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 الُمْحتََويات
  إهداء

  

  يفرا نْ ستيفِ بقلم  تَْقِديم

 الِعْلم، عتَواض  و ،تهووثوقيالدين ة َغْطَرس

 .واألخالقيَّة الفكريَّة اإللحاد وشجاعة

 زنْ ك  دوُ  ريتشارد

 

 

 كل شيء معرفةَ  ي بغرورالعلم بأنه يدع كثيًرا ما ي تََّهم  

 عن الصواب البعدِ  كلَّ  بعيد   دعاء  لكن هذا ا  

 

 يَْعِرفوا الِجيران َدعِ 

 دينيت دانيال  

 

 

 عقيدة عنسواء   حوارنا نص في يبحث أن يريد شخص أيَّ 

دة م شتركة  موحَّ

سيعود أدراَجه   فإنه سياسية، ألسبابوخالف ق ِمَع   تناقض أو

 خالَي الِوفاض

 

  َجيدة ِرْفقة مع

سْ  سام    هار 

 

 رة،هل هناك فارق بين تصديق األشياء من أجل أسباب خي  

 وتصديقها من أجل أسباب سيئة؟  

 

 الحوار :األَْربَعَة الف ْرَسان

ل ْمْنتْ  لاداني ،ْنزدُُوك   ريتشارد سْ  سام دينيت، ك   ،هار 

ْنز ركريستوف   تْش   ه 

 

واعتراف بالفضل ألصحابه اْمتِنان   
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 إهداء
 1 ِهْتِشْنزإلى  

 
 
 
 
 

                                                           

ْنز الصحفي والمفكر الرائع التنويري، كان مؤلف وكاتب عمود ومقاالت وخطيبًا وناقدًا أدبيًّا ودينيًّا  (1)  هو تدليل كريستوفر هتش 

يّا. كان ه  -واجتماعيًّا وصحفيًّا بريطانيًّا ك  ر  ْنز المؤلف والمؤلف المساعد والمحرر أو المحرر المساعد ألكثر من أَم  كتابًا، من ضمنها  30تْش 

ظيًما( خمسة مجاميع من المقاالت السياسية والثقافية واألدبية من أهم منتوجاته الفكرية التنويرية في اإللحاد كتاب )هللا ليس أكبر أو ليس ع

ْنز اسات رائعة لشخصيات ملحدة مفكرة وبارزة منهم المعري وعمر الخيام. توفي و) الكتاب المحمول للملحدين" ويحوي اقتب تْش  توفي ه 

بسبب التهاب رئوي مكتسب _من مضاعفات مرض السرطان الذي اصابه_ في مركز أندرسون للسرطان في جامعة تكساس، هيوستن 

 بحث الطبي.عام. ووفقًا لرغباته، تبرع بجثته لل 62، وبعمر  2011ديسمبر  15بتاريخ 
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 َتْقِديم
 فراي نستيف  بقلم 

 

 باإلله؟ تؤمن َهل* 

؟ إلؤؤؤؤه فؤؤؤؤ ي   الجؤؤؤؤدو   َعؤؤؤؤد م سؤؤؤؤؤا **  قصؤؤؤؤد 
َ
 ضؤؤؤؤمن غيؤؤؤؤرهم أو يهؤؤؤؤَو ؟ ر؟تجؤؤؤؤوبي أوزوريؤؤؤؤ ؟  ؟جؤؤؤؤا    ت

ودة 1واألرواحية الوثنّية اآللهة من اآلالف عشرات ْعب 
َ
وَرة؟ أرجاء َسائر في ا ومي   امل ْعم 

َ
   امل

 

َتحاذَق  أن تريد   ،إذن احسن   أو ،* 
َ
نالؤ   ظؤر،ا ،   "إلؤه؟ ب ّي  "  أؤمن هل  !إله أي   ،َمعي ت لؤ،، ه 

َ
 ألؤ َ   خ

ؤؤال،، وجؤؤود   مؤؤن البؤؤد   لؤؤكا، كؤؤكل ؟
َ
ؤؤن  ؤؤ    شؤؤء ء ال خ ا مؤؤا  العؤؤد  م  ؤؤَر  قؤؤد مؤؤا  نبغؤؤي أن ئؤؤ م 

َ
ط
َ
ؤؤل   خلؤؤَ، وف

 
 ك

  هكا

 

  ،وأسؤؤا ر  "كاؤلؤؤؤ"ؤلؤؤؤ األَهؤؤَو  االسؤؤؤتمدا  عؤؤؤن س  غاضؤؤء ** 
 
ّنؤؤؤ  رغبؤؤؤة  إلؤؤؤى فحسؤؤؤ  ألر   االهتمؤؤؤا  بؤؤدافع م 

  سنصل أ ن

 

 ؟إذن احسن  * 

 

 ماذا؟ على احسن  ** 

 

ال،  وجود   على وافقت لقد* 
َ
 خ

 

ا، **  ن  إال ،هكا على ،أواف لم أ احسن    أ  
 
ؤال، هؤكا   هو من ثم  سنصل أ ن إلى ألر   ساَ ْرت

َ
 الؤكي الخ

  وجد؟ أن " ج " إ ه أساس علىواختلقَته  استحضرته

 الَجز    مكننا ال ،احسن  * 

                                                           
(

1
: االعتقاد بوجود األرواح وأن حتى المواد الجامدة تمتلك نوًعا من الروح مثل الحجارة،  (Animismاألرواحية )باإلنجليزية:   (

ومية والنباتات، وكذلك في الظواهر الطبيعية مثل الرعد، وحتى بداخل المعالم جغرافية كالجبال واألنهار. اإلحيائية منتشرة في الديانات الق

والبدائية والعالمية كذلك، ولكن يمكن العثور عليها في الشنتو، والهندوسية، ووحدة الوجود، ويمكن مالحظتها في بعض نصوص اإلسالم 

 والتاناخ )الكتاب اليهودي المقدس( ونصوص السيخية.
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َ،  من هكا، من األهمو ** 
َ
ل
َ
الَ،؟ هكا خ

َ
 الخ

 

  سؤا    هكا* 
 
  سخيف

 

ا وأن ،العد  نم      شء ء ال ب ن للتو أخبرتن  لكن **  ل    مل، ويبدأ أن  ج  ما ئ م 
 
 ال ملؤاذا  شؤء ء ك

سَم  الق  ؟ أ ى أ ن من أل ساء  املبدأ هكا باستمدا  لي حي 
َ
  خ

 

ؤؤؤؤؤّ   بؤؤؤؤؤ ن تقؤؤؤؤؤر   أن عليؤؤؤؤؤَ   ،احسؤؤؤؤؤن  *  فسؤؤؤؤؤيرهما  مكؤؤؤؤؤن ال والَجمؤؤؤؤؤا  الح 
َ
لؤؤؤؤؤم، خؤؤؤؤؤ   مؤؤؤؤؤن ت  شؤؤؤؤؤء ء فهنالؤؤؤؤؤ  الع 

       آخر

 

ؤؤا عنؤؤدما ن 
 
ؤؤا ك ؤؤَواراتا هؤؤك  بمثؤؤل حظينؤؤا ط ب   ،للغا ؤؤة والَعقيمؤؤة ،الجامعيؤؤة غيؤؤر النا ؤؤجة الَحاميؤؤة، لح 

ؤؤؤؤؤة و تجؤؤؤؤاد   تنؤؤؤؤاق  د   ، 1"الطريؤؤؤؤؤ، طؤؤؤؤو   علؤؤؤؤؤى الَسؤؤؤؤ حف"ال نهائيؤؤؤؤة لؤؤؤؤؤؤرتداد ؤؤؤؤة ال اوحمؤؤؤؤاس حؤؤؤؤؤو   بج 

تحؤؤد 
َ
نا ليلؤؤة طؤؤوا  لإلثبؤؤات   القابؤؤل غيؤؤر إلثبؤؤات الؤؤبع  بعضؤؤنا و    مغَرقؤؤة بشؤؤرب 

َ
اسؤؤتمعنا  لقؤؤد  النبيؤؤك

ؤؤؤا  ؤؤؤرون عؤؤؤن آرا هؤؤؤماملؤؤؤؤمن إلؤؤؤىجيمع    ،ومؤؤؤواقفهم ين الؤؤؤك ن يعّب 
 

ؤؤؤ  إ ؤؤؤراد رعبؤؤؤأوال ج  مؤؤؤ ّ  لتفكيؤؤؤر ح    صؤؤؤف عل 

 واالكتشافات العلمية: فاهم للعلم

   "شء ء ب ّي   الَجْز     مكننا ال أ ه تثبت هاذات   الكّم   فيز اء"

 

 العلم    حاولون  ثم
َ
 :بازدراء   ورفَضه   إسقاط

 

لؤؤم" ؤؤؤل   لد ؤؤؤه لؤؤؤ   الع 
 
ن  اممؤؤؤ تفسؤؤير حتؤؤؤ  كنؤؤؤه م ال  اإلجابؤؤؤات ك ؤؤؤم  تكؤؤؤو 

َ
ْعظ ؤؤؤْون، م 

َ
،  الك  إنهؤؤؤاعلؤؤؤى أي حؤؤؤا  

  "فقط فرضّياتمجرد  ظريات و 

                                                           
ُعلماء وفالسفة عظماء: من توماس هكسلي إلى  أصل هذه الحكاية الرمزيّة غير معروف، لكنها دائًما تتعلق بالسالحف، وقد نُسبت إلى (1)

 ب ْرتراند راسل، وهي تُذَكر كما يلي: يقوم أحد العلماء بإلقاء محاضرة حول أصل النظام الشمسّي، فتقاطعه سيدة عجوز من الحضور، لتقول

الذي تقف عليه السلحفاة؟ فتجيبه: إنها تقف  له: األرض ُمسطحة، وُمستوية، ومحمولة على ظهر ُسلحفاة كبيرة يا بُني. ليُجيبها العال م: وما

على ظهر ُسلحفاة أخرى أكبر. وعندما واصل العا لم استجوابها، أجابت: "إنها َسالحف على طول الطريق". لتصبح هذه العبارة استعارة لما 

 يعرف باالرتداد الالنهائّي. المترجم
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  تزا  ال هكا،  ومنا حت 
 
ؤة
َ
ط
َ
غال   1" فعؤل كؤكا حقيقؤّ   إسؤكتلندّي   وجؤد ال" م 

 
ؤة ؤْرَزق   َحي 
 
ات  ، فنسؤمع حؤوار 

  دور كالتالي بين شخصين:
 

 مث 

 

بؤؤؤؤؤت لقؤؤؤؤؤد  علؤؤؤؤؤم، كمؤؤؤؤؤا إ ؤؤؤؤؤا ، لتعلمنؤؤؤؤؤا الكثيؤؤؤؤؤر ّ ؤؤؤؤؤةالبود   لؤؤؤؤؤد *
َ
يّمؤؤؤؤؤة لهؤؤؤؤؤا أن ث ؤؤؤؤؤة ومعرفّيؤؤؤؤؤة  فسؤؤؤؤؤّية ق   إدراكي 

  حقيقّية

 

ْهَبؤؤؤان أولمؤؤؤ مثؤؤؤَل  تقصؤؤؤد هؤؤؤل**  ينالبؤؤؤود   الر   ايؤؤؤجالروهين تطهيؤؤؤر  فؤؤؤي  البؤؤؤورم    الجؤؤؤ َ   سؤؤؤاعدوا الؤؤؤك َن  ّ  

ا  الجماعّية؟ اإلبادة حّد  الى عرقي 

 

ؤؤين   ؤؤَينبودل سوا  لكنهم أو ،*   حقيقّي 

❖ 

 

ؤؤؤؤا والحؤؤؤؤوارات مثؤؤؤؤل هؤؤؤؤك  املشؤؤؤؤاهد تتكؤؤؤؤرر      مؤؤؤؤأنهؤؤؤؤا تحؤؤؤؤد ، ومؤؤؤؤن املهؤؤؤؤم  وميًّ
َ
ك
َ
ت ا  قؤؤؤؤد تصؤؤؤؤبح َجؤؤؤؤوالت الل

م
َ
ك
َ
ضاّدة اوالل

 
، )الجدا  املتباَد ( ت امل

 
، عدوا ّيؤة

 
رهقؤة لة ألسؤلوا البرهؤان الؤدائري م  رة ومسؤتعم  ومكؤر 

ؤؤؤل  نسؤؤؤء ، لكؤؤؤن دعو ؤؤؤا ال علؤؤؤى  حؤؤؤو ممؤؤؤّل  
َ
ا أن هؤؤؤكا ملوضؤؤؤو  َجل   قؤؤؤدمهادعؤؤؤاءات التؤؤؤ  ، وأن اال ومهؤؤؤم أبؤؤؤد 

نو املعتقدون بالد ا ات و  بشؤ ن أّي  شؤء ء    هؤي أهؤم وأخطؤر ادعؤاءت  مكؤن أن توَجؤدن املؤمنؤون واملتؤدّ  

أو ( الكمب سؤؤؤؤؤؤؤء تومؤؤؤؤؤؤؤا لمؤلؤؤؤؤؤؤؤف الكنسؤؤؤؤؤؤؤء  أو تقؤؤؤؤؤؤؤرأ ل ةالضؤؤؤؤؤؤؤروري أن تمتلؤؤؤؤؤؤؤَ  ئؤؤؤؤؤؤؤهادة دكتؤؤؤؤؤؤؤورا فلؤؤؤؤؤؤؤ   مؤؤؤؤؤؤؤن

أو بؤؤؤالطبع أاؤؤؤل األ ؤؤؤوا  أو )رتا اسؤؤيدبؤؤؤودا جوتامؤؤؤا  عؤؤؤاليم  وأون، مؤؤكتؤؤؤاا املور أو القؤؤؤرآن أو  )الكمبينؤؤ 

والجؤؤؤداالت  لكؤؤن  ؤؤؤا واملهؤؤاترات لكؤؤ  تؤؤؤتمكن مؤؤن أخؤؤؤك دور فؤؤي مثؤؤؤل هؤؤك  املنؤؤؤاظرات  )2  الرياضؤؤؤّيةاألاؤؤو 

ن ؤ، أل   من الجميؤل أن  سؤتمع ألحاد ؤر أر عؤة مؤفت  ؤل  هؤكا  إ ؤه لءؤء ء   قؤرؤوام 
 
ؤدف  القلؤ ،  ك ؤع     ْمت 

 وي 

ط، النفَ    
ّ
بط مؤا  ؤوفر  لنؤا هؤكا الكتؤاا: اإلاؤغاء إلؤى أر عؤة وهكا هو بالّضؤاملوا  ت العصبّية   وينش

ؤؤؤؤؤؤا، و اضؤؤؤؤؤؤلوا بضؤؤؤؤؤؤراوة  ؤؤؤؤؤؤروا ملي 
ّ
مؤؤؤؤؤؤوا مؤؤؤؤؤؤن اإلعؤؤؤؤؤؤ   والعامؤؤؤؤؤؤة)أشؤؤؤؤؤؤخاو فك وا ، ألنهؤؤؤؤؤؤم هوج  ح 

َ
ؤؤؤؤؤاف ؤؤؤؤؤؤة وكؤ

 
ل كالق 

                                                           
)اللجوء إلى ادعاء وجود  أو يوجد رجل اسكتلندي أو ال يوجد اسكتلندي حقيقياألصيل أو اإلسكتلندي الحق أو ال  اإلسكتلندي مغالطة (1)

 تعريف استخدام عبر أحدهم يجادل عندما تحدث رسمية غير مغالطة صفة للنقاء لشيء معيَّن لكي ينطبق عليه وصف أو ن سبة معينة( هي

 ولكنعير. )ب( الش حساء على السكر يضعون ال اإلسكتلنديين لكُ  : )أ(مضاد، بطريقة رأي أّي   ضد جدله عن للدفاع المفاهيم ألحد متحيز

 المترجم .الشعير حساء على السكر يضع حقيقي أسكتلندي يوجد ال )أ( .الشعير حساء على السكر يضع معارفي من السيد )س( اإلسكتلندي

الثة مجلدات حول أسس الرياضيات ( عمل مكون من ثThe Principia Mathematicaمبادئ الرياضيات أو أصول الرياضيات ) ( (2

َر في األعوام ) ْد نورث وايتهيد وبرتراند راسل، ونُش  َرت طبعة ثانية 1927-1925(، وفي )1913و 1912و 1910كتبه كل من ألفر  ( أُصد 

 .كثيراجديدين  Cو Bمع مقدمة مهمة، وملحقين آخرين 
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طنؤؤ هم، خ   (الشؤؤجاعة مؤؤن املثقفؤؤين فؤؤي زمننؤؤا هؤؤكا ؤؤة َدمهؤؤم، وسحساَسؤؤهم بدون أن  فقؤؤدوا ف  مؤؤا  ناسؤؤ  ف 

    كل مقا  وحد ر

 

ْن،    
َ
ْرَسؤؤؤؤان هؤؤؤؤؤالء هؤؤؤؤم مؤؤؤؤنفؤؤؤؤْذ ْرَ َعؤؤؤؤة الف 

َ
 ومؤؤؤؤاذا ؟1(وب رثيييي   دارتانيييييا   آثيييي    آراميييي   ) للَعقؤؤؤؤل األ

؟ أن علينا  ج    ولم الَعالم؟ ومن منا  ريدون    نهتم 

 

ر   عليهم لنتعرفف    
َ
ا تلَو اآلخ  :واحد 

 

ؤؤؤؤتح و صؤؤؤؤير مؤلؤؤؤؤف أخ قؤؤؤؤّي، فيلسؤؤؤؤوف أعصؤؤؤؤاا، عؤؤؤؤالم )آرامؤؤؤؤ  ( هييييار     سييييا       للجوجيتسؤؤؤؤو م  م 

تالية، الفنون   أبرز أحد ) البرازيلي  ثؤم ومؤن قؤرا وت حؤم فيؤه عؤن باأل ؤدي الَتَصؤار  ألجل ،كما بلغن  الق 

ؤدر    األرض( على لتثبيتالقتا  الشرس ل ؤل، مؤن أ ؤوا  فؤي بؤنف  القؤدر وبؤار   اوهو م  م 
َ
 الؤكي األمؤر الَت 

ؤؤؤؤا، ثلؤؤؤؤيم بريطؤؤؤؤا ّ   رجؤؤؤؤل  جؤؤؤؤد  ض  ؤؤؤؤا غام 
 
ْرَبك أو  قظؤؤؤؤة  وا    ت ّمؤؤؤؤل]عبؤؤؤؤارة  قؤؤؤؤو   أسؤؤؤؤتطيع ال ف  ؤؤؤؤا  مؤؤؤؤ،  بع وم 

 رسييا  "و "اإليمييا  نهايي ": وال  ؤؤزاالن كا ؤا اتؤؤ ثير   األكثؤر   هؤؤار ْس  كتابؤا  وَجنتؤؤاي تحَمؤر   أن دون  مؤؤن [ت مليؤة

ّمييي  إلييي 
ُ
ؤؤؤ ت هؤؤؤا ،"َمسييييةّي  أ ظؤؤؤة"أو ) "ا َصييية   " بعنؤؤؤوان ئؤؤؤهير ذاعؤؤؤيّ إ بؤؤؤرثؤؤؤم  كتؤؤؤاا االحق 

َ
والتؤؤؤ   ("اليق

ؤؤؤزَ 
 
  األخ قّيؤؤؤة للجوا ؤؤؤ   مكؤؤؤن كيؤؤؤف ْت علؤؤؤى اهتمامؤؤؤه الكبيؤؤؤر بالبحؤؤؤر فؤؤؤيرك

ّ
ؤؤؤر أن والروحا يؤؤؤة زَده 

َ
 خؤؤؤار  ت

ْ نّية التعاليم    الد 

 

  (آثوس) دين ت دانيال    
 
مؤا ،فيلسؤوف   األكثؤر الفيلسؤوف ولرب 

 
شؤابه هؤكا كؤان  الحيؤاة قيؤد ىعلؤ ئؤهرة  ي 

م أئؤؤهر   شؤؤخب ب  ؤؤه واؤؤف أعؤؤوا  بضؤؤعة قبؤؤل َد    خنؤؤاف  اؤؤائد أئؤؤهر أو املوائؤؤع، د ناميكؤؤا عؤؤال  ئؤؤه 

م  
َ
  األ ؤؤؤا َ  هؤؤؤك  وفروعهؤؤؤا الفلسؤؤؤفة لكؤؤؤن  العؤؤؤال

 
قة  ئؤؤؤّي 

 
 باختيارهؤؤؤا بؤؤؤدؤوا األفؤؤؤراد مؤؤؤن املزيؤؤؤد  بالفعؤؤؤل مثيؤؤؤرة

 لجامعؤؤؤة الجامعيؤؤؤة جلؤؤؤةاؤؤؤاغت األمؤؤؤر بْحكؤؤؤا   ام اوكمؤؤؤ ،ء مضؤؤؤ وقؤؤؤت أّي   مؤؤؤن أكثؤؤؤر الجامعّيؤؤؤة للدراسؤؤؤة

يييي  ا فلسييييف  شيييي  ي "ضؤؤؤؤوعها فؤؤؤؤي عنؤؤؤؤوان مو  بيركلؤؤؤؤي فؤؤؤؤي كاليفور يؤؤؤؤا ف 
َ
رت

َ
سيييي   املنا ييييرو    ييييا: ت  املتةّم 

د  جيييم مييي  أكثيييَ   يجيييهونها  عؤؤؤن د ن ؤؤؤت البروف سؤؤؤور   كتؤؤؤ   "  يييو  وا ف يييرا إلييي  الهتميييا  مثيييي    طريييي    رَّ

ر و  الَعْقل، ة، اإلرادةو  البيولوجّي، التطو  ر  َ    األخر   األمور  من روالكثي الح  ؤه    سب   " كتاب 
َ
يية  سيرك   

  
َ
 ا ت

ي  : أو ا سيييةر والثقافيؤؤؤة  األكاد مّيؤؤؤة األوسؤؤؤاط   فؤؤؤيبحؤؤؤرا   واضؤؤؤطراا  ئؤؤؤد د    "ط ي ّيييي  كظييياهر  ا يييه 

 Asbjørn رسؤؤؤؤنت  بي سؤؤؤؤتيجل   سؤؤؤؤبيورنأ مؤؤؤؤع ئؤؤؤؤراكَته   إن    الراكؤؤؤؤدة السؤؤؤؤاكنة والسياسؤؤؤؤّيةوالد نّيؤؤؤؤة 

                                                           
 ثة( لدوماس هكسلي.يشبههم المؤلف هنا بالفرسان في رواية )الفرسان الثال   (1) 
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Steglich-Petersen  َجيييي " كتؤؤؤاا تؤؤؤؤ ليففؤؤؤي ع 
ُ
ؤؤؤؤه  موحؤؤؤَدها  1"ا فلسييييفّ   امل  بمنح 

 
ا  كفيلؤؤؤؤة ا أبؤؤؤؤد ًّ   جؤؤؤد 

 
 أسؤؤؤؤوة

ا د ن ت البروف سور   كينيدي وعائلة ب  نشتا ن   متحّم     بّحار   أ ض 

  

ييي  ريتشيييارد     
 
ن تبؤؤؤه  لألجيؤؤؤا  والداروينّيؤؤؤة التطورّيؤؤؤة البيولوجيؤؤؤا تقؤؤؤد م عؤؤؤن املسؤؤؤؤو  (دارتا يؤؤؤان) ُدُوك 

 
 ك

تؤزا  تطبؤع  ال "  األرلا تطي ر  أعظي  ا  يرول ع يو" "األعمى ا ساعات َ ان " و ،"األنانّ    يالج"

ة تؤؤؤؤزا وال  وتنشؤؤؤؤر ر  سؤؤؤؤتم 
 أسؤؤؤؤؤتاذّ ة مقعؤؤؤؤد ىعلؤؤؤؤ األو   الحؤؤؤؤائز وبصؤؤؤؤفته  واإلدهؤؤؤؤا  والَتنؤؤؤؤوير باإللهؤؤؤؤا  م 

ؤ ت َحظؤؤَ  فقؤؤد  و ،للعمؤو  علؤؤال لتفهؤؤيم أوكسؤفورد جامعؤؤة فؤؤي سؤيمو     ، عؤؤالم ّ  بص 
ّ
شؤؤك

َ
ت  عق  ؤؤّ   كم 

غوف،
َ
لحد ئ ور، م 

 
م
َ
تز يف الَدَجل بفضح والبار  ف

َ
صاغ وال

 
لمّية بلغة امل ؤا   زائفة ع  ه أ ض  وطواَ  حيات 

ماوعؤؤؤؤ ابيولوجيؤؤؤؤفؤؤؤؤي ال كرائؤؤؤؤد األكاد مّيؤؤؤؤة مسؤؤؤؤيرته وااؤؤؤؤل  مصؤؤؤؤطلح لغتنؤؤؤؤا إلؤؤؤؤى أضؤؤؤؤاف  حيؤؤؤؤوانال سؤؤؤؤلو  ل 

مط لؤؤؤ   فهمنؤؤؤؤا مؤؤؤن هائؤؤؤل  حؤؤؤوعلؤؤؤى  كمبيؤؤؤر ووّسؤؤؤع  2(املؤؤؤيم)  لحزمؤؤؤؤةكامؤؤؤل ال بؤؤؤل فحسؤؤؤ ، الجينؤؤؤ ّ  للؤؤؤن 

رّيؤؤؤؤؤة ؤسسؤؤؤؤؤتَ وسن    الظؤؤؤؤؤاهرّي  طالؤؤؤؤؤنم  و  الحيؤؤؤؤؤاة تصؤؤؤؤؤنع التؤؤؤؤؤ  التطو  ؤؤؤؤؤز ه،م 
ْ
ك  
و   للمنطؤؤؤؤؤ، مؤسسؤؤؤؤؤة ريتشؤؤؤؤؤارد د 

لم   تقف والع 
 
كر منارة كئاممة ّر  للف    الح 

 

  كريسييييت  ر     
 
يييين ش 

 
ت ؤؤؤان (بورثؤؤؤؤوس) ه  ؤؤؤؤ سآسؤؤؤؤف  وكؤؤؤؤم_ كريسؤؤؤؤتوفر كؤ  املاضؤؤؤؤء  اؤؤؤؤيغة سؤؤؤؤتمدا إل  ادائم 

ؤؤه   ؤؤكؤؤان  ،بحّق  ا،ص  عار  و  مقؤؤاالت، كاتؤؤَ  و  َحفي 
ؤؤام    ض 

 
ال ر  و  ،ومجؤؤاد  نؤؤاظ 

ؤؤاو  ا،م 
 
ا، مؤرخ ؤؤا سياسؤؤي  ا ومؤلف  ؤؤر   

ّ
فك   وم 

ؤؤؤؤؤهو  ،وسؤؤؤؤؤعة ثقافتؤؤؤؤؤه ،وفصؤؤؤؤؤاحته الرهيبؤؤؤؤؤة ط قتؤؤؤؤؤه
 
ؤؤؤؤؤحر شخصؤؤؤؤؤ ته االسؤؤؤؤؤتّنائّية، ذاكرت  َجَسؤؤؤؤؤارتهو  ،وس 

رأتؤؤؤؤه عؤؤؤؤت ،وثقتؤؤؤؤه فؤؤؤؤي  فسؤؤؤؤه ومهارتؤؤؤؤه ،وج 
َ
ؤؤؤؤ َرف   لؤؤؤؤه َ  وال منؤؤؤؤاف    ظيؤؤؤؤَر  ال إلؤؤؤؤى مسؤؤؤؤتو   للحؤؤؤؤوار هاتقا  

َ
 طيلؤؤؤؤة

إلؤؤؤى  يعؤؤؤ   أن األقؤؤؤل ىعلؤؤؤ اسؤؤؤتطا َ  هؤؤؤكا اتيوالسؤؤؤبعين  تايالسؤؤؤت ن فتؤؤؤ  نأل  محظوظؤؤؤون   حؤؤؤن    حياتؤؤؤه  

ؤؤةو  األحقؤؤاد،و  ،للتغؤؤا   ال معؤؤةالنقؤؤادة ال ذعؤؤة  أعمالؤؤه   مؤؤن العد ؤؤد: اليوتيؤؤوا زمؤؤن
 
ل  ،والعلؤؤم الؤؤوعي ق 

رة ب  تمطيط  لها والحياة   ،رو ؤّ  تاإللك الفضؤاء فؤي باقيؤة رةمنتش ،املس هت 
 

 مقاالتؤهاؤفحات  عؤن فضؤ 

    الكثيرة وكتبه وأطروحاته

 

❖ 

 

                                                           
1 The Philosophical Lexicon danette daniel, Daniel Dennett and Asbjørn Steglich-Petersen 

الميم: هو وحدة لحمل األفكار الثقافية أو الرموز أو الممارسات، والذي يمكن أن ينتقل من عقل آلخر بواسطة الكتابة أو الكالم أو  (2)

أيَّ ظاهرة أخرى قابلة للتقليد. الميمات نظير ثقافي للجينات في أنها تضاعف نفسها وتتحور وتستجيب للضغوط اإليماءات أو الطقوس أو 

 االنتقائية الثقافية واالجتماعية. المترجم.
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قؤؤؤد  ؤؤؤز ريتشؤؤؤارد   
ْ
ك  
و  رسؤؤؤان االجتمؤؤؤا  هؤؤؤكا سؤؤؤياق د  ْرَ َعؤؤؤة للف 

َ
 خؤؤؤ   مؤؤؤن بالفعؤؤؤل اجؤؤؤد   جيؤؤؤد علؤؤؤى  حؤؤؤو األ

َر  بؤؤؤ ن بنؤؤؤا رَ جؤؤؤد   ولكؤؤؤن الكتؤؤؤاا، هؤؤؤكا فؤؤؤي الجد ؤؤؤدة مسؤؤؤاهمته  
ّ
ؤؤؤكك

 
، هؤؤؤؤالء اسؤؤؤتطا  كيؤؤؤف  

 
ْرَ َعؤؤؤة

َ
 افيمؤؤؤ األ

ؤؤّل   فؤؤي النقؤؤا  بؤؤاا وفؤؤتح ة،باإل جليزّ ؤؤ النؤؤاط، للَعؤؤالم جد ؤؤدة آفؤؤاق ابتؤؤدا  بيؤؤنهم،
 
نؤؤؤين األمؤؤاكن، ك  

ّ
َمك  م 

ا جد ؤؤد، عصؤؤر دخؤؤو  مؤؤن  واإل سؤؤا ّية العلما ّيؤؤة ألفكؤؤارا بؤؤكل  رين منبؤؤر   
ّ
ؤؤر ن ومؤؤوف التؤؤ   للشؤؤكو  ومعّب 

ؤؤؤؤا  كامنؤؤؤؤةكا ؤؤؤؤت   زيؤؤؤؤف مؤؤؤؤن ابؤؤؤؤدء   الؤؤؤؤد ن جوا ؤؤؤؤ  أسؤؤؤؤوأ ه ال  مكؤؤؤؤن فصؤؤؤؤل وعؤؤؤؤز  أ ؤؤؤؤ فؤؤؤؤي اآلن واملتنامّيؤؤؤؤةدوم 

  وحا ّيؤؤؤةالر اإل ما يؤؤؤة  الع جؤؤؤاتو صؤؤؤ  
 

 الطبيعؤؤؤؤة عؤؤؤن اإلجرامّيؤؤؤة االستشؤؤؤهادّ ة العمليؤؤؤات إلؤؤؤى وواؤؤؤوال

َنا فعؤؤل لقؤؤد   فسؤؤه للؤؤد ن الجوهرّيؤؤة
 
رسؤؤا 

 
ْرَ َعؤؤة ف

َ
 شؤؤر   خؤؤ   مؤؤن ذلؤؤ   األ

ّ
ؤؤدة علؤؤى  حؤؤؤو  مؤؤؤثرة كتؤؤ  ع 

ؤز لريتشؤارد "اإل ي  وهي " ،هؤار ْس  لسؤا  "اإليميا  نهايي " :، منهاهائل
ْ
ك  
و   " ،د 

َ
يية  رسيك   

  
َ
 "رأو ا سية ا ت

ي  ي   اإل ي " د ن ؤت، لدا يا  ز لكريسؤتوفر "أكبيَ    ي َ   للاُ "أو  "اعظيم 
ْ
ؤ  ش 

ْ
ت هؤك  الكتؤ   بؤرزت وقؤد  ه 

 والجهادّ ؤؤؤؤؤة املتحؤؤؤؤؤدة الوال ؤؤؤؤؤات فؤؤؤؤؤي املتناميؤؤؤؤؤة 1)البرو سؤؤؤؤؤتنية( األلفيؤؤؤؤؤة اإل جيلّيؤؤؤؤؤة  األاؤؤؤؤؤولّية  عؤؤؤؤؤالي ضؤؤؤؤؤّد 

  اإلس مّ   الَعالم في اإلجرامّية

 

  
َ
َ  جؤؤت ؤؤ ()الؤؤد ن اإلمبراطؤؤور  و  َتباهي  ة ام  ؤؤد  َر  أحؤؤدهم، حؤؤان لينؤؤّو   قؤؤد الوقؤؤت ولكؤؤن قؤؤرون، لع   

ّ
ؤؤكك  الَعؤؤالم وي 

ؤؤؤان ب  ؤؤؤؤه ؤؤؤؤ كؤ َنا فعؤؤؤؤل هكؤؤؤؤكا  أكيؤؤؤؤد اقاسؤؤؤؤي   سؤؤؤؤيكون  الؤؤؤؤَرد   هؤؤؤؤكا مثؤؤؤؤل  اعاري 
 
رسؤؤؤؤا 

 
ْرَ َعؤؤؤؤة ف

َ
لؤؤؤؤ  حيؤؤؤؤر األ

 
 مؤؤؤؤنهم ط

 ،د نؤؤ م مضؤؤادم  تؤؤ  ذلؤؤ  إاؤؤ     ولكؤؤن َ نإع ميؤؤي   كنجؤؤو  واألمؤؤاكن األوقؤؤات جميؤؤع فؤؤي واملناقشؤؤة التعليؤؤ،

سؤؤون  املتؤؤد نون  فقؤؤد حؤؤاَرَا  هؤؤم و  واأل ؤؤوا  املشؤؤارا كافؤؤة مؤؤن املتحّم  ؤ نهمالؤؤك ن بؤؤدا معظم    قؤؤرؤوا لؤؤم كؤ

ت  هك 
 
  األاواَت  هك  2حت  الك

َ
 :، بمقوالت وردود من  و الجد دة

 

 " كد ن   اتمام   هو الجد د اإللحاد"

د امللحدون  هؤالء" د   " أ فسهمهم  أاوليون  الج 

َسم،و  ،عظيمةعزاء  وسلو   الك ن لهم الد ن الناس وجر  إها ة على جرؤون   كيف"
ْ
 َبل

  "مؤاَزرة؟و 

 "ذل  أد إالَ   وا ظر ييتّ ،فالسو  االتحاد في اإللحاد ْن وستال   نيلين فرض"

نا إنهم"
 
ّر فو نا كل

ع  ا ي  لو    وفق 
 " فينا األسوس لس 

                                                           
ف سنة )الحكم األلفية: االعتقاد الديني المهووس باقتراب يوم القيامة لدى بعض المسيحيين وأن المسيح أو الكنيسة سوف تحكم لمدة أل  (1)

 األلفي(، وما يترتب على ذلك االعتقاد المهووس من أفعال التعصب الديني اإلنجيلي.

قارن ذلك مع حال الفرسان األربعة الذين اتسع نطاق معرفتهم الكتابية والالهوتية على نحو مثير لإلعجاب، كما سترى في الصفحات  (2) 

 القادمة.
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ؤؤوا  ح  د ن لقؤؤد لو  م، هؤؤي تؤؤ ال _االّتهامؤؤات هؤؤك  مثؤؤلبمهؤؤّد  ج   ل سؤؤتو  بؤؤالطبع، َمؤؤَزاع  ؤؤح  ، مؤؤع امتعاضؤؤهم اج 

 ئؤؤؤؤعورهم بؤؤؤؤالجر  والحساسؤؤؤؤ
َ
ؤؤؤؤْت  قؤؤؤؤد أنهؤؤؤؤا كمؤؤؤؤا لؤؤؤؤو ة_يوغضؤؤؤؤنهم  تيجؤؤؤؤة

َ
ل
 
ؤؤؤؤا مث ؤؤؤؤّل   دحض 

 
 هؤؤؤؤكا  مثلؤؤؤؤه مؤؤؤؤا لك

 الَهْيَمنؤة مؤناألعؤوا   آالف  بعؤدعلؤى  حؤو  إاجؤازّي  _ الؤد ن عؤن املؤدافعون  تمكؤن لقؤد  الجد ؤد اإللحؤاد

بؤؤؤة_
َ
راق

 
مؤؤؤع وامل

َ
ؤؤؤرو  القاسؤؤؤية، اللفظيؤؤؤة اإلسؤؤؤاءة  ؤؤؤحا ا إلؤؤؤى أ فسؤؤؤهم تحويؤؤؤل مؤؤؤن والق  املتغطؤؤؤرس، التنم 

ق   الخلفية هك  ظل وفي  والثقافيّ  الفكرّي  واالضطهاد
  الحوار هكا َد ع 

 

ؤان وبالفعؤؤل،     ؤؤز تناولؤؤه موضؤؤو  أو   كؤ
ْ
ك  
و  زو  وهؤؤاري  ود ن ؤؤت د 

ْ
ؤؤ  ش 

ْ
ت هانيي ": وضؤؤو املت اهؤؤو ذ ه   أو اإل 

ؤؤ "اإلسييا   ه  ل   وكيؤؤف ،ابعين  اس يسؤؤتعم  ؤؤر   اإلها ؤؤة  ح 
َ
ؤؤة ج  فحؤؤب أّي  وقؤؤت   فؤؤيالعقيؤؤدة  ح 

 
 ممارسؤؤاتهم فيؤؤه ت

َنا  قؤؤؤا  بقؤؤؤراءة  واملعرفؤؤؤؤةوالتؤؤؤاري   للَعقؤؤؤل واملنطؤؤؤ، الشؤؤؤؤرعيّ  التحليؤؤؤل عبؤؤؤر وادعؤؤؤاءاتهم رسؤؤؤا  
 
ْرَ َعؤؤؤؤة ف

َ
 األ

ؤؤؤؤؤؤدر  اآلن، املوضؤؤؤؤؤؤو  هؤؤؤؤؤؤكا بشؤؤؤؤؤؤ ن عتقؤؤؤؤؤؤد وأ أ د ولوجّيؤؤؤؤؤؤة أّي   حؤؤؤؤؤؤو   امحادثؤؤؤؤؤؤات جميؤؤؤؤؤؤع أن املؤؤؤؤؤؤرء     هؤؤؤؤؤؤي م 

  الد ن ّ  الجد  من فرعّية مجموعات وأ وا 
ّريؤؤة إن مسؤؤائل قؤؤة، الَتؤؤْد    ، االزدراء، ،والتعبيؤؤر الكؤؤ   ح 

َ
 عاملنؤؤا فؤؤي حاسؤؤمةواؤؤلة  أهميؤؤة لهؤؤا والَهْرط

شؤؤهير،و  ،اتاالتهامؤؤ توجيؤؤهو  الثقافّيؤؤة، الحروابؤؤ املتسؤؤم الشؤؤجاعة عؤؤن البعيؤؤد الجد ؤؤد
َ
 الَتجؤؤريح،و  الت

وامجموعؤؤؤؤة الضؤؤؤؤارة لتوااؤؤؤؤل والتعبيؤؤؤؤر عؤؤؤؤن الؤؤؤؤرأي الخااؤؤؤة بؤؤؤؤاآلراء املضؤؤؤؤادة واملعارضؤؤؤؤة، وسزالؤؤؤة منؤؤؤؤابر ا

 
 
 والذعؤؤؤؤة

 
 هؤؤؤؤادرة

 
ؤؤؤؤَرة الخااؤؤؤؤة بؤؤؤؤ مراض عصؤؤؤؤر االضؤؤؤؤمح   والؤؤؤؤدمار الثقؤؤؤؤافي التؤؤؤؤ  تؤؤؤؤدفقت وا ؤؤؤؤدفعت مثرث 

   االجتماعيّ  التواال وسائل 1با دورا اندوق  والدغة  خارجة من 

 

ن ربمؤؤؤؤؤؤا  كؤؤؤؤؤؤون   عؤؤؤؤؤؤم،   
 
رسؤؤؤؤؤؤا 

 
  اف

َ
 األ

 
ؤؤؤؤؤؤا نوقاسؤؤؤؤؤؤيالذعؤؤؤؤؤؤين  حؤؤؤؤؤؤاّد ن ْرَ َعؤؤؤؤؤؤة ؤؤؤؤؤؤعاف  خصؤؤؤؤؤؤومهم بسؤؤؤؤؤؤح، تقريب  الض 

ؤؤؤّل   قواعؤؤؤد تتمحؤؤؤور   ملتزمؤؤؤون بقواعؤؤؤد اللعبؤؤؤة دائمؤؤؤا لكؤؤؤنهم ،كالؤؤؤكباا
 
كرّيؤؤؤال األ شؤؤؤطة ك  ة والثقافيؤؤؤؤة _ف 

  تكا ؤؤؤأ سؤؤؤواء
 
لميؤؤؤة ها  ع ييي  االدعيييا ات  ةييي : واحؤؤؤد ذهبؤؤؤ ّ  مبؤؤؤدإ   حؤؤؤو   _ذلؤؤؤ  رغيؤؤؤ أو ع 

 
 املنطييي  سييين

ؤؤؤؤةفللحصؤؤؤؤو  علؤؤؤى   ث ييييات إل ا  ابليييي  والة ي ييي  ج  لهؤؤؤؤا أدلؤؤؤؤة منطقيؤؤؤؤة ،  جؤؤؤؤ  أن تكؤؤؤون ذات َسؤؤؤؤد دة ح 

  وتجريبية

     

ا قاسؤؤي   الجد ؤؤد اإللحؤؤاد  جعؤؤل ال هؤؤكا    سؤؤبو  فؤؤي  ا ميؤؤَت املشؤؤاعر علؤؤى طريقؤؤة السؤؤيد أواملعااؤؤر بؤؤارد 

لم  مسلسؤؤؤؤل مسؤؤؤؤار النجؤؤؤؤو  أو سؤؤؤؤتار تريؤؤؤؤ    أن واالطؤؤؤؤ   والخبؤؤؤؤرة  جعلَنَنؤؤؤؤا  ؤؤؤؤدر  فؤؤؤؤالع 
َ
ؤؤؤؤة م 

َ
 مؤؤؤؤن رلكثيؤؤؤؤا ث

                                                           
إلغريقية، هو صندوق ُحمل بواسطة باندورا أول امرأة يونانية وجدت على األرض يتضمن ُكلَّ صندوق باندورا في الميثولوجيا ا (1)

 من جشع، وغرور، وافتراء، وكذب وحسد، ووهن، ووقاحة. المترجم.شرور البشريّة 
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ؤؤؤان  ولؤؤؤؤ ن  إ مؤؤؤؤانهم فؤؤؤؤي مملصؤؤؤؤون األتقيؤؤؤؤاء  األتبؤؤؤا  شؤؤؤؤّر ف مؤؤؤؤن كؤ
 
  عؤؤؤؤاليم حقيقؤؤؤؤةالتفكيؤؤؤؤر فؤؤؤؤي  والشؤؤؤؤرعيّ  امل

خرية دعوة أي   هنا توجد ف  الّدْ نية، العقيدة  التحقير للور  والتكرس الفردي  أو للس 

  

 علؤؤؤؤى العجؤؤؤؤوز  الخادمؤؤؤؤة فيل سؤؤؤؤيتيه تركؤؤؤؤع لفلؤؤؤؤوبير،  "طييييي   سييييا     قليييي   "أو  "طيييياهر قليييي "روا ؤؤؤؤة  فؤؤؤؤي   

  وتتلؤؤو ركبتيهؤؤا
 
ؤؤة املسؤؤبحة اؤؤ ة ؤؤن ثؤؤم ،1الورد    امللؤؤون  الزجؤؤا   حؤؤو التسؤؤاؤ    ملؤهؤؤا تبجيؤؤل بنظؤؤرة تمّع 

َبح فؤؤؤوق 
ْ
ؤؤؤك
َ
 تنحنؤؤؤ  فيل سؤؤؤيتيه جعلؤؤؤت التؤؤؤ  العقيؤؤؤدة هؤؤؤك السؤؤؤخرية واالزدراء أن  ألؤؤؤ   ممؤؤؤا يسؤؤؤتح،   امل

  ركبتيهؤؤؤا، علؤؤؤى
 
َبؤؤؤر

 
ْرد نؤؤؤا ال قبؤؤؤل مؤؤؤن اتيكؤؤؤانڤال مؤؤؤن ت

َ
 ب نمؤؤؤا بالنبيؤؤؤك،  املمتلؤؤؤ  القصؤؤؤر هؤؤؤكا  قصؤؤؤر  فؤؤؤي  ك

 لعبؤة نهؤاإ احسؤن         أخروّيؤة وتهد ؤداتحمقاء عد مؤة املعنؤ   مراسيم في وعام هم الناس سواد  نشغل

 
 
  عادلؤؤة

 
 علؤؤى وتؤؤؤثر العؤؤوا  سؤؤاحة إلؤؤى وتتؤؤدف، تتسؤؤرا التؤؤ  االدعؤؤاءات بصؤؤحة فالتحقيقؤؤات ،وضؤؤرورية

 ملزَ  ل ست ة،والسياس القوا ين وَسّن   التعليم
 
  املكدومة املشاعر بمراعاة مة

 

 سؤؤؤؤؤؤؤؤرعان فْنهؤؤؤؤؤؤؤؤا األولؤؤؤؤؤؤؤؤى، الدرجؤؤؤؤؤؤؤؤةب ذات أولويؤؤؤؤؤؤؤؤة قضؤؤؤؤؤؤؤؤيةعدمؤؤؤؤؤؤؤؤه  مؤؤؤؤؤؤؤؤن اإللؤؤؤؤؤؤؤؤه وجؤؤؤؤؤؤؤؤود حقيقؤؤؤؤؤؤؤؤةرغؤؤؤؤؤؤؤؤم أن     

مف   ما
 
ْبَد    الجداالت في تنته  وت

َ
ْست

 
 :الثا ية الدرجة من ب سملة و 

 

دجؤؤؤؤؤؤم   علؤؤؤؤؤؤؤىأقيمؤؤؤؤؤؤت  نوس حتؤؤؤؤؤؤؤ  أخؤؤؤؤؤؤر ، بحيؤؤؤؤؤؤاة أو بْلؤؤؤؤؤؤؤه اإل مؤؤؤؤؤؤان اعتبؤؤؤؤؤؤؤار  مكؤؤؤؤؤؤن لربمؤؤؤؤؤؤا            ادعؤؤؤؤؤؤؤاءات ر 

  ،ال  مكؤؤؤؤؤؤؤؤن وجؤؤؤؤؤؤؤؤود دليؤؤؤؤؤؤؤؤل عيهؤؤؤؤؤؤؤؤا
 
 داف قؤؤؤؤؤؤؤؤوة

 
 أخ قّيؤؤؤؤؤؤؤؤة، وقؤؤؤؤؤؤؤؤوا ين إرئؤؤؤؤؤؤؤؤادات ربمؤؤؤؤؤؤؤؤا هؤؤؤؤؤؤؤؤي تقؤؤؤؤؤؤؤؤد  ر؟يؤؤؤؤؤؤؤؤللخ عؤؤؤؤؤؤؤؤة

َيكؤؤؤؤؤؤؤوَن  ؤؤؤؤؤؤان العؤؤؤؤؤؤؤالم ل  ؤؤؤؤؤؤؤ مؤؤؤؤؤؤؤن دونهؤؤؤؤؤؤؤا كؤ ؤؤؤؤؤؤؤا بالشؤؤؤؤؤؤؤغ  والعنؤؤؤؤؤؤؤف اقاسؤؤؤؤؤؤؤي   امكا   ؤؤؤؤؤؤؤا  مؤؤؤؤؤؤؤا ف غلؤؤؤؤؤؤؤَ   ؟ومليم   عؤؤؤؤؤؤؤ   وفق 

 صؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤح ها عؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن النظؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر بغؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  الّدْ نيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة الحكا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤات  تقبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل ال فلمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاذا  لؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤه هؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو مجؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاز وميتافيز قيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا

 املبت ة بفقدان الهيكل والتراتبية واملعن ؟ النسبية املعاارة في هك  الثقافة كْطار

 

 أن  سؤؤؤؤؤؤؤتطيع هؤؤؤؤؤؤؤل ؟ شؤؤؤؤؤؤؤعر بؤؤؤؤؤؤؤه جميعنؤؤؤؤؤؤؤا الؤؤؤؤؤؤؤكيالخشؤؤؤؤؤؤؤوعي  الروحؤؤؤؤؤؤؤيّ أو الحلؤؤؤؤؤؤؤو   الت اؤؤؤؤؤؤؤل عؤؤؤؤؤؤؤن ومؤؤؤؤؤؤؤاذا    

نكؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر
 
ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ت  تراقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤهاخ)امليكروسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤكوبات(  وامجؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاهر واألعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤداد للمنطؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ،  مكؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن ال َعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالم وجؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤود احقًّ

   ؟ر    بْ وَس 

   

                                                           
ا يتأمل خمس منها في الفرح الوردية المقدسة أو المسبحة الوردية هي عقيدة وصالة في الكنيسة الكاثوليكية، تتألف من خمسة عشر بيتً  ((1

أصل المسبحة الوردية يعود للقرن العاشر أو القرن الحادي عشر، حيث استعاض الرهبان عن تالوة  .وخمس في الحزن وخمس في المجد

ب قراءة مزامير داوود وعددها مائة وخمسون بتالوة مائة وخمسين سالم مالئكي، بنتيجة تفشي األمية وعدم مقدرة القسط األكبر من الشع

المزامير، في القرن الثالث عشر قام القديس دومنيك بتطوير الصالة الوردية فقسمها إلى خمسة عشر بيتًا واستحدثها إلى الشكل المتعارف 

 عليه اليوم.
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    ، َنا  عم 
 
ْرَ َعؤة شجعا 

َ
وب نمؤا ال  م ؤء  إلؤى   الثا يؤة الدرجؤة ذات املواضؤيع هؤك  جميؤع فؤي خؤوف بؤ  األ

تداخلؤؤة( غيؤؤرأو املعؤؤارف  )السؤؤلطات املرضؤؤء ّ  غيؤؤرجولؤؤد  جؤؤاي سؤؤتيفن رأي درجؤؤة قبؤؤو  
 
 التؤؤ  الفكؤؤرة ،امل

ؤؤملل تؤؤر  مؤؤا": ب نهؤؤاو عريفهؤؤا  عنهؤؤا التعبيؤؤر  مكؤؤن لؤؤم، عل    ؤؤر   أن  سؤؤتطيع (،" للؤؤد ن تبقؤؤى مؤؤا و سؤؤليم للع 

ْرَ َعؤؤؤة أن كؤؤل واحؤؤؤد مؤؤؤن الفرسؤؤان
َ
ؤؤؤْون،و  العؤؤالم، أن علؤؤؤى باملوافقؤؤؤة راض   األ

َ
بؤؤؤدي  البشؤؤؤرّي  واإلدرا  الك     

 
 
ؤؤؤَهد خبؤؤؤرة

َ
 و  ر   ويش

 
ْن  التنؤؤؤازالت، مؤؤؤن  ؤؤؤو  أي  لؤؤؤ    هؤؤؤكا    حا ّيؤؤؤة م 

و   1األرواحيؤؤؤة أو األلوهيؤؤؤة أو الؤؤؤرو  فؤؤؤالني 

 أكثؤؤؤؤر ممؤؤؤؤا  ؤؤؤؤوحي بوجودهؤؤؤؤا األلوهيؤؤؤة بوجؤؤؤؤود وحيتؤؤؤؤ ال (القؤؤؤؤوام   بعؤؤؤؤ  رحؤؤؤهتتق قؤؤؤؤد مؤؤؤؤام الؤؤؤؤرغم علؤؤؤى)

 جسؤؤديم 
 
ْن( تجويؤؤف م 

ؤؤو 
 
 آكلؤؤة والبكتير ؤؤا والسؤؤرطان كالوحشؤؤية جاذبيؤؤة أقؤؤل ظؤؤواهر أّي   الواقؤؤع فؤؤي أو ،)ل

    املثا  سبيل على اللحم

 

 فؤؤؤؤي الّتجمؤؤؤؤع هؤؤؤؤكا َمجؤؤؤؤد       
 
النقؤؤؤؤا  حؤؤؤؤو  الؤؤؤؤد ن و اإللحؤؤؤؤاد، العلؤؤؤؤم  هؤؤؤؤو أن كؤؤؤؤل شؤؤؤؤء ء سؤؤؤؤاهم بؤؤؤؤه طؤؤؤؤرف

ؤؤّح  بدرجؤؤة متسؤؤاوية علؤؤى  واملنطؤؤ،، ل 
 الصؤؤعبة الخااؤؤة املزاجؤؤة ملوضؤؤوعاتا نطبؤؤ، علؤؤى  حؤؤو  عاجؤؤل  م 

زلؤؤؤؤؤ امحؤؤؤؤؤاورة هؤؤؤؤؤك  حضؤؤؤؤؤور   الحؤؤؤؤؤالي عصؤؤؤؤؤر اب
ْ
ك  
و  زو  ود ن ؤؤؤؤؤت وهؤؤؤؤؤاري  د 

ْ
ؤؤؤؤؤ  ش 

ْ
ت كر ا ه 

َ
ؤؤؤؤؤك فسؤؤؤؤؤار بؤؤؤؤؤ ن     االست 

ؤّر، التفكيؤؤرو  ،والبحؤر الحؤر ؤ يؤؤرغ والتبؤاد  الح  ا  ؤؤؤ   لألفكؤار داملقي    ثمؤار 
 
  حقيقّيؤة

 
 مؤؤن ،لكؤْن   وَملموَسؤؤة

ؤان سؤؤتقبل أن  توقؤؤع كؤ ؤؤها مبؤؤادت تنويريؤؤة و  م  د  و شؤؤهد  عرض  هؤؤد  ا ؤؤحة وحتميؤؤة ضؤؤرورية بالت كيؤؤد قؤؤد ي 

َبؤؤؤؤل    بؤؤؤؤل  ،العتيقؤؤؤؤين ناملنقسؤؤؤؤمي السياسؤؤؤؤة طرفؤؤؤؤيّ لل هد ؤؤؤؤد بالتعصؤؤؤؤ  الؤؤؤؤوقح الفؤؤؤؤب لؤؤؤؤ   فحسؤؤؤؤ  مؤؤؤؤن ق 

ؤؤؤ وفنؤؤؤ قبؤؤؤل مؤؤؤن اوأ ض 
َ
ولنؤؤؤا اخ هؤؤؤا غيؤؤؤر فؤؤؤياملوضؤؤؤوعة  مجاملتنؤؤؤاو  وخم   

ّ
 مؤؤؤا هؤؤؤو الحقيقؤؤؤّ   الخطؤؤؤر هؤؤؤكا  محل

ؤؤ الكتؤؤاا هؤؤكا  شؤؤر وقؤؤت  جعؤؤل ا ام ئم  لَهمؤؤة أجيؤؤا  جد ؤؤدة عد ؤؤدة لتظؤؤل  بالترحيؤؤ  وجؤؤد ر   بعظمؤؤة م 

، وجاذبيةو 
 
ْرَ َعة، الفرسان ت ل

َ
  ة  لبقة  متسامح بطريقة األفكار وتباد  الحّر  الفكر وقيمة بَسالةوب األ

 

، الواحد" ّل 
 
ل   للك

 
 2"للواحد والك

 

 

 

 

 

                                                           
 روح ألوهية أو أرواحية: في االعتقاد الروماني الوثني القديم هي روح تسكن شيئًا أو جمادًا أو تحوم حول مكان. ) 1)

عار الفرسان األربعة في رواية ألكسندر دوما العالمية "الفرسان الثالثة". المترجم. 2  ش 
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غَْطَرسة ووثوقية الدين، 

 وَتواضُع الِعْلم، 

اإللحاد الفكريَّة  وشجاعة

 واألخالقيَّة
 

 ُدُوِكْنز ريتشارد
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ؤؤمبيعؤؤات  كتؤؤ مؤؤن أكثؤؤر ال خمسؤؤة اؤؤارت ،2007و 2004 األعؤؤوا  فيمؤؤا بؤؤين   
 
 و ؤ مشهورة

َ
 فؤؤي السؤؤمعة   سؤؤ مة

 هؤؤؤك   أو املعااؤؤر الجد ؤؤد اإللحؤؤاديسؤؤؤم  ب ملؤؤاورأس الحربؤؤة  الضؤؤاربة القؤؤؤوةاعتبارهؤؤا ب األوسؤؤاط بعؤؤ 

سيرو هؤار ْس  لسؤا  (2006) َمسييةيَّ  أمي   إلي  رسيا  و (2004) اإليما  نهاي : هي الكت 
َ
يية  ك   

  
َ
أو  ا ت

ي  ي   واإل ي  لؤي، (2006) اإل ي  وهي و د ن ؤت، لؤدا يا  (2006)ا هي  ظاهر  ط ي ي   -ا سةر  اعظيم 

ز لكريسؤؤؤؤؤؤتوفر (2007) للا  يييييي   أكبييييييَ   أو
ْ
ؤؤؤؤؤؤ  ش 

ْ
ت   وجيؤؤؤؤؤؤزة، لفتؤؤؤؤؤؤرة  ه 

 
 أ

ْ
ؤؤؤؤؤؤط : لقؤؤؤؤؤؤ  ودانأ ؤؤؤؤؤؤا وسؤؤؤؤؤؤا   علينؤؤؤؤؤؤا، َ، ل 

َسا " ر 
ُ
  ال ذ   الجا   وبواو   بعدها،  1"ا ثالث  ا ف

َ
ع  مل ؤعنا واْزَدْد ؤا إلؤى ،النقد ة كريستوفرداف   توس 

َسييا " لقؤ  ر 
ُ
َبَ ي  ا ف ر 

َ
 عليهؤؤا رضتؤ ع ولؤؤم اإلع مّيؤة، لقؤؤاااأل  هؤك  اؤؤياغة عؤن سؤؤؤولينم لؤؤم  كؤن  2"األ

ؤؤلأو  َنؤؤا اكمؤؤ   فسؤؤه الوقؤؤت فؤؤيمنهؤؤا   تنص     كؤؤن ولؤؤم بيننؤؤا، افيمؤؤ  تواطؤؤ  لؤؤم إ   
َ
ؤؤة م 

َ
م للقؤؤو ،  ث

 
توحيؤؤد مؤؤنظ

 سؤؤؤؤعد ا وقؤؤؤؤد  تصؤؤؤؤنيف  واحؤؤؤؤد   ضؤؤؤؤمنوقر نؤؤؤؤا بؤؤؤؤبع   جمعنؤؤؤؤا علؤؤؤؤى اضر اعتؤؤؤؤ أي   لؤؤؤؤد نا  كؤؤؤؤن لؤؤؤؤم أ ؤؤؤؤه رغؤؤؤؤم

ْرسؤؤء  آ ؤؤان مثؤؤللنؤؤا  رمينتؤؤمح نمؤؤؤلفي  با ضؤؤماو شؤؤرفنا   كؤؤراوس، لؤؤورا  و  ئؤؤت نجر، يكتؤؤور ڤو  علؤؤي، ه 

  آخرين بين من باركر، ودان جريلينب، سء  س هو  ،ئيرمر ما كل كوين، ي ر جيو 

 

ؤؤَد  ،2007سؤؤبتمبر  فؤؤي      ق 
 مؤؤوطن العااؤؤمة، وائؤؤنطن فؤؤي للملحؤؤد ن الؤؤدولي ل تحؤؤاد السؤؤنوي  املؤؤؤتمرع 

ز
ْ
ؤؤؤؤ  ش 

ْ
ت ؤؤؤؤز ريتشؤؤؤؤارد مؤسسؤؤؤؤة عؤؤؤؤن وباإل  ابؤؤؤؤة كور ؤؤؤؤوا ، إليزاب ؤؤؤؤت روبؤؤؤؤن اغتنمؤؤؤؤت  ه 

ْ
ك  
و  لؤؤؤؤم، للَمنطؤؤؤؤ، د   والع 

ْرَسؤانجميؤع  تواجؤد فراؤة ؤنظم  فسؤه، املكؤان فؤي األر عؤة الف  ا احؤوار   لت 
 
رو  والؤكي مشؤترك َر   املصؤّو   ن اؤو 

ْرسء  آ ان جعل الخطةكاا ت   هنا  ن املقيمو   مؤن مناتقؤد  تؤابع وبالتؤالي ،الخامسي  ا فارسي  ،3علي ه 

َسييا  ر 
ُ
ا  ثيي  ا ثالثيي   ا ف َبَ يي بمييرور  ر 

َ
مسيي  األركييا  إلؤؤى ،األ

َ
كميي   الخ جبؤؤرت الحؤؤ ، لسؤؤوء   لة 

 
 فؤؤي آ ؤؤان أ

 الؤؤكي الهولنؤؤدي البرملؤؤان فؤؤي حضؤؤورها وجؤؤوا بسؤؤب  هولنؤؤدا الؤؤى طارئؤؤة برحلؤؤة املغؤؤادرة علؤؤى لحظؤؤة آخؤؤر

ا ولكؤؤن افتقؤؤد اها، لقؤؤد  آ ؤؤكا  عضؤؤواته إحؤؤد  كا ؤؤت
َ
ؤؤر  ْرَسؤؤان إلؤؤى أخؤؤر   مؤؤرة ا ضؤؤمامها س   الث ثؤؤة الف 

                                                           
ر دوما العالمية التي صورت جانبًا من الحياة التي كانت تعيشها فرنسا  (1) الفرسان الثالثة: هو اسم لرواية أل ْكَسْند 

عهد اضطرابات ومنازعات . حيث شهدت فرنسا حينها 1625في عهد الملك لويس الثالث عشر في عام 

ومصادمات، ولكنه في الوقت ذاته كان عهد فروسية وتمسك بالمثل العليا. الفرسان الثالثة كانوا في الرواية: 

 آراميس، آثوس، وبورثوس. المترجم.

ر دوما، حيث ألتحق بعد خروج (2) ه من الفارس الرابع دارتانيان، هو بطل قصة الفرسان الثالثة في رواية أل ْكَسْند 

 بيته بالفرسان الثالثة ليصبح فارًسا مثلهم. المترجم.

كاتبة وناشطة نسوية من أصول صومالية، وهي ابنة السياسي وزعيم المعارضة الصومالية هرسي ماجان  (3)

( وحظيت باهتمام عالمي النتقادها اإلسالم والدفاع عن حقوق المرأة في AHAعيسى. أسست منظمة حقوق المرأة )

الخضوع للمخرج الهولندي ثيو ڤان جوخ، الذي اغتيل سيناريو وحوار فيلم  2004ت المسلمة. كتبت عام المجتمعا

 .Infidel" كافرة"تُرجمت إلى اإلنكليزية بعنوان:  مذكراتها التي 2006بالفعل بعد عرضه. نشرت سنة 
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َنّصؤة ملبؤورن، فؤي للملحؤد ن العؤالم  االجتمؤا  ا ؤتظم عنؤدما ،2012 عؤا  األحياء   1الحؤوار السؤتنناف م 

ا، كان وكما وجودها، توقع  َز  م    حف 
 

ال    للحوار كموضو  اإلس    حو اجزئيًّ  تحو 

 

ؤؤ     َنع 
ْ
ةعَ  ففؤؤ   2007 عؤؤا  األولؤؤى لجلسؤؤتنا اآلَن  ْد فل ؤؤي   حؤؤو   أر عتنؤؤا جلسؤؤنا ديسؤؤمبر، مؤؤن الث ثؤؤين  ؤؤو  ش 

ز ئؤؤقة داخؤؤل مائؤؤدة
ْ
ؤؤ  ش 

ْ
ت د،مو  نع مؤؤ هؤؤواء ذات   كا ؤؤت الشؤؤقة وزوجتؤؤه كؤؤارو  ه   ملؤؤوءةم وفرفؤؤو  تجؤؤّد 

  بالكت 

  ال عشؤاء م دبؤة تؤ   ،الكوكتيؤل مشؤروبات مؤع لسؤاعتين دا  احؤوار   أجرينا لقد    
 
 رفعؤت  بعدئؤك   نسؤء ت

و   ريتشؤؤؤارد مؤسسؤؤؤة ؤؤؤزد 
ْ
كمؤؤؤا   2هتؤؤؤالخااؤؤؤة وأتاح قناتهؤؤؤا فؤؤؤي اليوتيؤؤؤوا منصؤؤؤة علؤؤؤى هؤؤؤكا حوار ؤؤؤا يؤؤؤد وڤ ك  

 هؤؤؤكا فؤؤؤي الؤؤؤوارد الؤؤؤنب ؛  دي(ڤ)الؤؤؤد  الرقمّيؤؤؤة يؤؤؤد وفال أقؤؤؤراو مؤؤؤن كؤؤؤزو  التسؤؤؤجيل  شؤؤؤرت املؤسسؤؤؤة 

ْبَ، األال   الكتاا    ط 
 
   لحوار ا سخة

 

ؤؤان لؤؤؤي، بالنسؤؤؤبة     ؤؤؤا  الحؤؤؤد  هؤؤؤكا كؤ ؤؤؤا  حتؤؤؤا  ال الحؤؤؤوار بؤؤؤ ن لقنؤؤؤاعت إثبات  ا دوم   أو جؤؤؤدا  أي   أو لؤؤؤه مؤؤؤد ر 

ؤؤؤؤؤؤ ليبقؤؤؤؤؤؤى جؤؤؤؤؤؤوهرّي  اخؤؤؤؤؤؤت ف
 
َنؤؤؤؤؤؤا  و تائجؤؤؤؤؤؤه أهميتؤؤؤؤؤؤه علؤؤؤؤؤؤى امحافظ ؤؤؤؤؤؤر لؤؤؤؤؤؤم إ    حّض 

 
  حتؤؤؤؤؤؤ   

 
  جدولؤؤؤؤؤؤة

 
 أو أجنؤؤؤؤؤؤدة

نؤؤؤؤؤا بؤؤؤؤؤل الحؤؤؤؤؤوار، منؤؤؤؤؤا أيم   حتكؤؤؤؤؤر لؤؤؤؤؤم ذلؤؤؤؤؤ ، ومؤؤؤؤؤع  الخؤؤؤؤؤاو منحؤؤؤؤؤا  الحؤؤؤؤؤوار أخؤؤؤؤؤك إذ للموضؤؤؤؤؤوعات،
ْ
ل  تنق 

 مفؤتت أن غيؤر مؤن ولكؤن علينا، رالبص كلمح عتانالسا مرت  املوضوعات من كبير بين عدد بس سة

علة
 
    باملرة اهتماماتنا ئ

 

دار بمطة   غير الحوار هكا مثل سيظل هل    
 
ق   امل ّي 

َ
َر    اآلخر؟ للطرف ائ

ْ
ت كم    اء الح      الكتاا هكا لقر 

 

ؤؤان  مؤؤؤد  أّي  إلؤؤؤى     ؤؤؤ حوار ؤؤؤا سؤؤؤيكون كؤ أو بعؤؤؤد  منالؤؤؤز  مؤؤؤن َعقؤؤؤد بعؤؤؤد أو اليؤؤؤو ، بؤؤؤه حظينؤؤؤا لؤؤؤو كنؤؤؤا اممتلف 

ز،  ال وجؤؤؤود لكريسؤؤؤتوفر: الوا ؤؤؤح الفؤؤؤرق  عؤؤؤن التغاضؤؤؤء  س سؤؤؤتحيل ؟ذلؤؤؤ 
ْ
ؤؤؤ  ش 

ْ
ت ؤؤؤيفناه  ض 

 فؤؤؤي  الكؤؤؤريم م 

ة تلؤؤؤؤ  ؤؤؤؤي  نسؤؤؤؤء ال التؤؤؤؤ  الَعش 
 
ؤؤؤان ، ت ذلؤؤؤؤ  الرجؤؤؤؤل عؤؤؤؤكا س نقصؤؤؤؤنا و فتقؤؤؤؤد _وس نؤؤؤؤا  فتقؤؤؤؤد بالفعؤؤؤؤل_  كؤؤؤؤم كؤ

                                                           
 يمكنك متابعة هذا الحوار على الرابط: ( 4)

sOMjEJ3JO5Qhttps://www.youtube.com/watch?v= 

 يمكنك متابعة هذا الحوار على الرابط: (2) 

https://www.youtube.com/watch?v=n7IHU28 aR2E   

 وتوجد ترجمة متوسطة الجودة غير معتمدة رسميًّا للقاء إلى اللغة العربية على جزئين:

https://www.youtube.com/watch?v=U9nx7GaW9NM 

RYzpcmIXwWEhttps://www.youtube.com/watch?v= 
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ه  الك   جهوري الصوت  يَعة   تباسؤاتاالق ذا ،واملثقف املوسؤوعي املؤده  االسؤتّنائ  وقوّي  ؤل 
 مؤن الض 

، وذا خفؤؤؤة الؤؤؤد  والسؤؤؤخرية القاسؤؤؤية لكؤؤؤْن التؤؤؤ  هؤؤؤي بطريقؤؤؤؤة بمؤؤؤا يعكؤؤؤ  عمؤؤؤ، ثقافتؤؤؤه والتؤؤؤاري  األدا

ؤؤ ا بؤؤنف  الوقؤتالرجؤل املتحّض 
 
 ،لطريقؤؤة إلقائؤه بفعؤؤل مهاراتؤه الخطابيؤؤة الَبليغؤة واال قاعؤؤات ،ر املهؤك

 من التوقؤف قبؤل قؤو  بعد أو  كلمة من جملة جد دة  قولها بد الدرامّ  السكوت ك 
 

 لؤن  الجملؤةكؤل ال

    تدفقه ومسار  على األهمية بالغ   ت ثير   له   كان بالت كيد ولكنه ،أر عتنا حوار على َهْيمن إ ه أقو  

 مؤؤؤؤؤن    
 

 مواضؤؤؤؤؤيع السؤؤؤؤؤتحدا  املقؤؤؤؤؤا  هؤؤؤؤؤكا اسؤؤؤؤؤتمدا  بْمكا يؤؤؤؤؤة فكؤؤؤؤؤرت قد مؤؤؤؤؤة، مواضؤؤؤؤؤيع تكؤؤؤؤؤرار وبؤؤؤؤؤدال

  الت  كنت   جد دة
 
  ر آخر مماثل في الوقت الحاليبحوا حظينا لو هاثيرَ أل 

❖ 
     

قؤؤاَرن بؤؤؤين كيؤؤفهؤؤؤو  2007 عؤؤا  فؤؤي  اقشؤؤؤناها التؤؤ  الرئ سؤؤة املوضؤؤؤوعات بؤؤين مؤؤن      لؤؤم الؤؤد ن    مؤؤؤن  والع 

ؤؤؤؤعجهؤؤؤؤة ا َرسؤؤؤؤة لَتواض 
ْ
ط
َ
ؤؤؤؤّ هم  _ مؤؤؤؤن جهتؤؤؤؤه_  الؤؤؤؤد ن  والغ  الشؤؤؤؤد د وافتقؤؤؤؤار  ،الوا ؤؤؤؤحة طؤؤؤؤةاملفر   بالثقؤؤؤؤة م 

ؤؤؤؤؤ ؤؤؤؤؤْون، توسؤؤؤؤؤع  عللَتواض 
َ
 الكيميائّيؤؤؤؤؤة، القؤؤؤؤؤوا ين الدقيقؤؤؤؤؤة، الفيز ائّيؤؤؤؤؤة الثوابؤؤؤؤؤت فيز ائّيؤؤؤؤؤة،ال نالقؤؤؤؤؤوا ي الك

ر، لعمليؤؤة البطيمؤؤة والحركؤؤة وهؤؤو زمؤؤن طويؤؤل  عؤؤا  مليؤؤار 14 خؤؤ   أجمعهؤؤا وتواجؤؤَدْت ا ضؤؤبطت  التطؤؤو 

ر  الؤدائم اإلاؤرار حتؤ    فؤي الكؤون  الوجؤودفي النها ة  لنا ليتسن  ،على  حو  هائل   كؤّر 
َنؤا علؤى واملت   آثمؤون  إ   

َرسؤؤؤؤة مؤؤؤؤن  ؤؤؤؤو  هؤؤؤؤو ، الخطيمؤؤؤؤة فؤؤؤؤي مولؤؤؤؤودون  بائسؤؤؤؤون،
ْ
ط
َ
 أن رضتؤؤؤؤ ف أن غؤؤؤؤرور مؤؤؤؤن فيالؤؤؤؤه: املقلوبؤؤؤؤة الغ

ؤؤؤااالخ قؤؤؤّي  لسؤؤؤلوكنا ؤؤؤة، األهميؤؤؤة مؤؤؤن  وع  ْو ي 
َ
ؤؤؤْون  هؤؤؤكا خؤؤؤال، وأن الك

َ
 أفضؤؤؤل أخؤؤؤر   أئؤؤؤياء لد ؤؤؤه لؤؤؤ   الك

ؤؤؤْون   والفاضؤؤؤلة السؤؤؤ مة أعمالنؤؤؤا  سؤؤؤجيل مؤؤؤن ليفعلهؤؤؤا وأهؤؤؤم
َ
ؤؤؤا  ؤؤؤ  مهؤؤؤتم ومنشؤؤؤغل الك  هؤؤؤك  أل سؤؤؤت! كليًّ

َرسة
ْ
ط
َ
ر  والفهم   غ

 ؟تفوق كل  التصو 

 

ؤؤار   أئؤؤؤاَر لقؤؤؤد       قطؤؤؤة  عفؤؤؤ  البشؤؤؤر مؤؤؤن بعؤؤؤ  ذلؤؤؤ   إلؤؤؤى 1"باهتييي  زرقيييا  ن طييي " كتابؤؤؤه فؤؤؤي ان،سؤؤؤاج كؤ

ة هؤك  مؤناإلفؤ ت  لؤيمكن لهؤم مؤا كؤان البعيد ن فناس  ن أأاللو  أو اإلثم وهي  ؤة ال رجسؤي  ْو ي 
َ
 لقؤد  الك

ؤؤا وا   يشؤؤؤاهدون  كؤ
 

                 ءاالسؤؤؤم فؤؤؤي تؤؤؤدور  وهؤؤؤي النجؤؤؤو  اؤؤؤناعّي، ضؤؤؤوء وبؤؤؤ  رؤوسؤؤؤهم، فؤؤؤوق  سؤؤؤقف بؤؤؤ  ،لؤؤؤي 

 اعتقؤدوا أنهؤم مؤن اجؤ  فؤ  لؤكا،  ملراق ا  موقع  ف  سيكون  بالت كيد، الدوران؟ هكا محور   هو ماو 

ؤْون  بؤ ن
َ
ليز ؤؤة، ( فؤي اإل ج  ألجؤلحؤو  اإل سؤان وكؤل مؤا فيؤؤه ألجلؤه  بمعنؤ  آخؤر لكلمؤة )حؤو     تمحؤور  الك

ؤؤل أن(  فهؤؤو بالفعؤؤل  صؤؤبح تمي  ا  )أو    كؤؤل مؤؤا فيؤؤه ألجؤؤل اإل سؤؤان بحسؤؤ  تصؤؤور  السؤؤاذ  لنفسؤؤه مركؤؤز 

ا، هكا أن غير  للكون  كر، إذا اعتبر ا  عكر    اليليووج كوبر يكوس مع ت شء  قد الع 

                                                           
ّي الراحل كارل ساجان. تناول فيه مستقبل علوم الفضا(1)  ك  ر  ء نقطة زرقاء باهتة: رؤية لمستقبل اإلنسان، هو أحد أهم كتب عالم الفلك األَم 

 وارتباطها الوثيق بمستقبل البشر ضمن رؤية إنسانية محاربة للنزعات العرقية والعنصرية. المترجم.
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نووثوقيؤة  ثقةإلى  اآلن لننتقل       ن إ كؤار  أنمؤا ال  مكؤم  طؤةاملفر   ال هؤوتّي 
 
ؤة
ّ
ل  اؤلو  مؤن واؤلوا إلؤى مؤا ق 

 ،فؤؤي القؤؤؤرن السؤؤابع عشؤؤؤر مؤؤن  وثوقيؤؤؤة  James Ussher أوئؤؤر جؤؤؤيم  األ رلنؤؤدي األسؤؤؤاقفة رئؤؤ   إليؤؤه

ؤؤؤان والؤؤؤؤكي ؤؤؤؤ كؤ   شؤؤؤؤ ة وقؤؤؤؤت َحؤؤؤؤدد أ ؤؤؤؤه لدرجؤؤؤؤة التؤؤؤؤورا ّ  )الكرو ولؤؤؤؤوجي(  الزمنؤؤؤؤ ّ  تقسؤؤؤؤيمه مؤؤؤؤنللغا ؤؤؤؤة  اواثق 

ْون 
َ
لؤ     أكتؤوبر 22 ليلؤة بالتحد ؤد بؤل ،23 أو 21  ؤو لؤ       ق 4004 عا  أكتوبر 22: دقي، بتاري  الك

 أكتؤؤوبر هؤؤو للكن سؤؤة، السؤؤلطة الهائلؤؤة باسؤؤتعما  بؤؤ  ريؤؤ  وعلؤؤى  حؤؤو محؤؤدد، بؤؤل مبر،ڤ ؤؤو  أو سؤؤبتمبر

، بؤؤؤؤل ،"املؤؤؤؤي د قبؤؤؤؤلالرابعؤؤؤؤة أو الخامسؤؤؤؤة  األلفيؤؤؤؤة حؤؤؤؤوالي" وال  ، ق 4005 أو 4003 عؤؤؤؤا  ولؤؤؤؤ    بالؤؤؤؤكات

     ق 4004 عا  هو ،ئ  أد ى وبدون 

 

د ن بدقة هكؤكا بمصؤوو  شؤ ة الكؤون  ،أئرت كما]من ال هوتيين[،  آخرونن لم  ك     هؤا ولكن ،محّد 

ين خصائب من خصيصة  متلقونهؤا بحمؤاس وا غمؤاس بتحؤرر    األئؤياء  متلقون  ادوم   أنهم ال َهوتّي 

لطة  مفتَرضة  ، ويفرضونها ،تا   فؤي تقؤد ر أقؤل على، األحيان بع  وفي ،اآلخرين على ،محدودة غير بس 

يوقراطّيات في اليو  وحت  السابقة، األزمنة
 
  واملوت التعك    لمب ،اإلس مّية الث

 

ؤؤؤؤى  االسؤؤؤؤتبدادّي  التحد ؤؤؤؤد والؤؤؤؤتحكم هؤؤؤؤك  مثؤؤؤؤل    
 
ؤؤؤؤَ َتجل والقواعؤؤؤؤد املتسؤؤؤؤلطة لطريقؤؤؤؤة  قؤؤؤؤوا ينال فؤؤؤؤي اأ ض 

ون  الزعمؤؤاء  فرضؤؤها التؤؤ و  الحيؤؤاة ؤؤ بَهؤؤوس األمؤؤر  تعلؤؤ، وعنؤؤدما  تبؤؤاعهمأ ىعلؤؤ الؤؤد ني   ،والؤؤتحكم لطةالس 

  به خاو   بمستو   الجميع على  تفوق  هنا اإلس   فْن

 

ييا  مختصير" مؤؤن امختؤارة األمثلؤؤة بعؤ   لؤؤي فيمؤا    
َ
ك ح 

َ
خ ي  األ

َ
نت
ُ
 هللا آ ؤؤة" عؤن الصؤؤادرة "اإلسيال  فيي  امل

ؤؤؤة" الكلبا كؤؤؤا  ، وهؤؤؤو املوسؤؤؤوي  رضؤؤؤا محمؤؤؤد السؤؤؤيد "العظمؤؤؤ   فيمؤؤؤاف  إ را ؤؤؤّ  محتؤؤؤَر  " أو "محقؤؤؤ،"َع م 

، األطفؤؤؤؤؤا  إرضؤؤؤؤؤا  بموضؤؤؤؤؤو  علؤؤؤؤؤ، ت ؤؤؤؤؤ 32عؤؤؤؤؤن   قؤؤؤؤؤل ال مؤؤؤؤؤا هنؤؤؤؤؤا  الرضؤؤؤؤؤع وحؤؤؤؤؤَد    ئؤؤؤؤؤد دة  احكم 
 
وقاعؤؤؤؤؤدة

سم  بؤ ،التفصيل
 
  وباقي املسائل على  فؤ  املسؤتو  547 املس لة ،أو  مس لة منهن   إليكم  "املسائل"  

 من التحد د والتحكم والتسلطية والخلو من التفكير واألس  املنطقية الوا حة السليمة:

 

 أ  املرتضييييي  ألب يةيييييل  يييييال 560 املسييييي    فييييي  املهرجييييي  طبا شيييييرو  ا ييييي ي   أرضييييي ت إ ا - 547 مسييييي      

 و كيي . ا رضيياع  ميي  بناتيي   كيي و يي  ا لييب   يياح  زوج ييا بنييات ع يي  ي  ييه أ  وال بناتهييا  ميي  يتيي و 

 .[إلخ]... ا رضاع  م  املرض   بنات ع   ي  ه أ  يج ز 
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 :553 املس لة ضاعة،الرّ  أحكا  قسم من أخر   وسليكم    

 

   كاحها له  حل ف  ائرعيًّ  ارضاع   أبيه لبن من ابنت   أبيه زوجة أرضعت إ ا   

َبن"    
َ
  املرأة فيها تكون  الت  الثقافة في أن أظن   ماذا؟ ؟"أبيه ل

 
لك ا مثل "لبن أبيه"  فْن لزوجها،  ام  ئ م 

 سبة لنا لن  كون بنف  هك  الدرجة من الغرابة الت   بدو عليها بالن

 

حّي   555 املس لة    
َبن أخيه" عن املرة هك  ولكن باملثل، رةم 

َ
 : "ل

 "  أخيه لبن من أخيه زوجة أو أخته أرضع ها من  كا   جوز  ال "

 

 :بالت كيد الد ن ّ  إسناد  إلى  فتقر ال ولكنه ،1بالر ضاعة الغري  الَهَوس هكا مصدر هو ما أعلم ال    

ثم أبطل ذل  وأابح وعوض محرما عشرة و مرة كان عدد الرضعات الت  تجعل الطفل فردا من العائلة عندما  ز  القرآن أو  

معلو   بممسة وهكا
ا كان أع   الوارد النب    2 مة"باحر" ردّ  من جزء 

 
 سؤا  مهتم من على آخر " أو "ع 

رة )على  حو  مكن عكرها عليه(   امرأة  :االجتماعي التواال وسائل علىمتحّي 

 

                                                           
بعض أو كل وثني شبه الجزيرة العربية قبل اإلسالم، وتبناه اإلسالم، فهو مما ال أعلم وجوده كاعتقاد وتشريع في أي هو تابو اعتقد به   (1)

ل دين أو اعتقاد أو تقليد أو ممارسة أخرى غير اإلسالم، وبانتشار اإلسالم انتشر ذلك االعتقاد والتشريع الغريب، لكنه في أغلب أو كل دو

ًما قانونيًّا فليس اإلسالم في العصر الحال ي ما هو إال تقليد وعرف ديني اجتماعي، رغم شدة تأثيراته في أغلب دول اإلسالم، لكنه ليس ملز 

 لؤي عشري. -له مادة قانونية إلزامية في قوانين كل أو أغلب الدول اإلسالمية على حد علمي

الحسين بن محمد،  - 1 - 9893ح/ باب حد الرضاع الذى يحرم:  وفي كتاب الكافي للكليني من كتب الشيعة االثناعشرية/ كتاب النكا ((2

عن معلى بن محمد، عن الحسين بن علي الوشاء، عن عبدهللا بن سنان قال: سمعت أبا عبدهللا )ع( يقول: ال يحرم من الرضاع إال ما أنبت 

عن علي بن يعقوب، عن محمد بن مسلم، عن  محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، - 2 - 9894       .اللحم وشد العظم

فقلت: عبيدبن زرارة، عن أبي عبدهللا )ع( قال: سألته عن الرضاع ما أدنى مايحرم منه قال: ما أنبت اللحم أو الدم ثم قال: ترى واحدة تنبته، 

وعنه، عن ابن فضال، عن علي بن  - 3 - 9895أسألك أصلحك هللا )اثنتان(؟ قال: ال، فلم أزل أعد عليه حتى بلغت عشر رضعات.    

عقبة، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدهللا )ع( عن الرضاع أدنى مايحرم منه قال: ما أنبت اللحم والدم، ثم قال: ترى واحدة تنبته 

شعري، عن محمد بن أبوعلي اال - 7 - 9899      .فقلت: أسألك أصلحك هللا اثنتان، فقال: ال، ولم أزل أعد عليه حتى بلغ عشر رضعات

عبد الجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى قال: سألت أبا الحسن )ع( عن الرضاع مايحرم منه؟ 

فقال: سأل رجل أبي )ع( عنه فقال: واحدة ليس بها بأس وثنتان حتى بلغ خمس رضعات، قلت: متواليات أو مصة بعد مصة؟ فقال: هكذا 

له، وسأله آخر عنه فانتهى به إلى تسع وقال: ما أكثر ما اسأل عن الرضاع، فقلت: جعلت فداك أخبرني عن قولك أنت في هذا عندك فيه  قال

حد أكثر من هذا، فقال: قد أخبرتك بالذي أجاب فيه أبي قلت: قد علمت الذي أجاب أبوك فيه ولكني قلت لعله يكون فيه حد لم يخبر به 

فتحل الخ لي من امي لم  فقال: هكذا قال أبي، قلت: فأرضعت امي جارية بلبني؟ فقال: هي اختك من الرضاعة قلت: فتخبرني به أنت

 ترضعها امي بلبنه؟ قال: فالفحل واحد؟ قلت: نعم هو أخي البي وامي، قال: اللبن للفحل صار أبوك أباها وامك امها.

سمعت أبا عبد هللا عليه السالم يقول: عشر رضعات ال تحرم. وفي فقه الرضا: واعلم  وفي كتاب فقه الرضا: ابن الوليد، عن ابن بكير قال:

 نفسها، والفحل الذي اللبن منه أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب في وجه النكاح فقط، وقد يحل ملكه وبيعه وثمنه إال في المرضع
ين كانا أو مخالفين: والحد الذي يحرم به الرضاع مما عليه عمل العصابة دون فانهما يقومان مقام االبوين ال يحل بيعهما وال ملكهما مؤمن

كل ما روي، فإنه مختلف ما أنبت اللحم وقوي العظم وهو رضاع ثالثة أيام متواليات أو عشرة رضعات متواليات محررات مرويات بلبن 

 الفحل، وقد روي مص ومصتين وثالثة
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، وقد أْرَضَعْت لقد أرَضْعت  ابَن : س" ف  (إبن  أخي زوجي ملدة  ئهر 
ْ
ل  أخي زوجي )س 

 
  ولدي ابنة زوجة

 أخي ز 
 
ا لديها طف ن أكبروابن أكبر من الطفل الكي أرَضَعْته زوجة ما قبَل  وجي، وهي أ ض  َجَبْ ه 

ْ
أ 

ه   ْرَضْعت 
َ
ها الكي أ   طفل 

ا واألحكاَ  الت  تنطب، على باقي آرجو أن تتكر  بشر   و  الرضا  الكي  اإلخوة؟  جعل الطفل َمْحَرم 

ا  "1 وأئكرَ  جدًّ

 

  مؤؤوذ  ،[االثناعشؤؤرية عنؤؤد الشؤؤيعة "رضؤؤعات العشؤؤر"أو عنؤؤد السؤؤنة، ] "رضؤؤعات الخمؤؤ " تحد ؤؤد    

 فتؤؤو   بغرابؤؤة السؤؤطح علؤؤى طفؤؤتبؤؤَرَزْت و  ،2007 عؤؤا  فؤؤي  الد نّيؤؤة السؤؤيطرة َهؤؤَوس مؤؤن النؤؤو  لهؤؤكا  مطؤؤ 

لوة بمنع واملهتم بالقاهرة، األزهر جامعة في امحاضر عطية، زتع  د
َ
 الؤككور  مؤن العمؤل زمؤ ء بين الخ

  ليمؤؤؤر  بيؤؤؤنهم، فيمؤؤؤا  متلؤؤؤوَن  الؤؤؤك ن واإل ؤؤا 
 

ؤؤؤ  ؤؤؤ حؤؤؤّل  إلؤؤؤى  علينؤؤؤا متوّا 
َ
بتك  الؤؤؤزمي ت علؤؤؤى  جؤؤؤ : اجؤؤؤد   رم 

  من مبائرة" الرجا  من زم  هن إرضا 
 
ن  ي ّ ْد ث   جعلهؤم أن ئؤ  ه مؤن هؤكا  "األقل على رضعات خم  ه 

مكؤؤنهم وبؤؤكل  ،"أقؤؤارَا " ؤؤ إ ؤؤه  تكفؤؤ  لؤؤن مؤؤرات أر ؤؤع أن هنؤؤا الحؤؤ   العمؤؤل فؤؤي بمفؤؤردهم البقؤؤاء     لؤؤم احقًّ

 كيؤف  واالحتجا  الكي أثارتؤه  َضّجةال بعد فتوا  عنبالفعل  تراجعه رغم الوقت، ذل  في  مز   كن

هم تحمل للناس  مكن د ن ع   حيوات  قي  ؤَزمين م 
ْ
ل دة التفصؤيلية  الفتؤاو   هؤك  ثؤلبم م  واألحكؤا  امحؤّد 

 مة الجدو  واملنط، على  حو وا ح؟بجنون والت  هي مع ذل  عد 

 

لؤم الؤى ننتقلفل ،ربما االرتيا  ببع      ا  الع  َهم   مؤا فكثيؤر  ؤ   لؤم   عي ب  ؤه الع   بعنجهيؤة    ؤد 
َ
ؤّل   معرفؤة
 
  شؤء ء ك

ؤؤل   بعيؤؤد   االدعؤؤاء هؤؤكالكؤؤن 
 
لمؤؤاء  الصؤؤواا عؤؤن البعؤؤد ك   عطينؤؤا ألنهؤؤا اإلجابؤؤة، معرفؤؤة عؤؤد   حبؤؤون  فالع 

ا ا  فعلؤؤه، ئؤؤ م  فكؤؤر ئؤؤ م 
 
َنؤؤا  فيؤؤه   جهؤؤر   إ   

َ
ع ن  مبؤؤت      مرتفؤؤع، بصؤؤوت معرفتنؤؤا بعؤؤد     القيؤؤا   لؤؤَز    ملؤؤا كؤْؤ

      به

 

ف الفرضؤيات  تبؤاد  و حؤن ،ذلؤ  أن  علؤم تمنؤ   يعلم، أحد وال أعلم، ال الحياة؟ بدأت كيف   
َ
ؤغ
َ
 بش

 
َ
ؤؤ هفؤؤة،ول ؤؤرّو   اال قؤؤراض سؤؤب  الؤؤكي مؤؤا  فيهؤؤا التحقيؤؤ، لكيفّيؤؤة اقتراحؤؤات مؤؤع جنؤؤ  إلؤؤى اجنب 

 
 الجمؤؤاعي امل

 املثيؤؤؤؤرة الفرضؤؤؤؤّيات بعؤؤؤؤ  لؤؤؤؤد نا ولكؤؤؤؤن  عؤؤؤؤرف، ال عؤؤؤؤا ؟ مليؤؤؤؤار ر ؤؤؤؤع منؤؤؤؤك البرمؤؤؤؤّ ، العصؤؤؤؤر فتؤؤؤؤرة نها ؤؤؤؤة فؤؤؤؤي

 ال والشؤمبا زّي؟ شؤرللبَ  ةاملشؤترك الفؤرد مؤن امجموعؤة السؤلفية ئكل بدا كيف  فيها رللتفكي ل هتما 

َنا  عنه القليل  عرف لكننا  علم، ْن ثؤم  كما اقتر  فريقيا،أ) فيها عا  الت  القارة  عرف إ    ْز داْرو   شؤارل 

                                                           
1  https://islamqa.info/en/27280 
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َبؤؤؤَت علمؤؤؤا املت جؤؤؤرات  والجينؤؤؤات  
ْ
ث
َ
ؤؤؤا عؤؤؤا  أ ؤؤؤه الجزينيؤؤؤةعلؤؤؤم البيولوجيؤؤؤا  أدلؤؤؤة مبر ؤؤؤاتو  ،(أ منؤؤؤك مؤؤؤا  تقريب 

ؤوق  علؤؤم،  ال السؤوداء؟ املؤؤادة هؤؤي مؤا  مؤؤاض   عؤا  م  ؤؤين 8 إلؤى 6  تؤراو  بؤؤين  مجتمؤؤع مؤؤن األكبؤر الجؤؤزء وَيت 

  ملعرف هابشغف   علماء الفيز اء

     

م بالنسؤؤؤؤبة الَجْهؤؤؤؤل ؤؤؤؤة هؤؤؤؤو للعؤؤؤؤال 
ّ
هؤؤؤؤاتحثؤؤؤؤ  علؤؤؤؤى االسؤؤؤؤتمتا   التؤؤؤؤ  كالَحك

ّ
ؤؤؤؤ كنؤؤؤؤت إذا أمؤؤؤؤا  بَحك فؤؤؤؤْن   ،االهوتيًّ

ب   شؤؤء ء   الجهؤؤَل 
 
ذات  شخصؤؤؤية كنؤؤت وسن  بصؤؤفاقةبؤؤؤ   جؤؤل و  مؤؤا أو تفسؤؤير   شؤؤء ء   قبؤؤؤاخت   منؤؤه تؤؤتمل

  كالبابا سلطة
 

ؤا ربؤالتفكي ذل  تفعل أن فيمكن  ،مث  ؤَ    فسؤ ، قؤرارة فؤي باطنيًّ
 
  وتترق

ًّ
ز   حؤ   داخؤل  بؤر 

ن عنهذهن  عل 
 
ؤا"باعتبؤار     ذل  بعد ، والكي سوف    "ت ويؤل" طريؤ، عؤن بؤكل  القيؤا   مكنؤ  أو  "وحي 

 َج  أكثر مؤلفه كان البرو زّي  العصر من  ب
 

  من  ْه 

     

أن تكؤون تلؤ  ، لكؤن هؤكا  توقؤف فقؤط علؤى "عقيؤدة"على أنهؤا  الخااة آرا هم  شر لباباواتا يستطيع

ل عتقؤؤاد  الطويؤؤل التقليؤؤد اآلراء قؤؤد حظيؤؤت بؤؤدعم وت  يؤؤد عؤؤدد كبيؤؤر مؤؤن الكؤؤاثوليكيين خؤؤ   التؤؤاري   

 ، عَتَبؤؤؤر    ،م  مسؤؤؤتغَرا بالنسؤؤؤبة للعقؤؤؤل العلمؤؤؤ علؤؤؤى  حؤؤؤو غؤؤؤابؤؤؤافتراض  ي 
 

  االفتؤؤؤراض حقيقؤؤؤة علؤؤؤى دلؤؤؤي 

ا أو  املعؤؤروف) رعشؤؤؤ الثؤؤا   بيؤؤؤوس البابؤؤا أعلؤؤن، 1950 عؤؤؤا  فؤؤي املثؤؤؤا ، سؤؤبيل فعلؤؤى
 
علؤؤى  حؤؤؤو غيؤؤر مهؤؤؤك

ا إلؤى السؤماواتعنؤد موتهؤا،  مؤريم يسؤو  أ  رفؤعب اإل مؤان عقيدة ("هتلر بابا" بلق لطيف  ، أْي: جسؤد ًّ

و  ؤؤؤا فقؤؤؤؤط لؤؤؤ   ر  ا" حيًّ ؤؤؤا فسؤؤؤتجد  قبرهؤؤؤؤا داخؤؤؤل رت ظؤؤؤ إذا أ ؤؤؤؤ  ومعنؤؤؤ  "جسؤؤؤد ًّ
 
لطريقؤؤؤؤة   كؤؤؤن لؤؤؤؤم  فارغ

ؤؤؤا باألدلؤؤؤة اؤؤؤلة أي   البابؤؤؤا تفكيؤؤؤر واسؤؤؤتدال  إلؤؤؤى  األولؤؤؤى الرسؤؤؤو   بؤؤؤول  برسؤؤؤالة فقؤؤؤط استشؤؤؤهد لقؤؤؤد  بتات 

ؤؤؤم   فحينمؤؤؤك  ( : 54: 15) كور ثؤؤؤوس أهؤؤؤل
َ
ؤؤؤو     كؤؤؤون قؤؤؤد ت

َ
تؤؤؤاا   ق َعؤؤؤه   املؤؤؤوت  ": الك 

َ
صؤؤؤر   ابَتل  هؤؤؤك  شؤؤؤير  ال   1"الن 

 فؤؤي مؤؤريَم  هنؤؤا  أد ؤؤى سؤؤب  ل فتؤؤراض بؤؤ ن كاتؤؤ  الرسؤؤالة كؤؤان  ضؤؤع ولؤؤ   ،مؤؤريم رة إلؤؤىاملقولؤؤة أو العبؤؤا

لهؤؤؤا  بطريقؤؤؤة "ت ويلؤؤه" ثؤؤؤم  ؤؤؤب، ب خؤؤك الخااؤؤؤة النمطيؤؤؤة ال هوتّيؤؤة الحيلؤؤؤة أخؤؤؤر   مؤؤرة  ؤؤؤر   هنؤؤؤا،  ذهنؤؤه

َعى بؤ ن  لهؤا قيمؤؤة أو معنؤ آخؤؤر بءؤء ء اؤلة غامضؤة رمزيؤؤة وهميؤة ؤؤد  ؤا امحتمؤؤل مؤن   ، اؤلة م   وعلؤؤى، أ ض 

ؤؤا  سؤتند كا ؤت عشؤر الثؤؤا   بيؤوس عقيؤدة أن ،الد نّيؤة املعتقؤؤدات مؤن الكثيؤر غؤرار  إلؤؤى األقؤل علؤى جزئيًّ

ؤؤؤيَ ل   كؤؤؤان بمؤؤؤا ئؤؤؤعور 
 
ؤؤؤ وَن ك قؤؤؤدس لشؤؤؤخب ام ئم  ؤؤؤا  الرئ سؤؤؤء الؤؤؤدافعلكؤؤؤن    مؤؤؤريم مثؤؤؤلللغا ؤؤؤة  م   للبابؤؤؤا_ وفق 

ْرد نؤؤؤا  ه ؤؤؤري  جؤؤؤون  معهؤؤؤد مؤؤؤد ر هويؤؤؤل، كين ؤؤؤر الؤؤؤدكتور لؤؤؤرأي 
َ
 بجامعؤؤؤة لكؤؤؤاثوليكّ ،ا للفكؤؤؤر  يومؤؤؤان ك

 كؤؤان مؤؤن القؤؤرن العشؤؤرين اتيالخمسؤؤين رةتؤؤف فؤؤي فالعؤؤالم  م ئؤؤم هؤؤو ملؤؤا ممتلؤؤف معنؤؤ  مؤؤن جؤؤاء إلينؤؤوي،

فتؤؤؤه الؤؤؤكي الؤؤؤدمار مؤؤؤن  تعؤؤؤافى
 
م  و  الثا يؤؤؤة، العامليؤؤؤة الحؤؤؤرا خل

َ
  الحاجؤؤؤة   أمؤؤؤّ   احتؤؤؤاَ  العؤؤؤال

َ
 َبلَسؤؤؤم   رسؤؤؤالة

داواة   مواساة   را  وم   :الخاو تفسير  هايعطي ثم ،البابا ك   هويل  قتب   للج 

                                                           
يُر اْلَكل َمةُ اْلَمْكتُوَبةُ:"اْبتُل َع الْ  (  (1 ينَئ ٍذ تَص   َمْوُت إ لَى َغلَبٍَة"".هكذا بحسب الترجمة العربية المشتَركة، وبحسب ترجمة ڤانديك بستاني: "فَح 
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ؤؤر"      الؤؤى املؤؤؤمنين مؤؤريم، ا تقؤؤا  فؤؤي الت مؤؤل  قؤؤود أن فؤؤي أملؤؤه عؤؤن بوضؤؤو  عشؤؤر الثؤؤا   بيؤؤوس البابؤؤا يعّب 

 أعيؤؤؤنهم إبقؤؤاء إلؤؤؤى البشؤؤر  ؤؤؤدفع الؤؤكي فمؤؤا     إ سؤؤؤا ّية )أو فصؤؤيلة( كعائلؤؤؤة املشؤؤتركة لكرامتنؤؤؤا أكبؤؤر وعؤؤي

ؤؤؤان اآلخؤؤؤؤرين؟ البشؤؤؤؤر إخؤؤؤؤوانهم إ قؤؤؤؤاذ فؤؤؤؤي لرغبؤؤؤؤةوا املؤؤؤؤاوراء الطبيعيؤؤؤؤة نهؤؤؤؤا  هم علؤؤؤؤى مثبتؤؤؤؤة  مؤؤؤؤريم ا تقؤؤؤؤا  كؤ

ؤؤككير  
َ
ؤؤا  حؤؤَو ا ت

ًّ
ألن ا تقؤؤا  أو اؤؤعود مؤؤريم ال  مكؤؤن فصؤؤله عؤؤن بؤؤاقي  لإل سؤؤا ّية، االحتؤؤرا  مؤؤن ملزيؤؤدا وحث

 حياة مريم األرضية الد يوية" 

 

 فتقؤؤؤؤد  لؤؤؤؤ   الخصؤؤؤؤوو، وجؤؤؤؤه علؤؤؤؤى هؤؤؤؤوف: ال هؤؤؤؤو ّ   العقؤؤؤؤل يعمؤؤؤؤل كيؤؤؤؤف  ؤؤؤؤر   أنإ ؤؤؤؤه ملؤؤؤؤن املؤؤؤؤده      

ؤؤانأ سؤؤؤواء   يهؤؤؤم فؤؤؤ   بهؤؤؤا ويزدريهؤؤؤا ويسؤؤؤتمف بؤؤؤل فحسؤؤؤ ، الواقعّيؤؤؤة باألدلؤؤؤةاالهتمؤؤؤا    دليؤؤؤل أي    وجؤؤؤد كؤ

ا مريم رفع الفتراض َعؤْت  الناس يعتقد أن األفضل منف ؛السماوات أ  ال إلى جسد ًّ ف  لؤ   األمؤر   أنها ر 

وال يهتمؤؤؤؤون فقؤؤؤؤط   كترثؤؤؤون  ال هؤؤؤؤم  بؤؤؤل األمؤؤؤؤر هؤؤؤؤو كمؤؤؤا لؤؤؤؤو أنَعمؤؤؤؤد   عؤؤؤؤن قولؤؤؤؤون األكاذ ؤؤؤَ   نأن ال هؤؤؤوتيي

  وضؤيع   مقؤا  م زلؤة الحقيقؤة إلؤى مؤن يحطؤون و  ؛الحقيقؤة   عنؤ  مؤاذاحتؤ   يعرفون  ال بالحقيقة؛
 
 مقار ؤة

ؤؤؤَز    ذلؤؤؤ ، ومؤؤؤع  أو األسؤؤؤطوري األهميؤؤؤة واملعنؤؤؤ  الرمؤؤؤزّي ك  األخؤؤؤر   االعتبؤؤؤارات سؤؤؤائر مؤؤؤع
ْ
ل ون الكؤؤؤاثوليك     ي 

قؤؤؤة علؤؤؤى  علؤؤؤى
َ
مات ال تقبؤؤؤل الشؤؤؤ "حقؤؤؤائ،" أنهؤؤؤا االعتقؤؤؤاد بهؤؤؤك  األمؤؤؤور امختل

 
ين بهؤؤؤا كمسؤؤؤل حتؤؤؤ    ، ملؤؤؤَزم 

ؤؤؤَن  أن قبؤؤؤل ْعل 
 القؤؤؤرن  فؤؤؤي عشؤؤؤر الرابؤؤؤع بنؤؤؤدكت البابؤؤؤا أعلؤؤؤن ،كعقيؤؤؤدة اؤؤؤعود مؤؤؤريم رعشؤؤؤ الثؤؤؤا   بيؤؤؤوس ي 

ح   رأي  "هؤؤو  مؤؤؤريماؤؤعود  راضتؤؤؤاف بؤؤ ن عشؤؤؤر الثؤؤامن  ٌ  وكفؤؤؤر   مؤؤؤر
 
ؤان إ كؤؤؤار   "وس كؤؤار   إثؤؤؤم  وتجؤؤد ف  إن كؤ

ح   رأي  "  ٌ ا"و محَتَمؤؤل   أ "مؤؤر ا وكفؤؤر  ؤؤا وتجؤؤد ف   مؤؤرة! معصؤؤومة عقيؤؤدة إ كؤؤار عقوبؤؤة تتمّيؤؤل أن فلؤؤَ    "إثم 

ون  الزعمؤؤؤاء خ لهؤؤؤا مؤؤؤن  ؤكؤؤؤد التؤؤؤ  الوقحؤؤؤة الثقؤؤؤة الحؤؤؤ  أخؤؤؤر ،  التؤؤؤ  يسؤؤؤمونها كمؤؤؤا "الحقؤؤؤائ،" الؤؤؤد ني 

  اإلط ق على تاريمّية أدلة أي   تدعمها ال ب نهاهم أ فسهم   قّرون

 

،  املفرطؤة الثقؤة )مغالطؤؤات( سفسؤطة مؤن خزا ؤة وليكّيؤةالكاث املوسؤوعة    
 

َهؤر فمؤث 
ْ
 بغرفؤؤة أئؤبه املط

  فيها سماوّية ا تظار
َ
عاق وَن ") خطا اهم على املو ىي  ؤر  ه 

َ
ط  حتؤوي   اأخيؤر   الجنؤة الؤى  ؤدخلوا أن قبؤل ("  

طَهؤؤؤؤؤر بؤؤؤؤؤاا أو موضؤؤؤؤؤو 
َ
ا املوسؤؤؤؤؤوعة فؤؤؤؤؤي امل   قسؤؤؤؤؤم 

 
 الخاطمؤؤؤؤؤة راءآل ا والؤؤؤؤؤكي يسؤؤؤؤؤرد ، "األخطؤؤؤؤؤاء" عؤؤؤؤؤن مطؤؤؤؤؤوال

 ) نالكؤؤؤاثرّيي للهراطقؤؤؤة
ْ
يناألل ؤؤؤّي  نس  ؤؤؤم  إلؤؤؤيهم  ،2َينولي  الرسؤؤؤ واألخؤؤؤوة 1نيي  والهوسؤؤؤ 1نييلد ن سؤؤؤالوَ و  (بيج  وض 

 ْن ڤ  كال وجون  لوثر مارتنعلى  حو غير مفاج  
3 

                                                           
لفقر والتضحية الدينية، الولدينيسية هي حركة مسيحية تعود أصولها إلى القرون الوسطى، أنشأها بيتر والدو، وتدور تعاليمها حول ا ((1

طة ويسمى أتباعها رجال ليون الفقراء. وكانوا في البداية يقومون بعمليات وعظ لكن البابا منعهم منها بعد ذلك. وال تعترف هذه الفرقة بسل

د على أنها هرطقة منذ تَعّرض أتباعها لالضطها .1184البابا الروحية، وال بوجود التطهير، مما دفع البابا إلى حرمانهم من الكنيسة عام 

ى القرن الثاني عشر وواجهوا الفناء في القرن السابع عشر وبعد ذلك التمييز المنظم في القرون التالية. مع مرور الوقت انضمت الطائفة إل
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طَهؤؤر وجؤود علؤى الكتؤا   الؤدليل إن القؤو    مكننؤا    
َ
 توظيؤؤف خؤ   مؤنمؤرة أخؤر   فقؤط، "اخت قؤي" امل

دعؤة
 
َعى بؤ ن  لؤه قيمؤؤة   والقيؤاس الغؤام  الالشؤائعة الخااؤة بالتشؤابه الجزئؤ ال هؤوتيين خ ؤد 

 
رمؤزي امل

ر هللا" أن إلى املوسوعة أئارت ،املثا  سبيل فعلى  أو معن 
َ
ف
َ
  غ

 
شك

َ
 كعقؤاا ولكؤن وهؤارون، موسء   

 بشؤاعة األكثؤرو   طَهؤرللَم  االسؤتعارة من كنو  العقاا هكا إلى  نظر  ’امليعاد أرض’  دخو     من منعهما

ا  " الجميلؤة، زوجتؤه مؤن الؤزوا  ليتسؤطيَع  ثؤّ   الح أوريؤافؤي مقتؤل   د  و داو   سؤب   عنؤدما هو ؤا فؤالر  ْ ض 
َ
ؤْد  أ

َ
 ق

َل 
َ
ق
َ
َتَ   َعْنَ     ي  ط 

َ
ؤاالْبن  ": عقؤاا دون  مؤن لؤ   ولكن "خ

َ
ؤود   ف

 
ؤوت   لؤَ   املْول -13: 12، الثؤا   اؤموئيل) "َ م 

 للعقؤاا مفيؤدة سؤتعارةا بؤدو  مؤا على ولكنها ،بريء طفلل بالنسبة ئنيع رأم هو هكا إن تظن قد  (14

زئّ   ها مؤلفو  وال ،الكي هو املطهر الج 
 
ل ف 
ْ
غ   الكاثوليكية املوسوعةي 

 

ا مؤؤن بؤؤاا أو موضؤؤو     ؤؤ املطَهؤؤر إن قسؤؤم  عي ألنهؤؤا  ل هتمؤؤا مثيؤؤر  "البؤؤراهين"بعنؤؤوان  اأ ض   اسؤؤتمدا  تؤؤد 

ؤة م ؤء  هؤك ت كيؤف هاكم  املنط، من  و  ج    املؤو ى ذهؤ  لؤو: الح 
 
 هنؤا  ون  كؤ فلؤن الجنؤة، الؤى مبائؤرة

َنؤا  أرواحهم ألجل لص تنا معن  َب  أن  نبغؤيلؤكل   ؟ألسؤنا  فعؤل ،بالفعؤل رواحهؤمجؤل أ صؤلي أل  وأل    نؤت 

ؤؤد   ،وسذن  الجنؤؤة إلؤؤى مبائؤؤرة عؤؤن ذلؤؤ  أنهؤؤم ال  ؤؤكهبون  َهؤؤر وجؤؤود مؤؤن الب 
َ
  إثباتؤؤه املطلؤؤوا هؤؤو وهؤؤكا  املط

دفع هل   ؟النو  من األمور  هكا مقابل ال هوت ألساتكة احقًّ    

                                                                                                                                                                          
وثري التي بدأت خالل الفرع المجدد من البروتستانتية أو الفرع الجنيفي. وقد اتبع معظم أتباع الوالدوية تعاليم حركة اإلصالح الديني الل

 القرن السادس عشر الميالدي.  ويشمل التراث الروحي الولدينيسي اإعالن اإلنجيل وخدمة الفئات المهمشة وتعزيز العدالة االجتماعية.

يسة ( الذي حاول إصالح الكن1415-1369هم أتباع رجل الدين اإلصالحي التشيكي يان هوس )Hussites) :)باإلنجليزية  الهوسيون  (1)

دَ وحورب من قبل رجال  الكاثوليكية من الفساد والشرور بالرجوع إلى الكتاب المقدس وأخالق ووصايا السيد المسيح. بيد أنه اضُطه 

لكن الهوسيين استمروا لفترة طويلة في  .1415ا في مجمع كونستانس الكنسي عام الكنيسة، وانتهت حياته بالحكم عليه باإلعدام حرقً 

اريخ مجيد من الصراع ضد الكاثوليك والملوك الذين ال يرضاهم الشعب البوهيمي التشيكي وحصلوا على حقوق سياسية بوهيميا ولهم ت

م وصلح 1449 إلى 1431ودينية كثيرة عبر تاريخهم، كما يتجلى في اضطرار الكاثوليك لعقد الصلح معهم في مجلس فلورنسا أو باسيل 

 Wenceslaus 1419 الملك موت بعد البوهيمي العرش على الحصول Sigismund لملكا يستطع . ولمCompacta of Pragueبراغ 

 1462 عام الخامس. وفي مارت ن البابا لجمعها دعا قد كان التي الكاثوليكية والقوات هو بضراوة حاربوه الهوسيين ألنه الصلح ذلك بعد إال

 عام وفي ذلك، بعد المجتمع في استمروا لكنهم والهوسيين، الكاثوليك بين كةالمشتر الصالة واتفاقية الصلح إلغاء الثاني بيوس البابا أعلن

 فترة في لالضطهاد الهوسيين مذاهب كل تعرضت وقد ،Utraquist ومذهب الكاثوليك بين دينية متساوية حقوق اتفاقية هناك كانت 1485

. ال يزال تقليد الهوسيين قائًما من خالل الكنيسة م1620 نوفمبر 8 األبيض الجبل معركة بعد خاصة ،1918 إلى 1618 هابسبورج آل حكم

، والكنيسة الهوسية التشيكوسلوفاكية. ويعتبر البعض ذلك المذهب من إرهاصات Unitas Fratrum, Moravian Church المورافية

 نشوء المذاهب اإلنجيلية )البروتستنتية( وتمهيدًا لها فكريًّا واجتماعيًّا.

 يد على عشر الثالث القرن من الثاني النصف في إيطاليا شمالي في نشأ مسيحي مذهب Apostolici, Apostoliون اإلخوة الرسولي  (2)

Gerard Segarelli ،وكانت  الذي باع بيته ووزع ماله في السوق وتفرغ للدعوة إلى دعوته بعدما ادعى رؤيا للرسل أتباع المسيح التالميذ

 بابوية لحرمانات أتباعه وتعرض الحرق، ثم الجبرية اإلقامة ثم للحبس تعرض مال على كل الناس. وقددعوته هي القداسة والفقر وتوزيع ال

 1294 في أتباع اربعة حرق منها  بالحرق وإعدامات 1290 في الرابع ونيكوالس 1286 في الرابع هونوريوس البابا تحريم منها عديدة

 على أتباعه مع وعاش الفرقة دولشينو أتباعه أحد قاد الحقا. 1300 يوليو 18 في بارما في حرقًا نفسه المؤسس وأعدم اإليطالية، بارما في

 وحرقهم يرسيليڤ أسقف يد على بأسرهم األمر وانتهى خلفه سعوا الذين الصليبيين ضد عصابات حرب وقاد يرسيليڤو اراڤنو إقليمي جبال

وكلها أمثلة على وحشية تاريخ المسيحية وخاصةً المسيحية الكاثوليكية، ولم  .الخشب أوتاد على ونساءً  رجااًل  شخًصا 150 كانوا جميعًا وقد

 نذكر تاريخ الكاثار المشهورين في هذا الهامش ويمكن العودة إليه في الويكيبيديا وهم أشهر هذه المذاهب.

 مصدر الموسوعة الكاثوليكية: (3)

http://www.catholic.org/encyclopedia/view.php?id=9745 
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لؤؤؤم إلؤؤؤى أخؤؤؤر   مؤؤؤرة لننتقؤؤؤل كفؤؤؤّ !     لمؤؤؤاء  ؤؤؤدر   الع  لكؤؤؤنهم يعرفؤؤؤون   اإلجابؤؤؤة يعرفؤؤؤون  ال  كو ؤؤؤون  متؤؤؤ  الع 

ؤؤا متؤؤ   كو ؤؤون عؤؤارفين إ اهؤؤا، ولؤؤ   علؤؤيهم أن  اجلؤؤوا مؤؤن إع نهؤؤا كؤؤر  أ ض   عنؤؤدما املعروفؤؤة الحقؤؤائ، ذ 

 أو األدلؤؤة عليهؤؤا  ليلالؤؤد  كؤؤون 
َ
 مؤؤمحك

 
  لؤؤ   ة

 
َرسؤؤة

ْ
ط
َ
لؤؤم ف سؤؤفة  مبر ؤؤا ، عؤؤم  غ  ل سؤؤت الحقيقؤؤة بؤؤ ن الع 

 امحؤاوالت بوجؤه اآلن حتؤ  اؤمدت ولكنهؤا األ ؤا ، مؤن  و  في لتكك  قد تقبل ا فرضّية مجرد من أكثر

 ب نمؤؤؤؤؤا ،هاو ؤؤؤؤؤداهن أو املقولؤؤؤؤؤة لتصؤؤؤؤؤد ، بهؤؤؤؤؤك  التعويؤؤؤؤؤكةافلنتظؤؤؤؤؤاهر بكؤؤؤؤؤل الوسؤؤؤؤؤائل ب  لتكؤؤؤؤؤك نها امج هؤؤؤؤؤدة

رة بكلماتو  1"تدور  لكنها" ،اليليوج لغمغمة في إج   غمغم،   
ّ
  :جولد جاي لستيفن مؤث

 

ؤؤد مؤؤن الدرجؤؤة تلؤؤ  إال الحقيقؤؤة ال  مكؤؤن أن  عنؤؤ  العلؤؤم، فؤؤي"    
 
 الحماقؤؤة مؤؤن  صؤؤبح عنؤؤدها التؤؤ  الّت ك

   لهؤؤا املؤقؤؤتاالمتنؤؤا  عؤؤن القبؤؤو   وغيؤؤر الطبيعؤؤي
 

  اغؤؤد   األعلؤؤى الؤؤى يرتفعسؤؤ التفؤؤا  بؤؤ ن سؤؤ فترض ،فمؤؤث 

ؤؤؤؤة هؤؤؤؤك   سؤؤؤؤتح، ال ذلؤؤؤؤ  ومؤؤؤؤع مالي  ؤؤؤؤمنحهؤؤؤؤا  االحت  ا اوقت   الؤؤؤؤى التفؤؤؤؤا  سؤؤؤؤقوط تؤؤؤؤدري  قؤؤؤؤا ون  مؤؤؤؤع) متسؤؤؤؤاوي 

  2"للفيز اء الدراسّية الفصو   في (الجاذبّية قوة بسب   األسفل

 

مؤؤَن  السؤؤاعات مل  ؤؤين اإلطؤؤ ق علؤؤى شؤؤء ءبؤؤ ي  منهؤؤا أيم   ؤؤد ن وال التؤؤالي، تتضؤؤمن املعنؤؤ  هؤؤكاب الحقؤؤائ،    

 وا
ْ
م ْست  ْون  بدأ: ال هو ّ  واالستنتا   ال 

َ
 الشؤم ، تكثفؤت عؤا ؛ مليؤار 14و 13منك ما  تؤروا  بؤين  الك

ار قؤرو مؤن كوكبنا، ضمنها منو ، حولها  الدائرة والكواك   حؤوالي منؤك والحطؤا  والغبؤار الغؤاز مؤن دو 

َنؤؤؤؤا املاضؤؤؤؤية، األعؤؤؤؤوا  مؤؤؤؤن نامل  ؤؤؤؤي عشؤؤؤؤؤرات بمؤؤؤؤرور العؤؤؤؤالم خريطؤؤؤؤة  غيؤؤؤؤرتو  عؤؤؤؤا ؛ مليؤؤؤؤار 4.5   عؤؤؤؤؤرف وس   

لها للقؤؤؤؤارات التقريبؤؤؤؤ ّ  الشؤؤؤؤكل
ّ
 بؤؤؤؤل الجيولؤؤؤؤوجّي، التؤؤؤؤاري  مؤؤؤؤن حقبؤؤؤؤة أّي   فؤؤؤؤيوأ ؤؤؤؤن كا ؤؤؤؤت مواضؤؤؤؤعها  و شؤؤؤؤك

ؤؤؤؤؤا العؤؤؤؤؤالم خريطؤؤؤؤؤة رسؤؤؤؤؤمب ،والتنبؤؤؤؤؤؤ اقؤؤؤؤؤدم    امل ؤؤؤؤؤء      مكننؤؤؤؤؤا َنؤؤؤؤؤاو  املسؤؤؤؤؤتقبلية  لتغيراتهؤؤؤؤؤا وفق   مؤؤؤؤؤد   علؤؤؤؤؤم س   

 سؤؤؤ بدو سؤؤؤوف تظهؤؤؤؤر وكيؤؤؤف فناألسؤؤؤؤ   ءاالسؤؤؤم فؤؤؤي ظهؤؤؤرت لتؤؤؤؤ ا األبؤؤؤرا  )مجموعؤؤؤات النجؤؤؤو ( اخؤؤؤت ف

 جيا  املستقبلية  لأل 

 

ؤؤْون  فؤي املؤؤادة وز تؤت    
َ
 كؤلم منهؤؤا تؤؤدور  ،دور  ؤؤ منهؤؤا الكثيؤر  منفصؤؤلة، أجسؤؤا  فؤي عشؤؤوائ    غيؤؤر علؤؤى  حؤو الك

ؤؤؤؤؤ أخؤؤؤؤؤر   أجسؤؤؤؤؤا  حؤؤؤؤؤو  )بيضؤؤؤؤؤاوي(  إهليجؤؤؤؤيّ  مؤؤؤؤؤدار فؤؤؤؤؤيالكثيؤؤؤؤؤر منهؤؤؤؤؤا تؤؤؤؤؤدور و  ،محورهؤؤؤؤؤا حؤؤؤؤو    لقؤؤؤؤؤوا ين اوفق 

تحد ؤؤؤد ، بالفلكؤؤؤ  العبؤؤؤور  و الكسؤؤؤوفأحؤؤؤدا   مثؤؤؤل بؤؤؤارزة أحؤؤؤدا  بحؤؤؤدو  التنبؤؤؤؤ مؤؤؤن تمكننؤؤؤا ياضؤؤؤّيةر 

                                                           
(1) eppur si muoveعن قوله بأن األرض تتحرك حول الشمس  : عبارة يُنسب قولها إلى جاليليو بعدما أجبر على التراجع ظاهريًّا علنيًّا

 وليس العكس، بعد محاكمته واستجوابه من قبل الكنيسة في روما، المترجم.

 ستيفن جاي جولد: التطور كحقيقة ونظرية، في كتابه أسنان الدجاجة وأصابع الحصان. ( 2)
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ؤؤؤؤا ثؤؤؤؤوا  ال ؤؤؤؤرة )ذات  الصؤؤؤؤخرّية والقطؤؤؤؤع والكويكبؤؤؤؤات، والكواكؤؤؤؤ ، النجؤؤؤؤو ، ؛األجسؤؤؤؤا  هؤؤؤؤك   تمام  املعج 

ا تفصؤل بينهؤا مسؤاحات هائلؤة أكبؤو مؤن امجؤرات،  املليؤارات، مجؤرات في جمعتت وغيرها البروزات( ر جؤدًّ

  كل مجرة من امجراتمما بين مليارات النجو  في داخل 

 

  ذلؤؤ   حؤؤو أو ئؤؤة عنصؤؤر ذري ام ،الؤؤكرات أ ؤؤوا  مؤؤن محؤؤدود عؤؤدد وهنالؤؤ  الؤؤكّرات، مؤؤن املؤؤادة تتكؤؤون     

َنؤؤا ؤؤّل   كتلؤؤة  عؤؤرف إ   
 
 مؤؤؤن أكثؤؤر لؤؤه  كؤؤون  أن عنصؤؤر ألّي    مكؤؤن ملؤؤاذا و عؤؤرف الكّريؤؤؤة، العنااؤؤر هؤؤك  مؤؤن ك

وسؤب   كيفيؤة بشؤ ن املعرفؤة مؤن اكبير   اقدر   الكيميائيون   متل   بالكتلة بسيطة فروق عم واحد  ظير

  الحيؤؤؤة الخ  ؤؤؤا داخؤؤؤل فؤؤؤ ف  جزيمؤؤؤات فؤؤؤي العنااؤؤؤراتحؤؤؤاد 
 

 كبيؤؤؤرة الجزيمؤؤؤات هؤؤؤك  تكؤؤؤون  أن  مكؤؤؤن ،مؤؤؤث 

ف مؤؤؤؤن  للغا ؤؤؤؤة
 
ؤؤؤؤ ومعروفؤؤؤؤة دقيقؤؤؤؤة مكا يؤؤؤؤة ع قؤؤؤؤة فؤؤؤؤي الؤؤؤؤكّرات آالفوتتؤؤؤؤ ل  تؤؤؤؤ ال الطؤؤؤؤرق   بينهؤؤؤؤا فيمؤؤؤؤا اتمام 

ف 
َ
ش
َ
ت
ْ
ك
 
ن  خ لها منت  دقيقؤة قياسؤات علؤى وتنطؤوي  بارعة علء   حؤو رائؤع الجزيمات لهك  الدقيقة الب 

د  هؤك    سؤبر التؤ  الكبيؤرة الجزيمؤات بين من  البلورات عبرالنافكة )أئعة إك (  السينية األئعة لتبد 

 
 
ؤزيء؛ (أي نأ يلدا DNA) األوكسجن منقوو الريبوزي النووي الحم : هاأغوارَ الطريقة  الوراثؤة ج 

  البروت نؤؤؤؤؤؤاتوطبيعؤؤؤؤؤؤة  ئؤؤؤؤؤؤكل علؤؤؤؤؤؤى أي ني أالؤؤؤؤؤؤد فيهؤؤؤؤؤؤا  ؤؤؤؤؤؤؤثر التؤؤؤؤؤؤ  الصؤؤؤؤؤؤارمة الرقمّيؤؤؤؤؤؤة الشؤؤؤؤؤؤفرة  العؤؤؤؤؤؤالم ّ 

 املتطؤؤورة املصؤؤقولة والتؤؤ  الحيؤؤاة آليؤؤة والتؤؤ  هؤؤي أدوات رةالكبيؤؤ الجزيمؤؤات مؤؤن أخؤؤر   عائلؤؤةوالبروت نؤؤات 

ؤؤؤ معروفؤؤؤة هؤؤؤي ؤؤؤل   اتمام 
 
 سؤؤؤلو  علؤؤؤى البروت نؤؤؤات فيهؤؤؤا تؤؤؤؤثر التؤؤؤ  ةريقؤؤؤالطمعرفؤؤؤة وفهؤؤؤم  أمؤؤؤا  تفااؤؤؤيلها بك

ؤؤة، تطؤؤور  مراحؤؤلفؤؤي  الخ  ؤؤا ؤؤم   األجن 
َ
ؤؤن ث  زا فؤؤ   ؤؤ الحيؤؤة، الكائنؤؤات جميؤؤعووظؤؤائف  ئؤؤكل علؤؤى التؤؤ ثيروم 

 ولكؤؤن ، والبحؤؤو  العلميؤؤة؛ لقؤؤد اؤؤار هنؤؤا  قؤؤدر كبيؤؤر مؤؤن املعلومؤؤات املعروفؤؤة عؤؤن ذلؤؤ  التقؤؤد  قيؤؤد

املعرفته على  حو    الكثير  ظل هنا  ل تحد ًّ  
ّ
  مث

 

الحمؤؤ   ئؤؤفرة ألحؤؤرف الؤؤدقي، التسلسؤؤل كتابؤؤة  مكننؤؤا ،حيؤؤوان   فؤؤرد   أّي   فؤؤي معؤؤين جؤؤين ألي بالنسؤؤبة   

ؤؤ ،   مكننؤؤا إ ؤؤه يعنؤؤ  وهؤؤكا  الجؤؤين فؤؤي DNA النؤؤووي  ؤؤّل  فؤؤي التبا نؤؤات عؤؤدد تامؤؤة، بدقؤؤةأن  حس 
 
 حؤؤرف ك

 املقار ؤؤؤات علؤؤؤى  نطبؤؤؤ، هؤؤؤكا  املشؤؤؤتر  سؤؤؤلفهم عؤؤؤا  متؤؤؤ  منؤؤؤك ملعرفؤؤؤة  افعؤؤؤة وسؤؤؤيلة هؤؤؤك   فؤؤؤرد ن بؤؤؤين

ؤؤؤينطبؤؤؤؤ، و   املثؤؤؤا  سؤؤؤؤبيل علؤؤؤى أوبامؤؤؤؤا، بؤؤؤارا  وبؤؤؤؤين ب نؤؤؤ  الواحؤؤؤؤد النؤؤؤو  داخؤؤؤل  بؤؤؤؤين املقار ؤؤؤات علؤؤؤؤى اأ ض 

ؤؤأل  املثؤؤا   سؤؤبيل علؤؤى  ،خ ز ؤؤر األرض )أ ؤؤ  ذقؤؤن، حيؤؤوان آكؤؤل للنمؤؤل( وبؤؤين ب نؤؤ  امختلفؤؤة األ ؤؤوا     ا ض 

د   ن هنا  تبا نات واخت فات جينية أكثؤر كلمؤا بالضبط  سوف تكو  التبا نات حساا  مكن  ،اومجد 

ا أكثَر  ؤة هك  مثل كان السلف املشتَر  )النو  السلف  املشتر ( بين النوعين أو األ وا  أقدَ  زمن 
 
ق  الد 

  املعنوّيؤؤؤات ترفؤؤؤع
 
ؤؤؤر بؤؤؤرروت

َ
م
َ
 (  هومؤؤؤو) العاقؤؤؤل البشؤؤؤرّي  بجنسؤؤؤنا الف

ْ
ن  أّي   وبؤؤؤدون  ،ففؤؤؤ  هؤؤؤك  املؤؤؤرة سؤؤؤابي 

َرسة،
ْ
ط
َ
ا الكي منحه لينيوس لنوعنا التصنيفّ   سماال   بدو أن غ

 
غ   مسو 
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َرسؤؤؤة    
ْ
ط
َ
ر غيؤؤؤر غؤؤؤرور الغ بؤؤؤر  ؤؤؤر أمؤؤؤا  م 

ْ
م
َ
ر    كؤؤؤون  فقؤؤؤد الف بؤؤؤر  لؤؤؤم ،ام   كحؤؤؤا   بدرجؤؤؤة كبيؤؤؤرة ذلؤؤؤ   حقؤؤؤ، والع 

ْن  أ جلؤؤو وما كؤل وئكسؤؤبير بي هؤؤوفن،إ جؤازات   بنؤؤوا الؤؤك ن نوكحؤؤا  إ جؤازات املهندسؤؤي  1وكريسؤؤتوفر ر 

 الرااؤؤؤؤدة العم قؤؤؤؤة الراد وّيؤؤؤؤة التلسؤؤؤؤكوبات وتلؤؤؤؤ  الكنؤؤؤؤاري، وجؤؤؤؤزر  هؤؤؤؤاواي فؤؤؤؤي  قؤؤؤؤةالعم التلسؤؤؤؤكوبات

 الهندسؤؤة تحقؤؤ، ب نمؤؤا  أطلقتؤؤه التؤؤ  الفضؤؤائّية واملركبؤؤة املؤؤداري  هابؤؤل تلسؤؤكوا أو الجنوبيؤؤة؛ ءاللسؤؤم

 مؤؤؤعالهائؤؤؤل  الضؤؤؤخم الحجؤؤؤم والتؤؤؤ  تجمؤؤؤع بؤؤؤين 2(CERN) رن يسؤؤؤ فؤؤؤي تؤؤؤدعو للفمؤؤؤر إ جؤؤؤازات األرض تحؤؤؤت

ؤؤ الؤؤدمو  أذرف هؤؤكا جعلنؤؤ  لقيؤؤاس،ا دة فؤؤيالشؤؤد  الدقؤؤة ؤؤا احقًّ وقؤؤد هنؤؤا   املكؤؤاَن  تإطلعؤؤ عنؤؤدما حرفيًّ

 آليؤة مركبؤة تثبيؤتفؤي   جحؤت والتؤ  الفضؤائّية، روزيتا مهمة في والفيز اء والرياضيات الهندسةجعلتن  

مؤؤور    شؤؤوري، مؤؤك  لل للغا ؤؤة اؤؤغير هؤؤدف علؤؤى بدقؤؤة
َ
ت  اف  مؤؤن عدلؤؤةامل الحد ثؤؤة النسؤؤ وسن    بْ سؤؤا ي 

ؤؤا مؤا بتمكيننؤؤا  لوجيؤؤاو التكن هؤك  بنؤا  وم 
َ
 أفنؤؤ مثؤؤل املؤك    مؤؤك    خطيؤر تحويؤؤل مسؤار مؤنقؤد تنقؤؤك كوك

  م ء  فيما الد نااورات

 

مؤؤر    ؤزداد ال الؤؤكي مؤن   
َ
ه    ف  راؤؤد، وأدواتؤه، والؤؤكي  (LIGO) ليغؤؤو مراؤاد عؤؤن يسؤمع عنؤؤدمابْ سؤا  ت 

 ذات املؤؤؤد  األاؤؤؤغر بكثيؤؤؤر مؤؤؤن مجؤؤؤرد قطؤؤؤر الجاذبيؤؤؤة تموجؤؤؤا ،وائؤؤؤنطنو  بؤؤؤالتزامن فؤؤؤي وال تؤؤؤ  لويزيا ؤؤؤا

ؤؤؤْون  علؤؤؤم فؤؤؤي العميقؤؤؤة أهميتؤؤؤه مؤؤؤع لقيؤؤؤاس،ا فؤؤؤي مجؤؤؤا  اإل جؤؤؤاز العظؤؤؤيم هؤؤؤكا بروتؤؤؤون واحؤؤؤد؟
َ
 يعؤؤؤاد  ،الك

  سؤؤؤؤؤؤاناإل ئؤؤؤؤؤؤعرة عؤؤؤؤؤؤرض بدقؤؤؤؤؤؤة 3األقؤؤؤؤؤؤرا القنطؤؤؤؤؤؤور  و جؤؤؤؤؤؤم األرض بؤؤؤؤؤؤين املسؤؤؤؤؤؤافة قيؤؤؤؤؤؤاسعظمؤؤؤؤؤؤة إ جؤؤؤؤؤؤاز 

  واحدةال

 

ؤؤؤة    
ّ
ق ماثلؤؤؤة د  ؤؤؤ، م  َحق 

 
ؤؤؤة بؤؤؤاراتاالخت فؤؤؤي ت أو مزاوجؤؤؤة خاطمؤؤؤة اخؤؤؤت ف  زر بؤؤؤ وهنؤؤؤا  الكؤؤؤّم  لنظريؤؤؤة التجريبي 

ؤا مؤا  ظرّية   تنبؤات على البرهنة، ب دلة مقنعة بقوة، على البشرّية قدرتنا نبي داللة ذات ةكائف  تجريبيًّ

ر  علؤؤؤؤؤى وقؤؤؤؤؤدرتنا َصؤؤؤؤؤؤو 
َ
رت لقؤؤؤؤؤؤد  ذاتهؤؤؤؤؤا النظرّيؤؤؤؤؤة ت  الجؤؤؤؤؤؤاموس ب جؤؤؤؤؤم األئؤؤؤؤؤؤياء حركؤؤؤؤؤة لفهؤؤؤؤؤم أدمغتنؤؤؤؤؤؤا تطؤؤؤؤؤو 

 تا افالسؤؤا وفرتهؤا التؤؤ  املسؤافة معتدلؤؤة املسؤاحات أرجؤاء فؤؤي حؤد  صؤؤءأق علؤى األسؤؤود بسؤرعة حركؤةاملت

                                                           
ْن: كريستوفر ((1 أستاذاً لعلم الفلك في كلية غريشام في لندن. وأصبحت  1657مهندس معماري وعالم فلك إنجليزي، عين رن عام  ر 

على اتّساع شهرته بين العلماء األوروبيين. وكان أحد األعضاء  الالتينية واإلنجليزية حديث الجميع، مما ساعد محاضراته باللغات

. وحسب سيرة حياته التي كتبها 1682و 1680، كما شغل منصب رئيس الجمعية الملكية بين عامي 1660المؤسسين للجمعية الملكية عام 

رن في منصب معماري مهم هو مساعد  1661م اختراعاً وتجربة ونظرية. عين الملك تشارلز الثاني عا 53ابنه فقد كان رن مسؤوالً عن 

 مدير عام المساحة. وقد جذب رن االنتباه بمشروعه لترميم مسرح الشيلدنيان في أكسفورد.

اختصار لـــ )المنظمة األوربية لألبحاث النووية( والتي تعتبر أضخم مختبر في العالم لفيزياء الجسيمات على الحدود السويسرية  (2)

 " أهم ثمارها. المترجم.LHCصادم الهادرونات الكبير"الفرنسية، يعد م

(
3
 سنة 4.2 حوالي األرض عن يبعد أحمر قزم نجم هو  (Proxima Centauri: باإلنجليزية)سنتوري بروكسيما أو األقرب قنطور  (

" بروكسيما" كلمة تعني حيث الالتينية عن اسمه يأتي. الشمس بعد األرض من نجم أقرب ثاني بذلك وهو( كيلومتر 1012·40) ضوئية

 .قنطور كوكبة إلى ينتمي وهو" األقرب"

http://www.translationsproject.org/


 

 www.translationsproject.orgالترجمة منشورة ومتاحة بشكل مجاني على موقع                                         30 

    

ؤؤؤد  ا" التطؤؤؤور   اإلفريقّيؤؤؤة ع 
ز ؤؤؤا أو ي  جّه 

 لألجسؤؤؤا   حؤؤؤد  مؤؤؤا مؤؤؤع)بؤؤؤد هّ (  حدسؤؤؤء ّ  علؤؤؤى  حؤؤؤو   للتعامؤؤؤللؤؤؤم "  

 كاملؤؤؤؤؤؤؤؤة الغرابؤؤؤؤؤؤؤؤة ال مؤؤؤؤؤؤؤع أو أ نشؤؤؤؤؤؤؤؤتا ن، مسؤؤؤؤؤؤؤؤافات عبؤؤؤؤؤؤؤر أ نشؤؤؤؤؤؤؤؤتا ن، ظريؤؤؤؤؤؤؤؤات  بسؤؤؤؤؤؤؤرعات تتحؤؤؤؤؤؤؤؤر  عنؤؤؤؤؤؤؤدما

ؤؤة دون  لجسؤؤمياتل  ذلؤؤ ، ومؤؤع  علؤؤى اإلطؤؤ ق "شؤؤء ء"هؤؤي أاؤؤغر للغا ؤؤة مؤؤن أن  سؤؤتح، اؤؤفة  التؤؤ  الكري 

رة ألدمغتنؤؤا املنبثقؤؤة القؤؤوة مكنتنؤؤا فقؤؤد  للرياضؤؤيات املتؤؤ ل، َصؤؤر ال ذلؤؤ  إ شؤؤاء مؤؤنعلؤؤى  حؤؤو  مؤؤا  املتطؤؤّو 

ؤؤؤؤؤا، هؤؤؤؤكا  لحدسؤؤؤؤء ّ ا فهمنؤؤؤؤا رادار تحؤؤؤؤؤت  تقؤؤؤؤع التؤؤؤؤ  الكيا ؤؤؤؤات بسؤؤؤؤلو  بدقؤؤؤؤؤة تنبؤؤؤؤ   خ لؤؤؤؤه مؤؤؤؤن الؤؤؤؤكي  أ ض 

ا  جعلن  ت  فمور  ا املوهوبين ضمن من لست لكو   أسف  رغم  بْ سا ي    بن   وعي من رياضي 

 

مؤؤؤة التكنولوجيؤؤؤا      تؤؤؤدعو تؤؤؤزا  ال األخؤؤؤر   هؤؤؤي اليومّيؤؤؤة، اتنؤؤؤاو بحي امحيطؤؤؤة واملسؤؤؤتمرة فؤؤؤي التقؤؤؤد  املتقد 

مر
َ
ا أقل أنها من بالرغم للف  ظا  امل حة اآلليؤة فؤي  ،امحمو   حاسوب  الككّ ، هاتف   سب، مام سموًّ

وسؤؤؤؤؤيارت   بؤؤؤؤؤالخرائط، ة إ ؤؤؤؤؤا داملؤؤؤؤؤزّو   الصؤؤؤؤؤناعّية  واألقمؤؤؤؤؤار ،املعتمؤؤؤؤؤد علؤؤؤؤؤى األقمؤؤؤؤؤار الصؤؤؤؤؤناعية سؤؤؤؤؤيارت 

 ركابهؤا وزنباإلضؤافة إلؤى  ،الخؤاو بهؤا وزنهؤا رفؤع مؤنفحسؤ   نؤمكؤتتال  التؤ  العم قؤة والطؤائرة فسها، 

ؤؤؤا الؤؤؤؤ ،والشؤؤؤحنة وحقؤؤؤائنهم د الطؤؤؤائرة بالطاقؤؤؤة الؤؤؤكي وقؤؤؤود   طؤؤؤن 120بؤؤؤل وأ ض   ثؤؤؤ    سؤؤؤتغرق  لرحلؤؤؤة  ؤؤؤزّو 

  ميل آالف  سبعة ملسافة ساعة عشرة

 

  مؤن ولكؤن ئؤهرة أقل األبعاد ث ثّية الطابعة     
 
ا أجسؤام   الكمبيؤوتر " طبؤع"  تصؤير أئؤهر لهؤا أْن  رقؤد  امل

 عمليؤؤؤؤؤة وهؤؤؤؤؤي ،بعضؤؤؤؤؤها فؤؤؤؤؤوق  طبقؤؤؤؤؤات سلسؤؤؤؤؤلة رّو   بواسؤؤؤؤؤطة الشؤؤؤؤؤطر ب، فؤؤؤؤؤي الفيؤؤؤؤؤل قطعؤؤؤؤؤة مثؤؤؤؤؤل اؤؤؤؤؤلبة

ا ممتلفة  تحؤد  الت  "األبعاد ث ثية للطباعة" البيولوجّية النسخة عن ل هتما  على  حو مثير جكريًّ

سؤؤؤؤخة مؤؤؤؤن األبعؤؤؤؤاد ث ثّيؤؤؤؤة الطابعؤؤؤؤة  سؤؤؤؤتطيع  لألجّنؤؤؤؤة
 
 إحؤؤؤؤد  تقنياتهؤؤؤؤا هؤؤؤؤي  معؤؤؤؤين لءؤؤؤؤء ء األاؤؤؤؤل طبؤؤؤؤ،  

 الزوا ؤا جميؤع مؤن مؤ خوذة  سؤخه، املؤراد للءء ء الفوتوغرافّية الصور  من بمجموعة الحاسوا  غك ة

  رياضؤؤياتبال الحاسؤؤوا ليقؤؤو   امختلفؤؤة
 
 موااؤؤفات الشؤؤكل الصؤؤل  تجميؤؤعل هائؤؤل  حؤؤوعلؤؤى  عقؤؤدةامل

ؤؤل   دمؤب عبؤر
 
ؤؤْون  فؤي أئؤؤكا  للحيؤاة هنؤا  كؤون ت قؤؤد  املعا نؤة زوا ؤا ك

َ
ها صؤنعت الك

َ
 النؤؤو  هؤكا بواسؤؤطة  سؤل

السؤؤب ،  هؤؤو وهؤؤكا  يعلمنؤؤا الكثيؤؤر  حؤؤو علؤؤى ةممتلفؤؤ  ؤؤاكاثر طريقؤؤة ت لكؤؤن للجسؤؤد، الضؤؤوئّ   املسؤؤح مؤؤن

 ب  ؤؤؤؤؤه DNA للحمؤؤؤؤؤ  النؤؤؤؤؤووي ممطمؤؤؤؤؤة بشؤؤؤؤؤدة فؤؤؤؤؤي واؤؤؤؤؤفها  البيولوجيؤؤؤؤؤا كتؤؤؤؤؤ  معظؤؤؤؤؤم أن فؤؤؤؤؤي باملناسؤؤؤؤؤبة،

" 
 
 زرقاء  َممط

 
 أو طبعة

 
 مَم  الحمؤ  النؤووي  كؤون  قؤد  لحياةل "ط

 
ؤط

 
  لؤ   لكنؤه ،اتنؤلبروت ل اط

َ
م  م 

 
ؤط

 
 اط

  حاسو ّ   بر امب أو بوافة أئبه هو للطفل  بل

   

ؤؤؤا وال     
 
ؤؤؤا منؤؤؤا أْن  حتفؤؤؤل بمجَمؤؤؤل لؤؤؤ    عجرف لؤؤؤم خؤؤؤ   مؤؤؤن  عرفؤؤؤهمؤؤؤا   غطرس  َنؤؤؤا  وتفااؤؤؤيله الع   بؤؤؤل إ   

ؤؤؤؤا مؤؤؤؤن األما ؤؤؤؤة  وغيؤؤؤؤر القابلؤؤؤؤة للؤؤؤؤدح  الصؤؤؤؤادقة  الحقيقؤؤؤؤة  قؤؤؤؤو   ببسؤؤؤؤاطة ْن  عتؤؤؤؤرف بصؤؤؤؤراحة أ وأ ض 
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  قؤؤؤؤؤي  هؤؤؤؤؤو وهؤؤؤؤؤكا  بؤؤؤؤؤه القيؤؤؤؤؤا  ن تعؤؤؤؤؤي   وكؤؤؤؤؤم العمؤؤؤؤؤل البحثؤؤؤؤؤ  املتبقؤؤؤؤؤ  الؤؤؤؤؤكي،   عرفؤؤؤؤؤه ال مؤؤؤؤؤا كثؤؤؤؤؤرة بمؤؤؤؤؤد 

َرسؤؤؤة
ْ
ط
َ
لم  بعينؤؤؤهاالسؤؤؤتع ئية  الغ  والتفصؤؤؤيل، الحجؤؤؤم حيؤؤؤر مؤؤؤن الهائلؤؤؤة، املسؤؤؤاهمات بؤؤؤين  جمؤؤؤع فؤؤؤالع 

حؤر  ،و  تضؤاّد  فا ؤح   فؤي الؤد ن، أمؤا   عرفؤه ال عمؤا إلع نبؤا تواضؤعمع ال ، عرفه بما
 بؤ ّي   يسؤاهم لؤمف م 

ؤؤؤؤا شؤؤؤؤء ء  ختلقهؤؤؤؤاا التؤؤؤؤ  املزعومؤؤؤؤة الحقؤؤؤؤائ، يفؤؤؤؤ املتغطرسؤؤؤؤة الهائلؤؤؤؤة الثقؤؤؤؤة جا ؤؤؤؤ  إلؤؤؤؤى   عرفؤؤؤؤه مؤؤؤؤافي حرفي 

  ببساطة

 

أجؤؤؤاد   أن أود  لحؤؤؤاداإل مؤؤؤع الؤؤؤد ن تبؤؤؤا ن حؤؤؤو   اوضؤؤؤوح   أقؤؤؤل أخؤؤؤر    قطؤؤؤة اآلن أقتؤؤؤر  أن أريؤؤؤد لكننؤؤؤ     

 ك  ؤؤؤؤه  بؤؤؤؤدو قؤؤؤؤد بمؤؤؤؤا سؤؤؤؤ بدأ  مشؤؤؤؤهورة غيؤؤؤؤرشؤؤؤؤجاعة فكريؤؤؤؤة  فضؤؤؤؤيلة لؤؤؤؤه للعؤؤؤؤالم اإللحؤؤؤؤادّي  املنظؤؤؤؤور بؤؤؤؤ ن 

 عن املوضو  استطراد  
 
  وا حراف

 

علؤؤؤى  قرأتهؤؤؤا التؤؤؤ  الخيؤؤؤا  العلمؤؤؤ ّ  روا ؤؤؤات أفضؤؤؤل مؤؤؤن واحؤؤؤدة 1هويؤؤؤل دْ لْفؤؤؤر   "السؤؤؤوداء السؤؤؤحابة" ةروا ؤؤ    

: فعلؤؤه الجيؤؤد العلمؤؤ  الخيؤؤا  علؤؤى  جؤؤ  مؤؤا فعلؤؤت والتؤؤ ، (البغؤؤي  بطلهؤؤا عؤؤن النظؤؤر بغؤؤ ) اإلطؤؤ ق

ع ،فباإلضافة إلى التسلية لم حو   أفكاَر ا  فه  تنير وتوّس  روا ؤة  كا ؤت السؤوداء السحابة  الحقيق  الع 

ؤائن فضؤؤائ  عؤؤن ؤاءذي  كؤ  لغؤؤؤرض الشؤؤم ، حؤؤو   مؤؤدار فؤؤي والؤؤؤكي  ضؤؤع  فسؤؤه  فؤؤوق البشؤؤري  خؤؤارق  ذكؤ

ي  
ّ
 املزيؤد بعؤدها لتتؤوالى ،معؤه اتصؤا  إجؤراء مؤن اأخير   العلماء تمكن املطاف نها ة في  طاق ها على التغك

 معرف هؤؤا، تنقؤؤل أن لسؤؤحابةا مؤؤن  طلؤؤ  البشؤر ،ذروتهؤؤا الؤؤى الروا ؤؤة تصؤل وب نمؤؤا  الدرامّيؤؤة األحؤؤدا  مؤن

 أرسؤؤؤطوعؤؤؤن معرفؤؤؤة  معؤؤؤرف هم بعؤؤؤد بقؤؤؤدر ،الفيز ؤؤؤائيين هؤؤؤؤالء معرفؤؤؤة مؤؤؤن أبعؤؤؤد هؤؤؤي والتؤؤؤ 
 

 توافؤؤؤ،  ، مؤؤؤث 

ستْحَسؤؤن اسؤؤ هداف  الضؤؤوء املؤؤوم   ئؤؤفرة أن تو ؤؤح لكنهؤؤا السؤؤحابة الؤؤكي سؤؤوف تنقؤؤل بؤؤه معرف هؤؤا ي 

معؤؤؤؤا تطؤؤؤؤو     فؤؤؤؤي املؤؤؤؤرة الواحؤؤؤؤدة اإ سؤؤؤؤان واحؤؤؤؤد بهؤؤؤؤ للمهمؤؤؤؤة  ويتشؤؤؤؤارد ڤد ؤؤؤؤ اسؤؤؤؤمهمؤؤؤؤع ال  ئؤؤؤؤاا ز ؤؤؤؤائّ  يف ل 

 لكل   ،الخطيرة
 
  لؤم غيبوبة فيفي النها ة  سقطو تيجة

َ
  مفرطؤة دماغّيؤة بحمؤ  ومؤات ،اأبؤد   منهؤا  تعؤاف

  القصؤؤة بطؤؤلعؤؤالم الفيز ؤؤاء الفلكيؤؤة  سؤؤلي،كينج كريسؤؤتوفرل أطؤؤو ، اؤؤرا  بعؤؤد، حؤؤد  ذاتؤؤه ءؤ الشؤؤ

 غيؤؤؤر ز ؤؤؤاء ذوي مسؤؤؤتو  عؤؤؤالم ،اؤؤؤة بعؤؤؤالم  فيالخا تلؤؤؤ  حتؤؤؤ ة فؤؤؤي الروا ؤؤؤة، ؤالبشرّيؤؤؤ العقؤؤؤو   كا ؤؤؤت لقؤؤؤد

زة ه      الفائقة للبشرية الخارقة املعرفة هك  مع للتعامل ببساطة مج 

 

                                                           
1 Fred Hoyle, The Black Cloud (London: Heinemann, 1957). 
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 مؤؤن الؤؤرغم ىعلؤؤ أ ؤؤه وهؤؤي  شؤؤر   طارئؤؤة، مهمؤؤة فؤؤي امجؤؤرة مؤؤن آخؤؤر جؤؤزء إلؤؤى السؤؤحابة ترحؤؤل بعؤؤد فيمؤؤا   

نؤؤة نأ إال ،الهائلؤؤة معرف هؤا تتجؤؤاوز حتؤؤ  فهمهؤؤا  "العميقؤؤة  تاملشؤؤك":  سؤؤمية عليهؤؤا  طلؤؤ، مشؤؤك ت معي 

ؤؤ ّي    هؤؤؤي م وكؤ ؤؤان لؤؤؤد  جيؤؤؤد، عؤؤؤال  ؤؤان سؤؤؤب     عرفؤؤؤه ال التواضؤؤؤع لتقؤؤؤر بمؤؤؤا الخارقؤؤؤة السؤؤؤوداء السؤؤؤحابة كؤ كؤ

 قؤؤد أنهؤؤا عؤؤن أعلنؤؤت ،فقؤؤط ضؤؤوئية أعؤؤوا  بضؤؤعة عنهؤؤا تبعؤؤد ،مجؤؤاورة أخؤؤر   سؤؤوداء سؤؤحابة رحيلهؤؤا أن

  وجدت
 

ح  العميقة مشك تلل  ح   مؤن اإلعؤ نذلؤ   منؤك سؤحابتنا، تتلؤ،   لؤم  (42حؤ  غيؤر )على األٌر

 هؤا واجؤ  الؤكهاايبؤ ن عل ئؤعرت إليهؤا، األقؤرا كا ؤت  ولكونها منها، آخر اتصا  أي   ،امجاورة السحابة

ؤؤؤؤفة ماتؤؤؤؤت أ  أنهؤؤؤؤا ال تؤؤؤؤزا  كا ؤؤؤؤت إذا ممؤؤؤؤا والتحقؤؤؤؤ،  طؤؤؤؤا  التؤؤؤؤ  اإلجابؤؤؤؤة تمريؤؤؤؤرل علؤؤؤؤى قيؤؤؤؤد الحيؤؤؤؤاة املكتش 

 ماتؤؤؤت قؤؤؤد امجؤؤؤاورة السؤؤؤحابة بؤؤؤ ن هنؤؤؤا القؤؤؤارت  الشؤؤؤ  لقؤؤؤارت إلؤؤؤى قؤؤؤاد ا  العميقؤؤؤة للمشؤؤؤك ت ا تظارهؤؤؤا

 !سليوكينج و شارد قتلت الت  من بكثير أعلى قاتلة حم  بسب 

 

 فؤي األبؤد؟ إلؤى عنؤا املنؤا  بعيؤدة تكون   قد الت  األسملة هي وما لنا؟ بالنسبة العميقة املشاك ت ماهي    

  الؤؤكهن إلؤؤى يتبادرسؤؤ مؤؤا أو   وتنوعهؤؤا، املعقؤؤدة اةالحيؤؤ ظهؤؤور  كيفيؤؤة كا ؤؤت ،رعشؤؤ التاسؤؤع القؤؤرن  بدا ؤؤة

ْز داْرو   قاطع على  حو قد أجاَا عنها األسملة هك  لكن د  شؤارل 
 
 أن رضتسؤ ف  مؤن جؤاؤوا بعؤد و  ْن ومؤك

ؤا الؤدماغ فسيولوجيا تنتب كيف" :قبيل منأئياء  هي املتبقية العميقة األسملة ؤ وعي   أ ؤن مؤن"و "ا؟ذاتيًّ

 تبؤؤؤدو وملؤؤؤاذا األساسؤؤؤّية، الفيز ائّيؤؤؤة الثوابؤؤؤتمعؤؤؤام  ت  أو بؤؤؤدأ ظؤؤؤبطالؤؤؤكي  مؤؤؤا"و "؟الفيز ؤؤؤاء قؤؤؤوا ين تؤؤؤ   

ْت  ك نها
َ
ط ب 

  شء ء هنال   وجد ملاذا"و "إل تاجنا؟ ض 
 

 "شء ء؟ ال من بدال

 

     
 
ؤعه علؤؤى دليؤل هؤؤو  األسؤملة، هؤؤك  عؤن اإلجابؤؤة "اآلن حتؤ َبْعؤؤد  "  مكنؤه ال العلؤؤم أن حقيقؤة واض 

َ
 هؤؤكا  ت

لم  اإلجابؤؤة  مكنؤؤه الؤؤد ن أن دبالت كيؤؤ اليعنؤؤ   خؤؤ   العميقؤؤة املشؤؤك ت هؤؤك  حؤؤل  ال أو  حؤؤّل  قؤؤد فؤؤالع 

لؤؤم كؤان وسن  ذلؤؤ   حؤؤو أو القؤؤاد  القؤرن  لؤم ذلؤؤ  فؤؤي بمؤؤا، الع   إناملتطؤؤور  الفضؤؤائّية الخارقؤؤة الكائنؤؤات ع 

  ال هوت ل   وبالت كيد  ذل   فعل أن  مكن شء ء ف  اإلجابة، يستطيع ال ،وجدت

 

نؤؤ  قلؤؤتلكنؤؤ   ،احسؤؤن        فؤؤي ذلؤؤ  وسؤؤ فعل  للَعؤؤالم اإللحؤؤادّي  للمنظؤؤور  الفكرّيؤؤة الشؤؤجاعة إلؤؤى س ئؤؤير أ  

  شؤء ء هنالؤؤ  ملؤاذا"  العميقؤؤة املشؤك ت سؤياق
 

 فؤؤي كؤراوس، لؤؤور   الفيز ؤائ  زميلنؤؤا، "شؤء ء؟ ال مؤن بؤؤدال

علقؤؤؤة بنظريؤؤؤة مت ألسؤؤؤباا ،"شؤؤؤء ء ال" ؤؤؤؤؤال أن إلؤؤؤى للجؤؤؤد  مثيؤؤؤر علؤؤؤى  حؤؤؤو أئؤؤؤار 1شؤؤؤء ء، ال مؤؤؤن كؤؤؤون  كتابؤؤؤه

سؤؤتقّر  غيؤؤر ،الكؤؤم ؤؤ  م   فكؤؤكل  شؤؤء ء، ال إلؤؤى لتعؤؤود األخؤؤر   إحؤؤداها املضؤؤادة واملؤؤادة املؤؤادة تفنؤؤ  اكمؤؤ اتمام 

                                                           
 ( لورنس كراوس: كون من ال شيء: لماذا هناك شيء بداًل من ال شيء.1)
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 املضؤؤؤؤادة واملؤؤؤؤادة املؤؤؤؤادة ا بثؤؤؤؤاق إلؤؤؤؤى العشؤؤؤؤوائّية الكمومّيؤؤؤؤة التقلبؤؤؤؤات تؤؤؤؤؤدي  العكؤؤؤؤ   حؤؤؤؤد  أن  مكؤؤؤؤن

ؤا ؤؤاد  شؤء ء ال مؤؤن تلقائيًّ ق 
 
 سؤؤخته مؤؤن  تكؤون  ال قؤؤد " شؤؤء ء ال"ؤؤؤال ريؤؤف ع علؤؤى ركبيؤ حؤؤد إلؤؤى ركؤزوا كؤؤراوس  

بسؤؤيطة كمؤؤا   للغا ؤؤة ةبسؤؤيط األقؤؤل علؤؤى لكنهؤؤا "،شؤؤء ء ال" ؤؤؤؤال بلفؤؤ  الجميؤؤع  فهمؤؤه ملؤؤا اثلؤؤةمم ال شؤؤء ء

ؤؤان إذا ، نبغؤؤؤي لهؤؤؤا ؤؤؤا لؤؤؤؤ"رافعة" الهؤؤؤدف كؤ ؤؤؤه   يرالتفسؤؤؤ منهؤؤؤا هؤؤؤو أن تكؤؤؤون أساس  ؤؤؤه وأساس  ق 
َ
ل
َ
 بعبؤؤؤارة أو منط

ؤؤؤوْ  التضؤؤؤخممثؤؤؤل  1د ن ؤؤؤت دا يؤؤؤا 
َ
 الك

ّ
ر أو      بسؤؤؤيط ماهر تفسؤؤؤي  التطؤؤؤو 

 
  شؤؤؤ  عنهمؤؤؤا الؤؤؤكي بالَعؤؤؤالم مقار ؤؤؤة

ل التوسؤؤؤع، العظؤؤؤيم، اال فجؤؤؤار: كبيؤؤؤر حؤؤؤد إلؤؤؤى مفهومؤؤؤة بعمليؤؤؤات
 
ؤؤؤك
َ
ش
َ
ة،   جؤؤؤر 

َ
ل  ام

 
ؤؤؤك
َ
ش
َ
ل النجؤؤؤو ،  

 
ؤؤؤك
َ
ش
َ
  

 تكثؤؤف الفضؤؤاء، فؤؤي العنااؤؤر ا اسؤؤف   ا(ڤؤؤالفؤؤائ، )السؤؤوبر  و  املسؤؤتعر ا فجؤؤار النجؤؤو ، داخؤؤل العنااؤؤر

ؤؤؤاألرض، صؤؤؤؤخرّية كواكؤؤؤؤ  إلؤؤؤؤى بالعنااؤؤؤؤر الغنؤؤؤؤ ّ  الغبؤؤؤؤار  هؤؤؤؤكا علؤؤؤؤىخ لهؤؤؤؤا،  مؤؤؤؤن التؤؤؤؤ  الكيميؤؤؤؤاء قؤؤؤؤوا ين كؤ

ؤؤزيء أو    شؤؤؤ  األقؤؤؤل، علؤؤؤى الكوكؤؤ  ؤؤؤ أو  اسؤؤؤ  لنفسؤؤؤه متكؤؤؤاثر ج  ر  ثؤؤم ،اذاتيًّ  اال تمؤؤؤاا خؤؤؤ   مؤؤؤن التطؤؤؤو 

ل   الطبيعيّ 
 
  مفهومة املبدإ، حير من األقل علىاآلن،  أابحت الت  البيولوجيا وك

 

ؤؤؤا  ثؤؤؤور  ،يعقلؤؤؤ ذلؤؤؤ  فؤؤؤي بمؤؤؤا ّي،ؤر البشؤؤؤ العقؤؤؤل ألن الفكرّيؤؤؤة؟ الشؤؤؤجاعة عؤؤؤن تحؤؤؤدثت اذاملؤؤؤ      ضؤؤؤد عاطفيًّ

ا أن فكؤؤؤؤرة ا ئؤؤؤؤ م  عقؤؤؤؤد  ؤؤؤؤْون  وبقيؤؤؤؤة كالحيؤؤؤؤاة، م 
َ
د  كؤؤؤؤون  أن  مكؤؤؤؤن ،املسؤؤؤؤتمر فؤؤؤؤي اال سؤؤؤؤا  الك َحؤؤؤؤَد   " مجؤؤؤؤر 

 
َ
 ا   فسؤؤؤ وسقنؤؤ العؤؤاطفّ   التشؤؤؤك  هؤؤكا مؤؤن  فسؤؤ  إلخؤؤؤرا  فكرّيؤؤة شؤؤجاعة األمؤؤؤر  تطلؤؤ  لؤؤكا " َحؤؤَد 

  آخر عق  ّ   خيار  وجد ال ب  ه

     

بؤؤؤل مؤؤؤن جيؤؤؤدة لخدعؤؤؤة ةالعاطفيؤؤؤ السؤؤؤتجابت  إن هؤؤؤكا  ؤؤؤككر   علؤؤؤى مقيؤؤؤاس أاؤؤؤغر      : عؤؤؤالم ّ  سؤؤؤاحر ق 

ؤؤ أو بؤؤراون، د ؤؤؤرينأو  سؤؤوي ،  ؤؤان مؤؤ جي لنقؤؤل ؤؤ َو  ْن ب 
َ
ل    ْر ت 

 
 قائلؤؤ تصؤؤرا العاطفؤؤة

 
ؤؤّد ! ملعجؤؤزة أنهؤؤا": ة  أن الب 

دجؤم أنها ال": القائل املتبق  الخافت املنط، اوت ى علىلتكاد أن تطغ " خارقة تكون  دعؤة، ر 
 
  وجؤد خ

ؤا ؤؤر  " عق  ؤّ   ريتفسؤؤ حقًّ  بؤؤالنبرات الهادئؤة الصؤؤبورة للفيلسؤؤوف (أتصؤؤور  اكمؤ) الخافؤؤت الصؤوت هؤؤكايعّب 

، األكثؤر هؤو ما": قا  عندما هيو  يدڤد  اإلسكتلندي
 
 أن أو بالفعؤل حؤد  قؤد املسؤتحيل أن احتماليؤة

َم  كيؤؤؤف تفهؤؤؤم أن عليؤؤؤ  لؤؤؤ    "خؤؤؤدع ؟ قؤؤؤد السؤؤؤاحر ؤؤؤي   تتحلؤؤؤى بالشؤؤؤجاعة العق  يؤؤؤة لكؤؤؤ  الخدعؤؤؤةب ق 

د أنها أ ا أدر  ،اإلعتراف بما حد  رغم اعوبة": وتقو   ر     " ثابتة الفيز اء فقوا ين خدعة، مج 

 

ؤؤؤد  مؤؤؤن لننتقؤؤؤل    
 
ؤؤؤْون  الؤؤؤى الّسؤؤؤحرة خ

َ
د    الك  قائلؤؤؤ عؤؤؤاطفت  صؤؤؤؤراست ،اومجؤؤؤد 

 
تصؤؤؤد ، ال  مكؤؤؤن   كؤؤؤ ،" :ة

ؤؤؤؤْون  كؤؤؤؤل بؤؤؤؤ ن خبؤؤؤؤاري إ تحؤؤؤؤاو   هؤؤؤؤل! هؤؤؤؤكا
َ
 العظؤؤؤؤيم  املرجؤؤؤؤا   والحيؤؤؤؤد واألشؤؤؤؤجار، أ ؤؤؤؤا، ذلؤؤؤؤ  فؤؤؤؤي بمؤؤؤؤا ، الك

                                                           
ماط التي تنبثق بنهج من األسفل إلى األعلى، كما يفعل ( استخدم الفيلسوف دانيال دينيت )الرافعات( كمجاز للحلول أو التفسيرات أو األن1)

 االنتقاء الطبيعي. على عكس مجازه اآلخر )الخطاف السماوي( الذي يفترض وجود ُمصّمم ذكّي للحياة بنهج من أعلى إلى أسفل، المترجم.
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ة ،الخؤؤؤاو بالشؤؤؤاطا الشؤؤؤمالي الشؤؤؤرقي ألسؤؤؤتراليا التؤؤؤارديغرادا وزوائؤؤؤد أ دروميؤؤؤدا، ومجؤؤؤر 
ؤؤؤكلهؤؤؤا و    1  ْت َد ج 

شؤؤؤرف بؤؤؤدون  ،يغيؤؤؤر ذات وعؤؤؤ ةذرّيؤؤؤ اتتصؤؤؤادم بسؤؤؤب  ؤؤؤل    اجؤؤؤاد   ن تكؤؤؤو  أن  مكؤؤؤن ال مهنؤؤؤدس؟ أو م 
 
ك
َ
 هؤؤؤكا أ

مؤؤؤة التعقيؤؤؤد
َ
َبؤؤؤَع  والَعظ

َ
  ؤؤؤرد   أخؤؤؤر ، ومؤؤؤرة  "أتمؤؤؤازحن ؟ عشؤؤؤوائّية؟ كمومّيؤؤؤة تقلبؤؤؤات ومؤؤؤن شؤؤؤء ء، ال مؤؤؤن  

 تكؤن لؤم أنهؤا رغؤم ،اجيؤد   مفهومؤة التسلسؤل هكا خطوات فمعظم  عم،" :وراا ة بهدوء العقل اوت

َمؤؤْت  فقؤؤد  ،الحيؤؤاةوتطؤؤور أئؤؤكا   البيولوجيؤؤاخطؤؤوات  حالؤؤة وفؤؤي  قريؤؤ  وقؤؤت حتؤؤ  كؤؤكل  ه 
 
 عؤؤا  منؤؤك ف

ا الخطؤؤوات جميؤؤع  فهؤؤم لؤؤو لؤؤن وان حتؤؤ أ ؤؤه  هؤؤكا، مؤؤن األهؤؤم ولكؤؤن  1859  أن يسؤؤتطيع  شؤؤء ء فؤؤ  ،أبؤؤد 

ؤؤر  افتؤؤراض فؤؤْن ،تفسؤؤير  تحؤؤاو  الؤؤكي  أو قلؤؤة احتماليؤؤة الءؤؤء ء أو الكيؤؤان ت غرابؤؤةكا ؤؤ مهمؤؤا : املبؤؤدأ يغي 

ؤؤبالضؤؤبط  ريسؤؤاتف فؤؤ  النؤؤو  مؤؤن ال ا  حتؤؤ سؤؤوف  فسؤؤه اإللؤؤه ألن ، فيؤؤد  لؤؤن خؤؤال، إلؤؤه وجؤؤود  اأ ض 

ؤؤان مهمؤؤؤا  "لوجؤؤؤود   النشؤؤؤوء فؤؤؤْن األئؤؤؤياء البسؤؤؤيطة أو األاؤؤؤو  البسؤؤؤيطة أاؤؤؤل تفسؤؤؤير الصؤؤؤع  مؤؤؤن كؤ

   أقؤل    ظؤل ، بطبيعتؤه،للتعقيؤد التلقائ 
 
ق مبؤد    ذكؤاء ووعؤيووجؤود   احتماليؤة

 
 تصؤميم علؤى قؤادر خؤ 

ْون 
َ
  ا لؤه هؤو  فسؤهتفسؤير   للغا ؤة  حتؤا  وسؤوف ،  درجةأقل ألقصء احتمالية سوف  كون لوجود  الك

 هؤؤؤؤو اإل مؤؤؤؤا ّ   البؤؤؤؤد ل فؤؤؤؤْن ،االحتمؤؤؤؤا  قليلؤؤؤؤة الوجؤؤؤؤود لغؤؤؤؤز علؤؤؤؤى الطبيعيؤؤؤؤة اإلجابؤؤؤؤة بؤؤؤؤَدْت  مهمؤؤؤؤا وهكؤؤؤؤكا،

  األبعد
 

ل   ولكن    احتماال
 
  النتيجة لقبو   للعقل شجاعة قفزة إلى  حتا  هكا ك

 

  تطلؤؤؤ  هؤؤؤوو   فكرّيؤؤؤة شؤؤؤجاعة   تطلؤؤؤ  للعؤؤؤالم حؤؤؤادّي اإلل املنظؤؤؤور  بؤؤؤ ن قلؤؤؤت عنؤؤؤدما قصؤؤؤدته مؤؤؤا هؤؤؤكا    

ؤؤؤ لحؤؤؤد،  أخ قّيؤؤؤة شؤؤؤجاعة اأ ض   املريحؤؤؤة الؤؤؤدعائم عؤؤؤن وتتملؤؤؤى الؤؤؤوهم ، اؤؤؤد ق  عؤؤؤن ىتتملؤؤؤ  فْ ؤؤؤ  كم 

 اأبؤؤؤؤد   تؤؤؤر   ولؤؤؤن تمؤؤؤوت، سؤؤؤوف  املتاعؤؤؤ  مؤؤؤؤن الؤؤؤكي سؤؤؤوف  نقؤؤؤك  السؤؤؤماوّية األا لشخصؤؤؤيةالوهميؤؤؤة 

قؤؤؤدس كتؤؤؤاا  وجؤؤؤد ال  أخؤؤؤر   مؤؤؤرة امليتؤؤؤين أحبؤؤؤاء   أو الصؤؤؤواا ومؤؤؤا فعلؤؤؤه، عليؤؤؤ   جؤؤؤ  ابمؤؤؤ  بؤؤؤر  م م 

 إن هنؤا    بنفسؤ  األخ قّيؤة والقؤرارات الحيؤاة، تواجؤه أن عليؤ  ويجؤ  ا،فكريًّ   ا   أ ت  الخط 
َ

أال

 
 

ا ج ال
 
  تقف إ    الخااة بالنا جين الشجاعة هك في  وئرف

 
  للواقؤع العاتيؤة الريا  امواجه   ائامم

 ص   لد  ألن   فاتمال  لكن 
 
  جمؤع ويؤراكم فحسؤ  لؤم ثقافيّ  وسر  تحيط ، بشرّية  وأذر  دفء،: حبة

ؤؤؤ بؤؤؤل ،التؤؤؤ  تجلنهؤؤؤا العلؤؤؤو  التطبيقيؤؤؤة املادّ ؤؤؤة  الراحؤؤؤة ووسؤؤؤائل العلميؤؤؤة املعرفؤؤؤة  واملوسؤؤؤيقى الفؤؤؤن اأ ض 

  مكؤؤؤؤؤؤن الحيؤؤؤؤؤاة ومعؤؤؤؤؤؤا ير األخؤؤؤؤؤ ق إن  األخؤؤؤؤؤؤ ق املتحضؤؤؤؤؤؤر عؤؤؤؤؤنوالتباحؤؤؤؤؤر  والخطؤؤؤؤؤؤاا القؤؤؤؤؤا ون  وسؤؤؤؤؤيادة

َبؤؤل   مؤؤن إ شؤؤاؤها صؤؤ ق  مم  ؤّ   ّم  َبؤؤل  ذكؤ م ، مؤؤن ق  صؤؤّم 
 الشؤؤجاعة لؤؤديهم امللحؤؤدون   أذكيؤؤاء حقيقيؤؤين ر  ؤبشؤؤ ينم 

لحؤؤؤؤؤد،  واؤؤؤؤؤاد  رائؤؤؤؤؤع  حؤؤؤؤؤو قابؤؤؤؤؤل للتفسؤؤؤؤؤير علؤؤؤؤؤى : هؤؤؤؤؤو كمؤؤؤؤؤا الواقؤؤؤؤؤع لقبؤؤؤؤؤو   الفكريؤؤؤؤؤة  لؤؤؤؤؤد   سؤؤؤؤؤيكون  كم 

                                                           
 وقد( الطحلب خنزير أو الماء دب أو بالتارديغرادا عموما يعرف( )Tardigrade: العلمي االسم) المشية بطيء أو الخطو بطيء  (1)

 وينتمي المشي بطيء بأنه الحيوان هذا يتميز ، 1773 عام في( جوزيه افرايم أغسطس يوهان) األلماني القس قبل من مرة ألول ُوصف

ً  ويعتبر(. البروتوستومية) الفم أولية الحيوانات من مجموعة وهي االنسالخيات من لرتبة  حيوان وأول العالم في حيوان وأغرب أقوى أيضا

 .الخارجي الفضاء في العيش يستطيع العالم في
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 عؤؤؤْ  : الوحيؤؤؤدة التؤؤؤ  سؤؤؤوف تحصؤؤؤل عليهؤؤؤا علؤؤؤى اإلطؤؤؤ ق حيؤؤؤاةبالكامؤؤؤل ال لتعؤؤؤ   ألخ قيؤؤؤةا الشؤؤؤجاعة

ه عليه أفضل ر  العالم تل جهد  قصار   بك وا به، اْبَت ْ   ،بالكامل الواقع
َ
  مما وجدت
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 واَيْعِرف الجِيران َدعْ 

 دينيت دانيال
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م إساءة الَسهل ملن إ ه
ْ
ك غؤري  مؤن  كؤون  وقؤد للمرء، العلنية األفعا  والتقد ر لنتائب الح 

 
 فؤي املغؤاالة امل

ْت ، وسعطا هؤؤؤؤا الفضؤؤؤؤل فؤؤؤؤي ت ثيرهؤؤؤؤا مؤؤؤؤد تقؤؤؤؤد ر 
َ
سؤؤؤؤبق   اتجؤؤؤؤا   أو  زعؤؤؤؤة  كا ؤؤؤؤت قؤؤؤؤد  شؤؤؤؤط    ام 

َ
ط

 
 الؤؤؤؤبع    سؤؤؤؤل

ا الضؤؤؤوء علؤؤؤى اجتماعنؤؤؤا باعتبؤؤؤار  ؤؤؤز   ر  ْف سؤؤؤي   الؤؤؤكي ،"العظؤؤؤيم الفعؤؤؤل َردّ " عليؤؤؤه  طلؤؤؤ، أن  مكؤؤؤن ملؤؤؤا محف 
 
  غ

  ةمب جؤؤؤ رؤيؤؤؤة  تكا ؤؤ  وسنبهؤؤكا الؤؤؤرأي البسؤؤؤيط،  منؤؤؤاأيم   قؤؤؤر   لؤؤم ولكؤؤؤن العؤؤؤالم، حؤؤو  واملعابؤؤؤَد  الكنؤؤائ 

ؤؤؤح لكؤؤؤْن باتجؤؤؤا  معؤؤؤاك  ثؤؤؤل علؤؤؤى األٌر  الؤؤؤداعم الؤؤؤدور  أهميؤؤؤة مؤؤؤن التقليؤؤؤل: عؤؤؤاك امل التقؤؤؤد ر سؤؤؤوء وبامل 

  التصريحات بع  تلعبه أن  مكن الكي
َ
  املناسبين واملكان الوقت فينة املعل

 سؤرعة تقؤارا رعةؤبسؤ يروسؤاتڤكال تنتشؤر أن  مكؤن هؤكا عصر ا في 1أو الوحدات الثقافية املؤؤؤيمات    

ة بفضؤؤؤؤل وذلؤؤؤؤ  الضؤؤؤؤوء، ؤؤؤؤّفافي 
َ
 مسؤؤؤؤتو   علؤؤؤؤى ر ؤؤؤؤتتاإل  واسؤؤؤؤتعما  اعتمؤؤؤؤاد أَحؤؤؤؤد ها التؤؤؤؤ  الَجد ؤؤؤؤدة، الش

  (زيون ڤوالتل الراد و أجهزة  نسء  وال) له الداعمة واألجهزة العالم،

 

َنا الض لقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد   
ْ
ط
 
 ملعهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد ّ  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاإلع م رؤامختبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ نؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم   Deb Roy روي دا ور ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالبروف سو  أ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا ،وءَ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل

شؤر مقؤا  فؤي أعؤوا  بضؤعة قبؤل اآلفؤاق هؤك  علؤى ،MIT Media Lab للتكنولوجيؤا ماسا شوسؤت 
 
  

ف   فؤؤؤؤؤي ؤؤؤؤا َسؤؤؤؤؤينت  ر كؤ م 
َ
ر   نأ ؤؤؤؤؤك  )أو األم  قؤؤؤؤؤارن  ،(ة العلميؤؤؤؤؤةي   ّي ر الكؤؤؤؤؤامب رللعصؤؤؤؤؤ بؤؤؤؤؤالثورة التطوريؤؤؤؤؤة اليؤؤؤؤؤو  ثؤؤؤؤؤورة   

ؤؤؤؤؤا َ     2 م ؤؤؤؤء عؤؤؤؤؤا  مليؤؤؤؤؤون  543 منؤؤؤؤؤك تحؤؤؤؤؤدث  التؤؤؤؤ ،الخ قؤؤؤؤة لكؤؤؤؤؤن املؤؤؤؤؤدمرة أ ض  مَعؤؤؤؤؤلقؤؤؤؤؤد قؤؤؤؤؤد   الحيؤؤؤؤؤوان ال 

  Andrew Parkerبؤؤؤؤؤاركر  أ ؤؤؤؤؤدرو  الي،ر األسؤؤؤؤت
 
ا بؤؤؤؤؤ ن فرضؤؤؤؤّية ؤؤؤؤؤ  غيؤؤؤؤؤر  ؤؤؤؤؤحل امحؤؤؤؤؤيط جعؤؤؤؤل اكيميائيًّ  أكثؤؤؤؤؤر الض 

ة ّفافي 
َ
ؤة، التسؤلح لسؤباقات حقيقّيؤةال وملبيؤادتل  األ  إلى أد  ئ ري   قد مؤة فؤرو  محؤو ممؤا أد  إلؤى التطو 

  بؤاركر وسؤواء  أكؤان  3 الحيؤاة شؤجرة علؤى جد ؤدة فؤرو  س شؤاءو 
 
 اال فجؤؤار بشؤ ن علؤى  حؤو أساسؤء  امحقؤؤؤ

ؤؤّ   أد ؤؤى  وجؤؤد الو  ،، فؤؤْ   أعتقؤؤد أ ؤؤه محؤؤّ، وللمعلومؤؤة، ال أ  الكؤامبرّي 
َ
 الؤؤكي اإل تر ؤؤت ا فجؤؤار بشؤؤ ن ئ

  اليو   شهد 

 

  اآلن  مكننا    
 
يَ   مكؤن اكمؤ ، م ؤء وقؤت أّي   مؤن وأسؤهل وأسؤر  وأرخؤب أكثؤر  حوعلى  َد شاه  أن  

ْ
ؤ نؤار 
 
 ت

 مؤؤن قاعؤؤة فؤؤي  ؤؤرا ، مؤؤا اوْ رَ َ ؤؤ أن يسؤؤتطيعون  الجميؤؤع أن رؤيؤؤة وأ ؤؤت أ ؤؤا  مكننؤؤ  اكمؤؤ  )مؤن جا ؤؤ  اآلخؤؤرين(

رة املرا ؤؤؤؤا كؤؤؤؤؤّر 
  التؤؤؤؤؤ  املتبادلؤؤؤؤة املعرفؤؤؤؤؤة مؤؤؤؤن املت 

 
ؤؤؤؤ، التمكؤؤؤؤؤين والعرقلؤؤؤؤة علؤؤؤؤؤى السؤؤؤؤواءَح ت ؤؤؤؤَرت لقؤؤؤؤؤد  ّق   لعبؤؤؤؤؤة غي 

                                                           
ْنز لوحدة حمل األفكار الثقافية أو الرموز أو  الممارسات، والتي يمكن أن تنتقل من عقل آلخر من خالل 1) ( مصطلح صاغه ريتشارد دُُوك 

 ليد، المترجم.الكتابة أو الحديث أو اإليماءات أو الطقوس أو أيَّ ظاهرة أخرى قابلة للتق

كان، مارس 2) ر   .2015( دانيال سي دينيت وديب روي، "مستقبلنا الشفاف"، َسينت ف ك أَم 

  .2003 عين: كيف أوقدت الرؤية شرارة االنفجار الكبير للتطور، َطْرفة أو رمشة( أندرو باركر، في 3)

http://www.translationsproject.org/


 

 www.translationsproject.orgالترجمة منشورة ومتاحة بشكل مجاني على موقع                                         38 

    

ل ساهمت الت ،القد مة واملطاردة االختباء
ّ
  كوكبنا، عل الحياة   بتشك

 
  وقواعؤدها وأدواتهؤا ملعنهؤا فجؤ ة

ْوا لن التكيف يستطيعون  ال الك ن ال عبون 
َ
   بق

 
   1طوي 

 

ؤَن لأ  املؤكد من      
ّ
ك  لؤه  كبيؤر حؤد إلؤى الجد ؤد اإللحؤاد صؤعوده قد م 

َ
ؤ  ّي 
ؤع هؤكا بفضؤلوه   تبؤاد  فؤي التوس 

لحؤؤد ن،  أاؤؤدقائ  أفضؤؤلبعؤؤ     كؤؤون  قؤؤد  املعرفؤؤة علؤؤم وربمؤؤا م 
َ
 أن اآلن يعلؤؤم الجميؤؤع أن إال  ،ذلؤؤ  

لحؤؤؤدون،كؤؤؤل شؤؤؤخب مؤؤؤؤمن  الؤؤؤبع  مؤؤؤن أفضؤؤؤل أاؤؤؤدقاء ؤؤؤا  "الظهؤؤؤور " مؤؤؤن سؤؤؤيجعل الؤؤؤكي األمؤؤؤر م  علن 

لحؤؤد ؤؤا و  أقؤؤل كم  ب   تهي 
 
 هؤؤك   عؤؤرف عنؤؤدما كبؤؤرأ قؤؤوة تكمؤؤن ولكؤؤن ،والعؤؤدد الجماعؤؤة فؤؤي قؤؤوة هنؤؤا   خطؤؤورة

 علؤؤى وجؤؤه التقريؤؤ  هؤؤي كؤؤم الجماعؤؤة
 
ؤؤْد   تؤؤيح هؤؤكا  كثيؤؤرة

َ
اق عليلؤؤه   حتؤؤا  ال الؤؤكيو  التعؤؤاون، مؤؤن ر 

َ
حتؤؤ   

ؤؤا بعنا ؤؤة ا أن لقؤؤدف  منطقيًّ ر  ؤؤَت مؤؤؤخ  ب 
ْ
ث
 
 وفهؤؤم،هؤؤي أقصؤؤء  مثؤؤا  لكؤؤائن حؤؤي بؤؤ  إدرا   التؤؤ ، البكتير ؤؤا أن أ

 حتؤؤؤؤؤؤ  جد ؤؤؤؤؤؤدة، بسؤؤؤؤؤيطة اتيجّيةر باسؤؤؤؤؤؤت التزاملهؤؤؤؤؤا لتؤؤؤؤؤؤ خير  ؤؤؤؤؤؤؤدي امؤؤؤؤؤم ،2النصؤؤؤؤؤؤاا استشؤؤؤؤؤعار فؤؤؤؤؤؤي تتشؤؤؤؤؤار 

  لعمل جماعيبما  كف   الجوار فيحلفاء كافين  تكتشف

 

     
َ
 ث

 
ؤؤؤؤة ا دقيؤؤؤؤ، آخؤؤؤؤر تؤؤؤؤ ثير   م  ؤؤؤؤا تكؤؤؤؤون  أن عليؤؤؤؤ   جؤؤؤؤ  فؤؤؤؤ  العؤؤؤؤاد ون  األفؤؤؤؤراد أن  حققؤؤؤؤه  مكؤؤؤؤن  سؤؤؤؤبيًّ  قويًّ

ا، ا، أو سياسؤؤيًّ ؤؤؤا، أو مشؤؤؤهور 
 
ا أو بليغ  األ ؤؤؤود تكؤؤؤون  أن  مكنؤؤؤ  بؤؤل  مجتمعؤؤؤ  فؤؤؤي ملحؤؤو  حؤؤؤوعلؤؤؤى   مؤؤؤثر 

د،) الضحية
َ
ا املصطلح هكا  بدو  3(املهدور  املصعد اا،الكو   املستنف ا و خطر  علؤى السؤواء، لكنؤه  د ني 

ا  عروفمإ ه  ل   هكا وال ذا    ارة نبيجيد  ن وغيرهم والصياد ن الَبح   القؤوارا َمؤتن ىعل يعملون  مم 

ؤؤؤ،  األحيؤؤان بعؤؤ  فؤؤي أو الز ؤؤ ،فقؤؤط  أو الكاثودّ ؤؤؤة، الحما ؤؤة كنظؤؤا : أخؤؤر   ءاأسؤؤمولؤؤه  والَسؤؤفن،
َ
طل   

َبؤؤؤؤ، :عؤؤؤؤةاملرّو   الصؤؤؤؤور  تلؤؤؤؤ  لمثؤؤؤؤ يستحضؤؤؤؤر أل ؤؤؤؤه أحبؤؤؤؤه عليؤؤؤؤه اسؤؤؤؤم  
َ
ية ط ْضؤؤؤؤح 

َ
ؤؤؤؤهؤؤؤؤل )  4ت

ْ
ل  رأس َت للتؤؤؤؤوتمي 

ْعَمَد  داملعّم    وحنا
َ
 (!سالوم صحن  على انأو امل

 

                                                           
 .67( دانيال سي دينيت ودب روي، "مستقبلنا الشفاف " ص 1)

ه واستجابة، مرتبط بالكثافة العددية، يستخدمه معظم األحياء الدقيقة لتنظيم التعبير الجيني تبعًا لكثافتها العددية في حيّز مكاني ( نظام تنبي2)

 عدّة النّصاب استشعار . ينّظمات الحيوية(، ومقاومة المضادَّ virulence(، والفوعة )biofilmما، أو في تشكيل األغشية الحيوية الّرقيقة )

 من مختلفة أنواعا الجراثيم تستخدم حيث الوسط، في الخاليا انتشار معدّل على أو العددية، الكثافة على أساسها في تعتمد مختلفة، اتعملي

. فضاًل عن أن بعض الحشرات االجتماعية تستخدم نفس األسلوب اإلشارية الجزيئات أشهر ومن بينها، فيما تتبادلها كإشارات الجزيئات

 ش فيه، المترجم.الذي ستعّش   لتحديد المكان

 الحماية في يستخدم فلزي مصعد هو( sacrificial anode) التضحية مصعد أومْصعَد الجلفاني )نسبة إلى العالم لويجي جلڤاني(، ال( أو 3)

 حماية هو عمليةال هذه من والغرض(. أيضا قرباني مصعد أو التضحية مصعد يسمى ولذلك) العملية من كجزء يذوب ما وغالبا المهبطية؛

 سالبية أكثر المصعد جعل طريق عن( المياه سخانات أو النفط، نقل أنابيب حماية الخارجية، السفن أجسام حماية مثل) التآكل من معين فلز

  .حمايته المراد الفلز من كهربية

ان، بعدما طلبت من عشيقها هيرودس الذي كان دأو المعمَ  دتسببت في قتل يوحنا المعّم  التي  هيروديا المرأة اليهوديةأمها ( سالومي أو 4)

فيلبس أخي هيرودس أم سالومي ابنة أخيه  على اختالف بين األناجيل في تحديد هل هي هيروديا زوجةا بحسنها رأسه على طبق، مهووسً 

 .19: 3 ولوقا 29 -14: 6 ومرقس 14 أم االثنتان معًا متعاونتين في التحريض على قتل يوحنا. متى
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  أو قارا   يستقر فحينما   
 
  سؤفينة

 
ْدَسؤرة( ذو فوالذّ ؤة  مالحؤة، ميؤا  فؤوَق   حاسؤّية أو برو زّيؤة مروحؤة )م 

ؤا رو اتتاإللك تدف، مع ،تتكون بطارية من  و   ما  امؤم ،خلؤيط املعؤادن السؤبائ  إلؤى الفؤوالذ مؤن تلقائي 

رهؤؤؤؤؤا إلؤؤؤؤؤى  ؤؤؤؤؤؤدي نم 
َ
نؤؤؤؤؤؤكر بمعؤؤؤؤؤد  تآكلهؤؤؤؤؤا و ت دَسؤؤؤؤؤرة  بؤؤؤؤؤالخطر     مؤؤؤؤؤؤن املصؤؤؤؤؤنوعة ذات الجؤؤؤؤؤودة الجد ؤؤؤؤؤدة امل 

 بهؤؤا ثقؤؤواتصؤؤير  أن  مكؤؤن الصؤؤل  النحؤؤاس
 
ؤؤرة ؤؤمو  أ ؤؤا ، بضؤؤعة فؤؤي منق 

 
 ولؤؤن أئؤؤهر؛ بضؤؤعةخؤؤ    ت هش

ؤؤؤ  جؤؤؤدي   مكؤؤؤن اسؤؤؤؤتعما ) الز ؤؤؤ  مؤؤؤؤن اؤؤؤغيرة قطعؤؤؤة تثبيؤؤؤت: هؤؤؤؤو الحؤؤؤّل   العؤؤؤواز   بؤؤؤؤبع  ط ؤهؤؤؤا ا فع 

 من ذلؤ ، ) الفوالذ على (األفضل عد دة هو ألسبااالز    لكن أخر ، معادن
 

ؤرَبط اؤمولة  أو بدال
 
 ت

دسؤؤؤؤؤؤرة عمؤؤؤؤؤؤود علؤؤؤؤؤؤى الز ؤؤؤؤؤؤ  مؤؤؤؤؤؤن َحؤؤؤؤؤؤل   وهكؤؤؤؤؤؤكا (للصؤؤؤؤؤؤدأ املقؤؤؤؤؤؤاو  الفؤؤؤؤؤؤوالذّي  امل 
 
 الز ؤؤؤؤؤؤ  قطعؤؤؤؤؤؤة  مشؤؤؤؤؤؤكلت  ت

  أكثؤؤؤؤرلكونهؤؤؤؤا ، املتواضؤؤؤؤعة
 
ؤؤؤؤاڤجل ا شؤؤؤؤاط ؤؤؤؤى فْنهؤؤؤؤا البرو ؤؤؤؤز، سؤؤؤؤبائ  مؤؤؤؤن النحؤؤؤؤاس أو أئؤؤؤؤابات ا يًّ ؤؤؤؤل   تتلق 

 
 ك

ى بهؤؤا لنفسؤؤها و سؤؤمح (اإللكترو ؤؤات تيؤؤار) "حؤؤرارةال" ضؤؤب  ؤؤزء ما ؤؤةح أجؤؤل مؤؤن بؤؤ ن     إلؤؤى  حتؤؤا  الؤؤكي الج 

ؤؤا املسؤؤتنفدة الز ؤؤ  قطعؤؤة اسؤؤتبدا  بسؤؤهولة  مكنؤؤ   الشؤؤاق بالعمؤؤل القيؤا    تقريب 
 
ؤؤّل ، مؤؤرة

 
بؤؤ  ود  عؤؤا  ك

ية قط أو  ْضح 
َ
   جد د ت

 

بؤؤرة      ، كنؤؤؤَت  فؤؤْْن   وا ؤؤؤحة أو التشؤؤبيه القيؤؤؤاس هؤؤكا مؤؤؤن استم اؤؤها  مكؤؤؤن التؤؤ  السياسؤؤؤّية الع 
 

 ،مؤؤؤث 

ؤؤؤؤا أو سؤؤؤؤ ناتور  َيابي      
َ
ؤؤؤؤك  ر  م  أ

  أو ايًّ
 

 بسؤؤؤؤؤب  بشؤؤؤؤدة تؤؤؤؤ ثيرهم  تضؤؤؤؤاء  سؤؤؤؤوف ممؤؤؤؤن   آخؤؤؤؤؤر  مؤؤؤؤن أي  ؤؤؤؤو مسؤؤؤؤؤوال

عؤؤؤد أّي   )فؤؤؤي اتمؤؤؤاذ اتجؤؤؤا  راد كؤؤؤالي سؤؤؤمعة تحظؤؤؤى  أن علؤؤؤى  حؤؤؤو هائؤؤؤل املفيؤؤؤد مؤؤؤن فسؤؤؤيكون  ،(اتجؤؤؤا  أو ب 

ؤنْ     بؤ نبؤالون    ممؤن  تحملؤون وال  شؤجعان، بارزين طلقاء، بآخرين
َ
 ألن ،"للغا ؤة كراد كؤاليين" إلؤيهم َر ظ

ل ؤؤب   أّي  جا ؤؤ   فؤؤيعنؤؤدما  كو ؤؤون  هؤؤؤالء وبمؤؤا أن  سؤؤمعةال تلؤؤ  علؤؤى (اكثيؤؤر  )  عتمؤؤد ال وأمؤؤنهم َع شؤؤهم س 

 السياسؤؤؤؤؤء ّ  الؤؤؤؤؤدفا ، فؤؤؤؤؤْن  املعارضؤؤؤؤؤة آراء مؤؤؤؤؤن وال هويؤؤؤؤؤل واالسؤؤؤؤؤ هزاء ةللسؤؤؤؤؤخري  نؤؤؤؤؤدفعون سياسؤؤؤؤؤءّ   حؤؤؤؤؤزا

ا علؤى على كو هيعتمد  ا الفع   ا "جل التنصؤل قادر 
 
ؤا"ڤمؤن اآلراء األكثؤر  شؤاط ويعتقؤد بهؤا   تبناهؤاالتؤ   ا يًّ

  الك ن في  ف  اف الشخب واتجاهاته العوا  بع 

 

     
َ
ؤؤؤة م 

َ
 د نؤؤؤاميكّ ، تفاعؤؤؤل هنؤؤؤا  سؤؤؤيكون  آخؤؤؤر،  سؤؤؤلح سؤؤؤباق أّي   فؤؤؤي الحؤؤؤا  هؤؤؤو وكمؤؤؤا  بالت كيؤؤؤد حؤؤؤدود، ث

ؤؤؤؤ االسؤؤؤؤتقطاا أاؤؤؤؤبح وسذا
 
ف  أقطؤؤؤؤاَا   كو ؤؤؤؤوا أن راغبؤؤؤؤين فؤؤؤؤي النؤؤؤؤاس مؤؤؤؤن العد ؤؤؤؤد كؤؤؤؤون  مؤؤؤؤع) للغا ؤؤؤؤة امتطّر 

ية   ْضؤؤؤح 
َ
حيؤؤؤر  هنؤؤؤا ولكؤؤؤن  االسؤؤؤراتيجيّ  املبؤؤؤدأ قيمؤؤؤةوتضؤؤؤمحل  تتبمؤؤؤر فسؤؤؤوف (املفضؤؤؤلين لسياسؤؤؤييهم ت

 أو متوسؤطة فؤي مواقفهؤا بدت مهما، الفعلية الفرد  ظر اتوجه عن واملفتو  الصريح لتعبيرل يمكنس

مؤؤة األعمؤؤا  بؤؤبع  القيؤؤا  ،لؤؤ  بالنسؤؤبة لؤؤةمم ؤؤّل   القّي 
 
 يعرفؤؤؤون  جيرا ؤؤ  تؤؤَد َ  أن هؤؤو فقؤؤط عليؤؤ  مؤؤا ك

  باختصؤؤؤؤار،  بؤؤؤؤه الوثؤؤؤؤوق   مكؤؤؤؤن ال (ا) أن و عتقؤؤؤؤد ،(و)تؤيؤؤؤؤد  وال ،(س) تؤيؤؤؤؤد ب  ؤؤؤؤ  بهؤؤؤؤدوء
 

 تكؤؤؤؤون  بؤؤؤؤ ال
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ؤؤؤا ا مواطن  ؤؤؤا لغيؤؤؤر ، بؤؤؤل فحسؤؤؤ ، ذا ثقافؤؤؤة مسؤؤؤتنير  م   
ّ
ؤؤؤا معل سؤؤؤاهم  هؤؤؤكا فؤؤؤْن ومواطن   علؤؤؤى  حؤؤؤو مكؤؤؤن أن ي 

ها الت  جاهاتتاال في ،ملتلقاةا راءل ل التدريجيّ  واإلزاحة واإلح   االستقطاا تقليل في كبير د    تؤّي 

 

نؤؤا بؤؤين اآلراء تنؤؤو   قؤؤد        أر عت 
 

 فؤؤي واحؤؤدة ملؤؤرة لؤؤوو علؤؤّي،  ينبغيسؤؤ  العوامؤؤل هؤؤك  آثؤؤار ىعلؤؤ اجيؤؤد   مثؤؤاال

ؤؤؤ  "اللطيؤؤؤف الشؤؤؤرط " دور  ألعؤؤؤ  أن حيؤؤؤا  ، َنؤؤؤا اعتقؤؤؤد أل ن   قؤؤؤد الؤؤؤكي الخيؤؤؤر علؤؤؤى بالحفؤؤؤا  معنيؤؤؤون  أ  

  األد ؤان تقؤو  بؤه
 
م  " الؤد ن هؤل  1أو املؤسسؤية مؤةاملنظ سؤّم 

ؤل   ي 
 
 العزيؤز اؤد ق   ؤكؤد كؤان كمؤا ،"شؤء ء ك

ز الراحؤل،
ْ
ؤ  ش 

ْ
ت ا فقؤط  2؟ه  ؤف جؤدًّ  غيؤؤر تكؤون  األئؤياء مؤن فالعد ؤد  عتقؤدأ مؤا علؤؤى للكلمؤة، بمعنؤ  ممف 

مةتكؤؤؤون و  معتدلؤؤؤة تكؤؤؤون  عنؤؤؤدما بؤؤؤاملرة ضؤؤارة سؤؤؤّم 
 أفهؤؤؤم أ ؤؤؤا  بؤؤؤوفرة أو  شؤؤؤدد تكؤؤؤون  فقؤؤؤط عنؤؤؤدما اجؤؤد   م 

ؤؤؤؤؤد ملؤؤؤؤؤاذا
 
ز أك

ْ
ؤؤؤؤؤ  ش 

ْ
ت ؤؤؤؤان أجنبؤؤؤؤؤّ ، كمراسؤؤؤؤؤلف الؤؤؤؤؤرأي؛ هؤؤؤؤؤكا ىعلؤؤؤؤؤ ه  مؤؤؤؤؤن املصؤؤؤؤؤادر ومواقؤؤؤؤؤع  مبائؤؤؤؤؤر طؤؤؤؤؤ  ا لؤؤؤؤؤه كؤ

 و  فأعؤؤر   ب نمؤؤا ن،الؤؤد  تامؤؤؤؤؤؤس أسؤؤوس مؤؤع ةخطيؤؤر  وخبؤؤرات األحؤدا 
 
ؤؤأط ؤؤل   علؤىأ ؤؤا  عل 

 
 غيؤؤر علؤؤى  حؤؤو ذلؤؤ  ك

ؤؤا  مبائؤؤر ؤؤ عرفؤؤت املقابؤؤل فؤؤي ولكننؤؤ   ةالصؤؤحفي رير اتقؤؤ خؤؤ   مؤؤنفقؤؤط، غالب   مه  ات  و حيؤؤ كا ؤؤت اأشخاا 

  تكؤؤؤوَن ل  
َ
 ر  خ

 
 ْق م   بؤؤؤة

 
ؤؤؤرة ؤؤؤو  مؤؤؤن لسؤؤؤمحا الترحيؤؤؤ  لؤؤؤوال األاؤؤؤدقاء مؤؤؤةو ومعد ،ف  مؤسسؤؤؤة د نيؤؤؤة أو  الؤؤؤكي تلق 

رهؤا التؤ  ال عق  ّيؤة بقا ؤا   ه مما  ؤسفنإ  أخر   ه 
ْ
ظ
 
ؤل  بّبؤات   ت

 
ؤ األد ؤان ك  الدولؤة أر   ال ولكننؤ  ،اتقريب 

غيؤؤر املسؤؤاعد املواسؤؤء  علؤؤى  حؤؤو  جيؤؤد  
 
منظمؤؤات علما يؤؤة بد لؤؤة تحؤؤل   جؤؤد أن إلؤؤى ،لؤؤكلَ    تلعؤؤ  دوَر امل

وسقصؤاءها عؤن  ئ الكنؤا  بؤك أؤيؤد ال فؤْ   اإل سؤا ية، املهمة هك  تتولىكمليفة )للمنظمات الد نية( ل

ّضؤل بل  املشهد
َ
ف
 
، ال عق  ّيؤة  سؤقط فؤي فمؤاا ال منظمؤات إلؤى تحويؤل هؤك  املنظمؤات فؤي أسؤاعد أن أ

   واملواالة للهراء وعد  املنط، الوا ح ،النفاقبالضرورة و 

 

يهؤؤؤا وأ ؤؤؤا النضؤؤؤ ، هؤؤؤكا فؤؤؤي بالفعؤؤؤل  جحؤؤؤت طوائؤؤؤف هنؤؤؤا       آراؤهمؤؤؤا امختلفؤؤؤة وسؤؤؤا  ريتشؤؤؤارد لؤؤؤد   أحّي 

لكؤؤؤن هؤؤؤك   ظهورهؤؤؤا، عنؤؤؤد الؤؤبع  بعضؤؤؤنال خ فاتنؤؤؤا عؤؤؤن التعبيؤؤؤر فؤؤي رددتؤؤؤ  ال و حؤؤؤن األمؤؤؤور، هؤؤؤك  حؤؤو  

لمؤؤ  حؤؤد علؤؤى، كلهؤؤافؤؤي الؤؤرأي االخت فؤؤات  ؤؤ بؤؤاحترا  متبؤؤاد  ،ع   حوار ؤؤا  ؤؤب فؤؤي  بحؤؤر شؤؤخب أي    اءةوبن 

 خؤؤؤؤالي سؤؤؤؤيمر  مؤؤؤؤن ذلؤؤؤؤ  فْ ؤؤؤؤه سياسؤؤؤؤّية، ألسؤؤؤؤباا مكبؤؤؤؤوت تنؤؤؤؤاق  أو متجا سؤؤؤؤة ركةتمشؤؤؤؤ عقيؤؤؤؤدة عؤؤؤؤن

ي ملؤؤن إ ؤؤه  فؤؤاضالو   
ّ
ؤؤ املسؤؤل َنؤؤا  اسؤؤم ادوم  همؤؤون  إ    َنؤؤا" لؤؤد نا بؤؤ ن م   

َ
نؤؤا" أو "إ ما 

َ
كمؤؤا لؤؤو  الخؤؤاو بنؤؤا، "د ن

 التؤؤ  الوحيؤؤدة املشؤؤركة العقيؤؤدة ولكؤؤن "!املتؤؤد  ن  حؤؤن عنؤؤا ال تمتلفؤؤون  امللحؤؤد ن أ ؤؤتم":  قولؤؤون  أنهؤؤم

ا ل   هكا  الصادق نا تقواال باألدلة ثقتنا هي إليها اإلئارة  مكنهم ؤا عكؤ ال هؤو بل أعم ، إ ما   : تمام 

                                                           
، تنتظم وتُحدَّد رسميًا العقائد والطقوس فيها من خالل ودينية )جهات، أنظمة كيانات( األديان التي تتخذ الدين كمؤسسة اجتماعية ( هي1)

 قيادة بيروقراطية قد تتبع سلسلة هرمية، المترجم.

ْنز، اإلله ليس عظيما: كيف يسمّ 2) تْش   م الدين كل شيء.( كريستوفر ه 
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مَتَبؤؤؤؤؤر ح باسؤؤؤؤؤتمرار فهؤؤؤؤو إ مؤؤؤؤان     صؤؤؤؤح  ع   ،وي 
َ
ؤؤؤؤداف  ئؤؤؤؤؤهادةعؤؤؤؤؤن طريؤؤؤؤ،  مشؤؤؤؤروطعلؤؤؤؤى  حؤؤؤؤو تجريبؤؤؤؤؤ   عنؤؤؤؤؤهوي 

َنؤؤا د ؤؤن، ألّي    الؤؤّدعاة وعلؤؤى عكؤؤ   السؤؤليم حواسؤؤنا ومنطقنؤؤا    ْ النظريؤؤات  عؤؤ َء إثبؤؤات سؤؤرورب  تقبؤؤل ف

سة  صوو أّي   إلى اد  أب  لج  وال ،واآلراء الت   دافع عنها لطة قائمة على أحكا  أو مقد    الس 
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 دة  جَي ِ  ْفقة  رِ  مع

 هاِرسْ  سام
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حؤؤد ن" مصؤؤطلح ظهؤؤر أن منؤؤك   
 
د املل ؤؤد  ؤؤع فؤؤي  فسؤؤء   وجؤؤدت   ،الصؤؤحافة واإلعؤؤ   فؤؤي "الج   االحتفؤؤاء َموض 

ؤؤز يتشؤؤاردر  مؤؤع سؤؤواء حؤؤد   علؤؤىاإلسؤؤاءة  أو
ْ
ك  
و  ز وكريسؤؤتوفر د ن ؤؤت، دا يؤؤا  و،د 

ْ
ؤؤ  ش 

ْ
ت  للقؤؤو ، حاجؤؤة ال  ه 

ن  قلؤؤؤؤؤت قؤؤؤؤؤدولؤؤؤؤؤو أنهؤؤؤؤؤا   الرفقؤؤؤؤؤة بهؤؤؤؤؤك  للغا ؤؤؤؤؤة  تؤ شرفؤؤؤؤؤ بؤؤؤؤؤ   
َ
ا   ؤؤؤؤؤا ئؤؤؤؤؤعور  َنؤؤؤؤؤا خاطم  ؤؤؤؤؤا ب    ؤؤؤؤؤط مؤؤؤؤؤا غالب   

ّ
مط

 
ؤؤؤؤؤ    امع 

ا  أحؤؤؤؤدا  أو مؤؤؤؤتمرات فؤؤؤؤي آخؤؤؤر وقؤؤؤت  إلؤؤؤؤى مؤؤؤؤن مؤؤؤؤن أ ؤؤؤه قؤؤؤؤد  لتقؤؤؤ  اثنؤؤؤؤان أو ث ثؤؤؤة منؤؤؤا بؤؤؤالرغمف  شخصؤؤؤيًّ

األر عؤؤؤة علؤؤؤى   حؤؤؤن بؤؤؤه حظينؤؤؤا الؤؤؤكي الوحيؤؤؤد الحؤؤؤوار  ؤؤؤب  قؤؤؤد تقؤؤؤرؤ   الؤؤؤكي الكتؤؤؤاا هؤؤؤكافؤؤؤْن   أخؤؤؤر  

  اإلط ق

     

ى ما   
َ
ْضف

َ
  التسجيل هكا على أ

 
ؤا عاطفؤة ؤا أو حز    أن فؤي ئؤّ   ال  2001 عؤا  فؤي كريسؤتوفر وفؤاة هؤو خااًّ

 ،فؤؤي مؤؤرات كثيؤؤرة  (بعؤؤد وفاتؤؤه)يؤؤرة األخ املاضؤؤية فؤؤي األعؤؤوا  بشؤؤدة  الكثيؤؤر ن قؤؤد ئؤؤعروا بغيابؤؤه وافتقؤؤدو 

ؤؤ أفتقؤؤد أ ؤؤا": ليقؤؤوَ   غريؤؤ   تقؤؤد أكثؤؤر مؤؤن أن أسؤؤتطيع إحصؤؤاَءها،   ه 
ْ
قؤؤا  هؤؤك  الجملؤؤة   "ْ  ت

 
ؤؤا مؤؤا ت دائم 

ؤؤؤا بعؤؤؤؤد مؤؤؤؤرور  تقؤؤؤؤا   سؤؤؤؤليمال وق الؤؤؤؤك أو   العق  يؤؤؤؤةالعقؤؤؤؤل ضؤؤؤؤد   الجد ؤؤؤؤدة الجؤؤؤؤرائم بعؤؤؤؤ  علؤؤؤؤى احتجاج 

واء مؤن اتجؤا  علمؤا   يسؤاري )راد كؤالي( أو  مينؤ  سؤ اإلبتسؤا  ودون أن  حؤتب عليؤه أحؤد متنمر  تكلؤف

م بؤؤؤدون أي أمؤؤؤل فؤؤؤي ت ثيرهؤؤؤا، كتعويؤؤؤكة أاؤؤؤبحت لقؤؤؤد  مؤؤؤتحف  ؤؤؤَر  
 
 التفاهؤؤؤات مواجهؤؤؤة فؤؤؤي مؤؤؤن  ؤؤؤو   مؤؤؤا، ت

ي ،  بؤؤرة فيهؤؤا أسؤؤمع األحيؤؤان مؤؤن كثيؤؤر فؤؤي  األكاذ ؤؤ  أو ةر الخطيؤؤ ؤؤْوب 
َ
  األحيؤؤان بعؤؤ  وفؤؤي ت

 
تكؤؤون مقصؤؤودة

  بالفعل 

 

ؤؤؤ أ ؤؤؤا    ؤؤؤ دأفتقؤؤؤ اأ ض   ه 
ْ
ؤؤؤّل   فباعتبؤؤؤار  هنؤؤؤا لؤؤؤه التؤؤؤ بين مؤؤؤن املزيؤؤؤد تقؤؤؤد م إغؤؤؤراء سؤؤؤ قاو لكنؤؤؤ    ْ  ت

 
 شؤؤؤء ء، ك

نؤؤؤا  رحؤؤؤل فيؤؤؤؤه وقؤؤؤت سؤؤؤي   
 
ؤؤؤؤا املشؤؤؤهد عؤؤؤن بقيت  سؤؤؤؤيظل هؤؤؤكا حوار ؤؤؤا  سؤؤؤؤجيل أن  بؤؤؤدو ،رغؤؤؤم ذلؤؤؤ   أ ض 

ا َنا للغا ة سعيد وأ ا الحقة، كفكرة اور ا  لقد  موجود     ذل  فعلنا أل  

 

لحدشخب ك وكريستوفر، ودان وريتشارد أ ا عنا،م التعامل أد  لقد     ؤا    رؤوس ب ر عؤة واحؤد م  دائم 

ؤان لكنؤؤه ،مؤؤا  شؤؤدد عليؤؤه(فيجوهريؤؤة فؤؤي اآلراء وفؤؤي الشؤؤدة )أو  يؤؤرةكب أو تجاهؤؤل اخت فؤؤات إلؤؤى إغفؤؤا   كؤ

ا ا كبير 
 
  هنؤا  هؤل: مثؤل جوهرّيؤة،  قؤاط فؤي الكفا ؤة فيه بما اخت ف

 لأجؤ مؤن األئؤياءب اإل مؤان بؤين فؤارق 

لؤؤم  متلؤؤف هؤؤل سؤؤ مة؟ أسؤؤباا أجؤؤل مؤؤن واإل مؤؤان بهؤؤا خّيؤؤرة، أسؤؤباا  هؤؤكا م حظؤؤة مؤؤد  فؤؤي والؤؤد ن الع 

  أن قبل سينته  الحوار لكان ،لو وضعنا األمور بهك  الطريقة ؟والتمييز الفارق 
َ
  حت   بدأ

 

ؤؤؤؤؤؤان قؤؤؤؤؤؤؤد، فاخؤؤؤؤؤؤؤت ف اهتماماتنؤؤؤؤؤؤؤا وغا اتنؤؤؤؤؤؤؤارغؤؤؤؤؤؤؤم     ؤؤؤؤؤؤؤل   كؤ
 
وقيؤؤؤؤؤؤؤة الوث أن اإلدرا  تمؤؤؤؤؤؤؤا   ؤؤؤؤؤؤؤدر منؤؤؤؤؤؤؤا  واحؤؤؤؤؤؤؤد ك

ؤؤم  زْ )الَج  ؤؤؤ مائيؤؤؤة(غة، الدو ي  فؤؤؤّر ق  الصؤؤؤادقة، املعرفؤؤة تقؤؤؤّد و   عيؤؤؤ،  مؤؤؤو ةالد ني 
 
ؤؤؤم  وت ّس 

َ
ق
 
 ا وت

َ
 بؤؤؤدون  لَبشؤؤؤرّية
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إحؤؤؤؤؤؤد  أكثؤؤؤؤؤؤر القؤؤؤؤؤؤدرات  ألن ،بالت كيؤؤؤؤؤؤد رةخطيؤؤؤؤؤؤسؤؤؤؤؤؤاخرة  مفارقؤؤؤؤؤؤة هؤؤؤؤؤؤي األخيؤؤؤؤؤؤرة هؤؤؤؤؤؤك   غؤؤؤؤؤؤرض وال ضؤؤؤؤؤؤرورة

ؤد النؤاَس  تباهى بها هي أ ؤه  وّح 
ؤيم لكؤن ،إ ؤه  فعؤل ذلؤ   عؤم   املزعومة ب نها للد ن الت     َبلّيؤة، بَتْعظ 

َ
 الق

وليؤؤؤد  
َ
ا مؤؤؤاأ ؤؤؤ لحقيقؤؤؤة بالنسؤؤؤبة أمؤؤؤا  لؤؤؤوال  لتتواجؤؤؤد كا ؤؤؤت مؤؤؤا التؤؤؤ التزمتيؤؤؤة  األخ قّيؤؤؤة امخؤؤؤاوف وت  ه كثيؤؤؤر 

ا هاهنؤا فؤي هؤكا السؤياق، ألن  هللا جؤلأل   فعلؤون الخيؤَر   مكن إ جؤاد رجؤا  و سؤاء عؤاقلين  فهؤ  ل سؤت ردًّ

ا  رد مؤة وزائفؤة لفعؤل الخيؤر ب نمؤا األسؤباا الجيؤدة الوجيهؤة الحقيقيؤة موجؤودة  اإل مان يعطؤيهم أسؤباب 

ْرَ َعؤؤؤؤة  حؤؤؤؤن أثر اهؤؤؤؤا التؤؤؤؤ  النقؤؤؤؤاط هؤؤؤؤك 
َ
نؤؤؤؤا  األ

 
ؤؤؤؤرار  كل ؤؤؤؤرار   ام   أو باالستحسؤؤؤؤانأقابلهؤؤؤؤا اآلخؤؤؤؤرون  سؤؤؤؤواء   ،اوتك 

  التا  بالَصْمت

 

  هؤؤؤؤبْل اإل مؤؤانلنبؤؤك فكؤؤرة  رالكثيؤؤ لقؤؤو   حاجؤؤة ال ،الحقيقؤؤة فؤؤي    
 
لؤؤملؤؤي ك ؤؤر  و   الع   خّي 

ؤؤن  حس  ؤؤْدَرة وم 
مؤؤن الق 

؛  صحيفة   أي   افتح  واليهود واملسلمون  املسيحيون  النو  الكي  تميله    ؟ما الكي ترا  ومّية 

 

ؤؤؤَد و   ،هؤؤؤكا اليؤؤؤو  فؤؤؤي     بمؤؤؤرض اؤؤؤغر حجؤؤؤم الؤؤؤدماغ الؤؤؤوالدي  ن اتمريضؤؤؤ تؤؤؤان متطابق انتوأمؤؤؤ بنتؤؤؤان  ْت ل 

 أن بعوضؤؤؤة تحمؤؤؤل  هؤؤؤو السؤؤؤب  تؤؤؤر ؟  ؤؤؤا اكهؤؤؤك شؤؤؤء ء  حؤؤؤد  كيؤؤؤف  البرازيؤؤؤل فؤؤؤي، )الَصؤؤؤَعل(
َ
 يؤؤؤَرس زيكؤؤؤاڤ

ه ؤؤؤؤا ، بسؤؤؤؤخائه،هؤؤؤؤؤؤاإلل اؤؤؤؤنعه الؤؤؤؤكيو  مؤؤؤؤالسؤؤؤؤعت  أم   لهؤؤؤؤكا السؤؤؤؤارة غيؤؤؤؤر اآلثؤؤؤؤار مؤؤؤؤن العد ؤؤؤؤد بؤؤؤؤين مؤؤؤؤن  أ ض 

 ال
َ
 امؤؤرأةوعلؤؤى  حؤؤو متوافؤؤ، أعمؤؤار اؤؤغيرة لنسؤؤل أي  الؤؤدماغو  أس التسؤؤب  فؤؤي اؤؤغر حجؤؤم الؤؤر  س،رَ ْيؤؤڤ

ْعَد ْن أل  الكفا ة فيه بما الح  س مة
 
     به 

ْر  فؤؤؤَ       ؤؤؤل   تفعؤؤؤل وهؤؤؤي أئؤؤؤهر، بضؤؤؤعة قبؤؤؤل األّ    هؤؤؤك    تصؤؤؤو 
 
 لبناتهؤؤؤا سؤؤؤعيدة حيؤؤؤاة إلعؤؤؤداد بوسؤؤؤعها مؤؤؤا ك

ّ   ب  ،ا ومي   تصلي؟ مرة كم  مصنع في  عمل؟ أ ن  بعد    ولْدَن  لم ال   
َ
    ئ

هؤا   امؤت حاسؤمة لحظؤة فؤي ولكن،
ّ
َعل
َ
ر ت  فيؤه  عؤ   الؤكي مؤن أفضؤل بَعؤالم حلمؤت ول  عثؤرت كيؤف صؤو 

ْر كيؤؤف املفتوحؤؤة،  افؤؤكتها علؤؤىوحيؤؤدة  بعوضؤؤة ؤؤت تصؤؤو 
 
ؤؤَد  هؤؤل  املكشؤؤوفة ذراعهؤؤا علؤؤى َحط لؤؤيّ  إلؤؤه   َجن 

 
 ك

  حتؤؤؤ  وال ألجلهؤؤا؟ دفؤؤؤا القؤؤدرة والعلؤؤؤم والخير ؤؤؤة واإلحسؤؤان أد ؤؤؤى 
 
سؤؤؤمة ز      غؤؤر 

  لت 
 
 فؤؤؤي خرطومهؤؤؤا البعوضؤؤؤة

 أن يعرفؤؤؤون  أنهؤؤؤم املؤؤرء يشؤؤؤ  ؟حؤؤؤدال  هؤؤك عنؤؤؤد أْن يعتقؤؤؤَد  املؤؤؤمن الؤؤؤكي علؤؤؤى مؤؤاذا  الفؤؤؤور  علؤؤؤى جلؤؤدها

ْم  َهه 
َ
ل  تمك ل   إ 

 
ا  ارث ا  على  حو  قارا مامنتنه  ا حقًّ    نبغي أن  كون لو أن له وجود 

 

   كؤؤن لؤؤم وهكؤؤكا،    
َ
ؤؤة م 

َ
ؤؤ  مؤؤن املنحؤؤدر، رالصؤؤغي الؤؤوح  هؤؤكا  وقؤؤف شؤؤء ء   ث  الوحؤؤو  مؤؤن طويلؤؤة لةس 

ؤؤؤر  مؤؤؤن ،عؤؤؤا  مليؤؤؤون  200 حؤؤؤوالي منؤؤؤك املؤؤؤرض رؤتنشؤؤؤ التؤؤؤ 
 
 فؤؤؤي كوجبؤؤؤة، البر مؤؤؤة املؤؤؤرأة هؤؤؤك  دمؤؤؤاءبعؤؤؤ   ائ

ْدَن  بناتها حياة تدمير مقابل
َ
ول    قبل أْن   
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 ت
َ
َعؤؤؤؤّر ي ف

 
ؤؤؤؤ   و   

ّ
  مكتبؤؤؤؤات   كهؤؤؤؤك  واحؤؤؤؤدة   حالؤؤؤؤة   حقؤؤؤؤائ،  ووقؤؤؤؤائع   ك

 
 الكتؤؤؤؤ  املعنيؤؤؤؤة بالتفااؤؤؤؤيل مؤؤؤؤن كاملؤؤؤؤة

لة  والسفسؤؤؤطة  
ّ
ْر   الرعؤؤؤؤ   تفؤؤؤؤاقم هؤؤؤؤكا ومؤؤؤع  ال هوتّيؤؤؤؤةوالحجؤؤؤؤ  املضؤؤؤؤل  املؤؤؤؤر تصؤؤؤو 

َ
أثؤؤؤؤر  ت حؤؤؤؤ  عنؤؤؤؤدما أة

 ْم سؤؤؤت   مؤؤؤا سؤؤؤرعان حيؤؤؤاة   فؤؤؤي ثؤؤؤا وي  زعؤؤؤا ، مجؤؤؤرد إالتؤؤؤالي اليؤؤؤو  اؤؤؤبا  فؤؤؤي ذراعهؤؤؤا علؤؤؤى اللسؤؤؤعة
 َ
باملآسؤؤؤء   أل

عؤؤؤة ْفج 
 
  عؤؤؤن تقؤؤؤاريَر  ْت عَ م  َسؤؤؤتكؤؤؤون قؤؤؤد  ربمؤؤؤا  امل

َ
 اؤؤؤلواتها لتكتسؤؤؤ   يؤؤؤة ا تشؤؤؤار كيف و عؤؤؤرف زيكؤؤؤا، سْيؤؤؤرَ ڤ

 حينؤؤؤكا  
 
 غيؤؤؤر فؤؤؤياملوضؤؤؤوعة  اإل مؤؤؤان ات ومواسؤؤؤاةاءلعؤؤؤز   مكؤؤؤن هؤؤؤل ؟غؤؤؤرض   ألّي  لكؤؤؤْن   خااؤؤؤة حماسؤؤؤة

  
ّ
َح علىهمحل  ٌ ْر

َ
ا أْن ت   ؟وهمّ    الواقع   في أو ئؤرير   أو عاجز   إلؤه   عبادة   سخرّية   ا تمام 

 

 والفلسؤؤؤؤؤؤفة،واألدا والرياضؤؤؤؤؤؤة  فؤؤؤؤؤؤالفن  واملواسؤؤؤؤؤؤاة لألمؤؤؤؤؤؤل   حقيقيؤؤؤؤؤؤة مصؤؤؤؤؤؤادر ،  جؤؤؤؤؤؤداإللؤؤؤؤؤؤه غيؤؤؤؤؤؤاا فؤؤؤؤؤؤي    

لؤم هنؤا  ثؤم  بهؤا للتمتؤع والكاذ ؤ  الَجْهل تتطل  ال ملوالت  اإلبدا  من أخر   أئكا  إلى باإلضافة  الع 

محؤل  الحالؤة هؤك  فؤي للرحمؤة الحقيقؤ    املصؤدر الكاتية للمؤرء، منافعه عن  اهي ، سوف  كون  الكي

ؤؤر   عنؤؤدما املطؤؤاف، نها ؤؤة فؤؤي لكؤؤن،  الكؤؤ  
َ
ْعث  ل عؤؤ   أو لقؤؤا  علؤؤى ي 

َ
ؤؤَ  مؤؤن بؤؤؤس  ومؤؤوت  ال  زيكؤؤا،  ْيؤؤَرسڤ ليق 

 ذل ؟ على اإللهَ  املؤمنون  س شكر هل وَاف، 

 

     حواراتال هك  مثل تتواال أن  ج  ولكل  سيفعلون، ئّ   ب 
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 األَْرَبَعة الُفْرسَان

 الحِـــــــوار
 

 
 

 

  دينيت انيالود ُدُوِكْنز ريتشارد

 ِهْتِشْنز وكريستوفر هاِرسْ  سامو

 

 2007 سبتمبر 30 العاصمة واشنطن

 األول الجزء
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يييييييي  ريتشييييييييارد     

 
ن ؤؤؤؤؤؤؤؤ واجهناهؤؤؤؤؤؤؤؤا التؤؤؤؤؤؤؤؤ  األئؤؤؤؤؤؤؤؤياء إحؤؤؤؤؤؤؤؤد : ُدُوك  َنؤؤؤؤؤؤؤؤا اتهامنؤؤؤؤؤؤؤؤا هؤؤؤؤؤؤؤؤي اجميع  و األسؤؤؤؤؤؤؤؤلوا أو  ب    حؤؤؤؤؤؤؤؤاد 

َياَ    عتقدماذا  ،ااخبون  أو أو الذعون أو أفظا   متغطرسون    ذل ؟ ح 

 

 ةخاطبؤؤؤؤؤم كتؤؤؤؤؤا   فؤؤؤؤي قمؤؤؤؤؤت  بقصؤؤؤؤار  جهؤؤؤؤؤدي أل نؤؤؤؤ  تضؤؤؤؤؤحكن  هؤؤؤؤك  األفكؤؤؤؤؤار ،احسؤؤؤؤن  : دين يييييت دانيييييال     

نيامل األشخاو ينال ينتدّ   عق  ّي 
ه وراجعت 1

َ
 متؤد نين كؤا وا الؤك ن الطؤ ا مؤن مجموعؤات مؤع مسؤودت

   عؤد  ت   أجريؤت لؤكا  ة  حقيقيؤملعا ؤاة   املسؤودة األولؤى  عرضؤتوفؤي الواقؤع   بشدة
 
 جؤد  ت لؤم ولكنهؤاكثيؤرة

هؤاَجم بؤؤدعو  أ ؤؤ  النها ؤؤة، فؤؤي  فؤع   أي  
 
  ف  ؤؤا ال أزا  أ

م
إ ؤؤه مسؤؤعى    خاسؤؤرة قضؤؤية ب نهؤا ألدر  وعؤؤدائّ  فؤؤ 

َرْت  لقد  أحم، عقيم     االخت ف النقدي معها لجعل األد ان دب 
 

ا أو كون ت أن دون  مستحي 
ًّ
ظ
َ
ح   ف   اَوق 

 

     
 
ن ح   تكون  أن بدون : ُدُوك   !؟اَوق 

 

ؤؤؤّل   فؤؤؤي املشؤؤؤاعر امجروحؤؤؤة ببطاقؤؤؤة  لعبؤؤؤون  نهؤؤؤمإ  علؤؤؤم، كمؤؤؤا: دين يييت    
 
: بؤؤؤين تيؤؤؤاراالخ لتواجؤؤؤه فراؤؤؤة، ك

ا،  ح   س كون  هلحسن    ؟ أ  لن  اَوق 

 

     
 
ن    عم شء ء، أي   تقو   لن: ُدُوك 

 

 ؟أ  س غل، فم  ؟هل س عبر عن هكا النقد؟ أعن  هل سوف أاّر   به: دين ت    

 

َحؤؤر   هؤؤو هؤؤكا ،احسؤؤن  : هييار     سييا     
 
نؤؤا اعتقؤؤد  تجؤؤاوز  بالفعؤؤل علينؤؤا  نبغؤؤي الؤؤكي )التؤؤابو( ام   واجؤؤه أ  

ؤؤؤ مؤؤؤن  مؤؤؤا، حتؤؤؤ  علؤؤؤى  حؤؤؤو   رسؤؤؤمّية بطريقؤؤؤة العق  ؤؤؤ  النقؤؤؤد طاولؤؤؤة عؤؤؤنممنؤؤؤو   الؤؤؤد ن أن حقيقؤؤؤة اجميع 

 الخااؤؤة لخرافؤؤاتهم  تؤؤر  النؤؤاس )التؤؤابو( إ ؤؤه  ، كمؤؤا  تكشؤؤف لنؤؤانوامللحؤؤد  نالعلمؤؤا ّيي نؤؤازم ئ جا ؤؤ 

  كا ت إن حت 
 
 خس سة

 
سّب     منحطة

 
ر األذ ، ف  و 

َ
نظ   كث  عن إليها   

 

                                                           
 (.2006الدين كظاهرة طبيعية )( كتاب كسر التعويذة: 1)
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  كتا  ؛ عنوان من املغز   بالت كيد هكا كان: تدين     
َ
ة م 

َ
  اكسرهإلى  و حتا  ،أو سحر  عويكة ث

 

  كريسيت  ر    
 
ين ش 

 
ت َح  مؤا إذا لكؤن،: ه  ؤؤم 

ؤا  اإلسؤاءة ب همؤة س   أّي   وبؤؤدون  فعندئؤك العؤا ، الخطؤاا فؤؤيعموم 

َنؤا قؤو   أن لنؤا  نبغؤي أ ؤه أعتقؤدالنف ،  على بالشفقة ئعور  ؤا إ       واإلها ؤة لإلسؤاءة  تعؤرض أ ض 
 

مؤث 

قَبؤؤؤؤل ك سؤؤؤؤتاذ محاضؤؤؤؤرا، 1رمضؤؤؤؤان طؤؤؤؤارق  مثؤؤؤؤل شؤؤؤؤخب   مؤؤؤؤع فحسؤؤؤؤ  خؤؤؤؤ ف علؤؤؤؤى لسؤؤؤؤت ف  ؤؤؤؤا فؤؤؤؤي  لؤؤؤؤكي   

 هؤؤو النسؤؤاء بؤؤرجم األمؤؤر  تعلؤؤ، عنؤؤدما سؤؤيطلبه مؤؤا أكثؤؤر إن  قؤؤو  حينمؤؤا  كمتحؤؤد ،أوكسؤؤفورد  جامعؤؤة

ؤؤ كو ؤؤه مؤؤن للغا ؤؤة أكثؤؤر األمؤؤر هؤؤكا أجؤؤد  تنفيؤؤك   عليؤؤ، زاج  بؤؤل فحسؤؤ   إسؤؤاءة ل سؤؤت هؤؤك   فحسؤؤ  ام 

  حقيقّ   تهد د هو

 

ؤى علؤى األمؤور  ت خؤك أرا  ال ف  ؤا ، شؤعر باإلها ؤة لم ولكن : هار         ، منب  مؤرو   و شؤعر  أ ؤت شخصؤءّ  

َعات من بالخطر   رمضان حالة في كما للتفكير، معينة طرق  تب 

 

     
 
يييين ش 

 
ت ؤؤؤان لكنؤؤؤؤه،  عؤؤؤؤم: ه   حقيقؤؤؤؤة فؤؤؤؤي ئؤؤؤؤككت ولؤؤؤؤأ نؤؤؤؤ   ، حملؤؤؤؤون  فؤؤؤؤ  أفكؤؤؤؤار  مؤؤؤؤنأو  وهؤؤؤؤ ليصؤؤؤؤر ، كؤ

  نبغؤؤي أ ؤؤه وأعتقؤؤد، الواقؤؤع فؤؤي أ ؤؤا ،احسؤؤن    مشؤؤاعرهم ،فسؤؤ جر  أعمؤؤ محمؤؤد النبؤؤ  شخصؤؤّية وتاريميؤؤة

عؤؤؤؤن  ،بعمؤؤؤؤ،   إلؤؤؤؤى  ؤؤؤؤزاه هم واسؤؤؤؤتقام هم إسؤؤؤؤاءة  األقؤؤؤؤل ىعلؤؤؤؤ باإلسؤؤؤؤاءة، أئؤؤؤؤعر ،ذلؤؤؤؤ  جميؤؤؤؤع النؤؤؤؤاس علؤؤؤؤى

 طري،، 
 

نّ  ملا خارقة سماوّية دكتاتورّية أ ه بدون  الزعم الد ن  ،مث 
 
  الخط  من الصواا نعرفل اك

 

  ؟وحس   بدو هكا غير صحيح ل  أال ؟يسء ء إلي  ذل  بالفعل هل ولكْن : هار        

 

    
 
ن ش 

 
ت َزْت في العمو  اإلسؤاءة تهمة أن لؤو ،سا  ا  أقو ، فقط أ ا ،ال: ه  ي 

َح بها وأج  م 
 ،أو اإلها ة س 

  كون  شعر أن دون ب ،أ ضا ذل   دعي أن لنا ، ح أ ه أعتقد ف  اوكان الحكم فيها لوسائل اإلع  ، 

ضطهدة ك قلية تصوير أ فسنا أو أ فسنا على بالشفقة مقابل، كما  خطر أ ه أعتقد الكي األمر  م 

ا أتف، ب    اعتبار ، في ضع لكن  أعترف  خ لها من  مكن طريقة توجد ال أ ه على يا دا  مع أ ض 

سء ء  قوله ما ألن ،على  حو تا  إلينا املوجهة ال همة تجن  ،لجوهر ي  تدّ ن شخب أّي   ، عين  جوهر   م 

ا ا جد ًّ ن  َنا  ، على  ف  النحوتد   نكر   إ   
 
 من الكثير  صد  وهكا  املثا  سبيل على يسو  ألوهّية  

ون  ربما و ،بشدة الناس ْجَرح    السوء بغا ة شء ء إ ه    

                                                           
 (: أكاديمي وكاتب إسالمي سويسري؛ أستاذ الدراسات اإلسالمية المعاصرة بجامعة أكسفورد.1962( طارق رمضان )مواليد 1)
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يييي     
 
ن ن  ممؤؤؤؤا  جؤؤؤؤكا ا تبؤؤؤؤاهي بشؤؤؤؤدة : ُدُوك   بالنسؤؤؤؤبة يشؤؤؤؤعر بؤؤؤؤه الؤؤؤؤبع الؤؤؤؤكي  اإلسؤؤؤؤاءة َحجؤؤؤؤم ينبؤؤؤؤ الَتبؤؤؤؤا  

شؤؤَعر بؤؤه اإلسؤؤاءة وَحجؤؤم لألد ؤان، ؤؤ شؤؤء ء أّي   بشؤؤ ن الؤؤكي ي  ق  ،اتقريب  ؤؤكو   املوسؤؤيقى، فؤؤي ذوقؤؤ  ؛الفنؤؤ ّ  كالت 

ا  تكؤون  أن  مكنؤ   السياسؤء ّ  رأ ؤ  أو ،اآلداا فؤي ذوقؤ   بكثيؤر جؤدًّ
 
 وأود  األئؤؤياء هؤك  مثؤلأكثؤؤر وقاحؤة

ؤؤؤؤا ذلؤؤؤؤ  يؤؤؤؤاسق محاولؤؤؤؤة كبيؤؤؤؤر حؤؤؤؤد إلؤؤؤؤى  اختبارّيؤؤؤؤة دراسؤؤؤؤات جؤؤؤؤراءإل  بحؤؤؤؤر عنؤؤؤؤه فؤؤؤؤي الحقيقؤؤؤؤة ب لقيؤؤؤؤا  ل كميًّ

  هممقطؤؤؤؤؤؤؤوع عؤؤؤؤؤؤؤنأو  القؤؤؤؤؤؤؤد ، لكؤؤؤؤؤؤؤرة املفضؤؤؤؤؤؤؤل فؤؤؤؤؤؤؤريقهم عؤؤؤؤؤؤؤن لؤؤؤؤؤؤؤديهم تصؤؤؤؤؤؤؤريحات أشؤؤؤؤؤؤؤخاوباسؤؤؤؤؤؤؤتعما  

فضؤؤؤلة، املوسؤؤؤيقّية
 
 يشؤؤؤعروا أن قبؤؤؤل اإليغؤؤؤا  فؤؤؤي ذلؤؤؤ   مكننؤؤؤا مؤؤؤد  أّي   إلؤؤؤى ومعرفؤؤؤة مؤؤؤا، شؤؤؤء ء عؤؤؤن أو امل

شؤؤعر   آخؤؤر،  أي شؤؤء ء وجؤؤد  هؤؤل  باإلسؤؤاءة
 
مؤؤا عؤؤدا عبؤؤارة: مؤؤا أقؤؤبح وجهؤؤ ! ) ضؤؤح  الجميؤؤع( سؤؤوف  

   بمثل تل  اإلساءة؟

 

     
 
ن ش 

 
ت نؤ  ذلؤ ، ذكؤرت إ ؤ  املثيؤر ملؤن إ ؤهأو زوجؤ  أو خليلتؤ    زوجتؤ  وجه أو: ه   با تظؤا  أتنؤاظر أل  

ّي   والؤؤؤؤؤكي 1الكاثوليكيؤؤؤؤؤة الرابطؤؤؤؤؤة مؤؤؤؤؤن دو وهيؤؤؤؤؤو، بيؤؤؤؤؤل اسؤؤؤؤؤمه فظيؤؤؤؤؤع رجؤؤؤؤؤل مؤؤؤؤؤع مؤؤؤؤؤن  يسؤؤؤؤؤتاء بشؤؤؤؤؤعور تقؤؤؤؤؤو 

نة  الت  تميل إلى لفت اال تبا  عن طري، الهرطقة  املعاارة الفنون  في اتجاهات معي 

 

  كمنحوتة املسيح املصلوا في قن نة البو  : هار        

 

    
 
ييييين ش 

 
ت  ولوحؤؤؤؤؤة العؤؤؤؤؤكراء 2 منحوتؤؤؤؤؤة املسؤؤؤؤؤيح املصؤؤؤؤؤلوا فؤؤؤؤؤي قن نؤؤؤؤؤة البؤؤؤؤؤو   سؤؤؤؤؤيرا و عمؤؤؤؤؤل   كمثؤؤؤؤؤا     عؤؤؤؤؤم،: ه 

 أن للغا ؤة املهؤم ملن أ ه أعتقد وبالفعل،  وغيرها ،3تتضمن رو  الفيلباستعما  مواد رسم  السوداء 

 الَتؤد    مؤن االئؤم زاز أد ان التوحيد من الوثنيين األقد  بع  من وغير  4سوفوكل   مع  تشار 

َ   ب ن  رغ  ال بير عن أ ناعوالت  اال  ها  أو
 
َد 
 
    الكنائ  ت

 

     
 
ن ا ك ،: ُدُوك     ك  قطع 

 

                                                           
ّي؛ ورئيس الرابطة الكاثوليكية للحقوق الدينية والمدنية.1947)مواليد  Bill Donohue( بيل دونوهيو 1) ك  ر   (: عالم اجتماع أَم 

ّي.1950 ُول دَ عام) Andres Serrano ندريس سيرانوأ( 2) ك  ر   ( : فنان ومصور أَم 

 (.1968)مواليد  Christopher Ofili ( للفنان البريطاني كريستوفر أوفيلي1996( مريم العذراء المقدسة )3)

 ايسخسلوس ويوربيديس. المترجم. (سوفوكليس. روائي مسرحي مأساوي يوناني. وأحد أعظم ثالثة كتّاب تراجيديا إغريقية، مع4)
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ت  ه 

 
يين ْ نيؤؤة األ قو ؤؤات تلطؤؤي أو : ش   اإلاجؤؤاا  تشؤؤار    حؤؤن  مؤؤن املمارسؤؤات و حؤؤو ذلؤؤ  باألوسؤؤاا الد 

   تقد ر أقل على للد ن الجمالّية اإل جازات ببع 

َنؤاإ    ذلؤ  مؤن أكثر ئائكة ا تقاداتنا أن أعتقد الواقع، في: هار           ال   
 
 بؤل لألشؤخاو، فحسؤ  سؤء ء 

ا  مبرهم   خاطا   باإلساءة ئعورهمب ن  أ ض 

 

   عم: الجمي     

 

ؤؤؤد عنؤؤؤدما باإلسؤؤؤاءة الفيز ؤؤؤائيون  يشؤؤؤعر ال: هيييار         ن 
َ
ف
 
هؤؤؤك  ل سؤؤؤت   أو  قؤؤؤع تحؤؤؤديها آراؤهؤؤؤم الفيز ائيؤؤؤة ت

ؤ تحؤؤاو   عنؤؤدماالعق  يؤة  املنطقّيؤؤة العقؤو   التؤؤ   عمؤل بهؤؤا الطريقؤة  فؤؤي حقيقؤؤّ   هؤو مؤؤا إلؤى الواؤؤو   احقًّ

ؤّي  ،ا تمثؤل الواقؤعأنهؤ األد ان تزعم ب نما  العالم فهنؤا  هؤك  االسؤتجابة ورد الفعؤل الشؤرس ال ؤز ق القَبل 

تحد   هك  األفكار   
 
 والخطير للغا ة عندما ت

 

ا،: دين ت     ا، حسن  بة طريقة وجدت ال وأ ض 
 
هك   ما شخبل للقو   م 

 

ْعَت  لقد": هار           "حيات  ضي 

 

در  هل" بل : دين ت   
 
ْعَت  قد أ   ت ؤَ   ات ؟حي ضي  َ  وكؤل َمتاع  ْسؤَت كؤل جهؤود  هل تدر  أ ؤ  قؤد كر 

  َ د إال هو ما شء ء   لتمجيد وخيرات  جر  لَت  إن حت  أو " طورة؟أس م 
 
 أ ؤ  احتماليؤة في حت  فكرت هل": ق

ع قؤؤؤد َضؤؤؤّي 
 
ْعَت وت ، ألنهؤؤؤم س شؤؤؤعرون ذلؤؤؤ  لقؤؤؤو   غيؤؤؤر مسؤؤؤ مة طريقؤؤؤة توجؤؤؤد ال " هؤؤؤكا؟ علؤؤؤى حياتؤؤؤ  ضؤؤؤي 

ي ذل    ف  الءء ء كما سؤوف  شؤعر بؤه بمصؤوو حيواتنؤا )لؤو واؤفها أحؤد بالغض  عند التفكير ف

 بنف  الءء ء( 

 

ييي    
 
ن  علؤؤؤى  جؤؤؤرؤون  ال لكؤؤؤنهم إ مؤؤؤانهم فقؤؤؤدوا الؤؤؤك ن الؤؤؤد ن رجؤؤؤا  مؤؤؤن مجموعؤؤؤة  جمؤؤؤع 1بؤؤؤاركر دان: ُدُوك 

  جيدون عمله  الكي الوحيد  ءؤالش  إ ه الوحيد َمع ش هم مصدر أل ه ،بكل  ريحؤالتص

                                                           
ّي وواعظ مسيحي سابق؛  الرئيس المشترك لمؤسسة التحرر من الدين. 1949ل باركر )مواليد ا( داني1) ك  ر  دان جموعة م( ناشط ملحد أَم 

َجْت الحقًا في "مشروع رجال الدين"  المتحدة تقدم دعم وهو منظمة غير ربحية مقرها في الواليات باركر كانت إحدى العناصر التي دُم 

 وعلى للمشاركين، اإلنترنت على منتديات تقديم على المجموعة ، وتركزالدين الحاليين والسابقين ممن لم يعودوا يؤمنون لرجالاألقران 

أكثر يمكنك .. لالطالع المجانية النفسي العالج وجلسات المادية، للضائقات المساعدة ومنح الوظيفية، النقلة تحقيق منح خالل من المساعدة

 زيارة هذا الرابط: 
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  هكاعن  واحد منهم على األقل استمعت إلى   عم، :هار        

 

     
 
ن ا: ُدُوك    ؟حقًّ

 

     
 
ييين ش 

 
ت   ت  عَتؤؤؤْد ا لقؤؤؤد: ه 

َ
  كنؤؤؤت   عنؤؤؤدما  قائؤؤؤا   فؤؤؤي هؤؤؤكامواجهؤؤؤة

َ
 أعضؤؤؤاء مؤؤؤعفؤؤؤي جؤؤؤداال    ،سؤؤؤنا َر أاؤؤؤغ

 مؤنهم رالكثيؤ  ييت ّ ڤالسو  ل تحاد بالنسبة ا ته  قد األمر أن على  حو  ما  أدركوا لقد  الشيوعيّ  الحزا

ا و  ؤافح ببسؤؤالة   بقؤؤدر  كبيؤؤر   َضؤؤّبىَعؤؤا ى كثيؤؤر  ؤؤر أ ؤؤه اعتقؤؤدوا مؤؤاعلؤؤى  للحفؤؤا وكؤ
ْ
ك ؤؤم املثؤؤالي الف 

َ
ْعظ

َ
ؤؤا األ   حيًّ

َمؤْت ؤيالرئ س الناب  والدعامة
ّ
ط 
ؤيَ  يسؤتطيعوا لؤم لكؤنهم ،ة الخااؤة بهؤم ح   

ّ
 س تضؤمن أل ؤه عنؤه، التمل

 ]بضؤؤيا  أعمؤؤارهم بؤؤ  جؤؤدو [  لكؤؤْن بال
 

ؤؤا ممؤؤاث 
 
 أن اسؤؤتطعَت  كيؤؤف" أحؤؤدهم لؤؤي قؤؤا  إذات كيؤؤد، اعتراف

ؤا  بكون  تجعلهم سوف أ    علم ألم ييت ؟ڤالسو  االتحاد عنلهم  هكا تقو    "مشؤاعرهم؟ وتؤؤذي حقًّ

ؤؤؤؤا للمنطؤؤؤؤ، تكؤؤؤؤن ال ،اسؤؤؤؤخيف   تكؤؤؤؤنال ":  جي سؤؤؤؤ كنؤؤؤؤت  ل لكنؤؤؤؤ  أجؤؤؤؤد فؤؤؤؤي كثيؤؤؤؤر مؤؤؤؤن الحؤؤؤؤاالت حجؤؤؤؤة  " منافي 

ا ي شب    هية مطابقة لهك  تقريب 

 

لؤو ": لهؤم أقؤو   أسؤلو  ، فيعلى  حو مريع  وعدوا ّ   وحءءّ ، َوقح، أ ن  الناس  مبر   دماعن: دين ت    

ؤان  فهؤؤل النفطيؤؤة، املصؤؤالح أو الصؤؤيدال ية املستحضؤؤرات اؤؤناعةعؤؤن  األئؤؤياء هؤؤك  أقؤؤو   كنؤؤت أ ؤؤ  كؤ

ا؟ ذل  سيكون  ا وهل وقح  عَتَبر  عد      " ك   لحدود؟ل كان سي 

 

     
 
ن  ليكون ككل  بالت كيد ما كان : ُدُوك 

 

عاَمؤؤؤل أريؤؤؤد أ ؤؤؤا ،احسؤؤؤن  : دين يييت      اؤؤؤناعةو  األدويؤؤؤة اؤؤؤناعة مؤؤؤع بهؤؤؤا  تعامؤؤؤل التؤؤؤ  بالطريقؤؤؤة الؤؤؤد ن أْن ي 

 أضؤؤؤؤع أن أرغؤؤؤؤ  ولكننؤؤؤؤ تفعلهؤؤؤؤا،  التؤؤؤؤ  األمؤؤؤؤور  بعؤؤؤؤ ، بؤؤؤؤل ضؤؤؤؤد األدوّيؤؤؤؤة ئؤؤؤؤركات ضؤؤؤؤّد  لسؤؤؤؤت أ ؤؤؤؤا  الؤؤؤؤنفط

  ]معامل ها بنف  الطريقة و ف  النظرة[ معهم الصفحة  ف  في األد ان

 

     
 
ييين ش 

 
ت  الوضؤؤؤع فؤؤؤي كمؤؤؤا ،مؤؤؤن الدولؤؤؤة املؤؤؤاليّ  الؤؤؤدعم  أو ، ؤؤؤز  اإلعفؤؤؤاءات الضؤؤؤريبية عؤؤؤنهم فؤؤؤي ذلؤؤؤ  بمؤؤؤا: ه 

  اإل جليزي 

                                                                                                                                                                          
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Clergy_Project  
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   عم: دني ت    

يي     
 
ن ؤؤة حؤؤو   الفضؤؤو    نتؤؤابن : ُدُوك    بؤؤه،  تمتؤؤع الؤؤكي السؤؤاحر الوضؤؤع هؤؤكا الؤؤد ن اكتسؤؤاا كيفي 

 
 مقار ؤؤة

لنؤا ت لقؤد بؤ خر ، أو وبطريقؤة  أخر   ب ئياء ؤا قب  ؤز للؤد ن[ جميع  نين كنؤاأ سؤواء   ،]الوضؤع املمي  تؤدّ  
 أ  م 

فهؤؤكا الشؤؤعور بؤؤالغ الحساسؤؤية  املناعؤؤة، هؤؤك  ت الؤؤد نأعطؤؤ قؤؤد وسن عمليؤؤة تاريميؤؤة مؤؤاغيؤؤر متؤؤد نين، 

ع   
 
 باإلساءة الكي يشعر به املتد نون متوق

 

ين  علؤؤؤؤؤى  حؤؤؤؤؤو  خؤؤؤؤؤاّو  : دين يييييت     
ّ
سؤؤؤؤؤل ؤؤؤؤان يغضؤؤؤؤؤبن إن مؤؤؤؤؤا ي  لكنؤؤؤؤؤه اآلن يشؤؤؤؤؤعر    البدا ؤؤؤؤؤة، فؤؤؤؤؤي ، رغؤؤؤؤؤم أ ؤؤؤؤؤه كؤ

َجحوا نهمبالتسلية، هو أ
َ
َحافل جنيدت في   نين غير من ٌَ   عنهم بالنيابة اإلساءة عن ليتكلموا املتدّ  

 

     
 
ن   ؟ذل  وكيف: ُدُوك 

 

  املراجعؤؤؤؤات أكثؤؤؤؤر كا ؤؤؤؤت لقؤؤؤؤد الواقؤؤؤؤع، فؤؤؤؤي: دين ييييت    
 
راسؤؤؤؤة

َ
نين غيؤؤؤؤر أشؤؤؤؤخاو ل  َبؤؤؤؤق   مؤؤؤؤن لكتؤؤؤؤا   ئ تؤؤؤؤدّ  

 م 

نين،األشؤؤؤؤؤخاو  مشؤؤؤؤؤاعر إ ؤؤؤؤؤكاء مؤؤؤؤؤن رهيؤؤؤؤؤ  علؤؤؤؤؤى  حؤؤؤؤؤو شؤؤؤؤؤون  م ولكؤؤؤؤؤنهم  مؤؤؤؤؤن أكثؤؤؤؤؤر وهؤؤؤؤؤاجمو   املتؤؤؤؤؤدّ  

نين   أ فسهم املتدّ  

 

     
 
ن    كتجربت  بالضبط: ُدُوك 

 

 السؤؤجون  بفكؤؤرة ألئؤؤبه إ ؤؤه  الؤؤرأي هؤؤكا فؤؤياملوجؤؤود  اإلحتقؤؤار  ملؤؤد  أئؤؤار أحؤؤدكم أن أعتقؤؤدو : هييار        

ؤؤؤؤب  أن  جؤؤؤؤ  آخؤؤؤؤرون، أشؤؤؤؤخاو حتاجهؤؤؤؤا : اإلاؤؤؤؤ حّية هؤؤؤؤكا  علؤؤؤؤى إجابؤؤؤؤة هنؤؤؤؤا    ب مؤؤؤؤان امجرمؤؤؤؤون   ح 

ؤا معكؤماخؤت ف  لؤدي   السؤا  تلق  الضوء على  سؤتمد ال أزا  أ ف  ؤا  أ ؤتم الث ثؤة، كمؤا أعتقؤد جميع 

ة) مثل  كلمات وحي  ة) و (ر  وفي  ؤ  أن بدون  (ا   
ّ
  امللحؤد ن مؤن الكثيؤر ذهؤو    ثيؤر ممؤا ،اكثيؤر   حؤاجب    أقط

ؤ أن  هنا  اعتقد
 
مكؤن الكؤ   عنهؤا فقؤط، بؤدون ارتيابؤات وا ؤحة،  التؤ  النؤادرة الخبؤرات مؤن ا طاق  فؤي  

 وألن  الؤؤؤؤؤؤد ن ّ  الخطؤؤؤؤؤؤاا
 
تحؤؤؤؤؤؤد   عم فْنهؤؤؤؤؤؤا ،فقؤؤؤؤؤؤط الؤؤؤؤؤؤد ن ّ  الخطؤؤؤؤؤؤاا فؤؤؤؤؤؤي عنهؤؤؤؤؤؤاهؤؤؤؤؤؤا       وتصؤؤؤؤؤؤير غامضؤؤؤؤؤؤةسؤؤؤؤؤؤت 

يبّيؤؤؤؤات )امليتافيز قيؤؤؤؤا( الخطؤؤؤؤط واملكائؤؤؤؤد القائمؤؤؤؤة علؤؤؤؤى مؤؤؤؤن العد ؤؤؤؤد لتبر ؤؤؤؤر و سؤؤؤؤتمد  بالخرافؤؤؤؤات،
َ
 ،الغ

 أن الوا ؤح مؤن ولكؤن  الكي ما كان للد ن أن  فعله بطريقة منطقية بدون اللجوء إلى الغيبيؤات األمر

ؤؤؤؤؤا هنؤؤؤؤؤا  رات  عؤؤؤؤؤاط  طريؤؤؤؤؤ، عؤؤؤؤؤن سؤؤؤؤؤواء   عاد ؤؤؤؤؤة، غيؤؤؤؤؤر لخبؤؤؤؤؤرات  عرضؤؤؤؤؤوا أشخاا   أو ،LSD كعقؤؤؤؤؤار ممؤؤؤؤؤّد 

ا غيؤؤر  ألنهؤؤم اؤؤادف أن لؤؤديهم أو لفتؤؤرة،كهؤؤف  داخؤؤل بؤؤا عزالهم ؤؤا عصؤؤبيًّ   مسؤؤتقر علؤؤى  حؤؤو خؤؤاو ظام 
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َسؤؤؤؤؤا    تجؤؤؤؤؤارا النؤؤؤؤؤاس لؤؤؤؤؤد   كؤؤؤؤؤون  أن كؤؤؤؤؤن م
َ
ؤؤؤؤؤر هؤؤؤؤؤو الؤؤؤؤؤد ن أن ويبؤؤؤؤؤدو ،ذا ؤؤؤؤؤّ       ملؤؤؤؤؤا  تعلؤؤؤؤؤ، الوحيؤؤؤؤؤد امحتك 

ؤؤؤا أو تؤؤؤابو    ا تقؤؤادَ  الؤؤكي  جعؤؤؤل األسؤؤؤباا أحؤؤد هؤؤؤو وهؤؤؤكا  وتَبجيلهؤؤا التجؤؤؤارا هؤؤك  عؤؤؤن الحؤؤد رب م   ،محر 

َنؤؤا َنؤؤؤاأ  ظهؤؤؤر علؤؤؤى التؤؤ  النؤؤؤاس، حيؤؤؤاة فؤؤؤي اللحظؤؤات أهؤؤؤم عؤؤؤن  تحؤؤؤد  أل   يهؤؤا،    زدر 
َ
 وجهؤؤؤة مؤؤؤن األقؤؤؤل علؤؤؤى  

   ظرهم

 

يي     
 
ن ا،: ُدُوك  ا تقؤؤو    أ ؤؤ مؤؤن الجيؤؤد إ ؤؤه أقؤؤو   لكؤؤ  سؤؤا ،،  ؤؤا معؤؤ  االتفؤؤاق علؤؤيّ  لؤؤ   حسؤؤن    كهؤؤكا ئؤؤ م 

ؤا  ل   ،ذكرَت  كما،الد ن أن على  د  أل ه يًّ حا  
إن  امحتكر الوحيد للمس لة فيما  تعل، ب ْن تكؤوَن رو 

 فبؤؤدون ذلؤ  سؤؤيحد  ،مؤن اليمؤؤين السياسؤء   وملحؤدبؤنف  جؤؤودة فكؤرة أن  كؤون لؤؤد   شؤخب هؤكا 

ا األفضؤؤؤؤل مؤؤؤؤنو   يسؤؤؤؤاعد ا ال مؤؤؤؤا وهؤؤؤؤو ،ارتبؤؤؤؤا  وتضؤؤؤؤارا فؤؤؤؤي القؤؤؤؤيم  فؤؤؤؤي التنؤؤؤؤو  هؤؤؤؤكا لؤؤؤؤد نا  كؤؤؤؤون  أن كثيؤؤؤؤر 

ؤؤا أخؤؤر   مجؤؤاالت ؤؤا معؤؤ  أتفؤؤ، أ نؤؤ  أعتقؤؤد  أ ض  فؤؤْ   أعتقؤؤد  ،أتفؤؤ، معؤؤ  أكؤؤن لؤؤم لؤؤو حتؤؤ لكؤؤن  مؤؤا،  وع 

م املفيد من أ ه ّي 
َ
  هكا حدو  والق

 

     
 
يييييييين ش 

 
ت  هؤؤؤؤؤؤؤؤوالخؤؤؤؤؤؤؤؤاو  ؤؤؤؤؤؤؤؤ   ري يؤؤؤؤؤؤؤؤ غي فسؤؤؤؤؤؤؤؤيكون  فقؤؤؤؤؤؤؤؤط، واحؤؤؤؤؤؤؤؤد واحؤؤؤؤؤؤؤؤد،  غييؤؤؤؤؤؤؤؤر إجؤؤؤؤؤؤؤؤراء اسؤؤؤؤؤؤؤؤتطعنا إن: ه 

 عؤؤؤؤؤؤؤؤن مؤؤؤؤؤؤؤدو ت  فؤؤؤؤؤؤؤؤي رائؤؤؤؤؤؤؤع اقتبؤؤؤؤؤؤؤاس لؤؤؤؤؤؤؤؤد   ،سؤؤؤؤؤؤؤا  ؤؤؤؤؤؤؤؤا ،أ ت  والخؤؤؤؤؤؤؤارق للطبيعؤؤؤؤؤؤؤة الروحؤؤؤؤؤؤؤؤا ّ   ينبؤؤؤؤؤؤؤ الَتمييؤؤؤؤؤؤؤز

ْز 
ْ
ؤؤؤؤؤؤؤؤؤْ  كؤؤؤؤؤؤؤؤؤول    األ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤا ، أحؤؤؤؤؤؤؤؤؤد فؤؤؤؤؤؤؤؤؤي فؤؤؤؤؤؤؤؤؤي أثنؤؤؤؤؤؤؤؤؤاء  سؤؤؤؤؤؤؤؤؤلقه الجبؤؤؤؤؤؤؤؤؤاَ   إ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤه الؤؤؤؤؤؤؤؤؤكي قؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  الجينؤؤؤؤؤؤؤؤؤو ، رائؤؤؤؤؤؤؤؤؤد ،1فرا س 

  ركبتيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤه لؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤىع فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا حن  بعدئؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤك   طبيعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤّي،ال نظؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرامل ئؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤَدَهه  
َ
ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوق  إ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤه اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتنتا  2يسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوَ  املسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيَح  َل ب 

لف  
 
ا  3خ ماته املنطقية أبد   عن مقّد 

ب    ال  نت 

 

  بالضبط: هار         

 

     
 
ن ش 

 
ت َم : ه 

ْ
َرْ   لم أ ه َرغ

َ
ْقت    الطبيعية املناظر تل  خل، املسيح يسو  أن قط   

 

ا  مؤؤؤؤؤؤؤؤر  عؤؤؤؤؤؤؤؤن ث ثؤؤؤؤؤؤؤؤة أنهؤؤؤؤؤؤؤؤار فوضؤؤؤؤؤؤؤؤع ذلؤؤؤؤؤؤؤؤ  فؤؤؤؤؤؤؤؤي ذهنؤؤؤؤؤؤؤؤه  ئؤؤؤؤؤؤؤؤاهد لربمؤؤؤؤؤؤؤؤا ،احسؤؤؤؤؤؤؤؤن  : هيييييييار         ؤؤؤؤؤؤؤؤد   متجّم 
 

ئؤؤؤؤؤؤؤؤ ال

!
َ
   الثالو 

                                                           
ْنْز   (1) ْس كول  ّي، مدير المعاهد الوطنية الصحية، ب ث ْسدا Francis Collinsفرانس  ك  ر   ، ماري الند. Bethesda، عالم جينات وفيزيائي أَم 

 ( رابط المدونة:2)

collins-francis-of-case-strange-https://www.samharris.org/blog/item/the  

طيات، ال تنبع بالضرورة من المعفيها تكون نتيجة الحجة  مصطلح يَُطلق على الحالة التي: Non-sequitur االستدالل الُخْلف يّ  ( مغالطة3)

 بسبب عدم ترابط بين المعطيات والنتيجة. المترجم.

http://www.translationsproject.org/
https://www.samharris.org/blog/item/the-strange-case-of-francis-collins
https://www.samharris.org/blog/item/the-strange-case-of-francis-collins
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يييييييين ش 

 
ت َنؤؤؤؤؤؤؤؤا بالت كيؤؤؤؤؤؤؤؤد،: ه  ؤؤؤؤؤؤؤؤ إ    ون  اجميع  َنؤؤؤؤؤؤؤؤا بؤؤؤؤؤؤؤؤ خر ، أو بصؤؤؤؤؤؤؤؤورة ثؤؤؤؤؤؤؤؤالوثي  برمجؤؤؤؤؤؤؤؤون  إ     هؤؤؤؤؤؤؤؤكا ذلؤؤؤؤؤؤؤؤ ، علؤؤؤؤؤؤؤؤى م 

ؤؤؤؤؤؤؤان ليوجؤؤؤؤؤؤؤؤد    وا ؤؤؤؤؤؤؤؤح ا فمؤؤؤؤؤؤؤؤا كؤ ؤؤؤؤؤؤؤؤ رؤوس ب ر عؤؤؤؤؤؤؤؤة إلؤؤؤؤؤؤؤؤهأبؤؤؤؤؤؤؤؤد  ؤؤؤؤؤؤؤؤم  ذلؤؤؤؤؤؤؤؤ  [الجميؤؤؤؤؤؤؤؤع ضؤؤؤؤؤؤؤؤح  ! ]اطبع 
َ
، إ ؤؤؤؤؤؤؤؤ   عل

ا سؤؤؤؤؤؤيكون  لكنؤؤؤؤؤؤهلخبؤؤؤؤؤؤرة  بحكؤؤؤؤؤؤم ا   تَمييؤؤؤؤؤؤز 
 

التبؤؤؤؤؤؤاس وحيؤؤؤؤؤؤرة الكثيؤؤؤؤؤؤؤر  سؤؤؤؤؤؤيز ل أ ؤؤؤؤؤؤه وأعتقؤؤؤؤؤؤد قؤؤؤؤؤؤو  بؤؤؤؤؤؤه،  هؤؤؤؤؤؤائ 

ل سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت  ، لشخصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤياتنا فائضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤةال قيمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤةال عواطؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤف، مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن لؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد نا أن مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا ]توضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيح[ مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن النؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاس

 لنؤؤؤؤؤؤؤؤا ال  سؤؤؤؤؤؤؤؤتطيع إثبؤؤؤؤؤؤؤؤات أنهؤؤؤؤؤؤؤؤا مفيؤؤؤؤؤؤؤؤدة   أ نؤؤؤؤؤؤؤؤاخصوصؤؤؤؤؤؤؤؤء ، أو   حؤؤؤؤؤؤؤؤو علؤؤؤؤؤؤؤؤى لتطور ؤؤؤؤؤؤؤؤا مفيؤؤؤؤؤؤؤؤدة
 
لكنهؤؤؤؤؤؤؤؤا اؤؤؤؤؤؤؤؤفة

وال يسؤؤؤؤؤؤؤؤتولي   صؤؤؤؤؤؤؤؤادرهاتنتمؤؤؤؤؤؤؤؤ  إلؤؤؤؤؤؤؤؤى مؤؤؤؤؤؤؤؤا هؤؤؤؤؤؤؤؤو خؤؤؤؤؤؤؤؤارق للطبيعؤؤؤؤؤؤؤؤة ول سؤؤؤؤؤؤؤؤت  وهؤؤؤؤؤؤؤؤي ال بالت كيؤؤؤؤؤؤؤؤد، رغؤؤؤؤؤؤؤؤم ذلؤؤؤؤؤؤؤؤ  

   كهنوت أيعليها ويحتكرها 

 

هم أْن  العؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوا  أن محز ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة لحقيقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة إنهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا: دين يييييييييييت     ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن   تقيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيمهم فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا، بطريقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة ، ثقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوا ال  مك 

ؤؤؤؤؤؤا إن لؤؤؤؤؤؤم تكؤؤؤؤؤؤن مؤؤؤؤؤؤن  ل سؤؤؤؤؤؤت أنهؤؤؤؤؤؤا يعتقؤؤؤؤؤؤدون  إنهؤؤؤؤؤؤم  الروحا ّيؤؤؤؤؤؤة لتجؤؤؤؤؤؤاربهم بؤؤؤؤؤؤنف  الجؤؤؤؤؤؤودة والجؤؤؤؤؤؤدارة حقًّ

ؤؤؤؤؤؤؤؤا كا ؤؤؤؤؤؤؤؤت إذا سالو  ؛عنؤؤؤؤؤؤؤؤد هللا بؤؤؤؤؤؤؤؤل هؤؤؤؤؤؤؤؤي بؤؤؤؤؤؤؤؤنف  الروعؤؤؤؤؤؤؤؤة والعظمؤؤؤؤؤؤؤؤة  كؤؤؤؤؤؤؤؤ ،  لؤؤؤؤؤؤؤؤد نعلؤؤؤؤؤؤؤؤى ا البرهؤؤؤؤؤؤؤؤان مؤؤؤؤؤؤؤؤن  وع 

 اللحظؤؤؤؤؤة تلؤؤؤؤؤ   حياتؤؤؤؤؤ  فؤؤؤؤؤي لحظؤؤؤؤؤة أفضؤؤؤؤؤل إنهؤؤؤؤؤا األهميؤؤؤؤؤة، مؤؤؤؤؤن القؤؤؤؤؤدر بؤؤؤؤؤنف  تظؤؤؤؤؤل   إنهؤؤؤؤؤا  )بؤؤؤؤؤدون ذلؤؤؤؤؤ (

تصؤؤؤؤؤؤؤؤورَت أ ؤؤؤؤؤؤؤؤ   مكؤؤؤؤؤؤؤؤن أن تكؤؤؤؤؤؤؤؤون عليؤؤؤؤؤؤؤؤه  ممؤؤؤؤؤؤؤؤا أفضؤؤؤؤؤؤؤؤل وتصؤؤؤؤؤؤؤؤبح ،أو ذات تؤؤؤؤؤؤؤؤ   فسؤؤؤؤؤؤؤؤ  تنسؤؤؤؤؤؤؤؤء  فيهؤؤؤؤؤؤؤؤا التؤؤؤؤؤؤؤؤ 

ؤؤؤؤؤؤؤؤل   هؤؤؤؤؤؤؤؤكاو   الطبيعؤؤؤؤؤؤؤؤة روعؤؤؤؤؤؤؤؤة تواضؤؤؤؤؤؤؤؤع، بكؤؤؤؤؤؤؤؤّل   وجؤؤؤؤؤؤؤؤه  مؤؤؤؤؤؤؤؤن األوجؤؤؤؤؤؤؤؤه، وتؤؤؤؤؤؤؤؤر ، بطريقؤؤؤؤؤؤؤؤة أو ،علؤؤؤؤؤؤؤؤى اإلطؤؤؤؤؤؤؤؤ ق
 
 ك

ؤؤؤؤؤؤا!  جؤؤؤؤؤؤؤ  أن  !بالفعؤؤؤؤؤؤل رائؤؤؤؤؤؤع وهؤؤؤؤؤؤكا! شؤؤؤؤؤؤء ء لكنؤؤؤؤؤؤؤه ال يعنؤؤؤؤؤؤ  إضؤؤؤؤؤؤافة تؤؤؤؤؤؤؤدي إلؤؤؤؤؤؤؤى االسؤؤؤؤؤؤتنتا  والقؤؤؤؤؤؤو : "اجب 

 
 
 أو عظمة

 
  "بكثير    كون هكا قد مَنَحه  شخب  ما أكثر  روعة

 

     
 
ن يَ  لقد: ُدُوك  ْول 

 واست 
 
ْت الروحا ية

َ
ف ط 

 ككل ؟ أل   ،عليها اخت 

 

     
 
ييييييييين ش 

 
ت ؤؤؤؤؤؤؤؤؤ هؤؤؤؤؤؤؤؤؤي: ه  شؤؤؤؤؤؤؤؤؤو   ، أعتقؤؤؤؤؤؤؤؤؤد،اأ ض 

َ
   

 
ؤؤؤؤؤؤؤؤؤور   أوأو عاهؤؤؤؤؤؤؤؤؤة ص 

 
  بصؤؤؤؤؤؤؤؤؤراحة   اإل سؤؤؤؤؤؤؤؤؤا ّية الشخصؤؤؤؤؤؤؤؤؤّية فؤؤؤؤؤؤؤؤؤي ق

 إلؤؤؤؤؤؤؤى قبولؤؤؤؤؤؤؤه، ومؤؤؤؤؤؤؤد  ،وخنوعؤؤؤؤؤؤؤه وداعتؤؤؤؤؤؤؤه ومؤؤؤؤؤؤؤد  تواضؤؤؤؤؤؤؤعه، مؤؤؤؤؤؤؤد  علؤؤؤؤؤؤؤى التشؤؤؤؤؤؤؤد د  وااؤؤؤؤؤؤؤل الؤؤؤؤؤؤؤد ن ألن

دعؤؤؤؤؤاءات  صؤؤؤؤؤنع الواقؤؤؤؤؤع فؤؤؤؤؤي لكنؤؤؤؤؤه  الؤؤؤؤؤكات   إ كؤؤؤؤؤار حؤؤؤؤؤد تعجرفؤؤؤؤؤة ا   فيمؤؤؤؤؤا  مؤؤؤؤؤب اديعلؤؤؤؤؤى  حؤؤؤؤؤو غيؤؤؤؤؤر عؤؤؤؤؤ م 

ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالقو   ،)الروحا يؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة( اللحظؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاتهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤك   ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل   أن فجؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ة أدركؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت  " :فهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤكا كؤ
 
ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤْون  ك

َ
  َحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤولي  تمحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤور  الك

ؤؤؤؤؤؤؤؤؤعرت
َ
ضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤح   أن  مكؤؤؤؤؤؤؤؤؤن! بحقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  " ذلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  حيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  بتواضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤع  رهيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ    وئ

 
وأظؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن  ،هؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤكا علؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤى النؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاَس  َ   

  وأؤمن أ نا  ج  أن  فعل ذل 

 

http://www.translationsproject.org/
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 ْمؤؤؤؤؤؤؤؤسم   وقؤؤؤؤؤؤؤؤد: دين ييييييييت    
 
ؤؤؤؤؤؤؤؤ تؤ

َ
 وْ ق

َ
ؤؤؤؤؤؤؤان لؤؤؤؤؤؤؤؤو": همل  أجؤؤؤؤؤؤؤؤل مؤؤؤؤؤؤؤؤن التواضؤؤؤؤؤؤؤؤع فقؤؤؤؤؤؤؤؤط د ن ؤؤؤؤؤؤؤؤت البروف سؤؤؤؤؤؤؤؤور لؤؤؤؤؤؤؤؤد   كؤ

ر  عؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن أشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤخاو    [الجميؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤع ضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤح  ] والتواضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤع والتواضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤع، "هؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤكا الهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤراء أو ذا    وهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤكا َ ْصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد 

َتغطر سين
 األ فاَس  م 

 
  على  حو  مكهل    خك

 

     
 
ييييييييييييييين ش 

 
ت ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاإنهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم  :ه   فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي أ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا تؤاخؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤك  ، ال": الواحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد  مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤنهم ويقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو    قصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤون اآلخؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرين جا ب 

 تواضع؟ال ما هكا " ألْجل  هللا مهمة

 

َنؤؤؤؤؤؤؤؤؤا أعتقؤؤؤؤؤؤؤؤد  قطؤؤؤؤؤؤؤؤة هؤؤؤؤؤؤؤؤك : هييييييييار         َرسؤؤؤؤؤؤؤؤة: إليهؤؤؤؤؤؤؤؤا  عؤؤؤؤؤؤؤؤود أن  جؤؤؤؤؤؤؤؤ  إ   
ْ
ط
َ
لؤؤؤؤؤؤؤؤم فكؤؤؤؤؤؤؤؤؤرة غ   وجؤؤؤؤؤؤؤؤؤد ال أل ؤؤؤؤؤؤؤؤه  الع 

  أكثؤؤؤؤؤؤؤر علؤؤؤؤؤؤؤى  حؤؤؤؤؤؤؤو  التواضؤؤؤؤؤؤؤع  فؤؤؤؤؤؤؤرض خطؤؤؤؤؤؤؤاا
 
لؤؤؤؤؤؤؤم مؤؤؤؤؤؤؤن اؤؤؤؤؤؤؤرامة لمؤؤؤؤؤؤؤاء  الع   أو   هؤؤؤؤؤؤؤم خبر ؤؤؤؤؤؤؤ  بحسؤؤؤؤؤؤؤ  فالع 

 الفؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤور  وعلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤى فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤْنهم مصصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤهم،ت مجؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  خؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤار  تحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدثوا وسن  يعرفؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤون  ال إنهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم  قولؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤون  مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن

)أْي:  ؤمنؤؤؤؤؤؤؤؤون أ فَسؤؤؤؤؤؤؤؤهم ضؤؤؤؤؤؤؤؤد ارتكؤؤؤؤؤؤؤؤاا األخطؤؤؤؤؤؤؤؤاء باالحتيؤؤؤؤؤؤؤؤاط   رها ؤؤؤؤؤؤؤؤاتهم علؤؤؤؤؤؤؤؤى التحؤؤؤؤؤؤؤؤوط فؤؤؤؤؤؤؤؤي سؤؤؤؤؤؤؤؤ بدؤون

حؤؤؤؤؤؤو   يعؤؤؤؤؤؤرف الغرفؤؤؤؤؤؤة فؤؤؤؤؤؤي شؤؤؤؤؤؤخب وجؤؤؤؤؤؤود مؤؤؤؤؤؤن مت كؤؤؤؤؤؤد إ ؤؤؤؤؤؤّ  ": قبيؤؤؤؤؤؤل مؤؤؤؤؤؤن أئؤؤؤؤؤؤياء قؤؤؤؤؤؤائلين ،بميؤؤؤؤؤؤار بؤؤؤؤؤؤد ل(

أسؤؤؤؤؤؤلوا الخطؤؤؤؤؤؤاا الؤؤؤؤؤؤكي  هؤؤؤؤؤؤو وهؤؤؤؤؤؤكا  "وطبعؤؤؤؤؤؤا ل سؤؤؤؤؤؤت كؤؤؤؤؤؤل املعطيؤؤؤؤؤؤات متؤؤؤؤؤؤوفرة أعرفؤؤؤؤؤؤه ممؤؤؤؤؤؤا أكثؤؤؤؤؤؤر هؤؤؤؤؤؤكا

صؤؤؤؤؤؤوَن لؤؤؤؤؤؤه نؤؤؤؤؤؤا )أو عنؤؤؤؤؤؤؤدما  تعجؤؤؤؤؤؤرف وال  عتؤؤؤؤؤؤرف بجهلنؤؤؤؤؤؤا بؤؤؤؤؤؤاألمر علؤؤؤؤؤؤى  حؤؤؤؤؤؤؤو  عجر   طؤؤؤؤؤؤاقفؤؤؤؤؤؤي   حؤؤؤؤؤؤن ممل  ف 

  مبائر(

 

     
 
يييييين ش 

 
ت ا،: ه  ين مؤؤؤؤؤؤن العد ؤؤؤؤؤؤد  مؤؤؤؤؤؤر  علينؤؤؤؤؤؤا ،الحقيقؤؤؤؤؤؤة فؤؤؤؤؤؤي حسؤؤؤؤؤؤن  ؤؤؤؤؤاد مّي  ؤؤؤؤؤؤع مؤؤؤؤؤؤن النؤؤؤؤؤؤو  هؤؤؤؤؤؤكاب األكؤ  الَتواض 

   اجيد   تقصد ماذا أعرف لكنن   الزائف

 

يييييييي     
 
ن ؤؤؤؤؤؤؤؤاد مّ    أي  : ُدُوك  نيا بمصؤؤؤؤؤؤؤؤؤوو األمؤؤؤؤؤؤؤؤؤر  ذلؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  فعؤؤؤؤؤؤؤؤل عليؤؤؤؤؤؤؤؤؤه نبغؤؤؤؤؤؤؤؤؤي  أكؤ تؤؤؤؤؤؤؤؤد  

 
دون  نهؤؤؤؤؤؤؤؤؤمهؤؤؤؤؤؤؤؤؤو أ 1نمل ؤؤؤؤؤؤؤؤؤرّد 

   

ا، قؤؤؤؤؤؤائلين  اإل مؤؤؤؤؤؤان( عقيؤؤؤؤؤؤدة مجمؤؤؤؤؤؤع  يقيؤؤؤؤؤؤة )قؤؤؤؤؤؤا ون   ث ثؤؤؤؤؤؤة هنؤؤؤؤؤؤا  ؛بالضؤؤؤؤؤؤبط بؤؤؤؤؤؤه  ؤمنؤؤؤؤؤؤون  مؤؤؤؤؤؤاأسؤؤؤؤؤؤبوعيًّ

ؤؤؤؤؤؤؤؤد مؤؤؤؤؤؤؤؤن مؤؤؤؤؤؤؤؤريم العؤؤؤؤؤؤؤؤكراء، وقؤؤؤؤؤؤؤؤد  ،، ولؤؤؤؤؤؤؤؤ   واحؤؤؤؤؤؤؤؤد  آلهؤؤؤؤؤؤؤؤة ل 
ؤؤؤؤؤؤؤان     الؤؤؤؤؤؤؤؤؤ إلؤؤؤؤؤؤؤؤى ذهؤؤؤؤؤؤؤؤ     مؤؤؤؤؤؤؤؤاتواملسؤؤؤؤؤؤؤؤيح و  مؤؤؤؤؤؤؤؤاذا كؤ

فؤؤؤؤؤؤنذلؤؤؤؤؤؤ ؟   ومؤؤؤؤؤؤؤع  للغا ؤؤؤؤؤؤة دقيقؤؤؤؤؤؤة بتفااؤؤؤؤؤؤيل مؤؤؤؤؤؤؤرة أخؤؤؤؤؤؤر ،  مؤؤؤؤؤؤن املؤؤؤؤؤؤوت   عؤؤؤؤؤؤاد للحيؤؤؤؤؤؤاة ثؤؤؤؤؤؤؤم أ ؤؤؤؤؤؤا  لث ثؤؤؤؤؤؤة د 

فرطة بالثقة تهامناال الوقاحة لديهم ذل ،
 
ّ   )أوب معرفتنا وعد  امل

َ
ش    أن معن  الش

َ
 )    

 

                                                           
هنا حديث دوكنز يختص بالمتدينين المسيحيين حصًرا. وبالتأكيد في األديان األخرى عقائدها وتعاليمها وتشريعاتها غير المعقولة   (1)

 والشاذة.
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 الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤكي السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي بؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالتفكير أل فسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤهم واَسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤَمح   قؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤنهم الكثيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر ن أن أعتقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد ال: دين يييييييييييت    

ؤؤؤؤؤؤؤؤؤا؟م كنؤؤؤؤؤؤؤؤؤت   لؤؤؤؤؤؤؤؤؤو مؤؤؤؤؤؤؤؤؤاذا": الوقؤؤؤؤؤؤؤؤؤت طؤؤؤؤؤؤؤؤؤوا  أل فسؤؤؤؤؤؤؤؤؤهم يسؤؤؤؤؤؤؤؤؤ لو ه العلمؤؤؤؤؤؤؤؤؤاء أن أعتقؤؤؤؤؤؤؤؤؤد وهؤؤؤؤؤؤؤؤؤكا لؤؤؤؤؤؤؤؤؤ    "مطم 

ا من مهارات املتد نين   جزء 

 

     
 
ن ش 

 
ت  ذل ؟في  مع اختلفت   إذا تما ع هل: ه 

 

  ال :دين ت    

 

     
 
ييييييين ش 

 
ت ا، ولؤؤؤؤؤؤؤ   أنهؤؤؤؤؤؤؤم َ ْصؤؤؤؤؤؤؤع   هؤؤؤؤؤؤؤزيمَ هم فؤؤؤؤؤؤؤي  إن: ه  أغلؤؤؤؤؤؤؤ  مؤؤؤؤؤؤؤا  جعؤؤؤؤؤؤؤل الجؤؤؤؤؤؤؤدا  مؤؤؤؤؤؤؤع املتؤؤؤؤؤؤؤد نين اؤؤؤؤؤؤؤعب 

ا أن الكثيؤؤؤؤؤؤؤر ن مؤؤؤؤؤؤؤنهم  قولؤؤؤؤؤؤؤون  ؤؤؤؤؤؤؤة، هؤؤؤؤؤؤؤو تحد ؤؤؤؤؤؤؤد   اؤؤؤؤؤؤؤ ة  وجؤؤؤؤؤؤؤدفؤؤؤؤؤؤؤي أزمؤؤؤؤؤؤؤة  إ مؤؤؤؤؤؤؤان    أنهؤؤؤؤؤؤؤمالجؤؤؤؤؤؤؤدا  وامحاج 

هؤؤؤؤؤؤا بالفعؤؤؤؤؤؤل
 
ؤؤؤؤؤؤن  ": لفظ ، إ ؤؤؤؤؤؤ  أؤم   شؤؤؤؤؤؤؤ ءال إن جؤؤؤؤؤؤرين جراهؤؤؤؤؤؤا لقؤؤؤؤؤؤد قؤؤؤؤؤؤا    "فسؤؤؤؤؤؤاعد   علؤؤؤؤؤؤى  ئؤؤؤؤؤؤك  ، ؤؤؤؤؤؤا را 

ؤؤؤؤؤؤان العظؤؤؤؤؤؤؤيم ؤؤؤؤؤؤؤ فؤؤؤؤؤؤؤي كو ؤؤؤؤؤؤؤه كؤ ؤؤؤؤؤؤؤه   اكاثوليكيًّ ؤؤؤؤؤؤان هؤؤؤؤؤؤؤو أ   ا كؤ  مؤؤؤؤؤؤؤن العد ؤؤؤؤؤؤؤد يعؤؤؤؤؤؤؤ    عؤؤؤؤؤؤؤم،  1إ ما ؤؤؤؤؤؤؤه لعؤؤؤؤؤؤؤد  تحؤؤؤؤؤؤؤّد   

سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤلوا النفؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاق )بؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوجهين وب  الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدفاتر أو السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤج ت مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن بنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوعين محتفظؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤين النؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاس

    2االضطراري(

 

   عم: دين ت    

 

     
 
ن   بالضبط: ُدُوك 

 

     
 
ييييييييين ش 

 
ت  أ فسؤؤؤؤؤؤؤؤؤهم علؤؤؤؤؤؤؤؤؤى  طلقؤؤؤؤؤؤؤؤؤون  والؤؤؤؤؤؤؤؤؤك ن أعؤؤؤؤؤؤؤؤؤرفهم الؤؤؤؤؤؤؤؤؤك ن األشؤؤؤؤؤؤؤؤؤخاو غالبيؤؤؤؤؤؤؤؤؤة أن يا طبؤؤؤؤؤؤؤؤؤاع إن :ه 

ون أو يع شؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤون بازدواجيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة(الوقت طؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوا  ذلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   فعلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤون  ،أهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل اإل مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤان أو مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤمنين
 
ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤك

 
 لؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن  )َيش

ؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ذلؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  سؤؤؤؤؤؤؤؤؤيكون  ؛زوفرينيا(سؤؤؤؤؤؤؤؤؤكي) صؤؤؤؤؤؤؤؤؤيةالشخ فؤؤؤؤؤؤؤؤؤي ا فصؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  هؤؤؤؤؤؤؤؤؤكا إن أقؤؤؤؤؤؤؤؤؤو   ح    ؤؤؤؤؤؤؤؤؤدركون  ولكؤؤؤؤؤؤؤؤؤنهم! اَوق 

ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  إلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤى  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤكهبون  عنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدما أساسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤه علؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤى صرفون ؤ تؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ال إنهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم   قولو ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤه مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا معقولّيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة عؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد  تمام 

                                                           
تماًما )غالبًا لغرض الزواج  ثوليكية قبل زواجه(: روائي إنجليزي؛ اعتنق الكا1904 – 1991)  Graham Greene راهام جرينج( 1)

 .وصف نفسه بأنه "ملحد كاثوليكي"الحقًا ؛ من كاثوليكية المذهب وراثةً(

 المحاسب التعبير من ممارسة وأصلأو النفاق والظهور بوجه غير حقيقة الشخص وأفكاره وطباعه، محاولة إخفاء شيء عن الغرباء  (2)

ب التجارة صاحب أو حقيقي صحيح  ومحاسبي الضرائب، وآخر لألغراب المالية البيانات زائف مالي دفتر أو بسجل يحتفظ الذي المتالع 

 .انالمترجم -به خاص

http://www.translationsproject.org/


 

 www.translationsproject.orgالترجمة منشورة ومتاحة بشكل مجاني على موقع                                         57 

    

 أن هم مكؤؤؤؤؤؤؤن ال حؤؤؤؤؤؤؤو  مؤؤؤؤؤؤؤا   ىعلؤؤؤؤؤؤؤ لكؤؤؤؤؤؤؤْن   القبيؤؤؤؤؤؤؤل هؤؤؤؤؤؤؤكا مؤؤؤؤؤؤؤن شؤؤؤؤؤؤؤء ء أّي   أو يسؤؤؤؤؤؤؤافرون، عنؤؤؤؤؤؤؤدما أو الطب ؤؤؤؤؤؤؤ ،

  يستطيعون  عندما   أو ت س َسه   عزيزَ   حاولون  هم الواقع، وفي  بدونها يع شوا

 

يييييييييي     
 
ن ا، : ُدُوك  ْن  ل هتمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  مثيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر هؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤكاحسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن 

َ
دون  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤب   هؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم ل لؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤك ،إذ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرّد 

 مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو  مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤع اإل مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤان   

جبؤؤؤؤؤؤرهم التؤؤؤؤؤؤؤ  التعويؤؤؤؤؤؤكة مؤؤؤؤؤؤن  ؤؤؤؤؤؤؤو  هؤؤؤؤؤؤكا إن الوا ؤؤؤؤؤؤحة، القناعؤؤؤؤؤؤة
 
ؤؤؤؤؤؤّ    علؤؤؤؤؤؤى التغلؤؤؤؤؤؤؤ  علؤؤؤؤؤؤى ت

 
: بقؤؤؤؤؤؤؤولهم الش

ؤمن أ ا  عم،"
 
ؤمن ،بالفعل أ

 
ؤمن ،بالفعل أ

 
    ال  ؤمنون  هم الحقيقة وفي    "بالفعل! أ

 

 :  عم، و     دين ت    

 

    
 
 
 
ييييييييييين ش 

 
ت وطبعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا، مثؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل أمثؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالهم مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن العلمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا يين، فهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم يسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤعدون بكؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤون آخؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرين يعتقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدون : ه 

  بنف  الءء ء  هكا ت كيد ال  ريدون آلخرين أن ال  كو و جزءا فيه  

 

 :  عم،  عمدين ت    

 

ا، و  :هييييييييار         ؤؤؤؤؤؤؤؤؤ توجؤؤؤؤؤؤؤؤدحسؤؤؤؤؤؤؤؤن   ،ل هتمؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  الخااؤؤؤؤؤؤؤؤة بالبنؤؤؤؤؤؤؤؤاء مؤؤؤؤؤؤؤؤن العؤؤؤؤؤؤؤؤؤد  ةاملثيؤؤؤؤؤؤؤؤر  طؤؤؤؤؤؤؤؤوةالخ تلؤؤؤؤؤؤؤؤ  اأ ض 

بيؤؤؤؤؤؤؤل   شؤؤؤؤؤؤؤء ء   دليؤؤؤؤؤؤؤل بؤؤؤؤؤؤؤدون   مؤؤؤؤؤؤؤاناإل   نبؤؤؤؤؤؤؤ بؤؤؤؤؤؤؤاالفتراض األساسؤؤؤؤؤؤؤء  أو املقدمؤؤؤؤؤؤؤة  بؤؤؤؤؤؤؤدؤون حيؤؤؤؤؤؤؤر
َ
علؤؤؤؤؤؤؤى  حؤؤؤؤؤؤؤو    

   الرمزيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة لتومؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا حكا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤةال هؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي وهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤك   نااإل مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ عقيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدة هؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي هؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤك   خؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاّو  
ّ
تشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤك

 
 هؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤمف إذن  1امل

ؤؤؤؤؤؤؤؤؤَ   الؤؤؤؤؤؤؤؤؤكيو  املفهؤؤؤؤؤؤؤؤؤو ، هؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤكا  ضؤؤؤؤؤؤؤؤؤيفون  ثؤؤؤؤؤؤؤؤؤم )مؤؤؤؤؤؤؤؤؤن العؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد ( بؤؤؤؤؤؤؤؤؤكل   بؤؤؤؤؤؤؤؤؤدؤون م   مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن العد ؤؤؤؤؤؤؤؤؤد فؤؤؤؤؤؤؤؤؤي علؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيّ  ر 

 دقيؤؤؤؤؤؤؤ، ئؤؤؤؤؤؤؤكل ذاتؤؤؤؤؤؤؤه حؤؤؤؤؤؤؤد فؤؤؤؤؤؤؤي هؤؤؤؤؤؤؤو دليؤؤؤؤؤؤؤل، بؤؤؤؤؤؤؤدون  أن حقيقؤؤؤؤؤؤؤة أن النؤؤؤؤؤؤؤاس  مكؤؤؤؤؤؤؤن أن تؤؤؤؤؤؤؤؤمَن  :الجؤؤؤؤؤؤؤداالت

ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  األدلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن ْز  ْ  إن  فرا س 
ْ
 امت كنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا حقيقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة نإ  2كتابؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤه فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤكا   ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤككر  أئؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرَت  الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤكي ،كؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤول  

ألمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر ويصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤير ويتفؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاقم ا  األدلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن دقيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ، ئؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤكل ذاتؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤه حؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي هؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو ،بؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاه احدسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي   ائؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤعور  

  فؤؤؤؤؤؤؤؤؤْن دليؤؤؤؤؤؤؤؤؤل، دون  مؤؤؤؤؤؤؤؤؤن تبؤؤؤؤؤؤؤؤؤدأ حاملؤؤؤؤؤؤؤؤؤاف: كاإلدمؤؤؤؤؤؤؤؤؤان
َ
  حقيقؤؤؤؤؤؤؤؤؤة
َ
 َم ت

 
ؤؤؤؤؤؤؤؤؤك ا َ  ن  م  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤد 

 
 تصؤؤؤؤؤؤؤؤؤير  مؤؤؤؤؤؤؤؤؤن امل ؤؤؤؤؤؤؤؤؤء  ق

 
 ئؤؤؤؤؤؤؤؤؤك 

ؤؤؤؤؤؤؤؤؤا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  آخؤؤؤؤؤؤؤؤؤر دليؤؤؤؤؤؤؤؤؤل أّي   طلؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  ثؤؤؤؤؤؤؤؤؤم  صؤؤؤؤؤؤؤؤؤير األدلؤؤؤؤؤؤؤؤؤة، مؤؤؤؤؤؤؤؤؤن دقيق  أو  العقؤؤؤؤؤؤؤؤؤل فسؤؤؤؤؤؤؤؤؤاد مؤؤؤؤؤؤؤؤؤنفؤؤؤؤؤؤؤؤؤي حؤؤؤؤؤؤؤؤؤد ذاتؤؤؤؤؤؤؤؤؤه  وع 

، أو ،الفكؤؤؤؤؤؤؤؤر  حركؤؤؤؤؤؤؤؤة ذات الؤؤؤؤؤؤؤؤكات خؤؤؤؤؤؤؤؤدا   ل آلؤؤؤؤؤؤؤؤة   مؤؤؤؤؤؤؤؤن  ؤؤؤؤؤؤؤؤو    علؤؤؤؤؤؤؤؤى لتحصؤؤؤؤؤؤؤؤل منؤؤؤؤؤؤؤؤه، الحؤؤؤؤؤؤؤؤكر  جؤؤؤؤؤؤؤؤ  إغؤؤؤؤؤؤؤؤراء 

   شغيلهاتنصينها و   ستطيع حاملا ، ةأبد

                                                           
أن حسب األسطورة اإلنجيلية الذي رفض  لرسول توماا من قصة والتعبير مقتبَس ،( من يرفض اإليمان بدون خبرة شخصية مباشرة1)

 جراحه، المترجم. رأىحتى من بين األموات  يسوعيصدق قيامة 

ْس كول ْنز، لغة هللا  (2)  .Francis Collins, The Language of God (New York: Free Press, 2006)فرانس 
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يييييييين ش 

 
ت لإل مؤؤؤؤؤؤؤؤان  شؤؤؤؤؤؤؤؤء ء  بقؤؤؤؤؤؤؤؤى فلؤؤؤؤؤؤؤؤن وسال ،اإلثبؤؤؤؤؤؤؤؤات والبرهنؤؤؤؤؤؤؤؤة  مكؤؤؤؤؤؤؤؤن ال أ ؤؤؤؤؤؤؤؤه فكؤؤؤؤؤؤؤؤرة  حبؤؤؤؤؤؤؤؤون  لكؤؤؤؤؤؤؤؤنهم: ه 

ؤؤؤؤان كؤؤؤؤؤل شؤؤؤؤؤخب قؤؤؤؤؤد رأ   لؤؤؤؤؤو  بؤؤؤؤؤه ؤؤؤؤؤب  مؤؤؤؤؤن خ لهؤؤؤؤؤؤا وعلمنؤؤؤؤؤا املسؤؤؤؤؤؤيح قيامؤؤؤؤؤةكؤ
 
مل

 
 ،جميعنؤؤؤؤؤا أ نؤؤؤؤؤا سؤؤؤؤؤوف  

 إلز   عقيؤؤؤؤؤؤؤؤدة ثابتؤؤؤؤؤؤؤؤة راسؤؤؤؤؤؤؤؤخة، وسؤؤؤؤؤؤؤؤوف تكؤؤؤؤؤؤؤؤون اسؤؤؤؤؤؤؤؤنع   فؤؤؤؤؤؤؤؤي  ظؤؤؤؤؤؤؤؤ حينمؤؤؤؤؤؤؤؤك
 
 حؤؤؤؤؤؤؤؤن غيؤؤؤؤؤؤؤؤر املؤؤؤؤؤؤؤؤؤمنين   اميؤؤؤؤؤؤؤؤة

ا أنهؤؤؤؤؤؤا غيؤؤؤؤؤؤر صؤؤؤؤؤؤحيحة، أل نؤؤؤؤؤؤا  عتقؤؤؤؤؤؤد أنهؤؤؤؤؤؤا  لؤؤؤؤؤؤو كا ؤؤؤؤؤؤت سؤؤؤؤؤؤتكون   عؤؤؤؤؤؤمرّو  سؤؤؤؤؤؤعداء جؤؤؤؤؤؤدًّ
 
 ابهؤؤؤؤؤؤؤ املؤمنؤؤؤؤؤؤون  أمؤؤؤؤؤؤا  ة

َبؤؤؤؤؤؤؤْرَهَن ع  ريؤؤؤؤؤؤؤدون  ال فهؤؤؤؤؤؤؤم َبؤؤؤؤؤؤؤَت وي 
ْ
ث
 
 الضؤؤؤؤؤؤؤمير مؤؤؤؤؤؤؤع اؤؤؤؤؤؤؤرا  هنالؤؤؤؤؤؤؤ   بقؤؤؤؤؤؤؤى لؤؤؤؤؤؤؤن وسال يهؤؤؤؤؤؤؤا علؤؤؤؤؤؤؤى اإلطؤؤؤؤؤؤؤ قلأن ت

   ْف حالكة على النَ وال ليا   
1  

 

ؤؤؤؤؤَرْت هكؤؤؤؤؤكا ،أيهؤؤؤؤؤن   أذكؤؤؤؤؤر ال كتبنؤؤؤؤؤؤا، ألحؤؤؤؤؤد راجعؤؤؤؤؤةم هنؤؤؤؤؤؤا  كا ؤؤؤؤؤت: هيييييار         ؤؤؤؤؤؤع   لؤؤؤؤؤه  ؤؤؤؤؤؤا": لكنهؤؤؤؤؤؤا عب 
 
مؤؤؤؤؤن توق

 هنؤؤؤؤؤؤا  سؤؤؤؤؤؤيكون   أ ؤؤؤؤؤؤه  نبغؤؤؤؤؤؤي وجؤؤؤؤؤؤود دليؤؤؤؤؤؤل إجمؤؤؤؤؤؤالي علؤؤؤؤؤؤى أي شؤؤؤؤؤؤء ء  مؤؤؤؤؤؤن هؤؤؤؤؤؤكا امللحؤؤؤؤؤؤد ن ل  َبؤؤؤؤؤؤق   مؤؤؤؤؤؤن وقؤؤؤؤؤؤح  

َ  كؤؤؤؤؤؤؤل  شؤؤؤؤؤؤؤخب   بكثيؤؤؤؤؤؤؤر أقؤؤؤؤؤؤؤل جماليؤؤؤؤؤؤؤة ؤؤؤؤؤؤؤز 
ْ
ل
 
  فؤؤؤؤؤؤؤي الواقؤؤؤؤؤؤؤع، "باالعتقؤؤؤؤؤؤؤاد بسؤؤؤؤؤؤؤب  أدلؤؤؤؤؤؤؤة أكثؤؤؤؤؤؤؤر مؤؤؤؤؤؤؤن الؤؤؤؤؤؤؤ ز لؤؤؤؤؤؤؤو أ

ْز فْن ااح  املرا
ْ
ْ  كول   س 

ْ
 جعة النقد ة كان فرا 

 

     
 
ييييييييييين ش 

 
ت ا، : ه  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤَدْت  إذا إ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤه ،أوكسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤفوردجامعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة  مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن 2فنتؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو جؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤون ، لؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي اؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد ، قؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا حسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن   أ  

ؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  سؤؤؤؤؤؤؤؤؤيتر  فْ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤه 3املقؤؤؤؤؤؤؤؤؤدس تورينؤؤؤؤؤؤؤؤؤو كفؤؤؤؤؤؤؤؤؤن الكن سؤؤؤؤؤؤؤؤؤة
َ
ت ا الكنسؤؤؤؤؤؤؤؤؤية الر  [ الجميؤؤؤؤؤؤؤؤؤع ضؤؤؤؤؤؤؤؤؤح  ]! شخصؤؤؤؤؤؤؤؤؤيًّ

ا  كون  ال  ريد أْن  فْ هكهك ، أئياء فعلوا لو ألنهم زء   منها  ج 

 

ؤؤؤؤؤؤا أكؤؤؤؤؤؤون  أن أتوقؤؤؤؤؤؤع لؤؤؤؤؤؤم كتؤؤؤؤؤؤا   جولؤؤؤؤؤؤة بؤؤؤؤؤؤدأت عنؤؤؤؤؤؤدما    
 
 فؤؤؤؤؤؤي 4ْ  فولؤؤؤؤؤؤو   جيؤؤؤؤؤؤري  تؤؤؤؤؤؤوفي! بهؤؤؤؤؤؤكا القؤؤؤؤؤؤدر محظوظ

ؤؤؤؤؤان، طريقؤؤؤؤؤؤؤ  مؤؤؤؤؤؤؤن األو   األسؤؤؤؤؤؤبو  ؤؤؤؤؤؤؤ ذلؤؤؤؤؤؤؤ  كؤ
 
ؤؤؤؤؤؤؤ  !اسؤؤؤؤؤؤعيد   احظ  5تير ؤؤؤؤؤؤؤزا األ أتوقؤؤؤؤؤؤع أْن  تضؤؤؤؤؤؤؤح أن  لؤؤؤؤؤؤؤم اوأ ض 

لحؤؤؤؤؤؤؤدة ؤؤؤؤؤؤؤا  هتمؤؤؤؤؤؤؤا ل مثيؤؤؤؤؤؤؤرة اآلن، أحوزهؤؤؤؤؤؤؤا التؤؤؤؤؤؤؤ ، رسؤؤؤؤؤؤؤائلها قؤؤؤؤؤؤؤراءةلكؤؤؤؤؤؤؤن   [الجميؤؤؤؤؤؤؤع ضؤؤؤؤؤؤؤح ] ! م   قؤؤؤؤؤؤؤدل  حقًّ

ؤؤؤؤؤؤل   أخبؤؤؤؤؤؤرت لقؤؤؤؤؤؤد  تؤؤؤؤؤؤؤمن بؤؤؤؤؤؤ ّي  مؤؤؤؤؤؤن هؤؤؤؤؤؤكا  فسؤؤؤؤؤؤها جعؤؤؤؤؤؤل  سؤؤؤؤؤؤتطيع ال إنهؤؤؤؤؤؤا كتبؤؤؤؤؤؤت
 
 ،قساوسؤؤؤؤؤؤة االعتؤؤؤؤؤؤراف ك

 فؤؤؤؤؤؤؤؤي حتؤؤؤؤؤؤؤؤ  ،روحؤؤؤؤؤؤؤؤي حضؤؤؤؤؤؤؤؤور   بؤؤؤؤؤؤؤؤ ّي    شؤؤؤؤؤؤؤؤعر وال اؤؤؤؤؤؤؤؤوت، سؤؤؤؤؤؤؤؤما   سؤؤؤؤؤؤؤؤتطيع ال وكؤؤؤؤؤؤؤؤل رئ سؤؤؤؤؤؤؤؤات الؤؤؤؤؤؤؤؤد ر، ب نهؤؤؤؤؤؤؤؤا

                                                           
 القرن الصليب في يوحنا اإلسباني والشاعر الصوفي كتبها قصيدة( La noche oscura del alma: باإلسبانية)المظلمة  الروح ليلة (1)

  .عشر السادس

 .1991 -1978كنيسة المسيح، أوكسفورد،  في قانون(: كاهن أنجليكاني وعالم الهوت؛ 1921-2008) John Fenton جون فنتون (2)

في المصلى الملكي بكاتدرائية سان  1578بها منذ عام احتُف َظ قطعة كتّانية يقال بأنها كانت الكساء الذي كفن به المسيح أثناء دفنه.  (3)

 Turin في تورينو Duomo di Torino; Cattedrale di San Giovanni Battista)أو القديس يوحنا الناسك( جيوڤاني باتيستا 

 اإليطالية، المترجم.

ْل )فالويل( (4) منظمة األغلبية مشارك لي جنوبي؛ مؤسس ك  ر  أم   وواعظعمداني م(: قس 1933-2007) Jerry Falwell جيري فاْلو 

 .1979األخالقية عام 

رة(، والمعروفة باسم األم تيريزا: راهبة كاثوليكية 1997-1910س غونكزا بوجاكسيو )آغني (5) اإلحسان  إرساليات أخوية؛ مؤسسة ومبّش 

 .1950في عام  العمل الخيري  أو
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ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤّداس س )األفماريسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتا(الق  وال حتؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   الد نيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة؛ والطقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوس ، وحتؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي طقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  القربؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤان املقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد 

 أ ؤؤؤؤؤؤت   ،عظؤؤؤؤؤؤيم هؤؤؤؤؤؤكا ،جيؤؤؤؤؤؤد   هؤؤؤؤؤؤكا": قؤؤؤؤؤؤائلين بالرسؤؤؤؤؤؤائل املكتوبؤؤؤؤؤؤة عليهؤؤؤؤؤؤا ليؤؤؤؤؤؤردوا   [أضؤؤؤؤؤؤ   شؤؤؤؤؤؤء ء ]مؤؤؤؤؤؤن ذلؤؤؤؤؤؤ

ا  منحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ    هؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤكا ن،ي عؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا      فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي  صؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ب 
ْ
ا  جعلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ    إ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤه ،الَصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل ثؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن جؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤزء  لج   مكنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤَ      ال  "1الج 

ة هك  مثل ىعل التغل  ج  ما: الح 
 
ْت  كل

 
  قل

 
  ذل  كان إ ما  ، درجة

 
  اإل مان على دلي 

 

   عم،: هار         
 
ماك
 
  أثَبت   ل

َ
  )موضو  وعقيدة( اإل مان صحة

 

     
 
ييييييين ش 

 
ت ؤؤؤؤؤؤؤ  ليؤؤؤؤؤؤؤلال ،صؤؤؤؤؤؤؤرا وال  عؤؤؤؤؤؤؤم،: ه   أن فقؤؤؤؤؤؤؤط لؤؤؤؤؤؤؤكا،علينا  ذاتؤؤؤؤؤؤؤه حؤؤؤؤؤؤؤدفؤؤؤؤؤؤؤي  دليؤؤؤؤؤؤؤلعلؤؤؤؤؤؤؤى الؤؤؤؤؤؤؤرو   الحال 

ؤؤؤؤؤؤؤؤؤا هؤؤؤؤؤؤؤؤؤك  أن  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤدر  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤلطات حق  َجؤؤؤؤؤؤؤؤؤة مجادلؤؤؤؤؤؤؤؤؤةأْن   َمؤؤؤؤؤؤؤؤؤَل   مكننؤؤؤؤؤؤؤؤؤا ال  2متداخلؤؤؤؤؤؤؤؤؤة غيؤؤؤؤؤؤؤؤؤر س  ٌَ  َعقلّيؤؤؤؤؤؤؤؤؤة ومحا

  النو  هكا من

 

ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا اآلن تفعلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤه مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  فعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل أن فقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤط بوسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤعنا :دين ييييييييييت      وا إلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤى ظؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر ا" :أْي:  مكننؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا أن  قؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو    تمام 

ؤؤؤؤؤؤؤؤؤد   حقيبؤؤؤؤؤؤؤؤؤة
 
رت، التؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  هؤؤؤؤؤؤؤؤؤك  ل هتمؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  املثيؤؤؤؤؤؤؤؤؤرة الخ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤا، ومكتفيؤؤؤؤؤؤؤؤؤة دائرّيؤؤؤؤؤؤؤؤؤة، أنهؤؤؤؤؤؤؤؤؤا واوالحظؤؤؤؤؤؤؤؤؤ تطؤؤؤؤؤؤؤؤؤو   ذاتيًّ

ؤؤؤؤؤؤؤؤؤمؤؤؤؤؤؤؤؤؤن   "شؤؤؤؤؤؤؤؤؤء ء أّي   تكؤؤؤؤؤؤؤؤؤون حؤؤؤؤؤؤؤؤؤو   أن ويمكؤؤؤؤؤؤؤؤؤن
َ
 هؤؤؤؤؤؤؤؤؤك  أن إلؤؤؤؤؤؤؤؤؤى بؤؤؤؤؤؤؤؤؤل  شؤؤؤؤؤؤؤؤؤير ببسؤؤؤؤؤؤؤؤؤاطة  معهؤؤؤؤؤؤؤؤؤم تتجؤؤؤؤؤؤؤؤؤاد  ال م  ث

ؤؤؤؤؤؤؤا ل سؤؤؤؤؤؤؤت
 
رق
 
لت  يؤؤؤؤؤؤؤد  الخؤؤؤؤؤؤؤد   فؤؤؤؤؤؤؤ  اسؤؤؤؤؤؤؤتمدا   مكنؤؤؤؤؤؤؤ  أل ؤؤؤؤؤؤؤه وذلؤؤؤؤؤؤؤ   شؤؤؤؤؤؤؤء ء ّي  بؤؤؤؤؤؤؤ  للتفكيؤؤؤؤؤؤؤر صؤؤؤؤؤؤؤحيحة ط

   باطل شء ء

 

أن الكثيؤؤؤؤؤؤؤر مؤؤؤؤؤؤؤن الخؤؤؤؤؤؤؤد  )الد نيؤؤؤؤؤؤؤة( لهؤؤؤؤؤؤؤا  ظائرهؤؤؤؤؤؤؤا املشؤؤؤؤؤؤؤابهة لؤؤؤؤؤؤؤد   هؤؤؤؤؤؤؤو  نهر ؤؤؤؤؤؤؤ  مؤؤؤؤؤؤؤا إن الحقيقؤؤؤؤؤؤؤة، وفؤؤؤؤؤؤؤي    

 يسؤؤؤؤؤؤؤؤتعملون  الؤؤؤؤؤؤؤؤك ن ،أو النصؤؤؤؤؤؤؤ  عؤؤؤؤؤؤؤؤن طريؤؤؤؤؤؤؤؤ، إقنؤؤؤؤؤؤؤا  اآلخؤؤؤؤؤؤؤؤرين بمؤؤؤؤؤؤؤا هؤؤؤؤؤؤؤؤو غيؤؤؤؤؤؤؤؤر صؤؤؤؤؤؤؤحيح فنؤؤؤؤؤؤؤا   الخؤؤؤؤؤؤؤؤد 

ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤةح  ا عؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدا  ال مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن عينهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا األئؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤكا  ذات  ال واالسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتنتا  ج 
ْ
ل
 
ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ خ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا عؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن  ف  )غيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر النؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاتب منطقيًّ

،  جعلؤؤؤؤؤؤون  هؤؤؤؤؤؤم ،املقؤؤؤؤؤؤدمات(
 
  ئؤؤؤؤؤؤ أّي   إظهؤؤؤؤؤؤار فؤؤؤؤؤؤي تبؤؤؤؤؤؤدأ أن ومؤؤؤؤؤؤا  املثؤؤؤؤؤؤا  سؤؤؤؤؤؤبيل علؤؤؤؤؤؤىمؤؤؤؤؤؤن الثقؤؤؤؤؤؤة  فضؤؤؤؤؤؤيلة

خؤؤؤؤؤؤؤؤاد   فؤؤؤؤؤؤؤؤي
 
عي  ام   للغا ؤؤؤؤؤؤؤؤة ، فسؤؤؤؤؤؤؤؤيد 

 
  سؤؤؤؤؤؤؤؤ ثؤؤؤؤؤؤؤؤم ،املشؤؤؤؤؤؤؤؤاعرجؤؤؤؤؤؤؤؤر   ببطاقؤؤؤؤؤؤؤؤة يلع سؤؤؤؤؤؤؤؤو  أ ؤؤؤؤؤؤؤؤه تؤؤؤؤؤؤؤؤ ذ

ّ
 كؤؤؤؤؤؤؤؤم ر يكك

                                                           
س ، وهو موقع مرتفع خارج مدينة القدحسب االعتقاد المسيحي ونصوص األناجيل ( الُجلُجثة هو المكان الذي صلب عليه المسيح1)

جاجولثا،  ص اليوناني لألناجيل مفردات منها،ووردت وسط الن هي اللغة التي كان يتكلّم بها المسيح ،ويشرف عليها، ويسّمى باآلرامية

 وتعني موقع الجمجمة، المترجم.

 تينية، واستخدمهولد استعاره من الالجستيفن جاي في مجال التطور والمتحجرات  األحياء وعالمالبارز  إلى الباحث( مصطلح يعود 2)

البيانات والنظريّات. أما ُسلطة الدين فهي: المعنى و فإن ُسلطة العل م هي: الحقائق لجولد_وفقًا _ ليصف سلطة أّي  موضوع ما. وهكذا

ْنز بالعبارة هنا استحالة إيجاد جدال وتفاهم مع المتدنين، والقيم األخالقية األسمى تْش   المترجم. -ويبدو أن مقصد ه 
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ْرت  فهؤؤؤؤؤؤؤؤؤك  الخؤؤؤؤؤؤؤؤؤد  جد ؤؤؤؤؤؤؤؤؤدة؛ خؤؤؤؤؤؤؤؤؤد  أي   هنؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  ل سؤؤؤؤؤؤؤؤؤت  كْ مؤؤؤؤؤؤؤؤؤان ذلؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  تقبؤؤؤؤؤؤؤؤؤل الرائؤؤؤؤؤؤؤؤؤع مؤؤؤؤؤؤؤؤؤن  علؤؤؤؤؤؤؤؤؤىتطؤؤؤؤؤؤؤؤؤو 

  لها حصر ال قرون مد دة مد 

     
 
يين ش 

 
ت ؤؤ املؤؤرء ويسؤؤتطيع: ه  فؤؤة املؤؤؤثرات الخااؤؤة تؤؤا أن  ضؤؤيف إ  اأ ض  ؤؤد   التؤؤ  األئؤؤياء أحؤؤد  املزي 

 
    ت

 ن 

ا، " : لؤؤؤؤؤؤ  يقولون سؤؤؤؤؤؤ األشؤؤؤؤؤؤخاو  فؤؤؤؤؤؤ   بؤؤؤؤؤؤاملعجزات نااإل مؤؤؤؤؤؤ هؤؤؤؤؤؤو بالكامؤؤؤؤؤؤل احتيؤؤؤؤؤؤالي ب  ؤؤؤؤؤؤه الؤؤؤؤؤؤد ن حسؤؤؤؤؤؤن 

ؤؤؤْون  فؤؤؤي روحّيؤؤؤة بقؤؤؤوة َحؤؤؤ   أ ذاتؤؤؤه )أ نشؤؤؤتا ن( ا نتأ نسؤؤؤ
َ
قصؤؤؤد بؤؤؤه الفكؤؤؤرة  ب نمؤؤؤا مؤؤؤا قالؤؤؤه أ نسؤؤؤتا ن " الك

اإلاجؤؤازّي  وهؤؤكا هؤؤو الءؤؤء ء الطبيعؤؤي، النظؤؤا  فؤؤي ر غييؤؤ أّي   وجؤؤد ال  معجؤؤزات  وجؤؤد ال األساسؤؤية ب  ؤؤه

  مثيرون للسخرية بادعا هم ا تساَا أ نستا ن إليهم إنهم )الوحيد( 

 

ؤؤؤؤه: هييييار           رفضؤؤؤؤون  إنهؤؤؤؤم   فعؤؤؤؤل كمؤؤؤؤا األخؤؤؤؤر   ألد ؤؤؤؤانل اال تقؤؤؤؤادات  فؤؤؤؤ  وكؤؤؤؤل شؤؤؤؤخب متؤؤؤؤد ن  َوّج 

مات  االدعاءاتو  الزائفة املعجزات
 
 الثقؤة عمليات الخؤدا  باكتسؤاا  رون إنهم  اآلخرينالزائفة ومسل

ؤا  بسؤهولة ويرونهؤا اآلخؤرين، إ مؤان فؤي)لجعل الناس تصدق ما هؤو غيؤر حقيقؤ  وخرافؤي(  ؤ  يعؤرف  حقًّ
 
 ل  ك

ؤؤْون وأن   مؤؤال،ب املثؤؤالي الخؤؤالي مؤؤن العيؤؤوا الخؤؤاو الكؤؤ    كؤؤون  أن ال مكؤؤن القؤؤرآن أن َمسؤؤيبّي  
َ
ؤؤل   الك

 
 ك

ؤؤا و   قؤؤرأ  لؤؤمهؤؤكا  يعتقؤؤد مؤؤن ي  َنؤؤا  كثؤؤ  عؤؤنَمل  ، وبْئؤؤارتنا هؤؤكا إلؤؤى بْئؤؤارتنا للغا ؤؤة قويؤؤة قضؤؤية  شؤؤكل إ   

ؤؤا  ؤؤا كؤؤان مؤؤا  مؤؤر األشؤؤخاو )املسؤؤيحيون( بؤؤه أ ض  مهمؤؤا كؤؤان  ة،الصؤؤ   أو الكن سؤؤة فؤؤي خبؤؤرة   مؤؤن إلؤؤى أ ؤؤه أ ًّ

ؤؤؤا،  لؤؤؤه ماثلؤؤؤةم بمبؤؤؤرات كلهؤؤؤم واملسؤؤؤيحيين واملسؤؤؤلمين يينوالهندوسؤؤؤ ين ذالبؤؤؤو  مؤؤؤرور حقيقؤؤؤة فؤؤؤْن إ جابيًّ

  الفريدة القرآن ةاسبقد أو وخ اه املسيح لوهية بتكون مرتبطة  أن  مكن ال أنها تثبت

  

  هنا  إلى لواو  ل ممتلفة طريقة ةر عش سبع هنا  ألن: دين ت    

 

    
 
يين ش 

 
ت سؤؤتطراد   هؤؤكا  كؤؤون  أال وآمؤؤل الفرعيؤؤة، النقطؤؤة هؤؤك  حؤؤو   باملناسؤؤبة،: ه   أن املفيؤؤد مؤؤن فْ ؤؤه، اا 

طؤر  عنؤؤدما أ ؤه اعتبؤار  فؤي تضؤع  سؤؤء   ؤ  إ ؤه قنؤاة علؤؤى الصؤبا  هؤكا معؤي حؤد  كمؤؤاالسؤؤا ،  عليؤ    

ا، "  اإلخباريؤؤؤؤة،  خيؤؤؤؤؤرون أشؤؤؤؤخاو وهنؤؤؤؤا  لعؤؤؤؤالم،ا فؤؤؤؤي الخيؤؤؤؤر بعؤؤؤؤ  حقؤؤؤؤؤ، الؤؤؤؤد ن بؤؤؤؤ ن تقؤؤؤؤر ألؤؤؤؤنحسؤؤؤؤن 

ؤؤؤؤْ   ولكؤؤؤن تموضؤؤؤؤه، وباملناسؤؤؤؤبة ال  وجؤؤؤؤد سؤؤؤب  ألن ،تمؤؤؤ  هؤؤؤؤكا الجؤؤؤداَ   فؤؤؤؤ  "؟[متؤؤؤد نون ] ج 
َ
: فقؤؤؤؤط أ

قؤؤؤّد     حمؤؤؤاس منظمؤؤؤة أن بالفعؤؤؤل سؤؤؤمعتلقؤؤؤد   عؤؤؤم، ،احسؤؤؤن  "
 
 ضؤؤؤح ] ! غؤؤؤزة فؤؤؤي اجتماعيؤؤؤة خؤؤؤدمات ت

 فؤي اإلقؤ   عؤن ون السؤج فؤي السؤود الشؤباا د سؤاع 1فرخؤان لؤوي  جماعة أن حت  وسمعت[  الجميع

رات  عؤاط  ا، هؤؤكا كؤان إن أعلؤؤم ال أ ؤا " امخؤؤّد  ا  لكنؤؤ  صؤحيح   ال إ ؤؤه أقبؤل حقيقؤؤة أ ؤه قؤؤد  كؤون صؤؤحيح 
                                                           

يّ (: القومي األَ 1933يس والكوت، فيما بعد فاراخان )مواليد لو (1) ك  ر  يّ األسود وزعيم الجماعة الدينية األَ  م  ك  ر  ة م 

 "."أمة اإلسالم
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ح  حقيقؤة مؤن يريغ
 
ة،  ذو ذو طبيعؤة عسؤكريةأن األولؤى تنظؤيم إرهؤا   مسؤل أ ؤد ولوجيا معاد ؤة للسؤامي 

  سؤؤاعد األشؤؤخاو فؤؤي اإلقؤؤ   1لمولوجيؤؤاالع   بؤؤ ن ارتيؤؤاا لؤؤدي   لؤؤ    والثا يؤؤة طائفؤؤة عنصؤؤرية معتوهؤؤة

رات  عؤؤاط  عؤن ؤؤدائ مؤؤا أكؤؤرر  بْاؤؤرار لكؤؤن  امخؤؤّد  عيؤؤَت  إذا هؤؤو أ ؤؤ  األشؤؤخاو هؤؤؤالءل ام  هؤؤكا فؤؤي حؤؤ،  اد 

 فهؤؤكا تفعؤؤل لؤؤم إذاأل ؤؤ    أو كؤؤل الجهؤؤات  فْ ؤؤ   جؤؤ  أن تقَبلؤؤه فؤؤي حؤؤ، كؤؤل شؤؤء ء ، ةواحؤؤدأو جهؤؤة شؤؤء ء 

بم  احتيا   
َ
  وا ح  ف

 

وجَيا تمتؤؤؤؤؤؤؤؤؤر  أن مكا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤ بْ أو: هيييييييييار        
 
ول ْ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤد   

َ
 بوضؤؤؤؤؤؤؤؤؤو    فؤؤؤؤؤؤؤؤؤي تلؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  اللحظؤؤؤؤؤؤؤؤؤة سؤؤؤؤؤؤؤؤؤتكون  والتؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  ،أ

 
باطلؤؤؤؤؤؤؤؤؤة

فيدة ستكون  إنها غير ،ومحَ  ابتدا   مْنَ      للم  ين ْت َج و ّ ر   ما إذا للغا ة م 

 

     
 
ن ش 

 
ت     صحيح هكا: ه 

 

ْم ": تقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو   أن  سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتطيع :هييييييييييييار        
 
 نؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاؤكم ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤْدرَس أب أْن  تفؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر ض والتؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  الجد ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدة، د ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا ت  هؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاك

ؤؤؤؤؤؤؤؤّل   االقتصؤؤؤؤؤؤؤؤادو  والرياضؤؤؤؤؤؤؤؤيات العلؤؤؤؤؤؤؤؤو 
 
يويؤؤؤؤؤؤؤؤة( فؤؤؤؤؤؤؤؤرو  العلؤؤؤؤؤؤؤؤو  وك

ْ
 اسؤؤؤؤؤؤؤؤتطاع هم، ب قصؤؤؤؤؤؤؤؤء  األرضؤؤؤؤؤؤؤؤية )الد  

عَ  ،واملسؤؤؤؤؤؤؤؤاعي دو الجهؤؤؤؤؤؤؤؤ  واظبؤؤؤؤؤؤؤؤوا علؤؤؤؤؤؤؤؤى تلؤؤؤؤؤؤؤؤ  لؤؤؤؤؤؤؤؤم وسن هم بعؤؤؤؤؤؤؤؤَد املؤؤؤؤؤؤؤؤوت  فسؤؤؤؤؤؤؤؤي  ب   
ّ
ا عشؤؤؤؤؤؤؤؤؤر  سؤؤؤؤؤؤؤؤعةك ! "ئؤؤؤؤؤؤؤؤيطا  

ا  ،للغا ؤؤؤؤؤؤؤؤة امفيؤؤؤؤؤؤؤؤد   هؤؤؤؤؤؤؤؤكا سؤؤؤؤؤؤؤؤيكون [ الجميؤؤؤؤؤؤؤؤع ضؤؤؤؤؤؤؤؤح  ]  هؤؤؤؤؤؤؤؤي مؤؤؤؤؤؤؤؤا ولكؤؤؤؤؤؤؤؤن   اإلسؤؤؤؤؤؤؤؤ   مؤؤؤؤؤؤؤؤن اجؤؤؤؤؤؤؤؤد   أكثؤؤؤؤؤؤؤؤرمفيؤؤؤؤؤؤؤؤد 

   افر عشؤر؟ التسعة 2الشياطين هؤالء وجود احتماالت

 

يييييييييي     
 
ن ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا، ألؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   كؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤكل ، فهنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  : ُدُوك  فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤين إلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤى لتحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد ل طريقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤةهنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  خؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدا   أ ض  رفيعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي  املثق 

ين، الثقافؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة  ،املصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤلين أو املؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤمنين(جمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاهير ) العؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوا  إلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤى لتحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد أخؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر  ل وطريقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة وال هؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوتّي 

ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ َنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاأ    وأعتقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد  األطفؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا    األو    املقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  وفؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي ْمنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا اجميع  ه 
   السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤهلة، األهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤداف باسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ هداف ات 

 
ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤك س 

م مؤؤؤؤؤؤن أمثؤؤؤؤؤؤا  
َ
ْ  )فالويؤؤؤؤؤؤل( ي ر جيؤؤؤؤؤؤالعؤؤؤؤؤؤال و 

ْ
ؤؤؤؤؤؤو  ،3فؤؤؤؤؤؤال لؤؤؤؤؤؤم أسؤؤؤؤؤؤاتكة ل  تجاه   أ ؤؤؤؤؤؤا  رفيعؤؤؤؤؤؤي الثقافؤؤؤؤؤؤة ال هؤؤؤؤؤؤوت ع 

                                                           

لمولوجيا مذهب ديني أسسه الكاتب األميركي المتخصص في الخيال العلمي 1  السيَنتولوجيا وأحيانًا تترجم جزئيًا بالع 

البحث عن معرفة الذات واالكتفاء أو اإلشباع الروحي من خالل سلسلة من  يحث على 1955رون هوبارد عام 

 التدريبات والمعارف المتدرجة. المترجم.

 المترجم. -أو المالئكة الزبانية بحسب عقيدة اإلسالم وربما حسب بعض تصورات المسيحية (2)

ْل )فالويل( جيري(3) ي قس( 2007 مايو 15 - 1933 أغسطس 11) ؛ (Jerry Falwell: باإلنجليزية) فاْلو  ك  ر   في ولد. أصولي مسيحي أم 

 منظمة أسس كما. ليبرتي جامعة وكذلك لينشبرج، في المعمدانية رود أو طريق توما توماس كنيسة أسس. فرجينيا بوالية لينشبرغ مدينة

 يتنام كمثال، بدعوىڤ، وكان مؤيّ دًا للحرب على والعلمانية واإلجهاض المثلية مثل مواضيع في متشددة آراء لديه كانت. األخالقية األغلبية

ربما تصريحات حمقاء كهذه هي ما جعلت  !الشر يرتكبون الذين على الغضب لجلب السالح استخدام له ويحق الرب كاهن الرئيس أن

ْل )فالويل( تصريح ْنْز يضرب به المثل في السذاجة والحماقة، ومع ذلك للقس جيري فاْلو  تْش  ْستوفر ه  ات بتأييده لحقوق المثليين السياسية كر 

والمدنية واإلنسانية، وأن هذا ال يتعارض مع رفضه نمط حيواتهم )وهو المشهور بالعداء للمثليين وحقوقهم(، ألن كل المواطنين متساوون 

 في الحقوق المدنية والسياسية بحسب قوله. 
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 أسؤؤؤؤؤؤؤؤاتكة أن هؤؤؤؤؤؤؤؤو بهؤؤؤؤؤؤؤؤا أئؤؤؤؤؤؤؤؤعر التؤؤؤؤؤؤؤ  األئؤؤؤؤؤؤؤؤياء أحؤؤؤؤؤؤؤؤد لكؤؤؤؤؤؤؤؤن ذلؤؤؤؤؤؤؤؤ ، إزاء بؤؤؤؤؤؤؤه  شؤؤؤؤؤؤؤؤعرون الؤؤؤؤؤؤؤؤكي مؤؤؤؤؤؤؤؤا أعؤؤؤؤؤؤؤرف ال

ا سؤؤؤؤؤؤؤؤؤيقولون  ال هؤؤؤؤؤؤؤؤؤوت ؤؤؤؤؤؤؤؤؤا، وللمثقفؤؤؤؤؤؤؤؤؤين  لبعضؤؤؤؤؤؤؤؤؤهم الؤؤؤؤؤؤؤؤؤبع ئؤؤؤؤؤؤؤؤؤ م  ا عموم  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤا وئؤؤؤؤؤؤؤؤؤ م   وا للعؤؤؤؤؤؤؤؤؤ اكليؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ممتلف 

 حو     س تحدثون  املعجزات، حو   س تحدثون   )جمهور املصلين أو األتبا (

 

  هم لن  تحدثوا إلى العوا  ،احسن  : دين ت     

 

     
 
ن ا، األساقفة سوف  تحدثون معهم : ُدُوك   حسن 

 

ؤؤؤؤؤؤؤؤون لا  حؤؤؤؤؤؤؤؤاو   عنؤؤؤؤؤؤؤؤدما لكؤؤؤؤؤؤؤؤن  عؤؤؤؤؤؤؤؤم،: دين ييييييييت       ملثقفؤؤؤؤؤؤؤؤون ا  هوتي 
َ
 لؤؤؤؤؤؤؤؤن فؤؤؤؤؤؤؤؤْنهم ،الوعؤؤؤؤؤؤؤؤا   إلؤؤؤؤؤؤؤؤى الحؤؤؤؤؤؤؤؤد ر

ا قبلوا   [الجميع ضح  ! ]مك مه من أ ًّ

 

     
 
ن ا، : ُدُوك    بالت كيد،  عم صحيح هكاحسن 

 

ر أو الراقؤؤؤؤؤؤؤؤي بؤؤؤؤؤؤؤؤ ن واتؤؤؤؤؤؤؤؤدرك أن معلؤؤؤؤؤؤؤؤيك: دين ييييييييت      إ ؤؤؤؤؤؤؤؤه الطوابؤؤؤؤؤؤؤؤع، مؤؤؤؤؤؤؤؤعهوا ؤؤؤؤؤؤؤؤة جك هؤؤؤؤؤؤؤؤو ال هؤؤؤؤؤؤؤؤوت املتطؤؤؤؤؤؤؤؤّو 

، ئد د   ب 
ص 
َ
  الَتم

 
ة
 
ل   1تقو  به الناس من وق 

 

     
 
ن ككر ال وبت ثير  عم،: ُدُوك      

 

ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤون للغا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة لؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤبع   إنهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم  عؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم: دين ييييييييييييت      نشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤغلون بؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ مورهم الفكريؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة ال هوتيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة، ويتحمس 

ا الغامضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤةالتفااؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيل  ْنَهمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة( جؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدًّ
 
ي د ا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاتهم الرسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤمية ،)امل  

ّ
ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤااهت أي   ب نمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا ال تؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤول  املؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ تقريب 

 لكنهؤؤؤؤؤؤؤا  واالختيؤؤؤؤؤؤؤار )مؤؤؤؤؤؤؤن ذلؤؤؤؤؤؤؤ  الفكؤؤؤؤؤؤؤر ال هؤؤؤؤؤؤؤو  ( مؤؤؤؤؤؤؤع الترئؤؤؤؤؤؤؤيح ،بؤؤؤؤؤؤؤالطبع،  فعؤؤؤؤؤؤؤل منهؤؤؤؤؤؤؤا قليؤؤؤؤؤؤؤل   قولو ؤؤؤؤؤؤؤه

صؤؤؤؤؤؤؤاغ فؤؤؤؤؤؤؤي الصؤؤؤؤؤؤؤيغة الصؤؤؤؤؤؤؤالحة للعؤؤؤؤؤؤؤوا 
 
كتابؤؤؤؤؤؤؤاتهم،  فؤؤؤؤؤؤؤي  قولؤؤؤؤؤؤؤه ال هوتيؤؤؤؤؤؤؤون  مؤؤؤؤؤؤؤا ألن  العؤؤؤؤؤؤؤا   سؤؤؤؤؤؤؤ ه  ل ت

ؤؤؤؤؤؤؤا ومزاجؤؤؤؤؤؤؤةمملؤؤؤؤؤؤؤة  أئؤؤؤؤؤؤؤياء خبر ؤؤؤؤؤؤؤ ، مؤؤؤؤؤؤؤن األقؤؤؤؤؤؤؤل علؤؤؤؤؤؤؤى التفااؤؤؤؤؤؤؤيل  دقيقؤؤؤؤؤؤؤةو للؤؤؤؤؤؤؤكهن  غيؤؤؤؤؤؤؤر سؤؤؤؤؤؤؤليمة منطقي 

د أثر والت  ل   لها أي   اجد     الحياة على محد 

 

                                                           

ُسه في حالة الالهوت (1)   المترجم -أو تدر 

http://www.translationsproject.org/


 

 www.translationsproject.orgالترجمة منشورة ومتاحة بشكل مجاني على موقع                                         63 

    

     
 
يييييييييييين ش 

 
ت  طيبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة كلمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة أقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو   أن مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن بؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد ال[ الجميؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤع ضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤح  ! ]أعتؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرض أن  جؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  ال، أو ،: ه 

ؤؤؤؤؤؤؤؤؤدة    لبروف سؤؤؤؤؤؤؤؤؤور صؤؤؤؤؤؤؤؤؤالح المؤّي 
َ
 ْسؤؤؤؤؤؤؤؤؤل  أ

َ
  رت

ْ
جؤؤؤؤؤؤؤؤؤرا  م 

ريتشؤؤؤؤؤؤؤؤؤارد،أ ه لؤؤؤؤؤؤؤؤؤ    علؤؤؤؤؤؤؤؤؤى هجومؤؤؤؤؤؤؤؤؤه فؤؤؤؤؤؤؤؤؤي قؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  الؤؤؤؤؤؤؤؤؤكي ،1

ا،  ؤؤؤؤؤؤا ومؤؤؤؤؤؤا يعتقؤؤؤؤؤؤد بؤؤؤؤؤؤه معظؤؤؤؤؤؤم املسؤؤؤؤؤؤيحيين،علؤؤؤؤؤؤى عكؤؤؤؤؤؤ  مؤؤؤؤؤؤا  قؤؤؤؤؤؤا  لنؤؤؤؤؤؤا دائصؤؤؤؤؤؤحيح   :قؤؤؤؤؤؤاَ   ترتليؤؤؤؤؤؤا وسأن  م 

Credo quia absurdum "قؤؤؤؤؤدو ، تضؤؤؤؤؤحا لقؤؤؤؤؤدال،   2"!منؤؤؤؤؤاف  للعقؤؤؤؤؤل أل ؤؤؤؤؤه أؤمؤؤؤؤؤن بؤؤؤؤؤك  أ ؤؤؤؤؤا 

فؤؤؤؤؤؤي الحقيقؤؤؤؤؤؤؤة أن  قؤؤؤؤؤؤا  رتليؤؤؤؤؤؤا وستأن   ،ريؤؤؤؤؤؤرماج ولؤؤؤؤؤؤو أ ؤؤؤؤؤؤ  لؤؤؤؤؤؤم أعؤؤؤؤؤؤؤرف هؤؤؤؤؤؤكا مؤؤؤؤؤؤن ، هؤؤؤؤؤؤكا مؤؤؤؤؤؤن تحققؤؤؤؤؤؤت

 لإل مؤؤؤؤؤؤؤان بؤؤؤؤؤؤؤه"
 

  ضؤؤؤؤؤؤؤح ]  دقيؤؤؤؤؤؤؤ،، كمؤؤؤؤؤؤؤا أعتقؤؤؤؤؤؤؤد تمييؤؤؤؤؤؤؤز وهؤؤؤؤؤؤؤكا  3"اسؤؤؤؤؤؤؤتحالة األمؤؤؤؤؤؤؤر هؤؤؤؤؤؤؤو مؤؤؤؤؤؤؤا  جعلؤؤؤؤؤؤؤه قؤؤؤؤؤؤؤاب 

ا!مفيؤؤؤؤؤؤد إ ؤؤؤؤؤؤه [الجميؤؤؤؤؤؤع األدق  بعبؤؤؤؤؤؤارة أخؤؤؤؤؤؤر : إن احتماليؤؤؤؤؤؤة  املسؤؤؤؤؤؤائل علؤؤؤؤؤؤى ملؤؤؤؤؤؤرءعقؤؤؤؤؤؤل ا تؤؤؤؤؤؤدري  فؤؤؤؤؤؤي جؤؤؤؤؤؤد 

ؤؤؤؤؤؤؤه ]بحسؤؤؤؤؤؤؤ  هؤؤؤؤؤؤؤؤك  العقليؤؤؤؤؤؤؤة الد نيؤؤؤؤؤؤؤة[!  معقوليت 
لهؤؤؤؤؤؤؤؤا عؤؤؤؤؤؤؤد   ي  ز 

ؤؤؤؤؤؤؤا    ق 
َ
مؤؤؤؤؤؤؤن سؤؤؤؤؤؤؤؤيحاو    أن  كؤؤؤؤؤؤؤون شؤؤؤؤؤؤؤء ء  ممتل

؟!  االستثماَر في شء ء  غير  قابل  للتصد ،  به 

 

ؤؤؤؤؤؤا يسؤؤؤؤؤؤتح، قؤؤؤؤؤؤا       أعتقؤؤؤؤؤؤد، مؤؤؤؤؤؤاك الحقيقؤؤؤؤؤؤة، فؤؤؤؤؤؤي هؤؤؤؤؤؤكا     : هؤؤؤؤؤؤو لنؤؤؤؤؤؤاسا لهؤؤؤؤؤؤؤالء أقولؤؤؤؤؤؤه ومؤؤؤؤؤؤا ،خوضؤؤؤؤؤؤه تمام 

 دعو ؤؤؤؤؤؤؤا":  قؤؤؤؤؤؤؤو   الجميؤؤؤؤؤؤؤع  "الخطؤؤؤؤؤؤؤ  العنؤؤؤؤؤؤؤوان إلؤؤؤؤؤؤؤى أو رسؤؤؤؤؤؤؤالتكم اإللكترو يؤؤؤؤؤؤؤة رسؤؤؤؤؤؤؤالتكم ترسؤؤؤؤؤؤؤلون  أ ؤؤؤؤؤؤؤتم"

 قؤؤؤؤؤؤؤؤا  والتؤؤؤؤؤؤؤؤ  ،كمثؤؤؤؤؤؤؤؤا  راتؤؤؤؤؤؤؤؤإ جل كن سؤؤؤؤؤؤؤؤة خؤؤؤؤؤؤؤؤك ،احسؤؤؤؤؤؤؤؤن    "األاؤؤؤؤؤؤؤؤولين خؤؤؤؤؤؤؤؤ   مؤؤؤؤؤؤؤؤن الؤؤؤؤؤؤؤؤد ن ىعلؤؤؤؤؤؤؤؤ  حكؤؤؤؤؤؤؤؤم ال

ا قادتهؤؤؤؤؤؤؤؤؤا كبؤؤؤؤؤؤؤؤؤار مؤؤؤؤؤؤؤؤؤن اثنؤؤؤؤؤؤؤؤؤان  أمؤؤؤؤؤؤؤؤؤور  بؤؤؤؤؤؤؤؤؤين مؤؤؤؤؤؤؤؤؤن وركشؤؤؤؤؤؤؤؤؤا ر _  ائؤؤؤؤؤؤؤؤؤم فؤؤؤؤؤؤؤؤؤي الفيضؤؤؤؤؤؤؤؤؤا ات َسؤؤؤؤؤؤؤؤؤَب  بؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ن مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤخر 

ؤؤؤؤؤؤؤؤ أخؤؤؤؤؤؤؤؤر _ ثليؤؤؤؤؤؤؤؤة لو س  ؤؤؤؤؤؤؤؤَرض  أن تكؤؤؤؤؤؤؤؤون   الجنسؤؤؤؤؤؤؤؤية امل 
َ
ْفت  وركشؤؤؤؤؤؤؤؤا ر  ئؤؤؤؤؤؤؤؤما  فؤؤؤؤؤؤؤؤيالفيضؤؤؤؤؤؤؤؤا ات لؤؤؤؤؤؤؤؤم  كؤؤؤؤؤؤؤؤن   

ح على لندن كما أعتقد، بل كان  ج  أن تكون في األٌر
  [الجميع ضح  ]! 4

 

  تكن لم هؤاإلل تصويبة: دين ت    
 
وف     [الجميع ضح  ]! قةم 

                                                           
مسيحي ومؤرخ  دفاع ومتخصص ومؤرخ شمالي، أيرلندي وقس الهوتي( 1953 ُول دَ ) Alister McGrathماجراث  ارإدج أَْلْستر (1)

 في Andreas Idreosإدريوس  أندرياس أستاذية كرسي منصب ويتولي للتاريخ الفكري والالهوت التاريخي وأكاديمي يخاطب العامة،

سْ  كلية في زميل وهو والدين، الالهوت كلية في والدين العلم مجال تر هار   أوكسفورد، لجامعة التابعة Harris Manchester Colle مانش 

 المترجم. -(لندن وسط في. )Gresham College جريشام كلية في الالهوت وأستاذ

دفاع عن المسيحية. مؤلف أمازيغي مسيحي بونيقي، لقب )أبو المسيحية الالتينية( ألنه أول من كتب عن المسيحية باللغة الالتينية، لل (2)

 إليمان، المترجم.ْجل  اوتعني عبارته هذه إنه يجب على المرء أن يتخلى عن الحس السليم أل

 De( المسيح جسد عن) ترتليانوس عمل في وردت التي األصلية العبارة فإن Credo quia absurdum/ مادة في ويكيبيديا بحسب (3)

Carne Christi قابل وهو الرب، ابن "ومات: نوسية الدوسيتية نافي وجود طبيعة جسدية للمسيح، ونصهوهو في الرد والجدال ضد الغ 

مستحيل". ويعتبر البعض أن جملة "أنا أعتقد بهذا ألنه مناٍف للعقل(  ألنه مؤكد، وهذا ثانية، مرة ونهض ودُف نَ  مالئم؛ غير ألنه للتصديق،

ملها بهذه الصيغة كلٌّ من اإلنجيليين أو البروتستنت والمفكرين التنويرين إعادة صياغة أو تحريف لجملة ترتليانوس األصلية واستع

 .المترجم لؤي عشري -الملحدين والالدينيين لنقد الكاثوليكية 

 انظر الرابط: (4)

-say-community-on-arejudgment-https://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1556131/Floods

bishops.html 

موقع جريدة التليجراف، أخبار المملكة المتحدة )بريطانيا(، الفيضانات ُحكم أو دينونة على المجتَمع، بحسب قول أساقفة. حيث نقرأ 

 (.1942)ُول دَ عاَم  Carlisleأسقف كاراليل )َكْمبريا( Graham Dow االقتباس من األسقف جراهام دو 

http://www.translationsproject.org/
https://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1556131/Floods-arejudgment-on-community-say-bishops.html
https://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1556131/Floods-arejudgment-on-community-say-bishops.html
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يييييييين ش 

 
ت  أسؤؤؤؤؤؤؤؤاقفة رئؤؤؤؤؤؤؤؤ   سؤؤؤؤؤؤؤؤيكون   بؤؤؤؤؤؤؤؤدو امؤؤؤؤؤؤؤؤ علؤؤؤؤؤؤؤؤى والؤؤؤؤؤؤؤؤكي ،1ربؤؤؤؤؤؤؤؤو  ڤلي أسؤؤؤؤؤؤؤؤقف هؤؤؤؤؤؤؤؤو هؤؤؤؤؤؤؤؤؤالء، أحؤؤؤؤؤؤؤؤد: ه 

ؤؤؤؤؤؤؤؤا تربري  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤْف ألن  مؤؤؤؤؤؤؤؤؤا      عؤؤؤؤؤؤؤؤؤادي غيؤؤؤؤؤؤؤؤؤر ، هؤؤؤؤؤؤؤؤؤكااحسؤؤؤؤؤؤؤؤؤن    القؤؤؤؤؤؤؤؤؤاد  كؤ
َ
  الكن سؤؤؤؤؤؤؤؤؤة كؤؤؤؤؤؤؤؤؤون ت أن ض  رَ ت

 
 ذات عتدلؤؤؤؤؤؤؤؤؤة،امل

   صؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدر عنهؤؤؤؤؤؤؤؤؤا تصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤريحات متطرفؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤةوهؤؤؤؤؤؤؤؤؤي بؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاألحر  كن سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة مليمؤؤؤؤؤؤؤؤؤة بالق قؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل،  ،والت مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل يؤؤؤؤؤؤؤؤؤرالتفك

ا،   سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيقوله مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا أسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤمع أن أود حسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن 
َ
 أال":  قؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو   وفسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ هؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل  األسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاقفة لهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالءمجؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرا  تر ْسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل  أ

نا حمقؤؤؤؤؤؤؤاَء  تؤؤؤؤؤؤؤدركون   ذلؤؤؤؤؤؤؤ ؟ فعؤؤؤؤؤؤؤل هؤؤؤؤؤؤؤل "؟إلؤؤؤؤؤؤؤى أي درجؤؤؤؤؤؤؤة  تجعلؤؤؤؤؤؤؤون مؤؤؤؤؤؤؤن أ فسؤؤؤؤؤؤؤكم حمقؤؤؤؤؤؤؤى ومؤؤؤؤؤؤؤن كن سؤؤؤؤؤؤؤت 

ْاَجؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤَ   ، حؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو شخصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤء  سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤري  علؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤى ذلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  فعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل إذا
 
بؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤكل   ر ؤ صؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ أن عليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤه  بؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤكل  فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤْ   لؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن أ

ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا ن   قولؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤون  لمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاذاف وسال  إع ميًّ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ الكن سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة علؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤى الحكؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم أسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتطيع ال بؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ     لتصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤريحات اوفق 

  ذل  لي مسمو  أ ه تقدأع أساقف ها؟

 

ييييييييييي     
 
ن ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤون  سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيهاجمنا: ُدُوك  ون  ال هوتي  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاد مي  لتعاملنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤع الكتؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   والقساوسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة، واألسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاقفة األكؤ

بحرفيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة، ين بالتعامؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤع الكتؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  "املقدسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة" تهامنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا النؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاَس املؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤمنبحرفيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة، أو ال "املقدسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة"

ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤْفرب  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤمن ال  حؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن بؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالطبع،"قؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤائلين:  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوين س 
ْ
 تحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدثون إلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤى  هؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم  ،ذلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ومؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤع "!بحرفيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة الَتك

كمؤؤؤؤؤؤؤؤا لؤؤؤؤؤؤؤؤو أن  ،موجؤؤؤؤؤؤؤؤود ن كا ؤؤؤؤؤؤؤؤا أنهمؤؤؤؤؤؤؤؤا لؤؤؤؤؤؤؤؤو كمؤؤؤؤؤؤؤؤا وحؤؤؤؤؤؤؤؤواء آد عؤؤؤؤؤؤؤؤن  جمهؤؤؤؤؤؤؤؤور املصؤؤؤؤؤؤؤؤلين )العامؤؤؤؤؤؤؤؤة األتبؤؤؤؤؤؤؤؤا (

ؤؤؤؤؤؤؤؤا، وسن أي شؤؤؤؤؤؤؤؤخب ذا أي قؤؤؤؤؤؤؤؤدر مؤؤؤؤؤؤؤؤن الثقافؤؤؤؤؤؤؤؤة  ؤؤؤؤؤؤؤؤا للحؤؤؤؤؤؤؤؤد ر عؤؤؤؤؤؤؤؤن أئؤؤؤؤؤؤؤؤياء يعرفونهؤؤؤؤؤؤؤؤا حقًّ لؤؤؤؤؤؤؤؤديهم ترخيص 

جمؤؤؤؤؤؤو  املصؤؤؤؤؤؤلين )عامؤؤؤؤؤؤة املؤؤؤؤؤؤؤمنين  إلؤؤؤؤؤؤى سؤؤؤؤؤؤ تحدثون  ذلؤؤؤؤؤؤ  ومؤؤؤؤؤؤع  والؤؤؤؤؤؤككاء يعؤؤؤؤؤؤرف أنهؤؤؤؤؤؤا قصؤؤؤؤؤؤب خياليؤؤؤؤؤؤة

ؤؤؤؤؤؤؤؤؤا، كمؤؤؤؤؤؤؤؤؤا لؤؤؤؤؤؤؤؤؤو كا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  وحؤؤؤؤؤؤؤؤؤواء آد عؤؤؤؤؤؤؤؤؤن  ،أو خؤؤؤؤؤؤؤؤؤرافهم قطؤؤؤؤؤؤؤؤؤيعهم، األتبؤؤؤؤؤؤؤؤؤا ( ؤؤؤؤؤؤؤؤؤدا حقًّ ج 
كمؤؤؤؤؤؤؤؤؤا لؤؤؤؤؤؤؤؤؤو كا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤا قؤؤؤؤؤؤؤؤؤد و 

ا  َدا حقًّ ج 
 حقيقيين  وأغل  الناس في جمو  املصلين )أو عامة األتبا ( تل   عتقد أنهما و 

 

ؤؤؤؤؤؤؤؤا مؤؤؤؤؤؤؤؤؤن  تتميؤؤؤؤؤؤؤؤل أن  مكنؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  هؤؤؤؤؤؤؤؤل: دين ييييييييت      قؤؤؤؤؤؤؤؤو ، عنؤؤؤؤؤؤؤؤد تقد مؤؤؤؤؤؤؤؤؤه لحد ثؤؤؤؤؤؤؤؤه عؤؤؤؤؤؤؤؤؤن  الوعؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  هؤؤؤؤؤؤؤؤؤالءأ ًّ

 اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتعارةمجؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاز  أو  لكنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤه إ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤه غيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر حقيقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   الخيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  النظؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤري  مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو هؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤكا ": اموضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو  كهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤك

  [الجميع ضح  ] ؟"جيدة

 

يييييييييي     
 
ن ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا، إنهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم: ُدُوك   مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا هؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤكا أن إلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤى يشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيرون والتؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤواطا الرتكابهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا الجريمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة وقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو  بعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  وع 

  معرفته من   توقعون 

 

يعلنو   ما كا وا لكنهم  عم،: دين ت     ال     أبد 

                                                           
 . 2013 –1998(: القس األنجليكاني؛ أسقف ليڤربول 1948)مواليد  James Jones ( جيمس جونز1)

http://www.translationsproject.org/
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  :هييييييار        
َ
ؤؤؤؤؤؤة م 

َ
ون أو يعلنؤؤؤؤؤؤون  ال أنهؤؤؤؤؤؤم هؤؤؤؤؤؤي هنؤؤؤؤؤؤا أخؤؤؤؤؤؤر    قطؤؤؤؤؤؤة ث ؤؤؤؤؤؤر  ق 

ا    كيفيؤؤؤؤؤؤة تؤؤؤؤؤؤوقفهم عؤؤؤؤؤؤن الكؤؤؤؤؤؤ    أبؤؤؤؤؤؤد 

ؤؤؤؤؤؤؤؤؤا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤل  هنؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  ف  حرفيًّ
 
ويقولؤؤؤؤؤؤؤؤؤون  بؤؤؤؤؤؤؤؤؤدعو  حرفيتنؤؤؤؤؤؤؤؤؤا الشؤؤؤؤؤؤؤؤؤد دة  نتقؤؤؤؤؤؤؤؤؤدو نا الؤؤؤؤؤؤؤؤؤك ن األشؤؤؤؤؤؤؤؤؤخاوهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالء  ك

دون كيفيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة كؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤونهم  "ينيكاألاؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤول أاؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوليون  أ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتملنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا: " حؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤّد 
ومؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤع ذلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  فهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالء املعتؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدلون ال   

هؤؤؤؤؤؤؤؤل هؤؤؤؤؤؤؤؤو  تؤؤؤؤؤؤؤؤ لف مؤؤؤؤؤؤؤؤن فقؤؤؤؤؤؤؤدان اإل مؤؤؤؤؤؤؤؤان فؤؤؤؤؤؤؤؤي كؤؤؤؤؤؤؤؤل هؤؤؤؤؤؤؤؤك   الؤؤؤؤؤؤؤؤكي  تؤؤؤؤؤؤؤؤ لف منؤؤؤؤؤؤؤؤه االعتؤؤؤؤؤؤؤدا ؟ معتؤؤؤؤؤؤؤدلين  مؤؤؤؤؤؤؤؤا

طرقة العلم والَعلما ية؟ ها، بسب  ضربات م  ْصف   االفتراضات، أ    

 

   والحرفية الشد دة للناقد ن!: دين ت     

 

ويجؤؤؤؤؤؤؤؤؤاد     احتكؤؤؤؤؤؤؤؤؤار  أو وكالتؤؤؤؤؤؤؤؤؤه علؤؤؤؤؤؤؤؤؤى الكثيؤؤؤؤؤؤؤؤؤر مؤؤؤؤؤؤؤؤؤن املسؤؤؤؤؤؤؤؤؤائل واألسؤؤؤؤؤؤؤؤؤملة الؤؤؤؤؤؤؤؤؤد ن رؤخسؤؤؤؤؤؤؤؤؤلقؤؤؤؤؤؤؤؤؤد : هيييييييييار        

 ذا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤّ   تنؤؤؤؤؤؤؤؤؤويرمؤؤؤؤؤؤؤؤؤا، وأن اإل مؤؤؤؤؤؤؤؤؤان علؤؤؤؤؤؤؤؤؤى  حؤؤؤؤؤؤؤؤؤو  مؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  علؤؤؤؤؤؤؤؤؤى  حؤؤؤؤؤؤؤؤؤو   نالإل مؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ا تصؤؤؤؤؤؤؤؤؤار هؤؤؤؤؤؤؤؤؤكا بؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ن عتؤؤؤؤؤؤؤؤؤدلون امل

 فيه عن طري، العلم  ب نما  للنف 
 

َنار النف  من الخار ، فْ ه  كون متدخ  
 
 عندما ت

 

     
 
ييييييييين ش 

 
ت  ب اؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوليتنا يسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم  مؤؤؤؤؤؤؤؤؤا حؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو  بنفسؤؤؤؤؤؤؤؤؤء ،  إثارتهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا أود كنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت التؤؤؤؤؤؤؤؤؤ و  ،النقطؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة هؤؤؤؤؤؤؤؤؤك  حؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو  : ه 

ؤؤؤؤؤؤؤؤ  املزعومؤؤؤؤؤؤؤؤؤة،  و  َسؤؤؤؤؤؤؤؤؤ فؤؤؤؤؤؤؤؤؤي د ؤؤؤؤؤؤؤؤؤن رجؤؤؤؤؤؤؤؤؤل هنؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  انكؤ
ْ
ؤؤؤؤؤؤؤؤان أو  شؤؤؤؤؤؤؤؤؤخب أرا  يهؤؤؤؤؤؤؤؤؤاجمن   ، Southwark ر وو ث كؤ

ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا ب  نؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا ،مطبوعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤات فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي[ دوك ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤز ريتشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤارد ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتكلم إلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤى ]ويهاجمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤَ    أاؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوليون )متطرفؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤون( زاعم 

روا الك نك   اسمه؟ تتككر هل  لندن  فاقمترو أ فج 

 

     
 
ن    : ُدُوك 

ّ
  اسمه أتككر الإ 

 

     
 
ن ش 

 
ت ا د ن رجلإ ه : ه   ب برئية أ جليكا   )من الكن سة البرو سنتية اإل جليز ة( رفيع املستو  جدًّ

وور 
ْ
ث َسو 

ه   سء        على بلقاء معه التقيت1 سّم  مكن  أن  كيف" :وس لت 
 
ين الخاو     

ّ
جمع املصل

ل   هكا  و ح أال بالقطيع؟ ب 
 
ا، " :ف جاا "؟خرفان أنهم  عتقد وأ   د ن ؟ عن شء ء ك  فيحسن 

ة( األبرئية راعي لقد كنت   يقةالحق ي   " خراف أي    وجد ال حير الجد دة، غينيا في )ق  الرع 

لقد َوَجْد ا أن أهم ": قا  ثم  [ ح ]! خراف فيها توجد ال الت  األماكن من الكثير هنا  بالت كيد

                                                           
 2000 وعميدها منذ سنة 1994رك من عام وكنيسة سوثو رئيس(: رجل دين أنجليكاني؛  1945- 2010) Colin Slee  ( كولين سلي1)

 ى وفاته .حت
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ا أن أسقف  كان  نه  ليطل  من حيوان للمحليين ا جد  ز َر، وأتككر جيد 
ْ
الرا  هنا  كان الخ  

يه الجدد ] ضح  الجميع[   
ّ
ْر( إلى هؤالء الخنازير" الك ن هم جمع مصل

 
ظ
ْ
: "ارَ  )أو ا 

 
 قائ 

ؤؤؤؤؤؤؤؤد الؤؤؤؤؤؤؤؤكي الشؤؤؤؤؤؤؤؤخب هؤؤؤؤؤؤؤؤكا مثؤؤؤؤؤؤؤؤلهؤؤؤؤؤؤؤؤكا مثيؤؤؤؤؤؤؤؤر للسؤؤؤؤؤؤؤؤخرية، ف   قؤؤؤؤؤؤؤؤو   الؤؤؤؤؤؤؤؤكي هؤؤؤؤؤؤؤؤو  شؤؤؤؤؤؤؤؤء ء كهؤؤؤؤؤؤؤؤكا فعؤؤؤؤؤؤؤؤل َ تعم 

 متؤؤؤؤؤؤؤرو فؤؤؤؤؤؤؤي يناملؤؤؤؤؤؤؤواطن إخؤؤؤؤؤؤؤوانهم فجؤؤؤؤؤؤؤروا الؤؤؤؤؤؤؤك نك  متطرفؤؤؤؤؤؤؤون  أ نؤؤؤؤؤؤؤا الؤؤؤؤؤؤؤك ن  شؤؤؤؤؤؤؤ  فؤؤؤؤؤؤؤي هؤؤؤؤؤؤؤكا،  حؤؤؤؤؤؤؤن، علينؤؤؤؤؤؤؤا

ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا اتهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤام   يهمنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤْ ن  ال ،ولؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤكل   وجؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤائر معقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو   يؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرغ هؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤكا  لنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدن أ فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاق  أو بالسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤخرّية حقًّ

كؤؤؤؤؤؤؤؤة لؤؤؤؤؤؤؤؤدي  خيؤؤؤؤؤؤؤؤار أي   لؤؤؤؤؤؤؤؤدي لؤؤؤؤؤؤؤؤ   راحة،ؤبصؤؤؤؤؤؤؤؤ  هؤؤؤؤؤؤؤؤؤالءك أشؤؤؤؤؤؤؤؤخاو مؤؤؤؤؤؤؤؤع التعامؤؤؤؤؤؤؤؤل بؤؤؤؤؤؤؤؤازدراءب
َ
 الدعابؤؤؤؤؤؤؤؤة، َمل

  1الكياسة جلأل  هكا أكبت ولنو عضها له أفضلية متفوقة  

 

ا سؤؤؤؤؤؤؤيكون  أ ؤؤؤؤؤؤؤه  عتقؤؤؤؤؤؤؤدهؤؤؤؤؤؤؤل : دين يييييييت     حتؤؤؤؤؤؤؤرفين بؤؤؤؤؤؤؤين التمييؤؤؤؤؤؤؤز   جيؤؤؤؤؤؤؤد 
 
هؤؤؤؤؤؤؤواة؟ ام

 
  فؤؤؤؤؤؤؤاد أئؤؤؤؤؤؤؤاطر  إ نؤؤؤؤؤؤؤ  وال

ف  مؤؤؤؤؤؤع الصؤؤؤؤؤؤبر
 
ؤؤؤؤؤؤل هؤؤؤؤؤؤكا لهؤؤؤؤؤؤم الؤؤؤؤؤؤك ن األشؤؤؤؤؤؤخاو، الكنؤؤؤؤؤؤائ  مؤؤؤؤؤؤوظ  

ّ
 لؤؤؤؤؤؤي  بؤؤؤؤؤؤدو لكؤؤؤؤؤؤْن   هنيؤؤؤؤؤؤةامل حيؤؤؤؤؤؤاتهم  مث

 ملؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   لؤؤؤؤؤؤؤؤؤديه نالؤؤؤؤؤؤؤؤؤك  جمؤؤؤؤؤؤؤؤؤو  املصؤؤؤؤؤؤؤؤؤلين )دهمؤؤؤؤؤؤؤؤؤاء وعامؤؤؤؤؤؤؤؤؤة املؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤمنين( بعكؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   أفضؤؤؤؤؤؤؤؤؤل يعرفؤؤؤؤؤؤؤؤؤون  أنهؤؤؤؤؤؤؤؤؤم

َعى،معرفؤؤؤؤؤؤؤة جيدة ؤؤؤؤؤؤؤد  ؤؤؤؤؤؤؤا أل ؤؤؤؤؤؤؤه      دائم 
 
رمؤؤؤؤؤؤؤة  إزاء بالفعؤؤؤؤؤؤؤل بؤؤؤؤؤؤؤالغ بقلؤؤؤؤؤؤؤ، أئؤؤؤؤؤؤؤعر أ ؤؤؤؤؤؤؤا لؤؤؤؤؤؤؤكا،  أكثؤؤؤؤؤؤؤر أْن يعرفؤؤؤؤؤؤؤوا ح 

ضؤؤؤؤؤؤوا لقؤؤؤؤؤؤد الؤؤؤؤؤؤد نيين، لقؤؤؤؤؤؤادتهم الطريقؤؤؤؤؤؤة التؤؤؤؤؤؤ  تنؤؤؤؤؤؤازلوا بهؤؤؤؤؤؤا بسؤؤؤؤؤؤب  القطيؤؤؤؤؤؤع اعتقؤؤؤؤؤؤاد مؤؤؤؤؤؤن السؤؤؤؤؤؤخرّية  فو 

 
َ
الؤؤؤؤؤؤؤكي  مؤؤؤؤؤؤؤن  صؤؤؤؤؤؤؤحيح  حؤؤؤؤؤؤؤوعلؤؤؤؤؤؤؤى األمؤؤؤؤؤؤؤور  سؤؤؤؤؤؤؤيفعلون  أن القؤؤؤؤؤؤؤادة الؤؤؤؤؤؤؤد نيين رضؤؤؤؤؤؤؤون تويف لهؤؤؤؤؤؤؤم، السؤؤؤؤؤؤؤلطة

ا تحمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل املسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤولية )ويتمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤك القؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرارات ويؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ مر بؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاألوامر(؟  الواعظؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤون  أنهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم لؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي  بؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدو ،حسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن 

َعاة،و  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ و حؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن  واألسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاقفة لكهنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة،لقساوسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة واا الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد   علؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيهم بشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدة أن  جؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  احق 
َ
  ضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤغط

  )لجعلهم  تحملون مسؤولياتهم ويقرون بنتائب ما  فعلو ه(

     

ؤؤؤؤؤؤ،    خؤؤؤؤؤؤك كمثؤؤؤؤؤؤا  فقؤؤؤؤؤؤؤط مسؤؤؤؤؤؤ لة    
ْ
ل
َ
ؤؤؤؤؤؤان إذا  مؤؤؤؤؤؤؤكه  الخ  أن يعتقؤؤؤؤؤؤؤد أاؤؤؤؤؤؤولّية كن سؤؤؤؤؤؤؤة فؤؤؤؤؤؤي مؤؤؤؤؤؤؤا شؤؤؤؤؤؤخب كؤ

لؤؤؤؤؤؤؤ،مؤؤؤؤؤؤؤكه  
َ
ؤؤؤؤؤؤؤ    ألن منطقؤؤؤؤؤؤؤ م  الخ

َ
ؤؤؤؤؤؤؤم أن  مكننؤؤؤؤؤؤؤ  ،احسؤؤؤؤؤؤؤن   بؤؤؤؤؤؤؤكل ، أخبؤؤؤؤؤؤؤر    الق فه 

َ
 فكلنؤؤؤؤؤؤؤا  وأعؤؤؤؤؤؤؤكر  ذلؤؤؤؤؤؤؤ  أت

ؤؤؤؤؤؤؤؤؤام رالكثيؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ىعلؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  حصؤؤؤؤؤؤؤؤؤل ؤؤؤؤؤؤؤؤؤلطة و عتبؤؤؤؤؤؤؤؤؤرهم رمهمتؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ح أشؤؤؤؤؤؤؤؤؤخاو مؤؤؤؤؤؤؤؤؤن ااؤؤؤؤؤؤؤؤؤائب    ؤؤؤؤؤؤؤؤؤرا  م  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤع كس    أو َمراج 

َنؤؤؤؤؤؤا ؤؤؤؤؤؤل    فحؤؤؤؤؤؤب ال إ   
 
ؤؤؤؤؤؤ    هؤؤؤؤؤؤكا أ ؤؤؤؤؤؤى أ ؤؤؤؤؤؤن مؤؤؤؤؤؤن ولكؤؤؤؤؤؤن  شؤؤؤؤؤؤء ء ك

َ
همنؤؤؤؤؤؤ  الو  الفكؤؤؤؤؤؤرة؟ بهؤؤؤؤؤؤك  الق بصؤؤؤؤؤؤراحة مؤؤؤؤؤؤن  ي 

علؤؤؤؤؤؤؤى  عنؤؤؤؤؤؤؤه،  تحؤؤؤؤؤؤؤدثون  مؤؤؤؤؤؤؤا معرفؤؤؤؤؤؤؤة هؤؤؤؤؤؤؤي وظيفؤؤؤؤؤؤؤ هم ألن ذلؤؤؤؤؤؤؤ ، عؤؤؤؤؤؤؤن مسؤؤؤؤؤؤؤؤو )ة( يهؤؤؤؤؤؤؤ هؤؤؤؤؤؤؤو  أ ؤؤؤؤؤؤؤن أ ؤؤؤؤؤؤؤى بهؤؤؤؤؤؤؤا

ين )عامة األتبا ( حو    
ّ
َصل

 
م  به َجْمع  امل س 

 
  ل    ت

 

                                                           
 الكياسة أو اللطافة، المجاملة، التهذيب.(1) 
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ييييييي     
 
ن ؤؤؤؤؤؤؤر ن(  بؤؤؤؤؤؤؤدو ال حتؤؤؤؤؤؤؤ ذلؤؤؤؤؤؤؤ   قؤؤؤؤؤؤؤو   عنؤؤؤؤؤؤؤد احؤؤؤؤؤؤؤكر   أكثؤؤؤؤؤؤؤر  كؤؤؤؤؤؤؤون  أن علينؤؤؤؤؤؤؤا: ُدُوك  مين )متكّب  ألن   متشؤؤؤؤؤؤؤام 

 لتشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤام   مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا، بطريقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤةهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤكا، 
 
ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة

َ
ل
َ
ماث ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا وم  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيكون ا عكاس  ع    رجؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد ن والؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدعاة والو 

   أ فسهم 

 

     
 
ييييييييييييين ش 

 
ت ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤأل  عؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم،: ه   

ّ
ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤى سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوف    ق 

َ
ل
َ
العلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو   َحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو   وريتشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤارد أ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت تقولهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا التؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  األئؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤياءَ  أت

ؤؤؤؤؤؤؤؤا بؤؤؤؤؤؤؤؤل التحقؤؤؤؤؤؤؤؤ، منهؤؤؤؤؤؤؤؤا ومراجع هؤؤؤؤؤؤؤا، الرغبؤؤؤؤؤؤؤؤة فؤؤؤؤؤؤؤؤي بؤؤؤؤؤؤؤؤدون  لؤؤؤؤؤؤؤؤ  الطبيعيؤؤؤؤؤؤؤة،  ا أكؤؤؤؤؤؤؤؤون  مؤؤؤؤؤؤؤؤا ال غالب   علؤؤؤؤؤؤؤؤى قؤؤؤؤؤؤؤؤادر 

لكؤؤؤؤؤؤؤؤؤْن إذا قؤؤؤؤؤؤؤؤؤا     قوال ؤؤؤؤؤؤؤؤؤه ممؤؤؤؤؤؤؤؤؤا ن تحققؤؤؤؤؤؤؤؤؤا انمحتَرمؤؤؤؤؤؤؤؤؤ أ كمؤؤؤؤؤؤؤؤؤا رجؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ن  بؤؤؤؤؤؤؤؤؤي ن علمؤؤؤؤؤؤؤؤؤ مؤؤؤؤؤؤؤؤؤع  لكؤؤؤؤؤؤؤؤؤن ،ذلؤؤؤؤؤؤؤؤؤ 

 
 
 ويحؤؤؤؤؤ، ،لؤؤؤؤؤي  بؤؤؤؤؤدو مؤؤؤؤؤاك أَحمؤؤؤؤؤَ،   فسؤؤؤؤؤ  مؤؤؤؤؤن فسؤؤؤؤؤتجعل  "بؤؤؤؤؤه أؤمؤؤؤؤؤن لؤؤؤؤؤكا  بهؤؤؤؤؤكا األسؤؤؤؤؤقف أخربنؤؤؤؤؤ " :امؤؤؤؤؤرؤ

نصؤؤؤؤؤؤؤ عنؤؤؤؤؤؤؤد التعامؤؤؤؤؤؤؤل أو التنؤؤؤؤؤؤؤاق  مؤؤؤؤؤؤؤع للمؤؤؤؤؤؤؤرء    حؤؤؤؤؤؤؤ، كمؤؤؤؤؤؤؤا  هؤؤؤؤؤؤؤكا قؤؤؤؤؤؤؤو   للمؤؤؤؤؤؤؤرء   اعتيؤؤؤؤؤؤؤادّي  أن  قؤؤؤؤؤؤؤو   رّي  ؤع 

ثيؤؤؤؤؤؤرة آراء  إن ، إ ؤؤؤؤؤؤا  إدا تؤؤؤؤؤؤ  مؤؤؤؤؤؤن  نقؤؤؤؤؤؤك  لؤؤؤؤؤؤن هؤؤؤؤؤؤكا لكؤؤؤؤؤؤن قؤؤؤؤؤؤد تكؤؤؤؤؤؤون هؤؤؤؤؤؤك  حؤؤؤؤؤؤدود معرفتؤؤؤؤؤؤه،  ل ئؤؤؤؤؤؤم زاز م 

ؤؤؤؤؤؤؤؤَه   وال  نبغؤؤؤؤؤؤؤؤي أن  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤدي جهلؤؤؤؤؤؤؤؤه إلؤؤؤؤؤؤؤؤى عؤؤؤؤؤؤؤؤد  إدا تؤؤؤؤؤؤؤؤ  إ ؤؤؤؤؤؤؤؤا   أال  واج 
ؤؤؤؤؤؤؤؤر   بالضؤؤؤؤؤؤؤؤبط، أعتقؤؤؤؤؤؤؤؤد أ ؤؤؤؤؤؤؤؤه تكب 

 
وفعؤؤؤؤؤؤؤؤ 

، العؤؤؤؤؤؤؤؤوا َ  ا ، إن جؤؤؤؤؤؤؤؤاَز التعبيؤؤؤؤؤؤؤؤر   وجمهؤؤؤؤؤؤؤؤور 
 
ا أو جماعؤؤؤؤؤؤؤؤة ا فؤؤؤؤؤؤؤؤرد  ؤؤؤؤؤؤؤؤ العؤؤؤؤؤؤؤؤا  فؤؤؤؤؤؤؤؤالرأي  فؤؤؤؤؤؤؤؤرد   ورأي ممطؤؤؤؤؤؤؤؤا، اغالب 

ا  ادائم   الدهماء حشود   ذل نا تجن   مكن ال  بطبيعته خاطا د ن ّ ال والرأي ممطا،تقريب 

 

ؤؤؤؤؤؤؤ لؤؤؤؤؤؤؤوي  ه ؤؤؤؤؤؤؤري  اسؤؤؤؤؤؤؤمذكؤؤؤؤؤؤؤر  أود أ ؤؤؤؤؤؤؤا وهنؤؤؤؤؤؤؤا     ْن ك  نْ م 
 فؤؤؤؤؤؤؤي العصؤؤؤؤؤؤؤر الحؤؤؤؤؤؤؤالي هؤؤؤؤؤؤؤو والؤؤؤؤؤؤؤكي  النقطؤؤؤؤؤؤؤة هؤؤؤؤؤؤؤك  فؤؤؤؤؤؤؤي 1

تؤؤؤؤؤؤؤؤاا أئؤؤؤؤؤؤؤؤهر مؤؤؤؤؤؤؤؤن
 
  الك

َ
يناأل ّي  ؤؤؤؤؤؤؤؤر ك  ؤؤؤؤؤؤؤؤا   حتفؤؤؤؤؤؤؤؤى بهؤؤؤؤؤؤؤؤم حؤؤؤؤؤؤؤؤ، قؤؤؤؤؤؤؤؤدرهمام م  ا لؤؤؤؤؤؤؤؤكوقي علؤؤؤؤؤؤؤؤى  حقًّ إ ؤؤؤؤؤؤؤؤه لؤؤؤؤؤؤؤؤ   مناسؤؤؤؤؤؤؤؤب 

ؤؤؤؤؤؤان وجؤؤؤؤؤؤؤه الخصؤؤؤؤؤؤؤوو،  ؤؤؤؤؤؤؤد للداْرو  يؤؤؤؤؤؤؤة  كنيتشؤؤؤؤؤؤؤوّي  فؤؤؤؤؤؤؤي املعظؤؤؤؤؤؤؤم وهؤؤؤؤؤؤؤو مؤؤؤؤؤؤؤا كؤ ؤؤؤؤؤؤؤا "مؤّي 
يعنؤؤؤؤؤؤؤ  فؤؤؤؤؤؤؤي مرحلؤؤؤؤؤؤؤة حقًّ

ؤؤؤؤؤؤؤؤملؤؤؤؤؤؤؤؤاذا  لكؤؤؤؤؤؤؤؤْن   االجتماعيؤؤؤؤؤؤؤؤة" ؤؤؤؤؤؤؤؤوث ثين اتي  رينؤعشؤؤؤؤؤؤؤؤ فؤؤؤؤؤؤؤؤي الكثيؤؤؤؤؤؤؤؤر ن ل  َبؤؤؤؤؤؤؤؤق   مؤؤؤؤؤؤؤؤن هائؤؤؤؤؤؤؤؤلال حترا اال بؤؤؤؤؤؤؤؤ َ  َحظ   اتي 

ؤؤؤؤؤؤؤؤؤون   قولؤؤؤؤؤؤؤؤؤه بمؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  ؤمنؤؤؤؤؤؤؤؤؤون  الؤؤؤؤؤؤؤؤؤك ن األشؤؤؤؤؤؤؤؤؤخاو إن قؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  أل ؤؤؤؤؤؤؤؤؤه ؟العشؤؤؤؤؤؤؤؤؤرين القؤؤؤؤؤؤؤؤرن   مؤؤؤؤؤؤؤؤؤابو  ،لهؤؤؤؤؤؤؤؤؤم امليثود  

ؤؤؤؤؤؤؤؤؤَدعون،   حمقؤؤؤؤؤؤؤؤؤى شؤؤؤؤؤؤؤؤؤخاو، أ 2ْن ا   رَ ْبؤؤؤؤؤؤؤؤؤ جين نغؤؤؤؤؤؤؤؤؤز ليؤؤؤؤؤؤؤؤؤا و   لهؤؤؤؤؤؤؤؤؤم  قولؤؤؤؤؤؤؤؤؤه
ْ
م لون أو   

َ
ف
ْ
ْسؤؤؤؤؤؤؤؤؤتغ ولؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   أنهؤؤؤؤؤؤؤؤؤم ي 

لون  وينبغي أنهم ككل     بل هم حمقى مغف 

   بهكا إل مانهم عليهم َعار: هار         

                                                           
نْ  ( هنري لويس1) ْنك  ا  اوصفحيًّ  اوباحثً  اكاتبً كان ( 1956يناير  29 - 1880سبتمبر  12) Henry Lewis Mencken م  ومفكًرا حرًّ

يّة وأحدا اإلنجليزية اللغة في وباحثًا ثقافيًا وناقدًا وساخًرا مقاالت ا وكاتبكيًّ ر  أم   اوناقدً  ك  ر  ر الكتّاب أكثر ألَم  يّ ينَ األَم   القرن خالل تأثيراً  ك 

 أن كما. المعاصرة والحركات البارزين والسياسيين والموسيقى واألدب االجتماعية الساحة على أحداث واسع نطاق على العشرين، علَّقَ 

رس سكوبس محاكمة عن الساخرة تقاريره  .أثارت االنتباه -القرد ةمحاكم اسم عليها أطلق والتي -المدّر 

يّ  وسياسي خطيب :(1925يوليو  26-1860مارس  19) William Jennings Bryan ( وليام جينينغز براين2) ك  ر   برز نبراسكا من أَم 

 ،1900و ،1896 أعوام) المتحدة الواليات لرئاسة الحزب عن مرات ثالث وترشح الديمقراطي، الحزب في مهيمنة كقوة 1896 عام منذ

يّ  النواب مجلس في عمل كما. الثالث المرات في بالرئاسة الفوز في فشل لكنه( 1908و ك  ر   وودرو رئاسة في خارجية وزير وكان األَم 

، البيولوجي وتدريسها لتطورنظرية ال امناهضً العاديين. كان  الناس بحكمة إيمانه بسبب" العظيم العامي" لقب عليه يطلق وكان. ويلسون

ن وعارض  والية في( القرد محاكمة أو) سكوبس محاكمة في آراءه وأظهر وإنسانية، دينية أسس على ية أو نظرية التطور وتدريسهاالدارو 

 الكحول. منع فيها. ودعم بريان ومثل رابطة األساسيات المسيحية العالمية، 1925 عام تينيسي

http://www.translationsproject.org/
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ييييييين ش 

 
ت ؤؤؤؤؤؤؤ، ال أ ؤؤؤؤؤؤؤا أ ؤؤؤؤؤؤؤحوكة، أ فسؤؤؤؤؤؤؤهم مؤؤؤؤؤؤؤن جعلؤؤؤؤؤؤؤوا  عؤؤؤؤؤؤؤم: ه   ّم 

 
 مؤؤؤؤؤؤؤنالعظؤؤؤؤؤؤؤيم  املؤؤؤؤؤؤؤزيبو   هنؤؤؤؤؤؤؤا تاالكلمؤؤؤؤؤؤؤ أ

َنؤؤؤؤؤؤة
ْ
ط ح  بكؤؤؤؤؤؤل ت كيؤؤؤؤؤؤد  واملنطؤؤؤؤؤؤ، واألدلؤؤؤؤؤؤةوحؤؤؤؤؤؤ  الدعابؤؤؤؤؤؤة  الف 

 
ْصؤؤؤؤؤؤل

َ
 للؤؤؤؤؤؤد ن املضؤؤؤؤؤؤاد الجؤؤؤؤؤؤدا  إ ؤؤؤؤؤؤه  عَمؤؤؤؤؤؤل وت

ا األكثر ح   جاح     حا  أّي   على رين،ؤالعش القرن  في الحد ر العالم فيعلى األٌر

 

َنؤؤؤؤؤؤؤؤا أعتقؤؤؤؤؤؤؤؤد: هييييييييار         ْضؤؤؤؤؤؤؤؤنا إ     مفهؤؤؤؤؤؤؤؤو كامؤؤؤؤؤؤؤؤل : أكثؤؤؤؤؤؤؤؤر عليهؤؤؤؤؤؤؤؤا الضؤؤؤؤؤؤؤؤوء  سؤؤؤؤؤؤؤؤليط  جؤؤؤؤؤؤؤؤ  قضؤؤؤؤؤؤؤؤيةل للتؤؤؤؤؤؤؤؤو  عر 

ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤلطة ا مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  ناملتؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد ني   النؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاس ألن  الس  لؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم بؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ناألحيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤان  مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن ركثيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي لون جؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاد   كثيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر  د الع   مجؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر 

قؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة ) مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن مجموعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة
 
 علؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤى  عتمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد كلنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاب  نؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا و  (بعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد روفةؤصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤامل غيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر الصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤكو الشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيكات املعل

ؤؤؤؤؤؤلطة  الس 
 

ؤؤؤؤؤؤْو   الثابؤؤؤؤؤؤؤت أن  عؤؤؤؤؤؤؤرف كيؤؤؤؤؤؤؤف": ، فيقولؤؤؤؤؤؤؤون مؤؤؤؤؤؤؤث 
َ
ؤؤؤؤؤؤان "؟     هؤؤؤؤؤؤؤو الك ؤؤؤؤؤؤؤا مؤؤؤؤؤؤؤا كؤ  التمييؤؤؤؤؤؤؤز  جؤؤؤؤؤؤؤ  ،أ ًّ

ؤؤؤؤؤؤؤلطة فؤؤؤؤؤؤؤي  ؤؤؤؤؤؤؤو  وضؤؤؤؤؤؤؤع الثقؤؤؤؤؤؤؤة بؤؤؤؤؤؤؤين لؤؤؤؤؤؤؤم فؤؤؤؤؤؤؤي خؤؤؤؤؤؤؤوف دون   مارسؤؤؤؤؤؤؤه الؤؤؤؤؤؤؤكي الس  ؤؤؤؤؤؤؤا، العق  يؤؤؤؤؤؤؤةفؤؤؤؤؤؤؤي و الع   عموم 

    نتقد  الواع  أو الداعية أو رجل الد ن أو ال هو  ، وهو ما في وضع الثقة و و 

 

يييييي     
 
ن الثقؤؤؤؤؤؤة  قبؤؤؤؤؤؤل ب الؤؤؤؤؤؤك ن لسؤؤؤؤؤؤنا علمؤؤؤؤؤؤاء فؤؤؤؤؤؤي الفيز ؤؤؤؤؤؤاء،  حؤؤؤؤؤؤن، عنؤؤؤؤؤؤدما الواقؤؤؤؤؤؤع فؤؤؤؤؤؤي  فعلؤؤؤؤؤؤه مؤؤؤؤؤؤالكؤؤؤؤؤؤن  : ُدُوك 

ين أن تقتؤؤؤؤؤؤؤر   التؤؤؤؤؤؤ  ةؤألدلؤؤؤؤؤؤؤا بعؤؤؤؤؤؤ  لؤؤؤؤؤؤد نا أن هؤؤؤؤؤؤؤو الفيز ؤؤؤؤؤؤائيون،  قولؤؤؤؤؤؤؤه مؤؤؤؤؤؤاوالتصؤؤؤؤؤؤد ،   بحثؤؤؤؤؤؤؤوا الفيز ؤؤؤؤؤؤائّي 

 بؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤبع ، بعضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤهم وا تقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدوا ،حكمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت وراقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاتهم العلميؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤةو  التجؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤارا، اوْ أجؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرَ و  األمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي

  وامحاضرات الندوات في أقرانهم من ئد دة ال تقادات و عرضوا

 

ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ: دين ييييييييييييت   
َ
 وت

 
 ك
َ
ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا؛ ْر ك اء األمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر لؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   أن هنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  مراجعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة النظؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر  البنيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة الخااؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة بؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالعلم أ ض 

ا أن العلؤؤؤؤؤؤؤؤؤم تنافسؤؤؤؤؤؤؤؤء م بطبيعتؤؤؤؤؤؤؤؤؤه     عنؤؤؤؤؤؤؤؤؤدما املثؤؤؤؤؤؤؤؤؤا ، سؤؤؤؤؤؤؤؤبيل علؤؤؤؤؤؤؤؤؤىفَحْسؤؤؤؤؤؤؤؤْ   بؤؤؤؤؤؤؤؤؤل مؤؤؤؤؤؤؤؤؤن الهؤؤؤؤؤؤؤؤا  جؤؤؤؤؤؤؤؤؤدًّ
 
 أ
ْ
ؤؤؤؤؤؤؤؤؤب  ث

َ
 ْت ت

  على  د    األخيرةالرياضية  1فيرما  ظرّية

 

     
 
ن   2وا لز أ درو : ُدُوك 

                                                           
 األعداد نظرية تأسيس إليه وينسب 1665و 1601 بين شعا فرنسي رياضيات وعالم محامٍ  Pierre de Fermat فيرما دي بيير  (1)

 نتائج على تحصل وقد ديكارت، عن باستقاللية التحليلية الهندسة اكتشاف وكذلك باسكال، عن باستقاللية االحتماالت وحساب الحديثة

 مبرهنة باسم الشهيرة المسألة برهن أنه وأعلن نشرها، من يتمكن لم ولكنه والتكامل، التفاضل وحساب التحليلية الهندسة مجالي في متطورة

 وضع كما. الضوء انكسار لعملية شرحه في وذلك نقطتين، بين الضوء مسار لتعيين األوقات أقصر قانون بصياغة قام .األخيرة فيرما

 تولوز في المحاماة فيرما رسما.  باسكال وبليز فيرما إلى االحتماالت نظرية ابتداع في الفضل ويعود .المستقيم للخط البياني للرسم معادلة

 .فقط كهواية الرياضيات ودَرس فرنسا، في

 الرياضيات مجال في متخصص بريطاني( كامبريدج في 1953 أبريل 11ُول دَ في ) Sir Andrew John Wiles وايلز جون أندرو  (2)

 من خاص على نحو مشهورا أصبح ،170 تبلغ اءذك بنسبة العالم عباقرة من يعد البريطانية، أوكسفورد جامعة في وباحث جامعي وأستاذ

 عام في أبيل جائزة تلقى وقد األخيرة فيرما مبرهنة إثبات هو إنجازاته أبرز. 1994 سنة األخيرة فيرما لنظرية الشهير برهانه خالل
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 هؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤكا أفهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم لؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن ذلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ، ا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤَ  "سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤب  كؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤون بعضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤنا  قؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو  :  إن   عؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم ،وا لؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤز أ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدرو : دين ييييييييييت    

ا، هو أن       ستطيع أ نا  وسب " !اأبد   البرهاَن   أن  كون واثقين أ ه برهان حقًّ

  

 هيييييييييار       
 

ؤؤؤؤؤؤؤؤؤَل إلؤؤؤؤؤؤؤؤؤى ذلؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  أوال : هؤؤؤؤؤؤؤؤؤو أن  ال أحؤؤؤؤؤؤؤؤؤد  )مؤؤؤؤؤؤؤؤؤن املنافسؤؤؤؤؤؤؤؤؤين فؤؤؤؤؤؤؤؤؤي مجؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  تمصصؤؤؤؤؤؤؤؤؤه(  ريؤؤؤؤؤؤؤؤؤد  أْن  ص 

 ) ضح  الجميع( 

 

ؤؤؤؤؤؤؤؤؤَ  للغا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤةوكؤؤؤؤؤؤؤؤؤل عؤؤؤؤؤؤؤؤؤالم رياضؤؤؤؤؤؤؤؤؤيات كفؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ آخؤؤؤؤؤؤؤؤؤر : دين يييييييييت    حم 
َ
لدراسؤؤؤؤؤؤؤؤؤة ذلؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  البرهؤؤؤؤؤؤؤؤؤان  فؤؤؤؤؤؤؤؤؤي العؤؤؤؤؤؤؤؤؤالم ت

 الرياضء  

 

     
 
ن وا( : ُدُوك  س    الكتشافه،  عم)تحم 

 

ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا دليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل فْ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤه وبحسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد، مضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  علؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤى برهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤان ب  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤه اعترفؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوا إن واؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدقو  ،: دين يييييييييييت      ال  حقًّ

ا هكا مثل شء ء ال الد ن، في كهكا شء ء  وجد  !أبد 

 

    
 
ييييييييييين ش 

 
ت ن شؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤخب لؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم يسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتطع أي: ه  تؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدّ  

ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا كنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت   إن: 1تا نأ نْسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ قالؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤه مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا أْن  قؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوَ   م  قًّ ح 
 ،م 

بالؤؤؤؤؤؤؤؤة التاليؤؤؤؤؤؤؤؤة الظؤؤؤؤؤؤؤؤاهرة سؤؤؤؤؤؤؤؤتحد ف قؤؤؤؤؤؤؤؤد و    لشؤؤؤؤؤؤؤؤم ل كسؤؤؤؤؤؤؤؤوف   أثنؤؤؤؤؤؤؤؤاء فؤؤؤؤؤؤؤؤي فريقيؤؤؤؤؤؤؤؤاأل  الغر ؤؤؤؤؤؤؤؤ  السؤؤؤؤؤؤؤؤاحل ق 

  هنؤؤؤؤؤؤؤا  تكؤؤؤؤؤؤؤن لؤؤؤؤؤؤؤم  االخؤؤؤؤؤؤؤت ف مؤؤؤؤؤؤؤن للغا ؤؤؤؤؤؤؤة ضؤؤؤؤؤؤؤنيلة درجؤؤؤؤؤؤؤة مؤؤؤؤؤؤؤع ،بالفعؤؤؤؤؤؤؤل حؤؤؤؤؤؤؤدثت
 
   بؤؤؤؤؤؤؤوءة

ْ
ؤؤؤؤؤؤؤط

َ
ؤؤؤؤؤؤؤْت  ق

َ
ق  تحق 

ي شؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤخب فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي املراهنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة علؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤى سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤمعته أو ، كمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  مكؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن ولؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم  حؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد  أْن رغؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  أ  كهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤكا النحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو

نة ستحد  )خ   هك  الحياة وفترات أعمار ا( حياته على أساس أن القو ،   2فكرة معي 

                                                                                                                                                                          
ً  وتلقى ،2016  البيضوية للمنحنيات نمطية رهنةمب برهان هو االخيرة فيرما لمبرهنة وايلز اندرو برهان. األخرى األوسمة من العديد أيضا

 فيرما مبرهنة من كل. األخيرة فيرما لمبرهنة برهانًا تقدم ريبت، مبرهنة مع والتي، وايلز، أندرو بواسطة نشرها تم والتي المستقرة شبه

دَ اُ  حيث لإلثبات، قابلتين كان يعتبرهما الرياضيون المعاصرون على مستوى العالم غير النمطية ومبرهنة األخيرة  إثباتها ال يمكن أنه عتُق 

 كلير كلية في ثم ،1971 عام منها وتخرج أوكسفورد جامعة في ميرتون كلية في وايلز قد درس جون كان أندرو. الحالية المعرفة باستخدام

 في أستاذ درجة حتى الجامعية المناصب في وتدرج كمبريدج، جامعة من 1978 عام الرياضيات في الدكتوراة حاز درجة. 1977 عام

كا، في األخرى الجامعات بعض في زائًرا أستاذًا وعمل برنيستون، جامعة في الرياضيات ر   وأكاديميات جمعيات عضوية ويشغل أَم 

 .كثيرة وعلمية رياضية
 النطق الصحيح، والنطق المشهور له في العربية اليوم هو أينشتاين، لكن ليس هكذا اسمه بالنطق الصحيح.  (1)

من المترجم: ما عدا حاالت نادرة لمهووسين يتنبؤون بيوم معين ليوم الدينونة مثاًل في الغرب واليابان، وهناك حاالت ذات تعليق   (2)

نتائج أخف نسبيَّا كأمين محمد جمال الدين الذي كتب )عمر أمة اإلسالم وقرب ظهور المهدي عليه السالم( والذي يكاد يكون بغطرسة 

همه وزعمه بالتاريخ التقريبي لنهاية الكون على أساس تهوساته بنصوص خرافية دينية، وال يختلف نهج كتابه وهوس ديني شديدين تبنأ بو

س يعتقد عامةً تقريبًا عن نهج البداية والنهاية البن كثير والكتب المشابهة مع لمسة هوسية عصرية. إن نبوءات التاناخ الكتاب اليهودي المقدَّ 

كتوبة بعد انتهاء كل األحداث، وقد أثبتت بحوث غربية كثيرة وذكرت طرفًا من ذلك في )نقد الكتاب المقدس( بخصوصها العقالنيون أنها م

نا عن نبواءت يهودية كتابية لم تتحقَّْق أبدًا وفشلت، وهو نفس حال أحاديث محمد لدى المسلمين، وتفيد أبحاث اقتبسناها ونشرناها في بحوث
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ييييييييييي     
 
ن ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤملت :ُدُوك   هؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو الكؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤّم   ظرّيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة غمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوض بؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ن  عتقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد أال" ،لقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاء جمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاهيري  فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرة ذات س 

علؤؤؤؤؤؤؤؤؤى هؤؤؤؤؤؤؤؤؤكا، هؤؤؤؤؤؤؤؤؤي  إعطاؤهؤؤؤؤؤؤؤؤؤابالت كيؤؤؤؤؤؤؤؤؤد اإلجابؤؤؤؤؤؤؤؤؤة التؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   مكؤؤؤؤؤؤؤؤؤن و  " ؟1االسؤؤؤؤؤؤؤؤؤتحالة أو الثؤؤؤؤؤؤؤؤؤالو  كغمؤؤؤؤؤؤؤؤؤوض

 الكؤؤؤؤؤؤؤؤؤّم، ميكا يكؤؤؤؤؤؤؤؤؤا تفهؤؤؤؤؤؤؤؤؤم ب  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   تظؤؤؤؤؤؤؤؤؤن كنؤؤؤؤؤؤؤؤؤت إن" :أولهمؤؤؤؤؤؤؤؤؤا هؤؤؤؤؤؤؤؤؤو 2فا نمؤؤؤؤؤؤؤؤؤان ريتشؤؤؤؤؤؤؤؤؤاردباقتباسؤؤؤؤؤؤؤؤؤين مؤؤؤؤؤؤؤؤؤن 

ؤؤؤؤؤؤؤؤؤان لقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد  "تفهمهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا ال ف  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت  أو توقعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤات أن  بؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوءات": والثؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا    للغا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة غامضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة ب نهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا رفتؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيع كؤ

بَ   الكؤؤؤؤؤؤؤؤؤّم   ظريؤؤؤؤؤؤؤؤة
ْ
ث ؤؤؤؤؤؤؤؤؤا بمؤؤؤؤؤؤؤؤا يعؤؤؤؤؤؤؤؤؤاد م  ؤؤؤؤؤؤؤا بعؤؤؤؤؤؤؤؤؤرض التنبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ تؤؤؤؤؤؤؤؤؤة تجريبيًّ ر كؤ م 

َ
قؤؤؤؤؤؤؤؤؤة ليةاالشؤؤؤؤؤؤؤؤؤم أ  ئؤؤؤؤؤؤؤؤؤعرة عؤؤؤؤؤؤؤؤؤرض بد 

دعومؤؤؤؤؤؤؤؤة الكؤؤؤؤؤؤؤؤّم   ظريؤؤؤؤؤؤؤؤة فؤؤؤؤؤؤؤؤْن وهكؤؤؤؤؤؤؤؤكا،  "واحؤؤؤؤؤؤؤؤدةال  سؤؤؤؤؤؤؤؤاناإل  حتؤؤؤؤؤؤؤؤ  دقيقؤؤؤؤؤؤؤؤة، بتنبؤؤؤؤؤؤؤؤؤات بدرجؤؤؤؤؤؤؤؤة هائلؤؤؤؤؤؤؤؤة م 

ؤؤؤؤؤؤؤؤوض تفهؤؤؤؤؤؤؤؤملؤؤؤؤؤؤؤؤو أ ؤؤؤؤؤؤؤؤ  ال  م 
 
ؤؤؤؤؤؤؤؤ ،نكوبنهؤؤؤؤؤؤؤؤاج تفسؤؤؤؤؤؤؤؤير غ مؤؤؤؤؤؤؤؤوضب نمؤؤؤؤؤؤؤؤا   مؤؤؤؤؤؤؤؤا تكؤؤؤؤؤؤؤؤون ماهيتؤؤؤؤؤؤؤؤه اأ ًّ

 
 ال الثؤؤؤؤؤؤؤؤالو  غ

ا عن  اهي  ،أو توقع  تنبؤالقيا  ب حت   حاو   ا دقيق      أن  كون تنبؤ 

 

     
 
ن ش 

 
ت وض ل ست إنها: ه  م 

 
    اأ ض   بغ

 

وض" لمةك استمدا  أحبك ال أ ا: دين ت     م 
 
 الفلسفة فيالتوعية  من الكثير هنا  أن أعتقد  هنا "غ

وضّية" يعرف ما فلد نا املصطلح، هكا بش ن م 
 
  حبون  الك ن األشخاو وهي مكه  3"الجد دة بالغ

وض" مصطلح استمدا  م 
 
ْقَتَب  من  "الغ املسائل أو  من  وعان هنا ": مقولته 4 شومسك   عو    

                                                                                                                                                                          
فشلت ألن انتصار الروم على الفرس حدث  ، كمثال،م( أن نبوءة محمد في سورة الروم )غلبت الروم(في موسوعة )القبر المحفور لإلسال

 في أكثر من بضع سنوات، أْي: أكثر من تسع سنوات.

ل: واألرثوذكسية وغيرهما من الكنائس التقليدية غير البروتستنية أو اإلنجيلية ( تعني وفقًا لتعاليم الكنيسة الكاثوليكية1) ُكّل مادة الخبز  تحوُّ

 إلى جسد المسيح وكامل مادة الخمر إلى جوهر دمه، المترجم.

ّي، اشتهر بمساهماته الكبيرة في الفيزياء النظرية. حاز جائزة نوبل في الفيزياء 2) ك  ر  نظير أبحاثه  1965( ريتشارد فاينمان فيزيائي أَم 

ّي، المترجم.روديناميك الكمي. كما شارك في مشروتلكالعلمية في مجال اإل ك  ر   ع مانهاتن األَم 

 المسألة تلك بأن يقول والذي العقل فلسفة في الجسد - العقل مسألة يخص فيما فلسفي رأي New mysterianism: الجديدة الغموضية (3)

 وجود تفسر أن يمكن فكي هي للحل القابلة غير المشكلة أن الجديدة الغموضية تقول .البشرية المعرفة ضوء في وللتفسير للحل قابلة غير

 أنها على الجديدة الغموضية تصنيف يمكن المتعددة، العقل فلسفة مدارس ضمن .والواعية الذاتية والتجارب ،(الكواليا) المحسوسة الكيفيات

 إلى باإلضافة ،النظرية هذه عن المدافعين أشهر )من الفالسفة الملحدين( من ماكغين كولين يعد. الالاختزالية الفيزيائية أشكال من شكل

 حل يتوفر أن يمكن ولكن حالياً، للحل قابلة غير الوعي مسألة أن تقول الجديدة الغموضية من اعتداالً  أكثر أخرى أشكال هناك. ناغل توماس

 .المستقبل في العلوم تطور مع لها

ي نعوم أفرام(4) ْسك  ر   وفيلسوف ياتلسان أستاذ( انياڤبنسل فيالدلفيا، 1928 ديسمبر 7 في )ولد  تُُشوم  يّ يأَم   إدراكي عالم أنه إلى إضافة ك 

 ماساتشوستس معهد في والفلسفة اللسانيات قسم في فخري لسانيات كأستاذ تشومسكي يعمل. سياسي وناشط وناقد ومؤرخ بالمنطق وعالم

 ووسائل والسياسة الحروب عن شومسكيت كتب فقد اللسانيات، مجال في عمله إلى إضافة. عاًما 50 من ألكثر فيها عمل والتي للتكنولوجيا

ً . كتاب 100 من ألكثر مؤلف وهو اإلعالم د بمراجع بتشومسكي فقد ،1992 لعام اإلنسانية والعلوم الفن في اإلحاالت لقائمة وفقا  أكثر استُْشه 

 على يحال ويُستشَهد بها التي عالمراج ألكثر الثامنة بالمرتبة ُصنف كما ،1992 حتى 1980 من امتدت التي الفترة خالل حي عالم أي من

 كـ له ُصوت حيث البارزة، الثقافية بالشخصية تشومسكي ُوصف وقد. وغيرهم ماركس وكارل المقدس الكتاب تضم قائمة في اإلطالق

 رئيسية شخصية يُعد كما" الحديث اللسانيات علم أب" بأنه أيضاً  تشومسكي ويوصف .2005 عام للرأي استطالع في" العالم مثقفي أبرز"

التوليدي  النحو نظرية تأسيس إليه يعود كما. النفس وعلم والرياضيات الحاسب كعلوم عديدة مجاالت على عمله أثر. التحليلية الفلسفة في

 ناقد تشومسكي أصبح اللسانيات في األول كتابه نشر وبعد.  العشرين القرن في النظرية اللسانيات مجال في إسهام أهم تعتبر ما كثيراً  والتي

 المتحدة للواليات الخارجية للسياسة بنقده اشتهر. السياسة في النقدية كتبه نشر في استمر الوقت ذلك ومنذ الفيتنامية الحرب في بارز

" الجماهيرية اإلعالم لوسائل السياسي االقتصاد: اإلذعان صناعة" كتاب شمل وقد. العامة اإلخبارية اإلعالم ووسائل الدولة ورأسمالية

 لدراسة البروباغندا لنموذج نظرية يبلور تحليل وهو هيرمان إدوارد مع كتابته في تشارك والذي اإلعالم، لوسائل انتقاداته على( 1988)

 .اإلعالم وسائل

http://www.translationsproject.org/


 

 www.translationsproject.orgالترجمة منشورة ومتاحة بشكل مجاني على موقع                                         71 

    

  "1األمور الغامضة فل ست ككل  أما للحل، قابلة املشك ت  مور الغامضةواأل  املشك ت األسملة:

، أ ا ال أقبل ذل  وأختلف معه  لكن  أقَبل  التمييَز؛ 
 

 الغموض فيب متعل، شء ء  وجد ال إ ه وأقو  أوال

لم   عميقة ومشاكل هنا  مشاكل،  الع 
 
 لن  عرفها أئياء وهنا   عرفها؛ ال أئياء هنا   أكثر اعوبة

 أن فكرة  عظيم ب ن أعتقد  للَبشر  ظامّ    منهجيّ  على  حو   مفهومة غيرغامضة  ل ست ولكنها ا،أبد  

لم في مكان له ل   غامضة غير مفهومة على  حو  منهجّي  ظامّ   األئياء هك    الع 

 

     
 
ييييييييييين ش 

 
ت َنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا أعتقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤب  ولهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤكا: ه   املصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤطلحات إلحيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاء للغا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤعداء  كؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤون  أن  جؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  أ  

ؤؤؤؤؤؤؤؤؤة" مصؤؤؤؤؤؤؤؤؤطلح مثؤؤؤؤؤؤؤؤؤل خطابنؤؤؤؤؤؤؤؤؤا، فؤؤؤؤؤؤؤؤؤي ةالتقليدّ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  مي 
َ
ؤؤؤؤؤؤؤؤؤد الظ  و"اإلبهؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  أو التعتؤؤؤؤؤؤؤؤؤيم "أو الغمؤؤؤؤؤؤؤؤؤوض املتعم 

ؤؤؤؤؤؤؤ عليؤؤؤؤؤؤؤه تصؤؤؤؤؤؤؤف مؤؤؤؤؤؤؤا هؤؤؤؤؤؤؤم لتؤؤؤؤؤؤؤ ا ،التشؤؤؤؤؤؤؤوي " أو  تجعؤؤؤؤؤؤؤل أن  مكؤؤؤؤؤؤؤن األئؤؤؤؤؤؤؤياء هؤؤؤؤؤؤؤك  أن إلؤؤؤؤؤؤؤى اإلئؤؤؤؤؤؤؤارةو   احقًّ

فون ؤ تصؤؤؤؤؤؤؤؤؤ األذكيؤؤؤؤؤؤؤؤؤاء األشؤؤؤؤؤؤؤؤؤخاو ؤؤؤؤؤؤؤؤؤا حؤؤؤؤؤؤؤؤؤد ثا كتؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  الؤؤؤؤؤؤؤؤؤكي، 2كور ويؤؤؤؤؤؤؤؤؤل جؤؤؤؤؤؤؤؤؤون إن   بغبؤؤؤؤؤؤؤؤؤاء ر   آخؤؤؤؤؤؤؤؤؤر هجوم 

ؤؤؤؤؤؤؤؤ شؤؤؤؤؤؤؤؤخب و  لؤؤؤؤؤؤؤؤي، قؤؤؤؤؤؤؤؤد م اؤؤؤؤؤؤؤؤؤد ، هؤؤؤؤؤؤؤؤوو  الحقيقؤؤؤؤؤؤؤؤة،فؤؤؤؤؤؤؤؤؤي  اردؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤريتش ؤؤؤؤؤؤؤؤا  عليؤؤؤؤؤؤؤؤ   إحؤؤؤؤؤؤؤؤؤد  كتؤؤؤؤؤؤؤؤ  ،اجؤؤؤؤؤؤؤؤد   ذكؤ

 ،مراجعتؤؤؤؤؤؤؤه النقد ؤؤؤؤؤؤؤة لؤؤؤؤؤؤؤ  وفؤؤؤؤؤؤؤي  والفائؤؤؤؤؤؤؤّية الكاثوليكّيؤؤؤؤؤؤؤة لكن سؤؤؤؤؤؤؤةا عؤؤؤؤؤؤؤن املنشؤؤؤؤؤؤؤورة الدراسؤؤؤؤؤؤؤات أفضؤؤؤؤؤؤؤل

ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤز البروف سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤور  علؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤى" :قؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا 
ْ
ك  
و  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤف إلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤى فحسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   نظؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر أن د 

 
ْرف
َ
 قضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤية عؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن املوجؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤودة الكتؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  أ

ا هؤؤؤؤؤؤؤؤؤو  كؤؤؤؤؤؤؤؤؤون  أن قبؤؤؤؤؤؤؤؤؤل املشؤؤؤؤؤؤؤؤؤكلة، هؤؤؤؤؤؤؤؤؤك  َحؤؤؤؤؤؤؤؤؤّل  تبمحؤؤؤؤؤؤؤؤؤاوال  مليمؤؤؤؤؤؤؤؤؤة املكتبؤؤؤؤؤؤؤؤؤاتأقؤؤؤؤؤؤؤؤؤو :   "الثؤؤؤؤؤؤؤؤؤالو   مت كؤؤؤؤؤؤؤؤؤد 

  املسؤؤؤؤؤؤ لة الرئ سؤؤؤؤؤؤية أو مؤؤؤؤؤؤربط الد نّيؤؤؤؤؤؤة املكتبؤؤؤؤؤؤات تلؤؤؤؤؤؤ  فؤؤؤؤؤؤي كتؤؤؤؤؤؤاا أياملشؤؤؤؤؤؤكلة لكؤؤؤؤؤؤن لؤؤؤؤؤؤم  حؤؤؤؤؤؤل   حولهؤؤؤؤؤؤا

أنهؤؤؤؤؤؤؤؤم و  باالرتبؤؤؤؤؤؤؤؤا  يشؤؤؤؤؤؤؤؤعرون النؤؤؤؤؤؤؤؤاس لجعؤؤؤؤؤؤؤؤل و سؤؤؤؤؤؤؤؤتمد  للحؤؤؤؤؤؤؤؤل، قابلؤؤؤؤؤؤؤؤة غيؤؤؤؤؤؤؤؤر الفؤؤؤؤؤؤؤؤرس هنؤؤؤؤؤؤؤؤا أنهؤؤؤؤؤؤؤؤا تظؤؤؤؤؤؤؤؤل 

    3أد ى مستو   

     
 
ن وضال  موضو  إلى العودة دأو : ُدُوك  م 

 
ن   الفيز اء، في غ ْمك 

نا أال    رة بعقولنا أ   َنا، املتطّو  ر ا أل    تطو 

سّم   فيما
 
ا  حتا  ال حير ،4"األوسط الَعالم" يهأ ا الصغير الحجم مع لتعاملا أبد  جد   الكبير وال جد 

ا، ا  متل  القد  إ ناأال  مكن  كو يًّ   ظل هكا، ومع  لكّم ا ميكا يكا في  حد  بما احدسيًّ  ائعور   أبد 

                                                           
 Steven Arthur Pinker, How the Mind Works  .9ستيڤن بنكر، كيف يعمل العقل )ط. نيويورك:( ص  (1)

 والبعد العلم مشروع مدير 1990 وهو منذ وأكاديمي بريطاني، ومؤلف صحفي(:  1940)مواليد  John Cornwell جون كورنويل(2)

 البابا بيوس الثاني عشر. ن(، وهو عمل بالغ األهمية ع1999؛ ألف كتاب بابا هتلر ) كامبردج جامعة كليات من يسوع كلية في اإلنساني

 له ،2011 في( University of Leicester)  جامعة من اآلداب في خريةف دكتوراة على وحائز لآلداب الملكية الجمعية وهو زميل

الشتاء وهو  في وبابا وفضح عالقته ودعمه لهتلر، البابا بيوس الثاني عشرهتلر ضد  بابا منها والبابوية، للكاثوليكية نقدية ودراسات كتابات

 الثاني. باول جون البابا ضد نقدي عمل

الدينية على العامة التفكيَر في تناقضات األفكار الدينية مثل الثالوث في المسيحية، والصفات التجسيدية هلل  وهي فكرة تحريم المؤسسات (3)

، عن قبول هذه الصفات بال تفكير نقدي في اإلسالم مثاًل، فلدى السنة ما يشبه التعويذة لعدم التفكير في الصفات البشرية والتجسيدية الفجة هلل

ي }ُهوَ من تعاليم منع التفكير مثل قوله:  تمثيل(. والقرآن ذاته قال بكثير وال تكييف وال تعطيل الو تحريف غير : )منبها  َعَلْيكَ  أَنَزلَ  الَّذ 

تَابَ  ْنهُ  اْلك  ْحَكَمات   آَيات   م  تَاب   أُمُّ  ُهنَّ  مُّ ا ُمتََشاب َهات   َوأَُخرُ  اْلك  ينَ  َفأَمَّ مْ  ف ي الَّذ  َّب عُو َزْيغ   قُلُوب ه  ْنهُ  تََشابَهَ  َما نَ َفيَت يل ه   َواْبت غَاءَ  اْلف تَْنة   اْبت غَاءَ  م   َوَما تَأْو 

يلَهُ  يَْعلَمُ  ُ  إ الَّ  تَأْو  ُخونَ   ّللاَّ اس  ْلم   ف ي َوالرَّ نْ  ُكلٌّ  ب ه   آَمنَّا يَقُولُونَ  اْلع  ند   ّم   7{ آل عمران: (7) اأْلَْلبَاب   أُولُو إ الَّ  يَذَّكَّرُ  َوَما َربّ نَا ع 

ْنز، لوصف العالم الذي يعيشه اإلنسان بين العالم المجهري للكواركات والذرات، والعالم الكوني للنجوم  (4) مصطلح صاغه ريتشارد دُُوك 

 والمجرات، المترجم.
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َنا  الختبار الفيز اءتجارا و  بالحسابات القيا  الحقيقةفي   ستطيع ا  ز  ال  تنبؤاتها اختبار   بْمكا  

 ، ألن أي شخب يستطيع قراءة املؤئرات على أداة  التنبؤات

لمؤؤؤؤؤؤؤؤ بنؤؤؤؤؤؤؤؤا    مؤؤؤؤؤؤؤؤاهؤؤؤؤؤؤؤؤو أن    ؤؤؤؤؤؤؤؤرا  أن  سؤؤؤؤؤؤؤؤتطيع مؤؤؤؤؤؤؤؤا أن أعتقؤؤؤؤؤؤؤؤد صؤؤؤؤؤؤؤؤحيح،: دين ييييييييت      القؤؤؤؤؤؤؤؤرون، مؤؤؤؤؤؤؤؤّر  علؤؤؤؤؤؤؤؤى ءاالع 

ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤلة وهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ لس   الرياضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤّية، واألدوات التفكيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر، وأدوات العقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل، أدوات :األدوات مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن أو مجموعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة س 

  والتؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  ،ذلؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  إلؤؤؤؤؤؤؤؤؤى ومؤؤؤؤؤؤؤؤؤا
 
ننؤؤؤؤؤؤؤؤؤاَم ت  

ّ
رة أدمغتنؤؤؤؤؤؤؤؤؤا حؤؤؤؤؤؤؤؤؤدود علؤؤؤؤؤؤؤؤؤى التغلؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  مؤؤؤؤؤؤؤؤؤن مؤؤؤؤؤؤؤؤؤابدرجؤؤؤؤؤؤؤؤؤة   ك عقولنؤؤؤؤؤؤؤؤؤا   املتطؤؤؤؤؤؤؤؤؤّو 

ؤؤؤؤؤؤؤؤ امبائؤؤؤؤؤؤؤؤر  الحؤؤؤؤؤؤؤؤدود لؤؤؤؤؤؤؤؤ    هؤؤؤؤؤؤؤؤك  ىعلؤؤؤؤؤؤؤؤ التغلؤؤؤؤؤؤؤؤ و الخااؤؤؤؤؤؤؤؤة بالعصؤؤؤؤؤؤؤؤر الحجؤؤؤؤؤؤؤؤري إن جؤؤؤؤؤؤؤؤاز التعبيؤؤؤؤؤؤؤؤر     ادائم 

ا   سؤؤؤؤؤؤؤتطيع لؤؤؤؤؤؤؤن  عؤؤؤؤؤؤؤم، كمؤؤؤؤؤؤؤا تقؤؤؤؤؤؤؤو ،   شؤؤؤؤؤؤؤء ء عؤؤؤؤؤؤؤن تتملؤؤؤؤؤؤؤى أن عليؤؤؤؤؤؤؤ  ألحيؤؤؤؤؤؤؤانا بعؤؤؤؤؤؤؤ  ففؤؤؤؤؤؤؤ   التفكيؤؤؤؤؤؤؤرأبؤؤؤؤؤؤؤد 

 علؤؤؤؤؤؤؤى قؤؤؤؤؤؤؤدرت  عؤؤؤؤؤؤؤد  مؤؤؤؤؤؤؤن بؤؤؤؤؤؤؤالرغم معرفؤؤؤؤؤؤؤة أ ؤؤؤؤؤؤؤه لكنؤؤؤؤؤؤؤ   سؤؤؤؤؤؤؤتطيع  حدسؤؤؤؤؤؤؤءّ    علؤؤؤؤؤؤؤى  حؤؤؤؤؤؤؤو   ر و األمؤؤؤؤؤؤؤ هؤؤؤؤؤؤؤك  فؤؤؤؤؤؤؤي

ة  سؤؤؤؤؤؤؤتطيع مؤؤؤؤؤؤ احدسؤؤؤؤؤؤؤي   التفكيؤؤؤؤؤؤر
 
 تقؤؤؤؤؤؤؤد ، تحقيؤؤؤؤؤؤؤ، خ لهؤؤؤؤؤؤؤا نحؤؤؤؤؤؤؤو  هؤؤؤؤؤؤك  األمؤؤؤؤؤؤؤور، فهنؤؤؤؤؤؤؤا  عمليؤؤؤؤؤؤة ئؤؤؤؤؤؤؤاق

ؤؤؤؤؤؤؤؤلطة عؤؤؤؤؤؤؤؤن للتنؤؤؤؤؤؤؤؤاز  بالفعؤؤؤؤؤؤؤؤل  تضؤؤؤؤؤؤؤطروس نؤؤؤؤؤؤؤؤة لهؤؤؤؤؤؤؤؤك  العمليؤؤؤؤؤؤؤؤة س   حيؤؤؤؤؤؤؤؤر  اختبارهؤؤؤؤؤؤؤؤا  مكنؤؤؤؤؤؤؤؤ  ولكؤؤؤؤؤؤؤؤْن  ،معي 

هؤؤؤؤؤؤؤا  قلؤؤؤؤؤؤؤ  ن  ْمك 
ؤؤؤؤؤؤؤا مشؤؤؤؤؤؤؤلوَ   "ا" إلؤؤؤؤؤؤؤى "أ" مؤؤؤؤؤؤؤن    ؤؤؤؤؤؤؤَل بهؤؤؤؤؤؤؤا جهؤؤؤؤؤؤؤاز  شخص  بؤؤؤؤؤؤؤنف  الطريقؤؤؤؤؤؤؤة التؤؤؤؤؤؤؤ   مكؤؤؤؤؤؤؤن أن َ ْحم 

 إلؤؤؤؤؤؤى" أ"األطؤؤؤؤؤؤراف األر عؤؤؤؤؤؤة مؤؤؤؤؤؤن  قطؤؤؤؤؤؤة إلؤؤؤؤؤؤى أخؤؤؤؤؤؤر   إن هؤؤؤؤؤؤكا ال يعنؤؤؤؤؤؤ  أ ؤؤؤؤؤؤ   سؤؤؤؤؤؤتطيع املءؤؤؤؤؤؤء  مؤؤؤؤؤؤن النقطؤؤؤؤؤؤة 

 رغم ذل  " ا" إلى" أ"، لكن   ستطيع الواو  من "ا"

 

ييييييييييي     
 
ن ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرأة: " األكثؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر الفيز ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤائيون  وسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيقو    صؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤحيح هؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤكا: ُدُوك   بالحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدس؟ يهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتم مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن ،احسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن  ج 

  "الرياضيات إلى فحس  ظرا  ،أعن 

 

 " "أطرافهم الصناعية مع  عايشهمفي  مرتاحون  إنهم صحيح، هكا ، عم  عم: دين ت    

 

ا،: هيييييييييار         ْو ّيؤؤؤؤؤؤؤؤؤة داألبعؤؤؤؤؤؤؤؤؤا هؤؤؤؤؤؤؤؤؤو لؤؤؤؤؤؤؤؤؤكل  النمؤؤؤؤؤؤؤؤؤوذجي املثؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  حسؤؤؤؤؤؤؤؤؤن 
َ
 ال أل ؤؤؤؤؤؤؤؤؤه الث ثؤؤؤؤؤؤؤؤؤة، تتجؤؤؤؤؤؤؤؤؤاوز  التؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  الك

ل  ول الخام ، أو الرابع البعد تميل  مكننا ا تمثيلهم كْن َيْسه    رياضيًّ

 

ؤؤؤؤؤؤؤؤم واآلن:  دين ييييييييت      
ّ
عل
 
ين ط بنؤؤؤؤؤؤؤؤؤا    فؤؤؤؤؤؤؤؤؤي والتفكيؤؤؤؤؤؤؤؤر ،(ن)الت عؤؤؤؤؤؤؤؤ  بمسؤؤؤؤؤؤؤؤافات البعؤؤؤؤؤؤؤؤؤد  كيفّيؤؤؤؤؤؤؤؤؤة الجؤؤؤؤؤؤؤؤامعّي 

هؤؤؤؤؤؤؤة فؤؤؤؤؤؤؤي البعؤؤؤؤؤؤؤد )ن( ؤؤؤؤؤؤؤا يسؤؤؤؤؤؤؤتطيعون  ال نهؤؤؤؤؤؤؤمأ حقيقؤؤؤؤؤؤؤة لؤؤؤؤؤؤؤىع اعتؤؤؤؤؤؤؤادوا وقؤؤؤؤؤؤؤد  القؤؤؤؤؤؤؤو  املوّج 
 
  تمؤؤؤؤؤؤؤيلهن  إط ق

ؤؤؤؤؤؤل  
 
ر  أ ؤؤؤؤؤؤ  هؤؤؤؤؤؤو تفعلؤؤؤؤؤؤه مؤؤؤؤؤؤا ك   تتصؤؤؤؤؤؤو 

 
لكنؤؤؤؤؤؤ   "مؤؤؤؤؤؤن األبعؤؤؤؤؤؤاد املزيؤؤؤؤؤؤد" :وتقؤؤؤؤؤؤو   بيؤؤؤؤؤؤد  تلؤؤؤؤؤؤو  ثؤؤؤؤؤؤم منهؤؤؤؤؤؤا، ث ثؤؤؤؤؤؤة

ح  وَيْعَمل   وهكا الرياضيات،باستعما    َحدس   تتحق، من
 
  َ ْصل
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ييييييي     
 
ن م  عؤؤؤؤؤؤؤا أ ؤؤؤؤؤؤؤ  لنقؤؤؤؤؤؤؤل: ُدُوك   خمسؤؤؤؤؤؤؤة هنؤؤؤؤؤؤؤا  أن   وتقؤؤؤؤؤؤؤو   الشخصؤؤؤؤؤؤؤية، فؤؤؤؤؤؤؤي تبحؤؤؤؤؤؤؤرفؤؤؤؤؤؤؤي الطؤؤؤؤؤؤؤ  النفسؤؤؤؤؤؤؤء   ل 

عؤؤؤؤؤؤؤد   رؤعشؤؤؤؤؤؤ ؤؤؤؤؤؤا وافؤؤؤؤؤؤؤي التفكيؤؤؤؤؤؤؤر يمكنؤؤؤؤؤؤ و   للشخصؤؤؤؤؤؤؤية اب  ا عشؤؤؤؤؤؤر خمسؤؤؤؤؤؤؤة هم كمؤؤؤؤؤؤؤا لؤؤؤؤؤؤو كؤ عؤؤؤؤؤؤؤد    الفضؤؤؤؤؤؤؤاء فؤؤؤؤؤؤؤي ب 

عؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن طؤؤؤؤؤؤؤؤؤو   علؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤى التحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر  تتميؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل أن  مكنؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  أ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤه  فهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم أن شؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤخب ألّي   ويمكؤؤؤؤؤؤؤؤؤن  هؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤك  أي ب 

 اهيؤؤؤؤؤؤؤؤ  عؤؤؤؤؤؤؤؤن أ ؤؤؤؤؤؤؤؤ  ال تحتؤؤؤؤؤؤؤؤا  فؤؤؤؤؤؤؤؤي الحقيقؤؤؤؤؤؤؤؤة تميؤؤؤؤؤؤؤؤل خمسؤؤؤؤؤؤؤؤة  األخؤؤؤؤؤؤؤؤر ، األبعؤؤؤؤؤؤؤؤادبالنسؤؤؤؤؤؤؤؤبة إلؤؤؤؤؤؤؤؤى  األبعؤؤؤؤؤؤؤؤاد

ا ف    ي الفضاء عشر بعد 

 

: "أسؤؤؤؤؤؤؤؤؤتطيع أْن أعؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   دين يييييييييت    ؤؤؤؤؤؤؤؤؤْدر   
 
ؤؤؤؤؤؤؤؤؤى عؤؤؤؤؤؤؤؤؤن ذلؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  املطلؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   وت

 
ؤؤؤؤؤؤؤؤان  بؤؤؤؤؤؤؤؤؤدون : ال، إ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  تتمل ذلؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   كؤ

دة  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤا لؤؤؤؤؤؤؤؤؤو أ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  أسؤؤؤؤؤؤؤؤؤتطيع فعؤؤؤؤؤؤؤؤؤل ذلؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ، لكنؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  ال أسؤؤؤؤؤؤؤؤؤتطيع رؤيؤؤؤؤؤؤؤؤؤة البكتير ؤؤؤؤؤؤؤؤؤا بؤؤؤؤؤؤؤؤؤالعين امجؤؤؤؤؤؤؤؤؤر  َيكؤؤؤؤؤؤؤؤؤون رائع  ل 

ا، ويمكنن  الع   مع ذل      أ ض 

 

     
 
يييييييين ش 

 
ت نؤؤؤؤؤؤؤؤ  قؤؤؤؤؤؤؤؤا ف  ؤؤؤؤؤؤؤؤو  ذات وراد ؤؤؤؤؤؤؤؤ محطؤؤؤؤؤؤؤؤة فؤؤؤؤؤؤؤؤي أحؤؤؤؤؤؤؤؤدهم تحؤؤؤؤؤؤؤؤدا ّ   لقؤؤؤؤؤؤؤؤد: ه  ّرات أؤمؤؤؤؤؤؤؤؤن إ  

ّ
 دون بؤؤؤؤؤؤؤؤ بالؤؤؤؤؤؤؤؤك

نؤؤؤؤؤؤ  دليؤؤؤؤؤل،   أَر  لؤؤؤؤؤؤم أل  
 
ؤؤؤؤؤؤ  عؤؤؤؤؤؤم،  حيؤؤؤؤؤؤا   فؤؤؤؤؤؤي ذرة   فؤؤؤؤؤؤط برميؤؤؤؤؤؤل  ؤؤؤؤؤؤَر  لؤؤؤؤؤؤم أ ؤؤؤؤؤؤه غؤؤؤؤؤؤاالوي  جؤؤؤؤؤؤور  قؤؤؤؤؤؤا  مثلمؤؤؤؤؤؤا اتمام 

ا نؤؤؤؤؤؤؤؤا  [الجميؤؤؤؤؤؤؤؤع ضؤؤؤؤؤؤؤؤح  ] 1!قؤؤؤؤؤؤؤؤط بحياتؤؤؤؤؤؤؤؤه واحؤؤؤؤؤؤؤؤد  عؤؤؤؤؤؤؤؤي ولكن 
َ
محؤؤؤؤؤؤؤؤدودو  النقطؤؤؤؤؤؤؤؤة، هؤؤؤؤؤؤؤؤك  فؤؤؤؤؤؤؤؤي النؤؤؤؤؤؤؤؤاس، أن  

د مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤنهم: "ال أريؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد أن  جعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل حيواتنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا القؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدرات، فهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم  كو ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤون  ائسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤين عنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدما  قؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو  الواحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ

:  أسؤؤؤؤؤؤؤهل"
 

 قلؤؤؤؤؤؤؤؤي 
َ
َنؤؤؤؤؤؤؤؤا لكؤؤؤؤؤؤؤؤن هؤؤؤؤؤؤؤؤكا  جعؤؤؤؤؤؤؤؤل الجؤؤؤؤؤؤؤدا  أبسؤؤؤؤؤؤؤؤط ؤؤؤؤؤؤؤؤا اسؤؤؤؤؤؤؤتعداد علؤؤؤؤؤؤؤؤى إ     هنؤؤؤؤؤؤؤؤا  بؤؤؤؤؤؤؤؤ ن للقؤؤؤؤؤؤؤؤو   تمام 

ؤؤؤؤؤؤؤؤْون ": ، علؤؤؤؤؤؤؤؤى مؤؤؤؤؤؤؤؤا أتؤؤؤؤؤؤؤؤككر2هالؤؤؤؤؤؤؤؤد ن ا قؤؤؤؤؤؤؤؤ وكمؤؤؤؤؤؤؤؤا   عرفهؤؤؤؤؤؤؤؤا ال كثيؤؤؤؤؤؤؤؤرة أئؤؤؤؤؤؤؤؤياء
َ
 اممؤؤؤؤؤؤؤؤ غرابؤؤؤؤؤؤؤؤة أكثؤؤؤؤؤؤؤؤر لؤؤؤؤؤؤؤؤ   الك

َنؤؤؤؤؤؤؤؤؤاإ    " تصؤؤؤؤؤؤؤؤؤور  أن  مكننؤؤؤؤؤؤؤؤؤا اممؤؤؤؤؤؤؤؤؤ غرابؤؤؤؤؤؤؤؤؤة أكثؤؤؤؤؤؤؤؤؤر إ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤه بؤؤؤؤؤؤؤؤؤل ، فترضؤؤؤؤؤؤؤؤؤه فحسؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤف أ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤه  علؤؤؤؤؤؤؤؤؤم   
َ
ش
َ
ت
ْ
ك  َست 

َنؤؤؤؤؤؤؤا و علؤؤؤؤؤؤؤم  عظيمؤؤؤؤؤؤؤة جد ؤؤؤؤؤؤؤدة اكتشؤؤؤؤؤؤؤافات  هنؤؤؤؤؤؤؤا  أن  عؤؤؤؤؤؤؤرف لكننؤؤؤؤؤؤؤا  عظيمؤؤؤؤؤؤؤة أئؤؤؤؤؤؤؤياء لرؤيؤؤؤؤؤؤؤة سؤؤؤؤؤؤؤنع   أ  

  اقؤؤؤؤؤؤدر  
 

ب نمؤؤؤؤؤؤا   )بؤؤؤؤؤؤين املؤؤؤؤؤؤكه  العق  ؤؤؤؤؤؤ  واإل مؤؤؤؤؤؤان( بالكامؤؤؤؤؤؤل الفؤؤؤؤؤؤرق  هؤؤؤؤؤؤو هؤؤؤؤؤؤكا اليقؤؤؤؤؤؤين، عؤؤؤؤؤؤد  مؤؤؤؤؤؤن هؤؤؤؤؤؤائ 

ؤؤؤؤؤؤؤؤؤا هنؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  نأ  قولؤؤؤؤؤؤؤؤؤوا أن عليؤؤؤؤؤؤؤؤؤه فحسؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  همل سؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ون املؤمنؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤ كموقؤؤؤؤؤؤؤؤؤف، إله  ب   نأ  قؤؤؤؤؤؤؤؤؤو   الؤؤؤؤؤؤؤؤؤكي و  الر 

 عقؤؤؤؤؤؤؤ أو قؤؤؤؤؤؤد  كؤؤؤؤؤؤون هنؤؤؤؤؤؤا  هنؤؤؤؤؤؤا 
 

ل   شؤؤؤؤؤؤغ 
ؤؤؤؤؤؤْون، ي 

َ
بؤؤؤؤؤؤؤل ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  3دحَضؤؤؤؤؤؤه الؤؤؤؤؤؤؤكي ال  سؤؤؤؤؤؤتطيع االقتؤؤؤؤؤؤرا  وهؤؤؤؤؤؤو الك

  4العقل ذل  بالضبط ون يعرف وأنهم

 
                                                           

َي بحق 2005مايو / أيار  5في  (1) ويتناظر اقش نتالناشط البريطاني المناهض للحرب والنائب جورج غاالوي )الذي كان سي كان قد ادُّع 

ْنز في سبتمبر حول حرب العراق(  تْش  من برنامج النفط مقابل الغذاء التابع لألمم المتحدة في العراق، وهو ما استفاد نه أمع كريستوفر ه 

ّي، قائاًل  ك  ر  سمي ونيابةً عني "إني لست اآلن وال كنُت قط تاجَر نفٍط، وال كان لي تجارة با: أنكره في شهادة أمام لجنة بمجلس الشيوخ األَم 

 فيه، ولم أَر قط برميَل نفٍط، ال مملوًكا لي وال ُمشتَرًى وال ُمباًعا..."

، وعالم إحصائيات بريطاني ثم هندي الجنسية الحقًا (: عالم وراثة وأحياء تطورية1964 – 1892جون بوردون ساندرسون هالدين ) (2)

 الجديد. وقد كان أيًضا أحد المؤسسين للوراثيات السكانية، المترجم. ينينسب إليه الفضل بدور كبير في تطوير الفكر الدارو  

 المترجم. -ألن االدعاءات الميتافيزيقية غير قابلة لإلثبات وال التفنيد، ألنها غير علمية وال ملموسة (3)

 المترجم  ـظور العام! شخصية الرب أو هللا، وصفاته وأوامره وما يريده وما يحبه وما يكرهه وما يخطط له في المن أي (4) 
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  بالضبط: هار        

 

     
 
ييييييين ش 

 
ت واملتؤؤؤؤؤؤؤد نون متفقؤؤؤؤؤؤؤون علؤؤؤؤؤؤؤى ذلؤؤؤؤؤؤؤ   وعلؤؤؤؤؤؤؤى أنهؤؤؤؤؤؤؤم  ،وأنهؤؤؤؤؤؤؤم يسؤؤؤؤؤؤؤتطيعون تفسؤؤؤؤؤؤؤير ذلؤؤؤؤؤؤؤ  العقؤؤؤؤؤؤؤل :ه 

ؤؤؤؤؤؤؤؤان     منؤؤؤؤؤؤؤؤؤه مؤؤؤؤؤؤؤؤؤوجزة ، أو بيا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤاتوحؤؤؤؤؤؤؤؤؤي مؤؤؤؤؤؤؤؤؤن آن إلؤؤؤؤؤؤؤؤؤى آخؤؤؤؤؤؤؤؤؤر منؤؤؤؤؤؤؤؤؤه علؤؤؤؤؤؤؤؤؤى حصؤؤؤؤؤؤؤؤؤل أو  حصؤؤؤؤؤؤؤؤؤلأو بعضؤؤؤؤؤؤؤؤؤهم كؤ

حتؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر  قؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا   أّي   علؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤى واآلن حتؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر   تفكيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر أّي   أو  ،م  عون  الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤك ن باسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتبعاد  بؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدأ أن ،م  أنهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم   ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد 

ا(: تبؤؤؤؤؤؤؤؤدأ تأ ؤؤؤؤؤؤؤؤ معرفتؤؤؤؤؤؤؤؤه  لهؤؤؤؤؤؤؤؤم  مكؤؤؤؤؤؤؤؤن ممؤؤؤؤؤؤؤؤا أكثؤؤؤؤؤؤؤؤر يعرفؤؤؤؤؤؤؤؤون  ا،" بؤؤؤؤؤؤؤؤالقو  )ردًّ   بؤؤؤؤؤؤؤؤدأ أن الخطؤؤؤؤؤؤؤؤ  مؤؤؤؤؤؤؤؤن حسؤؤؤؤؤؤؤؤن 

، هكؤؤؤؤؤؤؤكا،  لقؤؤؤؤؤؤؤد األولؤؤؤؤؤؤؤى؛ جولؤؤؤؤؤؤؤة النقؤؤؤؤؤؤؤا  مؤؤؤؤؤؤؤن اإل مؤؤؤؤؤؤؤان  نهؤؤؤؤؤؤؤز وهكؤؤؤؤؤؤؤكا،   " ؟اقؤؤؤؤؤؤؤدم      ؤاملضؤؤؤؤؤؤؤ  مكننؤؤؤؤؤؤؤاأ و عؤؤؤؤؤؤؤد 

َر( أابح ح 
  العرض خار  ،خار  الجزيرة )د 

 

ؤؤؤؤؤؤان ملؤؤؤؤؤؤؤا إضؤؤؤؤؤؤؤافته أردت (إضؤؤؤؤؤؤؤافةهؤؤؤؤؤؤؤكا هؤؤؤؤؤؤؤام  ): هيييييييار         ؤؤؤؤؤؤان لؤؤؤؤؤؤؤو فحتؤؤؤؤؤؤؤ   1"داْن "  قولؤؤؤؤؤؤؤه كؤ ؤؤؤؤؤؤؤوض كؤ م 
 
 الغ

بتلعؤؤؤؤؤؤؤؤؤه أن علينؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  تعؤؤؤؤؤؤؤؤؤين اَمريؤؤؤؤؤؤؤؤؤر  قراؤؤؤؤؤؤؤؤؤا
َ
ؤؤؤؤؤؤؤؤؤاَمعرف وحتؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  لؤؤؤؤؤؤؤؤؤو كنؤؤؤؤؤؤؤؤؤا م جؤؤؤؤؤؤؤؤؤوبين  اأخيؤؤؤؤؤؤؤؤؤر      الحقيقؤؤؤؤؤؤؤؤؤة عؤؤؤؤؤؤؤؤؤن يًّ

   لإل مان أو برهان مجا  أي   يعط  ال رغم ذل  هكاف ،بدرجة  ما

 

 : بالت كيد ال، ألنهم على  ف  درجة اال  جاا عن الحقيقة مثل غيرهم دين ت    

 

  2الوحي عصمة  زعمون  هم ذل ، ومع هار  :   

 

     
 
ييييييين ش 

 
ت ؤؤؤؤؤؤؤؤا،: ه  ؤؤؤؤؤؤا وا عنؤؤؤؤؤؤؤؤدما ولؤؤؤؤؤؤؤؤهق اعتؤؤؤؤؤؤؤادوا مؤؤؤؤؤؤؤؤا بنسؤؤؤؤؤؤؤيان لهؤؤؤؤؤؤؤؤم ما السؤؤؤؤؤؤؤؤ  مكؤؤؤؤؤؤؤن ال وأ ض  علؤؤؤؤؤؤؤؤى  أقويؤؤؤؤؤؤؤؤاء كؤ

ؤؤؤؤؤؤؤؤان أسؤؤؤؤؤؤؤؤؤلوبهم أن  قولؤؤؤؤؤؤؤؤؤوا ؤؤؤؤؤؤؤؤاف  لكؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   فلتؤؤؤؤؤؤؤؤؤوا بؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  محاسؤؤؤؤؤؤؤؤؤبة )علؤؤؤؤؤؤؤؤؤى إرهؤؤؤؤؤؤؤؤؤابهم(، عنؤؤؤؤؤؤؤؤؤدما كؤ  هؤؤؤؤؤؤؤؤؤكا":  حؤؤؤؤؤؤؤؤؤو  كؤ

ا صحيح ّل   في حقًّ
 
 تصّد   الوسْن  التفاايل، ك

ْ
 ه        ق

 

 [ الجميع ضح  ] سنقتل : هار        

 

                                                           
 داْن: اسم التدليل للبروفيسور الكبير السن والعلم دانيال دينيت بين أصدقائه والمقربين منه. (1)

، أو ونصوصه إلى االعتقاد بأن الكتاب المقدس ال يحتوي على أي خطأ في جميع تعاليمهأو الخلو من األخطاء  يشير مصطلح العصمة (2)

 ية للكتاب المقدس ال تخالف الحقائق، المترجم.إلى أن المخطوطات األصل
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يييييييين ش 

 
ت نجزَسؤؤؤؤؤؤؤؤ لكننؤؤؤؤؤؤؤؤا األ ؤؤؤؤؤؤؤؤا  بعؤؤؤؤؤؤؤؤ  األمؤؤؤؤؤؤؤؤر يسؤؤؤؤؤؤؤؤتغرق  قؤؤؤؤؤؤؤؤد  َسؤؤؤؤؤؤؤؤنقتل : ه 

 
ؤؤؤؤؤؤؤا وا ليكؤؤؤؤؤؤؤؤون   املهمؤؤؤؤؤؤؤؤة ن مؤؤؤؤؤؤؤؤا كؤ

لؤؤؤؤؤؤو لؤؤؤؤؤؤم  كؤؤؤؤؤؤن لؤؤؤؤؤؤديهم القؤؤؤؤؤؤوة )السؤؤؤؤؤؤؤلطة( التؤؤؤؤؤؤ  لؤؤؤؤؤؤديهم فؤؤؤؤؤؤي العصؤؤؤؤؤؤر الحؤؤؤؤؤؤالي، )أو السؤؤؤؤؤؤلطة( لؤؤؤؤؤؤديهم القؤؤؤؤؤؤوة 

 الت  كا ت لهم في املاضء  

ؤؤؤؤؤؤؤؤؤم : دين يييييييييت    
َ
 مؤؤؤؤؤؤؤؤؤن فؤؤؤؤؤؤؤؤؤي الكثيؤؤؤؤؤؤؤؤؤر القلؤؤؤؤؤؤؤؤؤ، يثيؤؤؤؤؤؤؤؤؤرالرعؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  و   بؤؤؤؤؤؤؤؤؤر كريسؤؤؤؤؤؤؤؤؤتوفر  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤا للتؤؤؤؤؤؤؤؤؤّو   قلتؤؤؤؤؤؤؤؤؤه مؤؤؤؤؤؤؤؤؤا أنأَو ْعل

ؤؤؤؤؤؤؤؤةالنفؤؤؤؤؤؤؤؤوس  مؤؤؤؤؤؤؤؤوا قؤؤؤؤؤؤؤؤط أن هؤؤؤؤؤؤؤؤك  الخطؤؤؤؤؤؤؤؤوة أو التصؤؤؤؤؤؤؤؤرف مؤؤؤؤؤؤؤؤنهم متجؤؤؤؤؤؤؤؤاوز لؤؤؤؤؤؤؤؤم  ألنهؤؤؤؤؤؤؤؤم وذلؤؤؤؤؤؤؤؤ   الد ني 
 
 تعل

ال  سؤؤؤؤؤؤؤتطيع فعؤؤؤؤؤؤؤل   اللعبؤؤؤؤؤؤؤة قواعؤؤؤؤؤؤؤد ل سؤؤؤؤؤؤؤت هؤؤؤؤؤؤؤك  ):)لؤؤؤؤؤؤؤم يعلمهؤؤؤؤؤؤؤم أحؤؤؤؤؤؤد للحؤؤؤؤؤؤدود )أو ملؤؤؤؤؤؤؤا هؤؤؤؤؤؤؤو مشؤؤؤؤؤؤؤرو ( 

طؤؤؤؤؤؤؤؤواَ  حيؤؤؤؤؤؤؤؤواتهم أنهؤؤؤؤؤؤؤؤم  مكؤؤؤؤؤؤؤؤنهم فعؤؤؤؤؤؤؤؤل ذلؤؤؤؤؤؤؤؤ ، وأنهؤؤؤؤؤؤؤؤا طريقؤؤؤؤؤؤؤؤة مشؤؤؤؤؤؤؤؤروعة  لقنؤؤؤؤؤؤؤؤواذلؤؤؤؤؤؤؤؤ ، ب نمؤؤؤؤؤؤؤؤا هؤؤؤؤؤؤؤؤم قؤؤؤؤؤؤؤؤد 

خطؤؤؤؤؤؤوة جؤؤؤؤؤؤائزة فؤؤؤؤؤؤي هؤؤؤؤؤؤك  اللعبؤؤؤؤؤؤة  فؤؤؤؤؤؤي  "آسؤؤؤؤؤؤفون، هؤؤؤؤؤؤك  ل سؤؤؤؤؤؤت وفجؤؤؤؤؤؤ ة هنؤؤؤؤؤؤا  قؤؤؤؤؤؤو  لهؤؤؤؤؤؤم:للقيؤؤؤؤؤؤا  بنقؤؤؤؤؤؤا   

َ  من اللعبة"  ي  ْقص 
 
َ  وت مر ج 

 
 الحقيقة، إنها خطوة ت

 

َ  تاح  مكن ال الت  الخطوة بالضبط: هار            بها رام  لقيام 

 

    
 
 
 
ييييين ش 

 
ت  مؤؤؤؤؤا هؤؤؤؤؤي هؤؤؤؤؤك  الخطؤؤؤؤؤوة، لؤؤؤؤؤو ال تمؤؤؤؤؤا ع  قؤؤؤؤؤل لؤؤؤؤؤي مؤؤؤؤؤا  عتقؤؤؤؤؤد  عؤؤؤؤؤن ماهيؤؤؤؤؤة هؤؤؤؤؤك  ه 

 
: و ؤؤؤؤؤح لؤؤؤؤؤي قلؤؤؤؤؤي 

 الخطوة 

     

 و حؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن َمسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيبّي، أ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  ظؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر،ا"  قولؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤون، هؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم  نااإل مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ببطاقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة بعضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤهم  لعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ : تدين ييييييييييييي    

ؤؤؤؤؤؤل   وهؤؤؤؤؤؤكا هؤؤؤؤؤؤكا،ب  ؤؤؤؤؤؤؤمن أن فقؤؤؤؤؤؤط علينؤؤؤؤؤؤا َمسؤؤؤؤؤؤيحّيون،
 
 هؤؤؤؤؤؤك  أن وأعتقؤؤؤؤؤؤد، النقطؤؤؤؤؤؤة هؤؤؤؤؤؤك  عنؤؤؤؤؤؤد  "شؤؤؤؤؤؤء ء ك

ا،": تقؤؤؤؤؤؤؤؤو   أن  مكنؤؤؤؤؤؤؤؤ  قؤؤؤؤؤؤؤؤو  ذلؤؤؤؤؤؤؤؤ ،ل الوحيؤؤؤؤؤؤؤؤدة املهكبؤؤؤؤؤؤؤؤة الطريقؤؤؤؤؤؤؤؤة هؤؤؤؤؤؤؤؤي ؤؤؤؤؤؤؤؤْن هؤؤؤؤؤؤؤؤكا  حسؤؤؤؤؤؤؤؤن 
 
ال بؤؤؤؤؤؤؤؤ س، إْن َ ك

ا، سؤؤؤؤؤؤؤؤوف  كؤؤؤؤؤؤؤون  عفؤؤؤؤؤؤؤؤ  أن فقؤؤؤؤؤؤؤط عليؤؤؤؤؤؤؤؤ  صؤؤؤؤؤؤؤحيح 
َ
 ريؤؤؤؤؤؤؤؤغ  فَسؤؤؤؤؤؤؤؤَ   أعلنؤؤؤؤؤؤؤت أل ؤؤؤؤؤؤؤؤ  الحؤؤؤؤؤؤؤوار، مؤؤؤؤؤؤؤؤن  فسؤؤؤؤؤؤؤ   

  امل ء  على قادر
 
اد  ق فّتح بعقل م    "مت 

 

     
 
ن ش 

 
ت ا، : ه   أ َ  كنَت تقوله  تمن ت   ما هكاحسن 

 

ؤؤؤؤؤؤؤؤ عي سؤؤؤؤؤؤؤؤتط ال إذا :دين ييييييييت     ا،  ظؤؤؤؤؤؤؤؤر ، وجهؤؤؤؤؤؤؤؤة عؤؤؤؤؤؤؤؤن الؤؤؤؤؤؤؤؤدفا  احقًّ   طرحهؤؤؤؤؤؤؤؤا  مكنؤؤؤؤؤؤؤؤ  ال آسؤؤؤؤؤؤؤؤف، فعؤؤؤؤؤؤؤؤكر 

 املقؤؤؤؤؤؤؤؤؤدس كتابؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   قولؤؤؤؤؤؤؤؤؤه مؤؤؤؤؤؤؤؤؤاع الؤؤؤؤؤؤؤؤؤدفا  تريؤؤؤؤؤؤؤؤؤد إذا اآلن،  مؤؤؤؤؤؤؤؤؤاناإل  ببطاقؤؤؤؤؤؤؤؤؤة باللعؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  لؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   سؤؤؤؤؤؤؤؤؤمح لؤؤؤؤؤؤؤؤؤن

ؤؤؤؤؤؤؤؤؤَر  سؤؤؤؤؤؤؤؤؤب أمؤؤؤؤؤؤؤؤؤا مجؤؤؤؤؤؤؤؤؤرد   بؤؤؤؤؤؤؤؤؤ س فؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  تقؤؤؤؤؤؤؤؤؤد رها،  مكننؤؤؤؤؤؤؤؤؤا بطريقؤؤؤؤؤؤؤؤؤة ك 
 
      املقؤؤؤؤؤؤؤؤؤدس الكتؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا فؤؤؤؤؤؤؤؤؤي أن الءؤؤؤؤؤؤؤؤؤء ء ذ

ا  لؤؤؤؤؤؤن فهؤؤؤؤؤؤكا ؤؤؤؤؤؤَع أحؤؤؤؤؤؤد  ْقن 
ؤؤؤؤؤؤّل   وقبؤؤؤؤؤؤل، فهؤؤؤؤؤؤك  كؤؤؤؤؤؤكل ، األمؤؤؤؤؤؤر أن  عتقؤؤؤؤؤؤد كنؤؤؤؤؤؤت وسذا   قاإلطؤؤؤؤؤؤ علؤؤؤؤؤؤى  

 
 شؤؤؤؤؤؤء ء، ك

َرسة
ْ
ط
َ
  لن  حن  و  رهي ت مجرد حركة هك   مجرد غ

َ
  ها قبل
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  ،اأ ض  هم   قبلونها ال خطوة وهي: هار        
 
  أخر   د ا ة باسم   ىعندما ت

  بالضبط: دين ت    

 

     
 
يييييييين ش 

 
ت ، ث ثؤؤؤؤؤؤؤؤَتكم، أسؤؤؤؤؤؤؤؤ لكم أن  مكننؤؤؤؤؤؤؤؤ  هؤؤؤؤؤؤؤؤل ،علؤؤؤؤؤؤؤؤى أّي  حؤؤؤؤؤؤؤؤا   : ه   حكمؤؤؤؤؤؤؤؤة أكثؤؤؤؤؤؤؤؤر لكؤؤؤؤؤؤؤؤو كم عؤؤؤؤؤؤؤؤن شؤؤؤؤؤؤؤؤء ء 

ؤؤؤؤؤؤڤ   كتؤؤؤؤؤؤاا فؤؤؤؤؤؤي رأ كؤؤؤؤؤؤم هؤؤؤؤؤؤو مؤؤؤؤؤؤا: الشؤؤؤؤؤؤ ن هؤؤؤؤؤؤكا فؤؤؤؤؤؤي منؤؤؤؤؤؤ 
 
أ نؤؤؤؤؤؤا ال  سؤؤؤؤؤؤتطيع  فيؤؤؤؤؤؤه  قؤؤؤؤؤؤو   الؤؤؤؤؤؤكي 1رسؤؤؤؤؤؤت نج ركت

ا  ؟ هكا بمصوو رأي لد كم هل ؟دح  وجود هللا علميًّ

 

؟  أي  : دين ت      الكتاا  أقرأ لم أ اإلؤه 

 

     
 
ييييييييين ش 

 
ت شؤؤؤؤؤؤؤؤؤ أو خؤؤؤؤؤؤؤؤؤال،إلؤؤؤؤؤؤؤؤؤه  سؤؤؤؤؤؤؤؤؤواء ،مؤؤؤؤؤؤؤؤؤنهم هؤإلؤؤؤؤؤؤؤؤؤ أي  : ه  ل وبؤؤؤؤؤؤؤؤؤالطبعؤرف م   

ّ
هؤؤؤؤؤؤؤؤؤكا  أن أعتقؤؤؤؤؤؤؤؤؤد  إلؤؤؤؤؤؤؤؤؤه متؤؤؤؤؤؤؤؤؤدخ

ؤؤؤؤؤؤؤا ئؤؤؤؤؤؤؤامل ؤؤؤؤؤؤؤ كا ؤؤؤؤؤؤؤت  ظؤؤؤؤؤؤؤري  وجهؤؤؤؤؤؤؤه  تمام   اليقؤؤؤؤؤؤؤين، عؤؤؤؤؤؤؤد  مؤؤؤؤؤؤؤع التعؤؤؤؤؤؤؤاي  نؤؤؤؤؤؤؤاعلي  جؤؤؤؤؤؤؤ أ ؤؤؤؤؤؤؤه بمؤؤؤؤؤؤؤا أ نؤؤؤؤؤؤؤا  ادائم 

نؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤين فقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤط علؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤى ه  جؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ْ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤف  أن  بؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدو  ا ا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤج   النقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا   صؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤبح لكؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  الغرفؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة مغؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤادرة املتيّق 

َنؤؤؤؤؤؤا يعتقؤؤؤؤؤؤد رسؤؤؤؤؤؤت نج ؤؤؤؤؤؤد   األمؤؤؤؤؤؤر إن معقولؤؤؤؤؤؤة بثقؤؤؤؤؤؤة فيهؤؤؤؤؤؤا  قؤؤؤؤؤؤو   أن  سؤؤؤؤؤؤتطيع مرحلؤؤؤؤؤؤة إلؤؤؤؤؤؤى واؤؤؤؤؤؤلنا أ    ،َ  ح 

َسؤؤؤؤؤؤّوغ غيؤؤؤؤؤؤر إ ؤؤؤؤؤؤه أو أل ؤؤؤؤؤؤه مهؤؤؤؤؤؤم للغا ؤؤؤؤؤؤة  ا ،ل هتمؤؤؤؤؤؤ مثيؤؤؤؤؤؤر را تؤؤؤؤؤؤاقأعتقؤؤؤؤؤؤد أ ؤؤؤؤؤؤه  ،)ال  مكؤؤؤؤؤؤن الؤؤؤؤؤؤدفا  عنؤؤؤؤؤؤه( م 

   اليقين عد  مع منسجمة آراء ا أن لي بالنسبة

 

بمصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوو  األاؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوليّ  االدعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاء هؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي األضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤعف الحلقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة أن الحقيقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي أعتقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد: هيييييييييييييييار        

 هؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو املقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدس الكتؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا التؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   عرفهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا )التؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   قولهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا املؤمنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤون( أن   فكؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرةال النصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوو الد نيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة،

  هؤْلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالخااؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة ب الخاليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن العيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوا الكلمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة
َ
لؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم لؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيك  علؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤى وجؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤه ضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤعيف ادعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاء هؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤكا  الع 

ؤؤؤؤؤؤؤا معيؤؤؤؤؤؤؤارهم وس ؤؤؤؤؤؤؤه ،الخصؤؤؤؤؤؤؤوو
ْبنؤؤؤؤؤؤؤ  علؤؤؤؤؤؤؤى   )اإلب سؤؤؤؤؤؤؤتومولجي( الؤؤؤؤؤؤؤكهب   املعرفؤؤؤؤؤؤؤيّ  حقًّ كؤؤؤؤؤؤؤل شؤؤؤؤؤؤؤء ء  قؤؤؤؤؤؤؤو  وي 

ؤؤؤؤؤؤؤا املقؤؤؤؤؤؤؤدس الكتؤؤؤؤؤؤؤاا  كؤؤؤؤؤؤؤن ال إْن  هؤؤؤؤؤؤؤكا  َت شؤؤؤؤؤؤؤء ؛ املسؤؤؤؤؤؤؤيحّية فؤؤؤؤؤؤؤْن ،ذا قؤؤؤؤؤؤؤدرة خارقؤؤؤؤؤؤؤة كتاب 
َ
  كؤؤؤؤؤؤؤن ال إن ست

ؤؤؤؤؤؤؤا القؤؤؤؤؤؤؤرآن  و سؤؤؤؤؤؤؤ   الكتؤؤؤؤؤؤؤ  هؤؤؤؤؤؤؤك  إلؤؤؤؤؤؤؤى تنظؤؤؤؤؤؤؤر عنؤؤؤؤؤؤؤدماو    سَ َت شؤؤؤؤؤؤؤء  اإلسؤؤؤؤؤؤؤ   فؤؤؤؤؤؤؤْن ،ذا قؤؤؤؤؤؤؤدرة خارقؤؤؤؤؤؤؤة كتاب 

تؤؤؤؤؤؤؤؤا  هؤؤؤؤؤؤؤؤكا أن علؤؤؤؤؤؤؤؤى دليؤؤؤؤؤؤؤؤل أد ؤؤؤؤؤؤؤؤى هنؤؤؤؤؤؤؤؤا  هؤؤؤؤؤؤؤؤل"   فسؤؤؤؤؤؤؤؤ   جملؤؤؤؤؤؤؤؤة هنؤؤؤؤؤؤؤؤا  هؤؤؤؤؤؤؤؤل حؤؤؤؤؤؤؤؤدودة؟م غيؤؤؤؤؤؤؤؤر معرفؤؤؤؤؤؤؤؤة   

  بهؤؤؤؤؤؤا أن  تفؤؤؤؤؤؤو  َ  املمكؤؤؤؤؤؤن مؤؤؤؤؤؤن  كؤؤؤؤؤؤن لؤؤؤؤؤؤم هنؤؤؤؤؤؤا واحؤؤؤؤؤؤدة
 
 كا ؤؤؤؤؤؤت العربؤؤؤؤؤؤة اليدويؤؤؤؤؤؤة الصؤؤؤؤؤؤغيرة )البرويطؤؤؤؤؤؤة(  امؤؤؤؤؤؤرؤ

                                                           

ذو  مليعوفيلسوف وكاتب  مختص في فيزياء الجسيماتفيزيائي (: 2014 –1935ستينغر )( روُ كتيڤ  )ر كتُ ڤ   1

نيويورك بروميثيوس، كتاب هللا الفرضية الفاشلة. كيف يُثبت العلم عدم وجود هللا ) ط.  تتضمن أعماله. شعبية

ض.قار(، والذي 2007   ب فيه أكثر من أي أحٍد آَخر إلى القول بأن وجود هللا قد دُح 
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 فيؤؤؤؤؤؤؤؤه املقؤؤؤؤؤؤؤؤدس الكتؤؤؤؤؤؤؤؤاا أن لؤؤؤؤؤؤؤؤو أعنؤؤؤؤؤؤؤؤ ،  بؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ال تجيؤؤؤؤؤؤؤؤ  أن عليؤؤؤؤؤؤؤؤ  " ؟جد ؤؤؤؤؤؤؤؤدة تكنولوجيؤؤؤؤؤؤؤؤا بالنسؤؤؤؤؤؤؤؤبة لؤؤؤؤؤؤؤؤه

ن النؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤووّي  لحمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ا بيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤان عؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤج 
س 
ْ
ك
 
ؤؤؤؤؤؤؤؤؤان  أخؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر   أئؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤياء أو الكهربؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاء أو DNA م ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤزو  األ  مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤنكؤ

ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤكهلنا، أن ئؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ نها
 
ؤؤؤؤؤؤؤؤؤان و  الدهشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن أفواهنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا كنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤنفتح فحينهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا ت م علينؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاكؤ  خؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوض سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ تحت 

  املعرفة هك  مصدر حو   عق  ّ   حوار

 

     
 
يييييييييين ش 

 
ت   د أكثؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر خصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤومنا معارضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ناوهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو أحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤباملناسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤبة،  1دسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوزا د نؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  : ه 

 
ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا ثقافؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة و عليم 

 والؤؤؤؤؤؤكي 
 
 اطؤؤؤؤؤؤ    وقؤؤؤؤؤؤراءة

َ
ؤؤؤؤؤؤا سؤؤؤؤؤؤ  اظر وسؤؤؤؤؤؤعة ه  ؤؤؤؤؤؤأ  قؤؤؤؤؤؤو   ،2الجد ؤؤؤؤؤؤد كتابؤؤؤؤؤؤه فؤؤؤؤؤؤي التصؤؤؤؤؤؤريح بهؤؤؤؤؤؤكا  ؤؤؤؤؤؤدلي ،قريب 

ؤؤؤؤؤؤؤؤؤْفر فؤؤؤؤؤؤؤؤؤي ؤؤؤؤؤؤؤؤؤوين، س 
ْ
:  قؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو   عنؤؤؤؤؤؤؤؤؤدما )املثقفؤؤؤؤؤؤؤؤؤون والعلمؤؤؤؤؤؤؤؤؤاء( السؤؤؤؤؤؤؤؤؤخرية منؤؤؤؤؤؤؤؤؤه، اعتؤؤؤؤؤؤؤؤؤاد النؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاس الؤؤؤؤؤؤؤؤؤكي الَتك

ْن "
 
ؤؤؤؤؤؤؤؤؤَيك ؤؤؤؤؤؤؤؤؤور   ل 

 
ؤؤؤؤؤؤؤؤؤاَن  ، 

َ
ك
َ
ؤؤؤؤؤؤؤؤؤور   ف

 
 والقمؤؤؤؤؤؤؤؤؤر، الشؤؤؤؤؤؤؤؤؤم  تقؤؤؤؤؤؤؤؤؤرأ الحؤؤؤؤؤؤؤؤؤد ر عؤؤؤؤؤؤؤؤؤن خلؤؤؤؤؤؤؤؤؤ،  بعؤؤؤؤؤؤؤؤؤد عؤؤؤؤؤؤؤؤؤدة سؤؤؤؤؤؤؤؤؤطور  ثؤؤؤؤؤؤؤؤؤم " 

ؤؤؤؤؤؤؤؤا، الواقؤؤؤؤؤؤؤؤع فؤؤؤؤؤؤؤؤي هؤؤؤؤؤؤؤؤكا ،احسؤؤؤؤؤؤؤؤن   ذلؤؤؤؤؤؤؤؤ ؟  مكؤؤؤؤؤؤؤؤن كيؤؤؤؤؤؤؤؤف! لؤؤؤؤؤؤؤؤ إ ،والنجؤؤؤؤؤؤؤؤو   ،الكبيؤؤؤؤؤؤؤؤر ال فجؤؤؤؤؤؤؤؤارنظريؤؤؤؤؤؤؤؤة ال وفق 

ا سيكون    صحيح 

 

     
 
ن ا لإلاجاا هكالكن  : ُدُوك   !ل   مثير 

 

     
 
ن ش 

 
ت ن   ) ضح  الجميع(: ه 

ْ
ق ات، اّد   اال فجار العظيم سب، وجود امجر 

 

ا،: هييييييييار          فؤؤؤؤؤؤؤؤؤي  عليؤؤؤؤؤؤؤؤؤ، ختؤؤؤؤؤؤؤؤام  طويؤؤؤؤؤؤؤؤؤل ملحؤؤؤؤؤؤؤؤ،فؤؤؤؤؤؤؤؤؤي  هؤؤؤؤؤؤؤؤك  النظؤؤؤؤؤؤؤؤؤر وجهؤؤؤؤؤؤؤؤؤة ئؤؤؤؤؤؤؤؤر  حاولؤؤؤؤؤؤؤؤؤت لقؤؤؤؤؤؤؤؤد حسؤؤؤؤؤؤؤؤؤن 

 مكنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  أن  ،)أو منظؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤور ( انؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاإل م بعيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤون  أ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤه ئؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرحت حيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر  " مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاناإل  نها ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة" كتؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  ،

ؤؤؤؤؤؤؤؤؤل ؤؤؤؤؤؤؤؤؤا( فؤؤؤؤؤؤؤؤؤي أي  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤب "تكتشؤؤؤؤؤؤؤؤؤف" أو تتمي  ا إاجازيًّ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤا )أو حضؤؤؤؤؤؤؤؤؤور 
 
ا خارق ؤؤؤؤؤؤؤؤؤ تجولؤؤؤؤؤؤؤؤؤت إن  وجؤؤؤؤؤؤؤؤؤود   فؤؤؤؤؤؤؤؤؤي احرفي 

ا، الطؤؤؤؤؤؤؤؤؤب  كتؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  أحؤؤؤؤؤؤؤؤؤد َت فتحؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ثؤؤؤؤؤؤؤؤؤم الكتؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  لبيؤؤؤؤؤؤؤؤؤع تجؤؤؤؤؤؤؤؤؤرم فؤؤؤؤؤؤؤؤؤي الطؤؤؤؤؤؤؤؤؤب  كتؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  َمَمؤؤؤؤؤؤؤؤؤّر   ووجؤؤؤؤؤؤؤؤؤدت عشؤؤؤؤؤؤؤؤؤوائيًّ

ؤؤؤؤؤؤؤؤر الروبيؤؤؤؤؤؤؤؤان واؤؤؤؤؤؤؤؤفة حم 
 
(  ام ا تجؤؤؤؤؤؤؤؤد بعدئؤؤؤؤؤؤؤؤك آخؤؤؤؤؤؤؤؤر، شؤؤؤؤؤؤؤؤء ء أي   أو التوابؤؤؤؤؤؤؤؤل مؤؤؤؤؤؤؤؤع)الجمبؤؤؤؤؤؤؤؤري املقلؤؤؤؤؤؤؤؤّي   تفسؤؤؤؤؤؤؤؤير 

ا ا يًّ ؤؤؤؤؤؤؤؤا سؤؤؤؤؤؤؤؤر  النقؤؤؤؤؤؤؤؤاط ببعضؤؤؤؤؤؤؤؤها  ربط  يسؤؤؤؤؤؤؤؤتطيع أي أحؤؤؤؤؤؤؤؤد فعؤؤؤؤؤؤؤؤل هؤؤؤؤؤؤؤؤكا   سؤؤؤؤؤؤؤؤتطيع لعؤؤؤؤؤؤؤؤ  تؤؤؤؤؤؤؤؤللواؤؤؤؤؤؤؤؤفة باطنيًّ

اإلاجؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤازي املسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتتر مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤع أي  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤب مجنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤون أو عتيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ، وأن وتميؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل أن تكتشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤف املعنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  امخبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوء و 

ا   فيه أو إاجاز 
 
 تجد حكمة
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ييييييين ش 

 
ت ا، : ه  ؤؤؤؤؤؤؤّ   ذلؤؤؤؤؤؤؤ  فعؤؤؤؤؤؤؤل 1ئؤؤؤؤؤؤؤيرمر ما كؤؤؤؤؤؤؤلحسؤؤؤؤؤؤؤن 

َ
 امخفّيؤؤؤؤؤؤؤة الرسؤؤؤؤؤؤؤائل ،املقؤؤؤؤؤؤؤدس الكتؤؤؤؤؤؤؤاا ئؤؤؤؤؤؤؤفرة لف

 مكنؤؤؤؤؤؤ  العثؤؤؤؤؤؤور بالت كيؤؤؤؤؤؤد علؤؤؤؤؤؤى عنؤؤؤؤؤؤاوين أخبؤؤؤؤؤؤار جريؤؤؤؤؤؤدة األمؤؤؤؤؤؤ  فؤؤؤؤؤؤي   الكتؤؤؤؤؤؤاا املقؤؤؤؤؤؤدس )كسؤؤؤؤؤؤخرية( فؤؤؤؤؤؤي

 شء ء تريد  وتتميله الكتاا املقدس، أي 

 

ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة هؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل هنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  أي  علؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤى ث ثؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتكم طرحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤه أريؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  لؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدي: هييييييييييار         ج  ؟ أي  تحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤّد  لإل مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤان ح 

فؤؤؤؤؤؤؤؤاَجؤون  تتوقفؤؤؤؤؤؤؤؤون للتفكؤؤؤؤؤؤؤؤر أو للتشؤؤؤؤؤؤؤؤك  لبرهؤؤؤؤؤؤؤؤة؟ جعلكؤؤؤؤؤؤؤؤم  إللحؤؤؤؤؤؤؤؤادكم
 
الؤؤؤؤؤؤؤؤكي  كؤؤؤؤؤؤؤؤون قؤؤؤؤؤؤؤؤد جعلكؤؤؤؤؤؤؤؤم ت

  ؟به، حير ئعرتم أ كم ل   لد كم إجابة حاضرة عليه

 

  إ جاد أي شء ء كهكا ] ضح [ ال أستطيع : دين ت    

 

ييييييي     
 
ن  وهؤؤؤؤؤؤؤكا  مثاليؤؤؤؤؤؤؤة للغا ؤؤؤؤؤؤؤة للكؤؤؤؤؤؤؤون  الفيز ائيؤؤؤؤؤؤؤة الثوابؤؤؤؤؤؤؤت أن فكؤؤؤؤؤؤؤرة هؤؤؤؤؤؤؤي لهؤؤؤؤؤؤؤكا األقؤؤؤؤؤؤؤرا أن أعتقؤؤؤؤؤؤؤد: ُدُوك 

ؤؤؤؤؤؤْن  مؤؤؤؤؤؤن  ؤؤؤؤؤؤو   مؤؤؤؤؤؤا رتفسؤؤؤؤؤؤي الؤؤؤؤؤؤى بحاجؤؤؤؤؤؤة  ؤؤؤؤؤؤهأ لؤؤؤؤؤؤي  بؤؤؤؤؤؤدو
 
ا إن َ ك ؤؤؤؤؤؤڤ   عتقؤؤؤؤؤؤدال ي  صؤؤؤؤؤؤحيح 

 
بصؤؤؤؤؤؤحة  رسؤؤؤؤؤؤت نغ ركت

هؤؤؤؤؤؤؤكا  ال  قتؤؤؤؤؤؤؤر  بالنسؤؤؤؤؤؤؤبة لؤؤؤؤؤؤؤي إن   )يعتقؤؤؤؤؤؤؤدون بصؤؤؤؤؤؤؤحته(  فعلؤؤؤؤؤؤؤون  الفيز ؤؤؤؤؤؤؤائيين مؤؤؤؤؤؤؤن الكثيؤؤؤؤؤؤؤر لكؤؤؤؤؤؤؤن هؤؤؤؤؤؤؤكا،

ؤؤؤؤؤاء   وجؤؤؤؤؤؤودَ علؤؤؤؤؤؤى أّي   حؤؤؤؤؤؤو     ذكؤ
 
ؤؤؤؤؤؤ 

َ
َنؤؤؤؤؤؤا ،ق  خ )وبؤؤؤؤؤؤافتراض    الؤؤؤؤؤؤككاء هؤؤؤؤؤؤكا أ ؤؤؤؤؤؤى أ ؤؤؤؤؤؤن مؤؤؤؤؤؤن معضؤؤؤؤؤؤلة سؤؤؤؤؤؤنواجه أل  

ؤؤؤؤؤؤؤاء وجؤؤؤؤؤؤؤؤود(   ذكؤ
 
وتهؤؤؤؤؤؤؤؤك    لضؤؤؤؤؤؤؤؤبط كفؤؤؤؤؤؤؤؤ   بمؤؤؤؤؤؤؤؤا ؤؤؤؤؤؤؤؤه الؤؤؤؤؤؤؤؤككاء واإلبؤؤؤؤؤؤؤؤدا  دل)خؤؤؤؤؤؤؤؤال،، مبؤؤؤؤؤؤؤؤد ، فؤؤؤؤؤؤؤؤاطر(  قخؤؤؤؤؤؤؤؤ 

ؤؤؤؤؤؤؤؤْون  ثوابؤؤؤؤؤؤؤؤت
َ
ؤؤؤؤؤؤؤؤز   فؤؤؤؤؤؤؤؤؤي ليؤؤؤؤؤؤؤؤؤدي ذلؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  إلؤؤؤؤؤؤؤؤى بزوغنؤؤؤؤؤؤؤؤا  الك قؤؤؤؤؤؤؤؤؤد    أن  كؤؤؤؤؤؤؤؤؤون هؤؤؤؤؤؤؤؤو  فسؤؤؤؤؤؤؤؤهسؤؤؤؤؤؤؤؤيحتا الوجؤؤؤؤؤؤؤؤود،َحّي 

)،َ ل 
 
َم )خ ّم 

 مْن )الكون وثوابته(  بدقة  أكبَر  ا 

 

     
 
ن ش 

 
ت   ملاذاو : ه 

َ
 خ
َ
ل   َ، ل

 
نا في األخر   الكواك  ك  ) ضح ( حياة؟ بدون  الشمسء ّ   ظام 

 

     
 
ن ا، : ُدُوك    منفصل سؤا  هكاحسن 

 

                                                           
كي علومومؤرخ كاتب علمي ( مايكل شيرمر: 1) ر  "مايكل شيرمر يفك شفرة الكتاب يديو ڤ لالطالع علىشككين. ت؛ مؤسس جمعية المأًم 

 زر هذا الرابط:  ،المقدس"

https://www.youtube.com/watch?v=LkVgQgxiqE  

http://www.translationsproject.org/
https://www.youtube.com/watch?v=LkVgQgxiqE
https://www.youtube.com/watch?v=LkVgQgxiqE
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يييييين ش 

 
ت ؤؤؤؤؤان 1مو تيفيؤؤؤؤؤؤوري األسؤؤؤؤؤؤقف: ه  ؤؤؤؤؤ   هؤؤؤؤؤؤؤكا فؤؤؤؤؤؤي اجيؤؤؤؤؤؤد   كؤ ا وقؤؤؤؤؤؤد كؤ  قؤؤؤؤؤؤؤا  ،)قبؤؤؤؤؤؤل وفاتؤؤؤؤؤؤه( لؤؤؤؤؤؤيان اؤؤؤؤؤؤد ق 

ر مؤؤؤؤؤؤؤؤؤن تتعجؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  أن عليؤؤؤؤؤؤؤؤؤ 
 
والتؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  هؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي محؤؤؤؤؤؤؤؤؤدودة دقيقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة كحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد  كوكبنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا علؤؤؤؤؤؤؤؤؤى الحيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاة ئؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤروط تؤؤؤؤؤؤؤؤؤوف

 ،باردة أو حارة ماإ كوكبنا في األماكن من العد د ،احسن  : له أقوله وكنت  2السكين

 

بة لألمراض هار         ات املسّب  فيلي 
 
 :  عم، وهو كوك  مليء بالط

 

يييييييي     ش 
 
ت  ه 

 
 هؤؤؤؤؤؤؤؤؤكاو   الؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ز  بكاملهؤؤؤؤؤؤؤؤؤا مؤؤؤؤؤؤؤؤؤن أكثؤؤؤؤؤؤؤؤؤر بؤؤؤؤؤؤؤؤؤاردة أو الؤؤؤؤؤؤؤؤ ز  مؤؤؤؤؤؤؤؤؤن أكثؤؤؤؤؤؤؤؤؤر حؤؤؤؤؤؤؤؤؤارة األخؤؤؤؤؤؤؤؤؤر   والكواكؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  :ن

جؤؤؤؤؤؤؤؤّرد  ال  حيؤؤؤؤؤؤؤؤاة توجؤؤؤؤؤؤؤؤد بؤؤؤؤؤؤؤؤه مكؤؤؤؤؤؤؤؤان ه أ ؤؤؤؤؤؤؤؤهعنؤؤؤؤؤؤؤؤ  عؤؤؤؤؤؤؤؤرف الؤؤؤؤؤؤؤؤكي الوحيؤؤؤؤؤؤؤؤد النظؤؤؤؤؤؤؤؤا  واحؤؤؤؤؤؤؤؤد، ئمسؤؤؤؤؤؤؤؤء ّ   ظؤؤؤؤؤؤؤؤا  م 

صَ  هكا من فعل  بدو   ال نهائّ   االرتداد من الخرو   مكن  ال ، م  ّم  م 

ؤؤؤؤؤؤة فن تصؤؤؤؤؤؤاد لؤؤؤؤؤؤملكؤؤؤؤؤؤن إجابؤؤؤؤؤؤة سؤؤؤؤؤؤؤال  ال،      ج  ؤؤؤؤؤؤأل كنؤؤؤؤؤؤت   ومؤؤؤؤؤؤا  النؤؤؤؤؤؤو  هؤؤؤؤؤؤكا مؤؤؤؤؤؤن واحؤؤؤؤؤؤدة مقنعؤؤؤؤؤؤة ح 
 
 َع توق

هؤؤؤؤؤؤم _ ا ؤؤؤؤؤؤ تون  ال الليؤؤؤؤؤؤالي_ إحؤؤؤؤؤؤد  ذلؤؤؤؤؤؤ  فؤؤؤؤؤؤي فؤؤؤؤؤؤي فكؤؤؤؤؤؤرت   عنؤؤؤؤؤؤدما أدركؤؤؤؤؤؤت كمؤؤؤؤؤؤاهؤؤؤؤؤؤكا، ألن    جد ؤؤؤؤؤؤد بءؤؤؤؤؤؤء ء أبؤؤؤؤؤؤد 

ا، وملؤؤؤؤؤؤؤاذا سؤؤؤؤؤؤؤي تون ب جؤؤؤؤؤؤ  جد ؤؤؤؤؤؤؤدة جهؤؤؤؤؤؤؤم ؟حسؤؤؤؤؤؤن  ج  لهؤؤؤؤؤؤا  بطبيع هؤؤؤؤؤؤؤا اجؤؤؤؤؤؤؤد   قد مؤؤؤؤؤؤة ح 
 
َرْت  وك ؤؤؤؤؤؤؤّو 

 
ْت وط

َ
ؤؤؤؤؤؤؤ  ش 

ْ
 
 
 أ

اكنا  عرف القليل  عندما ا جدًّ   الطبيعيّ  النظا  عن جدًّ

ؤؤؤؤؤؤؤةال ج  )بؤؤؤؤؤؤؤد ن( وللربوبيؤؤؤؤؤؤؤة   مؤؤؤؤؤؤؤانلإل  بالنسؤؤؤؤؤؤؤبةوهؤؤؤؤؤؤؤكا  جكابؤؤؤؤؤؤؤة، أجؤؤؤؤؤؤؤدها علؤؤؤؤؤؤؤى اإلطؤؤؤؤؤؤؤ ق التؤؤؤؤؤؤؤ  الوحيؤؤؤؤؤؤؤدة ح 

ؤؤؤؤؤؤؤا،   الحمؤؤؤؤؤؤؤدكؤؤؤؤؤؤؤل ": النؤؤؤؤؤؤؤاس  قؤؤؤؤؤؤؤو   فعنؤؤؤؤؤؤؤدما  3ريرةؤالشؤؤؤؤؤؤؤ األروا الشؤؤؤؤؤؤؤر  طؤؤؤؤؤؤؤرد: أفتؤؤؤؤؤؤؤرض أ ؤؤؤؤؤؤؤ  س سؤؤؤؤؤؤؤميهاأ ض 

ؤؤؤؤؤؤْن فؤؤؤؤؤؤي ئؤؤؤؤؤؤكل    الَتواضؤؤؤؤؤؤع مؤؤؤؤؤؤن  ؤؤؤؤؤؤو  فهؤؤؤؤؤؤكا فؤؤؤؤؤؤي الحقيقؤؤؤؤؤؤة  "علؤؤؤؤؤؤى هؤؤؤؤؤؤكا شؤؤؤؤؤؤكر   إ نؤؤؤؤؤؤا هؤؤؤؤؤؤكا، علؤؤؤؤؤؤى ه
 
 وسْن  ك

ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر  جنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤنهمت لكنهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  "طؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرد الشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر أو األروا  الشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤريرة"  سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤمية عليهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا أطلقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت ولهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤكا خرافؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤّي   التكب 

َرسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤةو 
ْ
ط
َ
وهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤكا الشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤكر للقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو  الغيبيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة أو إلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤه)ة(  جؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد  فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي الكتابؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤات فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي اآلثؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤار الد نيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة   الغ

 مسؤؤؤؤؤؤؤؤؤاعدة يسؤؤؤؤؤؤؤؤؤتطيع أود ن   يسؤؤؤؤؤؤؤؤؤاعد الؤؤؤؤؤؤؤؤؤلألد ؤؤؤؤؤؤؤؤؤان  عدد ؤؤؤؤؤؤؤؤؤة اآللهؤؤؤؤؤؤؤؤؤة السؤؤؤؤؤؤؤؤؤابقة علؤؤؤؤؤؤؤؤؤى أد ؤؤؤؤؤؤؤؤؤان التوحيؤؤؤؤؤؤؤؤؤد

َرسة _ جن ت على الناس
ْ
ط
َ
  والفكرية األخ قية الناحية من أعتقد_ كماالغ

 

     
 
ن ة ل ست هك  ولكن: ُدُوك  ج    ةيحقيق ح 

  

     
 
ن ش 

 
ت ج   أي   هنا  تكون  أن  مكن وال ،ال توجد حج   ال ال،: ه   القبيل  هكا من ح 

                                                           
وأسقف  1978-1980أنجليكاني وعالم الهوت؛ أسقف كينغستون،  قسHugh Montefiore (1920 - 2005 :) ( هيو مونتيفيوري1)

 .1987 -1978 (برمنغهامب رمينام )

  بعيدة جدًا، بل هي في المكان الصحيح تماًما من الشمس، المترجم.( يقصد ال ساخنة جدًا وال شديدة البرودة، وال قريبة جدًا وال2)

: نوع من السحر يهدف إلى إبعاد األذى أو  التأثيرات الشريرة، كما هو الحال apotropaic تعويذي أو لصد الشرور واألذى ( أو سحر3)

 في تشتيت سوء الحظ أو تجنب العين الشريرة، أو بعض الطقوس الدينية الغامضة.

http://www.translationsproject.org/
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  سؤالي هكا   طاق بتوسعة و أق أن  ج  ربما، احسن  : هار        

 

االكتشؤؤؤؤؤؤؤافات التؤؤؤؤؤؤؤ  لؤؤؤؤؤؤؤو كا ؤؤؤؤؤؤؤت  مؤؤؤؤؤؤؤن العد ؤؤؤؤؤؤؤد لكؤؤؤؤؤؤؤم أقؤؤؤؤؤؤؤد  أن  مكننؤؤؤؤؤؤؤ   لحظؤؤؤؤؤؤؤة ا تظؤؤؤؤؤؤؤر ،ال ،ال: دين يييييييت    

  قد حدثت لكا ت هزت إ ما   )باملكه  العق    العلم ( بعم،  

 

     
 
ن ش 

 
ت   1الكامبري  العصر من   اأر مت جرات : ه 

 

     
 
ن  !  ال ال ال: ُدُوك 

 

ؤؤؤؤؤؤؤؤة عؤؤؤؤؤؤؤؤن بحؤؤؤؤؤؤؤؤرأ أ ؤؤؤؤؤؤؤؤا:    هييييييييار       ج  ن ل سؤؤؤؤؤؤؤؤت تؤؤؤؤؤؤؤؤدافع بقؤؤؤؤؤؤؤؤوة عؤؤؤؤؤؤؤؤن معقوليؤؤؤؤؤؤؤؤة االعتقؤؤؤؤؤؤؤؤاد الؤؤؤؤؤؤؤؤد ن ، بؤؤؤؤؤؤؤؤل عؤؤؤؤؤؤؤؤ ح 

  شء ء  سء ء    قد اإل مان،، حجة تقتر  أن ما  قو  به اآلن

 

يييييي     
 
ن تقؤؤؤؤؤؤو  بؤؤؤؤؤؤ ن العؤؤؤؤؤؤالم سؤؤؤؤؤؤوف  كؤؤؤؤؤؤون    مكؤؤؤؤؤؤن أن  ؤؤؤؤؤؤ  َ  شؤؤؤؤؤؤخب  ب جؤؤؤؤؤؤة  بكثيؤؤؤؤؤؤر أسؤؤؤؤؤؤهل هؤؤؤؤؤؤكا أو ،: ُدُوك 

ا أفضَل إذا اعتقد كل أحد بما هو زائ  ف مكا  

 

   عم ،، وهك  أ: دين ت    

 

 اقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد كم حيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر ئؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤعرتم أن  مؤؤؤؤؤؤؤؤؤعم حؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤواراتك فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيأو  عملكؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم فؤؤؤؤؤؤؤؤؤي سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤياق أي   هنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  هؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل: هيييييييييار        

 حجة ما جعلتكم تتوقفون للتفكير أو التشك  لبرهة؟

 

 أعمؤؤؤؤؤؤؤل كنؤؤؤؤؤؤؤت عنؤؤؤؤؤؤؤدما ولكؤؤؤؤؤؤن  " التعويؤؤؤؤؤؤؤكة رؤكسؤؤؤؤؤؤؤ" كتؤؤؤؤؤؤا   فؤؤؤؤؤؤؤي ايؤؤؤؤؤؤؤر  كث لؤؤؤؤؤؤ   عؤؤؤؤؤؤؤم     أ   عؤؤؤؤؤؤؤم  أ : دين ييييييت    

ر  "الحريؤؤؤؤؤؤؤة الحؤؤؤؤؤؤّرة اإلرادةن عؤؤؤؤؤؤؤ  كتؤؤؤؤؤؤؤا   علؤؤؤؤؤؤى ؤؤؤؤؤا وا لنقؤؤؤؤؤؤؤاد أ عؤؤؤؤؤؤؤرض، ظللؤؤؤؤؤؤت  "تتطؤؤؤؤؤؤؤو   علؤؤؤؤؤؤؤى  حؤؤؤؤؤؤؤو ّبؤؤؤؤؤؤؤرونيع كؤ

اد نّيؤؤؤؤؤؤؤؤة  ظؤؤؤؤؤؤؤؤر وجهؤؤؤؤؤؤؤؤة أقؤؤؤؤؤؤؤؤرا مؤؤؤؤؤؤؤؤا تكؤؤؤؤؤؤؤؤون إلؤؤؤؤؤؤؤؤى آراء عؤؤؤؤؤؤؤؤن أساسؤؤؤؤؤؤؤؤء   الحؤؤؤؤؤؤؤؤرة اإلرادةأن  فكؤؤؤؤؤؤؤؤرة ؛ وهؤؤؤؤؤؤؤؤي تحد ؤؤؤؤؤؤؤؤد 

                                                           

بالتطور،  اعتقادَه العلميج. ب. هالدين عندما سئل عما يمكن أن يهز  قيل أن هذا كان رد العالمة عالم األحياء( 1)

كان ضمن الطبقة الجيولوجية الخاطئة ، على نحو طبيعي، وبعبارة أخرى، العثور على أّي  أحفورة في غير محلها

رد سيكون  . المترجم.لياًل ضدّ التطوُّ
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ؤؤؤؤؤؤؤنا اإلرادة الحؤؤؤؤؤؤؤؤرةلدرجؤؤؤؤؤؤؤؤة أ نؤؤؤؤؤؤؤا لؤؤؤؤؤؤؤو تملينؤؤؤؤؤؤؤؤا عؤؤؤؤؤؤؤن  للغا ؤؤؤؤؤؤؤة مهمؤؤؤؤؤؤؤة  باملسؤؤؤؤؤؤؤؤؤولية، فْ نؤؤؤؤؤؤؤا سؤؤؤؤؤؤؤوف  فقؤؤؤؤؤؤؤؤد حس 

ؤؤؤؤؤؤؤا،  ،عارمؤؤؤؤؤؤؤة ضؤؤؤؤؤؤؤء فو  لؤؤؤؤؤؤؤد نا وسؤؤؤؤؤؤؤتكون  ؤؤؤؤؤؤؤ   وأ ؤؤؤؤؤؤؤت ال  نبغؤؤؤؤؤؤؤي عليؤؤؤؤؤؤؤ  البحؤؤؤؤؤؤؤر فؤؤؤؤؤؤؤي املوضؤؤؤؤؤؤؤو  مليًّ
 
 عينيؤؤؤؤؤؤؤ  غ

ؤؤؤؤؤؤؤا تبحؤؤؤؤؤؤؤر وال ؛فقؤؤؤؤؤؤؤط ؤؤؤؤؤؤؤة  وقؤؤؤؤؤؤؤد  الحؤؤؤؤؤؤؤّرة اإلرادة فؤؤؤؤؤؤؤي مسؤؤؤؤؤؤؤ لة مليًّ  فؤؤؤؤؤؤؤي هؤؤؤؤؤؤؤك  املسؤؤؤؤؤؤؤ لة ضؤؤؤؤؤؤؤمن فكؤؤؤؤؤؤؤرتوالحتمي 

ا، هؤؤؤؤؤؤؤؤل  مكؤؤؤؤؤؤؤؤن أن إطؤؤؤؤؤؤؤؤار أو فمؤؤؤؤؤؤؤؤة األثؤؤؤؤؤؤؤؤر البي ؤؤؤؤؤؤؤؤ  االجتمؤؤؤؤؤؤؤؤاعي )التؤؤؤؤؤؤؤؤ ثير علؤؤؤؤؤؤؤؤى امحؤؤؤؤؤؤؤؤيط االجتمؤؤؤؤؤؤؤؤاعي(   حسؤؤؤؤؤؤؤؤن 

ؤؤؤؤؤان  شؤؤؤؤؤؤء ء عؤؤؤؤؤؤن رالتعبيؤؤؤؤؤؤ إلؤؤؤؤؤؤى لقابؤؤؤؤؤؤل للكؤؤؤؤؤؤبح قؤؤؤؤؤؤد  قؤؤؤؤؤؤود  أتصؤؤؤؤؤؤور أن فضؤؤؤؤؤؤولي غيؤؤؤؤؤؤر ا  أو ااؤؤؤؤؤؤائب  _سؤؤؤؤؤؤواء  أكؤ

ؤؤؤؤؤؤ ؤؤؤؤؤؤّد  أ نؤؤؤؤؤؤ  لدرجؤؤؤؤؤؤة العؤؤؤؤؤؤالم، علؤؤؤؤؤؤىللغا ؤؤؤؤؤؤة  املؤؤؤؤؤؤدمرة اآلثؤؤؤؤؤؤار هؤؤؤؤؤؤك  مثؤؤؤؤؤؤل لؤؤؤؤؤؤه  كؤؤؤؤؤؤون  ا_خاطم   أو أاؤؤؤؤؤؤمت أن الب 

ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا،   سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ له أن علينؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  نبغؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي جيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  هؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤكا أن أعتقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد ؟ر املوضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو أغّي   لقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد !قطعيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاجميع 

 ومؤؤؤؤؤؤا كنؤؤؤؤؤؤت   فيؤؤؤؤؤؤه، بجد ؤؤؤؤؤؤة   أفكؤؤؤؤؤؤر الوقؤؤؤؤؤؤت مؤؤؤؤؤؤن َر الكثيؤؤؤؤؤؤ قضؤؤؤؤؤؤ ت  
َ َ
 أل
ْ
ؤؤؤؤؤؤ 
 
 ش
َ
ؤؤؤؤؤؤا رؤ  لؤؤؤؤؤؤم لؤؤؤؤؤؤو الكتؤؤؤؤؤؤابين هؤؤؤؤؤؤك ن مؤؤؤؤؤؤن أ ًّ

ؤؤؤؤؤؤا( فحسؤؤؤؤؤؤ  االسؤؤؤؤؤؤتمرار علؤؤؤؤؤؤى هؤؤؤؤؤؤكا  سؤؤؤؤؤؤتنتا اال  إلؤؤؤؤؤؤى أكؤؤؤؤؤؤن قؤؤؤؤؤؤد تواؤؤؤؤؤؤلت ؤؤؤؤؤؤا )اجتماعيًّ ؤؤؤؤؤؤا بينيًّ ب  ؤؤؤؤؤؤه لؤؤؤؤؤؤ   آمن 

ؤؤؤؤؤؤا  أعتقؤؤؤؤؤؤد ذلؤؤؤؤؤؤ   (  أعتقؤؤؤؤؤؤد أ كؤؤؤؤؤؤم  جؤؤؤؤؤؤ  أن تتسؤؤؤؤؤؤاءلوا هؤؤؤؤؤؤكا السؤؤؤؤؤؤؤا  حقًّ ؤؤؤؤؤؤز    )واجؤؤؤؤؤؤ  
ْ
ل النحؤؤؤؤؤؤو، بؤؤؤؤؤؤل إ ؤؤؤؤؤؤه م 

ا   حقًّ

 

يييييي     
 
ن ؤؤؤؤؤؤَ : "هؤؤؤؤؤؤل أعتقؤؤؤؤؤؤد أن هؤؤؤؤؤؤكا صؤؤؤؤؤؤحيح : ُدُوك  ، لكؤؤؤؤؤؤْن لؤؤؤؤؤؤ   قبؤؤؤؤؤؤل التقريؤؤؤؤؤؤر لنفس  هؤؤؤؤؤؤكا قبؤؤؤؤؤؤل  شؤؤؤؤؤؤر  كتؤؤؤؤؤؤاا 

ا أ  ال"   نبغؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي علؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤى املؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرء أال  فعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤَل مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  فعلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤه  بعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  النقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاد الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤك ن تحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤركهم الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدوافع كثيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر 

  مكؤؤؤؤؤؤؤن ال لؤؤؤؤؤؤؤكل  السياسؤؤؤؤؤؤؤّية، الناحيؤؤؤؤؤؤؤة مؤؤؤؤؤؤؤن للغا ؤؤؤؤؤؤؤة بغؤؤؤؤؤؤؤي  أمؤؤؤؤؤؤؤر هؤؤؤؤؤؤؤكا"، وهؤؤؤؤؤؤؤو تفكيؤؤؤؤؤؤؤرهم: السياسؤؤؤؤؤؤؤية

  "اصحيح    كون  أن

 

    عم ،أ : دين ت     

 

       
 
ن  : وهو أمر ممتلف ُدُوك 

 

ا  دين ت      ال، ال  : وهو أمر ممتلف تمام 
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ييييييييين ش 

 
ت  الخؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاو 1الناقوسؤؤؤؤؤؤؤؤؤء  نحنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ امل بؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ن اعتقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدت بعؤؤؤؤؤؤؤؤؤدما  اكتشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاف مثؤؤؤؤؤؤؤؤؤل األمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر سؤؤؤؤؤؤؤؤؤيكون : ه 

(أ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤه ، )الؤؤؤؤؤؤؤؤككاء ملعؤؤؤؤؤؤؤؤؤد  صؤؤؤؤؤؤؤؤؤحيح رتفسؤؤؤؤؤؤؤؤؤي واألسؤؤؤؤؤؤؤؤؤود األبؤؤؤؤؤؤؤؤؤي  الؤؤؤؤؤؤؤؤككاءب
 
 مؤؤؤؤؤؤؤؤؤاذا": سؤؤؤؤؤؤؤؤؤتقو   وحينهؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  خطؤؤؤؤؤؤؤؤؤ 

  الطريقة بهك   فسها الواقع، فيتقد ،  ال األسملة هك  الح ، لحسن "اآلن؟  فعلس

 

  كا ت أنها أعتقد  بمقا  حير وردت علي  فكرة كهك  س خبركم: هار       
َ
 لوس صحيفة في رأي   مقالة

اتا مز أ جلوس لسكان ا سب  كون  ب ن أحدهم لي قا  ،على أ ة  حا     ، لكْن ربما أكون ممطم 

با املتحدة الوال ات في ملسلمينا  يركب حد إلى يعود الغربية، ل سوا بدرجة تطرف املسلمين في أور 

وامت ئه  بدرجة ا عزاله  صبح لم امجتمع أن بحير خطابنا، فيللغا ة  مانلإل  تبجيلنا لحقيقة

با الغربية لم كما عليه الحا  في أور 
 
ا هكا كان إذا ما أعرف ال اآلن،  بالظ كان  إذا لكن ،أ  ال صحيح 

ا   فهكا قد  جعلن  أتوقف للتفكر لبرهة  هكا صحيح 

 

     
 
ييييييين ش 

 
ت ؤؤؤؤؤؤؤا رئؤؤؤؤؤؤؤ   ،2وولفنسؤؤؤؤؤؤؤون   ؤجيمؤؤؤؤؤؤؤ  مؤؤؤؤؤؤؤا اهت موضؤؤؤؤؤؤؤع هؤؤؤؤؤؤؤكا سؤؤؤؤؤؤؤيكون : ه 

 البنؤؤؤؤؤؤؤ  الؤؤؤؤؤؤؤكي اؤؤؤؤؤؤؤار الحق 

ؤؤؤؤؤؤؤان منؤؤؤؤؤؤؤؤك وقؤؤؤؤؤؤؤؤت قريؤؤؤؤؤؤؤؤ  و  الؤؤؤؤؤؤؤؤدولي،   ؤؤؤؤؤؤؤؤؤمن غؤؤؤؤؤؤؤؤزة، قطؤؤؤؤؤؤؤؤا  عؤؤؤؤؤؤؤؤن االرتبؤؤؤؤؤؤؤؤاط فؤؤؤؤؤؤؤؤ  بشؤؤؤؤؤؤؤؤ ن املفؤؤؤؤؤؤؤؤاوضالؤؤؤؤؤؤؤؤكي كؤ

ؤؤؤؤؤؤؤا ا، إ ما  
 
ؤؤؤؤؤؤان ب  ؤؤؤؤؤؤؤه راسؤؤؤؤؤؤؤخ  وحمؤؤؤؤؤؤؤاس، املسؤؤؤؤؤؤؤلمين اإلخؤؤؤؤؤؤؤوان مؤؤؤؤؤؤؤع والسؤؤؤؤؤؤؤلم الخيؤؤؤؤؤؤؤر ألجؤؤؤؤؤؤؤل كبيؤؤؤؤؤؤؤر يرتؤؤؤؤؤؤؤ ث لؤؤؤؤؤؤؤه كؤ

ؤؤؤؤؤؤؤؤان أل ؤؤؤؤؤؤؤؤؤه ؤؤؤؤؤؤؤؤؤا كؤ ا يهود   ؤؤؤؤؤؤؤؤان إن  أرثوذكسؤؤؤؤؤؤؤؤؤيًّ ؤؤؤؤؤؤؤؤان  ل ئؤؤؤؤؤؤؤؤؤم زاز مثيؤؤؤؤؤؤؤؤؤر   أمؤؤؤؤؤؤؤؤؤر   أ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤه ف عتقؤؤؤؤؤؤؤؤؤد كؤؤؤؤؤؤؤؤؤكل ، األمؤؤؤؤؤؤؤؤؤر كؤ وكؤ

ا  عؤؤؤؤؤؤؤرف أل نؤؤؤؤؤؤؤا  البدا ؤؤؤؤؤؤؤة مؤؤؤؤؤؤؤن   نبغؤؤؤؤؤؤؤي أال  حصؤؤؤؤؤؤؤل علؤؤؤؤؤؤؤى تلؤؤؤؤؤؤؤ  الوظيفؤؤؤؤؤؤؤة أو املهمؤؤؤؤؤؤؤة ا  ئؤؤؤؤؤؤؤ م  اواحؤؤؤؤؤؤؤد   مؤكؤؤؤؤؤؤؤد 

ؤؤؤؤؤؤؤزا ، هؤؤؤؤؤؤؤكا حؤؤؤؤؤؤؤو   ا زاد أ ؤؤؤؤؤؤؤه وهؤؤؤؤؤؤؤو ال   ؤؤؤؤؤؤان لؤؤؤؤؤؤؤو  األد ؤؤؤؤؤؤؤان التوحيد ؤؤؤؤؤؤؤة بسؤؤؤؤؤؤؤب  متنؤؤؤؤؤؤؤا    ال علؤؤؤؤؤؤؤى  حؤؤؤؤؤؤؤو سؤؤؤؤؤؤؤوء   كؤ

د جؤؤؤؤؤؤؤؤؤر  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤزا  م  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤل   وسقليمؤؤؤؤؤؤؤؤؤّ ، وطنؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ّ     ؤؤؤؤؤؤؤؤان لؤؤؤؤؤؤؤؤؤو حتؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ، لهؤؤؤؤؤؤؤؤؤكا قولؤؤؤؤؤؤؤؤؤه فؤؤؤؤؤؤؤؤؤي غؤؤؤؤؤؤؤؤؤرور  لكؤؤؤؤؤؤؤؤؤن  اآلن لكؤؤؤؤؤؤؤؤؤاَن قؤؤؤؤؤؤؤؤؤد ح   كؤ

ا       جعلن  أ قل  ضد   أكثَر   ،صحيح 

 

❖ 

 

 

 

                                                           
ا في دعم عراقنسبة فارق الذكاء بين األبزعمهما رلز موراي وريتشارد هيرنستين، تناوال فيه ( كتاب لتشا1) ، فهو كتاب خاطئ علمًّ

 ، المترجم.العنصرية

يكيّ (: محام أسترال1933( جيمس وولفنسون )مواليد 2) ر   إلى 1995من اقتصادي؛ رئيس مجموعة البنك الدولي و مالي وخبير ي أَم 

 . 2006 - 2005غزة،  مع لفك االرتباط التابعة لألمم المتحدة نة الرباعية؛ مبعوث اللج2005

http://www.translationsproject.org/


 

 www.translationsproject.orgالترجمة منشورة ومتاحة بشكل مجاني على موقع                                         38 

    

 

 

 

 الثاني الجزء
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 الؤؤؤؤؤؤكي مؤؤؤؤؤؤا " حققؤؤؤؤؤؤه؟ أن  ريؤؤؤؤؤؤد مؤؤؤؤؤؤا الؤؤؤؤؤؤكي" : تسؤؤؤؤؤؤاؤ  ال هؤؤؤؤؤؤي حؤؤؤؤؤؤداهماإ  هنؤؤؤؤؤؤا مسؤؤؤؤؤؤ لتان تت قؤؤؤؤؤؤى: هييييييار         

املتؤؤؤؤؤؤؤداَو   ثؤؤؤؤؤؤؤم هنؤؤؤؤؤؤؤا  هؤؤؤؤؤؤؤكا اال عتقؤؤؤؤؤؤؤاد الراسؤؤؤؤؤؤؤ  معقؤؤؤؤؤؤؤو ؟  علؤؤؤؤؤؤؤى  حؤؤؤؤؤؤؤو تحقيقؤؤؤؤؤؤؤه أ نؤؤؤؤؤؤؤا  سؤؤؤؤؤؤؤتطيع  عتقؤؤؤؤؤؤؤد

  مكنؤؤؤؤؤؤؤ  ال ب  ؤؤؤؤؤؤؤ   قؤؤؤؤؤؤؤو   والؤؤؤؤؤؤؤكي  ظر ؤؤؤؤؤؤؤا، وجهؤؤؤؤؤؤؤة لهؤؤؤؤؤؤؤم  فؤؤؤؤؤؤؤ  ألشؤؤؤؤؤؤؤخاوا بؤؤؤؤؤؤؤين حتؤؤؤؤؤؤؤ لألسؤؤؤؤؤؤؤف،  ،الؤؤؤؤؤؤؤرائب

 عقائد   في شخب أي   تجاد  أن

ؤؤؤؤؤؤؤا حمقؤؤؤؤؤؤؤاء ممارسؤؤؤؤؤؤؤؤة هؤؤؤؤؤؤؤي فهؤؤؤؤؤؤؤل     بؤؤؤؤؤؤؤؤالحكم  النؤؤؤؤؤؤؤاس؟ مؤؤؤؤؤؤؤؤع أفكؤؤؤؤؤؤؤار   حؤؤؤؤؤؤؤرا   كسؤؤؤؤؤؤؤؤَ    سؤؤؤؤؤؤؤتطيع هؤؤؤؤؤؤؤؤل أ  ؟تمام 

نؤؤؤؤؤؤؤؤؤ    سؤؤؤؤؤؤؤؤؤتطيع  عؤؤؤؤؤؤؤؤؤم، و ؤؤؤؤؤؤؤؤؤّ  راإللكت بريؤؤؤؤؤؤؤؤؤدي علؤؤؤؤؤؤؤؤؤى أسؤؤؤؤؤؤؤؤؤاس  مؤؤؤؤؤؤؤؤؤن إلكترو يؤؤؤؤؤؤؤؤؤة رسؤؤؤؤؤؤؤؤؤائل باسؤؤؤؤؤؤؤؤؤتمرار أتلقؤؤؤؤؤؤؤؤؤى إ  

ؤؤؤؤؤا وا، فؤؤؤؤؤؤي الحقيقؤؤؤؤؤؤة،  إ مؤؤؤؤؤؤانهمتركؤؤؤؤؤؤوا   أشؤؤؤؤؤؤخاو ؤؤؤؤؤؤوا فيؤؤؤؤؤؤه عنؤؤؤؤؤؤدما  اإقتنعؤؤؤؤؤؤو  قؤؤؤؤؤؤد والؤؤؤؤؤؤك ن كؤ
 
ل د 
و   وكا ؤؤؤؤؤؤت ج 

ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة
 
َصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤمت التؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  القش

َ
 بسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤب  ، أوأخؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر   عق  يؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة عمليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة أو كتبنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا، أحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد إمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاعيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر الب ظهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر ق

 لهؤؤؤؤؤؤؤم قيؤؤؤؤؤؤؤل ومؤؤؤؤؤؤؤا ،وبؤؤؤؤؤؤؤين مؤؤؤؤؤؤؤا أخبؤؤؤؤؤؤؤرهم بؤؤؤؤؤؤؤه اعتقؤؤؤؤؤؤؤادهم وس مؤؤؤؤؤؤؤانهم حقيقؤؤؤؤؤؤؤ  أ ؤؤؤؤؤؤؤه عرفؤؤؤؤؤؤؤوا مؤؤؤؤؤؤؤا بؤؤؤؤؤؤؤين التضؤؤؤؤؤؤؤارا

ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن أْن  أ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤه حقيقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة علؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤى الضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوء  سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤليط علينؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  توجؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ أ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤه  أعتقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد  إ مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤانهم بمصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوو  مك 

ؤؤؤؤؤؤؤَح للنؤؤؤؤؤؤؤؤاس َوّ  
 
 أ ؤؤؤؤؤؤؤؤه  علؤؤؤؤؤؤؤؤماؤؤؤؤؤؤؤر ا ومؤؤؤؤؤؤؤؤا  إ مؤؤؤؤؤؤؤانهم بؤؤؤؤؤؤؤؤين ق التنؤؤؤؤؤؤؤؤا أو إل مؤؤؤؤؤؤؤانهم، الداخليؤؤؤؤؤؤؤؤة التناقضؤؤؤؤؤؤؤات  

ؤؤؤؤؤؤؤؤْون  عؤؤؤؤؤؤؤؤن حقيقؤؤؤؤؤؤؤؤ 
َ
ا أو أو دقؤؤؤؤؤؤؤؤائ، العمليؤؤؤؤؤؤؤؤة  سؤؤؤؤؤؤؤؤتغرق  قؤؤؤؤؤؤؤؤد  الك ؤؤؤؤؤؤؤؤا، حتؤؤؤؤؤؤؤؤ  أئؤؤؤؤؤؤؤؤهر    بؤؤؤؤؤؤؤؤك علؤؤؤؤؤؤؤؤيهم لكؤؤؤؤؤؤؤؤن أعوام 

  حقيقّ   ب  ه اآلن يعرفون  ما مواجهة في خرافاتهم

 

ييييييي     
 
ن ؤؤؤؤؤؤؤدا خضؤؤؤؤؤؤؤت: ُدُوك   ج 

 
ؤؤؤؤؤؤؤ  أحيؤؤؤؤؤؤؤاء عؤؤؤؤؤؤؤالم مؤؤؤؤؤؤؤع ال ا محن  ف مؤؤؤؤؤؤؤن وهؤؤؤؤؤؤؤو ،جؤؤؤؤؤؤؤدًّ

 
ر، البؤؤؤؤؤؤؤارزين سؤؤؤؤؤؤؤرينامل  للتطؤؤؤؤؤؤؤو 

ؤؤؤؤؤؤؤل الغؤؤؤؤؤؤؤرض مؤؤؤؤؤؤؤؤن مؤؤؤؤؤؤؤا ذلؤؤؤؤؤؤؤؤ ؟  مكنؤؤؤؤؤؤؤ  كيؤؤؤؤؤؤؤف": لؤؤؤؤؤؤؤؤه قلؤؤؤؤؤؤؤت  1بؤؤؤؤؤؤؤاه منؤ  ؤؤؤؤؤؤؤؤ  ؤؤؤؤؤؤؤزا  ال كنؤؤؤؤؤؤؤهول
 
  " ؟إذن هؤؤؤؤؤؤؤؤكا ك

ؤؤؤؤؤؤؤؤل   أقبؤؤؤؤؤؤؤؤل أ ؤؤؤؤؤؤؤؤا": أجؤؤؤؤؤؤؤؤاا
 
ججؤؤؤؤؤؤؤؤ  ك  العبؤؤؤؤؤؤؤؤارة هؤؤؤؤؤؤؤؤك  لؤؤؤؤؤؤؤؤي قؤؤؤؤؤؤؤؤا  ثؤؤؤؤؤؤؤؤم  "مؤؤؤؤؤؤؤؤانإ  ْ ؤؤؤؤؤؤؤؤهف ،رغؤؤؤؤؤؤؤؤم ذلؤؤؤؤؤؤؤؤ   املنطقّيؤؤؤؤؤؤؤؤة ح 

ا لؤؤؤؤؤؤي املهمؤؤؤؤؤؤة ؤؤؤؤؤؤه سؤؤؤؤؤؤب  هنؤؤؤؤؤؤا ": جؤؤؤؤؤؤدًّ سؤؤؤؤؤؤم   لكو   ويكؤؤؤؤؤؤاد  الحؤؤؤؤؤؤز ، مؤؤؤؤؤؤن كبيؤؤؤؤؤؤر بقؤؤؤؤؤؤدر قالهؤؤؤؤؤؤا لقؤؤؤؤؤؤد "! اإل مؤؤؤؤؤؤانب ي 

ا عؤؤؤؤؤؤدائّ    حؤؤؤؤؤؤوعلؤؤؤؤؤؤى   كؤؤؤؤؤؤون  سؤؤؤؤؤؤم   باإل مؤؤؤؤؤؤان! ": جؤؤؤؤؤؤدًّ ؤؤؤؤؤؤه ي  ؤؤؤؤؤانلقؤؤؤؤؤؤد  "هنؤؤؤؤؤؤا  سؤؤؤؤؤؤب  لكو    لؤؤؤؤؤؤه بالنسؤؤؤؤؤؤبة هؤؤؤؤؤؤكا كؤ

                                                           
 األبحاث تتركز. براون جامعة في التميز لتعليم وأستاذًا األحياء لعلم اأستاذً  حاليًّا يعمل والبيولوجي الجزئية، الخلية في عالم ميلر كينيث (1)

كتاب  في مشارك ككاتب ميلر ويعرف. الخضراء للبالستيدات الثايالكويد أغشية وخاصة الخاليا، أغشية ووظيفة بنية على لميلر األولية

 ميلر. 1990 عام منذ Prentice Hallهول  ابرنتيس دراسي أساسي في علم البيولوجي للمدارس الثانوية وتمهيدي للكلية والذي تنشره

 هذا حول ثالثة كتب وقد. الذكي التصميم ذلك في بما ي،الخلق اللحظ لمذهب بمعارضته معروف الكاثوليك، الذي يعتقد بعقيدة الروم

ن إله عن البحث: "الموضوع، هي  فيه يبحث والذي" فقط نظرية" وكتاب باهلل، اإليمان مع متوافق التطور قبول ان فيه يقول الذي" دارو 

كا، وكتاب "الغريزة أو الفطرة  حاءأن جميع في العلوم في وآثارها رڤدو منطقة مدارس ضد كيتسميلر وقضية الذكي التصميم موضوع ر  أَم 

من جامعة نوتردام، وجائزة سانت ألب ْرت االفتتاحية الخاصة بجمعية العلماء الكاثوليك، وهما  Laetare Medalالبشرية", وقد حاز ميدالية 

 جائزتان تُْعطَيان  للمساهمين في خدمة الكنيسة الكاثوليكية والمجتمع. 

http://www.translationsproject.org/
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 أل ؤؤؤؤؤؤؤؤؤه فؤؤؤؤؤؤؤؤي هؤؤؤؤؤؤؤؤكا، امجادلؤؤؤؤؤؤؤؤؤة  مكنؤؤؤؤؤؤؤؤ  ال فؤؤؤؤؤؤؤؤؤي النقؤؤؤؤؤؤؤؤا  )مؤؤؤؤؤؤؤؤن وجهؤؤؤؤؤؤؤؤؤة  ظؤؤؤؤؤؤؤؤر (: الضؤؤؤؤؤؤؤؤربة القاضؤؤؤؤؤؤؤؤية النهائيؤؤؤؤؤؤؤؤة

مرب ذل  قا  لقد  إل مانا
َ
 من أن  كون ذل  ،تحد   و ف

 
  دفاعية تبر رية بطريقة بدال

  
 
ييييييين ش 

 
ت ا، هؤؤؤؤؤؤؤحسؤؤؤؤؤؤؤ: ه  ر   فؤؤؤؤؤؤؤي الوقؤؤؤؤؤؤؤت طؤؤؤؤؤؤؤوا  معؤؤؤؤؤؤؤ  حؤؤؤؤؤؤؤد   كان  ؤؤؤؤؤؤاأم    قولؤؤؤؤؤؤؤون  أشؤؤؤؤؤؤؤخاو مؤؤؤؤؤؤؤن ،يةمالالشؤؤؤؤؤؤؤ كؤ

ا تكؤؤؤؤؤؤؤون أْن و  1 جؤؤؤؤؤؤؤيم  اوليؤؤؤؤؤؤؤ قؤؤؤؤؤؤؤراءةعليؤؤؤؤؤؤؤ  : لؤؤؤؤؤؤؤ   وهؤؤؤؤؤؤؤو ، الكاتيؤؤؤؤؤؤؤة اآلخؤؤؤؤؤؤؤرين تجؤؤؤؤؤؤؤارا تقيؤؤؤؤؤؤؤيم علؤؤؤؤؤؤؤى قؤؤؤؤؤؤؤادر 

ؤؤؤؤؤؤؤؤؤْن " بطبيعتؤؤؤؤؤؤؤؤؤه  بؤؤؤؤؤؤؤؤؤه القيؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  مسؤؤؤؤؤؤؤؤؤتحيل أمؤؤؤؤؤؤؤؤؤر
 
ؤؤؤؤؤؤؤؤؤا بالنسؤؤؤؤؤؤؤؤؤبة إْن َ ك   مكنؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  ال ذاافلمؤؤؤؤؤؤؤؤؤ لهؤؤؤؤؤؤؤؤؤم، هؤؤؤؤؤؤؤؤؤكا حقيقيًّ

ؤؤؤؤؤان هؤؤؤؤؤؤكا ل   ،"احترامؤؤؤؤؤؤه؟ ْقَبؤؤؤؤؤؤَل فؤؤؤؤؤؤي أي مجؤؤؤؤؤؤا  آخؤؤؤؤؤؤر مؤؤؤؤؤؤن مجؤؤؤؤؤؤاالت الجؤؤؤؤؤؤدا  علؤؤؤؤؤؤى اإلطؤؤؤؤؤؤ ق مؤؤؤؤؤؤا كؤ اإل طبؤؤؤؤؤؤا   ي 

ؤؤؤؤؤؤان    الؤؤؤؤؤؤؤكي   خؤؤؤؤؤؤؤك  عنؤؤؤؤؤؤؤ  النؤؤؤؤؤؤؤاس هؤؤؤؤؤؤؤو التفصؤؤؤؤؤؤؤيل املهؤؤؤؤؤؤؤم عؤؤؤؤؤؤؤنهم   املؤؤؤؤؤؤؤكه  كبؤؤؤؤؤؤؤار أحؤؤؤؤؤؤؤد مؤؤؤؤؤؤؤع  قؤؤؤؤؤؤؤا  لؤؤؤؤؤؤؤي كؤ

َنؤؤؤؤؤؤؤؤؤا سؤؤؤؤؤؤؤؤؤ لته  )فؤؤؤؤؤؤؤؤؤي كاليفور يؤؤؤؤؤؤؤؤؤا( أورا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤب مقاطعؤؤؤؤؤؤؤؤؤة فؤؤؤؤؤؤؤؤؤي 2املشؤؤؤؤؤؤؤؤؤي ي  الفهؤؤؤؤؤؤؤؤؤم الحرفؤؤؤؤؤؤؤؤؤي عؤؤؤؤؤؤؤؤؤن  تحؤؤؤؤؤؤؤؤؤد  كنؤؤؤؤؤؤؤؤؤا أل  

د ؤؤؤؤؤؤؤه،  كؤؤؤؤؤؤؤن هؤؤؤؤؤؤؤو  لؤؤؤؤؤؤؤم ي، الؤؤؤؤؤؤؤك املقؤؤؤؤؤؤؤدس لكتؤؤؤؤؤؤؤاال ا،": سؤؤؤؤؤؤؤ لته ولكننؤؤؤؤؤؤؤ مؤؤؤؤؤؤؤن مؤّي  عجؤؤؤؤؤؤؤزة عؤؤؤؤؤؤؤن مؤؤؤؤؤؤؤاذا حسؤؤؤؤؤؤؤن   م 

تحؤؤؤؤؤؤْت  التؤؤؤؤؤؤ  القبؤؤؤؤؤؤور 
 
ؤؤؤؤؤؤا املسؤؤؤؤؤؤيح، َاؤؤؤؤؤؤل  َوقؤؤؤؤؤؤت ف  قبؤؤؤؤؤؤورهم مؤؤؤؤؤؤن الجميؤؤؤؤؤؤع خؤؤؤؤؤؤر  حيؤؤؤؤؤؤر ،3متؤؤؤؤؤؤ   جيؤؤؤؤؤؤلأل  وفق 

ؤؤؤؤؤؤؤؤين األ حؤؤؤؤؤؤؤؤاء فؤؤؤؤؤؤؤؤي  تجولؤؤؤؤؤؤؤؤون  وأخؤؤؤؤؤؤؤؤكوا فؤؤؤؤؤؤؤؤي أورئؤؤؤؤؤؤؤؤليم َحّي 
 كنؤؤؤؤؤؤؤؤت ثؤؤؤؤؤؤؤؤم "املد نؤؤؤؤؤؤؤؤة؟ فؤؤؤؤؤؤؤؤي القؤؤؤؤؤؤؤؤدامى أاؤؤؤؤؤؤؤؤدقا هم م 

 فهؤؤؤؤؤؤؤؤم أسؤؤؤؤؤؤؤؤاء لكنؤؤؤؤؤؤؤؤه " !يسؤؤؤؤؤؤؤؤو ؟ قيامؤؤؤؤؤؤؤؤة فكؤؤؤؤؤؤؤؤرةمؤؤؤؤؤؤؤؤة قي مؤؤؤؤؤؤؤؤن هؤؤؤؤؤؤؤؤكا  بتؤؤؤؤؤؤؤؤك  أال "أن أقؤؤؤؤؤؤؤؤوَ  لؤؤؤؤؤؤؤؤه: وئؤؤؤؤؤؤؤؤ  علؤؤؤؤؤؤؤؤى

نؤؤؤؤؤؤؤؤ  ظؤؤؤؤؤؤؤؤن؛ فقؤؤؤؤؤؤؤؤد قصؤؤؤؤؤؤؤؤدي  ف جؤؤؤؤؤؤؤؤاا ب  ؤؤؤؤؤؤؤؤه  حؤؤؤؤؤؤؤؤد  قؤؤؤؤؤؤؤؤد ذلؤؤؤؤؤؤؤؤ  هؤؤؤؤؤؤؤؤو أن يعتقؤؤؤؤؤؤؤؤد إذا مؤؤؤؤؤؤؤؤا أعؤؤؤؤؤؤؤؤرف أن أردت أ  

ؤؤؤؤؤؤؤؤؤا كؤؤؤؤؤؤؤؤؤكل ،كمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرا
 
ؤؤؤؤؤؤؤؤان مؤّر خ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤا لكو ؤؤؤؤؤؤؤؤؤهلكؤؤؤؤؤؤؤؤؤن  ذلؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ، فؤؤؤؤؤؤؤؤؤي للشؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  ل ميؤؤؤؤؤؤؤؤؤأ ، وقؤؤؤؤؤؤؤؤؤد كؤ ا كاهن   فْ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤه مشؤؤؤؤؤؤؤؤؤيميًّ

ا،  بصؤؤؤؤؤؤؤؤؤحة ذلؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  يعتقؤؤؤؤؤؤؤؤؤد ْن   حسؤؤؤؤؤؤؤؤؤن 
َ
ؤؤؤؤؤؤؤؤانبالنسؤؤؤؤؤؤؤؤؤبة لؤؤؤؤؤؤؤؤؤي ال بؤؤؤؤؤؤؤؤؤ س إذ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤ كؤ  ،علتؤؤؤؤؤؤؤؤؤه  قؤؤؤؤؤؤؤؤؤو  ذلؤؤؤؤؤؤؤؤؤ أ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  ج اكافي 

 قلؤؤؤؤؤؤَت  لقؤؤؤؤؤؤد  أي شؤؤؤؤؤؤء ء آخؤؤؤؤؤؤر لؤؤؤؤؤؤ  اآلن قؤؤؤؤؤؤو   أريؤؤؤؤؤؤد ال قضؤؤؤؤؤؤيت ، لقؤؤؤؤؤؤد أثبؤؤؤؤؤؤت   : "فؤؤؤؤؤؤي تلؤؤؤؤؤؤ  الحالؤؤؤؤؤؤة،لؤؤؤؤؤؤه وقلؤؤؤؤؤؤت

ل   بنفس 
 
  كنت   ما ك

َ
 أل

َ
  هقول

ا،: هيييييييييييار          حسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن 
َ
ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة م 

َ
 بشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ن الظؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاهرة تلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   هنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاعلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤى الطاولؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة  طرحهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا أود أخؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر   قضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤية ث

معؤؤؤؤؤؤؤا أو كؤؤؤؤؤؤؤولي ز، فرا سؤؤؤؤؤؤؤ   مثؤؤؤؤؤؤؤل أشؤؤؤؤؤؤؤخاو ؤؤؤؤؤؤؤه الؤؤؤؤؤؤؤكي األحيؤؤؤؤؤؤؤاء ل 
َ
؛ [ريتشؤؤؤؤؤؤؤارد تحؤؤؤؤؤؤؤد  إلؤؤؤؤؤؤؤى ] للتؤؤؤؤؤؤؤو ذكرت

لمؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ّ  كؤؤؤؤؤؤؤؤوين التمؤؤؤؤؤؤؤؤؤن و  الحقؤؤؤؤؤؤؤؤؤائ،، مؤؤؤؤؤؤؤؤؤن  كفؤؤؤؤؤؤؤؤ  مؤؤؤؤؤؤؤؤؤا بوضؤؤؤؤؤؤؤؤؤو   متلؤؤؤؤؤؤؤؤؤ شؤؤؤؤؤؤؤؤخب    حؤؤؤؤؤؤؤؤؤوعلؤؤؤؤؤؤؤؤؤى  للمعرفؤؤؤؤؤؤؤؤؤة الع 

  أفضلعلى  حو   يعرف ال   ه جاهر بالقو  بؤ أو أفضل، يعرف ال  زا  ال ولكنه أفضل،

                                                           
ر  األ(: الفيلسوف وعالم النفس 1910 – 1842وليام جيمس ) (1)  ؛ مؤلف كتاب أصناف الخبرة الدينية: دراسة في طبيعة اإلنسان". كيم 

 المترجم.

 نڤ  كال جون البروتستانتي الالهوتي العالم تعاليم تتبع مسيحية كنائس عدة إلى تشير( البريسبيتاريّة أو المشيخي النظام أو) المشيخية (2) 

 الشيوخ. معلمين وشيوخ حاكمين شيوخ من مكونة دورة مجمع كل في فيوجد. ديمقراطي على نحو شيوخ مجالس حكم تحت وتنظم

 منها يوجد التي) المقدسة األسرار وتدبير الكتابي الوعظ عن مسؤولون المعلمون والشيوخ الكنيسة، وانضباط حكم عن مسؤولون الحاكمون

 عن مسؤولون شمامسة مجمع كل في يوجد الشيوخ، إلى وباإلضافة(. الرباني والعشاء ديةالمعمو وهي البروتستانتية، الكنائس في فقط اثنان

 المتحدة، المملكة إلى أصوله ترجع البروتستانتية في الُمَجدَّد التقليد من جزء هي المشيخيّة. الخيرية والحاجات التبرعات مثل المادية األمور

 .اسكتلندا إلى وتحديدا

: )27ح من أنجيل متى/إصحا (3) 
51
َجابُ  َوإ ذَا  ، إ لَى اْنَشقَّ  قَد   اْلَهْيَكل   ح  نْ  اثْنَْين  ُخورُ  تََزْلَزلَْت، َواألَْرضُ . أَْسفَلُ  إ لَى فَْوقُ  م   تََشقَّقَْت، َوالصُّ

52
 

نْ  َكث ير   َوقَامَ  تَفَتََّحْت، َواْلقُبُورُ  ينَ  أَْجَساد   م  يس  دّ  ينَ  اْلق  اق د   الرَّ
53
نَ  َوَخَرُجوا  ، َبْعدَ  اْلقُبُور   م  ينَةَ  َودََخلُوا ق يَاَمت ه  ينَ  َوَظَهُروا اْلُمقَدََّسةَ، اْلَمد   (.ل َكث ير 
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 نها ؤؤؤؤؤؤؤة فؤؤؤؤؤؤؤ ف   خطبؤؤؤؤؤؤؤة مناسؤؤؤؤؤؤؤبة إلقؤؤؤؤؤؤؤائ فؤؤؤؤؤؤؤي وَرَدْت علؤؤؤؤؤؤؤي   وقؤؤؤؤؤؤؤد  هنؤؤؤؤؤؤؤا ثقافيؤؤؤؤؤؤؤة مشؤؤؤؤؤؤؤكلة لؤؤؤؤؤؤؤد نا أن أعتقؤؤؤؤؤؤؤد    

 العليؤؤؤؤؤؤؤؤا الدراسؤؤؤؤؤؤؤؤات  اطؤؤؤؤؤؤؤؤ أحؤؤؤؤؤؤؤؤده جلؤؤؤؤؤؤؤؤ  معؤؤؤؤؤؤؤؤه أ ؤؤؤؤؤؤؤؤ وأخبر ؤؤؤؤؤؤؤؤ جؤؤؤؤؤؤؤؤامعي  فيز ؤؤؤؤؤؤؤؤاء أسؤؤؤؤؤؤؤؤتاذ جؤؤؤؤؤؤؤؤاء   الخطبؤؤؤؤؤؤؤؤة

ؤؤؤؤؤؤا قؤؤؤؤؤؤد و  ،ومنشؤؤؤؤؤؤغل بشؤؤؤؤؤؤعائر د نؤؤؤؤؤؤه متؤؤؤؤؤؤّد  ن  مسؤؤؤؤؤؤيبي هؤؤؤؤؤؤو و لد ؤؤؤؤؤؤه، ؤؤؤؤؤؤه  ،هؤؤؤؤؤؤز    حؤؤؤؤؤؤد ث  تمام  وكؤؤؤؤؤؤل مؤؤؤؤؤؤا فهمت 

َتَحؤؤؤؤؤؤد   التؤؤؤؤؤؤ  األولؤؤؤؤؤؤى املؤؤؤؤؤؤرة أن  هؤؤؤؤؤؤك  قؤؤؤؤؤؤد متمؤؤؤؤؤؤن هؤؤؤؤؤؤكا ال ه صؤؤؤؤؤؤحيح علؤؤؤؤؤؤى  حؤؤؤؤؤؤو فْ ؤؤؤؤؤؤ ،لؤؤؤؤؤؤكل   إ ما ؤؤؤؤؤؤه فيهؤؤؤؤؤؤا   

ة املنؤؤؤؤؤؤؤؤؤاه يسؤؤؤؤؤؤؤؤؤتطيع النجؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  فؤؤؤؤؤؤؤؤؤي  وا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤح أن الشؤؤؤؤؤؤؤؤؤخب  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤا صؤؤؤؤؤؤؤؤؤبحلي الدراسؤؤؤؤؤؤؤؤؤي 
 
َض  بؤؤؤؤؤؤؤؤؤدون أن عامل  تعؤؤؤؤؤؤؤؤؤر 

 
ْ
ط

َ
ي ق ه للتحّد 

 
مات من أل ه ،إ ما  حر 

 
  )التابوهات( فعل ذل  ام

هندسؤؤؤؤؤؤؤون  لؤؤؤؤؤؤؤد نا وفؤؤؤؤؤؤؤي عصؤؤؤؤؤؤؤر ا هؤؤؤؤؤؤؤكا   زالؤؤؤؤؤؤؤون  الو   ووّيؤؤؤؤؤؤؤة، قنابؤؤؤؤؤؤؤل اؤؤؤؤؤؤؤنع  مكؤؤؤؤؤؤؤنهم  مّ  اإلسؤؤؤؤؤؤؤ العؤؤؤؤؤؤؤالم فؤؤؤؤؤؤؤي م 

 ولؤؤؤؤؤؤؤد نا  عؤؤؤؤؤؤؤكراءَ  72 وتحصؤؤؤؤؤؤؤل علؤؤؤؤؤؤؤى لجنؤؤؤؤؤؤؤةإلؤؤؤؤؤؤؤى ا الواؤؤؤؤؤؤؤو   مؤؤؤؤؤؤؤن تؤؤؤؤؤؤؤتمكن أن املعقؤؤؤؤؤؤؤو   مؤؤؤؤؤؤؤن أ ؤؤؤؤؤؤؤه يعتقؤؤؤؤؤؤؤدون 

 األحؤؤؤؤؤؤد  ؤؤؤؤؤؤو َ  الجثؤؤؤؤؤؤو علؤؤؤؤؤؤى ركبتيؤؤؤؤؤؤ   مكنؤؤؤؤؤؤ  ب  ؤؤؤؤؤؤه يعتقؤؤؤؤؤؤدون  الؤؤؤؤؤؤك ن كؤؤؤؤؤؤولي ز فرا سؤؤؤؤؤؤ   مثؤؤؤؤؤؤل أشؤؤؤؤؤؤخاو

 ئؤؤؤؤؤؤؤ ئؤؤؤؤؤؤؤاهدَت  أل ؤؤؤؤؤؤؤ  ل سؤؤؤؤؤؤؤو   فسؤؤؤؤؤؤؤ  وتهؤؤؤؤؤؤؤ  ،علؤؤؤؤؤؤؤى العشؤؤؤؤؤؤؤ  الرطؤؤؤؤؤؤؤ 
 

ؤؤؤؤؤؤؤد    ال تجّم 
 االثنؤؤؤؤؤؤؤين  ؤؤؤؤؤؤؤو  وفؤؤؤؤؤؤؤي ،ام 

معا تكون  أن  مكن      وجينات وراثة أو فيز اء ل 

 

     
 
يييييييين ش 

 
ت ا،: ه  ؤؤؤؤؤؤؤؤ حسؤؤؤؤؤؤؤؤن  معؤؤؤؤؤؤؤؤ 1هودبهؤؤؤؤؤؤؤؤوي  يؤؤؤؤؤؤؤؤزڤبر  لصؤؤؤؤؤؤؤؤد قنا اوفق   فؤؤؤؤؤؤؤؤْن العظؤؤؤؤؤؤؤؤيم، الباكسؤؤؤؤؤؤؤؤتا   الفيز ؤؤؤؤؤؤؤؤاء  ال 

ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا هنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا   والشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤياطين الجؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن قؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو   اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتمدا عون يسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتطي أنهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم بالفعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل يعتقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدون  أشخاا 

     ووّي  مفاعل عمل أجل من و سخيرها

 

   [الجميع ضح  ] !رو ؤاملش هكا مثل تمويل ن املغري ملإ ه : هار        

 

ّجؤؤؤؤؤؤَل عمؤؤؤؤؤؤل  هؤؤؤؤؤؤكا  أعتقؤؤؤؤؤؤد: دين ييييييت    
 
أن هؤؤؤؤؤؤز إ مؤؤؤؤؤؤان األشؤؤؤؤؤؤخاو قؤؤؤؤؤؤد  كؤؤؤؤؤؤون أسؤؤؤؤؤؤهل ممؤؤؤؤؤؤا  فتؤؤؤؤؤؤرض  لقؤؤؤؤؤؤد أ

َنؤؤؤؤؤؤؤؤالؤؤؤؤؤؤؤؤزمن  طويؤؤؤؤؤؤؤؤل     إ مؤؤؤؤؤؤؤؤان (زعزعؤؤؤؤؤؤؤؤةهؤؤؤؤؤؤؤؤز )ل ريحةؤالصؤؤؤؤؤؤؤؤ امحؤؤؤؤؤؤؤؤاوالت مؤؤؤؤؤؤؤؤن جد ؤؤؤؤؤؤؤؤدة موجؤؤؤؤؤؤؤؤة بدا ؤؤؤؤؤؤؤؤة مجؤؤؤؤؤؤؤؤرد إ   

جؤؤؤؤؤؤ  أو الحقؤؤؤؤؤؤائ، ملؤؤؤؤؤؤ   ال نؤؤؤؤؤؤا أ    ل سؤؤؤؤؤؤت لؤؤؤؤؤؤي،  بؤؤؤؤؤؤدو كمؤؤؤؤؤؤاوالعقبؤؤؤؤؤؤات،   ثمارهؤؤؤؤؤؤا تؤؤؤؤؤؤؤ   وهؤؤؤؤؤؤي النؤؤؤؤؤؤاس،   الح 

راتيجية سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤباااأل  بؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل هؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي عؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد  اإلعتؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤراف بهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا وعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد  اإلعتؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤراف   اإلقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرار بؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤكل :  لعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد  اإلسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت 

ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر  أ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت  كمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤائن إليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتنظر عائلتؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  ألن أل فسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤنا، وعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد  اإلعتؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤراف بهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا علنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  فقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤط مح 

ْعَت بهكا قد أ   رفتلتع د 
 
    طويلة رةتلف خ

ؤؤؤؤؤؤل   تركؤؤؤؤؤؤَت  قؤؤؤؤؤؤد ب  ؤؤؤؤؤؤ  إلعؤؤؤؤؤؤ نجؤؤؤؤؤؤرد ام هائلؤؤؤؤؤؤة عةشؤؤؤؤؤؤجا ،أعتقؤؤؤؤؤؤد مؤؤؤؤؤؤا علؤؤؤؤؤؤىاألمؤؤؤؤؤؤر ،   تطلؤؤؤؤؤؤ     
 
 وسن  ذلؤؤؤؤؤؤ  ك

 عؤؤؤؤؤؤؤؤن  مؤؤؤؤؤؤؤاذ  ومؤؤؤؤؤؤؤؤنحهم الشؤؤؤؤؤؤؤجاعة، هؤؤؤؤؤؤؤك  علؤؤؤؤؤؤؤؤى العثؤؤؤؤؤؤؤور  فؤؤؤؤؤؤؤؤي النؤؤؤؤؤؤؤاس ملسؤؤؤؤؤؤؤاعدة طؤؤؤؤؤؤؤؤرق  إ جؤؤؤؤؤؤؤاد اسؤؤؤؤؤؤؤتطعنا

                                                           
(: عالم فيزياء 1950 ُول دَ في ) ؛ہودبهائی( أميرعلی )باألوردو: پرويز Pervez Amirali Hoodbhoy هودبهويأميرعلي ( برڤيز 1)

 في باكستان. وتبني نهج التفكير العلمي التعليم ولعلمانيةتطوير لحرية التعبير و وناشط داعٍ نووية باكستاني؛ 
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أحؤؤؤؤؤؤؤؤد الوالؤؤؤؤؤؤؤؤد ن، ربمؤؤؤؤؤؤؤا فقؤؤؤؤؤؤؤؤدوا محبؤؤؤؤؤؤؤؤة وعاطفؤؤؤؤؤؤؤؤة   بميؤؤؤؤؤؤؤؤريع شؤؤؤؤؤؤؤؤون   زالؤؤؤؤؤؤؤؤون  وال ذلؤؤؤؤؤؤؤؤ  فعلؤؤؤؤؤؤؤؤوا أشؤؤؤؤؤؤؤخاو

 أن أعتقؤؤؤؤؤؤؤؤؤد ال أزا  لكننؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   سؤؤؤؤؤؤؤؤؤرةاأل  أفؤؤؤؤؤؤؤؤؤراد أحؤؤؤؤؤؤؤؤؤدجرحؤؤؤؤؤؤؤؤؤوا مشؤؤؤؤؤؤؤؤؤاعر  شؤؤؤؤؤؤؤؤؤء ء مؤؤؤؤؤؤؤؤؤن هؤؤؤؤؤؤؤؤؤكا القبيؤؤؤؤؤؤؤؤؤل  ربمؤؤؤؤؤؤؤؤؤا أو

َنؤؤؤؤؤؤا أعتقؤؤؤؤؤؤد وال  م شؤؤؤؤؤؤء ء  جيؤؤؤؤؤؤد   شؤؤؤؤؤؤجيعه َنؤؤؤؤؤؤا أعتقؤؤؤؤؤؤد  ذلؤؤؤؤؤؤ  فعؤؤؤؤؤؤل  سؤؤؤؤؤؤتطيع ال أ نؤؤؤؤؤؤا أن  فتؤؤؤؤؤؤرض  جؤؤؤؤؤؤ  إ     إ   

   ذل   ستطيع

     

يييييييي     
 
ن  مؤؤؤؤؤؤؤؤؤن  فيؤؤؤؤؤؤؤؤه  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤو  مؤؤؤؤؤؤؤؤن التعؤؤؤؤؤؤؤؤالي  بؤؤؤؤؤؤؤؤكل  القيؤؤؤؤؤؤؤؤؤا   سؤؤؤؤؤؤؤؤتطيع ال أ نؤؤؤؤؤؤؤؤا  عؤؤؤؤؤؤؤؤم، إن اقتؤؤؤؤؤؤؤؤرا  أو قؤؤؤؤؤؤؤؤؤو  : ُدُوك 

َنؤؤؤؤؤؤؤا أعتقؤؤؤؤؤؤؤد أخؤؤؤؤؤؤؤر ،  احيؤؤؤؤؤؤؤة ؤؤؤؤؤؤؤ إ    ؤؤؤؤؤؤؤا  عؤؤؤؤؤؤؤرف اجميع   مؤؤؤؤؤؤؤن النؤؤؤؤؤؤؤو  هؤؤؤؤؤؤؤكامؤؤؤؤؤؤؤع   تعايشؤؤؤؤؤؤؤون  أنهؤؤؤؤؤؤؤم  بؤؤؤؤؤؤؤدو أشخاا 

 وآخؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر األحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو  ءؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤء ءب مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤمنين سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا ، كمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا قؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  قسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  التفكيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤري أو الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدما ي، اال  مصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤير 

ؤؤؤؤؤؤؤا متنؤؤؤؤؤؤؤاق   ، كمؤؤؤؤؤؤؤا أفتؤؤؤؤؤؤؤرض،خؤؤؤؤؤؤؤاطا شؤؤؤؤؤؤؤء ء  وجؤؤؤؤؤؤؤد الو   األسؤؤؤؤؤؤؤبو  بقيؤؤؤؤؤؤؤة فؤؤؤؤؤؤؤيمعؤؤؤؤؤؤؤه  منسؤؤؤؤؤؤؤجم  أو غيؤؤؤؤؤؤؤر تمام 

دمؤؤؤؤؤؤؤؤاغ أو تفكيؤؤؤؤؤؤؤؤر  املؤؤؤؤؤؤؤؤرء ون لؤؤؤؤؤؤؤؤد لوجؤؤؤؤؤؤؤؤوا أال  كؤؤؤؤؤؤؤ سؤؤؤؤؤؤؤؤب   وجؤؤؤؤؤؤؤؤد ال ؛فؤؤؤؤؤؤؤؤي ذلؤؤؤؤؤؤؤ  العصؤؤؤؤؤؤؤؤبية الناحيؤؤؤؤؤؤؤؤة مؤؤؤؤؤؤؤن

 منقسم بهك  الطريقة 

 

ؤؤؤؤؤؤا  أ ؤؤؤؤؤؤ  مؤؤؤؤؤؤن مت كؤؤؤؤؤؤد أ ؤؤؤؤؤؤا  معينؤؤؤؤؤؤة بطريقؤؤؤؤؤؤة مسؤؤؤؤؤؤتقر غيؤؤؤؤؤؤر لكنؤؤؤؤؤؤه: دين ييييييت     حؤؤؤؤؤؤ،م فؤؤؤؤؤؤي أن هنؤؤؤؤؤؤا  أشخاا  م 

 ،احسؤؤؤؤؤؤؤن    عنؤؤؤؤؤؤؤه اال تبؤؤؤؤؤؤؤا  اؤؤؤؤؤؤؤرف ، ويفعلو ؤؤؤؤؤؤؤه عؤؤؤؤؤؤؤن طريؤؤؤؤؤؤؤ،بفعلؤؤؤؤؤؤؤه للغا ؤؤؤؤؤؤؤة جيؤؤؤؤؤؤؤدون  وهؤؤؤؤؤؤؤم ، فعلؤؤؤؤؤؤؤون هؤؤؤؤؤؤؤكا

  عليه اال تبا  تركيز في لنبدأ

 

     
 
ن  ؟]في تفكير  أو عقله[ التناق  هكا مع التعاي   مكنه كيف لكنو : ُدُوك 

 

 أن أعتقؤؤؤؤؤؤؤد  االعتنؤؤؤؤؤؤؤاء بؤؤؤؤؤؤؤه والتركيؤؤؤؤؤؤؤز فيؤؤؤؤؤؤؤه وعؤؤؤؤؤؤؤد  هؤؤؤؤؤؤؤكا  فعؤؤؤؤؤؤؤل  ؤؤؤؤؤؤؤهأ التغافؤؤؤؤؤؤؤل عؤؤؤؤؤؤؤن خؤؤؤؤؤؤؤ   مؤؤؤؤؤؤؤن: دين يييييييت    

ؤؤؤؤؤؤؤؤؤرة جملؤؤؤؤؤؤؤؤؤة ابتكؤؤؤؤؤؤؤؤؤار هؤؤؤؤؤؤؤؤؤو بؤؤؤؤؤؤؤؤؤه القيؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  أود مؤؤؤؤؤؤؤؤؤا ر  جاذبؤؤؤؤؤؤؤؤؤة ل  تبؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  آس 
 
والتؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  أو مصؤؤؤؤؤؤؤؤؤطلح جؤؤؤؤؤؤؤؤؤد ر بالتؤؤؤؤؤؤؤؤؤكك

ون أ  سؤؤؤؤؤؤؤوف تبؤؤؤؤؤؤؤرز فؤؤؤؤؤؤؤي أذهؤؤؤؤؤؤؤانهم بؤؤؤؤؤؤؤدون دعوتهؤؤؤؤؤؤؤا
 
 سؤؤؤؤؤؤؤهم  قومؤؤؤؤؤؤؤون بؤؤؤؤؤؤؤكل  فمؤؤؤؤؤؤؤن جؤؤؤؤؤؤؤا نهم عنؤؤؤؤؤؤؤدما  ضؤؤؤؤؤؤؤبط

 تحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد   التؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  التحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  ت أو التناوبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤات املنتشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرة إحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد  هؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي هؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤك  أ ،":  قولؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤون  بحيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوف

ؤؤؤؤؤؤؤؤزو  د ن ؤؤؤؤؤؤؤؤت عنهؤؤؤؤؤؤؤؤا
ْ
ك  
و  ز وسؤؤؤؤؤؤؤؤا  د 

ْ
ؤؤؤؤؤؤؤؤ  ش 

ْ
ت ؤؤؤؤؤؤؤؤا! صؤؤؤؤؤؤؤؤحيحأ ،   وه    "وهؤؤؤؤؤؤؤؤم يعتقؤؤؤؤؤؤؤؤدون أنهؤؤؤؤؤؤؤؤا غيؤؤؤؤؤؤؤؤر مشؤؤؤؤؤؤؤؤروعة منطقيًّ

وممالفتؤؤؤؤؤؤؤؤه لقواعؤؤؤؤؤؤؤؤد  كي  قومؤؤؤؤؤؤؤؤون بؤؤؤؤؤؤؤؤهلؤؤؤؤؤؤؤؤديهم عؤؤؤؤؤؤؤؤن مؤؤؤؤؤؤؤؤد  غرابؤؤؤؤؤؤؤؤة الءؤؤؤؤؤؤؤؤء ء الؤؤؤؤؤؤؤؤ أكبؤؤؤؤؤؤؤؤر وعؤؤؤؤؤؤؤؤي لخلؤؤؤؤؤؤؤؤ، هؤؤؤؤؤؤؤؤكا

 املنط، 

     
 
يييييييييين ش 

 
ت علؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤى  ضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤروريم  املعرفؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيّ  التنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤافر هؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤكا أن أعتقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد أخءؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤء  أ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  مضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤطر للقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو  بؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   : ه 

ح للبقاء ا الحياة قيد على األٌر   معينة بدرجة  فعلو ه الجميع   ومي 
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  املعرفّي؟ التنافر مع أو التساهل أ عن : دين ت    

 

     
 
ييييييييين ش 

 
ت   مارسؤؤؤؤؤؤؤؤؤتهم عنؤؤؤؤؤؤؤؤؤ أ ال،: ه 

 
  ،فعؤؤؤؤؤؤؤؤؤ 

ْ
ؤؤؤؤؤؤؤؤؤك

 
 مؤؤؤؤؤؤؤؤؤن األشؤؤؤؤؤؤؤؤؤخاو شؤؤؤؤؤؤؤؤؤخب حالؤؤؤؤؤؤؤؤؤة املثؤؤؤؤؤؤؤؤؤا ، سؤؤؤؤؤؤؤؤؤبيل علؤؤؤؤؤؤؤؤؤى خ

MoveOn.org حركؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة إلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤى املنتمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤين 
  ظؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  املتحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدة الوال ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤات حكومؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة بؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ن يعتقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدون  الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤك ن 1

الشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤعوا  بلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدان ويغؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤزو  الفقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤراء يسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤح،  ظؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا   ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤهوأ  )اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتعماري( إمبر ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاليّ  عسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤكرّي  ّ  ؤوحشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ

ا اجؤؤؤؤؤؤؤؤدًّ  النؤؤؤؤؤؤؤؤؤادر ومؤؤؤؤؤؤؤؤؤن ضؤؤؤؤؤؤؤؤرائنهم  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤدفعون  لكؤؤؤؤؤؤؤؤؤنهم  خؤؤؤؤؤؤؤؤر  األ    رسؤؤؤؤؤؤؤؤؤلون  إنهؤؤؤؤؤؤؤؤؤم  إ اهؤؤؤؤؤؤؤؤؤا دفعهؤؤؤؤؤؤؤؤم عؤؤؤؤؤؤؤؤؤد  جؤؤؤؤؤؤؤؤؤدًّ

ال  الوقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت طؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوا  مإنهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  ويقومؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤون بواجبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاتهم كمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤواطنين الحكوميؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة، املؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدارس إلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤى أطفؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالهم

ون 
 
ف ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤان سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيكون   صؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤحيح يعتقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدون  ممؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا%  10 حتؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  أن لؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو كمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  تصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا أل ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤه كؤ هؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤكا جزئيًّ

 ب
 

  فلنضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرا مثؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاال
 

ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤان مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤنهم  ، الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤك ننؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاس الخمسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤينيات مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن القؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرن العشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرينمسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتحي  كؤ

ؤؤؤؤؤؤا وا يعتقؤؤؤؤؤؤؤدون أن الؤؤؤؤؤؤؤرئ   أ زنهؤؤؤؤؤؤؤاور ئؤؤؤؤؤؤؤيوعي، 2أعضؤؤؤؤؤؤؤاء كثيؤؤؤؤؤؤؤرون فؤؤؤؤؤؤؤي جمعيؤؤؤؤؤؤؤة جؤؤؤؤؤؤؤون بيؤؤؤؤؤؤؤر  ، الؤؤؤؤؤؤؤك ن كؤ

ا أن الب ؤؤؤؤؤؤؤت األبؤؤؤؤؤؤؤي   ؤؤؤؤؤؤؤد ر  الكؤؤؤؤؤؤؤرملين  لكؤؤؤؤؤؤؤن  ا؟ فيصؤؤؤؤؤؤؤحو الواحؤؤؤؤؤؤؤد مؤؤؤؤؤؤؤنهم فؤؤؤؤؤؤؤي الصؤؤؤؤؤؤؤبا ، معتقؤؤؤؤؤؤؤد  حسؤؤؤؤؤؤؤن 

بعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد ذلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   جؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  عليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  أن  عمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل وتحصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل علؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤى السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤلع والبقالؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة ال زمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة لؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ، وتقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو  بكؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل 

 واجبات  

     

 : التزامات كثيرة للغا ة،  عم هار         

  دوكي ز:  ج  علي  أن تقو  بكل  

   

ؤؤؤؤؤؤان ليتعؤؤؤؤؤؤؤرض للتحؤؤؤؤؤؤؤدي  إ ؤؤؤؤؤؤؤه مهؤؤؤؤؤؤؤم      ؤؤؤؤؤؤؤا مؤؤؤؤؤؤؤا كؤ ْز: لكؤؤؤؤؤؤؤن اعتقؤؤؤؤؤؤؤاد  هؤؤؤؤؤؤؤكا )السياسؤؤؤؤؤؤؤء  املؤؤؤؤؤؤؤككور( قطع 
ْ
ؤؤؤؤؤؤؤ  ش 

ْ
ت ه 

ا لؤؤؤؤؤؤ ، لكؤؤؤؤؤؤْن ال  وجؤؤؤؤؤؤد طريقؤؤؤؤؤؤة فؤؤؤؤؤؤي حياتؤؤؤؤؤؤ  الواقعيؤؤؤؤؤؤة اليوميؤؤؤؤؤؤة للؤؤؤؤؤؤدفا   عؤؤؤؤؤؤن رأ ؤؤؤؤؤؤ  أو تبر ؤؤؤؤؤؤر   ا جؤؤؤؤؤؤدًّ جؤؤؤؤؤؤدًّ

ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا علؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤى األشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤخاو الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤك ن  قولؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤون: " جؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  أال أو ممارسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ته  وس ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  مت كؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد أن هؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤكا  نطبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ، أ ض 

ؤؤؤؤؤر، لكنؤؤؤؤؤ  أفعؤؤؤؤؤل  إ ؤؤؤؤؤ  
َ
ا مؤؤؤؤؤن الوالؤؤؤؤؤد ن علؤؤؤؤؤى اآلخ ؤؤؤؤؤا لؤؤؤؤؤي علؤؤؤؤؤى بؤؤؤؤؤاقي أبنؤؤؤؤؤائ ، أو والؤؤؤؤؤد  ؤؤؤؤؤا أو بنت  ؤؤؤؤؤا ابن  ؤؤؤؤؤل حق  أفّض 

ؤؤؤؤؤؤؤ    أفعؤؤؤؤؤؤؤؤل ذلؤؤؤؤؤؤؤؤ "  وكؤؤؤؤؤؤؤؤل أ ؤؤؤؤؤؤؤؤوا  األمؤؤؤؤؤؤؤؤور املماثلؤؤؤؤؤؤؤؤة لهؤؤؤؤؤؤؤؤكا  قؤؤؤؤؤؤؤؤا  السؤؤؤؤؤؤؤؤ ناتور كؤؤؤؤؤؤؤؤريب  فقؤؤؤؤؤؤؤؤط لؤؤؤؤؤؤؤؤن أتصؤؤؤؤؤؤؤؤرف كؤ

ا)كريغ( أ ه     لكن  ال تد ر حيات  بقول  أ   ككا أو لسَت ككا  3ل   مثليًّ

                                                           
يّة  (1) ك  ر  َلتْ ، التقدمية عن السياسة العامة مدافعةمجموعة أَم   .1998في عام  ُشّك 

 جمعية وقوة ضغط سياسي يمينية راديكالية متشددة تدعو إلى محاربة الشيوعية وتقييد John Birch Societyجمعية جون بيرش (2) 

 Robert Henry Winborne Welch Jrأو األصغر  روبرت هنري وينبور ويلش جونيوردور الحكومة، َوَضَع أساسها رجل األعمال 

 وبلغت أوج تأثيرها في سبعينيات القرن العشرين، ويُعتَقَد أن تأثيراتها الفكرية على التيار اليميني المحافظ واسعة وقوية. 1958في 

م(، أُْلق َي القبض 2009 -1991: سيناتور )عضو مجلس شيوخ( جمهوري سابق عن والية آيداهو )Larry Craigالري كريج )كريغ(  1

يّة ك  ر  بتهمة "السلوك الفاسق أو الفاضح" في يونيه  عليه وفق القوانين الرجعية الشمولية الدينية التي في بعض مناطق الواليات المتحدة األَم 

ًحا بأنه لم يكن وليس أبدًا مثليًّا جنسيًّا. ، والحقًا استأنف معترفًا ب2007  تهمة أقل هي "السلوك المخالف للنظام" مصّر 
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ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤان هؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤكا طرحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤه الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤكي أردت تسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاؤ  ال ،إذن      هؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدفنا هؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا جؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  أن  سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   أ فَسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤنا   كؤ

ؤؤؤؤؤؤؤؤ  ؤؤؤؤؤؤؤؤر   أن الواقؤؤؤؤؤؤؤؤع فؤؤؤؤؤؤؤؤي  ؤؤؤؤؤؤؤؤود هؤؤؤؤؤؤؤؤل  الحقيقؤؤؤؤؤؤؤؤّ  
 
أ ؤؤؤؤؤؤؤؤ  ال  أقؤؤؤؤؤؤؤؤو   أن  جؤؤؤؤؤؤؤؤ  أ نؤؤؤؤؤؤؤؤ  أعتقؤؤؤؤؤؤؤؤد إ مؤؤؤؤؤؤؤؤان؟ بؤؤؤؤؤؤؤؤدون  اعامل

 ه في  أرغ وال ذل رؤية  أتوقع ال أ ا  أريد ذل 

 

 : ما الكي  عنيه باإل مان؟هار        

 

 
 
 
 
ييييييين ش 

 
ت ؤؤؤؤؤؤؤل أو  حؤؤؤؤؤؤؤل محلؤؤؤؤؤؤؤه إ مؤؤؤؤؤؤؤان آخؤؤؤؤؤؤؤر أو تضؤؤؤؤؤؤؤعف الثقؤؤؤؤؤؤؤة فيؤؤؤؤؤؤؤهه 

َ
ْبط ب أو   

َ
ؤؤؤؤؤؤؤنق  ،: اإل مؤؤؤؤؤؤؤان بقؤؤؤؤؤؤؤدر مؤؤؤؤؤؤؤا   

 ألسؤؤؤؤؤؤؤبااأعتقؤؤؤؤؤؤؤد  كمؤؤؤؤؤؤؤاوذلؤؤؤؤؤؤؤ   ،يعؤؤؤؤؤؤؤود استنسؤؤؤؤؤؤؤاخه والعمؤؤؤؤؤؤؤل بؤؤؤؤؤؤؤه، علؤؤؤؤؤؤؤى  حؤؤؤؤؤؤؤو سؤؤؤؤؤؤؤريع بدرجؤؤؤؤؤؤؤة اسؤؤؤؤؤؤؤتّنائية

 أساسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤء ّ  علؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤى  حؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو تتعلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ،  ن(فرويدّ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة ) فسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤية، خااؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة بتفسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيرات سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيجمو د فرويؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد للؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد

ناء أو الزوا  من بالخوف
َ
    الف

 

ر النماذ ب اإل مان  عن  هل: هار        
 
ط
 
 ؟الخارقة للطبيعة أو األ

 

     
 
ييييييين ش 

 
ت ؤؤؤؤؤؤؤْوق   تفكيؤؤؤؤؤؤؤؤر    عؤؤؤؤؤؤؤم،: ه 

ؤؤؤؤؤؤؤ  أو الت  الَتمّن 
 الجؤؤؤؤؤؤؤؤدا  هؤؤؤؤؤؤؤكا  نتهؤؤؤؤؤؤؤؤ  أن أريؤؤؤؤؤؤؤد هؤؤؤؤؤؤؤل: اآلخؤؤؤؤؤؤؤؤر الءؤؤؤؤؤؤؤء ء ثؤؤؤؤؤؤؤؤم  1

ؤؤؤؤؤؤر   ق 
 لقؤؤؤؤؤؤد فؤؤؤؤؤؤاَز ": الجميؤؤؤؤؤؤعبحيؤؤؤؤؤؤر   

ْ
ؤؤؤؤؤؤ  ش 

ْ
ت ؤؤؤؤؤؤا زه  م اآلن أحؤؤؤؤؤؤد ال  "الجولؤؤؤؤؤؤة بهؤؤؤؤؤؤك  حقًّ

َ
!  بؤؤؤؤؤؤاه  ؤؤؤؤؤؤؤمن فؤؤؤؤؤؤي العؤؤؤؤؤؤال

فؤؤؤؤؤؤؤؤؤْ   لسؤؤؤؤؤؤؤؤؤت   [ ضؤؤؤؤؤؤؤؤؤح  الجميؤؤؤؤؤؤؤؤؤع]و عؤؤؤؤؤؤؤؤؤد، فبصؤؤؤؤؤؤؤؤؤرف النظؤؤؤؤؤؤؤؤؤر عؤؤؤؤؤؤؤؤؤن عؤؤؤؤؤؤؤؤؤد  قؤؤؤؤؤؤؤؤؤدر   علؤؤؤؤؤؤؤؤؤى تصؤؤؤؤؤؤؤؤؤور ذلؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ،

ا مؤؤؤؤؤؤؤؤن أن هؤؤؤؤؤؤؤؤكا مؤؤؤؤؤؤؤؤا أريؤؤؤؤؤؤؤؤد   
ؤؤؤؤؤؤؤؤد   
ّ
أن أسؤؤؤؤؤؤؤؤاس كؤؤؤؤؤؤؤؤل الحجؤؤؤؤؤؤؤؤ  والجؤؤؤؤؤؤؤؤداالت عؤؤؤؤؤؤؤؤن  ظريؤؤؤؤؤؤؤؤة املعرفؤؤؤؤؤؤؤؤة  أعتقؤؤؤؤؤؤؤؤدمت ك

ؤؤؤؤؤؤ ضؤؤؤؤؤؤد  تجؤؤؤؤؤؤاد  أن عليؤؤؤؤؤؤ  غؤؤؤؤؤؤي نب الؤؤؤؤؤؤكي  ءؤالشؤؤؤؤؤؤ هؤؤؤؤؤؤو األحيؤؤؤؤؤؤاء وغيؤؤؤؤؤؤر ذلؤؤؤؤؤؤ  وعلؤؤؤؤؤؤم والفلسؤؤؤؤؤؤفة  إ ؤؤؤؤؤؤه ؛ادائم 

  اآلخر التفسير

 

ييييييي     
 
ن ؤؤؤؤؤؤؤَ  أ ؤؤؤؤؤؤؤه لؤؤؤؤؤؤؤن  اإ نؤؤؤؤؤؤؤ  أجؤؤؤؤؤؤؤد هؤؤؤؤؤؤؤكا ئؤؤؤؤؤؤؤ م  : ُدُوك 

َ
ؤؤؤؤؤؤؤه  ال أفهؤؤؤؤؤؤؤم مؤؤؤؤؤؤؤا تقولؤؤؤؤؤؤؤه  أعنؤؤؤؤؤؤؤ ، أ ؤؤؤؤؤؤؤا أفهؤؤؤؤؤؤؤم قول

 
ل ؤؤؤؤؤؤؤا قو  غريب 

ا، لكن  ال أفهم ملاذا ال تتمن  ذل  )زوا  األد ان(   َح أو َ ْنَجَح أبد 
 
  صل

     
 
ييييييييين ش 

 
ت نؤؤؤؤؤؤؤؤؤ : ه 

ّ
ْرس 2ليهكسؤؤؤؤؤؤؤؤؤ بؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤين دارت كالجؤؤؤؤؤؤؤؤؤدا  الؤؤؤؤؤؤؤؤؤكي أفكؤؤؤؤؤؤؤؤؤر فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي الجؤؤؤؤؤؤؤؤؤداال  أل  رفؤؤؤؤؤؤؤؤؤو  ب 

ْ
ل وو 

بؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤين  أو ،1

  يستمر أن أريد لكل  ،بريان ووليا  جيننغز 2دارو 

                                                           
ْغبي أو الَرجائي التَّفكير  (1)   فيه. المرء رغبة لمجرد ما أمر بصحة االعتقاد: الرَّ

حول  1860يما في نقاش عام ، وال سّي  ن  (: عالم األحياء اإلنجليزي وبطل التطور الدارو  1895-1825توماس هنري هكسلي ) (2)

ْلب رفُوْرسمويل لرجل الدين األنجليكاني صالموضوع الذي عقدته الجمعية البريطانية في أوكسفورد، حيث تحدَّث معارًضا  رجل الدين  و 

 األنجليكاني؛ 
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ن   ل هتما  مثير أل ه: ُدُوك 

 

     
 
ييييييين ش 

 
ت   أن لطرفنؤؤؤؤؤؤؤا أريؤؤؤؤؤؤؤد  عؤؤؤؤؤؤؤم،: ه 

 
 وحنكؤؤؤؤؤؤؤة

 
ا  صؤؤؤؤؤؤؤير أكثؤؤؤؤؤؤؤر مهؤؤؤؤؤؤؤارة   وأن ،وتطؤؤؤؤؤؤؤور 

َ
ؤؤؤؤؤؤؤف

َ
ش

ْ
ك     

 
 أكثؤؤؤؤؤؤؤَر  همطؤؤؤؤؤؤؤرف

   واحدة بيد بالتصفي، أتصور حدو  هكا ال ولكن مضؤى، وقت أّي   من

 

   ككل ؟ أل   الجهاد ين، يستمر وجود أن تريد ال أ ت: هار        

 

     
 
ن ش 

 
ت ين مع الرأي في فاخت   لدي ولكن ل ْ   ال،: ه  الجهادّ  

3   

 

ا،: هار          لد   اخت ف معهم من جهة ئرعية مشروعهم  حسن 

 

     
 
ييييييييين ش 

 
ت  هنؤؤؤؤؤؤؤؤؤا بسؤؤؤؤؤؤؤؤؤيطفؤؤؤؤؤؤؤؤؤاألمر  للجؤؤؤؤؤؤؤؤؤدا  فيؤؤؤؤؤؤؤؤؤه بمصؤؤؤؤؤؤؤؤؤوو ذلؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   شؤؤؤؤؤؤؤؤؤء ء  وجؤؤؤؤؤؤؤؤؤد ال  هؤؤؤؤؤؤؤؤؤكا لؤؤؤؤؤؤؤؤؤ    ال،: ه 

وا ) أريؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدهم أْن : وا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤح
 
َاؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل

ْ
ْسَت  اي  بؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤادو  تلقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤائ  لكؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤائن مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن رتبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة  فعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل رد محؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ    وهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤكا  (  

، إدرا  ات لؤؤؤؤؤؤؤؤدي    بقؤؤؤؤؤؤؤؤائ  علؤؤؤؤؤؤؤؤؤى قيؤؤؤؤؤؤؤؤد الحيؤؤؤؤؤؤؤؤؤاة ضؤؤؤؤؤؤؤؤمان أجؤؤؤؤؤؤؤؤؤل مؤؤؤؤؤؤؤؤن عؤؤؤؤؤؤؤؤؤدو تؤؤؤؤؤؤؤؤدمير إلؤؤؤؤؤؤؤؤى الحاجؤؤؤؤؤؤؤؤؤة الرئ سؤؤؤؤؤؤؤؤي 

ون  فيؤؤؤؤؤؤؤه  فكؤؤؤؤؤؤؤر بمؤؤؤؤؤؤؤا اإلطؤؤؤؤؤؤؤ ق علؤؤؤؤؤؤؤى اهتمؤؤؤؤؤؤؤا  أي   لؤؤؤؤؤؤؤدي ولؤؤؤؤؤؤؤ   إ نؤؤؤؤؤؤؤا لؤؤؤؤؤؤؤم  تنؤؤؤؤؤؤؤاو  بعؤؤؤؤؤؤؤد  سؤؤؤؤؤؤؤؤالكم   الجهؤؤؤؤؤؤؤاد  

أو مسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ لتكم عؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن اإلسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  ، لكنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  لؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   لؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدي أي اهتمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  علؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤى اإلطؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ق بمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  فكؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر فيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤه 

 تحصؤؤؤؤؤؤؤل _باملناسؤؤؤؤؤؤؤبة_ التؤؤؤؤؤؤؤ  املهمؤؤؤؤؤؤؤةوهؤؤؤؤؤؤؤي    تؤؤؤؤؤؤؤدميرهم أسؤؤؤؤؤؤؤالي  بتطؤؤؤؤؤؤؤوير فقؤؤؤؤؤؤؤط مهؤؤؤؤؤؤؤتم أ ؤؤؤؤؤؤؤاالجهؤؤؤؤؤؤؤاد ون  

ا القليل على   لما ّ  العَ  الدعم من جدًّ

  لحو م هكا  عم،: هار        

  

                                                                                                                                                                          
ْلب رفُوْرسمويل ص(1)  شارك في ؛ 1845ام كسفورد من عأسقف أُ ( رجل دين أنجليكاني، و1805- 1873) Samuel Wilberforce و 

ن القائلة بأن البشر والقرود العليا عديمة الذيل لهم أسالف مشتَركون. 1860جدال أو مناظرة  ًضا آراء تشارل ْز دارو   حول التطور، معار 

ّي؛ دافع عن المعلم جون سكوبس في "محاكمة القرد أو سكوClarence Darrow (1857- 1938كالرنس دارو  (2) ك  ر  بس " (: محاٍم أَم 

ّي من نبراسكا.1925لعام  ك  ر   ، في مقابل وليام جيننغز بريان الخطيب والسياسي األَم 

 المترجم -يقصد أن األمر معهم يتجاوز محض خالف الرأي المتحضر فهم قتلة مسلحون وال يجدي النقاش معهم(3) 
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ييييييين ش 

 
ت إن أهؤؤؤؤؤؤؤم معركؤؤؤؤؤؤؤؤة هؤؤؤؤؤؤؤي التؤؤؤؤؤؤؤؤ   ريؤؤؤؤؤؤؤدون ال هؤؤؤؤؤؤؤؤرا   املعركؤؤؤؤؤؤؤؤة هؤؤؤؤؤؤؤك   ريؤؤؤؤؤؤؤؤدون  ال امللحؤؤؤؤؤؤؤد ن معظؤؤؤؤؤؤؤؤم: ه 

 عؤؤؤؤؤؤؤؤن ذلؤؤؤؤؤؤؤؤ  إلؤؤؤؤؤؤؤؤى  فضؤؤؤؤؤؤؤؤلون  إنهؤؤؤؤؤؤؤؤممنهؤؤؤؤؤؤؤؤا  
َ
بالنقؤؤؤؤؤؤؤؤد الؤؤؤؤؤؤؤؤ ذ   1غراهؤؤؤؤؤؤؤؤا  بيلؤؤؤؤؤؤؤؤي مهاجمؤؤؤؤؤؤؤؤة بؤؤؤؤؤؤؤؤاألحر  اال صؤؤؤؤؤؤؤؤراف

  عليهم في ذل  خطرال  نأ يعلمون  ألنهم

 

نؤؤؤؤؤؤؤؤا أعتقؤؤؤؤؤؤؤؤد: دين ييييييييت     ، أمؤؤؤؤؤؤؤؤر   األشؤؤؤؤؤؤؤؤخاو هؤؤؤؤؤؤؤؤؤالء 2إبؤؤؤؤؤؤؤؤادة كؤؤؤؤؤؤؤؤرةف أن  جؤؤؤؤؤؤؤؤد أن  هؤؤؤؤؤؤؤؤكا أل    و عتقؤؤؤؤؤؤؤؤد بغؤؤؤؤؤؤؤؤي  

 ؤؤؤؤؤؤ سيكون فْ ه  ذل ، جا   إلى أ ه

 

     
 
ن ش 

 
ت   3"استمصالهم" قلت أ ا ك ،: ه 

 

  استمصا : دين ت    

 

     
 
ييييييين ش 

 
ت ا أعنؤؤؤؤؤؤؤ : ه  ؤؤؤؤؤؤام تؤؤؤؤؤؤؤدمير   كؤ

 
ين لقؤؤؤؤؤؤؤوات   أمؤؤؤؤؤؤؤا لفظؤؤؤؤؤؤؤة "إبؤؤؤؤؤؤؤادة" ف عتقؤؤؤؤؤؤؤد أنهؤؤؤؤؤؤؤا تنطبؤؤؤؤؤؤؤ، أكثؤؤؤؤؤؤؤر   الجهؤؤؤؤؤؤؤادّ  

[ في الحد ر عن إفنا
 

 ء  و  كامل ]مث 

 

يييييييي     
 
ن ْرسؤؤؤؤؤؤؤؤتوفر: ُدُوك  علؤؤؤؤؤؤؤؤى  تحؤؤؤؤؤؤؤؤ  أ ؤؤؤؤؤؤؤؤت الجؤؤؤؤؤؤؤؤدا ، تهؤؤؤؤؤؤؤؤو   أ ؤؤؤؤؤؤؤؤ   بؤؤؤؤؤؤؤؤدو ،رأ ؤؤؤؤؤؤؤؤ إلؤؤؤؤؤؤؤؤى  بؤؤؤؤؤؤؤؤالعودة، لكؤؤؤؤؤؤؤؤْن  ؤؤؤؤؤؤؤؤا ك 

ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤح مسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد ]فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي حؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  ا  هؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاء  الفكرّيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة، الجؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤداالتإقامؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة  األٌر
َ
ْفق َسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر أو   

ْ
م والؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤكي سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوف   

  األد ان من العالم[

     
 
يييييييين ش 

 
ت ا،: ه  ؤؤؤؤؤؤؤؤل بؤؤؤؤؤؤؤؤؤاألحر  أن أقؤؤؤؤؤؤؤؤؤو  حسؤؤؤؤؤؤؤؤؤن    ريتشؤؤؤؤؤؤؤؤؤارد ؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  (4"الؤؤؤؤؤؤؤؤؤد الكتي ""الجدليؤؤؤؤؤؤؤؤة" )  كنؤؤؤؤؤؤؤؤؤت س فّض 

ؤؤؤؤؤؤؤؤدا  مؤؤؤؤؤؤؤؤن  ؤؤؤؤؤؤؤؤتعلم املؤؤؤؤؤؤؤؤرء إن ،أخؤؤؤؤؤؤؤؤر   بعبؤؤؤؤؤؤؤؤارة َنؤؤؤؤؤؤؤؤا وأعتقؤؤؤؤؤؤؤؤد  آخؤؤؤؤؤؤؤؤرين أشؤؤؤؤؤؤؤؤخاو مؤؤؤؤؤؤؤؤع الج    
َ
ؤؤؤؤؤؤؤؤا أ  حؤؤؤؤؤؤؤؤو   جميع 

                                                           
فبراير  21توفي  - 1918مبر ڤنو 7)ولد   (William Franklin Graham Jr)جونيور  (غراهامجرهام )ويليام فرانكلين بيلي  (1)

يَّة مشهور بتجمعاته الكبيرةمبشر مسيحي (. كاهن معمداني و2018 ك  ر  وفي األماكن  داخل الكنائس من جنوب الواليات المتحدة األَم 

يّ  الوطني اإلعالم دعم بعد الشهرة مرحلة إلى وصل. والتي كان يعظ ويبشر فيها الخلوية، ك  ر   عبر تبث مواعظه كانت. 1949 عام له األَم 

كي الشارع داخل كبيرة شهرة له جلب مما والتلفزيون الراديو ر   روحيًّا مستشاًرا عمل. اليوم إلى مواعظه من بعض بث يعاد يزال وال األم 

يين الرؤساء من لعدد رك   تأثيًرا الوعاظ أكثر من جعلته كبيرة دعوية مؤسسة بنى  أيزنهاور. ودوايت ن ْكُسنْ  ريتشارد من مقربًا وكان األم 

 لخمسة لألعجاب إثارة رجل ألكثر غالوب مؤسسة جائزة على وحاز  متابع مليار 2.2 إلى متابعيه عدد وصل حتى العالم في ونفوذًا

 التقرير. إصدار بداية منذ أحد عليه يحصل لم وهو ما 1955 عام منذ مرة وخمسين

(2 Exterminating (يَّة : اإلبادة، المقصود ه ك  ر  نا القتل الجماعي الكبير للمجموعات اإلرهابية، على غرار حرب الواليات المتحدة األم 

 في أفغانستان كأبرز مثال وأشده.

االستئصال: اإلبادة والقضاء عليهم بالكامل، وهذا ما يقصده كريستوفر هتشنز برأي راديكالي له ما يبرره، وهو ما تنفذه الواليات (3) 

 طانيا والغرب على نحو مبرر في أحياٍن.المتحدة وبري

 إلى يوصل الذي من التفكير المنطقي يصل إلى الحقيقة من خالل تبادل الجداالت والحجج المنطقية. الجدل الديالكتيك: الجدلية، أي شكل (4)

د تناقض واختال .واالجتماعية واالقتصادية السياسية حياتهم وتسير الناس تحكم التي والقواعد النظريات ف األفكار الذي يساهم كعامل محدّ 

 حصًرا، الشيوعي وأساساته، لكنه مصطلح العام اليوم وال يرتبط بالشيوعية لتفاعالتها. رغم ارتباط المصطلح على نحو مشهور بالفكر
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ز ؤؤؤؤؤؤؤا قؤؤؤؤؤؤؤد الطاولؤؤؤؤؤؤؤة هؤؤؤؤؤؤؤك  ؤؤؤؤؤؤؤ أو َعز  اَحس  ؤؤؤؤؤؤؤدراتنا مؤؤؤؤؤؤؤن ن 
 
 فؤؤؤؤؤؤؤي)دعؤؤؤؤؤؤؤم دعاوا ؤؤؤؤؤؤؤا بؤؤؤؤؤؤؤالحج  املنطقيؤؤؤؤؤؤؤة(  الجدالّيؤؤؤؤؤؤؤة ق

  السياق هكا

 

ييييييييي      
 
ن لؤؤؤؤؤؤؤؤؤم إلؤؤؤؤؤؤؤؤؤى  العؤؤؤؤؤؤؤؤؤودة  مكننؤؤؤؤؤؤؤؤؤا الؤؤؤؤؤؤؤؤؤد ن، ضؤؤؤؤؤؤؤؤؤّد  عركؤؤؤؤؤؤؤؤؤةاملفلؤؤؤؤؤؤؤؤؤو ربحنؤؤؤؤؤؤؤؤؤا : ُدُوك  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤا أو الع  ؤؤؤؤؤؤؤؤان أ   الؤؤؤؤؤؤؤؤؤكي  مؤؤؤؤؤؤؤؤؤا كؤ

 ،الجؤؤؤؤؤؤؤؤؤداالت مؤؤؤؤؤؤؤؤؤنالؤؤؤؤؤؤؤؤوافر  رالكثيؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ويوجؤؤؤؤؤؤؤؤؤد   حولؤؤؤؤؤؤؤؤه والجؤؤؤؤؤؤؤؤؤدا  العق  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  النقؤؤؤؤؤؤؤؤا  ويمكننؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  مارسؤؤؤؤؤؤؤؤه،

   بالفعل خوَضها  ستح،هي جداالت  الت و 

 

     
 
ييييييييين ش 

 
ت ؤؤؤؤؤؤؤؤؤا سؤؤؤؤؤؤؤؤؤتكون : ه  ، البيولوجيؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  ينقؤؤؤؤؤؤؤؤؤوا إلؤؤؤؤؤؤؤؤؤى وجؤؤؤؤؤؤؤؤؤودهم سؤؤؤؤؤؤؤؤؤر   نو  ز  ْعؤؤؤؤؤؤؤؤؤيَ  الؤؤؤؤؤؤؤؤؤبع  أن   الحالؤؤؤؤؤؤؤؤؤة دائم 

و   طة إلهّية خطة إلى آخرون ب نما َيْعز 
 
  لهم ممط

 

     
 
ن ا،: ُدُوك      ما هكا حسن 

 

     
 
يييييييييين ش 

 
ت عؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن األشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤخاو مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن خؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   معرفؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة أي هؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤك ن  ، برأيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ،رالكثيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  عؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرف أن  سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتطيع: ه 

ؤؤؤؤؤؤ  علؤؤؤؤؤؤم وكمؤؤؤؤؤؤا الؤؤؤؤؤؤرأ ن  تبنو ؤؤؤؤؤؤه   ف عؤؤؤؤؤؤر  كيؤؤؤؤؤؤف لكؤؤؤؤؤؤْن   منطقؤؤؤؤؤؤ أحؤؤؤؤؤؤد هؤؤؤؤؤؤك ن الؤؤؤؤؤؤرأ ين فقؤؤؤؤؤؤط  فؤؤؤؤؤؤْن ،اجميع 

    1 زو  لن الكيو  ،املعاك  بالرأي  قار ه أن علينا ألن ذل ؟

 

ماثلؤؤؤؤؤؤؤة   أقؤؤؤؤؤؤؤو  دعنؤؤؤؤؤؤؤ  احسؤؤؤؤؤؤؤن  : هيييييييار         ( بم  ؤؤؤؤؤؤان  هنؤؤؤؤؤؤؤا ) شؤؤؤؤؤؤؤبيه   عؤؤؤؤؤؤؤن  فسؤؤؤؤؤؤؤه ءؤ الشؤؤؤؤؤؤؤ تقؤؤؤؤؤؤؤو   أن   مكنؤؤؤؤؤؤؤ كؤ

حرعتقاد في الاال     الحد ر التاري  من معينة مرحلة في ّس 

 

     
 
ن ش 

 
ت  :  عمه 

 

ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل   ن  أ قؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو  ت سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتطيع أن : هييييييييييار       
 
بالسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤحر والسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤحرة  ]املشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤعوذ ن   اعتقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاد  لؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤديها ثقافؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة ك

ذ ن  املعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالجين بالنصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوو واملمارسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤات الد نيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة[ الكلمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤات أو  بفعالّيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة اعتقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاد ،املعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤّو 

ة، التعاويؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤك ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤحري  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤحراالعتقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاد ب نوأ الّس    ]القؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدرة علؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤى التؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ثير علؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤى القؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدر بالتعاويؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤك الّس 

                                                                                                                                                                          
ن جانبه في بعض أحاديثه ر هتشنز كان معاديًا للشيوعية في حقيقة األمر، رغم عشقه لجورج أورويل واعتباره أستاذًا للكثيرين موكرستوف

 وكتاباته.

ْنز بذلك أن كال الرأيين لن يزوال بحسب تصور المفكر الراحل. (1) تْش   يقصد كريستوفر ه 
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دة علؤؤؤؤؤؤؤى الطبيعؤؤؤؤؤؤة واأل ؤؤؤؤؤؤؤّل   فؤؤؤؤؤؤي قؤؤؤؤؤؤؤدار واألحؤؤؤؤؤؤؤدا [  وجؤؤؤؤؤؤؤدواألدعيؤؤؤؤؤؤة والكلمؤؤؤؤؤؤؤات امحؤؤؤؤؤؤؤد 
 
 وحضؤؤؤؤؤؤؤارة، مكؤؤؤؤؤؤؤان ك

ا، منؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤه  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤتملب ولؤؤؤؤؤؤؤؤؤن َنؤؤؤؤؤؤؤؤؤا أبؤؤؤؤؤؤؤؤؤد  أو  مكننؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا امحاولؤؤؤؤؤؤؤؤؤة كمسؤؤؤؤؤؤؤؤؤ لة جؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدا    ذلؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  حاولنؤؤؤؤؤؤؤؤؤا إذا حمقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤى وس   

لؤؤؤؤؤؤؤؤد  بعضؤؤؤؤؤؤؤؤنا[  ]كنؤؤؤؤؤؤؤؤو   بشؤؤؤؤؤؤؤؤرّي   معنؤؤؤؤؤؤؤؤافقؤؤؤؤؤؤؤؤط، لكؤؤؤؤؤؤؤؤن االعتقؤؤؤؤؤؤؤؤاد بالسؤؤؤؤؤؤؤؤحر  الؤؤؤؤؤؤؤؤدعاء والتعاويؤؤؤؤؤؤؤؤك سؤؤؤؤؤؤؤؤيظل 

ؤؤؤؤؤؤؤؤحر فقؤؤؤؤؤؤؤؤد ا ؤؤؤؤؤؤؤؤدثر ومؤؤؤؤؤؤؤؤع ذلؤؤؤؤؤؤؤؤ  ذلؤؤؤؤؤؤؤؤ ، مؤؤؤؤؤؤؤؤع  األبؤؤؤؤؤؤؤؤد إلؤؤؤؤؤؤؤؤى  اسؤؤؤؤؤؤؤؤتّناء بؤؤؤؤؤؤؤؤدون  ،وشؤؤؤؤؤؤؤؤء ء أساسؤؤؤؤؤؤؤؤء []كعؤؤؤؤؤؤؤؤ    الّس 

ا      تقريب 
 
نة حير  أعن   ستطيع أن تجد مجتمعات  معي 

 

     
 
ييييييييييين ش 

 
ت  كؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ: ه 

ّ
ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤحراالعتقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاد بف  علؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤى اإلطؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ق     متعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤكر االستمصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  الّس 

 
 كاألعشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا ويتفءؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤء

ا الضارة، ين املعتقد ن باألرواحية عند  كون  ما وغالب    واملسيحّي 

 

  لغر ّ  ا العالم في ل  : دين ت    

 

ؤؤؤؤؤؤؤحر أعنؤؤؤؤؤؤؤؤ : هيييييييار           بممارسؤؤؤؤؤؤؤؤة و  ،)الحسؤؤؤؤؤؤؤد( ريرةؤالشؤؤؤؤؤؤؤؤ العؤؤؤؤؤؤؤؤينعؤؤؤؤؤؤؤ    سؤؤؤؤؤؤؤؤحر: صؤؤؤؤؤؤؤؤؤريحال الّس 
َ
عؤؤؤؤؤؤؤؤال

 
أن  

قية[   بدسحرية  ]د نية  ر 
 

 الط  والدواء  من ال

 

     
 
ن ش 

 
ت   تملصنا أ نا  عتقد هل: ه 

 
 هكا؟ من فع 

 

ا،: هار           ذل  من تملصنا لقد ، عم جوهريًّ

 

     
 
ن  ؟والتملب منه زواله تريد أال حا ، أّي   لىع: ُدُوك 

     
 
يييييييييين ش 

 
ت ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا توجؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد: ه  بعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي لتسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤجيل حملؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة حاليًّ ت   مقبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرة فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيللتصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤريح بؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدفن موتؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاهم  1الويكؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا م 

أرلينغتون 
2  

 

                                                           
وهي اآلن موجودة في العديد من دول العالم. الويكا هي ، جرلد غاردنر 1954عام أشهرها الويكا هي أشهر ديانة وثنية جديدة،  (1)

ر لمئات األعوام،  استمرار لديانة سحر التي قبل المسيحية في  التي كانت وممارسات الشعوذة إلى الوثنية كإحياء ورجوعاستمرت بالس 

 المترجم. -باوأورُ 

ية. (2) ك  ر   أرلينجتون أو أرلينغتون: مدينة في شمالي تكساس، الواليات المتحدة األم 

http://www.translationsproject.org/


 

 www.translationsproject.orgالترجمة منشورة ومتاحة بشكل مجاني على موقع                                         94 

    

سؤؤؤؤؤؤؤؤببية مؤؤؤؤؤؤؤؤن  آليؤؤؤؤؤؤؤؤة هنؤؤؤؤؤؤؤؤا  أن  عتقؤؤؤؤؤؤؤؤد أل ؤؤؤؤؤؤؤؤ  يرا ؤؤؤؤؤؤؤ  ج لقتؤؤؤؤؤؤؤؤل االسؤؤؤؤؤؤؤؤتعداد عؤؤؤؤؤؤؤؤن أتحؤؤؤؤؤؤؤؤد  أ ؤؤؤؤؤؤؤؤا: هيييييييار        

مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن خؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   ظؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاهرة  محااؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيل  وادمر  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ أن ون طيعيسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت الشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤريرة، ممؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن خؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   رغبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ هخ لهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا، 

 بعلم الط   الجهلب  رتبط هكا أعن ،  طفل  أن  حسد أو ،خارقة للطبيعة

 

     
 
ن ش 

 
ت  ، إ ه ككل   عم: ه 

 

ثؤؤؤؤؤؤؤم  ،ذو  يؤؤؤؤؤؤؤة ئؤؤؤؤؤؤؤريرة جؤؤؤؤؤؤؤار  أن و شؤؤؤؤؤؤؤ  النؤؤؤؤؤؤؤاس، ض  رَ ْمؤؤؤؤؤؤ  ملؤؤؤؤؤؤؤاذا يعلؤؤؤؤؤؤؤم املؤؤؤؤؤؤؤرء   ال فمؤؤؤؤؤؤؤع الجهؤؤؤؤؤؤؤل: هييييييار        

 النقب املعرفي   مأل االعتقاد في السحر الفراغ أو

 

    
 
ييييييين ش 

 
ت منؤؤؤؤؤؤؤه   ؤؤؤؤؤؤؤتملب كعؤؤؤؤؤؤؤالم غر ؤؤؤؤؤؤؤ  أن فؤؤؤؤؤؤؤي  رغؤؤؤؤؤؤؤ  لؤؤؤؤؤؤؤم املؤؤؤؤؤؤؤرء إن الحؤؤؤؤؤؤؤا  هؤؤؤؤؤؤؤك  مثؤؤؤؤؤؤؤل فؤؤؤؤؤؤؤي أقؤؤؤؤؤؤؤو   لؤؤؤؤؤؤؤن: ه 

ا ا ،تمام  ا مثير      معه للجد   وال أ نا فقد ا ئ م 

 

ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤَحرةل مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤزاعم لسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤنا بصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدد تنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاو   لكننؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا: هييييييييييييار         ذ نلس   املمارسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤات فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي وتؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدخلها    املعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤّو 

 السؤؤؤؤؤؤؤحر عؤؤؤؤؤؤؤن أتحؤؤؤؤؤؤد  أ ؤؤؤؤؤؤؤا  هنؤؤؤؤؤؤؤا بؤؤؤؤؤؤاإلبر والؤؤؤؤؤؤؤوخز البؤؤؤؤؤؤؤد ل الطؤؤؤؤؤؤ  إلؤؤؤؤؤؤؤى لجؤؤؤؤؤؤؤوء ؤؤؤؤؤؤؤتكلم عؤؤؤؤؤؤن ال و    الطبيؤؤؤؤؤؤة

   الوسطى العصور  سحر ريح،ؤالص

 

     
 
ييييييييين ش 

 
ت ؤؤؤؤؤؤؤؤؤهَ    القيؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  وئؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  ىعلؤؤؤؤؤؤؤؤؤ كنؤؤؤؤؤؤؤؤؤت الواقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤع فؤؤؤؤؤؤؤؤؤي: ه  بوسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت  الوائؤؤؤؤؤؤؤؤؤنطن صؤؤؤؤؤؤؤؤؤحيفة رؤتنشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو   عين 

ا وم طالَع األبرا      يًّ

  

نجيم: هار           أخر   مس لة الت 

 

نجي  عم،: دين ت        سخة باهتة أو ضعيفة من      مفالت 

 

     
 
ن ش 

 
ت ا : ه  َال أبد 

ْ
ْسَت   فلنقل أن التنجيم لن ي 

 

    إلى استمصاله بحاجة لسنا لكننا  احسن  : دين ت    
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يييييييي     
 
ن ؤؤؤؤؤؤؤؤَ  ] تحؤؤؤؤؤؤؤؤد  إلؤؤؤؤؤؤؤؤى كريسؤؤؤؤؤؤؤؤتوفر[ : ُدُوك  َاؤؤؤؤؤؤؤؤل  أ   تملؤؤؤؤؤؤؤؤط األمؤؤؤؤؤؤؤؤر لكن 

ْ
ْسَت  بمصؤؤؤؤؤؤؤؤوو مؤؤؤؤؤؤؤؤا إذا سؤؤؤؤؤؤؤؤوف ي 

  اال، ومؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا إذ
ْ
ْسَت  ا تريؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد أل ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  بزوالؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤه، ترغؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  ال ك  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  األمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر يبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدوَاؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤَل أ  ال  و تريؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد  أن ي   ئؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ م 

ا ،للجدا  ضد    ئ م 
 
ر أو  شَحك   وحس  الفكاهي ذكاء  عليه تطّو 

 

     
 
ن ش 

 
ت   الواقع في أريد  ما هكا أن أعتقد  عم،: ه 

 

  الواقؤؤؤؤؤؤع، فؤؤؤؤؤؤي لكؤؤؤؤؤؤن: دين ييييييت    
 

 بالطريقؤؤؤؤؤؤة األمؤؤؤؤؤؤر فؤؤؤؤؤؤي  فكؤؤؤؤؤؤر ملؤؤؤؤؤؤاذا ال االستمصؤؤؤؤؤؤا ، فؤؤؤؤؤؤي التفكيؤؤؤؤؤؤر مؤؤؤؤؤؤن وبؤؤؤؤؤؤدال

ؤؤؤؤؤؤؤؤؤا لهؤؤؤؤؤؤؤؤؤا التؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  ؤؤؤؤؤؤؤؤان سؤؤؤؤؤؤؤؤؤيفكر وفق  رّي، و قؤؤؤؤؤؤؤؤؤو   األوبمؤؤؤؤؤؤؤؤؤة علؤؤؤؤؤؤؤؤؤم عؤؤؤؤؤؤؤؤؤالم كؤ  أن )أو  حتؤؤؤؤؤؤؤؤؤا (  ريؤؤؤؤؤؤؤؤؤد مؤؤؤؤؤؤؤؤؤا " :التطؤؤؤؤؤؤؤؤؤو 

ر   عزيؤؤؤؤؤؤز هؤؤؤؤؤؤو  فعلؤؤؤؤؤؤه  أ ؤؤؤؤؤؤا  "الضؤؤؤؤؤؤار النؤؤؤؤؤؤو  مؤؤؤؤؤؤن  ريؤؤؤؤؤؤد الؤؤؤؤؤؤتملب  ال فوعيؤؤؤؤؤؤة النوعيؤؤؤؤؤؤة غيؤؤؤؤؤؤر الضؤؤؤؤؤؤارة تطؤؤؤؤؤؤو 

نجيم أبؤؤؤؤؤؤؤؤالي ال ؤؤؤؤؤؤؤؤان أ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤه مؤؤؤؤؤؤؤؤؤع  كافيؤؤؤؤؤؤؤؤؤة بدرجؤؤؤؤؤؤؤؤؤة ضؤؤؤؤؤؤؤؤؤارم  أ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤه أعتقؤؤؤؤؤؤؤؤؤد وال بؤؤؤؤؤؤؤؤؤالت  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤا كؤ ا مميف  ؤؤؤؤؤؤؤؤان عنؤؤؤؤؤؤؤؤؤدما جؤؤؤؤؤؤؤؤؤد   كؤ

ريغؤؤؤؤؤؤؤؤؤان
ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا للتقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤارير بمصو ، 1

 آمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل، كمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاتلؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ،  لكؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن   القؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرارات، اتمؤؤؤؤؤؤؤؤؤاذ فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي يسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتمدمه ،اؤؤؤؤؤؤؤؤؤهوفق 

ا  لؤؤؤؤؤؤؤؤو اسؤؤؤؤؤؤؤؤتطعنا   ئؤؤؤؤؤؤؤؤاذةفرد ؤؤؤؤؤؤؤؤة  حالؤؤؤؤؤؤؤؤة ؤؤؤؤؤؤؤالتنجيم هامؤؤؤؤؤؤؤؤة ألنهؤؤؤؤؤؤؤؤا غيؤؤؤؤؤؤؤؤر مؤذ ؤؤؤؤؤؤؤؤة  سؤؤؤؤؤؤؤؤبيًّ إ ؤؤؤؤؤؤؤؤ  أجؤؤؤؤؤؤؤؤد خرافؤؤؤؤؤؤؤؤة كؤ

لكنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت   ،فقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤط تمفيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤف  زعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤات التعصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد ن  األخؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر  إلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤى حالؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة أو مرتبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة علؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم التنجؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيم

 
ا س كون    سعيد 

 

     
 
ييييييين ش 

 
ت ا: ه    كؤؤؤؤؤؤؤون  أن  نبغؤؤؤؤؤؤؤي السؤؤؤؤؤؤؤؤا  بؤؤؤؤؤؤؤ ن أعتقؤؤؤؤؤؤؤد لكننؤؤؤؤؤؤؤ   إجؤؤؤؤؤؤؤابت   عجبؤؤؤؤؤؤؤ  ال ، ا ظؤؤؤؤؤؤؤر، أ ؤؤؤؤؤؤؤتحسؤؤؤؤؤؤؤن 

ؤؤؤؤؤؤؤر  كمؤؤؤؤؤؤؤا ،اآلن علؤؤؤؤؤؤؤيكم طرحهسؤؤؤؤؤؤؤ  كالتؤؤؤؤؤؤؤالي الؤؤؤؤؤؤؤكي
 
، فقؤؤؤؤؤؤؤد التلفزيؤؤؤؤؤؤؤون  لؤؤؤؤؤؤؤىع فؤؤؤؤؤؤؤي الحقيقؤؤؤؤؤؤؤة اليؤؤؤؤؤؤؤو  علؤؤؤؤؤؤؤيّ  ط

ت  
ْ
ل م 
   "املتحدة؟ الوال ات في الصبا  هكا الكن سة إلى أال  كهَ  أحد   تتمن  هل": س 

 

 إجابت ؟ كا ت ماذا: دين ت     

 

     
 
ييييييييين ش 

 
ت ا،: ه  ن   لقؤؤؤؤؤؤؤؤؤد حسؤؤؤؤؤؤؤؤؤن 

َ
اإلجابؤؤؤؤؤؤؤؤؤة التؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  رَدْدت  بهؤؤؤؤؤؤؤؤؤا لكؤؤؤؤؤؤؤؤؤن   الؤؤؤؤؤؤؤؤؤرأَي  ريتشؤؤؤؤؤؤؤؤؤارد قلؤؤؤؤؤؤؤؤؤت إجؤؤؤؤؤؤؤؤؤابت ، وخؤؤؤؤؤؤؤؤؤالف

  أفضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيكو ون  النؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاس أن أعتقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد بؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  ن  الصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤبا  هؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤكا
 

 وال مزيفؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة، مواسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاة دون  مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن حؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاال

م  فرضؤؤؤؤؤؤؤؤوا أن مؤؤؤؤؤؤؤؤنهم أريؤؤؤؤؤؤؤد ؤؤؤؤؤؤؤَمعر  ولؤؤؤؤؤؤؤؤي أل فسؤؤؤؤؤؤؤؤهم سؤؤؤؤؤؤؤؤيقدمون  علؤؤؤؤؤؤؤّي، عقائؤؤؤؤؤؤؤؤَده 
 
  هؤؤؤؤؤؤؤؤكا عؤؤؤؤؤؤؤؤنأقلعؤؤؤؤؤؤؤؤوا  إْن  اوف

فؤؤؤؤؤؤوا أن أتمنؤؤؤؤؤؤ ف  ؤؤؤؤؤؤا   ! ؤ فسؤؤؤؤؤؤ  اقضؤؤؤؤؤؤت قؤؤؤؤؤؤد أكؤؤؤؤؤؤون  لؤؤؤؤؤؤكا ربمؤؤؤؤؤؤا بهؤؤؤؤؤؤكا املعنؤؤؤؤؤؤ 
 
 عنؤؤؤؤؤؤدها لكؤؤؤؤؤؤن ،عؤؤؤؤؤؤن هؤؤؤؤؤؤكا  توق

                                                           
ّي رونالد ريغان )و (1) ك  ر  جدًا بالغيبيات ويستشير األبراج والفلك قبل اتخاذ القرارات الهامة التي تؤثر زوجته( يؤمن مثله كان الرئيس األَم 

 على حياته الخاصة أو السياسية. ورغم أنه نفى ذلك إال ان زوجته اعترفت بذلك. المترجم.
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ا أجؤؤؤؤؤؤؤد لؤؤؤؤؤؤؤن وبالت كيؤؤؤؤؤؤؤد أ ؤؤؤؤؤؤؤ  لؤؤؤؤؤؤؤم أقؤؤؤؤؤؤؤل أ ؤؤؤؤؤؤؤ  أعتقؤؤؤؤؤؤؤد أنهؤؤؤؤؤؤؤم لؤؤؤؤؤؤؤو اسؤؤؤؤؤؤؤتمعوا لؤؤؤؤؤؤؤي فقؤؤؤؤؤؤؤط ! معؤؤؤؤؤؤؤه جؤؤؤؤؤؤؤاد تأل أحؤؤؤؤؤؤؤد 

ا؟ هنا  سؤاالن هاهنا     فسوف  توقفون، حسن 

 أي   ال أحؤؤؤؤؤؤؤؤؤَد فيؤؤؤؤؤؤؤؤؤه لد ؤؤؤؤؤؤؤؤؤه عؤؤؤؤؤؤؤؤالمإلؤؤؤؤؤؤؤؤؤى  كؤؤؤؤؤؤؤؤم تتطلعؤؤؤؤؤؤؤؤؤون أ  ون تؤؤؤؤؤؤؤؤؤود هؤؤؤؤؤؤؤؤؤل: مؤؤؤؤؤؤؤؤنكم أسؤؤؤؤؤؤؤؤؤمع أن أحؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  لكننؤؤؤؤؤؤؤؤ     

  ؟إ مان  

 

يييييييي     
 
ن ؤؤؤؤؤؤؤؤان التنجؤؤؤؤؤؤؤؤيم أو الؤؤؤؤؤؤؤؤؤد ن أو أي شؤؤؤؤؤؤؤؤء ء آخؤؤؤؤؤؤؤؤؤر،   عؤؤؤؤؤؤؤؤم،: ُدُوك  أريؤؤؤؤؤؤؤؤؤد أن أجيؤؤؤؤؤؤؤؤ  علؤؤؤؤؤؤؤؤؤى هؤؤؤؤؤؤؤؤكا  فسؤؤؤؤؤؤؤؤواء  أكؤ

 إلؤؤؤؤؤؤؤؤؤى وينظؤؤؤؤؤؤؤؤؤرونب  فسؤؤؤؤؤؤؤؤؤهم(،  لنؤؤؤؤؤؤؤؤؤاس بطريقؤؤؤؤؤؤؤؤؤة متشؤؤؤؤؤؤؤؤؤككةفؤؤؤؤؤؤؤؤؤْ   أريؤؤؤؤؤؤؤؤؤد العؤؤؤؤؤؤؤؤؤ َ  فؤؤؤؤؤؤؤؤؤي عؤؤؤؤؤؤؤؤؤالم   فكؤؤؤؤؤؤؤؤؤر فيؤؤؤؤؤؤؤؤؤه ا

ؤؤؤؤؤؤؤؤؤح ضؤؤؤؤؤؤؤؤؤار غيؤؤؤؤؤؤؤؤؤر أ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤه أعتقؤؤؤؤؤؤؤؤؤد ضؤؤؤؤؤؤؤؤؤار؛ نجؤؤؤؤؤؤؤؤؤيمالت   ألن لؤؤؤؤؤؤؤؤؤ    ب  فسؤؤؤؤؤؤؤؤؤهم األدلؤؤؤؤؤؤؤؤؤة  مؤؤؤؤؤؤؤؤؤا إذا ولكؤؤؤؤؤؤؤؤؤن  علؤؤؤؤؤؤؤؤؤى األٌر

 العؤؤؤؤؤؤ فؤؤؤؤؤؤي عشؤؤؤؤؤؤَت 
َ
ا ب  ؤؤؤؤؤؤه ال بؤؤؤؤؤؤ س مؤؤؤؤؤؤن االعتقؤؤؤؤؤؤاد بؤؤؤؤؤؤاألمور  مال ؤؤؤؤؤؤد    فْ ؤؤؤؤؤؤه  فوتؤؤؤؤؤؤ  الكثيؤؤؤؤؤؤر دليؤؤؤؤؤؤل، بؤؤؤؤؤؤدون  معتق 

م  عؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   أن رائعؤؤؤؤؤؤؤؤؤة لتجربؤؤؤؤؤؤؤؤؤة سنهؤؤؤؤؤؤؤؤؤاو   مؤؤؤؤؤؤؤؤؤا وتفهؤؤؤؤؤؤؤؤؤم العؤؤؤؤؤؤؤؤؤالم، هؤؤؤؤؤؤؤؤؤكا فؤؤؤؤؤؤؤؤؤي وجؤؤؤؤؤؤؤؤؤود  سؤؤؤؤؤؤؤؤؤب  وتفهؤؤؤؤؤؤؤؤؤم فؤؤؤؤؤؤؤؤؤي العؤؤؤؤؤؤؤؤؤال 

م يعمؤؤؤؤؤؤل )أو مؤؤؤؤؤؤا  جعؤؤؤؤؤؤل الحيؤؤؤؤؤؤاة م  جعؤؤؤؤؤؤل
َ
 الحقيقؤؤؤؤؤؤ  النجؤؤؤؤؤؤو عؤؤؤؤؤؤن علؤؤؤؤؤؤم  وتفهؤؤؤؤؤؤم ،وجؤؤؤؤؤؤودة فاعلؤؤؤؤؤؤة(العؤؤؤؤؤؤال

ا بائ  أن تنحدر إلى، فْ ه لءء ء  الفل  وعلم ْجد 
نجيم تفاهة م      والخرافة الت 

ؤؤؤؤؤؤؤؤؤْون  هؤؤؤؤؤؤؤؤؤكاإن   الؤؤؤؤؤؤؤؤؤد ن عؤؤؤؤؤؤؤؤؤن الشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ء  فؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  قؤؤؤؤؤؤؤؤؤو  أ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   سؤؤؤؤؤؤؤؤؤتطيع  وأعتقؤؤؤؤؤؤؤؤؤد    
َ
 رائؤؤؤؤؤؤؤؤؤع جميؤؤؤؤؤؤؤؤؤل مكؤؤؤؤؤؤؤؤؤان الك

ؤؤؤؤؤؤؤؤْدر َ  أْن  ،وسؤؤؤؤؤؤؤؤيع مهيؤؤؤؤؤؤؤؤ 
َ
َن  وسنهؤؤؤؤؤؤؤؤا لتفاهؤؤؤؤؤؤؤؤة ومحدود ؤؤؤؤؤؤؤؤة تفكيؤؤؤؤؤؤؤؤر وا تقؤؤؤؤؤؤؤؤاو مؤؤؤؤؤؤؤؤن ق وبمؤؤؤؤؤؤؤؤال،  بؤؤؤؤؤؤؤؤالجن تؤؤؤؤؤؤؤؤؤم 

لين فؤؤؤؤؤؤؤؤائ،) ن( للطبيعؤؤؤؤؤؤؤؤة  
ّ
ل  أو متؤؤؤؤؤؤؤؤدخ  

ّ
  مكؤؤؤؤؤؤؤؤن أ ؤؤؤؤؤؤؤؤ  أعتقؤؤؤؤؤؤؤؤد  أو خؤؤؤؤؤؤؤؤالقين فؤؤؤؤؤؤؤؤائ،) ن( للطبيعؤؤؤؤؤؤؤؤة ومتؤؤؤؤؤؤؤؤدخ

ي أن ع    اإل مان من للرغبة في الخ و جمالّية دعو  أو قضية هنا تّد 

 

     
 
ن ش 

 
ت   اتمام   الرأي أوافق : ه 

 

 التجؤؤؤؤؤؤؤؤاوزات مؤؤؤؤؤؤؤؤن بعؤؤؤؤؤؤؤؤ  الؤؤؤؤؤؤؤؤتملبفقؤؤؤؤؤؤؤؤط  اسؤؤؤؤؤؤؤؤتطعنا إذا  األولويؤؤؤؤؤؤؤؤات عؤؤؤؤؤؤؤؤن لنتحؤؤؤؤؤؤؤؤد لكؤؤؤؤؤؤؤؤْن : دين ييييييييت    

ؤؤؤؤؤؤا اضؤؤؤؤؤؤرر    األكثؤؤؤؤؤؤر
 
  اال تصؤؤؤؤؤؤارات التؤؤؤؤؤؤ  سؤؤؤؤؤؤتكون  فمؤؤؤؤؤؤاذا ،وخبث

 
سؤؤؤؤؤؤيهز  مؤؤؤؤؤؤن  الؤؤؤؤؤؤكي مؤؤؤؤؤؤا ؟تؤؤؤؤؤؤود تحقيقهؤؤؤؤؤؤا أوال

ؤؤؤؤؤؤا الفؤؤؤؤؤؤر  ؤؤؤؤؤؤ،   كهؤؤؤؤؤؤؤدف حق  َحق  ب قصؤؤؤؤؤؤؤء   واقعؤؤؤؤؤؤّي    حؤؤؤؤؤؤؤوعلؤؤؤؤؤؤى  إليؤؤؤؤؤؤه  نظؤؤؤؤؤؤؤر ودعو ؤؤؤؤؤؤا  اإلسؤؤؤؤؤؤ   لننظؤؤؤؤؤؤر إلؤؤؤؤؤؤؤىف ؟  

ا؟لجعل اإلس    احتما  ولو ضنيل أي   هنا  هل   ستطيعه قدر ن  ا متعقل 
ح 
َ
ْصل  م 

 

ييييييييييي     
 
ن )أو الهمجؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤّي( املعااؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر ظؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاهرة حد ثؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة إلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤى حؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤّد  مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي  الوحءؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤء ّ  اإلسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   ،احسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن  : ُدُوك 

 ككل ؟ أل   ،الحقيقة

 

 د ن ت:  ج  أن  عود إلي فترات تاريمية مبكرة، أظن، لتتمكن من   
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ؤؤؤؤؤؤؤا( مؤؤؤؤؤؤؤا حؤؤؤؤؤؤؤد إلؤؤؤؤؤؤؤى: هيييييييار         ؤؤؤؤؤؤان هؤؤؤؤؤؤؤكا سؤؤؤؤؤؤؤواء ، مؤؤؤؤؤؤؤرة أخؤؤؤؤؤؤؤر ،ولكؤؤؤؤؤؤؤن  )لؤؤؤؤؤؤؤ   تمام  ا أ  ال، فْ نؤؤؤؤؤؤؤا كؤ  صؤؤؤؤؤؤؤحيح 

ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤزينلسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤنا  ه  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ األكثؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤراملتحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد ثن  ولسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤنا ذلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ، لفعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل مج    تطلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  األمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر  بهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤكا النقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد اإقناع 

ؤؤؤؤؤؤا ؤؤؤؤؤؤا مؤؤؤؤؤؤن أاؤؤؤؤؤؤل   أو ،1علؤؤؤؤؤؤي هرسؤؤؤؤؤؤء  آ ؤؤؤؤؤؤان مثؤؤؤؤؤؤل أشخاا 
 
ؤؤؤؤؤابنإسؤؤؤؤؤؤ مّ    باحث اق كؤ علؤؤؤؤؤؤى    اإلسؤؤؤؤؤؤد ينتقؤؤؤؤؤؤل 2ور 

 اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيم وال النؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاس، قبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن ومسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤمو    ، حؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو  أاؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيل  )أو ذي مصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤداقية أو مشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤروعية(

لكؤؤؤؤؤؤْن  بؤؤؤؤؤؤدو لؤؤؤؤؤؤؤي أن  هنؤؤؤؤؤؤا  فتؤؤؤؤؤؤؤرات   بهؤؤؤؤؤؤؤكا بقيامنؤؤؤؤؤؤا  ثقؤؤؤؤؤؤؤون  ال الؤؤؤؤؤؤكي النؤؤؤؤؤؤو  مؤؤؤؤؤؤؤن العلمؤؤؤؤؤؤا يون  الليبراليؤؤؤؤؤؤون 

تاريميؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة متمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا زة ممتلفؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي التؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاري  اإلسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ م   فلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد   فتؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرة الخ فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة أو االمبراطوريؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة 

ؤؤؤؤؤؤؤؤؤَم اإلسؤؤؤؤؤؤؤؤؤ    بؤؤؤؤؤؤؤؤؤدون أن أي تؤؤؤؤؤؤؤؤؤدخل أو خطؤؤؤؤؤؤؤؤؤر مؤؤؤؤؤؤؤؤؤن الخؤؤؤؤؤؤؤؤؤار ، ثؤؤؤؤؤؤؤؤؤم اؤؤؤؤؤؤؤؤؤار الحكؤؤؤؤؤؤؤؤؤم 
َ
اإلسؤؤؤؤؤؤؤؤؤ مية حيؤؤؤؤؤؤؤؤؤر َحك

ا ب قصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤء  قؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدر، فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  تؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر  فيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤه عنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد قؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤراءة التؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاري  أي التؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤزا  اإلسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ م   ا مغؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرور  ئؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤموليًّ

 اؤؤؤؤؤؤؤؤمويل والتؤؤؤؤؤؤؤؤاري  السياسؤؤؤؤؤؤؤؤة َعؤؤؤؤؤؤؤؤالم قؤؤؤؤؤؤؤؤا  باملسؤؤؤؤؤؤؤؤؤوليات األاؤؤؤؤؤؤؤؤيلة الخااؤؤؤؤؤؤؤؤة بتعؤؤؤؤؤؤؤؤاليم اإلسؤؤؤؤؤؤؤؤ    لقؤؤؤؤؤؤؤؤد

ؤؤؤؤؤؤؤة حؤؤؤؤؤؤؤدود لؤؤؤؤؤؤؤه اإلسؤؤؤؤؤؤؤ  " أن 3هنتنغتؤؤؤؤؤؤؤون  ؤؤؤؤؤؤؤه عنؤؤؤؤؤؤؤد هؤؤؤؤؤؤؤك  الحؤؤؤؤؤؤؤدود  "دموي   إنهؤؤؤؤؤؤؤا املشؤؤؤؤؤؤؤكلة؛ هؤؤؤؤؤؤؤك    حؤؤؤؤؤؤؤ  إ   

 أن  مكنؤؤؤؤؤؤؤؤ  لكؤؤؤؤؤؤؤؤْن _ عؤؤؤؤؤؤؤؤم_  والحداثؤؤؤؤؤؤؤؤة اإلسؤؤؤؤؤؤؤؤ   بؤؤؤؤؤؤؤؤين اؤؤؤؤؤؤؤؤرا  هنؤؤؤؤؤؤؤؤا   داثؤؤؤؤؤؤؤؤةوالح اإلسؤؤؤؤؤؤؤؤ   حؤؤؤؤؤؤؤؤدودعنؤؤؤؤؤؤؤؤد 

وَن  املسؤؤؤؤؤؤؤؤؤلمون  النؤؤؤؤؤؤؤؤؤاس  كؤؤؤؤؤؤؤؤؤن لؤؤؤؤؤؤؤؤؤم حيؤؤؤؤؤؤؤؤؤر  ،اإلسؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   تؤؤؤؤؤؤؤؤؤاري  فؤؤؤؤؤؤؤؤؤي أمثلؤؤؤؤؤؤؤؤؤة أو  مؤؤؤؤؤؤؤؤؤاذ  تجؤؤؤؤؤؤؤؤؤد ؤؤؤؤؤؤؤؤؤن 
 
 الجهؤؤؤؤؤؤؤؤؤاد، يش

ؤؤؤؤؤا و قؤؤؤؤؤؤد ألنهؤؤؤؤؤؤم ؤؤؤؤؤؤ كؤ
َ
ؤؤؤؤؤؤ، االحؤؤؤؤؤؤت   اإلسؤؤؤؤؤؤ م  واالسؤؤؤؤؤؤتي ء علؤؤؤؤؤؤى بلؤؤؤؤؤؤد أو بلؤؤؤؤؤؤدان،  بنجؤؤؤؤؤؤا  الجهؤؤؤؤؤؤادَ  او  ن  ئ )تحق 

  الفتح(

 

 ؟)اإلس م ( العالم ذل  في النساء عن اذام لكن: دين ت    

 

     
 
ن  الحدود  تل  داخل النساء معا اة  بالضبط: ُدُوك 

                                                           
يَّة، ُول دَْت في الصومال، وهي ن1969علي )ُول دَْت عام  هيرسي أيان (1) ك  ر  اقدة صريحة عالية الصوت لإلسالم (: باحثة وناشطة هولندية أم 

حظيت باهتمام عالمي بسبب انتقادها للدين اإلسالمي والدفاع عن حقوق المرأة في المجتمعات المسلمة، ومناصرة لحقوق النساء المسلمات، 

ر فيلم الخضوع سيناريو وحوا 2004كتبت عام  .وهي ناشطة في معارضة الزواج القسري وجرائم الشرف وزواج األطفال وختان اإلناث

مذكراتها التي ترجمت إلى  2006للمخرج الهولندي ثيو ڤان جوخ، وتلقت بعده تهديدات بالقتل مع المخرج الذي اُْغت ي َل بالفعل. نشرت سنة 

 هرسي يةالصومال المعارضة زعيم السياسي وهي ابنة سابقاً، الهولندي البرلمان في كانت عضوةً  ."بعنوان: "كافرة 2007اإلنجليزية عام 

ً  آيان ، تعمل .A.H.Aالمرأة حقوق منظمة ومؤسس عيسى، ماجان  في عضو وهي ستانفورد، لجامعة التابعة هوفر مؤسسة في حاليا

يّة المشاريع معهد في زائرة وباحثة كينيدي، اردڤهار بجامعة في بيلفر بي بمركز الدبلوماسية مستقبل مشروع ك  ر   واشنطن في األَم 

يّ  الخارجية العالقات مجلس في وعضو العاصمة، ك  ر    .األَم 

لمجتمع المسلم، له العديد من علمنة ا وأحد مؤسسي معهد ،من أصل باكستاني ناقد لإلسالم مجهول االسم لمؤلف اسم الكتابة المنتََحلهو  (2)

ويمكن قراءة يراه اإلرهاب اإلسالمي.  المؤلفات في نقد اإلسالم منها: لماذا لست مسلًما، أصل القرآن، لماذا الغرب أفضل، واإلسالم كما

أجزاء مترجمة له إلى العربية مثل )مصادر اإلسالم( وهو فصل من كتابه )لماذا لست مسلًما( من رابط في مكتبة الالدينيين الملحدين 

 العالمية هنا 

post.html-ismlibrary.blogspot.com/2004/05/bloghttp://athe 

ّي ومستشار رئاسي؛ قدم في عام 2008 – 1927( صموئيل هنتنغتون )3) ك  ر  نظريته عن "صراع الحضارات"،  1993(: عالم سياسي أَم 

 (.1996والتي قدمت فيما بعد ككتاب "صراع الحضارات وإعادة تشكيل النظام العالمي " )

http://www.translationsproject.org/
http://atheismlibrary.blogspot.com/2004/05/blog-post.html
http://atheismlibrary.blogspot.com/2004/05/blog-post.html
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    األزمنة أفضل في وحت : دين ت    

 

 : بالت كيد هار        

 

     
 
يييييييين ش 

 
ت  بعؤؤؤؤؤؤؤؤ  هنؤؤؤؤؤؤؤؤا   بوضؤؤؤؤؤؤؤؤو واال ؤؤؤؤؤؤؤؤدما  التعايءؤؤؤؤؤؤؤؤء   الؤؤؤؤؤؤؤؤد ن ّ  التسؤؤؤؤؤؤؤؤامح مؤؤؤؤؤؤؤؤن  ؤؤؤؤؤؤؤؤو    هنؤؤؤؤؤؤؤؤا   عؤؤؤؤؤؤؤؤم: ه 

ؤؤؤؤؤؤؤا  ماريؤؤؤؤؤؤؤؤا كتؤؤؤؤؤؤؤؤاا مثؤؤؤؤؤؤؤؤل ،املوضؤؤؤؤؤؤؤؤو  عؤؤؤؤؤؤؤؤن هؤؤؤؤؤؤؤؤكا الرائعؤؤؤؤؤؤؤؤة الكتؤؤؤؤؤؤؤؤ   راتتؤؤؤؤؤؤؤؤلفعؤؤؤؤؤؤؤؤن ا ،1األ ؤؤؤؤؤؤؤؤدل  عؤؤؤؤؤؤؤؤن منيوكؤ

 مؤؤؤؤؤؤؤؤؤن بؤؤؤؤؤؤؤؤؤالكثير وتقؤؤؤؤؤؤؤؤؤو  جيرانهؤؤؤؤؤؤؤؤؤا مؤؤؤؤؤؤؤؤؤع  سؤؤؤؤؤؤؤؤؤبّ     سؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   حالؤؤؤؤؤؤؤؤؤة فؤؤؤؤؤؤؤؤؤي مّيةاإلسؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   الحضؤؤؤؤؤؤؤؤؤارة فيهؤؤؤؤؤؤؤؤؤا كا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤت التؤؤؤؤؤؤؤؤؤ 

مؤؤؤؤؤؤؤا بعؤؤؤؤؤؤؤد انهيؤؤؤؤؤؤؤار  او حؤؤؤؤؤؤؤر  فؤؤؤؤؤؤؤي، بنفسؤؤؤؤؤؤؤء ، رأ ؤؤؤؤؤؤؤت  قؤؤؤؤؤؤؤد و   الخااؤؤؤؤؤؤؤة بهؤؤؤؤؤؤؤا والتؤؤؤؤؤؤؤ  كا ؤؤؤؤؤؤؤت غيؤؤؤؤؤؤؤر جهاد ؤؤؤؤؤؤؤة  ااألعمؤؤؤؤؤؤؤ

ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤان كيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤف في ،يوغوسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  االتحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاد ال ون  مون املسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل كؤ  مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن ربكثيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ أفضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل  تصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرفون  البوسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤني 

سؤؤؤؤؤؤؤؤؤيحيين،
َ
ؤؤؤؤؤؤؤؤا وا لقؤؤؤؤؤؤؤؤؤد  األرثؤؤؤؤؤؤؤؤؤوذك أو  الكاثوليؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  سؤؤؤؤؤؤؤؤؤواء   امل ؤؤؤؤؤؤؤؤؤة للمؤؤؤؤؤؤؤؤؤكابح  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤحا ا كؤ  ولؤؤؤؤؤؤؤؤؤم  كو ؤؤؤؤؤؤؤؤؤوا الد ني 

ؤؤؤؤؤا وا هؤؤؤؤؤؤم أكثؤؤؤؤؤؤَر  مرتكبيهؤؤؤؤؤؤا، دّ ؤؤؤؤؤؤة  ؤمنؤؤؤؤؤؤون  ْن َمؤؤؤؤؤؤ وقؤؤؤؤؤؤد كؤ    الثقافّيؤؤؤؤؤؤة بالتعد 
َ
لؤؤؤؤؤؤكل  فهؤؤؤؤؤؤكا  مكنؤؤؤؤؤؤه أن َ ْحؤؤؤؤؤؤد  

 إنهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم أ فسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤهم عؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن  قولؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤون  أشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤخاو لؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤةمقاب حتؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  هنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا   مكنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ )إاؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   اإلسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  (  بؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل 

  مسلمون  ملحدون  أو مسلمون ملحدون،

ا( واو: دينت      !)اجب 

 

     
 
يييييييين ش 

 
ت ؤؤؤؤؤؤؤؤا  وڤسؤؤؤؤؤؤؤؤرا ي فؤؤؤؤؤؤؤؤي: ه  ض   مؤؤؤؤؤؤؤؤن األشؤؤؤؤؤؤؤؤخاو[، رغؤؤؤؤؤؤؤؤم كو ؤؤؤؤؤؤؤؤه متناق 

َ
 سؤؤؤؤؤؤؤؤتطيع ]أْن تجؤؤؤؤؤؤؤؤَد هؤؤؤؤؤؤؤؤك  الفمؤؤؤؤؤؤؤؤة

ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  عمليًّ
 

ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة[ أو مسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتحي   ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا هؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي _ وأ املشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤكلة لكؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن  ]يعنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  الجمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤع بؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤين اإللحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاد واإلسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   كهوي 

ؤؤؤؤؤؤان علينؤؤؤؤؤؤؤا أن  عتقؤؤؤؤؤؤؤد أن الشؤؤؤؤؤؤؤمولية مت اؤؤؤؤؤؤؤلة  ا أعتقؤؤؤؤؤؤؤد بهؤؤؤؤؤؤؤكا علؤؤؤؤؤؤؤى  حؤؤؤؤؤؤؤو راسؤؤؤؤؤؤؤ _ مؤؤؤؤؤؤؤا إذا كؤ  فؤؤؤؤؤؤؤيشخصؤؤؤؤؤؤؤيًّ

لطة تريد ألنهااألد ان  كل طلقة أبدّ ة س    تحديها  مكن ال م 

 

 ؟األد ان جميع في: دين ت

 

                                                           
حصلت على الدكتوراة من  كوبية المولد، (2012 أكتوبر 15 -1953 أبريل 9) María Rosa Menocal مينوكال ماريا روزا (1)

يَّة، باحثة ڤجامعة بنسل رك  العلوم  في sterling professorوكانت أستاذة عليا أو متميزة في ثقافة وتاريخ العصور الوسطى انيا األم 

يَّة اإلنسانية في جامعة ييل ك  ر   جوهرة العالم: كيف أنشأ المسلمون والمسيحيون واليهود حضارة التسامح في إسبانيا"مؤلفة كتاب ، األم 

 .القرون الوسطى"

http://www.translationsproject.org/
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ييييييين ش 

 
ت ؤؤؤؤؤؤؤّد : ه   بؤؤؤؤؤؤؤزعمهم أ ؤؤؤؤؤؤؤه كؤؤؤؤؤؤؤ   الخؤؤؤؤؤؤؤال، الؤؤؤؤؤؤؤكي ال  مكؤؤؤؤؤؤؤن تحؤؤؤؤؤؤؤدي إرادتؤؤؤؤؤؤؤه، وأن  كؤؤؤؤؤؤؤكل  تكؤؤؤؤؤؤؤون  أن الب 

ْجؤؤؤؤؤر ي بعؤؤؤؤؤد موتنؤؤؤؤؤا وكؤؤؤؤؤكل  منؤؤؤؤؤك مؤؤؤؤؤا 
َ
ؤؤؤؤؤم  وت

 
ْحك

َ
 عليقاتنؤؤؤؤؤا علؤؤؤؤؤى إرادتؤؤؤؤؤه غيؤؤؤؤؤر مهمؤؤؤؤؤة  إرادتؤؤؤؤؤه مطلقؤؤؤؤؤة، وهؤؤؤؤؤي ت

ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤَد   
َ
ل و 
 
 الشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤمولية   قبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل أْن  

 
ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ 

َ
ش
ْ
 بؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ كثر بؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤكل  ر ؤ صؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤكي هؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو   اإلسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ أن وأعتقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤكا َمن

ا بؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالخطر، لكو ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤه ثالؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر الطؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرق  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا وس ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤكار 
 
ر آخؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ شؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤء ء ال": ويقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو   1التوحيدّ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة األد ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤان إق ق

مطلؤؤؤؤؤؤوا  هؤؤؤؤؤؤك  هؤؤؤؤؤؤي آخؤؤؤؤؤؤر رسؤؤؤؤؤؤالة  لقؤؤؤؤؤؤد كا ؤؤؤؤؤؤت هنؤؤؤؤؤؤا  رسؤؤؤؤؤؤاالت وكؤؤؤؤؤؤ   سؤؤؤؤؤؤاب، مؤؤؤؤؤؤن عنؤؤؤؤؤؤد هللا؛ إ نؤؤؤؤؤؤا  قؤؤؤؤؤؤر  

ؤؤؤؤؤؤا أنهؤؤؤؤؤؤا آخؤؤؤؤؤؤر رسؤؤؤؤؤؤالة  ال  وجؤؤؤؤؤؤد حاجؤؤؤؤؤؤة إلؤؤؤؤؤؤى أي 
بؤؤؤؤؤؤكل   ال  ؤؤؤؤؤؤدعي أنهؤؤؤؤؤؤا رسؤؤؤؤؤؤالة حصؤؤؤؤؤؤرية، لكننؤؤؤؤؤؤا  ؤؤؤؤؤؤدعي حقًّ

    "عمل آخر حو  هك  املس لة

 

عون : هار           اأ ض   املد ية ملسائلوا ال هوت بين أو فصل مسافة وجدت ال أ هويد 

 

     
 
ييييييين ش 

 
ت فؤؤؤؤؤؤؤي  شؤؤؤؤؤؤؤخب أي  قولؤؤؤؤؤؤؤه أن  مكؤؤؤؤؤؤؤن شؤؤؤؤؤؤؤء ء أسؤؤؤؤؤؤؤوأ إن بالت كيؤؤؤؤؤؤؤد  عاملنؤؤؤؤؤؤؤا فؤؤؤؤؤؤؤي شؤؤؤؤؤؤؤء ء أسؤؤؤؤؤؤؤوأ هؤؤؤؤؤؤؤكا: ه 

ؤؤؤؤؤؤؤل   بالفعؤؤؤؤؤؤل لؤؤؤؤؤؤد نا  البحؤؤؤؤؤؤؤو  األسؤؤؤؤؤؤملة أو مؤؤؤؤؤؤؤن ملزيؤؤؤؤؤؤد حاجؤؤؤؤؤؤؤة ال": عاملنؤؤؤؤؤؤا هؤؤؤؤؤؤو
 
كؤؤؤؤؤؤؤل   معرفتؤؤؤؤؤؤه  حتؤؤؤؤؤؤؤا  مؤؤؤؤؤؤا ك

  ائؤؤؤؤؤؤؤرًّ  األكثؤؤؤؤؤؤؤر الشؤؤؤؤؤؤؤؤ ء هؤؤؤؤؤؤؤو هؤؤؤؤؤؤؤكا  شؤؤؤؤؤؤؤء ء آخؤؤؤؤؤؤؤر هؤؤؤؤؤؤؤو ئؤؤؤؤؤؤؤرو  و عليقؤؤؤؤؤؤؤات"
 
عؤؤؤؤؤؤؤاء   وهؤؤؤؤؤؤؤكا ،وخطؤؤؤؤؤؤؤورة عيؤؤؤؤؤؤؤه اّد    د 

عيه األد ان األخر  بهك  الطريقة بالضبطاإلس     2، والكي ال تد 

 

    هك  املس لة بمصوو للحظة الشيطان محام  دور  لن خك ،احسن  : دين ت    

 

     
 
يييييييييييين ش 

 
ت  أو املَسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيحّية صؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوو الكتؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  املقدسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة  فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي لإلسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  أو تنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاو   اهتمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا   وجؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد ال: ه 

ؤؤؤؤؤؤؤل    قبلؤؤؤؤؤؤؤون  إنهؤؤؤؤؤؤؤم  اإلسؤؤؤؤؤؤؤ   فؤؤؤؤؤؤؤي ]اهتمؤؤؤؤؤؤؤا  وتنؤؤؤؤؤؤؤاو  لهؤؤؤؤؤؤؤاتين الؤؤؤؤؤؤؤد ا تين[ ا هنؤؤؤؤؤؤؤ لكؤؤؤؤؤؤؤن اليهودّ ؤؤؤؤؤؤؤة،
 
أجؤؤؤؤؤؤؤزاء  ك

مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤون  إنهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم  بابنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤه للتضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤحية واسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتعداد  إبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤراهيم  حبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤون  إنهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم  اليهودّ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة وتفااؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيل  
ّ
يعظ

ة فؤؤؤؤؤؤؤؤي املنطقيؤؤؤؤؤؤؤؤة غيؤؤؤؤؤؤؤؤر األجؤؤؤؤؤؤؤؤزاء أكثؤؤؤؤؤؤؤؤر عؤؤؤؤؤؤؤؤكراء مؤؤؤؤؤؤؤؤن املؤؤؤؤؤؤؤؤي د بالت كيؤؤؤؤؤؤؤؤد سؤؤؤؤؤؤؤؤيحي 
َ
ل ذلؤؤؤؤؤؤؤؤ   حبؤؤؤؤؤؤؤؤون كؤؤؤؤؤؤؤؤ إنهؤؤؤؤؤؤؤؤم   امل

ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤّل  أن ويعتقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدون 
 
ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  رحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ": وعظؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيم رائؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤع ذلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  ك  القؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو   لؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد نا لكؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن   ضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤما ،ل بكؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم جميع 

َنؤؤؤؤؤؤؤا عتقؤؤؤؤؤؤؤدوأ للغا ؤؤؤؤؤؤؤة خطؤؤؤؤؤؤؤر أمؤؤؤؤؤؤؤر هؤؤؤؤؤؤؤكا  "أو الكلمؤؤؤؤؤؤؤة النهائيؤؤؤؤؤؤؤة الفصؤؤؤؤؤؤؤل   
َ
 املؤؤؤؤؤؤؤواع  هؤؤؤؤؤؤؤك  مؤؤؤؤؤؤؤع  توافؤؤؤؤؤؤؤ، ال أ

    البتة، إن وجود ا  فسه  تعارض مع هك  املواع  والدعوة
                                                           

في الحقيقة هو ثالث األديان توراتية المنبع أو المسماة اإلبراهيمية فقط، وإال فمفهوم توحيد األلوهية يوجد كذلك في الزردشتية  ( (1

اإلسالم، ويوجد في أديان السيخ والبهائيين والمورمونيين وأديان توحيدية حديثة مستحدَثة في اليابان أقدم من والصابئة المندائية وكالهما 

 يتنام على سبيل المثال.ڤو

وسطي ظالمي، ولعل مسيحية والحادي والعشرين( فكر قر عموم الفكر اإلسالمي المنتشر في عصرنا الذي نعيشه )القرنين العشرين (2)

طى المظلمة هي األشبه بادعاء وجود كل شيء من العلوم والمعارف في الكتاب المقدس والعداء للعلوم والفنون والفكر القرون الوس

 والبحث.
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  عؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن رأي الخصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم )أي: الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدفا للحظؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة الشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيطان محؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤام  دور  ألعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  فقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤط دعنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ : دين ييييييييييت    

   الوضع ماهية ليتضح لنا األقل على ،املتد ن على سبيل توضيح املوقف والجدا  الدائر(

 

     
 
ييييييين ش 

 
ت  ضؤؤؤؤؤؤؤح  ! ]ألجؤؤؤؤؤؤؤل الصؤؤؤؤؤؤؤالح العؤؤؤؤؤؤؤا  مقابؤؤؤؤؤؤؤل بؤؤؤؤؤؤؤدون  الشؤؤؤؤؤؤؤيطان عؤؤؤؤؤؤؤنكنؤؤؤؤؤؤؤت س فضؤؤؤؤؤؤؤل الؤؤؤؤؤؤؤدفا  : ه 

 [ الجميع

 

ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا التحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد   مكننؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا: دين ييييييييييييت      النؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاس مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن الكثيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر أن عتقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدأ! عؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن الشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيطان   يابؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة جميع 

َنا يعتقدون    [ الجميع ضح  ] بالضبط ذل   فعل أ  

ؤؤؤؤؤؤؤؤؤا لنشؤؤؤؤؤؤؤؤؤر  وترويجؤؤؤؤؤؤؤؤؤه، أو أعتقؤؤؤؤؤؤؤؤؤد  أ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤا، عؤؤؤؤؤؤؤؤؤن  فسؤؤؤؤؤؤؤؤؤء ، ا مؤؤؤؤؤؤؤؤؤا صؤؤؤؤؤؤؤؤؤحيح ال تكفؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  تمام  أن حقيقؤؤؤؤؤؤؤؤؤة أن ئؤؤؤؤؤؤؤؤؤ م 

 
 
محاولؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة اكتشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤافها  وأعتقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد أن فكؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرة أن هنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  أئؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤياء  نبغؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي أال  حؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاو  اكتشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤافها فكؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرة

ا مؤؤؤؤؤؤن املعرفؤؤؤؤؤؤة وأعتقؤؤؤؤؤؤد أ نؤؤؤؤؤؤا علؤؤؤؤؤؤى األقؤؤؤؤؤؤل علينؤؤؤؤؤؤأ عامؤؤؤؤؤؤل معهؤؤؤؤؤؤا بجد ؤؤؤؤؤؤة   ا فحؤؤؤؤؤؤب اقتؤؤؤؤؤؤرا  أن هنؤؤؤؤؤؤا  قؤؤؤؤؤؤدر 

  كون أكثر من الكافي لنا 

 ، احتماليؤؤؤؤؤؤؤؤؤة علينؤؤؤؤؤؤؤؤؤا تناولهؤؤؤؤؤؤؤؤؤا بجد ؤؤؤؤؤؤؤؤؤة، حتؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  عنؤؤؤؤؤؤؤؤؤدما لؤؤؤؤؤؤؤؤؤو قبلؤؤؤؤؤؤؤؤؤتم هؤؤؤؤؤؤؤؤؤكا حتؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  اآلن، فؤؤؤؤؤؤؤؤؤْن هنؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  و عؤؤؤؤؤؤؤؤؤد 

 تمؤؤؤؤؤؤؤؤاد  قؤؤؤؤؤؤؤؤد الغؤؤؤؤؤؤؤؤرا بؤؤؤؤؤؤؤؤ ن املسؤؤؤؤؤؤؤؤلم ةفكؤؤؤؤؤؤؤؤر  رفضؤؤؤؤؤؤؤؤها، ويجؤؤؤؤؤؤؤؤ  أن  رفضؤؤؤؤؤؤؤؤها بعؤؤؤؤؤؤؤؤد تناولهؤؤؤؤؤؤؤؤا بجد ؤؤؤؤؤؤؤؤة، وهؤؤؤؤؤؤؤؤي 

  أفضؤؤؤؤؤؤل وأ نؤؤؤؤؤؤا سؤؤؤؤؤؤنكون  ،بقؤؤؤؤؤؤدر مضؤؤؤؤؤؤر لنؤؤؤؤؤؤا املعرفؤؤؤؤؤؤة مؤؤؤؤؤؤن الكثيؤؤؤؤؤؤر هنؤؤؤؤؤؤا  وأن للغا ؤؤؤؤؤؤة،
 

 فؤؤؤؤؤؤيو  بؤؤؤؤؤؤدونها حؤؤؤؤؤؤاال

 هؤؤؤؤؤؤؤكا يسؤؤؤؤؤؤؤتطيعون  ال  الؤؤؤؤؤؤؤوراء إلؤؤؤؤؤؤؤى السؤؤؤؤؤؤؤاعة عقؤؤؤؤؤؤؤارا بْعؤؤؤؤؤؤؤادة املسؤؤؤؤؤؤؤلمين مؤؤؤؤؤؤؤن الكثيؤؤؤؤؤؤؤر  رغؤؤؤؤؤؤؤ  ،الحقيقؤؤؤؤؤؤؤة

ا،"  قؤؤؤؤؤؤؤؤو :حينمؤؤؤؤؤؤؤؤا  سؤؤؤؤؤؤؤؤلمامل علؤؤؤؤؤؤؤؤى للغا ؤؤؤؤؤؤؤؤة أئؤؤؤؤؤؤؤؤف،  ؤؤؤؤؤؤؤؤ إ  طبعؤؤؤؤؤؤؤؤا  علؤؤؤؤؤؤؤؤى الفؤؤؤؤؤؤؤؤ س قعؤؤؤؤؤؤؤؤتو  لقؤؤؤؤؤؤؤؤد  عؤؤؤؤؤؤؤؤم، حسؤؤؤؤؤؤؤؤن 

 الحقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤائ، اكتشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤفتم الغؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرا فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي أ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتم  امل سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاة هؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي هؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤك   علؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيكم األوان فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤات لقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد  الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرأس

  أفضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل، وهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي حقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤائ، سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيكون  وعنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا علينؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا فرضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤها تريؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدون  واآلن أل فسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤكم،
 

بعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد   حؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاال

  "معرف ها

 

     
 
ييييييييين ش 

 
ت    عؤؤؤؤؤؤؤؤؤرض أن وأود  تقولؤؤؤؤؤؤؤؤؤه بمؤؤؤؤؤؤؤؤؤا اكثيؤؤؤؤؤؤؤؤؤر   مهؤؤؤؤؤؤؤؤؤتمو منتبؤؤؤؤؤؤؤؤؤه  أ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤا: ه 

 
 أو ظريؤؤؤؤؤؤؤؤؤةالن الناحيؤؤؤؤؤؤؤؤؤة مؤؤؤؤؤؤؤؤؤن مثؤؤؤؤؤؤؤؤؤاال

  معرفتؤؤؤؤؤؤؤؤؤه مؤؤؤؤؤؤؤؤن أ فسؤؤؤؤؤؤؤؤنا  منؤؤؤؤؤؤؤؤع  مكؤؤؤؤؤؤؤؤن أن ولكؤؤؤؤؤؤؤؤن  عرفؤؤؤؤؤؤؤؤؤهأن نؤؤؤؤؤؤؤؤا  مكن أ ؤؤؤؤؤؤؤؤه  عتقؤؤؤؤؤؤؤؤد  ءؤلشؤؤؤؤؤؤؤؤ التطبيقيؤؤؤؤؤؤؤؤة،

  حقيقة، إ مان ب  عالم تميل من علي   أاع  هكا ألن

 

ا،: هييييييييار          الؤؤؤؤؤؤؤؤككاء فؤؤؤؤؤؤؤؤي موثوقؤؤؤؤؤؤؤؤة اخت فؤؤؤؤؤؤؤؤات هنؤؤؤؤؤؤؤؤا  كا ؤؤؤؤؤؤؤؤت إذا  الجؤؤؤؤؤؤؤؤرس منحنؤؤؤؤؤؤؤؤ لقؤؤؤؤؤؤؤؤد ذكؤؤؤؤؤؤؤؤرَت  حسؤؤؤؤؤؤؤؤن 

  أو الجنسين األعراق بين
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يييييين ش 

 
ت ؤؤؤؤؤؤا منؤؤؤؤؤؤا ها أعتقؤؤؤؤؤؤد ال لكننؤؤؤؤؤؤ :  ه   شؤؤؤؤؤؤء ء أ كؤؤؤؤؤؤم فكؤؤؤؤؤؤرتم فؤؤؤؤؤؤي البؤؤؤؤؤؤد  صؤؤؤؤؤؤحيح هؤؤؤؤؤؤكا أن عتقؤؤؤؤؤؤدي هنؤؤؤؤؤؤاأن  أ ًّ

   عرفه أ   لم تتمن   لكن أمكن  تصد قه

 

  كؤؤؤؤؤؤؤؤون  فقؤؤؤؤؤؤؤؤد -حقيقؤؤؤؤؤؤؤؤة كا ؤؤؤؤؤؤؤؤت لؤؤؤؤؤؤؤؤوأئؤؤؤؤؤؤؤؤياء _  تصؤؤؤؤؤؤؤؤور  أن الصؤؤؤؤؤؤؤؤع  مؤؤؤؤؤؤؤؤن أ ؤؤؤؤؤؤؤؤه أعتقؤؤؤؤؤؤؤؤد ال أو ،: دين ييييييييت    

  إ اها معرفته عد  الوجود مع في يستمر أن رّي ؤالبش للجن  األفضل من

 

     
 
ن ش 

 
ت   هكا منهر للغا ة أكثر؟ ذل  تحد د  مكن هل: ه 

 

      
 
ن َبت   هل": يس   كريستوفر لكن  منفصلة مس لة راضتاالف: ُدُوك 

َ
ا ك   كون    ؟" ما ئ م 

 

     : 
 
ن ش 

 
ت  هل كان شء ء ما في ذهن  ]وكبته أو  غافلَت عنه[؟ه 

 

  أي شء ءلم  كن لدي   ال ال،: دين ت    

 

     
 
ن  ؟ال: ُدُوك 

 

     
 
ييييييييين ش 

 
ت ر  أن  مكنؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  هؤؤؤؤؤؤؤؤؤل: ه  ا ال أسؤؤؤؤؤؤؤؤؤتطيع  ذلؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ؟ تفعؤؤؤؤؤؤؤؤؤل  فسؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  تتصؤؤؤؤؤؤؤؤؤو  باملناسؤؤؤؤؤؤؤؤؤبة، أ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤا شخصؤؤؤؤؤؤؤؤؤيًّ

 تصور ذل  

 

نؤؤؤؤؤؤؤة لؤؤؤؤؤؤؤم تمطؤؤؤؤؤؤؤر  أتصؤؤؤؤؤؤؤور  أن أسؤؤؤؤؤؤؤتطيع أو ،: دين يييييييت     ذلؤؤؤؤؤؤؤ ، بحيؤؤؤؤؤؤؤر أتصؤؤؤؤؤؤؤور أ ؤؤؤؤؤؤؤ  أتمنؤؤؤؤؤؤؤ  أن فكؤؤؤؤؤؤؤرة معي 

 على بالي 

 

 Natureل  جؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  علؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤى مجلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة العلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو  هؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  البيولوجيؤؤؤؤؤؤؤؤؤة األسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤلحة كمثؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  تصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤنيع خؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤك: هيييييييييار        

رة مْن  رؤ ش دري يَرس ڤ وافة انع  سخة مطو    الج 

 

ّل  هنا   بالضبط  عم،: دين ت    
 
 األئياء  تل  ك
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ييييييين ش 

 
ت ا ، عؤؤؤؤؤؤؤم: ه   ذلؤؤؤؤؤؤؤؤ  سؤؤؤؤؤؤؤيكون   بهؤؤؤؤؤؤؤؤا  نبغؤؤؤؤؤؤؤي أن  ظؤؤؤؤؤؤؤؤل جؤؤؤؤؤؤؤاهلين ل سؤؤؤؤؤؤؤت معرفؤؤؤؤؤؤؤؤة  هؤؤؤؤؤؤؤؤك  لكؤؤؤؤؤؤؤن  حسؤؤؤؤؤؤؤؤن 

    )أو اإلمكا ية أو االستيعاا( بالقدرة أئبه

 

ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا تتميؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل أن  سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتطيع أ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  املؤكؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن: ر    هييييييييييا    
 
 يسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤعى أن مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا لشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤخب  مكؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن حيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر ظرف

 فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيأو السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤلطة  القؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوة سيضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤع َرهاؤ شؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ أن   أو أخ قؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤّي، غيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر الوحيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد  كؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤون تطبيقهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا ملعرفؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة

ا طرحؤؤؤؤؤؤَت  لقؤؤؤؤؤؤد الواقؤؤؤؤؤؤع، فؤؤؤؤؤي،  لكؤؤؤؤؤؤن  الخاطمؤؤؤؤؤؤة األ ؤؤؤؤؤدي   شؤؤؤؤؤؤر لؤؤؤؤؤؤ   أل ؤؤؤؤؤؤه  هنؤؤؤؤؤا أساسؤؤؤؤؤؤء  أ ؤؤؤؤؤؤه أعتقؤؤؤؤؤؤد ئؤؤؤؤؤ م 

 عيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤون  فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي نمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤك بي العؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالم هؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  جعلنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا بقيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة إلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤى أو  إلسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  اعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالم  إلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤى تنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤةاالف الحقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤائ،

َنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤابؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل   خصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤومنا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا قياسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤها  مكؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن ال التؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ الد نيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة  الحقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤائ، ر تؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ح ال أل    أو بسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤهولة كميًّ

لؤؤؤؤؤؤم بسؤؤؤؤؤؤهولة مناقشؤؤؤؤؤ ها ؤؤؤؤؤؤّل   لؤؤؤؤؤؤىعبالحجؤؤؤؤؤؤة التقليد ؤؤؤؤؤؤة  الك سؤؤؤؤؤؤيك  الؤؤؤؤؤؤردّ   فؤؤؤؤؤؤي الع 
 
 أثبؤؤؤؤؤؤت": هؤؤؤؤؤؤو منؤؤؤؤؤؤا واحؤؤؤؤؤؤد   ك

ؤؤؤؤؤؤؤؤؤة قاضؤؤؤؤؤؤؤؤؤية هؤؤؤؤؤؤؤؤؤك  كا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤت لؤؤؤؤؤؤؤؤؤو كمؤؤؤؤؤؤؤؤؤا "زوجتؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  تحؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  أ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  لؤؤؤؤؤؤؤؤؤي ج    سؤؤؤؤؤؤؤؤؤتطيع الف  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤَت  اإللحؤؤؤؤؤؤؤؤؤاد، ضؤؤؤؤؤؤؤؤؤد ح 

ا،  إثباتهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا لؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت إذا حسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن 
 
  ذلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  حل

 
البرهنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة  ،  سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتطيعإثباتهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا فستسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتطيع ،إلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤى عنااؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر  قلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي 

  جؤؤؤؤؤؤؤا م لكؤؤؤؤؤؤؤن  "الحؤؤؤؤؤؤؤ " ؤبؤؤؤؤؤؤؤ مؤؤؤؤؤؤؤا  عنيؤؤؤؤؤؤؤه فؤؤؤؤؤؤؤنحن  علؤؤؤؤؤؤؤم  عليهؤؤؤؤؤؤؤا
 
 ،تناولؤؤؤؤؤؤؤه بسؤؤؤؤؤؤؤهولة  مكؤؤؤؤؤؤؤن للعلؤؤؤؤؤؤؤم ال قؤؤؤؤؤؤؤّدسامل

  الد ن ّ  للخطاا عنه العلم ّ  الخطاا تناز   وقد

 

  الفن ّ  والخطاا ،احسن  : دين ت    

 

   عم: هار        

 

ا ل   هكا: دين ت       بالضرورة د نيًّ

 

ا  نبؤؤؤؤؤؤؤؤ سؤؤؤؤؤؤؤ جاد  لكننؤؤؤؤؤؤؤ : هيييييييار     س ال  تناولؤؤؤؤؤؤؤه الفؤؤؤؤؤؤؤن جيؤؤؤؤؤؤؤؤد    تنؤؤؤؤؤؤؤؤاو   ال التؤؤؤؤؤؤؤ   فسؤؤؤؤؤؤؤها بالطريقؤؤؤؤؤؤؤة ،املقؤؤؤؤؤؤؤد 

 ال لكؤؤؤؤؤؤؤؤؤن الفؤؤؤؤؤؤؤؤؤن، فؤؤؤؤؤؤؤؤؤي تمثيلهمؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  سؤؤؤؤؤؤؤؤؤتطيع  أو الشؤؤؤؤؤؤؤؤؤفقة والرحمؤؤؤؤؤؤؤؤؤة الحؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   حؤؤؤؤؤؤؤؤؤو جيؤؤؤؤؤؤؤؤؤد علؤؤؤؤؤؤؤؤؤى الفؤؤؤؤؤؤؤؤؤن بهؤؤؤؤؤؤؤؤؤا

 أن وأعتقؤؤؤؤؤؤؤد  اؤؤؤؤؤؤؤورها أ قؤؤؤؤؤؤؤى فؤؤؤؤؤؤؤي الرحمؤؤؤؤؤؤؤة وتجؤؤؤؤؤؤؤد املتحؤؤؤؤؤؤؤف إلؤؤؤؤؤؤؤى تؤؤؤؤؤؤؤكه  ال أ ؤؤؤؤؤؤؤت  فيؤؤؤؤؤؤؤه اختزالهمؤؤؤؤؤؤؤا  مكؤؤؤؤؤؤؤن

 
َ
ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة م 

َ
ا ث  الزائفؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة االدعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاءات ،كملحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد نببسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاطة،  بهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرف  التؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  الطريقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة حؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو   مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا ئؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ م 

ا هنؤؤؤؤؤؤؤا  بؤؤؤؤؤؤؤ ن تقؤؤؤؤؤؤؤنعهم التؤؤؤؤؤؤؤ  ينللمتؤؤؤؤؤؤؤد ن َنؤؤؤؤؤؤؤا وأعتقؤؤؤؤؤؤؤد    فتقؤؤؤؤؤؤؤد  مؤؤؤؤؤؤؤا ئؤؤؤؤؤؤؤ م   حساسؤؤؤؤؤؤؤين  كؤؤؤؤؤؤؤون  أن  جؤؤؤؤؤؤؤ  أ  

  هكا بمصوو
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ييييييين ش 

 
ت  السؤؤؤؤؤؤؤؤا  متؤؤؤؤؤؤؤ  بنؤؤؤؤؤؤؤت الَعلما يؤؤؤؤؤؤؤة علؤؤؤؤؤؤؤى اإلطؤؤؤؤؤؤؤ ق جدليؤؤؤؤؤؤؤة  ؤؤؤؤؤؤؤككرون السؤؤؤؤؤؤؤب  لهؤؤؤؤؤؤؤكا  بالت كيؤؤؤؤؤؤؤد: ه 

ا وَرْ (  دورهؤؤؤؤؤؤؤؤا  كاتدرائّيؤؤؤؤؤؤؤؤة مثؤؤؤؤؤؤؤؤل ئؤؤؤؤؤؤؤؤ م    ارسؤؤؤؤؤؤؤؤوم  رَسؤؤؤؤؤؤؤؤَمْت  أو ئؤؤؤؤؤؤؤؤارتر،)كاتدرائيؤؤؤؤؤؤؤؤة(  أو)د 
 
 قؤؤؤؤؤؤؤؤدمت  أو د نّيؤؤؤؤؤؤؤؤة

    موسيقى

 

 ) باا: دين ت    
 

  (مث 

 

     
 
ن ش 

 
ت    عم ،مناس  للسياق باا أن أعتقد: ه 

 

  ذل  على إجابات   لد نا أن أعتقد لكنن : هار        

 

     
 
ن ش 

 
ت    لد نا  حن  عم،: ه 

 

)غيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر د نيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة  علما يؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة رعا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة هنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  كا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت إذا: للغا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة جيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدة إجابؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة تقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد  وأ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت: هيييييييييييار        

ؤؤؤؤؤؤؤؤؤا   عؤؤؤؤؤؤؤؤؤرف أن تطيع سؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ال( 1)فعندئؤؤؤؤؤؤؤؤؤك   املرحلؤؤؤؤؤؤؤؤؤة، تلؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  فؤؤؤؤؤؤؤؤؤي للفنؤؤؤؤؤؤؤؤؤون كهنوتيؤؤؤؤؤؤؤؤؤة بحتؤؤؤؤؤؤؤؤؤة(   ما كؤؤؤؤؤؤؤؤؤل أن قين 

ؤؤؤؤؤان جلؤؤؤؤؤؤوأ  ؤؤؤؤؤؤا كؤ  ( لؤؤؤؤؤؤو2) املؤؤؤؤؤؤوت كا ؤؤؤؤؤؤت الوقؤؤؤؤؤؤت ذلؤؤؤؤؤؤ  فؤؤؤؤؤؤي إ ما ؤؤؤؤؤؤ  عؤؤؤؤؤؤد  إعؤؤؤؤؤؤ ن عاقبؤؤؤؤؤؤة ألن بالفعؤؤؤؤؤؤل، مؤمن 

ؤؤؤؤؤؤان  ،بالعمؤؤؤؤؤؤؤل أ جلؤؤؤؤؤؤؤو ما كؤؤؤؤؤؤؤل لتكليؤؤؤؤؤؤؤف )فؤؤؤؤؤؤؤي ذلؤؤؤؤؤؤؤ  العصؤؤؤؤؤؤؤر( علما يؤؤؤؤؤؤؤة منظمؤؤؤؤؤؤؤة لؤؤؤؤؤؤؤد نا تكا ؤؤؤؤؤؤؤ  سؤؤؤؤؤؤؤيكون كؤ

    عمل فن  َعلما   كثير لد نا

 

     
 
ن  ش 

 
ت  : أ ا ال أقو  في الحقيقة أن تل  ال زمة )النتيجة( صحيحة ه 

 

 : أي الزمة؟هار        

 

     
 
يييييييين ش 

 
ت َنؤؤؤؤؤؤؤؤا حقيقؤؤؤؤؤؤؤؤة اأنهؤؤؤؤؤؤؤؤ أعتقؤؤؤؤؤؤؤؤد: ه  التعبد ؤؤؤؤؤؤؤؤة  الرسؤؤؤؤؤؤؤؤوماتب فيمؤؤؤؤؤؤؤؤا  تعلؤؤؤؤؤؤؤؤ،  عؤؤؤؤؤؤؤؤرف، أن  سؤؤؤؤؤؤؤؤتطيع ال أ  

ؤؤؤؤؤان هنؤؤؤؤؤؤا   إذا مؤؤؤؤؤؤا املعمؤؤؤؤؤؤارّي، والفؤؤؤؤؤؤن التماثيؤؤؤؤؤؤل و حؤؤؤؤؤؤت  لهؤؤؤؤؤؤا كؤؤؤؤؤؤن  لؤؤؤؤؤؤم أ  فؤؤؤؤؤؤي ذلؤؤؤؤؤؤ  لرعا ؤؤؤؤؤؤةدور كبيؤؤؤؤؤؤر ل كؤ

 لؤؤؤؤؤؤؤؤؤو": فسؤؤؤؤؤؤؤؤؤء  أحؤؤؤؤؤؤؤؤؤتب ب جؤؤؤؤؤؤؤؤؤة()تميؤؤؤؤؤؤؤؤؤل   أقؤؤؤؤؤؤؤؤؤو    ؤ فسؤؤؤؤؤؤؤؤؤ سؤؤؤؤؤؤؤؤؤما علؤؤؤؤؤؤؤؤؤى اإلطؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ق  أسؤؤؤؤؤؤؤؤؤتطيع ال لكننؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   دور 

ؤؤؤؤؤؤان  ،ملؤؤؤؤؤؤؤؤاذا أعؤؤؤؤؤؤؤؤرف ال " الدرجؤؤؤؤؤؤؤة بؤؤؤؤؤؤؤؤنف  جيؤؤؤؤؤؤؤؤد بعمؤؤؤؤؤؤؤل قؤؤؤؤؤؤؤؤا  قؤؤؤؤؤؤؤؤد لكؤؤؤؤؤؤؤان فقؤؤؤؤؤؤؤؤط، علمؤؤؤؤؤؤؤؤا ّ   رسؤؤؤؤؤؤؤا  هنؤؤؤؤؤؤؤؤا  كؤ

ا   وأ ا  وال أتميل  فسء  أقو  ذل   ذل سب   ال أعرفبكو   راض  تمام 
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يييييي     
 
ن ؤؤؤؤؤان لؤؤؤؤؤؤومؤؤؤؤؤؤاذا؟ : ُدُوك   ب أ جلؤؤؤؤؤؤو ما كؤؤؤؤؤؤل كؤ

َ
ؤؤؤؤؤؤف  

ّ
ل
 
ؤؤؤؤؤان العلؤؤؤؤؤؤو ، متحؤؤؤؤؤؤف سؤؤؤؤؤؤقف عمؤؤؤؤؤؤلقؤؤؤؤؤؤد ك َب  أمؤؤؤؤؤؤا كؤ ؤؤؤؤؤؤت 

ْ
ن  لي 

ا ئ   الروعة؟ بنف م 

 

     
 
ن ش 

 
ت    عم ذل ، ت كيد متردد في  أ ا ما، بطريقة: ه 

 

     
 
ن ا السهل من أ ه أجد حقا؟: ُدُوك  ا جدًّ   ذل  تصد ، جدًّ

 

     
 
يييييين ش 

 
ت ؤؤؤؤؤؤا هؤؤؤؤؤؤؤكا  كؤؤؤؤؤؤون  قؤؤؤؤؤؤؤد: ه 

 
ؤؤؤؤؤؤؤدي الشؤؤؤؤؤؤعر مؤؤؤؤؤؤا عؤؤؤؤؤؤؤدا أعنؤؤؤؤؤؤؤ ،  بيننؤؤؤؤؤؤؤا اخت ف  الكثيؤؤؤؤؤؤؤر أعؤؤؤؤؤؤؤرف ال ف  ؤؤؤؤؤؤا التعب 

د ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة الهندسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة و عؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  املعمارّيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة دسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤةالهن أو املوسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيقى أو الرسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم عؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن  ،أو الد نيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة التعب 

  بطؤؤؤؤؤؤرس القؤؤؤؤؤؤدي  ككاتدرائيؤؤؤؤؤؤة
 

نؤؤؤؤؤؤ  حؤؤؤؤؤؤا ، بؤؤؤؤؤؤ ّي    عجبنؤؤؤؤؤؤ  ال ،مؤؤؤؤؤؤث  َ ؤؤؤؤؤؤت أن أعلؤؤؤؤؤؤم أل   ن   بيؤؤؤؤؤؤع طريؤؤؤؤؤؤ، عؤؤؤؤؤؤنهؤؤؤؤؤؤا ب 

ؤؤؤؤؤؤؤؤدي، الشؤؤؤؤؤؤؤؤعر مؤؤؤؤؤؤؤؤع أمؤؤؤؤؤؤؤؤا  الغفؤؤؤؤؤؤؤؤران اؤؤؤؤؤؤؤؤكو   جؤؤؤؤؤؤؤؤور أو  ،1دون  جؤؤؤؤؤؤؤؤون  لنقؤؤؤؤؤؤؤؤل، املثؤؤؤؤؤؤؤؤا ، سؤؤؤؤؤؤؤؤبيل علؤؤؤؤؤؤؤؤى التعب 

  را   داعم   أجل من به قيم أو مزيف أ ه تميل للغا ةَ ْصع     أ ه أجدفْ    ،2هربرت

 

     
 
ن   الكفا ة فيه بما عاد  أمر هكا أن أعتقد  عم،: ُدُوك 

 

     
 
يييييييين ش 

 
ت ؤ  أنللغا ؤؤؤؤؤؤؤؤة  امحتمؤؤؤؤؤؤؤؤل غيؤؤؤؤؤؤؤؤر مؤؤؤؤؤؤؤؤن سؤؤؤؤؤؤؤؤيكون : ه   إلرضؤؤؤؤؤؤؤؤاء الشؤؤؤؤؤؤؤؤعر هؤؤؤؤؤؤؤؤكا مثؤؤؤؤؤؤؤؤل األشؤؤؤؤؤؤؤؤخاو لؤؤؤؤؤؤؤؤف  

  حدي أ

 

يييييييي     
 
ن  التعبؤؤؤؤؤؤؤؤدّي  الشؤؤؤؤؤؤؤؤعر أن لؤؤؤؤؤؤؤؤو أعنؤؤؤؤؤؤؤؤ  ؟سؤؤؤؤؤؤؤؤوف  ستملصؤؤؤؤؤؤؤؤها التؤؤؤؤؤؤؤؤ  النتيجؤؤؤؤؤؤؤؤة مؤؤؤؤؤؤؤؤا حؤؤؤؤؤؤؤؤا ، أّي   علؤؤؤؤؤؤؤؤى: ُدُوك 

  األحوا  من حا  ب ّي   الحقيقة  مثل أ ه  برهن الهكا  فماذا؟ ،رائع

 

                                                           
)المدني( ؛ كتب الشعر العلماني 1612(: شاعر ورجل دين إنجليزي؛ عميد كاتدرائية القديس بولس من عام 1631 -1572( جون دون )1)

 والديني والنثر.

 .1626 عام (: شاعر ورجل دين من ويلز؛ كاهن مرتل من كاتدرائية لنكولن من1633 -1593هربرت )جورج  (2)
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يييييييييين ش 

 
ت ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا: ه 

 
د ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة قصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيد  مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن جهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة أخؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر ، فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤْن  ،إط ق  إلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤى الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤكهاا": هؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي املفضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤلة التعب 

َبؤؤؤؤؤؤْت   القصؤؤؤؤؤؤائد أفضؤؤؤؤؤؤل إحؤؤؤؤؤؤد  والتؤؤؤؤؤؤ  1الركؤؤؤؤؤؤين لفيليؤؤؤؤؤؤ  ،"الكن سؤؤؤؤؤؤة ت 
 
ر  عبؤؤؤؤؤؤ إنهؤؤؤؤؤؤا  قاإلطؤؤؤؤؤؤ   ىعلؤؤؤؤؤؤ التؤؤؤؤؤؤ  ك

، لؤؤؤؤؤو أردتؤؤؤؤؤم هنؤؤؤؤؤا معؤؤؤؤؤي كنؤؤؤؤؤت أتمنؤؤؤؤؤ  لؤؤؤؤؤو أنهؤؤؤؤؤا ،احسؤؤؤؤؤن        عؤؤؤؤؤن
 

ا إنهؤؤؤؤؤا معؤؤؤؤؤي هنؤؤؤؤؤا فعؤؤؤؤؤ   أن أسؤؤؤؤؤتطيع ، حسؤؤؤؤؤن 

 عنؤؤؤؤؤؤؤدما الركؤؤؤؤؤؤين ممؤؤؤؤؤؤا فعؤؤؤؤؤؤؤل أقؤؤؤؤؤؤل أو أكثؤؤؤؤؤؤؤر آمؤؤؤؤؤؤن شؤؤؤؤؤؤؤخب أّي   فؤؤؤؤؤؤي ثؤؤؤؤؤؤ،أل مؤؤؤؤؤؤا كنؤؤؤؤؤؤؤت   لكننؤؤؤؤؤؤؤ   علؤؤؤؤؤؤيكم أتلوهؤؤؤؤؤؤا

ؤؤؤؤؤان  ؤؤؤؤؤؤَعَر _وال أقؤؤؤؤؤؤو  آمؤؤؤؤؤؤن_ أكثؤؤؤؤؤؤر ممؤؤؤؤؤؤا  اإل جليؤؤؤؤؤؤزي  الريؤؤؤؤؤؤف فؤؤؤؤؤؤي قوطّيؤؤؤؤؤؤة كن سؤؤؤؤؤؤة إلؤؤؤؤؤؤى  ؤؤؤؤؤؤكه كؤ
َ
 أو  كؤؤؤؤؤؤون ئ

  وال شؤؤؤؤؤؤؤخب ئؤؤؤؤؤؤؤعر بالشؤؤؤؤؤؤؤعور الؤؤؤؤؤؤؤد ن  أقؤؤؤؤؤؤؤل  منؤؤؤؤؤؤؤه   فهؤؤؤؤؤؤؤو ملحؤؤؤؤؤؤؤد أو ال أدرّي  فعؤؤؤؤؤؤؤل هؤؤؤؤؤؤؤو 
َ
ؤؤؤؤؤؤؤة م 

َ
 هؤؤؤؤؤؤؤا  شؤؤؤؤؤؤؤء ء ث

لكؤؤؤؤؤؤؤن   الطبيعيؤؤؤؤؤؤؤة املنؤؤؤؤؤؤؤاظر وكؤؤؤؤؤؤؤكل  البشؤؤؤؤؤؤؤرية الشخصؤؤؤؤؤؤؤية فؤؤؤؤؤؤؤي مكتؤؤؤؤؤؤؤوا وشؤؤؤؤؤؤؤء ء  القصؤؤؤؤؤؤؤيدة هؤؤؤؤؤؤؤك  حؤؤؤؤؤؤؤو  

 القصيدة تجري بدون أن تقو  أنها تقو  أي شء ء عن حقيقة الد ن 

 

سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيكون لؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ    أخؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر   خااؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة حؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاالتهنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا   اؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة خا حالؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة إال أن هؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤكا أر   ال: دين ييييييييييييييت    

 فيهؤؤؤؤؤؤؤؤا بمقؤؤؤؤؤؤؤؤدور  
 

ا ممؤؤؤؤؤؤؤؤاث   فقؤؤؤؤؤؤؤؤط ضؤؤؤؤؤؤؤؤياع    مؤؤؤؤؤؤؤؤوذجي بمثؤؤؤؤؤؤؤؤا  التفكيؤؤؤؤؤؤؤؤر أسؤؤؤؤؤؤؤؤتطيع ال     أال تفعؤؤؤؤؤؤؤؤل ئؤؤؤؤؤؤؤؤ م 

لكؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   الوحيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدة الطريقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة هؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي الحيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاة، قيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد علؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤى والبقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاء قؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤارا، علؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤى عؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤامين ملؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدة البحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي

 خيؤؤؤؤؤؤؤ  كؤؤؤؤؤؤؤون  أن مكؤؤؤؤؤؤؤنفؤؤؤؤؤؤؤ  ب   سؤؤؤؤؤؤؤتطيع كتابؤؤؤؤؤؤؤة روا ؤؤؤؤؤؤؤة عؤؤؤؤؤؤؤن ذلؤؤؤؤؤؤؤ  علؤؤؤؤؤؤؤى  حؤؤؤؤؤؤؤو  مقنؤؤؤؤؤؤؤع  
 

 فؤؤؤؤؤؤؤن بؤؤؤؤؤؤؤل ،عندئؤؤؤؤؤؤؤك   اال

ؤؤؤؤؤؤؤا، و حؤؤؤؤؤؤؤن  قبلؤؤؤؤؤؤؤه ببسؤؤؤؤؤؤؤاطة  أمؤؤؤؤؤؤؤا قصؤؤؤؤؤؤؤيدة ورائؤؤؤؤؤؤؤع مجيؤؤؤؤؤؤؤد   وهؤؤؤؤؤؤؤو حقيقؤؤؤؤؤؤؤ   هؤؤؤؤؤؤؤكا  مكؤؤؤؤؤؤؤن أن  كؤؤؤؤؤؤؤون حقيقيًّ

 )كشؤؤؤؤؤؤؤعور د نؤؤؤؤؤؤؤ  اؤؤؤؤؤؤؤادق(، وربمؤؤؤؤؤؤؤا  سؤؤؤؤؤؤؤتطيع 
 
نؤؤؤؤؤؤؤة دون ففقؤؤؤؤؤؤؤط ظؤؤؤؤؤؤؤروف قصؤؤؤؤؤؤؤو   مكؤؤؤؤؤؤؤن أن تجعلهؤؤؤؤؤؤؤا ممك 

 
 
نة َدْت لتجعل من تل  القصيدة و ظائرها ممك  ج 

ين أن تل  الظروف و   أْن  كون ممتّن 

 

! : في حالته،  عم  لكن  ما كنَت هار          لتوصء  بالضيا  في البحر لكل شخب 

     

 : ال، ال دين ت    

   

   
 
يييييييين ش 

 
ت  2"تفمؤؤؤؤؤؤؤؤر ال مؤؤؤؤؤؤؤؤوت اؤ ؤؤؤؤؤؤؤؤ" قصؤؤؤؤؤؤؤؤيدة التؤؤؤؤؤؤؤؤ  فؤؤؤؤؤؤؤؤي العؤؤؤؤؤؤؤؤالم بوجهؤؤؤؤؤؤؤؤة النظؤؤؤؤؤؤؤؤر فؤؤؤؤؤؤؤؤي وصؤؤؤؤؤؤؤؤء أل  مؤؤؤؤؤؤؤؤا كنؤؤؤؤؤؤؤؤت  ال: ه 

ؤؤؤؤؤؤؤؤؤا شؤؤؤؤؤؤؤؤؤخب ألّي   دون  لجؤؤؤؤؤؤؤؤؤون  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤا ،أ ض  الكؤؤؤؤؤؤؤؤؤ    مليمؤؤؤؤؤؤؤؤؤة بؤؤؤؤؤؤؤؤؤالهراء أو لكنهؤؤؤؤؤؤؤؤؤا ،ةرائعؤؤؤؤؤؤؤؤؤ فيهؤؤؤؤؤؤؤؤؤا 3السؤؤؤؤؤؤؤؤؤو  تة  أ ض 

                                                           
ْن ( 1) الذهاب ". ظهرت قصيدته 1955شاعر وكاتب إنجليزي؛ أمين مكتبة جامعة هال من عام  Philip Arthur Larkinفيليب آثر الْرك 

 .انخداًعا" األقل" وعة قصائدهممجلد الثاني لمجالإلى الكنيسة" في 

تُْعَرف كذلك بالقصيدة س أو إكس، وهي قصيدة لجون دون، منشورة في مجموعة قصائد "التأمالت اإللهية أو الدينية"، ألفها عام  ((2

َرْت ألول مرة بعد موته في عام 1609   م. 1633، ونُش 

با في العصور الوسطى وكتب فيها كبار الشعراء. أو األغنية القصيرة، وهي أحد أهم أشكال الشعر الغنائي الذي انتشر في أورو (3) 

 بيتًا بأوزان وقواف معروفة مع تركيب منطقي لألحداث، المترجم. 14وتتألف من 
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إنهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا أكثؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر القصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤائد ا عؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدا  معنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  علؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤى  حؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو   فقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤط الكلمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤات إلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤى  ظؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرت إذا عؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد م النفؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤع

ؤؤؤؤؤؤؤؤؤا وسؤؤؤؤؤؤؤؤؤعيد  ا فؤؤؤؤؤؤؤؤؤي الظؤؤؤؤؤؤؤؤؤاهرة الد نيؤؤؤؤؤؤؤؤؤة، وأ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤا قؤؤؤؤؤؤؤؤؤا ع تمام  ن  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤا متضؤؤؤؤؤؤؤؤؤم   هامًّ
 

اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤتّنائ   لكؤؤؤؤؤؤؤؤؤن هنؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  عؤؤؤؤؤؤؤؤؤام 

حتا   إلى مواجهته    بافتراضء  أ ه سوف يستمر وسوف   

 

 مؤؤؤؤؤؤا: هييييييار       
َ
 ال، أ  اآلحؤؤؤؤؤؤاد أ ؤؤؤؤؤؤا  خاليؤؤؤؤؤؤة الكنؤؤؤؤؤؤائ  تكؤؤؤؤؤؤون  أن فؤؤؤؤؤؤي  رغؤؤؤؤؤؤ  إذا  عؤؤؤؤؤؤم، أ ؤؤؤؤؤؤَت أثؤؤؤؤؤؤرَت مسؤؤؤؤؤؤالة

 ،سؤؤؤؤؤؤ تف، معكؤؤؤؤؤؤم أ ؤؤؤؤؤؤ  وأظؤؤؤؤؤؤن  ذلؤؤؤؤؤؤ  فؤؤؤؤؤؤي ممؤؤؤؤؤؤا إذا كنؤؤؤؤؤؤتم سؤؤؤؤؤؤترغبون  مت كؤؤؤؤؤؤد ن تكو ؤؤؤؤؤؤوا لؤؤؤؤؤؤم أ كؤؤؤؤؤؤم وأعتقؤؤؤؤؤؤد

ؤؤؤؤؤؤؤؤا ممتلفؤؤؤؤؤؤؤؤة، كن سؤؤؤؤؤؤؤؤة  ريدسؤؤؤؤؤؤؤؤ ولكنؤؤؤؤؤؤؤؤ  أعتقؤؤؤؤؤؤؤؤد أن هنؤؤؤؤؤؤؤؤا    ممتلفؤؤؤؤؤؤؤؤة ب فكؤؤؤؤؤؤؤؤار مدفوعؤؤؤؤؤؤؤؤة ممتلفؤؤؤؤؤؤؤؤة طقوس 

س فؤؤؤؤؤؤؤي حيواتنؤؤؤؤؤؤؤا، لكؤؤؤؤؤؤؤن فؤؤؤؤؤؤؤي إطؤؤؤؤؤؤؤار  تفسؤؤؤؤؤؤؤيرّي  
 ألّي   مسؤؤؤؤؤؤؤاحة للمقؤؤؤؤؤؤؤد 

 هؤؤؤؤؤؤؤراءال يسؤؤؤؤؤؤؤتلز  االفتؤؤؤؤؤؤؤراَض الضؤؤؤؤؤؤؤمن  

سب،    عم، التفكير كمجا  ل هتما  عن للبحر فائدة هنا   م 

 

     
 
ن ش 

 
ت   بالت كيد: ه 

 

ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  جعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل ، كملحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد ن،لهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤكا امجؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  إهمالنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا سنو : هييييييييييار         ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  خصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤومنا أئؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدحتؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   أحيا   جنو  

ؤؤؤؤؤؤؤا أن أعنؤؤؤؤؤؤؤ   عليؤؤؤؤؤؤؤه  حؤؤؤؤؤؤؤن مؤؤؤؤؤؤؤام حكمؤؤؤؤؤؤؤة أكثؤؤؤؤؤؤؤر  بؤؤؤؤؤؤؤدو إلؤؤؤؤؤؤؤى  امجنؤؤؤؤؤؤؤون  املتطؤؤؤؤؤؤؤرف1قطؤؤؤؤؤؤؤ  دسؤؤؤؤؤؤؤي مثؤؤؤؤؤؤؤل شخص 

ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤان   غريلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي، د نؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤةإلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤى م قؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد  لقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد الدن  بؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن ألسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤامة املفضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل الفيلسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوفأقصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤء  درجؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة كؤ

ؤؤؤؤؤؤؤا  ؤؤؤؤؤؤؤء وق 1950 عؤؤؤؤؤؤؤا  كولؤؤؤؤؤؤؤورادو، ر   فؤؤؤؤؤؤؤي عام  ؤؤؤؤؤؤاأم  ضؤؤؤؤؤؤؤيفيه أن والحؤؤؤؤؤؤؤ  كؤ ؤؤؤؤؤؤؤ م  ؤؤؤؤؤؤا وا ينّي  ك  ر  األم  ؤؤؤؤؤؤؤل    قضؤؤؤؤؤؤؤون  كؤ
 
 ك

ؤؤؤؤؤؤؤاتمار  وائؤؤؤؤؤؤؤؤ هاء امؤؤؤؤؤؤؤؤت   ،التؤؤؤؤؤؤؤؤز نو  السؤؤؤؤؤؤؤؤ نما،  جؤؤؤؤؤؤؤؤو  عؤؤؤؤؤؤؤؤنواإلئؤؤؤؤؤؤؤؤاعات  بالتحؤؤؤؤؤؤؤؤد  وقؤؤؤؤؤؤؤؤ هم سؤؤؤؤؤؤؤؤيارات  كؤ

ر   بؤؤؤؤؤؤؤؤ ن اعتقؤؤؤؤؤؤؤؤاد إلؤؤؤؤؤؤؤؤى ليتواؤؤؤؤؤؤؤؤل ،بعضؤؤؤؤؤؤؤؤهم الؤؤؤؤؤؤؤؤبع  ون  والغؤؤؤؤؤؤؤؤرا كؤؤؤؤؤؤؤؤايأم   لدرجؤؤؤؤؤؤؤؤة  سؤؤؤؤؤؤؤؤتدعي للغا ؤؤؤؤؤؤؤؤة مؤؤؤؤؤؤؤؤاد  

ؤؤؤؤؤؤؤؤ  أعطؤؤؤؤؤؤؤؤ  أي  أن  نبغؤؤؤؤؤؤؤؤي  فؤؤؤؤؤؤؤؤ ،و عؤؤؤؤؤؤؤؤد    تؤؤؤؤؤؤؤؤدميرهموجؤؤؤؤؤؤؤؤوَا   
ّ
ْفَهؤؤؤؤؤؤؤؤم ك مؤؤؤؤؤؤؤؤ  هؤؤؤؤؤؤؤؤكا علؤؤؤؤؤؤؤؤى أ   لوجهؤؤؤؤؤؤؤؤة اعتمؤؤؤؤؤؤؤؤاد   

م  ظؤؤؤؤؤؤؤر 
َ
ؤؤؤؤؤؤان ولكؤؤؤؤؤؤؤن ،للعؤؤؤؤؤؤؤال  تافؤؤؤؤؤؤؤه شؤؤؤؤؤؤؤء ء هنؤؤؤؤؤؤؤا   وجهؤؤؤؤؤؤؤة  ظؤؤؤؤؤؤؤر فيهؤؤؤؤؤؤؤا قؤؤؤؤؤؤؤدر أو جؤؤؤؤؤؤؤزء مؤؤؤؤؤؤؤن الصؤؤؤؤؤؤؤحة لد ؤؤؤؤؤؤؤه كؤ

  الوقؤؤؤؤؤؤؤؤت معظؤؤؤؤؤؤؤؤم فؤؤؤؤؤؤؤؤي النؤؤؤؤؤؤؤؤاس ألغلبيؤؤؤؤؤؤؤؤة فيمؤؤؤؤؤؤؤؤا  جؤؤؤؤؤؤؤؤكا االهتمؤؤؤؤؤؤؤؤا  واالفتتؤؤؤؤؤؤؤؤان املسؤؤؤؤؤؤؤؤتمر اليؤؤؤؤؤؤؤؤوم  ظيؤؤؤؤؤؤؤؤعوف

ا الؤؤؤؤؤؤؤد ن   واإللهؤؤؤؤؤؤاء الؤؤؤؤؤؤدائمهؤؤؤؤؤؤادف،   حؤؤؤؤؤؤووعلؤؤؤؤؤؤى  بحكمؤؤؤؤؤؤة َوعيؤؤؤؤؤؤ  اسؤؤؤؤؤؤتمدا  بؤؤؤؤؤؤين فؤؤؤؤؤؤرق  هنؤؤؤؤؤؤا  وتقليؤؤؤؤؤؤد ًّ

َر عن هكا الفرق   ة في     هكا أن وأعتقد هو الوحيد الكي عب 
 
  قب أو َزل

 

                                                           
َم في عصر الرئيس محمد أنور السادات  (: المتطرف اإلسالمي المصري وزعيم اإلخوان المسلمين.1966 – 1906سيد قطب )(1)  أُْعد 

 في كتاباته ودعواته ضد المجتمع والدولة المصرية المدنية.بسبب تحريضاته اإلرهابية 
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يييييي     
 
ن ؤؤؤؤؤؤْحَت  أ ؤؤؤؤؤؤ  أعتقؤؤؤؤؤؤد: ُدُوك   إذا مؤؤؤؤؤؤاموضؤؤؤؤؤؤو   إلؤؤؤؤؤؤى بؤؤؤؤؤؤالعودةو   وس نؤؤؤؤؤؤا  قبلهؤؤؤؤؤؤا  ؤؤؤؤؤؤا سؤؤؤؤؤؤا  النقطؤؤؤؤؤؤة، هؤؤؤؤؤؤك  و  

نؤؤؤؤؤؤ  أعتقؤؤؤؤؤؤد فؤؤؤؤؤؤْ  : فارغؤؤؤؤؤؤة الكنؤؤؤؤؤؤائ  رؤيؤؤؤؤؤؤة فؤؤؤؤؤؤي  رغؤؤؤؤؤؤ  كنؤؤؤؤؤؤا رغؤؤؤؤؤؤم  فارغؤؤؤؤؤؤة، الكنؤؤؤؤؤؤائ  رؤيؤؤؤؤؤؤة  ودكنؤؤؤؤؤؤت سؤؤؤؤؤؤ أ  

 املقدس  الكتااب َجهلال هو رؤيته أود ال ماذل ، ف

 

     
 
 
 
ن ش 

 
ت ا ه   : ال، صحيح جدًّ

 

ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤز: أل ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  ال     
ْ
ك  
و   سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتطيع  وال ؛1املقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدس الكتؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا معرفؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة دون  مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن األدا فهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتطيع د 

  املوسؤؤؤؤؤؤؤؤيقى،ال  مكنؤؤؤؤؤؤؤؤ  فهؤؤؤؤؤؤؤؤم و  الفؤؤؤؤؤؤؤؤن فهؤؤؤؤؤؤؤؤم بؤؤؤؤؤؤؤؤدونها
 

 خؤؤؤؤؤؤؤؤر ،األ  ئؤؤؤؤؤؤؤؤياءاأل  أ ؤؤؤؤؤؤؤؤوا  كثيؤؤؤؤؤؤؤؤرة مؤؤؤؤؤؤؤؤن عؤؤؤؤؤؤؤؤن فضؤؤؤؤؤؤؤؤ 

   سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتطيع ال والتؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  تاريميؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة ألسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤبااوذلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  
 
 لؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم وسن فحتؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  لؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤكا،  إزال هؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا، فهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  تظؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل موجؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤودة

ؤؤؤؤؤؤؤؤؤا تؤؤؤؤؤؤؤؤؤكه   )أو مؤؤؤؤؤؤؤؤؤا كا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤت  عنيؤؤؤؤؤؤؤؤؤه( مؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  عنيؤؤؤؤؤؤؤؤؤه تفهؤؤؤؤؤؤؤؤؤم أن تؤؤؤؤؤؤؤؤؤا فْ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  تح ة،والصؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   الكن سؤؤؤؤؤؤؤؤؤة إلؤؤؤؤؤؤؤؤؤى فعلي 

ْوا(  وملؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاذا ،للنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاس املتؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد نين الصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ة
 
ون )أو اؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل

 
 الكتؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي اآل ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤات هؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤك   عنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  ومؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاذا  صؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل

     يعن  وماذا املقدس،

 

د ،األمر فقط هو هكا هل لكن: هار           أس فنا؟ لجهل تاري ي تقد ر مجر 

 

ييييييي     
 
ن  أْن   مؤؤؤؤؤؤؤن التقؤؤؤؤؤؤؤد ر لؤؤؤؤؤؤؤه رأكثؤؤؤؤؤؤؤ عمؤؤؤؤؤؤؤل مؤؤؤؤؤؤؤا هؤؤؤؤؤؤؤو  مكنؤؤؤؤؤؤؤ : ُدُوك 

 
ؤؤؤؤؤؤؤا فيؤؤؤؤؤؤؤه،  سؤؤؤؤؤؤؤتغرق  سؤؤؤؤؤؤؤتطيع مؤؤؤؤؤؤؤث   تمام 

 الشخصؤؤؤؤؤؤؤؤؤيات   أن الواقؤؤؤؤؤؤؤؤؤع فؤؤؤؤؤؤؤؤؤي تصؤؤؤؤؤؤؤؤؤدق أن دون  خيؤؤؤؤؤؤؤؤؤاليّ  أد ؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  عمؤؤؤؤؤؤؤؤؤل أّي   فؤؤؤؤؤؤؤؤؤي  سؤؤؤؤؤؤؤؤؤتغرق  مكؤؤؤؤؤؤؤؤؤن أن  كمؤؤؤؤؤؤؤؤؤا

 
 
   حقيقية

 

أال  فارغؤؤؤؤؤؤة؟ الكنؤؤؤؤؤؤائ  رؤيؤؤؤؤؤؤة تريؤؤؤؤؤؤد أ ؤؤؤؤؤؤ  مؤؤؤؤؤؤن ،  ؤؤؤؤؤؤتكلم إلؤؤؤؤؤؤى ريتشؤؤؤؤؤؤارد،مت كؤؤؤؤؤؤد أ ؤؤؤؤؤؤت هؤؤؤؤؤؤل ولكؤؤؤؤؤؤن: دين ييييييت    

 عؤؤؤؤؤؤؤن هؤؤؤؤؤؤؤك للغا ؤؤؤؤؤؤؤة كنؤؤؤؤؤؤؤائ  ذات طبيعؤؤؤؤؤؤؤة متغيؤؤؤؤؤؤؤرة  الكنؤؤؤؤؤؤؤائ ، مجموعؤؤؤؤؤؤؤة متنوعؤؤؤؤؤؤؤة مؤؤؤؤؤؤؤن ميؤؤؤؤؤؤؤلت سؤؤؤؤؤؤؤتطيع 

ا الحاليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة ه  َوّج 
 
 يغنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤون  وهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم وموسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيقى، والءو  طقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوس لؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤديها كنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤائ ،بفعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل عقائؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدها التؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  ت

 ن الطقوس، لكن مع إزالة عد  العق  ية ببساطة والتراتيل، ويؤدو  األغا  

 

     
 
ن ا أو ،: ُدُوك   جنازات واألعراس؟!، إذن فاملرء  كه  إلى تل  األماكن للحسن 

 

                                                           
 بالنسبة لألدب الغربي، والقرآن والتراث اإلسالمي بالنسبة لألدب والتراث العربي والشرقي اإلسالمي. (1)
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ا     عم،: دين ت      وأ ض 

 

     
 
ن  جميلة؟ وموسيقى أئعار وترد د: ُدُوك 

 

     بالنسبة لؤ اأ ض   وربما: دين ت    

 

     
 
ن   التضامن مجموعات: ُدُوك 

 

بؤؤؤؤؤؤؤؤؤدون  تنفيؤؤؤؤؤؤؤؤؤكها  صؤؤؤؤؤؤؤؤؤع  التؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  املشؤؤؤؤؤؤؤؤؤاريع بعؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  إل شؤؤؤؤؤؤؤؤؤاء  عؤؤؤؤؤؤؤؤؤم، التضؤؤؤؤؤؤؤؤؤامن مجموعؤؤؤؤؤؤؤؤؤات: دين يييييييييت    

  ذل 

 

     
 
يييييين ش 

 
ت  أعتقؤؤؤؤؤؤد أن : ه 

َ
ؤؤؤؤؤؤة م 

َ
ا اؤؤؤؤؤؤغيَر  لؤؤؤؤؤؤم أ جؤؤؤؤؤؤكا للؤؤؤؤؤؤكهاا إلؤؤؤؤؤؤى الكن سؤؤؤؤؤؤة  آخؤؤؤؤؤؤر شؤؤؤؤؤؤء ء   ث منؤؤؤؤؤؤك كنؤؤؤؤؤؤت  اؤؤؤؤؤؤبيًّ

ا،  للكتؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتمدامها هؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو ولعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل أحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد أسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤباا سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤهولة  فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوري مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن الكن سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن جؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدًّ

  الحد ثة اإل جليز ة باللغة املقدس

     
 
ن  [ ؤحؤض ! ] عم! ذل  وكيف أو ،: ُدُوك 

 

     
 
يييييييين ش 

 
ت   لؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  : ه 

َ
ؤؤؤؤؤؤؤؤؤة م 

َ
ؤؤؤؤؤؤؤؤاأو مغؤؤؤؤؤؤؤؤؤز  دو  جؤؤؤؤؤؤؤؤ ث نؤؤؤؤؤؤؤؤؤ     للؤؤؤؤؤؤؤؤؤكهاا حقًّ أي   ؤؤؤؤؤؤؤؤؤكه  كيؤؤؤؤؤؤؤؤؤف فهؤؤؤؤؤؤؤؤم أسؤؤؤؤؤؤؤؤؤتطيع ال إ  

 وأستطيع فهم سب   فور الناس  لقد تملصت الكنائ  من كل    ،كن سة إلى أحد

 

 : كل الشاعرية )أو الجا   الشعري(،  عم هار        

 

   
 
ن ش 

 
ت ه  ه   أثمَن من كل ثروة قبيلت 

 
لق  لؤلؤة   1: الجاهل )الهمجي(   

     

                                                           
ات شخصية آخر عبارالجملة من  ."(عشيرته ثروة أو) عشيرته كل من أثمن لؤلؤةً  رمى( جاهل) همجي أحمر كهندي رجل "أنا (1) 

ْكسبير، يصف بها بحزن ما فعله بشكه في حبيبته وقتلها. وأراها أُْسق َطْت ڤمسرحية )عطيل( أو )مغربي عطيل الدرامية في  ينيسيا( لويليام ش 

، لكنها توجد في ترجمة جبرا إبراهيم جبرا، المآسي الكبرى، هي وغيرها من بعص نسخ الترجمات العربية مثل ترجمة خليل مطران

 of one whose hand, Like the base Indian, threw. "345/ فقرة 602لبنان، ص -والنشر، بيروتؤسسة العربية للدارسات الم

a pearl away Richer than all his tribe" 
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و   ز: بالت كيد د 
ْ
    ك  

 

 
 
ييييين ش 

 
ت ؤؤؤؤؤاثوليك   لؤؤؤؤؤؤو أ ؤؤؤؤؤ  كنؤؤؤؤؤت   للغا ؤؤؤؤؤة فظيؤؤؤؤؤع إ ؤؤؤؤؤه  عليؤؤؤؤؤؤه حصؤؤؤؤؤلوا الؤؤؤؤؤكي مؤؤؤؤؤا حتؤؤؤؤؤؤ  يعرفؤؤؤؤؤون  ال إنهؤؤؤؤؤم: ه   كؤ

ؤ       1الخلفية األسرية  ل 
ا كنت   وفكرت  كيف أريد أن تكون جناز  ، وهو ل   ئ م 

 

ا ر دست كنت: دين ت     اس  د 
 
ا ق    اقد م   التيني 

 

     
 
ن ش 

 
ت  !عم : ه 

 

    بالت كيد: دين ت    

     

يييييييييي     
 
ن   النصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوو هؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤك  ترجمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة أل سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت هنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا توجؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد مسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ لة أخؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر ؛ لكؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن: ُدُوك 

 
 لتصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤير مفهومؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة

ا ها بال تينّيؤؤؤؤؤؤؤة، فلؤؤؤؤؤؤؤو ظلؤؤؤؤؤؤؤت ، جعؤؤؤؤؤؤؤل تفاه هؤؤؤؤؤؤؤا وعؤؤؤؤؤؤؤد  منطقهؤؤؤؤؤؤؤا أكثؤؤؤؤؤؤؤَر وضؤؤؤؤؤؤؤوح  ن  ْمك 
  حؤؤؤؤؤؤؤوعلؤؤؤؤؤؤؤى  البقؤؤؤؤؤؤؤاء سؤؤؤؤؤؤؤي 

هؤؤؤؤؤؤؤة فؤؤؤؤؤؤؤي الطبيعؤؤؤؤؤؤؤة  أفضؤؤؤؤؤؤؤل ؤؤؤؤؤؤؤا مؤؤؤؤؤؤؤا كالحشؤؤؤؤؤؤؤرة املمو   والعوائؤؤؤؤؤؤؤ، الحؤؤؤؤؤؤؤدود تتمطؤؤؤؤؤؤؤى نأ  مكنهؤؤؤؤؤؤؤا  إن هؤؤؤؤؤؤؤكا  وع 

  وعنؤؤؤؤؤؤؤدما  رؤي هؤؤؤؤؤؤؤاأل ؤؤؤؤؤؤؤ  ال  سؤؤؤؤؤؤؤتطيع 
 
 اإل جليز ؤؤؤؤؤؤؤؤة وسلؤؤؤؤؤؤؤى بؤؤؤؤؤؤؤل اإل جليز ؤؤؤؤؤؤؤة، إلؤؤؤؤؤؤؤىتكؤؤؤؤؤؤؤون النصؤؤؤؤؤؤؤوو مترَجمؤؤؤؤؤؤؤة

  على حقيق ها رؤي ها  ستطيع املعاارة،

  

ْن_   شؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤعر هؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل: بجدّ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة اآلن ولكؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن: دين ييييييييييييييت    
َ
  الكنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤائ  أن لحقيقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة بالب جؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة_إذ

 
حؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤّد   ت

 )
َعْصر ن 

 
   و ستمد    صواها) 

 

     
 
ن   ال أئعر بكل   فقط جمالّية  قطة هك   ال ال،: ُدُوك 

 

     
 
ن ش 

 
ت  األمرين  في ما  جمع بين أسوا هكا: ه 

                                                           
 تراثية خلفية ذوي علمانيين أشخاص لوصف يستخدم واسع الثقافة، كاثوليكي غير ممارس للطقوس والديانة: مصطلح أو كاثوليكي ((1

 أو الكاثوليكية الدينية بالمعتقدات يؤمنون ال وقد العائلية الروابط بسبب أو تعليمية أو دينية أو ثقافية أو عرقية ناحية من كاثوليكية وحضارية

 الرتباطهم ثوليكككا أنفسهم يعّرفون ولكنهم القداس، حضور أو السبعة األسرار مثل الكاثوليكية الطقوس يمارسون ال إذ دينيًا ملتزمون غير

 كاثوليك أنفسهم والدينيون ملحدون أيًضا يصف وقد .فيها نشأوا التي والثقافية االجتماعية البيئة وبسبب وحضاريًا، وراثيًا بالكاثوليكية

 مسيحيين. كملحدين أو الثقافة
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    عم  لي   بدو ما هكا: دين ت    

 

     
 
ن ش 

 
ت   [ضؤحؤ  الجميع ]! همب ذل  فعلنا من حن  لسنا  لكل  متّنينم    كون  أن ويج : ه 

 

   فسهمأل  ذل  فعلوا لقد عليهم، ذل   فرض لم  صحيح هكا: دين ت    

 

  ضؤحؤ  الجميع[ ]! الكفا ة فيه بما أذكياء  كن لم: هار        

 

     
 
يييييييين ش 

 
ت ؤؤؤؤؤؤؤؤ حؤؤؤؤؤؤؤؤؤن و : ه  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤف ال اأ ض  فجؤؤؤؤؤؤؤؤر الو   الشؤؤؤؤؤؤؤؤؤيعية املسؤؤؤؤؤؤؤؤاجد  نس 

 
 باميؤؤؤؤؤؤؤؤؤان بمد نؤؤؤؤؤؤؤؤؤة بؤؤؤؤؤؤؤؤوذا تماثيؤؤؤؤؤؤؤؤؤل  

َنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  األفغا يؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة    ال إ   
ّ
ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد 

 
 فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوفوكل   قؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدمها التؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  ألسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤباال،لد نا  أو  ن هؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  القدسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤية  

ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرج   و للَتؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد    طبيعيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة أو معاَرضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة مقاومؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة، 1أ تيجؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤون 
َ
نين األمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤنتر   الت تؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدّ  

 للم 

 أن وأعتقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد  الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤبع  بعضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤهم مسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاجد  سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤف أو املعابؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد وحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرق  الكنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤائ  لتؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدمير "األتقيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاء"

ؤؤؤؤؤؤا أطؤؤؤؤؤؤو  لتوضؤؤؤؤؤؤيحها أن ، ربمؤؤؤؤؤؤا، جؤؤؤؤؤؤ  التؤؤؤؤؤؤ  النقطؤؤؤؤؤؤة هؤؤؤؤؤؤي هؤؤؤؤؤؤك   نؤؤؤؤؤؤا ه أن أعتقؤؤؤؤؤؤد أل نؤؤؤؤؤؤ    سؤؤؤؤؤؤتغرق وقت 

ؤؤؤؤؤؤؤا
 
َنؤؤؤؤؤؤؤؤاباعتقؤؤؤؤؤؤؤادهم  ،البدا ؤؤؤؤؤؤؤة منؤؤؤؤؤؤؤك مقصؤؤؤؤؤؤؤؤدي هؤؤؤؤؤؤؤكاو  ،منؤؤؤؤؤؤؤا خوف ؤؤؤؤؤؤؤا  تمنؤؤؤؤؤؤؤ  أ  

 
ؤؤؤؤؤؤؤا عامل

 
 مؤؤؤؤؤؤؤؤن مؤؤؤؤؤؤؤا حؤؤؤؤؤؤؤد إلؤؤؤؤؤؤؤؤى فارغ

 فؤؤؤؤؤؤؤؤؤي سؤؤؤؤؤؤؤؤؤعداء سؤؤؤؤؤؤؤؤنكون  وأ نؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  ذلؤؤؤؤؤؤؤؤ  إلؤؤؤؤؤؤؤؤؤى ومؤؤؤؤؤؤؤؤا والروحا يؤؤؤؤؤؤؤؤؤة والشؤؤؤؤؤؤؤؤعر هؤؤؤؤؤؤؤؤؤك  املوسؤؤؤؤؤؤؤؤيقى الد نيؤؤؤؤؤؤؤؤؤة اؤؤؤؤؤؤؤؤد 

، على أّي  منا    أعتقد وبما أ   ال  "شجا  جد د عالم"  أن هكا صحيح منطب 

 

     
 
ن  ل   ككل    ال ،ال: ُدُوك 

 

  ال، بالت كيد: دين ت    

 

     
 
يييييييييين ش 

 
ت  فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي توضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيحها الوقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن املزيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد  ؤ قضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ قؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد  قطؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة أنهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا أعتقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد: ه 

 
أن   أكثؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر قلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي 

َب عؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن  الحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرا املقدسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة أو الصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرا  الصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤحراء العاويؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة بصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوت  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت 
ْ
ح  أكثؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤَر أْن تن  ٌ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤَر العؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد    

 بؤؤؤؤؤؤؤؤ ن تنؤؤؤؤؤؤؤؤتب عؤؤؤؤؤؤؤن علما
 
كمؤؤؤؤؤؤؤؤا أعتقؤؤؤؤؤؤؤؤد،  والتؤؤؤؤؤؤؤؤ ، لؤؤؤؤؤؤؤؤكل ، يؤؤؤؤؤؤؤؤة سؤؤؤؤؤؤؤؤليمة، الؤؤؤؤؤؤؤد ن  أو الحكؤؤؤؤؤؤؤؤم الؤؤؤؤؤؤؤؤد ن  مقار ؤؤؤؤؤؤؤؤة

                                                           
داث حول الممارسات االستبدادية الملك أوديب وما حولها من أح عن أسطورةمسرحية للكاتب اليوناني سوفوكليس : ( "أنتيجون"1)

 وتدنيس المقدسات. المترجم
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ؤؤؤؤؤؤؤؤؤف أو 
 
ا مثؤؤؤؤؤؤؤؤؤل اإل مؤؤؤؤؤؤؤؤؤان، بؤؤؤؤؤؤؤؤؤل لؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   فقؤؤؤؤؤؤؤؤؤط سؤؤؤؤؤؤؤؤؤوف  سؤؤؤؤؤؤؤؤؤمح أو تتؤؤؤؤؤؤؤؤؤر  أو تتسؤؤؤؤؤؤؤؤؤامح أو تتعط تحمؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  ئؤؤؤؤؤؤؤؤؤ م 

ؤؤؤؤؤؤؤؤْرت  عؤؤؤؤؤؤؤؤن   سؤؤؤؤؤؤؤؤوف ترحؤؤؤؤؤؤؤؤ  باسؤؤؤؤؤؤؤؤتمرار ، بطريقؤؤؤؤؤؤؤؤة مؤؤؤؤؤؤؤؤن الطؤؤؤؤؤؤؤؤرق )أو مؤؤؤؤؤؤؤؤن بعؤؤؤؤؤؤؤؤ  النؤؤؤؤؤؤؤؤواحي( لعلؤؤؤؤؤؤؤؤي قؤؤؤؤؤؤؤؤد عب 

  األمر اآلن على  حو  أفضَل مما قد فعلت  في بدا ة ك م 

  

ا، :هار          "اإل مان؟ مثل شء ء" ؤب تقصد ماذا حسن 

 

 كيف مثل اإل مان؟: دين ت    

 

     
 
ن ش 

 
ت   مما  ستطيع معرفَته   أكثر هنا   كون  أن  ج  ب  ه عتقادال ا مثل شء ء: ه 

 

ا، هكا ال ب َس به  دين ت:      حسن 

 

ا!: هار          دان د ن ت يعتقد هكا  إذن فهو ل   إ ما  

 

 !  الت كيدب  عم: دين ت    

 

َنا :هار         ح ومن الحالي الوقت في  عرف مام أكثر هنا  أن  علم إ        عرفه أن املٌر

 

     
 
يييييين ش 

 
ت ؤؤؤؤؤان مقصؤؤؤؤؤؤدي األو  األساسؤؤؤؤؤؤء  بقؤؤؤؤؤؤولي  عؤؤؤؤؤؤم: ه   هؤؤؤؤؤؤو مؤؤؤؤؤؤا بؤؤؤؤؤؤين التمييؤؤؤؤؤؤز اسؤؤؤؤؤؤتطعنا أ نؤؤؤؤؤؤا لؤؤؤؤؤؤو هؤؤؤؤؤؤكا كؤ

ا فعلنؤؤؤؤؤؤؤؤا قؤؤؤؤؤؤؤؤؤد فسؤؤؤؤؤؤؤؤنكون  ،مؤؤؤؤؤؤؤؤا هؤؤؤؤؤؤؤؤؤو خؤؤؤؤؤؤؤؤارق للطبيعؤؤؤؤؤؤؤؤؤةو  روحؤؤؤؤؤؤؤؤا ّ   ؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ئؤؤؤؤؤؤؤؤ م  ؤؤؤؤؤؤؤؤ امهمًّ  أ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤا ناقشؤؤؤؤؤؤؤؤنات لقؤؤؤؤؤؤؤؤؤد  اثقافيًّ

 فؤؤؤؤؤؤؤي رؤاستمؤؤؤؤؤؤؤ الؤؤؤؤؤؤؤكي الغريؤؤؤؤؤؤؤ  الفريؤؤؤؤؤؤؤ، وذلؤؤؤؤؤؤؤ  2سؤؤؤؤؤؤؤكروتن مؤؤؤؤؤؤؤع 1امليثودّ ؤؤؤؤؤؤؤةاملركزيؤؤؤؤؤؤؤة  قاعؤؤؤؤؤؤؤةال فؤؤؤؤؤؤؤي وريتشؤؤؤؤؤؤؤارد

ا،" وسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ لنا سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤكروتون، الهتؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاف بعبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤارة ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة األبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرا  املدّببؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة عؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاذا حسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن   القد مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة القوطي 

ؤؤؤؤؤؤا كتبؤؤؤؤؤؤت لقؤؤؤؤؤؤد ا ظؤؤؤؤؤؤر،"عليؤؤؤؤؤؤه:  فؤؤؤؤؤؤرددت    "الرائعؤؤؤؤؤؤة البؤؤؤؤؤؤارث نون  ]معبؤؤؤؤؤؤد[ عؤؤؤؤؤؤن كتاب 
  بشؤؤؤؤؤؤدة بؤؤؤؤؤؤه مهؤؤؤؤؤؤتم أ ؤؤؤؤؤؤا 3

 الجميؤؤؤؤؤؤؤؤع علؤؤؤؤؤؤؤى  جؤؤؤؤؤؤؤ  ولكؤؤؤؤؤؤؤؤن و حؤؤؤؤؤؤؤو ذلؤؤؤؤؤؤؤ   ودراسؤؤؤؤؤؤؤؤته هنؤؤؤؤؤؤؤا ، إلؤؤؤؤؤؤؤى الؤؤؤؤؤؤؤؤكهاا الجميؤؤؤؤؤؤؤع علؤؤؤؤؤؤؤى أن وأعتقؤؤؤؤؤؤؤد
                                                           

 .والنقاشات للمؤتمرات وكمركز للميثوديين ككنيسة أساسي نحو على يستعَمل لندن، ويستمينستر، ضاحية في االستعماالت متعدد مكان (1)

 (:  الفيلسوف والكاتب المحافظ اإلنجليزي.1944روجر سكروتون )مواليد  (2)

غريقي في مدينة أثينا، بُني على جبل األكروبولس، ويعتبر من أفضل نماذج العمارة اإلغريقية القديمة. صممه المهندسان معبد إ (3)

 اإلغريقيان اكتينوس وكاليكراتس، وأشرف على أعمال النحت النحات اإلغريقي ڤيدياس، المترجم.
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 اإلفريؤؤؤؤؤؤزي  النحؤؤؤؤؤؤت هؤؤؤؤؤؤكا  صؤؤؤؤؤؤور  مؤؤؤؤؤؤا أن الجميؤؤؤؤؤؤع  ؤؤؤؤؤؤدر  أن  جؤؤؤؤؤؤ   1أث نؤؤؤؤؤؤا بؤؤؤؤؤؤاالس طقؤؤؤؤؤؤ  عؤؤؤؤؤؤن االمتنؤؤؤؤؤؤا 

 جميلؤؤؤؤؤؤؤة تكؤؤؤؤؤؤؤن لؤؤؤؤؤؤؤماألثينيؤؤؤؤؤؤؤة  فاإلمبر الّيؤؤؤؤؤؤؤة  َبشؤؤؤؤؤؤؤرّيةال تضؤؤؤؤؤؤؤحياتبعؤؤؤؤؤؤؤ  ال  تضؤؤؤؤؤؤؤمن قؤؤؤؤؤؤؤد الجميؤؤؤؤؤؤؤل النؤؤؤؤؤؤؤافر

العظؤؤؤؤؤؤؤؤؤيم، بعبؤؤؤؤؤؤؤؤؤارة  الثقؤؤؤؤؤؤؤؤؤافي رو ؤاملشؤؤؤؤؤؤؤؤ فؤؤؤؤؤؤؤؤؤْن وهكؤؤؤؤؤؤؤؤؤكا،   "2بؤؤؤؤؤؤؤؤريكل   رؤعصؤؤؤؤؤؤؤؤؤفؤؤؤؤؤؤؤؤؤي  حتؤؤؤؤؤؤؤؤ  الحؤؤؤؤؤؤؤؤؤد، هؤؤؤؤؤؤؤؤؤكا إلؤؤؤؤؤؤؤؤى

سؤؤؤؤؤؤوف  حؤؤؤؤؤؤاف  علؤؤؤؤؤؤى مؤؤؤؤؤؤا لؤؤؤؤؤؤد نا مؤؤؤؤؤؤن فنؤؤؤؤؤؤون وجماليؤؤؤؤؤؤات التؤؤؤؤؤؤرا  الؤؤؤؤؤؤد ن ، مؤؤؤؤؤؤع  بؤؤؤؤؤؤك كؤؤؤؤؤؤل مؤؤؤؤؤؤا هؤؤؤؤؤؤو  أخؤؤؤؤؤؤر ،

  خرافي 

 

ا مؤؤؤؤؤؤؤؤؤن عنااؤؤؤؤؤؤؤؤؤر إ شؤؤؤؤؤؤؤؤؤاء الؤؤؤؤؤؤؤؤؤد ن فؤؤؤؤؤؤؤؤؤي املقؤؤؤؤؤؤؤؤؤا   :دين يييييييييت     ؤؤؤؤؤؤؤؤان جؤؤؤؤؤؤؤؤؤزء  وأعتقؤؤؤؤؤؤؤؤؤد، واإلقؤؤؤؤؤؤؤؤؤرار بالشؤؤؤؤؤؤؤؤؤر الؤؤؤؤؤؤؤؤؤكي كؤ

األزتيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  وممارسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤات معتقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدات عؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن التغاضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤء   سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتطيع ال نؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاأ  بمعنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  األو  
  مكننؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا ولكؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن ،3

فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي  وأن  رغؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  لثقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاف هم األخؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر   والسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤمات املعماريؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة هندسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ هم أمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا   برهبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة الوقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوف

  [ ضح ]!  عم ومعتقداتهم ممارساتهم ل   ولكْن   عليها امحافظة

 

ييييييييييييييي     
 
ن  الجزيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرة أقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤراو: مهاسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ بريطؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا ّ   إذاعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيّ  بر ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤامب فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي اضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيف   مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرة ذات كنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت: ُدُوك 

 لجزيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرة لمعكؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت خكها  سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤجي ت ثما يؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة اختيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤار عليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  ين تعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ حيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر ،الصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤحراوية

 .St   بؤؤؤؤؤؤاا كا ؤؤؤؤؤؤت إحؤؤؤؤؤؤد  التسؤؤؤؤؤؤجي ت التؤؤؤؤؤؤ  اخترتهؤؤؤؤؤؤا مقطؤؤؤؤؤؤع موسؤؤؤؤؤؤيقى  عؤؤؤؤؤؤنهن   وتتحؤؤؤؤؤؤد  صؤؤؤؤؤؤحراوية

Matthew Passion, or Matthäus-Passion- Mache dich mein Herze rein  آال  املسؤؤؤيح وفؤؤ، روا ؤؤؤة(

سة   جيلي مت (اإل  ا ومقد   إنها موسيقى رائعة جدًّ

 

  جميل: دين ت    

 

                                                           
 عديدة حاالت في ترد بحيث آثينا، اإلغريقية بالمعبودة لصيق لقب هو سمدينة أثينا. وباالإلهة الحكمة والقوة وإلهة الحرب وحامية  (1) 

 ا.ڤمين رْ  باسم الرومان وعرفها. آثينا باالس باسم

 االتحاد حول قد وكان وفاته، حتى م ق 460 عام من متقطع على نحو أثيني حكم أثينا سياسيق.م(:  429 -ق.م  490بيريكليس ) (2) 

 حول ثوكيديدس سجله خطاب وله أسبرطة ضد البيلوبونيسية الحرب في أثينا وقاد أثينية إمبراطورية إلى قوىال متوازن تحالف من الديلي

ا انتخب وقد.  م.ق 460 سنة أثينا في الشعبي للحزب كرئيس السلطة إلى وصل .المستقبلية ألثينا نظرته  كان الذي العموم مجلس في عضوًّ

 أبرز بات عامين غضون وفي.  المطلقتين والنزاهة االستقامة عن فضال سياسية براعة اظهر ام وسرعان.  االيام تلك في الدولة يحكم

 آن بين الحرب لخوض اضطراره من الرغم على السلمية، بمنجزاته حكمه تميز.  التالية سنة الثالثين طوال كذلك وظل الحكومة، اعضاء

 العامة، للخدمة صالحيتهم من للتاكد الشديد للتدقيق تخضع الحاكمة جالسالم لمختلف المنتخبين االعضاء خلفيات كانت عهده في. وآخر

 بالمباني اثينا فزين ذهبيا، عصرا عصره جعل على مصمما كان نفسه الوقت وفي.  بالحسابات العبث أو السرقة اغراء على يقضى بحيث

 أرسطو المسرحيان والكاتبان فيدياس، النحات اصدقائه من وكان انواعها، اختالف على الفنون وشجع.  البارثيون طليعتها وفي الجميلة

 اال مشاكله تبدأ لم الذي سقراط امثال من والمناقشة، للجدل مثيرين بدوا مهما بارائهم المجاهرة على الفالسفة وشجع.  وسوفوكليس فانيس

 . المترجم. فذا ومصلحا عظيما سياسيا االثينيون ففقد.  م.ق 429 سنة الطاعون بداء بيريكليس وفاة بعد

 اسم وكان. والدينية والسياسية االجتماعية البنى ووضعوا الكبيرة، المدن اآلزتك بنى، ن  يْ تَ كَ ر  الشعوب األصلية لألم  من : اآلزت كْ ( 3)

 راليةاآلزتك وقد كانت كونفد إمبراطورية السياسية كياناتهم أهم من. سيتي مكسيكو موقع على موجودة وكانت عاصمتهم تينوتشتيتالن

 .القنوات من والعديد الملكي والقصر الضخم المعبد مجمع ويظهر في مدينة تينوتشتيتالن. اتحادية من ثالث مدن
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يييييييي     
 
ن   املقطوعؤؤؤؤؤؤؤؤؤة املوسؤؤؤؤؤؤؤؤؤيقية هؤؤؤؤؤؤؤؤك  اختيؤؤؤؤؤؤؤؤؤاري  سؤؤؤؤؤؤؤؤب  فهؤؤؤؤؤؤؤؤؤم السؤؤؤؤؤؤؤؤائلة لؤؤؤؤؤؤؤؤؤي السؤؤؤؤؤؤؤؤؤيدة  سؤؤؤؤؤؤؤؤتطع ولؤؤؤؤؤؤؤؤؤم: ُدُوك 

لكؤؤؤؤؤؤؤؤْن لؤؤؤؤؤؤؤؤ   عليؤؤؤؤؤؤؤؤ  أن    عنؤؤؤؤؤؤؤؤ  مؤؤؤؤؤؤؤؤاذا بمعرفؤؤؤؤؤؤؤؤة فؤؤؤؤؤؤؤؤي الحقيقؤؤؤؤؤؤؤؤة تتعؤؤؤؤؤؤؤؤزز   وجمالهؤؤؤؤؤؤؤؤا جميلؤؤؤؤؤؤؤؤة موسؤؤؤؤؤؤؤؤيقىإنهؤؤؤؤؤؤؤؤا 

  األد   الخيا  قراءة مثل إنها ؛ عتقَد بقص ها بالفعل

 

    بالضبط: دين ت    

 

يييييييييييي     
 
ن إلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤى أقصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤء  حؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد لدرجؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة ذرف  مشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاعر  وتثؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤار الخيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا ، فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي  سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتغرق  أن  مكنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ : ُدُوك 

ا سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيقو  أ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  تحتؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  أن تؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤمن أحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد ال لكؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن ،الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدمو  بؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ن هؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤكا الشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤخب )يسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو   أبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد 

َد  ج 
ا حد  بالفعل النااري( قد و    وال أن الحزن الكي  شعر به  جسد ئ م 

 

     
 
يييييين ش 

 
ت   صؤؤؤؤؤؤدق ولؤؤؤؤؤؤم 1رڤغؤؤؤؤؤؤولي رحؤؤؤؤؤؤ ت قؤؤؤؤؤؤرأ إ ؤؤؤؤؤؤه قؤؤؤؤؤؤا  الؤؤؤؤؤؤكي األ رلنؤؤؤؤؤؤدي األسؤؤؤؤؤؤقف ذلؤؤؤؤؤؤ  مثؤؤؤؤؤؤل   عؤؤؤؤؤؤم: ه 

  إنهؤؤؤؤؤؤؤؤا أفضؤؤؤؤؤؤؤؤل عبؤؤؤؤؤؤؤؤارة ئؤؤؤؤؤؤؤؤاهد ك سؤؤؤؤؤؤؤؤيك  علؤؤؤؤؤؤؤؤى مؤؤؤؤؤؤؤؤا أعتقؤؤؤؤؤؤؤؤد، [الجميؤؤؤؤؤؤؤؤع  ضؤؤؤؤؤؤؤؤح  ] 2!منهؤؤؤؤؤؤؤؤا واحؤؤؤؤؤؤؤؤدة كلمؤؤؤؤؤؤؤؤة

ؤؤؤؤؤؤا  َنؤؤؤؤؤؤاف بوضؤؤؤؤؤؤو ، أفضؤؤؤؤؤؤلهن  جميع  ؤؤؤؤؤؤّر   لسؤؤؤؤؤؤنا ْ   
 
ؤؤؤؤؤؤا، بينمم  ظؤؤؤؤؤؤن سؤؤؤؤؤؤب  فؤؤؤؤؤؤي  فكؤؤؤؤؤؤر أن  جؤؤؤؤؤؤ  ربمؤؤؤؤؤؤا لكؤؤؤؤؤؤن ثقافي 

ا ممؤؤؤؤؤؤا  قولؤؤؤؤؤؤه هؤؤؤؤؤؤؤالء   عليؤؤؤؤؤؤه  حؤؤؤؤؤؤن مؤؤؤؤؤؤا هؤؤؤؤؤؤو هؤؤؤؤؤؤكا بؤؤؤؤؤؤ ن النؤؤؤؤؤؤاس مؤؤؤؤؤؤن كثيؤؤؤؤؤؤرال ا واحؤؤؤؤؤؤد  لؤؤؤؤؤؤو أ ؤؤؤؤؤؤ  سؤؤؤؤؤؤ قَبل   قؤؤؤؤؤؤد 

النؤؤؤؤؤؤؤؤاس، أو تهمؤؤؤؤؤؤؤؤة ممؤؤؤؤؤؤؤؤا أظؤؤؤؤؤؤؤؤن أنهؤؤؤؤؤؤؤؤم  لجؤؤؤؤؤؤؤؤؤون إليؤؤؤؤؤؤؤؤه، أو أخءؤؤؤؤؤؤؤؤء  أ ؤؤؤؤؤؤؤؤه قؤؤؤؤؤؤؤؤد  كؤؤؤؤؤؤؤؤون لؤؤؤؤؤؤؤؤديهم، ف عتقؤؤؤؤؤؤؤؤد أ ؤؤؤؤؤؤؤؤه 

 سيكون ذل  القائل ب  ه )في عالم إلحادي( ستكون الحياة ماد ة ب   مشاعر     

 

اس( وال ئؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤمعدا ات عيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد املؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي د )الكريسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم وتراتيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤلكؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤون هنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  أغؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤان  وأ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤه لؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن ت دين ييييييييييت:    

  اليهود املضاءة

 

     
 
ن    كتبنا من أي  كتاا   قرأ قد  كون  أن  مكن ال اال تقاد هكا مثل  نتقد شخب أي  : ُدُوك 

 

ا،: دين يييييييت     ؤؤؤؤؤؤؤاأخؤؤؤؤؤؤؤر   مشؤؤؤؤؤؤؤكلة وهؤؤؤؤؤؤؤك  حسؤؤؤؤؤؤؤن   وجؤؤؤؤؤؤؤدت ،فقؤؤؤؤؤؤؤط املوجؤؤؤؤؤؤؤودة كتبنؤؤؤؤؤؤؤا ل سؤؤؤؤؤؤؤت وبؤؤؤؤؤؤؤالطبع  ، أ ض 

 هؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو هؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤكا أن وقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرروا ،مراجعاتهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤراءة ب واكتفؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوا ، هؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤان قرؤ  ال للغا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة، والنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاس يؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرةكث كتؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ 

  )بحس  النقد املكتوا ضد ( الكتاا موضو 
                                                           

: أشهر أعمل الكاتب جوناثان سويفت، وهي قصة تسرد مغامرات في عوالم أربعة بأسلوب ساخر ومبٍك أحيانًا. رڤوليجرحالت   (1)

 المترجم.

  .1726نوڤمبر  7إلى ألكساندر بوب،  ( رسالة من جوناثان سويفت2)
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يييييييين ش 

 
ت َنؤؤؤؤؤؤؤؤا اعتقؤؤؤؤؤؤؤؤد: ه  لكؤؤؤؤؤؤؤؤون   وبؤؤؤؤؤؤؤؤالطبع؛ أخؤؤؤؤؤؤؤؤر ، مؤؤؤؤؤؤؤؤرة املؤؤؤؤؤؤؤؤي د عيؤؤؤؤؤؤؤؤد لحؤؤؤؤؤؤؤؤروا التعؤؤؤؤؤؤؤؤرض وئؤؤؤؤؤؤؤؤ  علؤؤؤؤؤؤؤؤى إ   

ؤؤؤؤؤؤؤ   عنؤؤؤؤؤؤؤدمات امحتدمؤؤؤؤؤؤؤة قادمؤؤؤؤؤؤؤة   سؤؤؤؤؤؤؤتطيع الشؤؤؤؤؤؤؤعور بالنقائؤؤؤؤؤؤؤا  برؤسبتمؤؤؤؤؤؤؤ مؤؤؤؤؤؤؤن األخيؤؤؤؤؤؤؤَر  اليؤؤؤؤؤؤؤو َ  هؤؤؤؤؤؤؤكا
َ
طل   

 
َ
ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر   قؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  هؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤك  املسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ لة، وأ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن تلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  ْحض   رڤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤأولي أن أقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو   ،البؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرامب ملناقشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة املوضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو  أ ًّ

ؤؤؤؤؤؤان البرو سؤؤؤؤؤؤؤتنتيون التطهريؤؤؤؤؤؤؤون  وحظَرهؤؤؤؤؤؤؤا،  سماالكريسؤؤؤؤؤؤؤ أشؤؤؤؤؤؤؤجار قطؤؤؤؤؤؤؤع مؤؤؤؤؤؤؤن هؤؤؤؤؤؤؤو 1كرومويؤؤؤؤؤؤؤل وقؤؤؤؤؤؤؤد كؤ

ين_ )البيوريتؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا يون(  ّي  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر ك  ن أعيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاد الكريسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤماس مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن قؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالوا أهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم _ أجؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤداد البرو سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتنتيين األم 

 تجد ف )هرطقة( 

 

     
 
ن   باميان في ادبو  كتماثيل،  عم: ُدُوك 

 

    
 
ييييييين ش 

 
ت  كرومويؤؤؤؤؤؤؤل أن وأعتقؤؤؤؤؤؤؤد ،هؤؤؤؤؤؤؤل تحتؤؤؤؤؤؤؤر  تقاليؤؤؤؤؤؤؤد  وتراثؤؤؤؤؤؤؤ  علؤؤؤؤؤؤؤى األقؤؤؤؤؤؤؤل، أل ؤؤؤؤؤؤؤ  أحتؤؤؤؤؤؤؤر  التؤؤؤؤؤؤؤرا : ه 

  كان
 

ا يرةكث من  وا   عد دة ام  عظي رج    وثن ّ  مهرجان الحقيقة في هو  داملي عيد  أ ض 

 

 !املاضء  العا  في املي د عيد أشجار حضر ا كلنا: ر    ها    

 

   عم: دين ت    

 

     
 
ن   املي د عيد أشجار مع مشكلة أد ى لدي ل   أ ا: ُدُوك 

 

 الصور الخااة بؤ    وعليهاالخااة بنا  املي د عيدبطاقات  لد ناإن : دين ت    

 

     
 
ن ش 

 
ت  يد، فلَم ال؟ج قد مااخ   يّ ڤإسكند ا احتفا  إ ه: ه 

                                                           
جندي وسياسي، وقائد القوات البرلمانية في الحروب األهلية؛  الراديكلي(: البروتستانتي اإلنجليزي 1658 -1599أوليڤر كرومويل ) (1)

 هزم بأنه يُعرف يين،الديكتاتور القادة أحد نقاده اعتبره إنجليزي، وسياسي عسكري قائد .1658 -1653الكومنولث اإلنجليزي،  ورئي

 سبتمبر 3 في وتوفي 1599 أبريل 25 في ُولد. إنجلترا كومنولث وقاد جمهورية إنجلترا جعل. اإلنجليزية األهلية الحرب في الملكيين

 لعدد المزارع الفالح مستوى إلى وانزلق عاًما، أربعين ألول نسبيًا غامًضا وبقي الوسطى، النبالء طبقة صفوف في كرومويل ولد .1658

. لكامبريدج البرلمان في منتخبا عضوا كان كرومويل. عمه من الميراث بفضل النبالء طبقة صفوف إلى العودة قبل 1630s في السنين من

 األهلية بالحرب انتهاء األول، وتشارلز األول جيمس عهد في .البرلمانيين جانب إلى الحق وقت في اإلنجليزية األهلية الحرب ودخل

 .1660 إلى 1649 من الحكم كرومويلأوليڤر  وتولي اإلنكليزية
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ا،: دين ت         فحس  ككل  ل   األمر حسن 

 

     
 
ن ش 

 
ت  السنويين، مثل أي أحد آخر  نسيؤالشم يناال ق ب أح  أ ا: ه 

 

ؤؤؤؤؤؤؤؤؤل    غنؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  حيؤؤؤؤؤؤؤؤؤر د،املؤؤؤؤؤؤؤؤؤي   لعيؤؤؤؤؤؤؤؤؤد سؤؤؤؤؤؤؤؤؤنوّيةغنؤؤؤؤؤؤؤؤؤاء  حفلؤؤؤؤؤؤؤؤؤة لؤؤؤؤؤؤؤؤؤد نا: دين يييييييييت    
 
 لؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  و  ،كلمؤؤؤؤؤؤؤؤؤات األغؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  ك

  ي دامل عيدل األغا   واألمور العلما ية

 

 ُدوُ     
 
ن   ال؟ وملاذا: ك 

سؤؤؤؤؤؤيحّية القصؤؤؤؤؤؤة مؤؤؤؤؤؤن الجؤؤؤؤؤؤزء هؤؤؤؤؤؤكا  رائعؤؤؤؤؤؤة أئؤؤؤؤؤؤياء إنهؤؤؤؤؤؤا: دين ييييييت    
َ
د إنهؤؤؤؤؤؤا  رائؤؤؤؤؤؤع امل ! جميلؤؤؤؤؤؤة قصؤؤؤؤؤؤة مجؤؤؤؤؤؤر 

ل   تح  أن ويمكن 
 
   بها اإل مان دون  فيها تفصيلة ك

 

     
 
ن    لندن حوار في خصمنا كا ت الت  السيدة بجوار الغداء، على مرة ذات كنت: ُدُوك 

 

     
 
ن ش 

 
ت    1 ويبيرغر ة )الراباي(الحاخام: ه 

 

     
 
ن   يو كلية في املائدة ا ة اسابق   تلوت  قد كنت إن ما س لتن  وقد   ويبيرغر جوليا  عم: ُدُوك 

 أقد   كنت عندما كولد 
 

 مجاملة مس لة إنها  تلوت  ا ة املائدة بالطبع" ف جبت:  فيهازمي 

ا للغا ة لدرجة ت وة ا   كو   على  حو ما من اجدًّ  لتغض   "بسيطة
ة من وجهة  ظرها كنت  منافق 

ا،"ف جب ها بما خطر لي حينها وهو:   املائدة ا، ل     عن  قد هي ظري،ا  حسن  ا  عن  ال ولكنها ئ م   لي ئ م 

 اعتاد 2آ ر فريدي الفيلسوف  "التاري  أقدر تاريمية، وأ ا جكور  لها التينية ايغة إنها  اإلط ق على

                                                           
 اليهودي(. بارونة اإلصالح حركة معبد) لندن غربي معبد ضمن بريطانيا، تاريخ في حاخامة ثاني(: 1950جوليا نويبيرغر )مواليد  (1)

 ،2011 سبتمبر في crossbencher الكروسبنشر حزب ثم الليبرالي، الديمقراطي الحزب في سابقة وعضوة اللوردات، مجلس عضوة

 دراسة بدأت كانت .لندن لكلية الجامعية المستشفيات ورئيسة. 2020كبرى وقد استقالت من منصبها الديني عام  أو رئيسة وحاخامة

 ورفض آنذاك بريطانيا ألنها دخولها تركيا رفض بعد لكنها بكامبردج، نيونهام كلية في( القديم العراق وتاريخ لغات علوم) اآلشوريات

 تصير أن يجب أنها عليها Nicholas de Lange أستاذها اقترح العبرية، إلى دراستها لتغيير اضطرت يهودية، ألنها العراق دخولها لها
 Leo Baeck College كلية من حاخامية أو ربينية دبلومة على بحصولها بدأ الذي الديني منصبها مسيرة بداية كانت هنا ومن حاخامة

َست حيث  .2000 إلى 1994 من University of Ulster أول ْست ر جامعة مستشارة كانت وقد ،1997 إلى 1977 من فيها الطلبة ابعده درَّ

منذ عام  جامعة أوكسفوردب Wykehamكرسي َوْيكام ( : الفيلسوف البريطاني وأستاذ المنطق في 1989 – 1910( ألفريد جول آير )2)

 ."مبدأ التحقق"(" ، والذي طرح فيه 1936ة والمنطق )اللغة والحقيق"، ومن أعماله كتاب 1959
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ا رّد   أن أ ض 
َ، ": مرة ذات وقا  املائدة، ا ة د   ط 

ْ
 
َ
 اعتراض أي   لدي ل   لكن باألكاذ  ، ما كنت  أل

 [الجميع ضح  ]! " لها معن  ال بعبارات التلف  على

 

     
 
ن ش 

 
ت ا جيد هكا: ه    َوْيكا  بجامعة أوسكفورد بكرسء  املنط، أستاذ هو  جد 

 

     
 
ن    عم ،َوْيكا  كرسء  أستاذ: ُدُوك 

 

     
 
ن ش 

 
ت  [هار ْس  سا  تحد  إلى ] ؟اإلس   عن سؤال  عن أجبنا هل: ه 

 

ا،  بالضبط أعلم ال: هار          سؤا س طر  حسن 
 

 علينا واج   أي   هنا  أن ون شعر  هل  الة ذا ال

أن   م حظة العد  من أ ه أ  ،للد ن ا تقاداتنا في منصفين  كون  أْن  لألد ان_ منتقد ن بصفتنا_

 طرف على 2والجا نّية 1واآلم    طرف على واإلس   الد نّية وااللتزامات األفكار ا مَن طيف  هنا  

   الجد محمل على   خكها أنعلينا  ج   حقيقية اخت فات هنا  هل  آخر

 

ا، :دين ت     مواز ة أو  خدعة عمل علينا ل   لكن الجد، محمل على   خكها أن علينا بالطبع حسن 

 الجيدة األئياء بْظهار يهتمون  الك ن األشخاو من الكثير هنا   الوقت ا طو  توازن الشبكة

 ومرة  ادق  الن    فعله ما هكا  املشاكل على  ركز ثم هكا،ب  مكننا اإلقرار و حن  الحميدة واألئياء

ا  كت  كنا إذا أخر ،  قضاء علينا  تعينس كان فهل الصيدال ية، املستحضؤرات اناعة عن كتب 

ل   عن للتحد  متساو   وقت
 
 أعتقد لمشك ت؟ل الوقت سنمصب كنا أ  به؟  قومون  الكي الخير ك

   للغا ة وا ح هكا أن

 

   : 
 
ن ح عن    دُوك   أعتقد أن سؤا  سا  هو على األٌر

 

                                                           
لكنيسة المنيونية. نشأت في العصور الوسطى، وعرفت حينذاك باسم "المسيحيين الجدد اتتبع  متزمتة ( طائفة مسيحية تجديدية1)

 " التي يعتبر األميش جزءا منها، المترجم.، أو القائلين بالمعمودية الثانية للكباراآلنابابتيست

أسَّسدها ، تددعو لعددم إيدذاء الكائندات وإلدى التقشدف الشدديد المتطدرف فدي تعاليمهدا األصدلية وبعدض مدذاهبها قديمةتقشفية هي ديانة هنديّة  (2)

يرا، وهي شبيهة بالبوذية من جهة إنكار تعاليمها األصلية لآللهة الخالقة والمتحكمة  في المصائر، لكن مع فارق اعتددال البوذيدة وتشددد ڤماها

،  حيدث أو خدائض المخداوض اشتقت تسدميتها مدن السنسدكريتية وتعندي المنتصدـرنفسه جوًعا!  لزهد الجايني الذي قدوته مؤسسه الذي أماتا

 جاوز تيّار الحياة واالنبعاث من جديد من خالل حياةٍ أخالقيّة وروحيّة. المترجم.تتشير إلى طريق النّصر بعد 
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ا، :هار          مقار ةخاو  على  حو أئنع أو أردأ كا ت إذا الدوائية مير  ئركة  نتقد أن  مكن حسن 

 جميع تكون  فلن الصيدال ية املستحضؤرات اناعة على  ركز كنا لوف  خر  األ  الشركات ببع 

  الصيدال ية املستحضرات ئركات
 
دا ة  م 

 
   الدرجة بنف  ملومة

 

ا، ما هو السؤا  إذن؟  دين ت:          هل هنا  خلل فحس  في    عم، حسن 

 

 ُدُوك      
 
 األد ان ا تقاد ا في ر متحيز نغي منصفين  كون  أن لنا  نبغي إذا عما هو سا سؤا   :  ن

 مقابلأو الجيد   تعل، بالخير فيما التساوي  عن[ يا  د ن تدا  تكلم ل] تتحد  وأ ت امختلفة،

ئ   السّي 

 ه      
 
 ش  ت

 
 .املساواة قد  على س مة األد ان جميع كا ت إذا ما : ن

 

     
 
ن (  من أسوأ اإلس   ما إذا  كون   عم، :دوك 

 
ة )مث  سيحي 

َ
 امل

 

ه سيصع  علينا حصر  لي  بدو :هار          عندما هكا املوضو  بش نالك ن سنكسنهم  األادقاءإ   

ا ويكاد  كون  إع مّ ، تكتي  فهو  هكا  وازن  ا التزام  أْن  قو  )امللحدون واإلع    إللحاد،ل وجود  

ل   نأ معهم(
 
 املسلمين إن اإلع   ائلوس تقو    ما االدعاءت اإل ما ية متساوية متناظرة على  حو   ك

  قتلون  ولد نا أشخاو األوسط الشرق  في جهاد ون  هنا   متطرفون  لد نا و حن متطرفون  لديهم

 رعا ة تحت تحد  الت  الفوضء  مقار ة  مكن ال اادقة  زيهة  معادلة ل ست هك   اإلجهاض أطباء

هك  و   اإلجهاض أطباء واخ   مدة عقد كامل من الزمن قتل  اأشخاا  لد نا بحقيقة أن اإلس  

 أن علينا  تعين عندما إنها  عيقنا: اإللحاد بممارسة  تعل، فيما جههااأو  الت  املشاكل من واحدة

ق  
ْ
ل
 
طوا  الوقت، ب نما  ستطيع في بع   االتجاهات في جميع املساواة قد  على النقد ضوء  

َل على غالبية من املتد نين تتف، معنا فيها   املسائل أْن  حص 

رّو   اإلس   في االستشهاد عقيدة أن على  تفقون بوضو  املتحدة الوال ات في الناس غالبيةف
عة م 

، غير حميدةو 
 
 عقيدة وباملثل، فْن  النقد  ستح،أنها و  الناس، من العد دمقتل  ومسؤولة عن أبدا

ري  املعملية
ْ
ت ين من%  70) املسيحيين معظم صدقها حت   ال: وجود أروا  في أطباق ب  ي ّ ر ك   في (األم 

َنا األمر  بدو لكا  الجنينية الجكعية الخ  ا بحا أل  النتائب الواعدة ضوء  على  ركزحاملا  لي ب   

حصون  أسوار على  قفسيكون لد نا قوة عدد ة من املؤيد ن ملواقفنا، ب نما عندما  محددة أئياء

ل   إن و قو   اإللحادأو متاري  
 
  َناجيرا    من%  90 فْ نا  مسر زائف، هكا ك

http://www.translationsproject.org/


 

 www.translationsproject.orgالترجمة منشورة ومتاحة بشكل مجاني على موقع                                         118 

    

 

     
 
ن ا، :دوك   عن ل   الحقيقة في اهتمام  أخر ،  احية من  صحيح هكا أن من مت كد أ ا حسن 

 أ  ال هو ما بقدر األد ان ئرور
 
ا بشغف  ببحر حقيقة مس لة  أهتم وس    بما إذا كا ت صحيحة حقًّ

ْون؟ لهكا للطبيعة خارق  خال، الواقع، في هنا ، هل
َ
ورغم   الزائف االعتقاد بهكا احقًّ  تموس   أه الك

ا ل  إلى وضعه ف  ن  ،األد ان بشؤرور أ   مهتم أ ض  ي  م 
َ
 أ

َ
ا  ا  ، ألنهاملساواة قد  علىجميع 

َ
هكا  تدعي  اكله ا

   1االدعاء

     
 
ن ش 

 
ت   أتراجع لن أ ا: ه 

 
ا األد انالقو  ب ن  عن أبدا فة جميع   ألنها: هو والسب   القدر بنف  مزي 

، على  حو كامن كلها خطرة على  حو متساو  وبنف  القْدر    العقل على اإل مان هاتفضيل في باطل 

ن على    األقل ممك 

 

     
 
ن ا خطرة جميعها ل ست بالت كيد ولكن ،مزيفة باطلة جميعها :دوك      ألن  بنف  الدرجة تمام 

     

     
 
ن ش 

 
ت   ككل  اإنه أعتقد ،من  احية اإلمكا ية الكامنة  ك  :ه 

 

     
 
ن     عم  ربما ،من  احية اإلمكا ية الكامنة :دوك 

   

     
 
ن ش 

 
ت قدرة : عليا رئ سيات جعلنا الكي الوحيد الشؤ ء التحم  لنبك  العقل بسب  التملي عن :ه 

  الدوا  علىللغا ة  خطير أمر هكا  العقل

 

ا لست أ ا :دين ت      فاآلم      ،ذل  من مت كد 

 

      
 
ن ( إنه : دوك  ن  ْمك 

 ا خطيرة على  حو  كامن  )م 

 

                                                           
وأكثر أشدكالها أصدالة فهدي دياندة إلحاديدة بدال آلهدة أو إلده خدالق أو رازق أو مدتحكم فدي المصدائر فدي ربما عدا البوذية خاصة في أنقى  ( (1

اليدة( يُنفَدى وجدود أي جندة فدردوس أو جحديم، پادا ونصدوص تريبيتاكدا الڤالعموم، بل وفي أكثر أشكالها قربًا من التعاليم األصلية )مذهب ثيرا

عقائدهما المبتدَعدة فدي هدذا، لكدن كلهدا مدذاهب ال خدالق أو إلده أو آلهدة فيهدا بدالمعنى المعتداد فدي بداقي اجريانا بڤعلى العكس من الماهايانا  وال

 الديانات التقليدية كالهندوسية واليهودية والمسيحية واإلسالم وأديان العرافة ووثنيات القدماء.
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ن ش 

 
ت لو  ؛ممجتمعه في يع شون  الك ن  ؤذوا أن  مكن هملكن ،   ؤذو  أن اآلم   ال  مكن ألتبا  :ه 

 .كان لديهم  ظا  به قدر من الشمولية

 

ا بنف  ل   لكن :هار          .الطريقة تمام 

 

     
 
ن ش 

 
ت أكثر األفكار  هي ، ة، وسله بالوراثةمل  إله، مل  بالوراث طبيعتهأ ه ب 1الما داالي ادعاءات :ه 

نة ْمك 
 
  النووية للتجارا ويهلل وهو  متد   دارامساال في تافهة دكتاتورّية اغيرة  د ر هوو   املقززة امل

 .موجود الشر  ف  لكن  طاقه، بمحدود ة فقط محدود األمرإن 

 

ا فستكون  ا،لهك إلى الجهاد أضفت إذا لكن :هار          .أكثر قلق 

 

     
 
ن ش 

 
ت ا، :ه  ّل   في  ظر،ا حسن 

 
ا كا وا  قولون  مع اإلس ميين، فيها تناقشت مرة ك  كيف": جميع 

  عنهم بالنيابة  تحدثون  كا وا لو كما ،"مليار مسلم إلىللتّو   أس ت لقد ؟!نتجرؤ 
 
كما لو   جميعا

  ،  ، لو أنهم  قولون:ة في ك مهم  بعبارة أخر  غمة حربيكا وا، ويوجد تهد د مؤكد في هكا، وعيد 

ا، أل    ف  الءء   بدو ال فهكا ،"كمسلم لي أس َت  لقد"  الك ن الوحيد ن كما لو كا وا ككل ؟ تمام 

 ال  "! هنا وسال احترس" هو ذل  عليه  نطوي  ما وباملناسبة،  مليار إ ه ال، ال،  محمد بالنب  آمنوا

 أملى قد 2من رؤساء امل ئكة جبر ل ب ن ون  ؤمن (أ  مليار)قط ف واحد شخب هنا  كان إذا يهمن 

ا النب      أقوله ما لكنت  س ظل أقو   ،)ك   وحي القرآن( محمد 

     

! مفتو  لكن  لن تنا   عم، :هار    
 

 العينين لي 

 

     
 
ن ش 

 
ت ا كان عددهم( ألنهم يعتقدون بكل    وسيكو  :ه  عم سيكون ن األمر بنف  درجة الخطورة )أ ًّ

(  أل ه  مكن أن  نتشر   مكن أن  صبح 
 

األمر بنف  درجة الخطورة )حت  لو كان عددهم قلي 

ا   االعتقاد أكثر ا تشار 

                                                           

 .يين في التبت. المترجمد( أو تينزن غياتسو: هو القائد الديني األعلى للبو1)

 المترجم.-أو رئيس المالئكة في اإلسالم (2)
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م    نتشؤر، وهو ا تشر، فقد اإلس  ، حالة في ولكن :هار        
َ
  ل   خطر  فْن ومن ث

 
 محتمؤ 

   حقيق  بل فحس 

 

     
 
ن  إ كما تتكلمان عن ئ مين ممتلفين   ب نكما تناق  أي     أر  أن أستطيع ال   عم :دوك 

 

     
 
ن ش 

 
ت أن كل األمور )خطر األد ان امختلفة(  لكن عبر الزمان واملكان، فْ   أعتقد   عم، :ه 

عأ   لم أتوقع، وأ ا مت كد  أعن  تتساو  بدرجة كبيرة 
 
في الست نيات كان  ، أ هوال أيم منكما توق

ا، اغيرة أعداد  اليهودّ ة ألاولّيةا منكبير للغا ة  تهد د هنا  سيكون   مهم مكان في ولكن  سبي 

ا، ا على محاولة ستراتيجّي،إ مكان جد   عجيل  ومحاولة ئع  آخر أرض سرقةب 1ملائيحجل  ا عزم 

بكل ما في  كارثية كا ت على هكا املترتبة النتائب لكن ،العدد للغا ة اغيرة جماعةإنهم   نها ة العالم

 حت  ،على اإلط ق النحو هكاعلى  خطر اليهودّ ة ن ب االعتقاد الواقع في  عتد لم  لكلمة من معن ا

ن ) اليهود الصهيو ّية الحركة ضمت أو دمج هم  (املشيحا يين املعتقد ن باملشيح القاد املسيا يي 

األ فيها،  ون  ه ]في األال[ لم  كن معتاد   2اهيو يين أن  كون املسيا ي 
َ
ا ما   من ث م  فْ   ال  علم أبد 

  بعد ذل الكي سيحد  في املستقبل 

     

ا، :هار          .مع  أتف، بالت كيد أ ا حسن 

 

     
 
ن ش 

 
ت  ْق  َ  أْن  امحتمل غير من أ ه على أواف، وأ ا :ه 

َ
 جماعةواحد  من  ماركت في السوبر حلق  َع ط

ا:  قولون الكويكرز  لكن  3الكويكرز  َنا" حقًّ  موقف ئرير هكا  " الشؤر مقاومة إلى عد   دعو إ   

ها  مكنب قصء  درجة 
َ
 .أن تتمك

                                                           
نهايدة العدالم ويخلدص الشدعب اليهدودي مدن أو بعدده تكدون  معدهأو المسديا، فدي اإليمدان اليهدودي هدو إنسدان مثدالي مدن نسدل الملدك داود،  (1)

األخددرى ممددن ال يتبعددون . وهددو قائددد عسددكري دينددي حسددب تصددور التاندداخ )الكتدداب المقدددس( اليهددودي يهددزم ويقتددل جيددوش الشددعوب ويالتدده

اليهودية ويجعل كل البشـر معتقدين لليهودية )بحسب أغلب تصورات أسفار األنبياء اليهود(، وهي فكرة اقتبس منها المسلمون بدرجة كبيدرة 

 .المترجمان -فكرة المهدي المنتظر

دون بميدول تعصدب أو تعداطف وشدعور عرقدي في األصل كانت الصهيونية حركة علمانية أغلب أنصارها ونشدطائها علمدانيون أو ملحد (2)

عنده أنده كدان ملحددًا، أمدا فدي  يهودي من نوعٍ ما، حتى تيودور هرتزل مؤسس وأب إسدرائيل الروحدي الدذي شدكل المنظمدة الصدهيونية يقدال

  المترجمان. -العصر الحالي فقد يوصف شخص بأنه حريدي أو متدين بتشدد وصهيوني في نفس الوقت

.  فدوكس جدورج يدد علدى إنجلتدرا فدي عشر السابع القرن في نشأ بروتستَنتي الكويكرز: مذهب أو الدينية األصدقاء جمعية أو الصاحبيون (3)

 أشدكاالً  مدنهم األوائدل وطدور بعينهدا، تعداليم علدى يؤكددون ممدا أكثدر الداخليدة، الروحيدة التجدارب على بداية نشأة مذهبهم منذ الكويكرز يشدد

. مشدتركة حيداة بأنهدا حيداتهم وتتميز. لتعاليمها منبعًا ليسوع الجبل على الموعظة الكويكرز طائفة تتخذ جزء. لمعامالتوا للعبادة تماًما جديدة

 فددي المشدداركة برفضددهم الكددويكرز ُعددرف الماضددي، فددي. للعبوديددة المناهضددة الدينيددة المؤسسددات أولددى مددن الدينيددة األصدددقاء جمعيددة وكانددت

 هدو العلمداء حضدور حيدث العلمداء، عددد بكثدرة أيضدا الكدويكرز الرق. اشدتهر اليمين وبمعارضة قسم المتواضع وبرفض الحروب وبالملبس
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 . عم ،امل ئم الصحيح السياق إلى بالنظر :هار        

 

     
 
ن ش 

 
ت ا اعتبار   مكن ما الكي :ه  قزز   وال والوحشية والعنف الشّر  تر   أنهكا؟  من أكثر للنف  م 

 .تحاربها

 

 .بامجان مستفيدون  إنهم  عم، :دين ت    

 

     
 
ن ش 

 
ت ما توج  عند في دلفيا، في اللحظة الحاسمة، في الكويكرز  عن 1لفرا كلين قرأا   عم :ه 

لكنت  س قو  لو عشت  في ذل    حينكا  الناس حتقرهمملاذا ا تعلمل الحرية،حدو  معركة ألجل 

ا أن مكه  الكويكرز كان في الزمن ا تمام  ا جد ًّ  هو فاألمر لكا،  املتحدة الوال ات على الواقع خطر 

نون   م ئمين ومكانوقت  مس لة فقط ا )املتد نون( َعف 
 منافقون  زائفون ف ، بل هم جميع 

كحقيقة أساسية،  وخطرون ،الدعابة مفتقدون ح    الدّ    ثقيلوفاسدون  غير أمناء ممادعون 

  بعد اعتبار كل شء ء

 

 أكثر  هاعن  تكلم أن علينا  نبغي أ ه وأعتقد هنا هاذكرتَ  واحدة  قطة هنا  :هار         
 
 أ   وهي ،قلي 

ا  مكن  ال ْون  اآلخرين مع تفاعل   كون  عندما  ال عق  ّية خطر توقع أبد 
َ
املزاعم  لت كيد والك

 غير ذل  و تائب مسؤوليات تكون  أن امحتمل فمن ت كيدها،ل   باستطاعت   الت والعقائد 

ا   علم  ال أ ت الجكعية، الخ  ا أبحا  وهي لحظة، منك اهأثرت   قضيةكمثا    خكلن   محدودة سبق  م 

حة(  الزيجوت تدخل رو )عقيدة( أن ال فكرة ب ن َ ْيضة امللق    تضح أنها سوف الحمل لحظة في)الب 

  خطيرة فكرة
 
ا تمتر  أن إلى ،فه  تبدو حميدة غير خب ثة  جدا  الجكعية، الخ  ا أبحا  مثل ئ م 

 في طري،حير تقف هك  الفكر 
 
رة بْ قاذ الحيوات واعدة أبحا  ة عقبة  

ّ
 ال   صدق ال على  حو مبش

                                                                                                                                                                          
 نسدبتهم تفدوق وبنسدبة نوبدل وجوائز البريطانية الملكية الجمعية في منهم كبير عدد برز حيث أخرى وديانات طوائف مع مقارنة لديهم األكثر

 عالقدة أظهدر رايسدترك آلرثدر والدذكاء الددين كتداب منها الدراسات من عدد فبحسب ويكرز،والك الذكاء معدل ارتفاع بين ربط وقد. السكانية

 أخددرى، دينيددة جماعددات مددع مقارنددة األفضددل يعتبددر ،SAT أس أي تددي اختبددار فددي وادائهددم. الددذكاء معدددل وارتفدداع الكددويكرز بددين إيجابيددة

 .التوحيديين المسيحيين بعد األعلى هو الرياضيات، مادة في فتحصليهم

دّي وأحدد اآلبداء المؤسسدين للواليدات المتحددة؛ عضدو فدي  رائدة بارزة(: شخصية 1790 - 1706( بنجامين فرانكلين )1) ك  ر  فدي التندوير األَم 

 .1788 -1785؛ رئيس بنسلفانيا، 1776لجنة الخمسة التي صاغت إعالن االستقالل عام 
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ا تتنب  أن على األغل   مكن   الدوجمائية )الوثوقية الد نية( ستتكفلها الت  الحيوات بعدد أبد 

ا بسب 
 
   اراعها مع حقيقة علمية ظهرت حد ث

 

     
 
ن ش 

 
ت ا، :ه  ل   فيها اتجه الت  يميةالتار  اللحظة أن أعتقد السب  لهكا حسن 

 
إلى االتجا   شء ء ك

ون   فيها اليهود هز َ  الت  تل  هي الخاطا ، وهو 1ليهود الهلنستيين )ذوي الثقافة اليو ا ية(ااملسيا ي 

ل به في العصر الحالي املعروف باالسم اللطيف حا وكة
َ
حَتف ، عيد األ وار عيد )أو الحد  الكي   

ف  في مسارها الكي الحد  هو هكا  (تدئين الهيكل
َ
 عدد أعاد  اتمكت فيه البشرية أسوأ منعط

تان الحيوا ّية  حياتإقامة األ الناس من قليل  من يهو  وعبادة والخ 
 

  والفلسفة 2الهلنستية بدال

 ل    لو لم  حد  ذل  اإلس   وال لتظهر املسيحية تكن لم  لكل  أدبية سرقة فه  املسيحية أما

لكْن ربما كا ت ستكون هنا   كا ت ستظهر د ا ات مجنو ة أخر  وما إلى ذل ، أ ه في ئ  أد ى لدي  

  الهلنستّية الحضارة لعد  تدمير فراة

 

 الما لتقل، بسبنهم  الداالي أمثا  لد   ظلست كنَت  :هار         

 

     
 
ن ش 

 
ت ا،  :ه  أ وا  و  أو وحدات ثقافية ميمات التعبير_ جاز _إْن  بل أعداد، مس لة ل ست إنهاحسن 

  أن العشرينالقرن  من اتيالث ثين في بالت كيد س قو   كنت  عدو  
َ
  الكن سة

َ
  الكاثوليكّية

 
 املنظمة

ا األكثر  
 
 وفتك

 
ا كان والكي الفائية، مع بسب  تحالفها ،خطورة ا خس س  ا اريح  أخطر  إحد   وا ح 

 أن ئ  ال .الد نّية لطاتالس   أخطر البابا أن اآلن قوَ  أل ما كنت   لكنن   الكنائ  عبر التاري 

، األخطر   اإلس  َ 
 
ح حاليا ا وا وقف أن تمبر أتباعه أن  مكنها لد ه بابوية ل   أل ه وعلى األٌر  ما، ئ م 

 أو 
 
ا َر د  صْ ت   علن فيه    مرسوم 

 

 .أسفل إلى أعلى من سيطرة لد ه ل     عم :هار        

 

                                                           
اليهدودي لمحاولدة خلدق طائفدة يهوديدة ضدمن اللغدة والحضدارة الهلنسدتية. شتات( )السبورا ياالهلنستية اليهودية هي حركة تأسست في الد (1)

 ، المترجم.والعديد من األعمال الفلسفية الدينية اليهودية كان اإلنجاز األكبر لهذه الحركة هو ترجمة الكتاب المقدس للغة اليونانية

ً  م.ق 146 - 323 بين مالقدي العالم في اليوناني النفوذ ذروة الهلنستية الحضارة تمثل (2) م كامتداد للثقافة اليونانيدة فدي .ق 30 حتى أو) تقريبا

 المصددطلح صدداغ عشددر، التاسددع القددرن منتصددف فددي دريددزن جوسددتاف يوهددان المددؤرخ هلنسددتية مصددطلح اسددتحدث وقددد(. حضددارة الرومددان

 الكالسدديكي عملدده فددي اإلسددكندر غددزو بعددد ليونددانيا غيددر العددالم فددي اليونانيددة الثقافددة فيهددا انتشددرت التددي الفتددرة إلددى لإلشددارة الهلنسددتي

Geschichte des Hellenismus  ة(.الهلنستي )تاريخ 
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ن ش 

 
ت  أال هي اليهود ة أقو  إن أن عليّ   تعين  زا  ال لكن   عم ،بالت كيد من كل النواحي :ه 

 .املشكلة

 

، :هار        
 
 يهتم لم إذا  األرض تل باملسلمين  في ضوء تمس  املشكلة جكر أنها بالرغم حسنا

دوا أن املستوطنين بْمكان كان سيكون  فلربما بفلسطين، املسلمون     ريدون  مابقدر  لمائيحل  مّه 

 خاطمان، الجا بين ك   العقار هكا على االدعاءات  عارض فقط إ ه  لةمشك هنا  وما كا ت لتكون 

ل أن احتما  وراء الوحيد السب  ولكن َعّج 
 هنا  أن هو عالم ّ  ارا  نشواب مستوطن 200000 ي 

ا يهتمون  شخب مليار  و    األقصء  املسجد يهدمون  قد املستوطنون  هؤالء كان إذا بما حق 

 

     
 
ن ش 

 
ت ا من العالم أن يعتقدون  ألنهم  مون بفعلههو ما  حلو  :ه    أكثر جزء 

 
 باقي العالم، من قداسة

ا أكثر  كون  أن  مكن إ مان أي    وجد ال ا وعد  احترا  أو ةعق  يّ  عد َ  أو جنو   ه فْ  وهككا  ئ ن 

 ارا  لل هد د بمطر تحقيقه، على القدرة ولديهم الرأي هكا يعتقدون  ممن منهم، قلة  كف 

َنا وأعتقد  الحضارة ضيا إلى   ؤدي أن ن مك حضاري   هكا ئهد ا إذا للغا ة محظوظين سنكون  إ   

   ةنوويالضربات ال تباد  دون  من الصؤرا 

 

َجل   ما  للغا ة جيد موضو  إلى  قود ا هكا :هار        
َ
 ون  عتقد الكي ما ؟نامماوفو  ناآمال هي أكبر  وأ

 الواقع؟ في امخاطر تكون  أن ون تتوقع اذاوم أطفالنا؟ خ   أعمار في تحقيقه  مكن إ ه

 

  ؟)أو  ع   إلى ذل  الوقت( هنا  إلى سنصل وكيف :دين ت    

 

 الكي ما عملية؟ خطوات هنا  هل ؟غير النقد البحت ،تدبير   مكننا شء ء وهل  وجد :هار        

 األفكار؟ في املهمة التغييرات بع  إلحدا  دوالر، مليارب  فعله  مكننا

 

     
 
ن ش 

 
ت  .الرابح الفكرّي  الجا  الخاسر وفي  السياسء  الجا   في نفسء ب أئعر :ه 

 

افي األف،  تر   ال لكن :دين ت      لفعله؟ ئ م 
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ن ش 

 
ت َنا أعتقد ال الحالي، )أو طابع الزمان( العصؤر رو  في :ه  ستَح،   بالغرور غير سن  هم   إ   

 
 إذا امل

َنا  عنا،  قا  أن  ع ما لم أو أ فسنا، عن قلنا ا  فتتحإ    م  د 
 
 كبير حد إلى و كس  و واال و م ء  ق

 
 

ل جداال ْهم 
 
  أ

 
ا طوي  ا  صحيح هكا  زمن    بدو كما هك  اللحظة، في وبريطا يا املتحدة الوال ات في قين 

َنا أعتقد ،على مستو  العالم لكن  لي  .الثيوقراطية قو   س هزمها متناقصة أقلية اغيرة أ  

 

 ضد ا؟ تراهن أ ت إذن :هار        

     
 
ن ش 

 
ت   لقد فكرت    الحضارة تدميرإلى  املطاف بهم سينته  أنهم أعتقد :ه 

 
 ل   ولكن  ذل في  طوي 

 .ارا  بدون 

 

ا، :دين ت      .واحدة كافية تكون كارثة قد ألنها ح،، على تكون  قد بالت كيد حسن 

 

     
 
ن ش 

 
ت زو  د   وف سور البر مع الكبير خ في هكا :ه 

ْ
َنا: ك    82 لفرقةإلى ا باإلضافة ، حن أعتقد إ   

101 والوحدة اجوًّ  امحمولة
ا  قاتلون  الك ن الراهن، الوقت في للعلما ية الحقيقيون  املقاتلون  ،1 حقًّ

ح أن وأعتقد     الرئ سء العدو   عَتَبر _من جهة هكا  توج  على األٌر أكثر املواقف  _لما يينالعَ  أْن ي 

اوا
 
  2، فما يعتقد به هؤالء العلما يون ئبيه بمرافة جنية األسنانآلراء الت   مكن االعتقاد بها ئكوذ

 ملواجهة املتحدة الوال ات واستعداد رغبة بسب إ نا فقط  فقط، مطلقة حقيقة اهأن عتقدوأ

نا  عليها للتغل  فراة لد نا)الحكم الد ن (،  الثيوقراطية َجج   على أو ع قة أهمية أي لها ل ست ح 

  اإلط ق

 

ا :هار          إلى  حتا  قد أعن ،  ولو أنها ل ست إقليم العراق! من األهداف، العد د لد   ربما ،حسن 

ا  امحمولة الفرقة    فسهاملككور  الهدف أجل من ،آخر  مكان في أخر   حرا لخوضجوًّ

 

ز    
ْ
ش  

ْ
ت  ! )هكا هو مربط الفرس واملقصود( ذا  حن ها: ه 

 
  ،ت كيد ّل بك

َ
ة م 

َ
ر تحفظات ث  عنها، س عّب 

  للغا ة مهم اعتراف هكا أن أعتقد املبدأ، حير من لكن  روربس ل  وس قدمها

                                                           
دّي، والمتخصصددة فددي عمليدات الهجددوم الجدوي؛ نشددطت فدي العددراق وأفغانسددتان.بدد ا الخاصدةالمشدداة المحمولدة جددوًّ  كتائدب (1) ك  ر   الجيش األَم 

كي  بريطاني، وليس كل الملحدين يتفقون معه بالطبع فدي هدذا الدرأي، )والرأي هنا يخص الراحل طيب الذكر كريستوف ر ه   ر  ْنْز كمواطن أم  تْش 

 المترجم(. -وخاصةً الملحدين العرب، لكنها وجهة نظر ال تفرغ من أسبابها

 .يقصد معارضتهم لمحاربة الدول المعادية للغرب (2)
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ن   منا  نفد الوقت بدأ الح ، لسوء :دوك 

 

     
 
ن ش 

 
ت  [ الجميع ضح  ! ]ككل  التسجيل ئريط وربما :ه 

 

     
 
ن َنا أعتقد :دوك  ْينا إ   

َ
  ع  رائ بحوار   حظ

  عظيم  عم، :دين ت    

 

     
 
ن   ائكر   :دوك 

 
  لكم جزي 

 

 

 

 ييى125انت 
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 شكر 
 

 ر  عْ ي      
ْسم   ا  ز ريتشارد مؤسسة في البحو  مركز  ق 

ْ
لم للمنط، دوك    العمي، امتنا ه عن والع 

زك  و  د   ريتشارد قدمها الت  الَسخّية للمساهمات
ْ
 وسا  Stephen Fry فراي وستيفن د ن ت دا يا و   

ز كريستوفر والراحل هار ْس 
ْ
ش  

ْ
ت   الكتاا هكا إعداد في Carol Blueو بل كارو  وأرملته ه 

 

 بروكمان جون  َدَعَم    شر  لتوجيه امجا  هكا في املهنيين أفضل وجود من املسعى هكا استفاد     

John Brockman بروكمان ماك  ذل  في بمابروكمان _ ركةئ في الهائل وفريقه Max Brockman 

 إلى (فكرته) بكرته من املشرو َ  _Michael Healey هيلي وما كل Russell Weinberger وينبرجر ْل س  ور  

ه  وسثمار     ،إ ناع 
 
رين، كبار من اثنتان أثرت  لتحقيقه العالم أ حاء جميع في النائرين وحر حر 

 
 ام

 دْ ر   هي ري هما: 
د   من Hilary Redmon نم 

ْ
ْن را  ي  و 

ْنج   الوال ات في Penguin Random House ْس و  َه   ْ ب 

د  ْ  من وادسون  وسوزا ا املتحدة،
ْ
ْن را  ي  و 

ْنج  ْس  ب   في بدرجة كبيرة ،)بريطا يا( املتحدة اململكة فيَهو 

تاوتصميمه الكتاا تطويرإ شاء و 
َ
  سعيدتين بالعمل فيه ، وقد كا 

 

 ليب نْ  رةلسا خاو ئكر
 
 وعملهاللنسخة بعين ثاقبة ومهارة،  دقيقها ت على Sara Lippincott ْت ك

ا كان الكي النب على األخيرة اللمسات وضع في الخبير   تحد ًّ
 
 لجيليان آخرئكر و   كبيرا

 يرسكَم َس 
ْ
قّدر وككل   لتدقيقها اإلضافي و عليقاتها اإلضافية ،Gillian Somerscales  ل

 
 املساعدة  

   Andy Ngo  غو آ دي مركز البحو  في املتدرا دمهاق الت 

 

،
 
ن   أن  ود وأخيرا

َ
ْرَسان قدمها الت  االستّنائية إلسهاماتل  مت ْرَ َعة، الف 

َ
 فراي ستيفن وككل  األ

  لألفضل العالم يغيرون إنهم  والعلم للَعقل الحيوية لقضيةل ،الرائع

 

 Robyn E. Blumner بلومنؤر روبن

  و البح ملركز التنفيكي  والرئ  الرئ  
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ز ريتشارد مؤسسة فياملد ر التنفيكي، 
ْ
لم للمنط، دوك    والع 
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