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التجربة املعرفية املتعالية

1

ذسٔبَٕ١ص
ٚزد عٔ ايسض ٍٛا٭نسّ   2ط ٫سَهٔ َِٝإٔ ٫ذُ ٚتَ ِ

3

املٓٗر ايتذسٜيب َٓٗر طاملا يفت اْتبآٖا ٚأخر غ٦ٝا نبريا َٔ اٖتُآَا
مبا اَتاش ب٘ َٔ ٚقٛح ايسٚ ١ٜ٩ؾساَ ١ايٓتا٥ر ٚاملكدَات امل٪د ١ٜهلا
غايبا ٚاْفعاٍ اسبظ َعٗا يدزدٜ ١ؿعب اْفهان٘ ٚربًؿ٘ َٔ ُٖٓٝتٗا
عاد.٠
ٚاملٓٗر ايتذسٜيب يف تازخي٘ ايفعً ٞغري َعسٚف اتفاقا بني املٓاٖر
املعسف َٔ ١ٝسٝح ايتأضٝظ ٚايتبٜٛب ٚإ ناْت ايتذسب ١مباٖ ٞدبسب ١قا١ُ٥
براتٗا يف ايٓفٛع ايعاقًَ( ١ع اخت٬ف دزداتٗا ايتعكً )١ٝفإْٓا ظبد يف

 )1حبح ايك ٞيف نً ١ٝايكسإٓ ٚاسبهُ ١يبٓا ٤ايعكٌ ٚايسٚح مبٓاضب ١ذنسٚ ٣فا ٠ايسض ٍٛا٭ععِ 
يف  28ؾفس ٖ 1436ـ املٛافل .2014/12/20
ْٗ )2ر ايفؿاس / ١سدٜح . 2491
 )3ايفِٗ ا٭ٚي ٞي٘ ؾٛزتإ  :ا٭ٚىل :إ اسبهٜ ِٝتدً ٢عٔ سهُت٘ ًٜ ٚذأ اىل ايتذسبٚ ١يٛ
حبادثٚ ١اسد . ٠ايجاْ : ١ٝإٔ اسبه ِٝامنا ٖ ٛسه ِٝاعتُادا عً ٢دبسبت٘ٚ .عً ٢ن ٬ايؿٛزتني تعٗس
اُٖ ١ٝايتذسب. ١
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نًُات َُتٓاثس ٠يف تازٜذ اسبكازات ت٪ضظ هلرا املٓٗر ٚت٪ندٚ ٙتعتربٙ
اْ٫ط٬ق ١اٚ٫ىل يًُعسف ١ايبػس. ١ٜ
ٚي٬ختؿاز ضأذنس َا ْطب ْٚكٌ عٔ عامل ايهُٝٝا ٤ايعسب ٞدابس بٔ
سٝإ  1قٛي٘ (إ نٌ ْعس ١ٜذبتٌُ ايتؿدٜل ٚايتهرٜب فٜ ٬ؿض ا٫خر
بٗا اَ ٫ع ايدي ٌٝايكاطع عً ٢ؾدقٗا)ٜٚ 2عٗس اعتُاد ٙايفعً ٞعًٖ ٢را
املٓٗر يف زضِ املعسف ١ايبػسٚ .١ٜتازخيٝاّ اٜكاّ  َٔٚداْب آخس ٜعتربٕٚ
(فساْطٝظ بٝه ٖٛ 3)ٕٛامل٪ضظ يًُٓٗر ايتذسٜيب بعد إٔ سازب املٓطل
ا٭زضط ٞاملُتعازف َٚا ٜرتتب عً َٔ ٘ٝز ١ٜ٩فًطفَُ ١ٝذسد ٠يٮغٝا٤
بتذُٝعات عكًْ ١ٝكٚ ١ٝخايؿ َٔ ١ايػٛا٥ب اشبازد ، ١ٝأ ٚقٌ أْ٘ أضظ
املٓٗر ايعًُ ٞباملٛدٛدات اشبازد ١ٝاييت ٜٓاهلا اسبظ ٚاشباقع ١يًتذسب١
 )1دابس بٔ سٝإ (ٖ 101ـٖ197 - ّ 721/ـ  )ّ 813/عامل َطًِ عسب ، ٞاْكِ إىل سًك ١اَ٫اّ
دعفس ايؿادم عً ٘ٝايط ّ٬فتًك ٢عً َ٘ٛايػسعٚ ١ٝايًػٚ ١ٜٛايهُٝٝا ١ٝ٥عًٜ ٢د ، ٜ٘بسع يف عًّٛ
ايهُٝٝاٚ ٤ايفًو ٚاهلٓدضٚ ١عًِ املعادٕ ٚايفًطفٚ ١ايطب ٚايؿٝديٜٚ ،١عد أ َٔ ٍٚاضتددّ
ايهُٝٝا ٤عًُّٝا يف ايتازٜذ  ،أطًكت عً ٘ٝايعدٜد َٔ ا٭يكابَٗٓ ،ا "ا٭ضتاذ ايهبري" "ٚغٝذ
ايهُٝٝاٝ٥ني املطًُني" "ٚأب ٛايهُٝٝاٚ "٤نريو يُكٔٓب عًِ ايهُٝٝاْ ٤طب ١إي( ٘ٝؾٓع ١دابس)  ،ي٘ عد٠
نتب ٚصبُٛع زضا ٌ٥مت تسمج ١ايعدٜد َٓٗا ي٬ت.١ٝٓٝ
 )2نتاب (املٛاشٜٝني) املٓػٛز قُٔ صبُٛع ١زضا. ٌ٥
 )3فساْطٝظ بٝه )1626 - 1561( )Francis Bacon( ٕٛفًٝطٛف ٚزدٌ دٚيٚ ١ناتب إظبًٝصٟ
خسٜر داَع ١ناَربز اْهًرتا َ ،عسٚف بكٝادت٘ يًجٛز ٠ايعًُ ١ٝعٔ طسٜل فًطفت٘ ازبدٜد ٠ايكا١ُ٥
عً " ٢امل٬سعٚ ١ايتذسٜب " .أيف نتاب ( ايٛض ١ًٝازبدٜدٚ ) ٠عازض فَٓ ٘ٝطل أزضطَٗٓٚ ٛذ٘
يف ايكٝاع .
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اسبط ١ٝاملاد ١ٜفكط ٚزفض نٌ َا عدا ٙإذ إٔ َا عداٜ ٫ ٙعد ٚن ْ٘ٛز١ٜ٩
عكً ٫ ١ٝؾش ١يًٓتا٥ر املُطتشؿً ١فٗٝا ٚنإ ٖرا سٛاي ٞيف َٓتؿف ايكسٕ
اشباَظ عػس.
إٕ ز ١ٜ٩بٝه ٕٛناْت غساز ٠فعاي ١ددا عطفت ايعًِ بعد ٙاْعطاف١
ْعٝؼ ْتا٥ذٗا اىل َٜٓٛا ٖرا  ،بٌ ٚغُُطٓا فٗٝا نًٝا يف َٜٓٛا ٖرا  ،فهإ
نٌ َا بعد ٙيف تازٜذ اسبكاز ٠املاد ١ٜاملعسيف َُطتٓدا عً ٢ذيو ايتأضٝظ.
فهاْت املساقبٚ ١ايرتؾد ٚا٫ضتكسا ٖٞ ٤أدٚات ايعًِ ازبدٜدَٓ ٠ر
ايكسٕ ايطادع عػس اىل َٜٓٛا ٖرا يتٓتٗ ٞبأِٖ املساقبات اييت قادت اىل
انرب تطبٝل يريو املٓٗر طبٝعٝا َساقبٖ( ١اي 1 )ٞيًُرْب املعسٚف بامس٘
(َُرْب ٖايٚ )ٞاييت اْتٗت بتأضٝظ اِٖ ايهتب يف ايتازٜذ اسبدٜح
(املباد ٨ايسٜاق ١ٝيًفًطف ١ايطبٝعٚ )١ٝاير ٟأخسز ايطبٝع َٔ ١قٛٝد
ايفًطفٚ ١ايرٖٔ املُذسد ٜٔاىل املساقبٚ ١ايرتؾد املتطابك َٔ ١ايكٛاْني
ايسٜاق ١ٝايؿازَ ١املُتٛضع ١عً ٢سا٫ت نجريٚ ٠ؾٛز َُتعدد ٠يًطبٝع. ١
ٚظٗس أشا ٤ذيو املٓٗر بداٜات عًِ ايتػسٜض

يف عؿس ايٓٗك١

ا٭ٚزبٚ ١ٝذب ٍٛايعً ّٛايػسٜب ١اىل عً ّٛطبٝعَ ١ٝعكٛي ١أقٌ غسابٚ ١انجس
 )1إدَْٛد ٖاي )1742 - 1656( ٞعامل فًو ٚزٜاقٝات ٚفٝصٜاٚ ٤أزؾاد د ١ٜٛإظبًٝص ٟأخر زتب١
ايفًه ٞاملًه ٞبعد د ٕٛفَ٬طتٝد ستٚ ٢فات٘ ْ .ػس نتابا أثبت ف ٘ٝإٕ املرْبات َا ٖ ٞإ ٫أدساّ
مسا ١ٜٚتابع ١يًٓعاّ ايػُط. ٞ
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سطٚ ١ٝدبسٜب ١ٝنايهُٝٝا ٤اسبدٜجٚ ١عً ّٛاسبٝا ٠اسبدٜجٚ ، ١ظٗس ف٬ضف١
أعادٚا ايٓعس يف ايعكٌ ايبػس ٟاير ٟعذص مبفسد ٙعٔ نػف اسبكٝك١ٝ
فاْتكد ٙٚفًطفٝاّ ٚأدخً ٙٛيف دش َٔ ِٝاحملاضب ١نُا سؿٌ عًٜ ٢د
(ناْت)

1

يف نتاب ١ايػٗري (ْكد ايعكٌ اجملسد) اير ٟنإ أضاضاّ فًطفٝاّ

َُٗاّ (بسٚس٘ َٗٓٚذ٘  ٫مبادت٘) ي٫ٛدٚ ٠اسد َٔ ٠أِٖ ْعسٜات ايعؿس
اسبدٜح (ايٓعس ١ٜايٓطب( )١ٝاشباؾٚ ١ايعاَٚ )١نريو (ْعس ١ٜايهِ)
ٚغريٖا . 2
ٚبعد إٔ ثبٓت املٓٗر ايتذسٜيب ازناْ٘ ٚعُٓل درٚز ٙنشانِ قٟٛ
َٓٚكبط يًُعسف ١ايبػس ١ٜبدأ بتؿف ١ٝخؿٚ َ٘ٛأُِٖٗ املٝتافٝصٜكٝا (أَ ٟا
ٚزا ٤ايطبٝعٚ )١ٝايدٚ ، ٜٔاملٝتافٝصٜكٝا ناْت أقٌ َٓاعَٚ ١كا َٔ ١َٚايدٜٔ
اير ٟاَتاش بدزٚع خاؾ َٔ ١ايكداضٚ ١ايرتٖٝب ٚايرتغٝب ٚايعكٛبات
ٚازبٛا٥ص بكٝاد ٠زداٍ أغدا ، ٤فهإ عؿٝاّ عً ٢ذيو املٓٗر اىل إٔ
تعسض يكسبَٛ ١دعٜ ٫ َ٘ٓ ١صاٍ ٜعٝؼ ايد ٜٔآَٗ٫ا ٚآثازٖا اىل اٯٕ
 ٖٞٚاملعسف ١ايتذسٜب ١ٝيف نػف سكٝك ١ٝاشبًل ٚاضساز تٓٛع ايهآ٥ات اسب١ٝ
ٚأؾٌ تًو ا٭ْٛاع  ،فعٗست (ْعس ١ٜايتطٛز) تًو ايٓعس ١ٜايبد ١ًٜعٔ
 )1إمياْ ٌٜٛناْت ( )1804 - 1724فًٝطٛف أملاْٚ ٞأسد أِٖ ايف٬ضف ١اير ٜٔنتبٛا يف ْعس ١ٜاملعسف١
املعسف ١ايه٬ضٝه ، ١ٝنإ آخس ايف٬ضف ١امل٪ثس ٜٔيف ايجكاف ١ا٭ٚزٚب ١ٝاسبدٜج.١
 )2زادع نتاب (ايٛدٛد ازبُع ٞبني اسبهُ ١املتعايٚ ١ٝايفٝصٜا ٤اسبدٜج ) ١اير ٟضٝؿدز قسٜباّ ٚف٘ٝ
مت عسض َبطط هلر ٙايٓعسٜات ٚزٜ٩تٗا يًٛدٛد يف قباٍ ايفًطف ١ا٫ض. ١َٝ٬
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فهس ٠اشبايل (يً ١ًٖٛا٭ٚىل) ٚإزداع ايطس يف نٌ ٖرا ايتٓٛع اىل (ق٣ٛ
اْ٫تداب ايطبٝع )ٞاييت ذنست َفؿ ٬يف صباهلا .1
 ٫ٚخيف ٢عً ٢ايكاز ٨ايهس ِٜاعتُاد ا٫سباد اسبدٜح عًٖ ٢رٙ
ايٓعس ١ٜيف َٛادٗ ١اِٖ ايعكبات ايد ١ٜٝٓعكب ١اشبًل ٚاشبايل.
ٖٚرا اَ٫س ُٜٓٗ ٫ا يف حبجٓا ٖٓا ،فُا ْسٜد عسق٘ َٛدصاّ ٖ ٛتازٜذ
املٓٗر ايتذسٜيب َٚا ٚؾٌ اي ٫ٚ . ٘ٝازٜد إ اط ٌٝايكؿ ١أنجس َٔ ذيو
يف املٓٗر ايتذسٜيب فإٕ املٓٗر أخر ٜعٗس يف ايج٬ثني ضٓ ١ا٭خري ٠نعُ٬م
ٖاٚ ٌ٥خؿِ ؾعب ٚعؿ ٞعً ٢ايد - ٜٔاير ٟنإ بدٚزٜ ٙتذسد عٔ
ٖرا املٓٗر تدزجياّ ٜٚتربأ َٓ٘ ٚحيا ٍٚا٫ضتك ٍ٬بسٜ٩ت٘ ايه ، ١ْٝٛفٜٗ ٛس٣
 َج - ّ٬إٔ ايص٫شٍ ٚايفٝكاْات ضببٗا ذْٛب ايبػس طظَ َٗسَ ا ِي َفطَادُ فٔٞطبَتِ َأِٜدٔ ٟايٖٓاعٔص. 2
شسٔ بَُٔا َن َ
ا ِي َبسِّ َٚا ِيبَ ِ
اَا املٓٗر ايتذسٜيب فكد دباٚش َسسً ١فِٗ ايعٛاٖس ايطبٝع ١ٝاىل
َسسً ١ايتشهِ فٗٝا نُا تعٗس بعض ا٭خباز َٔ ٖٓا ٖٓٚاى عٔ َػسٚع

 )1زادع نتاب (اؾٌ اْٛ٫اع) مل٪يف٘ عامل ايتازٜذ ايطبٝع ٞايربٜطاْ ٞتػازيص دازٚ ٕٚايرْ ٟػس
عاّ . 1895
 )2ضٛز ٠ايس / ّٚاٯ41 ١ٜ
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(ايرتددات ايعاي )١ٝعً ٢طبك ١اٜٛٓ٫ضفري ٚ 1مبطاس20 ١نِ 2فكط فتطدٓٗا
ٚتُُدِّد بايتاي ٞايطبكات ا٭خس ٣اييت ذبتٗا يتدًل فسم ٖا ٌ٥بايكػط
ٜهف ٞيؿٓاع )tornado( ١اعؿاز أ ٚتطًٝطٗا عً ٢ايطبكات ايتهت١ْٝٛ
يتدًل شيصاٍ ٖا.ٌ٥
ٚبكٝت املعسف ١ايد ١ٜٝٓذبافغ مبا أٚتٝت َٔ ق ٠ٛعً ٢نٌ غ ٤ٞاىل إ
تعب ايبعض َٔ احملافع ١فكاّ بعطف ايعًِ عً ٢ايدٚ ٜٔبدأ ٜبػس إٔ
ايكسإٓ ايهس ِٜؾاغ ايٓعسٜات ايعًُ ١ٝاسبدٜج ١قبٌ انتػاف ا٭ْطإ هلا بـ
( 1400ضَٓ ، )١تٓاضٝا بطرادَ ١ػهًيت ايتأ ٌٜٚيف ايكسإٓ ٚتبدٍ
ايٓعسٜاتٚ ، 2ايبعض اٯخس ؾاز ٜعٝؼ (غٝصٚفسْٝا) ايس ١ٜ٩ايهَٔ ١ْٝٛ
سٝح ٜ ٫ػعس فٝهَ ٕٛتدٜٓاّ َٓ٪َٚاّ با٭دٜإ اىل أبٛاب املدترب فإذا دخً٘
ؾاز إهل٘ ازبدٜد اسبانِ ٖ( ٛاملٓٗر ايتذسٜيب املدترب ، ٟاملٓٗر املٓطكٞ
ايتذسٜيب  ....اخل َٔ اخت٬ف ايتطُٝات اييت تسدع نًٗا اىل زٚح
ٚاسد ، )٠فٗ َٔ٪ٜ ٛإ ايطفًٝٝات ٚايبهتريٜا ٚايفاٜسٚضات ربكع يريو
 )1طبك ١اٜٛٓ٫ضفري ) ٖٞٚ )ionosphereاسد ٣طبكات ايػ٬ف ازبٚ ٟٛمتتد َٔ 70نِ اىل 1000
نِ تكسٜباّ عٔ ضطض ايبشس ٚمسٝت بايطبك ١املتأ٫ ١ٜٓستٛاٗ٥ا عً ٢نُٝات َٔ اٚ٫نطذني
ٚايٓرتٚدني املتأ( ٜٔايتأ ٖٛٚ ٜٔفكدإ ايرز ٠يبعض َٔ ايهرتْٚاتٗا) ٚايطبب ايسٝ٥ط ٞيتأٜٗٓا ٖٛ
اَتؿاف ٖر ٙايطبك ١يٮغع ١ايطٚ ١ٝٓٝا٫غع ١ايفٛم بٓفطذ ١ٝايكادَٚ ١املٛدٛد ٠يف اغع ١ايػُظ
سٝح تعٌُ ٖر ٙا٭غع ١عًْ ٢صع ايهرتْٚات ٖر ٙايرزات ٚتسنٗا يف ساي ١تأ. ٜٔ
 )2زادع ٚزق ١حبح زقِ ( )1بعٓٛإ (تٗرٜب املٓٗر ايعًُ – ٞايكسآْ. )ٞ
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املٓٗر ايتذسٜيب يف ذبدٜد ٚؾفٗا ٚاغهاهلا ٚايككا ٤عًٗٝا ٜ ٖٛٚعتكد بإٔ
ايدعاٚ ٤ايتٛنٌ ٚايتٛضٌ ٜأت ٞبٓتٝذَُ ١ػابٗ َٔ ١د ٕٚإ ٜٛسد عكً٘ بني
املٓٗذني  َٔٚد ٕٚإٔ ٜطأٍ  :نٝف ٜعَُ ٕ٬عا ُٖٚا َٔ عاملني طبتًفني
ٚزٜ٩تني نْٝٛتني طبتًفتني ؟
قد ٜأت ٞايبعض بفهس ضاذز إٔ اهلل عً ٢نٌ غ ٤ٞقدٜس  ،فإذا نإ
عً ٢نٌ غ ٤ٞقدٜس إذٕ يٓتدً ٢عٔ املٓٗر ايتذسٜيب ْٚتا٥ذ٘.
ٖٓٚا ٜأت ٞدٛاب أغسب  ٖٛٚأْٓا ًْذأ اىل اهلل يف اَٛ٫ز املُطتعؿ١ٝ
أَا غريٖا فته ٕٛايٓتا٥ر ايعًُ ١ٝا٭ضٌٗ ٖ ٞاسبانُ.1 ١
ٚايػسٜب إٔ ايعًِ اسبدٜح بدأ ٜعط ٞتػريات تهٗٓ٫ ١ٝقطساز
ا٭ْطإ ٚدعا ٙ٤أْ٘ ق ٣ٛخازق ١تعٗس يف سبعات دقٝكٚ ١سطاض َٔ ١سٝات٘
 ٫ٚقسٚز ٠يسبطٗا خبايل ٚإي٘ غري َسٞ٥
فُا ديًٓٝا عً ٢بطَ ٕ٬ا ٜكٛي ٕٛ؟ نتابٓا ٚاسادٜجٓا  َٕٛٓ٪ٜ ٫ ،بٗا
٭ْٗا  ٫متجٌ َٛقٛع يًبشح املػرتى بني طبتًف ايعك ٍٛايبػس.١ٜ
فٌٗ منتًو دبسبٚ ١زؾد ؟ ٌٖ منتًو ْعسَُ ١ٜتطابكَ ١ع زؾد طبتربٟ
ملا ْك ٍٛ؟
ٚ )1نًٗا ادٛب ١غري دقٝكٚ ١ضبا٫ٚت تدٍ عً ٢عدّ انتُاٍ املٓع ١َٛايدٚ ١ٜٝٓعدّ اجياد فًطف١
ؾشٝشٚ ١ز ١ٜ٩ن ١ْٝٛؾشٝش ١يإلداب ١عٔ ٖر ٙايػبٗات .
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إٕ َا منتًه٘ ْٖ ٛعسٚ ١ٜتطبٝل ْ ٫( 1عسٚ ١ٜزؾد) ٚأقؿد بايٓعس١ٜ
قسا٤اتٓا املتعدد ٠يًد ٜٔاييت ْٓكًٗا اىل َسسً ١ايتطبٝل َ ٫سسً ١ايسؾد
ٚاملساقب ١نُا يف املرٖب ايتذسٜيب ٚ ،نأْٗا دباٚشت نٌ ايعكبات ٖٛٚ -
مما  ٫دي ٌٝعً - ٘ٝفٝعٗس َا ٜعٗس َٔ ايد ٜٔمبا تس ْ٘ٚاْتِ فتؿدق ْ٘ٛاسٝاْاّ
ٚتٓتكد ْ٘ٚاسٝاْا اخس.٣
ُ

التجربة املعرفية املتعالية
إٕ ٖر ٙا٭فهاز املُجاز ٠يف َٛادٗ ١ايفهس ايدٜين (ايتطا٫٩ت
ٚا٫ضتفٗاَات عٔ ؾشْ ١تا٥ذ٘) ناْت َجازاّ زبدٍ ط ٌٜٛمما دعٌ عًُا٤
ايدٜ ٜٔتؿد( ٕٚحبطب َعتكداتِٗ) يًدفاع عٓ٘ مبا اٚتٛا َٔ ق ، ٠ٛفهاْت
ايتشدٜات املٓطكٚ ١ٝايفًطف ١ٝيف ضباضب ١ايفهس ايدٜين ضبباّ زبعٌ نجري َٔ
ايعًُاٜ ٤هتب ٕٛيف ٖرا اجملاٍ ٚبدزاضات َعُكٜ٪َ ١دَٚ ٜٔجبتني ؾش١
ايٓتا٥ر ايد ١ٜٝٓفًطفٝا َٓ ٚطكٝا ٚداسكني بٓفظ ا٭دٚات اقدادٖا .
يهٔ ايػسٜب َا ايدي ٌٝعً ٢ؾشَ ١ا ذنس ٙٚ؟ َٚا ٖ ٞاملعاٜري
ايؿازَ ١يًشكٝك ١؟

2

 )1زادع اسبًك ١اٚ٫ىل يف عًِ ا٫ؾ( / ٍٛا٫ؾٚ ٍٛايفك٘ ميج ٕ٬ايٓعسٚ ١ٜايتطبٝل) .
 )2بٌ ظبد إ اعتُاد ٖرا املٓٗر مل ٜٛؾٌ يف ايهجري َٔ ا٫سٝإ اىل ْتا٥ر ٚاسد ٠نُطأي ١اؾاي١
ايٛدٛد أ ٚاملاٖ ١ٝيف ايفًطفٚ ، ١ايٓعس ١ٜاييت تك ّٛعًٗٝا ا٫ؾ ٖٞ ٌٖ ٍٛسل ايطاع ١أّ قبض
ايعكاب ب ٬بٝإ ٚ ...غريٖا .
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اْا غدؿٝا انس ٙإ اعطف املٓاٖر عً ٢ايكسإٓ ايهس ِٜأ ٚاسبدٜح
٭ضباب حبجْٚ ١ٝفط ، 1 ١ٝيهٔ ٌٖ غفًت َؿادزْا ايػسع ١ٝاملعسف ١ٝعٔ
ايتذسب ١مبا ٖ ٞدبسب١؟
أ ٟنٝف ميهٔ نػف اضساز اسبكا٥ل ؟ ٚنٝف ْجبت ؾشَ ١دعٝاتٗا
حبطب اْ٫ط٬م اٚ٫ي ٞيًُعازف ا٫فرتاق ١ٝايتؿٛز ١ٜ؟
ٌٖ ؾشٝض إٔ ْفِٗ فهس ٠ايتعبد بايٓـ عً ٢أْٗا ساي ١تعبدْٚ ١ٜهتفٞ
فكط بأثبات أؾٌ ؾدٚزٖا ٚد٫يتٗا ٭ثبات َُٓذص ١ٜغ ٤ٞأَُ ٚعرزٜت٘؟
فً ٛشعصع أؾٌ ايؿدٚز أ ٚايد٫٫ت تصعصعت املعازف املتعًك ١تباعاّ .
ٌٖ تهفٖ ٞر ٙايٓعسٜات ٚا٫فرتاقات اجملسد ٠إٔ دبعٌ ايدع٣ٛ
يًد ٜٔعامل ١ٝ؟  ٌٖٚتهف ٞادٚاتٓا ٖر ٙسبُاٜت٘ ؟ ٖٚرا َا دعاْا يعسض
ٚزق ١حبح خاؾ ١بٗرا ايػإٔ.
أْا أق ٍٛإٔ دصَ َٔ ٤عسفتٓا ايد ١ٜٝٓجيب إٔ ٜبتين عً ٢ايتذسب١
ٚا٫ختباز ٚايفشـ ٚايرتؾد ٖٚ ،را َا ُٜس( ٣بكدز َُتٝكٔ) َٔ آٜات

 )1أَا ايبشج ١ٝفَٗ ٞتعًك ١بإَهإ ٚاتطاع َٓطك ١ايتأ ٌٜٚيف ايكسإٓ ٚعدّ ايكدز ٠عً ٢قبط ايبشح
ايبشح ايعًُ ٞبدقٚ ، ١اَا ايٓفط ١ٝفإْ ٞنٓت  ٫ٚشيت أنس ٙإٔ ٜه ٕٛايكسإٓ ٜطتذد ٟاملعسفَٔ ١

فتات املعازف ايبػس ٖٛٚ ١ٜنتاب اهل ٞذات ٞاملعسفَٚ ١تعاي ٞعٔ نٌ غ ٤ٞط
فٔ ٞنٔتَابٕ ََهُِٓ * ٕٕٛيَا ََُ ٜطُٗ٘ إٔيٖا ا ِيُُطَ ٖٗسُ َٕٚص (ضٛز ٠ايٛاقع / ١اٯ)79 - 77 ١ٜ

إُْٖٔ٘ يَ ُكسِإْٓ َنسٔ* ِْٜ
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ػفَِٓا
ايهتاب ايهس ٖٞٚ ِٜتُؿسح بريو َٗٓ ،ا قٛي٘ تعاىلط يَُٖا آََُٓٛا َن َ
ؿًَا َ٠تََِٓٗ٢
عَِٓ ُِِٗ عَرَابَ ايِدٔ ِص ٟٔفٔ ٞايِشََٝا ٔ٠ايدَِْٗٝا صٚ 1قٛي٘ تعاىلط إٕٖٔ اي ٖ
ذعٌَِ يَُ٘ ََدِ َسدّا
هسٔ صٚ 2قٛي٘ تعاىلط ٖ َٜ َََِٔٚتلٔ اهللَ ِ َٜ
شػَاَٚ ٔ٤ايُُِِٓ َ
عَٔٔ ا ِيفَ ِ
طبُ صٚ 3قٛي٘ تعاىل ط فََُا دَصَاِ َٜ ََِٔ ُ٤فعٌَُ
ش َت ٔ
ِ َٜ َٚ س ُش ِقُ٘ َِٔٔ سَ ِٝحُ يَا ِ َٜ
هِِ إٔيٖا خٔ ِص ْٟفٔ ٞايِشََٝا ٔ٠ايدَِْٗٝا ص 4فإٕ ٖر ٙاٯٜات عسقت املعسف١
ذَئوَ َِٔٓ ُ
َٔ خَ ٍ٬ساقبٚ ١تسؾد ٚملظ ٚسظ ٜتفاعٌ َع٘ اْ٫طإ  ،فعراب
اشبص ٖٛٚ ٟغهٌ َٔ اغهاٍ ايعراب اير ٟتعٝػ٘ دٌُ ايػعٛب مبا فٗٝا
ايػعٛب املطًُ(١ظاٖساّ) ٜ ٫بك ٢يإلْطإ نساَٜٚ ١تذسع ايرٍ ٚايكعف
بطبب٘  ٖٛٚاَس ؾعب عً ٢ايٓفٛع (نٌ ايٓفٛع) ٜسفع بػسط اإلميإ . 5
يطت بؿدد تفطري اٯَٚ ١ٜا ٖ ٛاإلميإ  ،يهٔ نُا تعًُ ٕٛاْ٘ حيتاز
هِِ َٚايٖرٔ َٜٔأُٚتُٛا ا ِي ٔع ًَِِ
َعسفٚ ١عًِ قاٍ تعاىلط َِ ٜس َفعٔ اهللُ ايٖرٔ َٜٔآََُٓٛا َِٔٓ ُ
َد َزدَاتٕص 6نريو ايؿٚ ٠٬نِ تٓٗ ٢عٔ ايفشػاٚ ٤املٓهس ٖ ٛغهٌ َٔ
اغهاٍ ايتذسب ١املعسفٚ ١ٝايسؾد ٚاملساقب( ١فً ٛؾً ٢اْ٫طإ ؾ ٠٬سكٝك١ٝ

 )1ضٛزْٜٛ ٠ظ  /اٯ98 ١ٜ
 )2ضٛز ٠ايعِٓهبٛت  /اٯ45 ١ٜ
 )3ضٛز ٠ايطًَٖام  /اٯ3 - 2 ١ٜ
 )4ضٛز ٠ايبكس / ٠اٯ85 ١ٜ
 )5قاٍ تعاىل ط إٕٖٔ اهللَ يَا ُٜػ َِّٝسُ ََا بٔكَ ِّٕٛسَتُٖٜ ٢ػ َِّٝسُٚا ََا ٔبأَِْ ُفطِِٔٗٔ ص ضٛز ٠ايسعد  /اٯ11 ١ٜ
 )6ضٛز ٠اجملادي / ١اٯ11 ١ٜ
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فأْ٘ ضٝذد ْفط٘ َبتعداّ عٔ ايفشػاٚ ٤املٓهس ٚتٓٗا ٙتًو ايؿ ٠٬عٔ
ايفشػاٚ ٤املٓهس بطسٜكٜ ١عسفٗا ذٖٚٚا) ٚ ،نريو آ ١ٜايتك ...٣ٛفتأٌَ .
ايس ِشمٔ َٚايِشََٛأ٥رٔ
ط ًَبَ ِّ
ٚنرا ا٫سادٜح ايػسٜف ، ١قاٍ  (بَا ٔنسُٚا َ
دَ ٖٚبسَنَََْٚ ْ١ذَاحْ )ٚ 1قاٍ ( إٕ ايرب ٚايؿًٜ ١طتط ٕ٬ٝا٭عُاز
َ ،فإٕٖٔ ا ِيػُ ُ
ٜٚعُسإ ايدٜاز ٜٚهجسإ ا٭َٛاٍ ٚي ٛنإ ايك ّٛفذازا)ٚ 2قاٍ ََِٔ( 
سطَُٔ َٚدِ ُُٗ٘ بٔايَٖٓٗاز) 3فايتذسب ١املعسف ١ٝاملتعاي ١ٝيف
ؾًَا ُتُ٘ بٔايًَٖ ٌِٔٝ
نَ ُج َستِ َ
َٓعٛزْا هلا ث٬خ َساسٌ يهٜ ٞتٛايد ا٫ميإ د ٕٚاسباد ١اىل ا٫دٚات
اييت بدأت تُشازَب يف ايج٬ثني ضٓ ١ا٫خري: ٠
املسسً ١ا٭ٚىل  َٔ :عامل املعٓ ٢اىل عامل اسبظ (ا َٔ ٚاملعك ٍٛاىل
احملطٛع)  ٖٞٚدبسب ١تٛدد ع٬ق ١بني أَس َ ٫اد ٟسط ٫ٚ ٞدبسٜيب ٫ٚ
طبترب َٔ - ٟدٗٚ - ١بني أَس آخس سطَ ٞادًَُٛ ٟع َُٚطتػعس ، 4
 ٖٛٚخ٬ف املٓٗر ايتذسٜيب املُتعازف اير ٟتبكْ ٢تا٥ذ٘ ٚأضباب٘ َاد١ٜ
سطٚ ١ٝا٫نتفا ٤بٗر ٙاملسسً ١غري ؾشٝض ْٚاقـ أنٝدا ٜٛ ٫ٚيد اإلميإ
ايهاٌَ ٚإمنا ٜتفع يف َسسًَ ١ع. ١ٓٝ
ْٗ )1ر ايفؿاس / ١سدٜح 1078
 )2املؿدز ايطابل  /سدٜح 114
َ )3طتدزى ايٛضا / ٌ٥ز  / 6باب  / 33سدٜح 6945
 )4نُا يف َطأي( ١ايؿ ٠٬تٓٗ ٢عٔ ايفشػاٚ ٤املٓهس) .
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يهٔ يْ ٛعسْا أنجس ظبد إٔ ٖٓايو دزد ١أعً َٔ ٢ايتذسب ١املعسف،١ٝ
سبٔطَتِ َأعَُِا ُي ُِِٗ فٔ ٞايدَِْٗٝا
يتذعٌ املٓٗر أنجس فاعًَ ١ٝج ٬قٛي٘ تعاىل ط َ
خسَٔ٠
خسَ ٔ٠صٚ 1قٛي٘ تعاىل ط يَُِِٗ عَرَابْ فٔ ٞايِشََٝا ٔ٠ايدَِْٗٝا َ َٚيعَرَابُ ايِآ ٔ
َٚايِآ ٔ
خسَ ٔ٠ئََُٔ
سطَََٓٚ ّ١إُْٖٔ٘ فٔ ٞايِآ ٔ
َأغَلٗ ص 2ا ٚقٛي٘ تعاىلط َٚآتََِٓٝا ُٙفٔ ٞايدَِْٗٝا َ
ضًََٓا َٚايٖرٔ َٜٔآََُٓٛا فٔ ٞايِشََٝأ٠
ؿسُ زُ ُ
ايؿٖائشٔنيَ ص 3أ ٚقٛي٘ تعاىل ط إْٖٔا يََِٓٓ ُ
ايدَِْٗٝا ََٜ ََِّٜٛٚكُ ُّٛايِ َأغَِٗادُ ص. 4
ففٖ ٞر ٙاٯٜات ميهٔ اقتباع املسسً ١ايجاَْ َٔ ١ٝساسٌ تٛايد
ايتذسب ١املعسف ١ٝاملُتعاي َٔ ٖٞٚ ١ٝعامل اسبظ اىل عامل املعٓ ٢ايعايٞ
ٖٚر ٙاملسسً ١متتاش بفتض ابٛاب عًٝا بعد إٔ اطُإٔ اإلْطإ َٔ ٚدٛد آثاز
سط َٔ ١ٝتًو املعاْ( ٞيف املسسً ١ا٭ٚىل) فاٯخس ٠نعامل مل ٜرنس يف
املسسً ١ا٭ٚىل بكدز ذنس اَٛز قُٔ ْفظ ايعامل ايٛاسد فايٓافر ٠فُتشت
إمياّْ ٝا ٚب٫ٛد ٠ذات ١ٝاىل عامل آخس ٚز ١ٜ٩أنجس دبسدا .
ٖٓٚا املٓٗر ايتذسٜيب أخر بُعداّ آخسا مل ٜعٗد ٙيف ؾٛزت٘ ايطبٝع١ٝ
املاد ١ٜايبشت ١املعسٚفٚ . ١نريو قٛي٘ ٜ َٔ( طس عًَ ٢عطس ٜطس اهلل
 )1ضٛز ٠ايبكس / ٠اٯ217 ١ٜ
 )2ضٛز ٠ايسعد  /اٯ34 ١ٜ
 )3ضٛز ٠ايٓشٌ 122 /
 )4ضٛز ٠غافس  /اٯ51 ١ٜ

املعسف ١ايتذسٜب ١ٝاملتعاي)15( ..................................١ٝ

عً ٘ٝيف ايدْٝا ٚاٯخسٚ 1)٠قٛي٘ َٔ( ضرت عًَ ٢طًِ ضرت اهلل عً٘ٝ
يف ايدْٝا ٚاٯخس.2)٠
املسسً ١ايجايج َٔ : ١عامل املعٓ ٢ايعاي( ٞأ ٚاملعك ٍٛايعاي )ٞاىل عامل
شبٗ
املعٓ ٢ا٭عً( ٢أ ٚاملعك ٍٛا٭عً ٢أ ٚاملتعاي ، )ٞقاٍ تعاىل ط إٕٖٔ اهللَ ٔ ُٜ
ؾفًّا نَأَْٖ ُِِٗ بَُِٓٝإْ ََ ِسؾُٛفْ صٚ 3قٛي٘ تعاىلط
ضبَٔ ًٔ٘ٔ ٝ
ايٖرُٜٔ َٜٔكَا ٔتًُ َٕٛفَٔ ٞ
خسَ َ٠يَٗٔ َٞايِشَََٛٝإُ يَ ِٛنَاُْٛا َِ ٜعًَُُ َٕٛصٚ 4قٛي٘ تعاىل ط تًِٔوَ
َٚإٕٖٔ ايدٖازَ ايِآ ٔ
عًُ٘ٛا فٔ ٞايِ َأزِضٔصٚ 5قاٍ َٔ(
ذ َعًَُٗا ٔيًٖرٔ َٜٔيَا ُٜسٜٔدُُ َٕٚ
خسَِ َْ ُ٠
ايدٖازُ ايِآ ٔ
نإ ضٖٗٓٝ ٬ا يٓٝا سسَ٘ اهلل تعاىل ايٓاز)ٚ 6قاٍ (اميا زاع غؼ زعٝت٘
فٗ ٛيف ايٓاز)ٚ 7قاٍ ( اميا زاع مل ٜسسِ زعٝت٘ سسّ اهلل عً ٘ٝازبٓ. 8)١
.

ْٗ )1ر ايفؿاس / ١اسبدٜح 2883
 )2املؿدز ايطابل  /اسبدٜح 2756
 )3ضٛز ٠ايؿف  /اٯ4 ١ٜ
 )4ضٛز ٠ايعِٓهبٛت  /اٯ ، 64 ١ٜف ٬اْتكاٍ َٔ َعٓ ٢اىل سظ  َٔ ٫ٚسظ اىل َعٓٚ ٢إمنا َباغس٠
َباغس ٠ايداز اٯخس. ٠
 (5ضٛز ٠ايكؿـ  /اٯ83 ١ٜ
ْٗ )6ر ايفؿاس / ١اسبدٜح 2911
 (7املؿدز ايطابل  /اسبدٜح 1027
 )8املؿدز ايطابل  /اسبدٜح  ، 1028فٗٓا ازبسعات املعٓ ١ٜٛتصداد ٚتكبًٗا يف ذيو ايعامل يٛثٛق٘
باشبطٛات اٚ٫ىل ٚايجاْٚ ١ٝبدأ ًُٜظ آثازٖا .

( ...................................)16املعسف ١ايتذسٜب ١ٝاملتعاي١ٝ

َٔ ٖٓا ٜعٗس إٔ (ايتذسب ١املعسف ١ٝاملتعايَٗٓ )١ٝر َعسيف ٜفتض آفاقا ٚاضع١
يعسض املعسف ١ايد ١ٜٝٓبطسٜك ١أنجس ضٗٛيٚ ١تعكٌ ٚزؾاْٚ ١ثبات َُتفكا غري
َُتكاطع َع املٓاٖر املعسف ١ٝاملاد. ١ٜ

1

ُٜ ٫ٚفِٗ َٔ ٖرا ايبشح تطدري املٓاٖر اسبدٜج ١يف قسا ٠٤ايٓؿٛف
ايػسع ١ٝفإٕ ٖر ٙاملٓاٖر تبكَٓ ٢اٖر بػسٚ ١ٜإ عًت بكدز َا ٖ ٛعسض
انجس َٛقٛعٚ ١ٝعًُٚ ١ٝدق ١٭ثبات اسبكا٥ل اإلمياْ ١ٝبعٝدا عٔ ايفًطف١
اييت ادعٛا بإٔ شَٓٗا ٚىل ٖٚ ، 2را ٜ ٫كس ٚفل َٓٗر (ايتذسب ١املعسف١ٝ
املُتعاي )١ٝيتجبٝت سكا٥ل ا٫ميإ ٚاملاٚزا.١ٝ٥
إٕ ٖرا ايبشح نُتب باختؿاز غدٜد فٗٚ ٛزق ١حبح  ٫أنجس ٚصبسد
خٛاطس ٚأفهاز قابً ١يًٓكاؽ ٚايتكٚ، ِٜٛاسبُد هلل زب ايعاملني ٚؾً ٢اهلل
عً ٢ضبُد ٚآي٘ ايطاٖس.ٜٔ

ٚ )1بٗرا ْفِٗ إ ايٓكاغات اييت دبس ٟيف ا٫زٚق ١بني املَٓ٪ني ٚاملًشد ٜٔئ ته ٕٛصبدَ ١ٜا داَت
ضا٥س ٠بٗرا ايػهٌ د ٕٚا٫يتفات اىل املٓٗر ايكسآْ ٞايسٚا ٞ٥ايرٜٛ ٟدد ْتا٥ر سطًَُٛ ١ٝض١
يًُٓع ١َٛايد ١ٜٝٓقبٌ اْ٫تكاٍ اىل املعك٫ٛت بأقطاَٗا ٚاٯثاز املعٓ. ١ٜٛ
 )2ؾسح ايعامل ايربٜطاْ ٞيف ايفٝصٜا ٤ايٓعس ١ٜضتٝفٔ ٖٜٛهٓر يف نتاب٘ (ايجكٛب ايطٛداٚ ٤ا٫نٛإ
ايطفً )١بإٔ ايف٬ضفٜ ٫ ١ؿدق ٕٛبإٔ شَِٓٗ ٚىل سني ٚيدت ْعس ١ٜامسٗا (ْعس ١ٜايهِ)  ،فإذا
نإ ايدٜ ٜٔته ٧عً ٢ايفًطفٚ ١عًٖ ٢ر ٙا٫ضايٝب ٚاسبً ٍٛايرتقٝع ١ٝاييت ترنس ٭ثبات٘ ف٬
ْطتػسب إ ٜكٛيٛا بإٔ شَٔ ايدٚ ٜٔيٓ ٫ٚ ٢ساد ١إلي٘ .

