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  ر  سه له یير گهیكار و سالمیئ
   وه  هییت هیاۆڤر مر سه به ی چاكه و  ت هییشارستان
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    سالمیئ

   و
   و  ت هییر شارستان سه له يیر گهیكار

   وه  هییت هیاۆڤر مر سه به ی چاكه
  

  ی  رباره ده  و شیكارییه  ویی و كی مژ یه وه  توژینه
  ر) سه د (دروودی خوای له ممه یی محه وستاده و فر  ی ئیسالمير كاریگه

  تی تی مرۆڤایه ر شارستانییه سه  له
  
  

  
  :ءمم مدوي  

  ءةرطَام    :رى
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   و  ت هییر شارستان سه له یير گهیكار و سالمیئ
   وه  هییت هیاۆڤر مر سه به ی چاكه
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َوةرط َ  

  
  ا  واة وا  رل ا و آ و و واه.

         مودارةم   َ (ويا ا أ) رز  ىزام
 ، م   ورةىط َ   ى ء

 دووة، وةى  دواى ز ا  ر   زامى     
داوة  و مى َ دواوة زؤر   و م روو،     
      زام مَ  وة دةمى ذرة  ر  وة

و  امَ ن ةم وة، ن دةر   دووة ن
ء  مو   دةردو  وا ء  م  دووة  

 وازى مرةوةَ نم  ر و ام وة  و
   داوة.و مدمررة و  

   وةَ       د  رةم روو
 َموةي  روةمَ وو و و   زم ى زامة

ء  دا وة   زم ماون، وةك  ر    و 
.َوا دةردةماوةوم  

    ود وةى ن، دواى زام َازَ وةك 
 َم   زام َ  تة وةرطَر  ماوةوء م َ

    مر ز َوةرط (وادةر َ كوةك ط ) ةَ  م
   مة َ ط ةوارامَ وةى يَ  ،ردى 

   و وودء َى َةرطن.



 ٨

  م  ردا:م   وةرطَا
دم ن: و  ودوةرط  ة      -١

ردم، وةك: ى ى رن، ى ن، ى 
وة م َ رة،    ر  ى م ،ى طن،

  )، ى.ا وةك: (
(دروودى اى ى زن راظدم رمَ ر   - ٢

وةك  ،  َودوةرطَ  م راظددم رودة..ر)
...(  ح) ،(رىا ) . 

 دم زؤر  َرودةن. - ٣

٤ -  زاراوةى َم وةىدمرووم  . ء 

  ،ةودا مَراو   ىدووام    رة ىدووام 
    نوى راةم م ،وةوةَ داَ ؤوةرم 

. وةؤوةرم  
٥- و  وةى روة   داةَراو   َ  ر و

 ) ودا موام ان دووَر،    موم مر  وة ،(
     َرةَ ،وة.ن دةري 

٦- ؤ  س  ،َك درادةر َ دم  ري  و
  مو م دةت.

        دار ا)     ر  امَوةرط  :َ
      وة ( ١٩٩٩     ا) رر  ،زا  

  اوة.   م مور،  َ ،اري )



 ٩

      د دي واز رط ََر ر وة  َ 
    َ وة داريط داَ يد م و  ىامَوةرط

َد، وةر  رةوة  وة و وةم .اوة  
         رة  رروةردط داى  را: داوا

َةرَ   َ ى  ء     ر و   ترة ء
  َران.

  
  

. ث را  و ا و  
  
  
    رى 
  رش  لَ
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 ١١

 اءام ىَم ء  
  ار) رر ءمر ر ت(  َ

د ءا دةء  ءى ىةم م  ،ء  ء زةرور
  ءة ممَنء رذ ءا  ىةم  ،  ء
َ  ةى ءؤظ  م    ؤء ر

  ء رادما   .رمت
  ( ) زام َمر رى ى ز 

م  ء ار ،َ  َء  و
ءردا درَ دةَءة، م ،ر مة رءءرى اءام را

رءءرة زةمى  دةى  ءة   دةى 
ءرى  )َ(، درَ دةَءة، رءورى م دةذ  ا

مءة  ءرى درَدةَءة،  رءورى ءى  ارى 
ةءارى ر  ةءة َل ارى  ،ر لَ ءءم مء  ء ذ

ء  ء ةمى طل ء من ء دامن ءة  ارى ت
 ،دا َلط نءةمءى مءَ دةم ارى  ء

ء َي رز،  ء  ء  ء دةب امءة  ارى مرى زى
  درَ دةَءة.

 وةم ،اءام َرءءا ر  ى رامءءر  ر
 زام َمر    ،ءةر م ةم) ( 

  مام  َءاءة    ات. 
را م  ََ َة دةمر  دارام ء،  

َ ءةى َا ن ءةم  ،دامى َن دةَدرَء د



 ١٢

 ر)صإ(   ،َ دا َلط نء ىةم ء
زام  دارام دة م ر دة ر  ى و 

ء ك  ان ر ما،  ء را ء داى مدار
زادة  ك  وا دةرر  سوم   دما ء

 م ءةىَ  َ ن  َ ،امزام
 م د َ ، ى ةء   َ ء

  ء َ ء م ء ارة  ى زاد ء من دامن
  ء ء ى  دا..  .م ةت

  ة ءة )م/ء(  ت 
ةَ  ءةَ ى ض ،ََ ى ءة، ض،   

 ء زؤرى ردا،  وة رت دة ،َطلَ رءازة ر
 من طَ ءةك) َكُ   رَكُ  (  :ءا) ءةى

َََ ءاز ء ََطا رامء( ط  ،
 :َردة  م َ دا ىر ) ٌِوَا َُِْ ْ ن

( :ةا ) .٢٦٥ .(  
لَ ءا ىءم   ءةرزا ر ى ء رط :

 َرامرءا م ،َءرم ىمَر َرام  ادا ءَ 
.َرردا دة ر(١)   

                         
  ى  ءة دةت  ءمى ء مى َ ء دادا     (١)

  َء ردا       دة ىمَر رام رط ،ءةرزا ر َ ى    وا َر
مر َءا مررام َر    دووت ر دةط  ،َطر رَمرام ردا    

ردةء َءة رَ ء ءةم ءدى َةر  ،َءة ءة         
   ءةََةى     دةَط  دا م ،ك م ن ءةكدا ن



 ١٣

ر ؤ ء ءرد  
ر  َ ءة نؤ ء ءرد، ر  

َمر  ى  َءَ ى زؤرىد   َ ،
ء  ء  ردة ء ء مى   ردة دا

ء مََءة َ  ءء دراءدا َءءن ن ءة
 ء ءداى رري در ء مازة ء رءةم ن رةت
 مر   ز   رىءة د ء   ء

  طرام ر  َ دةطرَءة؟. 
  مر رى  َلَ مرر  ءزامةطء ر 

ء  ء  ما رؤءمَ ،ى َ ء ى ؤظ ءن
ء ء َت  ء  َرَن دءءةء  رؤن طءةءة

ء   رمى ََوة،  مازةي رةمََ ن
ء ََم  ا  ء ذء راك  ذم ك رءةردة

.َى، رؤلَ دة  
                                                      

ء   دةطر  ،َدا ر َ         ء   ء  م ءةمى
) دة مءَ،  ٧٠٠   ١ءاءى ( داَء دادا  ،َطر  

  ء  طَةى ى دا دةداءة. ؤ مداتءا داى طءرة رةى 
    رى دام    ) ىَةءامر زام  دءء  ((سإ)) َةءَ دا(

ءا: ءةرط ( رةوام َردا َ دةوََ َ)  ،َ ن           
   كءر ط ن ،كءدةر       ، ) ءط ََ  ،اونا ءَ

.َن)دا دا ن  
َ ةا دامر  ءة ،طر مام  َى  اردءءة         

َء ري       ام   ى ىام ةىَط  ءا ،ََ د دا ء
  (ط)َل دةدات. م  ء ط



 ١٤

ام  َدارى   َ،   دامَاءة
ري َءء ،َ ؤَ دامَاءة ام َء 

 رؤن ََ م رما ة طءرة  ، ءردامى
  ءة. 

 ء اءامَ ءءى طل ءا  مري دةَ َوة ءلَ
ن   ،َام راءرد  مَان رادءء ء  ء ءت ء مءة

 امَ ء  ءازىم رى  ى ء  دةء ء
رط   د  دم ةداء  ء  دمءم

ء  ء مرَ ءةن ء  رن ءةى ت
ءذ ررةوط ءةار   ءد ار  

ء  ء دم دةمت طر رَام  ما
ء رادموة، ءةش    َرمن  اردن

 َدمءءم  َ رءةك ، نَوةي درَ
دةرءءم   ء.ءد َر  ،  

  م ءة زام زراءةر داط)Unesco(،  ن
ءرء  زام َمر  ءءر رةدا   ء

 زام  كن زام ،زام َمر َر دةءا م ،َءم
  َ   م نر ا ر م

ءد رة  ا مَ مط ،َ  رة ء َزؤر  ء
مر   ىمزام َ مةء زامَ ة ام و  ء

  رةي زؤر دة َت. 
  



 ١٥

امط رر مارة دمرد ر ء  
  ر ردم ء ارةم ررد  

زة ؤظ مر  ،م () دار كاددةر  ء
م  رَدمَ لَ  دةزطى رمت ءة ءةك 

َ ءمَ لءة طَءا ،ء ط    مءةء م
ررتا مم ءة َ  ،نم ء  ،م 

ء َم ، م ءم َ   ء  م ررم رةطز
َ ءةدم ن. ءمت ء ذدةم ء  

 َ  َم َ)ا  ا  ذا( ءةردةط 
ةدا دةَ ىءمرء زام وور  ،ر ا طَء َ 

 دةم  .ؤظ ىار  ر رير ء  
  

ط م ءمرر  
 )ء ارن دةط  ض  ء ،  ءر دةر ء

ن ء ن ن َدا ن ن َدا، ءةك 
  ء طن  ءةرزى ردا رر دةَ. ء طلَ ؤظ طلَ رءءةك

د َرءن ء دءءرة رم  نن دةةء  ء ر
ء رام  () رةء ء  ء  مءمءة د

د، ى ء رؤون  مما دة  م  دةرءءمن
مَ ،د انرط  ندة  ءىر ن  و امَ

ء َامى مىَ َن دةطءة، ت  ء َم من دةطران
(ر) وم ءةءء ءة  ءة ء دمَرطَر ء



 ١٦

َط  ء د(ء(   ء  ءى ءءَ َ
مردة انوة ت ءءة م ء ممد  ءء دةر 

  ء ذى.
زةءى ءردة ءردة    مءةن، ة ر دامام ر

مةءمءة،   ن  رؤ ن مدةد، 
   رزةوي  رءةك.ردا دةءرى  نن مءةم  

  وةش  خ ءم ،َءءة دةردةمدةم ء  ء
ء اظ زمن ءة دةردةت،  مءةرؤن ءة من دةدات

من ء ََوم  دءاى مءمءة،  ممت ء زمش
  . (١))رما

  

                         
(١)   ) ا  ا  ذاوت      ٦٦ وا  دار ا ١٩٩٩ط (

  .١٥٧ص 
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 ١٠  مري طء د ةر ء  
 ء ار درى   ذم مءة طر مر مء َم َن

 رري   درَ ةدا َا  ،ء رما ء طن
  )١٠(ء اردمءة    دةرء ،َءا  ردمءة

امى رةا دةم دة ، دةءرى طمء در ط
ء  ء مءة ء رَ ء دن طءرةن  رادن

ء م َارى مَن  طدم ؤظا ة
ر ةمر م  اَ    ،ءةءةَ  و ةمء ر

.َن م ىر  
ء درمش ى  مى ارةءةدا  ء 

  دةَءة: 
  ء رءءم ر .ةى ك -١
٢ - ؤظ َ ى .ؤ م ء 

٣ - َر مماطؤظ.  ر  ء 

 ء م. ء َام ف طَامءةى ر  َةت - ٤

٥ - َم َمرةر ةء ر  ءَ ءةىما وذام ء  ء
م .اؤظ دةرءءم  زيم ء 

٦ - ءةى ددم ءةَ ة  ء دمر  ء
 و رزط رءةن. َةن (اف اة)

٧ - ان دَم   ؤزي ةم ىمَ  ء
ء زن  ءةى ةى رن ءى دمءةء  زاما



 ١٨

زام دم  انم ء مَر ءةدة  دمار ء
 طمر  ى ا. و  و ود وةَ  زام َار

ء ءدمءن  ،َ ممت    رَن - ٨
و  ء َان  دى ؤظ  ر رانء مان  ما

 دةءرءري.

٩ -  َرر دم     دن
 َرءة)ءةو   )وم ر دنَءد  دمَءد ء

رةو ار ك ء ري ن ءءةء م  َرر  ء
دمر رءةرداد . ءة ر  ادا وَ  ان ء 

١٠-  َ م َمر ) ة اا
ا را(. 

 َدر َؤ دامر  ر َذ   َءَ ء
درَى  ء م دةَوة، وَاى روو ءرد

(دروودى َ  َ ر  ،ء م م رمن
ء ء ؤظى   دءاى َرا  دا  ءءن اى ر)

  ءة. 
ر ََ  مر  ر،  ةمر 

.َو ر ةير دة َ 

َ ر رر  َدةدء ارام و  ك ر ش
ء  ء  دة ر ءدا ء رامي َ ا دةرءءة

 رير اوامر ؤظ َء ر .مم ء  
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:  
  ء رءءم ةى ك

ر  



 ٢٠



 ٢١

     رد  ر  د ءرةىرى ط دروودى ء)
ء  دةدء ،َء ءة  ةى ر ك اى ر)

ء م  درى  ؤظ ،ةَ  رد
ء َى َة ،َرءدؤن  رَام ،ة، ذن

ََءة   اءة  ش ََ رى راءة ةط
ء  رؤذى  م ،ؤظ وءَى  دة مءءة

.َءم دة (١)  
                         

(١)     م ،مءَ ءَ رامَ  َ َءَ ءةى َرة دةد
ءازى ء  ء ى م  ء َران موازن  ر دءءة     

ء  راطمءءة، ءة داى طءرة    ء ك ء ءن  رءءمَ ران ءة
 )) :َرتَ   دةا اََُِْوا َا واُُْا نأ ُر ٍأ  ِ َََْ َْو  :ءا ،((

ء َن راطمءءة   طى َ  ام دءءةء َا َرَن رةء
ر دا .ندءءر ،ت  ء  

      وامءَ ءم  ر ةى   َ ءة رط
ا ء  وة درَ مءة، ءةك م  َ  ء َ راما  ك

ءةءة، م اى رءةردطر راَ َ رامَ ءى م ر 
ء رمَ ى ر درء مءة، ءةك ءةى  ر   ء دةءت ى

إمُ  م ّ درء وة،  اى طءرة را رم طر دءءة (( 
ِن اِ ُ وإم َ     دة زدة  و ز ر درو  َمر ،((

     َوا دة ََة  ري ر رط شَ ،و ةيَو  در
 .ؤظ ريَ  

 ء مى َ ءن  رََ   َءة ر ء طل 
ء دءءدا دةذن، ممت    ء مرامَ ران، ر ءى  زؤمءى ك    

ء  ء   وة   دءاى ردءء َر َ    ءءام ءرات
      رط ء  ا    رَ   َ ء دءء دمرء  ء دة

د َرك  ء ءء ا َم ءة ةءةمردا،     ء م دا  نؤء ر
 .دا ىر َز :َدة مد ،دا ىر  :َن دةمءةك د  



 ٢٢

  ررن  ذم ؤظا  ء  ء  ر وامن (ك)
 ى  ىؤظ دارة زاط  ،  ء  ء

ء   ،ؤظى مة ر طن ء ءم  ت
ء   ء ردى رةق  ذَ ر َى ء ذَ دةى دءءن

ء رى م َما  ء ط ء طارى ش طرة  طلَ
مو  و  وةردطرَ َاوةراَءة،  ؤظي مَر  ر

ء م ءد، م  ء  َدءءة،  م زن دةطم مَ َخ
وة دةمدةط ن.  ء مدة دة ء)  ًَْ ُبَا َُُْْ نوَإ

  ).٧٣(ا:  )ََُِْوُه َُ َُِْ اُِ وَاَُب
 :ءا) ،رة دةَ  ََ اءامر ء َ َ رط

  . )ء َة ء َام ء  داءاَا مامَ َ ءة، داءار
 ى  ،رءة ؤظ رى دادةموام ردة مَا

ن دةَ ،ءد مء، درء نَ ى ىَ ء   ء
ء  ء رءاح ء ذةلَ ء درة ء دار ء رءءر م مو  خ

ء دردةم دى ء مدةد،  مو   من
 ء ءةة ء ت َءء ء م دةد، ذم ء  ءن

 ةدةد، دةر ء اى درؤزمدا ر ء لَ
 ء ءازى، َرةء رة ي وةرواماوة  ء  س

 ا) دةرءءم رامء مي )امَ ء َء م .!راء م  

                                                      

ء  ء ردة ردووش ء ذ َررى  وةم  ن     
مةءامرنامَ و نءرةط ؤر    ،ت دا دءء  ر  ىرء ط

  . (طاهر)ء.



 ٢٣

ى  اَ ة ت   زؤري راءةن  
   دةى  ،ءةادة)زا(ءة دا ط

  رةىوة  ء ذا طم  ناءةر ٣٣٠ء 
ء ء  َءد  ، ءاَء ء  َار(١)ن

  اءة راء ء دةرا!. 
  

ر ةى  امذ  رير ء  
ءءة:  م َ ء  دي رامم رم ؤز

ما دةء َء م و  ء  َد م ءةن
 ء درءر دك م  ،ك دى  ،ء: ءةدَر

ء  ر ءى  ء رن ء رَرَ، ءةدَن ء ان
ء  َار ،دَن(. ءا: )٥٤(ااف:  )ُْأُ  اَُ وَا( ءة 

دا  ر انمر(.  
ء درة ء م  َ   ،َمدا رءءمدات  رن

ء درة ء،  رى راى ءم  م   ادة
   ،ءن  اَ ءةرةشءم َ  اءم   ء

وَُ أِ َ َْ (ء  ذ َرم ءدا  ،ءى دة ءة
ًَْو ًْط ْرضوَاتِ وَاَا(  :ان آل)٨٣(  

                         

)١( )) َ ىا ا   ،((دوت ، ،ر))   ، ((ن ي =
 )R, C, Dutt ((Ancint India, Vol. III P.(١٨٩١)٢٧٦ & L.S.S.O. Malley , 

Popular Hindusim – The Religion of masses – Combridge (١٩٣٥).  
  



 ٢٤

 :ن(ءا  ر    َءىم دان رىمر اء زةء
  َءىم ن م ، ن ء رىم (.  

ء   ءةم ادة ، َ ر ء درءاءامي 
 ،   راءةَ نادم زادى  اردم) ُا ِِ أ

َُِا(  :ا)٣.( ءا: )ك ()  ، ارَ  ر َء ء
ا (.  

   ار  ر  ءةؤظ ر  رير
ة دادةزر َءة   ،م ءى َءءى ك 

() ءةمم   مءة ر ء  ؤظ ، ك ء
ء ك رءة  ما دة  ،َمدا ةمى ا

 دءاى  ن  نء ذ ءاءى اظر َامؤظ دة ةءة
 ،ت ر دام ءةرةداءم  دارى ء  ،ءءمءرر ء
   َت.

ء ءدم د   ؤظ دةءم (دروودى اى ر)َر  
رة  ء طلَ،  ء َىَ ء ك، ن، دة ةَ وش

ء  ذَرةءةى ذم ،ء ءة ؤظ  ء سء  رزى
دةس م  دا   تَء، ءا رىزطر َ  ء

ء ءدطمر  )ار(دوة زام   م ء زممر 
)ا(  ر ء)ا(  ردة ء)ما( ء دا م

م  ،ؤظ مَ ء رىدا َم ء زام   ء
ء رَراء ء  ء  دءَزءة م َء ن  َ ءا طرا

ام  َ ءَ ء  ء  دا ى   ك ء



 ٢٥

   ،ء  ء َ َ درءاء ء  )واف اء(
  ء ى   .َََرءازة ت

َ   وَظ    ء  تدة ءةر ك ء
ء طءرةى   ء ى  رَ درءاءى ا زؤرء زةءةمةدا

زة  .َا دةزامزةء  دا َ ء  
اَرطرءةردط  ترى دةَد ء  ممر ء

ءرةرةفء ط ش ،تةََ   م ء
  ءةدةة  ََن  دَزةمءة  َ دء. 

  
 ر ء رر دةمامءةى ةى ر  ما

  ن 
دةء ءة د،   ىمدةط امط رد  

 ة   ،د ؤظ  شَ  ر ةى
ز  ر ة د  مدا مدر ء مماء ء 
َاء ء، ن و  داك  رى ن  داي 

 ،وةدةط ر   ن زؤر ،  نم ءازةم ء
   َرر ءن. 

 ر وامن (ك)ء  ،م َء  طءرامى
َ َ اورة  ءنءا َاءرة  ء

 َ ءةدا ا دان  ءن رو، مو نط رط 
ء  ء  ء م دةمَ م ،ن  ك   دا ك

م   ءةامَ  نم ةءةر ءن رء م



 ٢٦

ء ءاى  ء   وري ن   ك ،وَ َةمءة
. ر ةى َ نَ  

ءانء م ء م ن  رء  دةد 
 دامن  كء دم ،ء   ءامرامش 

 ء)َط ا  ،ام( )Inferiority Complex(  ء
زة  دن  .ونو ء ء  

 ةى  رد ء رىد م  ر،  
 (دروودى اى ر)ؤظ  ى رةءامامَ ردا 

  ء ران د. ءةر
ءى  را امى رز َ م مدرا ن ز

ء   ر رءةردةى ؤظء رر ء  ةي
ارءرةط َ  ،ءءر    ا زؤردةم ء  دم

 :َا دة(ة ا = رَ مذ) امءم  
ء طمى  ن طلَ ةى را مء، (

    ن ،دةزام ؤظ ىم   زؤر
ء د َ مردةد  كردة)ةا (  ء ،ن رذ

(دروودى اى ة رى  دى َرى دا 
ام ؤظ  ء ء مى َ  ى، ء ة ر)
   ز ى  ر ،ت رزطت، ردادةط مء م

  ءاَت   دا،  س مدة  .ةءة
ء ء مى َ  دةرء رءة، ن ءمى 
  دنى دة ءنء ؤظ  ،دادةم  ى زالَءَ



 ٢٧

ءدء رذةءةمم ى، ءة :ر، زة، رءءرء دةرء... 
 .  

ء مي  مءةى ؤظ  ء   َء س
 ء  ،اءةمةم   )آ(ء اءةمةن  ى رةءءة

 رءةردطرى (، ءا: أم ر اءةى دةت: (ء  ء َان
ةَ رزىر(  ءمرذةءةم ىَءد ؤظء َر ءة

 ءام ءا .ءدةدةرم ،َم مم)ى ؤظ َءةء 
ء م دة ت ء راءام ، دءا ى  ء رءةت

ء  ةى رءة ؤظ و مى د  رى ى
  . )١( )ء مم رءةت

دةمن دامم  نء ةاءةم   ،نم ء
 ؤظ ى .دةءةدة ن م ،رز م  ء ؤظ

َ،   ،ء نة درؤاءةم   
ةمط ر ر ء  ةم  ءء شء، دا ءازةر ء 
َ ء،   رام رم م  شدا ؤظ ،ددة

ر  دءرة دةء ط م  ء  َ  ر ن ، ء
رر = طءرةى (ء ءةن ر َ  مء ،ءة  رزة

 مةاءةم( ر  ،دءءة ى درء رى  ء
ء  م ء ءى دن   درء دءءة،  اءة

درءاءة،  رة، َ د  دة اءةمى طءرة 
َم َ   ء ء َ ،َ ءةمم   ا

                         
)١ (    دمی وه رووم   )ط(   



 ٢٨

  ةءة ى ؤظ ءت داش ةدةر
 م  َء َ ذاد ءم م َ ء ء رة طَ ،َ

ؤ م ى ىم دة  ء رز ء مؤظ ى ء  ء
  ء َام م ء دءم ،م  ن دة

وث مط مَ ء  ن.  ءةَ ء  
ر ء   َ  ت ء رم رةءامةءة

ن مر ةى    ،ن زامؤظ ا ء
ء َدام دةدةم د،  ة  درزةم َ دةءة

ؤظ دةر ءة د   م  مَ ةءاء، َوءش 
ء     م  ة دةر  ،ة

  ر  مي  ،روة  ض ءدا رر
دامن  ز ،–  ن مر  –ء طم    ء مءة

ء مزى   ةدا مءة، رمة َ َطن  ء من
َ رط  ة  ا.ءامةرة  

 مزة  ،م ر ى  نءةر  ىمو ط
َن ى راى م ؤظ دةةدةن، 

ر  م  مم  مردةد   ،َا مم ء
َ  ،َا دةمر  تمم َ   نموا

 .نش دةدا ، (َلؤ َةَ ) نم ء  
 ا مَ مم طك  نءمءةر ز  ان  ن 

  ن  م ،ءةام رزى داى م دة  ١٣ء
 نرزطءة، رءة مَ َاةرة دروَ ء  ء  ء و



 ٢٩

 ،م م مءة ءةك دام ى  ،ناءةدام 
ةمر ءاز م نم ء مءةمامَم م  ءام ء م  ء م

َ ن مءة، ردة رءةردطرما   ممروةر
ء طردم ،طر  ذمما  وش دةن  زةم  م

َر ء ،ن ى َلط   ءازى م  ،م ء
َن م  امامَم  ءةءى د ر ز نَ  ء

َش م دارى  م )ْأ ِا َِ ََْأ نإْ( 
 . )رَن ي اوة رَرم(.وا: (١)))...١٣(اات:

 

  ر     ر رر 
َا دةررةى  )َ)K.M.Panikkarرى ماءى ى 

 ء  ةى ر  ر  ط ىرر
 :َدة ،َدةدء م  

رءءن ء درة:  رر  ر دم ؤ زؤر  (
ءلَ ء  ردة دا، ؤى ر دا ى 

  داردة   ء  رام ، رزارى ن
اءةم  نءم م ةمر  دن دةوازم  ءن ممة

ء  ء م  راء ك ،ء راءى رامم ر دا
ر ى ءنرزطء داءاى ر   ،َء دة رام ء

ء مءازامدا دةرءت   ردة  رر ء دمت

                         
 رش   ٥٢٤ – ٥٢٣/ ص  ٤اة ا  ا ن اوي ج (١)

 ا رد ) امَوي)ءةرطس ا.  



 ٣٠

ر ن  ا) ما، ءةك دمBhagti ء (
  .(٣))ى طءرة(٢)مءازى (داس)

 = ) ءىم  ىووء ط  رءةsikhs ءةم  ن(
ر ن َة ،ء طووى  رؤ َارى  ارى 

 زير ا ءَا، طء ى ط   ء.  
َ،   اوة َ ءءى  دةدا، ءة ءةى 

ء اءم  ز  دم ؤا   رة  ران
 َزرءة، دا ن ةءةرء ءةىدم)كمم ( 

 مَر  ء رر  ،ء َ نء   ىاء د
ر مز  َء ى ا م ء   اءم  ،ءة

ء زى   ء خ ) ء، َى ءدَىمءى ( ن
  ى ءة. 

   د َم ءىمم نرةذ  ،اءة م
 ء دى دءءة  ردام دةط ش س، طَدراءةءة 
ء ةم  طلَ (َ  ء م رؤذ  َا ءةءة

 ) ،(ب)  ءة تر مَ ءرةىط  ءة دا (ر
ء َدما رى دةدة ر ةى   مءازممك) 

ر  م ءم   دءءرط  ء ر (١)ء .  

                         
دةطَ ء م  زى    َ، رة  ى ى    (٢)

  دةت،  دةررةى دم ران.
(٣) A Survey of Indian History , P.١٣٢ . 

(١)  : ةَر ءةى زدمءءمر Macauliffe: The sikh , Religion seve 
Ram Siungh: Life of Guru Nanak   



 ٣١

ررى  ر () َ ى  )d.r tarachandءةر
 )Influence of Islam on India cultureءرى ى

   َ ى  تدة ءا رَ)Religion of 
India( )  Barith :(  

) َ ءةى م :ءة ءة ء  دءء
  ءن اءءةرط  ءى ءةك  ارءءى م

ة ط ،ن ر َ  م ن، 
  تش ءا دة ، رير  ءن كَء ءة

َ ل َ  ءنءء رر   َء((٢).  
  

   ةى ر ر م رر
 :َدة  د ) دا(رىا) نمد َم  َةءر

  دةى  :ءام ،ء رة دَ  رر ءتدةر
 (١) َا  م زاا، ءا  دةى دءءة ء

)Septimania َر  دوازى دةم ا رى كءةءء (
و ن ن ءةدا م   (٢) دامَامن  ردة ما
                         

  ى رءةى مءاء. ١٠٧رة  (٢)
(١)    دارةم راءاى ءرى  رةم م ََر :م  ر

 .اءةرم  ىدةر ؤر  
ء طم د ،َى م راء رَءة  ى    ر ك  ءان (٢)

ء ءانء ء  ت،  دة َ َى ء َء دان      دا
طمم دا َءة ء داءاى َءم  دا  ت، ش زؤر ر    

 ة َ ت ،ءةءةَ يراموو رى اى َ  ءر دةمط
)   ر ت  ،ا دةمممط  دا) دام  وةي    ،َ َ 



 ٣٢

َر ،َ دة َؤظ ى  دا رَءة َ ءن 
 ىءام ء   ،داءة   نء رء) ى( 

 ز  ،ى م ، زؤر ء)زامم ء(ء ر 
 ر ) .َا مَ مامَدام  ءء دةر ءاى ر ء

ء َءمَ ةت و واممي   ء داءاى َءردن دا
   (٣)اوة).د

)َء ممَ  وازىم ء د ءةءء رءة  ء
دةد، ء :ر ءةى Iconoolast(  رة ن (

 دةى َ دةى ن ،ازا ء م  ، ارة ء
 مد َز)امم(  ار اؤزرط َء  ء

  ،َ ى() مؤى ررا  ،دةءةةةر مرة
٧٢٦َء دم ،ددةر َر د،  زدة را مرة ء 

  ز٧٣٠ ،  اطؤزر ء ،دى دةرد َمر
) روم رءة ،دادةم (َ  ) ى )ء

دءءة (رىط)  اَ  ،ءن ر ءا ارة َ ء  ء
 رر سمر (َ ءم) م ء ذم

  (َ)امم ر ءَن ءن،   ااطرة)ار (
دا مر دءء دة انَامءءر م ،  ىَ ةَ 

   َءمدة َ  ءةى ء ،م  ء ةىَدر

                                                      

)    :وام .دةدا ة ر  ىَردة ء ،ت  ى داءاى (
: أ ٢٥٦ا  ))ط.((  

(٣)  ي دةز .(ط ) .  



 ٣٣

 ممءة  دنم :ندة  نءءءءمَ  َم ءة
ءَء رةن ى رري ءة ء، دة :َدس 

)Claudius) ر  (  ٨٢٨ ا) ٢١٣ز ء مك دام
َء مءدة م ا  ءم  نر  َء ر

ء  دةد، م   ءة  مة  دا ءة
  ء ءَن َ زاماءة. طءرة ءة، امم   ر

ءة اى َازى َ، دةطَمءة  ء    رى
 :ءر (ءَ(ر اى دروودى)   ،ءة َر

ردة ءَى م ر،  َردةك َ دا ء
ء  ء رةم دةءءى طرا َاء،   َردةى درى

 ء ، ى :ءىر ؤذىر   نا م  ىم
دءاا ءامن  ءءَى درءاءةم دا درء دةن، 

امن درردة شَ :ءىر    ن دءء ،َر ء
  . رءدةم  رةءة طَ زؤرن. )رن َرءد

=  ا ءن ةى (م (١)نرءة طء َ دم
((٢) ،ر  ءةَةد مدة اظن ءا ر  رى ء

= ) ار اى ) ن(د(٣))) دة .  
                         

  
Haines’s, Christianity & Islam in Spain, P. (١) .١١٦  

(٢)   َ  ،وةمامى م ة دا ة-   ا - 
        (ا :وا) وك داى  ََ ر زا َ ن ،س َ     ،ر داى ء

   ) ر ير ى ن  (س.  اداى روح ا ء    امَ
م   ،ومما    ء درةا    ء وري ت   رَن  زةت  

و ودي ي  س وةرمطوة،      وازن، م داى ب (ا) ر وة    



 ٣٤

ءرء  ءءىَ  َر  َى  دةطم ءءىَ ء
درك  رر  ت  رءءى  دم (مام) ََءة

ءة ر رةء ازان ء رران دذ   ءى 
.م  

  دةى زدةى زا ، (١) )مءازة زى (
 مَءازى ر ءةامةما، ر رى  ؤء ر

ا دةرءت، ءةك ن امءةى رءءمك  زا د
ََء ردة م دءءرةءة  .َدة َى ر  

 رم  اءةرم مدة   ى :
 (٢)(J.Bass Mullinger(ء رى م، ءةك مءرى   من
 .َدة  

                                                      

و داى (روح اس) وم ي  داى ر وم ى  داى وة وةرطوة
   كامم  َم َم  َوة، دةوة وةرطمردوو  اَ ى

 ء ء وةامت  ء َ َوة، م ممت زاممن مامَ َ ن    ت
)(  .وةم وةَ  

وام :   ةاب اوا ان وادا  ةا ٢/١٠٠٠( ا ،
:ا ا ا  ام٢١٠-٢٠٩واا  اتو ، :ام١٠٢ (ط).(    

(٣)   رط ة ١ار ،٣٦٥ – ٣٦٤.  
(١)   ر  )١٥٤٦-١٤٨٣ر  ز): راوو م      ، َم و

      (مؤ)  زي  د وة دةم   )  ى   ١٥١٧وم  (
ء  (َون = ان)ء رةم   ... ء  دذى دة  وةوة

  مط َووداور  ش ،م مر ز اَوةرط ورا .وةء  وة
 :وام .ادام دة :(طاهر)٤٩٥المنجد فى األعالم . .  

(٢) )  ةَرمرف اة ادا(     س ى) ىرةرةى   ء ءر) دةر
 ر).(  



 ٣٥

:دءءة  ر)  ي دةَر ٥٦ –١٠ (ش زا
 ةى   ،ء راظم ء رادم  ءرا ت

  دةد. 
 م دي رم ءةكde Bunsen) Ernest()٣(  :َدة

 مؤ )  ازامزاد اىءر  َد زؤردة راَر (
ء دم دةط ،َروة  زادان  ك   م رءرة

ء َردة ا (ا  ء ان ر ما ممن
   ،ء دة  ا ،(ش دذادم دمءة

ررَ  ء رؤ ءَمت    دا ء، ؤك
  ك  رار دادا، مك  رار مدا. 

                         

( Islam or true Christianity)  َ ي  (٣) 

 



 ٣٦

َ ن مء    ن ءازراء 
َدة؟  

  ار  ذة ةداَ َ،  ءءىَ 
ووم ن ءةم ء م ر ناءة، ء طَ ن

ء ءة :اظ زي ر رَام  ما 
ءن  رمة ء ء دام ر  ء دةردن

َ ىم رزى ادةر دووة ط  نم ون ء
ءاءة ن دا ء  ء ءان  طر  اظم  رءءم دزى

امت ا أو ء دةراءام ( مدَءة و  دةر
(ّا َدم ر َ ن ةى  ءَار  ءةَ َ ء

ء   ءءم زي َا ن ،ء  طءرة ى
رة ة  رىامررى  طم  م ،ن امةر ء

  رة ،ةوة(ا) ردةَ ى  ءةمدة
 ءءم،  ء مءازام  ا ءامءة ءة  مدا

  ردةى  ،ء ن ء ء ءلَ زي َا ن
ز ءةءءَ ازام.ءنؤ ،ون  

ء ءوءةم   ءوءة رَن   ا
ر  وازم   ،امر دا   ؤظ م ء

   َمدن رءا ء.
َ رامَ َ ءة ر ر  ء  َ

ء مدرَ ا مء،  ء راءام ء،  َ  زؤر رءءن
ء دءءدَ ا مء، ش    َ ََ  ءاز



 ٣٧

 ا نءرةى طر  ام (ر اى ) ء و
، دةردةء   ،َم ردة مارامى طا ءن

  ن طت، رم ن دةطََوة: 
 ْمْ َْ أَْةِ َََ  إَْاَِ وَاََُ َِ إْذ ا ِِْْ إمُ َاء (

ِ َمْ ِا ُدون ِ َونَُُْ َِو ِْ ءََْوَا َاوَةَا َََُْو َََْ َاََو ْ
  ِْأ ََو  َنَِْْ ِِ ََِاْلَ إْ َُه إَْو ِِ اُُِْ َ اًَأ

َْمأ ْوَإ َََ َْ ٍَء رَْ ِ ِا ََُِِا ْوَإ َ( :ا)٤(.   
 :ءا)ا  ،  ن ر   ىءام ء

ء ءامش  طا ءن،  َ طن ءت: َ (رى)َ  ة
َ نءةر ،دا ى  رمدة     ء

ق دءذك ء ر داى  ءةر  ار اماَم   ء 
ء م د ،َم ءةدا ا م ر   ء ءت: 
 َ  ءنَ داءاى :ءا  دة  دا  ءمَ داءاى

 م َ  دة  ءة  َد ى  ن ى ت
   م ن َ :نررءةردط ى ،دا   ى  و

ء رة دءاى دم ر   طراءة   دءمدا ء طرامءة
 ى( .  

  ،ءة ن ،َردة  ءت م َ 
 ) ار اي( د ءامءَ  َدءاى  ءة  ء

وَإْذ لَ إَْا) ِِ ُِى  ،ََرم ؤز ن دةطََءة: 
وَِ ََََ ، إ اِي َم ِمََِْ ُ، وَِِْ إمَ َِاء َُُْ ونَ

ِ ََِ َنَُِْ َُْ َِِِ(  :فا)٢٨: ٢٦  .(  



 ٣٨

 :د (ءا ى  ءةَءة  ء(ر اى دروودى) 
ء  ا    ةَ  ىءام (رى)  :ى ءتء ط

دء درء  ىا ء  ،ردة ءَر  ء ءةد ء
ر ءتدة َ   دمر  ،ن دةداتم اى رَء ر

 ن مى  ،  داى رءةردطر ،ء  ر را
   م ىرر اي ) ا  ءة (

مءةن م ةَ دة  د ءامءَ ء  ،ؤن رى ء 
  . )  ى ا رَءة

 َ     ران ءَ ىَ ء ى  
ء  ء رؤح ن د َ    رءءم دراء ءة

 :ءة   ءةرا مَر)ََْو ٍََ َ َ َْ َِْ َ
ٍََ َ َ َْ(  :لما)٤٢.(  

)َدة  َ ر  َ ءءمءرر ر َء  ء دة
ء ءة ر ر رءرءءءم ى ء دةََرَ دةذى 

ََم ءةر  َ ر د ،ءةََ  ر  ،َدة  ء
ءرر ءءنر  اى رَدا ر ءةى دءاى ءا ،َ ءءم

 ءءمءرر ر  ََن دة  َر ،ءةَد
َ( .  
 



 ٣٩

  
  
  
  
  
  
  
  

دءءة  
ؤظ َ ى ء  

 ؤ م  
    



 ٤٠



 ٤١

 م ا رةىزن دةر ءءَ َمماطر  
ء ى  ء رء   زمَ رى ؤظ رى 

  نؤظ ءا) ؤظ َ ىد   ،ام ء
.( ا ءةكةر  

ء  ء َةما،  ء مءة ؤظ َ داش ء ء  مَان ز
ش ء ءن  مءا مَن  ءن  من ء، دا

.مر ء   
 مَان َ  َ د زؤر طورة ء،  دةر ءاز

ء  ء مَان مة ء  ء مَان زاد ءاز مَان ؤظ ء ذةلَ
  ء م مء. راوةى،  ؤك دةررةى ءن

ء در  َ دءاى م دة دءءر اى ر)(دروودى َر 
َ ةمَ   ء ،ماء، رر ر دءاى  ء

ء رءدؤى طرى:  راطمم رَى م ر د
 أ اس: إن ر وا وإن أ وا  ،د، وآد  اب، إن(

   .(١))أ  ا أ، و   أٌ  إ ى

                         
   .)٨٥٠٢( ١٢٣٧/ ٣ ال  (١)

)دا وء ةي   اداع  َ  )  رودةي َر 
:ةَ  )) س أإن ا ر وا وأ وا، أ      و 

   د وأ  أ و أ  دأ ى إ  :ل ا .((رواه 
أ ل ورر ا واا  .٣/٥٨٦  )٥٦٢٢(،  م َ

  (َ تةر)( وح ا  و ا ا) وةدام   .
)ط(  

  



 ٤٢

  :ءا) نررءةردط : ى  ،دة  نء ء
 ،ءن  دة ،دة  ط ،را رَن ى 

َرة  (مادار) مرَر ا ورةدة طز 
َن م ا  م (رةب ى) ءة ر(.  

 راطمم  ا دءء راطمن دةط  ،َردءءن 
)   ن ء دءءر  )ا ن(ا)  ء

َادةءةت ر ء ء  اََ ء  ء ،ءةاءةر ر
ء ءن  ؤظا، ؤظ  دءء  :ءن  رءةردطرا

  نَر ،ؤظ اى ر ؤظ دءء ،ءءةءةدءء ر  ؤظ اى
رة ،ر ءة  رءةردطرن  ،رَ دش ر 

 : نء  ءة)أ َ م  َ ِيا َُر اُس اا َ
وَاٍَِة وَِْ َََ زَْوََ وَُِْ ََ رًِ َا وَمَِء وَاا اَ اِي 

ًَِر َْْ َن َا نإ ََْروَا ِِ َنءََ(  :ءا)١.(  
 :ءا) ى درءء زا ، نررءةردط  ، ى

دة  َ   دءءن  ىرةء ش ء ر ء
درءدءءة،  ردءءمءة ء ء ذم زؤرى ر زةءا 
ءدةءة، ء اش    مءى ءةوة داءا  ى دةن 

  رىطَر ء    ر ن ا ر َ   ى ء
َءد ءةمر دا نَ ،ن ةدارة رط ء( .  

 :َرءرة دةداى ط رءة) َذ  ََ مُس إا َأ َ
ََِ ََِرَا إن أِ َََْ اِ أْْ إن اَ وَأمَ وًُُ ََََْ وَ

ٌَِ ٌَِ(  :اتا )١٣.(  



 ٤٣

 :ءا)ََم  َ  ى دءءن نك درءَ ء  ء ء
ء ةك  ي ، مك   دءوامءة دءءم  م طل

ء مذادى ءاز،  ء مك  ر رةم  ي نءةى ط
ا  ا ى نَر ار  ار ،مرَر ء

دا زام دارةط (١) )ء.  
إن ا أذ (دةرَ:  (دروودى اى ر) شَرى دا

 و ،ا   ، ٌ أو ،   ء، إ
 إ أ  ِ   ،اب   وآد ،آد  سا

  (٢))ى
 :ءا)رطدة  ءة ى  ءرةداى طت   ء

ء  ء امءة لَ دءءمءة َم   ب
ءن  :مار  َا، ن ارَ مر، ؤظن دا

دة ءةىم  ء   ،اءةدرء َط  دة ء

                         
(١)     َ ر  َ ءةش َة   دةَر اءة ى  ،َ ا  ر ء

  ءة م ىم   ،نَ ىَاران رم َدة ََ ىَدا ر َ
َرَ ى َ ى َم َ ر  ،ا   :َ ء ت   ر

مم د  ،ء ى   امَ    َء ى  َا ت
ء  دة َءة  َ مءةك دا ى َ مءة م رةءة        

  ةم  َر  ءا ،ا ى  َ ر ،َطةرمَ  َدا دةط م 
  ََدةم ز ءازو ت     ءدا دة  دا ءامءةر ء  زى   ءم ء

  )طر مةم داءة مت. (
(٢) ) ا  هي ورواه ا.(   

 )( وام  ) ا ا ى٧٨٦٧ي و  .(   ()
  . (ط)وةّ) ( وى



 ٤٤

   ام  ى رةءة رةك ز ر ءة 
َرى مَر ء( .  

م ى  ر ر،    اء َ
و  ء  ء طن (ع)ء رءة َء ء مءة

ء ممم ،َرري َا  ء ءت ء ن ء َان رةطزةن
ء ءةم (ءى)  م َءدا، ن  م، ءةك َرري مءة

ما،  ا  ط  َ مء ( ان(َرري 
طَ دء  رة َ رةَ د دامَءة، ا 
 مَ  َ ء رةطز،   دة  َءرءن 

ء زدن  ط  داء ان  ر دا  رازدن
ء  ََدمنء مازة زؤرى دء  ءةرط رَن

َء و  ء رزءمءة ء دن (إد) مءءدن
  ما. 

 دى رى مل  مدى ى َ رى 
 ن ا  (دةطََءة  رء:  (دروودى اى ر)

أ  سأم ورس ء((١) .  
 :ءا)ر زامط َ رز ةَ رىرة  ء زام  ء

و رزن)،  َر دة مَ )   َة ءرد
ر مءةم (٢) تةطَ َةء ءةدة( .  

                         
(١)       )     ،وازة ة  ودةر   إ  ء

ل: ل رل ا  ا    ة أ  أ)دا وة،  ةى ارةوة: 
:رس        " و  ر   ا  ن ا     ل أو      رس ءأ   

و(ط) ."  



 ٤٥

 ،رةم  ء ردةمَا ء رَن دءءة
َءا دةرم زام   ءةَءرز ا ء   ء

ء مزمءن  ء طءرةن داممءة، زؤر ءة زاممدا َ ءا
  زؤر َ زام رةمن ممءة   زاممدا  ،َءن

ةدا) داءة  ءءن، مزمءى (ى مارامن  رءد
دى رى  ،رى ا ،رى ة، رى 

 َ ءةم  رى  ى(ردةز)ا ا( ) 
٢٥٦ را   (دءءة دءا  ك  .رةب م ء  

 دءاى َ ار :مءى ءَ رةىدةر رءة .نر
  :ءا (ا إ) ءىزمم   ن داءةد ء

 ) ءرىم ة ء ،٤٦٨  ك ءة
ن داءةُّ(  ،    ادءءة)، مزمءى (

) ء زا دى ىر دء ٥٠٥ .(دءءة ة  
ءم ة رةن ءن، ن ءامى   ء مى

ء ن زاداءن (اا)ن َةو  ،ى رةن ءن
رءة ء مى   مءةى رةب مءن، ءام رطءرةى 

م  ن ءن  ء م ء ر  ن
 زام رؤ .ا  دةى    اءام

                                                      
ء ءدمءن   ء رزءمءة  ) ر  رة مدءة  ءاَ :ر ( (٢)

طَ دي ََش َ.    ء   ؤزى  ت مدءءة  طَءة
)ط.(  



 ٤٦

ا ا )(ر ء امر ن،  ءدة ء ءدةر ء زام
   رطزة زاماوة.

ء  ء ذمن (ا واا) )اتء َ َةن (
مر ءءىَ د ن  ءةى ر ةم  

    زَم ا  رةب دةن َا ء. 
 ءى رةب زامى زؤر رةزا: ءررةم رى 

ك ءة دءءة) دةَ:  ٨٠٨ى  ( ) ون(ون 
)رر   ا   زام ام ءة نرَ

زؤرن مرة، ض  زامم را، ن  زام ما، 
 َ اَ نرة رط ،َن ممدةط َ م

ء ما   ء رءةردة رةك، ءا  زن
(رةم)ةزدا رة مز   اَ   ،  ءةم ء

  . )رة (دروودى اى ر)رى (َر 
رءة َدة :)ءةم  )ىر(ى م )وة( و  

 ءن ،)زةج( ردءءن دءاى  ء ر   ء، دءاى
 أل( زامم ء ءدة ام رءة ، رةك

ا(ء ام   ى ءزؤر راماظن رر )ر ،)ا 
  .  (١) )َةن ن

 َ ن  ،(دروودى اى ر)(ء رمى َر 
 ءن م ء م (دن مر ز  رداَ اى دروودى)

ت   ءاا، َ َر    ر)

                         
(١)  (ا ا ون، ا ا ) ةر٤٠١ ر .اءةي  



 ٤٧

ء َرءدؤ  ن ،زم ءءَ مماطي رَ ء  ء
َ ء م   ،ءا مرا ََرَ ءاماء ر   ء

 مماطر  ،ت ،م ىَ رزةء  ءم 
م   َ دةَ  ة  (ر)، ن 
  ةَ دة َدة ،رة ءذ ردةءة ءة  
 دة ءور  رط  ،امرةء ءام  ن ،اءةا داَ

رى   ء رام َمن دةت، ن ر َ ة ءا
  مءن دةت. 

ى زاماءامءة دءءرةء م  َ ى  ء ء
م،  ى  ، ؤظ ؤ   وازىم ز ء
  ى ءءلَ ء دةر  ء  ء 

 زم ممراط  دءا ،وةرامرءةردة ازانء ازانءم
(ا) رةَ ،امَر ت ىمَ رةىَذ ء  ء

ء رةطزرَ   را رؤذامى  ء ر ى ك
 ء زراءةء دا ؤ   ام  

 )Humanمءازى  ت، ءام مى م ؤظ 
Rightes charter(  و ،ءة ى نءة ءةم 

ء ء دازراءة ي  ء َرى َءام ر دةدات
ء  امَ ةتء م م  رطدن  م ؤظ

.م م َ ءة س   



 ٤٨

 َ  رءدؤ  أطؤزر ن  ء ء  
 ةى رامي  ،رؤذطر َر ؤظا َر وة  

ء  رءءى  ؤظءة  ء َ ا ءءة مَ مءة
 َم تمم ،اندة   ن ةن ر ء

 )َُْمَُ وَ َ َََنَ ُا ًِا(دا ء لَ  ء م دةدا لَ ر
ء ى  دا ءةى  ء رزى ء ء َك(). ءا: ٤٣: ااء(

   ةمن دةمر ان ءَ ك ء ءةء م( .  
ء ى ؤز مر دءء س  ممء د.. ) َِو

ِوَأ ِء اَْأ َُْرَى مَُد وَاَُة()ُهُوا١٨: ا :ءا .()ء  ء
  . )ء ءم ء طءرةن ون:  َرام دا

 ءان  ، ءمم   ءةن َةدارءة
ء دةررى ءن،   رءى  ()اءةمى ر (رةع)ن

 ن دءء ي ماء  مَما ء، مءن َاء 
.َمدةط م ءةىم  ( ر) ،ر ءةىم  ( رج)   

َ ةداَ نءة  نا :ان، م دا َ   ء
اطؤزر ةىَ ء  ،تةَا رممرةدا  دة  ء

 (َرو ا) مو ء ءةزمم  َم  ،دنن دة
)٥٩٠ ء: ٦٢٨ ءة (ز)م َؤظ امةاءةم   ءءمم ء

 (م ) ء ،م دءءة  َاءةم امؤظ  ء  ء
ء  ء ة، طلَ ردا ىَ،   ء م طرى رزة
  .(١))ء ءطرى ر  رءءمى رؤ دةءة ءة

                         
  . ٦٠٤إان   ام ،رة:  (١)



 ٤٩

 رءا (ؤر) مرة  رءة داءةم  ء، ءا
ء رن ءى ام ء  دة دةءة  دةزامان

=  Augustusء مزمون  ء  ) داءةم مءة
طزن رىَ س) ءا (ا ا) م (٢)ء .  

  نرا م)ن ىر( دادةم  ء ءن ءاءةر
ن  طردءءم  ء ى  ء زةءى  َن مَة

درء ءة، ار ()ى  مرةى  دءء ءرة 
   (٣)ءة.

 مت رةمءة، ءةى ن مءا  ن 
زى دادةم َر  ى ةر زى ء  ،دةزام رة

رَطرى  داري ى دةد  ءةرزى ا،  ر ءة 
َ ءناءةر َ  ددةم  ء ى  ءَ ء

ء طلَ م ددا مدةءة رةت،    ءامءةما
َ (ء دةمت:  ء  زدة رادةءة رة ا دةءة

ء  ء م َى ء  دا (أ ا)  رةا
(ُْ) َ :تم(١) دة( .  

                         
(٢) ) موا ا ءامThe Roman World ،( اءىدامVictor Chopart٤١٨ل .  
(٣) ) ءامر ا.(نر) وم (  
  رى  ءة (رةزاى اى َ َ) طَاءءة.  (١)

 )) َ  ا((  )  ءة داُ)) ى ( ا رة ء ،ء  ))ة
ء دةى  دةطَءة، َن طاءة  ،م    ء م ءةى ء ءة

ء  ءمى طءم،   دما  س ءن، ءا :ددءدن دءءة  
))ا  =ا َ  ،زا :ءة        )) ءادةرط  ءم ا ا  ا



 ٥٠

  و ،ن ء َدراء مء دةء  و ودا ن
َ انَم  زؤر ءاز اط م ء   ؤظ ءةىدم ء

.د َؤظ  
  ةق ءزؤر ر َ   ،ءا مَ ممرء، م ءزةمزة

 َر َءة ذء ،ادة  ؤ ةى ء
ررةم(  ا(ء  ء َن رذةءةم ر داطر

 زاةطى ر ر ،ءةدا ء ء  رة
)ا(  ن ءم ء. ءاءةن را ء  

ء  ء  ء م ى ةءدم  دةم
 ء، ء دامرة م دامء  َ ن 

 ، ى ط  ءو ش  ،ء ءرىن دة
: ار  دش دةى دا امدام  نذ  

١-    ءام ءن.  ،ء (اا) ن(ا) 
) ى درء دة  (ا) دا م نؤ ىءةر  

  . )دءءن
ء رزةن، مش  ءام م (مءةرةن) - ٢

َ دنرط نر شم ،(رى ن ،رى) اةءم
ؤن ءةرن ءاو دا (ء  رن.  ء  ءت

                                                      

ء دة  ء دارةما دةء  مدةءم ءة،   ءة  رمن     
  ذءءرةءة. ((دامر مى م َدءءة)). 

ء م  مى َر ء َ  : دءا   ءاز   
 َلط دن  .امم)ط .(  



 ٥١

َ ىةر   ،دءءة ى درء   ىم  ةت ء
 . )دادةمان

ا (ء، ء مر، َ ن دةءءام ءر ء زرطن  - ٣
 .(ن ء 

ء َاء  دءء ى  مش رن ءة ء  راك(
اءَ راك ء رءة ،ن ن دا رءءى  ىرة ء

دءءة   م( .) امر  دا م نؤ ءم 
 .  (١))ي درء دءءن

٤ -   ران  اةطمَ)دةر(  م م  ء
 ءام (نؤ ىءةر ) وةروم  ،ءن  ىَ

م ء دم   م ،دءءة درء مَ  ء
.م  ند  نءةءام 

َ   ا)   ء ن) داء،  ا س 
ءن مت، ر  طَةى  َ   ءراءة، 

ر  َى ار  ء دةءةم ءان  ر م طر 
َمَ  م ت، درءءم  ى  اى اَ   ء

 ،َدرردا م   ءةم   ن م (دةر)
ن ط ،ن  اا َلط ن ،ن ا  رة ء

                         
ء ءد  رءةى د ءةرطءة،  ءةى مء ءامن  زد دءءة (١)

      ى، أ((ىا ن اأد)) ى رى ززام ى ٥٩ – ٥٢و م ،
 ١٦٢- ١٦٠(ان أ و وآره  ا وا)     رةى مة  

.(ط) .ا /ن اا   



 ٥٢

 نؤزة َ ىَ ن ،ةنَ نن دة ،ءةن  (٢)دا
ء  ؤن، ذةلَ رةن  م ءةك: ءمرةن

َ ،(ارءنا) ىءام ،(ا) نةرةط ،(ّا) ن
  َدرَ نَر م ء ،نرة ءةىدم  ة
  ، َردا م ءم  () مرة ةىَط

 َردا م دةرةءةى  َء  دةم  ر ء دءاى
ء من، دة َ َرءاءن    ام ر رةن

  ر دةر. 
ء   ى  ءة، ء م  ةمءن

َ  ءن مءممءد نذ مةَ ش  ءَ مام  ء
ى ممدة َمءن، ذ ردة نَ دء(٣).  

  

                         
 مءماءة      ،)امن ام ا اي     رةزا ز  ى (    (٢)

)  ،()١١، ٩،١٠، ٨، ٢، ١ َ ن (  (ا  ا  ذا)   
 ر َذ(ةت اا م) ٨٧  ٦٦   ،  دار إ)   ز ١٩٩٩)ى

.  
(٣)   ، (ى) ى      م زا  ءندارط ز 

  ى 
  )Manu and yajnaval kya jayswal, P.٨٥ (.  
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ؤظ م ى مم   ؤء  ر
  رر مى

 ى م ؤظ راطم ، ط راء ء 
 ء  زَ َا مو ر   َرءءءة راء م ،رءءن

  ءة م دارى ء ءة: ءةمء زا اء
 :ء ررءةردط اى) َموَأ َذ  ََ مُس إا َأ َ

 ٌَِ َا نإ ْْأ ِا َِ ََْأ نا إَرََِ َََِو ًُُ ََََْو
ٌَِ( :اتا)١٣.(  

ء َران دامن  ء طءرة رن طءرة اَام رءا
زم  ءةم  م ى دمَ   ؤر ءرةء ط

م  :ء (ءا ى ر  ا  دمةا ء
  َم دةَ. ء َا ر  ر ) راءةءة

) مءم رىءمH.A.R.Gibb َ  ()ه ا(                   
)Whither Islam( :َدا دة) م  ك 

   ءةى ءة ءةكَدة ءر ؤظ
ةما دة ،َوَ دم م  مَان مءة واز

ء اري  و رةمم دةر راءر  ء  م ؤظ
  ردن ن.

    ءرةىى ط دؤ  ء  ؤم ء  ء
             ىام ام ،ن   ء ى 

ء مءة  ء من  مَان طل اممءةى ءاز



 ٥٤

ء   درَا دان لَ   ،ء  مَان ء دامرمى راورةن
  درَاَ ءء ن مو، دةرءت.

 ََ يَ  َءم رط  ز ،َرء ر  مء ط
 ردءء انَم  ريوتر ءرةىءا،  ى طر ء

ر داا  مَءةد  َءا دة    ك ء
ءةر َ  (١))ء .  

 َ ءف ءءءمَ رءة)A.J.Toyanbee ( 
 مر) يَوةدم   ن)داا  رةا 

)Civilization on Trial( :َدا دة) ءاز دمءم
ء َن  ء دةرط رةطزياارق ا)رةن (
ء مزم ،  مت  ردةى   طءرة ر

 ءرةط  ز  ا دةذَ  ءةمَ
ماءَ  مز  ىمء ط ا مَ مط ،ردة 

  ءةى  ءةَن ءةدءر َم َى دةدء
  ء َ ءةؤظ م ر ش ،ةءة  مط
 َ اَ دام َدة  ىاء ر  ،ءة تةء ر
ءة : طم  زاءن ر زى رة ء رةطزا 

ءرم((١)   
 رةم رءة)Lawrence –e – Browne(  َ )The 

Prospects of Islam(  :َدا دة) ،مار   ىا ء

                         
(١) H.A.R. Gibb Whither Islam,London, ١٩٣٢-P.٣٧٩. 
(١) A. J. Toyanbee, Civilization on Trial (Newyork, ١٩٨٤, P-٢٠٥). 
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ءا َر  مط  ،ء ءازةم َ ء َ َ تر
 م ر،   مءن، َ طن  ءةى

 ى امن طلَ مَ اما دَ، ءةك ءةى 
ء   م   طلَ ام ن دةن َ امنم

َن دادةمامَ ك مام((٢).  
  ،َد  (ؤ) ؤ َ    

 ةىرم م رد  د ء  مز  ة ء
ة، مءي  ى َاء، ))Sarojini Naiduاء مءى 

 ء ءر   دءادا  طءرة ءم  ء،
)Utter Pradesh(  َ    ،ء)تات و( دا

 :َء(دة    ،   م 
دءءةء رى  م دءءة، َ دةم م (٣)دات

                         
(٢) Lawrence –e – Browne The Prospects of Islam. (london, ١٩٤٩) P. ١٢. 

(٣)   م  روةدا مَ  ء  انَى مروةرامى داد ،مم
   ءة  دارط َدة    ن ،اد   دم  ، ن

،ا : َ ءار ىد ر زاراءة ن  
      ءء ء ءاَ َلط ىَ ةم ء زاراءام ر م :

 ءادار      ،ء زاراءام َ ر    اءار َ زة  ء
ء َةطت  رادءء ء    رامرم ورى   ء ء رءءداء ء رشء ط  

ء َ  ن،  َ ر مَ ى  زاراءامَ ةطت   
   َدمَن ء دمَء  ،ت زاراءام  دءءىار دةر ام  َام

ء   :ردةم َ َ زاراءام رةءا دةَ  ء َ. دووة مءاء ء ََل
ؤظ ء ءى زادةى م  ،ندة  ىم زؤر َم   ش ء

ءةك م دةردةءَ  َ رادةن، ءةك ر ا ت،   
) ر ١٩١٧دءاى م  ءءء )ى ر ،داء ء   مءءر

      مء  َم ،ء ةءدا  تر  ء  زؤر ءة
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مدة  ىءام ر ،ءةَرزدة ءتط رةىم  دا َء

                                                      

ء ن ر دةد ءةى  ردار       ،من  دةد 
    رط  دة  امم  َم اررام نء   دن

.   َ دةدا  
   ءةىم َ ءةدا        ءةى ر َ رءةردة نم

    ءم         ءَ رة  ن ء
ءامء م ء ،ءءر ا      ،   اءن رءةردة ءة ر ى

ء دءءدءة  دى    ،مت ءة         دةءم طن 
     اد م ،روا ءةات دم  ،ء دءءار َ

 زؤرى، د  ؤظ َ َؤذر ةمر       َم  ن ، َء ا
 .َم ء  رط ،م   

ء  دةرن ام :َ   زاراءام مام ءة    ن  
ء   داد ءةك   ء  ء َءاءى   ،  زاراءام ض

 َ .م دامؤظ ءمء ء  
   َءةى طر ءةءة س َم ءم دا رى ةمر َ،  

 انَم  شء  َم  ءم  ،َ دامذؤ ء َم ء
       ،  ءة م ىم مء     َم  ء 

           َم َ ت   ، دا (تامن م ،تد)) َلط ءءةءةر
   ء َدت، ن مامت. 

   م  ءة و ،َ َدة   د َ :ارة
 ؤظ  دا  ءَىم  ا مَ ر  ،دءم  

ء  ء رق ى ءة،   ء  دا مَ ءى زةرق
اَ دةءةز مدةؤظ   َ   ،مرر  (رى) ء

 ،اد  ءة م.َ ءة د َر وة ن ، ن  
 :َ وام ،و رووم ر ز  = ا  .ا  ج ا)  َ

ظ(. )  ر :وت  ٣   ن  –دار ا١٣٨٦/١٩٦٧ 
 :( ل٥٢ – ٤٥ل: إ ،نا  و .  ري. د. أر اا  تا

 / (أل) ١٤٢٢) دي اة ١٦٦ ا(ا اد ة، اد (
١٢٦: ٢٠٠١. )ط(  



 ٥٧

ءن ك ردا رؤذام َ ر  ر دةءة، ر
ء  ى )ا أ(ء  رار دادا  طَةى دةم  دةءة
(ن)، م   امَ ةما  دادةمون

.َءدةردة  
 ى َى  ،  ر دءاى ر  ءة دءءة 

)  ءازةم مءةى دة  ك (اة ا َدارءة 
دةمَءة، طر  ك، ن  )ءةك  )اا 

  ءا ،اةمم رى  ى كر ن ،ك ن ،كزا
 م ما طمَ  ىة د نَ مم  مء م

  . (١))ءى دن ة

                         
(١) Sarojini Naidu: Speeches & Writings Madras, ١٩١٨, P. ١٦٩ . 
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   ما
ن طلَ ما م  رءرَر ء مى 

 دة  ء ءم    ةءة ءم َ ءم
(ا) زاةطر (٢)   ءة ءةك ء

    ؤظ م  ء   دم َ
 ءم   م ،   َ ،ءا مط

ء م  ، م دةراء ء َاء، م  زط (ا دة)
دة دة َ ءمَ َزاممَ   دم ء  ء م

ءة دةذَ ء نؤظ  ،نم نء دة ء   ء
 نءمَ  م  ء ن و  ء  مم ء

  ةَن  رةزءءى دةن.
 ى ى ء ى  زة ر ء  َ َءة 

  ء طم   زؤرى ءدى  مَ ا طم  ءت،
  َر َدةءةء  ءى   ءميء

 ء   دذى ) ا رد( ردار درءءم  ء
مءةى مر ةم ء  ز مرام مةرى

 ( .و )اذ ا  )ءارةءةي  دءءرءءة
  ي َم :َي دة  و ءء 

                         
(٢) ) ك زام  ءااَوةر زاةطر  (  ن ءةك ،رزك رةطم ،

)ن        ا ،َةمن ر ،َزةطر  يرطدة م ،ءام  دة ر (
را ةمر ،كءةم     ى ء رج م  ،ةَدز َر ء

  طزر.  دةرطى َا ،ء رةطزة رَ َ  ،َ رة



 ٥٩

َء  م ي ر  ءزار  وةك)  كذة
  ...زار   (َءةرط  

ء طل  َ ا دةررةى ةمى مَان ( م را(در 
 :َا، دة ردة  َدةدء  

 ردةدا م م ى دازران، زم ن (
ءةك ازَ  َمن  مى ة رَن 

َردة  نءازةم دا  ء مم  دةءرى
ء  ء َء ا ون  ءةرى َش َ ء دةءة

ءةدةَم  زةءاءةمن، ءةم  مءازام رن 
دة ر را ؤظ ء رَى ؤظ ،م ءةرن ءاء 

 َامدة َ ء ،ت َ ؤظ َ   رز 
ء دةوةى  وة،    ء  رَى ر

من رةةدةءة ( ن  موةمط (ءا)  مَان 
  ن ،ادا ء (ا دةزامماءةاءة درءر (١)ء. 

 رةز رءةنر ر رن  ء ممءة دة ء
م ،دةءةةةر َ دا َامؤظ دة :ءءة نءازم ء 

 .َر ءاء ر  
ء    اظ  دةى زدة ءة دةَ د

َرءم  مءةرا دةى ظة ردةءا ء، ن طلَ
 م ءر م مدةر ،ء ءاز ا ءردة ءردة

                         
(١) اءة ءةدمءءمر  دةز  .ءة ن ءةدة َم )ط (  
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ا داش ءن،  رر   رَ ء ء 
  .(٢))ءةرةممءة رءءن ء ا در ء

ءا ل مؤ رؤك ءةزامَ ءى  دام  رادا 
)  ءرى رءاى ااة مءةءةى ءران ((و دةَ:  مءة

ةءة ط مءةءةى  طم زؤرى َ ءءى دا 
 ،ردةى ر اري    ى ؤا 

زى ء  )اذء (ا  رةى مء، داءم ن
  ء مرطَ   ا دةذ، دةر. دوورةر َن

ا ي  م ء،   م َ نءةر ن
ء ء ا دةذن، ر َء دة ر رى ؤن، 

دارةذار ء م ءة زرر  َذ ءش دةءام ،ءن ن
م  ءندَ ى ى    ءنمءد ء

  .(٣))م ؤظ
  

                         
(٢) Society and the Aste in the Mughal Period. Delhi ١٩٤١, P. ٩١.   
(٣) Discovery of India , ٥٢٦ - ٣٣٥.  
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َر مماطؤظ ر رز ء  



 ٦٢

 
   



 ٦٣

    َر مماطءة، رؤظ ر  زم ى َ  ء
  .ء رزى ؤظ ء رةف  ؤظ

ءمزة َءة داد ط دةء َ ؤظ  ء
ء ؤظ  َ  ءءى زةءىر ر ،ء  ،ءم َ ء

ء   َ م ،ء درة ؤز ء دار ممت م َذةلَ
َر ؤظ  ،ءاا اَ ن يءةرء  زة ء

رمى دةءام ى  ءن را  ءن  ء  ء
   ر ءة  رط ،ؤظ  دنَ رىطَر

  ء  َوَ  .َءامن
َ  نمر اءامر ء  ،اش دةَ ؤظ ء ط

ء دةرءءن،  دةى  ء رزةم دلَ  زارى ءدان َدن 
ءم  َم ا  َء   نمةَدز َء ء

  َءى ءة دا. 
رَء رةفء ء  (دروودى اى ر)رءةرن د 

ء زة  و رام :ؤظ رَ   م  ؤظ طَاءة
ء م طءرة  مدا،        درواوة  ءمءةرةدا 

     ء  َ  ءَر م َ      َ م ء
 .ؤظ  ،دنَ رطَر  

ء  رءةرن ؤظ رزدةءة  ؤظ ء  َ دا
َُ (و  مَ اءى دا   :ء درءاءة ء ن

َِ ْرضا ِ   ََ ِيا(  :ةا)٢٩ .(  
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 :ة (ءاَ  ءى ازةء  ءا ر  ء زا ءة
  . )مءءة

دا اءىدرء َر ؤظ دار ىَ  ء  ء
 :ءةداَ) َ ََُوَرَز َْوَا َا ِ ََََُْو ََآد َِ َْ َْو

َِ ََ ْ ِ َ ََُْتِ وَا(  :اءا)٧٠.(  
 :ءة(ءاط دة ءةىم  نَر ار  ء مدا  ءء دةر

ن ن رادءءة، ن ء از ء رة مءن  ءا ر
ءم ء ءدا ن مَن ز ن   دءءن َن 

ء  ء ن ء ك م َ ء رؤزن داءن  رؤز ك
َر زؤر ن داءةؤظ زؤري َزءنَمى ءةدءام ( .  

  ر رَى ؤظ ء دامن  طءرة ءدا، 
َءردة  مرءةر ر :)  إ ا  ،ل ا ا

 إ أ َ (١))ا.  
 :ر (ءا  ،دان اءىرءةردة اء ءَ نء 

ءة، ء  ى داءة، ءةم   طلَ 
  . )َاءةما ن

 م  َ كواذةدة رَ ىر   دروودى)
 ء زةَ ا ءةى  ر  دم ؤظ اى ر)

.َدا دادةم ى  ءةءمء م  

                         
ودةى د ء     ة رودة وازة،   ر   رواه البیهقي. (١)

". ىم ن  س س أما         مود    :وا"
 :وام .ا ٤/٢٧٤ا(ط).   
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َ اى) ةرة  وةك  رةءةَ  (َ ازىدروودى ر)
إن ا  و ل  (دةطََءة  رء  :اى ر)

ا: م   آد ا ! ل:  رب دك وأمأ  رب 
أم   أ  ؟أ  أن ي م ض  ه :ا؟ ل

  ا آد ا  ه ؟  ! ل:  رب 
أ  أم ا ي ن  :و أط وأم رب ا؟ ل

 آد ا  ي ؟ ت ذ أط  أم  ؟ أ  
  ل !ا: رب ا وأم أ  رب ل ؟: 

  .  (٢))اك ي ن   أ أم   وت ذ ي
 :ءةى (ءاى م :َرا دة ؤذىر  ررءةردط اى

دة مء  رت َدا :ء  ءةا دة :َى 
طرى مم رءةردطرا، ن ردامَ   ا  رءةرد

  ةىم ةزامى م :َردة (م   ردام :ءا)
ء رت َدا؟ ى مةزام طر رت  ن س مش ءت

ء دة ى   ار اَ(٣) داءاى ،دة ءةىى م ؟
                         

.(٢٥٦٩) ١٩٩٠/٤    (٢) رواه  
مَ  ،َةدا  ء  م ،م اى رءةردطر  دءمدا         (٣)

        ن((ء دة ى  :ءاذةىدة)) ءةد  ،ك  
) دامءة،  دارى (و) دةءدةق ء ردن م  هدةءاذةى (

          ن دةءَ  ىدارام ء َ دارة  م ،َ ري اررام   َ
(أل اب)  مش   ، َدارة  (أل ا)ة،  دة َ (أل            

   مَ يط ررءةردط داى م ،ا دةزامَء  ءم دَل  :ب)ة ءاو  ا
   اَ و   ر رءءى زا   ،ى ء ء   ءىَ

 )) .دا نَ  ،ءةى م  ط.((  
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 ء !داَ اردم  !دىَ ارد ى :َدة
رءةردطر: ن اردمَ ةَ  ا  رءةردطرى 
 ةزامى م :َردة ،(اردن م َ :ءا) ؟مم
 اردم  ،دىَ اردم س داءاى ن ، ةىم 

ى   ت دا َدا؟ ى مةزام طر اردمَ ا ءا
  ،دىَ ءةاردم داءاى !دة ءةىى م ءة؟دة
  ةَ ءةتاردم ن  :َدة ء ،داَ ءةتاردم
  ةىم ،ن ى :َر؟ دةمم رىرءةردط  اَ

 ءةتاردم  ،دىَ ءةىاردم داءاى ةزامى م دا؟َ
 ءا ،اَ ءةتاردم رطءةدة  ى  دا؟(.  

 َدةَء مماطر  ءاماء ر ءءمر َمماطر 
ؤظ  رةىدةر ؤظ ى رزى ءة  ،ء اَ  
ر ىرزدرء ةءةم ىء ؤظ  ؟  رة ء

َة ى   دمت ء ا دةَءة  م ن 
  ء مَا ؟. 

 َ َر  دة ءةىم  ءة زة نرءةر
 ء  دامءة  ءةدةَم زة ء رة دا، ء، درءءد

 :ءر ََ اى) رضا   اإر ،ا  ناا
  .(١))   اء

                         
 ٢رواه أ داود واي وا ، ول: ا  .   أ داود    (١)

  (ط). ٣٢٣/  ٤و اي  ٧٠٣/ 
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 :داش  (ءا ،ادا ماءةدرء   زة ىءام
ء زةَ ما دَءة، زةن َءة ءامى ءا  رةن َةت

   ءةى ،انزةء  زة  ررءردط اى ءا  ام
 .(٢))ء رةن َةت َما دَءة

ء ى ن  ء   دا رءدؤ ن
 مءازة  (دروودى اى ر)ء َ َءةى َر 

ؤظ َ ءازىم)  (م را ءر  َ ،ت
 َ وةيد .ت؟ ءداَ مَ ء  
ء رةزءءى َ َ َ راى  م ةت

ء   ء  طم  طءرة (دروودى اى ر)رءةرن 
زارانء ة دة زار ؤظ ،ك د ،ن ك ار 

ء  ء ى ى ء  دةدة مة ء ء رادة رادةرى
ء ءةى مء دةدء، ر ء ء ءة  َء خء رةك

دةءم ،م ر مم () د ،ن 
 . َ  

 ؤم ءرةىةري طم)Alexander The Greet( )٣٥٦ 
ء ءم  ء ر ء رَ  ان ث. ز ) َش دةت ٣٢٤ –

                         
(٢)  :َرا دةر   ن   ا   اءا  دا :ءا ، 

ء ش   ء ا ى دا  رى ء دةءة  ت دةى، داى رز         
)) :َرن دةا ن إاء ا     رة (ا  ا) ةداَ ،((

 مى مء مرَ، ءا داَ      د م  .ر       
َوِْ ََْْ َ ، ََْْ ََل َذرٍة ًَْا ََهُ   ء رمَ َ. [   رَء ر   ك 

  ).ط) (٧،٨:اِْ) [َل َذرٍة َا ََُه



 ٦٨

(د اا) نراءةم  ء   ،تدةن داطر ىء زؤر
ء مة  دةط ى ذءءرءء،  رَا مة رمت

  َةََ.ء  دةم دَ ء َءء، َةدات
) ؤرى ر س رءة٤٤ ،(دءوة ث. ز )Julius Caesar(  ء

ء ردة رزم ءةك  ر  ءرة داطرةن
)Hannibal) (ن ١٨٣ – ٢٤٧رادةءة) راء  ث. ز ذر  م ء

ء ء اءن رر ،نرءادةَ   مَ ء
ء  ء طمرام دارن راء دةت، رام مءدن ذةن

ء ذمءة  دءاى دةرء   ردن  را ؤظ
  ر ردةءا ء. ( اى ر)

 ؤظ ذام  َ (ؤنَم) نةرة د (١)ء 
)Neron) ء (٦٨  ممءم  زؤرى   ،(دءءة ز

ا دام  ،دءم ىدةَذ   ء ر ،ء امَ ء
رر دادةم َء طة طءرةى   رؤدا ءءة، َا 

مء    طى طء ء دةء ،ء ر طرا
  .  (٢)ء

                         
(١) )   مؤر َرا٦٨ – ٣٧ )   ،ءة٥٤ز) ذ   ر  ٦٨ا (

 ) ءىم  ى ءة، داءة (ط   ،ءة (ظ) ىء ذم
ء  ءم رى رؤى  ن. ءام    :م دةءمةءة

(ا  ا) ٥٨٣ل) .ط (.  
(٢)      ،ا ر ) ى رى ززام An encyclopedia of world 

History ر ى ء)William L.Langer ،اءة ). ، ز١٩٩٤  
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ء  رءة زة ءرء درمةم وت ()ى رءاي
ء ى م  ،دةى َ  ء (ءةمال) رن

 (دروودى اى ر)زاا (دةك َ  َرن 
ء ءرةط  ء ََ نمءةدام ءر  م ء

ء مَن  ء َادان ء  زةوا ان ر دةد، س
ء  وا: دةررةي دةر ويَ)  ا ث و ج( ءدةدةءة

 اج (١) .) ر ن زؤر طوم وة   ء
  .)ء دةاران زؤري زؤرداران

م مرةءك ءة ن  مى ذ ةم ،ء ن ء
ؤظ  نَ وة ازةيم  ،ء ءك ءر نء ىَء ر

 م  َءم ار ةمر َءءداءر ءة ،ر
  دةءة ى م ر  مَامما.

  انَم ء م :وم ) َ ( ن  ،ءردءء 
لَ ردةءا ء،  َرَمى  ٤٠مءةى (ءا) ءن،  ءةى 

َا رذَا، ش م ر ءة ء ()ى رؤ ةى 
 ََ ()   ) ىةء امى  داطَ ء

د، ( رى ررة)ش   ى َلَ  ةى 
 ر  ،ءةء داة  .ذانَ ( ء ) ء  

 :َدة  اى  ءة  

                         
(١) . ءَ ءةىر ى  



 ٧٠

ء ن ء  ،ردءء زة ءن، دان َةذن(
  .(٢))م مدةمَرانء رَ ن ء مدةءمءة
دا) م رءة  ،ءءة م ىرة (اء ء

  ءءء، دوا (ى زور )   (دا)
(ى زءر ) انَم َرَ  ،دا(در ىر ىزة) ء

ة  َ  (رم (ز )ءا  م د(ء َدى 
 ى دا ءىدة  د ء داى ر ء  ء

  ش  ،دءاء ءةمم ن  ءزة ر ء
ء ءارةءم زةم  دءادات،   ء د  رؤمن

  . (٣)دةر ءةا زاران س ذران
زا رَ م(ر اى دروودى)،  ا ردة  

زا. رءة ذرةى  ٢٨  ٢٧ء ذرةن طءة  راءن
ىَ، َ ءءى  ٦٠ رةءام دءن ذرةن طءة  (١)َن
م  ء ذراءام ،ذاءةا رَ نَ  امدمء ء

)  مم ءدءءة.٩١٨ى مرَ  ر دءء ذراء (  
َ  ءنَر مزا  نؤظ مط  ءنةرَر ء 

ء وةدَري  َ ََون   رذةوةمي ؤظا 
زةن،  ء ر  َون، ض ءن  رة ن

                         
  ءام (أ اب). (٢)
  ءام ( أ اب).  (٣)
)ى َا   ء دةرءممَ  ر (    ء مزامم (ة)  زا ى (١)

  ) ط  ،م رزي مردووة. () ى طا دةرمءةءة،  َى (



 ٧١

 ءان  مم دء  ز  دار َدةب دادان (
دزا دارى  كم ، ( .م ء  

َوةرةوة وةردةط  وزة   مط  ، ر
 دن مةور َر   رز و  ؤظ اَ 

ء  ء ارةدا َ م  درء َ ن ءة.  تةد
َا دامذة ى  َازى ما رَ    ءةَءم ء د

ء   طلَ ءرةطزةما ت ءةك ءدن طلَ َن
 ءةىءمرز  تن م ،امَ  ءنء زا

ء ءرةطزةما م  ،َرماء  ءازك  مَان ى
   ضء زةءمن ت. 

ء  ء ش   مَ  ووي ا ؤَ مءازة
 :  ةداَ  ىَ  ؤظ طَر  

اى  (ََروي:  ي ري م رى  (رةزاى 
    َء ءم (ََ اى ةزاىر) و ب ىر
 م ء) ءىَ  م ،ارانم ى ى :ىء ء 
  َرر (ص ىر ى) :ءة؟ ءء َ  :ةى)! ء

ءءة، ى  و َ و ن،  َن د
 (ص ىر ى ىر دى)  نوة   :ء ء

  َرءرةدطرى  ءة ى َ َ ، مءةءة 
ي  مءةء ء  َ   :رءرةدطرى 

 !ءة   اَ ء  ة ء :تء  ء دة
 رى رة رَة !مس ء َ :ا ر ءة زى 



 ٧٢

 :ءم   ىن م ،دام :ء  ،ءتَ)  رط
 ء  دى ر طا مى  ،َ ر ءةرة

َ(د م ىةر  :ن  ، ء ءءة؟مء َ :تَ ء
 َدءءة؟ ء م! ء: دةى ر  مت َا 
 :ء  ىر م ،ر ى    دةى :؟ ءََدةم

م ،ء ر ى  دا   ،ءتةرَ ن ء
َء َءة  رءءى ى دا ء، رةء ن 
ت، ر ءى دةطَا دا رةى دةَ؟ ى د ءا 
 :ة، ءَ ءة ؟ ء ا :ء .وةء 

  ءة  ، رى رة رَةن ة! ء :ءَ ام
 َ ،ا رى ى   :د، ء ءَ

.!َم ء دة  ءنءر ر داءىم َ ا  
ى: ء ،ارانم ء ا  َ ءدا !دا: ء 
 ءازت ت   مَامموة مدةء ا ء طر

ََ !ى  :ءة ءة ن دءءة      
  !.َءم زادى  دامن َا

،  طر طَ ء ء :ؤ ن ءرى دا ى ءة 
و  ىَ مر (١)  .  

  
  
  

                         
  . ٨٧ – ٨٦ة   اب، إ ازي، ل  (١)
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ارة  
  َءةى رامَةتط ء  

  ء مَ ام ف
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 ٧٥

    دة َ اماوم ء ءةرة ،  نَ نط َ 
  َدن  طءرة ء رؤى    ءردمدى 

.اءَا، طة مرذةءةم  
) َ  ط م شا  أةا(آن س)  ى

ء ََوة  ء دءاداطران  د اد)،   دءاداءن
.َدادةم   اءام  

ء  ممَ   دامر   ى ةت  دمن
 :َا دة  

)(م) ر(١)  ىر َ  دا  ةت 
رةءا مدةد   َ  ء ،ن َدةى، ن رةى، 
   دم ءكء َدةا،  طر م ءن من، وا

                         
(١)             َم   ()   دءءةَ ذةى د   ة ى(م) ء

      َ ،َدادةم امَ ،دةم ، ي ءةىر  ام
    )   َضزؤرلَ  )ا دن دةءرة دراءة  ءؤز ء    ء َامء م

.َ رىى دَ ن ،ءةا ذَ ىردة  
ء  م َ دةءاذةم َ ؤزةن   ى مءة   (ءا)         

 رءءى  َاءةم  ءر َدا      دءاذةى ددة َم  ،ءةؤظ 
   َ ؤظ زىةطءرةى رط ء  َءءةر   ءا دةردةءم رىَدا  ء

          ،َا دة ةم ر ام ى  م ء ءم  ،ََ
     ءرىدة    ( )    ن، ءة ى امَ ء   ) َل

راج) دةدر َ  ،َ طءرة زامم   ى ما،   زامء            
. ()  ى ا  

  ( )م َ ي ى ن دادةمَ، زؤرى َةران  ءة 
َ   دة.َادام زا َ َ دةى    

  ( م) رد َ دءء  ءد ءةدمءمر  )    (ال) رء د
  )ة). (مدوى  طءرة زاممَ ءءى ي ؤ، ءةرطاء



 ٧٦

   ،ام  ىدةَ م  َ َل َ وَ
ر ،ا رىرء  اَ .وم   

ء  دذءارََ   ،ام  ء ذن
ر مذ  امََ  م ،ىدةَ مذ  و دا ء

 ء َدة  ردا دةدرا رى دي دةدةَ  ؤذةىء ر
ء  ا ءََط َ( ءمم ر)ر ططءة 

 .َ  
 وة د  َم م رم رمءة 
 ءمَ اىرةر ءة، دءا ردةءا ةظ دةى 

  ءةن درء ن، ءلَ ءةءة. 
ار ر(٢)  ،دءءةةرَ مءم  رى ة

  م  تةدةر  ءةش ،رداردا دةذءةم مذة ىر 
 رَء ى  ةت دامءة ءة   ر رزى 
 ) َدة ،َذ د َء  رط َء ر ر ددة

ة   ى  ى) ى ا دة ء  ذراء
  ءةن َ ن ،ءةَذ ا)ى ى  ءا( 

 َو رر مَم ةمر ،َ ش َ ءءا ر ءط
  ذ َ دة رم ر ََ ت.

ى  ء ء ء ء  ةت ى مم دَن زاد
   ،ءاةءَ ، ءةمةءار   ىةم  دام

                         
(٢)      َ  ،ءة اقَ ام ى ىد مءم  نَ 

  )( مدوىدازرامء ء  َ َزار َل    ن دءءة. 
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طءرةن (مدامن)دا َ ا م َء  َ  رَى 
  ء دةرطم ءامََ .  ء رةم   ءة

 مءةدام َ م اممر نءة ى ذما  ء
ء ذمم وة  و ر َام ءران رة اد،

ءرَدم ءان  ء  دةطن رَدامن  ن َدةممءة
   مء َوموة َ  راما. 

  ء  نء نة  َة ام ء
ء مءم دةرمد، َ  ا مة ة  مءدار ءت

ء (ة ءة) ء مة رةاءةن مء ء مءمن 
  ء. 

)ر((١)  = ر)   طإ  ءةى تدةط (
لَ ذمط ممراممزة ات م م ري ء  ء  ء

ء مازةى ن  ء دةرءن َةدةن   در م زادي
ء مءءم (ر) دةطَاءة  ء  ء رى ء زة

  زادىء زدةرؤى  ما دةا!.
ءةك ز  من ءا  ز رؤم مم ر

ء رى، مَ ماء   ان ر ةا  مءاءي
ءا)  ةت ة  ء ،ن َدةى، ن رةى 

، ء درءى   رمما )ر مء

                         
ث.  ٣٢٢ – ٣٨٤ء مَ طءرةى مم ، مَان  ) ر :ف (١)

ز) ذءة، ى مةرى ؤم ءة. َ م: (ت)، (ءرَى)،       
)  ا :ءام .(٣٧، لا .)ط (  
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ن ءةرط دةدة  ى ء ةت :ء ءة ،ء
َمدام ادة .!َدام  ر ةىء م ء  

 )() :Nunguam Exuiturءامش ط مءمى 
Servitus Mulie Brio ()١(  .  

 م ش  ن  ،ءرى مزطر م  مؤر ة
 َرءةامر ك ء دءاى ك  ك دءاى  ك ءم ء

َن رزطر ءن، دءاى ءة دم ةت  مء، ر 
  ء ن  مء. ن دم مةك

  د دءاى ءةى دةررةى رم ى 
َ ةت  ،فدءا  َم  ء و مة ا  ء

 :ء ،مرا) َ ،ءءم ى مر 
 ردة  ءن ءءم ا َلط مَء ر   ء

ء  ش رءءم دةء رؤم  ر مءةرا ء رؤذطرةدا
 كدم ءةى رة ءةى ءءمَر  ء   ،م

ء  ذم دءم ،ء ى مءم  دةءءة ء  رااردن
ء دن  ءةدةَم ر زى  ء طمةا ار

  َء رةزءءةن. 
دم  رَءم ء   دةر ءة ردار راَن

ء رَءن  ءةءة،  ءةدا ةى   َمءة

                         
)١ ( رة مر ز راوةَطوةرم دة   دا امم ،م  مء ز

    دارط ََوةر َامدة ََر ر  ،َوةر امم  ،َمض ز 
  (ط)  ا  م ددا و.وة  ام  ام



 ٧٩

  ىءةر ءدءم  د ء ىم ةت  ء  ء
ءا: ءةك ءامر)  َةت ر مة ءامري ءت 

اردة ء  ،  َ ر ءة دءءرط َ )دةا
ءا  : مرا (ء زةرءءرةت را زالَ مء  َ مري

  . )م َك ءاء مءة  ةت مءن
َ  ءةى  م  مدة ااوةرء مءة 

   ءامَ ةدا( م  م َةت
((٢)  دةى َ لَ زار ،ءد  م 

ءةَ ند ر ء ء  ةت   ا
 _ةيَم )ن(ن دار  ددة :ةت دا 

م  ؟ ء د  ك  َرؤ اَ 
  رؤءة ء ى: ءاَ )ةمة؟ ءم ء دةرزءن

،ا َرر مدةءة َءى، دة رط  ت 
دا م َر ء ءةردةطط ا ت ىا ََدة(، 

 نار  ر ءة  ةت  ء ىؤر  زىدةر 
 رةدا  م (ءا( مَ  )اء( ءَدن  ء دةت

  ء ر دا  )ةزاىاى ر ر َ((١).  
   ردةوة ىم ء ء ،امؤر   م 

 ةءة ءىَ مر .ةت ى رةىء دةرَ  

                         
  )طدةءاذةى مء ءامن  رءءمدمءة زد دءءة. ( (٢)
(١)  ءءا ا ) نا ر َ ( وةى نردوو وةَ .

)ط (  



 ٨٠

ء مءم  رؤمن ر مءة  َءن
ء َ ذن، َش  ر َو  رءءدم رةمت

ء  زؤر  َةن َما رةمت مءمءة  دا
 مداءة  ءةءدءءر .!ة ن  ،ن  

  :َدة ءار مءءءمَ  زؤر رةذ
رى ء رمءة ءةرطءة َ ءءن، ت 

ء َ    ، ر  ادة  َ ء
ءن دةَءة  راءرد  َ مَان رءءن مَءة، ءةك ءةدا رء

َ  اءرا مدة  ا، ءةكمر   ةت ىَ ء
  امر   ةت ىَ ءَ َلط ،اءةرى د

    م رم ؤز رى ر داءة. 
)دا لَ  ) اي ر دراءم  (٢)ء َمى

  ءة: 
 َدةردة ء ا  )َش دة َ ءا(  و رط

  ةت ،ءةار  ء َ ،ََ دءا  َم
 ء  دى  م ،طر ءةى ء  ذم ا ءةك درى

ََ  ،دن دءاى ر َ ءةك م ،ى ا ء
 .!َم وا  َا    

                         
(٢)    َل ى دراءممَ ء) ر اي  (َ َ  ءرات ء

َة ،َ مو َاى َم (ا ا) دا، زؤر  مء مرَ َاءة 
   مَ ء :َرةءة دة  ر ،دا م ءة ءة َدةزام َ ء 

) . َل دراءم :َن دة ، ط .(  



 ٨١

ء ى  دة ر ءة   اا ءة :ن 
َش دةت دا ء ءةَ  م َ ءةى م ،َء 

َ ا  ء  ءة مَى (  ات دةت 
َم( َرة   َء  ء م (١)درء  (ة)

َ د    َ  ءةَاز ىا  ءةى م  ء
ء م   ء  ََرةى ى م  ،َش  دة ا

  .ءة اءرا مَ   ك زَ  
ء مءازى رم ؤز  َش دة ء دةظرامى  دةة

 َ ،رة ىدءءرط مء ء ،دَ ة دةَء
ء رات،  ء  م َةت ما  ء َ ودان

  ءم ما ء  ء َ دءءرةم   طى
ء  مَ  ء مءة، ءام ةت مَر ء دةت

َدا  َزدا َء اث  ةءةم ةداءز مءم ،
م   ء   َزءة دام را ى ن ءء ط 

.!َزدام ةَ ء  
مَر رز دةءةءة،  مدةط ءرى رزي، ى 
 ن دا ، رؤ ء  م ،اةط ىَى ردةَ

َاَ ىَر  ،ءة و ةر   َاَ رىطَر ء
زى ةم، ءةك ر ءرةطزةم فء ر ءةى  رةط

                         
ا ( (ا)َ ةءَ، دوازدة رى ء،        درة ب ( (١)

   ) َن دةءر ىءة  ،ءةء ى زؤرءة ءةم ر  (
ء دءازدة ةى م اَ ةَ،       )ةءا :رةب، ن ة، ى (أ

  ) طء ء ى رةءة  ءان دةت. ( ا  م ا دازءةءر



 ٨٢

ء  ءَ  ةءا ا ،َءة ء   ف
رات  رط ةت َ مطء! ءام ء ،ن 
َدةى رَطرى َد َر ن اء ر رَطرن َدءءة، 

َر  رىطَر ء َ رى نر ،رز ء ءا رط
ء ء م ت  مى ءدا، ن  ذَدة ءدان، 
م   ر ءَ دةطا طر ء  رةى 
ا ،َر ن َ ةطا طر دةرَى ا ر ر 

ء  ءانء دةاء ،َءامش: ى، ءى، ةى
  وةرطى!. 

  ءك ءااء، ءةك ر ءك ةءةم ةت ،َم ى
ء ا   رةى ران دةد  ،َن ءة ل طلَ لَ

  ات دةا.
 ء   رر ى ء اا  ر ءك ،

ر ء ،دلَ دةةزؤرى  ز دى دة  ىء م
ءا (ء ذة ءدةى زؤر مدةزام،  دةزام  ،مةى

ء ذةى رةءا دةد  ،ى ى رةءا  ءةى  مةك
دةم(.  

ء  ةت ى ء مى  دةمَءةء ى  ء مخ
ء  ممة  اا، م ءةء:   َ ات

َةَ انءر  ءةمء  دةء دة َؤء  دة
راةم َ  ،رز ىر َدة   ءم َء ر

 ة رط ،ءرةم ىَر َء ك ن ،ََ
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ء را  ما  َاَ ءةك ر َ د  ءدَى
َء((١) .  

ء مءازةى  طَاو  ء ءام راءرد  ء رؤ مىَ
دا  مء ء دامم  ء َى   طَامءةى ر  َةت

ؤظ ى م ءةىءةرط  ء   وةمم ء
 ء نرة رءء م ءان.  ء مم ء  

 ءاز ء دن   ؤز مر  اَ َامر
ء   ء ممم رم زؤرةى مَان ممم   ةت

ء  ى، دة َوةش رو   ء رةرة ن
َة ءةممم   ن َو ر  ء

 .ادةءةرى ر  
ؤظ ى ةىرةى ما دةرمر   ىم ء  ء

رزى مةطءن ر ء م  يَ  ىم نةت دة  ءا ،
ء  ء ى ى دا  ،َمى ءةش    َدا

ء   ء  ء زام دةام  َرز   دار
 ر دنرر ا ك ء  مََ ك،  ء ء

 ءر ءم رةى  م ندةوة ري  ءزطء ر
  ءةري ء ء  ء  ؤذدارزى دءارر ء

  ذن َءة دةن.

                         
(١)   ،آنا  أةا) دد ا س)  (ل دارا –   ٥١) ل 

– ٥٧ .  
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 :َرءرة دةاى ط وة) ْوأ َذ ِ َتَِا َِ ََْْ ََو
ْو ٌُِْ ََُو َماأًَِنَ مُُ َو َنَ اَُْ ِ(  :ءا)١٢٤.(   

 :ءا) ،َ َض م  ،ات  ن دةءة  َ ر
 َدة ءام ءا ،َ ارم  ء اَ ،َ ن

   )َء دةر  مء رك ن  َءة
 :َردة رءة)  َِ َََ ُِأ  مأ َُْر ُْ َبََْ

َْ  َُْ َمْو أأ َذ (  :ان آل)١٩٥ .(  
ء  ء رءى:  ر ر رءةردطرن ءة مام دامءة(

 َر ءةن  دةءةى  نَم ،َ  ن ،َم  ،دةم زا
م َم(.  

ء ةت ء دةت َ ام  رءة رم ؤز، ء
ء رةم زةراما،  دةردم  دةرن

َدةط  ةت  زةرام مرة  َ ء
  َ ةدات.رادم

= زةرام) ء ط  (اة ادةءاذةى 
َران دة ءةرى ءم َمى ذم ،م  ء

ء زؤر   ء  ءدة ء ءد ء مم رات
 ذَ أْو أمَ و ًَِ ََِ َْ ََُ(د دةط  َ ذرة مت: 

 )ََ َُُِْ ٌُِْة طَ وَََُْْ أ َ َِْ َُُْماََْ نَ
 :٩٧(ا.(  

 :ءا)  ،َ ن ،َ َد، ض م  دةءةى َ ر
 مءا دة ،َ ارم اَ  (زةرام) ش َمذ



 ٨٥

ء  دءارؤذا   ءةى  ءان دةمد، دان   دءمدا
  . )دةدةءة
مر ؤز  رز رء ء دةءة ن ء  ء م 

س د تء دة م ءةءة َءةامر  ةت َلط ءدا 
ء ت ذة ء  ءة ت،   دةءة ن ء  

 َءامءة،   مَ ،ا ء مَ مَان  ءاز رزةما
 ءة طر  دةت، ن ك ك ء دةوة ك ن
 ء دةت ةم ءة ت ن  ءا ت، مَن

 ن ،تر دة ةم دمم ةشَدر ،ََ م 
دمامَ نة  ء  دام  َء م ءام َ 

  ء رامء، رى   ء   ء َ دةءم، ء
 دامر ء ء ء دمت ى ذ   َمى ء

 ءازن  ء طاءن  دة ن د، ض  مما
 ار  دءة ةمن ء ةءة ء ء مَان وة

  زؤرَ  َءن ء ءان مام  ن ى ض  ءان
مارة تز ا ءرز.  

إن (:ء رَ رةءة طا ر داى طءرة 
 َِِدتِ وَاَِموَا َِِمتِ وَاَُِْوَا َُِِْتِ وَاَُِْوَا َُِِْا

وَاَََُِ وَادِتِ وَاَِ وَاَِاتِ وَاََِِ وَاََِتِ 
 َِاتِ وَاَِوَا َُْوُ ََِِتِ وَاَِوَا َِِتِ وَاََُوَا

ًَِ اًْوَأ َةِْ ُ ُا ََاتِ أِاا وَاًِ َا(  :ابا)٣٥ .(  
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 :ءا(ءا ار ن م  مة ن ء ءام ،
ء ذمم   ء ذمم مار، ءام  طَالَ مار

َار ءام ،َلاَط را ءام ،َار مة ء  مء ذم
ء  ء ذمم زةءن ( دا)، ءام ر را ،ءام زةءن

ء ذمم رؤذءءةوان، ءام داءَرَ  ذمم ر، ءام رؤذءءةوان
مط  ندا زؤر دة دى  َءام ،َرَداء مء ذم  َمء ذم

ء دا َرة زم    دى دا زؤر دةن، دا َءن
  . )دةدءون

  ءان ء  ةن َ مءة ءةءة ر رن
ردا ءة ءدمم  ،دا  م  ن 

ش دةء َلط ءام ىَ ،زام ءةم ادةى ء ء 
َا رز ء ء را ر تن، ء زةةرم 
 ءم رءءءةرءمءء  نر   ي ءَر  ،ا 

 ء اء َءة طء َمار ذمم ء مار ءام  رن
  . دةت درء ا، ء  ر ي رةرى ء

َرءرة دةاى ط ْو(: ءةكأ َُُْْ ُتَُِْنَ وَاُُِْء وَاَِ
 ةنَ اَُُْو ةنَ اَُُِو ُا َ َنَََْْوفِ وَُِْ َونَُُ َْ

ٌَِ ٌَ َا نإ ُا َََُُُْ ِْوأ َُُوَر َنَ اَُُِو(  :ا)٧١ .(  
 :ار(ءام ءام انء ذم نَم ارم م  ء

 رةرى مَ دم ،رن   دةنء رَى  ا
ء طَا داء َرةى  مَ دةنء زةت دةدةن دةن،
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ء  دةن،  ءام دا رةن َةت (دروودى اى ر)
  . )ء ر َ را دا دة دام ، زةَ ما دَءة

رن ا دة ءمى ءاء ء ر ط  ى رزى 
ء َ، ءة  ء رةك را م  ،ء  رةطز

َءردة :) َموَأ َذ  ََ مُس إا َأ َ ًُُ ََََْو
ٌَِ ٌَِ َا نإ ْْأ ِا َِ ََْأ نا إَرََِ َََِو(  :اتا)١٣.(  

  :ءا)ََم  َ ، ى دءءن نك درءَ ء  ء ء
 ، را ء ةك   دءوامءة دءءم  م طل
ا  ا ى نَر دا زام ار ،مرَر ء  ء

  .)طدارة
 ى ء  َةمءة  لَ ءةى  م ء

 دةرءوما دلَء  دن مز ء مءن ء ت
ََءرءءذ ء ء رة ىدةرءءم  زام ا دةرءءمَم َ 

َدةء َط ام  ) ا  =Inferiority 
Complex( ءةَءدءءر .  

مر َء ر ز   ا َىم ءءَ ءةم ء
  (دروودى اى ر)ء   دءاى َ رةءة 

 م مم    م َردة ن(١) ،
 ،رءةردةر، در (ر)، رر، د، دامر، 

                         
(١)      ءةن ءدار ءم مة ر   م َ ء ى

 ١)  (  ر )  (أ اء   او واَ ( مءاءن، ءةك
  ء. ة)  زامى  رز َ م مدة أ ا اة ) ء (٣ –
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ررى رن، طَةرةءةى رءدة، زاةى رةم، رََاءى 
َةردةطَ نءد  ،ا  م ء دة ر َ  ء

ء مى   م  ءم دةََءة،  ء ف
 ة ن  ،ات ،َارءةم  :ءام ،زؤرن َط

  ر  رط ءةءم دمداءا  ،اؤ ء
  ( َدةء َ ) َ َ َاز ءةىممة

طر  داازر رازى مء،  دةءن  را مَى 
ء زؤر  دَ  م)  =  ء ت ء  ذن

  .(٢)رام  (مةطن
ء َةرام  ء َةرام  زام  م رءا

 ءءىَ م  دان (تما ر) نمر
ء ر ا  رَطَ م ةت  رَم رن

  ء  ر، دةمَ. ء دامَامم م  رةر
   ام ،ان دة دءء   ةداَ َ

َ  َاظ   ام   ،  ءار
ء ءر  ء رؤ رَاء َرم رءةردة ز

دةد  مءةمةى  ءرى  ء، ار  ءوءةى 
  زاداز ا د.

ى ى  ،ر ء ء  ء رءءم  ةت مخ در
ء  رط  ءرةطزةم  ،ر زؤرةى   دؤزى ةا

 .  
                         

(٢) ) َ  ةَرنموا ا  أةا.َ تةر   رى، د(  



 ٨٩

 مَ )Mrs. Anni Besant :َدة (  
)  ءةة  ة ىم ء  م ار

ء  ءن  نرزء  م   دءمدا دةرءء
َ ء ،ةرءةرامى دادم ء َءن دةءار  

ء م  و م ات ء مءرة ء زار ةمى  زةءى
 .ة م وام ( م) و ، وة

م  (ءمءى ءم (مدن  ذمَ)، ن (مذ
ء رم داءة  دمءة ءةى   رءان  دءءة

ء     نمَ دةَ اَ ،ا دةذء دذءار
ررن  مى ءرَن رةى ر من دءءن 

ء َن  َمءءن، دةن َرداءندءاى ءةى ءة من 
ون َن،  دءاى ء  م ء  َ َر َار

َدةدر ر ََلَ دةمط نزة (١))ء م.  
 )N. L. Coulsen :َدة (  

) ىممر  ء :ا مَ مط  ءةى  
َ دمرد    نءام ت  ءةة ىَ ء

م    دءءة نء  ار ،مرءةرداد  ء
ء ق  ذرة زؤرا،  ءة   م مح

َ  ط ةَ  ش ةت ىَ داء  ت  ء
 م ءن  طرامري رَامَ  مت، 

م رةا   َ رءةر ءن، را ةت 
                         

(١) The life and Teaching of Mohammed, madras – ١٩٣٢, P. ٣.  
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  ءةم َءةء  اَ ىر  
ن  َءة  ء  طءرة طرام  َر ءا مءة

  .(١))م ا، ى دةَن ء  ة راء
ء دن طا،  ء ر َ دامن َ ءام م  َةت

م  ؤر ر ممر   ى  ءمَء ر
داءم َزة ء  رةطزى ةن  ،  (٢)َرموة

 م   د ن َءةء ءةك  م ،اؤظ م
 ََ ن ، َذة ء ء انَم  ءرةط ءاز ام
رءلَ، ن زة ،َن رك، ن ء َانء 

ء  ء ؤز   ،ادةا مَ  كء
  ء ةمى ءرَا.  ء ق ء ذم مءلَ م رمت

  رر َ  ن ،ء، زؤر نزؤر وة َمء ء
ءة ءءة ءن، ت ء ءمى   رَى  ء زا

ام ن ،نءم  َءازم ن ،رةءةرء َء ر
  زءة، ن ءةك ءم رى داري. 

 ط  ن ن  اَمء    ءرةط ار
 ء  دةءم  ن دةءَان  ر دمَ دةمن

  دةةءا مر مَ  ن ،دةدةءا من ر  نَ
ء   َ  ء ا دءاى دمَ دةمن، زؤر رءءن

.دن مر  
                         

(١) Islamic Surveys; The History of Islamic law(N. L. Coul–sen , Edimburg, 
١٩٧١, P. ١٤)  

  ى َم رءدة  ،م مح ء ءت ء ق. (٢)
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ن ءن  رؤ ن م ء ءام دةار   ن
را ء دم  مرا، ء مةَ نةء دا   ى

َ ىرء م دم ت  ء   ،() اةء
ءممَ ةذن   ءمم رَ دة دءءةا، ء 

ء را  زمَ ءةى  زم  َءءةرة ن
م نَ س ر ن ،(٣). راءن ،  
 َرم) ردBernier (   ،رةم موم ؤرء ط

 :َدءءة، دة دا(ن) ردة  ى ردام) رةىذ
 م ،ءةوة كادةر  () مءءداءةر ،نم

م دةن، ءرى ء ن دةم ءامى    ء
ر   مءدم  مر درمام ،رمة  ن 
داممءة  ر َ رءءدام  رءءداءة، م ءان ن ءة 
  رىرء ءم ما دةمام   م

ء  َ ةطرََ   َدم را مءة،
  ،نر دةدة  نزاد ء نءم ر
 ،ءارم َر  دةدةن () رم ممءة ء
  ت ()  شَ ى ى م َة  َر

  ت ىَش رةوامر ،َطءةرم ةواي ءمر
َدات  ءاء د م  َةَ   ا  رةى، 
 ة  تم ءلَ دةدات ةوامر  ،ءةَز م

                         
(٣)   زاد ر ا، ءاءر ء  دءءةس م  نن زؤرم   ء

  ). طى م ن ممءءة. (
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 ،ت ءى ر ات ء ى ىا ر ت ء ىةر
َةت ء ح دة روة، َ ا ءم رءء 
  ة ،ءم ر ةر دن ءَ تم دارى ،ءم

ء م دةمَ  ََ مء ءانء ى   ى َان
ََ ىا  ى، ءاز ءةءام ،   ء اىَء

َزؤرى ر  () مءءداءةر َ ر ر ََى دةطمَ
) ء ء َمى ااءرءءدةدةن،  ت  مءم (راءات = 

 م ،ءةمدة َءة ذءمم دة اَ  ن
  .(١))من
  
  

                         
  .١٧٢طى در رم ،َرط دءءة / ل (١)
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َ:  

 دذاَم  ةء  ء ر  
َ ءةىمذام ا ء ء م  ء  

    دةرءءم ؤظامز



 ٩٤



 ٩٥

َ ر وة :ىزؤر م ؤظ ء ىَم   زة 
     م  َؤظ    ،ة  ءءن دطم ء دا

مم تر ء  ارء دة  ءرء ء 
ر اءةرم ؤن رءرةء ط    ىءردم     

  ء      ،   نم   ام 
   ء،  ى  ء (١))مخ( دومودوَن ةى  ءةرن

 َ  ة،  ةَ ةر  َار    ادةى  ؤظ ء 
ء م.  

ء ؤظ َ مري دة َاك   ََى ء 
 ءدةر ء ،ءة ى َ ا مذ   ىدةءام

وةر َذة ن ،داري درراو ةمةى درَ  ن ،ر
ء ء  ء ك ء رَ ءة :م(طمرَ َخ 

  ن ؤظ َد مط ادراء. (٢))مدا
  ؤظ  ،دءة دة  ءازىم ت اَ  

ةت زط رة (٣) ءءام ء  رةت  ء  ء  ء
                         

مخ ن  :()ء ءءةرة  دة :َؤظن َ دةن        (١)
     َوةو دةَودا دة ن  نمروو     )وام .دا وةرىوم رى   

ا (٢٣٠):ا .ط .(  
(٢) دءة زدمءءمر   ) .دءءةط.(  
 َء دارةى  -ا-   ءةرة   دة   ا ء ء (٣)

د ى ء     ارد  دا  َدة دء، اى طءرة   دةرى         
   َ ء ،مءة  ءةازراءة طدة  شمء ط ،دى  ىمط
 دا دة َء طمءة  دا دةَ ء رة،   درَاَ ءء ر ءاء، 

     )  ،در دة مءة ذمء ط ىم ت ء  ؤظى   ) نعـوذ بـاهللاةر دا
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 ى ء ءامرى،  ءةرةش   لَ   اى ؤظ 
دةرءءم م س ءامى  ما ءةرن  ت 

  ء مَ ء دةرءءم ن َء، دطم دةرق  مخ
  ء  زة داى، درء دء.  داءن

َ اَء  ر(ر اى دروودى)  َ ء  وةءاء ر
  َ  ،ف ءا ك ء  ؤظ ءةك ة :مار
ر ممءاَ ء دةط َام مَ ا ََ ء 

 .ََز َ  ام  
َ ى دة مى ذ ؤظ :مار ،َدةم  ت ءة

دا ى ا ءة  ءمدارة ى َدة ط ء  ء
  اَ زؤر  مر ،د م دارى  س مر ء

ء دا   ؤظ ر  دةءةم ى ،ءةى دءءة
   ء ر ءم س دةَ. دةدرَءة

وَأنَْ ََُْ فَ ، ََ وَأن ِ َْمَن إَ ، أَ ُر وَازرَة وْزرَ أَْى(
  ). ٤١-  ٣٨(ا:  )اْو اََاء ُْ َُاُه، َُى

                                                      

ء درا  ض      ء رم  ء دى  ا    ى  ى دممءة    مرد     
  ء رزطرى ت ء طم زط .ؤظ اءة

         دة  ءرةاى ط  ،ءءةمار  اَ  -   ا- 
رز ء داءاى َءم  دا د،         َ ء، دءاى ءةى  ر

   َا ء  ،دةنم مء ط  دة دا  مءةم   ر   ء
ء دةءرءر   ء ءرىَ  ء دا ة ءةر داءن دَ دءمءة، طر دءا ءك

) .ََ ة ءط(  
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 :ءا) ،َط د َ ملَ ء ط َرمط 
م ى  دى  م ،را ء  ؤظ   ءلَ

َءدا دةدا  مء َدة  ء دا ن ،
  .)ءاءن ر دةدرَءة

ء ة ءءم    راطمم مى ءمءى  ةت
زَ ء  ء َ زؤر ء  ز َ َؤظ طَاءة

ء ؤظ درء  ءة رةءَ دةرؤ ،ءة ةى ى
ء ء  ممى   ء امى  ء ء ام زؤر ء  ت

  اءة ردة  ،ءة.
 ،رى دا ) رم دا( (دروودى اى ر)را د 

ء  َمن ءة ر   ء  امنء ء  ءن
ء  ء دةرءا، ؤظ م َت ى مزام ء ن دةَ ذم ؤظا
ء رءة دةءَ مَمءة، م  َى  ن

ء  ء ر ء دام مءة،   مم ن
ء مءمءة،   م ة  دامن  ءاما

ء  ء رامءة  دا ؤظء ءرى ؤظى، را مءة
ء  ردام َ دءءد ر مطرامءة  ر ءان ى رةف

ء ءةى  ءة ات ء ء رةم م رزى ؤظ
) دة ءةا .(  

دةرط (  رم دا( (دروودى اى ر)د  
 (١))ة ؤظن ط )م اءام ءى  ردة ء 
                         

(١) َ دةءة. ( زةءءمر ام  ءط(  



 ٩٨

ء ارا  رامى   طَن   زؤموي ءان
ءة ،ءةؤد. ر  

ط ََم ،دن  د  َم  اظء ر
ء ام    ء ى ى  دن َو زلَ

 دةام :َ ء ء رة  طءرةى  دا  رءءمدةءة،
) ء رىَ  َءدةم  ،دةءةءءزم ا  ،(

مء َ مَان ء مءة امم دا، ء م  دن 
ء ؤظ َ اط ء  و ازَ مري َ مد  ر ر

مى   دة رؤون مى  ت،  ى ءى 
ء مءمءة  دا، ء   رزدةءة  ء   دةت

ء  ر َن  ط  ءرى م م  اءة
  ،ا   تء م ء زا مَ ء  ن ء

.ََ نةَ دا مةم   
 ءمءةى ء  ء اءام ءى د رم ؤز راظى زلَ

ء زم ر  َؤظ وَى ت،  ؤظ د  طءرة ءان
ء  ء ءامر ءةش َ از َام د ،َم رَر

م رامدا ط  دنم  د م ى ء رةء دناء  ء ر
ء زة  ء ر  ء  ذ َى رةءة

  ءةءة. 
 ىدةر  نر رءة   د داى ةر اءام ء

ء  ء ءمءةرى داءة، دمَ مءازة دةءرةى ر ن
م را  ءة:  ءَءءن دةة رَ ءةي  ،رَء ءرووذ



 ٩٩

ء س،  ء ة م ء زة  داى رءرةدطر ر 
 رةراى ءة  طر  دةر ءاء  َاى طءرة 

َش دةء رام مارد  ءلَ ء  ء  ء
، ء رََن  )ءا دان دةداءة(ن دةت 

 .َدادةم  
ء  ء َى َ ازة م ء  ءة َرةءة ى ارة

.َةدا   ء  و ،زة  
) َا نإ ِا َِْر ِ اََ  ِْمأ َ اَْأ َِدِيَ اَِ َ ْ

َا َُ ُمإ ًَِ َبُما َُُُِِْر ا(  :ا)٥٣(.  
 :ءا)  ءازةىم  ،د ى ة  :مار ةم

ء    ى مة ،ءامى  زدةرؤن دءءة  طمح
ء زة دا، (م) َن  دن، م  َ رةت
ر ،َرا ر ءة َردةى دا  ر طمن دةء

زة(.  
 َم  ارةءةدا ى  ءة اىرةر ءرةاى ط
  ءةىَ  رام ،تدة م ةم  رراء

اُِنَ اَُِونَ (ء مءرامءة،  دةرء   :َار
َِا َ َنُوفِ وَاَُِْ َونُِونَ اِنَ اُِانَ اُِونَ اُ

َُِِْا ََو ِودِ اُُِ َنَِوَا ُا(  :ا)١١٢.(  
ن: (:ءام ،راءةَ ن ذدةى  ار ارامم

ء  ارن، زاران، رؤذءءةوامن (ن طرانران، 
ران   دادا)، رمءران (اان)، مران، 



 ١٠٠

  ةرانمر  مءرة ةرامَر ،ا  رانَء ر
  . )دا،  ذدة ة ء مارامى ى  من

 رطَ ء  ىوةدم ةىم ر  مءام ء 
دةر م دمَ زؤر ءءمر وتدةر َ مر ؤز 
وماى ط َ ىءة رىَ (ر اى دروودى) 
،ماطء ر َ ى   زاى اء ءء دءا َ  

 دة رن  مءة، د رى  درء ءةرطاءى رَز
 ء ران ء (دروودى اى ر) َر دم  د

 ر ن دءامءءن، زادا   ءامى امن،
  م  دءاءءن،  د ءةى  َء  دءاما

   ءةى  ء ما  اومءة  من ءة
ء نء م  ءة نم   ادةرءءم َ َدةء :

)َط ام(، روة  وةش   ؤذىت ر  
 راَ ءةى رى  ءان ى ء  َ رءءمَءة ماران

    َ امم، ء ران م رادارة ء
  . م ممَ ى ء مت رزار

 ءءىَ  كءم  ار   ء ةءء  ء ر
ء ام، ءر ،ء،  ء زا  ءم م رءةردة

 ط ،م  امر ءةرط طَردةي  ء ر دم ء
ممرم  ر مز د ء ء ء  . ،ءةزة ء  

  طا  مَ ءة:



 ١٠١

 )ََِ ِ ُهَُا َِا رَموَا ََُِوَا ِا َ بَ ا  
اَُْةِ  َ َِْ ِدَ  َُُب َ ُ ُْْ بَ َْْ إمِْ ُ رَُؤوٌف 

ٌِر ، ََُْر َِ ْرُضا َُْ َْ ذَاإ َ اُ َِا َِا ََو
ظا أن ِ ََ َ اِ إ إَ ُ ِْبَ َُُِ َْْا وَْْ ََْ أمُُْ وَ
ُِاُب اا َُ َا نإ(  :ا)١١٨ -١١٧(.  

 :ر (ءاَ  تى ءةرطء دا ار اى دروودى)
ء مرةا  ممء اممى     ء ء ر ر)

َاز نَ ء در ءةى دءاى ،ء َ  ق ء
  نط دا ار ،ةرطَ ىء دا ن ،ات
  ى َ ء تءةرط ء رءة ،مة ءزة

ءة  زةءن ء ء دءاء   ى ء رَ َن
ء دةرءءمن ت ء ء زامن   اءامءة ر م ء، دلَ

  دان ء ن ،ى ىم   دا اى  ك مطم
ء ء ن َةرط  ،َدن ءة رَءةء  ن

  .)ء ةم را دا زؤر ءةرط
ش ش رن ءةك  ط رام  رة دا 

ء دةء َ َءرةى. اى طءرة  ء  دةطَءة
:َرٍء( دةَْ  ََِْو ََِْوَر( :افا)١٥٦ .(  

  ء زة ء َ طءة.  ءا: رةت
  :ءة اد ءدةير)َ ََْ ََْر (١))إن   

 :ءة (ءاء ةءر َ  زة ار( .  
                         

(١) . رواه  



 ١٠٢

ء دؤ َن مر  ىووا ء اء ط  ،ء م
  ا) رءءمدؤءة.  ءة ر زم ب (

)َ  ُمونَإُِا ُْا إ ِا ْوحر ِ ُسْ(  :)٨٧.(  
 :ت(ءاةر  َم َم ار    دا مة ء

ءةرَ م(.  
) ا ىط  داد َ   :دءءة ى(ا

)َر َِْر ِ ََ ََوإ ِ َنا(  :ا)٥٦.(  
 :ءا)َدة َرى مرءةردط ةر  َ ءة..،   
  .)طان

 مءازة اءة طى   (دروودى اى ر)َر 
ء طى  ء اءامى ء رءومدمءةى م ءدن

 ؤظ ى ر َذ   ىؤظ ء ،ءت  ء ء 
َم رر ء ما دةاَ ء  مةر   ء

زار اء ىم ممرزى،  ء دة ةءر ء
ء ما زام نؤزة َ راماظء ر  اء ر

دةرء.ز ن ءرةت ط مؤ  
دةرَ مىَ ء ام  ذن  (دروودى اى ر)َر 

ء رؤَ مىَ ء طرطر زةى  َش  ؤظ د
ء  ء ى ردءي  ؤظءة ء   د ءاز

دة م  رك ءم  ،د َا دةر رزى  ء ء
َردار رءةري ء ؤ  دةءة م ء  زم ء

  ء   دا   .وةدن
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 ءةى ددم ءةَ ء  ء دءم

  ء  رة َةن
  رزط رءةن 



 ١٠٤

     



 ١٠٥

            ش دءء  نؤظ مت، ذ ت ،نم
   َ :ءد شن   داى زءط ،دءم  َ ء

   ،(ل ار)  ءام ىزطر :زطر ءة دءءد
.دءم ءام ىزطر  

ماءَ ء س،    دءء رزط ر  ك دا مءن
  امامَم  ءر َر ،ءدا م  ءرةط

ةَ  ،ءةءةو انة ا ردةءا  ء  ء دءذ
َرر  ءى ءاءةر ن ر دءن دة   ء دذا

ان دَم   ، دار (ء دءموامَ  ى(  َؤظ رط
وي ةمى َ مءة ت، ءا رى  َو 
ةمى طلَ ءى دن ََ، مك ر وةمة،  دةو 
  وان يط َ  َطم م ،َمرا م اررام 

  رَ م َر  ،َ  ارى دءء ا
ء َطَ    ءةى رءلَء رةم زةرام ءر

ء  ء دم  ءةدَرى من مى دءارؤذ  رءءمدات
 .َا مَ زة  

  رءة ردةوا َر  ء دةط َءةى مم ء
 َت رىَ م نةءء ر   ن  ى دام ء

دا،  دار ن م ََ رةمت ء  ةمى 
لَ دءمط .اوم  ءا ر ء  

ر ءة ء  ء ا :ؤظ ز  زةرام دةت در
 ر ؤ  رَ مدات  )ءا ء ءا(درءاءة 



 ١٠٦

ء  ء مءة ء رََراءةن  ةم ءن   لَ
ءَ رءةر ء َ ر  ء دة ءا زؤر ،تء دة

 .َطا مؤظ رى َلط  
َ ءةاى رؤ َلط َ اة  ء درءر دم ء

  ء م  ؤظا.
دةرة َ َ  ءةء: ذرةى رة زؤرى ءةن 

ء  زرم ء زة ء ام زامن دءمن ارد ر ا
 َ ءةك  ءن ازىر َ   ر َء ءا

ء  ء ء دن ء ان  ذم ء من َد
مةَ ء  مَءةى  ءةدةءم  نا  ء

  .م ؤر َ ء  
زؤرى ء مى َ ة ط   طراءن ء ءازن 

ََ) انَ ء ى ر ،ء ار   و (
 ام  ارامء، دةن دامءم اءىَ

ء رن  دذى   ردا  ن دةد رامءة
ن ء  ء ءاءى م رد  مَرا  دةد

ت ء مَ دا، دةرة َ  ءاما ر ن 
ء  ء ر  َ ز رن د ء ءن، ءة َ ءرة

مةم دةرز ء ،َن ءةك   َءةى ر 
  ات.  مءة َ ء رةء ََ مدر ر

َ ازان ء وداءمءة َودةى مَان د ء دومء ء 
دةرطى  )ءام دءم(ء  )ءام د(دءذ ءى مَان 



 ١٠٧

ء  م َر ءاء،   َر   د و 
رر َذ ء  ءن ءامل ء مء ط ،ءاوة دءءةؤذر 

   ءادار ى َذ  ن ،ءردا ء مر ء ء زام
 .َء ذ َد نزةرامط  

ء ء زدةرؤم  ءةى رةى  دةءة مءازرة مرة
ء ء ؤظن  طءرة  ت ءن، ءامى ةت

 دادةم ؤر  ءة،  ردةم  دنةم ء
 ء ما دامط  ر ن ء ء  ىءام

ء رَ  ء ءمء ؤظء زاردام  رة  دذءار
رام(١)  نرَ ىءى دامَ ىاممدر َء ،

َ دَدا دة  زووى  ،دا  م  .دذ دة َ ء  
ء ءمءةى  رة  ا رى   َوموةك

رى دَ م ر ء    م اءام  نرةزءءة ء
ؤ ى د طر ك رى دذ ان دءءَم  د ء دءمة

 ء  رى ءاز ر (دوم) ا   (ر)
 ء َمم ء   امدة ى ن ،ارةءة

َ ءةرةو ط ءزا (٢)ء .  
 ء ءار  طءرة ت ء  زمم ءدة د

 مى ء م طءة، وة : ى ء ء مى 

                         
(١)       دوو رط ،ءةَ ءرء  ءءىَLecky .  
 ز زامرى َ ((ااع  ا وا)) َرةءة   درارى    (٢)

 .Conflict between Religion & Science by John William Draber.  
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ء رةء  َء ى  ؤظ َ  ،َر  دار
ء ءلَ     ء دة،  اءان (دروودى اى ر)

إ (: مت = مز)، ءةك رء)مدا، دةرة: ء ءى 
  .(٣))ال ت، وإ  ائ  مى

 :ر(ءا ءةم ةى مَط  ندةءة ر  ء ء
  . ) َم دا ءة ءةردةط َ مََ ءة

 َة َ ؤظ  كدةءة ر  ر دةدات  ء
ء  ء ََدم رم دا رى مزء   رةزامى دا

ء ط   طَادم ،ءة ر َ م ءمءة  دا
  رز م  ء م ن.

 دةءامَ   ة  ر َءة دار ك ء 
ء ر َ   ،َا م ، ض دء ءَ ء َ  ردة

ام ن ك   َ وةرطَ ن ،دنةَر ء  ء
م زةءءة، ن ءردمدى ام م ،َ ن 
  ن ،داؤزى ء ءةزرزق ء ر َ  انرط  َ انء

مةءامر  َ َمم ء درو َر  نذارة ء  ءةى
  لَ، ن ردن  َ ذمَ امار ء ءرءة. 

ء َ د  دءم دادةمَ  َءامءة، ر دةت
ء مم  ء   رن طر  ا رةزامي دا

َاء دا طَ ردةي  ،َ ؤذ دادءار ءم ء
ن ز ،د ةت ء ن ،َ نرزة ةَم رام ء ةمر 

                         
  . اري (٣)



 ١٠٩

 َ ءة، ض زامَدرى م دا ةرة ،ت ء
ء م   ن  ،ن ماز،  رةم ء دةءة

امرط  كردة  ن ،ءةمءةم ر اث رة ء
   مَان ء ء دادا. 

  م  ااءةرم م  ء تامم ؤ 
ء  مَرى د ء  طلَ ا  دءء رى دذ  ا ءن

راا رمامَم   ءةى ءدم  ،ء ر ءم َم
د  ت ت، دةرى ءة ء  ءك 

امدة (ىدا) زارى ن ء شَ  (١)ء   ء ََدة
  رَي ودة رادا   ء طرة.

ءَى َ  ءءى   ام (٢)در د ل
 :َدة  ،ءةَ) ،ء اءةت رمةى ر ر م

-  و  - دار ىَ رءةرا ء ام ء  ء
  َد ء م دءذ م ،ءةءا مَ دمةَر

ء  ا ء، ن (ءا رةمت) ء  مَان رةمت
ء  دةءةدان ء، ءن (ءا ام) رزءمءة

  دةراط ء. 

                         
(١) ) .َا ك داخ ن ،اءرط ام   َ ء داط(.  
ء  ء ف ز)،  مءم   ١٩٣٨ – ١٨٧٦د ل: (  (٢)

 اممم  ء ن م دةء مزرامدا  ددة م ،ا  ء
 َ م ،ن  ءنر  ر   ى امء د  .رد ء

  ا) ءام٥٨: ا) .(ط.(  



 ١١٠

د دة د ر ى ا  ت  ،ودةر َ ء
ءةك ن   ءان دةردة ،َءام مء دةءن 

  ء ن َدةا.  دة  رءدؤداءن ر
َ  هءةت رةزءء ء ،ءةءة تدةء  د َ 

ء ى دارن رءةر  ء ءةس مى دء ءءةءة ء ءا
ء  ء ء  ر د ء ءمءة مط ء، َ اان

 تدة ،دةءمر  ىءازي د (١)ء ر  ا
  ن مءة  َء ةى  ،تدة  زةءقء
 ا ذدةدةرء َر ء، ءةدا دةرءت   ذدةا 

  ء ط َء. ء  مما ذدة ء من ار
ء  َ   ء مى رةى َةت ؤظ رَراء م

زا  َءة م ءةى مم  َر  مرا ء
     ر ز مارة َلط    ام  ر ء

  .(٢))ءمرآ
(دروودى َ د  رة مةم رءةرن د 

ء دءمى  ءةَ   : طءرةى مَان د اى ر)
   د دوءةاَ ةَ رة دءء  دةءة، ءاى

 رردة رَ ا  ء دءذردةءا  ء
ط  ،ندةذ ن ا ءةش ءةء ء   ءةَ ء

  .  ء  
                         

(١) د  ءار مر  ) .دةءة ءداَ ء دةءط (  
(٢) روا  د ،وا  دار إ ل (طوت  –إ١٩٩٩ .(  



 ١١١

ء َ  ،رى َ (دروودى اى ر)رءةرن 
ء َرة، ؤظ  دءء رزطى دذ  ا ذدةدةر

ء  ء دا ءن ءة د ك رةى ء  ن
  دا. ء ا رةزامى  رؤ  ؤظ ء دز

 :د َ ةى(ُِْ) رمءدة اءام رةءة ءةامر 
)رَابَ اَ ََِو َََ َِةِا َِو َََ َْما ِ َِآ ََر(  :ةا)٢٠١.(  

 :ءا)دءم   ،رارءةردط ى َ اؤذدءار   ء  ء
  ةءَ ن ةَرم ط اى  ء( .  

مر   ء :) رَب ِِ َََِيَ وَََْو ُِوَُم َِ نإ
ََِا(  :ما)١٦٢ (  

 :ءا)مر ءَم ار نء ذ  ،دا  ر د ء
  . )رءةردطرى من

ِادارَ   ارم مذ  م  ،ك م  ء دذ
را مط ، م  ا زار ءنا ء 

ء ََ  دم  ء ن  دا َم دةت
  رمم دا َ دةت.
 ءاءى  م  َلط َدةط  نذ م و

ء  ء ء رة ر ء رردان ر امم ءان
ء  م دا  ء مزى درء ك، رَ دز



 ١١٢

ءم  دى  ،َرةراى مش، ر ةء ء 
ار م رانَ  َ (١)ء درء .مءَ  

دةت  (دروودى اى ر) ردان ء راطممى َر 
َ رىَ ء  تءة دة ر  ء  مءة طَ ء

ء َءام  ء َرة  ءاءة ،ء ا ذدةدةر
ء ذ ،دءم ىدءم  ءةى دءمرا دة م  ء

 ء  رزط رر ء دة ؤظ طت ء زةءى طَا  طءت
ء دةءةى  ء رءةمءة طاءة  ك رةي اءان  ر

  ء دم َءدى ؤظ ء ا رازدن.  ش
ء  ن   ذاران  دةر  ءة م

  َ ن دةمةمر ،ا دةم رط  امزا
 ممرء ء  ء م را ،رءةى زامر ء ءم ء

                         
(١)    م    كك، م  ءا  َ رَ م ر :َ ءءا 

ء ما،   ء ما مءازةن ء   ،رت       َران  ة  
 ِّم ى ، ءةك اى طءرة دةرَ: [    ء ء رت ر َرة  

  ًََِْو َِْ ِْ َََ :ة٤٨] (ا)):ة   ). ءاَ  َ ر  ءةمدا
  ء در)). ء ةءَ رءءن رت

ء  رت ء مَ  َ، درة ء        ر  َرت   
من َ رةمءة ءةرطءة، ءا :ر َرة، مج ء   

 ))د( (ر  ى  ،داى طءرة َ رى ن         
 ] :َءردة     أ َِْ َو َِْ ْا َ ٍََ َ كَََ ُ َنَُْ  َِاء اَْ [

)ءة، ١٨: ا رىرء رةى َر ر  ن ن ..)) :ءا .(
   .)طء رةزءءى ءام ءة  مزام)). ( ء  َءةس ش  َءة
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ء  ء طام ء ارى رؤذن، ش َ  َان در
  . (٢)ء امَ ء ر ل

  
  

                         
(٢) ر اَ نم  َم  شءم     مءة ،َء 

) ءن،  ردة ا رءةردةى دءن، ء موةى َ  ر (
) َةمَ نءفرید م ٌ   .(ََ ى رم= مءةجیل قرآني

 ر ى دةء  ء مة   اءة ء،    
  ى زة ى    ء زا  ء ىر مةرءر ،در دة 

ء زؤرن   ء م زؤر ء، ر ءن ى ش ءن       ءةم رءةت 
ء  رؤذ ءام    ء مزن طَل دادا دةد    ء راز ء ءمَن دةد  

ء َش طَل    ءن، رةزاى دا  ءن  ء ءام رزةى  َان
  .)طءاما   را ءة. (
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ء  
  ؤزى ةم ىمَ

 انَم  اةى  ء زام ءةى ء
زن  ء رَمنء  رن  ءى دمءة
زام دم  ر انم ء

مَدة  
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      رءرة مةرة م  د َ  د دروودى ن)
ء  ء   َممَ را  اى ر)

  ؤزى ةم زم ء زا  :ءة ىءازةم
ان دَم    زراما داءة      ء زامءى د مر ةى ء

َاز َما ر   ء و ى زام طءرة د،          ءة
 .َدى مءة ز س مَءةدة  

زام َاظ ى ىء دةر  وَ ء
ر  ء رممى  ء،  ءَى مَ  ءءى ء دةءران

ى د .ءنزران دام  ء  
 داز ر  ،ر ءة:  ءة طءرة ش
 ، ءةدَرى ءمءةر (دروودى اى ر)رءةرن د 

  د م ىو وة ءةى اؤظ ر م  ء
رى. زامء زام  

  )ءا) :ء ءةدا  ازى رة طءرةى زام د 
َءءى زام  ءةءء ءة ،ةمةَ ريزام رءام ء

ء   ء َدن ، زامَ  ءة َ  د دامن
د ءةم  ءةءةم د َ  ءةَ  ء   ء

  مءةءة  مءة د، طازراءة. 
ءةى ما دةطرَءة  ء ءةى داز ى ءءم

ر رءةرن، رءة ز ءم اءام ءردا وةك 
  ؤظ مء َ  كَ ن ،كز ء
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و وة  وةَرر دةط طَ م م ء ء  ء زام
  م زام ء َمم ر دازرا.م

َ  ر رط  ن ء ءءَ َ ء  ء
  َ دءء  دءءرى دةزام   َ ؤ رىازةم
ءةا َ  ،َ  ا  ءة داز ر 

َةءارَةواردا مَم َ ءم   ءم م  ء
 ر ء ءن مء دةط م ا ز َ   ،دا
دارةى َ  دةءَ  ،() َا مزمءى ءى رةب 

َ رُ ُْْ ََُ اِي ِ َََ ا((أّ = مَةءارةن) ء. 
 ِ ُْ ِ اُم نوَإ َِبَ وَاَِا ََُُُُو ََُْو َِِآ َْْ َْ

ِ لَ(  :ا)٢(.   
 :ن  (ءا  ر امةءارةَم َم   ء زا ءة

ء  ءام د، م ان ردا دةََءةَرَ رة
ء دامن (رءدة  داممن)  ن دةءة، ءة َى رن

  . )دةت، رمة ءةء َ طا ادا ءن
رم ى ءن دةطََءة  دراء َرةب ءن 

ء   دراءَ ء َءةذن رةمن دةم  :ددا
)ٌَِ َا ِ ََْ َْ(  :ان آل)٧٥.(  

 :ءا)  رط ر م ن :تمن دةء
 ن(.  

   زىدا  ءة   رَ دا  ءم  واو 
َرءرة دةاى ط ،ادةم :) َ َمْأ ْ ًُرو ْإ ََْْوأ ََِو



 ١١٩

 ِْ ءَم َْ ِِ ِيًْرا مُه ُمَََ َُِن وَا َُب وَِا َ يرَْ َ
ْ ٍَاِ ِي إَْ موَإ َدِمََِِ(  :رىا)٥٢(.   

 :ردى (ءام  نر (ار ََ ءة) ةَ ن ر
 رم ن،   مةزام  (دروودى اى ر)ى د (

َ ء ن  َ  ،ءةن دة رءءمك ر َر 
ةم  ةَ َ ()  ار ،َءم  ن م

ار َر ر  ىدة َر( .  
 :َردة رءة)ََو ٍَب وَِ ِ ِِْ ِ َْ َ  َِِِ َُُ

   ).٤٨(ات:  )إًذا ْرَبَ اُِْنَ
 :ءا) ) د ىر)(درو اى ودى  مر  َ ،

ء  دة را مت مءة، (طر  ََ مدةَةءة
  ءةمط ءدة (نازةء) نارم  ء (ءاءا

َت دا نر ةمر(.  
) ء  ر ىو ءةاءِ ر َ زيدا (

  زة دم ىةم  ء  ةءارَرى مَ
مءة، ن طء َ ةمدم ن ء زةءءة، 

م دةى ش  ء َءة در َامش دءاى دا(١)  ،
ء  ءة ر رم  دةت، ن م دا

َءى ط م  ،ددا م ى  دنءازم ن ،دما
 ممءة  دم م رءة ، رى  ن ،ر ء

                         
(١)       ىءة ء       ىرَ دا() نرءةر راَ ر

 .(َ شَ رىَ ء ء ر ا  تء)  
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ء دامرم دا   ر  َم مءءم ت
ء،    ءن، طر ءا دا ءى َى ا 

  ءة  ءى (إأ =َ) دةَد. 
)ََ ِيا َر ِْ َأا ،َ ِْ َنَما ََ ،َُا َوَر َأِي ، اا

ِ ََ ،َْْ ْ َ َنَما ََ(  :ا)٥-١(.  
 :ءا) ى د(ر اى دروودى)  ءىم َ

 درء دءءة، درء دءءة ؤظ   رءةردطرءة
َ ،كرةَ  ،ةة س ء  رترءةردط ء

  د م ء ىَ ؤظ ،  دَ ؤظ  ءةى
ةزامم( .  

ء  رءءداءة َءءن، مة ى   رءءداء َزن
ء َءءمءن  ر ميَ  دمءةى ؤظ ء َام مان

ء ذة رءءم  ءةى َ  رة مَةءارة  دةءة
ء  دةءرامَ مىَ دةءة َ ءءى ؤظ (دروودى اى ر)

َ ءءى .امم  ء  
 اءام  ةواريَ ى دةءرام   ،ةَ م ء ء

زام دةء ءمر ى  َردة دمَء دة
ء زام،  ء لَ امم  ارى َة  ،ردن

 ءة ن دةردءء  ءةىدار  ي دةدةن ر ء
ء زام   ء مَا،  م مرى َةواري ؤظ زة

َءة دةراَ  ءة  رةءةرءةردط ء ءىم  ء
 دة   َءمءةرةء ؤظ درءدءءة، ر ن دا
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ر ء مةَ ءى ىوة  اَ رةء ءدا َر ر ء
:ءر ءةك ،َدة َر  

)ََ ِيا َر ِْ َأا(  :ا)١.(  
 :د (ءا ى(ر اى دروودى)  ءىم  َ

  .)رءةردطرءة  (ء ) درءدءءة
  ت  رةزا ررءةردط اى اَ   ء

ؤظ،   داءاى َةت   مءى داءة دةَ ن ت، 
َى دةرم ء  ءة ر ء ءن  ء ء

ء رءمءة ارى زام ء َ ء  م َى داَن
ز :ءر ا. ءةكردوومط دم ار مرة ء ) ََ

َ ِْ َنَما(  :ا)٢(.  
 :ءا)ؤظ  ََ ر = كرةَ  دءءة درء

  .)ء
ء رؤ  ن ى  رزدةءةء ذةى  ء مخ

زام م  ءرةىط  نءَ دنَ ء  ء ،د رءةردةدا ء
ء دة  ء دءءرطى رةا  ى  ادن

، (١)ر َن مء،  ت ء  ذرة  ءردار
  . ) = مءر(َ ةءار  دءءرطى رةا َ دةءا 

                         

س ءن،  ١٧ءن دةزام  زى رةا م ء م ءامى َ ن (١) 
ء ) َ ح     دامرةى (ا  ر) ٤/٢٤٢ءةك َ  (ا ا)دا ءة 

دا ءة، رمة مَ  َةرة مَن  ءة       ٤٥٧) لاذرىاان)ى (
َ ءة ز رةذ  ءردارة. دة ء رةر ذ َ ،َلر  ،  
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ءر ءرةاى ط :)ِ ََ ِيا(  :ا)٤.(  :ءا) ء
  دَ ؤظ  ىزا( .  

ر   د ذةى ن  ء زام ءمَ  ؤظ 
 مرا  َىَء مم ردوءمن ء طرة ر ء  ء زام

ء  ء اوامدم ى زامَ منء دا ء دؤزءةن ن
  زامرى. 

دا دمَ شءام ء ءةىر دندة ء  مم ء
ء دؤزءةى ءمن،  ؤظ ن ءةءة َ ءم  مدرةن

 :ءر ءةك  
)َْْ ْ َ َنَما ََ(  :ا)٥(. :ءا ) ىَ ىم ء دا

ةزامم  د ؤظ( .  
رة   د ر اءىَزدا ءة َدروودى ء دة)

ء ر رري طءرةى  ر  ء، رة اى ر)
ء ء ممى  ءةءدءا د ،َرءة رري  ر 

دة َر زام ،َن مءاز ،َن  ء ءى  زالَ
 –ما،    د ر  ءى زام ءة 

ء ءدة ءة، طلَ زى ؤظا رؤءة  ءرىَ ء –دةََءة 
ء ط مَما  دَ  ء امي  رةردمَ  َ ءن

ر رؤظ مءةى مَ م  ت ءدةم ء  ء
ء رءءطذ دن  زام ء َ  ء ر،  َءن رم ك

.َ دارى رء  س   
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ء مءءم زاما  مة   ذم ى  دن
ء   ء رء ى  م دة ،َرءة طدن

زاما دة ،َر  ءَى  رى  دةَ :َءك 
  ( اى ر)ى دة ى رءرةرن َن َر 

 ءَ ىَ ،تدة َ ن ء زؤر زء  :ء ، ةر دة
 ر ،ءدا م َلط نوةم   م رت م َ

.ر  
م  )(ا ّرءرةرن َن ء: دةَ داءا راء 

  ء َة دة .َيَ 
ء رؤ ، ء :ن  ء ر َءن  م ى د

   .مَ ؟ ر ر َك ة  داءار (ا) دة
ءةم َزؤر  م ،رءان َ ءةمء مد 

ا )ؤ  (ء  ء مدةم  ام.  
ؤ َم انَى مم ت ء زام  داءرء زؤر 

موم ءة، ء ىَ رىدرا  :)ََ  َم  ان
 Conflict between Religion=  وا ا  ااع_ء زاما

& Science.( َ  م ءءَ ء َ نرةءةءءمَر، 
   رزام ء رةى زؤر، روومذ ممر مدادط 

 ) ( (١))اCourts of Inquiston ( ىءرء 

                         
(١)    َدادةم ةى ر ورةط  انم :(ا )  مدادط

       مار  مدادط  مَى داؤ ،وةامووى مَ وامَم 
ء زؤر م  و ندؤ.َةَ نمام ى  



 ١٢٤

                                                      

       ر  وةان طمدادط  ون م ر ؤ ء   ء
      زا دةي دة  وةَري دةطووةَ ،دةوةمو ا م  ء

         رتم  زدةدادةى م   ،و ردةواو ١٨٣٤  ز اوة
) ةوة، وامةو.١٠م ا ر ن قةدةى ر (  

  َر و  و ،و دا دة  ( مدادط) مزرامرى دا
      وة ي و ،مو دادط رر  دادةم ط َ(ر) 

ى  دادطم  و         ء ء مام دادطى رَن، ر     دامم رؤك 
ء  ء، دة ر م ووما  رةمَ :دن (ان) 

 َزؤرة دمردة  (ا ا)    (ا) وةدمو دم دة ء  ء
  ء وَ دن. ادانء  ومم داماو ء َن

رةراى مش  وةك  وى ا دةَرَوة  دواى وراى راوةى 
ء م ا دةطران وة  ر و ءراو وممََ وة          ء َ مَ دَل

  طَل وةممما ن.
ممر  مدادط  : ون  وان دم  وةرة   نم

دازرَان، و دواى و   مدا، موة  و   
        وام وة و اوان مدادط  ن دة ،وةَ مو 

   تامم   وةَل    طط  ىن دةردةَومو ن ،وةومدة
م : ون  شم ،دةطدا مم وم  ف ء     نء زام

م ،لطر ،م ،ةمر ، مو  ر .ةدام ء  
  َردة مدة مدادط   دن وتم   ادان ء   ء

ما. دوذور زاد دموم ء  
 دادط طر م ،َن زامك، ن َ دةدا ،وا دوو    

ء ن   ء ن ر دةدا، طر ى داَ  ى م م دةد
   ،وةوادناوا دواي ر    َةَ ندن وازرر ان ءَ ق ء  َ ء

مومو ر وا ور رط  ،انردةط رط ء    وا ،دا ى 
ء  مَر َ اما  ء رى ام  دمن ر ى ان دةدا

 دةداء مون دةر ن(Holocaust) ،نومدة ووز  ر ن 

(autodafe)،   م َ  اوى  ندمم رى ن  ،ار ء
.مردا دة  
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مدة اءةرءةى ء مممء م ن ١٢ ط(١) 
 م م رمم ذرةى ءةمةى دءء ش س،

،  ش ط ن زار ٤٠٠ ء س.  
ء رَى زام رز راطت، ى زامم  دةءة  رن دازى

َ  ىءم  رز ةَ    ا َ م ء
ة ءةءةم ،ءم زام  اماَ ء  ممط  د نء زام

راَ ى ار  ك   ك ء رءءى ء
.ؤظ م  

                                                      

 :وام ،ت ا ا ا) ،  ،ا ا  .٣د ،
٢٠٠٠ ا   =Inquistion ٧٥٣-٧٥٢)ل.  

ء دذا   درة ش َ د و و رة زؤرامى ون  ى وةمن           
ورو  ت   ط ةَ  وةى    ء دذادم امر ء

   َ ىَر  ن .اورو مو  تدةو  زدر  وى ء
ء ا ؤى دموةى  ء ذَ زةى ط اواازي داطرى (إري) 

   مو  وةازراوة طورو  تدةو  د   َ زؤرى ا  ءمر
    و ،اَ    نر وةى دادطممة ىَر   رء ط 

ن  ورون،  ك،  دوة رَى زوى   
ء رَاوة موة ري  دةا،       وة  ن زؤر  َرس 

   و ، ةىَش درَ  ء َ ة ر ء مم 
ء مام  راورددم    منء رََامم رؤي  وادن

ء دذادم    وم ا،    َ ر ت
وَ دذا َ   ؤزى      داوة م ة ،دووةم ء زام

 َ رىء  ،دووة  [ا  اهإ  ]       دووة ر ؤظ 
 يوةرو اردم  ر اىور دةر  ىَر رط ود  ء ء

      . (ط)مطوة
(١) John Davenport: Apology for Muhammad & Quran. 
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ءرة ََءة: َ ر    رى اى ط
)ُمأ َُاَ إ َإ َِوَا َُ  ِِِْ َِ ِا اْووَأ إ َإ َُ 

َُِا ََُا(:ان آل)١٨.( :ءا )َمةطاي دةدات (رَ دا  ء
  (ََدة     م ر ى َاءر

(َدة) ي دةدةنَ م ،ء    مء زام
ء  ء   م دةن   دةدةن (من َءة

 ء  رءرءءمءة)، َ ا دا دادرءةري راطءة  ر
 ،ا ء  ،َء م م ر م ار َاءر
َ ر وة زا( .  

 )وَ رب زْدم)ًِ ِرءة  رى ا َ رةى: 
 :١١٤(ط .(  

:د ( ءا ى (ر اى دروودى)  ررءةردط ى :َ
 زؤر رء زامزام(.   

 :ءر رءةر)َنَُْ  َِنَ وَاَُْ َِي اََْ َْ ْ( 
 :٩(ا .(  

:د( ءا ى(ر اى دروودى) ى دةزامءام  :َ  ء
ك م ءة :؟! ءا ءة زامى مءام( .  

 :َرءة دة) ُا ٍَْتََدَر َِا اُوأ َِوَا ِْ اَُآ َِا( 
:د١١(ا .(  
:ن ( ءاءا  ةَ  ءةرزدة م ء ى دا
  .)ءامى  زامرن َراءة، م ك ء َءة

:َردة رءة )ِ ِْ َا ََْ َمُءإَُدِهِ اَ(  :ط)٢٨ .(  
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:دا ( ءا  (َ ءةك) نس زام ادا مةم ءم 
دة(.  

َ ر  (دروودى اى ر) رءدةمَ را 
 ا  ا   )   رََ ءة: 

((١)أدم.  
:ءا ) ر زام ز  ءا  ز ءة ءةكرا ء

  . )ر م ءة َ ة
 :َرن دةرءةر  ىر  رءة) ء ورإن ا

امء، وإن امء  ّرا درا ودِْر، وإ وّرا ا ، أه 
وا  (٢))أ .  

 :ر(ءاران دَ ،رامَ ىا نزام ار  ء
درن ات ََءة،   م زامن  ات 
 َ ءا َرى ءةرء زام زام َ ر  ،ءةََ

  . )زؤرى ء ا ءةرطءة
اامدا دةررةى ءى زام ،ء َ ء  ذةدن

زام  ء :َ ار ء  ن ،َ ى 
اظ  ء دمى رَى زاما َءءى ا  ،َء

مرة زةءءر  د ىم ةَ ةيم م ى زام
ءرةط د مزة َرءءر ر ةاءام رة  ءءءء ر

                         
(١)  .  :لي، ورواه ا  
  : رواه أ داود و اي.  (٢)



 ١٢٨

 ) اءامة ر رءءرة َ دا امَى (
ى درةءءردءء ر ةاءام ء رةءء(٣)ء ر .  

ءءمءَ ء َ َةا َى َرَ طءرةى رءاي
س دةزام  ةمر مءم) رد ء  ، ن)ة فط

  اب) دا دة  :َرة َ مءمى (
 َءةَ   (١)ؤظ ر دة َء ى  رةب(

 طلَ  َ ءةدا، طر طم   َء ارةدا ن

                         
(٣) رامءءر  رةىري دةرزام   ء  ةَر ،نةمءرةمر  ء زام

َمى  ء داماءام دةت  زامم   خ ء مء راءرةما 
  :دامءة،  َمَن ءم دَءة

) ،دءم ى((ا)) َ :نءةكا  ،   ى(
رط )  م ن د ى(ا )  ة  ٢٠ءر زار

 مَل ذط َدةطر)، ( ٤٠زار داما  ا ورة اى طزام   (
ر ادب ) ء (ط  ات ا ى م  () ،ءالعالمة(

ام مو   ( ) ءاث اا ر   (د  .زط  
ء ر رءان وى (رةب)  ء َءءمءن زؤر َ مءر (١)

ن )، رءة  ى رم ، وى   )ردة  َى ءى 
رم رة ردة ،َش مَن  م ءة دةن  ت 

 ر َزؤر  مءةى ط   ن ند رةب مم  ن
ء َازان   ن درءدءءة، طء رم  ء دةءت دءءة

َ ا درءمامَم            مر ء :َ نَظ رة  َ ةرم ء
َ درء د مى ط ءةردام ردارام ،رة  م ا  ء رقمد   ء

ء  ءة  ءان  درءدمءة   ء ردن   رامر رةب رة ت   
  مءةى رم َءَةى ءةى َ ءءدا ءة.

  ر ََا وَةي  طزارت ، ض َ دا، ن روةي  
) . ورة َ  ،دادط .(  



 ١٢٩

رةا،  ن مءوم رءءى رةءة ءةى  ءان 
  .دةم ر ن

   ن  ء   ،  رَا ر دةن طر رةن
دمءت درءط ء  مزرامدا  دام  ،َردة    رط 

 دةم ،ت َا من زؤر ذرة ا طءرة رة ء
 ز ١١٧٣     )مى  و وامش
دءءة ءة (ءةََدة  ى  رى داةرم 

،   ءةى   رة  مءرةط  ا  ءة،  ،ة 
 ء ر ...، ةم نزام   ،ءط    ر 

 َمط ء )ا( رءامي َةن ، زامم ء
 ا، زامَ ءةى ر َ  ر دةءمى

  . دةطت
رةن م  مدا َ مى طن ء،  

  ىمَ ر  (دءءة )ا     ٦٠٠َ َ زار
رط  ٤٤ء، ءام ءةك َءءمءم رةب طَاءمءة     

      ى دام(رل) وةوة ى اءةش ء ر ،ءن ةَ
رَ  مى مى   ٩٠٠لَ ز    ٤٠٠مامة دءاى 

 مى   َت و  زام  رةمدا ءة، 
  . )ءا: زام ت( ،(١) )ءءة

                         
ف ن، ءةرطَام  زم رة:  اب. دامم: در ط  رة (١)

 ) ىم ،رَدل ز هو ا لا :  (٤٣٤.  



 ١٣٠

ء مءازى   رادم  رؤ ءدة د
ار  رةء ازام ء درء  ؤر ام ر م ء

ء  ء رزطرر  دءءد ء  ء ءدم رَ (إ) ر
رامان ( مَ ءا( ءرةط من، طى  ء ط ء

زام اظ دم  اءَط  ىؤء ر  ىء  ز
.دماءام  

ء  ءةش ر ءة  م زام (وات ا) رش
  ة ،ءنء ء ءن، زام ك ا دذَم

  دذا (ا ) دام ء، زام   دذ (ء)
 ،مَ زام   رى ء مت زاممم ،ددة

() َرم دةر  ام نر ءةن رَم  ء
د .ءنءة دةردة  

 رء م رءءى  كدة م ءةى   امم 
 مزام  ء ءة  ن ،ءن زام م ،ار ء

 ن ،ءن () رامء زام ،ءةر َ ء  م ء
 ر   ومو م ء    مَ ء

  طءرة م  ءة ء ر  َةن.
 ء  )ن ء مةى(ؤظ د  م ءى 

ء  م دى زامَ ءة دةَءة، ءة ءة ر
ء دا   امى ر ء، م ء طى  ارى ز

ار رة دا  ءنءةر  ىط  ،ء  ء درء
َ ا ك  ء دنر ش ،دَدة ،َ  ء



 ١٣١

اَأِْ  ( :(دروودى اى ر) ر دا َ رةى 
ََ ِيا َ(ا )ر:١ .(  

ار دمَء  دة ار   ت ىزؤر  ء درء
درء طر دةت،    ام  ز رن ء 
 د م ء  ءةَؤز ةم و ن ، ء ءةم

ء، ء َ َءة دةَءة، ء   م داى ك
  دءءة ى مارةم ةم  دا ءةش ر

 :َردة) ِطَ اَ ََ َ ََر ْرضوَاتِ وَاَا َ ِ َونَََُو
رَابَ اَ َِ َمَُْ(  :ان آل)١٩١.(  

ءة..(: ءا  ءةمدة  ءمن درءم زةءى ء ) 
 ء اءةدم مء دةط ىار  َ :(ى 

  َءمءةرت: ءا( مدءءة، درءَ ءدة ت رءةردطرن
 ء َ م دءءة درءءة ء مَ َلط امؤظ 
 ):دة َ دةن، ءمداد ذم   رامى ء ر دةى

   ى، درءَ ءدة ء ءلَ  ءةى َ  ردى ء
 ء ر ت  ؤذىءةدا رَ  ىط دؤزةخ 

  . )مرَة
  مرامرءءداء ء طردةء رد  ردوومط م رءة

 ءءا دةردة  اء ء دذَ  ء دءءد ن دةؤظ ،
ء  ء د رءة، رةم مَر رى َ  ََءةرى

ء رَرى ن،   ء مرةزا رار ءةدَر مدان
زراء ء راوةدا  ن زام ر و َن رر ء 



 ١٣٢

ؤظ د  ء ى  ء   طردووممَ ءة 
) ء (إرادة ا ادةءة، ء   ء زا دا 

  دام رءرَرةى.
  ءار ءرةىط زام)م ا(  دءءة ذةى 

رؤ مى  ذم     ءء دة طمَ دؤزءة
ؤظ زام رءام ا. ءةءء ر  

 :َء دة) َ ء ىؤ ار)  م
ر ر ،ن  راءةءة، ء ؤ  (١))رةا

ا ) ءن رى  َادةوةءة ر ر ىءام ء د)ى
  ءمءةردان ك دام  ،ء ء طمى  ى 
 ؤءةءة َةَ اء (ز) رءءدةدةن  ء 

 رر ةءةر  ،ََةَ ؤظ ء ر مء ط
 ءامء َ  ءة ء َءةر م ن  

 م ةىَط  نم ءةَ  ام   ر  ءةى
 ر را ء  ،ك .اةَء در  

َ  دةت ى ءةءة  رة ،َ ش ر 
اءةرم م ى ،َ  ك (١)   ىؤ

ء اءةم ما  ء زةءةم  در ءمى  مء زؤري
رى ا م ،ء ؤى  ؤظ مرؤَ َ ط ء 

                         
(١)         ءاذةى دةم ءة دءءة دز   ءام َى مدةء ز

           ىَ ،ةء ر ،ءاذةء دة َ ر مط ،َ درء ،َ ء رم
) .م ر ندةؤظ  ى مط.(  

(١)       ،اءةرم م  َ ءاز  اءةرم م َةَ
) .َر دةذ ر مردة  داءرء ءءىَط.(  



 ١٣٣

ء زةءةم  دردةء دم ءءما   ى رر زؤر
ََء ء ءؤدةا ر رط ء دة ءم  ،ء ءردان دة

  . (٢))ء زةءةمى َءة دة دةردةء  ء  زؤر
ء ءد ء طمر    َء ءة زام ءاى َت  ار

ء ءم  ءة ر ء مى  ءد    ى دا
َم ؤظ  ت. ء ءدة تدةم ء  

 امَءة طَ ت ءرةط ر  ء زام  ء
 ءةؤظ  ء ؤظ ةى ى  ء ةءىَء ر

  ؤ طرى.
زامم رءا دامن مءة  ز رما ر زامن ء 

 ،ءةم ى.ءةَدة ءم ن ةدا دءءَ  
 ءة ماءة رار )G. Margoliouth(  رط ث 

 َ َدل  –  ءةش اىرةر– ) يمذ َ ََرادو 

J.N.Rodwell =  :َران () دا دةَ ىط  ىم ء َ
ءة  رىَ نر  :  َ َم  م  ء

 طءرةما  ،ر مة مء َ مدا َ ءءن 
،  َ ءن دةء َ (٣)درء دءءة  مة

 َم(  رن(رري ر ءرَردا ر ؤظ، ء 
َراءةم َ  ى   ءم  م ى

زرام(٤))دا .  

                         
(٢) History of modern Philosophy, P. ٥. 

  ءا دءاى ءن دازءة.  (٣)
(٤) Rew. G. Margoliouth in Introduction toThe Qoran By Rev. J. M. 
Rodwell. London. ١٩١٨.  



 ١٣٤

 رءة)Hart Wighirschfeld(  :َدة) ر  َ
مت، طر  :َرن م (رءةى) زامم ،ء ء 

ء  ظء ؤ ء ذن مى رن  رةءة دءاءة، زةوي
مزرط نوةى زامَ ىَ ،ءة ء  (ا) راناظء ر

  ن نر  امدماظى رم  اممَ  .ءة
ء َان ما  رى، ءةش ار َاءامَ  ءة

َءة ر ىَر  ،مةن ء رمط  ء ش 
ما، رري  طمن ء م َء زامن مء 

 م  ،ء رت ارة  م ءَ
   ن رةب ََ ى داء م

،   =( َوراء ا(دم ء دى ءا 
   ى(ا )  ة زامم  تم دم

  . (١))م ا ءدى َ ءةم رةب ءةرطءة
  

  
  
  

                         
(١) Hartwing Hirschfeld: New Researches in to Compostion and 

Exegesis of The Quran – London – ١٩٠٢, P. ٩.    ت: زام .....   َ
ددةى  ابء ء مى ةمى ءةءة ، دةَءة. ءام       :دا 

)(١٢): لأ .ط.(  



 ١٣٥

  
  
  
  
  
  
  
  

زام مَر َ ء  َ ءنمءد ء  
   ممت   ما

 ء َان  دى ؤظ مان ر ران
  ء دةءرءري.



 ١٣٦



 ١٣٧

ء  َ  ََ من مم  َ   ن  
َد م نر وةك .)١(  

١- َ مَر  ءةدم  َ ءنمءد ء  ء
 .  ط 

٢ -  ءةمرة نءءداءةءةى ر   نء دةر
 َمءة.

٣ - ءةرطم   َن(ء را  ( .  
 ن  :ر َد رزةم ء  

١-    ءة ؤظ دا  ءةى 
  ا.ء َان ء مى   دةءرءر ءردءمءة

٢ -   دن  ؤظ ء دى  دا ممء م
 دةءرءرا.

ء ى دا   ء ا ء طن دن  ر ءن - ٣
 ذم مَ ودا.

ء رةءمءة  دن ء دةرمى   رء دةءة - ٤
   ا) دةرءءة.ء ت ء طم ء مءة (ر  ك

مرةءةرة د مَر ر داءة ؤظ م نر،  
ممط  ء   ءةرة ء ءدءةرط ر داءة م ء

 وومورر  ََ ر ءة  ءة ،درء 
ءةك َدرَ. مءة ن دةذ ،(ش  اة(

                         
  (ط) م  ر ام روومدموة زد دووة.  ١



 ١٣٨

 :َردة) َُ ًزَْر ِِ ُجُْ زُُا ْرضا ء إَُق اَُم مَْوا أَ َْوأ
  ).٢٧(اة:  )ُِْ أْمَُُْ وَأمُُْ أُُِْ ونَ

 :ر زةءى(ءا ءةردةدة ء َ ةمءة م  ء زارى
ن ء  ء ،َلَ دةردة ءةءة ء ى  ، ء

  . )ذةمن َ دةن، طر م؟
  ( ىَ) دءءة ىزم ةَ   ى نر

َُا وََا (: ء رءرءءم  ،رء رى رَ دؤزءة
َ َُنََْ َِ ٌَِ ُوَا ُْْ ٌِ اََو اَُ ُ َْْ ُبَ ا( 

  ).٧١(اة: 
 :ءا) ء  دن دةن طءا ا م ىامءةرَ ء

ء َ ممءة م ى  ء ارممءة،    ا
 دا ن ،ادا ممء م ق ء   ءنر ء َ

 ءام َن زؤر ،د ن  ءةى دءاى ةرطَ ى
 ءنم ردةءا  ء ء) ءةءم ر ء َ ن ءر ر

ء  ء  ء را طَن رمدة  َ ء  ق
  دا ،(ء  ن ،ءم  دا، ض م 

  .)ءةى  ءان دةن
 )ََْ َْ ْي اَْ وَاَُِ أََُ ونَ(  دةرَ:ةءر

 :م٥٠(ا.(  
 :ك ءان ؟ دة(ءا ءةك  ء َ  :َءة ؟مم  ى(.  

 :َردة رءة)َِوَا َوَا َْ ْا ََُ  ِوَا
أ ََ نَََْ َْ َونََُ(  :د)٢٤.(   



 ١٣٩

 :ءا)ءةرَ) ء دءء دة ىَء  ءَ دار) ءةءةر  ،ر ء
؟! طر    ءم ءام ءةك  ر ءا، وةك ء
  . )ممءة؟

َرُت (: دةَي اََْ َْ ْأ َُِوَا َْي اََْ َْ ْ
   ).١٦(ا:  )وَاُر

 :ءا)َ  :َ نر  د ،ك ءان ءةك  ء  ء
  .)ان ؟!ءم ءةك رء

 :َردة)َُِوَا َْي اََْ ََُر، وا َُت وَا َو(  :ط)
٢٠ - ١٩.(  :ءا)َ ك م ءةك  ن ءر ر  ء ءومء ر

ك م ءةك(.  
  آِ ٍَ وَ(ء ما دةر  :َرءة وري ورون

  ).١٠٥(:  )اَوَاتِ وَاْرضَُ ونَ ََْ وُُْ ََْ َُْنَ
 :ن(ءام   مء م  ءان  ...وة زؤر اء زةء

  .)ما َةرن، َ  ةن
ََن دةءرءذةءةن د ى  ةت  :َرء دة) َ واَُِْ

رَْا ِوأ( :ا)٢.(  
) ءم  نةءةن د ى نرى ءةرنذطؤ  ( .  

َ مَر ر نر امم ر َ رط ء ذ  ء
ما ءى ءرءوذامم ةت ى ءةن ن، ءا دة  ر

) ا. ٢٣ر  ( )٢٣(ءةمة دءءرة ءة ط  )ن(
َ ازام ءة: ( ن) (أ ن) (إن  ن)، ر 



 ١٤٠

 :س دة َ م ءم ) َْ َِِآ ْ ُا َُُ َِ
  ).٢٤٢(اة:  )َِْنَ

 :ءا) دا ةَ ء   ءةةءءمة رَ  ممء م
  . )ء ذَ   ن

  ).١١٨(آل ان:  )ُ َ ْ اَتِ إن َِْ ُْنَ(
 :ءا) نَ  ،ءةدؤءءمن ر ن ممء م

ط ة ذَ ن رَ َ ن ءء ءةر( .  
  ).١٦٩(ااف:  )وَااُر اَِةَ َِ ٌَْ نَ أَِْ نَ(

 :ءا)م ء  ..ءة ا دة  ىءام  ة ؤذدءار  ء
  .)رَ دةن،  ذ م؟

)ْإ ََمأ َْنَِْ أ ُِْذ ِِ ًَِ ْ(  :ءما)١٠.(  
 :ءا)مءم  َر ارةءة ءةردؤن مةَ  َ َ 

  .)ء ذ م؟ ء ي َةى َا  ،ممءة
)َِِْ َْ َونَُ ْموَإ ، َِْنَوَِْ أ(  :تا)١٣٧.( 

 :ءا) ء ءةى) نرةَ ام ،(نةر) ةَ ءة
؟م ذ  ء ا، ءةمم  ((.  

   نءد ءةى تدؤزةخ دة  ؤز ءة مر
  ءةرمطءة:   

  ).١٠(ا:  )َُْ أْو مِ  َ َُِْ أَْبِ اِوَا  ْ مَ(
 :ءا) (ق م) م رط :نن ءء  دؤزة

 ىط مءة  َ ءا (مءةر) َ  ء
ءدة(دؤزةخ) م(.  



 ١٤١

ء  ء َاان   دح  رما، )ن(رءة ءى 
  ز  ،امم ت ء  ءة.  ٢٠ اَ  

ء ذ َ   نر ن ر ةشَ ن  ر ،داءة 
ء  ء مى دءءة    م دءءة  دمءة

ى دءءة   ممءة،  ء رزةم ءام ء  دةمءة
  ر ءة. ١١ءش (ون)  رما 

َرءرة دةاى ط ءةك: ) ًَََدا وَُو ًَِ َونَ اَُْ َِا
ْرضوَاتِ وَاَا َ ِ َونَََُو ُُِْ(  :ان آل)١٩١.(  

 :ءام (ءادام   ى ءاءةء ر ءاء ر   ر ء
ء زةءى  دى دا دةن، وة  درءءم من

  .)دةمءة.....
  ).١٧٦(ااف:  )ُ اََُ َُْ ََونَ(

 :ءة(ءام  ،ةءةَ  نمر ؤك ء  ء
نةرطَ ىم(.  

  ).٣(ا:  )إنِ  ذَ ٍَِت ََُ ْونَ(
 :ن ء (ءا دمدرء  ررءةردط اى ءةى دءاى

م ر ء ن ء زةءى ر ءءءء ر ءرء ة ء ؤذ  ءء و ر ء
ار :َرت، دةدة  داءام   ء ء  ن ى زؤرمم

  .)مى دةمءة
 اى زرةر ءةدم  ام ان ءم ء دةر

 ء ،ءرةط   دن  ذةى نر  ى
ء دمءةن   دةررةى ء م دةدء َ ذ دءءة،



 ١٤٢

ى (. ءا: )رَ ََ َ ََا َطِ(دةَ: رَ درء ر
  . )ةرءةردطرا  ءمءةرةت َ هءدة درء مدءء

ء رَم  ء ان  دمءة  ،َرة ء مان
َ   ء م   ء ،نءةرة ء  ء
  َارةم زام ء زى ء دةما رةماوة، ار

ء َوارى ر ء مءة دةرءت، رءةك ءة  رر
ء دةزاد ء  ءا ءاى ءةَا ام ءءىر  كء دةر

َ)  ء ءءة ءا ن ءةك ،ذءءرةءة َء َ ءءمر  (
َاَ، زاد مدوذ  ءةَا نءةى رادم ء   ء

درء ،ن مَرام ى  دَن   ؤظن 
  داء.

ء ءم ءى  م دة ء زاران  ء  ءنن  
َ ةىَلَ در  تط د ء ء  دة ءارىَ وةى

مءة ر  ءة   ءدة َرةء اَ ءىم  ء
اطَ وَ و وةىدمورة ء  دة  يممرة ء

 دم  ،و و  دءءر ء رءام ىَر ر مرةط ء
  درَى ذن. 

 ءرةىط زام   رةم)Jolivet Castelot(  
) Laloi De L, Histoireمن ار = ى َءء = (َا 

 ذامَ  ء ما مر  ررةى  رر م ءدة
َدةدء مء م  :َر (ء دةَ دءاى ءة  رة ءَ

َ  ء ر  نزة ،ؤدةر اَ  ء، زؤر زن َء
ام َءمءةى   ،دةم   ر

ر رَءرر َلط  ةز  ََ ء  ،ا



 ١٤٣

 ء زامما ء  ا ر ء، ررى  مر ء ءَة
 ءءمر  نرة دة م اَدر  ،ءتدةر
 ر نمؤ ء زام ،ءءة طدة ن

  نةم  ود ك ء  ء  ء  ء زام
َء دا  ردارام ءم ،ء ءةمؤن ر–  م كم

 ى دة م زامءة ء، –  ءةى 
ءرى راءة رم ،َدةمت ء رم رةب 
م رت ء،  رر رءرَرى ء، ن 

 دةر   ءمءاز  م دةف س ء( .  
َ َدة ر زءم رءة  :َءرة(ء دةط  رط  ء

 ردةم ءت ءةم ء ءن،  ء رةى  دةءر
 َمر ءةءة ،ء  رز ء ن  اءءن ر ء

زارى رم رة رر َرء، را ءرء ر
ى ء َءى  ى مءا دةى دةءة  دةى 
   تءةرط ى زام ىؤ ءةءام ءرء ،اردة

ء  مدم ، َم مءةراا  موا مى د
رو رؤذط ىءرء ،رت نةََد زامء م م و

ردة دةم رةا، ردة زام رة ء داب ء 
 رىم ء رزارى ءرء ،ارة مة ءدةى ءا

رة  ء ردةمدا  َءدم ء، ار دةى رةق 
َمر  ورو ،ورءا مَ ،   
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  ءن مء زام ن شءرء مزام ،رة مر
  . (١))ى ى ءةى ء رم ءن

 (دةَ:  ))Gustave Lebonرةءة طظ ن 
)، ء م ا وارَى زءن ء َدن (

ا(٢) )Inductive Logic( ن َل دةدةم(Francis 

Bacon)،  ءةىَ ى  ن ش دءء  ر 
   ََ ءةدا دان َ ؤ نَ  ،َىم زام

رة ممَدا  ءى مَر(.  
  رتؤر)Robert Briffault(  اَ )The Making 

Humanity(  :َدا دة) ءرء ءَ مم  َم 
 ءرةىط ز ا  مر  ،ءارى  مَ ء

  .(٣))ء رر طءرةى  رةءة
 :َدة رءة) زام م ء رةب  نز ) ن

  ،نذ  ءةاَن طءرء  ءنءة) مَردةط
   رةءامى  ،رم  ء ر ء ءة

  .(٤))ء راءري دة ر ءرء ءرء د، رر زؤر
 
  

  
                         

(١)   د  ذ .رة اوا ٥٤٤ – ٥٤٣/  ٢ا.  
طران ء   دءاى زما  ط         اء: (٢)

) ءام .نطا ٧٢٢: ا) .(ط.(  
(٣)  .رة اوا ٢٠٢/  ٢ا.  

(٤) The Making of Humanity P. ٢٠٢ - 



 ١٤٥

  
  
  
  
  
  
  
  
م  

َ ءم َرر  َ 
 ررر ءةم ر  َءد ء

  ء مءة ء رى ن ر رةء



 ١٤٦



 ١٤٧

ء  ء دةرءءمام درَى ؤظ ء  َء مى َ ءءى دءءر   
رةءام ن ر داءة، ءة   رزةنء 

َنر    ديمو م م ر نة دار ءم ء
 :َ ان ر ،س َ رط  م ردةءا  شر رط

ء ى  طر    َ م  ،مءازة ن
ء  دار مَرا  ء َ ءا د (ت) ن رزمءة

  ن. 
َ  َم مَر :دة  ر ران (درءءدى

 ،(َ ر ناازان ق رامَ ء  م ء
 َ ءمر م ،ءمم ردةءا َدر ءة ،ءرةى دامط

  (َ)َ ن ن  ءداَ  م ء   ء
ء ََ  ء ى، َ ء ت ذمما  دةمت

  ن.
  نء ذ ىمءم  ء  ،ءا ةءاما رَ ىرامَ

ء  ءة ء َررَ ءاء  ك ة رز ووةءة، طل
 مءةم)ا مَ ءءيز  ن ء (  َرامءةك ر

 ءةى دا مر دا َ  ،تَ نام َ  د
ء َ ر  َرى  َ  (دروودى اى ر)

َم ةءامء ر دءاى م  ََ  ء ؤظ ،َزءة دام
دا (دروودى اى ر)را ،  طلَ د 

ةءامر َ  د دمةءامر   ،د اى دروودى)
رةءامدم َةمدار ء، رةءامدمَ ر َء  ر)



 ١٤٨

  ،َ دمةءامر  ةك اى   رد ءةَ ء
َ ر دةت   َ م ر رةءاماءَا 

:َرءةك دة ،َاَ مر اءة   ،َدة  
 )ُا َ َنَََْْوفِ وَُِْ َونَُُ سِ َْْأ ٍأ ََْ ُْ(  آل)

  ). ١١٠ان: 
 :ءة، (ءا امَ    ءن َ  ةَ

  نن دةر ندة ا  يَء ر(.  
 :َرنَ (دةََو سا َ َاءَُ اُمَ ََو أ َََْ ََِو

َْ ُلُااًَ ْ(   :ةا)١٤٣.(   
 :ءا) ءة اردة ةءىم َ  مد ةَ ء 

  .)ء َر َ ءد َر َةءة  ءد َر ءة
ن طزار  (دروودى اى ر) رَ را 

  َ ،ءة (َ ر نا ةزاىر) مءة  َ
  . (١))إ ُُِ  وَُْ ا ) رء: 
 :ءا) راءن زةمةءامر ، رم اءنةءامة رَ(.  

ء رر   َدم  ررَ رةءاماء
ء  م ءةن (رةزاى ان ر َ) ،رمَاء

َءوامم  دء، َ  رؤ ،ردةى 
( ىر رة)  رى ،نر(٢)  ةىمر  ،د

ا (ن، طورةن (ى رى  ءةص) م ط ى 
                         

   رى را دءءة. (١)
  .١/٥٠٣رؤ .ءام: ا ءة َ مَر ءءة ى  (٢)



 ١٤٩

َ ازىر َ(  ؤء، رد ءى ى ىةءامر ؤر داءاى ر
دا (ء ط  :رى َد: َ ةى َءةَ ة؟ ءة داءة

 ر دا ء  ىءام ءة ،دءءة ةءامى رَ
 ء م دةرم  َما مةمءة  ما دا ك

ء ءرى مءة  ء   ء  م دءمءة  راءامَى
 رءةريداد ((٣) .  

ء داءى ؤظ  ،ءة ء   رى دة ر ة
ء َءءى  ءة   زءمَ مىَ ء َ ءءى ن

ما، ءةررمَ  ءءدا ء َءءى را رةمء طن
درءد، م ءا ؤظ   دةى  ا 

اءام ءة  رءا َردة ء  ا دةذَ  ء ورةء ط
   م م َ ك ام رى َن.

   َ م ءم  مر ىء ءم
 :َراءدا دةدات ء دةَ زةب  

اْ وْ  َُْ أْ اَِبِ أَْ َِ نَ آَتِ اِ آمَء ُْاَ َاء(
َ اُُِْ ُنَ ِِ وَاَْ اِ وََُُونَ َُِْوفِ وَََْْنَ ، َُُْونَ

َِِا َِ ِْوَاتِ وَأَْا ِ َنُرََُان:( )و ١١٤ -  ١١٣آل .(  
 :ء (ءام ،ك م ن ءةكم ءر ءةن ء

ار َ امءر ءةن   دا م ن َء ر
  ءدا م وةر ،ءةَدان، دةَء م   اَ

ء ر  َا  ء رن   دةن ء رؤذى دوا دة  َدا
                         

(٣) )) :ءاموا ا٣٩/  ٧))  ا .  
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ء َ دةن  رى َدا،  وام   ء  دةن دةطن
رام(.  

ء  رر ءن  ى م، طلَ ءةا
 ةءةم مءن، ط َ م م ،ءا مؤظ رءام

ء ََا  ب  م َ  من،  ء ت
ء َش ن  ءازن  د  ء ك ءن م َش

ء  ء ارما،  ء  ء ق  مَ رةر
وةم  ر ىام نت و طدةم  ر ء  ء

 ء رط ،ءةَم  ا  ر ء  ءم ء
ء طا  ،ر    دارم ر  ت

َ مرزة َر راَم   اؤظت را  ء
ةم راَرز م ةءء ر  ري ء   ء

مزرط ،ت ،ت  ر شم ،ت ءم  ء
، ذم مءلَ،   ،طلَ كء ، طن، 

ء  ىء ءرة ، رَودةءم ددا،   رةزام
 ذار  ،م ام ء   ط َر ،ازةرام ء

  ء طلء ى در ء دةرءءن   .لَ
ءةن (رةزاى ان ر َ) ء َة ءن، ء ءةمى 

َ اراَ ىَ    نء ىم  ءةمر ء
  دةرءن.

ء   َ زام ودامم رءا  طى َ ءءى طن
رمن    ءَى ء موةى َءة،  روَاوى 



 ١٥١

راَ  ى  ذةى   ءن، زؤر نر اءىَ ء
  دءءة.ء ءن  در

) م م ىزامCaetani اَ  ()ا ( دا
 :َورى (دة ىارى رَم (امَر) ءة ء ار

ء ام  ء موازرام ة رةوَ رى دا ءن
ن،  طمءى  ء (دروودى اى ر)رَم د 

.ءدا  ري ءَر رامء  
 (دروودى اى ر)ء  ةمى ردةءان َ رى داءة

ء  رزى دءمءة  م،   َءَ ءن  و
ءةمم   ،ز تدةم كء ذ رز ءة  ء  ء

ى ءة مدء،  ءاا  ءةم  ء ءة 
رامرط   ءةءدءا ،اءءا رم دارى زؤر مرء ءةر

زة  م  نم امم ىم ةرء م
ء زؤر   ء اءن  زةءا  (دروودى اى ر)د 

 رءءاءن، ء  رَى م َءةن امي زؤر رزةءة، 
ء زؤر  رَطرن  ءان رَةر ء ارى  َؤز ءن

ء َ    رى اءة ءةرن طء  طر ،ءة دةد
 َ دةر ءام ،نرءن  مةَر،  نر 

 )ء زامن ء رءدةم م ى ن ءة
(١). 

                         
(١) Caetani (Annalidell Islam) vol. ii, P. ٤٢٩. T. W. Arnold, Preaching of 

Islam, London, ١٩٣٥.  
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   نر ر رر َر  ء
ء  اوة  ء رةء ك ء ران ءدَى ر ق

ر رءة ،رءةرداد دمر َر   ان ء
ء دامن ء  ء ر  َا ء رن   دا ر وة

 م   ءة رةىدةر َةَ رى ؤذى دءار  ى
ر ء ءة  ر ر َلَ دةط وةيَ ء

ر ءدا ءة دنر ء  م ر رذامء م
  ددا. 

 :َرءرة دةاى ط) َاءَُ ِِ َِا اُم اَُآ َِا َأ َ
ِ َُبأ َُ اِْا اَِْ أ َ ْ ُنََ ََْْ َو ِِِْ اَى وَا

  ). ٨(اة:  )اَ إن اََْ َِ ٌَِ َنَ
 :ءا)  ا    ءة، زؤرَ نءةر ىءام ى

ان  دادرءةري،  رقء ن  َ من مدات 
دطر  ،ءة مة  دادطر م، دا ء ر ءةى را مرؤن

ء رَر َ ،ن دا  ء رَرءة، ا  ان
  . )طدارة  دةءةمن

 ر    دةدا ار ءرةاى ط
دن ََ دم ء رى  ر ،ء ر ض 

ء مب ءةءمء ء را ا ءؤظ ر ى
  ءك دةر َ ذرةى م دةََ؟!، 

  ،داد رى مذ  ددةى مرَ َ د م
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ا مر  ى ر ءاَ  ىم مََ ء
ة  :ءازم ء  

)ٌِ ٌدََو ْرضا ِ َِْ َ ُهََ إ( . : لما)٧٣.(  
 :ءا)ام رط) نر ءامط (نم  ء دؤ، 

  . )ء ا طءرة  زةءا ءدةَءة ء  ءا ب
ي  دووة، ءةم دةءمَ    َ زةو

ء امطَ دةءمى ؤ ،ن دةَ ء   ء ءزة طءرة
رد َطر ر ت، ن دةردارى َى 
 ر  ر ن ،َ ىرامءازم دار

َءد    ،ت ى ق ء ر   ء
 دم  َاء ء رَ ر َلط ،ءةمار

  ر؟!.
 ر ء ءرءازم دار َ ء ؤز مر

ز   نر َرر ء ا  ىَء ر  ءة 
ءاى ى م مءء ء رءى  ء دََءة 

ء دن  ررَ   َدا دةءرءذََ  رادءءى دةت
(١) .  

                         
(١)      اَ  ىار   (ل ) رد ، ى

م: ((رم )) رءءمدؤءة: ر زم رؤ رن     مءم
  (())ء  دةت  رة ر   دةت           

 ءمنت طر ءةط ،  َرر   امن ء ط ررام ء
   َط)) :َد، ءةك دة  ن       َامء دة م ،(ن) نان دام  ء

 ََ ن  ىدم  نة ةن  ءء ،ءة َلء
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 :َرءةك دة) َ َنََْْ ٍَِ اْوأ ِْْ ِ ونُا َِ َن ْ
ِ إ ْرضا ِ ِدَا ِِ اْأ َ اُظ َِا ََوَا ُِْْ َْأ ْ 

َُِْ اُمَو(  : د)١١٦.(  
 :ءن (ءا ةداَ َ   ىم ء ءم ا  دةى

 ءةن م را  دا نَي، رء ذزةء   ،ا
( رةن مد) طر م  َءامى رزطرن دن ء 

ء  ء ،ء  طمدا، ءامش  ن د، َ رااردن
  . )رام ءامر ء ارءن

 ؤظ مر ر رر  تدة َ ءا 
َ ءء م ردةءا  ،ت َود وو ءر َىمر و ءم

مر  انَم  ت يَدن ء  رامَء مزةةطء ر
  ء رءوَرةن.  ء راَ ةر مءدن

  

                                                      

 وىََ ةَن در ر ء  مرة ن     ءر .َ اشَ ء
 ،ءة  ََ ما ؤرَ  ،ََ      ء  ا ، مرذ َر ر

 ك ءان ي  ََ م  ءة، ءازََ ةم ر  ءم ى ء
ء دةردارى   َ دَ ،ز ء َع  ،َ َر ء           ت

! د ء م ! َ  طر       ءاى      َ ام    ،َرة
،       َءد تةَ  ىد  َ طت.     ءة ن ءام ء

  ).  ١٩٩٩، ط دار إ  او، ١١٨روا إل، ص (
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دة  
   َءءةرى 
 م مر  
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     ،اك دءام ا،دءا  ء  َ  م  دة   
   ءا  ء ء  ء اءام    مدة  ءة وةي ءَى َءء

دةءرام مر ؤ ء  مرةراء اؤظ.  
  :(١)ء  َم  رادءء ء َدا راءةءة

 َة،    ةى   :ر ى
ر  د راَ  ن ء(ر اى دروودى)  ء

  ذم ش دن. 
 ن ء دةردوءمردة طد  ءامَ َ ر :دءءة

 رءءى رةم ء دردة (داء  دن 
  .)طردوءمم

  ن ى ر ن ي ت ء ممم :َ
   ا وا.(داء  من ء ءةدَن (

 مذ  ءةى ءن وا :ارة .ءردارة ء  
َ :ءنءةر ء  ىرزام   ءازىم  تء دة 

َمَ رَ (ر اى دروودى) ء من ذءة وةى ءم 
ءم  ،ءءامم ء َلط ءازيء ريراو 

 رى، ردةءاءمن ء را ء مءة ء دةن
 ء ذ ء ردة ء رؤذطر ءاز ء م ة  ءازك

 ءش مازةى  دةازن، دةرةن رر ء ةرءةرد
 ردةم َء  ما  مَان ) اك ار(

 ء ء رة طءرة ء َة در  دةرء دءاى
                         

  ).ط م   زد دءءة ا ى ماءة. ( (١)
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ةء ر ر ، ز  ر ازةم ء َانم م 
  .  َر َءوام ء  َر

  ى ر َمر َ مزرامن دا
  ءازي وم َلط   ،ن َن ء رر

ازك ء رَم ،ء ء ءداى ردن   مَان ما
 مامَ دءءرة رَى  ََى ءازي ء ء 

ء م  ء ردة ء ء ءن طمى  مء ءة
 .ام  

 َر  ةم َمر اءة َلط  ء
  ءةَةدا دةم  َمرر   ء

ؤظ طَر  ا   ،ام انَم  م ء
زمى قءةءدا  اى دا   راءءرد طلَ 

ر  ء  د ممر   ا ام  ،ءازءع ء
ء  ء  ذم  داء د َ ءى دا   دءارؤذ

ء ءةراما،   ءةدا  ان  ر  ط ذةن
)  اش ر ءد امرةا  ة ن   (

)(١))ا درء  ء ءءَ مر ء  ن
ن  ء راءرةما وَاى مما دةطم ك  مءى 

  ن دءءرز  نءاز ء   اممر ء  ء
                         

ء وا    زم رةا   ء ي   ددي       (ارة) وي (١)
 :َدةط وم  ،َرد،(بوا ا ط)  يو (ا)     م

 ( م اب وا).ء ر ردة  ،ََوم دةط   :َدد 
 :وام ،وق اي(ال ا ٣٣٩: أ.(ط) .(  



 ١٥٩

رة َة، زؤرم رانَ ءىم  ن ءءة ء   ء
  ر ةى داءامم  ،اءةءةرط َ مء ء

ةداةمرام  ن ،د ءة  نءمزارى، م ء 
(دروودى ء د زؤر دة ،َء ر ءَ  ر 

  ء ط  مءة امى.  اى ر)
  

َ  مرةد  
 َ  ءا را َ  مر نء  ء

 ك درورةءة. ذةداةمر  َطم ء  
 ر ء  َدةدر  ا  رزة ةَم َ  َ ء

َا دةمءط  َل  نةَم  ى م  ء ء 
  َت دةام  ،َ َر ء  ،َ َر زمم

  َ ن ،َ امَم  دةى  ت   ىََ ء
 ءم َر  َ ءةىَ (َوم نََر مط)

.َ  
 ؤز مر ،َدةدر  رةءةد مط   ىَم

 َ ءةََدة  م َر دة ر ء ء  ء 
  .(١)ء ردةمَا ء ءةدامك ء  ء ت

                         
(١) ) مر ىء)Encyclopeadia Britaniea ((   ءةءةدا م دام

       )) ءام .ءةَرَدة زؤر ََ ء  ار زةو نر  رفة ادا
  )).  Mohammed: ام ،دة



 ١٦٠

ء  م  ء طءمءة  ك َاز رزدةَءة 
 م ء  ؤذءور م   زانةءة، رةدادةم

ن َوة  م ءا ر ،َء  ا ر مة ءةرز
 (نر زانءةر) داذم ردءء  ن، دءءدى دةردة ء

ء دءاى مَة ءر  رت مَى زارام  دا دةن
ء  ءازةمءة  ء  َن  ء م ء  دةََءة
.دةى دة  

 ءة ء  دءءر  ء  مََ  ءةء م
ء داام   َرةى ج رءءدةم ، ء  َ ان

ء درَى ََ ،ام  طرَ  درَاَ ءءى دءءر
 ءر َممرة ء . ء  

 ء ءَا دم (ا )،  نم ءى 
َ  َازَ ءى ءام  ل ءط   ىَء  ءن ء

.ا م ء   
  ن نءار   ء ءةن َم

ءة، م دءءامن ء ذةن  دء ء م دءءة َ مءازة
   دةَءة: 

 :َدة  ن  
) مةَ   ،() م َءام   ء

  َرءءدةءرةى ر امَ  ،ءتا دةر َ ء
م   زؤر ء َ داءة، م راءرة اءام ت

ءم ءر ازةىم  ،ءدا دةر ردة ء  ء



 ١٦١

 رةراء ةَ ءنَ   ،نءم  ء
ءم :م  ءرى رءاى   م مءةراا 

ر  ءة ىم  ء ةءر ،دا ء  ءاى
رم م َ ء  ءرء رم ء مءةمة 
 َم ،ء واز ء اردا َم  اءة َلط  ،

 رري َى ر رءاى ،  مي ء
 ءة، مَ ن ،ء َذ  د مرة

)اء اىا ِةىر م ء، ءة ن( ؤم ء  ءء م
من  ارءءى رءءءة  ءرى  مي 
ر َن ةطت،  رَطرن  ر مى 

   . (١))م دةد

 َم ردَء ) رءة  :َدة () ءر م ن
رء مء ن ء، ءان  م  ام ما 
 َم م ر م نرر ،َن ءةدءر

ءر ءان  ،ءدم ن درءرى ذراء  ن
ء ردم  ر  َرادم ذن َة طء مىَ

 .َت دةممر   ءة ءةش ،َت ءةد  
مة ر ءََ ،  م  رم دا

 () مر ،مم ،رة رى دءءة، ءة
  ،ي مزةةطر ،م امَ ،اءةرم ر

                         
(١) Hamilton A. R. Gibb, Studies of Civilization of Islam London, 
١٩٦٠, P. ٣.  



 ١٦٢

  مءةءةدا ةمءةدا ر ن،  ءة م 
ء ءم   مَا  مَان  رة راءرامءة

 ء  ك مَ ءة طءى دن، َءةى  امةءة
رام م من دة ةن، ة َ ءامءة، 

َ،    ة ط رةن م ،ءة  ء
رام  دم ان ءَرة  ء ،انَ ءةىم َ ء

   ،ر   َء م  َمم ذن 
.َ ء ك ر م ء مَ زةةطء ر  

  اؤط ورم)ا ا( َ نذ  ىَ ء  ء
 مََ   رء َؤر  مم ،زدا 

 ء ء ء ر ،ءةدا ةَ  رةَار ءذ
ء  دراءةى   رَ ء زدام ء  ء م ذن

م  اري  ة ءةرا ء ام  ر ،مَ ء
 .ام ء  

َن مءم ََ  ر ء، ى  ر 
 (ءن) َءة دة ،ر ء  َ  (ر)ءة

ء  ء ءاى  ء ر مَان م ى ا زد
  ء ار  ى  ،دةءةم دى ذن د
م ر  ندمر  ءاى  نزة  َ ء

ََ ء م ت.  ء من مرةن  د رة
ء مَ  دةد ء دءاى ا دة ،م َر دةءن



 ١٦٣

  ازةء   مذ دمار  نؤر  ،نءءدةر
مةر َء راءىَراء  ام ءن ءة (١))ء.  

ء موي دا اوة،  وة رمَ َلَ  ودَي
دا رةم  اوة٢(رةم(   ،وةر ي ر اوة ،

 ر  َمدا َامم دا ر  ء رةم ،م ء رؤ
رطوة وةك دةَة وام دذ َوام رزو ، 

) زارةط م ،ب ا ،ددي م ،(
   ََ وة ، رةرةوَ ن ،رةو

 ن ،اوةَ ن ،وة دةرةوة ،مر و ر  و
و ذ و وة   م د  و ،نوم

و  ء  رلَ وم  رم ؤز   رؤي واز
و روة رةمم(    رودة رزةمَ ر (

  ومدا.   
  

                         
(١) Welfred Cantwell smith: Islam in Modern History, Newyork, 
١٩٥٧, P. ٣٧ – ٣٦.   

)). َُِونَ ُ وَمَِْ َُْ اِ َِ أَُْ وََْ اَِْ ِ(( و ومي  وة وةرطوة: ) ٢(
   (ط ). )١٣٨اة: (



 ١٦٤

مَري    ء م َرء ءم ز
 َءءى ا

ء  ء ررةم َار ء مَر ءم ز
ء ءم ا  ء ءةم ت َ ءءى طن ن

ء ما   ر َردةءا ء  ءَى َ ءءى ن
ء مزاماءة، ء ءم رء َ مءا     مءة

 َءز ن ءءىَ  ءةدماء ر  م ء
  .(١)ء مَ دى ددا ممءاءة

ء  ء ر ءاء طم  ءم و طلَ ءر ء رؤح
 ء ندمزارر ط روة ،دا  ء  دةرووم

َمءة ء  ر راءةءة مى  وارةي  ن
  ءءيَ .وةوةي طر يَردةوا و  

  
    رم ؤظارر

َ ةىَدر َ َ ردةءا ء  
دءاى ءةى راظى م   َرمم ن 

ء َ ش   مة ت،  د،  ءةن د
ء ض رء  َردم  رم ؤظ دءءة

دار  ؤظ مرنوذ ء ء  ء ءَ ىام ء
                         

(١) )) َ ةىز   َ ءام  و ل ار  ((ا  ةى ا
ط دار إ   ءمى  رءش  ر ار رطَ دا َءة. (    دامر، 

 د وا –  وت١٩٩٩  .(  
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طدم ءةدَءة، دءاى ء َ  را مى 
. س ءءَ  

ء ءة :ؤظ مر  دنَر  ءة ء
دام ء دةرار ء ت  دءاى ت َء ء دم رمىَ

ء رةطزةم  ء رَط   ء م  َ د َش
ء رءءَرةن َ درَةى  ء را اث ء مءدن ءَامر
َ .َ ردةءا ء  

  ء ر دءء ر:
ء  رى  :ن  رة مَم  ز

ء  ء طمما، راءةن ، ذم   ءار
َ ىَءد ت دءاى  ت َ ءة ر  ،َزامم م 

اءَ ا ءى دءاردة  ءة ،َ دا مَم 
ء رءءَر رماءة،   مة مءاز ء طَ ةر

   داءة   )ءا  ردةى دءاا(ا 
ؤظ دمدار ام  د ى  َلر ء  و

  دةردى ءة. 
     :رى دءءة   ء

َى ؤظ  ،رى َ ء  مي (اد) ،ا
َ ى ى ردةءا ر  ى ؤر  ء  

ؤظ ن ر ريرر ء َءد ءءةرء ر ي  ء
  ء طل  طءة، َ.  ء ةمى ؤظ  ؤظ ق
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ن مَ ءء مذ ،ن ءةى   رادءءدا رؤَن 
ء س،   ء رءن  ردةَ َءدا ءةدَءة ة

  اَمء زة  نءةم    ء  ء
َرر  ردةءا دم    ءءن ءءندة ء

ء  ء داَن ء  زةطر طن ء م داراَ ء ما
ء   ز دةذ  ،طر   ََر  ءدى مىَ

ء ى  ،َءا   ء دةردارى  ر ى َء ر  ءة
ء زةن  ى دةت،   ر  رى َءءا دةََءة

ء رَ د  رر   َ ءا رمىَ
مءازرامى رممى رارامى َمرامي ي 

َ.ءة  
زام ار    :ءة ،د ءءَ ء

ؤظ مر  دنَر ؤر  َامم  دمار ء
َ رط ،َ  نم مر ام ر ي و

َ ر ََزى ءان ىدةر  ء َط  ء  م 
.َ ممر و  

  مام َر طن  ى راََ، ض ى 
ء  َءن، طر ءةر  َءةى ءان َت  مءة

َءة م ء،  َمر  ء ىمر ء 
ر ءةن ء  ءط ،م ،مةر ، 

ء  ،ََر ط َءى ءةرطاء   ء رة  ء ت
  ء مت اءة. رن



 ١٦٧

مةر َءى ر مءء م    َوامَ ء
) م (ا وواي وي (طرة () ،ا)ء داوَ (ارة(

ء س،  م  ،ر دءءرط م  ءام ن
اءام م ء  ة.  ء ط م ء  

َطم   ما  ذءار مر َلط ء
  رَ َءء ا ا ءة   ذ َرى ،ت

ء  ء ءة،  ذا  ددت َ ا دةد
 ق دءذ  دن دذر ن ءرزة  ء   

  مرةزا  َ ءن، ءةك َا زالر  َدءءرءدر ءة
مر  ر  (ل د) رى زامى، دءءةَ ء

 :َدة) (ءار) مر  رؤ   ردىَ ء
  .(١))مءةءة

م زؤر َر ءا ءةر، ندةم رم   ء
َ  ءدءةرط ناءةَىَ  ء دام ءةى زام ء

َىمم و َلط ءة،   مر 
ام :  دة ت ءد رى  ء ردوو  ان ء

 رة واوي )(ادة  ءةءدان ء دءءرزا َل ء  ء
   ء دم دةرة ،ءة. رؤءن  ان  رءءش

ء  دمءةى  دءءامَ ءة  َردةط ،َطر ت
دةم مامم  ن   ى دءءرر ء

                         

))   أ ارة ا وا إ     امرى رَة  مى ((  ز ز (١) 
  .١٩٩ – ١٩٨)) ل اة وادة واكَن ((



 ١٦٨

دمءةى َامء رى رَمء دن دةردى 
ام.ءءر ،  

ةء رةز َ رط ،شءام اىرةر را  نم
ء رم َ  طلَ ءةرءن   ر َن

مَء ر ءى   ءةاءةن رر و  ء
.َ ور  شمر ء   

  
  ء  َرَ رةت  من

ةر َت ؤظ   

 ءةََ ءءَ ر ء  ءءةر م 
 ءة (دروودى اى ر)  د ءدة دءاى  ارةى

 ََ،    اَ )ةا ءة، دا (٢))ا 
 َ ءىر طر   َءة.  

طرا،  (دروودى اى ر)دءم  دءاى رةءامدمَ ر 
 نر ء مرزة َر ز  ء ،َرءا دةط

  َراءة و.
 ؤظ رام َ ءى  ءةَة ءةرزءى ط ، ء  ء

َ َءةرز  ،ء نرزر ءى  ىر َلء ط  ء  ء
ط  َم  .ءات اَذ  رءءء ر  

ء  طرا، دن  مءرى رءةردطرن رءءمءمءة، 
 ؤظ ،ط َر  ء دا دمءءر   ءتدة ََ ء

                         
   .١٩٩٩، ط دار إ  او ا ام ة (٢)
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 ء ءم  َ َ تداط ك دء ،وةءةدم 
   ءةءَ م ء!. 

د  ن، ءامَءاز ء ن، ءم رد ء  ن ء  
  م ءذامءة، زة ء ز َى ء ن طرطري

َءرىَ مءة مءمءءمن ء ردةرءءم   ةمَ َلر 
 ء را رَى  َ ء دةرةءة دةرءة ل ل ؤظ ءن،
  دةء ،ى ء رز ى  زى دةطرا، ا ي ى

 ََ دة ء  مدة ء َ ء طَ ء مءة
  .ت امدا  مَ ء

ء  ، ء  ،رن ء َان، َاق ء ران، رةب  
 ءرى  س، ءةم ء  ر مء دءءرط

 ء   ء ،  م ة  ء
  ء ذارى ر  دةرط ة ءن. ءن،    رزة

ؤظءا دة َ ء، َ طءة  َ  ء ء  ء
 مة دة درَةى  ،ء در َءةم دءاى ءم َءلَ

  ،ء ء دة   تاءة ر ءة، دةَد ،ء َ
ؤظ  َ ء تَ واى م ء ء  ء  َذ

مةر رامءازم  رامرءةردة ،ز ام ،زء د
رى م ،ا   ءء ،سام َ  ء  ء م

ؤظ   ءة ء  ى ء دمرزطء ر
  ى داء، ءةدان ءةءة!.
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)ن َةدن، ن ن زط) ءام ،ءام َء
م نمةردء ءى دام  ء ىَ ء

ء  ء دام ء داب ء رءءرى زامر ء ط دان طمةءة
 ن م ء دةرءازةى ذط وةر ء  ء

 ءى ن ء  نء  دةرءءم  ،د ءة نمم ء
ء  ء دةرَ ء دءذ ء  ؤظا رَ مَن دذ  ءر

.ءامن، رام  
ء ءَاء ء زةوماءن َى ءامم  طم ءءة

اءان، ء ءةن  ر ءردراء ء مراء ء دةر م د
ء ر ء َمن  داءامى   مءمءة ء ء ذار

ء  ءةدةرن مءن، دةءة، ءمن ط ءة،  ءةدان
    ز ءن!.

ء َةن  ء  َ  ء َءارن دة ءة
 زة  من   ىمَ ء رءةك ،رةةءة در ء

دة  ن ،ءةَمران دةا  دةرمر دةءارم ء
ءةدام ر ،ةَ ن ،َردىَ دة ء .!َرا دةر ء  

 مَى ى  ،رةمن ى ء ؤك ى
)Quality( ء َمى )Quantity(  ء ر رز ء 

 دا ء رز طى ء ن  ن ة، ن و  ى
  . َدة

م  ى نمرم ؤء  ء رطط ةء ز ء ء
ء درءن  ،ن رؤ  ؤظ ،ن ءة  ى  غ
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ء  طى  ء رؤمن َ دةدات دةو ،َن دةرءءن
ء  ء ءرءن ر زام ء   ء ز زةءة

 ن دة ن ،ءةَن دة   ،ءةءمءم ء
 دمزطر ازَ ،نَ ء م  ءةىء دءءر ن

  ء زن دةد.  زةرةر
ء  ء رمةءامن ن رءرن رَةدةد ام ردةو

ء   ن ن َ اءى دةد،  ء ءامن دةطت
رؤذ ءرةمن  دءذ دةرا ،ن ط طما 

م !!ءنن دةممر اَء ط  ء  
َ رءةرا ءا ءة ام ء ء زء   ء

ء  ء مءةن، رةءرزن، ان ر ن رامءة
  نء ،نرة ء  دا ى دا دمءامءةر

ء ظمن،  ء ََةن، درن طلَ ان ء ءاز ان
ة اءامن. ء دمر دءذرا نءردةَ ء  

ء ةى  ء  ن ء دن دة ءم ان
ء   ءام  م ت ،رَمن، مط ء  رزةى

 َ ءن رةءة  ىمءا ء رط ،ءنَ اءا
ء زةءةمة  ء  زؤر ء َر ممَاءة زؤر

ء  مَاءةمَ ءء مءم ،ءا  ءام رءةك ؤك
   لَ َ ء رازامَءة. ،مطَ دةَ ء

 مرءةر زم ء  دار رؤء ط َم ة  
مة نرءةر د (ر اى دروودى) ء َر  
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مرة ىراَ ء ءة  مءة ةر 
  ء ت ء ََ ءةط.  

  و زن را رءة  دةررةى رء  :اى طءرة
) إ كََْرأ َََوَِ ََْء: ( )رم١٠٧ا.(  

م  ءة  (دروودى اى ر)ءا: ءة ن ى د 
  ن. رةت   م ،مردءة
  
  
  

  م  ا و)  
( و ا  إ وأ وأ آ و  
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  کۆینوەى فیکریینترى زەھاوى بۆ لس

  
و  وهتوژینه دات به، گرنگیی دهركی كوردستانیی ناحكومیی ناسیاسییهنتهسه

ق و گۆی دهھنانه كان بۆ دووبارهتییهڕەبنه ھزرییه تاوتوكردنی پرسه
كانی خهبایهعریفی و بهمه مكهزاندنی چهتی دابهكان و چۆنیهپیرۆزه تكسته

ھزر و بیری  كه وهوهی ئهسۆنگه مدا. لهردهكانی سهجیاوازه ارهبو ئیسالم له
كانی قورئان و قهبۆ ده یشتنی ڕاست و دروستهی تگهن و قووڵ بنچینهسهڕە

  بۆیان. ی گونجاوهوهت و دەستبری لكدانهسوننه
هدات بۆ كارابوونی عوای گونجاو دهشوھهخساندنی كهوی ڕەر ھهنتهسه

ی قورئانی رچاوهردوو سهر ھهنتهدا سهم پناوهق و بیر و ڕانانی ھزریی، له
ئیسالمییه كارھنانی ئامرازی زانستهبه ڕز بهرز و بهی بهرموودهپیرۆز و ف

  كانی.بنمای كاره كان دەكاتهتی و سروشتییهیهكۆمهكان و زانسته
  

  كانی كاركردن:بواره
  ندان.رانی كورد و بیرمهمی خۆمايی نووسههقه ـ نووسین به

ــ وه ــه رگــان لــهـ ــانی كــورديی، لــه وهكانــهجیــاوازه زمان پنــاو ده بــۆ زم
  ندكردنی كلتووری كوردييدا.مو
ن ن خـاوهالیـه ستنی کـۆنگرەی زانسـتی و كـۆڕ و سـازدانی سـیمینار لـهـ به

  .وهبیر و ئكادیمیانه
ی ن بوانامـهسانی پسپۆڕ و خـاوهن كهالیه ركشۆپ لهـ خولی ڕاھنان و ۆ

  .وهزانكۆییه
 كــان و زانكۆكــان لــهكادیمییــهئــه زراوهزگــا و دامــهـــ ھاوكــارییكردنی دامــوده

  پدانی ئاستی زانستيی.ەرپناو پ


