمتام  ؾمٞمٌدأ اًمٜماس ممـ ووٕمقا صم٘متٝمؿ ذم ُمثؾ هذه احلٚمقل سمؽمشمٞمب واحل٘مٞم٘مة واعمثؾ إظمال

                 ّ                                                                      طمٞماهتؿ سم٠مؾماًمٞمب أىمؾ  ُمـ إٟمًاٟمٞمة- وسماعمثؾ شمٌدأ اًمث٘ماومات اًمقاىمٕمة ذم ىمٌْمة اًمرؤى اًمٙمقٟمٞمة اًم٘ماسة 

م اعم ٜمٔم رون ّ    سمتِمٙمٞمؾ جمتٛمٕمات شمقصػ سم٠مهنا أىمؾ  إٟمًاٟمٞمة- ىمد ي٘مد    ُ     ّ                ّ                            ideologues  ؿ حتت قمٜماويـ      َ            أوصماهن 

ـ  إصمر اًمٗمٕمكم هق اًمؽماضمع وًمٞمس شمتّم ع واًمٕمدل، وًمٙم ّ                            ػ سماًمٙمٞماؾمة اًمًٞماؾمٞمة ُمـ اًمتًاُمح واًمتٜمق                ّ                                     

ؤ وًمٞمس اًمٙمامل- ومٞم٘مٝمر اًمٜماس، صمؿ يثقر اإلٟمًان سماًميورة قمغم أهلة اًمتل ومِمٚمت-  م، واًمتجز  ّ                                                                      اًمت٘مد           ّ      

ات وشمقديع اإلضماسم شاإليامن» سماًمٜمًٌة ًمٙمثػم ُمـ أسمٜماء اًم٘مرن احلادي واًمٕمنميـ، ىمد يٙمقن وم٘مد

اخلاوية ُمٗمتاح اًمٕمثقر قمغم طمٚمقل ىماسمٚمة ًمٚمحٞماة سمخّمقص إؾمئٚمة اًمٕمٔمٞمٛمة ذم احلٞماة- يْمع يمتاب 

م ٟم٘مدي ا اإلضماسمات اعمٛمٙمٜمة قمـ إؾمئٚمة  ا ُمٜمٓم٘مٞم ا، واؾمؽماشمٞمجٞمة طمتك ٟم٘مق  ّ                                   اًمٌحث قمـ احل٘مٞم٘مة أؾماؾم                              ً                    

ٍ                                          اًمٙمٌػمة ذم احلٞماة، ًمٜمًٕمك ٟمحق طمٚمقل  شمٕمٞمد وصؾ أقمٛمؼ أؿمقاىمٜما سم٠مقمغم ـمٛمقطماشمٜما- ُما  ُمف اًمٙمتاب                               ّ           ي٘مد    

هٜما وطمدة ًمٚمح٘مٞم٘مة واعمٕمٜمك إٟمًاٟمٞمة اًمتقضمف، ويٛمٙمـ أن يٕمتؼمها ويٜماىمِمٝما، وخيتؼمها ويتٗمحّمٝما 

ٌ                     أصحاب اًمٕم٘مقل اعمٜمٗمتحة، ويٓمٌ٘مقها سمتٙماُمؾ قمؼم احلٞماة يمٚمٝما- هذا وداع  ًمٚمديـ اًمٗمردي اخلاص،                                                              

 ئؼ احلٞماة-      ٌ                                                              وشمرطمٞمب  سم٢مًمف يٛمٙمـ ُمٕمرومتف ويٛمٙمـ اًمتح٘مؼ ُمٜمف- هق صم٘مة ؿمٛمقًمٞمة ُم١مؾمًة قمغم طم٘ما

إن اعمًاومر اًمٕماىمؾ قمٜمدُما يْمؾ قمـ ُمًاره يٌحث قمـ ـمريؼ قمقدشمف إمم ؾمقاء اًمٍماط- ًمذًمؽ 

ّ                                                ومال يٙمـ هٜماًمؽ ؿمؽ  قمٜمد اعمٚمحديـ ويمت اب اًمؽماٟمٞمؿ اًمديٜمٞمة وهمػمهؿ ذم رطمٚمة احلٞماة: أن شمٙمقن                 ّ               

ّ                     إٟمًاٟم ا هق أن شمٙمتب وشم١مًم ػ وشمٜمِمئ وحتٚمؿ، ويمذًمؽ                   ً    

ر وختتؼم وشمٕمٚمؿ عماذا- وًمديؽ  ّ                          أن شمٗمٙم  أن ذم يمتاب      

ٌ                 ُم رؿمد  يدًمؽ قمغم اًمٓمريؼ- افبحث ظـ احلؼقؼة    ُ 
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ُمـ اًمٙمٚمامت ٟمٗمًٝم٤م: اًمٕمداًم٦م، وطم٘مقق اإلٟم٤ًمن،  ٙمثػم٤مٟمٌلم اعمتٜم٤مومًلم اًمويًتخدم اًمٜم٤مس قمغم امج

ي٦مواحل  :، واًمت٤ًمُمح، وآطمؽمام، واعمجتٛمع، واًمْمٛمػم، وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽٟمّم٤مف، واعم٤ًمواة، واإلر 

 شمٕمٜمٞمف شمٚمؽ اعمّمٓمٚمح٤مت. وسم٤معمثؾ، ًمدهيؿ وضمٝم٤مت ٟمٔمر امَّ قميمٌػم  وًمٙمـ ًمدهيؿ أومٙم٤مر خمتٚمٗم٦م إمم طمد  

٤م سم٤محلٞم٤مة، وُم٤م ٛم٦م وضمديرة أظمالىمٞم  قمـ اًمٓمٌٞمٕم٦م اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م، وُم٤م جيٕمؾ اًمقؾمٞمٚم٦م ىمٞم   ٤مخمتٚمٗم٦م ضمذري  

 ض اًمّم٤مًمح اًمٕم٤مم ذم اًمٜمٔم٤مم اًمٕم٤مدل ًمٚمٛمجتٛمع.ي٘مق  

ا  ٞم٦م ٟم٤مدًراهٜم٤مك طم٘مٞم٘م٦م يمٚم  و  اعمٕم٤مسة، وهل أنَّ  (احلرب اًمث٘م٤مومٞم٦م)ُم٤م ُيِم٤مر إًمٞمٝم٤م ذم ُمٜم٤مىمِم٤مت ضمد 

ا قمٛمٞم٘م٦مشمٙمقن ُمٜمٝم٤م، وأطمٞم٤مًٟم٤م  رَّ إومٙم٤مر اًمٗمٚمًٗمٞم٦م اًمٕمٛمٞم٘م٦م هل٤م آصم٤مر ٓ ُمٗم ٦مٚمًٞم٤مؾم٦م اًمًم ضمد  واحلٞم٤مة  ٕم٤مُمَّ

٦ماًم  . ٕم٤مُمَّ

، أو اعمٕمٜمك وأظمالىمٞم٤مهتام خذ ُمقىمًٗم٤م ُمـ أىمقال اإلضمٝم٤مض واًم٘متؾ اًمرطمٞمؿؿمخص يتَّ  أيَّ  إنَّ 

خيٚمؼ اومؽماو٤مت ومٚمًٗمٞم٦م ُمٞمت٤مومٞمزي٘مٞم٦م وأظمالىمٞم٦م، ؾمٞمختؼمه٤م اًمٜم٤مس  :واًمتٕمريػ اعمٜم٤مؾم٥م ًمٚمزواج

أٟم٤م ٓ أـمرح » ىمقل:هق أن ٟمٗمؽمض  -سمٓمٌٞمٕم٦م احل٤مل- ـ اًمٜم٘م٤مش. واإلهمراء هٜم٤مقمغم امج٤مٟم٥م أظمر ُم

أُمر  ف. وًمٙمٜمَّ شيٗمٕمٚمقن ذًمؽهؿ وم٘مط ُمـ اًمٜم٤مس قمغم امج٤مٟم٥م أظمر  ،اومؽماو٤مت ُمثػمة ًمٚمجدل أيَّ 

واطمد ُمٜم٤م يٓمرح اومؽماو٤مت ومٚمًٗمٞم٦م: قمـ اخلػم اإلٟم٤ًمين، واًمٓمٌٞمٕم٦م  يمؾ   ٔمؾَّ ي أنْ  همػم ُمًتح٥م  

، ُم٤م ٟم٘مٓم٦م آًمت٘م٤مء اًمتل اإذً  :ُمـ اعم٤ًمئؾ احلٞمقي٦م إظمرىٙمثػم اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م، واًم اًمٌنمي٦م، واًمٙمراُم٦م

 ه٤م اعمجتٛمع؟ ٜمدٗمؼ قميٛمٙمـ أن يتَّ 

-٦م سمٜم٤م هذه آومؽماو٤مت اخل٤مصَّ  اهلدف إؾم٤مس ُمـ هذا اًمٙمت٤مب هق إفمٝم٤مر أنَّ  ٤م أنَّ ئمٝمر ضمٚمٞم  

يـ ًمدراؾمتٝم٤م قن ُمًتٕمد  هل٤م قمقاىم٥م وظمٞمٛم٦م، وأٟمف جي٥م قمٚمٞمٜم٤م مجٞمًٕم٤م أن ٟمٙم -وم٘مط ٤مٔظمريـسموًمٞمس 

 سمِمٙمؾ ٟم٘مدي.

ىمراـمٞم٦م. وُمع اًمٙمثػم اًمذي هق قمغم قاعمقاـمٜم٦م اًمديٛماًْمتزام  اًمققمل اًمذايت هق إنَّ ذم اًمقاىمع، 

ٙمٞم٦م، يإُمراعمتَّحدة  ٦م اًم٤ًمظمٜم٦م سملم اعمح٤مومٔملم واًمٚمٞمؼماًمٞملم ذم اًمقٓي٤متذم اعمٜم٤مىمِم٤مت اًمٕم٤مُمّ  اعمحؽ  

ٓطمؽمام اعمت٤ٌمدل: إذ يٛمٙمـ ًمروح اًمٜم٘مد اًمذايت أن وم٢مٟمف يّمٌح ُمـ اًمّمٕم٥م احلٗم٤مظ قمغم اًمٙمٞم٤مؾم٦م وا

ة: إذ رسمام هؿ أيمثر ىمدرة قمغم شم٤ًمقمد اًمٜم٤مس اًمذيـ يدريمقن أهنؿ يٓمرطمقن آومؽماو٤مت همػم اعمختؼَم 

٤م  اًمٜم٤مس ذوو ٟمٞم٦م طمًٜم٦م، وسم٢مُمٙم٤مهنؿ إدراك أنَّ  طمتك طمقل اعم٤ًمئؾ ذات  ،أن خيتٚمٗمقا يمثػًماطم٘م 

ٞم٦مإ  ٞم٘م٦م.اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م وإظمالىمٞم٦م اًمٕمٛم ِّمه 



 

 

ٗمقا هلج٦م اعمِم٤مريملم ذم اعمٜم٤مىمِم٤مت طمقل اًم٘مْم٤مي٤م إظمالىمٞم٦م يٜمٌٖمل أن خيٗم   هؾ يٕمٜمل هذا أنَّ 

ٞم٤مؾم٦م وآطمؽمام اعمت٤ٌمدل ٓ اًمٙمِ  ٝمؿ، أو يًٙمتقا قمـ ىمٜم٤مقم٤مهتؿ؟ اإلضم٤مسم٦م سم٤مًمت٠ميمٞمد ٓ: إذ إنَّ طُمَجج

 (اؤهاًمْمٛمػم وأقمد)قمٜمقان هذا اًمٙمت٤مب  يتٕم٤مرو٤من ُمع اًمٍماطم٦م وطمتك اًمٗمٔم٤مفم٦م. وٟمح٥ًم أنَّ 

 دم٤مه ٤2112من محٚم٦م أوسم٤مُم٤م ذم قم٤مم إسمَّ  شاًمتل اؾمتخدُمٝم٤م ظمّمقُملٟمٗمًٝم٤م ة سم٤محلدَّ » ،ةؿمديد احلدَّ 

، اًمتل أزقمج٧م إؿمخ٤مص اًمذيـ يم٤مٟم٧م ىمد صدرت (طمرب امجٛمٝمقريلم قمغم اًمٜم٤ًمء)يمت٤مب 

، ومٝمق ٓ يٕمؽمض قمغم اًل قم٤مء يم٤من ُمْمٚم  هؿ هذه آهت٤مُم٤مت. وًمٙمـ قمغم اًمرهمؿ ُمـ أن هذا آد  ودَّ 

إـمٗم٤مل  مح٤مي٦مَ  ٠منَّ سمؿ ي١مُمٜمقن إهن٦م أن أوًمئؽ اًمذيـ يٕمت٘مدوٟمف سمّمدق ىم٤مًمقا ذًمؽ سمقوقح. طم٘مٞم٘م

 ؿ سم٤مًمقوقحأٟم٤م ٟمٗمز أشمٙمٚمَّ  يمام شمرى،) :اإلضمٝم٤مض اًم٘متؾ اًمٕمٜمٞمػ سم٥ًٌم اًمذيـ مل يقًمدوا سمٕمد ودَّ 

ي٦ماٟمتٝم٤مك حل له (ذاشمف اًمذيـ تك طم- اعمرأة واعم٤ًمواة، وأن شمرومض أن ُيٗمرض قمغم أرسم٤مب اًمٕمٛمؾ ر 

ٌ   -ؿ اقمؽماو٤مت أظمالىمٞم٦م وديٜمٞم٦م خمٚمّم٦مهل ٦ٌم شم٘مديؿ اًمتٖمٓمٞم٦م اًمت٠مُمٞمٜمٞم٦م اًمتل شمِمٛمؾ إدوي٦م اعمً

 .(اًمرقم٤مي٦م اًمّمحٞم٦م)ٗم٤مت ذم اعمقفمَّ  هق طمرُم٤من حلؼ   :ًمإلضمٝم٤مض، واًمتٕم٘مٞمؿ، ووؾم٤مئؾ ُمٜمع احلٛمؾ

ًٓ ٟم٘م٤مؿًم٤م طمقل هذه إؾمئٚم٦م، ٟم٘م٤مؿًم٤م يذه٥م إمم أسمٕمد ُمدً  ؿدقمقٟم٤م ٟمٜمٔم   إمم آومؽماو٤مت  ى وصق

ٕؾم٤مؾمٞم٦م طمقل اًمٓمٌٞمٕم٦م اًمٌنمي٦م، وظمػم اإلٟم٤ًمن، ويمراُم٦م اإلٟم٤ًمن وُمّمػمه. دقمقٟم٤م ٟمجٚم٥م شمٚمؽ ا

آومؽماو٤مت، وآومؽماو٤مت وأراء اعمٕم٤مرو٦م، إمم اًمًٓمح. دقمقٟم٤م ٟمتٗمحّمٝم٤م قمـ يمث٥م عمٕمروم٦م 

 ُمدى صٛمقد اعمقاىمػ اعمتٜم٤موم٦ًم أُم٤مم اًمتٛمحٞمص اًمٜم٘مدي اًمٕم٘مالين.

اًمتدىمٞمؼ واًمتٛمحٞمص. ذم اعمٜم٤مىمِم٤مت اًمرؾمٛمٞم٦م هذا  يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس ًمٞمًقا ُمٕمت٤مديـ ُمثَؾ 

أصدىم٤مئل وزُمالئل ذم ضم٤مُمٕم٦م سمريٜمًتقن، وهمػمهؿ ُمـ اًمٕمٚمامء »واعمح٤مدصم٤مت همػم اًمرؾمٛمٞم٦م ُمع 

وضمٝم٤مت اًمٜمٔمر اًمٚمٞمؼماًمٞم٦م اًمٕمٚمامٟمٞم٦م  ىمد وضمدت أنَّ  :واعمٗمٙمريـ واعمث٘مٗملم، واعم١ًموًملم احلٙمقُمٞملم

وٟمتٞمج٦م » ،شيمٌػم ذم أصقهل٤م إمم طمد   ي  ضمد   ض ًمٜم٘مدُمٜمتنمة قمغم ٟمٓم٤مق واؾمع: وذًمؽ ٕهن٤م مل شمتٕمرَّ 

ؿمخص خيتٚمػ ُمٕمٝمؿ  أيَّ  اًمٙمثػميـ ذم دوائر اًمٜمخ٦ٌم ُمًتًٚمٛمقن إلهمراء آقمت٘م٤مد سم٠منَّ  ًمذًمؽ، وم٢منَّ 

 .شاًمٕم٘مؾ واًمٕمٚمؿ إمم ضم٤مٟمٌٝمؿ صم٘م٦م أنَّ ذم ٥م أو إصقزم اًمديٜمل. إهنؿ يٕمت٘مدون هق اعمتٕمّم  

أٟم٤م ٓ ُأظمٗمل طم٘مٞم٘م٦م أٟمٜمل ُمًٞمحل، أو قمت٘م٤مد. قاء ذًمؽ آذم هذا اًمٙمت٤مب، أٟم٤م أهدف ًمٗمْمح ظَم 

ٜملم اًمٞمٝمقد واعمًٚمٛملم ىمْمٞمتل ُمِمؽميم٦م ُمع اعمتدي   ضمٕمٚم٧ُم  :أٟمٜمل ذم اًم٘مْم٤مي٤م إظمالىمٞم٦م إيمثر ظمالومٞم٦مً 

مم دقم٤موى إل طُمَججوهمػمهؿ ُمـ اًمٜم٤مس ُمـ أصح٤مب اإليامن، وًمٙمـ ذم هذه اعم٘م٤مٓت ٓ أؾمتٜمد ذم 

اًمٌنمي٦م واًمٌٞمقًمقضمٞم٤م  ضمٜم٦َّمٙمت٤مب، وم٘مد يمِمػ قمٚمؿ إيمام ؾمٜمرى ذم اًمو. ٓهقشمٞم٦م أو ؾمٚمٓم٦م ديٜمٞم٦م



 

 

ي٦مو ،سمٕمض احل٘م٤مئؼ اًمتل ٓ يٛمٙمـ إٟمٙم٤مره٤م :اًمتٓمقري٦م واعمج٤مٓت اًمٕمٚمٛمٞم٦م إظمرى  اعمتحد 

. وهٜم٤مك أيًْم٤م شم٘م٤مًمٞمد ومٚمًٗمٞم٦م ٦ممح٤مؾمذم ٤مه٤م اًمٚمٞمؼماًمٞمقن اًمٕمٚمامٟمٞمقن ٚمٛمٕمت٘مدات إظمالىمٞم٦م اًمتل يتٌٜمَّ ًم

ى قمـ وطمل هيقدي أو ُمٜم٠مً ذم وسم٘مٞم٧م  ،ريـ اًم٘مدُم٤مءاعمٗمٙم   شم٤مرخيٝم٤م إمم يٛمتد  -وأظمالىمٞم٦م ىمديٛم٦م 

 أؾم٤مس قم٘مالين ٔرائٝمؿ. ًمٞمس ًمدهيؿ أي   ض أنْ ٗمؽمَ شمدقمؿ ُمقاىمػ أوًمئؽ اًمذيـ يُ  -ٟمٍماين

ًَ  (احل٘مقق اعم٘مدؾم٦م ًمٚمْمٛمػم)ه ضمٞمٛمس ُم٤مديًقن أقمداء ُم٤م ؾمامَّ  قمغم ٟمحق ُمتزايد، يٚمػ  و ٝمؿ أٟمٗم

ـّ  ٦م وضمٝم٤مت ٟمٔمرهؿ اخل٤مّص أنَّ  اًمدىمٞمؼ يٙمِمػ اًمٗمحص ذم قم٤ٌمءة اًمٕمٚمؿ ًمتٝمٛمٞمش ظمّمقُمٝمؿ. وًمٙم

ًمٞم٧ًم ؾمقى أُمقر  -اؾمتخٗم٤مفذم ىمد ي٘مقًمقن قمٜمٝم٤م يمام - هل اًمتل دقم٤مئٛمٝم٤م رىمٞم٘م٦م، واًمتل هل

  طم٤مل، ذًمؽ رء أريد شمقوٞمحف ذم اًمّمٗمح٤مت اًمت٤مًمٞم٦م ُمـ اًمٙمت٤مب. قمغم أي   اإليامن.
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المقدمة

حين يسمع الناس عبارة "حقوق اإلنسان" فتتبادر إلى مخيلتهم أسمى التعاليم األخالقية 
الحريات  من  مألوفة  بمجموعة  أذهانهم  في  تتمثل  فهي  ذلك؛  لهم  وحق  السياسية،  والُمُثل 
الضرورية غير المقيَّدة، وأحياًنا بُأُسس أوسع من الحماية االجتماعية. لكّن هذه العبارة تعني 
شيًئا أكثر من ذلك، فهي تنطوي على برنامج إلصالح العالم واستحداث عاَلم جديد ستحظى 
المعايير  بسبب  يوتوبيا  برنامج  أنه  الواضح  من  اآلمنة.  الدولية  بالحماية  فرد  كل  كرامة  فيه 
لم  مكان  صورة  البرنامج  هذا  يرسم  يثيرها.  التي  االنفعالية  والعواطف  يؤيدها  التي  السياسية 
ُيكَتب له الوجود بعد، حيث يِعد باختراق حصانة الحدود الفاصلة بين الدول واستبدال ُسلطة 
القانون الدولي بها تدريجيًّا، ويفخر بأنه يِعُد الضحايا حول العالم بإمكانية حياة أفضل، ويعد 
بتنفيذ ذلك عبر التحالف مع الدول عند اإلمكان، وفي الوقت نفسه ُيشّهر بهذه الدول ويعيبها 
عندما تنتهك أكثر المعايير أساسيًة. وبهذا المعنى فإن حقوق اإلنسان تمّكنت من تحديد أعلى 
لألمل  باعثة  إنها  وخارجها.  الدولة  داخل  السياسية  والكيانات  االجتماعية  الحركات  مقاصد 

ضة على العمل. ومحرِّ
من المدهش معرفة حداثة انتشار هذا البرنامج عالميًّا. إذ حدث تحول في العالم األخالقي 
 utopianism اليوتوبيا  القرن العشرين، مما فتح مجااًل لتكّون نزعة  للغربيين في سبعينيات 
فتمثلت في حركة حقوق إنسان عالمية لم تكن موجودة سابًقا. تم اإلعالن عن حقوق اإلنسان 
ا - وصلت حتى درجة الثورات  األبدية في عصر التنوير، لكن نتائجها العملية كانت مختلفة جدًّ
الثانية،  الدموية - فيما يتعلق بتشكيل مفهوم آَخر كليًّا. في عام 1948 عقب الحرب العالمية 
ظهر اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، لكنه لم يكن تبشيًرا بميالد جديد بقدر ما كان إكلياًل من 
الزهور يوضع على قبر اآلمال التي سادت في زمن الحرب.تأمل العالم لوهلة، ثم ما لبث أن 
عاد إلى خطط ما بعد الحرب التي تبلورت في السنوات نفسها التي ظهرت فيها األمم المتحدة 
الداعمة إلعالن حقوق اإلنسان ذاك. أصبحت األولوية هي انتصار إحدى الرؤيتين العالميتين 
مانها  في الحرب الباردة، بالنسبة ألمريكا واالتحاد السوفييتي والقارة األوروبية التي كانا يقسِّ
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للتنافس،  الباردة مضماًرا عالميًّا  البالد إلى جعل الحرب  بينهما.أدى الصراع من أجل تحرير 
برسم  الباردة  الحرب  منافسة  في  الخوض  من  الجديدة إليجاد مالذ  الدول  بعض  وإن سعت 
م اآلمال العاَلمية أثناء الحرب العالمية الثانية  طريقها الخاص. قادت الواليات المتحدة تضخُّ
إلحداث نظام عالمي جديد بعدها، وَأْجَرْت كلمة "حقوق اإلنسان" على األلسنة، وسرعان ما 
تخلت هي عن هذه العبارة. وكان كل من االتحاد السوفييتي والقوى المقاومة لالستعمار أكثر 
التزاًما بُمُثِل التحرر االجتماعية - الشيوعية والقومية - )وليس باعتبارها حقوًقا فردية مباشرًة أو 

بنوًدا في القانون الدولي( كسبيل للعبور إلى المستقبل.
حتى في عام 1968، الذي أعلنته األمم المتحدة "عام حقوق اإلنسان الدولية"، لم تتعدَّ 
حقوق اإلنسان أن تكون مفهوًما تنظيميًّا سطحيًّا، ولم ُتشّكل حركة فعلية. نظمت األمم المتحدة 
كان  وإلحيائها.  المدفونة  بالمبادئ  لتذّكر  بإيران  طهران  في  العشرين  السنوية  الذكرى  مؤتمر 
مشهًدا استثنائيًّا، حيث افتتح الشاه الدكتاتور محمد رضا بهلوي بداية المؤتمر بتشريفه أبناء بلده 
القدماء الكتشافهم حقوق اإلنسان: أكد الشاه أّن التقاليد الخاصة باإلمبراطور الفارسي العظيم 
كورش Cyrus قبل أكثر من ألف سنة تم تطبيقها اآلن من خالل احترام ساللة الشاه الحاكمة 
للمبادئ األخالقية. قدمت اللقاءات التالية - التي ترأستها أخته األميرة أشرف - تفسيًرا لحقوق 
التي كانت سابًقا تحت حكم استعماري أهمَّ  فاعتبر تحرر األمم  اإلنسان غير معروف حاليًّا: 
اإلنجازات، وأنها نتاج المسيرة الطويلة لحقوق اإلنسان والنموذج لما لم يتحقق بعد، خاصة 
إسرائيل، التي لم تتلقَّ اهتماًما ُيذكر في االجتماعات بسبب مكتسباتها بعد حرب األيام الستة 
في 1967 ضد الدول العربية المجاورة لها. لم تكن حقوق اإلنسان قد أصبحت بعد مجموعة 
أهمية  أكثر  الحقيقة  وهذه   ،1968 عام  في  الحين  ذلك  حتى  المتحدة  األمم  خارج  قوية  ُمُثل 
من أي حدث دار في مؤتمر الشاه)1(. بينما كان المؤتمر يجري كما هو مخطط له كان العالم 
الحقيقي ينفجر بالتمرد. حمل مايو/أيار عام 1968 معه لباريس أعظم اضطراب بعد الحرب، 
حيث تسبب الطالب والعمال بإيقاف البلد، وطالبوا بالتوقف عن التضحية بالطبقة المتوسطة. 
وفي المناطق البعيدة حول العالم من أوروبا الشرقية إلى الصين، وعبر الواليات المتحدة من 
خارج  أحد  ُيِشر  لم  لكن  بالتغيير.   - الشباب  وخاصة   - الناس  طالب  نيويورك،  إلى  بيركلي 
طهران في أزمة عام 1968 العالمية إلى أن العالم األفضل الذي يطالبون به هو عالم تحكمه 

"حقوق اإلنسان".
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ثم كانت مفاجأة حقوق اإلنسان بظهورها في السبعينيات من العدم على ما يبدو. فإن كان 
االتحاد السوفييتي قد خسر المصداقية تدريجيًّا )وكانت تجربة أمريكا في فيتنام قد أثارت كثيًرا 
من االستنكار العالمي أيًضا(، فإن حقوق اإلنسان لم تكن هي المستفيد المباشر. خالل أزمة 
الستينيات في تنافس القوى العظمى، ازدهرت وجهات نظر يوتوبيات أخرى دعت إلى مجتمع 
داخل الوطن، وإلى التحرر في الواليات المتحدة من االستهالك الخادع، وإلى "اشتراكية ذات 
االستعمار  يدعى  مما  ر  التحرُّ من  المزيد  تقدم  أو  السوفييتية،  اإلمبراطورية  في  إنساني"  وجه 
الحديث في العالم الثالث. لم توجد في ذلك الوقت مؤسسات غير حكومية تناضل من أجل 
حقوق اإلنسان، وبقيت منظمة العفو الدولية )وكانت مجموعة ناشئة حديًثا وقتها( غير معروفة 
فعليًّا. كانت المؤسسات غير الحكومية من األربعينيات وحتى عام 1968 ذات العدد القليل 
التي رأت فعليًّا أن حقوق اإلنسان جزٌء من رسالتها، تناضل من أجل هذه الحقوق ضمن إطار 
المشروع ذهب هباًء. عّلق  النضال من أجل ذلك  أن  أكد  لكّن مؤتمر طهران  المتحدة.  األمم 
 Moses Moskowitz رئيس إحدى المنظمات غير الحكومية القديمة موسيس موسكوفيتز
بمرارة عقب المؤتمر أّن فكرة حقوق اإلنسان "لم تصل بعد إلى إثارة فضول المفكرين، ولم 
تتمكن بعد من إثارة مخيلة المصلحين االجتماعيين والسياسيين، وإيقاظ االستجابة الوجدانية 

لألخالقيين")2(. وقد كان على حق في ذلك.
ولكن خالل عقد واحد من الزمن بدأت حقوق اإلنسان ُتطَلب في العالم المتقدم، وكانت 
ر من االستعمار  المطالبات من عامة الشعب أكثر من أي وقت مضى. وبداًل من انطوائها على التحرُّ
وجعلها أمًما متحررة، غلب على حقوق اإلنسان في ذلك الحين طابع حماية الفرد من الدولة. 
وكانت شهرة منظمة العفو الدولية قد ازدادت حديًثا، وُمنِحت جائزة نوبل للسالم في عام 1977 
تكريًما ألعمالها بوصفها منارًة للُمُثل الجديدة. وقد غيرت شعبية طريقتها الجديدة في الدفاع 
لألبد معنى التحرك للدوافع اإلنسانية، مما مكنها من وضع بذرة للطابع الجديد ولعصر الدفاع 
الَمَدنية العالمية. وتخلى الغربيون عن حلم الثورة )ثوراتهم وثورات العالم الثالث الذي  عن 
ليكون  اإلنسان  لحقوق  دولي  قانون  راسمين صورة  جديًدا،  منهًجا  وتبنّوا  يوم(  ذات  حكموه 
ممثاًل لمعايير اليوتوبيا وآليًة لتحقيقها. بدأ السياسيون أيًضا - وكان أبرزهم الرئيس األمريكي 
جيمي كارتر - باإلشارة إلى حقوق اإلنسان كأساس لتوجيه السياسة الخارجية للدول. وأبرز ما 
حدث هو الزيادة الهائلة في اهتمام الشعوب بحقوق اإلنسان، كما يتضح من مجرد مقدار ذكر 
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تلك العبارة في الصحف، فبدأت هيمنة حقوق اإلنسان الحالية. لم تكن عبارة "حقوق اإلنسان" 
مستخَدمة من قبل في اللغة اإلنكليزية على األرجح حتى أربعينيات القرن العشرين، لكن بعد 
أن ازداد استعمالها قلياًل وصل تكرار ورودها في صحيفة نيويورك تايمز عام 1977 إلى خمسة 
أضعاف السنوات السابقة في تاريخ صدور تلك الصحيفة. كان العاَلم األخالقي قد تغيَّر. يقول 
فيليب ُروث Philip Roth في إحدى رواياته: "ينظر الناس إلى التاريخ كشيء ممتد، إال أنه 

ا")3(. ما أصدق هذه المقولة بالنسبة لتاريخ حقوق اإلنسان! في الواقع مفاجئ جدًّ
ال يمكن فهم بداية نشأة حقوق اإلنسان ونفوذها الحديث دون التركيز على ُبعد اليوتوبيا 
حقوق  كانت  وإن  واالحترام،  الكرامة  يوفر  أفضل  آَخر  عاَلم  صورة  جذابة:  يجعلها  الذي 
اإلنسان  حقوق  كون  عن  بعيًدا  لكن  والتدريجي.  البطيء  اإلصالح  إلى  هادفة  تبدو  اإلنسان 
هي المذهب المثالي الوحيد الذي بّث الثقة واإلرادة في َسير األحداث اإلنسانية، فإنها مّثلت 
تاريخيًّا، والتي أصبحت قوية ومهيِمنة بسبب الفشل التام للرؤى األخرى.  "اليوتوبيا" األخيرة 
حقوق اإلنسان هي مجرد نسخة حديثة ودقيقة لاللتزام القديم لدى أفالطون وسفر التثنية في 
العهد القديم - ولدى الملك الفارسي كورش Cyrus - من أجل تحقيق العدالة. حتى ضمن 
المشاريع الحديثة للحرية والمساواة، كانت حقوق اإلنسان واحًدا من جملة مشاريع أخرى، فلم 
تكن أول من جعل الحاجات اإلنسانية العالمية محط االهتمام. ولم تكن حقوق اإلنسان أيًضا 
الهتاف الوحيد المستقطِب الذي شّكل أساًسا لحركة شعبية.وكما أدرك موسيس موسكوفيتز 
أو  رئيسة ستنتصر  أواًل وبصورة  اإلنسان  كانت حقوق  اإلنسان،  بداية سطوة حقوق  في  جيًدا 
ُتهَزم على أرض الخيال. ولكي تنتصر، يجب أن يخسر اآلخرون. أفضل طريقة نفهم بها حقوق 
اإلنسان على صعيد التفكير والنشاط االجتماعي هي أنها كينونة حافظت على بقائها: إنها اإلله 
الذي لم يفشل في حين فشلت األيديولوجيات السياسية األخرى. إذا كانت حقوق اإلنسان قد 

تجنبت الفشل، فذلك بفضل اعتبارها بدياًل أخالقيًّا لليوتوبيات السياسية المفلسة.
بدأ المؤرخون في الواليات المتحدة بكتابة تاريخ حقوق اإلنسان قبل عقد من الزمن، ومنذ 
تقريًبا  باإلجماع  المعاصرون  المؤرخون  تبنى  حيث  بالنمو؛  وبدأ  جديد  منحى  تبلور  الحين  ذلك 
سلوًكا تشجيعيًّا تجاه نشأة حقوق اإلنسان وتطورها، ونشروا الحماسة بقصص ُملِهمة عن ماضيها، 
وانحصر اختالفهم بالدرجة األولى حول نسبة الفضل الحقيقي في اللحظة الفارقة في تطورها إلى 
اإلغريق أم اليهود، إلى مسيحيي القرون الوسطى أم أوائل الفالسفة المعاصرين، الثوار الديموقراطيين 
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أم أبطال مناهضة العبودية، المؤمنين باألممية من األمريكيين أم الحالمين المناهضين للعنصرية. 
عند إعادة صياغة التاريخ العالمي كمادة خام للصعود التدريجي لحقوق اإلنسان العالمية، نادًرا ما 
بداًل  المستقبل  إلى  أمام طرق مختلفة  المجال مفتوًحا  السابق قد ترك  التاريخ  بأن  المؤرخون  أقّر 
من تمهيد طريق وحيد نحو األساليب الحالية للتفكير والفعل. وعند دراسة أعمق لحقوق اإلنسان 
مؤخًرا، أي عندما دخَلْت إلى المشهد فعليًّا، كان المؤرخون يستنكرون اعتبارها مجرد أيديولوجيا 
جذابة من بين األيديولوجيات األخرى، وعمدوا بداًل من ذلك إلى استخدام التاريخ إلثبات حتمية 
لطريقة  حاجة  هناك  وقعت.  التي  والحوادث  ُوِضعت  التي  الخيارات  تسجيل  من  بداًل  رواجها 

مختلفة في توضيح األصول الحقيقية لبرنامج اليوتوبيا األكثر حداثة.
مع  الكنيسة  مؤرخو  تعامل  مثلما  حداثته  رغم  موضوعهم  مع  اإلنسان  حقوق  مؤرخو  تعامل 
موضوعهم يوًما ما. اعتبروا أن الهدف األساسي - بما يشبه كثيًرا حديث مؤرخي الكنيسة عن الدين 
الزمن. وإن أمكن جعل ظاهرة  يولد مع  اكُتشف فجأة ولم  المنجية، وأنه  الحقيقة  المسيحي - هو 
تاريخية تبدو إرهاًصا لحقوق اإلنسان، كانوا يفسرونها على أنها مرحلة مؤدية إليها، بما يشبه كثيًرا 
الطريقة التي اتبعها مؤرخو الكنيسة في الحديث عن اليهودية منذ الِقدم؛ فهي بزعمهم حركة استهاللية 
للمسيحية حائرة في تحديد مصيرها. في غضون ذلك عمل المؤرخون عموًما على تصوير أبطال 
تطوير حقوق اإلنسان في العالم بصورة رائعة ال غبار عليها، بما يشبه كثيًرا الحديث عن الحواريين 
والقديسين في التاريخ المسيحي. أصبح األسلوب األساسي هو أسلوب ِسَير القديسين، في سبيل 
المحاكاة األخالقية ألولئك الذين حملوا شعلة القضية. كما جرى الحديث عن المنظمات التي بدا 
أخيًرا أنها أسست حقوق اإلنسان بما يشبه الحديث عن الكنيسة األولى: مجتمع صغير من المؤمنين 
الذين يناضلون في سبيل الخير في واٍد من األلم لكنه يسعى إلى العالمية، إذا فشلت القضية األساسية 
فذلك نتيجة للشر، أما إذا نجحت فذلك ليس مصادفة عارضة؛ بل نتيجة مشروعية هذه المطالب. 

تعمل هذه األساليب على زرع األوهام التي تريدها الحركة الجديدة أو تحتاجها.
اإلنسان.  منشأ حقوق  عاّمة ومترابطة سياسيًّا حول  توفيق صيغة مشتَركة  المؤرخون على  عمل 
وجلّية.  تقليدية  كمطالب  السياسية  والخطابات  الصحفية  التعليقات  في  كثيًرا  اإلنسان  حقوق  تظهر 
توجه كل من المؤرخين والمثقفين في الفترة األخيرة إلى اعتبار األربعينيات هي الفترة الحاسمة لتقدم 
M -  ققوق اإلنسان وانتصارها.حقوق اإلنسان من وجهة نظر المفكرين المهمين مثل مايكل إيغناتيف
ُمُثل عليا قديمة تحققت أخيًرا استجابًة للمحرقة "الهولوكوست"،  chael Ignatieff هي عبارة عن 
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وقد تكون هذه أكبر خرافة عالمية حول َمنَشِئها. في حقبة التطهير الِعرقي في جنوب شرق أوروبا في 
التسعينيات وما بعدها، حينما نالت حقوق اإلنسان اإلعجاب تماًما في األحاديث العامة لدى الغرب 
بحلول األلفية، أصبح من الشائع اعتبار أنه منذ والدة حقوق اإلنسان بعد الهولوكوست دمجت حقوق 
اإلنسان نفَسها ببطء وثبات في الوعي اإلنساني إلى أن أصبحت ثورًة في الشأن األخالقي. آمن كثير من 
الناس في هذا الجو المليء بالنشوة أن الدليل األخالقي اآلمن الذي توّلد عن صدمة الهولوكوست، 
إليجاد  كأساس  والقوى  المصالح  استبعاد  لمصلحة  كان  تقريًبا  تامة  بصورة  بفرضياته  ُسلِّم  والذي 
ر أن حقوق اإلنسان لم تكن لتصبح اليوتوبيا المعاصرة  مجتمع دولي. لكن كل ذلك لم ينجح في تذكُّ

ولم تكن لتتشكل حركة حولها دون التأثير العظيم ألحداث السبعينيات.
هناك تاريخ بديل لحقوق اإلنسان له جدول زمني أكثر حداثة، ويختلف كثيًرا عن األساليب 
التوحيدية،  الفلسفة اإلغريقية، والديانات  التقليدية، فبداًل من أن ينسب منشأ حقوق اإلنسان إلى 
والقانون الطبيعي األوروبي، وأوائل الثورات الحديثة، وفظائع العبودية في أمريكا، وقتل أدولف 
هتلر لليهود، يبين أن حقوق اإلنسان ُمُثل عليا وحركة عالمية قوية لها نشأة خاصة أكثر حداثة مما 
الدولة،  البداية جزًءا من ُسلطة  بعيد لكنها كانت من  ا منذ زمن  الحقوق موجودة حقًّ سبق. كانت 
وليست أمًرا ُينادى به لتجاوز سلطة الدولة، وأكثر ظهورها كان في النزعة القومية الثورية في التاريخ 
الحديث، إلى أن حلت "حقوق اإلنسان" محل تلك النزعة. ثم كانت األربعينيات الفترة الحاسمة، 
وخاصًة بسبب اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الذي خلفته وراءها، لكن من الضروري أن نسأل 
لماذا لم تستطع حقوق اإلنسان إثارة اهتمام الكثير من الناس )ومن ضمنهم رجال القانون الدولي( 
في ذلك الوقت ومع مرور عشرات السنين. لقد كانت حقوق اإلنسان في التاريخ الحقيقي هامشية 
في كل من خطابات زمن الحرب واإلصالح ما بعد الحرب، ولم تكن في محور نتائجها. لم يكن 
هناك وعي واسع االنتشار بالهولوكوست في زمن ما بعد الحرب خالًفا لالدعاءات التقليدية، لذلك 
ال يمكن أن تكون حقوق اإلنسان قد جاءت استجابًة لها، واألهم من ذلك أنه لم تظهر حركة حقوق 
عالمية في ذلك الوقت.وعلى ذلك يلزم هذا التاريخ البديل أن يحمل على عاتقه تحدي توضيح 
الناس  آمال  اإلنسان  حقوق  تحقيق  فترة  هو  األربعينيات  وليس  السبعينيات  منتصف  كون  سبب 

المستقبلية بوصفها مؤسسة للحراك العالمي ويوتوبيا للقانون الدولي.
أوجد الصعود الفكري لحقوق اإلنسان في الذاكرة القريبة خليًطا من المسارات التاريخية 
كل  في  يحصل  كما  دورها  المصادفة  لعبت  متوقع.  غير  بانفجار  تداخلت  التي  المنفصلة 
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السابقة، ووضع حقوق اإلنسان  العالمية  الخطط  األحداث اإلنسانية، لكن األهم كان تدهور 
كان  لكن  اإلنسان،  حقوق  مبدأ  وأدخلت  بدايتها  في  المتحدة  األمم  كانت  عنها.  مقنع  كبديل 
سة رئيسة لهذا المبدأ لكي يحظى باالهتمام. برزت األمم  عليها أن تبتعد عن عرض نفسها كمؤسِّ
المتحدة في األربعينيات كمجموعة من القوى العظمى التي رفضت أن تنتهك مبادئ السيادة 
اإلنسان  حقوق  مقاربة  عدم  عن  مسؤولة  البداية  من  المتحدة  األمم  كانت  اإلمبراطورية.  أو 
لالهتمامات الواقعية، وكانت كذلك مسؤولة عن جعلها بنوًدا على شكل قائمة من المتطلبات. 
ا للمنظمة من  ا جدًّ وأدى ظهور دول جديدة بعد التحرر من االستعمار )وهذا الظهور كان مهمًّ
ناحية أخرى( إلى تغيير معنى المبدأ األساسي لحقوق اإلنسان لكنّه تركها هامشية على العتبة 
حيث  السبعينيات،  حتى  اإلنسان  حقوق  تخص  حقيقية  اجتماعية  حركة  تظهر  ولم  العالمية، 

حصلت على الصدارة بتجاوزها المؤسسات الحكومية الرسمية والدولية منها خاصة.
األوروبية خارج  الهوية  البحث عن  االنفجار:  لهذا  الدوافع  من  هناك عدد  كان  بال شك 
الشرقيين  األوروبيين  بعدهم  ومن  السوفييت  من  المنشّقين  واستقبال  الباردة،  الحرب  مبادئ 
من ِقَبل السياسيين والصحفيين والمفكرين، والتغير الليبرالي األمريكي في السياسة الخارجية 
بمبادئ جديدة أخالقية بعد الكارثة الفيتنامية. هناك دوافع أخرى على القدر نفسه من األهمية 
الرسمية  االستعمارية  نهاية  وهي   - بالطبع  الغربيين  المراقبين  جهة  من   - أكثر  ُأهِملت  لكنها 
االجتماعية  الحركة  هذه  لمنشأ  األفضل  العاّم  التفسير  يبقى  االستعمار.  بعد  ما  دول  وأزمة 
تابعة  السابقة سواء أكانت  اليوتوبيات  انهيار غيرها من  واألحاديث الشائعة حول الحقوق هو 
لكنها  حرة  حياة  إيجاد  عاتقها  على  أخذت  مبادئ  مجموعة  كانت  والتي  عالمية،  أم  ما  لدولة 
أدت إلى مستنقع من الدم، أو وعدت بالتحرر من اإلمبراطورية والرأسمالية لكنها ظهرت فجأة 
أنها مآٍس مظلمة وليست آمااًل مشرقة. في هذا الوسط، ظهرت وتفوقت نزعة دولية داعية إلى 
الحقوق الفردية، واستطاعت النجاح ألنها مّثلت البديل النقي في عصر التضليل األيديولوجي 
واالنهيار السياسي. بعد ذلك دخلت عبارة "حقوق اإلنسان" إلى األحاديث الشائعة في اللغة 
مكاًنا  لنفسها  أوجدت  قد  اإلنسان  كانت حقوق  العهد،  القريبة  اللحظة  تلك  اإلنكليزية. ومن 

استمر إلى يومنا هذا.
التاريخ المسيحي ال يعني االحتفال بقداس الشيطان. كتبُت هذا الكتاب بسبب  االبتعاد عن 
االهتمام الشديد - وحتى اإلعجاب - بحركة حقوق اإلنسان المعاصرة، التي كانت نزعة اليوتوبيا 
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الجماهيرية األكثر إلهاًما لدى الغرب في العقود المعاصرة، وهي بالتأكيد منطَلق المثاليين في هذه 
األيام. لكن من أجل أولئك الذين يشعرون بقوة مطالبهم خاصًة، يجب اعتبار حقوق اإلنسان قضية 
إنسانية وليست مسألة حتمية قديمة ومَسلَّمة أخالقية يفرضها الحس العام. إّن الفائدة من فهم كيفية 
والدة حقوق اإلنسان في غمرة أزمة نزعة اليوتوبيا ال تقتصر على توضيح أصولها التاريخية فحسب؛ 
الطرائق األخرى.إن ظهورها في  أكثر شمولية من  الحالية بصورة  أيًضا في إظهار حالتها  تفيد  بل 

ا. الفترة التي تالشت فيها اليوتوبيات األخرى السابقة األكثر شهرة كان له ثمن غاٍل جدًّ
وبذلك فإن التاريخ الحقيقي لحقوق اإلنسان هو العامل األكثر أهمية في سبيل مواجهة تقلباتها 
فمن  األصيلة،  القيم  من  الكثير  فعليًّا  جسدت  قد  اإلنسان  حقوق  كانت  إن  والمستقبلية.  الحالية 
كمجموعة  وزمنه  هذه  اإلنسان  حقوق  تبلور  كيفية  حول  الحقائق  من  المزيد  معرفة  أيًضا  الضروري 
أهداف عالمية االنتشار وقوية تهدف إلى عالم أفضل وأكثر إنسانية.عملت حقوق اإلنسان بالمحصلة 
على تغيير مفاهيم المثالية أكثر مما عملت على تغيير العالم نفسه.أثناء ظهورها كيوتوبيا أخيرة وبعد 
انهيار أسالفها ومنافسيها وبحلول ذلك، كان ينتظرها أكبر مآزقها؛ فعلى الرغم من أنها ُولدت كبديل 
عن المهمات السياسية الكبيرة - أو حتى كنقد أخالقي لآلراء السياسية - إال أنها ُأجبرت على تولي 
الحرية والتجانس والرخاء. لقد  لتحقيق  توفير إطار عمل عالمي  أو  الكبيرة  السياسية  المهمات  تلك 
ُأجبِرت - بالتدريج - على أن تتمسك بنزعة الغلو نفسها maximalism التي انتصرت عبر تحاشيها.
هذه المعضلة الحالية هي ما يجب مواجهته مباشرة، أما التأريخ لمجرد االحتفال بالمنشأ 
فلن يجدي نفًعا. عند التمحيص في بعض األشياء القوية اليوم ُيستَدل على عراقتها وحتميتها، 
ولكن حركة حقوق اإلنسان ليست كذلك بالتأكيد. وهذا يعني أيًضا أن حقوق اإلنسان ليست 
ل كاكتشاف ليذكر بقدر ما أنها ابتكار ينبغي أن ُيعاد تكوينه - أو حتى إهماله - إن  ميراًثا ُيسجَّ

ا عن العالم الذي جاءت إليه مؤخًرا. ا يالئم عالًما مختلًفا جدًّ أريد لبرنامجها أن يكون مهمًّ
ال أحد بعد يعلم بشكل مؤكد، على ضوء اإللهام الذي جاءت به حقوق اإلنسان والتحديات 
أن تظهر  إمكانية  يعلم  قد تحققه. وال أحد  الذي  العالم األفضل  التي واجهتها، كيف سيكون 
يوتوبيا أخرى في المستقبل إن أصبحت حقوق اإلنسان ضعيفة، تماًما كما ظهرت يوًما على 

أنقاض أسالفها. ُولدت حقوق اإلنسان كيوتوبيا أخيرة، لكن قد يظهر غيرها يوًما ما.
***
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قالوا عن الكتاب...

الليبرالية من على حركة  ويرليمان غالف  يمّزق سي جي  الشخصية،  تجربته  انطالقا من 
اإللحاد الجديد، ويعّري عن زعمائها حقيقَتهم األصولية ودعمهم لإلمبريالية. كتابه تدّخل مهم 

وال يمكن تأخيره أبدا.
• 	 The ماكس بلومنثال، مؤلف كتاب »حرب الـ)51( يوما: المقاومة والخراب في غزة

.»51 Day War: Ruin And Resistance In Gaza

منذ فترة طويلة جدا، تنكرت حركة اإللحاد الجديد بزي ليبراليين مستنيرين. هناك مشكلة 
واحدة فقط: هم ليسوا ليبراليين، وال مستنيرين. في هذا العرض التقديمي الجديد المقنع والذي 
جاء في وقته، يعرض سي جي ويرليمان ببراعة المستوى القبيح لهذا الكادر من الدّجالين، مبينا 
عون الدفاع عنها ومناصرتها. واجب القراءة  كيف يخنق تطرُفهم العلمانيُّ القيَم التقدمية التي َيدَّ

للمؤمنين وغير المؤمنين على حد سواء.
• اليمين 	 يصنع  كيف  اإلسالموفوبيا:  »صناعة  مؤلف   ،Nathan Lean لين  ناثان 

 The Islamophobia Industry: How The Right التخويف من المسلمين 
..»Manfactures Fear of Muslims

العقل، ولكنه  أو اإليمان مقابل  الغرب،  الصراع األعظم في عصرنا ليس اإلسالم مقابل 
ينورنا  أنه يختبئ وراء اسم مفاجئ: اإللحاد.  التعصب، والذي يجد ويرليمان  التسامح مقابل 
ويرليمان ويثقفنا حتى ولو أنه يتحدى بعض ما نعرف. إنني لم أستمتع فقط بهذا الكتاب، )لقد 
استمتعت به جدا(، لقد ُتِركت متسائال أيضا: هل أنا ُأظهر نفس الشجاعة في تقييم معتقداتي 

وانحيازاتي؟
• هارون موغول Haroon Moghul، زميل في معهد السياسة االجتماعية والتفاهم 	

.The Institute of Social Policy And Understanding
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فاتحة...

هيل  تشابل  حرم  من  بالقرب  شقة  في  مسلمين  طالب  ثالثة  ُقتل   :2015 عام  فبراير  في 
التابع لجامعة شمال كارولينا في ليلة شتوية باردة، برصاصة في رأس كل واحد، ُقتلوا »بأسلوب 
اإلعدام«. عندما سمعُت خبر الحادثة للمرة األولى، افترضت مباشرة أن يكون ُمطلق النار - وهو 
كريغ ستيفين هيكس Craig Stephen Hicks - متطرفا يمينيا، شخص من نوع أنديرس بريفيك 
Anders Breivik، ولكن بميول الكو كلوكس كالن)Ku Klux Klan )1. لكنني ُصدمت عندما 
وصفت شبكة السي إن إن CNN القاتل بأنه »ملحد«. ملحد؟ أنا ملحد. إّن مجرد فكرة ارتكاب 
جريمة كراهية بدافع إلحادي تفاهة ال معنى لها عندي. اإللحاد هو تأكيد غير إثباتي. اإللحاد كّليا 
- وفقط - يعني اعتقاد غير ديني، فهو ليس ضد شخص أو شيء. لذلك كنت غريزيا أعلم أن هناك 

دوافَع أخرى للقاتل أكثر من كونها إلحادا أو مجرد »نزاع على موقف سيارات«. 
لكن زيارة لصفحة هيكس على الفيس بوك تشير إلى أمر أكثر شرانّية. هيكس معاِدي ألوهَيٍة 
Anti - the� ٌف )ملحد جديد(، ومن المهم تمييز ذلك عن اإللحاد؛ ألن معاداة األلوهية  تتطرِّ
بالنسبة لليهودية، أو مثل داعش بالنسبة  Atheism هي مثل الصهيونية  ism بالنسبة لإللحاد 
لإلسالم. وإذا كان هذا التشبيه األخير يبدو لك بعيدا عن الصحة، فأنت بحاجة ألن تقرأ أكثر 
عن عمليات اإلبادة الجماعية المعادية للدين التي حدثت في القرن العشرين، وأيضا قراءة ما 

تبقى من هذا الكتاب. 
األلوهية:  »معاداة  العبارات:  هذه  تظهر  بوك  بالفيس  صفحته  في  الفتة  هيكس  خصص 
أمتلك  ولكنني  شيء،  بأي  االعتقاد  في  حقك  أنكر  ال  أنا  بعيدا.  الدين  يذهب  أن  أريد  بالطبع 

اآلن،  إلى  متقطعة  فترات  على  يظهر  المتحدة  الواليات  في  التنظيمات  من  عدد  على  االسم  هذا  يطلق   )1(
السامية  بتفوق الجنس األبيض ومعاداة  وعادة ما يكون رد فعل لحدث أو فترة معين، ويؤمن أصحابها 
والكاثوليكية والهجرة إلى أمريكا، وخالل تاريخ هذه التنظيمات استخدمت العنف واإلرهاب ضد من 
يكرهونهم، مثل المهاجرين إلى أمريكا، لهذا يطلق عليهم في اإلعالم "دواعش أمريكا". أول ظهور لهذه 

التنظيمات كان عام 1866 اعتراضا على تحرير العبيد بعد الحرب األهلية. )رضا(
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حق اإلشارة إلى جاهليتها وخطورتها طالما أن خرافاتك هذه التي ال أساس لها تستمر في قتل 
الناس«. وفي األيام التي سبقت ارتكاب فعلته الشنيعة، كتب هيكس كالما تقشعر له األبدان: 
»عندما يتعلق األمر باإلهانات، فإن دينك هو الذي بدأ هذا، ال أنا. إذا حافظ دينك على إبقاء 
فمه الكبير مغلقا، فسأفعل أنا«. صفحة هيكس كاملة إنما هي ضريح لإللحاد الجديد )معاداة 
 »God Delusion األلوهية(. هيكس أيضا يصنّف كتاب ريتشارد داوكينز المسّمى »وهم اإلله
على أنه أحد كتبه المفضلة، وقد غّطت صفحة حسابه عشرات من ميمات اإلنفوبيك العدائية، 
والمعادية للدين. في 20 يناير 2015: نشر هيكس صورة لمسدس وقال: »نعم، ذلك 1 رطل 
ُمحّمل  في  إضافية  بـ38 طلقة، وحافظته، وخمس جوالت  المحّمل  لمسدسي  أونس  و5.1 

السرعة«.
هيكس هو أمريكي أبيض، ولذا فليس من الغريب أن تعرف أّن وسائل اإلعالم لم تتسرع في 
وصف عمله الشنيع بأنه جريمة كراهية أو هجوم إرهابي. ففي أمريكا كلمة اإلرهاب محفوظة 
حصرا ألعمال العنف السياسي التي يقوم بها المسلمون. ولذلك وصَف اإلعالم الهجوم بأنه 
في  األمريكية  اإلعالم  وتلك طريقة وسائل  »نزاع على موقف سيارات«.  نوع  من  نزاع  مجرد 
التهمة واللوم على المسلم أو  إلقاء  المقابل  الحد من جريمة الرجل األبيض وتلميعه، ثم في 
صاحب البشرة الداكنة. بعبارة أخرى: إذا قام مسلم بقتل )3( رجال بيض و»بأسلوب اإلعدام« 
كما حدث ألولئك الشباب داخل شقتهم السكنية، فلن تجد اإلعالم يتحدث كما تحدث ذلك 

اليوم ويصف المشهد بأنه مجرد نزاع من ذلك النوع.
صالحة  أبو  محمد  وهو  الضحايا  أحد  والد  رفض  القتل  جريمة  من  التالي  اليوم  وفي 
القاتل  التي رّوجها اإلعالم. فقد كان يعرف  القتل  السكوت عن الجريمة، ورفض بقوة رواية 
جيدا، ويصّر على أن القاتل أيضا يعرف ضحاياه جيدا. قال أبو صالحة »لقد كان القتُل أسلوَب 
إعدام، طلقة في كل رأس. ليس هذا نزاع على موقف سيارات، وإنما جريمة كراهية. هذا الرجل 
تعرض البنتي وزوجها عدة مرات من قبل وكان يتكلم إليهم والمسدس في حزامه. وقد كانوا 
الحد«.  ذلك  إلى  ما  يوما  األمر  به  أن يصل  يظنّوا  لم  لكنهم  معه،  الحديث  أثناء  مرتاحين  غير 
وأضاف أبو صالحة أن ابنته كانت ترتدي »وشاح الرأس« وأخبرته أّن لهم »جارا حقودا مفعما 
ا: »ُأشهد الله أنه يكرهنا ال لسبب وإنما - فقط - لمن  بالكراهية تجاههم«، وقالت له ابنته نصًّ

نكون والطريقة التي يبدو بها مظهرنا«. 
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وقبل الجريمة قامت زوجة هيكس بقطع كل اتصال معه، واصفة إياه بأنه شخص حاقد جدا 
على المتدينين. يقول فارس بركات - وهو شقيق المتوفى ضياء شادي بركات -: »هذا الرجل 
يكره الدين، وعائلتي يبدو على ظاهرها التدين«، ويضيف: »ال أفهم لماذا ُيظهر هذا الرجل كل 
هذه العدوانية تجاه الدين، وأن يكون شخصا حاقدا، ثم يمضي إلى شقة أخي ويطلق الرصاص 
عليه وعلى هاتين المرأتين المسلمتين؟«، ويتساءل فارس: »بعد كل هذا، كيف ال يكون هجوما 

إرهابيا؟«.
وأقصد  صفوفهم،  في  المتطرفين  على  لالستنكار  للملحدين  نداء  بمثابة  الكتاب  هذا 

ْون في ِزيِّ الملحدين.  بالمتطرفين: معادي األلوهية )الملحدين الجدد( الذين يتخفَّ
هذا الكتاب بمثابة نداء للملحدين التعدديين المتعبين من الخبيثين غالبي العداء والتعّصب، 
الملحدون  ليتالحم  الوقت  حان  الجدد.  الملحدين  طائفة  من  المعارضة  دائمة  األصوات 
اإلنسانيون والملحدون التعدديون ويسترجعون اإللحاد من الملحدين الجدد معادي األلوهية، 
ملحدا  كنت  نفسي  ألنني  جرأة؛  بكل  هذا  وأقول  والكراهية.  والريبة  الخوف  ينشرون  الذين 
جديدا. مشاهدتي للهجوم االنتحاري الذي نفذته القاعدة عام 2005م كانت هي اللحظة التي 
جاءت بي لمعاداة محمد. حينها ألقيت باللوم على الدين، وبشكل خاص على اإلسالم في ذلك 
الُكتاب من  الهجوم، وكانت شدتي في هجمات الحادي عشر من سبتمبر بعدها بنفس قسوة 

الملحدين الجدد اليوم، ومشجعيهم والمصفقين لهم. وأنا اآلن أكره أنني كنت كذلك.
الدين بشكل عام، عن قرب  المسلمين، وخطاب معاِدي  العدائية لمعادي  الروح  ورأيت 
مدوناتهم  من  كثير  في  وظهرت  واستمعت،  مؤتمراتهم،  في  تحدثت  لقد  شخصي.  وبشكل 
الصوتية podcast المشهورة، ويمكنني أن أؤكد لكم أن هؤالء الساّمين والخبيثين يتكلمون 
الذين يحاربونهم. يحبُّ  الدينيون والمتعصبة  بها األصوليون  يتكلم  التي  العدائية  اللغة  بنفس 
أن يؤكد الملحدون الجدد على فكرة أن المعتقدات تؤدي إلى أفعال، ولكنهم ُيغفلون حقيقة 
أن خطاب الكراهية أيضا يقود إلى معتقدات خطيرة والتي تنتهي في األخير إلى شكل أعمال 

عنيفة. يقسم الملحدون الجدد العالم - مثل كل األصوليين - إلى قسمين اثنين: خير وشر.
المستنيرون  وهم  الدين،  وينتقدون  به  ويحتفون  العلم  عن  يدافعون  الذين  فأولئك 
والصالحون، أّما الذين ال يفعلون فينبغي تجاهلهم ورفضهم؛ ألنهم على األرجح شر، وبدون 
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ال، وهم - الملحدون الجدد - يشتركون في نفس نظرتهم الثنائية للعالم  أي شك هم من الُجهَّ
مع داعش ISIS واليمين المسيحي Christian Right، وهو ما يجعلهم خطِرين.

أوبجيكت  فورين  برنامجي  في  قابلته  عندما   Chris Hedges هيدجيس  كريس  لي  قال 
والمراسل  بوليتزر  جائزة  على  الحائز  الصحفي  وهو   ،Foreign Object غريب(  )جسم 
الحربي المخضرم: »يعتقد الملحدون الجدد أن الشر يتجسد في السالالت األدنى، في البشر 

األدنى، وبالتالي وجب استئصالهم«.
آمل أن يكون هيكس آخر مثال لملحد جديد يحّول كراهيته للدين إلى عمل عنفي مجنون، 
الكبير  العدد  لكن الحقيقة هي أن ال شيء يدعو للتفاؤل. فأنا وكثيرون غيري قلقون جدا من 
من الملحدين الجدد أمثال هيكس مّمن هم على استعداد تام لتنفيذ ما يعتبرونه »حملة عنف 
نبيلة«، ففي دوائر َصدى هؤالء ليس الدّين إال شّرا، حيث يقرأ الملحدون الجدد نفس الكتب 
األساس  هذا  وعلى  المؤتمرات،  نفس  ويحضرون  الصوتية  المدونات  نفس  إلى  ويستمعون 

يبنون فكرتهم بأن الدين هو من يقف وراء األفعال الشريرة.
وأنا بدوري أخّط هذا الكتاب؛ ألن عشرات - بل ربما مئات - من الملحدين تواصلوا معي 
عبر البريد اإللكتروني وتويتر والفيس بوك على مدار العام الماضي ليبادلوني قلقهم من حركة 
اإللحاد الجديد، كثيرون أخبروني أنهم بدأوا يشعرون بالحرج من تسمية أنفسهم بالملحدين 
هذه  من  المُحَرجين  هؤالء  من  الكثير  أصبح  لقد  الجديد.  لإللحاد  الصارخ  الصوت  بسبب 

الحركة يسمون أنفسهم اآلن بالاّلأدرّيين.
تجاه مجتمع   - الخفي  ذلك  وفوق  والخبيث -  المتنامي  التهديد  من  الكتاب  هذا  يحّذر 

تعددي مدني، وتجاه كل شخص يمارس إيمانه بمدنية وتسامح.
األحدث  التهديد  هو  الجديد  اإللحاد  شيء.  كلَّ  ُتَسّمُم  الجديد  اإللحاد  طائَفُة  اْحَذر! 

لمجتمعنا الديمقراطي.
تحديث: بعد أربع أسابيع فقط من جريمة القتل في شابيل هيل، ُحِكَم على ملحد جديد 

آخر في فرنسا بالسجن ثالث سنوات لمهاجمته مسجدا بسالح ناري وقنابل يدوية.
* * *
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الملخص

يشيع الظن بأنَّ الجامعات »بيئات َعلمانية« )Bryant, 2006: 2( لها القدرة على جعل 
المرء يتحرر من معتقداته الدينية، أو ينسلخ عنها، ورغم شيوع هذا االفتراض إال أنَّه ال تظهر 
أي عالمة تشير إلى تراجع النشاط الديني في الحرم الجامعي، وَمَردُّ ذلك - جزئيًّا - إلى فشل 
نظرية الَعلمانية، وازدياد التعددية الدينية. ونجد مؤخًرا إشارات متكررة في وسائل اإلعالم إلى 
منظمات دينية توجد في الحرم الجامعي، وخصوًصا عند التحدث عن اشتباكات بين الجمعيات 
أصبحت  وقد  واإللحادية.  اإلسالمية  الجمعيات  بين  وكذلك  الطالب،  واتحادات  المسيحية 
كاميرون  ديفيد  الوزراء  رئيس  تدخل  مع  أيًضا  سياسيًة  قضيًة  الجامعّي  الَحَرم  في  ين  الدِّ إدارُة 
David Cameron في التوجيهات األخيرة )التي اقترحتها جامعات المملكة المتحدة( التي 
تقضي بالسماح للمحاِضرين المتدينين من خارج الجامعة بفصل حضورهم من الطالب تبًعا 

لجنسهم؛ فكانت النتيجة المباشرة لتدخل كاميرون هي إلغاء هذه التوجيهات. 
وفي ضوء ما ُذكر أعاله فإنَّ هدف هذه األطروحة هو: استكشاف كيف يتفاعل الطالب 
تحديات  البيئة  هذه  لمثل  كان  إذا  وفيما  الجامعة،  أرض  في  واليهود  والمسيحيون  المسلمون 
الزمالء،  مع  والتفاعل  الدراسية،  بالمساقات  يتعلق  فيما  وذلك  له،  زة  معزِّ أنَّها  أو  إليمانهم، 

واالشتراك في الجمعيات الدينية، أو الهيئات الدينية. 
كما تستكشف هذه األطروحة تفاعالت الطالب مع "اإللحاد الجديد"، وهو ِسمٌة ترتبط بمجموعة 
 ،Daniel Dennett ودانيل دينيت ،Richard Dawkins من الُكتَّاب المستفزين )ريتشارد دوكنز
هؤالء  اتفق  وقد   ،Christopher Hitchens( هيتشنز  وكريستوفر   ،Sam Harris هاريس  وسام 
ل بالشرور. ويوَصف ريتشارد دوكنز كثيًرا بأنَّه الداعية  يَن ال عقالنيًّا، خاطئ، ُمحمَّ جميًعا على أنَّ الدِّ
الرئيس لإللحاد الجديد، وقد أظهر مؤخًرا دعمه للجمعية اإللحادية في جامعة كوليج لندن في خالفهم 

مع اتحاد الطلبة على رفع صورة رسوم متحركة ساخرة على حسابهم في »فيس بوك«.
وهذا البحُث - الذي يشكل أساس هذه األطروحة - ُأْجِرَي بين عامي 2011 و2013، 
واتسم باستخدام مقابالت كيفية نصف مهيكلة، مع تقديم عدة مقتطفات من الملحدين الجدد 
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)مقتطفات من دوكينز، وهيتشنز، ودانيت، وهاريس(، وشارك في المشروع أكثر من 30 طالًبا، 
بعدٍد ال يقل عن 10 طالب من كل ديانة )اإلسالم، والمسيحية، واليهودية(. 

ُم المنحى متعدد األديان للمشروع رؤيًة فريدة في كيفية تعامل المجموعات الدينية  ويقدِّ
المختلفة في الجامعة مع بعض القضايا الشائعة التي تواجه جميع المجموعات الدينية، إضافة 
لقضايا تواجه مجموعات دينية محددة دون غيرها. ويميل البحث االجتماعي في هذا المجال 
)مثل  األمور  لبعض  الباحثين  إغفال  يعني  وهذا  المسيحيين،  الطالب  على  التركيز  إلى  عادًة 

أحكام األطعمة، والُمصلَّيات(.
أما نتائج مشروع هذا البحث فمعقدة، متعددة الطبقات؛ حيث اختلف الطالب المتدينون 
فيما يتعلق بتوقعاتهم لمؤسسات التعليم العالي: فيرى بعض الطالب الجامعة بطريقة تعليمية 
صرفة )ليس لها أية وظيفة دينية(، في حين رآها آخرون مكاًنا للتنمية الروحية والتعليمية؛ مكاًنا 

يمكن للشخص أن يدمج فيه إيمانه مع دراسته األكاديمية وحياته الجامعية. 
كانت تجربة الطالب المتدينين في استخدام الهيئات والجمعيات الدينية يختلف بعضها 
من  األعضاء  بقيُة  عليه«  »َيْحُكَم  َأْن  ِمن  مخاِوَفُه  بعُضهم  ذكر  حيث  أيًضا؛  األخر  البعض  عن 
الدينية،  المجموعات  بين األديان في جميع  توتر  أيًضا وجود  نفسها، وظهر  الدينية  مجموعته 
لكن ذلك كان أكثر انتشاًرا بين الجمعيات المسيحية واإلسالمية نتيجًة لالختالفات الطائفية. 
وظهر توتر بين المؤمنين وغير المؤمنين، وخصوًصا في ردود الطالب على اإللحاد الجديد. 
وبداًل من رؤية المشاركين ألدبيات اإللحاد الجديد كتحدٍّ مباشٍر إليمانهم فقد أَقروا بأنَّ »باقي« 
المؤمنين بديانات أخرى ربما كانوا مذنبين تبًعا التهامات اإللحاد الجديد؛ فكانت هناك درجٌة 

مفاجئة من التقارب بين المشاركين المؤمنين مع حجج الملحدين الجدد.









معاٍن قد ال ختطر لك على بال ..
يف ثنايا كلمات التزنيل ..
زرعها ثلٌة من األكابر ..

حصدناها لك .. يف عبارات تدبرية مقتضبة .. 
تقرؤها مرًة بعد مرة ..

فيصبح اصطياُد املعاين عندك عادة.
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احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وبعد؛

فقـد ُروي عـن معـاذ بـن جبـل  قوُلـه »مـن ورائكـم فنٌت يكثر فيها املال وُيْفَتـُح القرآُن حىت يأخَذه 
الرجـُل واملـرأُة، واحلـرُّ والعبـُد، والصغـرُي والكبرُي، فيوشـك رجٌل أن يقـرَأ القرآَن فيقول: قد قرأت 

القـرآن، فمـا للنـاس ال يتبعـوين؟! مث يقـول: »مـا هم مبتبعـيَّ حىت أبتدَع هلم غرَيه«؟!

وقدمًيا قالوا: »لكل جديٍد لذٌة«! وإنه كما تنتشر }املوضة{ اجلديدة يف األزياء مث متوت، فكذا 
تنتشر يف األفكار واألخالق  واألهواء، مث متوت. 

ويبقى القرآن .. ال تفىن عجائبه، وال خيلق من كثرة الرد!

خنمنىنينجهىجس ]اجلـن[، وصدقـوا  حن  ملـا أمسـع اهلل اجلـنَّ القـرآَن حمسٱىميمجن 
واهلل! فهذا القرآن عجٌب يف إعجازه، يف نظمه وعباراته، يف معانيه وهداياته، يف خلوده وبقائه، 
وهـو َمعـُن هـًدى وشـفاٍء ال َيْنَضـُب أبـًدا، وإنـه مل يـزل النـاُس ينهلـون مـن هـذا املعـِن، ويردونـه كلَّ 

يـوٍم، مـذ أنزلـه اهلل ، ولـن يـزاَل القـرآُن يـروي ُغلََّتهـم مـن اهلـدى، إىل أن يـأذَن اهلل وتوشـك 
السـاعُة أن تقوَم.

وبـن يديـك أيهـا القـارُئ الكـرمي يف هـذه الورقـاِت ومضـاٌت وقبسـاٌت مـن هدايـِة القـرآن؛ مـن سـورٍة 
التاريـخ،  الكـون علـى مـدار  أروت وأشـبعت طالـي اهلـدى وملتمسـي سـنن  واحـدة منـه، لطاملـا 
إهنـا سـورة نـي اهلل يوسـف عليـه وعلـى سـائر أنبيـاء اهلل الصـالُة والسـالُم، هـذه الورقـات ليسـت 
تفسـرًيا للسـورة، وال شـرًحا لغريبهـا، أو بياًنـا ألحكامهـا، لكنهـا هدايـاٌت وفوائُد خمتـارٌة من قبِس 
ِل آياته  آياهتـا، جمموعـٌة لكـم مـن تأمـالِت عـدٍد كبـرٍي مـن العلماِء والدعاِة واملنشـغلن بالقـرآن وتأمُّ

واسـتخراج كنـوِزه، فمـا كان يف هـذه الفوائـِد مـن إصابـٍة وخـرٍي فمن اهلل  ومـن توفيِقه لكاتبها، 
ومـاكان غـرَي ذلـك فمـن النفـس والشـيطان، ونسـأل اهلَل أن يكـون اجتهـاًدا مضاعـَف األجـِر مـن 
أصـاب فيـه، ومأجـوًرا مـن مل يصـب، وأن يبصَرنـا ويهدَينـا مجيًعا للحـق، وينفَعَنا بالقرآن الكرمي.

..  واآلن نترككم يف هذه الرياِض الغناِء من جنِة سورة يوسَف
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 فتاة الضباب
... أين الخلل؟أحاديث المرأة  

 

 

 إعداد:

 د. أميرة بنت علي الصاعدي د. إقبال بنت علي العنزي

جنة بنت إبراهيم الشرماني         سميحة بنت عبدالله الحمادي 
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 تقديم

 .الح د لله،  الصالة  التالم علم ذاول الله

 .أمر بعد

هار اةخوا  إ د  بثَّفنر – اةثيف عًاف – فق اجف رع    بتاؤال   ه َّ

 باادذ ُمعِجاًزا، ُمفرِجًئار التؤال طكن ل  ال حرضفة، قرع   ق  رجَلهر

 لل ج وعا   جارء    ال فطاا ، بفلاك االعففاض اًاب اافغفبت   مر

 .اليلن به ا ميوذةً  ت لب

، طرلعف نر أخت علِّ ا ، بتاؤال  صاردم مان أخف  مُ    ق  قت  ثرن 

،  ق ال ف ل  ال فواا  !  كفًاات  لنار مفجوعاً   طعلوهر اةدب  فرة

 !؟ه ا التّن،  اافيكلت  ه ا الحدط   ق

نر )تغفطدٌة( لففرة ت   . ق الثرنوط    ق  قت  ثرل ، هزَّ

ِق إ ااداُهن الًااارب علاام مكفًاااق،   ااق م نراااًا   أخااف ، عًاااَف طااف 

ًاااُت بهاار ت ااف  نق أن تتاافلذن اااؤااًل عناادهر لاا  تتااف ع إجربَفااه، ذ َّ

ثت   فم نربت  عنهر ُدموعُ   َجلتت  ُقًارلفق،   !هرمر إن تحدَّ

 كرناات قااد اااللف نق اااؤااًل ُمياافِجًفا  اااب ال حرضاافة، بًااافاءة  

لاام لا  ُتانِعهار بعاادطن، لكاان طًااد  أن إجاربفق العَ  صادق  شادطد ، ج 

 !!صر ًارتهر لهر  كيس تتللين ه ا التؤال إلم تًاكيت إضر  

 صِّ  اإلجرب ، لكن كرن بُواعق أن أقاول لهار ل  طكن بيد  أن أُ 
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، ال طَفها ! دعاِك مانهن،  عارد   لهار للتاصار ًارتهر  مان ال طَ  أمرم

 اااافك رل فطاادت - مكفًاااق  ااق –هاار، ثاا  جاارءتنق هر  ثافابفتاارمف

مان  ذ د ها ا  -ارااي   جههار اق ت-بادا لاق  أل اًر نَّ أإال  ،النارش

 االافيكرل علم خرطفهر.

م ار بادا لنار  اق  - اق ُق ِفنار أ   اق خرذِجاه  -أخاف    مواقس

نرهر اوطً أائل ،  اافيكرال ، ت رذ صوذة  .ر علم ُمَدد  مففر ت   

شاعرًذا  "ُاانَّفق"تلك،  ق مج وع   عل ي   تفلا   نرنارشرت كرنت

، أ. د. خرلاد بان منصاوذ الادذطسشايلنر   لهر ُطيفف عليهر   ايل 

حر لااا  ج ااِع تلاااك  كاارن مااان تو ياام اللاااه لااه أن اقفاااف  عليناار م

مافاد هار   ام ث  ُمعرلجفهار،  تصاوطب  ه  "اة ردطِ  ال اُيكِل "

 ،  صااواًل إلاام جاا ذ ُمنفظِ ااً   ااق ااايرقر  هدطااه  رقلهاارق

ل لك، ال يكل  الفق تكرد تكون  نزع اة ردطا   ال يكل  ال ؤدط 

دَّ ماااان ااااايرقرتهر،  ضاااافب النصااااوو بع ااااهر بااااًاعض،  لااااو ذَ 

إلم ُمحَكِ   علِه، النجلم عنه ضاًارٌب   فيربِه قولهكُِ  مُ ي  ال اُتفَ 

،  ال اااد  الال اااب التااارطع كثياااس،  أشااافقت  أناااواُذ الهاااد 

 ! ق ه ا الكون  ال فأة ذ    ً اعً   إعزاًزا لنَت  ِ  الل س

  الُتاانَّ ر   ااق ال فلصّصاا ا ماان بعااد ذلااك؛ انفاادبت  اةخااو

اار  بنااارء أ كاارذ بناار - ماان  ليكُفااًان ،هنّ تااأنف –جنتااهنَّ   ال هف َّ

  ، ف  ااه ًااافة!  كاارن هاا ا الكفاارب، الاا   ُناياات  خ اقااع  علاا  
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،  قلااِم أااافرذ  ُمهاافّ ، أماااًل  ااق  بب ااداد ِالالاا قًااا  الالاا ، باادفِء أمق

،  مار كارن  خرطف  م ر ال طحًاه الله  ذاوله   كفة،  تناي دتفشي

ذ لوال  اهغيرب ال ُ "أ   "ناُص العل "ه ا اللرطف ليفكدَّ  ها    "وجِّ

 .ال ارال  ُتحر ل ادَّ ه ا الناِص  ذاك الغيرب

أع اارذهن ال هًاياا ، ماان   ااقر نااترِن بنيناار الاا   ناافا   ااق أعاال أم

،  ذدُّ الُتانَّ علام  واللرمت  عيفة  فم انفهرء العيفطنر   الحاف

جُ  ف ب ر ال طعفف،  ين تفو ف بين أطدطهنَّ الحُ فِ ه  كيِد ك ِّ مففبص  طَ 

جنتاهن، الالتاق طفه اَن  بنار  بلتارنال  فلئُ  إشافاًقر كرليا س، 

 .طًايعفهّن،  ُمحيَ هنّ 

ع الع     :ا تنفي ً  بين ه   اةا رء إداذةً فرب، ا الك ق ه  توزَّ

 :إداذة ال يف ع

  )التعودط (. أ نرن بنت نر ع النر ع 

 .خ فا بنت ارل  الًالو  )التعودط (

 جن  بنت إبفاهي  اليفمرنق )الي ن(

 .دالل بنت   د العنز  )الكوطت( 

 :تنفي  ال يف ع

 .د. إقًارل بنت علق العنز  )الكوطت( .1

 .التعودط (لق الصرعد  )أميفة بنت ع د. .9
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 .جن  بنت إبفاهي  اليفمرنق )الي ن( .4

 .ا يح  بنت عًادالله الح رد  )الي ن( .3

 .د. اندس بنت عردل العًايد )الكوطت( .1

 .د. شيل  بنت عًادالله ال  وع )الكوطت( .7

 .د. مهر بنت منوذ ال  يف  )الكوطت( .6

 .ف  )التعودط (د. نع ر  بنت مح د الجعف .1

 .د. نوذة بنت مح د العج ق )الكوطت( .2

 .نوذة بنت طحيم ال كيف )التعودط (  .10

 د.   رء بنت ذاشد اليًافمق )التعودط ( .11

 .هنرء بنت عًادالله ال  وع )الكوطت(  .19

 .هند بنت عًاداإلله ال يفف )التعودط (  .14

نر بك ِّ مار ُطياكِ   عق أننر أ    ُع النًاوطا ،  ن  ا الُتانَّ    اق ال ندَّ

ر الكفط  ، تز طاَدنر ب ار تافطن الحرجاَ  لًايرنِاه  اق إصاداذ  منِك قرذقفن

فاق ها ا  ف اللاه،  بُ ال ظرتاك علام مار اافافقينه باين د َّ قردم إن طتَّ

alsona  الكفرب، علم الًافطد اإللكفف نق @gmail.com 

 !جعَلنَر الله  إطرِك ُشفكرَء  ق اةجف

 ُانَّفقِك  ق مج وعِ  أخواتُ 
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                                                           ٟمحٛمده وٟمًتٕمٞمٜمف وٟمًتٖمٗمره، وٟمٕموقذ سمو٤مهلل ُموـ ذور أٟمٗمًوٜم٤م وُموـ ؾموٞم ٤مت           إن احلٛمد هلل 

                                                                              أقمامًمٜم٤م، ُمـ هيده اهلل ومال ُمْمؾ ًمف، وُمـ يْمٚمؾ ومال ه٤مدي ًمف، وأؿموٝمد أن ٓ إًموف إٓ اهلل وطموده ٓ 

ُ   ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمًدا قمٌُده ورؾمقًُمف.        ُ      ً                     

          أُم٤م سمٕمد: 

ٜم ٦م  اًمٜمٌقي ٦م  وم٘مد   ً ُ          ُ شمٕمرو٧م اًم سملم : ًمٚمٙمثػم ُمـ اهلجامت ُمـ اإلٟمٙم٤مر واًمتِمٙمٞمؽ واًمٓمٕمـ،             

ر،  ـ  آٟمٗمت٤مح واًمٕمقعم٦م، ومق          َ   احللم وأظم  ان  إمم زُمٜمٜم٤م هذا: زُم و  ِ                     ُ وىمد اؾمتٛمر هذا اًمٕم د                    ُ   َ  ْ  ُ سمٕمض د ُمـ  ِ ضم                  

ك ُمقوققمٞم٦م اًمٓمرح، أو  ـ  يٙمت٥م سم٤مؾمؿ طمري٦م اًمٗمٙمر واًمتٕمٌػم، وحت٧م ُمًٛم  ْ                                                            أسمٜم٤مء اعمًٚمٛملم اعمث٘مٗملم ُم   َ                     

                                                              ًمٜم٘مد اًمٌٜم ٤مء، أو ُم٤ًميرة احلداصم٦م، أو اعمٜمٝم٩م اًمتجديدي، أو همػمه٤م ُمـ اإلصالح اًمٗمٙمري، أو ا

اًمِمٕم٤مرات اًمؼماىم٦م اًمتل ظمرضم٧م ُمـ شمٞم٤مرات وادم٤مه٤مت ومٙمري٦م شمٖمريٌٞم٦م، يم٤من هل٤م قمالىم٦م سمٌٕمض 

اعمًتنمىملم اًمذيـ يم٤من هلؿ هدف واوح ذم اؾمتٝمداف إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم قم٘مٞمدهت٤م وُمّم٤مدر 

ٜم ٦م: ًمذًمؽ ر ُ  أت اًم٤ٌمطمث٦م                   ُ           شمنميٕمٝم٤م ُمـ ىمرآن وؾم  َ            دراؾم٦م  ذًمؽ إصمر،  -سمٕمد آؾمتخ٤مرة واعمِمقرة-              

إثر آشتؼاؿل دم مقؿػ »وـمٌٞمٕم٦م اًمٕمالىم٦م سملم اًمٗمري٘ملم، ومٙم٤مٟم٧م هذا اًمدراؾم٦م سمٕمٜمقان: 

ـ ة افـبقي ة وظؾقمفا ا. ش                                     افتغريبقغ مـ افس  د  ٤م وٟم ٘م  ً   قمرو   ْ  َ   ً    



 

 
 

و  ً و٦م واًمتِموٙمٞمؽ ومٞمٝمو٤م، ويمو٤من                                          اؾمتخدم اعمًتنمىمقن ُمٜم٤مه٩م قمديدة ًمٚمٓمٕمـ ذم اًم                                  ٜم ٦م اًمٜمٌقي 

ًرا وشم٠مصمػًما: حت٧م قمدة ؿمٕم٤مرات: يم٤مًمتٓمقير،  ً                             ًمتٚمؽ اعمٜم٤مه٩م أصمره٤م قمغم سمٕمض أسمٜم٤مء إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م شم٠مصم         ً                                                 

          ومٙم٤مٟمو٧م هوذه   :                           ٜمٝم٩م اًمتو٤مر،ل، واًمٜمًوٌل وهمػم و٤م  اعمو      ٜمو٤مه٩م:          ُمـ هوذه اعم                      واًمتجديد، واًمتٜمقير... 

ً   حم٤مَوًَم٦ًم ًمٚمٙمِمػ قمـ شمٚمؽ اًمٕمالىم٦م سملم اًمٗمري٘ملم، وُمدى أسمٕم٤مده٤م قمرًو٤م وٟم٘مًدا.         اًمدراؾم٦م      ً                                                  ً  َ  َ    

 

٦م ًمٚمٓمٕمـ واًمتِمٙمٞمؽ سملم اًمقىم٧م وأظَمر ُموـ رُموقز اًمتٞمو٤مر اًمتٖمريٌول ذم  - 1 ٜم ٦م اًمٜمٌقي   ً                                                   َ                            شمٕمرض اًم

             اًمقـمـ اًمٕمريب.

                                              ظمٓمقرة اًمتٞم٤مر اًمتٖمريٌل قمغم ُم٤ٌمدئ إُم٦م وصمقاسمتٝم٤م. - 2

ُ                              ؾمٚمقك اًمتٖمريٌٞملم عمٜم٤مه٩م همرسمٞم٦م طمديث٦م شُمٔمٝمر اعمقوققمٞم٦م ًمتٛمرير ُمِم٤مريٕمٝمؿ. - 3                                   

وؼ   ،                                                           اًمتٕم٤مون اعمِمؽمك سملم اًمتٖمريٌٞملم واعمًتنمىملم ذم إىم٤مُم٦م اعمرايمز اًمٕمٚمٛمٞمو٦م - 4    َ             ووموَؼ ُمٜمٝمجٞمو٦م حت٘م 

      َ         أهداَف اعمًتنمىملم.

      اًمٕموريب                                                                ّ         ظمٗم٤مء اًمدور وإصمر آؾمتنماىمل اًمٖمريب ذم ٟمِم٠مة ُمقىمػ هذا اًمتٞم٤مر اًمتٖمريٌّل ذم اًمقـمـ  - 5

٦م وقمٚمقُمٝم٤م. ٜم ٦م اًمٜمٌقي   ً                              ُمـ اًم

 

٦م. - 1 ٜم ٦م اًمٜمٌقي   ً                               ّ                                      إىم٤مُم٦م اًمدًمٞمؾ قمغم إصمر آؾمتنماىمّل ذم ُمقىمػ اًمتٖمريٌٞملم ُمـ اًم

٦م وقمٚمقُمٝم٤م. - 2 ٜم ٦م اًمٜمٌقي   ً                                                                                    سمٞم٤من اًمٕمالىم٦م سملم اعمِم٤مريع اًمتٖمريٌٞم٦م واعمِم٤مريع آؾمتنماىمٞم٦م، دم٤مه اًم

٦م وقمٚمقُمٝم٤م، وُمدى                              اًمقىمقف قمغم اعمٜم٤مه٩م اًمتل ؾمٚمٙمٝم٤م - 3 ٜم ٦م اًمٜمٌقي   ً                                                      اعمًتنمىمقن ذم شمٕم٤مُمٚمٝمؿ ُمع اًم

ر اًمتٖمريٌٞملم هب٤م.                     شم٠مصم 

ِ                 اًمقىمقف قمغم أصم٤مر اًمٗمٕمٚمٞم٦م ًمِتِْٚمُٙمُؿ اعمِم٤مريِع ذم اعمجتٛمع اعمًٚمؿ. - 4         ُ  ُ  ْ ِ ِ                           

 



 

 
 

ٜم ٦م اًمٜمٌقي ٦م؟ - 1  ً                            ّ                                      ُم٤م اًمدًمٞمؾ قمغم إصمر آؾمتنماىمّل ذم ُمقىمػ اًمتٖمريٌٞملم ُمـ اًم

و٦م  و                                           واًمٕمالىم٦م سمولم اعمِمو٤مريع اًمتٖمريٌٞمو٦م واعمِمو٤مريع آؾمتِمو          ُم٤م اًمراسمط  - 2 وٜم ٦م اًمٜمٌقي   ً                            راىمٞم٦م دمو٤مه اًم

ّ        وقمٚمقُمٝم٤م، ويمٞمػ َٟمُرّد قمٚمٞمٝم٤م؟  ُ  َ               

ٜم ٦م وقمٚمقُمٝم٤م - 3  ً                      ُم٤م اعمٜم٤مه٩م اًمتل ؾمٚمٙمٝم٤م اعمًتنمىمقن ذم شمٕم٤مُُمٚمِٝمؿ ُمع اًم
ِ  ُ ر اًمتٖمريٌٞملم    ؟                                                            وُم٤م ُمدى شم٠مصم 

    هب٤م؟

       اعمًٚمؿ؟                                              ُم٤م أصم٤مر اًمٗمٕمٚمٞم٦م ًمٚمٛمِم٤مريع اًمتٖمريٌٞم٦م قمغم اعمجتٛمع  - 4

 

ـ ة                              : اًمًلم واًمٜمقن أصؾ واطمود ُمٓمورد.  ش  ؾمـ »                                 : اًمًػمة واًمٓمري٘م٦م، ىم٤مل اسمـ وم٤مرس: )   ً فغةً          افس 

) ًٓ                                                    ً وهق ضمري٤من اًمٌمء، وؾمٜمٜم٧م اعم٤مء قمغم وضمٝمل إذا أرؾمٚمتف إرؾم٤م
( 1) 
 .   

ـ ةو ً                اًمًػمة وهل اًمٓمري٘م٦م حمٛمقدة  يم٤مٟم٧م أو ُمذُمقُم٦م» :       افس  ش                      
(2)
 . 

ـ ة افـبقي ة ُ    َ ُم٤م ُأوٞمَػ  »     صملم:            اصٓمالح اعمحد    ذم                   افس                         ُمـ ىمقل أو ومٕمؾ أو شم٘مرير    ملسو هيلع هللا ىلص         إمم اًمٜمٌل      

 ش             أو وصػ أو ؾمػمة
( 3) 
.  

                   رق وقمٚمقُموف وأدي٤مٟموف،  و                 دراؾمو٦م اًمٖمورسمٞملم ًمٚمِمو »   :    يعــل   (orientalism     راق )ـ      آشتش

 (4 ) ش                                                             وظم٤مص٦م اإلؾمالم، ٕهداف خمتٚمٗم٦م، وُمـ أ ٝم٤م: شمِمقيف اإلؾمالم وإوٕم٤مف اعمًٚمٛملم
.  

                                                           

َ  ( ُيٜمَْٔمر1 ) ْ  ُ   .  66 / 3              : ُمٕمجؿ اًمٚمٖم٦م،   

َ  ُيٜمَْٔمر   (2 )   .   226 /  13                         : ًم٤ًمن اًمٕمرب، اسمـ ُمٜمٔمقر، ُ  ْ

  . 8- 7   ، ص ش                                            اًمٜمٌقي٦م وسمٞم٤من ُمدًمقهل٤م اًمنمقمل قمٌداًمٗمت٤مح أسمق همدة      اًمًٜم٦م  »  ( 3 )

َ    ( ُيٜمَْٔمر: 4 ) ْ  ُ َ    : وُيٜمَْٔمور:  7- 5 ص            ، أمحود هموراب،  ش   راق و                 رؤي٦م إؾمالُمٞم٦م ًمالؾمتِمو »   ْ  ُ                            أضمٜمحو٦م اعمٙمور اًمثالصمو٦م: اًمتٌِموػم،  »   

َ    : وُيٜمَْٔمر:    164 ص                              : قمٌد اًمرمحـ طمًـ طمٌٜمٙم٦م اعمٞمداين،  ش                آؾمتنماق، آؾمتٕمامر ْ  ُ                         آؾمتنماق واخلٚمٗمٞم٦م اًمٗمٙمري٦م  »   

ُ  ْ                              : وُيٜمَْٔمور: يُمٜمْوف آؾمتنمواق، قموكم إسموراهٞمؿ اًمٜمٛمٚمو٦م،   24 ص                     ، د. حمٛمقد محودي زىموزوق،  ش          راع احلْم٤مري و   ًمٚمّم     َ ْ  ُ    

َ    : وُيٜمَْٔمر:   42-  17 ص ْ  ُ ة ًمألدي٤من واعمذاه٥م اعمٕم٤مسة »    َ َ                       اعمقؾمققم٦م اعمٞمن    .  39   ، ص ش             



 

 
 

                                         َ       َ        جمٛمؾ اإلٟمت٤مج اًمٕمٚمٛمل اًمٖمريب، اًمذي يٕمتٛمد ُمٜم٤مه٩م  وـمرائؼ  اًمٕمٚمقم » آشتؼاق اجلديد هق :

شاإلٟم٤ًمٟمٞم٦م، وآضمتامقمٞم٦م احلديث٦م ذم دراؾم٦م ؿم١مون اإلؾمالم واعمًٚمٛملم
(1)
. 

            ّموقا ذم دراؾمو٦م                                               هؿ ىمقم ُمـ همػم اًمنمىمٞملم، أو هؿ اًمٖمرسمٞموقن اًموذيـ  ّم   »           ادستؼؿقن :

                                                                                   اًمنمق ُمـ يم٤موم٦م ضمقاٟمٌف: قمٚمقُمف وشم٤مر،ف، وأدي٤مٟمف، وًمٖم٤مشمف، وآداسمف، وؿمٕمقسمف... ٕهداف خمتٚمٗم٦م، 

   .  (2 ) ش          ودواومع ؿمتك

ْ                                                       مَحْؾ اعمًٚمٛملم واًمٕمرب قمغم ىمٌقل ذهٜمٞم٦م اًمٖمرب إورويب، وحم٤موًمو٦م همورس  »     هق :         افتغريب َ 

ٌ قا  َ  ُ     ُم٤ٌمدئ اًمؽمسمٞم٦م اًمٖمرسمٞم٦م ذم ٟمٗمقس اعمًٚمٛملم، طمتك َيُِم َ                        ُمًتٖمرسملَم ذم طمٞم٤مهتؿ وشمٗمٙموػمهؿ، وطمتوك                                                

ِ   دَمِػ   ـُ اًمِ٘مَٞمؿ اإلؾمالُمٞم٦م   َ َ          ذم أٟمٗمًٝمؿ ُمقازي  ِ     ُ  ش              
( 3) 
.  

ٞم ق اًمٜمٝمْم٦م، وشمتٛمٞمز سمٛمجٝمقده٤م ًمرومع يمراُم٦م اًمٗمٙمر »  :لإكسـة ه
                                             طمريم٦م ومٙمري٦م يٛمثٚمٝم٤م إٟم٤ًمٟم 
ِ                       

ا ذا ىمٞمٛم٦م: وذًمؽ سمقصؾ اًمث٘م٤موم٦م احلديث٦م سم٤مًمث٘م٤موم٦م اًم٘مديٛم٦م ً                                                     اًمٌنمي وضمٕمٚمف ضمدير                 
”
٤م         ُ . وأووح  (4)    ِ  ؾمامهت 

ُم ٦م اًمًٚمٓم٦م واجلٛمقد، وؾمٌٞمؾ أٟمّم٤مره٤م حتٓمٞمؿ ىمٞمقد  َ                                          اًمًٕمل  إمم اإلقمالء ُمـ ؾمٚمٓم٤من اًمٕم٘مؾ، وُم٘م٤مو   َ                               ُ     

شاًمٕمٍم اًمقؾمٞمط
(5)
. 

ف اًمٜمًٌٞم٦م قمغم أهن٤م: : (Relative Truth Approch)كسبقة احلؼقؼة    ْ ـ   َ ُم       ُ ُمذه٥م  » ُ                     شم ٕمر 

ي٘مرر أن يمؾ ُمٕمروم٦م إٟم٤ًمٟمٞم٦م ومٝمل ٟمًٌٞم٦م، واًمٜمًٌٞم٦م إظمالىمٞم٦م شمٕمٜمل أن ومٙمرة اخلػم واًمنم شمتٖمػم سمتٖمػم 

شاًمزُم٤من واعمٙم٤من
(6)
شًمٜمًٌل ذم ُم٘م٤مسمؾ اعمٓمٚمؼوم٤م: 

(7)
. 

                                                           

َ                                           ( ُيٜمَْٔمر: طمقل آؾمتنماق اجلديد، قمٌداهلل اًمقهٞمٌل، صووو 1 ) ْ  ُ     وو.  88  

َ    ( ُيٜمَْٔمر: 2 ) ْ  ُ   .  13                     ، د. إؾمامقمٞمؾ قمكم حمٛمد، ص ش          ٦م واًمتْمٚمٞمؾ                آؾمتنماق سملم احل٘مٞم٘م »  

َ    ( ُيٜمَْٔمر: 3 ) ْ  ُ   .   223               ، أٟمقر اجلٜمدي، ص ش                                      اًمِمٌٝم٤مت وإظمٓم٤مء اًمِم٤مئٕم٦م ذم اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل »  

َ    ( ُيٜمَْٔمر: 4 ) ْ  ُ   .   566 ص               . أٟمدريف ٟٓٓمد،  ش                  ىم٤مُمقس ٟٓٓمد اًمٗمٚمًٗمل »  

َ    ( ُيٜمَْٔمر: 5 ) ْ  ُ   .   165 ص              د. ُمراد وه٦ٌم،   :  ش             اعمٕمجؿ اًمٗمٚمًٗمل »  

َ    ُيٜمَْٔمر:   ( 6 )   .   126                        (، ىم٤مُمقس ٟٓٓمد اًمٗمٚمًٗمل، ص   466 / 2            مجٞمؾ صٚمٞم٤ٌم، )   ، ش             اعمٕمجؿ اًمٗمٚمًٗمل »ُ  ْ

َ    ُيٜمَْٔمر:   ( 7 )   .   644              ، ُمراد وه٦ٌم، ص ش             اعمٕمجؿ اًمٗمٚمًٗمل »ُ  ْ



 

 
 

اًمٕم٘مٞمدة اًمتل شم٘مقل: إن يمؾ رء أو يمؾ طم٘مٞم٘م٦م شمتٓمقر ُمع اًمت٤مريخ، وهتتؿ » :افتارخيقة هل

شارشم٤ٌمـمٝم٤م سم٤مًمٔمروف اًمت٤مر،ٞم٦مسمدراؾم٦م إؿمٞم٤مء وإطمداث ُمـ ظمالل 
(1)
. 

ٌ                     ُمِمت٘م٦م  ُمـ اًمٙمٚمٛم٦م اًمٞمقٟم٤مٟمٞم٦م» :اهلرمقـقضقؼا وهل ـؾؿة      ««Hermeneuin  سمٛمٕمٜمك ي ٗمن .     ُ         

ح  ُ                            ّ طمٞم٨م يم٤من ي ٘مّمد هب٤م ذًمؽ اجلزء  ُمـ اًمدراؾم٤مت اًمالهقشمٞم٦م اعمٕمٜمل   -ُمـ قمٚمؿ اًمالهقت-        أويقو                 ُ         

احلرذم اعم٤ٌمذ، وحت٤مول ايمتِم٤مف سمت٠مويؾ اًمٜمّمقص اًمديٜمٞم٦م سمٓمري٘م٦م ظمٞم٤مًمٞم٦م ورُمزي٦م شمٌٕمد قمـ اعمٕمٜمك 

٦م ؾم  ش                                       َ اعمٕم٤مين احل٘مٞم٘مٞم٦م واخلٗمٞم٦م وراء اًمٜمّمقص اعم٘مد 
(2)
. 

 

                   ّ                                                      دراؾم٦م إصمر آؾمتنماىمّل قمغم اًمتٖمريٌٞملم اًمٕمرب ذم اًمٌالد اًمٕمرسمٞم٦م ُمـ ظمالل شمٕم٤مُمٚمٝمؿ ُمع 

٦م-                    اعمّمدر اًمتنميٕمل اًمث٤مين  ٜم ٦م اًمٜمٌقي   ً ُ                         ُم٤م يمتٌف رُموقُز اًمتٞمو٤مر اًمتٖمريٌول سم٤مًمٚمٖمو٦م         ٤مٟمتخ٤مب      وذًمؽ سم  -                اًم            

٤ًٌم، وهل ُم٤م سملم قم٤مَُمْل   ،        اًمٕمرسمٞم٦م َ  ْ ُمٜمذ ُم ٦م قم٤مم شم٘مري                 ً  .   هو(    1436-    1332 )                

 

                                                           

َ    ( ُيٜمَْٔمر: 1 ) ْ  ُ   .   293 ص                 . د. أمحد اًمٓمٕم٤من،  ش                        اًمٕمٚمامٟمٞمقن واًم٘مرآن اًمٙمريؿ »  

َ    ( ُيٜمَْٔمر: 2 ) ْ  ُ َ    ، وُيٜمَْٔمر:   88 / 1                     . قمٌد اًمقه٤مب اعمًػمي. ش                                  ُمقؾمققم٦م اًمٞمٝمقد واًمٞمٝمقدي٦م واًمّمٝمٞمقٟمٞم٦م »   ْ  ُ            اًمٗمٝمؿ ُمدظمؾ     ومٝمؿ  »   

  .  24               . قم٤مدل ُمّمٓمٗمك، ص ش                                ٟمٔمري٦م اًمت٠مويؾ ُمـ أومالـمقن إمم ضم٤مدُمػم  -               إمم اهلرُمٜمٞمقـمٞم٘م٤م 
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مقّدمة هامّة )1)

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمُد لله واجِب الوجود، الصمِد المعبود، ال والٍد وال مولود.
الَبراهين  صدِقه  على  وقامت  بالبيضاء،  جاَء  َمن  األنبياء،  خاتم  على  وسّلَم  الله  وصّلى 

العصماء.
أّما بعد...

مشكلة  وهي  أاَل  الحديث:  للعالم  الكبرى  الّروحية  )المشكلة  ه  مؤلفُّ يعالج  كتاٌب  فهذا 
نة في العلم من جهٍة أخرى()2(. الّصـراع بين الّدين من جهٍة، وفلسفة المذهب الّطبيعي المتضمَّ
المسيحّيين  الدين  فالسفة  أشهر  من   Alvin Plantinga بالنتنجا  ألفن  الكتاب  ومؤّلف 
المعاصرين دفاًعا عن المسيحية خصوًصا، والّدين عموًما؛ ضّد اإللحاد، يصف بالنتنجا نفَسه بقوله 
)لقد كان أحُد اهتماماتي الرئيسة على الدوام، االهتماَم بالاّلهوت الفلسفي، والّدفاع عن الّدين، أعني 
محاولتي في الّدفاع عن المسيحّية )أو بمعنى أْوسع مذهب الّتأليه( ضّد الحمالت المتنوعة عليها()3(.
.)4() وقد وصَفه الفيلسوف المسيحي الّشهير وليم لين كريج، بأّنه )أعظم فيلسوٍف مسيحيٍّ حيٍّ
واسٌع  اهتماٌم  له  قلٌم  كتبه  جسيمًة،  عظيمًة  مسألًة  يبحث  كتاٌب  هذا  أّن  والمقصود 

بموضوعاتها، ومنزلٌة معرفيٌة كبيرة.
الكتاب  خريطة  توضيح  رئيسة:  أموٍر  بثالثِة  للكتاب  الموجزة  المقّدمة  هذه  في  وسأهتّم 

أّواًل، والّتعريف باّتجاه المؤلف ثانًيا، واإلشارة إلى ملحوظٍة أساسيٍة على الكتاب ثالًثا.

هذه المقّدمة هي لألستاذ محمد القرني، وسوف نمّيز جميع تعليقاته في الحواشي بكتابة رمز )ق( بعدها،   )1(
وكما سيذكر بنفسه بعد قليل، وأّما تعليقات المترجم فسوف تنتهي بكتابة )المترجم( بعدها، أّما الحواشي 

التي دون أّي منهما، فهي من المؤلف ألفن بالنتنجا.

الزمان واألزل، مقال في فلسفة الدين )ص31(، ولتر ستيس، ترجمة زكريا إبراهيم، مكتبة األسرة.  )2(

فلسفة الدين الغربية المعاصرة )ص93(، يوري أناتوليفتش كميليف، ترجمة هيثم صعب.  )3(

انظر: لقاء بعنوان )لقائي مع وليم لين كريج( أجراه جورج عبده، في موقع )ثابت( على الشبكة.  )4(
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أربعِة  على  بتْوزيعها  قام  فصوٍل،  عشـرة  في  كتاَبه  المؤلف  نّظم  الكتاب:  خريطة  توضيُح 
أقساٍم، كما يلي:

القائلين  مزاعم  بعَض  فيه  عرض  المْزعوم(،  )الّتعارض  بعنوان  وجعله  األّول:  القسُم�
بتعارض العْلم مع الدين، وقد حوى أربعَة فصوٍل، جادل فيها عن عدم معارضِة الّدين للعلم في 

مسألتين: فرضّية التطّور، والمعجزات.
الّتطور  فرضّية  معارضة  دعوى  األّولين  الفصلْين  في  فناقَش  فصلْين،  مسألٍة  لكّل  وجعل 

للدين، ناقش في األّول ريتشارد دوكنز، وفي الثاني دانيال دينيت.
الفعل اإللهي الخاّص،  العلم للمعجزة أو  الفصلْين اآلخرْين دعوى معارضِة  وناقَش في 
وذلك على فرض القْول بالفيزياء الحتمّية القديمة )الفصل الثالث(، أو القْول بالفيزياء الالحتمّية 

الحديثة )الفصل الرابع(.
وخلَص بنتيجٍة َمفادها: أّن ما يقوله العلم ال يعارُض الّدين، وإّنما يعارض الديَن اإلسقاطاُت 
الفصل  تطبيقيًّا جيًِّدا لضرورة  نموذًجا  م  فقدَّ منه،  ليسْت  العْلم، وهي  اإللحادّية على  الفلسفية 

والتمييز بين العلم التجريبي والفلسفة اإللحادية الطبيعية.
استعراض  في  األّول  فصلْين؛  في  الّسطحي(  )الّتعارض  بعنوان  وجعله  الّثاني:  القسُم�
قضّيتين معارضتْين للّدين المسيحي، وهما: مزاعم علم النفس التطوري في تفسير الّدين أواًل، 

والنقد التاريخي للكتاب المقّدس ثانًيا.
القضّيتين  هاتين  إبطال  عدم  كيفيَة  فيه  فبيَّن  الُمبطلة(  )األدّلة  بعنوان  الّثاني  الفصُل  وأّما 
االعتقاد  إبطال  فيها  يمكن  التي  الحالة  وما  حقيقيًّا،  التعارض  كْون  رغَم  الَمسيحي،  لالعتقاِد 

المسيحي أو الّديني عموًما.
العلم  بين  المتين  التالؤم  َمناحي  بيان  إلى  فيه  وسَعى  )الّتوافق(  بعنوان  وجعله  الّثالث:  القسُم�
والّدين، وذلك من خالل ثالثِة فصوٍل؛ األّول استعرض فيه حّجة الضبط الّدقيق واالعتراضات عليها، 
والّثاني استعرض فيه حّجة التعقيد غير القابل لالْختزال واالعتراضات عليها، والّثالث استعرَض فيه 

وجوًها من الّتوافق العميق بين العلم والدين، والفصالن األّوالن سّيئان في الُجملة؛ لما سوف يأتي. 
اْشتهر  حجًة  يعرض  لكْونه  الكتاب؛  فصول  أهمُّ  لعّله  واحٌد،  فصٌل  وهو  الّرابع:� القسُم�
د بها، وعنواُن الفصل )الحّجة  المؤلف بسْبِكها وصياغتها، حّتى صارت ُتنسب إليه، وإن لم يتفرَّ

الّتطورية الموجهة ضّد المذهب الطبيعاني(.
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وخالصُة هذه الحّجة: أّنه بالجمع بين الطبيعانّية والّداروينّية سيكون احتماُل ثقتنا في قوانا 
ا؛ بانضمام اختزالّية األولى مع عشوائية الثانية. اإلدراكّية ضئياًل جدًّ

ا  وللمؤّلف على YouTube محاضرٌة مترجمٌة بعنوان )الّدين والعلم: أين يكمن النّزاع حقًّ
- ألفين بالنتيغا( شرح فيها بعض قضايا هذا الكتاب، وهي غير مستوفيٍة لمطالبه، وال تغني عنه.

وزْبدُة الكتاب أّن الّتعارض بين العلم والدين إّما أن يكون ليس صحيًحا )القسم األّول( أو 
غير مؤّثٍر على المقولة الدينية )القسم الّثاني(؛ ال، بل العلم يوافق الّدين موافقًة عميقًة )القسم 

الّثالث( وال يوافق الطبيعانّية )القسم الرابع(.
لإليمان  العْقالني  التبرير  قضية  من  المعاصرة  الّدين  فلسفة  تقُف  ال  المؤّلف:  باّتجاه  الّتعريُف 
الّديني موقًفا معرفيًّا واحًدا، بل تحوي مواقَف عديدًة ومتناقضًة من القول بعدم إمكان إْثبات اإليمان 

بالحّجة االْستداللية، إلى القول بعدم إمكان إْثباته إاّل بهذه الحّجة، إلى جانب مواقف أخرى)1(.
 وينْتمي المؤلُف إلى اّتجاه )المعرفة اإلصالحية(، وهو اتجاٌه يقف وسًطا بين دْعوى عدم 
، وأّنه وجداٌن بحٌت؛ وبْين دْعوى عدم إمكانية إثباته إاّل  إمكانية إخضاع الّدين ألّي تبريٍر عقليٍّ
ر أّن المعرفة اإليمانّية بالله فطريٌة ومباشرٌة، وهي في نفسها  بمعايير أساسّيٍة خارجيٍة عنه= ويقرِّ
معياٌر من المعايير األساسية، التي ال تحتاج من وجٍه حّجًة استدالليًة عليها، وليست من وجٍه آخر 
وجداًنا يفتقر إلى الّتبرير )ويعّد آلفين بالنتينغا النّصير األبرز لنظرية: أساسية العقائد الدينية()2(.
الدفاع  في  األساسية  )الوظيفة  بالنتنجا  يقول  واثًقا،  استعالئيًّا  خطاًبا  بذلك  م  يقدِّ وهو 
عن الّدين تكمُن في إظهار أّنه من وجهة النّظر الفلسفية ال حاجة بالمسيحّيين - وغيرهم من 

المؤلِّهين - أن يعتذروا عن شيء()3(.
ر حّجًة تزعم  ا، فحين ذكر أنتوني فلو أّنه كان يقرِّ سه نظريًّ ك بالنتنجا عمليًّا بما أسَّ وقد تحرَّ
أّن اإللحاَد هو الموقُف الطبيعي، وأّن عبء اإلثبات يقوم على المؤمنين، قال )أتى أكبر تحدٍّ 
لحّجتي حّتى يومنا هذا من الجانب األمريكي؛ حيث طرَح ألفن بالنتنجا فكرَة اإليمان باإلله 

ا سليًما()4(. باعتبارها اعتقاًدا جوهريًّ

انظر مثاًل: فلسفة الدين )ص125 - 150( مارتن و. ف. ستون، ترجمة سهيل نجم، دار صفحات.  )1(

فلسفة الدين الغربية المعاصرة )ص92(.  )2(

المرجع السابق )ص93(.  )3(

هناك إله )ص96(، أنتوني فلو، ترجمة جنات جمال، مركز براهين لألبحاث والدراسات.  )4(
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وقال في موطٍن آخَر يحكي عن مناظرٍة بين مجموعتين من المالحدة والمؤمنين )تشبَّث 
كّل من الّطرفين بموقفه في أّن عبء اإلثبات يقع بالضـرورة على عاتق الّطرف اآلخر.. وعلى 
الجانِب اإليماني، أصرَّ بالنتنجا على أن اإليمان باإلله هو األساُس الّصحيح، ومن ثمَّ فال يقع 
لتقديم  أّنهم غير ُمجبرين  لتقديم حجٍج إلثبات صّحة معتقدهم، كما  المؤمنين  إلزاٍم على  أّي 

حجٍج إلثبات صّحة معتقداٍت أساسيٍة أخرى مثل وجود العالم()1(.
ر  كرَّ الله، وقد  معرفة  فطرية  ر  يقرِّ الذي  كالفن  لموقف  استمراٌر  موقفه  أّن  بالنتنجا  ويرى 

المؤلف اسَم كالفن في هذا الكتاب كثيًرا.
إلى  ألفن بالنتنغا..  الدينية )يذهب  يقول جون هيك عن موقف بالنتنجا من االعتقادات 
القول إّنها اعتقاداٌت أساسّيٌة حقيقية، بمعنى أّن تبنِّي هذه المعتقدات األساسية عقالنيٌّ بنفس 
درجِة عقالنية تبنِّينا لمعتقداتنا األساسّية الحّسية، وهو ينسب موقفه إلى الحركِة اإلصالحية في 

القرن الّسادس عشـر، خصوًصا جون كالفن()2(.
ملحوظٌة على الكتاب:

م أدواٍت حجاجيًة متمّيزًة  ا في الّسجال الّديني اإللحادي، ويقدِّ الكتاب في ًجْملته نافٌع جدًّ
ينبغي استثمارها، لكنّه ال يخلو من المآخِذ عليه، وقد علَّقُت في هامش الكتاب على ما يْستدعي 
الكتاب؛  بّد من إظهارها في مقّدمة  أّن هناك ملحوظًة ال  المؤلف، غير  الّتعليق عليه من كالم 

لخطورتها، بحيث لم أجْد مجّرد االكتفاء بالتعليق عليها في الهامش مناسًبا. 
والملحوظة هي أّن المؤلف يقف موقًفا سيًئا في الُجملة من الحّجة االستداللية على وجوِد 

الله، صحيٌح أّنه ال يلغي اعتبارها تماًما، لكنّه ال يمنحها المقام الالئق بها. 
واكتفاًء من بالنتنجا بداللِة الفطرة على وجود الله يرى )أّن اإليمان بالله ال يحتاج إلى أّي 

دليٍل يؤازره من أّية مصادر أو عقائد أخرى لكي نحسبه عقالنيًّا()3(.
وهذا صحيٌح بال ريٍب، لكْن ال يلزم منه اإلزراء ببراهين العْقل الصحيحة على وجوِد الله، 

المرجع السابق )ص82(.  )1(

فلسفة الدين )ص116(، جون هيك، ترجمة طارق عسيلي، دار المعارف الحكمية.   )2(

فلسفة الدين الغربية المعاصرة )ص95(.  )3(
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وال رفض الّتكامل الواجب تشييُده بين داللتي الفْطرة والعقل على وجود الله، فال شّك أّن دليل 
العقل عاضٌد قويٌّ لدليِل الفطرة، وأّن من الناس َمن َقد يحتاج إليه)1(. 

الكفاءة  هو  بالله  لإليمان  الوحيد  المعقول  األساس  بأّن  )فالّزعم  يقول  بالنتنجا  لكْن 
الّتفسيرية لذلك الُمعتقد يكافئ بشكٍل جوهريٍّ إقرار فرضّية اإللحاد()2(

ا على وجود الله )يعتقد الفيلسوف  ورغَم تصـريحه بأّن هناك حزمًة من الَبراهين الجيدة جدًّ
آلفن بالنتنغا أّنه ال توجد براهين على حقيقة الله من شأنها أن تقنع كّل األشخاص العقالنّيين()3(.
الطبيعية على وجود  العقلية  بالحّجة  الكتاب قد أزرى  المؤلف في هذا  فإّن  ألجِل ذلك؛ 
الله، وذلك في موقفه من حّجة )الّضبط الدقيق( في الفصل الّسابع، وحّجة )الّتعقيد غير القابل 

لالْختزال( في الفصل الّثامن، كما سيرى القارئ الكريم الحًقا.
ويرى  ا،  قويًّ تأييًدا  الدينية  الرؤية  تؤّيد  ال  يراها  أّنه  إاّل  الجملة،  في  جيدًة  ُحجًجا  يراها  أّنه  ورغم 

االحتماالت واإليرادات اإللحادّية الطبيعانية على هاتين الحجتين ُمضعفًة من قوتهما البرهانية.
ر  وال بّد من رعاية االنتباه آِخًرا إلى تثمين موقف المؤّلف االستعالئي والصحيح الذي قرَّ
فيه فطريَة معرفة الله سبحانه، وأّنه الدليل األقوى واألغنى، وأنه ال حاجَة في حال الّسالمة، ومن 

حيث األصل، إلى حشد البراهين العقلية المختلفة إلثبات وجود الله.
م دعًما ضعيًفا لالعتقاد الّديني=   مع كْون قْوِل المؤّلف - كما سيأتي - بأّن هذه البراهين تقدِّ

من اإلْزراء بالعقل الذي نبَّه عليها، والّدين الذي أشار إليها.
أْوَضحه  ما  على  التعليق  بعض  وتركُت  تعليقاتي،  على  داللًة  رمز)ق(  وضعت  وقد  هذا 

المؤّلف في مقاٍم الحٍق، أو أشرُت إليه في موضٍع سابق. 
وإْن زلَّ القلُم في التعليق، أو غفل عن تعليٍق يليق، فأستغفُر الله العظيم، وأستسمُح القارئ الكريم.

والحمُد لله أّواًل وآخًرا، وباطنًا وظاهًرا.
محّمد القرين

انظر مثاًل: جامع الرسائل )1/14( شيخ اإلسالم ابن تيمية، تحقيق محمد رشاد سالم، دار العطاء.   )1(

هل اإللحاد ال عقالني؟ )ص7(، ترجمة عبد الله الشهري، مركز براهين.  )2(

اإليمان في عصر التشكيك )ص188(، تيموثي كلر، أوفير للطباعة والنشر.  )3(
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 ه٤من ج سمروٟمر

 722 ------------------------------ اًمّمدوم٦م واًمتٜمقع وـمٌٞمٕم٦م اًمًٌٌٞم٦م ذم اعمجتٛمٕم٤مت اًمٌٞمئٞم٦م

 ه٤مٟمز دي يمرون، وإيٚمؽ ضمقٟمججٞم٤مٟمز

 711 ---------------- اًمٜمٓم٤مق اًمت٤مرخيلطمجؿ اًمت٤مريخ: اعمّم٤مدوم٦م، وظمالف اًمقاىمٕمٞم٦م، وأؾمئٚم٦م 

 أوًمٞمٗمٞمٞمف هٞمٙمًؽم

 171 --------------------------------- اًمير اًمَٕمَريض ذم طمٙمؿ اًم٘م٤مٟمقن اعمدين )اًمروُم٤مين(

 يمقرضمق ضم٤مٟمًـ

ع ذم قمٚمقم اًمٚمٖم٦م  141 ----------------------------------------------------- اًمّمدوم٦م واًمتٜمقُّ

 وسمٞمؽم ُمقيًٙملم  ،وم٤من هقتروٟٓمد 
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 ، وٟمقردمل شمػم سمػمج إيٚملم وم٤من ومقًمديمالس ٟٓمدزُم٤من، و

 -[ضمقشمفش ]يت٠مًمػ ٟمًٞم٩م اًمقاىمع ُمـ اًميورة واًمّمدوم٦م»

ي الصدفة( ويتضم  م هذا الفصل موضوع يقد   :خالصة ة ن استعراضات خمتَص الكتاب )أي: حتد 

 من املوضوعات املفردة. لكل  

 

أو ُم٤م يٌدو  , دُّ اهنٞم٤مر اًمؽماسمط أطمد اًمًامت اًم٤ٌمرزة ًمٚمّمدوم٦م- ومٛمـ ظمالل اًمّمدوم٦م اعمجردةُيٕمَ 

ذم ث أطمُد اعمذٟم٤ٌَّمت ظمٚماًل دِ ُي  اًمٜمٛمقذضمل ًمٚمٕم٤ممل اًمٓمٌٞمٕمل، يم٠منْ  ق رء ُم٤م آٟمتٔم٤ممَ رخي , يمذًمؽ

ٟمٚمت٘مل ومج٠مة سمّمديؼ ىمديؿ، أو ٟمٗم٘مد  شمقضمد أُمثٚم٦م ًمذًمؽ قمغم اعمًتقى اًمٌنمي؛ يم٠منْ واعمٜمٔمقُم٦م اًمِمٛمًٞم٦م- 

ًُّ شمٌدو شمٔمٝمر شمٚمؽ اًمٔمقاهر اًمتل إذ طمٌٞم٤ًٌم ذم طم٤مدث ُم٤م-  (، وُمـ arbitraryٗمٞم٦م )قمِمقائٞم٦م قمغم أهن٤م شمٕم

عمٜمٓمؼ واعمٕمٜمك سم٤مإلطم٤ٌمط- وذم اعم٘م٤مسمؾ، يدومٕمٜم٤م مم اإومٝمل شمٕمرىمؾ طمٞم٤مشمٜم٤م، وشمّمٞم٥م طم٤مضمتٜم٤م اًمٌنمي٦م  ؿَّ صمَ 

إمم اًمٌح٨م قمـ شمٗمًػمات شم٤ًمقمد ذم  , ـ ذًمؽُماًمٜم٤مشم٩م  , اًمِمٕمقر سم٤مٟمٕمدام اًمٞم٘ملم وآوٓمراب

ًي٤م ُمع  :اؾمتٕم٤مدة اًمٜمٔم٤مم وإٟمامط اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م ذات إؾم٤ٌمب وأصم٤مر- وظمالص٦م اًم٘مقل إٟمٜم٤م ٟمقاضمف حتدِّ

 شم٘مدير- اًمِ٘مَدم قمغم أىمؾِّ ي ُمٜمذ اًمّمدوم٦م، وٓ ٟمزال ذم هذا اًمتحدِّ 

روا قمغم شمٚمؽ اًمتحدِّ  ٟمردُّ  يمٞمػ هؾ ي٤مت؟ قمغم ُمدار آٓف اًمًٜملم، طم٤مول اًمٜم٤مس أن ُي٘مرِّ

ٜم٦م ًمٞمس هل٤م ؾم٥ٌم، وإٟمام حتدث أطمداصًم٤م ُمٕمٞمَّ  نَّ إأي  , اًمّمدوم٦م فم٤مهرة أؾم٤مؾمٞم٦م ٓ شم٘مٌؾ آظمتزال

ُمـ اًمّمٕم٥م شمٜم٤مول أنَّ يمال آطمتامًملم، ٟمجد  ذمهن٤م حمض اٟمٕمٙم٤مس جلٝمٚمٜم٤م- وإأم  , هٙمذا ووم٘مط

ٚمقن اًمتٗمًػمات اًمتل دائاًم ُم٤م ي٤مول اًمٌنم ومٝمؿ فمقاهر قمِمقائٞم٦م، يمام أهنؿ يٗمْمِّ إذ اًمّمدوم٦م- دمِرسم٦م 

قمغم  , ًمفهؾ  وأ ؟هذا اًمٌح٨م قمـ اًمتٗمًػم واعمٕمٜمك ا: هؾ ٟمجحشمٕمٞمد شم٠مصٞمؾ اعمٕمٜمك- وم٤مًم١ًمال إذً 

٤م( ذم اًمٜمج٤مح , إىمؾ  ؟ومرص٦م يمٌػمة )طم٘مًّ




