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ثيَشةكي:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
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ِ
ِ
إن احلَ ْم َد هلل ََْن َم ُدهُ َونَ ْستَعينُوُ َونَ ْستَ ْغ ُفُرهُ َونَعُ ُوذُ بِاهلل م ْن ُشُروِر أَنْ ُفسنَا َوم ْن َسيِّئَات أَ ْع َمالنَا َم ْن يَِهده اهللُ فَالَ ُمضل لَوُ
ِ
ومن ي ِ
يك لَوُ َوأَ ْش َه ُد أَن ُُمَمداً َعْب ُدهُ َوَر ُسولُوُ.
ََ ْ ُ ْ
ي لَوُ َوأَ ْش َه ُد أَ ْن الَ إلَوَ إال اهلل َو ْح َدهُ الَ َش ِر َ
ضل ْل فَالَ ىاد َ
ِ
ين َآمنُوا ات ُقوا اللوَ َحق تُ َقاتِِو َوال َتَُوتُن إِال َوأَنْتُ ْم ُم ْسلِ ُمو َن.
يَا أَيُّ َها الذ َ
يا أَيُّها الناس ات ُقوا رب ُكم ال ِذي خلَ َق ُكم ِمن نَ ْف ٍ ِ ٍ
ِ ِ
ِ
ِ
س َواح َدة َو َخلَ َق مْن َها َزْو َج َها َوبَث مْن ُه َما ِر َجاالً َكثرياً َون َساءً َوات ُقوا اللوَ
َ َ
َ ْ ْ
ُ
َ ُ
ِ
ال ِذي تَ َساءَلُو َن بِِو َو ْاْل َْر َح َام إِن اللوَ َكا َن َعلَْي ُك ْم َرقيباً.
ِ
ِ
صلِ ْح لَ ُك ْم أ َْع َمالَ ُك ْم َويَ ْغ ِف ْر لَ ُك ْم ذُنُوبَ ُك ْم َوَم ْن يُ ِِ ِِ اللوَ َوَر ُسولَوُ فَ َق ْد
ين َآمنُوا ات ُقوا اللوَ َوقُولُوا قَ ْوالً َسديداً ،يُ ْ
يَا أَيُّ َها الذ َ
فَ َاز فَ ْوزاً َع ِظيماً.
اَّما بَ ْع ُد:
ٍ
ِ
ِ
فَإن خي ر ْ ِ ِ ِ
ثاتا َوُكل ُُْم َدثٍَة بِ ْد َعة.
وسلم" َو َشر ْاْلُُموِر ُُْم َد ُ
ي ُُمَمد " َ
احلَديث كتَ َ
صلّى اهللُ َعلَْيو َ
اب اهلل َو َخْي َر ا ْذلَْد ِي َى ْد ُ
ََْ
خؤؾةويػتإ ..خويَٓةضاْي ٖيَصاو غةْطني:
فةيػةفة يةنيَهة يةو بريوباوةضِو بؤضووْاْةي نة ثيَـ ضِووزاوي ؾتةنإ زةنةويَتةوةو ٖةيَويَػتةنإ
ضِازةطةيةْيَت ،بؤضووْيَهيؿة تةواوي ظاْاو ؾاضةظايإ ية ظاْػتة ؾةضعييةنإ وضياييإ زاوةو يةخطاثةناْي
خةيَهيإ ييَي ئاطازاض نطزؤتةوة.
بؤ ظياتط ئاؾٓابووٕ و بةٖطةوةبووٕ ية فةيػةفةو بٓةضِةتةناْي ،ظةضووضة ضاويَو ية َيَصووي فةيػةفةو
فةيًةغووفإ بهةئ تا ظياتط بة زضووغت و ْازضووغيت بعاْني!
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جا ذةظّ نطز ثيَـ ئةوة بضُة ْيَو ْاوةضؤني ئةّ باغة ،غةضةتا بةضايييةنتإ ثيَ بسةّ ية َةضِ باغي
َيَصووي فةيػةفةو ئةًٖي نةالّ ،ثاؾإ ٖةيَويَػيت ئيػالّ و ثيَؿةواياْي ئيػالَيي غةباضةت ثيَياْةوة ،بؤ
ئةوة بعاْني نة يةّ بابةتةزا طةضِةنُاْة باغي ضيتإ بؤ بهةئ:
ئيَُة يةّ زوو تويَي ئةّ نتيَبةزا ئاَاشة بةّ خاآلْةي خواضةوة زةزةئ:

* ضاويَو بة َيَصووي فةيػةفةزا
* َاْاي فةيػةفة:

* ثةيسابووْي وؾةي فةيػةفة

* ٖؤناضةناْي قويَبووْةوةي فةيػةفة ية يؤْإ ضي بووٕ؟
* قؤْاغةناْي فيهطي فةيػةفيي الي يؤْاْييةنإ
* فةيًةغووفة غطووؾتيية ثاؾيٓةنإ
* فةيػفةناْي ئةفآلتووٕ

* بةضْاَة فةيػةفييةنةي

* خوزا و منووْةنإ ية الي ئةفآلتووٕ
* يةنةّ :خوزا الي ئةفآلتووٕ:

* زووةّ .غطووؾت ية الي ئةفآلتووٕ
* خوزا ية زيسي ئةضغتؤزا:

* غيَيةّ :غيفةتةناْي خوا الي ئةضغتؤ
* ْةفؼ ية زيسي ئةضغتؤزا

* يةنةّ :ثةيوةْسي ْةفؼ بة الؾةوة
* زووةّْ .ةفؼ ويَٓةيةنة ية الؾة
* غيَيةّٖ .يَعي ْةفؼ:

* ضواضةّ .ذايَةتة ْةفػييةنإ
* ثيَٓحةَّ .اْةوةي ْةفؼ

* قوتاخباْةي ْويَي ئةفآلتووْي

* زضووغتبووْي ئةّ قوتاخباْةية

* ضِيَباظي قوتاخباْةي ْويَي "ئةفآلتووٕ"
* فةيًةغووفةناْي ئةفآلتووْي ْوآ

* ضؤٕ فةيةغةفة خؤي طةياْسة ئةقًَي ئيػالَييةوة؟

* ٖةيَويَػيت ظاْاو ثيَؿةواياْي ئيػالَي غةباضةت بة فةيػةفة
* ثؿهي ظاْايإ بؤ ثيَؿدػتين فةيػةفة
* يةنةّ :ظاْػيت نةالّ (عًِ ايهالّ)
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* زووةّ :غؤفيطةضيَيت

* غيَيةّ :فةيػةفةي ثوخت

* ٖةيَويَػيت غةيةف يةَةضِ ظاْػيت نةالّ و نةالَييةنإ

* ٖؤناضي ظةَهطزْي ظاْػيت نةالّ و خاوةْةناْييإ الي غةيةف
ئةَةو ضةْسئ خاأل و باغي تط نة ٖةض ية ْاوةضؤني ئةّ باغة بةضضاوتإ زةنةويَت..
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ضاويَو بة َيَصووي فةيػةفةزا
ئةطةض مباْةوآ قػة يةغةض فةيػفة بهةئ ،ئةوة ثيَويػتة بطةضِيَيٓةوة غةض ططْهرتئ نات و غاتةناْي
َيَصووي ضِؤشئاوا ،ئةوناتةف بطيتيية ية غةضةتاي ؾاضغتاْييةتي يؤْاْييةنإ.
بيَطوَإ طةؾومنانطزْي فةيػةفةف ناضيطةضييةني ظؤضي يةغةض َيَصووي ضِؤشئاواو ئيػالَيي زضووغت
نطزووة ،بةضةؾٓآ فةيػةفة ثؿهي ظؤضي ٖةبووة ية الزاْي بريوباوةضِي ْةغطاْييةنإ ،ئةو ناتاْةي نةوا
زةويَةتي ضِؤَاْي باوةضِي بة ْةغطِاْييةت ٖيَٓاوةٖ ،ةض ئةويـ بووةتة ٖؤناضيَهي طةوضةي ثةيابووْي ظؤضيَو
ية تاقُة ئيػالَييةنإ .ئةويـ ئةو ناتة بووة نة َػويَُاْإ ويػتوياْة نة ييَو ْعيو بووْةوةيةى ية ْيَوإ
فةيػةفةي يؤْاْي و بريوباوةضِي ئيػالَييةوة زضووغت بهةٕ.
نةوابوو ثيَويػتة ييَطة نة قػة يةغةض فةيػةفة زةنةئ ئةوة زةبآ نة قػة يةغةض َاْاي فةيػةفةو
ثةيابووْي فةيػةفةف بهةئ.
َاْاي فةيػةفة:
وؾةي فةيػةفة ( )philosophiaوؾةيةني يؤْاْيية ية زوو بطِطة ثيَهسيَت ،نة بطيتني ية (فيًو) واتة:
خؤؾةويػيت ،وة (سوفيا) واتة :ذيهُةت ،بةيةنةوة واتة خؤؾويػتين ذيهُةت .ناتيَهيـ ئةّ وؾةية
بةعةضِبي نطاوة؛ طوتطاوة فةيًةغووف ،نةوابوو فةيًةغووف واتة خؤؾةويػيت ذيهُةتَ ،ةبةغتيـ ية
ذيهُةت بطيتيية ية ْاغيين ئةقٌَ.
بة َاْايةني تط ،فةيًةغووف ئةو َطؤيةية نةوا بةزواي ؾتةنإ و بٓةضِةتي ؾتةنإ و ثةيوةْسييإ يةطةأل
يةنرتزا زةطةضِيَت .ناتيَهيـ نة ئيٓػإ بة غطووؾيت خؤي بري زةناتةوةو زةطةضِيَت ،بةّ ثيَية وؾةي
فةيًةغووف بة ٖةَوو َطؤيةى ْاطوتطآ ،بةيَهوو بةو نةغة زةطوتطيَت نة ططْهطتني ئاَاجنةناْي ية شياْسا
بطييت بيَت يةطةضِإ بة زواي ؾتةنإ و زةضنجيَهطزٕ و ئةقأل ثيَ ؾهاْسْي ؾتةنإ .وة ئةو نةغةية نةوا
ظؤض ظوو زةضى بة ؾتةنإ بهات! بؤ ئةَةف ثؿيت تةواو بة برينطزْةوةو ئةقٌَ و تيَطةيؿتين تايبةتي خؤي
زةبةغتيَت!! بةضزةواّ يةشياْسا وا بري زةناتةوة وا ٖةْطاوإ زاويَتٖ ،ةتا وا ئةظاْيَت ئةَة ناضي بٓةضِةتي
مجوجوويَي ضِؤشاْةي خؤيةتي نة ئةتواْآ بةّ ثيَية بةغةض ٖةَوو نوْوقوشبين شياْي خؤيسا ظاأل ببيَت و
زةضنيإ ثيَ بهات!!
ؾايةْي باغة ئةو ظاضاوةي فةيػةفةية بةضةْس قؤْاغيَهسا ضِةت بووة ،بؤية تاضيف و ييَهساْةوةي فةيػةفة
بةثيَي طؤضِاْي ظةَإ و َةناْةنإ ية ثيَٓاغةنةي طؤضِاْي بةغةض زاٖاتووةٖ ،ةضوةى بةثيَي جؤضي
فةيًةغووفةناْيـ ٖةَسيؼ ثيَٓاغةنةي طؤضِاوة ،يةواْة:
 .1غةضزةَي ثيَـ غوقطات :بابةتي فةيػةفة يةو غةضزةَةي ئةوغازا قػة نطزٕ بوو يةغةض غطووؾتةنإ
 ،يةّ ضِيَيةوة ٖةوأل زةزضا بؤ ْاغيٓةوةي بٓةضِةتي ئةوؾتةي نة غطووؾيت ئةّ جيٗاْةي ييَ ثيَهٗاتبوو نة
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ٖةغيت ثيَ زةنطا ،نةواتة :فةيةغةفة يةوغةضزةَةي ئةوغازا طةضِاْبوو بةزواي غطووؾتَ ،ةبةغتةنةؾي
بطييت بوو ية زياض نطزْي ضاضةْووؽ و َةبةغت و ٖؤناضةناْي زةضو ْاوةوةي غطووؾتةنإ بوو.
 .2غةضزةَي غؤفػتاييةنإ و غوقطات :فةيةغةفة يةو غةضزةَيؿسا ،تةْٗا يةجوغعي ئيٓػإ و ْاغيين
ذةقيكةت و َاٖيةتي ئيٓػاْةنإ زةزوا ،قػة يةغةض ٖةم و زازطةضي و خيَطةنإ زةنطا ،زيطاغةنطزْي
ثيَوةضي ؾةضِو زازطةضي و خيَطةنإ ية ئيٓػاْسا تةْٗا يةغةض بٓةَاي ئةقأل زا ئةْطا! بة جؤضآ ٖيض
ثةيوةْسييةنإ بةٖةغتةنإ ْةزةنطز يةَةضِ ئيٓػاْةنإ نة زاخوا ٖةغتيإ ية بةضاَبةضزا ضؤْة ،واتة:
فةيػةفة يةغةضزةَي غوقطاتسا تةْٗا بطييت بوو ية ضِوْهطزْةوةو زياضنطزْي َاْاناْي ٖةم و خيَط و زازطةضي
ية َطؤناْسا.
نةواتة ثيَٓاغةي فةيػةفة ية الي غوقطات :بطييت بوو يةطةضِإ بةزواي ٖةقيكةتةنإ بة ييَهؤيَيٓةوةيةني
تيؤضي ،بةتايبةت ذةقيكةتةنإ و بٓةَا ضِةوؾتييةنإ ية خيَطو ية زازطةضي و يةضانةناْسا.
 .3غةضزةَي ئةفالتووٕ :فةيةغةفة يةو غةضزةَةزا تةْٗا باغي ية نطِؤى و بٓةضِةتي ئةو ٖةقيكةتاْة زةنطز
نة غابت و جيَطريبووٕ و ْةزةطؤضِإ ،نة ئةفالتووٕ ْاوي ييَٓابوو بة (عامل ادلثُل) ،ثيَٓاغة ئةفالتووٕ بؤ
ُ
فةيػةفة بطييت بوو ية قػةنطزٕ يةغةض ناضة ئةظةيييةنإ ،يإ ْاغيين ٖةقيكةتي ؾتةنإ ،وة ْاغيين
خيَط ية َطؤناْسا.
( )4غةضزةَي ئةضغتؤ :يةو غةضزةَة فةيػةفة بطييت بوو ية ْاغيين َطظايةتي ،بةَاْايةنط تط ،فةيػةفة
نةوتبووة ٖةَإ ْاظْاوي ظاْػتةوة ،واتة :نة زةطوتطا فةيػةفة َاْاي ظاْػيت زةبةخؿي! ية شيَط ضةتطي
فةيػةفةوة ٖةَوو ظاْػتيَهيإ نؤ نطزبووةوة ،يةواْة ظاْػيت َةْتيل و بريناضي و غطووغيت و ضِةوؾت و
غياغةتٖ ..تس.
ٖةض ية الي ئةضغتؤؾةوة فةيػةفة بطيتيبوو ية ظاْػيت بريوباوةضِةناْي ثيَؿوو نة تةفػريي غطووؾيت
ؾتةناْيإ ثيَ زةنطز.
ثةيسابووْي وؾةي فةيةغةفة
َيَصووْووغإ ْانؤنٔ يةغةض ئةوة نة نىَ يةنةّ نةؽ بوو وؾةي فةيػةفةي بةناضٖيَٓاوةٖ ،ةْسآ زةيَئَ
نةغآ بووة بة ْاوي (نطيتؼ) ،ياخوز زةيَئَ :ئةّ وؾةية يةغةض ظَاْي ٖةْسآ ية فةيًةغووفةنإ زضووغت
بووةٖ ،ةْسيَهيـ ئةيسةْة ثاأل (فيػاطؤضؽ  500 – 580غاأل ثيَـ ظايني) نة ئةّ وؾةي ْاوبطزووة ،نة
وتوويةتي :ئيٓػإ ٖةضضةْسة زاواي ذيهُةت بهات ٖةضْاؾآ نة ببيَتة ذةنيِ ،ضوْهة ذيهُةت ْازضيَتة
ٖيض نةؽ جطة ية خوا ،وة َٓيـ ٖيض ؾتآ ْيِ جطة ية فةيًةغووفيَو ( )philosophiaواتة:
خؤؾةويػيت ذيهُةت ،بةغة بؤ ئيٓػإ نة ذيهُةتي خؤف بوآ و بةزواي طةيؿنت ثيَي ويَأل بيَت.
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ٖةضوةٖا ٖيَٓسيَهيـ زةيَئَ :يةنةّ نةغيَو نة ئةّ وؾةي بةناضٖيَٓابيَت "غوقطات" و "بطيهيًؼ" بوو نة
طوتووياْة :ئيَُة بيَػٓووض فةيػةفة زةنةئ.
بةّ ثيَية فةيػةفة ية ظؤض ؾويَٓإ غةضي ٖةيَسا ،ئةوةية نة ية وآلتاْي يؤْاْي ظياتط ْاوي زةضنطزووة ،بةآلّ
غةضةتاي بريي فةيػةيف ،ئةوة يةغةضةتاي ؾاضغتاْييةتةناْي نؤٕ وةى ؾاضغتاْييةتي َيػطو فاضغةنإ
و بابًييةنإ و ٖيٓسييةنإ ضيٓييةنإ بوو.
ويَطِاي ئةوة نة ييَهؤيَةضةوإ خيالفيإ غةباضةت بةغةضةتاي زضووغتبووْي فةيػةفة ٖةية ،بةآلّ تيَهطِا
ثيَيإ واية نةوا فةيػةفةي يؤْاْي ْاخوو ضِةطوضيؿايَي ظياتط زانوتاوة ،زةضطاناْي فةيػةفة يةوآ فطاواْرت
و ثاْرتو وضتط بووْة ية ؾويَٓاْي تط .وةى زةيَئَ :قاضي فةيػةفة يةغةض زةغيت "ئةفالتووٕ" و ثاؾإ
"ئةضغتؤ" ية ظةويسا زانوتطاوةٖ .ؤناضةنةؾي ئةوةية (واتةٖ :ؤناضي ئةوة نة فةيػةفةي يؤْإ قوويَرتو
وضتط بووة) ئةوة ضةْس ٖؤناضيَو يةئاضازا بووٕ بؤ ئةوة ،ئةويـ ثاْتايي و بةضفطاواْي بريي فةيػةيف بوو ية
يؤْإ..
ٖؤناضةناْي قويَبووْةوةي فةيػةفة ية يؤْإ ضي بووٕ؟
وةى بامسإ نطز نةوا فةيػةفة يةضةْسئ ؾويَٓةوة غةضيإ ٖةيَسا ،بةآلّ بؤضي ظياتط ية يؤْإ ظةقرت و
قويَرت بوويةوة؟ ٖؤناضةنإ ئةَاْةي خواضةوة بووٕ:
(ٖ )1ؤناضي ضوططافيي:
ئةو ثيَطة جوططافييةي نة وآلتاْي طةوضةي يؤْإ ٖةياْبوو نة بةزضيَصايي زةضياي غجي ْاوةضِاغيت
زةططيتةوة نة بة بيَؿهةي ؾاضغتاْييةتةنإ ئةشَاض زةنطا بةجؤضآ نة باوةؾي بة غآ نيؿوةضزا زةططت،
نة بطيتيية ية نيؿوةضةناْي ئةوضِووثاو ئاغيا و ئةفطيكيا ،نة ٖةيَبةت ئيَػتاف ٖةض واية.
(ٖ )2ؤناضي َيَصوويي:
بووْي تريةو ؾاضؤضهةو زووضطةناْي يؤْإ ،بةيَطةي ئةوةبووٕ نة ئةّ وآلتة ثإ و بةضيٓة يةغةضزةَي
تاضييهيسا ضةْسة يةبةضيةى تطاظاوو ييَهسابطِاوبووة ،بةتايبةت نة زةَاْبيين نة ٖةْسآ ية ؾاضو ؾاضؤضهةو
تريةنإ وةى ذهووَةتيَهي غةضبةخؤ َاَةيَةيإ زةنطز و َؿووضي ناضي خؤيإ زةخواضز .ئةّ ذايَةتي
ييَهسابطِإ و زابطِزابطِبووْةف تا غايَي ( )8000ي ثيَـ ظايين زضيَصةي ٖةبووة ..بةآلّ ية زواييا ئةو زةظةضة
ثإ و بةضيٓة ية ؾاضغتاْييةتي يؤْاْي ْويَسا الثةضِةي ْويَي ٖةيَسايةوة و نةوتٓةوة شيَط يةى زةغةآلت و
قةيةَطِةويي.
(ٖ )4ؤناضي ئابووضي:
طةؾومنانطزْي يةنةي نؿتونايَي و ضِاوي زةضايي و طةؾةنطزْي ثيَؿةغاظي زواي زؤظيٓةوةي ئاغٔ يةو
زةظةضةزا ٖؤناضي ثيَؿهةوتين باظضطاْي ْاوةخؤيي و زةضةوة ية ضِيَي وؾهايي و زةضيايييةناْةوة بوو ،بة
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تايبةت زواي بةناضٖيَٓاْي ثاضةي ناْعايي يةزةضوبةضي غاآلْي ()700ي ثيَـ ظايٓسا ..زياضة ثيَؿهةوتين
باظضطاْيـ ثةيوةْسي ظؤضي بة ثيَؿهةوتين ظاْياضيؿةوة ٖةية ،واتة يةطةأل غةضٖةيَساْي ثيؿةغاظييةنإ
ذػيَب و قةيَةّ ٖاتٓة ناية ،بةجؤضآ ذػيَب و شَيَطياضييةنإ ٖؤناضي ثةيوةْسي بةغتين باظضطاْييةنإ
بوو ية ْاوةوة زةضةوةي وآلتاْي يؤْاْسا يةطةأل يةنسا.
(ٖ )4ؤناضي نؤَةآليةتي:
غآ اليةٕ ئةوغانة ثيَؿربِنيَيإ يةغةض نوضغي ذونُطِاْيَيت زةنطز ،نة بطييت بووٕ ية جوتياضةنإ و
ثيؿةغاظةنإ و باظضطاْةنإ.
(ٖ )5ؤناضي غياغيي:
ثةيابووْي َوَاضِةغةي زميونطِاغي ،يةطةيَيؿي بايَي زميهوضِاغي ية ضواضضيَوةي ضيين خاوةٕ بةْسةنإ ية
(ئةضيػتؤقطات و باظضطاْةنإ) ٖؤناضيَهي تط بوو ،ئةَةف بووة ٖؤناضي نيَؿُةنيَـ و ْانؤنيية
غياغييةنإ و نؤَةآليةتييةنإ و ئاضِاغتة فيهطييةنإ و ضِؤؾةْبريييةناْي وآلت ،بةَةف ضةْسئ
زةضةجناَيإ بةزةغتٗيَٓا ،يةواْة:
 البطزْي ٖةضضي ظوويي ٖةَوو ئةو ثةيوةْيياْةي نةيةغةض بٓةَاي ئايني زضووغت ببووٕ ،ثاؾإزاضِؾتٓةوةي يةغةض تةؾطيعاتةناْي (غؤيووٕ)( .غؤيوٕ :ثياويَهي ئيػطيكي بوو نة يةْيَوإ ٖةضزوو غةزةي
ؾةف و ذةفت ثيَـ ظايٓيي " "560-640شياْي بةغةض بطزووة ،ئةو يةبةض ئةوة نة ؾاعري و ذةنيُيَو بوو
ية ذةنيُةناْي يؤْإ ،جطة يةوة نةغياغتةوْيَهي بةْاوباْط و بةتواْي ئةو غةضزةَة بوو ،خةيَهي ئةغيٓا
بة ذانِ ٖةيَي زةبصيَطٕ ،ئةويـ زةوا ئةوة نة زةغةآلتي زةنةويَتة زةغت ٖةيَسةغآ بةضانػاظييةني ظؤض
بةْاوي ئةو تةؾطيعةي نة ٖةضخؤي زايطِؾتبوو!!).
 بةضظبووْةوةي ئاغيت نؿتوناأل يةَاوةي ذونُي "ئةبايػرتاتؤؽ" يةَاوةي ْيوةي زووةَي غةزةيؾةؾةَي ثيَـ ظايٓيين ية ْاوضةي ئةغيٓازا.
 ؾؤضِؾي زميونطِاغي يةغايَي ()506ي ثيَـ ظايني بةغةضنطزايةتي "ناليػتيٓؼ" و ضِوخاْي تةواوي ضيٓةئايٓييةنإ ،يةطةيَيؿيسا ثةيوةْسيية تريةطةضييةنإ.
 وةضضةضخاْي بٓةَاي ياضيية غياغييةنإ بؤ بٓةَاي طؿتيية فيهطييةنإ تا ئةو بٓاَة طؿتيية ثيَؿهةوتبؤ فيهطة فةيػةفييةنإ.
(ٖ )6ؤناضي ضِؤؾةْبريي و فيهطييةنإ:
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نؤبووْةوةي نةيةثووضي َيَصوويي يؤْإ يةٖةضزوو ئةفػاْة يؤْاْييةنةي "ئيالظا و ئؤزيػا" نة بؤ الي
"ٖؤَريؤؽ" يةزةضوبةضي غايَي (800ي ثيَـ ظائ) زةطيَطِزضيَتةوة.
زاغتاْي "ئيالظ" نة باؽ ية ضريِؤني ؾةضِي "توضِوازة" زةنات ،يةطةأل زاغتاْي "ئؤزيػا" بة ططْهرتئ
زاغتاْي ؾيعطي ئيػطيكي زازةْطيَت ،ضِووزاوةناْي "ئيالظاو ئؤزيػا" يةزةضوبةضي بةْاو خوايةتي بةؾةض و
نيَؿةناْي ئةغيٓا و "ئيػباضيتة" زةخواليةوة ،نة "ٖؤَريؤؽ" بة ؾيَوةيةني طايَتة ئاَيَع زةخيػتة ضِوو،
وة تيَيسا ئاَاشة بةوة ئةزات نة َطؤنإ ويػتيَهي ئاظازييإ ٖةية نة ٖةض خؤيؿيإ زةتوأْ نة بطِياضةناْي
خؤيإ بسةٕ و تاواْةناْي خؤيإ ية ئةغتؤ بططٕ ،وة ٖةضزوو زاغتاْةنةف يةنرتيإ تةواو زةنطز.
( )7ثيَؿهةوتين ظاْػتيي:
ططْهرتيٓيـ يةو ثيَؿهةوتٓة ظاْػتيية بطييت بوو ية غةضٖةيَساْي ذػيَب و بريناضييةنإ ،نة ٖةض ئةَةف
بوو ناضطةضي يةغةض زضووغت بووْي فيهطي فةيػةيف زضووغت نطزو واي ية ضِؤؾةْفيهطإ نطز نة ضِووي تيَ
بهةٕ و باوةف بة فةيػةفةوة بططٕ.
قؤْاغةناْي فيهطي فةيػةفيي الي يؤْاْييةنإ
غةضةتاي فيهطي فةيػةفيي الي يؤْاْييةنإ بؤ غةزةي ؾةؾةَي ثيَـ ظايني زةطةضِيَتةوة ،فةيػةفةي
يؤْاْي بةضةْس قؤْاغيَهسا ضِةت بوو ،يةٖةض قؤْاغيَو يةطةأل قؤْاغةنةي تط جيَي ثةجنةي جيا يةوي تط ية
ضِووي فيهطي فةيػةفييةوة جيَٗيَؿتووة ..بةّ جؤضة زةتواْني فةيػةفةي يؤْاْي بةضةْس قؤْاغيَو زابةف
بهةئ:
( )1فةيػةفةي يؤْاْي ثيَـ غوقطات
( )2فةيػةفةي غةفػتائييةنإ و غوقطات
( )3فةيػةفةي ئةفالتوٕ و ئةضغتؤ
( )4فةيػةفةي قوتاخباْةي ئةغهةْسةضيية نة "ئةفًَةتووٕ" ْويَٓةضايةتي زةنطز.
قؤْاغي يةنةّ .فةيػةفةي يؤْاْي ثيَـ غوقطات:
بابةتي ئةّ قؤْاغة بطييت بوو ية غطووؾتٓاغي و قػةنطزٕ يةغةض غطووؾت ،ئةّ قؤْاغةؾيإ بةضةْس
قؤْاغيَهسا ضِةت بوو ،نة ٖةض قؤْاغةو تايبةمتةْسي تايبةتي خؤي ٖةبوو غةباضةت بة قؤْاغةناْي تطي،
يةواْة:
 .1ئةو قؤْاغةي نةوا قوتاخباْةي يؤْاْي يةغةض زةغيت فةيًةغووفةناْي غطووؾت يةغةضووي ٖةَوواْة
"تايَيؼ" ْويَٓةضايةتي زةنطز.
 .2ئةو قؤْاغةي نةوا قوتاخباْةي "فيػاطؤضيؼ"ي بةضِيَوةي زةبطز ئةويـ يةغةض زةغيت "فيػاطؤضؽ"ي
فةيًةغووفةوة بوو.
 .3ئةو قؤْاغةي نة فةيًةغووفةناْي "ئيًيؤٕ" ية بةْاوباْطرتيٓيإ "باضَةْيسؽ" بةضِيَوةي زةبطز.
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 .4ئةو قؤْاغةي نةوا غطووؾتٓاغة ثاؾيٓةنإ بةضِيَوةيإ زةبطز ،ية بةْاوباْطرتيٓيؿيإ "زؤَوقطيت" بوو.
ؾايةْي باغة ٖةَوو ئةو قوتاخباْاْةف بةّ ؾيَوةبووٕ:
 قوتاخباْةي يؤْاْي (غطووؾتييةناْي يةنةّ):
ئةو قوتاخباْةي غطووؾتيية يةنةَة :يةنةّ قوتاخباْةية نة تيَيسا فيهطيَهي فةيةغةيف ضِيَهدطاوي ية ْيَو
وآلتاْي يؤْإ زضووغت نطز ،ئةو قوتاخباْةيةف ية ْاوضةناْي "ئايؤٕ" ية ئاغياي بضووى ية نةْاضي
زةضياي غجي ْاوةضِاغت ضِةطي زانوتا ،غةضنطزةناْيـ بطييت بووٕ ية "تايَيؼ و ئةْيهػُةْسةض و
ئةْيهػُٓؼ و ٖرياقًيتؼ"
تايَيؼ :ثيَي وابوو نةوا ئاو بٓةضِةتي ٖةَوو ؾتيَهةٖ ،ةضوةى ثيَي وابوو نةوا ئاو ٖؤناضي ٖةَوو بووْيَهة،
ٖةض يةوةوة ؾتةنإ زضووغت بووٕ و ٖةض يةويؿةوة نؤتاييإ ثيَ زيَت .وة ثيَي وابوو نة ئاو بؤ ٖةَوو
ؾتآ طوجناوة ،وةختآ نة بةغيت ظةوي ييَ ثيَهٗات ،ناتآ نة وؾهيـ بوو ٖةواي ييَ زضووغت بوو ،وة ية
ثوختةي ٖةواناْيـ ئاطط زضووغت بوو ،ية ٖةيَُي ئاوةناْيـ ئامسإ زضووغت بوو ،وة ٖةض ية طةضزيًةي
ئاوةناْيـ ئةغتيَطةنإ زضووغت بووٕ ،ثيَوةضيـ بؤ ئةو قػاْةي ئةوةية نة تةواوي ئاشةيَةنإ بٓةضِةتي
زضووغت بووْيإ َةْيية ،بؤية ثيَويػت زةبآ يةغةضَإ نة بًَيَني َةبسةئي ٖةَوو ؾتةنإ ؾيَ
(الرطوبة)ةية.
زةنطيَت نة بًَيَني :نةوا ئةوة فيهطةيةي تايَيؼ غةباضةت بة بووْةوةض زةطةضِيَتةوة غةض ئةفػاْةناْي
بابًييةنإ و َيػطِيةنإ ،نة يةغةض بٓةَاي بوت و بوتجةضغتييةناْةوة ئةّ جؤضة فيهطةيإ ال طةآليَة ببوو.
"ئةْيهػُةْسةض"يـ ثيَي وابوو بةٖيض جؤضيَو ْاطوجنآ نة ئاو غةضضاوةي ٖةَوو بووْةوةض بووبيَت! بةيَهوو
ئةو ثيَي وابوو نةوا ٖةَوو ؾت بؤ ٖةَووإ الؾةيةنة نؤتايي ْيية ،بةآلّ ْاوةضؤنةنةي ئاؾهطاو
زةغتٓيؿإ ْةنطزووةٖ ،ةضوةى ئةو الؾةية يةنؤَةيَيَ ؾيت زش بةيةى ية زضيَصي و يةنوضتي ،ية بضووى و
يةطةوضة ،يةطةضّ و يةغاضز ثيَهٗاتووةٖ ..تس
ٖةضوةٖا زةيَيَتٖ :ةَوو ئةوؾتاْة يةيةى ؾت زةغتيإ ثيَ نطزووة ،وة بة نطزاضي ثيَؿهةوتٔ و بعاوتين
ئةو ؾتة ،ييَهرتاظإ و ثيَهةوة يهاْي ضةْس ؾتيَو غةضيإ ٖةيَساوة ،ئيٓحا ٖةَوو ئةوؾتة ييَهسابطِاوو
بةيةنًهيَٓطاواْة غطووؾتيإ زضووغت نطزووةٖ ،ةَوو ئةو طؤضِاْهاضييةف بة ضِيَهةوت بووٕ ،وة ٖيض
َةبةغتيَهيـ ية ثةْازضووغت بووْي ئةّ غطووؾتة ْةبووة!!
"ئةْيهػُاْؼ"يـ قػة يةغةض خواي ئةظةيي زةنات نة ْة غةضةتاي ٖةبووة ْة نؤتا ،وة ئاطاؾي يةٖةَوو
زضووغتهطاواْي ٖةبووة ،وةٖيض ؾتيَو وةى ئةو ْةبووة ،بةآلّ ئةؾآ ٖةَوو ؾت بة ويَٓةي ئةو جوإ
بووبآٖ ،ةَوو ؾتيَهي ْويَـ نة زةضزةضآ ويَٓةي ئةو ٖةيَسةططآ!!!
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ٖةضوةٖا ثيَي واية نةوا بٓةضِةتي بووْةوةض ٖةوا بووة ،وة ٖةض ٖةوا يةنةَيين بووْةنإ بووةٖ ،ةض ية
ٖةواؾةوة ٖةَوو جيٗإ زضووغت بووةٖ ،ةض يةويؿةوة ؾتةنإ زضووغت ئةبٔ ،ئةطةض ٖةوا جووآليةوة
ئاطط زضووغت زةنات ،بؤية ٖةض يةٖةواوة ٖةَو ئاططيَو زضووغت زةبيَت ،وةى ئةغتيَطةنإ و ٖةغاضةنإ،
ئةطةضيـ ٖةوا ضطِ بوويةوة ئةوة ضِةؾةباو ٖةوضو باضإ زضووغت زةبيَت ،ئيٓحا باضإ تووْس زاي ئةططآ ٖةض
يةو تووْسة باضاْةؾةوة خانو خؤأل و تاؾةبةضزو ؾاخةنإ زضووغت زةبيَت!!!
ٖةضضي "ٖرياقًيتيؼ"ؾة ،ئةو ثيَي واية نةوا ئةغًَي بووْةوةض ئاططة ،بةآلّ َةبةغيت ئةو طاضة ْيية نة
ؾتةنإ زةغووتيَٓآ ،بةيَهوو ثيَي واية نة ئةو ئاططة ئاططيَهي ظؤض جواْي خوزاييية!
زةيَيَتَ :ةبسةئي بووْةنإ ئاططة ،ناتآ نة ضطِ زةبيَتةوةو ئةوة ظةوي زضووغت زةنات ،ناتيَهيـ نةيَةنة
ئةبيَت ئاوي ييَ ثيَهسيَت ،ناتيَهيـ نة ئاوو ئاطط بةيةنةوة نؤ زةبٓةوة ئةوة ٖةوا زضووغت زةنةٕ.
طؤضِاْهاضييةنإ بةزوو ؾت ئةبٔ ،ضِيَطةي بًَٓسو ضِيَطةي ْعّ ،ناتيَو نة ئةّ زوو تةوشَة بةضاَبةض يةى
زةوةغنت ،ئةوة ئاشةأل و ضِووةنةنإ زضووغت زةبٔ!!..
 قوتاخباْةي فيػاطؤضغي و تيؤضة فةيػةفييةنةي:
ئةو قوتاخباْة ثيَيإ واية نةوا بٓةضِةتي بووْةوةض بطيتيية ية شَاضة ،ضوْهة بة جيٗاْي شَاضة زةضيَت،
جيٗاْي ئاو ،جيٗاْي ئاطط ،جيٗاْي ٖةوا ،وة ثيَيإ واية نة خوا يةنةّ ؾتآ نة زضوغيت نطزبيَت
شَاضةية!! يةنةَي شَاضةناْيـ شَاضة يةنة ،بؤية َةبسةئي شَاضةنإ بطيتيية ية تومخي ؾتة بووةنإ
(عناصر ادلوجودات) ،ضوْهة بووةنإ شَاضةٕ ،ثيَيإ واية نة زوْيا وةى ئاواظ واية نة ية زاْةزاْةي شيَهاْي
ئاَيَطي َؤغيكاوة (اوتار ادلوسيقى) ثةيا زةبيَت ( ،بؤمنووْة) ٖيض شيَيةى ية شيَهةي تط جيا ْانطيَتةوة ،بةآلّ
بةٖةَووإ زةْطيَو زضووغت زةنةٕ! زةي جيٗاْيـ يةغةض ئةو بٓةَاي شَاضة ضِؤْطاوة! بةجؤضآ ؾتةناْي
ٖيض يةيةى ْاويَطزضئَ تةْٗا بة شَاضزْيإ ْةبيَت! بؤ منووْة زضيَصتط ية نوضتط و طةوضتط ية بضوونرت بة بووْي
شَاضةيإ يةيةنرت جيا زةنطيَٓةوةْ ،ةى بةؾتيَو يةزةضةوةي شَاضةنإ!!
وة زةيَئَ :شَاضة بٓةضِةتي ٖةَوو بووْةوةضيَهة ،شَاضة يةى بطيتيية ية ثٓت و شَاضة زوو بطيتيية ية ٖيٌََ و
شَاضة غآ بطيتيية ية تةختايي و شَاضة ضواض بطيتيية ية الؾةو شَاضة ثيَٓخ بطتيية ية غيفةتي َاززةنإ و
شَاضة ؾةف بطيتيية ية شيإ و شَاضة ذةفت بطيتيية ية ئةقأل ٖ ...تس!!


قوتاخباْةي "ئيًيية" يإ ئيًياْييةو ضِيَباظة فةيػةفييةنةي:

ئةو قوتاخباْة ية ؾاضي ئيًيا ية ييَواضي باؾووضي ضِؤشئاواي ئيتايَيا زضووغت بووة ،غةضنطزةنةي "
ئةنعيٓوفإ" ،باضَةْيسؽ نة ْيَوإ غةزةي ؾةف و ْيوةي يةنةَي غةزةي ثيَٓخ شياوة زةيَيَت:
"ئةنعيٓوفإ" بةْاوباْطرتئ فةيًةغووفةناْي ئةّ قوتاخباْةية.
ئةو قوتاخباْةيةف ثيَي وابوو نةوا بٓةضِةتي بووٕ؛ ٖةضبووْةنة خؤيةتيٖ ،يض ؾيتَ يةبووْةوةض ْيية تةْٗا
ئةو ٖةقيكةتة ْةبيَت ،ئةويـ بطيتيية ية ٖةقيكةتي بووٕ ،ئةطةض مباْةوآ نة وةغفي ئةو بووْة بهةئ ئةوة
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ْاتواْني بةٖيض ؾتآ وةغفي بهةئ ئةوة ْةبيَ نة بًَيََني :بووٕ ٖةض بووْة! ٖةض يةو َةبسةئةوة ؾتةنإ
زيَٓة بووٕ ،ؾتةناْي بة ئةْساظة طريي يةيةنرت ٖةيَسةويَطزضئَ.
ؾايةْي باغة ئةوةي نة ثايَٓةضي ئةوةٍ و ئةخريي ئةو قوتاخباْةيةؾة تةْٗا ئةقًَة! ئةوإ ططْطيإ ية
باضةي بٓةضِةتي جيٗاْي ضِؤذةنإ زاوة ،نةَيَهي ظؤض نةّ ْةبيَت نة ططْطيإ بة بٓةضِةتة َاززيةنإ
زابوبيَت.
فةيًةغووفة غطووؾتواْة ثاؾيٓةنإ:
(نة بطييت بووٕ ية فةيًةغووفة طةضزيًةييةنإ ،بةْاوباْطرتيٓيإ غآ فةيًةغووف بوو ،نة بطييت بووٕ ية
"زميوقطيتؼ" و "ئةْبازقًيؼ" و "ئةْهػطؤضاؽ" ٖةضوةٖا ية زواييا ثيَيإ طوتطا فةيًةغووفة غطووؾتواْيية
ثاؾيٓةنإ.
فةيًةغووفة غطووؾتواْة ثاؾيٓةناْيـ ثيَيإ واية نة بٓةضِةتي جيٗإ وضزيًةية ،وة بة بووٕ و ية
بةيٓضووٕ (ايوجوز وايعسّ) تةفػريي زةنةٕ .زةيَئَ :جيٗإ يةغةض ئةو بٓةَاية زاَةظضاوة ،ؾتةناْيـ
يةغةضةجناَي نةيَةنة بووْي وضزيًةنإ زضووغت بووْة ،وة فةغاز و يةبةيٓضووْي ئةو ؾتاْةف
يةغةضةجناَي ييَهسووضنةوتٓةوةو ييَهرتاظاْي بووْةوةي طةضزيًةنإ ضِوو زةزةٕ ،بةّ ؾيَوة ٖةَوو ؾت ية
بووْةوةض يةغةض ئةو بٓةَاية زةطوظةضيَت.
ٖةْسآ ْاويإ ية خاوةْي ئةّ جؤضة برينطزْةوة ْاوة بة غطووؾتواْييةنإ ،ضوْهة زةيَئَ :ئةوإ ية
ضِيَباظيَهي َاززي ضِووتةوة زةغتيإ ثيَهطزووة ،ياْي طةضِاْي غطووؾتيي ،وة بؤ ئةوة نة ية
غطووؾتواْةناْي نؤٕ جيا بهطيَٓةوة؛ فةيًةغووفةناْي (ئايؤْا) ْاويإ يةوإ ْاوة بة غطووؾتواْيية
زووةَةنإ.
ناتيَو نة ئةو قوتاخباْةية ٖةغت بة ططاْي و ئةغتةَي تيَطةيؿنت زةنةٕ ية بعووتٓةوةي وضزيًةنإ ية
زةَي زضووغت بووْي ؾتةنإ يإ يةبةئ ضووْيإ ،ئةوة ٖةْسآ ية ؾويَٓهةوتوواْي ئةو َةزضةغةية
برييإ بؤئةو اليةْة بطزووة نة زةيَيَت :بعووتٓةوة ضِاغتةوخؤنإ و ظاتييةناْي وضزيًة يةغةض بٓةَاي ياغاي
ضِانيَؿإ و َوطٓاتيػي ٖةيَسةغووضِئَ ،نة ٖةْسآ طةضزيًة بةٖةْسيَ طةضزيًةوة ئةيهئَ ،بةّ ؾيَوة
نؤبووْةوةي وضزيًةنإ و ييَو زابطِاْيإ يةيةى يةغةض بٓةَاي ئةو ياغاية (ياغاي ضِانيَؿإ و َوطٓاتيػي) بة
ؾيَوةي ضِيَهةوتةوة ئةبٔ!!
ٖةْسيَهي تطيـ زةيَئَٖ :ةض ئةبآ ية تةى ٖةض وضزيًةيةى يةّ وضزيالْة وضزيًةي تط ٖةبٔ (وضزيًةي ضووذي
يإ ئةقًَي) نة خاغيةتي ٖةيَػوضِيَٓةض و جيَبةجآ نطزْي ناضوباضةناْي ية ئةغتؤ بيَت.
قؤْاغي زووةّ" .غوفػتائييةنإ" و "غوقطات":
يةنةّ :غوفػتائييةنإ:
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يةّ قؤْاغةزا زةبيٓني نةوا بابةتي فةيةغةفة طؤضِاْي بةغةضزا زيَت ،ئةجماضةيإ ية جيَي بووْةوةضو
غطووؾتة ٖةغتجيَهطاوةنإ تةْٗا يةزةوضوبةضي ئيٓػاْةنإ زةغووضِيَتةوة ،ييَطةزا غوفػتائييةنإ ية
فةيػةفةي غطووؾيت وةضضةضخإ بؤ فةيػةفةي ئيٓػإ ،ضوْهة طةيؿتٓة ئةو بطِواية نةوا طةضِإ بةزواي
جيٗاْي غطووؾيت ْاياْطةيةْيَتة ٖيض ؾتآ!!
ٖؤناضي زضووغت بووْي ئةّ جؤضة فةيةغةفةية:
زواي فةيًةغووفة غطووؾتييةناْي زووةّ ،ضةْسئ ضِووزاوو ثيَؿٗاتي غياغيي ضِووي ية نؤَةيَطةي يؤْاْي
نطز ،تا ئةّ ثيَؿٗات و طؤضِاْهاضيية بةططْو ٖاتة ناية تا واي ييَٗات ناضيطةضييةني خطاثي ية شياْي ئاييين و
ضِةوؾيت و غياغيي ية وآلتاْي يؤْاْسا زضووغت نطز!! ططْطرتئ يةو ثيَؿٗاتاْة ثةيابووْي ؾةثؤيَي
ئيًرازي و بيَباوةضِي بوو تا طةيؿت بةوة نة ْهوويَيإ ية بووْي خوازا نطز! وايإ تيَطِواْي نةوا بةٖيض
جؤضيَو خوا ؾياوي ثةضغنت و بةضظضِاططتٔ و ثةضغنت ْيية!! ئةّ بريو بؤضووْةف بة ثاْتاييةني بةضيين
وآلتاْي يؤْإ ثيَؿواظي ييَهطا!
يةغةضةجناَي ْانؤني فةيًةغووفةنإ غةباضةت بة ضِاطةياْسْي بٓةضةي بووْةوةض و ْاضووْيةني
قػةناْيإ واي يةخةيَو نطز نة بةزطوَإ زضِزؤْط بٔ ٖةتا ية ضِاغتييةناْيـ ،يةّ ْيَوةْسا نؤَةيَيَ
فةيًةغووف ثةيا بووٕ بة ئاؾهطا ضِةخٓةي خؤيإ ئاضِاغتةي بريوبؤضووْي فةيًةغووفةناْي ثيَؿوو
زةططت ،تا ئةّ باظْةي ضِةخٓةططتٓة فطاوإ بووةوة تا واي ييَٗات طوَإ جطة ية ضِاوبؤضووْةناْي
فةيًةغوفةناْي ثيَؿوو بهطيَت ٖةتا طوَاْيإ ية بؤضووْة ئاييٓييةنإ و ضِةوؾت و ئاناضةناْي ئيٓػاْيـ
يةشياْسا نطز ،بةّ جؤضة طوَاْيإ ية ٖةَوو ؾتيَها بؤ ثةيا بوو!!!

ٖةض بةّ ؾيَوة ناتآ نة يةغةضزةَي "غوفتائييةنإ" ٖؤناضي ْيعاع و ْانؤنييةنإ يةبةضزةّ زازطا ية
بواضة غياغييةناْسا غةضياْٗةيَسا ،ئةو زةّ زةضطاي طفتوطؤو ٖووْةضي ئاخاوتٔ و ضِووبةضِووبووْةوةنإ
نطاْةوة ،زياضة بؤ ظاأل بووٕ بةغةض خةغِ و ْا بةضاَبةضةناْيـ ثةْايإ بؤ باؾرتئ ٖؤناض بطز ئةويـ
طفتؤطؤو ئاخاوتٔ و ضِووبةضِووبووْةوةنإ بوو.
يةّ نةؾوٖةواي ئيًرازو بيَ باوةضِييةؾسا باظْةي ضِةخٓةو طوَاْةنإ فطاواْرت بووْةوة ،جا يةو ْيَوةْسةزا

نؤَةيَةي "غووفػتائييةنإ" ثةيابووٕ و بووٕ بة ئاويَٓةيةني بيَطةضزي ئةو غةضزةَة!!
َةظةبي "غووفػتائييةنإ"

غوفػتائييةنإ ثيَيإ واية نة ٖيض ؾتآ ْيية ٖاوتا بيَت يةطةأل ئةقأل ،بةيَهوو َطؤنإ خؤيإ ٖةَوو ؾنت،
ٖةض ؾتآ بةٖةم بعأْ ،ئةوة ٖةقة ،ئةوةيـ بة ْاٖةقي بعأْ ئةوة ْاٖةقة ،بةو َاْاية زضوومشي

"غوفػتائييةنإ" بطيتيية يةوة نة ئيٓػإ ٖةَوو ؾتيَهة ،يإ ٖةقيكةتةنإ ضِيَصةيني.

ناتيَو قػةوطفتؤطؤ ططْطرتئ ئةو ظاْياضيياْة بيَت نة ضِيَطة بؤ َطؤظةنإ خؤف زةنةٕ تا ية شياْي غياغي

غةضنةوتوو بٔ ،ئةوة "غوفػتائييةنإ" بةوة زةضنةوتٔ نة طةجنةناْي ئةغيٓا بةوة ٖإ ئةزةٕ نة خؤ
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بطةيٓٓة زةغةآلت و بةؾساض بٔ ية ناضي غياغيي ،بؤية يةوآ ضِؤشيَوة خةيَهيإ بة ثاضة بؤ بةٖطةَةْس بووٕ
و ؾاضةظابووْيإ ية بواضة غايػييةناْةوة فيَط زةنطز ،بؤية ٖةض يةى ية غوفػتائييةنإ" ية ناضآ
يةناضةناْسا ثػجؤضيإ وةضططتبوو و ثيَي بة ْاوباْط ببووٕ ،بةؾيَهي شياْي خؤيإ بؤ ئةوة تةضخإ زةنطز.

بةّ جؤضة "غوفػتائييةنإ" بٓةَاي ضِةوؾتيإ يةّ وآلتة تيَهسا بةوة نة ْهوويَيإ ية خوايةتي زةنطز ،تا
طةيؿت بةوة نة ْهوويَيإ ية ٖةقيكةتي ٖةَوو ؾتةنإ زةنطز!! وة زةياْطوت :ئةو ؾتاْة ٖيضي ية ئاضازا
ْيني ،ئةوةي نة ٖةية ية ئةْسيَؿةو خةياأل ٖيضي تط ْيية ،بةّ جؤضة ٖةَوو بٓةَا ٖةقةنإ ؾهيَٓطإ و
خةيَهي بووٕ بة ضةْسئ تاقِ و ثيَطِي جيا جياوة.
بةْاوباْطرتئ فةيًةغووفةناْي غوفػتائييةنإ
بةْاوباْطرتيٓيإ ئةَاْةي خواضةوة بووٕ:
يةنةّ" :بطوتاجوضاؽ" ( 410-484ثيَـ ظايني)

"بطوتاجوضاؽ" ية باوباْطرتئ فةيًةغوويف غوفػتائييةنإ بوو ،وة ضِاو بؤضووْةناْي ببووٕ بة

غةضضاوةيةى بؤ ضِيَباظي فةيًةغووفةنإ" ،بطوتاجوضاؽ" نتيَبيَهي زاْابوو بة ْاوْيؿاْي (ٖةقيكةت) يةو
نتيَبةزا طوَإ ئةخاتة غةض بووْي خوا ،وة يةوآ ئيٓػإ بة ثيَوةضي ٖةَوو ؾتيَو ييَو ئةزاتةوةٖ ،ةضوةٖا
ثيَي وابوو نةوا ٖةغتةنإ تانة وةغيًةٕ بؤ ثةيربزٕ بة ؾتةنإٖ ،ةض ؾتيَهيـ نة ثةي ثيَٓةبطا ئةوة

بووْي ْيية!! ٖةَوو ٖةغتةناْيـ ثيَٓخ ؾنت نة بطيتني ية( :تاَهطزٕ و بؤْططزٕ و بيػنت و نوتإ و
بيٓني) نةى ثيَيإ زةطوتطيَت( :احلوائس اخلمسة) ،واتة :ثيَٓخ ٖةغتةنة ،ناتيَهيـ نة خوا بةّ ثيَٓخ ٖةغتة
ٖةغيت ثيَٓانطيَت ،نةواتةٖ :يض خوايةى ية ئاضا زاْيية؟!!!
ٖةضوةٖا ية نتيَبيَهي تطيسا زةيَيَتْ َٔ :اتوامن بعامن نة خوا ٖةية ياخوز ْا.
(بطِوتاجوضاؽ :ية ؾاضي ئةبسيطا ية زةضوبةضي غايَي  480ي ثيَـ ظايني ية زايو بووةٖ ،ةَوو يؤْاْسا
طةضِاوة ،تا ثاؾإ ية ئةغيٓا ْيؿتةجآ بووة ،نتيَبيَهي ْووغيبوو بةْاوْيؿاْي "ٖةقيكةت" .بطِوتاجوضاؽ؛
ناتي خؤي فةضَاْي ية غيَساضزاْي بؤ زةضضووبوو ،زواي ئةوة نتيَبةناْيؿي ٖةَوو غوتيَٓطإ بةآلّ ئةو
تواْي نة ضِابهات ،ثاؾإ ية شووضة تايبةتيية ْٗيَٓييةنةي خؤي ية غايَي 410ي ثيَـ ظايني زةَطيَت).
بؤضووْة فةيػةفةناْي:
ٖ .1يض ؾتآ ْيية نة ٖةقيكةتي ضِةٖا بيَت ،بةيَهوو ٖةقيكةتةنإ بة ثيَي ضةْسيَيت نةغةنإ و ْانؤني
ْيَواْيإ زةطؤضِئَ.
 .2ثيَي وا ْيية نة ٖيض ٖةيَةيةى ضِووبسات ،ضوْهة ضِةْطة ئيَُة بريَإ بة الي ؾتيَهسا بضيَت بة خياليف ئةو
بؤضووْاْةي نة ضِؤشآ ية ضِؤشإ ٖةَإ بووة .بؤية ٖةم ية ضةْسيَيت زاية.
 .3تانةنإ ثيَوةضي ٖةم و ؾةضِو زازطةضي وغتةَٔ.
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زووةّ" .جوضجياؽ" ( 375 – 480ثيَـ ظايني)

"جوضجياؽ" نتيَبيَهي ْووغيوة بة ْاوْيؿاْي (بووْي ْيية) يةو نتيَبةزا نةضةْس ضِغتةيةني وضوشاْسووة نة

زةيَيَتٖ :يض ؾتيَو ية ئاضازا ْيية ،ئةطةضيـ ٖةبيَت ئةوة َطؤنإ ْاتوأْ نة زةضني ثيَ بهةٕ ،بؤ منووْة
ئةطةض واَاْساْا نة َطؤظ ٖةغيت بةؾتيَو نطزووة ،بةآلّ ْاتواْيَت نة ئةو ؾتة بةٖض نةغآ بطةيةْيَت!!
تاقِ و ثيَطِةناْي غوفػتائييةنإ:
(غوفػتائي :ئةواْةٕ نة ٖةقيكةتي ؾتةنإ ْاغةمليَٓٔ ،غوفػتائيـ ية زوو وؾة ثيَهٗاتووة( ،غوفيػت)
بة ظَاْي يؤْاْي واتة :فيَطناضٖ ،ةضوةٖا (غةفةغتة) ،واتة :غةضةتاي ناضةنإ ،ئةوإ خؤيإ بة
ؾاضةظابووٕ بة بٓةَاناْي بةالغةو زيطِاغةي َيَصوو و ٖووْةضي غطووؾت و ْاغيين ٖةقيكةتةتاى خةضيو
نطزبوو ،ثاؾإ ناضةناْيإ ية ضواضضيَوةي جةزةٍ و غووضِبووٕ بةغةض ظاأل بووٕ بةغةض ؾتةنإ نوضت
ٖةيَيَٓايةوة ،بة بآ ئةوة نة خؤؾيإ ثابةْس بٔ بةٖةم و بة ؾتة ضانةناْةوة ،ئيَػتاف وؾةي
"غوفػتائي" ٖاوتاية يةطةأل َاْاي طوَطِانطزٕ و فيَأل و تةيَةنةنإ).
غوفػتائييةنإ بةطؿيت ئةبٔ بة غآ بةف:
ْ .1اظامنة (الالدأرية  :) Agnosticism -ئةَاْة ئةواْةٕ نة باوةضِيإ بةوة ٖةية نة َةذايَة خوا
بٓاغطيَت!! طةيؿتٓيـ بةّ باوةضِة ية ضواضضيَوةي شياْي َطؤناْسا بةضجةغتة زةبيَت ،يةقػةناْيإ
زةيَئَ :ئيَُة ية طوَاْسائ وة ية طوَاْسائٖ ،ةتا طوَاْيإ ية ئيَُة ٖةية) بؤية بةَاْة زةيَئَ :طوَاْبةضةنإ
بة ٖةم!
ْ .2هويَييةنإ (العنادية) :ئةَاْةف ئةواْةٕ نة زةيَئَٖ :يض ؾتيَهي ضِاغتةخؤ و ْا ضِاغتةوخؤ ية ئاضا زاْيية،
تةْٗا ئةو ؾتة ْةبآ ٖةية نة ٖيَعةنإ يإ ئةقًَةنإ َوعاضيعي زةبٔ يإ بةضٖةيَػيت زةنةٕ!!
 .3ية البووةنإ (العندية) :بؤية وايإ ثيَ ئةيَئَ :ضوْهة وا ئةبيٓٔ نةوا ٖةقيكةتةنإ ٖةقٔ الي ئةو نةغةي
نة ٖةقي ية الية ،وة ْاٖةقٔ الي ئةواْةي نة ْاٖةقيإ الية ،وة ثيَيإ واية نة َةظةبي ٖةَوو طةييَو ٖةقة
بةو ثيَوةضةي نة الي ئةواْة ،وة ْاٖةقة بة ثيَوةضي ئةواْةي نة زشي ئةوةغتٓةوة.
ييَطةزا ؾيَذ "ئةمحةز ؾاٖني" زةيَيَت" :غوفػتائييةنإ" غآ بةؾٔ نة بطيتني ية (العِندية ،والعنادية،
والالأدرية)( ،عيٓسيية) :ثيَيإ واية نةوا ٖةقيكةتي ؾتةنإ ثةيوةغنت بة بريوباوةضِي بطِوازضإ ،ضوْهة ئةوإ
ثيَوةضي ٖةقيكةتةنأْٖ ،ةضوةٖا (عيٓازية) :ثيَيإ واية نة ٖيض ٖةقيكةتيَو ية بووْةوةضزا ْييةْ ،ة يةظاتي
بووْةوةضةنة خؤي ْة ثيَوةضيَو بؤ ئةو بووْةوةضة ،ئةوة ْةبيَت نة باوةضِزاضإ باوةضِيإ ثيَي ٖةية ،بةآلّ
ٖةضضي (ال ئةزضيية) :ئةَةف يةغةض ئةو ذونُة زةوغتيَت نة يةغةض ؾتةنإ زةزضيَت.
ٖةضوةٖا "ؾيَذ عةبسويكازض بةزضإ" زةيَيَت :ئةوإ غآ بةؾٔ :يةنةّ( :الالدأرية ) بؤية وايإ ثآ زةيَئَ:
ضوْهة زةيَئَْ :اظاْني نة ؾتيَو ية بووْةنإ جيَطري و غةمليَٓطابيَت ،ياخوز ية ْاوضووٕ و ية بةئ ضووْيإ
غةيَُيَٓطابيَت .بةيَهوو ييَطةوة يةغةضي زةوةغتني و قػةي يةغةض ْانةئ.
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زووةّ :بةؾي زووةّ نة ثيَيإ زةيَئَ :عيٓازيية :بؤية وايإ ثآ زةيَئَ ضوْهة ْهوويَي زةنةٕ ية ؾتةنإ،
زةيَئَ :ئةغًةٕ ٖيض ؾتيَو ية بووْسا بووْييإ ْيية!!
غيَيةّ :عيٓسيية :ئةَةف ية (عٓس)ي عةضِةبييةوةية نة بةواتاي يةطةأل بووٕ زيَت ،ضوْهة ئةوإ زةيَئَ:
ئةذهاَي ؾتةنإ ثةيوةغنت بة بريوباوةضِي خةيَهةنإ ،وة زةيَئَٖ :ةضنةؽ بؤضووْيَهي يةباضةي ٖةض
ؾتيَهةوة ٖةبيَت ،ئةوة ٖةقيةقةتةنةيةتي.
))))
قؤْاغي ٖةضةططْط:
يةنةّ .ئةفآلتووٕ:
ئةّ قؤْاغة بةططْطرتئ و بةضضاوتطئ قؤْاغي فةيػةفة ييَو زةزضيَتةوة ،ضوْهة بة ططْطرتئ قؤْاغةناْي
ثيَؿهةوتين فةيػةفة ذػيَب زةنطيَت .يةّ قؤْاغةزا باظْةي فةيػةفة فطاواْرت زةبيَت ،ئةّ قؤْاغة يةطةأل
قؤْاغةناْي تط بةوة جيا زةنطيَتةوة نةوا تةواوي َةغةية فةيػةفييةنإ ضِيَو زةخطيَٓةوة ،بةو َاْاية
فةيػةفة زةطات بة تطؤثهي ثيَطةيؿنت و ناَأل بووٕ .زياضة ئةّ قؤْاغةف يةغةضزةغيت "ئةفآلتووٕ" و

قوتابييةنةي نة "ئةضغتؤ"ية ية غايَي  427تانوو 322ي ثيَـ ظايني زةطات بة قؤْاغي ناَأل بووٕ.
يةنةّ :ئةفآلتووٕ ( 347-427ثيَـ ظايني):
شياْي َيَصوويي:

"ئةفآلتووْي نوضِي ئةضغنت نوضِي ئةضغتوقًيؼ" ية ؾاضي ئةغيٓا ية غايَي 427ي ثيَـ ظايني ية خيَعاْيَهي
ْاوزاضي زةويَةَةْسي خاوةٕ تةوشَي غياغيي و َويو و ذيهُةت ية زايو بووة ،ؾاضةظاو ضِؤؾٓةبرييَهي
بةتواْا بوو بة تايبةت ية بواضي ؾيعط و وةضظؾةوة ،تةواو خؤي ية ضِيَباظة فةيػةفييةنإ بةٖطةوةض نطزبوو،
ناتآ نة تةَةْي زةطات بة بيػت غاأل بة "غوقطات" ئاؾٓا زةبيَت ،زةطةيَي زةنةوآ و بؤ َاوةي ٖةؾت
غاأل ية الي ئةو زةخويَٓآ ،يةو َاوةزا تةواو ية فيهطو تيَطةيؿتٓةناْي غوقطات بةٖةضةَةْس زةبيَت،
بةضةؾٓآ نة ناضيطةضييةني ظؤض طةوضة يةغةض شياْي ئةفالتووٕ و جؤضي برينطزْةوة فةيػةفييةناْي
زضووغت زةنات.
زواي َطزْي

(غوقطاتي) َاَؤغتاي ،ئةفآلتووٕ ئةغيٓا جآ زةٖيًََيَ و زةضيَتة (َيطاضي) ،يةوآ

"ئيكًيسؽ"ي فةيًةغووف ْيؿتةجآ زةبآ ،نة زاَةظضيَٓةضي قوتاخباْةيةني فةيػةيف بوو يةو ؾاضة .ثاف
َاوةيةى ئةويَـ جآ زةٖيًََيَ و زةضيَتة َيػطِ ،يةوآ بريناضي و جةبطو ئةْساظة زةخويَٓىَ تةواو خؤي ية
ظاْػتةناْييإ بةٖطَةْس زةناتٖ ،ةضوةٖا ية غايَي 370ي ثيَـ ظايني َيػطِ جآ زةٖيًََيَ و زةضيَتة ئيتايَيا،
يةوآ "فيػاطؤضؽ"ئ زةْاغآ ،الي ئةو طري زةبآ و خؤ ية ضِيَباظةنةي بةٖطةَةْس زةنات.

"ئةفآلتووٕ" ية َاوةي طةؾتةنإ و ئةَػةضو ئةوغةضيسا تواْي ضِؤؾةْبريييةناْي ضِؤشٖةآلت و ضِؤشئاوا
بةيهةوة نؤ بهاتةوة ،نة ثاؾإ ٖةض ئةو ضِؤؾةْبرييياْة بووْة ثايَجؿتيَهي طةوضة بؤ ئةو تا فةيػةفةنةي ية
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تةواوي فةيػةفةناْي تطي يؤْاْي ثيَـ خؤي جيا بهاتةوة ،فةيػةفةنةي باؽ ية غطووؾت و ئةوزيوي
غطووؾت و ئيٓػإ و ئاناضو ضِةوؾتةناْي و غياغةت ٖ ..تس زةططيَتةوة.

ية غايَي 378ي ثيَـ ظايني" ،ئةفآلتووٕ" زةطةضِيَتةوة ئةغيٓا ،يةويَ زةغت زةنات بة زضووغتهطزْي
قوتاخباْة فةيػةفييةنةي .قوتاخباْةنةؾي تةواوي باخضةي (ئةنازميؤؽ) ططتبووةوة( ..ئةنازميؤؽ
يةنيَهة ية ثايَةواْةناْي يؤْإ) ،ثاؾإ ْاو ية قوتاخباْةنةي زةْيَت بة (ئةنازميي)َ ،اززةناْي
قوتاخباْةنةي بطييت بوو ية ئاييين و ظاْػيت ،نة تيَيسا تةواوي ظاْػتةناْي تيا زةوتطاوة ،ئةَة جطة يةوة
نطزبووؾي بة ؾويَين ثةضغنت بؤ نةغاْي زيٓساض .ئةفآلتووٕ يةويَسا بؤ َاوةي ضٌ غاأل زةضغي تيا
طوتةوة .قوتابييةناْيـ ثيَهٗاتبووٕ بة ئافطةتإ و ية ثياوإ و خةيَهاْي وآلت و ئةواْةي زةضةوةي وآلت،
بةضزةواّ بوو يةطةأل ئةّ قوتاخباْةي تا ضِؤشي َطزْي ية غايَي 347ي ثيَـ ظايني.
فةيػفةناْي ئةفآلتووٕ
فةيػةفةناْي ئةفآلتووٕ ضةْس بابةتيَهيإ بة خؤوة ططتووة ،ططْهرتيٓيإ ئةَاْةي خواضةوةٕ:
 .1تيؤضييةنةي ية بواضي ؾاضةظابووْةوة ،ية ضِووي قؤْاغ و ضؤْييةتي وةزةغت خػتٓياْةوة.
 .2تيؤضييةنةي ية ضِووي ويَٓةناْةوة ،نة بطيتيية ية طةضِإ بة زواي ٖةقيكةتة ضِةٖاناْي ئةَسيو
غطووؾتةوة.
 .3تيؤضييةنةي ية بواضي غطووؾتةوة ،ئةويـ طةضِاْة بة زواي ئةو زياضزاْةي نة ئاؾهطإ ،نة ثةيوةغنت
بة تةْةناْةوة.
 .4ضِةوؾت :ئةَةف بةزواي واجبةناْي تانو نؤوةوةية.
.5غياغةت :ئةَةف بةزواي ئةضنةناْي ئيٓػاْةوةية يةبةضاَبةض نؤَةيَطةوة .تيَيسا ئةو تيؤضييةي
ئةفآلتووٕ بؤتة َاززةيةى ية َةيَبةْسي نؤَاضييةوة ،نة ئيَػتا ثيَي زةطوتطيَت َةيَبةْسي ئةفآلتووٕ.
ييَطةوة ئاؾهطا زةبيَت نة فةيػةفةي ئةفآلتووٕ بايَي بةغةض ضةْسئ بابةتسا ٖيَٓاوة ،فةيػةفةنةؾي بةَة
يةواْي تط جيا زةنطيَتةوة ،نة ئةواْةي ثيَؿوو تةْٗا فةيػةفةنةيإ يةيةى ؾتسا نوضت ٖةيَيَٓاوة ،بةآلّ
ئةوةي ئةفآلتووٕ تةواوي نوٕ و قوشبٓةناْي زوْياي ططتؤةوة .زةبيٓني نةوا فةيػةفةناْي ٖةَوو ئةواْةي
ططتؤتةوة نة ثيَيإ زةيَئَ( :غطووؾت و و ئةَسيوي غطووؾت و َاضيفةت و منووْةنإ و ضِةوؾت و
غياغةت و زةضووْي َطؤنإ ٖ..تس).
بةضْاَة فةيػةفييةنةي
ئةفآلتووٕ ية بةضْاَة فةيػةفييةنةي تةواو ٖاوبةْسي يةْيَوإ ٖةَوو ضِيَباظة فةيػةفييةناْي ثيَـ خؤي و
ئيَػتاي خؤي بةغتبوو ،ئةو ٖةيَػاوة زيَي ٖيضياْي يةخؤ ْةٖيَؿاْسووة ،ضوٕ تةْػيكي ية ْيَوإ ٖةَوواْسا
نطزووة ،ضِيَطةي تةوفيل نطزْيؿي يةْيَوإ ئةواْسا يةوة زابووة نة ٖةيَػاوة ؾتة ٖةغتجيَهطاوةناْي
خػتؤتة باظْةي ؾتة َةعكويةناْةوة ،وة ضِووزاوةناْي بة ظةضووض ييَهساوةتةوةٖ .ةيَػاوة طؤضِاْهاضييةنةي
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("ٖريقًيتؼ" و بووْي "باضَةْسيؼ" و بريناضييةنةي "فيػاطؤضؽ" ية باضةي بريوباوةضِو ْةفػةوةٖ ،ةضوةٖا
طةوٖةضةناْي "زميوقطيتؼ" و تومخةناْي "ئةْبازووقًيؼ" و ئةقًَي "ئةْهػاطؤضاؽ" و ضِيَباظي "غوقطات")
ٖةَووي بةيةنةوة نؤ نطزؤتةوةوة ،واتة" :ئةفآلتووٕ" ٖيض ية فةيػةفةناْي ثيَؿووي ضِةت ْةنطزؤتةوة،
بةيَهوو ئةو غووزي يةٖةَووإ بيٓيوة ،ثاؾإ ٖةَوو ئةو فةيػةفاْةي نؤْي بة ؾيَوةيةني تايبةت غووز
ييَ بيٓيوٕ ثاؾإ ييَي ظياز نطزوو وٕ ،بةجؤضآ بةْاخياْسا ضؤتة خواضو ييَيإ وضزبووةتةوة نة نةؽ ية
ثيَـ ئةو بةؾيَوةي خؤي ئةقًَي ثآ ْةؾهابيَت!!
خوزا و منووْةنإ ية الي ئةفآلتووٕ:
ية ثيَؿسا بامسإ ية فةيػةفةي "ئةفآلتووٕ" نطز نة ضؤٕ بة ثيَطةيؿتين فةيػةيف ْاوزةبطزيَت ،ييَطةزا ذةظ
زةنةّ نة ضةْس بريوبؤضووْيَهي "ئةفآلتووٕ" غةباضةت بةٖةْسآ َةغةيةي ططْط بٗيَُٓةوة:
يةنةّ :خوزا الي ئةفآلتووٕ:
ئةفآلتووٕ زاْي بة (مدبر اْلمر)يَو ٖيَٓاوة نة ئةّ بووْةوةضةي بةّ ؾيَوة جواْة فةضاٖةّ ٖيَٓاوةٖ ،ةضوةى
قوتابييةناْي ييَي زةطيَطِْةوة نةوا طوتوويةتي :ئةّ جيٗاْة ْويَهةضو جواْهاضيَهي ٖةية نة ئةظةييية ،نة
ظاْاية بةتةواوي ظاْياضييةنإ و تةواوي ٖؤناضةنإ ،ئةَةف ٖةض ية ئةظةيةوة ٖةبووة ،ناتآ ٖةبووة ٖةض
ئةو ية زواي خؤي ويَٓةي ئةو ٖةَوو بووْةوةضي بةّ ؾيَوة جواْة نيَؿاوة! وة ثيَي واية نة بريوباوةضِ بة
خوايةتي واجيبة يةغةض ٖةَوو َطؤيةى ،ئةّ بريوباوةضِةف ْة نتوثطِةو ْة زةغتهةوتيؿة ،بةيَهوو ية
ٖةوةيةوة ية ْاخي َطؤناْسا ضِغهاوة ،نةوابوو َطؤظ بة زيٓساضي فةضاٖةّ ٖاتووة ،وة باوةضِبووٕ بة بووْي
ئةو خواية ناضيَهي وضزة ية تةبيعةتي ئيٓػاْسا نة يةطةأل زضووغت بووْييةوة ية ْاخيسا ضِغهيَٓطاوة!
ٖةضوةٖا زةيَيَت :نةوابوو ثةضغتين ئةوخواية و بةطةوضةططتين يةغةض ٖةَوو ئازةَيعازيَو ثيَويػتة،
ٖةضوةٖا "ئةفآلتووٕ" بووْي خوا بة زوو بةيَطة زةغةمليَٓآ ،يةنةّ :بةيَطةي جوويَةي تةْةنإ ،زووةّ:
بةيَطةي ْيعاّ و غيػتةَي طةضزووٕ ،ئةّ زوو بةيَطةيةؾي يةٖةضزوو زياضزةي ئةو مجووجويَييةي نة ية
بووْةوةضزا ية تةْةناْسا زةطوظةضيَت و
ثةيانطزووة.

ئةو غيػتةَةيـ نة ئةّ بووْةوةضةي ثآ ٖةيَسةغووضِآ

ٖةضوةٖا غةباضةت بة وةغفي خوزاف الي "ئةفآلتووٕ" ئةوةية نة ئةو وةغفي خوا بة بووٕ و بة تاى
زةناتٖ ،ةض ئةوةف وا زةنات نة ثيَي وابيَت نة خوا يةغةضووي ٖةَوو بووْةوةضيَهةوةية و ئةضني
ٖةيَػواضِاْسٕ و َؿووضي تةواوي بووْةوةضي ية ئةغتؤية.
ٖةض ية وةغفةناْي؛ ئةو وةغفي خوا بة جوإ و بة خيَطو بة زازطةض و بة تةواوة بة ضِوونطاوةيي و بة
ضِاغتطؤو ضِم ططتٔ ية زضؤو ٌَ نةضٓةبووْي بؤ ظةَاْةو ئاَازةيي بةضزةواّ و ضاوةزيَطي نطزْي بووْةوةض
وةغف زةنات.
زووةّ .غطووؾت ية الي ئةفآلتووٕ:
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ئةفآلتووٕ بووْةوةضي يةغةض بٓةَاي تيؤضييةنةي خؤي بةْاوي تيؤضي َيػايييةت (نظرية ادلثل) و (زوواْةي
جيٗإ) ييَهسةزاتةوة( .نظرية ادلثل :يةو تيؤضةزا ئةفآلتووٕ ثيَي واية نةوا ئيٓػإ ئةقٌَ و ٖؤؾيَهي ئاؾهطاو
غٓووضزاضي يةطةأل ئةقًَيَهي ْاٖؤؾساضي بةٖيَعتطي ية ئةقًَيَهي ئاؾهطاو ْاغٓووضزاضي ٖةية ..واتة :واتة:
َطؤنإ ئاطازاضي ٖةَوو ظاْياضييةني ئاؾهطاو ثةْٗأْ ،وةييَ ناتآ نة ئةّ ئيٓػاْة زيَتة شياْي ٖةغتةنإ،
واتة نة ية زايو زةبيَت ٖةَوو ئةو ظاْياضياْةي بري زةضيَتةوة ،يةو ناتةؾسا ٖةض ئةوةْسةي يةغةضة نة يةّ
شياْة ٖةغتجيَهطاوةزا تيَ بهؤؾيَت تا ؾتةناْي وةبري بيَتةوة) .ئةو ثيَي واية نةوا جيٗإ َاززةيةني
بةضفطاوْي بيَويَٓةيةٖ ،يض ؾتيَو يةّ جيٗاْة ْاظاْطآ تةْٗا ويَٓةيةني جواْي قةؾةْط ْةبيَت ،ئةو َاززةية
غةضةتا بة ئيتتيفام جووآلوةتةوة بة بةضزةواَي تانوو ٖةَوو ئةو وضزيالْةي نة بةيةى زةضٔ طةيؿتووٕ بة
يةى تا تومخي ضواضةَي زضووغت نطزووة ،تا ٖةَوو َاززةنإ طةيؿتووٕ بةو غيػتةَةي نة زضووغت
نةضةنةي بؤ ٖةض ؾويَٓيَو ية ؾويَٓةنإ بة ؾيَوةي اليةم زايٓاوة.
ييَطةزا ئةفآلتووٕ َةبةغيت ية جوويَةي ضِيَههةوتٔ ئةوة ْيية نة وةى غطووؾتواْةنإ زةياْطوت بة
ضِيَهةوتْ ،ةخيَط ،بةيَهوو ئةو َةبةغيت نة زضووغتهةضيَهي زاٖيَٓةضي ٖةيَػووضِيَٓةض بووة نة طياْي زاوة
بةغةض َاززةناْسا ،تانوو ئةو غيػتةّ و ضِشيَُة جواْةيإ بؤ زضووغت بووة ،وة ٖيَعيَهي شيط بؤ تةواويي و
ضِيَهوثيَهدػتين َاززةنإ بة َةبةغتيَهي جوإ ثيَي ٖةيَػاوة .ييَطةزا وةى بريوباوةضِة فةيػةفةنةي
ئةضِغتؤ يةطةأل تةواوي بريوباوةضِي فةيػةفةناْي تطي ثيَـ خؤي جياواظي ٖةية.
غيَيةَّ :يػايي الي ئةفآلتووٕ:
ئةفآلتووٕ جيٗاْي َةعكوويي بة خوزاوةْس وةغف نطزووة ئةويـ طواية يةبةض ئةوةية نة يةطةأل خوزاي تط
بةؾساضي نطزووة ية ضِؤح و ية ئةقًَسا ،بةآلّ ئةو جيٗاْي ئةقًَي يةثًةناْسا يةغةضووي ٖةَوو ثًةنإ زاْاوة،
نة يةغةضووي ٖةَوواْةوة تةْٗا خوايةى ٖةية ،نة ئةويـ َةبةغيت ثيَ خواي (عع وجٌ)ة!! زةبيٓني نة
ظؤض جاض وؾةي خوزاوةةز يإ ئاييٗة يإ ئيالٖي يةٖةْسآ منووْةناْي خؤيسا زةٖيَٓيَتةوة ،بؤ منووْة خيَط
بة جوإ و خوزاوةْس بة ئةغتيَطةنإ يإ جٓؤنةنإ زةٖيَٓيَتةوة!!!
خوزا ية زيسي ئةضغتؤزا:
يةنةّ :بووْي خوا ية زيسي ئةضغتؤزا
ئةضغتؤ بؤ غةملاْسْي بووْي خوا ،ثؿيت بة جويَةي تةْةناْةوة بةغتووة ،بؤية ئةو زةيَيَتٖ :ةض تةْآ نة
زةجوويَيَتةوة ،ئةبآ نةغيَو ٖةبيَت نة بيحويَيَٓيَتةوة ،ئةو ٖةيَػووضِيَٓةضةف ْاؾآ نة نةغى تط ٖةبيَت
ٖاوناض بيَت يةطةيَي بؤ جووآلْسْةوةنةي ،ئةطةضيـ وا ْةبواية ئةوة ناضةنإ بةضةو نؤتايي ْةزةضووٕ،
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بؤية ئةبآ ٖةَوو ناضةنإ الي يةنةّ ٖةيَػووضِيَٓةضي ئةظةيييةوة غةضضاوة بططآ ،وة ٖةيَػووضِيَٓةضي
يةنةَيـ (اهلل)ية.
خوزا الي ئةضغتؤ ٖؤناضي يةنةَة ،يإ ٖةيَػووضِيَٓةضي يةنةَة ،وة زةيَيَتٖ :ةض زةبآ ئةو ٖةَوو تةْةي
نة زةجوويَيَتةوة نةغآ ٖةبيَت نة بياجنويَيَٓيَت ،وة ٖةض ٖةيَػووضِيَٓةضيَهيـ ئةبآ ٖةيَػووضِيَٓةضي تط ٖةبآ
نة بيحوويَيَٓآ! ..بةّ ؾيَوة ٖةتا زةطات بة ئةقأل و زةيَيَت :ئةقًَيـ خؤيةتي نة خؤي زةجوويَيَٓآ ،يإ
ئةقأل ٖةيَػووضِيَٓةضيَهة بةبآ ئةوة نة ؾيت تط ئةو ٖةيَػووضِيَٓيَت..
زووةّ :ئةظةيي جيٗإ :بريؤنةي ئةظةيي جيٗإ و غةضةتايي بووْي مجووجوويَةنإ ،زواي غةملاْسْي
زضووغتهةضةناْيإ و قػةنطزٕ يةغةض يةنةّ ٖةيَػووضِيَٓةضيإ؛ زواي ٖاتين ئةضغتؤوة زضووغت بوو ،
ضوْهة ئةضغتؤ ييَطةزا َوخاييفي ٖةَوو فةيًةغووفةناْي ثيَـ خؤي بؤتةوة ،ييَطةزا ئةو ئيبساعي نطز و
طوتي :ئةو ٖةيَػووضِيَٓةضةي نة خؤي ْاجوويَيَت ئةبآ ٖةَيؿةيي و ٖةض بوبيَت بةجؤضآ نة ْة غةضةتاي
ٖةبآ و ْةنؤتا ،ئةبآ ئةو ثانوبيَطةضز بآ يةٖةَوو نةَونوضِييةى و يةْطييةى بة زووض بآ ،ئةبآ يةٖةَوو
ؾت بيَٓياظ بآ و ثيَويػيت بةٖيض ؾتآ ْةبآ.
ٖةضوةٖا "ئةضغتؤ" بةضزةواّ زةبآ زةيَيَت :ئةطةض ويػتو ئريازةنإ نؤٕ و ْةطؤضِبٔ ،ئةوة بووْي جيٗاْيـ
ئةبآ نؤٕ بآ وةى ئريازةناْي خوا ،ضوْهة ئريازةو ويػتةناْي خوا ٖؤيةنٔ بؤ بووْي جيٗإ!
ييَطةزا "ئةضغتؤ" ظيازةضِةوييةى ية بريؤنةناْي زةنات و زةيَيَت :خوا ئاطاي ية ظؤض ية بووْةنإ ْيية،
ضوْهة بووْةنإ ظؤض يةوة نةَرتٕ نةوا خوا ئاطاي ييَيإ بيَت!! بةيَهوو خوا زةضى بةباؾرتئ ؾتة
َاقوويَةنإ زةنات ،ئةقًَةناْيـ فةظيَييإ بةغةض خوزي خؤيسا ْيية!..
غيَيةّ :غيفةتةناْي خوا الي ئةضغتؤ
ئةضغتؤ زةيَيَت( :خوا ٖةَوو ؾتيَهة)ٖ ،ةضوةٖا زةيَيَت :خوا ئةقًَة ،شيطة وة َةعكوويَةٖ ،ةضوةٖا زةيَيَت:
خوا ية ئةظةيةوة ٖةية ،وة الؾة ْيية ،وة َةعكوويةو َةعؿووقة ،ئةو ؾويَين ْييةٖ ،ةيَػووضِاْسْي ؾتة
بووةنإ الي ئةو ؾتيَهي طةَةو طايَتة ْيية ،يا ٖةضِةَةني ْيية .بةيَهوو خوا َةبةغتةْ ،اؾآ ئةو خواية
نؤَةيَيَ ؾيَوةو ؾيهاضي ٖةبآ ،ئةطةض وابواية ئةوة ظوو يةْاو زةضوو!!
ٖةضوةٖا "ئةضغتؤ" ضِايسةطةيٓآ نةوا خوا يةنةَة ،تةْٗا بري يةخؤي زةناتةوة ،وة ئاطابووْيؿي ية جيٗإ
ضِةت زةناتةوة ،ضوْهة ئةطةض خوا بريي بةالي جيٗاْبواية ،ئةوة يةجواْيَيت خؤي زةنةوت ،ئةَةف اليةم
ْيية بةخوا نة ناًََة ية ٖةَوو ؾت ..جا ييَطةوةية نة ئةضغتؤ زةنةويَتة ئيًرازو بيَباوةضِييةوة ،ضوْهة
ئةطةض خوا ثةيوةْسي بة جيٗاْةوة ْةبيَت ية ضِووي خةيَل و تةزبريةوة ،نةوابوو قيُةت و َاٖييةتي ئةّ
خواية يةضي زا زةبآ!! يإ ثًةو َةقاَي ضؤٕ ٖةْسة بةضظ زةبآ!! ئةي ض غووزيَو يةوة زةبيٓني نة
باوةضَِإ بة بووٕ و تانيَتييةوة ٖةبيَت؟!!

19

ئةّ بؤضووْةي ئةضغتؤ نة زةيَيَت :خوا تةْٗا بري يةظاتي ثاني خؤي زةناتةوة ،ئةوة زةطةيةْآ نة ئةو
بؤية واي ثيَواية ضوْهة جيٗإ ظؤض يةوة بيَٓطخطتطة يةوة نة خوا خويكي خؤيإ ثآ بسات و برييإ َىل
بهاتةوة؟!! بةّ ؾيَوة خوا ية زيسي ئةضغتؤزا ظاتيَهي ثاني بيَويَٓةية ،بةآلّ تةْٗا ئاطاي يةخؤيةتي و ض
ثةيوةْسييةني بةجيٗاْي غةيطة خؤي ْيية ،قةت ئاوضِ يةوة ْازاتةوة زاخوا ضي ية زوْيازا زةطوظةضيَت،
ضوْهة غةيطة يةخؤي ظؤض يةوة بضوونرتٕ نة ئاوضِيإ ييَ بساتةوة!!! بؤية ئةضغتؤ يةغةضزةَي خؤي
ضِووبةضِووي ظؤض ية ضِةخٓةي قوتابييةناْي خؤي و ذةنيُةنإ بووةتةوة.
ْةفؼ ية زيسي ئةضغتؤزا
ئةضغتؤ ثيَي واية نةوا ٖيَعيَهي ؾاضزضاوة ٖةية نة ؾتةنإ ضِيَهسةخاتةوة ،بؤ منووْة ْةفػي ضِووةنةنإ
ٖيَعيَهيإ تياية نة ئةبٓة ٖؤناضي ثيَهٗيَٓاْي قةزوباآليةني جوإ بؤ خؤيإ ،بة ؾيَوةيةني ظؤض
ضِيَهوثيَهةوة ،وة ْةفػي ئاشةيَةنإ زيػإ ٖيَعيَهي ئةوتؤيإ تياية نة ئةبٓة ٖؤناضي ثيَهٗاتين الؾةيةني
خاوةٕ ٖةغت و ْوغتةوة بةو ثةضِي تةواوييةوة..
الي ئةضغتؤ ْةفػي ئيٓػاْةنإ يةوثةضِي ثًةي بةضظي زاية ية جيٗاْي غطووؾتةناْسا ،بةجؤضآ ٖةتا
تةواوي بووْةوةض بة َاْط و ضِؤشيؿةوة ْاطةٕ بة ناًََي ئيٓػاْةنإ.
يةنةّ :ثةيوةْسي ْةفؼ بة الؾةوة:
ئةضغتؤ وا زةبيٓآ نةوا ثيَهٗاتةي ْةفؼ ية طةأل الؾة ،جؤضيَهة ية تةضنييب تةْةنإ .وة قةت ْابيَت نة
ْةفؼ و الؾة يةيةنرت جيا بهطيَٓةوة ،بةيَهوو ئةبآ ٖةضزووال بة يةى ؾت ئيعتيباضيإ بؤ بهطيَت .بؤية
ييَطةوة ئةو وا ئةظاْيَت نة جيابووْةوةي ْةفؼ ية الؾة ؾتيَهي ْا َوَهني و َةذايَة.
ٖةْسآ جاض ئةو ثطغياضة قوت زةبووةوة نة ئايا ٖيض نطزةوةو غيفةتيَو ٖةية نة ثةيوةْسي بةْةفػةوة
ٖةبيَت ،ياخوز ٖةَوو ذايَةتةناْي ْةفؼ تايبةتٔ بة نائيٓيَهي ظيٓسو نة ثيَهٗاتبيَت بة ْةفؼ و الؾةوة؟
ئةضغتؤ ييَطة ئةوةي زووةَيإ ٖةيَسةبصيَطيَت ،ضوْهة ية ْةظةضي ئةو ْةفؼ جيا ْيية يةالؾة ،بؤية يةّ
بٓةَايةوة ئةضغتؤ وا ئةبيٓآ نةوا ْةفؼ و الؾة بةيةنةوة ية زايو زةبٔ و بةيةنةوةف ية بةئ زةضٔ.
زووةّْ .ةفؼ ويَٓةيةنة ية الؾة:
ْةفؼ ية الي ئةضغتؤ ْاوةضؤنة ،بةآلّ ْاوةضؤنيَو نة يةضةْس بةؾيَو ثيَو ٖاتووة ،بةؾآ ية بةؾةناْي ئةو
ْاوةضِؤنة َاززةية ،ئةويـ ؾتيَهي زياض نطاو ْيية ،بةيَهوو ئةو بةؾة ئةوةْسةي ييَسةظاْطآ نة ٖيَعيَهة
ئيػتيعابي ؾتةنإ زةنات ،بةؾيَهي تط يةو ْاوةضؤناْة ويَٓةية نة وا يةَاززةنإ زةنات نة ناضي خؤيإ
بهةٕ و ببٓة ؾتيَهي زياض نطاو ،وة بةؾي غيَيةّ ية ْاوةضؤنةنإ تةضنيبة نة َاززةو ويَٓةنإ بةيةنةوة نؤ
زةناتةوة ،ئةَةف ئةوةياْة نة ئةضغتؤ ْاوي ييَ ْاوة بة ْاوةضِؤني يةنةّ ،ئةّ ْاوةضِؤنةؾيإ ٖةض الؾةنة
خؤيةتي ،بؤية الي ئةضغتؤ ْةفؼ بطيتيية ية جؤضي زووةّ ية جؤضةناْي ْاوةضِؤى.
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غيَيةّٖ .يَعي ْةفؼ:
ئةضغتؤ ثيَي واية نة ْةفؼ ضةْس ٖيَعيَهي ٖةية ،يةواْة:
ٖ .1ةغت :نة زةضى بة ؾتة ٖةغتياضةنإ زةنات.
ٖ .2ةغيت ٖاوبةف :ئةويـ ئةوةية نة زةضى بة ؾتة ويَهضووةنإ و ؾتة زشةنإ زةنات ية بووْسا ،واتة
ْاتواْآ نة زةضى بة ضِةف بهات تانوو زةضى بة غجي ْةنات ،ياخوز ْاتواْآ زةضى بة بةضظي بهات تا زةضى
بة ْعَي ْةنات ،ئةو زةضنجيَهطزْة ٖاوبةؾة ئةضني ٖةغتة ٖاوبةؾةنةية.
 .3زيكةت ييَسإ :ئةَةف ٖيَعيَهة نةوا ويَٓةي ؾتةنامنإ ثيَ زةطةيةْيَت ،ئةويـ زواي ضِةتبووٕ بةٖةغيت
ٖاوبةف زةبيَت.
 .4ثاضاغنت :ئةويـ ٖيَعيَهة نة ويَٓةي ؾتةنإ يةطةأل زةضنجيَهطزٕ ثيَيإ الي خؤي زةثاضيَعيَت ،ئةّ
ويَٓةيةف بة ٖةغتةناْي ثيَؿيسا ضِةت بووة.
 .5بريةوةضي :ئةويـ ئةو ٖيَعةية نةوا ويَٓةنإ زةطيَطِيَتةوة ،زواي ئةوة نة ْةَاوٕ يإ ية برينطاوٕ.
ٖ .6يَعي شيط :ئةويـ ئةو ٖيَعةية نةوا زةضى بة ويَٓةي ؾتةنإ زةنات ،نة ئةَةف ئاَاشةية بة فيهط و
ئةقًَةنإ.
ضواضةّ .ذايَةتة ْةفػييةنإ:
"ئةضغتؤ" ثيَي واية نةوا ذايَةتةناْي ْةفؼ وةنوو (تووضِةيي و خةَٓاني و زيَدؤف و تطؽ و ويَٓةناْي) ئةو
ذايَةتاْةٕ نة ية ْةفؼ و الؾة ئاويَتة بووْةٖ ،ةَوو ئةّ ذايَةتاْة ْة تةْٗا ية الؾةوة زةغتيإ ثيَ نطزووة
ْة ية ْةفػةوة ،بةيَهوو بة بةؾساضي ٖةضزوونيإ زضووغت بووْة.
بةّ ؾيَوة يةناتي ضِووْهطزْةوةي ذايَةتةناْي ْةفؼ ،ثيَويػتة ٖةْسآ ية ذايَةتي يةؾةنإ بة ٖةْس
وةضبططئ يةناتي تاضيف نطزْياْسا ،بؤ منووْة نة باؽ ية تووضِةيي زةنةئْ ،ابآ بةوةْسة بوةغتني و
بًَيَني( :توضِةيي ية ْةفػسا يةناتي ٖيَطف و تؤيَةناْسا ثةيا زةبيَت) بةيَهوو ثيَويػتة نة ئاَاشة بةو
طؤضِاْهاضيياْة بسةئ نة ية زيَسا زةيهئَ بةّ ذايَةتةوة ،يإ ية ناتي طةضَبووْي يةؾةوة ،ضوْهة بة
غةضجنسإ بةّ ذايَةتاْةوة ئةوة وةغف و ثيَٓاغةناْيإ تةواوتط زةبيَت.
بؤية ييَطةزا زةيَيَت :ئةطةض ٖةْسآ ية ذايَةتةناْي يةف يةزةَي يهاْي عاتيفةو غؤظةناْةوة غةضيإ ٖةيَسا
(وةى :توضِةيي و تطؽ) ئةوة غؤظو عاتيفةناْيـ ٖةض ئةوناتة زةضزةنةوٕ!
ثيَٓحةَّ .اْةوةي ْةفؼ:
"ئةضغتؤ" ثيَي واية نةوا ْةفؼ ية ضِووي ٖةيَػوونةوتةناْةوة زةيهيَ بة يةؾةوة ،يةطةأل جوويَةي ْةفؼ
يةؾيـ يةطةيَي زةغت زةنات بةجوويَةٖ ،ةضوةٖا ئةو ْةفػة زواي جيابووْةوةؾي ية يةف ٖةض
زةَيَٓيَتةوة!!
21

يةطةأل ئةوة "ئةضغتؤ" نة زةيَيَت :نة ْةفؼ ْاَيَٓآ ئةطةض الؾة ْةَا ،بةآلّ زةيَيَت :ئةو ثيَي واية نة ناتآ
ْةفؼ ٖةضزووٖيَعي ظاْػت و نطزةوةي تةواو زةبيَت ئةوة ضِيَو ئةوزةَة وةخوا زةضيَت و ئةو ثةضِي ناَأل و
تةواو زةبيَت ،ئةَة يةناتيَهسا نة زةيَيَت :خوزا ْاظاْآ نة ضي يةبووْةوةضزا ٖةية ْة ية ضِووي خةيل و
تةزبريةوة ْة ية ضِووي عيًُةوة ،ضوْهة خوا ظؤض يةوة ثانرتة نة خؤي بةّ ؾتاْةوة خةضيو بهات!!! وة
ثيَي واية نةوا ناتىَ نة ْةفؼ ية الؾة جيا بووةوة ئةوة ثةيوةْسي بة جيٗاْي ئةقًَةناْةوة زةنات و
زةويَسا جاضيَهي تط طةؾةو منا زةناتةوة!!!
ي ئةوة ذةؾطو ْةؾطي
نةوابوو "ئةضغتؤ" ئيَػتا باوةضِي بة طةضِاْةوةي ْةفػي بةْسةنإ ٖةية ،بة ب َ
بػةمليَٓآ!!
ييَطةزا فةيًةغووفة ئيػالَييةنإ ،وةنوو "فاضابي" و "ئيبٓووغيٓا" ئةّ بريوباوةضِةي "ئةضغتؤ"يإ
ٖةيَططتووة ،وة ثيَيإ واية ئةّ ضِيَباظةي "ئةضغتؤ" بؤ َةعازي يةؾةنإ ٖةقة ،وة ٖاتووٕ زةقة
قوضئاْييةناْيإ ٖةيَطيَطِاوةتةوة نة َةعازي جػُاْي و خؤؾي و غعاو ئةؾهةجنةنإ جيَطري زةنةٕ.
قوتاخباْةي ْويَي ئةفآلتووْي
زضووغتبووْي ئةّ قوتاخباْةية:
ئةغهةْسةضيية ية غةضزةَي زةويَةتي ضِؤَاْي غةْتةضو باضةطاي فةيػةفةي يؤْاْي و ضِؤَاْييةنإ بوو،
ؾتيَهي غطووؾيت بوو نةوا فةيًةغووفة يؤْاْييةنإ و ضِؤَاْييةنإ و َيػطِييةنإ غووزي ييَ ببيٓٔ،
ضوْهة ثيَطةو بٓهةنةيإ زضيَصايي زةضياي غجي ْاوةضِاغيت ططتبووةوة.
ئةفآلتووْي ْوآ ية قوتاخباْةي ئةغهةْسةضي زضووغت بوو ،وة ية غايَي ( )250تانوو ( )550ي ثيَـ ظايني
زضيَصةو بةضزةواَي ٖةبوو ،ئةو قوتاخباْةف زةطيَطِزضيَتةوة الي فةيًةغوويف يؤْاْي (ئةفآلتووٕ)ٖ ،ةضضةْسة
"ئةفآلتووٕ" ية يؤْإ غةضي ٖةيَسابووٖ ،ؤناضي ئةَةف ئةوةبوو ئةو قوتاخباْةية َةيًي تةواوي بةالي
"ئةفآلتووٕ" و ضِيَباظةنةي بوو ،ئةَةف يةنيَهة ية ثيَؿةْطي فةيػةفةي "ئةفآلتووٕ" بةغةض باقي
فةيةغةفةناْي تط ،ييَطة فةيةغةفةي "ئةفآلتووٕ" تيَهةأل بة ٖةغت و برينطزْةوةي ضِؤش ٖةآلتييةنإ
بووةوة!
ضِيَباظي قوتاخباْةي ْويَي "ئةفآلتووٕ":
"ئةفآلتووٕ"ي ْوآ بةؾيَوةيةني طؿيت تيَهةأل بوو بة بريو فةيةغةفةنإ و بريوباوةضِي بوتجةضغيت و
جوويةنةو ْةغطاْيي و زاغتإ و ئةفػاْةنإ ،ئةّ قوتاخباْة ية "ئةفآلتووٕ" خةياأل و ئةْسيَؿةي ظؤضي
وةضططت ،ية "ئةضغتؤ" ئاغاْهاضييةناْييإ يةَاْا طؿتييةنإ وةضططت ،ية "ضواقييةنإ" بًَٓسي ضِةوؾت و
ثيَؿهةوتين ضؤذي ،ية "ْةغطاْييةنإ" ناضيطةضة ضِؤذييةنإ و ضِةوؾتييةنإ ،ية "بووظييةنإ" َةغةيةي
تةظنييةي ْةفؼ و ية بةئ ضووْي تةواوي ْةفةغةنإ و ية ْاوضووْيإ وةضططتبوو..
بةآلّ ئةوةية نة "ئةفآلتووٕ" فيهطو برييَهي ظؤضي زاٖيَٓا غةباضةت بة خوا نة ية زواييا باغي زةنةئ..
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"ئةفآلتووٕ"ي ْوآ ناضيطةضييةني ظؤضي يةغةض فةيًةغووفة َػويَُاْةنإ بة ويَٓةي "ئيبٓووغيٓا"و "فاضابي"
و غةيط ئةوإ زضووغت نطزووة ،بةتايبةت ية بواضي (فةيعي ئيالٖييةوة) نة بطيتيية يةوة نة جيٗإ تيَهطِا ية
ظاتي خواوة ٖاتووْةتةبووٕ ،ضوْهة جيٗإ ية الي "ئةفآلتووٕ" زووبةؾة نة بطيتني ية (جيٗاْي َةعكووٍ و
جيٗاْي ٖةغتةنإ) وة ثيَي واية نة جيٗاْي َةعكووٍ جيٗاْي ٖةقيكيية بة خياليف جيٗاْي ٖةغتةنإ نة
جيٗاْيَهي بيَ َاٖييةتة (جيَي وةبري ٖيَٓاْةوةؾة :بامسإ نطز نة "ئةفآلتووٕ" ثيَي اية ،نة ئيٓػإ ٖيَؿتا
ْةٖاتبووة بووٕ ،زةضني بةٖةَووؾت نطزووةو يةٖةَوو ؾيت زةظاْى ،نة ثيَي زةطوتطيَت جيٗاْي
َةعكووٍ ،وة ناتيَ نة ية زايو زةبيَت ٖةَوو ئةو ظاْياضياْةي نة ثيَؿي بووْي زةيعاْني ،بة ية زايهبووْي
نة ٖاتؤتة جيٗاْي ٖةغتةنإ ،ئةوة ٖةَووي بريضؤتةوة ،بؤية ثيَويػتة نة ٖةَوو ئةوةي ية جيٗاْي
َةيعكووٍ زايعاْني ئيَػتا وةبري خؤياْي بٗيَٓيَتةوة؟!!!) ،بؤية ئةو تةضنيعي ظياتط يةغةض جيٗاْي
َةعكوويةوةية نطزووة ،وة ثيَي واية نة جيٗاْي َةعكووييـ بؤ غآ ؾيت َةعكووٍ زابةف زةبآ ،نة
بطيتيني ية (يةنةّ و ئةقأل و ْةفؼ)ٖ ،ةض يةو يةنةوةية نة ئةقأل ظياز ئةبآ و ية ئةقًَيـ ْةفؼ! ئةو يةنة
ناٌَ و بيَهةَونوضِيية بة ؾيَوةيةني ضِةٖا نة خوزاية ،نةوابوو ية خوزاوة ئةقأل ظياز ثةيا ئةبآ و ية
ئةقًَيـ ْةفؼ!
ئةفآلتووْي ْوآ ناضيطةضي ظؤض يةغةض غؤفيطةضيَيت ئيػالَي زضوغت نطز ،بؤية ٖةض ية ضِيَطةي
غؤفيطةضيَتييةوةبوو نة ئةو بؤضووٕ و فيهطةيةي ئةفآلتووٕ نةوتة بةضْاَةي غؤفييةناْاوة ،بة تايبةت ية
ضِووي تةظنييةي ْةفػةوة!! "غؤفييةنإ" ية ثيَٓاو تةظنيةي ْةفؼ ٖةيَػإ ئةو بةضْاَةو ضِيَػايةي
"ئةفآلتووٕ"يإ ططتة بةض نة طواية ية ضِيَطةي بةضْاَةو ضِيَػانةي ئةَةوةية نة زةطةٕ بة َاضيفةتي تةواو
يإ ئيُاْي تةواو!!
فةيًةغووفةناْي ئةفآلتووْي ْوآ
فةيةيةغووفةناْي ئةفالتووْي ْوآ ضةْس نةغيَو بووْٕ ،اوزاضتطيٓيإ ئةَاْةي خواضةوة بووٕ:
 "ئةَوْيوؽ غهاؽ" نة ية زايهوباونيَهي ْةغطاْي يةزايهبووة ،ية غايَي ()242ي ظاييين َطزووة ،بةيةنيَو ية زضووغتهةضاْي فةيػةفةي ئةفآلتوْي ْوآ ئةشَاض زةنطآ ،نة ويػتوويةتي ٖاوغةْطييةى ية ْيَوإ
فةيةغةيف ئةفالتووٕ و ئةضغتؤزا زضووغت بهات.
 "ئةفًوتني" نة زاَةظضيَٓةضي ٖةقيكي قوتاخباْةي ئةفآلتووْي ْويَية ،وة بة يةنةّ ْويَهةضةوةيقوتاخباْةنةي ئةفآلتوٕ ية قةيَةّ زةزضيَت" .ئةفًؤتني" ية غايَي ()205ي ظاييين ية ؾاضي (ييكويوييؼ) (نة
ؾاضي ئةغيووتي ئيَػتاية) يةزايو بووة ،ناتآ نة تةَةْي زةطاتة ٖةشزة غاأل ية غايَي 233ي ظايين
زةضيَتة ئةغهةْسةضيية بؤ الي "ئةَيٓؤؽ غهاؽ" ،ثاؾإ زةضيَتة غوضياو عيَطِام ثاؾإ زةضيَتة ضِؤَا،
ٖةض ية ضِؤَا جيَطري زةبآ و قوتاخباْة فةيػةفييةنةي خؤي يةوآ زضووغت زةناتٖ ،ةض يةوآ زةَيَٓيَتةوة
تانوو َطزْي يةغايَي ()270ي ظاييين.
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ئةفًؤتني بة زةضياي ظاْػيت ْاغطابوو ،بؤية ية َةجًيػي ئةو زةيإ ظاْاو بةتواْاي غةضزةَي خؤي زا
ئةْيؿنت و ظؤضيَ ية غياغةمتةزاضإ زةضووٕ ية نؤضِي ئةو بةؾساضيإ زةنطز و ظاْػتييإ ييَ وةضزةططت،
عةضِةبيـ َةظب و ضِيَباظةنةي ئةويإ بة َةظةبي ئةغهةْسةضييةنإ ْاو ئةبةٕٖ ،ةضوةى "ؾةٖطغتاْي"ش
ْاوي ييَ ْابوو بة ؾيَدي يؤْاْي!!
فيهطي فةيػةيف بة ؾيَوةيةني طؿيت زواي "ئةفًؤتني" ضةقي بةغت ،تا واي بةغةض ٖات خةيَهي ظؤضتط
ثةْايإ بؤ ضِاوبؤضووْةناْي نؤْي فةيًةغووفةنإ زةبطزةوة ،ظؤضيَو ية فةيًةغووفسؤغتإ ئةوجماضة ية
ئيالٖييات قوٍ زةبووْةوة ،وة ضِوويإ نطزبووة غيرط و جازووةوة ،ياْي اليةْةناْي ئةقأل و َةْتيكيإ
ططتبووة بةض ،بةّ ؾيَوة فةيةغةفةي يؤْاْي نؤتايي ٖات.
 ثاؾإ "فرفروةوس 305-234ي ظاييين" ٖاتٖ ،ةيَػا بة بآلونطزْةوةي نتيَبةناْي "ئةفًوتني" ،بةْووغطاوةناْي ٖيَطؾي ظؤضي نطزة غةض ْةغطاْييةنإ ،بؤية ٖةض يةّ ضِووةوة ضةْسئ نتيَيب ْووغي.
 -ثاؾإ "مبليخوس" نة يةغايَي 330ي ظايٓيي َطزووة؛ ٖات ،ئةويـ ضةْسئ ثةياَي يةغةض فةيػةفة

ْووغي ،يةواْةْٗ :يَٓييةناْي َيػطِ نة بطييت بوو ية تةفػرييَهي فةيةغةيف ية باضةي "طقوس"ي َيػطِو
تةعاييُية ئاييٓةنإ.
 بةآلّ " ئؤطةغتني" (440 – 354ي ظايين) ئةويـ ئةو قةؾةية بوو نةية جةظائري ية زايهيَهي ْةغطاْي وباونيَهي بوتجةضغت ية زايو بوو ،ئةو ٖةيَػا بةضاوضزي ية ْيَوإ ئةفآلتووْي ْوآ و ْةغطاْييةنإ نطزةوة،
وة زةيَيَتْ :ةغطاْييةت فةيػةفةي ٖةم و ضِاغتةقيٓةية.

 ثاؾإ "ئةبطِةنًؼ" (485 -410ي ظاييين) ٖات ،ئةويـ َاَؤغتايةني قوتاخباْةنةي ئةفالتووْي ْوآبوو ،ئةويـ ضِيَباظو َةظةبةنةي خؤي ية زوو تويَي نتيَبيَهسا زاْا ،ئةويـ نة بطييت بووٕ ية (الٖوت) و
(الٖووتي ئةفالتووٕ).
يةغايَي 529ي ظاييين(جوستنيان)ي ئيُرباتؤض قوتاخباْةناْي فةيػةفةي ية ئةغيٓا زاخػت ،بؤية ظؤضيَو ية
ثياواْي فةيػةفة زواي زاخػتين قوتاخباْةنةيإ ضِوويإ ية ضِؤشٖةآلت نطزةوة ،بةّ جؤضة فةيػةفةي
يؤْاْي ية وآلتاْي يؤْإ نؤتاييإ ٖات ،بؤية ئةجماضة ئةو برية فةيةغةفةيياْة بةضةو ضِؤشٖةآلت و ضؤشئاوا
باضطةيإ تيَهٓا ،يةزواي ئةو طةؾتةي ئةوإ ظؤضيَو ية نتيَبةناْي "ئةضغتؤ" وةضطيَطزضاْة غةض ظَاْةناْي
غريياْي و عةضِةبي!!
يةغةزةي زواظزةزا ،نتيَبة عةضِةبييةنإ وةضطيَطزضاْة غةض ظَاْي التيين ،ثاؾإ ئةجماضةيإ نتيَبةناْي
ئةضغتؤ بةظَاْي التيين نةوتة بةضزةغت ضِؤشائاواييةناْةوة ،نة بةَة بووة بٓةضِتيَو بؤ ثةيابووْي
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فةيػةفةي ْوآ الي ضِؤشئاواييةنإ ،نة ْاغطا بوو بة فةيػةفةي غةضزةَي ٖةيَػاْةوة ،بةآلّ فةيػةفةيةى
يةغةض ؾيَوةيةني ْوآ.
ضؤٕ فةيةغةفة خؤي طةياْسة ئةقًَي ئيػالَييةوة؟
زواي ئةوة ضِوومنإ نطزةوة نةوا ضِيَباظة فةيػةفييةناْي يؤْإ ضي بووٕ و ضؤٕ بووٕ ،وة ططْطرتئ برية
فةيػةفييةنإ ضي بووٕ ..جا ييَطةزا ثيَويػتة نة بعاْني ئايا ضؤٕ ئةو برية فةيػةفيياْة نةوتة ْيَو ٖيعضو
ئةقًَي ئيػالَيُاْةوة ،وة نآ بووٕ ئةواْةي نة ية ثؿت ئةو ناضةوة بووٕ؟
"ؾيَدويئيػالّ ئيبٓووتةميية" (ضِةمحةتي خواي ييَ بيَت) زةيَيَت( :ئوممةتي ئيػالَيُإ بةضزةواّ بة
تةضاظووي ئةقٌَ ئةثيَوٕ ،ية ثيَؿيٓةَإ نةؽ باغي ية َةْتكي يؤْاْي ْةنطزبوو ،بةآلّ ئةو ناتة ية ْاو
ئيػالّ غةضييإ ٖةيَسا نة نتيَبة فةيػةفييةناْي يؤْإ وةضطيَطِزضاْة غةض ظةَاْي عةضِةبي ،ئةويـ
يةغةضزةَي زةويَةتي َةئُووٕ ،يإ ْعيو ية غةضزةَي ئةوا بوو!!)
"غيووتي" (ضِةمحةتي خواي ييَ بيَت) باؽ ية ٖاتين فةيػةفةي يؤْاْي زةنات بؤ ْاو َػويَُاْإ ،زةيَيَت:
"يةذياي نوضِي خاييسي بةضَةني" نة يةنيَو بووة ية فاضغةنإ و يةغةضزةَي ذونُي عةبباغييةنإ
نتيَبة فةيػةفييةناْي يؤْاْي ية وآلتاْي ضِؤَةوة ٖيَٓاية ْاو خاني ئيػالَييةوة ،ئةويـ ئةو ناتة بوو نةوا
"بةضَةني" نةغيَهي ْاضزة الي َةييهي ضِؤَةنإ و زاواي ييَ نطز نةوا نتيَبة فةيػةفييةناْي يؤْاْييإ بؤ
بٓيَطيَت!! ئةو ناتةف َةييهي ضِؤّ يةوة ئةتطغا نةوا ضؤَةنإ يةبةضخاتطي نتيَبة يؤْاْييةنإ
زةغتبةضزاضي طاوضيَيت بنب و بطةضِيَٓةوة غةض بوتجةغيت ئاييٓةناْي يؤْإ!! وة ثاؾإ خةيَهي زووضاضي
زابطِزابطِبووٕ و ييَو تطاظإ بنب و َةَةيةنةتي ضِؤَا يةبةض يةى ٖةيَوةؾيَتةوة!! بؤية يةناتي خؤي نتيَب و
ْووغطاويَهي ظؤضي يؤْاْي خػتة بريةوة ثاؾإ بة بةضزو بةطةض زةضطاي بريةنةي تووْس قاييِ نطز!!..
بةآلّ ئيَػتا َػويَُاْيَو نة يةوثةضِي زوْياي ئيػالَيي زيَت و زةيَيَت ئيَُة ثيَويػتيُإ بةّ نتيَباْة ٖةية!!
ئةويـ ظؤض بةزيَدؤؾييةوة وةآلَي زايةوةو غةزإ نتيَيب فةيػةيف يؤْاْي بؤ ٖةْاضزٕ بةيَهوو ٖةضضي ظووة
َةًَةنةتي ئيػالَييـ يةبةض يةى ٖةيَوةؾآ و ضِؤيَةناْيإ غةضطةضزإ بنب!! ية الي خؤؾييةوة َةييهي
ضؤّ ٖةَوو بةتاضيكةناْي خؤي نؤ نطزةوةو ثيَي طوتٖٔ :يض ووآلتيَهي ؾةضعيي ْيية نة ناتآ ئةّ نتيَباْةي
طةيؿتبآ ئةوة غةضوبةضي ئةو زةويَةتةي ييَو ٖةيَوؾاْسؤتةوة و ظاْاو ؾاضةظاياْي ثيَي غةضطةضزإ بووْة،
بؤية طوتي َٔ :وا ئةبيٓيِ نة تةواوي ئةو نتيَباْة بؤ َػويَُاْإ بٓيَطّ تانوو ئةوإ ئةجماضة ية جيَي ئيَُة
تووؾي غةضطةضزاْي و غةضييَؿيَواوي ببٓةوة!! بةتاضيكةناْيـ طوتيإ بةخوا ؾيت باف ئةنةيت (وةى
زةيَئََ :طزوو يةَة باؾرت ْاؾووضيَت!!) بؤية نتيَبو ْووضاويَهي ظؤضيإ ْاضزة ْيَو َػويَُاْإ!! جا يةوآ
ضِؤشيَوة فةيػةفةو بريي فةيػةيف بؤتة زووَةأل بة طياْي َػويَُاْاْةوة؟!!!
بةيَيَ ئةو ناتةي نة نتيَبةنإ زةطةْة الي "يةذياي نوضِي خاييسي بةضَةني" ،ئةويـ تةواوي ظةْسيل و
فةيًةغووفةناْي خؤي نؤ زةناتةوةو زةغت زةنةٕ بة وةضِطيَطِاْي نتيَبو ْووغطاوةنإ بؤ غةض ظَاْي
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عةضِةبي ،تةواوي نتيَبةناْيـ بة تةواوي يةغةضزةَي خةييفةي عةبباغي (َةئُووٕ) وةضطيَطِزضاْة غةض
ظَاْي عةضِةبي ،يةنةّ نةغيـ نة زةغيت نطز بة طؤضِيين ضةْس نتيَبيَهي يؤْاْي بؤ غةض ظَاْي عةضِةبي
"خاييسي نوضِي يةظيسي نوضِي َوعاوية" بوو نة ضةْسئ نتيَيب غةباضةت بة نيُيا وةضطيَطِاية غةضظَاْي
عةضِةبي.
يةو نتيَباْةي نة وةضطيَطِزضاْة غةضظَاْي عةضِةبي نتيَبةناْي "ئةضغتؤ" بوو ،نة ضِاغتةوخؤ ية يؤْاْييةوة
وةضطيَطِزضاْة غةض ظَاْي عةضِةبي.
ؾتيَهي بةيَطةْةويػت بوو نةوا فةيػةفةي "ئةضغتؤ" وةطيَطِزضاية غةض ظَاْي عةضةبي ،جا يإ ضِاغتةوخؤ ية
ظَاْي يؤْاْييةوة بووٖ ،ةضوةى "ذوْةيين نوضِي ئيػرام" نطزي ،يإ ية ظَاْي غطياْييةوة ،نة بةٖةَإ
ؾيَواظ ناْي يؤْاْي يةضِووي زةغتةواشةوة وةضطيَطِزضابووة غةض ظَاْي غطياْي ،بةآلّ ئةوةي نة ططفتةنةي
قويَرت نطزةوة ئةوةبوو نة وةضطيَطِاْي نتيَبة فةيػةفييةناْي "ئةضغتؤ" و غةيطة ئةضغتؤ بة تةضجووَةي
ذةضفييةوة تةضجووة نطإ ،ئةويـ بة بياْووي ئةوة نة ئةّ ؾيَوةي تةضجووَة نطزْة؛ واتة تةضجووَةي
ذةضيف زةقةنإ ؾيَواظيَهي ظاْػيت زضووغتة بؤ طواغتٓةوةي زةقةنإٖ .ةضوةى ئيَػتا ظؤضيَو ية
عةضِةبةنإ ئةّ جؤضة ؾيَواظةي تةضجووَةيإ ططتؤتةبةض ،بؤية ئةبيين ظؤضيَو ية خةيَو ضةْسي بابةتةنإ
زةخويَٓٓةوة بة ضاني ييَي ذايَي ْابٔ!!
ويَطِاي ئةوة نة ئةو نةغاْةي نة ٖاتٔ ئةو نتيَبة فةيػةفيياْةيإ تةضجووَة زةنطزةوة ،خؤيإ بة ضاني ية
َاْاو وضزةناضييةناْي فةيػةفة باف ذايَي ْةببووٕ ،واتة :وةى وةضطيَطِةنإ يةّ ضِووةوة ؾاضةظاي
ظاْػتةناْي فةيػةفة ْةبووٕ ،بةيَهوو تةْٗا ثيؿةيإ ئةوة بوو نة ضؤٕ وةضيبطيَطِْة غةضظَاْي
عةضِةبييةوة ،ئةوةي نة جيَطةي غةضغاَي و تيَطِاَاْيؿة ئةوةية نة ظؤضبةي ئةواْةي نة بة ناضي
تةضجووَةي نتيَبةنإ ٖةيَػابووٕ يةغةض زيين ْةغطاْي بووٕٖ ،ةْسآ يةوإ غابيئي بووٕ ،خؤف بةخاتة
نةغآ يةوإ نة فةيةغةفةناْي طيَطِابيَتة غةض ظَاْي عةضِةبي يةغةض ثةيطِةوي ئاييين ئيػالَي ْةبوو .وةى
باغيؿُإ نطز نةوا تةضجووَةنإ تةضجووَةي ذةضيف بووٕ ،خؤؾيإ تةواو ية ظَاْي عةضِةبي قاأل
ْةببووْةوة ،اليةْة فةيػةفييةناْيؿيإ ٖةض بيَٗيَعبوو ،جا بٓؤضِة ئةبآ ضؤٕ ناضيَهيإ نطزبآ!! ويَطِاي
ٖةَوو ئةَاْة بريوباوةضِي غةيطة ئيػالَيي ئةوآ ضِؤشآ بايَي بةغةض تةواوي والتاْسا ٖيَٓابوو ،بؤية بةّ
ؾيَوةو قؤْاغةٖ ،ةْسةي تط َةغةيةي فةيػةفة وؾهرت و قوضغرت بووةوة ية ضِووي تيَطةيؿتٓةناْييةوة!!
جا بةّ ؾيَوة بريوباوةضِي نوفطي نةوتة ْيَو ٖعضي ئيػالَييةوة!!
ييَطةزا ئيُاَي "غيووتي" (ضِةمحةتي خواي ييَ بيَت) باؽ يةو جؤضة وةضطيَطِاْة زةنات و زةيَيَت :ناتآ نة
نتيَبة فةيػةفييةنإ نةوتٓة ْيَو وآلتاْي ئيػالَييةوة ،ئةوناتة ٖةضضي ظةْسيل و فةيًةغووف ٖةبووٕ
ئاثؤضةيإ ية نتيَبةناْساو ٖةويَي وةضطيَطِاْياْسا بؤ غةض ظَاْي عةضِةبي!
ؾايةْي باغة ظؤضبةي ئةو بابةتة فةيػةفيياْةف نة بة تاَةظضؤييةوة وةضياْسةطيَطِاية غةض ظَاْي عةضِةبي
ئةواْة بووٕ نة غةباضةت بة خواو بة ئةقأل و بة غطووؾت ْووغطابووٕ ،بةّ ثيَية وضزة وضزة فيهطة
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فةيػةفييةنإ تا زةٖات باظاضِي ظياتط و طةضَرت زةبووٖ ،ةتا ية ْيَو ظاْا َػويَُاْةناْيؿةوةٖ ،ةبوو نتيَيب
زةْووغي بةؽ بؤ بةضططي نطزٕ ية نتيَبة فةيػةفييةنإ و ْةياضاْي ،يةواْة زةبيٓني نةوا "ئيبٓووضِوؾس"
نتيَبيَهي بؤ وةآلَي ْةياضاْي فةيػةفة ْووغي بةْاوْيؿاْي (تهافت التهافت).
ٖةيَويَػيت ظاْاو ثيَؿةواياْي ئيػالَي غةباضةت بة فةيػةفة
ئيُاَي غةظايي (ضِةمحةتي خواي ييَ بيَت) ية (اإلحياء)ٕٕ/ٔ :زا باؽ فةيػةفة زةنات و ية باضةي
زةفةضَوآ :فةيػةفة بة تةْٗا ظاْػتيَو ْيية نة خيَطا بةغةض زا بطِؤئ ،بةيَهوو فةيػةفة ضواض بةؾة:
يةنةّ :ئةْساظة و بريناضي (اذلندسة واحلساب) :ئةّ زووةيإ قػةي ظؤض يةغةض ْانطآ ضوْهة ضِيَطة بة
فيَطبووٕ و ناضثيَهطزْي ْةطرياوةٖ ،ةضوةى ٖيض بةضبةغتيَهيـ ْيية بؤ فيَطبووْيَ ..ةطةض ئةو ظاْػتة وا يةو
نةغة بهات نة غةضي ثيَ بهيَؿيَت بؤ ظاْػتة خطاث و بيَهةيَهةنإ ،بؤية ظؤض ٖةٕ يةواْةي نة بةزواي ئةّ
ظاْػتةوة ٖةْطاويإ ْاوة ،زةبيٓني نة ية زواييا نةوتووْةتة زاوي بيسعةو بيسعةناضي و خطاثةيةني
ئةوتؤوة تا ًَي خؤيإ ثيَ ؾهاوة!!
زووةَّ :ةْتيل :ئةَةف ظاْػتيَهة نة خةيَهي ية ضِيَطةي ئةَةوة زواي بةيَطةو َةضجي ؾتةناْةوة
زةنةويَتٖ ،ةيَبةت ئةَةف زةنةويَتة باظْةي ظاْػيت نةالَةوة( .ية زواييا باغي زةنةئ).
غيَيةّ :ئيالٖييات :ئةَةف طةضِاْة بةزواي ظاتي خواو غيفةتةناْييةوة ،زياضة ئةَةؾيإ ٖةض زةنةويَتة
باظْةي ظاْػيت نةالَةوة .بؤية يةّ ضِووةوة فةيًةغووفةنإ ْةٖاتووٕ نة ضواضضيَوةيةى بؤ طةضِإ بة زواي
غيفةتةناْي خواوة بؤ خؤيإ زةغتٓيؿإ بهةٕ و تيَيسا ظوويَيَٓةوة ،بؤية يةوة تيَجةضِيإ نطزووة ،تا
ظؤضيإ نةوتووْةتة ْاو نوفطيات و بيسعةناْةوة.
ضواضةّ :غطووؾتةنإٖ :ةْسيَهيإ َوخاييفٔ بةؾةضع و بة زيين خوا ،زياضة نة ئةّ بةؾةؾيإ جةًٖيَهي
ضِووتة و ٖيض ثةيوةْسييةني بة ظاْػتةوة ْييةٖ .ةْسآ ية غطووؾتةنإ بطيتني ية طةضِإ بة زواي
غيفةتةناْي الؾةو تايبةتييةنإ و ضؤْيةتييةناْي ،ضِيَو وةى ناضي ثعيؿهةنإ ،ئةوةية نة ثعيؿهةنإ
غةيطي الؾةي ئيٓػاْةنإ زةنةٕ و ْةخؤؾييةناْييإ زةثةؾهٓٔ ..بةآلّ ٖةضضي فةيػةفييةناْة ية
جؤضي غطووؾتةنإ ،ثيَويػتييإ بةّ ثهؿٓيٓة ْيية ،بةيَهوو ية ٖةغت و ْاخي نةغةنإ ذايَةتي
ْةخؤؾييةنإ زياض زةنةٕ!!!
ية نتيَيب (ادلوسوعة ادليسرة يف اْلديان وادلذاىب ادلعاصرة ٕ )ٕٔٔٔ -ٔٔٔٛ/زا زةيَيَت" :فةيػةفة" وؾةيةني
يؤْاْيية ية زوو وؾة ثيَهٗاتووة نة بطيتني ية (فيال) واتة :ناضيطةضٖ ،ةضوةى فيػاطؤضؽ بة َاْاي
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خؤؾةويػيت ييَهساوةتةوةٖ ،ةضوةٖا وؾةي (سوفيا) نة بة َاْاي ذيهُةت زيَت ،فةيًةغووفيـ ية
فةيػةفةزا واتة( :مؤثر احلكمة) واتة :ناضيطةضي ذيهُةت .ثاؾإ ية زواييا بة فةيًةغووفيإ طوت :ذةنيِ.
فةيًةغووفاْيـ ٖةض ية نؤْةوة وا ْاويإ زةضنطز نةوا تةفػريي َاضيفةت بة ئةقأل زةنةٕ .فةيػةفةف ية
زيسي ؾويَٓهةوتواْيإ ،يةواْة زنتؤض تؤفيل تةويأل واية نة تاضيفي نطزووة زةيَيَت :فةيػةفة تيَطِواْيٓيَهي
ئةقآلْيي ضِظطاضبووة ية ٖةَوو نؤت و زةغةآلتيَهي زةضةني فةضظنطاو يةغةضي!! بؤية ٖيَع و تواْايي ية
تيَطةيؿتٓةنةي ئةوثةضِة!!
ٖةضوةٖا فةيًةغووف الي "ئةضغتؤ" ثًةي ية ثًةي ثيَػةَبةضايةتي طةوضةتطة!! ضوْهة ثيَػةَبةض ية
ضِيَطةي ئةو ؾتاْةوة ثةي بة ؾتةنإ زةبات نة بؤي زياض نطاوة ،وةييَ فةيًةغووف ية ضِيَطةي ئةقأل و
تيَطِاَاْي خؤي ؾتةنإ بةزي زةنات!! ؾتيَهيـ نة بؤ نةغيَو زياض نطابيَت الي ئةوإ بضوونرتة ية ؾيتَ
نة بة ٖيَعو تواْاي خؤت يةزةضنهطزٕ بةؾتةنإ ثيَت زضابآ!! زياضة "فاضِابي" ف ٖةض ثيَي وابوو نةوا
فةيًةغووف َةقاَي ية َةقاَي ثيَػةَبةض بًَٓرتو طةوضةتطة!!
نةوابوو فةيةغةفة بةّ ثيَٓاغةو ْاغٓاَةي نة بامسإ نطز ٖةض ية بٓةضِةتةوة يةطةأل ذيهُةت (نة
َةبةغتُإ ثيَ غوْٓةتة وةى ظاْايإ وايإ ييَهساوةتةوة) طريزةبيَت .بؤية زةيَيَني :بةو َاْاي فةيػةفةية
نة بامسإ نطز زةتواْني بًَيَني :نةوا فةيػةفة خطاتطئ ظيَسةضِؤو و تووْرتئ بؤضووْة نة زشايةتي ية طةأل
ئيُإ و ئاييٓة ئامساْييةنإ بهات ،ضوْهة بةثيَي بووضووٕ و بريوباوةضِةناْي بةْاوي ئةقًَةوة ئةقأل
يةخةيَو تيَو ئةزةٕ و بةطص زةقة ؾةضعييةناْياْةوة وة زةْئَ!!
"ئيُاّ ؾافعي" (ضِةمحةتي خواي ييَ بيَت) زةيَيَت :خةيَهي تووؾي ْةزاْي و ْةظاْي بووْةوة بة ٖؤناض
زةغتباضبووْيإ بة ظاضاوةناْي عةضِةب و خؤ تةغًيِ نطزْيائ بة ظاضاوةناْي "ئةضغتؤ" و "تاييؼ"
ٖةضضةْسة فةيػةفةنإ ية ؾاضغتاْييةتةناْي َيػطِو ٖيٓس و فاضغةناْي نؤٕ بووْيإ ٖةبوو ،بةآلّ ٖةض ية
وآلتاْي يؤْإ ظياتط ْاوباْطي ٖةبوو ،بةيَهوو ٖةض يهيَٓطابوو بةواْةوة! ٖؤناضةنةؾي ئةوة بوو نةوا
فةيًةغووفةناْي يؤْإ ططْطي ظؤضيإ بة طواغتٓةوةي نةيةثووضي طةالْي بتجةضغت و ثامشاوةناْيإ ية
ئاييٓة ئامساْييةنإ (نة غووزيإ ية نتيَبةناْي ئيرباٖيِ و َوغا –غةالَي خوايإ ييَ بيَت يةطةأل ئايين
يوقُاْي ذةنيِ) زابوو .ئةَةف زواي غةضنةوتين يؤْاْييةنإ بوو بةغةض عيرباْييةنإ ية زواي بابًييةنإ
يإ (غةبي بابًي)يةناْةوة !
ٖةضوةٖا "ئيبٓووئةبوويعع" ييَسةضةوةي ئاقيسةي تةذاويَ ،ةظةبي فةيًةغوفةناْي بة ثيَٓخ خايَي بٓةضِةتي
ثوخت نطزؤتةوة:
يةنةّ :خوا (سبحانو وتعاىل) ٖيض بووٕ و ٖةقيكةتيَهي ْيية!!
زووةّْ :هوويَي ية زضووغت نطزْي نطزةوةي بةْسةنإ (خلق أفعال عباده) زةنةٕ.
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غيَيةّ :باوةضِيإ بة نتيَبةناْي خوا ْييةٖ ،ةْسيَهيؿيإ ثيَيإ واية نة خوا ْة قػة زةنات و ْة قػةي
يةطةأل زةنطيَت!
ضواضةّ :قوضئإ الي ئةوإ ظازةي بريي َطؤناْة ،ية ْةفؼ و زةضووْيَهي ثاني َطؤناْةوة ٖةضزةقوئَ!
ثيَٓحةّ :ثيَيإ واية نة خوا زةغت و قاضي ْيية ،وة زاْابةظآ و ْاضيَتة غةض ،بةيَهوو خوا الي ئةوإ
ظازةي ظيٗٓةناْةو نةغيـ ْاؾيَت نة بةضاوي غةض بي بيٓيَت!
ٖةضوةٖا فةيًةغووفةنإ ية ٖةَووإ ظيَرت ْهوويَيي ية ضِؤشي زوايي و ظيٓسوو بووْةوة زةنةٕ ،وة ٖيض
زؤظةر و بةٖةؾتيَهيـ ية ئاضا زاْيية ،باؽ نطزْيؿيإ تةْٗا بؤ ٖةيَدةيَةتاْسْي خةيَهي ْةظاْة!!
بةضزةواّ فةيػةفةناْي يؤْإ ثيَؿةْطي فةيػةفة و باْطةواظةناْي نؤٕ و ْويَي ضِؤشائاوا بووة ،بةيَهوو
ظؤضيَهيـ ية ثاضتة ئيػالَيية نةالَييةنإ نةوتووْةتة شيَطناضيطةضي ئةواْةوة!! ٖةضوةى ظاضاوةي
فةيػةفةي ئيػالَيـ وةى بةضْاَةيةني ظاْػيت ية ضواضضيَوةي بةضْاَةي ظاْػتة ؾةضعييةنإ غةضي
ٖةيَٓةزا ئةو ناتة ْةبيَت نة ؾيَذ "َوغتةفا عةبسويطِةظام" (ؾيَدي ثيَؿووتطي ئةظٖةض) يةزشي ٖيَطةؾةناْي
ضِؤشئاوا بؤ غةض ئيػالّ ثةْاي بؤ ْةبطز ،ئةويـ بة ثاغاوي ئةوة نة خؤي يةزةضزي فةيػة زةبوضازٖ ،ةغتا
بة ذػيَيب زشايةتي نطزْي فةيػةفةنإ ثةْاي بؤ ٖةَإ وؾةي فةيػةفة بطزةوة!! بؤية ئيَػتا فةيػةفة
بؤتة الؾةيةني ْاَؤ يةْيَو قةواضةي ئيػالَييةوة ،بٓةضِةتيـ ئةوةية نة ية ئيػالَسا ٖيض فةيػةفةيةى ية
ئاضز زاْييةٖ .ةضوةى بةو َاْاي فةيػةفة الضِيَيةف نة بامسإ نطزٖ ،يض فةيًةغووفيَهي ئةوتؤ ية
ئاضازاْيية .بةيَهوو ئيػالّ ظاْػتيَهي ثانو بيَطةضزو غةمليَٓطاوة ..بؤية فةيةغةفةيةى ية ْيَو ئيػالّ و
َػويَُاْإ ية ئاضازابيَت ،بطييت بووة ية بريوباوةضِيَهي ثاني بيَطةضز نة غةضضاوةي ية قوضئإ و غوْٓةتةوة
ططتووة ،بة ويَٓةي (فاضابي ،نيٓسي ،ئيبٓووغيٓا ،ئيبٓووضوؾس.)...
ٖةضوةٖا ظاْايإ بةضزةواّ قػة يةغةض فةيػةفة زةنةٕ ،يةواْة:
(" )1ئيبٓووْةجيُي ذةْفي" ية نتيَيب (اْلشباه والنظائر)زا زةيَيَت :فيَطبووْي ظاْػت بة ئةْساظةي ثيَويػت بؤ
زئ فةضظي عةيٓةٖ ،ةضوةى فةضظي نيفايةؾة بؤ نةغيَو نة بيةوآ خةيَو يةو ظاْػتة بةٖطةوةوةض نات .وة
غوْٓةتيؿة نةغيَو نة بيةوآ تةواو ية ٖةَوو بواضةناْي فيكٗـ و تيَطةيؿنت ية زيَةنإ ذايَي ببيَت .بةآلّ
خؤ بةٖطةوةض نطزٕ ية فةيػةفة و فايَططتٓةوةو غيرطو جازوونةضي ذةضاَة.
(" )2زةضزيطي َاييهي"ي ية نتيَيب (ايؿطح ايهبري) زا ية باغي فةضظي نيفاية ية وةضططتين ظاْػتسا زةيَيَت:
ئةوةي نة فةضظي نيفايةية وةنوو (فيكٗـ و تةفػريو فةضَووزةو بريوباوةضِو ْةذوو غةضف و ئوغوٍ) جطة
ية فةيػةفة نة ذةضِاَة ،تيَهطِايإ فةضظي نيفايةٕ بؤ بةْسةنإ نة بياْةوآ خؤيإ ييَ بةٖطَةْس بهةٕ.
(" )3ظةنةضيياي ئةْػاضي ؾافعيي" ية نتيَيب (أسىن ادلِالب) بةضطي ( )812/4زا زةيَيَت :بةآلّ خؤ
بةٖطةَةْس نطزٕ ية ظاْػيت فةيةغةفةو فايَططتٓةوةو ئةغتيَطة ططةوة و غيرط ذةضِاَة.
(" )4بةٖووتي ذةْبةييي" ية نتيَيب (كشاف القناع) بةضطي ( )34/3زةيَيَت :جطة ية ظاْػتة ؾةضعييةنإ
ظاْػيت تط ٖةٕ نة ذةضِأَ يإ َةنطوؤٖ ،يةواْةي نة ذةضِأَ ،عيًيُي نةالَة ،يةوةي نةغيَو بة
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ئةقًَيَهي ضِووتةوة قػة يةغةض ؾةضع بهات يإ خياليف زةقة ضِاؾهاوةناْي ؾةضع بوةغتيَتةوة .ئةطةض
نةغيَو قػة بةؽ بة زةم بهات ،يإ قػة بة زةم بهات و بة ئةقًَيَهيـ يةباضةي بسويَت نة َوافل بيَت بة
زةقةنة ،ئةوة ضِيَطةو ضِيَباظي غوْٓةتي ٖةقيكيية ،ئةَةف َاْاي قػةنةي "ؾيَذ تةقيوزئ"ة ية ثةضاويَعي
نتيَبةنةوة ..بةآلّ ئةؾيَت يةو عيًُاْةي فةيػةفةو ئةغتيَطةططةوةو بةضز بةنيٌَ وةْإ بةضٖةَةْس بيت
بةوةْسة نة ية خطاثةناْيإ بطةيت! بةآلّ ئةَةف بؤ نةغاْيَو نة ئةًٖي ثػجؤض بْٔ ،ةى نةغيَو ية
خؤيةوة خؤي بةؾياوي ئةوة بعاْآ و ؾياويـ ْةبيَت! ئةَةف بؤ ئةوةية جطة ية ذايَي بووٕ ية ذايَي
فةيػةفةخواظإ ،بؤ ئةوةف بيَت نة ية زشيإ بوةغتيتةوة.
ييَطةؾةوة ٖةْسآ ية ظاْايإ زةيَئَ :ئةطةض خؤ بةٖطةَةْس نطزٕ ية فةيػةفة ؾتيَهي ئيًعاَي بآ (بؤ منووْة
يةٖةْسآ خويَٓسْطا نطاية َاأل بةغةض قوتابييإ) ئةوة ئةبآ ظؤض وضياي بريوباوةضِة بةتايَةناْيإ بنب و
ؾاضةظايإ بنبٖ ،ةيَبةت ئةَةف بةوةوة زةبيَت نة ية ثاأل ئةو ظاْػيت فةيػةفةيةٖ ،ةويَي خؤ
بةٖطةَةْسبووٕ بسةيت بة ظاْػتة ؾةضعييةناْةوة ،بةتايبةت ئةو فةيػةفاْةي نة ية ظؤض ؾويَٓإ ييَهيَٓطاوٕ
بة َةغةية ئةقيسةييةناْةوة ،ئةوة ٖةض فةضظي عةئ زةبيَت نة خؤت ية ظاْػتة ؾةضعييةنإ بة تايبةتي ية
بوضي ئةقيسةوة بةٖطةوةض بهةيت ،بؤ ئةوةي غووى ئاغإ ْةنةويية زاوي فةيةغةفةي بيَباوضِييةوة!!
ٖةيَويػيت "ئةبووذاَيسي غةظايي" ية َةضِ فةيػةفةوة
ي بيَت) ضةْسئ ثاضت و
يةغةضةزةَي "ئةبووذاَسي غةظايي  1111 – 1058ظاييين" (ضِةمحةتي خواي ي َ
تاقُي ئيػالَيي ٖةبووٕ ،بؤية زةبيٓني نو خؤي خػتة بةضةي تاضيفهطزْي ٖةض يةى ية تاقُة
ئيػالَييةناْةوة تانوو ٖةم و ْاٖةقإ ييَو ٖةآلويَطيَت ،ييَطةوة زةغيت نطز بة ٖةْطاوْإ غةباضةت بة
تاضيفهطزْي ٖةض يةى ية تاقُة ئيػالَييةناْةوة ،ئةو ٖةيَػا زوو نتيَيب غةباضةت بةّ باغة ْووغي ،نة
يةنيإ بةْاوْيؿاْي (تٗافت ايفًػفة) بوو ،يةو نتيَبةزا وةآلَي ٖةَوو ئةو باْطةؾةياْةي زةزايةوة نة
غةباضةت بة فةيةغةفةنإ زةزضإ ،بة تايبةت يةواْةي يةباضةي خواو و ظاْػت و ْةفػةوة ئةزوإ.
ٖةضوةٖا غةباضةت بة بووْي خوا ،بةيَطةي زةٖيَٓايةوة يةغةض بووْي خوا ،زةيفةضَوو :بووْي ٖةض زضوغت
نطاويَو بةيَطةية يةغةض بووْي زضووغتهةضيَوٖ .ةضوةى ية نتيَبة ْايابةنةي خؤي (احياء علوم الدين)زا زةيَيَت:
ئةو ٖةَوو ؾويَٓةواضة غةضغوضِٖيَٓةضة ،ئةو ٖةَوو ئةْساظةطريي و ضِيَهدػتٓة بيَئةشَاضة ٖامنإ ئةزات بؤ
ئةوة نة زإ بة زضووغت نةضيَو بٗيَٓٓني نة يةثؿت ئةو ٖةَوو ؾتة جوإ و غةضغوضِٖيَٓةضةوةيةٖ ،ةضوةٖا
يةو نتيَبةزا وةغفةناْي خوا ظؤض بةجواْي بة ضِووْي ضِووٕ زةناتةوة.
ٖةضوةٖا غةباضةت بة قػةي فةيػةفةنإ يةباضةي (قِدم العامل) واتة :ئةظةيي جيٗإ ،ئةو ثيَي واْيية نة
فةيًةغووفةنإ يةَةزا ٖةقيإ ثيَهابيَت ،ييَطةزا غةظايي ضِةخٓة ية (نظرية الفيض)ي "فاضابي" و "ئيبٓوغيٓا"
زةططيَت و زةيَيَت :ئةَة ثةندػتين غيفةتةناْي خوايةٖ ،ةضوةٖا ْةَطيَيت ْةفؼ و َاْةوةي يةزواي َطزٕ.
(نظرية الفيض)؛ واتة :بطيتيية يةوة نة طواية جيٗإ تيَهطِا ية ظاتي خواوة ٖاتووْةتةبووٕ!!
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ٖةضوةٖا "غةظايي" ثيَي واية نةوا ْةفػة ضانةنإ (النفوس الِيبة) ية بةٖةؾتسا بة ْةَطي زةَيَٓٓةوة،
ٖةضوةى ْةفػة ثيػةنإ (النفوس اخلبيثة)ف بة ْةَطي ية زؤظةر زةَيَٓٓةوةٖ ،ةضوةٖا (ضِةمحةتي خواي ي َ
ي
بيَت) ثيَي واية نةوا ئيُإ ٖاْي َطؤنإ ئةزةٕ نة بطةضِئَ و بعأْ و َاضيفة ثةيا بهةٕ بؤ جيَطرينطزْي
بووْي خوا ،بةآلّ ثيَي واية نة ئيُإ ْووضِيَهة نة خوا زةخياتة زيَي بةْسةناْةوة ،تا بةّ ئيُاْةوة ئةو
بةْسة بتواْيَت يةقني ثةيا بهات و ضِاغتييةناْي بؤ بةزياض بهةويَت.
ييَطةزا غةظايي وا ئةبيٓآ نة ٖةضضةْسة خياليف يةطةأل فةيًةغووفةناْي وةى "فاضابي" و "ئيبٓوغيٓا" ٖةية ية
ظؤض ية باغةنإ ،بةو باغاْةي نة يؤْاْييةنإ غةباضةت بة ئةظةيي بووْي جيٗإ و فةيعي خوزا قػة
زةنةٕ يةجيَي ئةوة نة ثيَيإ وابيَت خوا ؾتةناْي ية ْةبووْةوة زضووغت نطزووة ،بةآلّ يةطةيَياْسا نؤنة
غةباضةت بة يكيَو ية يكةناْي َاضيفةت ،نة ئةويـ َاضيفةي (ذةزةؽ)يية ،يإ َاضيفةي ضِاغتةوخؤ ،يإ
زةضنجيَهطزي ضِاغتةوخؤ ،نة ثيَويػيت بة ضِيَطاْي (ٖةغيت) َاضيفي ْةبيَت ،وة ثيَي واية نة بةّ ضِيَطةوة
زةطةٕ بة يةقني.
ي بيَت) ئةو يةطةأل ئيُاَي "غةظايي"
بةآلّ ٖةضضي "ؾيَدويئيػالّ ئيبٓووتةمييية"ية (ضِةمحةتي خواي ي َ
ْانؤنة يةغةض ئةو باغةوة ،بةيَهوو ئةو بةٖيض ؾيَوةيةى ْة ضانةيإ و ْة باؾةي فةيًةغووفةناْي قةبووٍ
ْيية! وة غةباضةت بة ٖةيَويَػتيإ ية باضةي ضِيَطاناْي َاضيفةت نة ثؿتيإ بة ئةقأل بةغتووة ئةوة
فاتيرةي يةغةض خويَٓسووٕ و ٖةض بة ٖيضي ذػيَب ْةنطزووٕ ،ئةو ْهوويَي بةيَطةناْي ئةوإ زةنات نة قػة
ية غةض (واجب ايوجوز) زةنةٕ .وة زةيَيَت :ئةواْةي نة قػة يةغةضة (واجب ايوجوز) زةنةٕٖ ،يض
بةيَطةيةنيإ ْةٖيَٓاوةتةوة ،ئةوإ ٖاتووٕ بووْي خوايإ بة َةوقووف يةغةض َوَهني طيَطِاوة ئةَةف
ٖةَإ َاْاي قةزمية بؤ خوا ،بةّ بةيَطةي ئةوإ بةٖيض جؤض (واجب ايوجوز) ْاغةمليَٓطيَت! تةْٗا ية ضِيَطةي
جيَطرينطزْي نطزْي (ممهٔ ايكسيِ) ْةبيَت .ياْي زةؾآ نة نؤٕ بيَت.
ٖةضوةٖا زةيَيَت :ئةوإ ٖةض ئةوةيإ نطزؤتة بةيَطة نة ٖةض زةبآ ئةو ؾتةي نة زضووغت نطاوة ؾتيَهي
نؤٕ بيَت ،ئةَةف (واجب ايوجوز)ة ،بةآلّ ٖاتووٕ ئةوةيإ ية بريزؤظو قػةناْياْسا غةملاْسووة نةوا
(قسيِ) واجيبويوجووز ْيية ،ييَطةزا ئةوةي نة يةباضةي (قسيِ) ةوة غةملاْسووياْة زشة بةوة نة ئةو ؾتة
نؤْة خواي ثةضوةضزطاض بيَت .ئةوإ قةزمييإ جيَطري نطزووة زةيَئَ :قةزيِ بؤ واجيب و غةيطة واجيب
زابةف زةبيَت ،وة زةيَئَْ :ابآ نة غيفةت بيَت يإ وةغف نطاو بيَت ئةو ؾتة ،ئةَةف ٖةيَبةت زيويَهي
تيَطةيؿنت يةّ قػةية ْةغةملاْسْي بووْي خواية (والعياذ باهلل)ٖ ،ةضضةْسة ئةوإ بة (واجب ايوجوز)يؿي زا
ئةْئَ!
ٖةضوةٖا "ؾيدويئيػالّ" ضِاوبؤضووْي فةيًةغووفةنإ ثووضةأل زةناتةوة غةباضةت بة (قسّ ايعامل) ،ضوْهة
ئةوإ زةيَئَ :خوا ناضةنإ بة واجب يةغةض خؤي ضِازةثةضِيَٓآ ْةى بة ئيدتياضي خؤي!! ضوْهة خوا ٖةض ية
ٖةويَةوة ٖةضضي ؾتآ نة نطزبيَيت يا ْةيهطزبيَيت ئةوة خؤي غةضثؿو بووة نة ضي زةناو ضي ْاناتٖ ،ةض
ئةّ جؤضة غيفةتةؾة نة اليةم بة ظاتي خواية .وة ئةو ٖيض ؾتيَهي يةغةض واجب ْيية نة بيهات.
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ثؿهي ظاْايإ بؤ ثيَؿدػتين فةيػةفة
ظاْاياْي َػويَُإ ثؿهي ئاؾهطايإ ٖةبووة ية بواضي فةيػفةو ثيَؿدػتين ،ض ية بواضي بةٖيَعنطزْي اليةْة
زضووغتةناْي فةيػةفة ،ض ية بصاضنطزْي ٖةيَةناْساٖ .ةيَػاوٕ بة تويَصيٓةوةو ييَهساْةوةي ظؤضيَو ية اليةْة
فةيػةفييةنإ ،ثاؾإ ظياز نطزْي ظؤض اليةْي فةيػةيف نة ٖةيَيَٓحاوي بريو ٖعضي ظاْاياْي ؾاضةظا بووة،
ططْهرتيٓيإ يةوإ ية بواضي ظاْػيت نةالّ و غؤفيطةضيَيت و فةيػفةي ئيػالَيي قػةيإ نطزووة.
بؤية ييَطة َازاّ قػةَإ يةغةض ئةّ غآ اليةْة نطز بة ظةضووضي زةظامن نة زاْة بةزاْة ٖةيَوةغتةيإ يةغةض
بهةّ ،ضوْهة ٖةَوو ئةو غيَ اليةْة زووض يإ ْعيو نانةوبطايةيةيةنيإ يةطةأل فةيةغةفةزا ٖةبووة.
يةنةّ :ظاْػيت نةالّ (عًِ ايهالّ):
ظاْػيت نةالّ بة ْؤبةضةي ئةقًيةتة ئيػالَييةنإ زا ئةْطيَتٖ ،ةضوةى "ئيبٓووخةيسووٕ" تاضيفي نطزووةو
زةيَيَت :ئةَة ظاْػتيَهة نة بريوباوةضِو ئيُإ بة بةيَطة ئةقًَييةنإ ؾي زةناتةوة.
ئةّ ظاْػتة الي ظؤضإ بة ظاْػتيَهي ثانو بيَطةضزي َػويَُاْإ ييَهسةزةْةوة ،ضوٕ الْي نةّ زضووغتبووْي
ية ثيَٓاو بةضططي نطزٕ بووة ية بريوباوةضِة ئايٓييةنإ و تةفػرينطزْيإ ،يإ تةئويًهطزْيإ بة تةئويًيَهي
ئةقًَي ،ئةويـ ئةو ناتةبوو نة طوَطِايي و ظةْسةقيَيت يةو غةضزةَةزا باظاضِي طةضّ بوو .بؤية ية ثيَٓاو ئةو
ظاْػتةزا ضةْسئ َةظةبي فةيةغةيف طةوضة ثةيا بووَٕ ،ػويَُاْاْيـ تواْيإ ضِؤيَي ظؤض طةوضةو بةضضاوي تيا
ببييٓٔ ية بواضي بووْةوةضو زؤظيٓةوةي ياغا غطووؾتييةناْسا ،تا ئةواْي طةياْسة ئةوة نة تيَطةيؿتين باف
ية بواضي بووٕ و جوويَةنإ و ٖ..تس ثةيا بهةٕ ،ئةويـ بة ثيَضةواْةي تيَطةيؿتٓةناْي يؤْإ ،يإ بريو
تيَطةيؿتٓةناْي ئةوضِووثا و فةيًةغووفةناْيإ.
بؤية ططْطيساْي نةالَييةنإ بة بةضْاَةنةي خؤيإ ية بواضي تيَطِواْني و ئةقًَةناْةوة ،واي ية
ضِؤشٖةآلتٓاغةنإ نطز نة وابعأْ ظاْػيت نةالّ ظةَيٓةي يةنةَة ية بواضي بريي فةيػةيف ئيػالَييةوة ،وة
بةيَطةؾة يةغةض ضِةغةْيَيت فيهط الي َػويَُاْةنإ ،بؤية يةنآ ية ضِؤشٖةآلتٓاغة فةضِةْػييةنإ زةيَيَت:
(بةآلّ بعاظي فةيػةفةي ضِاغتةقيٓة ية ئيػالَسا ثيَويػتة ية ضِيَباظي نةالَييةنإ وةضبططيَت).
زووةّ :غؤفيطةضيَيت:
غؤفيطةضيَيت بة طؤضِةثاْيَو ية طؤضِةثاْي بريي فةيػةيف ئيػالَيي زا ئةْطيَت .ضوْهة ٖةض ضةْسة ْاوةضؤني
ئةّ قوتاخباْةيةف بطيتيية يةو ئةظَووْة ضِؤذييةي نة غؤفييةنإ ثيَيةوة طريؤزة ببووٕ ،بةآلّ ئةوإ
ٖةَيؿة فيهطيإ يةطةأل واقيع و ظاْػتيإ يةطةأل نطزةوة ئاويَتة زةنطز .بةّ ثيَية فةيػةفةي تةواو؛ ططْط
ْازات بةطةضِاْي ئةقًَيي و ْةظةضيي ية غطووؾيت بووْةنإ بة َةبةغيت طةيؿنت بة تيؤضي َيتافيعيهي و
تيَوضي تيَطوثطِو و َوتةناَيٌ ،بةيَهوو فةيػةفةي تةواو؛ ية شياْسا ئاويَتةي غؤظة بة فيهط ،وة ئةقًَة بة زأل،
نة ئاَاجني زةضنطزْة بة بووْي ٖةم .بؤية ييَطةوة ية غؤفيطةضيَيت ثطِيةتي ية ضِاو و ضِيَباظو ضِواْطةنإ ،نة
ئةَةف بة بةضٖةَي تةواوي غآ ٖيَعة ئيٓػاْةييةنإ زا ئةْطيَت نة بطيتيية ية ئةقأل و ويصزإ و ضِةوؾت.
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بؤية ييَطةوة ئةبآ ئاَاشة بةوة بسةئ نةوا غؤفيطةضيَيت ئةبآ بطيتى بآ ية جوويَةيةني ضِيَدطاو بؤ ئةظَووْة
ئايٓييةنإ ية ْاخي َطؤظةناْسا ،وة ية ئةجناَي ئةّ ئةظَووْة ية ْاخي ئةو نةغةي نة ثةيطِةوي زةنات،
ئةبيَتة زياضزةيةني َطؤيي خاوةٕ غطووؾتيَهي ضِؤذي نة ْة ظةَإ و ْة َةنإ ْاتواْآ غٓووضةناْي بؤ
زياض بهات..
غيَيةّ :فةيػةفةي ثوخت:
بطيتيية ية فةيػةفةي ئةواْةي نة بة فةيػةفةناْي يؤْاْي غةضغاّ بووْةو خؤيإ بؤ زيطِاغةنطزٕ و
زةوضزاْةوةي يةنالنطزؤتةوة و ييَهساْةوةيإ بؤي نطزووةو ْووغني و بآلونطاوةيإ يةغةض زةضنطزووْة،
يةواْة" :نيٓسي" و "فاضابي" و "ئيبٓووغيٓا"و "ئيبٓوضِوؾس" و "ئيبٓوَاجة" و "ئيبٓو توفةيٌ" ٖةَوو ئةّ
نؤَةيَة َػويَُاْاْة بووٕ بة َٓاضةيةني ضِووْاى نة زوْياو ؾاضغتاْييةتي ضِؤشائاواؾيإ ثيَ ضووْاى نطزةوة.
نةوابوو بةْاوباْطرتئ فةيًةغووفة ئيػالَييةنإ ئةَاْة بووٕ:
( )1نيٓسي( :ئةبوويووغف يةعكووبي نوضِي ئيػراقي نيٓسي نوويف256-نـ 873-805/ظ) زاَةظضيَٓةضي
فةيػةفةي عةضِةبي ئيػالَيي بووةْ ،اغطاوبووة بة (فةيًةغوويف عةضِةب) .ظياتط ية زووغةز نتيَب و
ْووغطاوي ية ضةْسئ جؤض ظاْػت ية زواي خؤي جآ ٖيَؿتووة ،ططْهرتيٓيإ ية بواضي فةيػةفة نتيَبة
بةْاوباْطةنةي بوو بةْاوي (الفلسفة اْلوىل فيما دون الِبيعيات والتوحيد).
ؾايةْي باغة "نيٓسي" يةنةّ خؿيت زاْا بؤ ضِووْهطزْةوةي ططفيت (ئاظازي ويػت) بة ضِووْهطزْةوةيةني
فةيػةيف .غةضجني زا نةوا نطزةوةي ضِاغتةقيٓة ية ٖيض َةبةغت و ويػتيَو ية زايو ْةبووة ،بةيَهوو ثيَي
وابووة نة ويػيت َطؤنإ ٖيَعيَهي زةضووْني نة خةواتريةناْي زةيبعويَٖٓٔ ،ةضوةى جةخيت ية غةض
فيهطةي ثؿتطرييية ضاوزيَطة خوايييةناْيـ نطز نة تيَهطِاي بووْةوةضةنإ بة ثيَي غوْةْيَهي جيطري
ٖةيَسةغووضِيَٓآ.
ٖةضوةٖا "نيٓسي" ططْطي ظؤضي بة بريناضي و طةضزووٕ زاوة ،وة نتيَيب يةغةض ثعيؿهي و زاوزةضَإ
زاْاوةٖ ،ةضوةى قػةي ية غةض جوططِافياو نيُياو َيهاْيوٖ ،ةتا َؤغيكاف ْووغيوة ،بؤية ظؤضيَو ية
ضِؤشٖةآلتٓاغةنإ بة يةنيَو ية زواظزةَني نةؽ ذػيَيب زةنةٕ نة ْويَٓةضايةتي يوتهةي فيهطي ئيٓػاْي
زةنةٕ.
(" )2فاضِابي"( :ئةبووْةغطِ نوضِي تةضِذاْي فاضابي 339-259 -نـ950-872/ظ :)-بة يةنيَو ية طةوضةتطئ
فةيًةغوويف ئيػالَي زازةْطيَت ،بة َاَؤغتاي زووةّ ية زواي ئةضِغتؤ زازةْطيَت يةبةض زيطِاغةنطزْي
نتيَبةناْي ئةضِغتؤو ييَهساْةوةي تيؤضييةناْي.
ؾايةْي باغة يةغةضزةغيت ئةو؛ فةيػةفةي "ئةضغتؤتاييؼ"ي طةيؿتة ئةوثةضِي طةؾومنا ،تا الي
ئةوضِوثييةنإ ْاوباْطي ئةضغتؤتاييػي زةضنطا بة ( .)Alpharabiusية فةظيَي ؾةضح و فيهطو
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ؾيَواظةناْي تواْي نةوا فةيػةفةي يؤْاْي ية فيهطي ئيػالَيي ْعيو خباتةوة ،نة ثيَؿرت يةغةض زةغيت
"نيٓسي" ئةَة ْةزةظاْطا.
ية ططْهرتئ نتيَبةناْي "فاضابي" نتيَيب (آراء أىل ِ
ادلدينة الفاضلة) بوو ،نة تيَيسا ؾةضذي غيػتةَي ئةوثةضِي
نؤَةيَطةي َطؤيي زةنات ،وة ٖةويَي زاوة نةوا ٖةَوو اليةْةناْي ئيػالّ ضِاشة بهات و اليةْة
ضِؤؾٓبريييةناْي عةضِةبي و ئيػالَيي ية شيَط ضِؤؾٓايي فةيػةفة تايبةتييةنةي خؤي ييَهساتةوة،
ييَهؤيَيٓةوةي ية ظاْػيت نةالّ و بريوباوةضِو فيكٗـ و تةؾطيع نطزووة ،ظؤضبةي نتيَب و ْووغطاوةناْي
وةضطيَطِزضاوْةتة غةض ظَاْي التيين ية ضاخةناْي ْاوةضِاغتسا ،وة ظؤضبةي نتيَبةناْي ية ثاضيؼ ية غايَي
()1638ي ظاييين يةضاث زضاوٕ ،وة ناضيطةضييةني ظؤضي فةيةغةيف يةغةض ئةوضِووثييةنإ ٖةبووة.
(" )3ئيبٓووغيٓا"( :ئةبووعةيي ذوغيَين نوضِي عةبسويَآلي نوضِي غيٓا 428-370-نـ1037-980/ظ )-بة
ؾيَدي غةضؤى و َاَؤغتاي غيَيةّ ية زواي ئةضغتؤ و فاضِابي ْاوباْطي زةضنطزووة ،غيفةتي
فةيًةغووفييةنةي ية ثعيؿهيَتييةنةي خؤي نةّ ْةنطزووة ،وة "غاضتؤٕ" بة طةوضةتطئ ظاْاياْي ئيػالَي
ذػيَب نطزووة ،وة ية بةْاوباْطرتئ ظاْاياْي جيٗاْيـ ْاوي زةضنطزووة.
"ئيبٓووغيٓا" ية بواضي فةيػةفةوة ضةْسئ نتيَب و ْووغطاوي ٖةية نة تواْايي و غةييكةيي ئةّ ثياوة
ْيؿإ ئةزات ية بواضي فةيػةفةوةٖ ،ةْسآ ية نتيَبةناْي وةضطيَطزضاوٕ بؤ غةض ظَاْي ئةوضِووثييةناْةوة،
يةنآ ية ٖةضة نتيَبة فةيػةفييةناْي بطيتيية ية نتيَيب (الشفاء)ٖ ،ةضوةٖا نتيَيب (النجاة) نة ثوختةي
نتيَيب (الشفاء)ةٖ ،ةضوةٖا نتيَيب (اإلشارات والتنبيو)ٖ ،ةضوةٖا ثةياَي يةباضةي ذيهُةو ضةْسيين ْووغطاوي
تطي ٖةية.
(" )4ئيبٓووضِوؾس"( :ئةبويوةييس َوذةَةز نوضِي ئةمحةز نوضِي ضِوؾسي قوضتوبي ئةْسةيوغيي -ية 595نـ-
1198ي ظاييين َطزووة) .بة يةنيَو يةطةوضةتطئ فةيًةغوويف َػويَُاْي ئةْسةيووؽ ذػيَب زةنطيَت ،وة
بةيةنيَو ية طةوضةتطئ ضِاشةناضاْي فةيػةفةي "ئةضغتؤ" زازةْطيَت نة بة (ايؿاضح) ْاوي زةضنطزبوو ،ئةو
ٖات تةعاييُةناْي ئةضغتؤ و ئةفآلتووْي جيا نطزةوةٖ ،ةضوةى بة ثايَفةتةنةضي طةوضة ْاوي زةضنطزبوو.
ضِؤشئاوايييةنإ غووزي ظؤضيإ ية فةيػةي "ئيبٓووضِوؾس" بيٓيوة ،يةبةضاَبةض فيهطي فةيػةيف ئةوضِووثي
زةضطاي ظؤض بواضي ية َوْاقةؾةو طفتوطؤي نطزؤتةوة ،ية ْاو ئةوضِووثييةنإ ضِيَباظو َةظةبةنةي بة
(ايطؾسية) زةضنطزووة ية بواضي ثؿتبةغنت بة ئةقأل ية بواضي ييَهؤيَيٓةوةناْسا ،يةنآ ية ْووغطاوة
ططْطةناْي بطيتيية ية نتيَيب (فصل ادلقال فيما بني احلكمة والشريعة من االتصال) و (مناىج اْلدلة يف عقائد ادللة).
بؤية زةطوجنآ نة ؾويَٓةواضي فةيػةفةي ئيػالَيي ية ضِووي بابةتييةوة ؾويَٓةواضي ظؤضي ية ئةوضِووثا
زضووغت نطزبآٖ ،ةتا ظاْهؤ و نؤييَصةناْي ئةوضِووثا ئةُٖيةتي ظؤضيإ بة فةيػةفةي ئيػالَي زاوةو ئةزا،
ٖةض ية ضِواْطةي فةيػةفةي ئيػالَييةوة زةيإ ييَهؤيَيٓةوةو زيطاغاتي بةٖيَعيإ نطزووة ،يةنآ يةو
بواضاْةي نة ظؤض ثؿتيإ ثيَي قاييِ نطزبوو يةواْة ية بواضةناْي ْةفؼ و ذةقيكةتةناْي ،وة تيؤضي
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َاضيفةت و ططفيت (قِدم العامل) و تيؤضي (الفيض) يإ (الصدور) و غيفةتةناْي خواي بةضظ بًَٓسو ططفيت
عيٓايةتي ئيالٖي و خيَطو ؾةضِو ططفيت بووٕ و َاٖييةت ،يإ َوَهني و واجبٖ ....تس.
ٖةيَويَػيت غةيةف يةَةضِ ظاْػيت نةالّ و نةالَييةنإ
طةض بةزوازاضووْيَو بهةئ غةباضةت بة ٖةيَويَػيت غةيةف يةَةضِ ظةَهطزْي ظاْػيت نةالّ و نةالَييةنإ
ئةوة ؾيت ظؤض غةيط زةبيٓني ،يةواْة:
(" )1ئيُاّ ؾافعي" (ضةمحةتي خواي ييَ بيَت) زةفةضَويَت :ئةطةض بةْسة طريؤزةي تيَهطِاي تاواْةنإ بيَت
جطة ية ؾريى باؾرتة يةوة نة طريؤزةي ظاْػيت نةالّ ببيَت.
ٖةضوةٖا ئةو ثيَي واية نة ئةواْةي نةوتووْةتة زاوي ظاْػيت نةالَةوة ئةبآ ييَيإ بسضآ و تةَآ بهطئَ،
يةواْة زةيَيَت :ذونُي َٔ غةباضةت بة ئةًٖي نةالّ ئةوةية نة ئةبآ بة قاَضي ييَيإ بسضآ ،وة يةغةض
ثؿيت ذوؾرت زابٓيؿيَٓطئَ و بةْاو ٖةَوو خةيَهو تريةو خيًََةناْسا بطيَطِزضئَ ،ثاؾإ باْط ضِابٗيَصضآ و
بطوتطيَت ئةَة غعاي ئةونةغةية نة يةبةض خاتطي ظاْػيت نةالّ ثؿيت ية نتيَب و غوْٓةت نطزوة؟!!
ٖةضوةٖا زةيَيَت :نتيَبةناْي نةالّ قةت بةٖض ؾيَوةيةى ْاضٓة باظْةي ظاْػتةوةٖ ،ةضوةى زةيطوت :ئةطةض
ثياويَو وةغيَت بهات نةوا نتيَبةناْي بٓووغٓةوة ،ئةطةض يةو نتيَباْة ظاْػيت نةالَي تيا بوو ،ئةوة
ْانةويَتة جوغعي وةغيَتةوة ،ضوْهة بة ظاْػت زاْاْطئَ.
ٖةضوةٖا "ذافع ئيبٓوضِةجةب" (ضِةمحةتي خواي ييَ بيَت) ية نتيَيب (كتابو فضل علم السلف َعلَى علم اخللف)
يةباضةي ؾافعي زةيَيَت نة طوتوويةتي :خةيَهي فاغس و بيَهةيَو ْةنةوتٔ تةْٗا ئةو ناتة ْةبيَت نة واظيإ ية
ظَاْي عةضِةبي ٖيَٓاو ؾوئَ ظَاْي "ئةضغتؤ" نةوتَٔ ،ةبةغتيؿي ئةوةية نةوا ئوممةتي ئيػالَيي ئةوناتة
فاغس بووٕ ناتآ نة ثؿتيإ ية بةضْاَةي فيرتيي خؤيإ نطز ،ظَاْي عةضِةبيـ ظَاْي فيرتييةَ ،ةْٗةجي
ئيَُةف ية وةضططتٔ َةْٗةجيَهي فيرتيية ..بؤية ظَاْي قوضئإ ظةَاْي عةضةبيية.
ئةّ زةغتةواشةي ئيُاّ "ؾافعي" ظؤض غةيطو جيَ تيَطِاَاْة ،ئةَة ئةوة زةطةيةْآ نةوا ظاْاياْي غةيةف ية
َةْتيل بيَئاطا ْةبووْةْ ،ة "ؾافعي" ْة "ئةمحةز" و ْة "ئةبوو يوغف" ،بةيَهوو ئةوإ ضاى ية َةْتيل ذايَي
ببووٕ ،بةآلّ ناتآ تةواو ٖةقيكةتي َةْتيكيإ ْاغي و بؤ ضِووْبووةوة ثؿتيإ تيَهطز ،ضوْهة زةياْعاْي نة
ئوممةتي ئيػالَي ض ثيَويػتييةني ثيَيإ ْييةٖ ،ةض يةو َةْتيكةوةية نة "ئيُاّ ؾافعي" و غةيطة ئةو ئةّ
قػةية زةنةٕ ،ئةوإ ظؤض وضياييإ ية ظاْا يؤْاْييةنإ زاوة ،ضوْهة زةياْعاْي نة ئوممةت بةضةو ٖةيَسيَط
زةبات ،نة ذةيفآ بيٓيُإ نةوا ئةوةي نة ظاْاياْي يؤْإ زةياْطوت ظؤض بةئاغإ نةوتة ْاو ظاْاناْي
ئيَُةؾةوةٖ ،اتٔ ظؤض ئاغإ و ٖةضظإ ٖةيَويَػتةناْي ئةواْيإ وةضطيَطِاية غةض ظَاْي عةضِةبييةوة،
بةتايبةت يةغةضزةَي "َةئُووٕ"زا ،بؤية ٖةض يةّ ثيَوة زاْطةوة بوو ئيُاَي ئةًٖي غوْٓة "ئيُاّ
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ئةمحةزي نوضِي ذةْبةٍ" ضِووبةضِووي ئةّ ٖةَوو ططفتة بووةوة يةغةضزةَي خؤي بةتايبةت يةباضةي
ٖةيَويَػيت ظاْاياْي ئةو غةضزةَة نة ثيَيإ وابوو قوضئإ َةخًووقة!! ظؤضيَو يةو طوَطِاييياْة يةوآ ضِؤشيَوة
ٖاتؤتة ْيَو َػويَُاْاْةوة ،يةنآ يةو طوَطِايياْة تاضيفي ئيُاْة بةوة نة بٓةضِةتي ئيُإ بطيتيية ية ْاغيين
زيَةنإ و بةؽ ،ئةّ طوَطِايييةف ية غةضةجناَي طواغتٓةوة ئةو ظاْػتةي ئةضِغؤو ويَٓةي ئةضِغتؤوة
بووة.
ٖةضوةٖا "ئيُاّ ؾافعي" (ضِةمحةتي خواي ييَ بيَت) ية ؾيعطيَهسا زةيَيَت:
العلم ما َكا َن فيو قال حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطني
كل العلوم سوى ال ُق ْرآن مشغلة إال احلديث وإال الفقو يف الدين
واتة :ظاْػت ئةوةية نة تيَيسا طيَطِاْةوةناْي تيا َػؤطةض بيَت (واتة :فوآلٕ ية فوآلٕ و فوآلْيـ ية فوآلٕ
طيَطِاوياْةتةوة) ،جطة يةوة ٖةَووي بطيتيية ية وةغوةغةناْي ؾةيتإٖ ،ةض ظاْػتيَو جطة ية قوضئإ تةْٗا
خؤ خةضيو نطزْة ،جطة ية فةضَووزة يإ خؤ ؾاضةظانطزٕ ية ئايني و بةضْاَةي خوا ْةبآ.

(" )2ئيُاّ ئةمحةز" (ضةمحةتي خواي ييَ بيَت) زةيَيَت( :الي ئةًٖي نةالّ زاَةْيؿٔ ئةطةض غوْٓةتيإ
ثؿتطوآ خػتبوو)ٖ .ةضوةٖا زةيطوت( :خاوةْي نةالّ قةت غةضْانةويَتٖ ،ةض نةغيَو ية ظاْػيت نةالّ
وضزبيَتةوة ئةوة زةغةيَي زةنةويَتة زيَةوة!)ٖ .ةضوةٖا زةيَيَت :نةالَييةنإ ظةْسيكٔ!!
ٖةضوةٖا "ئيُاّ ئةمحةز" (ضِةمحةتي خواي ييَ بيَت) ية تاضيفي ئةًٖي غوْٓةو جةَاعة و تاييفةي
َةْػووضِةزا زةيَيَت :ئةطةض ئةًٖي غوْٓةو جةَاعةو تاييفةي َةْػووضِةو ئةًٖي فةضَووزة ْةبٔ ،وا ْاظامن
نة نةغي تطبيَت ،ئةًٖي ذةزيػة نة ؾوئَ فةضَووزة زةنةويَت...
(" )3ئيُاّ بةضبةٖاضي" (ضِةمحةتي خواي ييَ بيَت) زةيَيَتْ :ةنةي نة يةطةأل ئةًٖي نةالّ زابٓيؿيت يا
طويَيإ ييَ بططيت ،بةيَهوو ؾوئَ ئةًٖي ئةغةض بهةوة ،ثطغياض يةوإ بهة ،يةطةأل ئةوإ زابٓيؿة و يةوإ
غووز وةضبططةٖ .ةضوةٖا زةيَيَت :بعاْةٖ :ةض ظةْسةقةيةى يإ نوفطيَو يإ طوَإ يا بيسعةيةى يا
طوَطِاييةى ،غةضطةضزاْييةى بةضاَبةض ئةّ زيٓة بةزي بهةيت ،ئةوة ٖؤناضةنةي ظاْػيت نةالَة!
(" )4ذافع ئيبٓووضِةجةب" (ضةمحةتي خواي ييَ بيَت) زةيَيَت :ضوْة ْاو باؽ و خواغي نةالّ يةطةأل
نةالَييةنإ يإ يةطةأل فةيًةغووفةنإ ؾةضِيَهي تةواوة ،ضوٕ ٖةضنةؽ بضيَتة ْيَو ؾتآ ية ظاْػيت نةالّ
ئةوة ثؿهآ ية ظياْةناْيي بةضزةنةوآ!!
( )5ية "ئةبوويووغف" (ضِةمحةتي خواي ييَ بيَت) زةطيَطِْةوة نةوا بة "بيؿطي َوضيػي" طوتووة :ظاْػت
ثةيانطزٕ بة نةالّ جةًٖة ،جةًٖيـ بة نةالّ ظاْػتة! ئةطةض نةغيَو بوو بةنةالَيي ،ئةوة بؤتة ظةْسيل!
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ٖةضوةٖا زةيَيَتٖ :ةضنةؽ زاواي ظاْػيت نةالّ بهات ،ئةوة ظةْسيكة ،ئةوةي ية ضِيَطةي نيُياوة بةزواي
ثاضةوةبآ ئةوة َوفًيؼ زةبآ ،ئةوةيـ بةزواي فةضَووزةي غةضيبسا بطةضِآ تووؾي زضؤ زةبيَت! ياْي
ئةوةي نة ؾوئَ فةضَووزة ؾاظةنإ زةنةوآ.
"ئةبوويوغف" (ضِةمحةتي خواي ييَ بيَت) ئيُاَيَهي بةضِيَع بوو وة قوتابي "ئيُاّ ئةبوو ذةْيفة" بوو ،ناتآ
نة ئةّ قػةي زةنطز غةباضةت بة ظاْػيت نةالّ و نةالَييةنإ ،يةغةضزةَي خؤيسا ظاْايإ طًةيي ظؤضيإ
ييَ زةنطز ،ضوْهة ئةو بة ئةًٖي (رأي) ْاغطابوو ،نة زةؾًَئَ :ئةًٖي ضِةئي َةبةغت ثآ ئيُاّ ذةْةيف و
ٖةَوو ئةواْةية نة يةغةض ْةٖحي ئةو بووٕ ،ئةويـ يةبةض بووْي ظؤضي ضِافيكٗييةنإ ية ْةٖحي ئيُاّ ئةبوو
ذةْيفةزا ،زةي ئةّ ئيُاَة بةضِيَعة نة يةطةأل ئةوة ثؿتطريي ية ئةًٖي ضِةئي زةنطز الي ظاْاياْي غةضزةَي
خؤي ضِووبةضِووي ئةوٖةَوو طًةو ضِةخٓةية ببووةوة ،ئةَةف ضِاي بيَت غةباضةت بة ئةًٖي نةالّ ،ئةبآ
ئةواْي تط نة تةواو ية ئةغٌَ و فةضعسا زةغتيإ بة قوضئإ و غوْٓةتةوة ططتبوو ئةبآ ضييإ غةباضةت بة
نةالّ و نةالَييةنإ طوتبآ!!
ٖةضوةٖا زةبيٓني نة ظؤضيَو ية ظاْايإ ٖةَإ قػةي "ئةبوويوغف" زةنةْةوة غةباضةت بة نةالّ و
نةالَييةنإ ،يةواْة (ضِاظي و جويَين و ئةبووذاَسي غةظايي) و غةيطة ئةوإ.
( )6ئينب ئةبيًعيع (ضِةمحةتي خواي ييَ بيَت) ية ؾةضذي ئيُاّ تةذاويسا زةيَيَت :ظاْاياْي فيكٗي ذةْةيف ية
فةتواناْيإ زةيَئَ :ظاْاياْي نةالّ ْاضٓة طةض ناضواْي ظاْاياْةوة ،ضوْهة نةالَييةنإ تةْٗا خؤيإ بة
جةزةٍ و طفتوطؤو َةْتيل َاتةأل زةنةٕ ،بؤية نتيَبةناْيؿيإ ْاضيَتة باوْةي ظاْػتةوة ،ئةطةض ثياويَو
طوتي :نتيَبةناْي َٔ ٖةَووي وةقف بآ بؤ نتيَبداْةي ذةضِةّ ،ئةوة غةضجنيإ ئةزةيٓآ ئةطةض نتيَبةنإ
بطييت بووٕ ية فيكٗـ و ئوغوأل و ظاضاوةنإ  ..ئةوة زةخيةيٓة ْيَو نتيَبداْةنةوة ،ئطةضيـ بطييت بيَت ية
بةضِتووني جاًٖي و فةيػةفةوٖ ..تس ئةوة فطِيَيإ ئةزةئ و ضِاظي ْابني ،نةوابوو نةالَييةنإ ْاضٓة ضِيَعي
ظاْاياْةوةوٖ ،ةضوةى نتيَبةناْيؿيإ ْاضيَتة ْيَو ضِيَعي ثةضِتوونةناْي ظاْػتةوة!..
ٖؤناضي ظةَهطزْي ظاْػيت نةالّ و خاوةْةناْييإ الي غةيةف:
ٖؤناضةنإ ظؤضٕ يةواْة:
 .1نةالَييةنإ بةبآ ظاْػت قػة يةغةض خوا زةنةٕ ،خةيَهي بةقػةناْيإ ططفتاض و طريؤزة زةنةٕ ،ضوٕ
قػةناْيإ يةغةض باؽ و خواغي ؾتة زضؤناْة ،غةضةتاي قػةناْيإ بوختإ نطزْة بةزةّ خوا و بة زةّ
نتيَب و ثيَػةَبةض و زيٓةنةيةوة!
 .2ظةَهطزْييإ ية اليةٕ غةيةفةوة ية تطغي فيتٓةبووة ،ضوْهة الي غةيةف وابووة نة نتيَب و غوْٓةت
غةضضاوةي ٖةَوو ؾتيَهٔ ،وة بةغٔ بؤ ٖؤناضي زةغتطريبووٕ يةو بريوباوةضِة غاغ و زضووغتةي نة
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خةيَهي ٖةَيؿة ثيَويػتيإ ثيَيةتي ية شياْي ضِؤشاْةياْسا وة بؤ ضِةواْسْةوة ئةو ٖةَوو ؾةى و طوَاْةي نة
ٖةَيؿة زةبطزضيَت بؤ بريوباوةضِي غاغ و زضووغيت ئةّ زيٓةوة.
 .3ظاْػيت نةالّ خةيَهي بةضو طوَإ غةضطةضزاْي ئةبات ،بؤية "ئةبووذاَسي غةظايي" (ضِةمحةتي خواي ييَ
بيَت) زةيَيَت ( :ظؤضبةي ئةواْةي نة طوَاْيإ يةباضةي َطزْةوة ٖةية نةالَييةنأْ!!).
 .4نةالَييةنإ ية بواضي بابةتة ئةقيسةييةناْةوة َوخاييفي بةضْاَةي خؤيؿيأْ نة نتيَب غوْٓةتة ،ئةوإ
باغةناْيإ ية باظْةيةني فةيػةفيي و جةزةييَهي ضِووتةوة زةضزةبطِٕ!!
 .5ظاْػيت نةالّ ٖؤناضي زابطِزبطِبووٕ و يةيةنرتاظاْي ئوممةتة ،بؤية زةبيٓني نةوا نةالَييةنإ يةٖةَوو
نةؽ ظيَرت نةوتووْةتة خيالف و ْانؤنييةناْةوة!
 .6نةالَييةنإ ية ييهؤيَيٓةوةو نتيَب و ْوغطاوةناْياْةوة تةَةْي خؤيإ تةواو ية بةئ بطزووة ية
قػةنطزٕ يةغةض ثةضوةضزطاضيَيت ثةضوةضزطاض و بةيَطةي غةملاْسْي ثةضوةضزطاضيَيت ،يةناتيَهسا نة َةغةيةي
ثةضوةضزطاضيَيت ؾتيَهي فيرتِيية! ٖةتا بيَباوةضِاْي ئةوآ ضِؤشيَـ ية َوؾطيهةنإ باوةضِيإ بة
ثةضوةضزطاضيَيت خوا ٖةبوو ،يةبةضاَبةض ئةوة بيَئطاو غافٌ بووْة ية ئاغت بةْسايةتي خوا نة بٓةَاي
باْطةواظي ثيَػةَبةضإ بووة.
 .7ية ٖؤناضيَهي تطي ئةوة نة بؤ ئةوةْسة ضِقيإ ية ئةًٖي نةالّ بووة ،ضوْهة ظؤضيَو ية ئةًٖي نةالّ يةبةض
نةَي وةضةع و الواظي خؤططتٔ بة ؾةضعي خوا ،تووؾي ظؤض ناضي ذةضِاّ بووْةتةوةٖ ،ةضوةى ظؤضيَو يةوإ
بة ئاضةم خؤضو تةَةٍَ ية ْويَص و ظيٓا و زضؤو تؤَةت و تاْةيإ ية ٖاوةآلْي ثيَػةَبةض ٖةبووة!!
تاطةيؿتووة بة زةغتبةضزاضبووْي تةواو بة زيٓةنةياْةوةٖ ،ةتا ظؤضيَو يةوإ تةواو ية زيين خوا؛ تاأل ية
ٖةَوو ؾت بةتاأل بووْةتةوةو ٖةيَطةضِاوْةتةوة!! (خوا ثةْاَإ بسات)
غةضْخ:
ييَطةزا ثيَويػتة بعاْني نةوا ضواض ئاطازاضي ٖةية يةباضةي ظةَهطزْي ئةًٖي نةالّ الي غةيةيف غايَرُإ ،نة
َةبةغيت ئةوإ ئاؾهطا زةنات ية ظةَهطزْي ئةًٖي نةالَسا:
ئاطازاض يةنةّ :غةيةف نة ظةَي نةالّ و ئةًٖي نةالّ زةنةٕ ،ئةبيٓني نة ظةَي تومخي نةالَةنةيإ
ْةنطزووة ،ضوْهة ٖةَوو نةغيَو نةالَي ٖةيةو قػة زةناتٖ ،ةضوةٖا ظةَي بةيَطةو تيَطِواْني و
طفتوطؤؾيإ ْةنطزووة ،ضوْهة ئةَاْةف خوا و ثيَػةَبةض خؤيإ فةضَاْيإ بة بةْسةنإ نطزووة ،وة ظةَي
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قػةيةنيإ ْةنطزووة نة ٖةم بيَت ،بةيَهوو ئةوإ ظةَي قػةي ْاٖةقيإ نطزووة نة َوخاييف بووبيَت بة
نتيَب و غوْٓةت و ئةقأل ،بؤية ظاضاوةي نةالّ الي غةيةف َةبةغتيإ ثيَ قػةي ْاٖةم بووة.
"ؾيَدويئيػالّ ئيبٓووتةمييية" (ضِةمحةتي خواي ييَ بيَت) زةيَيَت( :غةيةف ظةَي ئةًٖي نةالَيإ نطزووة
ضوْهة ئةًٖي نةالّ ئةًٖي ؾوبوٖات و ٖةواو ئاضةظووةنأْ ،بةيَهوو ظةَي ئةو نةالَياْةيإ ْةنطزووة نة
خاوةٕ قػةي ٖةم وبةجآ بووْة ،نة بةيَطةناْيإ بؤ ْاغيين خوا بووبيَت.
ئاطازاضي زووةّ :غةيةف ظةَي ئةًٖي نةالَيإ ْةنطزووة ئةطةض قػةيةنيإ نطزبيَت نة َاْانةي زضووغت
و غاغ بووبيَت.
ئاطازاض غيَيةّٖ :ةَوو ئةًٖي نةالّ يةى جؤض ْني تا ٖةضٖةَوو تيَهطِا بسضيَٓة بةض ْةؾتةضي ضِةخٓةو
طًةييةناْةوة ،بةيَهوو ئةواْيـ ثًةيإ ٖةيةٖ ،ةْسيَهيإ يةٖةْسيَهيإ ظيَرت ية غوْٓةت ْيعنٖٔ ،ةْسيَهيإ
ٖةٕ ظاْػيت نةالَيإ نطؤزتة َةْٗةد و بةضْاَةي خؤيإ! بةّ ثيَية زشي نتيَب غوْٓةت ضِيَيإ نطزووةو بة
ضيَسا ضِؤيؿتووٕ.
ئاطازاضي ضواضةّ :غةيةف نة ظةَي ئةواْيإ نطزووة ،ضوْهة ْاضاض بووْة ٖةْسآ جاض بؤ ضِةواْسْةوةي
ؾوبوٖاتةناْي ظةْسيل و نافط و بيسعةناضةنإ ئةواْةي نة تاْة ية ئيػالّ و غوْٓةت زةططٕ ضِوو يةوة
بهةٕ نة ظةَي ظاْػيت نةالّ و ئةًٖةنةي بهةٕ.
بؤية "ئيُاَي زاضةَي" (ضِةمحةتي خواي ييَ بيَت) زةيَيَتٖ :ةضنةؽ َوْاظةضةي ئيًراز و ئةًٖي بيسةع
ْةنات تا ثؿتيإ بؿهيَٓآ ئةوة ْةيتواْيوة نة ٖةقي ئيػالّ بسات ،وة ْةيتواْيوة بة ظاْػت و ئيُإ بة
وةفا بيَت ،وة بة قػةناْي ْةيتواْيوة نة ؾيفاي زيَةنإ بسات ،يإ تةقوا يةزيَةناْسا جيَطري بهات يإ
قػةناْي عيًِ و يةقني ببةخؿآ.
بؤية ييَطةوة ئةوةَإ بؤ ئاؾهطا زةبيَت نةوا غةيةيف غايَرُإ ظؤضجاضإ نة باغيإ ية خطاثةي ظاْػيت
نةالّ و ئةًٖةنةي نطزووة ضوْهة خؤيإ بة ْاضاض بيٓييوة نة بؤ بةضططي نطزٕ ية ئيػالَي زضووغت قػة
يةغةض قػةناْي ئةوإ بهةٕ ،بؤية غووضتطئ نةؽ بؤ بةضططي نطزٕ ية غوْٓةت و زشايةتي نطزْي بيسعة
غواضضاني َةيساْي غوْٓةت "ؾيَدويئيػالّ ئيبٓووتةمييية" بووة (ضِةمحةتي خواي ييَ بيَت).
يةخواي طةوضة زاواناضّ نة يةزاوي ئةقًَي بيَئةقآلٕ ..ية ذةظو ْةفػي ْةفػجةضغتإ ..ية فةيًةغوويف
َوفًيػإ ..ية نةالَي بيَهةيَهي نةالَيةنإ ية زاوو تةيَةنةي ؾةيتإ مباْجاضيَعآ و ظياتط قوضئإ و
غوْٓةمتإ ال ؾريئ بهات و ية طةأل ثيَػةَبةضو ياضو ياضاْي ية بةٖةؾيت بةضئ ذةؾطَإ بهات( .ئاَني)
سبحانك اهلل و حبمدك ونستغفرك ونتوب اليك
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