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اد،ا!ولجمع!تر،الأديمانتطار!خعفيؤج!ؤلا"1،ويصفري!،رلونوا

سيناتصرا،دال!همنشورات،صكحة4ه6،همعم5.2"كهـ9،:م!ا-محف

ا!ؤهممانو!ف:سليعلة،20لى2،تونس؟للزجمةالوصنيالمر!ز

378-3973-884-ة7-5هـ:!صءمدءلصه

نواو،لى-الأد!انقاقلم!فيالو!"ا-يانأفى-تاريغ

.،خاففا،قويعه-محفبى،ادالحذ-س!ص!فزيد

ةوو!لابتعبزلاا!كا!!افيماالواو!ةراع!فألا

للترج!هاله!!ؤ!!أيت!اهاآراءمح!

33خ4غ3أحمأ"عهةع

ر!عللملم.ى!ملمقيأ4،ا،هلمني،نمقيوءلم،غكهنملمو*ةلم

بمءللإهمة20080

وتوزيعهاونشرهاالعربيةالترجمةحقوق

الزاثمحلىوالمحافظةالثقافةوزارة

لللين!تلأ!ثلرأ+

بم20.2تونس،للزجمةالوطنيالمر!رص

-.تونس،80!-المنسقيرينهج،9

(+2!ةإ5،7.ة7كاو!ر؟!ص!افلا182"ة)7"7ة؟377الهائف!ة

"!ك"ءح!سول4!!م!ء*!لح5،*ةبطلواا

حل!2ؤ!ثيأ!!ح!ولعتم3!.!ي!،.لحول:لال!روفيالبريدا



!

البيرونيئريحان)أبيالفذالعألمروحإلى

لقلهتالمراجغمنمذآالتو!ألفدرلمصعف!طلأالعربمةةبت!ملآثغريمماثنمايسذأري!ار

المقارزللزرا!ماتاليونس!و!وسيرأس!محامرااصنانشماخالإلمن،لاحفناا

ب!لثوالحضاواتدياقللأالمتمارنةالذراولتلما*جستيرإدارتناأو،يانلاؤفى

المهفالقاوئأوالجاحثأولبالعاإنحيلأنال!صميرهمنأته،بمنوبةالآفىاب

المجالرزا5فيالحاليةالمعارفيختزل،العربتةباللغة!تابعاىيالق،بالأفى

بالمغفجثصاركعاالتزاهماويلتزمتعضقا،أ!فولدراسافمدخلاريعون

هذفي،العلميةالم!تشفاتآخرتجاوزتهاالتيالمراجعبعف!ا!عالطجة،

الحلميةبقيمتهمعزفهمرجعيئ،!تابتعريجكامحا!االعزمفعةلحىنا.المجال

المقخضصينمحا!اح!رات!صونلا!ي،المعلوماتطيص!بتبتميزدمع

يختزألأته،2008سنةفرنسا،فيالصادرلونوار(،فريديري!س!تابوتخئرنا

باحث،40تحريرهافي"ز!شاو،2000سنةصدرتالتنالأديانهو!ومحمة

عليهاأ(لإشرافتولمأقد"لونوار(وءن،أالعاأئحاءمخشلفهمنمتخفمصا،

مذ(في!بيرأستاذوموالعلميئ،محمتخمارها،ميلان،همجت!الالأسئاذعينبيثما

.السوربونبجامعةدروسههـشابعةكرفلنار!ان،المجال

همصغر!فوسوعةمحنمحباوةموللمارئلعرلبهثمذمالذىبام!لاف

أرادصهدخلى،5000وصفحة12500ضخمةموسوعةمنمادتهاتستمذ

العرلىاك!عخمثتصدرلاسابمم!نشهورلنموسوعمننمحن،ا!دبأصحابها



فيهف!ش!لافتما.،!ىيإ،مصسياوموسعومحةالبلاياد،هموسومحةوهماالمحشرين،

لمونوار(استقىلذلص،الأديانب!لىيحيطأنيحس!نلاراح!اشحخصاأن

ركذا،!ظبهفىتحذلمةفييشير!ماعليها،أشرفالغيالموسومحةمنهتاه!أعمه

همحممادرلحاأق!بالمعلوهمات،همصداقيةمحاىهمطمئنايجعلهلهمارئ،همفيدأمر

سنديذ!قلانأري!ذقلامحنوغيئالمختلكة.الأديانفيالمتخضصين!جار

ن!عفضما،،أنفسهمنيصض!فملابينخا،فحةتظلبالأديانالمتع!علةالقضايا

سغهيخلولاالذيال!ؤاليماوالصععورالمحايدفى،الخلميةالرؤيةبينالاخئا،ف

الأديأن.هموضوعفي،إنسان

تجتبههمثلى،الماذةإخراجفي.اختياراتهبتضصمؤولتة5ال!اتجطويفحضل

ؤيةبرالأديانتاريخرعوضه.،الذينتةالفواريخثنيالمفرطالعش!بنزمحات

محنفاع!4وفى،افىختلانةاها!حاومبينأو،البعضاي!!ببينوحوارتةتواصلقة

يالقحذث،نفسهالبشركباجنععىاوحدةباعتبمارللبمتر،الدييئالقاريخ3.رحد

والحاجاتالم!ماعرمنأساسئةلغواةمختلفةتمثما3!طاي!قف!جمعيعا،الأديانمحن

محلىأتهإدرا!نامغافحى،هذافينوافقهونحنوالاتجماععة.الئفسئة

همادةغ5القارإلمابر!تايأنإلمماال!كاتبسمعىرفالمقخ!ع!مين.بينجدل

ديقب!لىالخاضةالهصفلحافهمنهاتمعدفىإلم!أشارثلئن،معفدفىمحلمعة

جديثةبلغةعهودما،!لفي،الأديانعنالتحذهمثاأيظخئرقدفإق

يخلولاالتيالقحقيطاتاص!بيو،سلسةالتبقىاءةيجعل!ينسبتا،

ديهئما.تاريغمنها

بيلامسأ.،.ن!مهأما،يراعيب!رعنضتقديمعلىجهئغامنومحملنا

ال!تأب.قراءدفيالمفخضصيىوغيرللمتخضصترغيبا،العربيةال!ضابة

همساير!فيواقتصدناالفونسي.الأسلوبتمتزالقيالطويلةالجملبتجزثة.فقمنا

أمعن،هاوحولناما،النعق،بهايزخرالتيال!ثير"الاعزاضقةالجملى

س!ذتأخير.أوتفيممنأحيانا،الأهر،يقغضيهماهمع،ابعداثيةجملإلم!

الأسلوبخا.ضتاتسنأيضاوموالاعزاضقة،الجملىأستعمال!رةأن

أتناذل!كنالأمتملعنالعرلمب.القارئنفسعاله!ثقيلايظلالفرن!يئ،

ر!لايعتنلانهالاعتراضئة.،الجملاستعمالهمنيعثرا!اتبأنلاحظنا
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!إلمكا،إشصاش!همنأ!ثرإلمأتحتاحلا،قارثهى!لسلفاهمعروفةالقفحاياهمن

فىفىصعلرهماتلهتقذملأتهابغمكنقواءتهاإلأيحتاجالةحزليما(لقارئأنقذرنا

الف!ال!رقةترسبخا،ابتدائجةجما،القخريج!ثثنتردأنفالأراممأ،لديههألوفة

بتتفظنعندمماجذا،بعيدعهدمغذ،الأدياندواسةبدأتلف

الاختالأفاإلأق.م(،425-482))هميرشدوت(مه!أرالإمخريهق،ال!تاب

الإغريقحة.والمعتفاتالفومحونيةمصرهمعتفاتبيناصخاترالثقا

الإثبراصايعتنقأنقبلالذينية،بالتعذديةهمتميزاالروهمانيئ،العصرجاء

فىفرضها،إلىبعدفىوخلافازفىهموريتجه،383سنةالمسيحتة"قسفغفين،

تراث!وصطاردةالأخرىالدياناتوهنع،اصورتة.لالمهمبرارسعميةديانةفشيتا،

والع!المتجاوزن،الطفولةهؤلاءاع!رهاالتيالجهوديةالذيانةنجاستق!اء

المسص!الحصرلهبلالئاب،و!انالإنسانمه.لل!لانهالمنميىالدد!م

الإعمقافىا"فيوالتأتحلىالتف!يحريةمنباق!ريقمغعونلمالإهمبراطوزية،

مجرري!فتبوافىروظهرتفيها.الئقدوإع!لبينهاالمقارنةرحرية،المخقلافة

همستوفيظلتل!يكا،المقارناتهذدخما،لمنمحاشة،الذينجةالظاهر!في

هم!عتفقراتأوعباراتفيأحيانا،نفسيا،محنمحبزتوإناصر،الخرا

همجنا.اونفراثاقبا،ف!را

بدا،ميةالإسا3(لغربيةالحضارةفيوالمللالأديانمقارنة!احخ!ونشأت

أالهجرقي(الخاهـسسالقرق1افهـرس!فيالغديم()ابنص!ذوقدأؤلا،معرثب

وتعريجعالأخرىالذيانات!تحباسعجلابا!اعش!خعالذيموانبحون

؟،عصرهإلىمتداولةظلتالغىالعناوينمنالعديدالئديم،،ابنر!ذو

بئ،الفلسفهعلىلمحمعصر!لنوع!املالعهدماالحىالزحممهفحر!ه!لهاهضاع

ي!ونبمأالمباحثبئفىالأوائلالمشتغلينأنويلاحظأيضا.الأديانشملت

عل!أنص!لذفيبب!لاو(لفل!ص."كلماءمن!انوابلى،الذينعلماءمن

أإفائحهوا،المختلفةالفل!يةأ!رصادهقارنةإلىيحعاجون8!انواس!ا

ومعاصركلقديمها،فارا!ضحلاقىقيهمشوقرا،!انلهماءلاهمنةالاستفافى

وا!ضارارالتوار!نحعكلىوالاطوعالأخرىاللغاتتطمإلأذلصفعهمولي

عاوقائمةا!س،علمهمنهمصمقمذةمثفتحة،روحسادترلقد*المختلفة



لدىالروحهذفىآثاررنشكدالآخر.محنالوقيالتقلواعض،د،الملاحضةادقه

الجهمرفى،ش!تبراقالقون!علدحديثفوريعقرئعخدما،نفسحهالتديم،،ابن

نأإلم!دريشير،،،...فتالذلصمحنأصاضلكمهمنرجما!،،سألتقائلا:3يجدؤ

بئمانهتفيدالتيئالإشعاراتبعضويذ!ر)الفيوقي،،3!فةتامنعوعغهالممقول

،ابننركماو!ذل!ص.(و،12-382)الجوهمي،)سعديا(ب)سعيدمحارؤاءن

يأيى:أيضاى3يبدؤفإد4الغمعارى،!قبحولىش!ط،يعقدعندها،،ميالت!

فيعماونيف!رشنهاالتيببت!لاعنفماضا،،نا!سل،(القش،يونس،،سألت

!يهمعلوماته،همنهيسمقيتتم،،،..فةآل.العرليما،اللحمان.إلمأ.خرجتمابها
ن!سال!صيرأنالفيم!،،ابن!قابهمنويحمقكادهمذا،.إصصحيحةت!ون

عصرفى.فيالخربيةباللغةموجودىة!انت،الإسطلامس!غ،الذيانات!غب

،أبو!حوالأفىياندراسةفيالخفميةالنزمحهلهذفىربس!ألاالممتلن!ل

صماحب،العظيمالفل!ين!حذا،(،048هـلم440بعدإتالبيررنيئ،الريحان

يذ!لاالمصععو!قي،اق!نونأشهرها،ص!امحعمفي!تاباتينوالثا3الخمسة

ولعلمالهندإلم!باع!ذلاإلمأص!ذودفعها!ص،علملحقولر،حمالهورخر

هقبولقيهمقولةمن!دمما!قيق!قمابىهفيص!ذىالخشحععريتية،اللغة

حضارتهامحإعالاظلإع!ببالهنديلةالفوإقامتهوسممامحدته.أوموذولةالحقلفي

العصرثيماهمعادللهعرفرلانمإلجهيسبقلم،للعملمنفجافوفكمعرأديانها،

والبداية،لغةمنأجعرإققانمخها،ههقةمبادئمحاىينصقمنه!خوهو،الوبحميصأ

الذيانةفي!قابينوترجمةيتير!صن!لادرس!اسذل!صفىالتأليفقبلبالزجمة

(لمعرفةالتمحيز.بينومنها02وبانغجلممانص:المقذعةفيذ!رهمااالندئة،

!تابال!تأب،،ليسالمقذمة:في!مبس!ذلبينها،رالجدالبالأديان

عنالرائغومناقضةالخصوث!صججبإيرادفيهاستعملحتىوجدلى،حجماج

محنالإضراباخيرا،ومنها،."(،(ضرع-)ححاية!تابهووإت!،الحق

)م(*؟8رفى7س23ض،،997بهيىرتصا،الفهى!ست،(إسحاقبن،محف(التديم،ابنيراجع-لأ

ب!اعتارينم!اوزترقدصزا،اليوغائحووالثافيصروفغه!الأؤلال!تاب-2
.(م)!قابانير!علامصتخهفي،البهبرنيئ،جها!هخ!تسيالشيالهنديةالذينتة

)م(.،6صط،مرذرلةأوالعغلفيمتبولةمغولةكنللهنطهماتحخيقالريحافة(،،)أبو،البهيىونيئ-ثص



امحتبامن"ابيشكتما"رعيتوفلم،الضعخصممة!عضداتهمحسب،*!لحااةم!امع

الإيوانشهرك!"العباسد"أبيمعص!ط،!غاولقباووالذياناهمت،!تبأفضل

وجدت،،هاف!تب:ملحدا،رونأو،اللاأدريةمذهبمحا!ا!انالذي

مي!ر!غهمنالمجرفىة،!با!حلاقصدأحداالمقالات!مبأعمحابهمن

الأديا)بحيعهمنيعنلمإذالإيرانضعهرفي،الخاس()أبيىفمو،4همداهفولا

!ف)البيررني(لصنمؤهغا،ن!رلمالإيرانشهركتيأنيعنيشيء".يخا

اجمغهسالذيال!تأبمذاأتلففتهـدالأسفس!،رسعالمؤمغين.عاىالعليمفي

عصرفى.فيالمقالاف!تبلم!فأ،البيروني(

سنواتهمغذواهتماهمنأ،،الأديانتا!ه!خ4نيالوجيزللص!طتخريبنايغخرط

حر"فيالعربهموقعاستضادفىطموحضمن؟للأديانالمقارنةبالذراسا!تأ

الةسداهمىأعا،همنابجعضقدوة6يانالأدهـوضوع!نيالطس،رالبحثالتزجمة

هذهمعوتماشيايحكا.الح!القصرفيرتصؤإمنالمباحثهذدبلغظتماوالهسضفادة

نسام!أنفيأهـ،،التعريبآخرفيهمفضلة،فهارس!بوضعؤ!ناا!ععى،

زأنضع!سولا.المجالهذا!ثالعربنهالمصطلحعهإنراءكتع!واضعههممصاهمه

زهمالأئنابعضهمنوالنقدبالمراجعةستحظىالتعريبفيانجتياراتغامنالعديد

تصوم!صخملاالمصطلحاتهنالمشاتتعريبعسريدر!سضنأؤلمارنحن

بتطويمال!فيلموالجاحثينجهودتضانرن!ل،التباينشديدةدينتةبققالب

المراجيماى،ءعالةنظل.لا!ي،العربيةاللغةفيرترسيخا،المباحثهذفى

.أخرىبلغاقكاالم!قوبةوالمصادر

!!ع!ل!الح!ا!

51،ةيسطيرد

أضافأما!لأمامعلامول)م(حرف!ونألمزجم:ةظت،الم

.ةالأصابالنصفيودردتىمثجمةفقفلآالمؤلفإحالاتأشاالمز!م،

()م."؟ص،المخابقالمصدر-،





.ء

لا،ننم!انئةأمل!ثألاالذياناتهيهما(لذييئ؟الشعور!أ!يف

لرالطكولبرالض،،"والخالأصرالكربانالمقذسمفاهينمظهرت!يف

المتعذدبالآلهةالإب،نمنالانققالحصلى!يفحاح(36!غ)سوري!!لإز

بالمقذسال!المجط،في،مرتبصاأالضف!انلماذاالواح!؟الإلهمحقيدةإلم!

رشاليى؟الدلنئهالممالمدهمؤسسوهمسنعدلدد؟أدلانلوجدلماذا

بلىاجومرتةوالاختلافاتالصعبهوجوفىميماحمعلوها؟التيالرسائاوومي

؟الأديانبينععدامااليومنشعه!هلى؟الأديان

أش*أنذلصمعاصرينا.منالعديدبالتشغلىاهر!خموالأسئلةهذفى

بالذينالاهتمامتمأميباتجاهذفعت!ق،الغربفيينقة،ق!لاالمؤشسمات

متعاا)واقعمرئيئلابحالمالإيمانأنبي!ثقافمة.ظاهر!بصفتهإليههمنظور

تعريفصإلم!أميلى)هعذابهمععلقةجمعثةبطقوسوالقيامالمحسوس!(،عالهأ

الآلافيععضراتمنذ،الإنسانيالوجودهمغاهرةتمعاحبانهرتانضاإ،(الذين

الثقافانيمختلف،البدايةهمنذوثيكا،ارتباطاارتبطفالدينالمتمغين.من

المجتمعا!تمنمجتمعيوجدلاأئهفقط،ليمم!للنظر،اكتف،الاوالإنسانئة*

!بال!ذينيه،كأالطقوسالعقائدمنخا،قدآثارها،نعرفالتيالإنسانية

أا!شأحسبتطؤرت،قدالفاتوسفاالعاقائدأنأيضا،للنظر،اللافت

الثراء،،.صنغايةمحاوروثقاف!،جغرافبقؤععبرهتجانسة،

هذ!فيعرضهسأحاولالذينسانتة،لألمالذييئالضاريخهوهذا

الحيادهنن!ممقدررب!أب،ب!ذ!سأقومأنأعتزموإنيال!تاب.

أقو)شالمؤؤخ.الضيسوفبمنهجيةؤهملتزها،ما!حألارا!صإمتجتبا
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ار!!ىري!!يو!!

الذين،،،لماذا،(سؤالساشرد،،اصرحأ.أنإلمأأسعىلاإنيأخىسكس!،بعبارة

آيديرلوجيةم!عادشاتفيال!قوطإلمأ،فالمصاأف!كلايةفي،يفضيسعؤاللانه

موجود(،اللهلأنمزجود)الذينالمؤسنا!ومهموثفين:فيتتلخص!فبلية

والحيافىإهالموترعبيعيشالإنسانلا!!وجود)الذينالنفاتيهموقفأو

المسازلأر،للد!نالاجممامحعهالوظعتهحولالعساضلعنالإمحراضلعنىلا

ا!يشألنبتلبيتهاهيقومأنيمعنالخيال!ئعخصئةتبالحطسض

هرةالضاااختزالالمحايد،الذارفيذهنفي،يغنيلاالذينإلىالحاجةمحن

الغرلزد،فعيا!عح!ماجم!ععه،أونافسحهوظ!نجهثثبالضرررد،ال!ينعه،

محإطافراننو!ونتتهاالذينمةهرةالقااتواصلامحتبارالج!ببر،محأررأو،

يبينالتاربخأنإلتب،هذاصفحاتمحبر،سنرى.محلويةقوىوحود

رهمحضاربه:م!دفىنفسمهبحوجها!لرلبط.(اع3)مم!لماس!أ*ة(ح،،(لذلنى،(أن

فيتخؤمحا،تاقالالابفرقريسماهم،الخالأمحاثأ،افال،الحمتالحؤف،الومخبة،

العنف،الععم،الأخلاثى،الرآبط،الاجسكاعىإلرابصاالمجحمخا!:لأسسحس

ا!اعمتعالراقعإثباتمحاولةمنحينئذ،اصائل،لاالإشصاء،..التضاهمن،

تأقلبمجرد،(بالإلهالقوحي!تةالذياناتهتدمحو)مانفيهأو،المحسوس

همختشراإنسانتاتطلعاد!جيالذييئالصمأنإن4!آ(.لح3إح)*ولحة!أالذييئالشأن

ر!صم،قطعئةبطزي!قةلثا،يحددانمحلىقادراليحس!ف!صنئا،ائتشارا

الذيه!.الشعور

محنيجيبتجريدكتيمخيربوضأال!خاب،هذافيإذن،سأ!تفي،

لمعارفثا.الحافيالوضعاضلفيإدرا"ن!ميهماويضش!لت،،!يف،،،سؤال

روع!شل(ظهر!يف!رونولوجيئ:تاريخيئأفقفيالقضاياوسئماطرح

العقائدهذهرتتصوأ!يفت؟الطقوسوأولمأالعقائ!أولم!هيهاالذيني؟

الأدياننخعأت!يفتها؟تخفيمااوتعقدألمجتمعاتبتطؤرالضقوسوا

،الهدفهذالتحقيق،اعتمدتتفؤرت؟و!جفالعبرى؟القاريخية

البماحثين،منهمئاتبحوثئمرفى!انت،المعلوماتمنهائلة!قثةمحا!ا

!نتالتيالأديالنأموسوعةمقأساسا،،اسقفدتوفدعقود.مدىعارر

غدلا+!24!*-ماس!ولمى(-تارداني!ي،معإع!ادها،علىأشرفحكاد!ق

ساهمرتد،لا"97سنةفي،،بايار،،،النشراردعن،رصدرت،لوأ!3!املاحعأ3



يأن!ة!ا!صرتاد!والوا!نه!

حارللض!.العالمأنحماءمختلفمنشخضععا140الموسومحة9هذتحريرفي

لص!ىبعخكا،وأؤلفايط!بأرالمخلوما!ن!حأأن،ال!عابكحذاؤع

الدراء،منالأبسللحدفىكص!احهسومحهالموسلصفماالواردفىالمخرشه

خسفيالصرثة!سأشذمأنحارلتالمسجذد،الأهمرهووهمذا،خساصة

سثه.ألفسأمائهلثاربماهمنذ،!واصلدارنحىمسار

!جرث!آلاحوالأولالاقسم.تسمينإلم!الوجيؤالمصتفهذاينقس!

المياأقبارر(لأرلما،الألفتةح!ودإلمأرتطورهاالذينيةالظاهرفىبحشاةويهقتم

!ب،فشأتالخيالذينتسةالئقاليد!برىبقفصيل،،يدرسالثانيواقسم

محر!ئىل*3ءع3)كرياسبرس!(،!ارلشءن-الأرلمماالألفحةمذهمن

!عا!أ**عدا"4ثلمأ"*ور!!ف)(،دلإنسانئةالمجورك!أ،،المحصرالألافتةهذه

!ضاىرر،خاضةوسئمان!مث،،اليومإلمأ،مستمرةالذيغفةالحكاليد8وجمذ

سربعوضفصئى!لوأختمرما،لقصؤاالهاشة.وافيحداثالقأسيستة

رضعالذإلمأ،الخاتمةفيوسأمحود،المدرولعبى.الذينيللتقايدالحاقيللوضح

.الإجمالوجهعأررمجثهثيدحلل.،رصامعملا(لعالمفي

طأمنداف!ساوالأولمأ،مئوتقهتجاوزعلمللأديانالمقارنالئاريخإن

فرايى!وبجسياسبرس(،ؤ!ارلمولر،،،هما!سمنهم!تيرين،

خراوآ،،را!يخريخيهرؤ،إلياد(ميرسياو،ومزيلى(دو،جورج،وتو(أو،رودولف

المفئحرثهؤلاءمنالعديدبالت!غلعورقينظريسؤالثضة!ح!ررن.

أخرأبعبارةللإنسانعة؟الذييئللئطؤر(3ع"3)ومعشىوجهةتوجدهمل

ثدومنلا،أ!ثرىوضعإلمأنقصانوضعمنالإنسانئةتدز!تهل

السؤهذاإلمأا!صاب،خماتمةفيسثمامحود،تطؤرا؟أ!ئرديانةإلأب!ائتة

غض!فيأضا.قيميةأححاماسعحضاوضرور-يستدغيالذيالسعجافي

وأبرفي،بالأحداثالالتزامحارلتفقد،والمقارنتةالعاريخف*الذراسةهذفى

البعض،إنالئواصل.عواملأبوزتهثلمازالاناقطاعات،القطؤرأت

التارعأالاقراء!علىالئعؤدقليليالمؤهمغين،بعضيحرجقدالأحداث.8هذ

يأدس!*الأفىاققبست!يفأفسرحندمامثا،،الشحأن،هوى،العقلانحة

ليهمتدزجة.بصفة،المقطسة!شهاشلتأر!يفكاالبعضول،!ضها



نواولوريل!!ي!ض

مصداقيةأ!عرأرآخر،يينفىقىتل!أيتا*أنإفجاتمحماولة،اأب!،نيغيفي

تاريخقة،نظروجهـةفمنبشر.آوخيرجو!ره،في،الذينأنإثبافئرلا،مغه

مساراتهابيتابعةالقارئسيقلص!هماوهذأ،مزدوجةالأديانوضعيةتجدو

الا،تيغتةالأعمول)أحدالاجتماجمقيالوابصاالأديانأفرزتو!قفيلة.العوا

الشفئة،وآنرزتا!ما،أيضاأفرزتل!تها،(الربطتعنىدينلحلمة

الاستما،بأفرزت!،الحوتةوآفرزتالإشصاء،فز-رفاىتجاهـالآخر!

فياختمالافهمع،،مئةالضااأشرز!تى،المعرفةوأنرزت،إ!(أخ*!!أهلو)

خانةفييانالأفىوضعمحاولةمنطائلىثالارالعصور.الثقافات!!بالمقادير

عاىأو،ولطؤرسلامعاملبأئهاعلعهاوالححمسوداء،خانهأوبعضاء

و!ما.تعضبعامل،س!علا

الذيد،شهمراط،متأخراتلميذا.يص!كنوامجتبر،تنحوينيفيفيلسوفإتي

نالاحظأنإلمأه!طرونونحنالشرور.!لسببالجهل.إنياقول!ان

ما!ح.ألاوالجهلمنريث!لابمجقمعاتنا،فيمحاصأ،.الذينيالم!وضوعأن

مجتمعاشاأنسع،النفاتيينبعضل!وىأر،المتدينينبعضورلدىسواء،المسباقة

الأديانفجهتختلصاعالمفيضرورتا،و!غيآلاهاةئن،اقعلاوالعلممحأثاقائمة

سعواء،الدلنئه3الظامرفنينحاولآن،أساسمهبأفىوارفمهوهمضشلعصادم

ا!برفالأديانشفهمأنضرولرتايغدرألامؤمغين؟غيرأممؤمنينأ!فا
الشاقافثةجذورمامحلىنطلحوأنمصادرا!،ودونأفضلى،بطرلقه،للإنسانية

!لها؟التيال!ونئةالأسثلةعلىوأيضا،المختلفة

هذفىفبعضأمحاله،مؤزخونإليفاينضميالتيالغربيةالمجتمعاتالمؤلف!يقصد-،

إلىويميل،البحثحؤشمساتفيألذينلدراسةارتياحاي!بيلانرذسا،همحل،المجتمعات

عاهـأالحنماقتضيقالغيمجتمعاثغاس!ع،العلمنةلمبدإمخالئاالذراسةمنالترعمذااعض!بمار

ا!اعالذراسةهذفىخطرأيالناقيض،بب!لاهمتومسلة،للأديانوالتاريخمةالاجتماعيةالذراسة

الآديان،دراسةهمسالةفينافسهاالغربتةالمجفمعاتبينالاختلافيراجع8واالوتةالإب!ن

للذراساتاليرنس!و!وصيندوة،4،العولمةعصرفيالأديان،،تريسندودأعس،لفي

5(م).،د(ذحلا،محضدروخ!!لاوتعريبتنسحق،2009تونمبىللأديمان،(لمظرنة



!لا!!1001

!!!ا!ا!ا!
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50ة!أ!!!ا

يقاربىهمامنذيوم،ذاتحدلث،هماالحقجقة،وجهمحاى،!حأيعلملن

حالتالفلسصيغئة!الئاضزةهم!ينةقرب،،،القفزة،،جبلفي،سنةألفمائةعن

)أبعد،خندقفيجعتينمهسارا"وقعلقدمثيرا.!انالمشهـدأنف!سلا

!صؤهمانيون-،!بروتوالآثار،محلماءلدى،نيدمحوالذينحملهـأهلهنما

(ءثه!هذ!ءأ!م*3)بمالد!فالخارلإنساناأو،(ء35لح5-حع5-أول!!*ءول3)

ألقيضعمرهاهمنالعمثرينفيلاموأدالجئتينإحدى!انت5(!*عة4س!ول

بجانب،ووضعأقه،بطنفيالجنينميفةمثلهيئةفيالأيسر،جانبهامحألهما

ز،سنواتستحواليالعمومنيبلغ،نضعهمحاممأملتوطفلىرجليها،

ق!و)المغرة،خضابمن!قتةجسديهما،محأكأرئ!أوحولهما،وضعت

ؤاو!راشالذينهؤلاءمشاعر!انتماجنائزقيهطقمسمحاررثماهدا

!انوهللدينا؟المعروفةالجسازاتأقدموهي،المقصودةالجغازةهذفى

عادا!تمعالاقطعقررواولماذا؟بالرهبةيشعرونءنواأمبالحزنيشعرون

الأجسعا!-عنيعرضون!انواالذين،أسلافهمومنهاالأخركط،الف!تيات

فارقتها؟قدالحياةأنرأواإذا،عنايةدونويطرحوفها،

الأولىةئي!ئباال!و!ط

نوفيك،أتريه،سبالففرنساقغصلبهاقامالقيالحفرياتإن

التيويل!س،،و30سنةمنءا!تبا*،،،"زفقلا،،جبلكب.ول(،لماح*7،أ)حا

"دوروقي،البرلمحطانيالآثارعالم،،سخول،،،صبهماورهوقعفي،متزاضةبها،تام



را!ن!ر!لطرهمري!

نفسإلمأترجغالمقابرمنثا،تينمحن!شفش!قد،(50ح!3304)مخارترد،
الرجلين،همشني،الجانبينأحدمحئطأغالبهارضعأجساداتخمئمويىالمحصر،

وضعإذالأهمخعة،بعحرهمنها،مقبرتينفي،وجدتوق!3بالهغروهمصبومخا
مستعملةألشياءإتهافقى.قربأتلى،قرنووضع!هلى،قوبخنزيرفت

ذلص!ىأسا،فنا،لدىوجد،فأئهعاورخال!اشعاهداتقومال!طقوس،ثيما

الحائنات.منهر!خم"كنالإنسانبهيعمتزرمزفيري!فتالرمن،

المعمابرهذهل،اخمن،الإنسانلدلنمنالأولم!اللحظابنعالنإننا

بطقوسنفسهمحنالئدينمذامحبزوقدالضمغين.منألفمائةإلىتعودالتي

،قادرة،"جميعا،الحيوانات!افت!4بالذ،الانفعالمجردتتجاوزدلالةذات

تدفعمحديدةمؤثراتإنأقارحها.فقدانعفد،عنهتعبزألقمحإى،الأرجحأ!اع

،الموتبعطبحيأةالإي!نمحنتعئر!مانتالذفنطريقةبأنالقفحيرإلأ

فيهويواضلون،الموتىإليهينققل،مرئيغيربعمالمالإي!ن،أخرىبعبارةأي،

!لىفينعاينهاالتيالوضعيةوهي-الججيئالالضواءوضعيةإن.وجودهم

رجحاثا،زث!ألاالفرضمةحسب،تعني-!لهالعال!في،العديمةالمقابر

و!قالرؤوسأقنرىالطويقة،ولهنفعىجديفةولادةاعتبرقدالموفأئنما

جاثبا،يطرخ!لفمابسس!الضممممول،ممشرقنحومئتهة،الغالبفي،وضعت

الشخممغةأمتعتهطرحف!رةالبممرتةتطؤرصاحبتلقدوحيدا.ليهـر!ص

منهاا!معودءنفهلتتقد(،تزدادالأمتعةهذهفقئ!وما،!انبهإلمما

الآخر،العالمنحوال!برى،الرحلةبهذهالقياممحلىالمرفونالجسدمسامحدة

بشبحهويؤعبئالأحياءعال!إلم!يخودلا!يتعفده،هنهااهممودءنأم

هوواحدلفيءإلمأيؤولانوهماالفرضئغين،بينالجمعالمم!نمنالثاس؟

القديمالحجرتم!العصرمقابرفيغالبا،،نعاينإتناالغفممرر.بخلودالإيهـان

وجود"الأعلى-المدلمالحجرك!الععرممابر!لىوفما،الأوسط-

نلاثةحوالي!ذ،المعمورةوجهعأورالإنسانبظهوريمالق!الحجرقيالعصريبدأ-و

03السغةإلىق.م،ألف300السنةمنالأرممط(لقديمالحجرقي(لحصرويمحذسثة.ملايين

.م.ق،0000السنةإلىق.م،.ألف30السنةهنالأعاررالحجرقيالععرويمتذق.م،ألف

استعماليمنبالانققالتجضم!تالتقيئ،التطؤرفيمراكلعنالفرعيةالن!فسجماتلحذهوتعبز

نأبيدالآسلحة.صناعةفيلهوازلطورهعال!شافرات،صخامحهإلىالوجهينذيالصوان



الأهـ!الطتارص!همكاص!!اا!غ!

!كالانة(صعمةأوجودأيضانعايىتآو،للدفاعأدا!نو!تلشذبت"رمضاا

ط!اجانجطإلمأالموضومحةالحيوانتةالعظامدراسةعليهتشهدماهذا
معظهااليومندر!سلامحاتبقصواأيضاتقميزالتيالمنحوتةالحجارةأر

ال!زيزمحن!محذدا،رمزتاهمخغىةطي!أتلارج!محالهأ،تحمل!انتل!تها

بشذبها.قاهموا

صحيتالأحياء.محنبمعزلالأمواتدفنلقد:ذودلالةآخرثمأنوثقة

ز!ولم،والجنىالصمريمعاطى!انالقديمالحجركطالع!رإنسانإن

وحسبالفجول،ب!سح،ينشقل!انبلى،الماويبناءأوالاسمتقراريعرف

إلهاماقآثارن!لتطوسهاهعليتدزبقدن!يلماصبيغة،له3توفرما

عببعي!ددائ!ا!انخكااصعمة،والأالغاربقايابتحليلمحثر.علجهاالغيالمؤفتة

(5)!!ثالا)،،سخولى،(موقعففيالأولمأ.الإنسانتةالمقمابراعتبارهن!مي

فيمادفنتالذيفه!لاتفصلالأمتارمئاتأقثلاحضالمشال،سبيلمحاهـأ

اليوهيةللحياةمخضصا!انآخر!هف!عنالعظميةالهيا!لعشرات

المتآ!كالجثةرائحةتفاديعاررققغصرن!تلمالأحياءنتةأقوو!بيو

فيالجتةتفاديوإتما(والحجارةالئزابمنبطبقاتتغمرالأجساد)!انخكا

هبة.رمصدررئ!أو،حيرةمصسدر،الراجحعاطأ،الجئة!اثتفقدذاتها،

،،الإنساؤطؤرهاالتيالذيانةحولىأخرىمؤلثراتلدينساليصمت

!مفنجهلىفنحن،سغهألفمائهمنذءثحء*(،)د*حأ،!د،،العارف

ؤإبلآخر.عالمإلىانتق!تإذا،الموتبعدالأجساد،حياةيتصؤر!ان

،أبإلهللإيمانقاشمحلبوجودنجالجزميصممحلاالأر!يولوجيئالبحث

أنشأ!الذينانف،اسأإن.أسلافأرواحاو،طبيحتةبارواحالإيمانأر،آلهة

قابلحقهىبذلصأثبتوا،*قدالأولىالأدواتواخزمحواالمظار،وسذبواالمقابر

والجني.القميدعنمغساتا،عيشهفيهكرخلاالحصر،هذاطوالظل،البحرقيال!ائن

العيوهى8(!)(ح*)الرولهنةنز!نملاالحجمارةمننوعمظرفىجمعالمظمار-"

الوعاءةبمعخىصواق!لمةجذزنغسمنواششقتالصزانة،أيظىع!حفالنمار،لات!ح

عهردلت،الإنسانبحمافىمر!بطهمعانىعام!العربمةالمعجمعهالجذورحافظ!!عفوثرى

5(م)دحياقة



را!ولقلير!ير!هل

او!زي!لمهت!ل.،ديرجتل(فيأولماخطوةمحاىأيضابرهنوابلبداع،لا3

حميمئة.وث!ألاعقائدهمعنتعترآتارا

ا!تمكاال!

لمن!وإنساثىلهاريخبحوفأماء)لهطرفىالعمخنمنأخوىآلافطمض!

أخرىوسيلةالإنعساني!تشفأنقبل،(!سطملايينثلاثةمدىمحاى

الضخرثةالوسومأئدمتعودال!شابة.سلفيعقبرالذيالفنإتهااطئعبير،

الأمريعد!لسنة.ألف45هنأ!قرإلمأوتنزانياأسزاليافيرجدتالتى

تخؤد!مامخريبة،لا!صنأذاتحجار!محاورتةمنحوبمقفعاتيتعتق

ةطثلىصغيرد،حاقيققةهمشناه!مثيبكألف.سنة،ثلشمائةمنذ،عليهفناأسا3

المجموعاتبعض!بخصو!اتيتعلقالأمو.يعد!لمرلشرا.حيواناث

الرسوممننيي،املامحشراتهيبل،معيغةجغرافئةمناطهقفيالمحصورة

"60في،الآنحذإلم!ا!تشفت،يمالق!الحجرقيالعصرمنوالعحوت

الإنسانيةبهتحتفظينا!يسرأ،أأضخمإته.رر!صخلاالعاراتعاورموزمحابلدا

الإحائحه،الأجناسمحالملهالىال!عابه،،،اضراعلهبللارنحها،حول

الفنمواقعاعتنالذي5.لو*!حل،آناتي()إيمانويل،(!ىللغه!س،4*هاء!لوح)

الذينيبالمعنى(،،!!اتدرالئئساتبمثابة-مخالبا!هوفومي-الضخوكق

.،لل!لمة

القرنقي،ال!ؤ(لهذاطرحبدألقد؟معنىمنالأع!للهذفىهل

طويلاتاويخاالأعمالهذهوفياءأقالآثارعلماءأدر!ام!نحمع!ثر،التايحمع

عنهادالهغ(لتيللفقألفنأطرو!ولإنال!نين،هنالآلاف.مج!ثراتإلم!يمتد

الفننظريةأهمامطويلاتصمد!لءم!حس!،ع!ما(،80،-،878)لارتيت،"إدوارد

ثم5.ح!*أع*4لمى(858-!و32)رشاحص،،سلمونعنهادافعالتيال!حرئ

(لنظرتةمذهتاقضي**.4حألم!س!ع!ا(،877-و)،ة9ديبروي،،همريالأت

بصوريمسصأتهايفن!انالضيذ،مشاهديرسمرهو،الإنسانبأدط

ولهدوعضما..لح!بها،لمسصأن!بلىالهعغاصها،ثتيرغبالمىالحمواق!

.80ص،2003فايار،ارد،الفقأصولفيآناتي،،يمانويل،إ-،



ياقلأد!ا3!صتار!فل!ح!اال!خف!

الفمخمالإنسانيالتراثعذالفسيرتحاولأخرىفرضيا!محددلهبسسكا

البخضمذ!شو،ا!لةأصيرأسامحنالتعبيرفرضقة!ض!يلافقذموصلنا،الذي

نثأت،قريبةفزةولشذالجنمس،حولرهمزتةأناشيدمحنالتعبيرنرضمةالآخر

،أندرلاس!!7ةو،،سثةصا!لهها،لهرقد،(ح)علهأ!ذ!!ث!4الشمانية،الئقرتة

،،،ح15حجع3(ت!لو،جودنأ،،99ةسمنة،هاروطؤ،ول.ياثه!اع"،ماللو

التظرتةمذفىأصحابل!ةي550!سا(،"-دةكل!حأ!ثكه2،وليام-لويسدافيدؤ

الحيوانات!طثللاالحيواناتصورعليهاتغلبالتيوالقحوتالرسومإن

عبة!انففالضخور،منالمنبثقةالحيواناتأدرواحتمثلوإتماذاتها،

بها،يستنج!ون،التاريختبلمامحصورفي،(حح**ث*34)الخفقةالغوى

المعصيااتعديدإقالظقوسمتة.الوجدمغالجماتعخرهمعيا،و!واصلؤن

ر!ألالجخرافقةالأوضاعخاضةوشها(صردرح!،الأثحذدلفاتدةتصعي
همؤقلةغيرصحرأوتة،مغاطققيثوجودفأمخلبهاالضمخركت،الفنمواصع

بالجزير!الدهفميئواديأوبإسرائيلى،الغقبصحراءمثل،الجنيأرللض!

بعبارةالخهبأسزاليا،أولوروأو،الجغوبقةبإفريقيايراص!ال!صأو،العربتة

!لالرسومبتلص)،زتنت،(الصيال!هوفأتاالتظرتةكحذفىضر!فت،أخرى

الرلسم،ل!غ!قماصاخضصت!واقح!انتبلىالجشر،اهغ!ع!ي!هوفان!ت

بححمارساهمئ!مرتبطا!انالعشاصأهذاأنفالأرجح،الأساسهمذاوعاى

آخرلدى،الظأهرةلهذهشمجهانجدأنن!مي،أخرىجهـةمنطقوستة.

طريقفيمجموعاهمتوكعي،والجنيالضيدتعاطتالتيالبشرئةالمجموعات

رأاستراليا،فيبعضها!فماهدفىخلت،لعقوذ،ن!مأل!ن،،الانقراض

الأجضاسعلماءشمهاداتوتجمعثول.ح،*هئص!أمازونيامضطقةأوإفريقيا،

قد!أالعظامأوالأخشاباوالصخورعاىالرسومأنمطرر8018*ث!،ع()حول

،(حخ3حأ*هثخ4"،*،2(!،،ه*)ئلقينتةاحتفالاتضمن،الغالبفيقذت،

،967،يا!امهوآدامسالغشردارالأوانلى،الصيادبنعالملرلهمال،،اندرباس-،

.()بالإنجليزتة

دار،التارلمجخقبلماعصرضممانجولويمى-ولجا!ص(،ودافي!!لوت،،جون-2

."99ة،لوسوي

http://www.al-maktabeh.com



را!لوريط!طيفو

لا!قمحالمآخر،محالم!!ولللئواصلالمجالفتحهمغهاالمقصودر!ان

..هت!راشهدونتغجح،آن(للققوسررن!مي

!ئر!!هلاا!كالم

!اج!زان!اومنالفرضخات.هذهبينالحسممنلن.نئمن

مالعصورالفئى،الإنماجلأوللىهمفماحلمدمالذىهومخحلفهمحوامللظافر

متعذدفى،!انش!أالفتيةالأمحمالهذههنتجينواياأنفالأرجحالتارييئ،قبل

تطويعأجلهمنالغيبيئ،العاب!مغوالقوامحلرح!لاأيضاتضمنتوأئها

عارر.سأستغمل،الأشرالر.منس!راالعصر،ذلصفيتبرو،!انتطبيعة

الف!رعنللحديث(ح4!!هث!*،ركثع)،،ش!نته،(!لمةالحيسير،سبيل

فياصلقت،أقدال!لمةهذه!انت.القديمالحجرتمماالعصرفيالذييئ،

إشارفىفيالأولمأ،ال!خعخوبدياناتلتسميةعشر،(لتاسحالقرنمنتمعف

ريقفزيفمطربالذيماالقونغوزقبائلفي،(حي!!هث!*ح)العمممانش!خصتةإلى

بإلأرراح.يثحدعن!دلهمما،وغيبوبةوخدحالةفيويدخلىويوقص

ءفتالتيال!ثنعوبلورتطؤرتوق!الظبيعة،ديانةالضممانئةإن

-جزءيعيشمونءنواالذينالبشرولدىالظبيعة،هعتآلففيتعبش

هؤلاء!انفيها.بالتئمامليفغ!هلاموقعثثأوعنها،خارجاولممصمغها،

فييعيخعونو!انوابدائتة،وسائلهمعتم!ينرالجني،الضيديمارسون

رو!ذلاالحهولمنالسبعةأوةتم!سلاتتجاوزلا،صغيرةمجموعات

أفاالاقصيرد!،ح،8والر(لحجالرفىبواسطةالضمخمة،الحيواناتيقصي!رن

هع!رطبدرالهدرنالأطفمال،ولومحننالجنىلمارسن!قفربماالغساء

وءنوارالصممس،والأهمطارالفصول.رهينة(لججع!ان.الإنجاب

رالرلازلوالعواضأالولاداتمئلتغجاوزمم،خارجيةلظوامرخاضعين

بلأسبابها،اليومنجعرفاضوامرإتهاالخ.العشجر،وأورقةالربيعوعود"

ولئنالعاجز.موقفأمامهايقفون!انواهؤلاء!نتوتعها،نستطيع

!انالتقنتةقدرأتهمضعففإنوالقأليفالنجري!تا!لم.هؤلاءطؤر

متل،بى!عيصةااليوملناتبدوالتيالظوامر،لهذهابغيبي(لئفسيرإلمأيدنعهم

جوابايستدعيفي!لاعنسؤالى!ل!انغروبها.أوالسمسطلوع



الا!يالط.قارس!!فا!حصف!ا

الحرار!وأن،اكت!اقاطتفرز(لظبيعةأنللإنساناض!يدبيبهـوونا!،،غيبتا.

إضافةإلمأألميلىرر!عيلسا!نة.مخيرطبيعةمحنتعبزوالظلامالضوءأورالبرد

إثسانتةلحخ*حح!(،2!ح)نموذحيةحالةإلاالظاقاتهذفىإلىوإرادةوعي

بمعنرالطاثا!،بحس!مأفاالثدامى.الص!ئادلنلدىالفنظ!ورمثذبرز!،

يتعو!هعذا،،،لاحقخهدفيبدأهسارعنفيعبز،إثسانتةصذآتمغحها

."الميدانتةللذراسةبعثاتفيالعتشيناتعشعمقضىالذيآناتي،،إيمانويل

،ن!ميوسيبيريإ،فيخاضة،اليومإلىتواصلتشممانقةثقافاتل!رينا

تلب،للبشرئةالأولمأالذيانةشم!سلى!ان!يفنستغتجأن،ا!؟اخمن

هزالآلافعشراتىماعالح!لاحقا،وتطؤرتلأشسمتالتيالذيانة

ز!يهذث!يالمرئيئ،غهـيرالعالمتجسيمإلىقكي!الإنسانائحهلقدال!غين،

وص،الفإجعةبهتلحقهاالتيتادي!هقلاوروالأخصااالمصماشبطأهمام،ررمجه

ححذ،اعضمةأماميغمرفى،الذيالإمحسجابشعورعن،ذاتهالآنفييعبر،

!عبهـا.التفاوضعاىتادرأتهاعتق!أرواحمحلىالأسمعهـاءيطلقفففقالظبيعة.

عملتا!تفيأبسموهبةالأشحخاصبعضأتبتورئماودها.يضمن!ي

ديزرجالهؤلاءن!يلمالمجمومحة.لدىخاضةمعانةفنالوا،التفاوض

مممزولح!،غرهممنلصمادلنءنوالمد،العومففهمهالذىبالمعنى

.القوىهذهفسيت!مإذا،الضرررةعخدالقوىهذهاسثأرةمحأىبالقدرة

ءةن!اذلابح!لاوراءالمتعمعسأخفخكاأو،حيواناتترهمملىأن!ئما،،

هث!شممانتة،مجمومحاتعذ"المجدثونالأجناسعلماءدرسلقد

الجنوبقةإفريقيافيلما!(34)*حثباالبش!نأو،الشص،لفي(،*عةول3)الإيغوي

عا،قريبمحهدإلمأ،حافظتقدجميعاوهيأسزاليا،فيالأبورجانأو

لاحهأوفالتارسخ.قبلماعصرفي،الإنسانعرفهبالذيشبيهعيشفمط

ا!روأحأمعالقواصلىعلىمتدزبالمجموعاتهذفىثبالفردأنالعلماء

يقيزفهومنهأ،يأخذهالذيالصامامظبلى،قوتهمنتعويضامنحهاوعلى

.74صمذ!ور،مرجع،الفنأصولفي-"



لونوارايحكايرلهعر

ولا،المعقولتةهمنال!ثيرمحاكأإجمالا،،ويحتويوفاجح،همتوازتبمادلنظام

القرابين.أوللضلواتفجهأثر

واح!!بط!المح!د!ان!

ى!معاىالحجوكق،العصررجالأتنماهوثابتاجصني!سا!أمر!ة

المشابه،ش!دي!ةديحنئةمشامحرتغ!زح!ج!انتا!ئنين،همنالآلافمحشرات

لثحس،دونالأهر،!مخلطلافمها.لعمشون!انواالمىالمخماطه!ااححلفسكامهما

أساطيرولاطقوستوجطن!كفلمأليوم،نعرفهالذيبالمعنىبديانة

جذعمحيابقائمةالمعتق!اتمنمجفومحةوجؤتبل،رسميمعتفولا

لازحداثغيجتةرمحلل،،طبيعثة،(،أرواحوزجودالقفعمق،خلود!ص:م!عغ

فيالأموربهتستقرتواصأفى،ى!ةلاهذدمع،التواصلوإم!انتة،الطجعمة

بالذياناتي!محىهات!ؤنالتيهية!ر!عملاال!ى،تهذفىالبشر.دنيا

فيأوأهمري!افيأوألهمسزاليافيأوإفرياتيافينعواء،المبختهرة.أكرال!ممانمة

بلالجعض،بتفعهاعننسبتا،مضعزلةالذياثات،*ذهتطؤرق!وقدسجبيريا،

واحدةعلاقةفقتلعتها،البعضبعفمهاعنتمامامنفصلةروفتربخ

الصبمعه،امنمنبنماالعالمهذاواع!رالآض!،للعالمواحدةورؤلهبالغحب

معها.من!لفهما

أصوروا،لهدوالجنىالصعدلععاعلون!انواالذلنالفدامىأسلافناإن

لحصؤرهشز!ةوطريكة،ا!زشمرمزتانظامامنافصلة،مجمومحاتفي

إلشأن،بهذاتاطي!أتلامنالعدي!رلذيغاوتافهمه.بعالمحيطدالعالم

التي،،،،الأرشيفاتمقارنةبفضل،الأخيرينالعقهـرينمدىمحاورتراءص!خا

متيعسز!!انمامحأىنقمشوهاودنسومنحوتلهثحلفيهؤلاء،لثااه!رت

مرمحلىخالدفىفبقيتوالضخور،والحجارةالعظاممثلىحواهملى،منلهم

بلدا0ة،قيا!تشفتالتيالآثارهذهأنإلمأالإشارفىوتج!ر.روع!حملا

وموازمتقاربتطؤرمحنرت!صحفالمشز!ةالعناصرمنيدالع!ت!رر

الحكاة.وأثحماطالئدخعا!لمطور



الأ!يال!تارس!دصا!ح!ال!نم!

اللوناستعمالالمتخضصين،مخيرمن!نخكاولوا!مامص،يجلب

أمحاشتوسواءالآخو.بالعالمالمجموعات!لىلدىالمرتبصاالأحمو،

استحمالهاظح،اينيقأورودا،أرام!رنإأوالأردتعصاالشرىافيالمجمومحات

الرهمزتةوالضورالمنحوتاتأقدممحاوريوجدالذيالمخرةلصباغالمفرط

،أخرىه!جمنالأحمر.اللونبأسععمالوالبارزفىفو!لامحاثأالمرسومه

الحجوانية،لا؟ش!الالمغرصاالحضورالأشم!ال،اختجالرهمستوىفي،ظح،اي

الحيواناتهذفىأنفالأ!جدوالأيلقات،والأفاعيالثيرانخاضةولصفة

فتعاممأحالتا،،قادرينمخيرآتناهمع!برى،رمزتةبقيمةتحظىءنت

ثني.الجاتمة،للرسومبا!لاشمجهالغيابس!ذمقابلظح،ايشرهموزها،

الغالب،فيترد،فهيالب!ضرتةالرسومأقا(لب!شرتةءالمجموعات!كاآتار

هذه!انتفهلالعتمماء،نحوي!يهرافعابالذعاء،يتوتجهشخصهسةفي

خارقة؟لقؤةالخضوععنتعبز!انتأمقا،شيءاصلبعنر!عتالهيئة

نأالعسيرمننو!يس؟واحدةهيئةفيالأثموهذامحنجميعاعبزواولماذا

الأسئلة.هذهعنشعافجوابإلمأقا،يوما،نصلى

العصرفنفي!ونتة،تىفهتعطد(لتيالأخرىالخضائصمن

ال!هوف،بعضعمهتافيمتعذدين،أفمخاصت!صبحضورالحجركئي،

الذارسموناقزحلقدجممل.غشوائيئشمى؟نيمقغرةأوبارزةوضعتوقد

البصماتهذهأنافزاضن!افمنالظاهرةلهذهمخحلفةتفسيرات

إلمأيحصلى!ما،السانلبعض4،8*ةلحذ"ذ()حولتلقيغئةعملقةلنهايةتؤضر

مملباحمون،وذهجطلأسزاليا،الأعملتينالضعخانبعضلدىالآن

البصماتتلصأنافزاضإلمأ،"،ويلياملويسؤدافيد،!لوت،جون

لعالم.الولوجهفتاحتمثلوععمةعظرث!ألاالأم!نةفيتر!شكاالتى

.الذينالشمانإلايبلغهولاالبعثر،عالميغغهيحيثيبدأعالموهو،الأرو(ح

الحوالمإلمماللسفرالحواجز،ويخرقون،العجيبالمفغاحهذايستخملون

ا.الأرواحمعألمفاوضثتالمعمنله!مهمحالأساسمهوالاضطلاع،الأخرى

تعاطأما:التيالجكاجم،،،،طقوس!هعنىمحنأيضانتساءلىأنويمحن

مذ!ور.مرجع،خهل!املاتبلىهماعصرشمافيو-،



رلونواريال!!!ريل!

همنببالقرمحثر،.فخ!ءمختلفةلا!مشأفي،القديمالحجرىاالمح!رإنسان

ب!يانجةهمقاتوبةج!خاجمعاله!ول،3ح!غةلارياجهمنصاتةأفيخاضةألعهوث،

إخافةس!لذمنالغرض!انهلمحارشعة.نبثةمحاطمبغعليقهـاتسم!ح

والوموز؟(لضقوهم!باسئصالأالكرض!صانأم،المعاديةالبشرتةالمجموعة

أخرىجماجممحأورالجافم!ر،!صهمهآوثث،البرينعهرفمابحنن،ثقمحئر،لمد

هنص!ذ!انعلهمنها.الأمحنماخباستخراجيسمحبشنحل!مت

للححت؟الروحتةبالقؤد(لمغذفيهمنشع!صا،!انأمالبشر،أ!لةأمحمال

هذهفيالجنماجم،طقوسأصبحتالعصر،كحذاعنتأخراأ!ثرمرحلةوفي

فء3الأ!أابصموس!.الابىلباطأشعدمرلبطهاصى،المغا

درقدالباحئين،لدىالجظوةبعض!لقجننماأخرىأطروحةهمنا!ص.

يثبتهبمعطىبربطها،المتأفةالمشابهةلهذ؟،فىتقنيا،،تؤشنسأنحارلت

مذ3أتنصلقالبشرتة.ن!لالمشزتالإفريقيئالأصلالججغات:علم

هموطنمنابتداءحصلىفافذتنأسسانتمثعارأتنماهمصادرةمناصروح!الأ

واحدز،جمامحمةةر!اذهعيمحاملين،رث!بلاهنههاجر)إفريقيما(،واح!

أسمطور!خاضةردصفةا!ولوجيا،لاحقانشأتالذا!و!هذهومن

،الحضارات!لفيهاتشز!صالتن(الأصولأرض)أوالأصايتماالفردوس!

،3،ىف،!5!*!حةآناتي،،إيمانويليقولحضارةبحقاظصةتنومحاتمغ

للطاهرةأساهميئلعتوجودنفزضأن،فىي!نالأطووحة:تهمؤيطا

الإنسانلاختفاءسابقةعصورإلمأيوجع،الفنلنشأةوحتى،وللغةالذيخية

."،،لوأبدينأليومأديانتتصليفلذ!سثحءاأ(.0)3*حذء*3العارف

الأوائلى،المهاحرينهؤلاءهويةنجهلإذ،بعائقيرتطمالرعمهذان!ل

يستبعدأولمأ.ديانةتصؤرعاررقادرينحقاءنواملىنعلملاخاضة،تتم

لهاولأ،5ع3!(ء9مأ4!ئ4لو!3)،،أوسزالوبيتا!ص،،صنفمنمؤلاء!ونأن

قوائمهماستعملؤاب!مرا،لاأ*ةثي!ء4(4!ئ31بمثر،أشباد!انواإتهمأي

!او!ر!للملحترمم،نخ!ملا!نهالألنأربعهمنذللولهوف،الخلفئه
.ال!لاممحنعاجزين،الأرجحمحاىوءنوا،،الآلاتيشذبون

.8وصمذ!ور،كرجعالفق،أصولفي-،
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يمالطالأل!قار!فيؤي!ج!اال!عن!

،،الإشالطص!سمامن،المسافرينآؤلي!ونآنالعلماءيستجعطلا

الآلاشطشعذبفي،سنةهم!ونيبعر،دجحالذي(40!هث40اةكاة13)،،الحاذق

حصلتللهجرةال!عبركأالموجةن!لءالبساطةمخايةفي!اشكااقيالأرلمكا

وهو.(!ي8!هث5ح3وللححح3)المغتصمب!،الإنسانمحه!وفي،سنةألفةئ!تسمنذ

نا!رئالماو،ا!تخمفوقدثءي!(ء3!ءةح*ذ)،،،العارفلإنسانا،،سلف

جؤدلاقدسبافهءمنر!آخي!ب.يظحرممعغقيمة،هيئةائخاذقأررقادرا

،طش!ملااسقعملىبلىيستعمل!ا!!انالتيالآلاتالمنتصبالإنسان

را1قاجعلتهللتزميزبقابلعةيتمثع!انملل!ن،اصعامه.ي!طوتعلم

به؟آخر.يحتميعالموتصؤربه،المحيطالعالمحولالتساؤلعاطأ

شبصيقثما،و،يلهالمالامحتبارات،3جمهذيعجألم،العشرينالقرنبدايةفي

أيظر!انألماكأ،لسانياتمحالمومو،".3ح4أ!هم4آ(د8ة8-89ؤ4)
أصاجةديانةوجودأ!رواالذينألهرائكمن!اتوليتا،-!ان!بصرا

شرؤاجغوبإلم!وحلاتهمناسعتفادقدو!اناسما،لهاواقزحللبضرتة،

شهرفىوث!ألاوتبهومعغقداتها.البدائيةالشعوبلغاتليدرسآسجا،

الأرلماالإنساناديانةأنفحةث!أرقد،(49!21الإلهف!رةأ!ملىمحنوانه

لمل!تهم،ايةالب!منذ،الإلهمحرلهوافالبشرأنورأىتوحيدتة.!انت

هذاعنالضاس!ابتح!القررن،مضيومح.لعبادتهمعفنةطقوسايخضصوا

أقاموابهم،القصاقارث!أوقربا.منيم،أ!ثربآلهةواستبدلوه،ونسوه،الإله

(لتوحيدتحؤلهعذا،اليومتة.حياتهمفيحاضرةوجعلوهااصقوسالها

الآلهة.تعددعلىتائمة!ثيرةأديانإلم!البشر،دياناتأقدموموالآصلي،

البيضاءالذرةسخاقةقدعىأسطورةع!برإفريقيا،في،التظرتةهذهوتتجس!

عابتصر3امرأ(لرمان،يم!شفي!ان،إتهالأسطور"هذهتقولى)الذخن(5

ثمعاليا،المهراسرفعإلمأتعمدو!انتبالمهـراس.العالقةالحبوبطحن

إلم!ةالعلؤ،اقمىإلمأترفعهافضلتمجديا.!نلمذلصلحن،بقوةتلقيه

يصيبهلا!يجانبا،تنحىالذيالإلهيؤذيو!ادال!ماء،بهبلغتأن

!ي!البشر،محنيبتعد.الإلهفتئ!ف،عابقةظلتالحبوبلحئنالمهراس.
إذامضطر!ن،التاسفثماصبح.أصواتهميسمعيعد!م،أذاهميصيبهلا

همضيئع!و.الظبيعةوارواحفالأسلاارواحإلم!القوشلأإلى،مخاطبتهأرافىرا



ار!ىلويل!!رر!هل

هلى.الأرواحعاىنجواعموقصروا،نفسهالإلهالتاسههثلاءنسي،المسغين

بتئماتير،متأخرةفزفىفيصيغتاس!تإآحم!أمححلفمحقي!ةالأسفورةهذهصص!عت

في،المسيحتةالكربيونالمبمتروننشرمحن!ركعاوخاضعةالتوحيرتة،الذيانةمن

الرافدين،بلادأسطورةيحعحقا،،تلقكيإتهاىشر؟الغاسعالالرنفيإنريقيا،

نفسهأحاطالذيالسمومريين،آالةر!أ،(!+)،،آن،،الإلهابتخادحول

محأورمعه.التواصلالبشربمقدوريعدفاممالذنيا،والآلهةالأبغاءمنببالأء!

رقدالرافين،د،ابهتتقداتفينسبتا،حديحةتعتبرالأسعطورةهذفى!ا

و!خفصالئ!قيدءشعديدع"*ح(،4)*هغآلهةمجضعتاسبيىبعد،اضهرت

هيالذرفىسخاقةلأسفورةن!مجتاالحديثةالضياغةنظرية!اشماالظويقة،

الأصلئة.الإفويقتةالذياناتفيالمفخصصينلدىبالئرجيخ،تحظىالغي

لل!ذيانةالفوحيدكئيالأصليتةنضراعناليوميدافخون!ئيرونيتلمس!ذل

إيديولوجتة،درافعمك!رحتالذيقالأشخاصىبعض!محداالإنسانتة،

.(ح3غ!3ةه**،3،ع5)بالخلقالقائلةالتياراتإلمأ.ويغتمون

لألإنساثتة،المشهـز!صتنالت!منبنوعالقوليمثللاذ!س،ومع

التعبيريمعلىالتدينهذافوجودلخرية،مبالخةيرالجني،الضحدمرحلةفي

ورذفىاطخة.ا!مائناتبثيةمحن3وتمترالبعثركتي،البقل!ونيةمحنالواضح

الئحليلمحلىقائمةرهي،اليومشعهرةرخ!ألاالأطووحة،الأقلمحاورهي،

الشعوبروحانتاتحولل!يغا،المتوقردالمعلوماتمنل!تموالمقارنة

الشمانئة،،تمثلىبيننا.تعيمثيىمازالتالتيوالجنيالضيدشعوبالأولمأ،

ا!ه!عنبمعزل،البشريةالحقولىتصؤرتهاالتيالأنساقأ!برأحد

للأحداثالمعغىلمغعوسيلةواعتمدتهاالخالم،!نمحديدةمناطقفيا!عض،

.الأ،(بيران)هميشالىالمعاصر،الأجماسعالم!تبه!ذافيها،،،رالتصرف

أمازونيا،فيالمعزولةالضغيرفىلمالسمعوببحوتهأهتمسمخرالذي!ح33*ة

نو!جملأنمعقولئةرث!ألافمن8"طويلةلفزاتحياتهاشمار!ه!وقد

ئطؤروأنلاحقا،الذينعنهلينشأالإنساق،ى!لتطؤرتدالذييئالمصعور

وجوابا،بالإنسانالمحيطالعالمعأطماغويزفيفعلىرذ!انالسمعورس!ذ

.؟ص،،995بفرنسا،الجامعيةالمن!مورات،،؟أعرف)،ماذا!لسلةالصممانية.،،ني!!ب،مبثال-"



دكا!يالأ!!متار!فحيؤالوا!ف!

)آخبماهمبافىلةقاتمحا3هعهايقيم!انالتيالأرراحهمفماهيمام!احميرت!ز

ي!يةالحيوشؤتيمنشعيئامقابلهوآرسلم!صلغذاتيالحيوانهدقامخص

إفىالمادلافمذهلديهاسغتحولالتيالألوهيةمفاهيمدونبها(،تتغذى

أأ،همدتةعاك!همنهالح!همولأملىعاى،الإلهإلمأتقدموأضاحرقرابينمحطايا

الضخة.أوبالتررةتقعلقهمتة

ول(لو!ي!ة*)*م!حلأ!ااك!!لاوا!!ال!ا

همز*.ء،،5("869-،و37)أوتو،،رردرلفالألمانيئاللأهوقب!ان

متأضلى.بالمقذسشمعوروجودصعر"محنفىافعواالذينا!رينأوائل

و!صير3آ!مولهوتحذيدا!ينتفسيرلمحافلاتهرسأبقالإذمعان،لدى

الذيفىـهوجوهررح!الإنسانبهيتمتزالذيالشععورهذاأن،%وتسوويرى

!7د!االبارزهمؤلفه،و9،7سنهنضروثدحمحممه.فعه،رث!ألاوالجزء

،،هماقذسرأي*لهاح*،ثهم*ول،،،نوهينو،،!لمةفيهابتدعالذي.دىة،ني(لمة!ثم

دخات)رتالأزلها،قسذسهذاأ!اعللذلالةالماقذس،،،،،جوهرأو،،،أصأب

ا،قذسرإن،أوتو(لطيقو.(الأديانعلومفيإل!ائدالمعجماليومال!لمة

إثا،(4*23س!نأ3ثه!ولةع3!سثء!ث4إهليث)،،بممرلا،،ال!رمحبربهمنلنبنىالأصلى

في!لهايحدثأنالموجوداتمنشيءلائممان!ميلاداخلئة،،رمبة

الإنسالتيجدعغدماالولحبة،هذهت!عثمأوجتارا،،25مهذدا!انمهماالقفس،

ء،رقدرتههق!رحرتقجقدجصصده،فرائصفترتعدالأسرار،أمامنفسه

!سيراةلهايعرفلاالغيالغ!صيبةالطبيعتةالطواهريواجهعندماالحاللح!

،المقالسبيلىعاررليا،،البوم)نحيبالحيوانات!ضبسلو!سميصصداأو

يشعمقدبماشبيهةالرهبةهذهالأرجخ،على،ثفصمهالموقكايواجهأوالخ(،

الأولي،الإنسانمةالتافس!ثانبثقتوقدشبخا،صادفإذا،اليومان!حابه

تافسرلاالرهبةلعن03،،للذينالتارمحثةالعطؤراتقىنشأت،،وهنها

للجحثموضومحا،ذاتهالآنفيالأصار،،الهقذسأصبح!يفوحدها

.،995صحةجديدةنحبزة،894و،تبادار،المفذصأرتو،،-نيرودولف،

.29ص،نفسهالمرجح-2

.30ص،ننمحعهالمرجع-3



را!!يالظر!ليلهمر

والوالرهجةبابمنبهيتعلقلمالإنسانإدأأيكأللرمخبة،اللصلبر
ناإلمأر!عوى،الذافعمذالنشأإذ،الانجذابب!افعآلضاوإنما،فحسب

اختبروا،قدالأولينالبشرإقأ،أوتو،(.يضرح!ى،والتشود،االوسيحدث

رالمتناهيةالخاليةالصحازييشفونوهمألطبييئ،الجمالهفهوم،ف!شللا

بالجبالىاصةافىحالو!لايجتازون،الهضاببقممولمجفون،الأطراف

قدهمعاوالانجذابفالومحب.مه!بافمبغاءيفضلون!انواحيث،ال!ماهقة

ر!ؤيىبه،يحيطمايتأقلوهوبالمقذسبى،يشعرأنإلمأالإنساندفقا

امخزفوق!،3محصرفيال!ائددإلئظبرتاتص!ذبمخالفاأوتو،،لهرودولف

)بولىمعلى،هر!عبجاءلياالذينوالأديانالأجناس!محلما"أ!بربهبالتأثر

،صرسعاصمهخاثم،.ث!ألأ،ح*3ح4أ*!(منتثعحغغمخوسيإنج!و".+أاةاح!ث،(لثش

الئحقابفي(،الأصلي،،المقذسمو!فماسمتعولالذ.ي.لأ،حا(!4!سإلياد،

همرف!،حيذ)لم،واالدقس،،،،الممقذس!ضابهأقص!،شهرتهسهمبب!انالذفي

!لم(.ءألمءكله.أ،

،،ساحةالبعضمحليهأطلقوقدالأصاطما،،،،،المقذس!بليعمىذلص-،مع

مفاميم.قالبفييحقلأويلفنأوعت4يعبزط)آن!ميشميئا،2،،الأديانتاريخ

وموالمخلوؤا،،،بوضعب،،الشعؤريسقىماتمغحتجربةفييتج!دهوبلى

حيوانايقملونمحندمازهو،منآسلافنايغمر!انلماالنقيضالسمعور

والانبهاربالرهبةالمغزاهنفالشعورالعشيرةلإطعام،منهمحجماأ!بر

يفجهالفردجعلىالذيهوتفسعيرفى،ن!جيلاالذيالسيءهذاأماممخا،

ا!اعقادرايصبح!يفا،ه!انفيالأصاب،المقذس(،ةم!ارم،،إلمأ

قوافى.لقحةجزمخ!وصةآلوانأغريبةلا!مشأذاتحجار!ويقيم،ه!!مت

عهدأيسنة،مليوننصفس!يل(وحإلمأيغودالقبيلىهذامنوجدمماوأفم

فقدأ(5!ا!ء(،آ4س!ول!أة*2غ3لم!ص!أ3)الأدنىالحجرتم!العصرفيالإنصمان

ميئةقيحجارة5تعلوالذيالضخرقيما!رلامثل،طبيغيةمعاب!أقيمخكا

حجاوةالأربعين0حواليأوبإشانيا،!هف!فيرجدوقدب!ثرتمأ،وجه

.58ص،نفسهالمرجع-،

.،ةةص،المرجيهـنانسط-2



يألط!ثة!اتارصؤعله!ججؤالو!ن!لا

هماححسب،سحنهألف40إلم!اه!يحمويرجعبألنك،وجد!ى!لاالعصودلمحه

بجانبها.وضعتكاالتيشالبيوقطالآلاتابقاياتاريخمنيبدر

سحرئة،خصائصولالمرا!مةهذهبعد،الأصليألمقذلس!حلقد

هذدحولالأولمما(لبدائتةالققوسىاالتأ!جدوجهعاررتنعتمأبدأترلذ!س

آنذا!ص،،الإنسانيجدأولم،الضخرئةالرسوموأمامالحجرتةالأشص!طل

تحمللاأرواحمخضبسنالتلصيفاإلمأيصصعى!انل!ته،ة!آلاص!حي

!انلانهلخ!دهمتيا،"دينرجالولاآلهةآنذا!س،،الإنسانيمخذولمأسماء.

بجضهنمبينبالمسازاةالجميحفيهيشخر،هرمئة!لمنخالعالمفييعيش

8راحيبزانالبشربينوهمالمساواة،البعض
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!قأال!لإا!!!!

مرحلةبدايةفيالأرض!افتالميلاد،قبلسغةألفمحشرةخممس

قدالثلوجن!ق.لمممنة..ألفمائةئواصليتك!يلجعصرهمنالخروج

،الأوسصاالحنرقفيرث!تختالذفءبوادربدأتام!نعأشردهلا،محنانقشعشكا

وسوريابلبنانمروراوالراؤا،!رحالتايعادلهما!ملإ.ذتط!عنطتةفي

عشرةاثنتيقبلى،التمدنفيالأولىتجربتهالإنحمانخاصررهنا"،.والأردن

ءالهوافيالبيوتوشعئدالحهوفغادرالميما،د.قبلىسنة،وخمسمائةألف

بالمئةالحصق،!سدون،ل!يهوذ،،والخشبالضين(همسخعملاالطيى،
نفوف،وافىيإلمأالمنسوبةالنفوفتةالحضار!نشأتهصذاالفرفىية.

بفضل،الإنسانلذلصالأرلمما(لآثالرو-جدتفهنا!صأريحا،قربالواقح

تواصلتوقد..و28سنة(3.5!ك!)4ءحغارود،،)دوروتيهالأر!يولوجي

فزةومثلت،ال!نينمنوخمىس!ئةألفينيقاربمامدىعاورالحفمارفىتلص

الجديث.الحجرفيوالعصرالقديمالحجوكئيالعصربين،انغقالئة

و!انب!ثرة،تغبخكاالبرتةوالحبوببسخاءتنهمرالأهمطار!انت

والجني،الضجديتتاطىفئةالنصواالحضارةإنساناضلوقدمعقدلا.الصقسا

الضغير!الحيواناتلصج!وحيداي!ؤهببحونه،سلفهعناختلفل!ئه

الضارتةالضخمةالحيواناتعنالبحثبدل،المنطقةتملأ!انتالغي

ىمجمومحا!.فمالمصئدهاالددل!(الحجركأالعصرإنسان!انالعى

إتهالاقوليمحنلاوتخزيغها.طحنهاتعلموقدالحبؤب،يحصدءن

ام!احمعثررقدءالعلبرهوحيواق،أؤلبزويضبدأل!ئهمزارعا،أصبح



ر!نوا!يريليو!!

هذااستعملى.رالقبوبعض!ييمااممم"احصأ!طإلىمدفونة!اربجضشكا

خاضةواسقعملهالضماقلى،فنشا!عشثعفس!تعكدا،أ!ئحرأدراتا!نسان

الجغص،معينةغيرحيوانتةصوراتمئلىالقيالعظامفيودةالمفللصنحوتاف

تحميهاصلممعماتيتقلدما!انومحظاممحارهمنألمصغومحةللعكوداستعملهأو

مماته.بعدهخه،وتدفنحياتهفي

ة!ولمحاثكاان!طبامحارسممت،ةمح!دئرليبصمات،ةف!يسبصكير!أياياءإثها

الأفلم!الأس!صآوسمتر!شالواقسع،فيلعتها،البشرثة.تاريختمثلضخمة

.(،،الغيوليثتة)،،الفورةالحديثالحجرقيالحصرثور!آنجزحمامحمالأتةدلخطو

افأن!ثأشسبحالصمنين:همنآلافطبضعةدا!لابتواصلتال!ترةهذد

فيالح!ويشكا،الح!تجرقيالعصرحضارةأفلتئتم،الأرسصاالشرقفيسنة

أورولافيسنةآلافأربعأوتوثا3الميا،د،قبل،الرابعةالألافئةح!ود

التأخر.شديددثزةفي،الحديثالحجرقيالعصرثور!تد!عشالتي

ويم!نجذرتا،تغتر(،الإثسمانعبشظروف!،الفزةهذهأثناء،تغيرت

إنسانمحلهلجلى،اختفىفال!هوفإنسانإنهمبسخةبعبارةنقولأن

بنافسالذييئالمحمؤىعابالعغترحصلىو!ذلص.ال!عم!غتةالفجقعات

عشيراتقبلالناشعئئالذييالشعور!ان،الفزةمذفىنهايةفمع،العمق

ألمؤسسةالخصأئص!ققضمنجضينيةديانةإلم!يتحؤلىالسشين،منالألاف

هي،جديدةصورةظهورالانقلابه!ؤامحورو!انهاللاحقةللذيانات

آنذا!سالإلهلأنالإناهمث،الرئاتنقولأنبناحرقيبلى.الأربابصورة

!انتالتيألظريقةبنفس،الربمفاوضةان!مميعد!لمؤتثة.!ان

العالمبينالعا،قةتنظيمأعيدالحصوز،مرفعلىسابقا،الأرواحبهاتفاوض

المكارضات،محلالضلواتحلتفق!مختلفاهتنظيماالعلوقي،رالعالمالعثعفايئ

ألقرابينضمنهمغظمةالا!عشأتتخذالآلهةهعا!لبادلاترأصبحتكا

البيوتمنوبهاءاتساعاأ!ثرمقدسةفضاءاتوش!صدتوالأضاحر؟،

نألين!ميءنرالأخلاق.والشرالخ!رسفاهيمئبرزوبدأتالعادتة،

لحئئالحسمل،(.منقزوبئتسعة،ث!الذين:(لتالي:العنوانالحافيللفصلىأضع
سأتوقياقيالقضةهيفيئفىوالثودر،الوئةرهمزتحتأضعهأنفضلش!

.الآنسردها



يماقلأ!اتار!!فالوح!ؤال!صنهم!

ر!اا!تجة!

!راجح،فمهالنصواالحخسارد!أبالمحا،د،قباكا،سغهآلافمححئرحوالما

ضفاف!ع،(لخماممولهحإلمكانسبه،بالخحامحهمحودالم!الحضاردمحلهالمحلى

ألمحرز"،ال!هاماسغغمالبفضلىالضيد،ققغئا!طتطورفلفالمتخكا.البحر

محاررمبنئةبل،اضرأ."رومغمتخدلمبيوهمقبفضلالبغاء،تاقنقاتوتفؤرهمتما

لهتحشواسععهومخرفاالمؤونهسكشنمخصصاحمزاو!حونمكاضدأالألىسطح

العصر،!حذافيظهرتحط!قالررامح!بواثررأولمأأنويحتحلسمتحانها.فجها

بدأ،الإنحمانأنا،حمالارث!ألاوالأمرج!ا.بسمطه!سصمانسكار!غها

القريةسنمقربةعلىصغيرةقطعانايجمعو!ان،الرعييتعاطىآنذاهـ،

حياةلغمطتاخ!ببانقما3الحسيماميئالعصرتمتز.ن!اسمبضةمنةنو!ضملا

يمل!صلاالظبيخة،رحمعةتحتكا،ال!ابقفي(لإنصمان،!انفف.الإنسان

الطبيعيئ؟رسطهفيالتأثيرعاىقادرايصبحبهفإذافيها،للتئماثيروسيلة

تقلبماتأ!يربقيولئنقصيرفىفزةبعدسزارع،إلمأمتث.عارإلم!تحوليمحندما

وأالجكافحالةفيقادرا،أمحمبحأئهبماأمامهامحجزاأقلىأصمبحفإنهالظبجعة

أتاممحردةانتظارفيالتباقط،أوالحيوانيئمخزونهمنيسشفي!أنالفجضافات،

تطويربفضلىةمثما!لهوتغويعيريدماإنتاجمحاطأقادراأصبحإتهبلأفف.

هغ!مموحاجاله،لمطورلسحجمبآلا!ر!اولهدالرراعمه.هلا!نعمه

ننصؤرأنالعسم!رمن.عيشهماذ!فيم!او،محيطهمحا!مال!يطرةمن

!ينشملتفقد،الإنسانبهاقامالقيالهائلةالفورةهذهمدىأليوم
ةيحما!جتالاوالبغىوالديمغرافياالمسمعنمناستثغاء،دون،حياتهمجالات

فا،مزا!طين،!انااللذين،!فدون،والفنالدينإلم!،والأسرية

إلمأللتعرفيرشع!ناالذي!طوالفتئالإنقاجإق.ال!ؤينيالمجالىخارجفن

فجثماةظهرلمحتالميما،د،قبل،سنة9500حوالأوقبللالإنصحان.الديغئةالآثار

تعنفلمأورو!اأشا.الأوسطالعشرقفيال!برىالصمع!تهالتجفعات

الجليدقي.الحعربعد،،غادرتت

،!غافىر،،فقدالققغتماتءثورة.منأهمئةبأقئالرموؤثورةن!تولم

،مرةلأؤلىآنذاهـ،،وظهرت،الرعيعلىفزبعندما،الضبيعةاالإنسان



ار!ئ!فيريطه!ر

أفضلعهف!ر-ربمابلى(لطبمعى،رالعاله!الجثرئالعال!بننالئممحزف!رفى

مجردأتهمحاررنافسهإلمأيغفرأالإنسانيح!ولمالظبجعة.محال!محالهأالبمثرمحالم

هذدعابال!عطردمحاطألهادراأصبحد!فال!ونعه،الضاصرهن!صر

تحؤلاالذينيالعسحوررشهد،العونز!رمبأتهيشعررأصبحالعغاصر،

تمفلى!اثت.أنبعد،ال!ذينمةالإنسانحيادثنيالأرواحدورتراجعفقدمهتما،

فياد!جمالذينح!أهالقديمتماالحبسالعصرلإنسانالذييئالخال!!لى

.الإنسانصور!محالهماخاقتالقيالأولمأالالهةو!قتولدأتب!ضرتة،هيئة

الحصرهذاإنتقولالتياسثمائعةإةر!فاتبنينواصل%نالخكلعإاومن

والأربابالذ!رالآلهةبررزشه!قدالومحيتقغياتاك!اعبال!يطرةالمممقؤ

ةر!فلا3هذ.أسرتهليرعىلمجتيالاقالرجلصور!هموافياةفي،الجبابوفى

المائةفيالأثار،محل!ءبهاقامخانرتأتتؤ!فرهاالتيالحاقائقهمعتتعارض

وهلسؤئفة،!انتو(لألومةرتات!انتالأولىفالآلهة!المنصرمةسمنة

مزاوع،إل!الوجلىتحؤلىلفذ!ص؟مخيرعاىالأمري!ونأنيمحن

ةبو!خلالحئن!الإنجابفيالإيجالمندورهوا!غمشف،الولادةسروفقم

الأنوثتة.الئتموشت!اثرت(لامحتبارولهذاومبهر".سحرتة،ذهغهفيظلت،

ا!تشفتفقد،مؤئثهأش!الافتانونفيهاصؤرهمرةآؤلمذهليستفقط.

الحجركثيالعصرإلم!تعود،ا!خرئةاوالئقوشالضغيرةليث!تلامنالعديد

والئديان.والمؤخر!البطنمنهنييز،حواملن!ع!ءصوروتحتوي،القديم

قبلشة،40800إلىسغة30000منأررولاثات!اثرتالرسومهذه

الإنمممانأنظح،انأنالمهئمومنالئجسيدفيهالفنبداياترمثلتالميا،د،

لق!؟رئاتإلىتشيرالرسوم!انتملن!و.المرأةبرسمأؤلا،بدأ،

محاثااليومإلمأقاطعدليليقمولم،المسألةلحذهحولالمتخصصونانقسم

هذفىعناتحذثلمبب!لاولهذاديئمة.دلالافتخملالرسومص!لتآنتما

الأمرلعنالقديه(.الحجرتمماالعصرديانةعنال!ابىحديثيأثغاء،الرسوم

الأنثرئةللرع!ومالذييئبعفالظا،الحديثالحجرتمأالعصرفيتماما،يخغلف

الرسعومهذهأصبحتقصيزة،تاريختةفزةو!عد.الحالةهذدفيهتأ!د

الثيرانفصور،الذ!ورتةالقؤفىد!جتالضيالميرانبرسوممرتبطةالأنثوتة
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ناي!ألاتار!دالوحب!زلث!ا

،البيوتتحتت!فنرجماجمهاوقر!رف!سا،الآلهةجانبإلىتنقشأصبحت

الذ!ورتة.الفحولةتحمي(صلسماتلششعمل

العصر!لعأورسيطروالثور،الرتة،شخعميتينمحاىالقائمالقظامه!زا

سيطر!تأخرا،أ!ثرفزةثيما،الغربفيظ!س،الذيالحديشنماالحجركتي

إلجهاتطؤرالتيالبناءات!لأحشمائهفيكل،،ئرقد،البرونزكترص!لاعأكأ

،.،!وفان)جا!د!ؤ!ىوالمموسمط،،،للشر!أالأسطوركثافعر

الحضرتة،الحجاةتطؤررمع."التاريخقبلىماعصورثنيالم!نجضص،ح!لو7ة*ا

الحماد،سحدفى،العظمىالربهصورفى،!انحمنر!للمدنمهسريعلطؤلررافدثارشد

تظهربدأتفقدتهذيبا.أ!ثرالضورؤهذهوأصبحتكاالمور،وست!ة

هعو!س!عالبمغط!المحالاد،ثبل،سنه7000حوا،!البمو!،ثتالئعوش!

هعئةفيوهنالغقوشهذدفيالوتافونرى.بالأناضوللم*لح!حولي!2طول

رسموموالفوا!طالنحلىن!برنا!ع!ر(لنرانءأرحامهنمنونحرج،3لادالو

بعضفيالرتافأيضاونرى.الثيرانجماجموحولهنيلدنوهنالرتات،

ذراعهن،بين!ا3ويحملنالعرشرر،يشبهمقعدمحا!جالساتالرهمموم

،ب!يارالمؤليخيقولالثور؟-بحمايةيخععونبدأنلعلهنأوالثور-ويحمين

نطلؤ،أنن!حيبنيةفيتندمج،،إتهاالرسويمهذهمحن.ءن!مأ7غ4حولليفاهـ،

ذ!صا،رتاتضملاوهي،الحديثالججريللعصرآلمقذسةالأسرمحليها

جماععالأقهثثأحيانا!خ*ىلالبرزولهدإالا،وطفلابغتا،وربهأشا،ربهلضموإئ!

فخلالأيضا،الهندئةالمنطقةفيثور،،،،رئةلمالروجانقشرهـوقدابنها،(2مع

إلمأأساساتقذمهنا!سالمنزليةالبأدات!انت!الميلاد،قبلالثالتةالألفئة

بقايافيعليهاعثرهمكغيرةتماثيلفينشاهدهماامنماتروئا،أحياناتحملرتة

لاحقاءعنهاأتحئصثوسوفان!ثرتقد،غريبةحضارةإلمماتعود،مغازل

الميونعةالحضارةآلهةمجمعفيأيضابقؤةروثلا/ةترلاالروجهذاريحضر

.45ص،،997،فلاماريونارد،الزراعكةةنشأ،تميماالألو"أ!ثن،فان،جاهـ!ص-،

مقاربةجماعيئ:مؤلفضمنالإغريقتي،الذينإلىالأساطيرنشأدمنلوفا!،،،بيار-2

بروير،ديديسابدارنريلهاف،،ؤريغيهدب!ا!ر،،برناليدبإضراف،القديمالعصرأديان

.23.ص،2000



را!ن!ل!ل!ريلههمي

قبلىسعغة2700سنءا!تبا،ال!ريتمغطاقةفيازدهرتالتي!تثأ*هح*+ح

الحيوانافسئدفىالاخ!،بالرئةكغاسةفياالأساستةالاالة!انق!فقدالميلاد،

منتريبةمخباددومحوروالبياثم،رالرجالالظبيعةخصوبةوراعية،الوحشجة

القضجيئالوسزتمفلىالتيبالحئاتأيضا!تحمعهابالحور،تجصهاالظبيعة،

عظمهلأا

المتأ!دمهن؟الآلهةتعذديةعنمعئراالوضعمذانختبرآنن!ميهل

الظبيعة،آرواحإلمأالقوخهواصلىقدالحديثالحجرقيالععرإنسانأدق

نملصلاالغامعألقديم،(لحجرقيالعصرواال!ائدةالتقاليدحسب

أقنمارجماحةاصروحةالأهذديزيدمماأقاإلا.س!ذبمحزمرسومأرظتيل

الأدمخالىبينالإنسانتغقلىهمعهاوأستمراهممترت،قدوالجنيالضي!اضيفةو

الشيهةغغ!مسلاوالقجقعاتالقرىمناقزابهمعوالصخارى،والجبال

الحجرىالمحصرمذابحعاطاسظهوالمىالصور!لىن!لبالظهور.ب!أ!

المسنين(منما،ي!(بضعةبع!أولرو؟،في)ثتمالأوسضال!ثرقثنيالخديث،

دوني،وضحفيداذ،يرسملانهالا،خاضعوثورهمتغلبةرتةصورهي

بنتصب%رالرتة،قدميتحخ!الموضوعةبجمجمتهجزئئايحضرأنفإضما

بخغئرت!يرتقدالرسمومإنصحيحالمقعد.بمثابةلهانو!يل!لقاتحتها

الأخهيىتين،الألفيغينفيالمسيحصورةتغيزفمملماوالأهاحن،العصور

رسوملوجدأنهناهيصمخعلفه،همئا!فأالرشمامنحسبوبرزلرر

ممعلمهظلص!فددلمغر،لموظائفحموبا!ن!لإفرلمحا.ثتأسودلمسمح

نأألضاالافراض!نفإثه،الأساسه!ذاومحاىوالح!ادبالخصوبه

نأدوبئافوح!د،فعرةتمشخلبدايةشعهدقدالحديثماالحجرقيالعصر

وهيالأسعمى،ال!ائنبمظهرتظهرفالرئة.الاسمهذادر!فلاتحملى

تشرفل!تهماالموحيد،إلههمعالشأنس!وني،واحدةآلهةليست

القوىل!وآنذا!س.،الإنسانتصؤرهىالذيني،العالم!لعلى

تطؤرمغالضورةه!ؤ؟برزتلقدلهاءخاضعةتبدوالأخرىالظبيعتةفوق

ظلفإنهالعخز!ن،علىلهاثرراوأصجح،لدنمالهالإنسانطؤرفلئنالزراعكله.
،الجفافوفزاثالحصرافوانتشارالفيضاناتمثلى،الظبيعةنزواترهينة

!الوالحطاهتمامماته،أؤلهيالتيالأرضخصوبةفيتؤثر!لهافهي



لكا!اثهة!ا!مرتا!طلوحصا!طأ

لمالكذاء-ساجفوآؤلها،الأساستةالإشانبحاجاتدائماارتبطت!فالأديان

!انعندمما،لمالإنحعانالظبجعيئالمبأالظجةحاور%طشا!لقدرالأمنه

ثتم،ءالحيواناترأرراحالغابةأرواحأساساوءش!،رالجنيالفهميدي!رس

الحقارر،خصوبةلضمانالمثأورالوسيلةألخصوبةتجسيدبداالررامحةأضيورهمع

نأأيضا،هناطبيعقا،!انلذلصأيضا.والشاء،الحيواناتؤخصوبة

جوهرمحنتعبزالغيفهيأهمتة،رث!ألاالألوهيئالتج!دالمرآةتبدو

والوجود.3الحياراهجةأنهابماالخصوبة

ال!عوباق

الظقوسآيضاوضعتكا!أالوقتنفسوفي(لأرواح،محلالآلهةحلت

ودرئ!المتفمثي،الذيتيالشعورسنانطلاقابغشخل،الذينولدأالآولمأ،

الإنساناستمرفضكاعد.المقاقس.في،الآنحذإلمأتحئ،الذيالغاهض،

أيضايشعربدأل!ئهشاما،،نظاماتصؤرهاالقيبالظبجعةمحاصأبأتهيشعر

نو!للتسمحالتيالظقوسيمارسأنهيخماضة،بمهمةعفىآبئمائه

مجتمعاتمععجقةقطيعةالفصؤرهذاأحدثلفنظاهمه.م!اعبالمحافظة

به،معزفاظلالظبيعيئفالثظام،القديمالحجرقيالعهدفيرالجني،الضيد

الطدوس!أداءثثالممج!دالإنسانىالفعلواععبرهسمجطنا،أصبحل!فه

همسققر.مخيرأتهمحاىإليهيئظرباتالذيالعالمنظامعاورالمحافظةوسيلة

بئماتهاالشعورأيضاسيفرن!ل،منطمةبأتهاللظبيعةيعزف!انأجل،

فوضاهامنوالحيطةهغهاالتوقيهنبذفا،،متوئعةغيرأفعالا!اعتدهـتق!رم

!انالظقوس.تقوشل،،،،سحرئةبطرياتةإلأذلصيحصلرلا،المحتملة

انفماحأو،والآالهالإنسانبنعمودلهعلالهةلهعامالمحؤلهذانعائجمن

علىحصلقدفالإنسان!وفان(".،جا-تعبرحسببينهما،المسال!

قائمةمجتمعاتوأنشأفيها،يقحتحموأصبحالظبيعة،محلىبالتافؤقشعور

وإلمأ،منهأعاكاموهاإلمأيتواصا،نواالرهمئةالتفؤقأن!صؤر،الهرمتةعلى

والمعاملةالتبادلهنطقأنيرىوءنالأرضيئ.العالمهذامنأسمىهوما

.،04صمذ!ور،مرجعالألرهيات،نشأة-،



ل!فواره!يريطه!ى

لإرضاء!ائعا!تلمبمالأرراح،محافىكعهفأبهللمزم!انالذكأبألمغل،

ويراهاوالاستغجاد،لنذمحاءإليهايفجهفأصبحتحدررا،ايرثةفإرضاء،الآطة

يعسامحدأنمحاىثادرهوىمسامحدته،محأهأقادرةف!صورماهمنه،أعاور

الإنعسانبينتاق،اعلاتجقدتلكدالنححؤ.محارروقطيعهالإيناععاممأ!قله

ذ!س،بع!القغيز،جاءثتمال!نين،منالآلافهثاتة!مهالعليا،رالقوى

لاالتيبالأقواليعتفىأدقلالإنسانان!ممن!يلموىجذا.سريعا

الأدمحي!سنأ!صثرإلىبحاجةأيضاالآلهةامحغبرتنقد،بالأعمالتخعفع

تستحفها!سيلقيمتها،المناسبةابينالقرأيضاةلحمحأنلابذرالض!لوات،

عاورالحريعىالأب-المزارعإنبالذمحاء.إليابقوجهلمنالاستجابةعاط!

يق!لااقصيحهمنيختارهحيواناأي،لديههاآفضلالآالةسيمنحأسرتهـ،

وحشيةحيواناتقذضخكاأنقطيحدثرلمومحايغه.فينفسعهوأنه!برئاع،

.الأديانتاريخ!لىمحلىننسحبألحقيقةهذهإن،شوابين

لعا!مالموس!ىالأبا*"لو!لو35("950-،872)سن،مو،مرسيليعخبر

حول!محطولة!تابصاحبرهوالفرن!يئ،الا!نولوجيا(1الأجناس

الأجناس!ماءفيأجيال!فيأثرالذي،01.ثمزديذ،،ا"!لمأ،ه4الهعةموضوع

الاجتماعمحلم!ؤسسدور!ايم،،،إهيلتلميذهودر،موس!()الإتنلوجغين(.

الثاوكسأ،المض!قبتشريحا!تابهذافيقامهـوقدهتخأ:نباريث،الح!

،هوس،يدملمئحلئاته"،أفضلالدربانيعثح!ولحيصثط،الهبةعماجةضمن

منمائلعددعاىتز!زراأعمالهلحن!ثيرة،مي!انتةبدراساف

منءا!مبا!الف،وث!.جمعه3ذ!ملا3لولأماهغهاسئ!لا،فاغ!اعملا

المغحضرة،(،غيرالشعوبأديان،،تاريختدريسبمسؤولية،"890سنة

الشعوبلدىلاحظلقدبباويعس.العلياللذراساتالتصبيقتةارسةالم!في

+53!4ؤ4!سسعيليبيمماترادجاث!عوبأوالسيبرئة،القبائلهحلالبدائة،

ثابتة،بصفةتنظمللهبةطقوسوجودلمج!ثرفى،يذ!رهاالتيس!اخح6كهع

ذاتالمبادلاتتثظموهي،(ء5،)!عح!ث)"!نصت،اتوب،،تدمحىالظقولسهذه

هقال.(لفدبمةالمجنمعماتفيردوافعهالتادلأثمحال،االبةحرلمحاولةلهرس(،،مرسيل-،

.،924-"و23،الثانبةالسلسلةالسوسيولوجبة،،،،،ال!غةحوليةفي(لأصلىفيتشر



الأ!لمحالط!ارخله!ا!حب!!ث!لا

المبادلةأنالخقالبد!ؤت.والأرواحوالقبائلالأفرادبين،الروح!طالقيعة

لذلصفى،بدور"صركماآ!ثري!ونأدتإلم!المتقئلت!وفحلأتهاالثرود،تغري

سيعاملونأتهمنو!رديم!هف،الحرممنأل!قيرنر.هبيالمانحون!ان

لاالقاعدةهذفىهمنها،،".أمحظمهوبماترذأنبذلاهبةىل!ف،،بالمثلي،

الظبيعة.رأرواحالبشرمحاطأأيضاتصخوإتما،فحسبالأفرادق!حمتصح

هي،والمبادلةمعهاالغعاملىالإنسانبدآالتىاصرافالأأؤلإن،هوس(يقول

الحقيقيئالما!سالإفسمالتاعتبرهافقد،الآقةسلفتمملاقيالظبيعة%رو(ح

ت(لمعاهما3أهئمأن،ص!ذلتبعا،واعتن،العالمفيالمنتشرةرالخيراتللأشياء

محنهاالإمحراضأنشمالامعها،ىلصع.ىملاللصهىشائددوأ!غرها

تلحصمعالمقاهلةإتنماأيفا،موس(ريقولالمخاطر.منالعديدثنيلهيتسئبط

الموهوبةفالكرأبينيسرا،المغاملاتآ!صرالإفسانلدى!انتالأرؤاح

تظهرلا!ي،نامع!ن!ياملوالآلهةالأرواحتمنحهعظيمفضحليتبعهاآنبذلا

تلحقلاوالإهانة،إهانةأ!برالهجةورذتود،لاالهبةإنثتمالعماجز.بمظهو

دعتبر!انتالقاع!ؤفهذهيقبلى،أنيرفضالذيولصن،يمنحالذي

رالجمامحات.رالأفرادوالآالهالبشربينتالمعاما3تشملمحاهـئة،

تفسيرمنتمحنسوس(،،مرسيللهشرحها!،الهبةوظا!ا.إن

العقودكنيالأر!يولوجتون،الباحثونلاحظهاالتيالقربانتةالمؤأب!ؤ

تمنحه!يالمزيد:الآطةيمنحأنإلم!سعىقدلهنالإنسمانالأخيرةالثا،ثة

الإنسانبثأفضلى،هومالتحقيقالمحموميص!لام!ؤاوفيالمزيد،

منوهلهقيمةأ!ثرالقربانهذايجتلى!ي،قطيعهخارجقربانهمحن

العفولىئملقدبه؟يضخيمئلهإنسانمنالإنسانلدىقيمةأ!ثرشيء

الاناضولمنطقةوفي،الأوس!االشرقفيالبشرتةللقرابينآثارأقدمعاثأ

رالقرنالتاسمعالقرنب!نمتقذر3ز!فإلأتخودآثاروهيكأسدبا،الشرقتة

عأررول*ء2!ح!ايونيتدعئبلدةفيهثلا،عثر،و!قلقبل.الميلاد.ال!حمانجع،

الذماءهذد!انخأوقدالذماء،آثارعليهابشرتة،جمجمةتعلوهاسارية

العلماء،وعئردموكتي.قربانيئاصقعسنتيجةجاءتأتهامغهافاستنتج!ثيفة،

.64صنافممه،المرجح-و
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ئرا!ث!يل!ر!دهر!!

وقدلا."كير.بشرئةجماجممحاكأتحخويمقابرعاى،ال!اريةمنهمقوبةمحا!ا

القرابينتفيمأطروحةتؤفالقيالمماثلةالمؤضراتمنالعدبت!جو

تاو!لبلامحديدفيالمؤشراتهذهت!جوجمامحية،اصقوسفيالمجشرتة،

الحجركثالحصرمنمجصومحا!لدىام!يأأوليولاواووجد!،الأناضولعه

آلافمحشزنجعدلاذناضولتين،الحضارقيالمصمضوىنفس!بلغتالحديش!،

منجؤءا!انتالأربابإلمأالممنوحةالبشرتةالقرابينأنوالمرتجحسعنة.

ضطقةفيوحتى،االندئةوالمنفاقة،ن(ريإفيتخضمالتيالرسممةالاحتفالات

هذفىلأقنما،س!ذدئ!ؤتتاطعةبراحسينعاىالعثورتعذرأتهمعان!رشكا،

وفي،الطلقاالواءكنيتقام!اشطبليالمعابد،ثيماتنظمن!تلمالظاقوس

دفعت،الكربانقةالمزايدةأقأ،حمال!لىعاور،ونحلمالظبيعة.معتواصا!

يفالبون،المناطقمذفىفيح!ء،.تيامإلمأالأرلمأ،الألفقةهمغتصفسافي

.اللاهوتوإمححا،حالظقوسبإصارح

همكاهق!لااو!ا

الآلهة،إلمأالقرابينتقديمفيتتمثلى،مخصوصةةت!نيدوظيفةالمقذسللقتل

لاتماسعهـا.دمحمفيتشمعل،المجموعةت!حصفيأساستة،رظيفةأيخعاوله

بشحنةرتحاط،الاحتفالتةبطابعتتميزالضاقوسفا،الأنعامذبحالبعتريذبح

أئهتدر!س!لاتمارسوهيشعثة،حالةفيالجمامحةتجعلىقويةانفعالغة

شيه،بالمشار!ةغأ،ة*ة(الملفنين)3لغيرتسممحفا،رانتها!ا،خرقايمثلى

وصفو!قل.البلوغسناو!ردأالرينرو!ذلا،الغالبفيهم،وهؤلاء
القرنمنالأولالنصففىعايغوا،أنبعد،الخصائصهذهالأجغاسعلماء

شمعوبهمفل،القرابينمن(لموعهذامارسشكا(لتىالأخ!رةالأمحراق،الصضرين

سوماتوا.في!!،!!ك3الباتا!سشحوبأوبرنيوهغ*358،فيفىايا!عم!

الرجل،قيمةلتئما!يدشرطاالمجموعاتهذهلدىالقرابينممارسةءنت

تنظفأنبعد،الضحيةجمعجمةوتصاصط.لزواجهشرطاأحجاناتمثلىوفد

هـفالجمجمةالولاداتخاضةو!صفةال!برى،العائلتةالمناسبات،وتزئن

و!انتبالذعا".إليهايتوخهالتيالالهةحلولىموضعئعتن!انت
الذيالآخرفهي،المجموعةخارجمن،الغابىفي،تغثفىالقربانمةالضحايا



لطيالأد!ارسهم!تاله!ل!ج!ا!غ!ملا

تليلة،أحيانفي،الضحفتنتميوقدللمجصومحة.ته!يداويضذمحدؤا،ش!حي

ويتضا!كا،للقربانالاحتفاقيالظابعيتئما!د،الحالةهذهوفي،المجمومحةإلمأ

فيه.يساهمودقالذينى!لأ!برتوحيدتةاضيفةبوريضصلعا،فيه(لعنف

العنفمصنفهثت،*ءح!ئ3434جرار(،ولنحهالفعلسوفافرض

ورضعيكزقان،لاصنوانىسذ!ملأوا!عنفأن،،و7عرلهـعنةالصادروالمفذس
!7أح،أثحالف!داء،،"،،الضحتةوفظيفةالمؤشس،،،،،العنفاضيفةلوقوامح!

لاحتواءوسيلةهيإتما،!اقارةليستالتضحيةأناعتبروقدكهأثه!غ.3!أ3)ح

وحمايةفداء،!سبشنحووتوجيههمجمومحق،!للدىالثاريالعنف

عمليةبأتهاليعنف،جيرار،ويعرففيهـاةال!امنةالغرائزهمنالمجمومحة

بتوتراتوتتصلالضحيةحسابعألهأتتحققحمعامحيئلح(3!*هك2!س3)عتحويل

العدواثمهالنزامحا!أنواع.ر!مخسلفوهمنافسما!،ر!راهما!اخل!فى

الرامحي،لهابيلالئوراتتةالقضةلذل!صهثالاويقذم02ةعا!جلاداخل،المتبادلة

فيمولودأزل!ابجلىقذمففوحؤاء.آدم(بنارهما،المزارع)قاين(وقابيل

به،لععمرب،حملهمحصولغثرلهن!لفلم)ثالنالهابملأمافربانا،أثعمعه

قابيل،ظا!غافقدالقضة،نهايةاصبعا،،ونغرف.القربانتفيممنفحرم

لغريزةواستجاب،هابيلهبةوقققل،هبتهيتكبلى!لالرثأنمحلمعندما

فيذ!ر،القضةالمخحصين!فرويواصل.ها!خ!أفقئل،فيهال!اهنةف!ا

فيمغشزدا،يعيضوجعله،الخصبةالألرضمنوطردهلعغهفالرفيأن

لمجم!نلالاسقربانالطهوريةالقيمةأنو!يبمحدن"هشرقالواقعةنودأرض

وإلا،الإنسانعنما،حدإلى،مخكيةآلقاتهات!ونأنبشرطإلاتحصلىأن

إذاإلاالعملثةتضجحفأ،بالضحئة.والنعويضالعنفتحويلتحققتعذر

هذا.وجهتهتحويليوالتاتالعنفتحديدعنعماجزينبهاالمعنثون!ان

هبةتاقذمآنهاتعتقدالقربانققذمالضيالمجموعةيجعلىالذيهوالعجز

من:عنوانتحتجديدؤنصرة.،972غراسمبه،داررالمقذص،العنفجه!ار،،-ثريثيه،

.2007،غراسبهدارنغسه،المؤلفال،صأمنأربعةالغشرؤكعذفىوتجمعالألومية،إلىالعغف

ةدي!جلاالنشرفىهذدإلىتحيلهراهـثني

ه"05ص،نخسهالمرجع-2
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ارل!هىريك!ريط

اييافىجمومحاتفإفنما،الأساسهذارمحاثأ،غضبهتسخن!ي،للرقي

يسفرأنشيهامحملل!لىن!يوالقي،العنفمنالوفايةنفمفجهـاتغيب

فيهاالتظاممحالهماتحافطأنن!ميلاالمضاذ،و(لثأشالثأرمندمويةدور!عن

الضيللمجموعاتيمحنبالمقابارر،ف!اءه!بشنحوالعغفبتوجيهإلا

القربانمحنتخخأىأنقضائتا،نظاعارأقاهشأالتشغب،مزيدفحورتتصؤا

ىالتعؤد،بصمبمبيتواصلقدأنهخوجودفى،سببفيهايفقدالذي

كس!مشفييحصلىأوىالقاويم،العصرفياليونانوفيرومافيحصل

إلىيحيلالذيحولس!(4!2(3)حةلحالرقيمحشاءل،اخمن،المسيحثةفيرهمزتمأ،

ي!صلب،الذييسوعهوالقربانهذاأننغصعى!اومخالبابشركما،قربان

جمعماء.البشرثةيصقذ

الفيلسوثهذا.أطروحةتعميممولافىمحزاضالمثيرأقوالواقع

اضينةالويحجباشعدجمفانفسها،الأطررحةهضمونولجصالفرن!حيئ

الاجتماعيةبالوظيانة!يحتفطعو!ما،وللذين،القربانقةللظقوسوحانيةآا

يأ،وأتهالفداءالضجزواللةيئفحمن،،الذينيأنيؤتف،جيرار(.فقصا

تحويلبمعغى،اهب!جأكوالآلئةمذدآثاراسهغاددبوظيانةيضطلعالذييئ،

ل!عهاجزئئا،مصيبةالمعايغةرهذهالمجمومحة،،".%،رفيإلمأالعنفوجهة

الأصاب،،،،الماقذسهذاالذييئ،الشعورأنموأساسيا،محخصراتغفل

الإنسالق.لطىمتأضلشععورأوتو،،لوودولفوصفهالذيثول*ولتأح*ة

التيالحوالمبحس!مخعلفةأش!الاوائخذإلسمعورهذاتطؤرلقد،أجلى

أئرى،رالثقافعةةيحم!تجإلاال!ميافاتحسب،و!يف،الإنساناه!تمف

المتواصلالئفاكلبسببتمش!يلها،فيساهمقدإتهبل،ال!ياقاتهذفىفي

رث!ألاإلمأهنهـاالقديمةمنالدينتة،المنظوماتأنالأ!بن!لمعها،

حمميمخةوتخؤفاتتساؤلاهمتاعنإجاباتشيء،!لقبلىهي،را،تصوا

هذهتوجيهعابالععمور،توالمأهع،عملترأتهاالإنسانتة،الخفمسفي

لاحقالهسنتعرضهماأنتجتبأن،مختلكةبطرقوالقخؤفات،التساؤلات

والثقافتة.الجغرافيةالفضاءاتباختلافاختلافتدرعبادات،محقائدمن

.408صمذ!ور،لهرجعوالمفذص،العنف-"



لمحالطالأد!تاد!!فالوحصا!النفط

(اححألمة1ح4ح3*ولحغ43ح3)الفالأ!!!عم!

إنسانا!هفمنالقديمالحجرتماالعصرإنسانفهممحهماطماق!رةأقلنجن

لناوتر!س،نشاطاتهآثارلناس!رتقدالأؤللا!،الحديش!ألحجركتيألحصر

ل!قه،صخريةونقوش!رسومشحلفيالوثائهت،منماثلة!قتةخاضة

وفيستعهل!ا.ءنالقيالرسوزألكازلنايحلالذيالمفتاحلغايز"لم
وأسثةألفخمعسينبعدا!ضشمف،ث!ماإذامحجزنا،بغفسالآثارعالميشعر

وأهلة،وصلبانادوادنجمافووجدحفمأرتغا،آثار،الآنمن،سنهأفطمانة

لاف!قلص،والإسلاموالمسيحعةاليهو؟تةمحندناتعنيالتيالرموزهذد

سلفنارسمهاالتيالنقاطمنالعتملاسلىتلصهمعنىاليومنحن!سندلي

!انض!هلن!لالقبيعة،اإلم!(لعقربمنهاالقص!و!انلقد،الأولى

ذرهـ،لنعدلهدالمؤشرا!بجض!إنالأموا!؟الممرب.منألض!المضمن

ذلص!انورب!ا،المولىأجسادمحاىالحمراءالمغرفىء،اطخاضهولهصفه

(ل!ور.عا!تقامطقوسمنصءا

و!ق،الحديثالحجرئمماالعصرفي،الرعاةأن،بالمقابلمتأثا،يبدو

،،عبادةعنيتحذثونالئاريختبا!امافعلماء.الأمواتلسملفهمطقوساأذوا

إلأتنتقلىأنقبلىوالأناضولى،الأرسصأالشرقفيانتشرت(لخي،،الجماجم

منابتداء،الحديثالحجرقيالعصرفيبدورهادخلتعندماأوروبا،

منطقةفيالأولم!،الأورولئةالآثارعاث!عثروقدالميالأد،قبل،الرابعةالألفتة

جرارثثموتاهميدفنون!لي،*هح*هكالميونتون!انحيثال!ربصكا،

)*هذع!كاأ((.لها!!راماالخمرويريقون،البيوتفيبهايحغفظون،ضخمة

درققدت،بهانظمتالتيالعيدفأنإلا،سوابقالعبادةلهذفى!انتوربخ

يختاليفيحاسما؟منعرجاهثلتالعصر،س!ذيخما،الأوسطالنئرقفي

الا،هوتيوناعتبرماطقوص!،إن!ماءأصلالمنعوجهذاوسيينالأديالط،.

معلالفردقي،الئدتندمحمفيساهمتل!مهاثانوئة،طقونساالرسميؤن

انصقالوابطفهذا،الحديثالحجرتمماالعصرفيالأمر،عليه!انما
الديفاهثلى،!هوقريبةة!احشخصيةمعلاحقا،المؤمنوخ!ابذكيأهو

الذياناتفيوالقذيسينوالأولياءالملا!ةأوالشرقتة،التاتاليدفي،4!س7!



!ئ!الىرللم!لهعر!

الجبمالرفيأريحا،فيإثأرةرث!ألااحنرتاتأنجزتلفالتوحي!دتة.

مصقفةالأجسافىمحشراتالجغايات،سراديبفيوا!ت!تمفت،،الأناضولتة

هماقربةعأطأتظل!يسابما،فجهاتعيش!انخكاالقيالبيوتفيرهمدفونة

ؤالحاياالجواهرالأش!سةهاذهوثعنال!مخصئة،أهتعتهاومنأقاربها،من

-ءتالبلدفىفي،البيوتإحكاوىتحتعثر،وقدللرجالى.والأسلحةللغساء،

جغحث،الأرجحمحاورفهي،،منضدةدفنتجفةوئلاثيناثغخينعآىهويو!ص،

ثاموقدحقة،3متافزاتثنيوتوقوا،المجموعةنفعسإلمأانتمواأشبخاصي

سنالبعف!أتنمافا!تعشكواالقبور،فيوإلأتربة،العظامبفحصالآثارعلنماء

ضار!ثالاإلىالمعايغةكحذفىعف!تو،الحضميئا(لهيىإلا!هايذفنلمالجثث

علىالعظامفييعثرالممحفوظةأما!نفيأؤلاوضعتقداثحثبأن

العصافيربواسطة،،غسلت،،ثموحشئة(حسيواناتمخالبأوأنيابآثار

،الأنعامبجلودتغظىأنقبلىالعلوقي؟(،والعالمال!فابالعالمبين)الرسل

التيالأهم!نة!تفيرضعتثم،القطنأوال!تمانمنبقماثعاتأو

العا،قةتنكصملاوبذ!ص،الأهلىفيهايعيشومازالسابقا،فيها،محاشت

جقحتمابينا!ما!ن،بعضفي،وفصلوا!حياء.الأمواتبين(لأسرتة

،أخرىأما!نفي،الجنسينجثثاختلطتبيخماالتساء،وجثثالرجال

بهازانو!قل،أخرىدونجثث،،،انئقيت،،لماذااليومإلم!أح!يعلمولا

فىطهر!أنبع!دفغح!،له!الجماجمأنبالم!ابلى،،نعلمانغ!لـهالوضع

لتحللىالضروليئةالفزةمضيئبعدالمقابر،منأخذتأنهاأو،الطلقالهواء

س!لقزيغتلقدهنزلقة.طقوسفيمج!جلا!باستعحلتثتم،الجثث

بالجبعشأححاناجبر!إنهابل،ورسؤمبنمولشوخل!،افبالأص!الجماجم

لتزين،ذلصبعد،وضعتثتمجديد،منملاعهاتبرز!يبالظين،أو

الآثارمتحفويعرض.البيتمنالرئيسعةالغرفةفينصبتالتيالهيا!ل

الألفيةإلمأيرجعانالجماجمهذهمنرائعينفموذجينسبالقطالقديمة

!جفخلاالمامنونركأأريحاءثقعليهماعروفالميلاد،قبل،ال!ابعة

رتظهر،الضخمةالعيون!انالضدفوتأخذ،العظمعلالجبسيحلى

الراكلالشخصمحن،الضفةبهذه،مج!جلار!عتالمش!.ميثةفيالمشفاه

حضورافمهالرونالأحمانواأنحفا،نمذر،انو!م!نلهوئا،لعبرأ

http://www.al-maktabeh.com



ناي!اكأننمار!لهع!جصؤالو!ا

القيالذهموتةوالرالصهآمث!نم!ربهاآنويعقفشنوالانفخال،الظاقةيبعش!كاحخما

ل!رىلصألحهم،الراحلبهايقومالتىالصمفامحةدورييسربصاجهاتجمعهم

.الحياةمانحة(لعفمى،االربةل!وىدرلاسعي!الاخر،العالمشعخوص

فيتحدي!اوتعتبر،الأسلاف3لعجادألماذقيالمظهـرالجماجممحبادةتمثلى

نأمنذمهئما،أمراالئسبأ!عبحفقد.الأديانوتاريخالإنصعانيةتاريخ

وأالراعيوأصبح.الوراثةفعودوتبختها،الخماضةالمل!ئةف!رةظهرت

ورث!ما،أبنائهإلمأأرضهأوقطيعهضا،يوما،ص!زيسأتهمدو!االمزارع

وأصبحهعيشهبظروفتقذمهلمنم!ينوأئه،أبويهمنا!لمنفسههو

فيفالأملنصمبيئ،أمرالسميخوخة)مسألةالئطؤربهذامرتبطاالشعيخوضع

،(!سمنةوثلاثينخمعسأوتينثا3اععصغور،ا!صفييقجاوز،ن!يلمالحياة

تاقلعقوالقادرالخالمالمثمخص!أو،،،مي!حلا!،صور!ترتممبمشلدأت

فعرظهورفإن.(لأساس،هذ(درعلىلاذحياءهالأسالإفعن3ما.تلقا

ولابدالححصم،ال!شيخشخصيةلظهورمنطاتتااسقمرارا!انتالحتصلف

والحضاراتالئقافاتفحل!صنتة،ف!رة.!انتأتهانا،حفاأدن

اعتبروقد،ذلصيمارسيزاللاوبعضهاالأسعأ،ف،عبادةمارستقد

التأس،ثمعرلقد.الآطةهعالئبادلىنظامفي،الر!ىوقطبواسمطةالأسلاف

ومحسوسوهباشرفوكطحضورإلم!بالحاجةال!تحلف،عبافىةلمحضعونرمم

أئهموالغالبجئثهم،منببقيةالاحتفاظمحلىعملوافلذ!س،لموتاهم

الشعورهذاإتنماوالقدر".الروحمحلىتعتبرءنشكالأنها،بالرأساحخفظوا

يتوتجهالتيالآلهة!صنأنإلمأبالحاجةالمبتحرالإفسانسعوريوازي

،،،الغانية،،الجنازةعادةنشأتلقدمنه.وتريبةمحسوهممةآلهةبالذعاءإليها

قبل،الوابعةالألفتةمنذأوروبا،فيوجودهاوتأ!د،الأوسطالمثرقفي

أوقيانيا،أوإفريقيافي،الشفوتةالذياناتبعضفيمطسقةتزالولاالميأ،ذ،

أيضاهذا*التقليدعلىأطلقوقد.عرضتالذيالمنطقعاىقائمةومي

وفاةمنسغينبعدتغظم،احتفالاتفيويتمثلى،،،الموتى،،تقليبعبارفى

أحدمثامفيالمئتيظهرأنبعد،الاحتفالإقام!يغقررماوغالبا،الشخص

منجذاكلورةوهيإفريقيا،فيالعافىةو!ضي.ذلصمغهويطلبالأحياء،

وفي،بالأدعيةوتطقرالجمجمةتؤخذأن،الحديثالحجرفيالحصرتقاليد



نوارلوريل!يليفؤ

منزابت!اءسلفا.و!بحنهائئاموتاالسمخصيموتشقط،اللحخةاهذه

إرشأدمحاىقادراويصبح،رفاتهبينوهعارفهأف!ارفىن!ست،اللحظةمذفى

!فاصلبوا!لما،سعادتهممحأطأوالعملى،الآلهةى!للهموالشكامحةذريف

المخصوصة.الضقهموسابواسعطة،ذلص

!!اءطلطها

محبادةلأتهاالأ*يان،تاريخفيماقةمرحلةالسعلفمحبادةقياممعالأ

الفيلسوفذهبوقدالآخر.بالعألمالأحياءةق،اعجذرثاتغييراغيزت

مبادئص!صتابهفيابما،.5مبح*ح!س3(،820-!093)سبضسر(،هربرتالإنجليؤكأ

!انعتاالعبادة3!حذبئمانالتأ!يدحذإلم!،،87؟شةالصادر،الاتجهـاععال!

هت!ذقماإلمكابالغظر،االشمص!اهنكميئاالرأيمذايقضغنقد5.الذين!صدر

رلالأر!جولوجيا،القديمالحجرقيبالععرألمتعلقةالا!غشافاتبعدهلنا

المسمندالمحكا.بحضهمنذلصهمعنحلولال!فه

والمرتبص!االضبيعة(أ!اعالخعاليةالعائناتة1!نا!!لاةو،اعإفما

!انلفالآخر.العالم!تشخيصإلى-دفعتهالتيهيدموئاارتباطابه

معيتفاوضمير!قلاالحجرئمماالعصرفيثءي!ءكر*حذح!ك!الخاقلىالإنسان

)النياندرتال(1ال!هوفإنساقأمخا،رعبهمنللتخلص،محذفىةغيرأرواح

تسحميةيطلقأنمحالهماالأولمأ،3وللمرقادرا،أصبحفقد*غ!"4!س3ح4ا*حأ

الجذ،أوالأبفهو،المفاوضةهذهأمربموف!بأنفل!ملاال!ائنعاى

يحافظ"ائنوهو.معينتواثفيويغترلى،تاريخلهمحذد،!ائنإتهأي

ينتميئ!انالعيبالمجمومحةخاضةوبمعفةالأحياء،بعالمعا،قتهعلى

هذاإلمأوالتوتجهوالأروأحءالأرباباعالمإلىينتميأصبحأثهرغم،ا!يلإ

الأحياء،افزضتماما،سم!علافعلىالمجهولى،إل!توخمفايعد؟ال!ائن

،ينل!امخميعرف،معهمافطا!عتعلطوفايخاطبوناتهمإلجهيغوج!ونوهم

الاتيام،علىحريصإتهللىالحجاةتقلباتمنحممايمهمعلىبالقدرةويتمئع

مي!غلاالحجريمأالعصرفيعاضالذيالإنسانموال!فوفإنسانأوالغياندركال-،

)ملم.للدفنبدائبةهراسموابمدع،الموهمطظاهرفىإدرا"إلىضلتوأنهومعتك!،الأوممب



الأ!يحأنننمار!دصزي!ولاال!عف!

الجوافحآوالجوعسب!ذزيتهتفضىفما،،فسبهاستمراريحفظ!ي،ب!ؤ!س

وحاقالمصميان،افىوطو4ا!يأهوذ!رهخبانسلهاختفىثمافإذاالضبيخثة،ا

الئهائيئ.الموتبه

والضلاوات*الأدمحيةتصؤرفييدجيمالجعدالمبخلةالعسا،قة3هذتؤبتس!

،ط!اعيأنأيضان!ميلصنالئعم،+فحمحاورقادر،الرتمثل،فلس!لاف

وعا!أالعافىئة.حياتهفيالبعشركقال!ائنتصرفاتيوازيذلص!ل

ال!روركتيالمقابلولامقذرا،فراتعتب!تعدلمالآلامفإن،الأساسمذا

الأرلثةفشماطاتهيمارسمامحن!.بالظبيخة،أضرارمنالإنسانيحدثهلما

واعضبرت،محقوباتإلى،المرحلةمذهفي،الآلامتحؤلت.والجنيءلضيد

هذاعأه!وتر!،والأربابالأسا،فبحقالإنصعاناهب!ترالأخطاءمحودة

بالضلاةال!ائناتب!لتإلمأالتوتجهفيتمقلىج!يد،دييئام!وهألوضع

لمجإعانههملحهمطالبهلجسهمارم!ضاإوسضرع،بمواضحمخاطبمهابحعنىوال!عاء،

الضغر(،.،،رولرتمعجمفيدعاء!طمةتعر!هفييرثر!ماهغحة،أو

همنعلي!آويقدموالقملوا!،و(لمرابينالعباداتيثؤعالإنسانبدأه!ذا

فلم،والجنىالرمحىإنسانلدىهممابما،ال!ائدالمغظورعنمخعلفهنظور

واالمظامفحماديصلحاليمايهوثىاته،فيالقربانيئ،الععلأنيعسقديعد

يقوالأألذيهو،بالقربانإليهاففربالربأوا!لفلحئنالأشياء،

الخطيغة،أوالخط!همفهوم.لمجظهـ!بدأهنا،ومنلهءقذممامحلىرداذلص

الذينعةفروضهمأقامواماإذاالىلأحياء،بمعاقبةتقوملاالعليافأل!ائغات

بمامجازاتهمإلمأحيغئذ،،تسعىإنهاالعحئحص،محاىإغضابها،وتفادشا،بخغاية

ثرالضخة.(لثرؤالميحفظ

التيالمرحلةمذهفيبدأفالعباداتتشغبأننفزضأنلمجمحن

نشأةعأله!متقذمةالموحلةهذه!امع،بالذنبيشعرفيهاالإنسانأصبح

الذيهمفهـوميافيبالخطيئةالارتباطوعاور،مطلقبمعنىوالمث!رالخير!هوم

!انالفوحيد.دياناتمعمتأخردمرحلةفين!ثحأوالذي،اليومنعرفه

ي!دفة،!لوأقوالها!ر!انهاباستعادديقومالعبأدةمحنألممصكأولى

!ان،(لعبافىةهؤ!هبإليهالقوجهالعىال!ائناهم!مافيغضبالخطإ،ثتلقحلا



ارثو!!ظوفريطى

فيفجامحتهثجتتالذيالأصايئبال!ئمحئل،العباد!أييممشعسيطصها،أنمحليه

بولاداتوالبيتالقطيعإتراءأو،الشديد!الأمطارإيقافمقالمراد،تحقيق

ألئاريخمة،المرحلةهذهفيالخير،يمثلىلمللمريص!.العصفاءمي!قتآو،ز!يدج

غضبإلمأيعوضهاالذيالخطئماإلاالشريمثلولم!،المجموعةنفعإلا

اتضهربدأترإتماالفردفي،الحنما،صف!رةآنذا!س،تظير،ولم.الأرباب

العصر،هذافي،الإنسانوررأ.المجموعةةايحل.ةترورضةتق،اخأمبادئ

الميا،د،قبلالثاهمنة،الألفيةمنذذلص،حصلىوقدالمترقة،عاىبالمخاقجة

ةي!حبأريحا،مثلىال!برى،الصم!يفالئجضعاتأولمماآنذا!،،بدأتإذ

أسلحةوظهرتمح!اء.افيومنالوحوشهنتحتمي!يبالأسموار،نفسها

محمود!.قيمةالشجامحةوأصجتكأالمقا،ع،والسحهمالقوس!لى،جديدة

الآلهة،حمعايةتحح!أأنفسيميضعون!انواالمحاربينأت!نفزضأنويم!ن

وأأملا!،محنللذفاعيمضواأنقبلىبالذعاء،الأسما،فإلمأفيموتجيون

أصبحفقد،الأساسهذاوعلىمحلي!ا.لالأس!ا،ءالآخرينأملا!س!هاجمعة

الحامعة.العمائغاتإلىينسبالئصر
1"

ورهفيشحمولئة،أ!ثرلام!مشأبتحطمالمجماداتت!ا!!ما

ثعى،ال!ابقفيتتخذ،!انتاقبعطالاتسعاع،فيالآخذةالبلدات
،للعبادةالمخضصةالأولم!الأها!نئظهرولدأتالأسرتة.العبافىات

مناتساعاأ!ثرأما!نبأتهارتمتزتالميلاد،قبلال!عمابعة،الألفجةفي

بلاطةتحتويأتهاخصمائصهاأهئموهنأيضا.القخطيطمخحلفةوأئها،البيوت

!ثيراتضثموأئها،الئضحيةبطقولع!للقيامومعذةالأرضمحلىموضومحة

،!المبانيالمعابدهذفىتمفلوالثورءالرلثفيهايظهرالتيوالتقوشالرسوممن

!ان!فمد!وفان(.،جا!صيمولىالمارلخ،،"،ثقالأوليالعمومئه

هل!لها.للبلد!وإنما،فحسبللأسرفىلهعسعلاضخمهاجعماعا!لضئم

تنقما!انتأو،الجوائحأوقاتفيللعقاراتحفلاتفيهاتنظنم!انت

لمأته،الأقلمحاررمتأفا،يبدولالآالة؟ت!ري!دورتةاحتفالاتفيها

الظدوسوظل!المعابد.ص!حبملحدوندلنرجالالبداله،ثقلوجد،

.،ة3صمذ!ور،مرجعالألوميات...،نثمئماة-"



يالطالأث!تار!!فل!ح!اال!من!ط

ذإ،الجدائجةالمجتمعاتفيسابكا،المخروفالشىمحاطمامنعمةآواقبادات

معتواصلهر!يتأصبيعتةبمنحموهوبايعتبرالذي،،الشمان،،يتولآها!ان

رسهانجالتياصاتالقشانافس،الأفقاتبقيةفي،يمارسلحعت4،الآخرالعالم

أسرهم.ظلىفيالرجمالى،!ل

،مهد،اميمرأيغالقدلازرباب.الطويلةالملحمةبدايةإلا3هذليست

أمرهمبتغظجملاحقا،يقوهموا،أنعليهـمولقي،القديمالحجرفيالخصرفي

هخمنة.وظائفسأفيوالفخضص
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الخراقيشقاناللذانالعظيمانالنهران،الرافديندبا3جغوبفي،ياضقي

عاررتحشويجذا،رشاسخةهمغبسطةةق!طثمأتها..والفراتدجلةأيالحاقي،

لعحها،للحياةمنابح!بةمخيرالمغط!4وو!بتوقد.ضخمةكهح!!حغح!ثي!سبخات

أمحينفيال!تراب،صورةإلم!أقربصحاركمامنبهايحيصاهماوس!حانت

المث!رقفي.منطقةفيالرراعة،محاكاتدزبضكاأتهايرخحالتيالقبائلبعض!

هغا!ص(لأر(ضيبدت.الرافدينبالأدمن،الغربجهةمنأبع!،.الأرسط

قاسية!انتكاالظبيخةلحقبالمماد،مغمور*!انتأتهابما،للررامحةمؤقلة

الذيالإبداعمنر!ئ!لا!الأوائلىالحضرتونتسلحوفد.الإنسانعاممط

مم)الإغريقالرافديند!ابفيالعيشمبنيغمنوا!يالعبقرتة،يقارب

فيينالراف!بالأدتسميةاستمرتوفالخراق،محاثأالاسممذاأطلقواالذين

إلما)ثسبهمحجحدبحصرالمسئمافى(لفرفىوانمهس!الفعحاننم.مرلررالعربمهاهاطغها

للرفي،ثظاماأل!حانفأنشأالعصر(،مذاهنطلقالأرجحعلى!انسوقع

حواجزوأثشأوا،الجفاففتراتفي،الخهرينمنالبعيدةالمغاطقيساقوا!ى

،الحبوبينبشوا!يالأخاديد،ثصقوتحلموا،الربيعفيضاناتمنللتوقي

لمأصماالغ!.فيتعيغهم!يالجر،عاورالقادردالحيواناتدخنواإنهمبل

وصنعوابالظيناسشبدلوهافف،المنطقةهذهفيا.لمحجارةلغقصاني!رثوا

بعيدا،للئغقلىالتهرينفينف!لاواستعملوا،الخزففنوطؤرواالآجو،منه

والجرارالمزخرفالفخارل!ويرلهمرس!حلو.بالخشبمغتوجاحممولمبادلية

مئاتبعدعاطأ!لهذلصمنآثاروجدهمتكاشقد،والمقابضالأعناؤاذات



را!نولريطظفويط

الذىالبررترصخاعهآلضاتعالمواو!قرمحيشيم.كمرا!زمنتازم!لي!ل(

أ!ثوأدواق!طصغامحةهـشفهخنهم(لئحاس،سنةب،اصأ!عر!ان

.!لذقجلمحيد،بمسالهميعنلمللتحغلى،قابلثة

اصبتتآأئهحذإلى،قصوىأهمئة"ذاحدثاالبررنزعاو!تبا!انوقد

الحجركأالخعهصربم!عيالذيللعصرتحمجةالبررثزفي،،،،العصرعبارة

أولى!عهماضهرتوبلداتهبم،راتسعتكاحضارتهمازدهرتلقدالح!يحث!.

ألفمنر!أاحياناتضئم!انشكاوالتيالإنسانئة،عرفت!االتينر!ملا

بنفمسلدارأنلمحنلاصمضرر،!انحكاولوالمدلثه،أنبعد.ن!اس

فيبذ،فا3.القبلتة،ةئن!تلاالتجمعاتبهاتدار!افتالتيالظريقة

.يخضعواأنمنأيضالسا!نيهابرلابذ،ونظاموزمحماءمجلسقمن،ينةالم!

هرقي.لزيخب

ولةلقها-!ن!ي!ا
.ء

أربعهحوالم!لضئم!انحكا،إرلد!همدلنههىل!رسناالمعروفهالمدنألهدم

بيوتفييقطنونس!انهار!انالميلاد،همنسغة4000قبل،نسمةآلاف

هتفاوتة!انتل!تهاضتقة،بيوتوهيوالظين،الأجرمنصنعقأ

نأيسشخربلاال!ان.بيناجتماعيئ،تفارتعاط!يدلاكا،الأحجام

نأوالأرجح،الإنتاجفيوفرةفيئستبقدالرراعمةالحقنئاتتطؤري!ودتما

حاجا!معن!لىفص!بالخزفعهوالأوانىالجرأرلملئون!انواا!ان

ندرفى،أ!ثربمواذ،الجبلتةالمناطقهمعفنهمعويباذلونها،،الأغذيةهن

والحجارفىالخشنب!ل

هحع!مجاطبمهاضهر!و،الأولىالمبادلهعملما!سطور!هعذا

ل!ئهم،الأرضلزرعونلا!انواالذلنمؤلاءالمجار،ا!بمههىجدل!؟

جدلد"مهنالآرنه،نفسثتظهر!،ولهدمحاصحلهاهبمسول!لح!فلون

همصدرأكغرتعحههـآثارهاحاليا،بالعراقشهرينأنجوصديخةقعسرفيإريدرشيدت-،

5(م)الرافدينبلادحضارةعنللمعلوعات



يأنلأ!ا!ستأرد!ح!لا!ا

بعفىتخقمص!لهقدهمبافرفىغيربصفةآو،مباشرةبالررامحة!الهماسوتبصةا

آخ!هـونوتخضصالبرونز!أأرالتحاسأوالضينامنالأوانيصخاعةفيالحرف!ن

.مهتا!لتمملوللبشرالحاميةالآالةتجسدالقيالضكيرفىليث،فلاصناعةالما

وجذرعانجرارذ!بويقومون،المبادلاتيسخلونبدائيون!ق!وظهر

الميا،دءتبل3300إلمماالمحامعبستةتدوينا!حبقايأآخروترجعالألهئحار،

مزارعينواستخدموا،حقولهمتوسيععلىأقدموامتمئزوبئمزاوعونروجد

الذينالأجانبمنالمس!غخدمونحؤلأء!انورئماهمنهم،حظاأقلىآخرين

اصتةأرستكرامنلهشريحةالوجودإلىاضهرتاذ!هر،وإربازدمارأمخبراهم

الأرا!ي.مال!ي

فضلهوبهميجطيز!لاالمعيمأنبديهئايرونإري!وسصان!ان

لهمبذفا!،ثرائهمعالحماثراةيزدادلصاأنأرادكأاإذاآتهم،ويعتقدون!أالآلهةمن

منهمصنومحةبيوتهمءنترلثنبها.يليق!!راماالآلهةهذفى!!رإمهن

همعبدأؤللإنشاء،والخشبالحجار!استعمالعاطأأق!مواقدفإنهمالظين

أربعةال!فين!آلافهـسدىعاىشئدت،وقدالئلال،أحدقضةمحاور،رائع

المجغمحوائحههمقذس،م!انإلمأتحؤلالذيالتلهذاعأى.همعبدامحعشر

يمارسونالذينوهمالثرثهمصطرهمالرجاللأنأبوتا،يصبحأنإلم!

الأرضقطعويزرعنالأطفالى،الممناءترمحىبينماربحا،رث!ألاالأقمال

لعواصلأنواردالعدلمالسمببرلهذاالمضزلمأ.لا،سعها،!صالمعددالضرد

وهم،القيادةموقعفيأصبحواالذينهمفالذ!ور.الأنثىالرئةسيادة

تتصف،صورتهممحاررآلهةيخصؤروالاأنفيصعبوالضهي،الأمرأصحاب

هع،بالأفول،،فجوس،،بدأته!ذا.الحكاهميبدررهثلهموتقومبالفحولة

أحيطالعحهماالعائأب،المستوىفيمتواصلتينظلتاالموروعبادةعبادنهاأن

بصورمصحوبين!انال!ئه!،حاضرينظاذلقدتعقيدا،آ!موبنظام

هيفيغوستعدلممنهماهأهمتةأ!ثرأصبحتثئمتظهر،بدأتأخرىآلهة

الآالة،معبدفيحاضرفىظلتل!ئها،واممذتالمدنائسعش!أنر!عب.،الرتة

هـللأربابهمصاحباتعموماإلرتاتوظلت



لىا!ولو!ل!ريمل!همر

العليا،الرتةمغ،آلهةمحذة،أولم!مرحلةخلال،رو!يرإم!رينةيخماثعايشت

اطن!بالإله!انووبخ،يخةللم!إلها،ص!ذر!عبأح!ها،تضصيبوقحتخم

الميا0رت،(،ي!نإ،،الإلهعها،بدأمنحذايغة.الم!فيالأقوىالاسر!إله

يحخوي،التلعابهمعبدله،!!رامافعئد،!قدالأرضثتي،رالضهيئةالعذبة

بالغوازيرتتصواوقد!اللقرابينهعذةرلاتوصاأ،ام!صيموضخور4باحة

ئم،أررو!صشأنعش!مافسرمحانالرافين،بلاد!ثأخرىهدن-درلى

هذه!لفي!نضمةااحياةو!انتالخهو!جض،)ثفر(ونيفورأوو،

ب!اقيالثوتةالآثارق!شف!ماواح!،نصطمحاىالدول-المدن

المرمأمحاله!يحتلونالأراضيوعماية!التخار!بار!كانفقد.رالقبوقي

لخدمةأنفجمهـمسخرواالذينالعهغة!بارأيضاومجهمالاجتمامحيئ،

وصغارالتخارصغار،.الوسطىالرزوجةقي،يليهمثمال!رى.المحابد

لحئهمنراء،أكلفموالمزارمحون،ر(!حبهفمونوالحرألأرامخسىمال!ى

ميبؤسا،رث!ألاالمقابرنج!أخيرا،نسبئاهرمخيدةحياةيعيشون!انوا
وآالبناءيحزفون!انواالذينأي،العاملةللفبقةخضصتاكصتلص

العصر،ذل!سذالحاسر،،!كاففدالغثر،لصالحولعملون،الررامحط

اجتمامحئا.متساويني!ونواأنعلى

الرسمبينيجمعلل!تابةن!امالميالاد،تبلى،سنة3000حوالمأاضهر،و

أ!ثرنظامفهو،ة4أه!3*!هث!حلالمآالاوالر*صمءحةح083!!ثثث!سالئعبرئ

الفظتيالألواحرموزفتإنهالمحاسباتلتفييدالمستعملسابقهمنتطؤرا

الإدالية،اشتغالىلطريقةعاتمتصؤرمنيمخنالعصرص!لذمحنالموروثة

اسثحاريينمجلحممينإشرافتحتتدار،!انضكافقد.ال!ذرل-نالم!تلحصفي

أشعخاصايضئم!انأتهولاشتاحقلاء،ايجمعأح!هماهتوازئين،

يجمعوالقانياليوهمتة.الحياةإدارةوامهقفوتتمحل،ن!لافيمعقذمين

رئ!ألاالهمضاياثثبالحس!إلمهملعه!،أدنىسنثترجالوجممالمحاربنن،

التيةت!ألاب!ليل،بالحربهتصلة!انتالقضاياهذهانوالمتوقع،أهمية

الميا،د،قبلى2700)حواليمديغة!لحولالأسوارإقامةمحليهـاأصبحق!

و!ذ!ص،فحمهألف40محددهمغل،يلا،أورو!صنام!سعبمحمط"!ان
.(إتار!ولي!ععشرقمحيطهايبلغهنصقةامحلىكأؤأسواربثماراضيهم،

http://www.al-maktabeh.com



!للا!لة!ا!حلارله!ؤ!يحال!ط!ن!مع!لا

،دالميا3قبل280؟حواليالأولمما،ةرم!غضلأالمل!ضةالأنظمةظهرت

اطح!صماتبسرعةرنحعأتواح!،شخص!بطيبينالخملطةرأصجحت

،2450حواليسبرىممط!ةنشأةالتوسمعحةالحروبمحاوروترتبالوراثتةه

آخ!رقدبإنياتوم،يلقباه!لسر!ان،،ل!ش(،،ممل!ةوت!محى
بولا!استبدلهم5،اه!ولمومحزل!مه،المجاورةالضخيرفىصل!ملا

تاريخمتزتالحووبمنطويلةملحمةب!أت،وبذلص.باسمهيحعمون

وجهمخترتى،العالموجهالملحمةس!لتمخيزتوف،الرافديند،أب

الرافيق،لبا،دخصوصتةسمةالئاريخذلصنعذأنن!ميولا.الآلهة

حصلل!مهال!يفتة،بغفس!تطؤراالمخصور!المناطقأغلبش!دتفقد
و!أتحضاوات،ئأسستلاتد.ترونبعذةهقأخرة،تاريختةفزاتفي

موخدةةع!سإرمساحاتمحاث!اامتذت،سياستةهر!زتةذاتممالصأحيانا

جمميعهـاتأسستوفواليوفان،شفيغيقيامصرمثا،ذلص.منوثقافيا،لغوتا

االندرنشأتالئشابه.سديدةعناصرواحقوت،الذولة-المدينةمبد!محاطأ

مختلفا،تطؤراش!دتل!نهاهمح،المما3نفمسحسبوفارس!والصمين

يشثماالح!فلغواصل،الآنأقا.القادمالفصلفي،ذلصبيانإلمأوسأعود

خن،تمئزهعنفضلابالآثار،تراءرث!ألاالمغطقةفهو،الأوسضالشرقءعن

التفؤر.فيبالأسبقئة،الأخرىالمناطق

ال!قال!اءثط!الأرهم!ثكا

الأرضتةالمجتصعاتنشأةبموازاةوتطؤرتالصعماوئة،الآلهةنشأت

الظبقية،أوةغ!حلايعرفوالم،القديمالحجرفيالعصرفيفالبشر،وتطؤرهاء

الحجرفيالعصروفيالظبيضة.الأرواحمعهمممساوينأنفس!ميرونفعانوا

ويزرعواقطعانهميرعوا!يصغير!،بلداتفيالبشراسمقر،الحديث

ف!رةأيفبابرزلمحئكالحن،3المساواعلىنسبقاقائمةالحياةوظلت،أراضيهم

الهطياالرثةصورة،بالتبعيةويرزت،ال!ائنا!،باقيعلىالبشزتفؤوا

الأرواحتلصال!لف،أرواح،!عالمتعاليةوللثزوة،للخصوبةالرأعية

لالإنسان.مجاورةل!قها،الطبيعةعألحأالمتعالية



را!ن!ليط!ريدثف*

نفسمهماالأسر!هالهوئهثرضصكافهمد،المدلنهبظور!ورالمعصاالغر!نثم

فأصبحتوال!لالمأ.الماذقيوالإرثالاجتمافيالشقيمهمغها،محديدفىسبابلأ

اسمهمجملالكرديعدولمأعضائ!ا،حلمحاوريطلقباسمتعرفأصرة!لى

يتمتؤأنتقتضيأصبحتالهوئةأنوبمانء3فاابنباتهأيضايعرفبل،فقط

يعدول!بأسممائها،الآطةتتميزأنأيضاهمنطقياأصبعفق!،باسمهالفود

)روحإلضما!ق،فيالشأن!ان!اوظائفها،الأرواحمحاطأاتعلقآن!افيا

أصبعبل،االحيوانية(لأجغاسروحالأشحجار،ررح،الشمسروح،البرق

الاالوسيطالعصرمدنستئخذر!ى،.بوظيفتهيرتبصاباسميتمتزإله!ل

قمدن،الرافدينبالأدن!مفإنحمايحهم،تحتنفسهارتضعفقذيسينأولياء

شدالحجركب،العصرمحلفشيئاف!يئاحلالذىامححموماالبرونزكثالعصر

اهتمامايعت!هـالأشذل!تهحصركيئ،مخيرإلهحمايةتحتأيضانفمحبهارضعت

.المدنبقيةمنبهااهتماماوالأ!ثر،بالذاتيغةالم!3هذبح!أية

الألفئةآخر،ا!يفنشأتأنمنذموازيا،تطؤرار!سشهدتوقد

الفرمحونتةتال،ا!لاالفهورهتأتمر!نريةسلفة،دالميا3قبل،الرابحة

هذامغذ،م!توبة!ثيرةشعهادافوثمة.الثالثةالألفمةبالمجةمع،الأولى

آلما!فهىالآلهه،مجامعلهطورالئاهمط.نفهمبحعاناوممعدأطعه،العصر،

يم.الق!الحعرفيؤالأدنى،الأوسطالضرقمجتمثات!لفيمتشابهة

!انإذالذينتة،الوحدةتعنين!تلم!القديمةر!ملالإدارتةفالوح!ة

التيهيالمسيطرةالأسرةإنأوانضرر،إلههلهيئخذمدينةأوحيئ!لى

تتنافىولاله.!!وامايغة،المطفيالمعابذأجمعلوتشتدإلهها،فيهتفرض

أحجاناتشقدف،آخرىمعابدفيأخوى،آالةعبادةهعالإلههذاعبادة

وأمحماطأ،وسطعاورممصور!الآلههبعضعباددو!ائحأمعب!دفى.بجوار-

شدريحةعاث!أو،المدينةفيمعتنةحرفئةشريحةأوالأنراد،منمجموعةعاممأ

،أقوىبشرتميمابدعمتحضىاأخرىآلهة!انشكابينمامدن،عذةعلىتتوزج!

التيالمصرتةالآلهةشائنما!انهعذاالبلد.!لإلمأحضورهافيمتد

فيبغائ!اأمحمالودؤنت،فخمةمعابدالاشتدتإذ،الفراعنةبدعمحظيت

ىالملو!،عهودفيالهافةثار!حألامنوعذت،ةح!لملاالحولبات
البلد.!لىهمنالواف!وينتستقطب!انتالآلهةبهذفىالاحتفالاتآن



ن؟!ألاظرخ!ؤ!جالوال!صنضط

همارسالمثمالولسبيلىمحأث!،ا!ثم،محديرةآلههالدؤمحم،هذابمثلاحفيت،وقر

،دريه!،،،الإلهآوالمل!ف،بالوظيفةارتبضالذيالقعقر،الإلهاحورس(،

2500)الخاه!مةال!ا،لةبدايةمعرفعالذي،هيليوبوليسفيالشممم!إله

آهمضا،رمنها،الفرعونرأبالآلهةرامحيمرتجةإلمأالميا،د(قبارر2300إلمأ

وهماإلزلس،الإطهزوجعه-وأخعهأوزلر!سالإلهلاحد4،مرحلهثث

الئيل.دلتافي)البوصيرقي(صيرأبومغطقةهمنرانينحط

االرمتة،نحو3تطؤرفيالمجتمعيساير!انالآالة.مجضحأنرالواتع

وفقاعدتها.الإنسمانيحتلمحمودتة،هرمثةهحثةمحاثكاالآلهةمنفاافجاء

الافزةفيوالرتات،الأربابمجموععأورمتمئزةالعقصىالآلهةأمحعبحت

الآلهة!جاروأحطالملوهـ،فيهاوحعالممال!ص،فيئمااضهرتاقي

شئمانا،الآتلىالآلهةبينمنانتدبوا،ءروسصاأنيذ!قضموو!سششارينبمعاونين

شمأنهثا3ص!ذفيهماهوأدمجخكاللمصل!ةأخضعتالتيالمدنآالةومنها

اممد!المى،ال!ومرلهالحضارفىاسمدرارعصرفا،الوافدلنبلافىإله،،آن،،،

إلىلاحقااسمه)تحؤلالآالةأ!بر،،آن،،!انحالقا،العراقوسمصاحئى

لاحقافجدهىالأعأثما،الإلهثموذجوهوثور،صورةفيد!جتآنو(،

الأساطيروتقول.الآلهةالمقعذدفىالتقاليد!للدىالآطةمجمعاتفي*

ي!نإبابنيهعاصا!الخمماء،فيق!ريمايعحعض!ان،،آن،،الإلهأنالضعومرية

أيضابهتحيطو!انضكاالاترنين(،إلآالفورصفاتمننا!لميالاوإيايلى

منياأ!برهومنلإرادةأخضعثأالقيالآلهةمنومجمومحةالابغينذرية

بتفويض،،آن،،بدأالرمن،مروررمعهالصغرىالآلهةطبقةإلمماإضافةسئا،

يبتعدولدأإريدو،عاىالوصيالإلهإنليلى،خاضةولصنافة،ابنيهإلمأالأعمال

وقدمصمتحجا3.معهالتواصلأصبحأقإلمأالسماء،فيريتعالمأالجموج،عن

محنف!فوا،بلوغهيمحغهملا(لبشر،محنبعيد!تهاعاكأ،إلهاظل

ن!لإنليلى،وأؤلهم،م!نمقرباأ!ثر،أخرىآلهةإلمأواتجهواله،ة،!لا
ألواحرتوج!.المقربينمنبحالهثيةنفسه،.وأحاطعنهمأيضاابمعدالأخير

ا!ل!لىآلهة0ة؟قائمةتعرضالميا،د،قبلى05ة2إلمأتعودسعومرتة

التمماوئمأ.الهرمفيو!ائتهاالأسرئةارتجاطاته!



اش!وفو*ل!ريط!ي

أ!تر!انتثا!مالمحس،الاالةةار!جسلمعالأسا،فمحبمادةط!اولقد

الظبيعةإلأأر،الموتىأرواحإلماسنهاالذييئالإنجازمحماىالذانةالآلهةإفأحاجة

الذينهوالآلهةدينأساسا.آسرقي،طابعفيمامحباد"ااتواص!تالتينفسها

الاجح!عىالصجانهسولسهلالخثائد،!بالذىالذلنإنهللمدلغه،المناسب

!ونياايق،اخأقانوناترسموأهمماطيرةد!ومهتالا!تحاومت!تلةعاداتحرل

الذول،-نالم!تأسعس.هنهذاضهرت،ورتتدعم.تنشأ!ي،الذولةإليهتحتاج

سشانمخعر!اشظولمالمسا!ن،محنمغفصصلةممابرالرافدلن،بلادثق
لمالموتى!!رام5!اسملعن.البيوتفيالذفنعادةمحاطأالضك!رةالبلدات

!انوابل،أهليةوحيواناتحاميةوتماثيلحليهممعيدفنونف!انوا،تنقطع

تل!لالدىوأييضاالراف!ينبلادثأالشأن)!ذامحبيدممهـعأحيانايدفحون

تعدفلم،بالغهوضيتسممغهمالمو!مار!ان.(لاحقةمجصورفيوالضينيين،

ن!لحياء،لازهمفيدةبأمحمالالقجاممحماورالقدرةولا،الشفاعةأدوارإليهمتصعغ!
تقديمأيضاورئمالنقمتهم،تفادياالطقولسوتقديممنهـم،الحذرشبورتواصل

طأقر!هوجديداشع!ما،الأسلافعبادةامحذتاذ!هولمم.الخلبأتبعض

ل!مرةلمعمحدد،لارهمخالاحمفاللهذالحخذفعان،بالمولىالاحمفالإلمما

لهخا3ويدمحىالإمخريق،لدىال!نة،فيمراتوثا،ت،الرافديند،ابفيشمهر

محالهأ،فيتخلصإدسانجية،وظيفةذاتمحائلتةوليمةفييشار!س!يالمتت،

فيه.يقبع!انالذيالشبحيئالأهمواتعالممن،اليوممدى

يعدفلم،الأرضنا!سوالسماءستحانبينواضحةقطيعةحلتلقد

الحماجماتبنفستحقفظالآلهةظلتولفنال!يفئة،بنفسالفريقينإلم!ينظر

الإنسانسه،الصفا!بنفسولوصفرلعغذى...(،للبعيى)فهىالإثسانمممؤالمى

بخيلة،أو!صيمة،غشومةأدرطيبة)فهيسواءحدعارر،وال!لبتةالإيجابئة

لأقين!يلابخصائصتتمتع،س!ذهع،أصبحتفف،(...بالمديحتتأثر

.خالدةأفماذلصمنألأمتمثئم،خارقةبقؤةتتمئعفتمي،اه!رديأنإنسان

،سرجونباستحناءإلها،نفسهيعلنأن،الرافدينبلادفي،ملصأتممايجرأولم

2300حواليفرض.فقد!اهنة،امرأةوابنالأبمجهولو!ان(ل!بير(،

الآلهةمصاتإلمأرفعتهقدنفسهاعشغارالرئةإنتقولقضةالميلاد،قبلي

ن!مبوافقد،،رع،،،الإلهأبناءمصر،فراعغةأضا.الأ!اديةال!لالةليؤسس



يأدط!ة!اتأرس!ط!ف!ب!ولااف!صلا

البشر،بقيةإليهينتميالذيالأرضيئالحال!مقابلىفي،الآلهةعال!إل!أنف!

الآلهةوضعبهق،تمافول،يفصلىالذيالمنطىنفسمحأىذمحاءالاهذاوأقاموا

البشر.ووضع

أرفعأمحالهمإلهوجودتقتنهىريهرهمتة،لهة3لاخاضةبطبيعةالأمحزافإدق

فيالتوحيدالضهورالاولمأالقوا!تيالذيمو،الأخرىالآلهة!لمنمقاما

.الأخرىالآلمةمحنمختلف،أسمىبإلهالإيمانبمعغى،العالممنالبقعةمذه

،المطافآخرفي،يصس!صالذيالآلهعنيبحصواأنحاولواالبشرأنذلص

إليفاوتوجهوا،(لآلهةءش!بيرعددمعتعايشو!أئهبمهمع،الحقيقمةبالفرة

لدىآنوإلأتحؤلىالذي،،آن،،حهموالأسحىالإلههذا.اليومئةحياتهمفيبالعباد!

.آلبابلمنن،لدىمردوخوهمو،الآفعورئننلدىكهول3لما3رو!شآوهوال!ومرلثن،

هذابغلىأنالغريبئرسالفينياتتين،لدىبعلوموالمعريين،لدىآمونوهو

،بيبلوسفيأدوفيهـىثهوفيها،عبدالتيالمدنبخط،مختلفةتسمياتائخذقد

،حمورابي(البابابلطمطصسلةرثئة.4صيدافيوآلشمون!ور،فيوهمرت

الآلهة.هملصباعقبارهآنوإلم!تشيرالميما،د،قبلىمحشر،السمابعالقونإلىترجع

يعودغريبنصق-ا!هص!ردو!،مردوخ،إلمأص!ذبتاللقبتحؤلثم

الفصرفىهذهووجد.تالآالة.ل!ئوحدفىالممثليعتبردالملاد.قبل،800إلم!*

،الأربابورتالآلهةوالد،طيبةإلهآمونععنواالذينالمصريينلدىسابقا

ال!ائنعنتفرتتقد!ائخاتالتصوص،بخضفي،الأربابهمؤلاءواعتبر

ظل!الئوخهأ!مذهبأنالاعثرافالضرورىمنأنهبمدالمسعالمأ.الواحد

تقتضينفسهالملصومصالحالاجتمامحتةالرمثة10ظلتإذجذا،محدودة

الآلمة.تعددئةعكاررالمخافظة

الإل!ةط!ي!

الحفماراتمغبع!انالذيالأرصعطال!ثرقعنالحديثلنواصلى

ذلص،بع!عمق،رث!أبوسأتحذثالقوحيدتة.منهالاستما،والأديان

صدينةاليرمتدعىالتيهيبجلولصوووكسدينة،الحاليلبنانفيالثلاثنالم!هذدتقع-4
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ار!نلويل!ر!ل!و!!

درخة،ح!ارةهميا،د!عه!الذيرالهن!الخمينشرقالآخو،العترقمحن

الحدرسنفمم!محاطاقائمةديخعةحضار:شهي،بقليلتأخراأ!ضرفز"في

بالتصوأرتتعأ!قاتقالأفاتبسعجطآخر،دينتاج!زمحاأنتجتاث!ث!ل،الأولى

يقذمل!فهالمسماءلاهمف،نفسحيسواالآخرالذييئالجذعوهذاالاجتماقي،

مخغلفة4صيامخات!اتإجابات

فهنا!ستح!يدا،الوافديقبالأدوفي،الأوسطالشرقفيحينفذ،،فلنبق

ييولدأحها،وأرراوسثحافهاالفبيخةعن3تمغزمر"أؤليالإنساقحقق

متصئزة،بجولاالافثمانرداختالأفها،حدردولرسم،لالآالهالأصا!بالقفو!ما

العادية،البناءاتفيالمسعملىالظينبدلو(لخشببإلحجارةنجيخ!تابيو

وهيال!ء؟(،إلمماأئربنوع!تلاالمرتفعاتفيتقعبيوتأيضاوعي

تكتحالأولىالمعابد!اشكاالأمخنياء.أمخغىبيوتمز،رثراءاتساعاأ!ثر

الخصائع!،بنفس!لهـالمممزر!انحكاللذخول،م!رجالمحضمباحهمحاى

رطاولةالهيحلىو!فامر!زتةمنهاواح!ةصجرات،ثالأثتضغفهي

فربخوظيفتاهمما،بالتحماويدتظملاجانجفتانالآخريانرالحجرتان!الاقرا

لسمعما،نءنماأو،المراسمفاالم!مسعملهالأدواهمكالحفظصمعدلن!انكا

ماسريعاتم.الآلهةمحنماطبةعطأيدزبونالذينالعهغةمن!ذمه؟اتللقامحة

فيي!فإمحبدائأتبينالأر!حولوجتةفالأبحاث،المعابيمامذ؟تفؤرت

تحجطوءفت،المدينةداخلمديغةالميلاد،قبلى3500حوالي،ح!أإربو

!انتلائمعنىأما!نأيضابهوتحيصا،فتينوالحيالئخارحوانيتبه

يشمئحطونال!هنةبدأاه!غحمالميىةن!سلالأرصح،عاورمخضمهمة،

فيق!ضمظلت،الآنحذإلمأالرتات!كا..ولممستقلةاجتماعتةشريح!

المعبدهوأحبنا،،الرتاتإحدىهمعبد!انوربخلها،خضصتمعابد

و!ان!أورو!س.ثت،،إنانا،،معبدنأ!ثهل!انى،المدلنهثقالرئمس

الربا!منومجموعه،الصمغرةالمعابمننجموعهال!ب!رالمعبدبهذا!ط

المجتمعافسمةالقعايعث!هذاأنوالواقح.بسلامالمتعايشينوالأرباب

تعذدلأنهامحمودا،أ.مرأتعت!رالآلهة!ثرة!انتإذ،القوحسيدتةقبلما

ةئر!ملاالعاصمة!انتطيبةأنشمعالموعودفىوالخيراتتام!ربلا

صورةفي(!إقماهمته)ومقرمعبدهو!ان،الآالةأب،آمونآهمونلعباد!



الأ!يالأتارع!!ا!حب!ؤال!ن!ط

ولمب!عغافة.موجودة!انشكاالأخرىالآلهةفإقا،امم!شايف!حشقلةم!يح!

الذي"أخشاتون،الفرعونمحرهم!ىل،اخإلاديغحةاضطساباتالمدنية!ثعهد

حسابمحاماح!رئا،فرتاأدرحدإلهآتونألميلاد،قبلى4350حواليأمحلن،

شعبتةثورةذل!محاهأفزتبت،،مزيفة،،،امحتبرتالتيالأخرىالآطة

.للفرعونشالمعارضونهمونآ!هنةألهصمعلفا

سعلفهموضعهاالتىبالعبادات(لقيامالمدنس!انراصلوقد

مذفىبتطويرايفاقاهوالعقهمالأولمأ،القرىهممانمنالأتربون

رسعصافييشق!أصجحالذيالمعبدأي،الرببيتمحورهاوجعلوا،العبادات

و!انمحدي!!أسرئةإقاماهمت!بينموزمحاالضمابقفي!انأنبت،ةني!ملا

،والحيواناتوالأغذيةوالحليالنبيذهمن!قتاتةط،اليقذسونالحضرتون

الألفحهمنلوحمحالهممحغرولهداو!نه.اخحصاصهمنذيحهاأصبحالحى

لانورب!ألاالمبفيثراب!،منقذبملماجردايغضضنالميا!بد،قبلالثالثة

720وخروفا2580وح!صبشالف"8سخة:خلالأفصرو!س!أفيدأفزوجظ

ل!ضلأ،الأرقامهذهفيبالغواقد!ت!لاانشتلاعجالا.320رهمقر!

يتجاوؤ!نلمهمدينةفيالقرابينأهميةعاث!اشحام!ا،التصحيحبعدتظل،

نسمة!ألفالأربعينستحانهامحدد

المعب!فعظمةالمعب!ر،لخوسيعبناءبمواذأيضايحبرعونا!ان!طن

واعتنإلأ!بيرا،المعبدرون!لما،فيهيقطنالذيالرقيبقيمةترتبض

أطلحولإلابهيليقلاقؤةرث!ألاتجطفالسأيضا،عححيحوالع!ص!قوئا،ربئ

نأإذ،المل!عاىتنسحبالتيكاثس!االقامحدةإتها.فخامةرث!ألابالمعبد

شهدتقدوالقصورالمعابدأنوالواشعقصزد.فخامةمنس!رتقؤته

الأسشقبال،ونجرفالخاضة،الغرفإليهاأ!ش!فقد!وازيا،راتصؤأ

يسزيحأنأرضثا،أم!انسماوتاللستد،ن!ميحميمثةأ!ثروغرف

حثبارمنخاضشه،فجهايستقبلىأنن!يو،ىل!أيو،ويغتسلفيها

ومنالملو!هنتأتيالهباتتنا!وـهالمقربينالمستشارينأوال!هنة

هم!قفيةأصبحتأنإلمأالمعابد،توشعمنال!خاءهذا!صهئحن،المتعتدين

هذهأتماوالواقعللتاس.المضواضعةالجياةفعيغعارض!برخاءتتميزبذاتها،



ار!يلو!ير!ريط!

ذلصفمضذالثديم،العال!فيالآلهةمتعذدةالآديانمحن!رتقفالاافاضتة

محذتفف،ال!هغةوإلم!الآلهةإلمأالم!ختقديممحنالبشري!فت!لالحعر،

الوفتي!انت!جول،الآلهةرضاعلىلصولالمتاثأالحتججلالأمحفيات

،،البولتافي،،إنالعباددكعذهإليهاتستندالقيالختميددأرتحصيلهايرادالتي

الفطريةالحزمحةسننوعو!أتهيبدر،"وحله،،!سوم،همرسيلىوصفةالذي

الآلهة.إلمابهتوخهأم،الإنسانأخيهإلىبهأتوتجهسواء،الإنسانلدى

لدى،3ءكدة!ح،،الصدقة،،فهو،حديثةتسمياتععرنا،فيمحديه،اتصدقر

لدئ،،ىفا!رلا،،و،المسيحتينمغ4*عة!م43كهححاولكهحغ،،الرب!حبة،،و،المهود
تسببف.ائهالمما،حظومن.الضرقحةال!حقاليد.فيحأهكا!و،،أبولى،،،المسلمين

لدىحصلىىأحيانا،وفضائحانحوافاتفيالذيسةالتكاليد!لىفي

القعواتعبرالذمحاة،هعاليوميحدثىأؤ،الوسيطالجضر!غيحمة*

للبصرالالهةحمعايةلمنحونأتهميزعمونتمن،الأديانقيمنالخلفزتة،

لنيلها.الصصييوأصلونالذين

الغيالهموسفيهاويقيمونالمعابد،فيدعواتهمياتذمونالبشرظل

نألألينسإنممحنايغدلم،الذينتشغصبوهغ.المجتمعفيالالتحامتحقق

و!قلعائاب.مس!همصفيقربانذبحمثلي،سلفهعليهر!قي!انبماي!عكي

الذينالمؤمثننضراثقضروريهالألوهمه،،ثث،!المح!رفوساطةأصبح!

فالآلهة.الآلهةإلمأبأنان!سهمالثوتجهعاله!قادوينأنفسهماعتبار!عنتخلوا

المعبدأصبح)؟هب.يرهبهمرأسيرارهبطقويس4والذينلمخيافهم،أصبحت!

خاضعةالحيافى،شؤلهـ*!اقأصبحترقدستمالاوإدارئا،دينتامر!سزا

أنحاءأ!يرفياليومإلأمتواصلىالوضعولحذاالذيثئة،لاذح!ام

ففىبمن.الؤمحاررالإدرا!سوصجبالعهدبععدأضبحرإن،3اهممور

اللغاتمنال!ثيرفيأيضابلى،القديمةوفجنجاقياالرافدينددهلا3مصر

،،لهإنأو،،،هعم،،الثهإنالمحظوظللمثسخصيقال،اليومإلم!المستعملة

الألراضوتعتن.اللهبيتهوالذيالمعبدمنقريباتهريعني،(،الله

لاذ!س!ريرؤ،أرواحبفعلس!بب،دونبالإذساننزلتربخأوجمقوبات،

مذ!رر.مرجع،+..الهبةحولمحاو!4-،



الأ!يمالطتمارخ!فالمحر!ميزطف!لا

فيفال!تم!ل!السمحر"همثلىالتخبيب،(صونيتعاالخهمريص!العمر!هنة!ان

س!ذيحصلفلاالموضى،بشفاءهوايقوانمحليهمإذالبدائتة،الأديان

يقذم!انصنماالمعبد،فيتحصلىالعمليةوهذفىبالآالة،بالاستنجادإلآ

ردةخصوارث!ألاللحالاتالأتلىمحألحما،ج،طلا

الاجتمامحعةالحياةإخضاعهي،أخرىنخيجةالذينةض!وملصكانثم

غفسثماالأولمأ،الأخلاقتةانينالقونشأتصفهيق!اخأفلورالعاق!

ؤضعتالتيهىالآلهةأنراعتبر.الأوليالعقائ!رميا،دشفدتألقيالمعاب!

إلم!يغظرواصبحالأمحمال.منالمحمود.إلمأالتاسأرشدتى،الممنومحات

الأخطاءبالخطاياالمقصودوليسللخفأيا،محادلةنتيجةأنهاث!ك!المصاثب

ثرةلغشأةةالتفرأهذههمأتلف.فحسبالققوساثابص!ترتالتي

قيئ.آخا3بقانونوالالتزاممحةالخاأحاقوقمحأىالتعذيا!أ،والحرامالخطيفة

اصقوسرومعق!ةطويلةصلواتالخطاياهذهأ!اع!فيرورضعشكا

مخ!وصة،عباراتسردمحاط!وتقومجمعاعثا،أوئردتاترسلا،سمقخانمار،

البردتات.عارر!عوسومةأر،صسمارتةألواحفيمغقوش!ةعليهامحثر

الألكتةإلم!تعوفىالوافدينبالأدسالألواحمنسلسطةمحاث!محثرولفء

الأعمالمجمهسع(لعط!ا،الاعز(فمنضربفي،تفضلالميا،د،قبلالثانية

هذهمن(ل!ن!رودنثاطعالآلمه.رضامحاطأللحصولبهاالثممامدخبغىالمي

يلومحدوالوفاءوالنزاههالض!ىمنل،المومإلمأنطحالهامازلغاثمممعالأمح!ل

قبل،سنةأ!700إلمأيعودلوخووجد.(لآخرينوهساعد-الأقاربواحزام

!،محطمي!:بثعملىإذاالشقاء،منالإنسانيحررإالماام،ا!تضقن،الميلافى

تي،،الذين،،حللقد.4(،العطشانوترويالجائعوتطعمالمريضيىتدفنأن
همع،الغالبفيطئبون،الآلهةبأنالإحساسوأشماعالذيني،،،،،الممعور

تصرئاأحيانايمصرفونفأنهيمهمعالأشرار،يعاقبونل!تهمالأخجار،

بالأرواحهمرتبطاالألميعتبرسحرينظاممان،نفاأتعايشولقدمبرر.مخير

يعتبريهمافىونجظام،ال!حرئةالعباداتمنهالتخلص!اةص!ساوويجعلىالشريود،

.،"3ص،2004،ييهنالغ!دار،لآالةاحانتالبدءفي،بوقهبضفىجونء8



ارفو!ظ!ير!طهمر

شيفرضينتشرفتئهماالذي!والثانيالغظامن!ل،بالخطيثةموتبطاالألم

د!ؤتالتيوالبردتاتالألواح!ن!يالتدت"وتوالخك!ر.آنماصافينفسه
أح!ج!سايتجهالتيالضا،ةهذفىهتل،صلواتلناتنقلفهىالتحؤل،همذا

واعواأغفررا،؟أخطائيهي،،ماومردوخ:وشعمشآلمجاالآلهةإلمأالبابلتين

،صدقجمحشقد."(،!ضالألاتيعتيأبعدوا!جائرمحملمنوالديبهقامها

للئعبيرالتحؤل،س!ذهمغذ،استعملتالقيال!ل!ت.رءعغح،58بوتيرو

ضخضص!مؤزخشهوو،بوقير،،الآلهةغضبتثيرالقيالأخطاءمختلفمحن
،،أرنو،،هيال!لماتفهـذهآمحماله.مجموعلهاسخروقدالراف!ين،دبا3في

و،،هغقو،،،الخصيراالعملأي،اليومنفهم!اى،الخطيئةوتعني*2*!مل

4ولعأ،ةو،،!سشو،،،الخطيئةمنخطورةأقلوهوالخطأ،شتعني4وللحح"ح

فالإنسانوخطيخقه،الفردمسؤرلتةفى!نشأته!ذاالئقصير.وتخني

ضلالاته.محاكمايجازرنهإتماومؤلاء،الآلهةرلج!خيباتهوزريحملالذيهو

تفضلاف1وإرشماللاسغغفار،أدعيةمجمومحأفا،!اب!فيتباعنر!انت

الخفايا.عنريف!تلافرقوتبة"!ا،الاقياممز،الاوالامحزافاتالظقوس

بدورهاتعملبأنال!يالسة(لإداراتال!ؤييئالتطؤرهذاأغرىوتد

الآلهة.لهثريعةتطبيقضامنيعتبر!انفالملص،للعدالةقوانين!رعاور

شحلىواتخذتالميا،د،منسنةسر700قبل،قانونمةهدؤنةأقدمظهرفوتد

بلاد!لفيالأدليما،الشجلمذااششروقد،،،ابنهإلمأالأبمن،رنصيحة

م!حإصدارعلىتفملاالحع:منمجموعةيغضمنوهوالرافين،
مخريةفيتجلس!لايوم،!لر!ابالمورإلمأتوتجهالخمر،شزبتإذا

!ررونةالميما،د،قبل2،05حولمأ،ظهرتثئمآخو.رجلىؤوجةهمعواحطة

رث!ألاوالمدؤفةالممالفة.و!قاراقعقوباتهخصإالئحل.دذحتتغظما،أ!فر

تعودرهيبغدا،282عأىوتجئوي،بابلمس،حموراليما(،مدؤنةهيشعهرفى

ل!فينصجتهسايةفعلىبنودمارسمستماوقدالميمالأد،قبلسنة،700إلمأ

بهينالعدالةأوجه!لالمدؤنةمذفىاهتقتللممل!ةءالحبرىالمدن

المزارعينبينوالعا،قة،بتوالتالعصرفة:الآلهةبعدالةعلاقةفيالبضر،

.359ص،4!و8غالب،ر،دار،بنالزافدبلادفيقدممارع!ألاإلذينرىف!نوب!جون-4
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ياقالأل!قار!!فالوح!ا!ا

ناوال!ش،واليتي!الأرملةقوحقووالعبيد،ال!ادةوينالأرإضي،وهمالآ!س

ت!ودقأنفإما،جريمةل!لعقوبةحذدتى،بالموتيعاق!ياليما

ضربلمناليادقطعهيأو،الجانيوثرؤةمقناسبةمالتةخطايافمىفي
المقذسات.انغها!سمحأررتجرألمنالموتاهيأو،3رالد

الال!ح!ه!

،جديدةاجتمامححةشريحةنشأةرأينا،!ماالمعابد،تشييدمحأثأط!رتأصف

رخدهتها.الآلهةلعبادة!لفاأنفسهميسخررنالذينال!هنةلشريحةهي

يتعاطىءنفالصممانالشفوتة.الذياثاتفيالشمانعنال!امنيختلف

تجعلهخاضةبمومبةيتمتع!صانآتهرمخمالبشر،بقيةهمثلرالجني،الضيد

الأخوون،لمارسمهاالسىالأعمالنفسلمحمارسفهو،الحاجهمحندألطعوسلؤئم

بينالأمثل!الوسيطالآالةاك!ومهفهوال!اهنأفا.الأوقاتباقيفي

،القربانأي،للمقذسالمسنخرالشخصيىإته.ال!ماوفيوالعالمالأرضيئالعالم

الذيالهـتمخصأيضاوهو.مقدسبعملألقيامتعنيقربان!لمةفأصلى

التيالمناسبةبالعبأراتعالم!لانهمخأطبتها،طرقويعرفيويحتا،الآلهةيرافق

،ا!حاصوتجعلبثمنتقذرلاالوظيفةوهذفىقراراتها.فيتؤثرأنيمحن

المط!ة.فيألاتجماعجةالذرجاتأعاورفيال!اهنتأكسا

اسنمرارمعالعهغة،منأ!برعدفىاتقطلبالآله!خدمةفتفتوما

ال!هنهمنالنفرلعدولمالحعفد،ثتالطموسواسعمرارالئوشمع،ؤاالمعمابد

الحهنة،طبقةبينالهرهتةوظهرتالمعابد.فيالعباداتلتنظيم!افيا

وأصبحت.دينعةبيروقراطحةظهزت!ما،نئةالمفالإدارفىفيالشأنهوى

وتواصلالذينتة،والسملطةنتةالم!السلطةبينوغامضةمت!اخلةالعلاقة

ووضعت،الغربتةالعلمانتةفيهظهرتالذيالحديثالعصرإلمأالوضعهذا
الأربابنفوذلصاعدفدررالغابر،العصرذلصثقأمابينه!.فاصلاحذا

أشاسيئ،دورالذينلرجالو!ان،متوازي!لفيوالملو!ةغه!لاو

يخضعون!انوافالأفرادالاجتماعيئ،التا،حميضمنءنالذينلائق

حي!نفذ،،يتمتعونال!هغةفحان،بينهميوخطف!ل،هنو!رديلالمتعال

ءنواالتيالوجهةالآلهة.باسمهؤلاءلقوجيهاسشعماله!نب!وذ



را!ف!ريلظطىهمر

الوقت،نفصوفي.التيرئةإليفعوخمممم!ي،الح!سأيرمحاممأ،يألبونهم،يريدرن

ويختاكأوبئ!هغتها،ويعتمونويؤثثونها،المعابد،يشيدرنالملو!ص!ان

فهمالملو!س،شرمحتةال!هغةيؤتدأناصبيعتاف!ان.رب!ألاال!اهن

عديدتاقديمالوضعهذامحماورترتبوتدتجرمحيتهم،الملؤ!ص!ؤلاءم!يغون

جانجطضنتحصلالتغاؤلاتوأصبحت،!نالعرابينوالاتفاقاتالتنازلات

رجاللمسماندةمحتاجةمدنتةسلصةا!للأن،الأحيانأغلبفي،المص

فيالأقوياءإليهـابصتندالتيالألهةشرعقةفهيالذيغعة،ولل!ثرمحئةاسذينا

قبلالثانيةالألفغةفي،الألواحأحهـرمحأطأ،،أور،(مسنقشلقد*همعلعتهما

.ةئ!سمخوقبلال!ماء،(.منمحايئنزلقداثل!ص،،إن:العارةكتفىالميما،د،

إلهلنغخسرو،،،رب!ألا،،الخليفةنكسهل!ش،لهسأنيشميغا،أعلن،سغة

حلتالتىالمص!أنالإمحلانال!هغةمحأكمايسيرا!انأتهس!ذ.ةني!ملا

المنحرفال!لو!صمحاررلرتبإلهيعدابهىاصورئهالإمبراأوبالمديثه

،آمونهمعب!!انالمفال،سبيلفعاله!.مراثمحذةذل!حصلى!قدللخاهل،

،!فقامالخملة،مننوالآلافالذينرجالسنالمفاتيضغبطجة،

أمحلنمحندما،أخناتون،،ضد،ايمثمعبحخىبتأجعجالمعما،د،ثبلو300حوالمأ

في،الغورةنيرانواستعرتفمنمادا،المديغةفيالتاسررفعاث،د!وأإلهآتون

حلءم!مة،قرونى!ممحاطاهصر،قيا!هغة،وتوق!مصرءأنحاء!لى

بأنفسهمي!رسون،ذلص.بعدأصبحوا،تتم،ال!ئعلفةانتقالعندالتزامحات،

هصر.شمالفيوالذييئ،ال!حاسيئالحع

وأصبحتأال!ه!،اصبقةمي،نخبويةطبقةإذن،قشتحطت،لف

وتفرض،الشاسعةالأراضيس!خل،ةئ!لملاالاقصورأروقةثنيحاضرة

بوجودهممديغونأئهم!رةالمؤ!ينهان*أفيوتتقق،الآالةباسمالغظام

الظدوسبفضلالوجود،مذاعلىبالمحاففهآلل!هغهوهم!لغونلالآلهه،

وراثقةال!هانةوظيفةأصبحتوقدأسرارها.وحدهميعلمونالتي

فتعضقاط!ب(.أوالمزارعمثلى،الأبمنان!هانةمنصبالابن)يرث

ينخرطونالملو!صرأصبح.الماسولقتةالطبقةهذهبينالاجتمامحيئا!شرخ

للعالم!تصؤرمراجعةعلىأح!يجرأولاالحهنة،يعلغهاالتيالعقائدفي

آلافبضبةهمنذإلاينشألمالضصؤرهذاأنمعأزلئا،يبدو!التوللحياؤ



لط!الهلأا!ح!مار!ضلوج!ا!لا

يئخذرلاالإنسانيئ.التأريخمحيصافيماءق!و!تعتبرفز!وهيال!غين،همن

وتفيم،ال!واتوإقا!عةالحراف!،،استشارفىأنقبلقرار،أكتيالملو-

كأأصبحالحرودب.مثل،!مهبكضاساالقرارا!تعلقتإذالاسعيئ،القرابين

،،يروا(،أنحقيممنيعطفلمالخاس،عاكتطعأىمضتقاالمعبدإلاال!زخول

،ففاطم،ويمعن،للتبارةالحرثتمابالمعنىتمشاله،فييسع!نالذيالإله

فالإلهالجطنبتة،أروقتهفيريمعت!واللمخبد،الخارجتةالباحاتيزشرواأد!

الصعلوافأرالاحمفالا!مئل،خاضهمناسبا!ثقإلاللمؤهمغنألضيرلا

الاحتفالاففيرأيضا،رالأر!ئةالمجامحافظهورعند،س!ابهايثمامرالغي

ج!يد.ملحسإلمأالح!مانتقالهمثل،الاستتنائيه

!مح*هاكح"34!3وا!ره!ف!لذ*ة*3طلر!ا!لا

رسمعرافي4،افيللإبعهلآإهموجهالعدرلمئا،نخبون!عهالذلنأ!مجعلدد

والقوخه،ص!حةبفريقةوممازستهفهمهعليقادرةلجىتالتيوحدهافهى

و!جارالمقذسفعلفؤضيىفقدالشع!آفاهالمناسبةبالعبادأتالعليالازقة

ثنيشععبيئهـوانتعثربت!رينأيفقط،لهمسموحهوبحماوا!قفىال!هنة،

تتجهالعافةوأصبحت،ثانوتةومعابدآدنىطبقةهمن!هنةالأحياء!ل

بقيتالغىالآلهةباسمالاترابينلتقديمالمحابدوتلصال!هغةهؤلاءإلمأ

ذاتاضلغتالتيطلباتهمياقذمونءنواأيضا،،الآالةه!ذفىوإلىلهم،متاحة

!ان!تماماوالخموبة،و(لضخةبالعرردتتعلقأساسا،دنيوكتطابع

نفأ!كدأنهفنرىالزراعثه.الشفوئهالذلانا!ثطسابعا،الوضععلحه

طبقةإتهاوال!اهن،الش!نبينوسطمي،الذينرجالمنجديد"طبقة

الهرمأسفلفي،مختلطتانرظيفتانوالتعزيموالعرافةوالمعرمين،العرافين

الح!ةهنالعلياالطبقةلأق،الهرمهذاأعأىفيمتمئزتان،أنها!ع،الذيبئ

الذيغقة.الوظائفمخقلفبينوالفمييزالتخضصبمبد!تلتزم

الأشمخاصيزورونأو،المعب!خارجيجلسون،،الشعب،،!هغة!ان

فهؤلاءأعماالم.همقابلاموالالهمويصرفونبعوتهم،يقومونالذين

أتهميرىالذيالمؤمنهذاالب!حميط،للمؤهمنالمبخلينالمخاطببن!انوا

يغادرونلاال!ذينال!هنة!بارمنالسمخصيئ،مصيرهفيأهمعة،أ!ثر



وا!وليري!!

شيء!لىأنبمالثيء،!لىمحلىقمادرونوالعرامونفالعوافون،معابدهم

الموجهالرافدرقد،ابس!انامحعمادالعلوىءبالعمالمأخرىأوبطرلمهطب!رم

وأ!دةأردهانالهماجقذهموا،إثالفةاالألفعةهمشتصفمنذالمتطحيبين،إلمأ

محاولاتهم،فشلتمافإذا،العظامب!ثأوبالفصديعالجوهمأوتغسيا،،

الأرراحت!ردالتيوالممائمالرقىبواسطةليعالجوهمالمعرمينإلم!تر!صهم

برحمعغها.ضىالىتشملالأالةوليجعلوا،الأمراضفيالمضسخبةالمثريرة

من*همعاملةأوأوضبيعأوزواجمثل،ميتمارمحاهـ!التاسىأقدمماوإذا

لاسشثمارته.محرافبدعوةيبادرشنمم!خإف،المعاملات

جمأورالمتعاليةالقوىبأنجمازماان!يإيؤ!منون!انواالتاسأنص!لذ

نأأرادلمنالإشماراتبعضتقذمأنويم!ن،مصيرهمتعرفطالظبيخة

رهوزفثمحلىقادرهوهنيوجدأنلشرصامحاى،مستقبلهىلع.علظي

تحذيراتلهمتقذمبلله،راذلابمستقبلالتالع!تنبئلافهيإشارات!صا.

إذاشرها،يقجنبواأقلهمن!ميحرجةفزاتأو!عسةأحداثمن

،ن!مسرالتعزيم،طقوس!منهاوخاضةالضرورتة،بالظقوسقامواما
تأويلىويحصل.سعيدةأحداثإلم!المعلنةال!ثرورقلب،س!لذبفضل

المعفذفى،(لثابعهالعواعدمنومجموع!،ا!اذبلهائمهلغهبواسطه(لغحب،

تنؤعمقلقد.الإشعاراتمصدوباختلافتختلفمغعذدةواضصاصات

بل،الأحلامومؤرلوالمنخمونفظهرالعصور،لطؤرمعالاضصاصا!

ترابينالمقكاذمةالحيو(ناتبقاياخلالمنالظالع،يقرأونالذينأيضاظهو

دلهممه،بمدوناف،المعارفهذهالرافد!ن،ر،ابخصكاولهدالآاله.إلم!

نمصال!لىووضعت،الإشعاراتمختلفوصتفت!أالألواحعلىوسخلتها

الحيوانيئ!ج!للر!ذت،المثالسبيلىفعلىبها.تنبئالتيالأحداتمنها

فيهفضما،عضوا!اندج!لاأنالعلممع،الممعنةالهيثا!تمنمئات

خاضان!يول!،عديدةبقاعفيالفنمذاانتمثرلفالئعزيم.منالتوعهذا

إلمأالعرافةتحولشمهدتقدمثا،،الضين،أنإذ،الرافدينبلادبحضارة

محا!ااضلاعالافنلطؤرفمدالسوثانفأأفأالعرابنن.لدد!مغالا!منغاله

عاىقائعماصحيحاعل!الفنهذاواععبر،،!طق،،(،)يدعىا.لآالةرا!فأ

مدارسفييدرس!و!ان،الآالةترسلهاالقيلثعاراتلاليالمن!تةالتزجمة



ق؟لأداظر!!ر!!ا!ا

مىتافىختلفةالأنواعمحاطأالمتخلمينتدزب،!هماشيون((()تدمحىخأضة

ث!)حا!،(،9لأ3)!يلمبوسللجعتر:الآلهةلتشهاالتيتل!ومغهاألعرافة،

هـلغا،(ح!3د!*ل)ورعادرو!نس!ا،(،7!*لح5)نتومابغتهاوا،(+أ3غكهة!)سياتيرا

مندرجةالمستعهمملةالأساليببلغتق.م،الحتمادس(لقرنهمغذأته،بجد

!سر،يتفؤقوا،أن!ل!ان،،د،،مجوسسم!محتين،الوافبلادفي،التعقط

المنجمم.فنوهوالمطور،ثمهبهبلخوافنأ!فالمحلئن،!نمافسمهم"كاى

!انواالافترة،نفسفيالم!رتين،بأن،س!لذمغنخزف،أنبذلا

الئانوتة،المعابدبعضمحاطأاقتصر!قالفنمذاوأن،بالعرافةام!تهاأتل

بالأفىعية،بالمقابل،شغوفين!انوال!تهنمأحيانا،،السفئةال!معةذات

يعتقدو!انالمعابد،فيتباع!انتالتيالأخرىالسحرئةرالحجاراقي

تصراحلم!ل،ومحلى.الآلهةقررتهاالغيالمصائبصاحبهامحنتمنعأئها

لاالأرضعاررشيء!لىأقأالتاسواعت!رالعصر،هذافيالمصغيرقضتة

الخير.أورث!لامنالضغيلىحئى،الالهة3بإرادإلايحصلى

الالهـ!!

أخرىمعارفشمأنهوىالمعابد،واالعرافهعلمرلعصؤاأنمحجبلا

ال!مابةءوهي،البدايةنقطةإلأ،ذلصلفهمنعود،أنيغبغىلحن!تيرة

،س!لذوجصلىةتجارثةل!رورةاضهرتقدال!قابةاقماسابقاذ!رتلف

المجموعاتبينالتجارتةالمبادلاتبدأتعندهاسنة،آلافخمصةمغذ

الظين،منألواحمحاىيسخلوا،أنالأفوادبعضذثنفيبدروعغدما،البشرئة

المحاسبة،طريقةعنالتخاتيوعندما.وقعويصذرون،يوزدونالتيعل!لأ

ال!ابعه،الألفحهثتاسمعر!العىالطرلعهوهى،الالنمن!ا!ر!باستبمال

عاوررسمهاثئم،الحبوبأ!ياسأوالماشيةلرؤوسعذا!اعتقومو!انشبما

،قرونمدىمحلىال!قمابة،تطؤرتلقدالتعبيرفي.الرسمبطريقةصفائح

أولا،الأوشطال!ترقفي،(لئجاريةالمبادلاتهت!هشالذيالئطؤرلقناسب

قأ،أخرىمرةيبدو،لعن،والضينبالهندئمبمصر،ظهرتماسرعانثئم

أصبحماسرعانسبح!،السمالهن!انواالذلنهمالرافدلنبلادسمفن

)كه!ثولغ*ء4ء(،بالضواتمالئعبيرتةالرسومتعويضفيويقمئلملموسا،أمرا
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لىا!ولظ!يد!يهمي

رهموزبضغةتجحح!!آنيعفيإذ،صوتقةبرموز(لأشمياغرسماستبدالأي

خخوةرالتحؤاه!ذاهممللقر.رسمهيخأنبدكال!ثيء،اسملتعجينصعوتية

الأشياءتسخلىهمغل!،3المجردالمفاهحمتسصجيلممتأصبحإذ!برى،

)الصت!ابةالمسماريةالعضابةبفضلى،التاريخمرحلةالإنساندخلرقد،ئة1الما

حوالألتشعلىرتت!عوأالغيالمسممار(ثمحلى!شلزوايال!ستأتذالتي

فيا!ضمابةاستعملترقدرالضواتم.التعبيرتةالوسومبينتحمعرمز،600

ءنتإذ،التصرفحسن،البايةيخما،س!ذإلمأالذافعو!انالمعابد،

ثتموالأمحعليالمحت.الأضاحيوأمحدادقرابينالمقذثعةالحيواقاتأمحدادتسخل

تجححالتيوالعلاقذالآفةأسماءلخسججلى،س!لذبعد،ال!تابةاستحملت

الآلهة،تواريخبذلصاتضهوأتوليمابينهاءالهرهحةوالعا،فةبعضا،بعخحدا

شعوب!لفيالرافديند،اباصيرأساأئرتولقدجولها،اصبرالأسا!رتنشأ
.سنرى!،الخبرانيونومنهأ،المنطقة

الألافيةفهايةهمعالف!وتة،والحيماةالعتابةبينقةالعا3تأشستلقد

بنصوصالمعروفةرهي،الذينفةصوم!خلامأفمصر،في،وظهررت.الثالصة

الفزعونشيهدفنالذىا!رمالقبر-حجطانمحلىمغقوشةلانها،الأهرامات

المفاهيم،قعمويرئةبطريقة،الئهمموصهذهف!تو،سقارةهمنطقةوا%وناس،،

التيوألطريق،الأخرىالحياة!ولالعص!ر،ذلعصقيساثة!انشكاالقي

نحو%رناس!،فى،تقذم،ا:،،الثانيةالحيافىإلمأالموتمنلينتقل،المسيحمل!ها

لهصصدرنحكالمدالنجحعه،(.هعئةثقرظهرالرئمنن،تمنالمحلىالدائمعرشه

الفطوينإلأالذافعو!ان،قديمشعفوفيثقليطإلمما،بالتأ!يط،تنقمي!انت

الأمرإقحمى،بوت!محللالحفظنرصمن(ل!تابةتوقرهبماالانبهار

فيااليروغليفتة،بال!تابةيخمضونال!هتةو!انسحرفي.طابعذاا!ب

الأقاليم!لمنأقوى،غيرهمدرن،بةبال!ظاضصاصهموبنمصر،

سانأغا!قوب.حوماتحققال!تابةأنيعتبررنو!انوا،الأخرى

حرجمايجدوافلمالغجارد،بكضلى،ال!عابةا!تشفواالذينالرافديندبا3

خمارفيالحتابة،استع!لأنعلىالذييئ.المجالخارجأيضا،استعمالهافي

!قبهجودخلالمنمثلا،،نستنتجهماهذامحدودا،ظلالذيني،ألمجال

!انالذي(!53لو!اك**أء*أ4عأل،"ة7)حالنينوي،بانيبال،آخمعورالملص



يماقلأ!ا!س!اد!!نصاو!ا

لسومرالآلساسمهالمعارفجمعمحاى،دالمع!3شبلخا!صلانو!لاكث،محزمثهـد

التماونجد،3س!عقبقايافي،لوسحألفثا،ئينالآثارمحاعافىاسضالهماتدولابا!.

فجض!نالباقيأشا،رعالهسسةإدارثةوثاتقمننؤص!حتيالألواحهتخمسس

ونمموصالريأضفات،أوالمئمحرفيوهمدوناهمطةت!لثورساكلىص!واتحط

المعارفمنس!ضن!سانةجغ!ىف(منالأبسفالجزء.وملحممةرئةأسموأ

تعليمكاءدر!يانةالضهـيحت!رالمعابد،فيتغمو!اثشكاالتي

سرحلهفىنموالهند،بمصرأدرالرافلنبب!لادالأهـرأتعلىوسواء

لدىدائ!،ثشأكدالتف!رأتنماحصظ.الما3شإنالمتؤمحطي،ب!!لابلاحقة

مححصره،منذ،باستغرابذلص،(-،أرهممصواس!تللفءالذينر%تالطباقة

م!قوالمصرتون"،ا!هنةاابتدعهاتألرياضتا!تاأقمايفزض!انلانه

،المتابفييتمقعون،الذينفرجالالععور:!يئصالحايظلتفصصيرا

القوفتوف!سفيالمضهم!ونالعاديونألثاسبهيقدتعئماأطولىفراغبأدرقاق!

يعملرن،لا!انوا،الأقلىعاىالأ!رلما،العصورفي،الذينورجاللأسرهمم.

ئراءأن!،الهباتبفضل،الرمقيستماهاالميوقويئ!"ذلاثر!فالسسعب

اصويلىبوقتحينئذ،يتحمتعون،إنهمالحاج!.منمأسنفييجعليمالمعمابد

أسئلة،نفسهعاررطرحفقدالقأقلىمحاىأقدمرمنرالتأقلى.)!خوارفييقفونه

الفلسفة*هنةث،اثأنواعبين)أرسطو،!يزوقدألمجرد.التفعيربابوففح

توه،الا0بأنر!ج!أتلاويم!نالقبيعة،اوعلوم.واللاهوتالرياضتاث

أتهبصنىومعقلن،مجردتفعيرفهو،الالبيعةوىلومالرياضحاتسب!ف

عاولا!ىالإلمحمان،هم!خلالعدللوظفانهرغم،الإنساثىالععلىلسصعمل

!يفالمصاشبما:محندذعلزحه،البشرتةشتئتكاماالذيال!ؤالاممتجه،ء

؟س!ذبيرضىأنللإلهيمحن

التف!يربئمانماطيتغذىفقئماثئم،البداية.فيبسيعاإاللاهوت!ان

الح!،طرحلقف.الفلسفةوأهمهاميلادها،فيساهنمالتىالأخريالمجرد
ال!فيلةىلب!لاوفؤتم،،ومدىبيغها،واالرمئةبالآلهةتتغلؤ،سساءلاتأؤلا،

.ب98،،فى،أ،هحي!بطلابعدما%رسطر،،ث،



ارهى!ل!يرفويما+

فحوأنظازهموتجهواثتم.اع!اضرتجلباضياالظقوسرر.وتغفيمابعبادتها،

رفينوصوالصممص!القمروتفحصوا،الآلهةموطن!تبر!اشطالتيالضمماء

الفلصثينأنحينحذ،مخريبا،فلجسحر!اتها.اوتمابعر،التجومثم،(ةر!زلا)

الآلهةبأنيؤمنون!انواالذينال!هغةوأنال!عهغة،من!انواالأواتلى

ترسلالالهةتمقلهـالتىالأفا3تا!رحأناسمغتجوافشيء!لتسير

الآلهة.رغجةعنبهالتعبزالبشر،إلىإشارات

جدا،ثديمهرغبههمىالئجوم،،،ثهـلهراءفىثقالرغبهأنجذاالمرجحمن

شائمعلمإلىحولوهاالذينعمالواف!يند،ابهممانن!لالبشر،لدى

لهبل،سخهكر000إلىلارنحهالعؤدزبحا!!عضمنالمىالألراحمو!ثأو.رر!اذلا

الإشاراتتأويلىمهخةاحىواالذين!دال!هغةشإنولالظبع،الميلافى.

و!انوالبعترالآلهةبينالومحطاءبصصهم،الأرضإلمأالسنما"منالمرسلة
إمحا،نآرقصربناءعامماعزموا!أ،،منخضمةابصفة،يستش!سونهمالملو!س

ال!يغةالمماشة.الطقوسبإؤ،لهول،ذلصبعدإلجهم،يعهدونثمحرب،

محلماءوأقدمالغجوم،تا!وحلحسمابالرياضماتشنمخزعوأيضاهم

الدمر!اهنهو!انحكا،*ى*ح4امل!*لو5لاثاهطآن!دعى3اعرأالرلاضحا!

لجرأت،التيويى،الأ!ادتةالأسرةملو!ساولال!بير(،سرجونوابنة

يسضعمل)الذيالستييئالحسا!نالتظامبإتقانالميا،د،قبل2300حوالي

الخوارزهئات"هفنأيضابلى،(ة0قامحدة

هذهمحلىالاظالأعمحاط!العصر،ص!لذفيثادرا،السخبن!يلم

الذينالعرافينال!هنةإلمأيتجهأنإلأأمامهن!يولم،المل!ئةالمعرفة

مفل،بالآلهةاتصالاأقل،أخرىحواملىل،اخمن،الآالةإرادةيتاولون

الوضعواستمر(لبخور.!خ!أوالأحا،مأوقرابينالمقذمةالحيواناتبقايا

الذي،التنجيمعلمتحؤلإذالميا،د،قبلى،الأولىالألفثةإلم!الصفةهذهمحاطأ

نأالتاس!بمفوروأصمسح،معقمةمعيرفةإلمأ،الرافدينببالأدمختضا!ان

وأوتا،حمهاللغجوماليو!الأرضاعئعينةئ!لفتقويماتالمعابدمنيققنوا

فيالرباضياتاخزاعشضة(هع،،أذ)ؤلىس!ولحغبجدنبس،الافرنسيئالرياضباتعالمعرض-"

صر005،لافونررلارتدارلآومر،الخمسأوالحيواتالضفرعنوانها:ررابةفيالراف!بنبلاد



لمحالطلأث!اتمارص!دجز!ا!ص!هلا

شمهورحساب)محاىجزءامحمنراثنىإلمأال!ماءال!هنهشسموثدلعارضهاء

وقدأسطورتمما،أوحاقجقيئح!واناسعمجزء!لعاهم!أطعلاتواتمالضة(!أ

اليومنرفهاالتيهيالأهممماءوعذفىالميمالأد،منقرونأربعةشبل،ذلصتتم

!ؤىك"دلءنالذىالحملىموراح!برجإلامنهالصغعرولم،البروجباسم

المتقلبءببرفيالعصرذلص

القوافلأصحابأهماممفقوحا!جيراقنهحماءالأوسطال!عرق!ان

ر!مإلمألقضذ،حدودهالعرافينفمهرةففجماوزتوالبحار،والمحاربين

أعيددرهمنا!ص،أخرىجبهةمنالض!نتئمالهغدوإلم!جهة،منالفرمحونتة

،ص!لذمحأممكاط!وتوقد،المحلحةاتالمعتقطترامحيبفريقةالثنجيممحلبمتوتيب

وحوالي.الغربفيهمعروفهومحتمامخغلنينفل!صينفمطيننشافىلاصا،

،الإسم!ندرأصااعيماالقيالفتوحاتسياوافيحصل،الميارد،قبا!ا330

واسحقرواأوروبا،إلمأالرافديند،ابمنالعرافينبعضولجبرأقي،ر!ألا

همتعؤدينخانواالذينالتاسسنار!ب!إقبالالقواومنا!س،،باليونان

حعذ3أنالمؤزخينبعضويوىألمعمابهفيالمستعملةالعرافةطرقمحاور

إمحجابمنبلغوقر.ص!ذقبلىقروبئ،ثالأثةأوقرنينحعملت!ئ3االجبر

افصطالعأصبحأنالميافىد،قبلى،الرابعالقرنفيبلتفجيم،الثاس

فيالضحفتباع!انتى،عالىبصوتالشوااع،في،للبيعيشعهر

قويب!محهدشذمدننا،

وأتاريحنما،لهاوضعواأنالآلمةعالمفيته!لا!يرمحاىتوئب

،والإنسانا!ونمغامرةعنأيفماوتحذثوا،متعذدةتواريخ،بالأحرى

القضةمعغىميتوسالإغريقفةاللمة)تعنيأصهيىالأسانشأتو!ذا

."،،3المصور،،القلسفهجمعا،:اور،ور!وب،جونعلمهاأطلىؤلهدأوالسرد(،

قبلالعالثة،الألفعةإلم!،الأقلعلىتعود،أسطورةالأساطيرأتدمومن

رأ،(لولح3*4!3؟ذ)أترخامميسقصيدةياأجزاثهابعضعاممأعثروقطالميلاد،

هذهرتاقولالميا،د.قبل"700حواليدؤنشكا،التيرب!ألامي!حلاقصبة

.54صمذ!رر،مرجع،الآلهةحانتالبدءفيبوئ!كأر(،ةجون-،



ار!لولمح!ريدو!هل

تقحعمالآطةورونت،ئيهلمالإنسانشجودلاىصر!انإتهالأسيفورة

"!جأ!ةهأ،الإمححجىالدثعا،الآطههمنهمه!بعاإلىوهمعه!،الحالمفاوح!هما
همنهادير!انمحالمفيمحححثها،ظور*ثبسببالصبكةاهذهشثارت.هف!يست

رأرادشا،قصرهفيالأ!رالإلهدرحماصرفاهؤلاء،ثارفزدوسا،ي!ونأن

،ض!ألاالإلهمحاكأ،5!،،أيا،(شاسعه،المستشارينآحدثأشمار.خلعه

المو!.بت،الرابإلمماوله!دالعحن،أهمننو!مهلهؤلاءبدلا،نح!بأن

،مع*!حموتعاظم،فاثقةبسرعةتوالدواالجضرن!ل.الإنسانخلقلرهم!زا

اقخالصيىررئرلاءفقور،الاطةيزمحجضجيجهموأصبحثماتهم،خا3فس!ثرت

ثملندرض.لمالبشرئالجغسلعن،والجفافالأوشهعلعهمفأرهمملواهمنئي.

ألة!ألا!سششار،دأيا،،،لعننان.الضواأيوسانلها،آخرالآلهةاهمعتعملست

يصنعبأنفأهمرهأترخاسيهمس،واسهـهالحبار،الجىءبأحدأفهادأخذله

حصلتتمالطوشان.همنبهويختصم،وحيواناتهأهمرتهفيهوبجمل،ا!لاف
الميا3ونجمرت.ةالرافدرةالأسصواهذهحسب،أيامبمحةرتواصلى،الظوفان

،رالأهمصاإففخكاتوام!ثعوأترخاهمميس.فلصمخيرلنجترل!،البسيطةقي

صلبة،أرضعنلتبحثحمعاهمةأرسلئتم،أخرىآيامسبعةمي!طاانقفرا

اليابسمة!افأدر!صيعد،فلممخرأباأرسلى،الحالغةالموفىووافأ،خصااأرسلثم

علمعندما،رب!ألاالإلهاغتاة!وفإليها.ثتوخه،ه!لص!نمقربةمحاب

،أخرىموفىت!وخلى،،أيا،،المحمشثعارن!لآخرلحمهمحاثرايفموالمالبضربأن

*يحذأنينب!بلحنضرورفي،أمرالأرضمحاطكاالبشروجودبأنوأقنعه

بعضوأصيب،عاقجمالتالضساءبعضأصمبحتكاالعصر،ذلصوهـمذمحطدهم.

الأولمأالأساط!ضإحدىلحىكذهءالبلوغكبلىعلههم،فضسكابعللالأطفال

درقدالم!ائمب،وسببرالموتالحيا!أسرارليفمتر،الإنسانإليهاالقجثماالقي

الأساطيرههىزفىمنالئوراةاقشبست

http://www.al-maktabeh.com



!اآ

!وقرووأ-ل!فال!ا

مذاواهمت!ق.م،سثتيأل!"2البضركب،المشهدتحؤلافىوبوظهـوت

ال!ئعابعة.الألفئةمنءا!تبا،الأخرىالعالمأنحاءت!ريجتالجثعملالتحؤل

بين،القوقاسبمنطقةرخلشععوبقاهمحتأ،الرابعةافيلفقةحواليففي

هفخا،ثالح!هذا!نولم(لحصان؟بئدجين،الأورالولحوالقزوينبحر

أ!بال!بب،ولهذا.الطويلةالمسافاتقصعامحاممأالقدر!الإنسانمنحفقد

تر!ضاهنها،ومن،أنفسهميسمون!انوااذ!ه)،،الأرياس،(هؤلاء

.أخرىجهاتفيستقرارلا3الأصلئة،!اطق!مبمغادر!ه،آري،((!لمة

ضفافشرلها،وسلغوا،أفغانسعان،وجنوبإدرانصوبأولا،فابحهوا،

ولمقرؤن،محذفىهجراتهمتوإصلتوقك.ئي!طألاسواحلىاب!ءوالمتوشط،

معخنةمجمومحةتبادرءنشكاموة،!لففيشعاول3،جماعتاشصا،تخخذ

)،،تمرارآخر،م!انإلمأوالذهابالمشز!،الجذعمحنبالانفصال

،(73س!خاوللى!ث!*8)عالغانجواديإلمأالمجموعافبعضوصلت.وقد."بف

الناثعه.الألفمهبالهثت،الهشدلهالمارةشبهؤاسععمر!

!لىفيال!يفئة،بغفعسالهجرةمنالموجماتهذفىتحصلولم
سلمية،بصفةالأرياسانتشارحصلى،الحألاتمنالعدي!ففيالأثع!!ن.

الآنفيواقتبصعوا،،ومعتقداتهموعاداته!اولغتهمثقافتيممعهمرحملوا،

فيأيضماساهمواالذينالمحيطفيبالاندماجوانتهواالمحلتة،الئقاليدذأته،



را!لويل!ر!يفر

أ!ثى!بطريغةالئولسححعمل،أخرىحمالاترفيمحجقا.نأتيرافيهالقثماثير

قدالهند-أورشديينأنمحلى.الهنديةالقازةشبهفيالشأن!انىعشا،

ئتميخا،شيئا،نو!قفيجعلتهما!جوةاصنهوافيلالأندساجبقابلئةتمتزوا

فالصملتنيت،الاو(لإغريقبينضخماالكارقيبدر،ول!زلصبينع.الصلة

.أنمع،والهثودوال!الأفي!نلجرمانوارالفرس(4أ4،ةأ!حهك)لحفيننوا(حس!لحإع3)

تاقاطعافهغا!سأنمحاورجدل.موضعفطصن!تلمبينهمالعرقتةالقرابة

أضسى،ج!ضاراتقارفاهمماإفىاهؤلاء،بينالتف!رأشعع!الثنيغريبة

أيظ.إفريقيابل،الجنوبمةوأهمريعاآسياشرقيئوجغوبالضينوخاضة

التحوتةال!زراساتبفضل،القرابة3هذإثباقطإلم!الباضونتوضلوقد

خصانصفيتشز!سالشعوبئلصتستعملهاالتيفاللغاتأؤلا.المقارنة
لاشت،الألفاظمنمجمومحةفيخماضةتشز-هيثتممعجثة،تر!يجتة

س!لذمحاررهثالينبإيجاز،أقذم،أنويم!نالجذور.ثفسمنتثحدرأتها

،،دلفا،،فهـوالألوهعه،معنىمحنالمعبزاللفظأولهمابموضوعنا.!حصا،ن

(4*!س7!)،،يفااد،،و،تينتةبالافى(4حلم!3)،(وسد،،و،يتتةبالعسضس!ر(4!س7*)

،،بيعار،،فهو(لأبؤفى،معغىعن.المعبزاللفظوثانيهماالفارستة.باللغات

(آ!!ثح2)ر،،فاذر،،همخم!اللاب("!،ح3)و،،بالر،اهحملر!سشسلاي)ح!عة"(

،هـح!!مل!هث!ش(ةكه(دومزيل،جورفيالفيلولوجيا،عالمفتحهـوقدالقوتتةباللغات

المقارنةبددساساته،الصثريقالقرنثلاثيثاتمنابتداء،للبحثج!يداأفقا

ندمحوهاالتيالشعوبلتلصالسوسيولوجيئوالقشئحلللميئولوجيا،

نأواضحالهبدافع!الهمد(،إلمأأورو!امنممسدالأنهااالند-أورر!ه

فيانحزا!هايغفىلاالشعوبتلصلدىوالأساطيرالعتردتاتتعذد

لأديانااضهورحد)إلمأال!ماءعأبامصبق*5،أء*+3،*،ع!أححثالوثيئ!هوم

رشة:وظا!اثثا3إلمأقعسمواوالبشرفالآلهةالأدرض.وعأ!االتوحي!ئة(

.الخيراتإنتاجوأخيرا،الحرب)ثانيا(والضشريع،والذينال!ياد")أؤلإ(

،ظهرتالتيالثالأثالطبقاتفياالشد،أهلىلدى،التقسيمهذاتجلىوقد

البراهمة!،!است،،:تسميةبعدئحملىتحنولمالفبدكئي،العه!دهغذ

اءلأهمرواس!ا)(ولعءث!3ةعمل*3)وال!سهاتريا()ا!هغة(83*ث!*ح51

القخارمثل،فروعإلممابدوكأماتغقسمطبقةوهيالمغتجين،رطبقةوالجغود(



الأويمالطتارخ!ا!يج!ؤال!مغ!

ال!ماكأتة:الآالةام!اظففيأيضا(لخقسميمهذاو!رز.والخدمرالمزارع!،

،المحارب(أ*43!)إندر(،المخلنوقاتمحنإيأالمقخاالمبدع(7!3لو"!أفارونا

المسحرتة.معارفغابفضلالعال!،خلقتوامححملالعيالألوهاتمنومجمومحة

لدىر!ذ!ص،اسىالفرالفرسالإغريقى!لمشعابهةتقسي!تنجدإئنا

منطويلةفزة!د،الوسيطالعصرأوليولافيونجطها،الجرمانأوالمتحلت

رجالالفما،ث:الاجقمامحئةالطبقاتفيذلصويئجاورفيها،المعسيحتةانغشار

.(+ذح35ى،!ح)والشعب،الحروبشثمانيقولونالذينوالنبا،ء،الذين

شاهملا،،،دومؤيلى-عبار"حسبإلثلاثيئ-ئيف!ولاالتقسيمهذايبدر

المغحدرة)والشعوببالهند-أورو!يينخاعقفهو!ونئا،ليع!ل!قه

الطبقافتتوزن!حيثالأخرف،الحضاراتئطىمقابا،لهنجدرلاعغهم(،

والأرواحالآلههلنعظمىلاحعا،سنرى!مخملفه،بطرلمهالاجعمامحعه

مخقلغة.تراتبقةنماذجحجبال!ماء،في

!هل!ظ!لاالمن!قةأوولدولأ(3)نالأنال!وهمأح!ل!ة

لانهاالأوسمط،ال!ثرقمنطقةعاى،ال!ابقةالفصولىفي،ر!ؤتلف

المعلوماتهنرب!ألاأفصيمبطتوقرالعيوهيلاذفىيان،الأؤلالمشمأ

ل!نسانقة.الذينيالتاريخبدايةبعرضتسمحالتيالمبتحرةالأر!يولوجتة

فعد(نشأ!المنطد4.هذفىحدودعثدطبعا،لمف،لاالئارلخن!ل

وثقافقةجغرافتةهمغا.طقفيرالغاثية،الثالثةالألفتتينبينأخرىحضارات

ال!عحلىلنفمم!خاضعة،ذل!مع،و!انت.الأوسط(لشرق.عنبحيدفى

بمنعرجيسمىماوهذا،الرعيإلم!الضيدمنالانتقالأيالعايم،التطؤرقي

هذهتا،ئم،الشعوبجميعبينمشز!ةهت!سريث،الح!ا"لمحجريالعصر

المغاطىثتالئغزا!هذفىحصل!ولهد.س!!ملاوالمدنظهورالمرحله

الغانج،وواديوالأندوسالأصفرنهرضفافأي،للمنخفضاتالخضبة

فييدفي،الحطالعصربدايةمعرمحور!؟أ!ثرأخوىمغاطقإلمأا!ذتثتم

الحياةكنيالئحؤلاتهذهآثاربرزتولقدالميافىدهقبل،الثانيةالألفئةآخر

العلوقي.العالمتصؤرفيأيضابرزتى،الأرضتة



ار!!يالقرك!لد

اهالهاككحثفىأنبهالمسلمهمنمخامفحه.الهثدلهالمنف!هلعصرطردالظل

قدالح!1يخثماالعصردخولهارأنيم،القتالحجزفيالعصرفيخقرتد!ت

الميالأد.قبك،الخامسةالألفقةنهايةمعالأ!اخين،الصحانبفضلحصلى

سريعاماجالاتمنالوسصىاآسيامفازاتمنقدهتشتوبتض!ىقثتم

،3500سمنةمنوابتداءالأولم!.ةتن!سلاالفصعاتوتعوينبالمغطقة،

الخمىبنفسافتخض!رتعثف،(*!74)،،رافي،،المدمحوةالفزةوهي
خمسمائةبعد،ى!غناوقد،الأوسطالمعرقهغطقةسابقاشهدتهالذي

شهن25!كا(،)*حأ!أهديجيان،(تو!،،بالمترفيفةاليةالموالفزةإلم!،سنة

رلا،داز،إيرمعالمبادلاتتناهميشيدتأتهاالثانيةالافزةمذهخصائص

المساحةتاقاربهمساحةمحاطماو"طال!لود-ندمقاهمتنفالرافين.

با!ستان،فيحالياالموجودةدن!لامنطقةعورولةف!انالأورولية،

لم،ببساطةلأشا،ال!ثير،عغهانعرفلاحضار!،س!ذلتبعا،سأتت!نو

ال!قابةصغككاإلمماتغتميالتي!تابتهارموزلفتالآنحذإلمأنتوضل

عنفش!لامحاولاتانوالواقع.(!،ح2ه!3!ثأثت!4)حولافصهسيرتة

نسبتا.حديغةمحاولاتهياطنطئة،القازةشبهفي،القديمة3الحفارمذه

ماربامجوقعثبتز!رتوالقشرين،القرنخالحفرتات،بدأثفف

!وقعفيثم4ء،لأ،(،ورز*ح)ء3دارو،موهنجوبمنطقة،(مي!ح!،)

لشخط،!ك،وتأ!د،(!ث!*67ع!م"!7!(ى!)لاجنورواأو!أ(*74*أهذع!)فيرادولا

عصرانذات!برىمدنت!جوقدأنهالمواقع!تلصفيالحفرئات

تخظفالأحياءوأ!الأحياء،بينتفصل،ومستقيمةمعئدةوطوقاتهمعقد

المرقهة،والأتياءالقصورفهشا"تقطنها:القيالاجت!عئةالطبقاتحسب

ابعمرانتة،أصقالمناخارجالمقابر،أتمافقرا.ر!أأضرىأحياءوهثا!س

أيضاالحفوئاأتهذفىوتثبتلل!تحان.الظبقيئالتوزيعتسشعيدف!انت

هذهإنبلىموخدة،جذ!نومتطؤرةتقنتاتامحتمدقدند!ملاهذدتشييدالنما

الفودتة.المسا!نبينتربض!انتالتيالئطهيرقنواتعرفتقدالمدن

الأمتعةمنيظهرماعلىديسا،موخدةالشاسعةالمغطقةهذه!لو!انت

نغلمت،ألقيالحفرئاتحلىفيمتشابهةأهمئعةفهيالظقوس!،فيالمستعملة

!انو!سما.موقعوخممسماتةالألفع!دهاوتجاوزالعثريىئة،القرنال،اخ



يانلأدها!رلهتاجيؤ!لال!صخفص!ا

يطكى/ثؤر،(،،رتةالزرجفإلهأشرولا،ثنيفتمالأوسمط،المثرؤافيالعمحأن

تكسميرها،ويصععبمعروفةمخيرأخرىمحناصروتوج!ءة!آلاهمعابدخاطما

موضوعبالتأ!يد،بعضها،ح!ان،ةش!غصتماثيلشعىفياضهرق!رتد

وهمثل*!*ةلها(،)،،اللينغا،،الآنإلىالهفدوستةفيالمعروفالظقوسيئالشحلى

زهرفىتشبههيئةفيتجلسالقيالمتعذدةالوجوفىأوالقوونفت!اذالمثمخوص

،دي!أتلاوجهمحاىتوجد،ر!انت!ماحمة(.المتا3عرذ!جلا)ذاتاللوتسى

ممانملىوجوفىمحاىالمسما!نأغلبأنماض!ضعفحأإذ!نعثعحطهأسرلهمحبادفى

يشهـدلاإذ،جماعةلحقوسوجود"رلفمائماالتساؤلويظلءوآلهةرئات

عاط!.جماععهلحعماما!هعدد!ان!ربما،واممعهمسابحإلاالوجودهذامحاى

نأا!لرخحفمنالج!محتة،العباداتمخيابيعنيلاالعبادةدورمخيابأن

نجدإذ،القرابينتعتمد!انتقربخالضبيعة،افيتتئم!مانتالآلهةمحبادة

محلأقذإقامةذلصإلمماالدافعو!ان،ةتد!يفلاالهن!فيلاحقماالتقلي!مذا

الآلهةءمحاىفوف!مالمفتوحةوال!مماءالبشربينمبالشرة

بها.ب!أتالغيالغامضةالظريقةبنفنررالحضمار"هذهانتهحت.ر!قلر

همع،أوربعين-اله!رالغزا-قدشممعوتزامغتنسبيا،عغيفةالنهايةوءنت

الخلبة،وحفقواالإندوس،واديالغزاؤا!شحفق!،الثانيةالألكتةبداية

فهلىبالأحصغة.المجرورةالعربةجصمدتهالذيالعس!رئمماتفؤقهمبففل

بسببانقزضواإنهمأم،الغؤواتهذهبسببالأصلمينال!خانعالهأقضي

كطزوحة.اتفلىالفرضتات!لإنوالفياضانات؟والجفافطالأولئة

خضئمفيتر!هطتو!قرللهندوستة،الممقدةالذيانةالفيدتة!اقت

هنخاليةت!غمغطقةكباالغدئة،القارةلشبه،القديمةاخضارةافهيار

الفيمة،حضارتهامنبآثارالمنطقةاحتفظتمللحنوال!تابةهالم!ن

بالغسبةخاضةمم!نما،يبدو"الاحتمالمذاأورويئ؟الهند-بالرافدمزجغها

أليوغا.001،القضيبتة،الرتة،)عبادةالشصربهئةللذيانةالمنتميةالعغاصرإلمأ

عاددإئنماملأيضانعلمولا،القاطعةبالأدلةذلصإثباتيمحنلا!ن،

المنطقة،فيموجودتين!انئا،الذسوئةالاقرابينتقديمعادةأوالغار،عباد-

http://www.al-maktabeh.com



رانوو!يريد!ر

ول

القازةلشبهاللجوتةالتقاليدأدمجتو!يفالأورولتين،-الهندقدومقبل

8800بن،هفسص!عشصلاباللخهتدريغهبأالذكولالمحم!اأدبثتالهفئه

شتقابلىالآرت!،.الكزاةلكةالحسن!حسريتقةر!انخكاالميا،د،قبالأ،،500و

!انمحمدما،الوافدينبلادفي،حمورابي،،المل!سعهدالتاريخمةالفترة3هذ

!لمةتتني.ضخمةمسا،تمحاى،إليهالمغسوبةالشريعةمواذويغقشيملي

أساستةأقسامأربعة)يلإءمم!(ا!في!ا!تابويشملىوالحظو.المعرفة،،فيدا،،

محنللحديثقليما،،نتوقف!،أنويجدر.الملحقةالتصوصمنومجمومحة

رمحالهأ،الفيدتةالفزةعأوريشهرالذي()والأهتمالوحيدلأته(ل!تاب،هذا

القرنفيإلاالوجودإلىتخودألقومدنهاالعمرانقةمعالمهااندثرتحضار!

جحة.ولوي!رألا(لآثارمن(لقليلإلالناس!زت!لممحشر(،انتاسع

(لتيالفيط!افصوصإناليومإلمماالمتواصلىالهتدوسيئالتاقاجديقول

هـشذأضهو!،ثصوصهىالإلهعه،هم!حلا!لىمحاكأمحموىأنهاسفرض

)الريشيأسطوريوبئمحقافىءأوحاهاقدالتصوصهذهوإنالخلجقة،سدء

الئصوصوموضوعالبراهمان،ال!هنةأجيالمحضهموتلقغهـا،("+34،هك

الفبدانصوصأله!مومحموىالآاله.لهررلهى،العالمثظاممحاىالمحافظه

موزمحةنخمعرئامقطعا،04ة2محاثم-(لوا!-،!،إلء)يريخ"ف!يدا-المعروف

اأ*:ول(،آغنىلمالإلهبق!ريمالئصهذاويفقتحمخامض.نشيد،528محلى

نو!لابآقةيتغئىبالتذورهـثمالبيعوالبضمير،الأعظمال!امنالإله

بالذعاء.إليهـميتوتجهونلمنوالثروةالحيماةيمنحونالذينأال!وسموس(

الإرلهشاداتمحلىيحضوي(5!ث*-7ح4*)،،!ما-فيدا،،يدعىنص!وهنما!س

تضمنالتيالأصلقةيقةبالقراريغ-فيداأناشيدأداء!يفتةحولالموسميقتة

زكأر(،)ءلإ،كا-34اديف-روجيبمحىآخو!غمابيوجدثتم.الأدعيةنجامحة

القداسةإضفاءأوالآلهةأحدإلمكاالقوتج!عغدالمعقمدةالأدعيةيجمع

،،آترفما-فيدا،،!تابفإقاوأخيراباطغتةءتسميةبمنحه،معينشيءعاى

القرنيل(وح)!ضبالمجموعبينالأحدثوهؤ،(لو،4!37*-7ح4!)

العيش.طولتضمقسحريةتعويذاتعلىيحغويالميلاد(،قبلالفامن،

وهوالأهراض،تجلبالغيالخبيثةالأرواحعلىوالغغلبوالثروةوالمحتة

وتلحق،.سائدة!انتالتيالمعمقداتمنار!ب!جزءابذل!صسح!عي



الأ!لمالط.!ارح!همطالوجمؤا!غ!ط

فيالهندديانةحولسعارفنمات!حضل!تب(لأريع،المجمومحاتبهذ؟

لم،ي!()"أ،يأ"2فا!رهماظ.الأولىالألفتتي!صف!حرإلم!الثانجة،الألفتة

تفاسيرتعرضا!3!*2!حل!)والأريخا!ادلالاتها،ويشرص!الضباداتتعلم

يخغلون!انواام!غعبتدوينها،قاموانسا!اانالمربحمنباطنتة،

،إلمؤأ)،ى!ممم!الميالأولمافبمفممادتوجطسوأخيرا،.الغاباتفيللعباد-بئمانفسيم

لتعليمه.والإصكاءالمعلمبيبينالجلوسحرفقا:ال!لمةمذهوتعني

ومنالحعمة.محنألبحثمحورهافلحمفئةت3تاشامنالأولايخ!عمادوتتألف

وهمي،(3أ/مل)"ل!3س!ترايدمحىماالمصحادرهذفى!لإل!نضيفأنالمن

.(ا!يفدلالعالمةالتفاسيرمنمجمومحاث

الذينرجمالويتوالأالضقوس،10محالهاأساسا،الفيدتة،الذيإنةتقوم

تجعلديانةرهي!ست!ناهتة.بدقةاصةهمضبوعباداترعايةدالخ!ال!ثيرو

،،ف!لومواصلتها،الأصلتة(44!3!هث!)الدارهمامحاثأالمحافظةمخايت!ا!ل

بواسطةعاور.الهستمرارهاويعملالدارهمافيينخرطالبشرتةالأجيمالمنجيل

إئهاتاردان-مماسعلييه(2.،يسيالأفىيان،مؤزخةتسخلىظظقوس،،،

نفسثبالذياناتمنمعاصراتهاهمعةس!زشمالوجود،بعضمنتجدو،

يعتبرة،اص،صباح!لىيرمحى،المصرتمأالفرمحون!انفقد،المغصقا

عند،يحيونالرافديند،ابسئحانو!انالمثممس.!روقسبمبأئها

بأدقنيو!قغعم،(،مث**لوء)إناناوقريغته)4ءولثلمأت(تموزعي!،الربيعاعندال

فيالمشهود،الضخبيعذرق!الظبيعة،إحياءإعادةشرطلمجيغهماالج!ع

وامشعملي4الهبىهمبئمها:المتدينرعاثأ،البرهمتةالهند:ديانةعاررقديماابعربأطلق-،

ال!لنهمةعاهـممارسحهملطلقوافلمالهندأهلىأفاالهباهمانمه،!لمةهمثابلحدلثاالغربيون

بمعنىالههـهمان:المعنىفيمخقلانةاقطقفيهتاتاربةت!ل!بينالتمييزريج!رمحذدفىتسمية

!بههـالآلهة،وهووال!كأاهماالأعارر،والإلهالمطلفةالألولحيةأوالماقدسةالذيضتةالمعرفة

الهباهمانمة،الذيانةهعتئقبمعخى!يئالبرأروالهساهمانيئالذيانة،اسعوهيرالهبىاهمانية

وهووالبرهمماناا!كعن،!هوالبراهممان،الدلانهمذه!فال!هغةطبعةبمعنىهمها!هلأو

)ما.للذلمجانةالماقذسةالعحابماتكنالطقرمىالجزء

ألبالمار(دوالتحؤلاتهوالمحقماندالتا!!عالهدرسم!:لهنمليار،،همس!ولييه-ناردآن"يسي-2

.34مح!،2007،لا!عيم



را!نوللهري!ريالق

التيالعارمةةج!بلاهمعبالمفارثةأطثال،لعبمجردمحصرنا،!صنفالات

المغصهات:يذاتذطبالكيدتةالذيانةانإلاالاحتثال،ذلصتصاحب!انخط

ىالئظام،باستمرار،يستعي!ؤن،ال!هغةأنتغئبرإذالأتجمى،مدافىإلى

لاولو،(3)!حة،،رلما،(باسعمالمعروشهالفمدئهالطدوسبواسفهالآله!،ثررله

اد!ملافنجدال!ون.ثقالأصلحه،الفوضىحالهإلىالبسرنعادس!ذ

ب!املها،سغواترقي،بلى،أئام!لمفةتتواصلقداصقوسرمحباداتنفضل

بتوفيرهايتعؤاع.اق!لفة،بامضةرظاوساتقربافخةثظءات!سرحها

يضتم.الذيالآ!ةمجمعسوقللاو.تادابخلاوتخاطبوالغجا،ء،الملو!س

الطبيعةمحغاصرتحجئهمدالتيوالأرواح،،الخاديين،(والأربابالآلهة!بار

جنيرهوتداسة،رث!أل(الظقوسأحدالعصوص!!"رتصفوقواهاه

أصلىهنحسا*وهمواطضلود،رحي!رالسوماؤتجرعهـا،وإمحداد.هاالسرما،

ن!ل،للآلهة!جمعصرحيطضافهو،الفرسل!دىهمغابأ3لهنجدهن!ر-أوروقي
ال!هضة،سنمحدردةلنخبةآيموئين،او!لوالذينللبشريخناولهيسعح

نعرفولاالفردرس.رؤيةص!ذبيبلغونالذينألذرتجاتأمحقمن

،!لودرجحرث!الحساء،!ؤالإمحدادلسحعملىالصمحماالنبمهمحنر!لا

التنالفطرتاتصنفسأءكأت!ونأن.حخمأ7لما!ح!3-ة33سزرس،ليفيئ

ا!ونىمحوروهيجذا،ال!اضةالمواذمنءنتوربخ،ناي.ذهلاإلم!ت!فغ
منأفرادفعهالهمو!طوربمااطسوانا!،منهئا!محاكأفمها!ضىدموله

الطاقةالألهةقفقدمخذاءنو!بفللآالة،مخهـزاءيصجحوأ!يأيفعا،ا!بشر

العالم.إنشاءلمواصلة،الضرورتة

تضضنتوقد،وحدهمللهغةالمعخضصةالجماعقةالظقوسبعضهذه

المقاليدشمأنشأنهاأسرئمما،م!معتوىفيتمارسأخرىطقوساتةالفي!الذيانة

لائنمالدينا،مجهـولةطقوسل!ت!االعصور،تلصفي،الأخرىالوثغتة

بعضوتغحذث.ال!افيةالإيضاحاتحولهاتقذملاالذينيةالقصوص

قبل،اليومثتي،مرتينبالحليبالتطقرنرضعنالفيدامحاطماالمضافةالئفاسير

العاشرالاقسموياقذمالعبرما،آثارحولالإضاراتهمنالعديد!غ"فيدا!تابيتفعقن-،

الإلمبئ.الرحيقهذاإعدادطاتوصحولمعلولهماتمغه



يمانثية!ا!تمارله!الوجيزال!كنف

ناوفيالحليبسبالأسرةرتيقعومآنام!احم،الخروبوعندالضروق،

ورقي!الآلمة.محالم!لبلوغالوحيدديهتالصراص!شتخمد،لاأنمحأهـأيحرص

إيصالكنييتوشطوا!ي،الأبحا،فبعبادةالألهمررةالضقووساهذدارتبطت

عاثما.ىس%ألا(لشعوبسائرعغدالشأنهوى،الآلهةإلم!الأحياءبمصاأ

بالنسبة،فالمهتمالمقذسة،للمدزنةالرئيسيالمشخليتمثللاالأمورهذفىأقما

الخعاجمال!لو!سقواف!والمدؤنةهذفىهنيعحشمدأنالمحادفي،الإنسانإلمأ

الأصأبمالت!أ)أيالدارماراحز(ماورن،تسندالتيالآلهةتعظيمهمثل

رالعزاموالضعموف،الأسلافالأهلىبحاهبالواججا!والإلفاء،(ءا!شألال

بمورر،تصلبمند-أورويئ)هموروثح!فيهاو!لرالتيبالطبقةفرد!لى

3!ح(.حح3طبقانظاماوأصبح،الرسان.

لاصجقمعاتال!يغيةالينيةفيابةنررث!ألابالعغصرالئخمينن!مي

سطوربينهاؤساءةخلالمن،دألميا3قبلالثائية،الألفثةل،اخ،ةت!يفلأ

اتجأدفيالظقوستتأكألالقيلدثجىاالغامضةالمفاسيرهذفىالأرنميا!ا،

وصفهايمحنبطويقةافيداتكمت!رالتيألبرهمأئاس!جمعارررلهنرقي،

المتخضصينمحملمنالبرهما!ا!انتفلثنا!تة.فيإغراقاأ!ثواابآ

المنقطعينعهكللمنالأرنيحمافإقوالبراهمان،ال!هغةأي،الطقوسفي

العاولالالتحامعنبحثا،الغاباتفيبأ!سحيماخقلواالذينللتأضل

ال!هغة.!باريبلغهاالشي(لسومادرجةبذلصستجاوزينبالأرباب،

فيةد!جتمةم!حلاترىآنذا!ص،،الأخرىالمجتخعات!انشكالف

تتاراضهرفقدالةجدتةفيأفاللتأفل،العالماعتزلواالذينالأفمخاصبعض

سياقفينخماأتهرالموخح،العالمعنالئائمالانقطاعإلأيميلتجذرا،أ!ثر

نقدفيرغبةوفيالبراهمانيين،لدى،الطكوسمةفيالإفراطعاكأافعلىرذ

يأالفيدا،فيأطتةرث!ألاالجانجاإهمالعليهقرتبالذيالإفراطص!نذ

وقد.(؟العدمهنأفضلالوجود!انإلماذاالأصلتضئةعنالجواب

العصرفبلي،سائدة!انتالتيوالحسصاليوغاممارساتمؤلاءاستعاد

أؤلا،البراهمانيةالذيانةهامعثى"كاطأالممارساتتلصفاثتشرتالفيدقي،

،،الولادفى،،وضعمبد!أيالفارنا،مبد!محلىفعليرذ،الأرجحعلىو!تك،

يلتزمرأق،الواجباتمنبمجموعةيلتزمآننرد!لعاىيفرضالذح!ا



رنوا!ىط!يرب!لىر!!

يصبحأنهنالبراهمةأصبقةفييولد!لمنريمنعفيا،نشأالتيبالطجاتة

.الأربابمريخيما!اهنا

لمج!!للااوهم!فا

!رلصوآالمىوال!لانهه!د!هلاالفحدئهبشمحلالههوجودثثمخرابهلا

فارسالأرياهمىغزافقدالميلاد.قبلى،الثالثةالألفتةهمنءا!تب(فارس!،في

المخطعهبالمجافىالمهمدمبعضهموؤاصلىسنه،أ!كامدىعاوررأفغانسمان،

العقائ!هـعنقامحهـدةوأقاهمرا،وأفغانستانئارسفيواستقروا،الهندية

االفمخزوهمعاط!وترشبماالمورفثة.م!اهممبهممنانفلاقاالمشز!ة،

تخلصولفف!خرئي.س!ذفي!بالأصليين+،سعتحانهالثاقافةال!اولالمحو

منظومةاحشلوهاالقياصقالمناإلمأوحملواسائدا،!انما!اررهمنالغزاة

أفيلغغيم،أيفماوثشرشاإدأرتها،رطرثقرطقوس!اآلهغهالها،جماهز!ديغتة

الفيدا،فيلنجد،وإتناونشرها.ثقافغهمنقلوسيلةنو!تل،العتحنس!ريققة

!ذس!تابثنيوتلص،القديمةالفارستةللذيانةالأساستةالعماصر
هذهقتضقنهفمادزرادفمت(،والأفيستاالغاقالاحقا:عنهسأتحذثآخر،

لهمادفالثظام،لهذاملامحلرسمال!ائدال!ولنىمللنضاإثددهمنالنصوص

الأر!يولوجتةللمعطياتنفتقدفإتنا،بالمقابلالفبتة.المعطياتنفس

آثارها!لىاختفضكافقدالآرتة،للموحلةال!ابقةالذيانةهذهحول

بعدما،افعئقرتالقيالمللىأئباعص!ذعنالمسؤرل!انوربخالم!ضوبة،

!عابنعوفلاأتغاىال!ؤولة.دينأصبحتعأالتيالزرادشمتئةوخاضة

اصموسهمد،رهممون!انواالكطاهمىفالفرس،القدلمهال!لانهبملصمرلبطه

معروفا!انمابذلصيخمب!ونرهم،ةسذ!ؤملاالئاررحولالطلقالهواءفي

.ةت!يفلاالضقوسفي

،فعبت!ونأن*(.5اة!4!سإلياد،،ميرسيارخحوقدالئار،!انتكا

!و)2!!ول(5ععارالإلهوهىالآريه،العثائدمحورالئاردخ،لهبلماعصرمنذ

أخركاآلهةسنهقإماأدنى!انبل،الآلهةهرمأعأث!فيالتارإله!ن

فهو،مرتبتههمنأهئمرونترظيفتهآنإلا.مخ!ضلاالآالةمجمعثا،!ثنفى

القرأبينريجملىالبشر،يقذم!اعغدهما،الآلهةإلم!القرابينلا!يإيتوال!الذي
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الأ!ىيالطل!ار!غ!الوح!ؤا!ح!ن!كا

هذهللقىأنبذفا،.الآلهةإلمأالذمحوا!س!ويحملال!ماء،إلمأليرفع!ابيديه

إلم!إضافة،،،الآلهةل،فىرلسالهغدقيالققليرفيالمدمحؤوهو.أماثولال!ذمحوات

قامحدةا!ومحووتمأآخرهمعطىبهويتعلق.(لوا!!3/!!"ة))آمخني(محتاراسمه

احزاق.دونتربانفا،(لئار،محا!أالقوابينوضعرهو،الآرثةالعقائد

،،ياجنا،،وهيرالضا،!،القربانإلمألاي!شارةه!شز!ةلفظةوتوجد

ن!ميولا،يمةالق!بالفارسية)!*ء!2(و،،لمجالفنا،(،بال!ريتئة)!"ؤ!2(

فىونصأ!فى،لدامدرلا،البعضبعضهـمامحنينفصا،أنوالصمافىةللمربان

عن!رثعا،الآلهةفممنالبر!ات)قئتخ!تتغذى!ي،لالآلهةتربانتقديم

مواصلةمحمابقادرةوتصبحبالظعام(،لهامن.جادإلمأوتقجهالظعامتلخهم

نحورتتصواالفارسيةانذيانةفإنالهغد،فيالشأنهورىنشاطاتها.

حصحبمعناهعه،ب!فهسدامأصبحح!المىالعربانعهالممارسما!فأالمزالد"

ولاسخمه،بروالب!سممعون!بغهلححهالشرفومغددد،طوللهطموس

منلنحدبونل!نهم،النراهمههمغل،مخ!وصهاجعماععهطبد4ضمنلنمربون

آطفالويدزب.(،*!!ح)الماجوتد!ى،دالبا3غربتعيشمخصوصةثبيلة

الظريخأومنوالظقوس!.الضلواتمحلى،أظافوهمنعومةمغذ،القبيلةهذه

تسميةإلمماهعتنةقببلةأفراثراسممنتحؤلتف(،،،ماج!لمةأنحطنافىأن

ل!فيهي،عباداتأوباطنتة،عباداتي!رسمونالذينللنحهنةعاقة

من،العرافونا!صالنةفروعغدما."العادتينالخاسمتناولدرن،الأحوال

البا،دسئحانمحليهمأطلقالإمخريق،فىبا3إلمأوالتجأوا،ترونر!عب،بابل

ال!لدانتين،(.،،المجوسىتسجة

الهندثةالذيانتين،بينالأخرى(لاشزا!نقاطمن!يالع!وتوج!

الر!قمثالأ،،ذلصمنالميا،دءقبل،العانةالألففةخلالرالفارسئة،

المقابلوهوالذمب،محصيرأو،(438ث*)ماوما:الفرسلدىالمسغى

الطرلمة،بغفمم!ولسمحضرالغرضلنفسولسمعملالفعدبه،ثتللسوما

القربانتة،الاحتفالاتفيلهالعكلة!بأرتجرش!توقفعظىمااندثو،وقد

،(م)التسميةهذ!منهمشخغةالعربتة،،مجوص،(!لمةأقمايلاحظ-،



!!ارلل!رلمحليفر

.وفارسالهغدثني،الزينيةافى،رساتمحاىأدخلتالتيالإصعماذحاتبصعبب

الأربعةالأجزاءأح!وهمو!عما-فيطىا،!تارباإلمأ33أمحاأشرتو!نت

سدطةال!دهـاتتخحهموسيقتةهقفوعاتمز!قيأتهتر!ذولدفع!(،

جمؤلاء!انإذ،الفرسلدىتت!ور.نفسرثاالخناهمر!ونرىسحرتة.

اصرقحسب،ممارستهمحاىويخرضون،سحويةقؤ!لهدامت!نإلاأنوبئحتقيما

ويتناوبأاثنشدين،الحههمنمعتنةطائفةمحليهاتشرفمحذد؟اعقوسحة

مخئماخرةفزفىأ!والظول.ش!يدةالذبنتة،تالحفا3ثنيالإنشادمحاىهههـلإء

إلىالمقذسالإنشادمبدأانققل،دالميا3بع!محشعرالثالثالقرنأيجذا،

يدمحىفارستة،أصولمنمسلمصويمتماا!مطةبو،ئيحب،اسإلاالخععؤف

لفحقيقالمفضلالمحسطصلديهالإنشادأصبحوقدالروهي،،الذين،جالأل

أوح!.إلهاأصبجالذيالإلهسغالوحدة

.ةي!ضإلاالآل!!!

ولمالعاثية،الألفئةشتصفهفي،اليوناند،ابالهفر-أورولتونبلغ

سخانهاسنجزء!انفقدال!زينتة.التاقاليىمنخلواالبا،فىهذةن!ت

الضشافي،الحديثالحجرتم!العصرمحنهمؤروتةزراععةاش!ةطرممارس

دحتحانفاأفشيئا.شيئا،تشتحلتمحل!ساطيرأإلجهاهمضافا،وىحصي!لأا

الخماصةحضاوتهميغضرونبدأوا!قفعانوااليونانتةيت!صجزيرة

الهند-أورولئةالقبائلى!انتفهلوئقافتا.اقتصاديامم!ؤهمة!انتالعي

الهغد،مخزتالتيس!لتمنهسالمةأ!ثرالمغطقةكحذهإلمأفمخكاالتي

القبائل،هذهأنالوأقعال!ريتية؟الحفارفىبسمؤانبهرتقدإنهاأم

القائمة،الحضارفىتدميرإلم!تسعلمفإتم!!م!ريا،مئفؤق!!طنتلئن

من!صنا!صال!ائدضمنمعققد(تهانرلتبلالهند،فيحصلثساسح!حم

محلىحلالذيالإغريقيةالآطةمجضعإنشاء!قؤساكم!يت،وأديانولغةثقافه

!رونوس،ابنأتههمعهند-اورولب،إو4وهولمةس!ء،3زيوسررالإلهرأسه

الطبيعة،ألعناصرفي(لمتحمنفسهفرضوقدالحريتة،الآلهةوالذ

بالأرخثةالحضارةهذهلقبتوقدوالبشر.الآ!ةوأبالذيار،وحامي

لإ(7ع*س!ح3)ميسيناإلممانسبة،(8*2حغ*،!س**ح)الميمصينيةأو(!3ح4!ئ)ح*ثرع



لكالماالأل!لار!له!!!اط!لا

المحا،د،ثبلسرو،00سغهإلمأاسعممرلمحطولهد،الاولهو!زها!اشطالمى

وورث.ر!مه.فيالفرمحونمثلجتار،صلم-هلإحيرلتنخظمو!انشط
!ريتأهلمناحتفظوا!صصسما.المحاربطبع!الآريينمحنالميسينيون

زشعي!و!انشكامحذد"،اضيفةبوهمنهاواحط!ليتمتزالتيةحم!جملابآله!ثم

الغيالآلهةأغبالذينيةنصوصهموتذ!رالمغاسصءرتن!مبدالمطلها

الأدرضديحعيز،زيوسشقيقةهيرا(لأولمب:مجضعفيبزيويى،التحقت

المحاربة،أثيغاالبحر،رقيبويحميدونالررامحة،ورتةلريتيين،الائم

!انتالتيالعظمىا!ريتيةالربةووريفةالحيوانصاحبةأرتميص

إلهديونيسوس،الآلهةرسولهرهمس،الوحشغيةالحيواناتفيتقحع

أ!أ،وقد.الحربإلهآريمع!،يالمس!نالتاررتةهسقيا،والموتالخمر
وررأتوأبولون.أفروديتمن!ل،الإلاعيةالأسرة!صذهإلم!لاحقا،

،هوميروس،.إلمألاحقانسبتااللتانوالأوديسةالإيياذةثملحمتاىلت!شتت

فيالإمخريقلدىةر!فلا3ححذواستح!متالببئ،!رةاضهرتو

تحؤلىحقى،المحاربينقيمةس!شالقبورزينةوأصبحت،مي!قناالعصر

بالذ!طءهمغلفهجنغالضمضخمه،ىف"امهإلمأاه!حب

فقكاد.رات!نالاإلمأالمسيغتينبممل!ةأذتالتيالأسمبابنعرفلا

إلمأوتحؤلت،نا!سلامحددفيمفاجئاتراجعااليونانتةالمنطقةشهدت

الرعي،واعقمدواالررامحة،أملهاأهملالضغرىالذولمنمجمومحة

عصرااليونان(جتازتوقددفغهم.بدل،الموتىإحراقإل!والتجأوا

!للأئهلد!نا،هعووفغرسصرفهوسنه،نلنمائهاسحمر،المعالم.صمخامض

تدريجتا،،خلالهت!ؤنت،الذيالعصرل!ته،ر!ذتآثارايز-

الذولىتدغمعتفقدال!ما،سيحتة.اليونانبهوتةلاحقا،،سيعرفما

سياسما،منقسمةظكل!ضهاوالما،حم،والآلهةاللغةجمعتهاالتيالقماهمرة

نحوتدزجهاثأذل!رساهملشرفب،دورذووصغارملو-يح!مها

عقارتةأرسغقراطيةوظهرتالفردتة،المل!قةونمتديمقرا!ليئ.نظام

المعابد،فيالآلهةرعايةال!هنةوتولمأالسملطة.بدواليبأمس!ت

الدلثىءالحملعاىمهامهمفالهحعر!همهمىم!اعسدورلهم!نولم

هـحقيقية!هغوفتةسلطةلغيابالوراثيئ،طابعهاا!هانةوفقدت



را!نلورط!يط!ر

ترزع،.نحه!ا!أالوضاافأصبحتفيها،مرغوباحرفةال!يانهر!عتولم

هـعش!ي،3ط!لاالصرطوألالخادةهذهو(ستمرتالقرمحة،ح!شما

اتصصحبفيهاالحهانة!انخكاالمعابدهمندر!حمفيالاستثغا"اتبعض

بيتيههعب!فيالأهمر!طنهتاالآباء،محنالأبناءيتناقلههممرتمما،بتعليم

ونماالإغزيقتة،نالم!ازدهرتوقدبالأولمب.زيوسهمعبدأوبدلف،

لإعاستصااإلمأاليوناقمنبالمكامر!ضلحاالتاس!أ!ضروابحهسم!انها،محدد

همتوقمفية.همستخمراتوغزوارثقافتهـم،آلهت!ممعهمفحملو(،أخرىآفاق

الثانيالقرنثيما،الفينيقيونوضعهاالتيالضوتيةالأبجديةفا!تشعفوا

الفينيقئةس!**هي*ءح(3)الضوأهمتإلمماالإمخريقوأضافالميا،دءقجلمحشر،

ثتم.(752حإأح3)الحر!افأوالضائتةوف!اومحشرون(اثناقاهد!حموإ

المقداولة(لتصوصي!رؤنون،دالميا3قبل،ال!ابعالقرنفيالإمخريق،بدأ

أالوم!ية،والأنا!د،هوهميروس(،درالاوديصةةذا!يف(وخاضة،مشافهة

أدبهمكابذلص8،كرغ*(+اكهءد،1د،هزيوالآالةوأن!عمابوالالامرالأصمال

،حكهء!4!ايوسهنابقداء،العالم0نشثمااو!بحفأسماطيرهموتعققت

قضة!رووضعوا(النشأةهذهظروفس!لذسعنعلمالاقةالعملاالهؤؤأي

،جرةفيالأل!حبعسقدنا!.!سوئؤإقأو!يف(!العملى)ومف4الألمنعثمأة

بدافعالإثمهذاإلمأمدفوعةمخطائها،بفتحقاهمشكارو!غبالفاتنةلحئن

موضوعظالحاالمىالآلههحمما3الإمخردىألهامههماأروعومن.الفضول

العصور.مرعلى،متواصلافتتان

تقذم،الأولمبفيورتةرتاعشراثنيحولالإغريقتةالذيانةتتمحور

وال!عادةوالغيرةالرغبةتعرففهي،الإنسانمنجذاقريبةصور!في

فهيوت!ره،وئعشقوتحوإلدالبعضبعضهـابينوتتراوج،والملحمة

و!ذلصبالخلود،عظتتميزلحئهاتصرفاتها،!لىفيالإنسانتشبه
مصيرفيتؤئرأنالأربلآلهةلمجم!نهلهخارقةقدراتبا!لا!س

يظلالسؤإلهذاعنالجوابإل!الذمحوات؟إليهاوتجهإذا،الإنسان
سلفا،مق!ذرانصيئافودل!لىأنتمايعتقدونالإغريق!انفغظرتا،مزذدا.

نفسهفزيوس،تغييرهمحأطمقادرو!حأولاشيء،لا)!3؟ةثم(،،سويرا(،عى!ي

نرىعملتا،ل!ن،ءالموتبرائنمنساربدونابنهإنقاذفيينجحلم!



الأ!يمالطتارم!!فا!حبعؤا!صعف!

هدفهاالمخابد،فيقربانتةأصقوسأ،الأخرىالشعوبمثلى،يمارسونيقالإض

ال!ظمىالمعماب!رمحاىيزذدهمنهمال!فيرو!ان،الوتانمةالمنحمحلىالحعهمولى

معحنه8أحياءنا!حسلالمخهمضصةالثانوئةالمعمابدأو،للجميعالمفتوح!

كهححءع"(3أ81،هك)طوافطقوستتخللهادينتةاحتفالاتتقامورونت

حدثاالإحغفمالاتو!انترياضتة،مبارياتوأيضاوقرابينوأضاحي

صغيرةأنصابعلىتحضويالمنازلر!انشطبأ!ملهـا.ن!ملهئحش!فىخ!

بالأدمحعهإلمهاولئجهوألخمر،آلأزهاربواسصهابالمحضلم،لهومما!ظى

الأربابإلمأينون!يبأتهممقخغخينالإغريق!انفقد!ل،وعأوروالنذور.

!ط!همأس!ذل،والحرفرالفنونالطبمعمةالظواهرأك!شىء،ل!ب

ولوسيدونالصئاع،حاميةأثيغا:معينإلهحمايةتحت!حرفة!لتوضع

محبافىةجانجطإلى،تقامو!انتالخهالجنود،حامىوآريس،البخارةحامى

ش!كامقامإلممارفعوا،خالدينغيراشخاصوهم،الأبطالعباددالآالة،

القاسفناءمنالتخلصمنالحربتة،بطولاتهم.بفضلىتمئحغوا،وقدآالة،

فىارأو،هاديسي!عىنا!مب،الموتبعد،يلتحقونالذينالعادلن

الرافد!نبالأددلانهدمحمهمالسمبه!ئعبهم!مانوهو)دس!دورا)(،الظل!!

الشيولهـالع!رانقةالئوراةودمحتهبأرالو،

هنبه!طئزوالماوتفيره،الشدبإمحجابمحلىالأبطال!انوف

الموتبعدموطنهمهمنيقذمونهأتهمضر!فيوما،حميدةوخصالىضمجامحة

للذينإمحاناتمبن،(حك!ءث!4أخ2هك!ئ!س3الفردوسأوبالمنتزه)المعروف

قبورمم.بهاتوج!التيألمدننا!حسلاستماالأحياء،منبهميستنجدون

معظهرتالتىوالق!زيسينالشه!اء3صوربذل!سالإمخويقابحشبقوقد

وقوكأأرواحا،الأبطالجانجطإلم!،الإغريقوتصؤر.قرونبعد،المسيحتة

وتتحتحم،والغاباتالضخورخلفوتخغفيوالأشجار،الأنهارقسحن

الغريبة.الظواهر!لفي

الرافرين،بلاد!انمثلى،رح!لابمولعينالإغريق!ان

المعمابد،فيتباعالقمائموءنتبال!هانة،هولعين!انواص!تو

الاجتمامحتةوالحياةال!ياسةشؤونيوتجه)العرافة(الآلهةبعلمالغنتؤو!ان

http://www.al-maktabeh.com



ار!ونو!يريل!فو

الآلهةمحلم!رثةمحاممكاقل!ياوذلص.بع!الانلسفة،ثمؤودقثتموالخاضة،

همعوفةب!موالمنطؤع،محأىأطلقتالتيص!ظجذرنانسمن!لمة

لتحديدللب!ئبر،الآالةاهل!سومتالتيالإشاراتتأويلمحاورتائمةال!غماجغة

!انشي*فحلى)حئ!4،لح*!ثه!(.المسائلىبعضفيأ،إرشادهمأومصيرهم

إعدادجمميقعالذينالعرافينالعهـنةبواسصهآ،والعرافةلا!انةيخ!

امستقبلامحنالعشففى!خضصةةتت!*الهمدارسفي،طالمعارفلشلقي

الظيورطيرانتأويلىأيمثاثر،الصيرةاالمعارف!صومنإ!،عنتيون،،(.

بقنؤعتقغؤعلها،محذددقواعدرسمتر!قف،أصواتمنمحثهار!صيوما

وسرمحقه،الظيرانوارتفاع(بصيرانها،إليهاشصجهالتيوالجهةالطيووأجغاس

ثنيالتطلعالمعارفتلصومنوتواترها.الصادرةالأصراتو!ثافة

الإمخريق!انالذي!بطهاسثمالا،للقربانالمقذمةالحيواناتأحشاء

لرمى!ان!العىفم!لامحفماو!ذ!صالعوافه،،،دزم!و،،لدمحوثه

!ضعبطهاالعىالأفلا!سحر!ال!ألضاالمعارف!صومنالنمار.ثت

والرابع،ال!ادسالقرنينبين!المعرفةهذها.لإغريقأخذوق!المغخمون،

بننبهالعمئزون!اثواالذلنال!لدانئن،،،،المجوسمحنالمملاد،لهبل

منلا،سغفادةودهميخطبونوالجماهيرالرؤساءتحان،المنحقةاثمخوب

لهمتخضصأشخاصيضولأهالذيالأحما،متأوي!!أيهمضااضهرو.علومهم

،للنوملمميست!صأنالفودمنويطلب،الظستلهرآلهةالتومآالةفيهاتعبدمعابد

صاحاالحهغةويقوم،أسئلتهمحنالإجاباتمحلىمالأحما3عبريحصل!ي

استشارأالمعارفتلحصضمنيدخلفإتهواخير(،.الإجاباتهذهبتأويل

الأقاصيهنعليهاالناسفيقدم،المشهورة(لمعاب!ثقوالمتنئئينالعرافين

إبيرمعبدفي،(ة)ح*ء40دودونلدىوخاضة،الاستشاراتبهذهللقيام

،البلوطأوراقأ!حعبرإساراتهيرسلزيوس!انحيث(2ء43!ص)

نبتةبواسطةإشاراتهاهءول()*هلمأبولونيرسلىحيث("!ساع4ح3)دلفأو

برجمهمسامحدلنوخمسه!اهغ!نمنم!ونهلجنهولدوم4،لمء(،)حةدلفحه

.ا!غعالصادر"المقتضبةالإلهثمارات



طلا!!ألاقارمهم!همطالو!را!ف!

لمح!!وا!و!!ط!لا!ح!ا!!ط!ا

الخصربعدحصلىالذيالتطؤرمحنسريعةلمحةتقديمضرورتايبدولي

تتبين،!يالآركتي،بالتأثيرمعضتةمخيرحضاراتفي،الحديثالحجركث

الحضاراتفغلصالهند-أورريئءالجذعخصائص!أ!بر،بوضوححجنئذ،

،ىر!علاال!ونعةللمسماءلاتاستجابةلرأديان!ثقافاتأنتجتالآرتةمخير

.الآنحذإلمأرأيغا!حا،التيتلصعنمختلفةمسالصامحتمدتلعئها

الصغافقةالتجغعاتر!ألضتم!اقالذيلالإقليمسألدأ
*."،"

التيالأولم!الررا"يهفالجالئاتظهرت،ص!اثهالضين.أياقيسيوية،

الميلاد.قبل،المصادسةالأاعثةإلمأظ!ورهامحهدويعودالأرز،تنتج!!انت

نشأةهعوتدقيقا،ب!ثير،س!ذبعدبدأتفقطرالتاريخئةالضردئاتأفا

مثاتبضعةبعداتبعشها،وقد،الثانيةالألفثةبايةفي،*أ!،!سيا،أسرة

المزارمحينبينالئباينولرزالمدنظهرفآنذا!ص،،شانغ،،أسرةال!نين،من

الذين،مينجانبامحاتتمهعاطأأخذقدفريق!لىفحأنرالحفرتين،

)عباد!(لشمانيةبالممارساتاهتغو(لثاني،الآلهةبعباداتا!ئمأحدهما

مم!امطتين.الديغتتان(لممارستانماتانو!انت!(الخفتةوالأرراح(لظبيعة

غرانيت،،مرسيلىالضيسة،الحضارةفي(لكرذفي،المئخضص!تبوف

والئاسىالأريافسأننا!،،:العشرينالقرنبدايةفي.ول،!ث3!*حع

الأرستقراطتونأةآبهمهخاضةبأخلاقش!ونوالعاشةالعاديون

التاس،،".عاقةإلمماتنزللاالظقوسإنيقولونف!انوا

القرابةآواصرتجمعركاأسرةمن!ؤنريفتةبكة!ل!انت

لاستما،ةن!لافصول!!لفيحاضرةالرراعتةالظقوسو!انت،الذموتة

يخضصول!انإذواأسبيع.الخريفمافصلىأثغاء،بالخصوبةالاحتفالات

بحممعون،عدلدفى!ابلطس!ثانلأسعدبالالطل!،الهواءثقممدلعرر،م!ان

ل!ئغاالبذرر.نمومحلىلحعامحدالعىالخفمهالطبععمهبالأرواحللاحعفال

المعتوبة،الوئائقغياببسبب!هالاحتفالاتهذهعنالحثيرنعلملا

."2ص،،و5"ر"و22-،(لفرفسعيةالجامعيةالمنشرراث،الصنييندبانة،،غرانيتمرسلة:،



و!اررفي!ريال!

معالشواصلممهاالهدف،شمانيئطابعذاتاحتفالات!انتأئهارالمرخح

!اشكااس!ئأوالأرجح،!هنةدونديانةإتهاالظبيعة.تنامخموتمجيدالأرواح

(لمئعمةوهذهوالرمحاة،المزارمحينهؤلاءبيناستقوتوف،آلهةدونأيضا

ديانةأيضا،به،!طئزتوئماالهخد-أورولئة.الذياناتفيتصؤرهايسقحيل

ال!ائدعععسعأى،المنزلتةللعبادةأثراتحملن!تلمأتهاالضييئالريف

الحديث.الحجركأالعصرفي،ا!سفنأوروبابلوالهند،الأوسطالمئرقثيما

ءنشكام!يغةفعلوالحهنةءيت!آلاتعرف!انتوحدهانالم!

تأسيسهاتولمأالذيال!لفطمنيغحدر،نبيلأو!صلإفرافتخضح

والطايكالأ،الشممسبنووسطا!زنهالجغرافعهوجهمهاوجعلو!سمعحدها،

ولنبدأالريفئة.التجمعاتمحنبعيدةجعل!أىدرالجبالن،الأنهارولين

!انالأ"كالمأ،بملصالمعروف،!ي40ماوإنهبمنها:الأهمولالإلهبالآلهه،

ةمي!حلأالسلطةصإحبوهوالظبيعى،رالتضاأمالفصولإدارةيتولم!

نأأيرخاء،ةن!لايحبعلأنمنهويطلب،القرابينإليهتقذموإلعادلة،

العبادةشولىأنو(حدلفردإلان!ميلاإلمدنوفيوف!يرا.ا!مهموليأتي

لعمبرلانهالحا!ع،وهوالأرلاف،س!ئانضمنهـمومنالجممع،باسم

لاحق،ر!عفي،اللقبهذاأصبحئتم.(+"أح*حولس!3تسو)تيانال!ماءابن

تسقوعبالأثناء،في،ألحضرتةالذياثةو!انتوحدفى.بالإهبراطورمخضصا

رأيضاوالحصافى،(لأرضآلهةهثلأخركسأ،لألوهئاتمخضصةعبادات

عبادةمحلأيضا!انتالتيالأرو(حمذه،.والرياحوالجبمالالأنهارأرواح

تشبههراسملهاوخضصوات!ريمها،فياستمرواالنبلاءلحن،المزارعين

هـللآلهةالمخضصةى!ظ

قحضنفقدالضينتةللآالةالحضرقيالمجمعفيالئالثالعغصرأفا
عبادةتحشبهعبادةالمتخضص!انتالذينال!لالةفي،الأسلافمن

إرادةالعثروطهذهفاؤلال!ثررط.ببعضالتقحدهع،الظبيعئةوالقوىالآالة

ولصعمح،الأسرةنبلد.رجهحسب،له3ا!لاعرالمحهمحددالذكأفهوالحا"،

روخأفنيتكافقددقرتماوإذابتدميرما.يأهرأو،المذابحأوالمعابدبإنشاء

النبا،ءمنأسرةىل!لوذ!ره.يحملالذياللوحوأتلف،الاولفل!لا



يمالطالأثهتأرسهم!!فحبضالو!ا

وتشعملوهمعروفون،الأصعهـاءو*ذعوهمالسمماء،!أحمعايتهـايتول!وقأسأ،ف

المحروكعينالأسرةرمحايارأيضا!ها،رالمنح!رينالأسردءا!حمأحمايش!م

!اهـريحيطونالأسر-ويخدهمونأراضيهميزرعونتمنالامتياز،هذامن

بقاؤهابل،خالدةليستوالروحطبعا،الروحبقاءفيالئانيال!ثرطويخجعلى

عليها!انالقيالاجتماعةةنا!ملاحعسبهمذتهتختلف،الرمانفيمحدود

يحخولينالنبلاء!بار!نالأفرادأقأيعمقد)ءنالغبلاءطبقةمنالفرد

يقدمههماوحسب(بغيرهمبالمقارنةأطولوقتاالجقاءعكقادرفى!اذدمحاى

هـالموتبعد،الروحلإطعمامقرابينهنعخهالمغح!رون

الريفقةالذيانةخلؤذ!رتأتيسوى،ال!هنةمحنبعد،أتحذث،!ل

معغتةوآلهةالسماء،لشمؤ!نغصصةمعأبدوجدتفف!االم!فيأقامغيمء

إقاهمةعاورالمدنفيال!هنةدورواقتصروالأسسا،ف.رالحجادبالأرض

وسمطاءدورلااضفين،همودوريتجارفيول!اسإسا،(لققوسق،راالعبمادات

بهذفىيختضوالمإتهمبل،القرابينلإقاسةسخرواقدفهبم،الآلهةلدىمحظعين

القرابينمي!تاتأنبيد،(بنفسهقربانهيقذمأننرد!لحق)فمنالوظيفة

الضينفيالقرابيندورأتهذلص.نشاط!ممنالأهتمالجانبيمثل!ان

الشأنعليه!انى،الخفتةللقوىالغذاءتقديمقييغحصرلمالقديمة

.بوظيفةالضيخقةالقرابيناضطلعتفف.الأخرىالقديمةالحضاراففي

العرافة.لممارسةسنداتحونأنوهيالأهئم،حيت!ريجيا،،أصبحت،تانية

إل!،،نصائح،،تقهـقموالأسلافالأروأحأتامفادهاف!رةاستقرتفقد

بشرطبإطعامها،يضطلعونلأتهملهم،جزاء،القرابينلهاهمقدمونهن

وموامجيدطبيعظوخاضة،القربانبقوامح!التقئدمحلىهؤلاءيحرصأن

أيضاأنفسهموفرضواالقراب!ن،قواعدهنالحهنةأ!ثرولقدتاتديمهء

لهولهعا!أوالحموانعهالعفحامبمالهامنالندوب،،لهراءد،،علىثادرلنعراف!ن

الئار*فيترمىالغيالصما،حف

الحهنة!انإذ،الممارساتممذدبفضل،الضينعةالعتابةنشاتوق!

والآثارالإضعار"يقمارثوا!يللعوافة،استعملتالقيبالقطعيحتفظون

يختجونأصبحوا،القطعهذهحفظمخازنتضخمتفلئماالا،المصاحبة



ن!ار!يلظرير!ي

خيزرانات.أيخثهبتةألواحمحاىيسخلونهامحليها(شررحا)ثتمرموزا

المصويرتةال!تحابيةالمقاطعأؤلالميا،د،قبل،،700حوالي،فظهرت

(ذ4!ت)ذعثث!2ءه.لالتةاودرمزتةأصعمقاإلأتطؤرتثم،(!ةححء83!!هث!يثح3)

ةث،اتمنأ!ثراستعمالمحا!قادريرقرن،نصفبتال!هنة،وأصبح

)تضقنتكامعقد!المستعملةالأساليب!انتلقدرمزقي.مقصعاآلإف

صكيرة،ا!قالنباتاتجذوعقصعامحلىقائمة،أ!رىوممارسةالرؤىأيضا

إلا.(3ء*أئ-ةي-!ينغباسملاحقا،،عرفتوفمحيدان،إلىوعويلها

اقضصرتفقد،ني.!شارلاد،ابفيشقيقتيا،همنعمقاأقلالقحيغ!ةالعواف!ةأن

مئعيصماأاأوذا!صالعملسعيدةمذفىـالفزممبشقبلى!انإذامعرهفةمحاط!

ال!صرقمحرافوءن!مابالتفاصيلى،التعهنحذإلمأتصلى!للحتها

.تقاقبإاشتهرؤاقذ.وسطفيا

مش!زدة،طقوسيةلقوامحدخاضعةديائةيمةالق!ن!لاديانة!اتت

!ئرة!انقكا*سببالفياللاهوتتةللغأهما،ت!بيرامجمالاتتر-قيم

،وتعقدتالقرأبين،فجهاق!ماثرتولقد.الهند-أوررلتين.لذئالأساطير

دييئ.فعوعنتعبيرا!ونأنبلالثقاث!،للإبداعار!صمفأصبحت

الأهتمأنعاطأالرأيواسغقر،نو!لاأصلعن(لفساؤلمخاب،-!لذل

!انتكاالتيا!سلصةا!كبرالأوض،فيمجسصمدوهو،نظامهاك!احمالمحافضةاهو

ستحانوءنالضعماء.فيتج!ثسىهمنأ!ثر،ةم!احلاالأسرةتغولأها

العظامعلىالمحافضهآقيأهمئةمنالرسمتةألطقوسلهذه!بيقرونالأرياف

بذل!.ويقتنحون،المتمائ!

حع(3لو*7*3)ا!يا

أهري!اةأخرىجغرافتةبوقعةيتصلىبعرضهسأقومالذيالثافيالمثال

الألفئةبدايةمعالحديشكا،الحجرقيالعمرحضار!بدأتحيثالجنوبمة،

الأولميصحضارةنشأ"محنناإعما3ذلصمثلوقدالميمالأد،قبلى،الثانية

زراعةمحاررقائمةبسجطة،سنةألفطيلة،الحضارةهذدوظلت.(ءا!هث!ح4)عآلح

الثاثية،الألفئةبدأيةمع،شعهدتل!تهـا.الرعيأفشطةمحغها!غابت،الذرة

والهوندواسصيس!ملاحالتا،،يعادلإقليمعلىاهمتذمكاجفا،تطؤرا
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!لا!!ألاي!ر!!طالوجحؤا!صن!

تتم،يدة!جمحتةزراتقنتالت،،آنذا!س،ا!ت!تلقدور.يرالخعلن!فومؤاتيمالا

و!!ضوار!حمتوزيىمحفاوضمانالأمطار،بميافىالاححافاضأطرقخاصةمحرفت

،مررنإلم!وتحؤلهاالبل!اتهارازفىفيالئقنيات3هذشساك!وت،الكخواتمن

وأالبشر،ظ!ورعاهـاقتتمالفجارةو!انتبينها.تحبمارئةروابطإقالهعةرفي

العجا،ت،استعمالولالاجو،ال!ؤراباستعماليتزفولمثالملاحةباسغع!ل

وبدآرت.الأغراضلهذفىتستغملىفاح!همقذسة،تتبرالحيواناتو!انتكا

،اتخذتفئيةأعمالتس!ظووثاتافف،لغوئةرحدةالمنصاقةاهذهفيترتسم

آلهة،مجفعأيضاونشآإنسانئة.لألف!الهنحوتاتىل!مش،الغابفي

هذهمعالمايا،حفأرةلبدايةالتأريختئمإفعنه.ال!ثيرنعا!لات!تنا

الأرلمي!ص.أي،ال!ابقةالحفهمارةالماياحضارةوورثتام!تحدي!،الضحؤلا!ت

الغزوإلم!وتواصلت،الاولدقيالميآ3نألؤمعالماياحضارةازدثرتشقد

رموزفعفهمن.الباحثونن!كمح!ثمرهـولغنال!ادسالقرنفي(لإسجافئ،

،دالميا3قبل،الثالثالقرقفي،رتتبدالفبالمايا!عتابةمنرب!ألاالجزء

رب!ألاالجزءأتلففقكنسبيا،نأقص!تطلالحضارةهذهحولىمعارفغافإفما

لأنهمصماحبومجم،الذينوالمبشرينالإسبانالنزاةقسوةبسبعبكاآثارها،هن

الميفزوفى.الشعوبلدى،المسميحتةنعصرأماممحائقاالاثارهذهاعقبرو(

الماياهـمحالممحلىشاهدبأردرع،قرونلمذة،الاشتوائحةالأدغالاتتفضتا

القرنمنغصفمنابقداخا!تمفعافها،الرخالةأعاد،باهوةمدناتظهرفيي

وقص!ورهـوأهراماتساحاتمحاهـماتحخويالمدنهذهر!انتعشر.التاسمع

خلالهمنلستعادبصعىلنعمد!!ش!طنسأالمدنهذفىأفمااليومونعلم

أيضا!ان3جأرالذلا،نتباهال!الأفتوالأمر.الآلهةصنعقهىالعال!،صورفى

بالأحمعر،المطفجةالوأجهاتذاثالأهواماتفييقمثلالمايا،ديانةز!رم

،الجبالإلمأالأهراماتوترمؤالحضور،ل!صطي!لونوهوالشمحم!،لونأي

هخه!ل(والملو-!هالمواصلىم!آبدممئلىأفهأىالملو!س،ضعابرولضم

،ص!لذأجلمن،تقامو!انشكا.البشريةالقرابينلهاتقطتمالتيبالآلهة

المرينة،همعكان!لىويحضيرها،مذرسةأناشعيدتتخللها،.عموهـعتةطقوس

الففا،تبينالامتزاجهذاخضمرفيهالمؤارعونأوالغبأ،ءأوالمحاربونلسواء

وهو،!صالمضيرةالحر!اتمشاهدةني5فرد!لىيتمتحن،البشرتة



را!نورلطظله!وللى

،الأخرىالآلهةنبؤاتاقخماصمنليتمخنإلهإلى،الجذبحالةفي،يتحؤل

لم5للعئحعب.وإمحا،نهاالفور،محاله!،النبؤاتهذهتاويلىال!هنةمجطمم!ويتوفي

الضيةر!لاألعابمياديندلالةزمن،طولبعدإلاالمتخضمصون،يدر!س

تتبادلىأنإلمأتسعىألمتباريةالفرقءنتففألمعابدهئالأصق!انت

،الأرضمحا!اتسقطترح!ادون-4عأ!جصىع!ت-المطاطئةال!رفى

.الميدانأطرافعلؤعاك!تبنىضخمةحجرتةحلقات؟ؤبإدخا!اتقومثتم

فيوالمساهمة،الشمسهمسار3محا!االلعبةبهذفىالمقصودأناتضحوقد

وجدفلمافلولافى،لهغذاخ،لالإلهيقذمبقربانمبارا"!لوتنتهيدورتها*

روزناكاتحشطتحذد،!انتألمبارياتتواريخأنوالراجحالحيمافى

لعولمافواسمعملوا،الممعأزلنالمنحمنهن!انوا(لمالالهالعهـغهممعددد

ولمحعضهمايوما،0ة2ويتضمن*،ك!اهء+،ناع!لوزتبعىبعضها،ةمتعذفى

هابيدعىولعضهابوما،0ة3.وبغضمن،للنبؤةيسنعمل*ول+،نوني!محى

أيضاتوخ!ر!انتيوما.5ة3فيتضقنالشمسئةالذدررةويوازي،**ةاك

تقويماتولوجد،الرهر!دوراتأوالقمرقتيالدوراتحسعبمخذةتقوي!ت

نشأةمبدؤهايوما،،8و80بدورةتتضقنلا!بماالظويلى،بالحسابتمحى

الميلاد.قبل،3"،4السنةثاالعال!

يمصصوصلتئاوقد.ا!ت!آمجمععنتعفداالماياميثولوجحاتقلولا

محاىبالريشةهم!ضوبةأوللمعابد،أل!فلمةالأجزاءعلىمغقوفمة،الخلق

القصعوهذهوترويالمسمعمرين.عنفمنسلمتالتيطاتالمخصوابعض

نهاية!لإئنماو!جفالمستمر،تعاقبهافي،وال!ماوتةالأرضئةالذورات

بفضللؤولوا،بأنمحالفننالحهنهوحانآخر.عالمبدالهلمبعهامحالم

،دولياتفي،العلاماتأييضعوفها،ثئم،العلاماتمنيظيرما،الروزنامات

هنللئخفيف،القرابينبحغظيمسارعوا،حال!ةبأزمنةتنتئ!انهمتماثإذا

عشرفىئلاثال!ئبماءطبقاتوعددالضع!ء،طبقاقطفيالمنمشرةالآلهةغضب

غضبمنألضاللمخفعفورب!(7**ولمالونالالأئرأعالأهان!م!،طبد4

.الموتلعالم،المظلصةالتسعالطبقاتعلىالمضرفين،الليلأرباب



الأ!يالطغمم!راك!كاصج!لاال!ع!ط

همعالمنحىهذافي!ر!شمهمعققا،قربانعالاهوتاالماياأصؤرتر!قو

)الأستجصالوسعىاأ!سي!اإمبراطورثناتفي،أصورتاتالإمبرامنالعديد

محشرالرابعالقونينبينالممتذةالفزةخلال،المعصمجبفيول3غم9كهحلمأ

الخاهمسالقرنفيالبيرو،يخأ3!ح*4والإن!االميما،د،د!خبمحشر،سدا!لاو

الغخبة،دهـعاءص!ذفيبمابالذماء،لبةالهصاإعنتغففآلهتئين!تلممحشر(.

الحزلطدوس!نحصدطجممعاالثاس!ان،زوجالهودماء!أنفسهالملصردم

ألسنتهن.حرإلم!زوجاتهوتعمدالتناساب،عضودالملصفجحر،!ش!صلى

الظاقةلآلهةطعامإلم!فتتحؤل،للمحرقةالمجمومحةالذماتقصراله!تحمل

إليهتقذمالذيالإلهح!سب،مختارينضسحايادماءا!يأالملعيةهـوتجمع

الجعاء،عثددهموعهم،أنهمعتقدو!ان،الأطفالدماءفغجمع.القرابين

خاضةتجصعثئم،العبنم.ر!ف!لادماءأيظع!والمطر،إلةبرضاتبعتر

ا!اعتحصل!ىمحديدة،حررلاتسعننالم!!انحتمالذلص،الأسرىدماء

لها.إرضاء،للآالةقرابينوتقذهمقم،(لأسسرى

جزءعاىمقصورالنفس!خلودأنيعققدوبئالمايماديانةمعحنقوو!ان

تقديمطوامحيةقبلوأالذينوالضحاياوالأبطالالمل!سأي،التخجةدنيقليل

باستعناء،الأسلافعبادةالماياتطؤرأال!بب،ولهذالا،الة.قرابينأنفسمقم

ال!معببينوسظء،الحيئالملصهمل،يعتبرون!انواالذينافوتىالملو!س

مخضصة!انالتيالمنازلأجزاءفيجثتنما،علىالعثورتتمأئهعاور.وإلآلهة

حجارةقطعأفواههافيوضعتأتهولوحظ،الأسرةمن،الموتىلدفن

رحلتهافيترافقهاثئها،صغيرةأصغامجانبها،إلأ،وضعتأو،!صريمة

إلأالرسميئ،لازموتمخالفةالعادافهذه!طنتوربخ.الموتبعد،الطويلة

المو!.ظاهرةأهماملالإنسان،ال!ونعهالحرفىعنبذلصعبز!لهد-أئها



بمأ

إ

أ

ا



!ث

!!ف!!وأ

ور*31س!"كه!ا33ياسبرس،،!ارلىاللةسيئ،فالمحللالكيلسوفه!ان

الت!المأهمعالإنسانياتجمهاالتيالعا،تةبدرالىعةمولعما،(4969-و883)

الأديانتاربخراسشحشاف،و930منذفبدأ،،(ع4*ححكه**3)حح*ح

بينالقائبمالضوازيرسخلبيغها،الشديدالثزابرولى*حفاشقذءوالحضارات

،،اص!طموحا:محنوانحمل!قابا،9950سمةوأخوفي،رما.تصؤا!سمارات

طشات!سافيحماتمحذدةتالريخيةفتراتأنفي4بينوثععاهلمم!خاه،،"،التا!لخ

نفس!ثودينقة،!رفلسفتةوتقنيةسصياستةطجيعةذات،!برىتحؤلات

فيتكريبأ،متزامغةتحصلىالجذرتةالتحولاتهذدأفألاحفاوقيماالوقشنما.

ا!تفىل!ئه،س!ذأسباب؟إبرازيهتمولم.العالممنهمتعذدةأما!ن

فيإليها)سأمحودمنعرجاتأربعةعالهمافعضسذدالقصيعةءالحظاتبتسجيل

خاض!،بش!صلىانتأههلفتقد،الثالثشهوواح!،منها(ل!تماب(خاتمة

لالإنحعان،الروحيةالنشأ!دمحاهوف،والفلسفةا!ونئةالذياناتمنه!!إئه

،ه!فا!حورله"-صفمسععرائلعار!خ،المحورئ،،فى،المحصرباثهوعرفه

ظلىوقدهيغلى،.!يرد!يرف،الألماثيئ،الفيلسوفمنالطريخائحاهبمعني

قرونا،تواصلتالغيالفريدة،،اللحظةبهذهالإعببشديد)ياسبرس،

.2(،والغربر(لهندالضينثا،ثة:ضابعمنوانبئقت

.8و54،بلوندار،وجهحه،وهعاهال!الىلخأصوليامبرس،،،!ارل-"

.28ص،"956بروير،ديديسليهدار،والافقالمحظةيامميرس،،،حكارل-2

http://www.al-maktabeh.com



لونوار!يرد!رف

اك!!كلاالح!كاربمط!و!فا

القرنينبينيزاوحزهميئحتؤفيالياسبرسيئالمحوركبالمنعرجيفحصر

الحضمارات،مندي!عللأساستاالحتزهذا!انفقدق.م.والخامس(لضمأبع

هنآلافبضعةبعدحدث،فلاقدفضولنا.يثيرأنهنالمقاربلهذابدولا

بالمف!رأؤلا،بدأ،قدالإنسانف!أن،الحديثةالحجرثةالفورةمن،ال!نين

ب!و،نفسهفيالئف!يرإلمأ،أخرىحضارتةمرحلةفي،انتقلثمالعال!،في

ورثتإنهاصحيحىال!برى،الأديانمن!وعةظهوتفقدهم!ره.

ف!انشكا،الفرديص3الخماف!ر!أقحمت!مهاالفيم،العصرأديان

هذهتأشمممتوفالتاريختة.الأوياناليومئدمحوهماالقيهيص،اخأديان

قوقي،استشراثتمابحععقتتمتعط!ا!اسئثناثتةشخصياتلمج!عاىالأدسان

تلصاضطلعتئاسمبرهم!،.يقو!ىبراديغمتة،،،،،لثهمخصتاففهي

تأسيسوإمحادة،نو!لافيالإنسانموقع!تالتف!يربمهفةالشخصيات

!صنجحتولذ!سالفردقي،الالتزامبعذا!يفيقحمىل!ش!بالأخا،ق

.رض!بلاتاريخفي،جديدةصفحةفتحفيالشخصتات

مبدأتنضقنتوحيدتةديانةبئماسيس،فارسفيزرادشمت،قامفقد

التصوصظهورالفي!يةاالن!وثمه!تالأخروتمأ.والجزاءالفوفىقيالخلاصبى

والجانثةولوذا(لبراهمانتةظهورعرفتىبالأولانبشاد،المعروفةالذينقة

لدى،ولهامولاودمى.!غفوش!موسالضننثتوظهر.أل!أ*ة3)حثم

شخصئاتاضهورالفلسفةرشهدتواحد.إلهإلم!يدعونأنبياءالعبرانقين،

،هرق!يطمعول،،أوببيثاغورهوورا)سقراط(،إلمأ،طاليس،من!برى،إغويقثة

جيدةآفاقأمامهرفقحتالغرلئما،الكعرم!عمارالصمخصغاتتلصفغئرت

المحوركأالمنعرفيزمنتا،نمذد،أنن!و.ه!حوالعقلىعلىقائمةلمعرفة

التيالفزةبع!ماإلمأتتواصلفووعهنرىلانغا،ياسبرس(،إلجهأشارابذي

الرؤاد،بدأه(لذيالعملىواصلتأخوىلهثهمخصمافظهرتإذإليها،أشعار

الميلافىكأ،القاريخبدايةمع،يسوعمثلبها،بحئشرواالقيالمبادئوعمقت

،والحاخاماتيسوعأيقاموا،فقد،أخرىجهةمناليهودوالحاخامات



يأنلأ!ارس!تا!ف!حالو!ا

الذكول،محمد،ألضاوهمنهاالفرد.همفهومإحا،لالمجاهثت،المهـوفىلهبمراجعه

الئاريخيئءالمنعرجهذافي،العربيةالجزير!ف!بهإقحامفضلىله!ان

ال!برىالذيشتةالتقاليدال!قاب،ه!زاهنالثانيالقصعمفي،سندرس

الأساسعهالحدوهمىسرلعا،"شرحاذلصثبل،أشرحأنولاب!لالإنسمان!.

ولوذازرادشتقررلماذانفيحمأنبمعغىالققاليط،!صبينالمشز!ة

الاقائم،الوضعيئوروا"عاطأأنوالفلاسفةإسرائيلىبنيوأنبياءو!نفوفهميوس

حصلولماذامحه!رمم،فيتسيطو!انتالتيالذينحةوالأرتود!سعات
الضحىالطابعهؤلاءرفضولماذا!.م،الأولىالألكئهمنتصفتفى، !م!لعص"

لحضاراتالعغانوأطلقوا،والقرابينالظقوس!ه!وت!انتكاالتيللقيم

وقد،بينهمتواصلأدنىيوجدأنودونلمراحدة،فز"ل،اخ،جديدة

لمهالم!الحضارافم!انمفاجئبسىالجدي!"الحضارأ!أخطل!

العصر..ذلصفييد،الجيماالإنسانحاجعاتتلبيةنجلىقادردتعدلمالتي

يمكالفولهاط!!ا

أولا،الفبعلهلفالحال!شنن،منالآلافهئأ!طوالألفردغابلعط

تعتنهتهاوسلاوسعادتهاالمجمومحةوضعيةو!اثتالمديغة.ثتمالبلدةثتم،

ر!ان،المترلتةالعباداتظيرتوقدأفرادهاهمنفردوضععلىمقذمة

هذان!لمنها،(لعونلاسعجلاب،الأرواحأوللأربابلصليالبعض

المىالضخمههمع!جلابالظعوسبالممارنههام!ثسا،!انالعبافىهمنالغوع

عأوروحدهميشرفونال!هنةو!انال!ونيئهبالتظامترتبط!انت

لم،،الأنا،(أندرالحقيقة.المجموعةباسمويديرونهاالجمامحئة،الظقوسهذه

،ظهرتالوجود.ضعيفة!افتأئهاأو،م.قالأولمأالألفئةبدايةإلم!توجد

خماضة،،الذينمحورالفردلجعلالمحاولاتبعضوهنا!ص،.هئا،فعلا

والبشر،الإلهبينعلاقةإرساءف!رة،مرةلأؤل،برزتجثكاهمصر،في

مثلللعبادةالرسمئةالمصاثررجانبإلم!،ظهرت!ماالمحعة،ع!عقائمة

ظلالمخحىهذا!نوالرهد.ةم!حلافي!تابات،الأموات!تماب

سبب،المعرتينلدىتعغبر،!انشكاالتيالرسمتةبالعبادةبالمقارنة،ا!لو



را!ى!!ل!ريدهمي

ازدهارسطإشمصأأي،الفصولطب!اعتوسعبمبكارمخروح!لح،الثعصسطلونح!

ر!اياهما.شسعادةالفرعونب4اصورتةالإهمبرا

وسو،اصبكةأضهورأعوالفردئمأ؟الحنما،صفىةلظهووال!ؤافعهوما

ؤقمها!لقضهماءإلمأهضطرةتعسد!ل،الإمبراطورئاتوفيالصبرىالمدنفي

الملو!سسن؟تربهابفضلىمحيعثمها،أشابتوفرتصنول!المخحني،العملفي

3!!!سلامحاطكاالبشرثرراهم!ثمىالذىالألحنىالتلورهوأم،ا!هنهرا!ءو

الفررنفعصثق،المائمهللمحسامحا!الاوك!الشعل)فئ!والزهمنالطجمعهمحألهما

واعينالجشرفأصبحالأؤلم!(ةئسحشلا-ةئرمقلاالققولمج!قطفيهاظيوفالتى

سهاتتحئحمولابها،"فاضة.رتيوانينتخضعالطبيعتةالظواهربعضبأن

الأفى؟د!؟داخلحصىاافذفيالذاقتمااقطؤرهوأم،العباداتولاالآلهة

بضكافعرفرا،اليونانوأرخبيل4*هأ()عأيونياسواجلىإلىالضينفمن

شمهد،تراثهميجقعونالمطرودوبئاليهود!انصنما،الفراتونمممرال!آتج

بينالقائمةالمباشرةةق،احاامحورفىمتعشابهحدسانبثاواآث!ؤا!س،،العالم

هذفىـالعما،قوأعتجاروجودها(،فيأحد!فن!يلم)القيوالألهةالفرد

لملل!هنةالوحيدالهتمأنإذبىشأنها،ية!لونالهنة!انئما!ثيرأهئم

البعضتخامرالشتبوادربدأتد!قوالجماععة.بالعجاداتالاعتماميتجاوز

رعبزالجياعيئ.أوالفودتمأالخمالاصىتحقيقفيسواءالضقوس،اأهميةحولى

عنأحدهمسحأنهإذالجطسي!ر،الحدلهسهذاعنتعبيرأفضلهيوس!نفو

وتلم!لابأر4لمجالق!لفا!قفىالأعاله!،القرباؤ"سصمة

الفرد،بأهمثةقوتاإحسأسا،معان!لىفيا!ء،أالملقد

الالقجاءإلىحاجةدون،السعادةتحصيلمهنا!مهإبأد!الناسبينفأنماعوا

بالعمائنالعلميحصلواأنالأولممابلى،الضخمةالرسمسةالطقوسىإلمأ

،ةعف!يإلا!دا!عسلافعلعبربالألوهتة،مبالترةعلاهقةيقيمواأو،الأعلى

والسععادةالفردقيالخلاصف!رةتقوىبدآتاذ!فو،ةمحملاب.رارقإلاو

ف!يفبرضاها،ويحظىالآلهةلدىمحبوباقاإنسانا!اناشإئت،الموتبعد

الجحيمإلماأقربهو،"نرينفضاءفييقبعأن،تس!ملابعد،مصيرهي!ون

إلمأمنتميايصق!إذاالفغاء،همصيرفىي!ون!يفأوالفردوسى؟إلمأهمغه



ببمالطا!د!لمحارحهم!!ف!جزالوال!

،!ل!عضلالسي(،.!لر!جلا،!افيدلانإدت؟بالخلوفىالمحظيينهمنمح!ودةنخبة

الئجا؟،طلبإلم!الأرضمجالهأالوفاهةاصكالبمنام!شدمحؤلت،-ص!اذنآ

الخضوعبصب،ةت!،اخألاتؤجيهات!مماتحذدأصمجحتوث!هالموتبعد

قواعدتمثلىأئ!ممايفترض!ونتةمن!ناقوال!نيا،الحيا"عاثأمتحاليةانينلاقو

المساهمهآوالملوهـ،إلماالحمر!تحممهالعدرلم،الموفبعد،درالعدابالجزاء

فيسغعرضهاحثهـاالأذيان،!ذهانقسممت.بالمدينةالئقامإحا،ليخما

الغوحيدئةالأديانالأوليالقسميجمع!بيرين.ن!حف،المواليةالفصول

راحد،إلهإلأتدعو!انتاقي(ملإسالأواالمسيحمة،ئةالمحهود،مةئشافى!زلي

لماؤفيارفردوساتتضن،الأرضقةالحياةمحنالممتزواضحةبآخرةوتبضر

أديانيضت!الثانياسقحسمفاالحمثر.فعوةتتضضرىلاحصاة،وجبي

ل!ل،،،،نصجبطبوحودتؤمنالخي(الأقصىالتثرقوفيالهغ!)فيال!ارما
اطجاةإلمماوتغضراوشرير-،3خئرأع!الىمنمحظما-سصررمحضلىهونرد،

حسعبيتحذدتناسمخوأتهاالوجود،مراحلىت!ممرحلةأثهاعأط!الفودتة

بالنفسالائحادأيالغيرفانا،مرحلةإلم!النفسقصل.أنإلميما،،الغصيب،،،

قيئ،الأخا3جيهالفوعلىقائمةبصون!ماالأديانهذفى!لوتتميز.ال!ونحة

ترفضلاومي.قالأخا3مجحهيبلىوالخير،الشرمحوريغأطأوكعبنئة

قأتؤتسدل!قها،المجموعةقآلفميصدرباعتبارهاالجماعمة!العبادات

الصهـلوء!تجوامحدالامقثالواجسبمنالفرديعفيلاالعباداتبغل!سالقيام

سخلىأن،الرافديند،ابفي،سمنةألفتججلتصل،قدو!اق.المرسومة

!لأت(،،المعذب،،الخيزالأشورتةالحظر!محلأءأدعماههامشيئفرد
ثقلمنىو!مشولمج!ا،إليهدرتجههاقدإلههأنظنالفييئ،االلوحأ!أع

ن!!،سمتحرسعص،،ملائ!يهمضموفها:.وهذا،عليه(لمسلصةاالعقوبات
وأطدم،طلبهلمنانذهانقذم،الآخرينمحقاسيات!ونلاأنس!لع

"صانتالعضما،ةهذهيبدوانلعن،."(،العطشانعاىبالمماءمو!تو،الجائع

عصرها!روحعاى!ثيرامتقدمة

.2دكرص،،982،طنتةالوالمتاحفطمجموع،الصقابةةأ!صن-؟



نوار!لريل!يطهو!!

ل!الممنوحالفردقيالخلاصف!رزأهمتةمحاثطد!ي!أتلاالمهتممن

صقوساذ!ص،قبلىءنقما،التىالذينتةالطقوس(عةدمقوفيالأفراد،

الجزاءنجلىفيالججعيستويأنةر!فلا3هذمحاث!اي!رتبإتهإذنخبوتة.

همالأغغياءو!عيفلمبؤسا،التالصأشحذإلمماالنبا،ءأمحاررمن،فالعقاب

اهن!مذقيالتيالقيرابينقيمةبكضل،الآلهةمنالتقربمحاىقدرةالأ!ر

الروحلاحقا،حرفخكا،قدالانردقيص،ناأديانمنالعدي!أنيحع-إليهم

للجميع،!طالزوحنأصبح!سؤاالأصلهفيعليها،تأسسشكاالتي

الخلود.محنالفردكتيولالجحخ!،بالفردتةبالومحيوهمرتبصاأ

ا!فقة

العصرأنهوتسجيلهيجدرممالعنجديدا*إلأمري!ونلاف

التياليىالإمبراطورياتنشأةال!تصياهمى،الضعيطعأى،يوازيالمحورقي

والضين،والهندفارسفمدتفقد.المجراةالضكيرةالممالصهمعانخلت

تقعاظم،فتئتلعا،أقاليمت!يرمر!زئةتسلصاإقياملاحظا،،اليونانئئم

العرنية،إلأتتطلعالصملطاتلحذهأصجحتوقدوالاستعمار.التوشعبسبب

لابذف!انأحيانا،ستعادية!انخكامجموعاتعلىموزمحينرمحاياتضتملأتها

يحصلىأنضرورياورون،رالثقافاتالجنحمياتمتعذدفضاءثثيتوحيدهان!هل

رأن،واحدةولغةواحدز،وإدارة،ىف!حاوتشريعيةمرجعتةباعتمادالتوخدهذا

ألوهياتأنحظتوقدالخاضة.تدودماهنأبعدإلم!سلطة!ائانفوذيمتذ

الغالبة.المددقألوهحاتفيانصهرتثتمدنيا،مرتبةإلمأالمهزوثمةنالمط

اخغارت،قد،موازيةبطريقةحينئذ،،نشأتالغيئ(،يدةالجط،،الأديانإن

سخانعاى8همقصورآلهتهاتجعلىفلم!ونتة،ت!ونأنالباية،همن

للخضوعمدعوينالبشرواعمبرجممعا،البضرآلههاعئبر!ابلمعمنه،عدلنه

لعئهاالأديأن،تل!ظثوومرا!ؤتعذدتلقدجامعهأخلاقيئلغظام

حئلىومن،الأصول!لمن،ر!بلا!لإلمأالذعوةتوجيهفياشعز!ت

بصرف،الذينجهةمنهمتحعاوينجميعاالبشرواعتبر(لاجتماعتة،الطبقات

تلصبهرث!بتالذيالخلاصإلم!جميعايتطلعون،والوراثةالمولدعنالنظر

تعدلمالقرابينأنالأديانتلصوتؤف.للجميعمتاحاوتجعله،الأديان
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لطيماالأل!!عتار!ف!ب!!ال!ثن!ا

الذيال!ونيئالإلهوإثماالفرد،فيهيقطنالذي،،الإقليم،،إلهإلأهموتجية

محنالبحث!هقةإنسان!لىمحماثماكلفتقحالفر!.ص!ل!ا!اربوهـع

الإله،دينفيالفردقيوانخرافوالصر،الحزوربينوموقعهالروجماقي،اصريقه

الأوحور.المبد!أو

شبهدهالسذيالمنعرجأهمحةمحاررمنا،،دي!أتلالي،يبدوفي!الم!،همن

!ديدةظامرةإته7"هتا(5ع33،ء")الذييئالتحؤلهمبد!بدخول،الأديانتاريخ

لحها.تحلجديد؟محقحدةلصالح،القديمةالعقائ!عنالتختنعليهايزتب
""!ء

الحىءيطلب،.إذحاسمل!نهحر،اختيارمحنهمعينديناعتناقويعبر
رسيزشبماتاشا.اص،اخإلهيخلمولأنهعتنادينااعتناقهأعلن!طنرالأنبياء

ذإ،معيندينامحت!إدفيالحعريةهذهبسبعبلاحقا،اقعضب،ظيورعليه

طرقه،أفضلىأتهأو،الخلاصاصريقوحدفىيمتلأتهجديددين!لىسعيعتبر

ظهرتحطجديد!نانب!مردضاأومغا!س.الأخرىالأديانهمنهمقاماأعا!اوأته

تبشيركيئأودمحوقيجهدبووزفيتمملت،ال!ونيةإلمأالأديانطموحبسبب

بعد،،،الحقائق،ثهـعمدامأسفروقدبالحذة.أحيانا،،يتسم(!35غكر1،،أ3ي!ص)

ا!شسر.تاريخثتالذينثهالحروبأولمأمحن،قرون

بالأفىيانلإحقاالموسوهمةالأديانطبعتالتيال!ونئةف!رةفتنت

!ونجةتحونإلمأنبدورها،،تسعى!انخطالتيالإهمبراطورتاتىر!لا

الشعوبلئوحيدوشلة،الأديانتلسفيالإمبراطورتات،فرأت.أيفا،

فيالزرادشتتة،الذيانةالفرسملوءوتبنىلح!مها.الخاضعةالمختلفة

الذيانةإلم!الأولياالندثةالإمبراطورئةهمؤشسولونحؤل،م.اؤالخامسألقرن

عليالفعلىرذممياقفيالذيانةمذفىتشئحلتوقد،الرابعالقرنفي،الجانقة

تبغتكا،الثانيالقرنوفيالثاك،القرنفي،(لبوؤيةحفيدهاعتنقثتم،القيدية

ال!نفوشميوسيةءالذيانةالضينتةالهانإمبراطؤرية

الإل!تجربة

العهنة،امعمازا!منالدييئالشأنيعدلمالخا،ص،!انأفىظهـورمع

فرفى!لاعمبرفمدههم!احلابالثخبه،س!ذل!جعامخصوصا،لع!ولم



را!ولفويدرطظ

امحتبربلىال!وني،بالجرهوأز-،بالألو!تةخاضةةق،اعإقاهمةعاىراصافى

الإلهصور!محاورغا!قونمس!خأالنا!رربينالاتفاواشعاعإذ،عليهواجسباذلص

ال!ارما(.أديان)حطالحئونتةالريرحأو،(التوحيديةالأديان)حسصب

المحغةمبد!تخليببوا!ععنةإشاالحفرد،الروحىالتهذيبمحماهـماا!صيدووقع

الهصاشكاواعتبرت.والألمالرغبةمنالتخلص!بيمااسصةاوإشاول!اخير،لته

أضسلتهعقاباتحخبرقعدفلم،ص،ناتجربةتحاقيقسبعلىفي،اختبارات

فيهاالرزرتغلب!ارسامحنأو،الذنوبعنت!فيروسمجلةبل،الآلهة

.!ت،امصااعاممأ

ص!ا!صن،!انعشارق.م،اكآهمنالقرنمنابتداءالهغد،شدثدت!قد

الضقولسامحاثماشائما!انالذيال!هنةت!رينهؤلاءرفضلق!ء،،الغابات

ددتجريةالمثاىالطريقأنواعخبررادديخ!ا،أوفياءاظلوأتهممعوح!دها،

الألمافي،الضيلسوفمحنداعبزوشدالروحانحة،التخاليمهيالضوفية

جوك!رأيمما)،،*حثه!له!ول،،(،،،نومين،،ب!لمة،*.ء!،5أوتو،ثرودترلف

الفردقي،ال!مالطريهقكلءاليونانالفلاسفةبحشكاو!ذلص.سذ!قملا

السماعراعقبر،م.قانمحمم!القرنوفي.ةم!حلافيهمتعذدةمدارس!وأنتجوا

صؤرهئ!الأولمأ،همرحلةفيسلعونا،شاعوا(5ول2ة!44!س)،أوريبي!(الملحميئ،

والحربوالموتبا،حفةمحا،قتهمإلمأإضافة،بالآالةحميميةمحمايهقةفيأبالة

،بالتوازي،القديمةاليونانوشعهدث.(وفاتهبعدإلابالإعتباريحظ)رلم

بالغاأثراتر!تكاالتي(ة*،94.بم!ة)حولوالتلقينتةالأسرالرتةالطقوسظهور

اللغةمستعماب)همنالجمبعمحاىبانفتاحهاتتمئز!وسفهي،الفا!هسمفةفي

دخولمنممنوعينسابقاءفواالذينالعبيدر!هم،(الأقلعلى،اليونانتة

العبادات!ط،هذفىأقطمفمنالرسمتة.الظقوسفيوالمشار!ة،العباثرةدور

د،أوريبيد(،المعاصر4ء3ء(،)حخأورفيحهإلمأالمنسوبةا!عبمادةر!ذن

الأسرارإلمأوالتعرفوالرمدبالضومالتفمبىتطهيرفيتتمئلىو!انش!

العالمريبلنغ،نفسهفيالإاليئجانجهبذل!الفردفيستذ!رالروحانتة،

وذج!مدهيحملهاالتيالأدرانأي،(،،،!*)،،التتان،،منبالتخلصالإاليئ.

يفق!أمسوالضنف،مذاهنالعبادارتعضرات(ضهوتوقد.الفانئةالظبيعة

إلممانسبتشعهر-،رث!ألاالعباداف،!بهمنهيمخها،واحدةعن!كابالحط



يالط!الأ!متمار!فؤي!!ا!ف!لا

محنبحبغير،الررامحةرتةديميز،متبفيالقاطن(2)كهأكهىحا،،إلوسميعى،،،

الآلهة،حضرةإلىالمافنتوصليأن(لخبادةعذفىمنالغاية!انشكاأثينا.

همنالعديدخضعوقدعموفية.!لمة%!ذرعسمناسماامن!لملاريحملى

(صولق،.الرآفا3،سوفو!ليعحرر،وميهـمالئلاتييئ،التعاجملهذااليونانالمخفكين

الضهربدأالذكأالدلنئالاللبعنواضحالهعبراالحباداث3!فهمغل!لمد

ياسبرس!،،،!ارلإليهأشارالذيالمحورفيالعصرأثغاءم!ان،!لىفي

الفردكقوانلأصالحميمتةالروحانئةالتجربةواالأساسئةعنماصرهرتمملت

المصيرمننقمضمحقالمولمحت،بعدبمسحادة،يوعدالمقنالفوفىنا!صا

تعلموأخيرا،الرسمم!(الجنائزبع!(لأموات،لعاقةالمخضصال!ثيب

.الحنما،صإلمأالفردتةسالصالمص

!!يال!وهوه!لالأ

رظيفةالتلاقينيعدول!،التلقينغبريمرحينفذ،الفودفي،الخما،حمأأصمبح

شمأنهمووإئما،القرابينوإتامةبالطقوسمنشغلين!انوانهؤلاء،ال!هغة

صرلمجدصهمإلمكاونقلوهاالمقذس!،تجربةبأنفسهماخخبروا!قءنواهمعلمين

المحوركما،العصرأثناء،ألمعلمينهؤلاء!لىو!انمباشراءشمخصتا،نتما،

بأتباعتمم،أحاصاالمريدين!أ.ثتمأوالأتباعمنعطودبحددأنفسفمأحاطوات

واختاروار!غائسهمؤشمساتمغيم!ؤنتأنإلم!،آخرونأتبالح،همبب

القررن:مرعاىالئمطهذاتواصملىوقكاد،إلهاماتهمتناقلهنالنمطهذاجميعا

أصبحتماقلها،وضمنروحانئة،طريقةورثالذيالسحيخر!أفالمعلم

المحصربعدوالفالعمفتة،والروحانتةالذيختةالتكماليد!لمحزقهم!خعمية

يأ،(4ة!404ول)ع،،الديادو!س،(،الإمخويقلدى،بمحىو!انالمحورئمما.

،،الحاملى،،،لإنسانا،التاويةالذيانةفي،وبعىالحوف!،باهمغى،،،!الوارث

،العادلأو،،الصذيهق(،،اليهودئةفي،ويدعى،،،الوصفات،،صاحعباأو

فحانالهنطفيأقا،)المسلمينلدكسأ،،سلسلة،(،حلقاتمنحلقةواعتبر

في(!نس)جالأسانيطسلسلةبواس!طة،يةالغبرالأحمادشكانقلبينيخلطالمؤلف!أن-"

رتاقويمإليئها،المشارالظاهرزأوضحبشعلىطس!جتالقيالضوفتةرالطرق،ئيم،اسإلاالتقليد

العريية،،سطسلة،،كنمناسمبةأ!قر،،طرياقة،،ع!لمةالطريكة.شيخالمري!ي!نمجأهـعلاقة



را!لويال!ريط!لهض

!حال،شيخهأومعلمهمعالمربوحمالبالمويد،،،يحبل،(المضلمإنيقال

لدىذاتها،الضورةهذفىونصادفهندفي،مثلىيقولماى،مخاسلهأمامالمثتكا

يدمحو!انالذي(،!*!ح!ع4حمأ525ا!)لويولا(دي،إيغنماسالمسيحيئ،

.الهامدةالجئةطاعةمقلى،طامحةالتزامإلمأمريديه

بلهرلهصة،وظيفةيحغلىلاأتهجهةمنال!اهن،محنالمعلم!لف

منإليهمينقلهماح،مريديهإلىويغقلها،التعاليهعالخاصةتجربشهيحمل

لهراءةمحأطأولهادر،المقذسهو(لئصوصبالئعلمطعالم،ذالهالآنثت،إئه.معارف

الموا!مامعداش!اصعيتقالاإئاهاتأويلهق!ل!رتأويلها،الئصوصتلص

وهمفاهيمح!مةمنيحملهمامخصوءعاىالئصوصيؤولفهوالرسممتة،

ماغالبا،لذلص،للذيانةالومممخينالممئلين،الغالبفي،تصطمقدج!يدز،

الصقاليد!لفيمشهود،الأهررهذاالتدئن،نوعىبينتوئراتحصلت

*.،نوم!خمرب،هخويالفيوفجتدالخيلاحقلهوقد،لمالإنسانئةالذينعة

(لذيالعامنفهـنما!ص،ني!لاوالأخلاقم!مدرا!تمابهفي8ح3*ء3

طريقةيخخارالذيالروحمانيئالمعلمويقابلهوالظقوس!،العقيدةيدزس

يغقليبل،الرسميالمذمببغقليحئفيولا،المبا!رةوأسلوبالمشافهة

يغيريز!ل(الرهدبوإسطةالفردقي،صان3لبلوغالضرورئةالمعرفةأيضا

ويعوضيى،بالأسقبطانالظقوسيةيعارضو!ف.للخلاصالمقحرقالمريدحياة

الفعرلهالضماغا!!كنبدلا،المالبانفحاحولهمثح،لهمعمدةممابالاالفجربه

الجاهزد

ولينالئلقينئة،والتجاربالذشة(لمؤشسماتبينالتوترتواصليلف

الذلنمهالممالمد!لذلصوشملالفردئ،والررحنالجماع!هالعبادا!

القمالحدهذهالآنوسغدرسالمحووئ.العصرمنابعداءنشأ!،التى

الذينتة.

.(ما(،،ىفأا3أا!،،)اللاتيغيةبالحروفالأصايئالمصقفيا!غوبة



!ا

ا!ا

!أ

!!
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!أ11!!
ل!لأوو

ر!50

سمفاجاالصعنن.أدلانلمفهمأن(لغر!(لعكلىمحا!اا!!هلىهنلحس

أس!شها،رتفصيلالآلهةومجضعاتوالعباداتالعقائدتصنيفعالهأالمتعؤد

رالضف!وشمحوسممهالعاويهأى،الغلأنه(4ءحلح3حولة5)بالمذاهبل!عىهابأن

عكائ!منمقتبسةمحناصرحعهاوتت!راخلىهمعداخلةمذاجمبهي،والبوذئة

المزارعنن.وشمانمهللخبالأءالرسم!هالخباددغغاصرخاضهومنهاسابثه،

مغمم!اهملةالأدلان()أوالثا،ثهالمذاهبه!ذهأنماالضحنمننأمخلبولعسمد

،هركما،الصححثمهالحضاردفأ،الافرن!مىالممخصصنا!وـهالبعضبعضها

يرونالضينتين!اإلمأأشارقد.ئ،!ل!!هكءح35وو(45-،883)هاسبيرو(

يعملونلمختضينتقسيممجردالم!ذاهبس!لتتمئلالتيالذسسةالمؤبتسعات

ثيما)والمتخضصونالذينفوجالومقجانسة.واحدةدينثةمنظومةداخل

ىل!ش!بالمذاهبتثت!مامحلىالحري!ونوحدهم(الذيندراسة

.ا)نسبتامحذد

هسلحكلاإلاتمثللاالفا،ثة،،التعاليمإنصينئةحعمةتقول

وعقاندةابخاض!تاريخهميل،ةغلاس!ظعنواحدلعلىأنبيدواحدا،،.

سأخضصآتنيول!.الأحيانبعضفي!داخلة!انت!وإن،وطقوسه
ثبالضيغئة،البوذتةمحناحدشنماإطالةسئماتجتبفإئيللبوذتة،فصلا

4!يلأ(و2!**)،،مهايانا،،تقليدإلمأتنغميأئهاإلممافقصاأشيرالكصلى.هذا

إلبنمامفوقد،(!ث،!*74!ش4(ولحة)عال!برىب،،العجلةأيضاالم!ثىوف

حولالمخلوماتبعضوسأوردالميما،د،قبلالاؤلالقونيلاوخ.،دن!امن



را!!طظرلمج!همر

فيعراقةرث!ألاالأخريينوال!ؤيانقينالضينقةالبوذتةبينالتاريختيالصفامحل

والحئفوشيوسئة.التاويةأي،القمين

والتا!هق!20*هم!()ة!ت!

شلدي!صن!تالذيالجليلالمعلم!ذالوتسي،محنال!ثيرنعرفلا

،،منان،،مدلثههنهمدربهمحلىالضنن،جغوبالمحلاد،لهبلال!ادسالعرنكق

ةث،اثبعدإلالديناهمعروفةوثيقةفياسمهر!ذيولمالحالتة.(أا!*!*أ

وهي،(ء4!*8ء،)زهغغصيالوثيقةهذهوتدمحىالحاريجول،مذامنقوون،

التزجمةصثفخكاثئمالاسيم.مذانفسيحملدامحيةصغقه!تابمحنمحبارة

)سيمايدمحىصييئهؤربخبفضلىالمعلاد،قبلأفيولالمرنفيللوتسي،الأول!

الشخصتاتمنيدالع!أخبارأيضالنانقلالذيؤمو!!ه!ةك!(،!،!*)!يمان،

ر!ذتوالخراثتما.الحقيقيئبرافديهالضييئ،القاريخطبعتالتيالأخرى

،زمو(الإمبراطوربلاطفي،الوثائقبحفظهمحلفا!انلوتععياقالتقاليد

الطقوس!غبوتؤتجد،لا،ستشارةقصدفى!نفوفهميوسوأن)ولهث!ء(،

يخقابأنقرربلؤتصي،ال!تعنتقذهمتوالاالزيارةمذدخبرالعنفوشيوسية

ثتءنفلئماالخالدلنههملجثماتععبر!مان!التيالغربئةالجبالفيبثفسه

سأله،الجهلنا!للوالضينبينالفاصلة،،!سيانغي،،بوابةاجقيازد!ص

عليهفأماطأالحععة.معنىمحن،*أ**ة!عيينواسمهالحدود،حارس

وأ،*!04!ساكة*8دواديجغغ!تابت!ؤنالتي!لمةآلافررالخمسيح!تول

طشم!ارتوللتاريةهالمؤلسعسالحتابوهو.(،والفضيلةالظريق،،!تاب

مئا،ر!ذفالأولمأ،الحب!ههذدعلى،!لذبعد،أخرىأسطورئهلهصص

أفهابمنفيمحثإذالحؤارق،منبهالةأحيطتقديع!تولالمعلمولادةأق

هذهوفضلتالقطبئة،بالنجمةلائصاالابهحملتقدأفهو!اش!،سغة8،

يتمم!يهموته،بعد،أتباعهأمام،العديدةالمغاسباتقيظهورهالووايات

المذهب.لهم



!ان!دة!اتاريس!ه!ا!و!ف!ف!حلا

،(!*5)ا!اله!

!قابيتضفنولاللخاوئة،الأولىالأصولعنا!ق!رنعوفلا

محأىتسامحدناحوادثأوتواريخيضب!اولاتاريختة،إشاراتداودمحف!ع

فصا،،8و(ل!غابويقضقنفيها.!كاالتيللفزةالدقيقالتقدير

محرضإلمأف!هتوالإلغاز،بالإيجازتتمتزال!لم،جوامعمن!لها

والمتضمن،للعالمال!ابقالحونيئالمب!!أي،،الداو،(،خلالمنةم!حلا

والفصمول،والغهاراللملودعالهبالطبمعه،لنظاموالرامحى،هح!رحل

يقبلىلابغفسه،!ائنالماذة،محنمخردمادئ،أ!بم،،إته:والموتوالحياة

مثليعتبرأنن!ميالاندثار،يلحتمهلا!ان،!لفيمبموثالتغيز،

)الالريق(،،داوب!لمةإليهأشعيرل!ئياسما،لهأمحرفلا.العالموالدة

،،الداو،(أنلائاوتةالمؤشصال!قابويذ!ر.(25داوديحجغ.،ا!تاب

منوهوإلاالوجودفيلاشيءأنرغمالا،فعل،باستمرار،،سر!ي،،أيضا

يمثل،(لئدخلى،(عن،،الامتناعشمو!أ.(37داوديجصغ،)!قابصغيعه،،

المذهب.هذامحورثرى!كا

إلمماالعودفىبعدإلاوطقوسم!ا،وعقائدماالقاوتةتفهمأنن!ميلا

رونالوجودفيالأصلىأنداوديحش!ماب!ر!ذيالعال!.لخلقتصؤرها

ء*ة،،!ي،،فوعى،نفحاتعالهأيحتوي!انالذيالأصايم!ال!اوس

الئفحاتفارقفعتالتضج،مرحلةالعالمبلخعندماالغشاء،تمرقوقد

ثقا،،الأ!رالئفحافوانحدرت،ءا!عسلاو!ؤنتخقة،رث!ألا

الوسط،ثتوالئانمه،الأولىالنفحا!لوخ!!ثم،الأرضو!ون!

ل!!محنالبضريختلفولاال!ونيئ.الخلقسيرررةتواصلىذضمن!ي
ثقجلة،وأخرى،خفيفة،،!يات،،منخليطا!ونهمجهةمن،الموجودات

بالبرودةالمتمئز3*أ،،يين،،هثلىبها،ترتبطت!ميلقةأصنافمنوأيضا

040مقابلى،،داو،،لافظةفجعل!ا،التعريبعفالفرنحبئ،الأصلفيالوارداحروضسنا-"

،،تاو،،،اسععمالقفضلالعريحةالحهمتاباتبعضبأق!.علمناهمعحثك!.بئ*+،مقابلو،،تاوية،،

.(مامنهاالمشتقة،،،،تاوتة!لصةاسقعمالمعلغتوافقال!ال(بدلبالتاء



او!فويط!رلها*همر

!الإنالرةة-ااباىالمغحعمز3!*ءش،فىيانغ،،ثسالتأنحخط،والقمرئة!الخحالهة

العضاصراضهورر،،يانغ،،،،يين،،اسقصبين1اعاوررتزتب،ةرو!ذلاوالشمسئة

بينالمعاد!ةاك!وتتولافالتزنجة.والخشبوالما"والمعدنالقار:الخمسة

مصغوا!ونايمتاررالبشرفيناجسدالحذ،هذامحند،نو!اوالإنسان

المدفر(لرأس:م!ؤناتها!ا!محاى!ويفههالأحثبر،نو!ل(س!عي

ميوالعشررنالأربعوالفكرات،الأرضهيالمرثخةجلوالأرال!ماء،هو
الخمحمةوالأحشاءوالقمر،المتسمسهماوالعي!ان،ألعمرتةالأتحهوأنصاف

الخصةالعغاصرتوازيوالظحال(دب!لاالعطيتان،،الرئتان)القلب،

و!ذ!ص،(الوسطجهةإليياهمضافالأربع)الريأحالخححسةشالالمجامات
الرهمغتةالذوبىاتمحاط!يثةالصوأبنفسالجعحسمويحتوي.والمذاقات(لألوان

ضخما.جسما3بدررا!ونيحيتل!ما،شالالهقالت

الظاقاتت!بالتوازنعاررالم!جماففةأمبد!محا!أالتارتةالمغظهشمةحلتقوم

الخلودبلؤغشرط!ونفبل،المقجانسةالحياةشرصافالفوازن،افىختلفة

ءام!حل(يتأقلى.ينفصلانلالأئهماشا،والووحالجس!يشملالذي

الاوقي،والعوازنالأصلغةألوحدةاستةساد"محاطأويعملون،ارظبيعةالملفنون

مذ؟التزموامافإذاا!ونئة.والئوانينالذوراتمحاىب!ؤ!سويغعرفون

يوصونرهم.الونحتماثمتناغمفبارعاشص،ررص،اخلاحققواالظريقة

أيفاالمبدأهذاريطعىالظبيعة،قوانينيزعجوالا!يب،،اللافعلى،،،

ء،،التدخلمحن،،الا!ناع

!!ا!عالعحف!كا

المنطقتةالقهايةىفر!ععتل!عتها،ذاتهييماهدفااطشلودالتاوتةتعتنلا

تقنئاتالضينتونطؤرلقد8أتبامحهايعتقدفىما،الأقلعاىهذالضعاليمها،

بالذياناتالئقغياتهذفىوارتبطتلوتعصي،عصرمنذالعمر،لإطالة

تلصووضعتالظبيعة.حولةغن!مشلاالظةوسمحنتفرعتالتيالتلقينئة

متطابقة،راض!تحبرتمزارمحين،أم!ائوانبا،ءالججح،متنارلفيالفقغئمات

و،،اليانغ،،،و،،اليين،(الخمعمىوالجهاتوالمنخفظتالجبالتوازناتمع

الأمراضتر!مفر.الفصولىل،اكخ!غ!شصف،الذي(ل!مائيئالغظامآي

http://www.al-maktabeh.com



الأ!لماطلأرص!ال!ا!جضا!صض!

الظبيعقة،العولمحنأوالشيايىش،عنإقاناتجلاضظاماختا،لآثهامحاى

(لردفعها!لعحع!ا!ررالحصوره!ذاودواصلىالغقحا!،أكأ،،،ى!لا،،رهى

السمس:ال!فيةالأجراممحباد"نشأتوقد.ال!ابهقثاسائدة!انتالتي

ال!اء.محبادةهعبتواز،،القصبئة!والتجمةوالقمو

ت!حمامحدسعتنةتلقينئةتقنتاف،البدائيعصرهافيالئارية،تعرفطلم

ال!برىطالخصوابرسممداودمجصع!تابويعتافيالعحر.تطويلىعاهـ،
لل!ائماتالأصليةالظبيعةمحاىيحكاقضاموقفا3باعتبار،،الافىفعلى،،،د

با!مالالولعوخاضة،ال!لو!صهمنمذمومهوماويدينوالأشياء،

يشحالذيزهـع!يتب،م.اؤالرابعالقرنفأاضهو،وف.ال!آ،ح
فيا!سبالتار،يحترقولا،3بألميأيبقللاالذيانل!صورةفعقق،داوديحغ

الوحد!لبلوغالانتشافيالتأشلويعئمط،والرياحبح!لابيختلصطالذي

-تذاق.م،الثانيالقرنثنيالتارئة،الطقوسبلغتوق!.للمعرفةالمؤدية

أصوليالإهمبراإنحتىالسحمانتة،الضقوسامنالمسقمذالسظؤرمن!جهـرا

الرسميةالعبادات*ضمنباعت!ادها،قامالهان،لةسا3همن)ولل!(،،وؤ

معفيها،القرابينتقديمررمحىللداو،ىل!ايهوأتام،الذولةترمحاهاالتي

تعرضمصتكاتاضهرثولوتسي.لمبادئمخالفةيعتبرالقرابينمي!قتأق
صفوفثيماوصوفئة،باطنيهقاولهترش!ناوللخلوديأالمقع!ددالمسالص

ت!ءا!زينانلسدونم!ورها!اناصقوسانقضمشكاوا،الشعبتةالضبقاتحطا

لهدةمن!هضل(اذآوتةأنإلا.تعاليمهمآسرارالأتباعريلفنالمعابد،لهملشي!

عنمئممزةوأصبحتق.م،الثانيالقرنهمنابتداءازدمارها،.أوجبلغخكا

زمنغسي.!تابتعتمد(لتيوهي،بالفلسفتةتغعتالتيالاخرىالئاوثة

طريقالماسيىليعلممجذدا،،الجليلالمعلمظهورقصصهمثا،فحج!ت

ومن،الإمبراطوريةمنأنحاءعذفىفيا!ا،مذهشانتشرت،ص،نا

لب!ممفي!جيراأثرااكش!رترفى،42سنةحصلتظهور،حادثةأهمها

ء4!*!!*ةاه!!داولينغزمانغويدعى،لوتعصي،،وزير،،اذمحيفقد.التاوتة

ب!،العه!إليهوعهد،،،ال!اوقي،،المعلملقبومنجهظهـر.لهاهملمأن

بيانيئرسمفيالحهدوةطحلال!ونيةإ،،،االقوىمعوالضحيحى،الواحيما

فزة24وأقسامتةثا3إلمأةتسمشلا-ةترمتالاةن!لام!ق)!وسمي(!ونيئ



ار!ن!ييل!رلمج!ر!!

الصسرتةالأهممماءتضمنسجلهمع،4ة44)،،جيي،،دمحشطالظاصة،!ن

وهوالحعماوتين،المعلمينأصري!بتأسيسداودينغزكحانغوقمامء،،ي!جج،،د

الإلهتة،الاتوىهعالموتق،والعهدالرسمتةالوح!ةبطريقأيضاالمعروف

ل!يسير،ولاية24أتامثملوذصي.إتاهمنحهالذيالعهدثمبادئ!سب

وأعذ،،،..اي،،و،،يين،،بينللئوازناحزاماوالرأة،رجليمنهاىف!حاو
محاى(لمعكمونبهايقومالتيالتأكنما،تمنومجمومحةسنويةمجالعسثةثا3

المنبثقة)!وسمتة(!وثخةطاقةوإلعمشرينالأربعومحاى،الثا،ثةالظوابق

بحضورللجميغومممعألوهقات.إلمماتتحولالتيوهيأجسادمم،سن

تقديميتولونال!زينالذينرجمالواستشارة،(لطعامرتناولالمجالحس،3هذ

محندلهم،ريمحنفيه،والت!بزداردمحبضغ،!تابتلاوةوتعايمال!مفاء

النضاإمبحواسهالمئحلفنالغلائه،،الضباط،،لدىلعدخلواالالهعضما"،!أن

والماء.والتزبةال!ماءآلهةوهمكأ،و!لا

أحيانا،فازدهوبا،هفصصراتاريحثماالسماويينالمعلمينطريقشعهدلقد

الحفي!رتايوانفياليومويعيشأخوى.أحيانا،الانقراضمحاكأوشارف

الستاويين.،،الحهنةر!!،بمتابةريختبر،داوليخغلزهانغالسئينبعدالوابع

تضئمالنيالعبادافلتغظيممغطلقاال!يماوتينالمعلميناصريقو!اثضكا

ال!هغه،علسهادشرفدلمعنئهوجلسا!محاهه،واحمفالا!،خاضهطموسا

الشحلالتاوتةرهغحقكا،قرونمدىعألهأالصمعائر،هذفىتوظدتوقد

القانونتحذد،ة-يث!أدبتافعاىيعتمدشصيوهو،اليومنرفالذي

آولمأ،هوة،جمعتقدللمذهبالقانونئةونةالم!ر!انت.للمذهبالذييئ

يرغبونالئاوئينجعلالضين،في،البوذيةتقذمأنإذالحنمامس،القرنقي

رتع!د،الخالدين،،ظهور،(تعذدبسبمب،تصاثرتالتي!عاباتهمتغظي!في

وأمحنوانب!ئتيالأولىالتدويينعطخةهـواحتفظت3حملوالذي،،الوحي،،

سنةففيال!تابات.تضخملمواصلةحذا.يضعلمذل!ن!ل،لفيفة

4*اةكا!رأخان،،!وبا،يفأمر،المغولم!حتح!الضينسقط!،"28!!

آخرأفاالئاوئة!الشرائعمجموعمنلفيفةآلافسبعةبإتلاف!ه..ول4!*

داودبحفغالاساسع!ن:المصدرلنولمحضضن،"445سنهحصلفعدنلر!دمه

وتقنتماتعقدئةقضاياتتنارلهمصخف"500منأ!ثرومعهماوزهفغصي،



لطيالهلأارم!تا!ف!!ا!ا

والائحادوالمانثالتأضلىالتصتاتهذهوهنالخلود،محنالبحثفيقساهم

الخ.،البدنيةوالوياضةالتصتبواالجنسيئ

!قو!ا!!لالا!!علأ!كا

المحنمبينهشافهة،البدايةمنذ!هينقل!انتلقينئا،تقلي!االتاوئةتمهمئلى

التعلحميص!تولمحرضمحندماالأسطورثمما،الأصليفيحصلىمامثلوالمريد،

!سيانكي.بوابةحارس!صي،ينإلمماالأرل

!لميغولمكاإذمبتحرة،مرحلةفي،التلقينالضييئالفقليدويفرض

ويدمحى،العتمابعةأوال!ادسة.سنفي،الئاوتةتال!جافةنظامالظفلتقين

،امرأةأورجلا!ونأنويم!ناو،ال!قارئأو،4!هح4،داوشيالمعلم

!تاب!و،اتأزلا،الالفلى؟فيتعلممتزؤجاهي!ونأنيشزطن!ل

فيالتح!تمعاكماثمالذهيئ،التز!يزتقنتماتمخاهأيتدزبثئمداوديجيغغ،

لأحدال!ترقي.الاسممحملأولس!تلمحاىيحصلىثتم،والجذبالتنقمس

،،تائدنعرفأنريم!ن.رؤيةمنيمتحنهو!كايحعالظريقة،،،،،قادد

!ونيئبجانيرسمإثهفلسفئا،،نقولأوبجعس!،حالةألؤهيةيأته،،الفريقة

وقتواصلىوالذ!ر.المحرفةبفضلعمية،طاقاتبه.توتبط)!وسمي(

محاىفشيثا،شميئا،فيحصلالئلقين،عملعةفيالضسيتقذيممعالصعجلآت،

وسبعين،خمساالعدديبلغأنإلما،آخرينقادةواسماء،أخرىسجالأت

ل!ومعالإلهفين،،.،!الجغودمنمجموعةعلى،!قائد،،،فىمعييحصل،
إضافئهفىما!طالملفنعلى!فرض،أخرىللممنمهودوردجدلد،سجل

قسممإل!السمجلأتآخرويغقسمله.!شفتالتيبالألوهتاهمتطترتبط

رجلىإلمأ،الملقنتحؤلقبلالأخير،القلقينويقصلى،،يانغ؟،،وقسم،!يين،(

،،،!وسمتة،،رقصةوالمرأةالرجلىسر!يفالجنصيئ،الئوحدطقسفيدين،

،المرأةمنالأنثوئالجومر!االرجلىفيحصلبينهما،الظاقاتفيهاتختلط

حلةلهرالزوجانويبلغالرجلى.منالذ!ورفيالجوهرعلىالمرأة.ومحجملى

ل!وجهفيالحصانةهعايمخ!حونهم،،،ار!ئاق،،وخمسينبمائةالتحئ

إلمأالتابعأت!تيفلل!انة.تلقينالمرحلةهذهتابثمالسجطانية.الهجومات



ل!ونموارريلظ!ل!ه!

شعفاءمحاطاثمففيسه،شنماءعأىالقدر،محاىكأمجصل،3ب!رورهمعلماج!صيآق

آنفاسه*محبر،لهنالآخر

حيا،قوامح!عي!،المحظوراتمنبصجمومحةالخلقينهمراحلترتبصا

تهـسدففهيالمرهـيد،لحياةرالاجتمامحقة(لحميمثذالجوانجط*ذاتهالآنىاتشملى،

"8؟المسار،نهايةفيالمريد،ويحقملىالرطن.وردليمااثقالم!ولمجالرحيماإلزأهمهإلم!

الأضعجار،قطعمحنالاهمتناعمنوتزاوح،التلقينمرحلةج!كلاتشهيصامح!ر!

لليريدفلابذالميافى.سنابعتلويثآر،الذولةأمحؤانهمصاحبةمحنالارخناعإلمما

هما)!ثيرااتالمحظو)عذفىبمرأمحاةالتزام!4فصيحلنالصتمسيخضعأنمن

إلممالالأنتقال!رصااث!لسحسويختبرالعترتة(،!شففيالضاقبرسا3ؤ!هتنظم

وخرال!بيانقةرسومشىفيالوحيعاورلالجحرآي4الفانيةالمرحلة

بتحريمفيبدأالعيشمنضاإأشا.لأتباعهمشاثهةلثرحهاالمعأجيتوقما،اولرجط

وأ،الثلاثالجقثفيياتكتذيالخياخبوبمنا!تفةت3ط!ألال!!

بذفا!فهساده.محاثأوتعملىالبدنتدخلشمياطينومي،اضلاثا(لذر*ات

المسقخرتجةالمخذراتبخض!بغناولرمقاوشها،اصينالثجاح!ؤطإجاعةمن

رلذلص،الزئبقمنيمشخرج!انوأشهرماوهمعدنقة،ةئ!بحلنباتاتمن
نيغققلأهدن!ميوجسطفىـههنياويخلصال!ثحياط!(،!صالمريديسحق

وهيالخلود،إلمأبهوترتفعابوفي،مبدأدئنميمماكأساتإلم!،ذلصبعط

قادرافيصبح،ولفظهالهواءا،لهشغشاقبيناصويا،اثرحةوالمرالجنييئ،التناقس

ويفزض،يلتهمهالذيالمخذوم!ان!!أولالممواءررفع!هلقه،ابتلاعمحاى
ولمارسالخلود.نطافهلححؤنفهنا!سالععرفى،لعبح!نا!ملاهذاأن

الحا"لهالألومئالمحكاأ!اعاصا،عامنك!غة،وجذبدأملىجلسا!أسغطالمود!

ابتدعهاتقنتاتوهي،حياتهتطيلدر!ث!أخرىتقغقاتويمارس.ه!سهل

تلصفمنالتاوتة،المقتماسةالحتاباتفيوصفاتهااردؤنو،المعلمون

الضيخوتلاوزال!وسمي،رالرقعرر،والقدلب!سالبدنئة،الرياضةالثقنتات

همامحاىأيضا،،الأتباعويتدزبالخه،الطلصمماتوحملى)السرتة(،ال!حرتة

ولاإحراق!ا،ثئم،همكذسة!تبنسخفيويتحئل،امت!اض!لابالقربانيدمحى

ليسالإنسانأنتعتبرفالتاؤتة،الآلهةسنالتقربإلمماالعملهذايهدف



ا!ديكانطتارس!همأايوجعيزا!ع!

يمثلالقربانهذان!ل،داخلهتوج!الآلهةفىهط!أن!ببشيئء،للآطةهديخما

يبهاهوقيتاهر!هطتعنشالبحثالحئمالىو!فالتفسدفعمحماىتدضيبا

فال!قابات،صارمأخلاقيئانضباطالمارسعاتهذفىيصاحبأنلابذ

حياته.سنواتمنتقلصالفرديرت!بهمااليالذنوبانو!ذتيتصم!!قملا

فاءالو،الأبوين)برا!غفوشميوسئةبالفمعائليدعىبانوت!!فلاوحمتثل

أساشيماشر!ماأالفف،ئلهذفىإلم!يضيفونلصثهصالضدقة،001،،لل!ادة

نصزفيمجموعةوهيلوتصي،وصايارتقنهيتائم.بعهمم!قىممارستهأفييقمثلى

والأنوثة،راللينفعلى3،اباي!محىئاالمبريديمارس!أنالثالحث،القرنفيظهو

بالضفاءويلتزم،ال!ا!ممحنيمتنعرآن،الآعضمابالوصاياثالأتتهاويدمحى

و!صوافىععا،لاومعمد،وفما!ونرأنالوسقلى،بالوصالأترلدمحى،والطعبه

بقصصالتاورقيالستحرروتقيالضغرى.ت!وعىاللأثالوصاياوهذفى
فبلغواوالوصايا،بالتوجيهات،بصرإمةالتزموإ،الذينحانتينالرهالمعلمين

ال!حا!ب!بلغواآو.الئهار،وضحفيال!رانهمنكأ!نواأوا"فلوددرجة

اصالة!لالئائسئةصفاتالوأنأسخلأنرلابذالفردوسقة.بالجزروألقحقوا

امحتبارعلىالطمتهذاقايمفق!الضييئ،القمتولاتطويرفيماه!اس!قالعمر

أك!،رب!ألاالعالملامهبمهمصاأ!بلصااهمصغرا،عالماالإذممانى!م!جلا

همن!بفا3خةحفه،وأخرىندملهبطالها!مضرلهاالجس!واعمبر،نو!لا

ولصعبحفى!ما،او!لدعالداءطبعسعهالطبمب!د!ىالأدوار،لوار،هعرفه

ثعفائه.ام!أعفأدرا

ا:اونأتتلقيغتا،أوأسرارتاتقليدااوخمالب،فيالتاوتة،اضأتلقد

القرتفيالوحيد،الاستعناءحصلىوقد،ال!لفةمنالاقزابعنء!ائ!ها

شعج!ة،آنذا!سوتشمتحلت،،رسمقةديانةالتاوثةاتخذتعندها،سالخاص

هذا،يومناإلمأالئاوتةف!وتظلتالتيالرسمتةالمعابر(!بتات،اعلاهن

لاموازيةومدارسللتعليمأما!نأيضا،جانجفاإلمأتواصلخت،ن!ل

م!انأئمأفييظهرأنن!ميلوذصيأنذلص!ة!حفابتلصترتبط

للرؤيةمثاهجل!فلفيالخلود(.صفاتلهويقذيمالحتعالحين،ر؟حد

تتاران،يتقاسمهالتاوبمبالمشهدنج!لذل!سخيميائية.صيغأوالرفحتة

http://www.al-maktabeh.com



را!لو!رهمرطح

(ل!نيسمةإلمأمغها،الفدراللةالصجكةإلمماأقربهوبمشعلى!رهمما!بينظم

وي!محى)الأرتدو!ميئ(،الرسميةالوح!ةعهدالأولوي!محى،ةتز!وملا

.،،الأصالة،ث!ىلتةهمدرسةالغاني

!!!او!!و!

!ونغفوزيبهافشيرالذيلاسمأموهح(حلمكاولة)كرول!ضفوشيوس

و!نانوشيوسأليسومحتون.محليهأطلقهوقد!ونغ،(لمعلمأو،(أاك!ه*!مئأهلءةإ

أشرتىفعالأ،وجدقدالأخ!ريحونأنبشرط-للوت!حيمعاصر

ث،اثالحمرمنله!ان،سانتونغمقاطعةفا،م.ق550حواليولد،سابقا!

صغارصبقةإلم!ينتميموظفا،!انالذيأبوهتوفيهماعغط،أوبعأولهرحمغوات

واحز(م(لفاهىتبجيلىمحا!وترتيهأقهترمحاهؤحيداالأبنفعاشالنبما3ء،

فصعمقالخجلاء،أحدابنلانه،دراسقهمواصلةمنتمتحنالعائلئة.المقمالي!

الحربئة،العرباتقيادة،الرمي،الموسيقىال!قوش،1)الستةالفنونثأ

ريقول!والفلسافة.والثاربخالفيمةالتصوصوأكقنوالحصماب(،العقابة

فاضصاهـعشر!ال!ابعةسنفيوهوبدوبىها،توفيتوالدتهأنترجمغهمدؤنو!

تتمثلبسيفةخالةليشغلالعموهحة،الوظيفةإلمأوانضتم.عملىمحنللبحث

وقد(لمرامحي.أحدعلىبالإشراف!لفثم،المخازنأح!حبراسةفي

فأحاط،التدريسمممارسعةإلمأوتاوا،ىلأ!عألابهذهللقياميخلقلماتهشمعر

فيعموهتةمدرسةأؤلوأنشأ.هعارفه،عليهميلقيالأتباعببعضنفسه

مهماإليها،بالانضمامجديرايعتبرمن!أمامأبهسأبيافتحتالتاريغ"

،3الفزهذهل،اخ!نفوشميوس،تمنوقدالاجتماعتةءدرجته!انت

ت!ابلغأنبعدالعمومتة،(لوظيفةإلم!محادثتمأف!اره،تهذيبمن
إحدىبإداراأولا،ف!الف،.رؤاهتطبيقمحاكأالعملقاصداعمرفى،هن

يعادلمغصبايشغلفأصبح،بح!ومقه،،لو،،منطقةأميرألحقهثتمالمغاطق

ويقولالوزراء.رئيسمغصبيعادلىماإلمأترفىثتمحاليا،ألعرلوزير

،باهرة!انتسنواث،خمسأوأربعخ!لال،همنجزاتهأنترجمقةمدونو

منوالحفةر!لاأيضالهجلبتل!صهاالتاس،بينعاليةهعانةرهنحقه

فيينجحلملأنه،بالإحباط!غفولشيوسشعروقد.البلاطرجالبعضور



لطلهماالأث!!مر!ا.لهف!!!ىا!لا

بئماتجامحه،محاطا،الضينفيوتجؤل.الرحيلفقور،ىفر!مامئبالمحيطالفسادهمقاومة

مجضعلقأسيس،الاسشقامةإلمأسدمحوو!ان،ما!حلامحاىماته!فومحارضا

رالسعنن،الناهمنهسنبلغفلمابهءلأبهواأالمحلئننالأمراءن!لهممناغم،

القديمةالقصوصوجمع،دووسهواستحاد!،لو،،الأميرد،ابإلىالخودةقرر

حوالي،الضودةمنمعخواتخمممم!بعدوتو!،.فلسفةمصادرءنتالتي

ال!يغغ،أو(لخمسبال!ا،سيعئاتيدعىهاوتر!سق.م،478سنة

المعروف(لتحؤلاف!تاببعدفى:منأتباعه!تابات،الأر!عمحاىوحي،

،(!مب.*)يع!ن!بلهيالمعووفالأسخارو!تماب،(ك."2كأ)يلم!جخ!ب

المغاسسو!ماب،(!كمل44+!!!يىبثموالمعروفالثاريخو!ظب

المحروفعانرالخر!كاالربمحوحولجتا.،(!ف)يملكاحعنغ*بلىالمعروف

المديمةفيمتواضخةيقةبعرادفنو!قو.(ح24،،)ـه،ة)!ولفى!!بسلهثمنح!و

ط!وشمانتونغهإقليمثت،،!وفو،،،عنبعي!ةنجيروهيفجها،ولد(لستي
الأحفاد،وأحفادالأحفاد!عنجخهمثلصنحتئم،3ارنجوإلمأي!رفقأنبعدهابنه

فحياالدبورمحددوللغ،ال!ونغغابهدعح!ضخمهم!برةإلىالمولهعلهمحول

ويحجعث!)،،العونغ،((.ذريتهعنجيا3وسبعينسمتةتضئمق!ر،ألفالمائتي

للعائلة.والعتحبعينال!ابسعالجيلىسنالمنحدرالشخص!،تايوانفيحاليا،

الان!هم!مأم!ظالمهـة

منمحيب!ضفوشعيوس!انو!قلدينا؟الحنافولفعيوسئةتعتبرهلى

ن!لوهؤلاء،ن!رمأنتقتضيةم!حلابأن،والآلهةالأرواحعنيسأله
ن!ي!ل،،هنوياتول،تعويمهمطريقةيبينلاإتهبل.عنهمالابتعادمع

!ريمعلىقافىراي!ونفعيفالأحياء،تجاهبواجباتهالقيامعاورقادرا
ألغيبثة،للقضاياالفطرققليلى!نفولهشيولهع!!انلقد"،،؟والآلهةالأرواح

،والاضطراباثالتنفأحداثعنولا،الخوارقعنيتحذثن!يلم،فىو!ف

مح!وشعوس،،محاوراففيأتباع!،أحديقول!ما،(،الأرواحعنولا

رليلة،ليلةألفدار،حوفرلينيف(ريمترجمة،أقباعهمعالمحلممحاوراقط،!نفوشيرس-8

2002،،!،،.



.راى!!ريمل!همريد

بالهحمرعرمتشواتةببفمعة،وفاتهبعطصقوبوه،جمعهاابئي،(،قتلاني

،ف!ردمحظوهمواح!ماا!ممافر!هةسضص!.(!سلو*ألامل)(7!أإ،20)نمو،،،،لو

همنر!غاأصبحوقدشميوسعقة،الصنفوالفلسفةمه!فنأساسىهمص!روهو

!غفوشيوستغلققلةرد!هلاهذاويع!ساقفهييئ.الفحرأر!الق

ذلص!!أأنثرون!اه!اردإاليهحرتمماللعقاوون!ميلاالتيبالمسائل

،الحياةهمخنىيعرف!ل،،هنيقولنجدهلذلص.الخيبئةالمسائلفيتش!ينحه

،،تزوتلميذ"أجابا.ثه)4!-إ*بم،،،؟الموتى!مسيرؤءفصيف

!غفوشميوسولو!الى.الموضوعكهوذاحولصألهمحندمالمأحء+(،45)ولإيو،*

،الألو!اتهمعمبالشرتواصلىمحنيبحثفلمالقصؤف!،إلمأأيظالميلقليل

تمعل،لاتهااقرماء،محنالموروثةبالظقوساصقياماعاطأاص!يرح!انأتههمح

والأشياء.المؤجودات!لانعصسجام،الاجتمامحيئللقظأمأساسيةؤسيلة،رأيه؟ني

الذيالأساسو!انخكاع!رد،امه!فرعالقيةتن،!مشلاالذيانةخاقوف

رالظاقاتلأرواحرابالأنفاس!دالاعضف%تالف!ول،الفارتةعليه!ىبدأف

أفرادلدى!شر!،المعشقداتتلصر!اشطا!ونيئ،للتقاءالمؤفسعة

!نفوف!يرلص!كا!انلقدالمزارمحين*أدنىإلمأإلنبا،ءأ!هبىمنال!تصمب،

مننفصيأحومزهمغاصط،ثهـأهلأتباصء:يقولف!انتفعيره،فيعطئا

نأالأفضلإننفط.ذلصيج!فلمالتئماشل،لمقاملأرتفعرالئوم!أالأصل

أزلىنعذهأنن!يهلي،(7*،30،)المجماولياق!،،بالذراسةي!وآثخلى

تبولإلمأتدفعإجاباتههقالبعفراإق؟الإنسانيةتاريخؤب،،اللاأدرثين،،

الفصولإنال!ماء؟منءماسمعتهم،،وليقهول:و!فالمقزح،هذا

يوما؟،؟ء!لا!عتملولحر،تعحو،شالموجوداتتتعاسبالأربعة

البشرتقنعفلأنها،ضرورةمنلازلهةءنتفإذا.(117!خ،،8،)الم!اووا!ف

الاستقاهمة.إلىس!ذفيدفعهم،الرقابةتحستبأتهم

ال*لهلى،الثا،ثةالضينث4الأديانبينهي،ا!نفوسيوسئةأدقلالتحف

لوتمصيمع!نفولثجوساتفقفقدأيفصا!طقومممةرث!ألااهتئخل.ء.احتدت

ساينةعأىقائمةح!سعةإلمأي!عوو-انالداو،اح!رامصرورةلح!

أتأال!ياؤا،نفسيخا،رب!تقاؤلها.اخفموعابغرضوثشأتهاوآطوارهاالظججعة

باستمرار،مزابطةهيبل،البعضا!عبعنمخعزلةليممتالظبيعةمحغا!ر



الأويمال!ختار!فا!يجم!ال!غف!

اكي،،!ي،(،المدعؤةقةالقاأشتئاراتالظبيعخةالمف!تدائماكأترق!ها

وآالعسحب،تدفحالقئياخاليمقؤ!سثل،للحياةالضرورتمماال!ؤشعقضمن

يممو.الذيالغبمافأو،الأتباعيعلمالذيالمشلمأوالمطر،!لالتيالخححب

سوج!وفخ!أفاالفردقي،انلاصألبماس(لعامتدبزجخلىلوتحيأنإلأ

للئاوثةالجليلالمعلمسعى!ذلصالاجتمامحيئ.الئنظيمأساسفىجعله

!مذامنئلصاالأأنفرأى!غفونميوساهما،،حي،،،محاتال!تعيطرةإلى

والهحلالأشياء،مجوىزيخيرص!الاةأوتقغحةتوجدأنن!ميفا،،ي!لا

رقدالفطبيعى.القاتونمعبقتصاأفييحد!ثألذيص!اذهوالنافحالوحيد

الآهطار،تنزلى!ي،الإنساني!ئقأنبدل:انقاليالمئالى!غفولهشيوسق!ؤم

المجاه،كش!ذنجرإتيحقفظانأيضا()ون!نجامحة!مةأ!ثرسيعون

،،!جغخ،،،:ةيسوي!ثوفن!لاالعقبةمجوريدمحى.الجفافعغديمبشعملها

لها.درالاشصجاع)!صولسموس(للعونالظبيخمةباالومئةالقبولىفيويتممل

وفأ،أخوى!دضعياءأ!ثرونجوم،أخرىهمنمحلواأ!ضزجبالفيخا!س

صغير3مياهاول%تماالخجمةاالأنهارتصاصبطالأرضهمنم!طن،!!

وشميوخوجود،رفهـعتاط،ةم!خوسمادةالبشربينيوج!أن،أوليبابوهن

لأتها،الإنسانيالمجتمحفيثتم،الظجيعةفيالهرهمتةهذهاسقرفهـلقدرشباب

فالمجتمعالألام.!ل!صدرهيالتيالنوضع!،ضذ،رب!ألاالضا!ن

فيهن!ا!!ليعرف(لذيذاشسهو!غفوسيوس،رأيفيالأمثلى،

والأبرعئه،وألرمححهآث!را،الأم!ر!،لس!نبه:موللعزالظبمعىمعانه

!نفوثميولسلجصهعذا،(،أ*،"8)ا!اوراهمكا،ابغا،،والابنأبا،

الإمارةفنعنسألهعغدما،(+!كأ)،،تصي،،(لأمبرأمامالحون،منفاا

قابلةغيروسطريقةراحدفى!دفعةيفر!ى!نالهرميئالتظامهذا!اعاور

دمحا!لالإقطاعتة.الأنظمةأو،الهندوستةالطبقاتشمأنهو!ماللتحؤل،

عنالمقوإرثمالئفااوعاركعبذلصئيع!تجاحرا-إلمأ!نفوشيوس

القدهاء،بقواعدالمعلنتعلقهرغم،عصرهفيسائ!اءنى،الآسالأف

البشر،،إنأضفا:موأض!المووابنمزارعا،المزارعابني!ونأنفرفض

محاداتهمثنييختلفونل!صهم،العميقة!يعخهمحيثكامنمتساوونجميعا

مذ!لانبما،ءمحا!هالقلوبنبا!وفضلى،(،17*،2)المحاورات!،وتقماليدهم،(



را!!ظ!لو!طه

استبدالإلى(صمحشدبلى(بالوراثةالاجتمامح!هم!ولحمممحأوريحصلونالذين

الفهطمملمحص!دآنإل!ودمحما،الفرد!هال!فاءةمحألحمافائمبنظامال!لطهوبىاثه

هماينالبأنج!دير!سفاءفىصاحبل!فا.لأفرادهقيمةمحاورللحعوحده

شراثحرث!حمهمنأ!ثرسلمهمغح!كاىقادرأيعنلمولوله،!فءهو

.(،،*،7،)المحاورالمح!!غفوشمحوس!كالهعذا،دروسهحضورهممدد،لحم

!انحتأل!قها،المعنىب!ويهيةاليوملغاتجدوقد،وائغة8محبارصاحطوهو

همن،در!دحمهمناطه!ت،نورثهولظلى،الآنمنشرنلهبل،الغربكت،نورئه

أضغتمئق!،المعلمعاطكاقادرإنسانتعليممتضفر.اذإ،،قال:المعا!ر،محالمنا

.(7*،7)ا!لحماوراهمف،،،مى!يديأبينمنإنسانا

سويم!وفغ!أبداهال!زيمأال!بيرالاهتمامممببعننقعساءلأنن!هي

احزامالأطفالراجبآفماي!رريفتأفلموالتزاتبية،الهرشةباحزام

بالمواضخافالتقتدضرورةويؤفمخ!شميهم،احزاموالخدكنهةوالدجصم،

القداسةمإ!نلوانتها!سإثمالأمحرافمحماثماالتمردأنهعغبراالاتجمامحمة،

اهتماممحورثإنذلص،ومع.نو!لاوالظبيعةونظاميتماهىيق!لا

إنشاءإلمأيسعىن!يفلمالفردهوإتماالمجخمعن!يلم!نفوشغيوس

الذيالفاضلالإنسانثحتفيالمساهمةيحاولى!طنهار!قبهثافي،مجتمع

بفجلةيدمحوه!انماهذا.الفاضلالمجتمعإنشاءعلىقادرايصبع

الاقادرهوالفاضلفالإنسان.الفضيلة3لهيماتعريفهيدفقيفئأولم،الإنسانية

(1)*فى،)المحاورات،التوقيرآدابإلم!والخود!مخرائزفىفيالقحم"كلاور

)المحماورات،رالعرمواالسمةوالضدقو(لئبلالاحزاميجمعالذيوهو

)المحاووالف،البشر،(ط!،،الذيالإنساناخعصارا،إفه،.(117*،ة

ذ!ص،بع!أعلظ،الذيالذهبيئ(لمب!أ!ضفولهثيوسواعتمد.(،،*،2،

ترضىلابماالآخرتعاهملى،!لا:ويسوعالإغربقةفس،افوالتلمودمتالمو

دراسةأن!صفوسيوسررأى.(،)*،2،)المحاورال!(،هبيحاملصأن

يحضلبأنللإنسانيسمحانح!مغهموا!شمافالقدماءرا!فأ

إيماندفعو!قلالاجتماعيئ.الئتاغمأيضايحفتي!ب،الفضيلةويضمنالمعرفة

،.فيالفضيلةذزةبوجوديعزفجعلهحداالإئسانبقيمة!!فوشيوس

.((7،،7)المحاورات،مستقيما،،الإنسان،،يول!القائلفهوفرد،!ل
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لطيالأل!اتارح!!طحيزالؤ!ث!لا

!انلعضه!ا،المجودالحمتبدافعالذراسةمحاه!يشخع!نرل!

امحدقو،بنفسهشرد،!ليجد!ي،لوالىاليقظةوهممياقلأتهالمجشخعها

التقاليدمحرفتهاى،المحرماتبمعنىالقوامحطمذهتع!جلوسلوء،

الحوني،للتجان!سالضامنةالظبيعحةالقوان!،بمعنىبل،اليهو-مسيحجة

،،روجيا،،6ب!لحةالضين،فيالعنفوشيوسئة،وتدمحىالعال!.واستمرار

المتعأ!ين.مدرسهوتعثي

..ها!هلاك!!ا

ن!يولم،الأدعيةيغلوولا،العرافةيتعاطى!ضفوشيوهم!ن!يلم

ومعشيمخ!همايغالهلني!رهـأثه!انلانه،الآلهةمنشيئايطلب

احزام،5ر!ع،وتعنيا!لغالهم!ص،احزاممحاورحريصانا!.دقف،ذلص

للآلهةالمقذمةالقرابينفيو(لمشار!ةقدرا،أمحاكمامومنتجاهالأمحراف

عفنقللفالخبادة.دافعمنأ!ئرم(ز!حالابدافعخاضة،.وللأسا،ف

العبادافبهذهالقيامبنفسهيتوقأأنمحلىالحرصدي!عشءنأثهأتباعه

!انأتهط!أأنالقولنافلهمننص!سوافيسلاف.محنالمخوارثة

ا:ايقوتجهلمن،العباداتهذهنفححوللاموقتما،تخمين!لىمحنمخرضا

المعنىعنسألهمحثدما،أتبامحهأحدأجسابلذلصالأسا،ف!أفالآلهةإلى

هذا.أمحرفلا،،وثال:لدهراحهفجسطالمممزز،جوابللمربان،العممى

الئظرعسرمنأ!برإمارةم!حفيعسرامجدلنتجزفوهن،المعنى

(111،،"،)ألم!صر!اورالهع!،(جهرريديلراحة

أصحابهاتعلقبشذ!المعاصرينلدىمعروفةالضثغصوشعيورصئةأنعاطأ

الضلواتتبدأإذأتبامحها.لهايخضعالتيسو!لااولصرامة،بالعبادات

الا،هثحنعا،فالأسا3ألواحامامأولا،،الهـفخص!أأنردغبغىصباحا،

البحت،ثيماالأساسئة،القاعدةيزئنالذيالهيىعاكأتوضعألواحومي

ص!ذبيقصدولا،الشايمن!فئةأوأزهارا،الالواحاماميضع،ثم

فيسا!نة،الفعييئالتقليديعتبرهاالتىالأسعلافلأرواحالطعامتقديم

مناجمطوغضع.الأجيالبينالالصتباطقؤةإجلال!ر!ص!بلى،الألواخ!تلص

مخاطبةطريقةمثل،صارمةطقوستةلقوامحدالاجتماعئةالحيادمنمحديدة



لو!هاردفيل!ري!ي

اصقوستةت،ا!مهئحفتنظمواللبالس!.ىل!ألاطريقةأوالأمحراف،أفالوايدين

ال!يف،،)الربيحاخمسةامفصولادخولىمق،محديدةلم!اسباف،اصةم!مبو

شهاد!عاث!احصهسلأوالضقهمودحدأتوقيعفأ،فالشتاء(الخر!ط،ال!ضجفنهاية

الحرشة.آكأالهبيتاألوهمئاتإلمماالحوتجهعغد،القديعةالغقالي!ووتراعىهمحلمتة

المزدانةال!ضكوشيوسئةالمعابدفي،الذيغبةالحفا،ترقارة!هنةويتوال!

تاتماحترامفيتالحفا3تلصتدار!ي،الأتباعف!بار.المعلمم،بلوخات

مبالغا،ال!غفوشيوستةفي،الظقوستةالتزمحة3هذلناتبدووقد.ف3اع!ألل

ن!!لافيوضحهمقابا،تنظامعاثماترئعؤوهياجوانب،بعغورثعنفيها

تعأضمهسم!ع!ل!مهخنفوشعيوسر،بع!وضعإتهأي.الميا!د،قبل،الثالحث

الرسومأولوا!جلاهمننحربإلم!الغئلامهذااسنعن!ولهد،المدلمهبالكوامحد

احذالهاتراوالأف!ام!الألوانوالمواسمالعناصر0بينتمؤجالتيالبيانية

يعثر!همثما،،صالما"،الخ.،ىلخما!شملاووالأمحدادشالألوهئاتوالأنسجة

!الأخضركأالربحعبالشرقفيشرح!الخشبأقاوالأسود،والضثضاءبالشمال

الظبييئمالفضاأتمفلأساسعهقةمشارءفيتضقنقنصرفعلىوالققين،

ن!ضسويالظقوسفايةرليسعتاحزامه،من!اصلاالذيلاذشعياء
مخالكةانذلصمعه،التعاولب!يفئةالبشرري!ذتب،مالتظاهذاتواصل

فحسعب،الظبيعةقوانينمحاىالتمودمحليهايزئبلاالضحيحال!لو!

لا"خفوثعيوس،قالوىصاحه!همنهولماالإنسانغالفةأيضاوإئ!ا

هذهإلمأالاحم!امإن.الجارفال!علىالمجاههمس!اعممنلرجىفائ!د

!ل،منجزءاباعتباره،توازنهإيجادعاهـأقادراالإنسانيجعلالقاغدة
يأ،او!نفوشميوسئةإليياترشدالتيالعظمىالفضيلذتحصيلىإلم!فيتفرع

طابعهايفوقفلسفيئبطابع،الحقياتةفيتتميز،التيالوفيرةشرائعيادراسة

الذلنى.المنظمملهواعدحسب،منالمهاس!ضأمعالذلثى،

قامحةالالقوس،قاعةإلمأإضافةتتضقن،ال!نفوشيوسئةفالمخابد

بالتصوصيىالمعابدوتحتفظللذررس،تخضصوأخرىلهمصتبة،تستعمل

حىدإلمأابتصوص،!صدواسةاضلتوقد،لل!نفوشهميوستةالقانونقة

العموهجة،الوظيفةإلمألما،نقماءالقرورتة،المعارفمنجزءا،"و05سنة

!تاب:الأربعال!لاهممي!جاتالنصوص!صوأهتم.ن!ضلافي



ق؟!ألا!رظ!ر!!ا!)

يححأررالذيالتلميذصخفهرف!).!ك!؟لمع%ا!(،،منمجزيمما(و!تابالمحماوراتط،

تاربخ!سأالئافيمج!حااويعتبرق.م،الخالش!القرنفيفعاشالاسمكتا

بيانثبماهموجزرعوالعليا،الذراسةأو(هي*!!ك،)دا!سعوو!ظبأل!فحين،

للشعب،الأولمهسغحوضروردوالأخلاو،ال!حاسمهبينالوطح!3شهالعا3

لم.دااثأ،3،)/لم؟غ(()الح!ا!ل!أوك!،هلب!(رءة،4!ك)يونغزمونغ!تابوأخيرا

يدعىمااقصو!عذفىإل!يضافال!وس!.!ضابهمنهمشروحفصلوعو

وهمعحنفافسابقا،ذ!صتهاوقطل!نوفولهشيوس،الخمسبال!ط،سحي!يات

فيوهبيعا،شعهرفىرئ!ألابات!لاو.القديمالمحصر0همنء!حلأ!رى

لقيالذيال!خابفإنالغربفيافا،المحاورات!تابموالضين،

أئهخصأاالتاسايفن(اسذي(3ة):*أول!يغغغلمجكا!تابهوالأ!رالإقبال

والغريبالموجزال!تابكعذاإنالضيغيةالأسطولي!وتقولافة.ص!تاب

،(!5(1،)،،يم،،فواصورالإمبراالإلهمغجم.أسعصورتونقذيسونصتفهف

خطوء!ةت،امث)مجموعاف!نيةالمثأخا!ضطا!قشففه!هـالذيالظبخ،فنهمشدع

)ثهلا(،!يو،،وهمنهم،خطحفاةقوقعةمحأ!ا(صقةثشا3أوتامةأوهمغ!سرفىترسم

فمى!ليمثلضلاع،الم1سداليئش!ا،4ةفينضذهماالذيرب!ألا
وتوضعو،،يانخ،،،،،يين"،!ببالجحعمحنهيعبزنجوذج!ا،وضخاأوحالةهمغها

يعوفىلذلصال!ائد،للتوخههمرشمداالهصقفهذاويعتبرهقانونيةشروح.له

للوضعمناسبةالأ!همصرألخيارإلم!لجتعرفمهئم،ر(رقاتخاذعاىيقدمهمنإليه

الوضع.هسذاتنظمالتنالقوىولحالةالمحذد

أعمالأ!برمنشرحها،عاىالعصلىخاضةئئم،اقصوص3مذقراء!نقن!ر

!خفويثيوسأوصىلذلصبها،القيامالحئغفوشيوميئ.إلبمايدعىالتيالبر

منواحذرواقط،معرفةتحصلوا!لم!ثوبالذراسة،،،*كليحميايم:بص!

س!اهمتلقد،(1117،،7،)المحاورات،(التسيأنالبلمآفةفإن،مقخ"اعقماضياع

الأطفالط!انإذ،الضينيةوالحضارةالضييئالعقلىتشمتحلفيالوصيةهذه

،الحالهذهمحاىالوضعواستقرللمعابد،تابعةمدارسفيالمعليميتابعون

يتعلمونالأطفالنعان،العشرينالقردبدايةإلأ،مقهالثالثالقرنهمن

الغالب،في،تنظم!انتأيضاوفيها،المدارسهذهثبماالقراءةسبادئ

فيبالانخراصأجدارةرث!ألاالغلاهيذلانتخابالإهمبراطورية،المناظراف



ل!نوارريل!يمرفو

أججالتربتوقد-الا!ولمحية.!نزلتهمعنالمظرب!رف،العموهميةاضيفةالو

والئساهمحلهىالأخا!هوالحعم!الاحرام:سعتهلل!نفوشعموالأربعالفضائا!اعايأ

فضي!ةأي،ر!ألاالفضيلةتحقحقوس!يلةبيغهاالجمعيعتبرإذالوالديق،ولر

،الأخرىالتقاليدمحاىالاطا،عإلىأيضالدعىالأجيالو!انتالإنسانقة.

للثقافةالمشز!سالمنخزوقحولتلتقي،ةل!فللت!ميلتةبرامجباعشبارها

القديمة.بالضينالذيثية

!يفهيان!!و"ة!ت!!مكاا!ف"

الممملصةا،!حرتحالفاتها.،،،الثا،ثة،،المذاهبعنأف!ضلا.تاريخينفصللا

،أخرىتار!محتوياتمسا،منوالتعديلى،تارةن!ثرجما،فيال!لعةاسصاهمتوقد

لهاخما3تغ!حمأقصيرفى،نزاتاستثنينارإذا.خاصةبيمهاالتواصلوتشجي!غ

همنذالضين،محاممماالكالبشبمان،ن!ضلافيرسمتة،ديانةالجوذتةأوالتاؤتة

أيديولوجياالأولم!معا،والضاوئةال!ثفوشيوستةامحممادها،ق!ا.مالثالثالقردق

البوذتةتنافمم!،للخلاصشعبيةديانةوالمانية،المتعلمةللئخبةوديانةرسمية

ى،الأولابقرنمعالضين،ثتتنتشرب!وأتأنمنذ،نخبويةرث!ألا

بالخهىالضين،في،البوذيةانشضرت.الفصلايةبفيذ!رتقدءشخكا

هذهوقاهتكاالحبرى،،،،،العجلةأيضاؤحم!ملارب،،ماوليانا،،،المعروف

تمييز،دونوالئحعاء،للرجالالمقذمالخلاص!!ونئةمبد!عاممأالبوذية

،الموتبعد،،حق!يئ،،،ص3نجاروع!ت.المجتمعطبقاتلحلوألحتعاملى

،قئ،اخلامنالتحرردرجةالروحتبلغأنإلىالمسغمر،الئناسعخفيشمثل

الشماني،التقلي!رأوالأسلافعبادفىمعتشعارضر!!،العئمىبهذا،فالبوذتة

فنجحتللخالأص،واضحاتصؤرايقذهمالمأئهماإذ،سائدين!اناى

فيللبوذتة،الأوائلالذعاةإدقبلالتغرةهه!ذفىهمن3الاستفادفيذتةالبو

تج!تعد!رآئهامتناسخة،أتهاعاثكاالضينئةالآلهةتفيبمفييزذددرالمالضين،

(لضينئة،إلىةمتير!سخمصلااللغةهنالبوذتةالتصوصتغقلرلمالبوذا.

وعملى،بالغاويةمختلصةا،اصويلةفزد،البوذئةوظلت،الرابعالقرنبعدإلا

الخلصأههذاسي!!تعاممماأنفسهمدعاتها



يانالأو!سوتا!حب!لوا!ا

الأولمولالتز!عهخاتوتنسبالضججة،إلمأالحصوصبغقلالوضحتكيزم!ث

الرهممالةصالةآ،بالتزجمة،!ثحمفلاقد:(لولو!عهثح2!ؤة**إجيفا!وثهـواإلم!

!ثيرونفانبهرالغاس،محاشةيستعملهاالقيباللكةمحرضهاام!نع،البوذتة

ورآىالآخرهالعالمبشأنالوعود،فيثرإء،منالبوذيا!عقلي!!ويهلما

س!ظ،فىالمهايانا،(،خاضتاتبإح!ىمعغيونآتهمالضينح!ماءنجعض

منالعالمهذافييبقواأنالروحقةاليققةمرحلةبلغواالذينمنتصاإبالخي

هلندويالاأح!وهمرابتدعالخالاص.ا!اعمخيرهميعجغوا!يالأوهاح!،

الهغطك!،الأصلىذشالمعلمأو4ء،ى!*834!س)آ!داوشمغغ(ثرهو،(لصمعنئهو

(لسدظ،أكولبوذا،إلم!الححؤلىهئنا!مامببالدول(8044ة44!س3!ثم،بودهعدرمما(

،،نا!ش،،بالمعروفالتكليدبدايةالقولىهذاف!انفررفي،إشراقبواسطة

رثقة)*حء(.،،زان(،باسم،اليابانفي،س!ذبعدانتشر،الذي(ح4!*)

تنقلىالحعيمهذاأق!وترئري)بودهميدرلما،،إلمأاصاتولاهذاتشبح!اية

تسعظلحيخكاساولن،فىيرتخصجصا،وهمنها،ع!يد-،صينتةأديردبين

!ا!التيالتاقغئاتنسعا"رعليمالدير،هذابابأمماميتأضلسعوات

لاحقا،النخما!سهؤلاءنشرفىحوبيفنوهوفو،الحؤنخ-فنأصارر

هذفىفينومظ!تملاوالنبلاءرأىلاقد!ان.!لفيهشهورافأصمح

تهتتملاالقىالحثفونضجوشةالفلسفةإلمأيضمافضرورئا،مفلاالجوذية

الالوهئاتسنقويبونأتهمأيضاالعافةورأى.الموتبع!،الإنسانبمصير

مابالقج!مد،عليهاالئفؤقهع،الموروثةألوهتاتهمتوازيالتيالمحذدة

مضاذ،بهجومتقومأنالتاوتةوحاولتيسرا.أ!ثرمعهاالغفاوضيجعل

لاوتعصي،منمقضبسةالبوذتةأنفاذعخكا،سدا!ملاوالخاممسالقرنينفي

خاصةومن!ا،الذيغئةممارساتهافيالمستوليدفىالبوذئةعناصربعضوأقحمت

وما،الإنساناقزفهاالتيوال!لبمةالإيحبمابيةالأفعالمجموعأيال!ارما،

مبزاء.منبسبب!ا،،لناله

وخاضةالأحياق،بعضفيعشفهنالثلاثةالأديانبينالعلاقةتخلولم

.الموتبعدالفرد،مصيرعاطماناممم!فاغتت!انغااللتينوالتاوتةالبوذئةبين

،567سنة،الأديانممثابفدعا،الاجتماعيئالصململإعادةالإمبراطوروتدخارر

عشربع!،تسببقدالمسعىمذاأنومع.أديانهمفضائلىبعرضوأمرهم

http://www.al-maktabeh.com



!ار!للمح!ر!يط

عرضفيالعشاشسشبمان،فصيرةلفزفى،البوذتةممارىحةتحجيرفيسشوات،

محنللةتئيهالمكضلةالممارسالمحفإحدىإلم!تحؤلىماسرعماندين!لفظئل

مرتبصاأي!ونوث!،ةئ*وبللالمهمؤقتالمنعذلصا!حموفيماالبما،ط.رجالى

،المحيصةاالبلدانإلأأتبامحهاوفراراالند،ثما،لهتعرضتالذيبالاضطكاد

حذبلغتبلوانتشاوها،حضورهاواصلتالبوذيةفإقنما،الصينومشهما

الخععجيةلاخاشئةنقامهافيهمالأءهةأ!ثر!انتالقيالذولةمصالحت!سديد

،،ابن،لغبهمحق(لمحاشظةمحاطاحريخصما!انفالإمبراطور.وال!نفوشموسسة

شمحوواإلها،ثنسدمويعضبرو!انمحليا،ألوهئاتعنالمغح!ورأيالضمماء،،!

أصمجتهأف!ردتدمحم!انض!للخلزدالماوتةوالظقوس!لهاءللضين

نافسهيحيصاءنانج!مبراطورإنئتمفيها.أح!يشئحصن!يلمالتي

8فالاحزامماخفاأاعاهـماالقائمةال!غافويجولهععثةبمبادئتلغزمببيروقراطتة

اضصاأ\فيفبأت،اصوشتةافيمبرا.المؤسسةالبوذتةئؤةتناميأزمحجلقد

الاضطهأ*تا!ومهمحاوررترتبالثاسغ،القرن!اهمعالجوذتين،

بمشافصمر!طصاأنبعدخاضه،ىذ!بلاللعنمووثهائىلراحعالمررحمه

اهمنصقتيفي،،،ا!!ه!!،3،،حث،،اللمائئة،،هوآخوعاهـأح!ودالإمبراطورتة،

وهمغغوليا.التيبت

يدالع!لمأاشزا!االثا،ث،الدياناتبينالتوا!لمحاورترتبلقد

علىمفالأفضلىولعلأحيانا.وناتالم!بلىوالعناعر،المصطلحاتمن

ل!مل!ته!غفوشيوس،إلأالمصسفثذانجطفف!جغ،يهوذلص

اسفا،ثاالذياناتهذفىلحنلوتسيهتباعلاذالوسمتةالمدونجةهنجزءاأيفما

لاأنوالحقيقةالخاضة.ودغاهابممتزاتهاالاحتفاظعلىأيضاحريصةأضلت

مدرسةائهاتعق!رراحد!فحلى،،دين،،،تسميةالضينفيتحملضهاواحدة

ليخلاتوا،المعلمينحول،الأتباعتجصعالتيالبنىآلافوتتضفنوطريقة

ال!نائمبىت!ثجهلاتاق،طلار(لم!ؤناتفهذفى،والممارساتالفلمصفة!هم

الحتحام.عارسهاالتيوالضعغوصاالبوذئةوقعانمحماهامثا30المسعجتة،

المعابدتشئدانوالعغفوفميوسثةالتاوتةجعلتال!ؤينئةالم!رساتلمراقبة

اصرلاتهرلععمدانالمعأ!من،لم!ولننظامماولضعانوالأديرفى،الرسعيعه



يألطالأل!!حن!اىفع!حوى!ا!طا

والضلرات،العافطالذ!ةالمما!باتةيا!عرلالمؤخ!ينمحماطماللمصادقةمحذدفى

شمؤرضها.تنخيماأساليبفي،ثة3الثاالأديانهذ!فضشاربت

لف.ئةالجمهوليفيامبع!،عصيفبمرحلةالثا،تةالذيغفالمذابهـعرت

قانونشسن،لى9،و!ذ،تباعدهاأتكمطهدآيار()همايو/ماي4ة!صأفب

قصدهماباشاءالضقوس،اإقاكعةويحظر،،الخرافة،،،يمغعالمولجةالسغةثني

ذإأ!له،يئمات!لالقانودقهذاأفنماويبدوهممثمهورةشخصحاتقعريمهمنه

بحقدالاضصهاامنجديد!مرحلة،"94وسمنةفتح،الحتمييئالمضاأمأن

مخالانهاعمبرفالمىألنشاطالمحط!حلىومغعالعهنه،لخصمبفمنعالأدلان،

و!لىالمعابرصادر،الاجتماعيةاالر!ةمحا!تقوماهل!تال،ةحس!ر،لو

ب!ايةقليا3،الضمغصاو!ماالذينتة.الممارساتفجهاتغضمالقيالمحلأت

تراق!حعومتةجمععيالمحسطتألهسيصالح!صومةضرتإذ،8ر57سنةمن

س!نةالحقافئة،التورةن!لرتوجهها،!فبعنإل!يغية،الممارسات

المعهمابدهمنالآلافأحرقتإذ،افنا،ثةالمذاهبمحاثاتكضي!ادق!،،9ة6

فالمعخقما3إل!.والمعلمونوالأتباعالمتعلمونواقتيد،المقذسةوال!تأبف

العنيفالاضطهاديرتفعولمءني!هنهمنهـمال!ثيرونق!يئحشكا،المارئة

فئماقر،د979سشةالحع،!*ع!!ة*!،*!بيغغ،!ساو،دانغتوقمامعإلا

المعاب!ربعف!فةجوأعيدهالذيخيةوالمدارسىالذولةبينالتعمايشمنال!حش

مرا!زوسعفتسياحتة،معألمآيضات!ونأنلهغرطعاى،ام!الصإأو

المراقبةتحتس!ذ!لىجسدثر،!غةبتنصجبوسجحلاهولمب،ت!وين

وع!رداتاوقي،همعبدألفهمنأ!ثرحالتا،،الضسينهـوتكممللذولةةالشدي!

التيبت.مثطقةيرةآفىذلعسإلمأتضاف!ه،البوذيةالأديوةمنموازيا

إلهأنفسسهم؟الصميغيينوضع!كنهاذاولعنالصمين،وضعهوهذا

فلسفةإلأال!ثفوشيوسعقةيرونلافهم.دينهتعيينعدميفضملىأغلبهم

يصفونالماقربين،وأتباعهمالمعلمين!نقلةهخاهـإلاوليسللححاة

لعلونزرالآخررنضئحلههـأضاأفلثهم!هفبوذئون،أولأرلونبأنهمأنفسحهم

وأاسم!دوناتضلى،ديانضهملعن..ءالغربسانمن،بالذينتعلكا

يدلتح!مجالفا،الضمعبيئ،،،،،الذينالفضفاضةالفسميةعليهـايطلقونإنهم



ارفو!رط!يلى!ر

،،الذيىتفهذا.الموضوعهذافيرأي،باستبياناتالقيامأوينالت!نجط

المغسححة(لقديمةالفةتؤإل!بخضهايعود،مح!يدةتأئيرافهمزيجالضمعبيئ،،

التاوتةهمنعغامحرالآخرالبعضويجمعللخبا،ء،الرسممتةو(لذيمانةبالحتممانية

المسائل!ضالأخيرةمنياقتجع!إذأيضا،البوذتةبلى،والفوشميوسقة

ن!لالبوذتين.الأمحا،مبعضإل!تمصغدالقيا!مارساتولمحعض،تةالاعتقافى
بل،التاريخيئبش!لهاالثا،ثةالمذاهمبعنيبغع!دالشعبيئ،،،،الذينأنالواقع

ضجفة،واسحعةتأليفةعاهأقائمدينإئه.المسائلمندير!خلافييقارضهاإته

تةساوحمحدلطةهعطياتجشب،إلم!جغبافيها،تتعايشمخالبا،السجانممرر،

خس)رلاالإيمانإلىالقبيععة،اشالأرواحوالأسعلافتافس!ولألامحباد!من

،،ياما،،(لإلهرأسهامحاىيحلالأرضيئ،التغظيمصع!عتسماوئةببيررقراطتة

الضة،الآالةمجمعفييجسمكار،وروناالندوسي،الموتإلهوهو،(3!!هث!)

.الموتبعد،الأوواحأمامهمةدثلالذين،للجحيمالعضرةالقضاةأحد

!تاباتعأىولا،!ني!محاثطولا،محذدةعقيدةمحا!(الذينهذايقوملا

الأثرهوفقذاالأسما،ف،عبادةفيينمثلفيهالئقلمرحئزق!ل،مقذسة

الفعينية،المنازلىأغلبفي،!جفإئماالضينيين.بيناشزا!االأحثر

تفغآتهايععاتدألواح"عليهتمغمممطهيى،فيهايوضعأسايتةمخرفة

والأزهارالأرزمن،المربانتةاالدايابعضيىألهمامهاوتوضع،ال!ابقينأرواح

.الروحبمفهومالمقصودنبينأنهنابدولاالحخول.منوشيء،والغلال

تفزق،أرواحعذةفرد!ليمنح،القديمالعصرفي،الصييئالمعتقد!ان

لحلآقاواعتبرتالمعتقد،هذافخظمتالئاوثةجاءتثتم،الموتعند
ال!فا!أ،بالعالممرتبطةوتظل،(!5)،،بو،(لدعى،ثميلهسمبع!أرواحاإثسان

ومصيرها)*لما*(،،،هون،،تدبى،لطيفةأوواحةث،اثأيضاوله،معتنةمذة

بطعوسهم،جمععاالأرواح3هذإلم!سجهونفالصعنحونالسماء.إلمأعف!رلأن

التناهمحخ،أو،الجحيمفيالمحاسبةتخطيعلىمساعدتهمبعضهامنيرجون

!كاأنمنكاالآخرالبعضويرجوأففل.جسدفيالبوذتة؟.الظريقةعلى

وثط،الغمدلهوالأورا!الشخصحهالأمععهباصعحاالضفع!رب!لامولعغه

عخد،الأمتعةصوروتحرق،المحمولةوالهوا!كاالحواسعيبمرخراظهرت

مامقابل،أبنائهمساعدةعلىقاددر-الأرواحأنآخرفريقويعتقد.(الدفن



بمالطالأل!تارسع!لهصا!حجز!ا

المجت،بفضج!االنيىفذ!مللتحدبديوحدوصطواتهـولاهكاراياهمنلهايقذم

لمحععهمدن!لب!سا،الاححفماصامحهملمهلموجبالمىالألواحد!حمولاالعبر،ثث

تمثل،بأخرىواسقبدالها،الألواحمنبالتخلصتنقهي،"محرث!ليالقبرمذةأق!

أقأو،عذفىمخيرآخر،م!انإلمماالمتتفيغمقل،الأمواتمنجديداجيا،

آخر،لمسببالأسا،ف،عبادةوتتأ!صأيظ.محذدة،غيربصفة،يتناسخ

)أولك!(،،،غي،(ثعى،أشباحإلم!تتحؤلأنيمحن(لأرو(حأنذلص

ويبتجئبالظقوس.اسزضاؤهافيجدربالتاس،المترورإياقاعفيتتستب

منودطلبونلمساعد!،البوذلننوالرمبانالئارلننالمعلمننإلم!الضعن!ون

المانيمنويطلبون،الحمايةوظيفتهاطفوسعلىالإشرافطالاؤلالفريق

ألخلاص.مجلىالضالةالأرواحمسامحدة

صارما،تنظيمامنظمة!صمتألومقاتإلأأيضابالعباد!الضينفونيئجه

(لتارتة،الحقالبمنتقشسماومخالبامحلمة،ألوهمافوأ!ثرها.مجغع،في

،!84443ح4آ7!هك،،البوذستافاس!،،وجدتإذأيضا،البوذئةمنوربخ

رهنا!ف.العجيبالخليطهذافيم!طنها8لمةه4444!3و،،البوذاس،،

إلم!أقربلقغظي!وتخضعأ!نن،،،!ونئة،،تتمقعألوهئاهمتبتض

إمبراطورهموظفأيضاالمدمحؤ،الأفرانإلهمظ،!هاال!غفوشيوسئة،

ليسخلبيت،!لىإلمأيرسلهالإلهيئالإميراطورهذاأنيعتقدإذ،،جاد،،،

أهلىإليهفيتقربوسئئات.حسنناتمنالحئمغة،ل،أخبه،قامواماأملهعلى

في،ويقومونءأفرانهما!أعالمعلقةصورتهإلمأالهدايابعضبتقديم،البيت

السمماء،إلمألقصعدإحراقهـاثم،الضورةعلىالحلوتاتبإلصاق،الخهمشةنهاية

عنحسنوضأنقلىإلمأتدفعه،لهأمديتالتيالحلوتاتأقوبعتقدوبئ

ع!رةبعد،أخرىصورةإلصاوايئولونثتمبمراقبتها.!لفالتيالأسرة

ال!ابق.عملهإلمأالإمبراطورتمأالمو!كاهذاعودةمحنتعبيرا،أيام

وال!هانةالتاوئة،منالمسئوحىالظمتالضييئالشعبيئالذينويدمج

ئعرضالتيوالطلسماتالتخجيم،وطرقحجنغ،!!تابتعقمدالتي
القائمينالمعالمينى!لاقتناؤهاويفضل،المذاهب!لى!ابدأمام

ونجد.المؤمنينبثقةحدارةرث!ألالأئهم،الرسمتةالذوائرخارج،بالعبادفى



لونواري!ريلطلهو

فهى،،العسينتةالأعيادحدفلفيالعجيبالخليطعذاعنواضحاتعبرا

ية،شمستة-قصسنةمحأبومحسوبةالفصولى،ب!وراتلهرتبطةأمخلبها،في

يعوضإضافئماشهراثمقمرتا،،،،،فصا3أوشهرا،2سنةحلىرتتضغن

سنة.محشرةسبع!لمواتسبع،والقمرتةالشمستةال!نتين،بينالفارق

ريقعالربيغ،محيدأيضاربدمحى،الجديدةةن!لابدايةعجدالأعيادوأمحضما

عيدالأ!ةفيولجيهاالصشائى،الانقلاببع!للقمر،الشانيالظهورفي

!قيةفجهرتحرق،الثالثالشيرمنععصرالخامعساليومفيويقع،الأهوات

،،الخمحمةعبأيضا،،ر!ذأأنويم!نالأسا،ف.تبلغ!يالغاتود،هن

عيدأوانمس(،الشهرمنالخامعصاليوم)يقعالقطهرعي!أو،(،الم!مامحفة

الضاقوس،اوتنقمأالخمابع(.المثمهرمنال!تمابعماليو)يقعالمغنامحفة،،،،السبعة

رف!أل(هيالأسرتةالضاقوسان!لالأعياد،هذهبمناسبةالمعمابد،في

إلىالم!رهين،والأسلافالآلهةانتبادلجلب،الفوانيستوقدإذشصيوعا؟

ثكو!شلاالانئا،بمحع!وأماالمدعولن.الموسحع!ننألحانوإلىالأععاد،!!رالا

هذاأنعتايغيمبلاأنرينبخيورسمتة.ضخمةاحتفالاتفوصةثجمحل

فغومختانحة،ثمسغياتتحتالبشرئة،التقاليدحلىفيرر!تيالاحتفال

.هيما)إخ،،نويل،،أرالميا،دبعيد،المسيحتينل!رى،المعروف
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51!

يوعاهاالتيالشقي!ةالظقوسانتهتالميا،د،قبلالمقمابع،الكرنفي

!انهللشعبالذينيالحقلهمصادرةإلىالفعدا،نصوصؤتاقتنهاالبراهمة

تحافظاقيالآالةإلأالحايبمحناليوض!المنحيقذمونالأسرأرباب

ه!ذهلعنبعوحمم،حممصهفأس!ذسمارسون،.و!انواالعالممنضااأ!أع

الانبثاثتدونيحولحاجزإلمأفتحؤلتكا،الصع!لانمةعليهاشلبتالظقوس!

،سذ!قمللظمأهليطفئ،الغاباتعمقإلمأالبعضالغجأرف.الروحاني

الممغومحينإلىتغتمي!هموأقاليه،الراقيةالطبقاتأبناءمن،الغالبفيوهم،

تختمقءشطالتيالبراهمةطبقةفييولدوا!لالذينمنالظقوسمحن

ا!حطىا،نصوصعلىباطنئهثروحالصوغونو!انوابا!هانه.رحدها

،،أونياصا،،المثروخ!صودمحيت،المدنعنالبعيدةملاجئهمفي

اسقبطاقإلم!بدمحوتهأال!ائد،الطقوسيئالمغطقتغاقض!وهيول،3!*،3!ك*

!طنهـولئن!لىفي،الناسبينتنتشرهؤلاءتعاليمبدأتوقد.القربان

هنوشيئا،ثحيئاتمتحغوا،قدفإنهمالفيدا،بنصوحم!همت!معينمؤلاءاضلى

أف!اراونشروا،للذينجديداوفهما،الغصوصلتل!صجديدةقراءةتقديم

ومجن)!ونتة(،!وسمئةأطوارو*كنآلهةعنتحذثواإذ،!هودةغير

الفمدله،للدرابننالسحرلهالوظعفهمحننحلوالدرللفرد.ن!ممخلاص

عأىدورها!صرلاآلهةتمفلهاألتيتلصهي،أخرىبسحرئةراسئبدلوها

فرد.!لحياةفيأيضاتتدخلىبلال!ونيئ،الفظاممحالهأالمحاففةأ



!ارلوهم!لمجدريالما

!!!ولط!يان!

المعال!ءشاضحة!ويغتةهمرحلةولامؤشس!،ةيسو!نهلالذيانةليس

،لا!شألاالمتعذفىطابعها،ث!أرحعسب!بير،حذإلم!يعترهماوهمذا

ا!ط!(ئخذفقد،والفلسفاتوالمذاعبارسوالم!ال!طقويح!والمخقلف

فقي(لعقائد،مشزهـمنج!ؤععلىالمحمافضةامع،الخاصمنحاهتيار

المنك!قنفةهـضأنن!مي،،،المحوري،،المح!رضم!هددالذيالغليانسياق

الآالةتعذدمحامم!قائمةديغيةممارسةمن،خلاصديانةنجانبثاقسصمحالذي

الا!ضماعي،الاستقرارحقهضاقدالإنسان!انالحصر،مذاففي.والقرابين

ثووتههموررمحنيتساءلفبدأ،ةتع!لملاعاط!درحصل،الأسرةوأشسرر

هم!تفيمايع!ولمالحةسن.هذافيوجودهتفسميرومحن،والمعنويةالمادتة

يلتيالتصورهذايعد!لإذ،الآلهةقررته!ونيئنظايمفيال!البةبالمساهمة

فهمتفرثة،أما!نفيالأشعخاص،بحضأنبلا.المعرفةإلمأحاجف

ويعرضونهاالإجمابات،يقترحوثولدأوا،القضف3هذؤبررر!فتلابدأوا

المتمائدةالمعق!فاتىف!عاقهمنينطلقجدي!بلخصااوجهتئونللضقاش،

ا!يط(ءنصوصفي،والمضضة

عنبتناا%خا،فاتخشلف،جديدةنصوصحيغئذ،ظهرف،لقد

باللغةوه!توبةقصيرفىتردماوغالباأولانيشاد،ت!عىالتيوميالمحهـود،

نأويمحن،ألمحاور!شحعل،الأحيانأغلبفيوتشخذ،،ةتتير!سغعسلا

بلى،معلميهمعنالتا،!ذتلقاها،شفوئةلتعاليمتكاووينا!انتأتهانفزض

إلمأ،،،س،،الجصنوحرفئما:تعنيالنصوصهذ؟محلىأطلاقتالتىالتسميةإن

نصوص!انتالشفوقي.الئقلىهنسمابقةمرحلةرجودفرضيةيؤتجدما

،تتأما3تعرضفهيالأوبانصشادنجوصآقاحقمائق،تعرضال!فيدا

ودورالحون،ر!صمحولتدوروهي.طقوسيوبعضهالاهوق!،بعضها

وفاءضمانأوالولد،لإنجابتسغعملىسحريةبوص!عاتماوتختلط،الآلهة

)ترجماتالروحانيبنالمعلمينحبماةحولقصصاأيضكاوتتضمنالؤوجة،

تتضضنىالغاريخيئ(،وجودممسنمتأفينلسنالأشمخاحمكامفضلة

يؤتف!ركثبمسقوىالنصوعىهذدوتعمتزالأساطير.منيدالع!



يالطالأثهتار!غ!فا!جصؤال!ن!ط

الأرجع،عاكأنهم،الادييئ،الشأنمحامم!المشعؤدينمن!انواأصحابهاأن

اصنيةالباالتأضلاتإلىاتج!يمواا!ضهمالغفسير،علمفيراسمخونب!راهمة

آقفي،سدصتهاامنو!غحررينددفيطاأوفياءاضلواد!قوشىسخصيئ.بتعظش

لمراسممال!زقيتيالاحزامعاهألسابايهمالمفرصاالحرصمحنتخلواإذواح!،

المراسممأحدإثامه!قالخطثمابأنسابممهم،اعحمادمنوثحلصوا،3العباد

هؤلاءيهم!لالأمحا!أالمثلىأصحلاق!.ر(ل!وارثرور!ئعلا!طأنن!صي

بالمعغى-لما!رلوهمةشموقايحزقونالذين،الغاباتفينا!صعواالغسا!ص

التغقس،ة!رحولهراقبة،الذاخايىرفىالفسخين،،تقنتافويبغدعونالحرثأ-

!لىفيهاتقوبم،آرتةدينتةأجواءفي،متوفجةقرابينأنفسهميقكاوموا!ي
وترتجطأفلا،،الثخطى!لالأف!ارهذهانغشرفلقدالنار.حولالطقوس

ه!رحونشأدالمنثملين،لهاعدةتوشعمختلافشينأل!دلولوجمعنالتفاءمحاى

يدالع!فإقالحو!ة،هذفى،الغالبفي،البراهمةتجاهلىولئناتساعاءأ!ثر

البراهمقةالتقاليدمحنئعرضونفبدأوابها،تأثرواقدوالغبلاءالحئحاممن

!الجدبةم!حلااصرقهمنويقزبونالافردتة،الروحمنوالخاليةالجامدة

واحد.آنفي،وحسمفةذ!اغأ!ثربطريقة،الإنسانتخا!طالتي

،م.اووالثالثال!تمابعالقرنينبينأولانيشادهائةمنأ!شرفىؤنتلقد

بريهادبتعرفآشدمها،اليومإلم!أساسئةنصوصامغهأمحشرةأربعوتعتبر

براهممانيئقضةرتعرض،!،7مل(ءملي،ءلؤ،فىأالرلم،ولالمذأ1،8،ىاوبمانيشاد،أونيا!ا

مواضيعحولآخرينلاهوتتينيحاورثئملمحناريمعى،لمل!س(لوعطيقذم

المطلق،هوواحد،وجودبثعرةالإقناعقي،مرة!لىويغجح،،ميتافيزيقتة

بامحتبارد،البشركتيالحائنثبيحلالذي!نهنو!لامبدأوهو،أوالبرهمان

الئف!يرويتعقد،الأساسيئالحدس0هذاالمواليةالفصوصوتعمق.،،،،هوتته

للذيانات،مشترءجذعايعتبر.مابإقامةوينتهيالموضوم!،هذابحشأن

ثتمق.م،لوم!اخلاالقرنفيأرلا،والبوذتةالجاثئةأيال!دي،الأصلذات

،مقهوالثانيالرابعالقون!"،!بظهرالذيالمقثماخرشحلهافي،ا!طوستة

رسعمأعادتااللتينالجديدتينالذيانتينعاىفدلىرذالشىمذاومثلى

هدث!ىللالدلغحهالخارطه.



ارلو!ريالظ!ريط

!ا!ثن!ب!هلألة!ت!ام!اال!اعكط!!

،ف!تئماط3را!فأ!نمحليهاتوتبممال!و،دامهث!ين،وألاف!موصتتميز

وجهةإلىتحويلامعمصفلحاتكا،واستعماالاالفيدتة،أسعمىباستعادتها

تقديسها،محنالتخائأفآتعلنلمفإتهاال!بطامعقطيعةصصطولفن.أخرى

لانهاسقذسة،افجطىاتعتبرظلخ!لقدالبوذتة.إليهآلتماس!عمحاور

أصبحتقدالفيدتةألهسررأنعاطاإلهيئ.أصلىهمنأؤفي،نرحيا!اعشاهد

الضخمةالقربانتةالاحضفالاتمنالفائ!دضعفتامو!خحم،تساؤلث!وضوع

رال!ذقة،القفصجلىمنب!ثيرفيهاوعرضتالفيطا،محور!انخ!(لتي

الخط!نقيجةأئهاعأى،ال!وارثتفسيرمحنالحاستخأعاعندهما،ف!ذلص

المحسؤرل،أئهيعتبرنرد!لىبدأمحندماالأهئم،ثم؟العبادةمراسمإقامةفي

.الخلاصطريقبغفمصهيج!بأنفل!ملاوأتهوهمصيرفى،أمحمالهعنشخصما،

يقضحمن،ي!هلمإ،ءلمج!مىلم2ع4زلىىأولانميمفمادشاندوفيمامثلهؤشسا،نضاإن

لمصعهسرد؟لخا3من،الفعدله3العامحدضذبالغهلهسعوة،حبحمهخلالمن

شالدهإلم!عادلحته،"البراهمهمحنالمعلمإلمأ،عشرةالفانيةسعنفي،ط!اطفل

الأسئلة،بحضر،ابفمطبالوالدطرحلدأولان!اد.الجديددالأف!اريحمل

فشعر،الجوابمؤشراتببضف!إليهأشماروعندئذ،عنها،الإجابةعنفعجز

!دب!ملامحنالوالدلهفحشف.لعلممهلحولم!أنمظوطلب،بالإعجابالإبن

له،لثربلاواحد،إلاءاي!شألا!لىمنن!ي؟البدء،،،ثتي:(لأساسي

القاعد"أصبحالذيالمبعىأهذالابنهشرحثمسر-ا7(،،،)الوجود،(وهو

العلمهمع،هغدوسية!لمةمحليهاتطلقالتي(لمدارس!لمختلفالمشز!ة

المسلمينعنآخوين:عنالئمئزبهو!صق،متأخراخزاعذاتهاال!احةأن

لاحقة.مرحلةفيالمسيححين،المعستعموينمحنثمأولمأ،مرحلةفي

،الازلالواقعتعريفعاثأت!صرالأولمانيشادنصوصأقدم!اد

براهمان،جمعبالبراهمة،ال!لمههذهتختلطلاأن)ينبغيالبر!انأي

ها!،ث!*)والأتمانالهندوسقة(فيالعلياالطبقةيمثلونالذينةه!لاوهم

الهندوسمةفييئخذ!ئه،القاهرةالقوبأنتةالرصفةالفيطافيالبر!انيعثي

الأصاطآالجوهرالذا!،أوالحئلإئهال!ونعه،الروحأوالمطلى،هعنى



لطيا!هلأا!حتار!ف!ح!لال!ح!ا

لععالمأل!صغهشىء،!لق!ف!أئن،!لىثتالخعأ!نلا!ون،

نأيمعنولابشر،ولاإلههوفما،رالأشعياء،ال!مائنات!لعاهـأ

صس،،خالصإتهمحغه.منجثاقةآلهةصورةفيإلايعجد،أدطولايعشهضرا

!،،،العطشولااسوص!ولاالألمرلاالفناءولاالهوميلحق!لاشعائبة،
(لخحامت،،الجومروهو0(7،11)،،،5أولانيشادظندوغيانصقدا!ؤي

الهندئة،الحفأردفيالمضخضصةالمؤزخةمحبارةحمحب(لأحياء،،،ل!ل

عنممتنح!ئه،ا!بأحاضرالجوهروهذاتاردان-ماس!اييه،"،،يسي

جزءأتهمحاىتقريبئةبطريقةنمعؤرهأنطيم!نالأتمانأكاالإدرا!س.

وهو!ائن،!لىقلبفيالمتخفيةالذزفىبممابةالبرهمان،نههصغير

فحغاالحاالهالذا!فهذفى!لههنو!لامنأوسعل!ئهالصغر،ثساهمحنافى

تعوفهاى،(6ال!ائغات!لىوملعةالموجودات!ل،،سلطانهي

الوحبةالحقيقة،التهايةفي،وهي7،1،1،و51أولانمعثعادأريخا!عا،بوبهاد

العلاقةطرحتوفماءواح!د!لىفيالمطلقومي.ألاسم،بهذاالجيرة

فال!!ماهيين،فاعتبراالأرنياء،ظ!ورععرمنذوالأتممان،البرهمانورن

وبهحم!لىءهنجزءأنهوسلم،الثماهىهذاأدر!سإذاإلاالإنسانلمحور

الفيمةالعصوصوتتضغنالتحرر،هذاطروابرسمدامص!،وألانصوص

مفهـومثبالمتمثلرهو،االغدوشطالعقائطقامحدةإلىيضافر!آار!نعمنها

لعلالصالحةوالروحيةةيق،ظألاالمبادئمجموعأي،(!4!2!هث!)الدارما
ال!ائنات.

ق.م،الرابعالقرنمنخا!مبادؤنشكا،المىالمتأخردالأو،نج!مادأفا

ال!ارمان:هت!املةثلاتةبمفاميمالمؤسعمسةالعقائ!يةالمدؤثةأثرتفقد

ه!ذهوتمنح،(!طأ83)!ك!يوالموشع!ا(3!ث3!3!)والسمسرا2!ول()ول!ث

هوفال!ارمانجديدا.ذمنتامحالمايشعمدومغبنساجامعاإطاراالمفاميم

بئماتهسريعاتعريفاتعويفهويم!ن،عليهالمزتبةوالنتيجةوالفعلالتحة

السمسرااما(لأفراد.أحدحعادفمال!را!مالمىوالمآخذا!اسبمحصله

بتجديد،منفرد!ليششأإذ،الموجوداتوعجلةالذورفيالرمني!ف

+60عىمذ!ور،مرجع،..وسهاالغطمنهلاومس!ولييه،،تاردان-ئسي-"

http://www.al-maktabeh.com



را!ن!ل!طريدفثر

ممابمقتضى،الشرير!أرالإلهيةالحوالممنغيرهآوالعالم!جتاويحكان،موته

مخيرحمويئرذىاصتبا،!راالصالحونفيلاقىال!ارمية،4!طس!خر

الهمحطلمئا،نوا!سصرافال!طرممانءمدنسهنو!ع!لر!ث!حاثا!(لا!عشأفأ

محتاجةت!ونأنن8دالرياضئات،بدفةالبتربينتقضيوحازمةمبالهشرة

بعفقانبب،االفميمد5فياهمهوهانولذانيوجدولا.افىحامينأوالقضازإلمه

الفيدتة،الئصوصمننجعااته!يعتبرون،الهغديةالحضمارةفيالمتخصضين،

المبتحرةالتصوصفيالمفهومينهذيننجدولاقصرئة.تئماويا،تبواسطة

اقتبسخكار!قالتغاسخف!وةأنالافزاضن!و،ا!يأللصأردانيالشافى،

لظهورال!ابىوالمحهد،الق!ولمهللندالدلمحثيالمخزرنمنمختلفبحل

الشأنمو!االآولمأ،البشرتةالتقاليدبعضثفنصادفهماإئناخاضةالهمدا،

وأخيرا،.الأخرىالآسيوتةالشتوبهنوالعديدألما!ع!،(،2!كأالأنوشطلدى

السممسرا،منالتحررأيالموشع!ا،فيالثالئةالجديكارة!ر!فلاتتصفل

العحررمذاحصلىساثإذاالبرهمان.وجوهردالأممانبننالائحطدبفضل

انلأمح!.مرتبةإلم!الروخارتقت

ويوا!هالسمسرا،فييظلبأقالبشرمنرب!ألاالجزءعالهأقضيلقد

ولادةإلمأالةرديتهـمثماأنإلاالحياةهذفىمنالغايةوليستالوجود،آلام

مصيرفهيالموش!اأفاللدارما.يمتتلىأنبشرط،سناسعبةأ!فرجديدد،

ي!تشفونهؤلاءالروحانعة،الضفوةيمثلونالبشر،منضئيلمحدد

تغتجالتيالمثمهواتعنويتخلون،دواخلهممنويحزقونذراتهم،

لته،مرئيغيرلطيفشىفيعادةال!ارممانويزا"ال!ارطن،

الجسهـدلهمومأنألضاوالغالبالضفو؟مذهأفرادلدىبالذولانلنمهى

فإنوالحنح!اءتا!نلا!بمارأشاجديد،تغاسخإلم!الأزقيالأتمانبنقلى

أحوالإلمأفيرتقونالأجساد،واالانغالأقمننهاشا،،تتخلصأرواحهم

العيبالطرقيسقعينواأنالضاسلعاقةويم!ن.والألمالشهو!تعجاوز

الرهببالتواصلىمنيتخلصوا!يالروحمانقة،ارسررالم!عليهمتقزحها

.أخرىحياةفيأوالحيا!هذهفيمسعاهميغجحر!قووآئاره،الفعلبين



الأ!يالطتأرم!!فالوجصط!لا

ألألههلان!فمماد،نصوعررخما،!من،لهالحكاثالدأمح!رفىهذفىا!مط!لع!

ت!ومحىالذيغبتيافصوصمنآخرنوعبفضالاأيضا،تفؤرتل!سها

،،شروثتي،،ل!دمةهمعارضة،الذا!ر!حرفما:وتعني،3ث3ةعة،،سمريقي،،

فصوصوتحتويا!ميدا.نصوصبهادو!او،الوحيأي343ةحلها

خاضةرتحموي،قانونتةومصئفاتوفلسفتةلاهوتحةرسائلىعاىسعمريتي

البضرتةءالما،حمأهتممنوملحمتين،العالمقةالآدابمنأثرينيارزينمحاى

هن،وتعرضراهما،الإلهملحمةأو،*!ث!2!*!راماياناهوالأرلفالأثر

البشربينرالعا،قاتةتث!دلاالعباداثأسسراها،الإلهمغامراتل،اخ

ى!حإويمتلكا!لمء،ء(4،4ىلمي،ىم!ابهرتافيدعىالثانيالأثرأقا.والآلهة

صكطع،%لفهمائةيحتويإذ،الإنسانيةتاريخفيالشخرتة،المطؤلاتأمتم

وتعرض،(3!ك!هأغح)شلو!االشعرهمنأبيافأربعةمقصعاحئلىيتضمن

ل3خاهمنرتعرضها،والخبادةوال!ارمانالدارماعفاهيمم!ابهرتاملحمة

بدمحمعظون!اثواالذلن،،بندلهنما،،الإخوفىبنللحربلمهالبعواالدصه

وهممضمن،،!ورانا،(.الإخوة،أعداءهملواجهونوهم!و!شغا،الإله

ويعني!8لميقيى!يولة3!يتما،بجافادنشيدالملحمةهذهمنالعالهئرالسفر

7ذ5!ث*هاثفشغو،،9،الإلهبينحوارفيويقمتلالق!عبد،الإندماننشي!حرفما

حردفموقعةقبلى،الرجليعلقىإذ،!*لهازعول،،أرجونا،،،الضالحوالرنجلى

والمعرفةالعملىرهي،ص،ظللالثا،ثوالظرواالروحانيةالمبادئ!برى،

ماو!ثيرا،الغربثا،محظيمةشمهرةالملحمتانماتاننالتلقدوالعبافى".

قستل!مثريا،همصدواتمثا؟نولهمماز(لتا،والدنيوتةالمقذسةالمسارخفيمحرضتا

الهغدتة.ال!تميغمامنه

وال!بله!الواو!لالأى!!و!

القواع!مجموعتمثلىالدارماأنلدأولانيشادالأوليالفصوصاعتبرت.

ثلاثإلىالآركأللعقصعيمالخضوععنتقأخرلمالدارما!نالحونثة،

المقذس،بإدارد(لمحالفونالعهنةأوالبراهمة!برى"مجموعات

عونرلمزااوأ(7!ةكه24!)يشيالفاوا،بونرلمحااوأ(ط45!ع3أ2!)ياترل!س!اا

المقصونوهم،(34ول4ع!)الضمودراهؤلاءإلأويضاف.الخيراتوهمنتجو



ار!لور!ل!يطه!ي

الأولانثعاد،م!ونةتقتلإلمأانغهواالذ!نالبراثو4ساهموشدالتظام.عن

وهي،(7!2*!)،،عارنا،،تعىس،!وعماتأربحإلىالضبقاتاهذفىتحويلفي

مجمومحة،!لىق!مواثمالمقذس،همناقزابهاحسبهرلسيما،ترتبامرتبة

وهي،ال*آ،)،،جاتي،(وتدمحىبالمفات،تخذثانوئةتقسيماتإلىب!ورها،

الهمقاتتعثيفيالولاد!،معنىيفيدالذكاالجذعهمنثشستاقة!لمة

الئناهـخقانونصيامخةأعيرتوفبالولادفىتمحددالقي)ال!است(

اصد4فألولدشخصحلأنالبراهمهفامحمبرال!صسسع،هذاىض!مب

هذامنلهمفرولا،ال!ابقةالحيافىفيحضلهالذيال!ارهمانثقلمجرردما

طبفتهحسبتتحذدمعتنةلدارمايخضعفرد!لإنثم.حياتهفيالقدر

همنمجمومحهولمضمن،(37!44!3!هث!)،،سفادارما،(فل!محىؤسفه،وجمسه

لهر!فكالتيالفضائلىي!سعب!ي!ا،الخضوعمحليهيتعينالواجبات

لهمة.القافىالولادةفي،أفضلهمصيرا

،م.قالثالثأوالرابعالقرنكنءا!قباالدارها،قواعد.صيمامخ!تمتلقد

تدعىمجمومحةفيودؤنش!الظبقات!أل!لىملزهةالقوامحدهذفىواتحتبرت

لارنسانتة.رقيالأسصوأوالمب!عالاولالمحثرعهوومانوهمانو،،،،رلهثريعة

شم!لهاوائخذهمتالميلاد،قجلىالثانيالقرنفيالمجمومحة،3هذوضعت

تاريخإلمأرسمئةمرجعتةوظلتالميلاد،بعدالغانيالقرنفيالقهائيئ،

المجومحةوتبدأ.اليومإلم!ضمغئامطئقةذظلبل،و947سنةالهغد،اسمقا،ل!

باباع!شراثنيإلم!تنقسمثمسخرئة،صيغةفيالعالمخماتيتقضقب!ذهمة

)شتفسميرات(ما!حألوتخضعها،الاجممامحيئالتظامجزئتاتحلتفضل

والغساء،الأسروأرباب!الطابةس!ا!غلاوالملو!صدارمافغعرضدينتة.

الئلقينومرالمعغهاالت!افيراصرقوالخطاياوتعرضولعده،،الزواجقبلى

يخرجفيءفا3،والممنوعاتالعيشوطرقوالمؤشسماتوالهموسرالنذر

والخضوعالأوفيارمنللمخلصررب!ألاالمصط!ردعمبرالمىال!عر!عههذهمحن

الهندوسثة.إلمأ،،جاتي،،!لتربطالتيوالواجباتللحقووا

والطبقةالذنس.وئقابلهالظهـر،هورئيسيئ،هعيارعأورطبقة!لتقوم

لت!ري!م!المؤفلةوحدهاوهيالمفذس،إلمأالأقربهيالظ!رإلمماالأقرب



لطلأ!يمالارتا!ع!!!ا!ا

تخقلطلاأنفعلجها.البراهمةطبقةاصعاإتهافيه،والم!رفالمقذسر

تخاولىآفرادهامحهماىيمنحإقهحتى،ال!ؤنعسلحقهاوإلآالأخرىبالظبقات

ر!قالظبقاتبينةق،احمف!ولدنيا.اصبقةمنأفرادولأعاقالقىالأطعمة

المغلقالمظامبصفةتدارأنالفرمحئة()الطبقة،،جاتي،،ل!لىبولامحرهمة،

فألهزادالظبقات.بمجموص!مرتبصةأأت!كلامعبنفسها،مسمقلةفهي،نفسهمكلارر

رث!ألابالأع!لللقيامالدنيا،الظبقاتحطإلمأمحماجونمثما3العليماالظبقات

تحت!رأمحمالفهـذهالموتى!ألجثأوالأجسسادإفرازاتمعالجةمثلدنساد

المعابار.لإدارةالبراهمةإلأتحتاجال!نياالظبقاتفإن،بالمقابلوهمعدية،دنعسة

فرعتةطبقاتتوج!!عماالأفراد،مالأيينإلأتقسعقدفوعئةطبقالمحتطوتوجد

ولا(لأنراد،منآلافبضعةمنأ!ثرتجمعلاوقدعذد"،بأقاليمتوتبط

خاضعةفيي،مخصوصةقرىتتجاوزولامعيغة،نجرافحةحدوداتتعذى

شمخصاتصالمجرفىفإن،الشريعةهذهوبمققضىالذا!أ.الا!تفاءلمبد!
تضفخشكالذل!صلقدنيسه،!افيايعتبردنياطبقةمنبآخرعاجاطبقةمن

أخرى!صئفافاه!عبوصتفتالقطه!ر،أحاممننث!لامانوشريعة

الفشريعاتتطؤرتفف.،أخرىإليهاوتضصجف،ما!حألاهذهتفضل

المخفد.مزيدإلمأالاجتماعيئالئظامبخصوض

تحملشريعةأئهاوالحقيقةطبعا،الئسأء،تشملمانوشريعة!مانت

،!الظفلةأنمحلىمثا،،،ال!تريعةهذهتنعقمحلجهق.القعسو!شديدةأح!اما

بمقخضىشأنايمارسنلاالسمنفيالمتقذمةوالمرأةالشائةوالميرأ"الضغيرة

المرأ"وتمنع،(848-7)،،47،،البيتشمؤوفيمن!سانولو،الخاصةإرافىتهق

لوحيىالموش!ا،وضحبلوغبدوثه،،ن!ميلاالذيالئلقينحقمن

،،ن!لرم،،المولوفىدرج!بلوغمنبذلصفعحرم،البراهمهطبد4من!انحكا

ألقويعغ!ر.الصرفةتمنح!مأنويم!نالعلبا،الظبقةهذهرجاليتمتاهاالقي

بمعنى،(7)،"55(لزواجميللمرأةبهاالمحعموحالوجدةالفلقينيةالمرحلة

منتولدأنمي،صالخما3تبلغ!يأمامها،المماحةالوحيدةال!بيلأن

لسخرأنالدارماعلمهالفرضس!ذأجلىفمن،ر!ذلاجنس!تجدلد

وجلىإلمألمحوللعلها،رو!ذلاأبنائهاوخدمهزرجهالطاعهحماحما!ل

ي!،القاسيالضوممنمختظمةفزافعليهاوتفرض،المواليةالحيا-ثب



را!نوليال!ويمدثو

بمعزل.يمارس!االتيالمنزلتةمحبادؤ4تواصلمينفتغنمزوجها،حيافىتطول

درجةتبلغأنن!ميالمرأةإنمحححيحبههالخاصةالدارماولمققضى،ام!غحم

يتجخمد،أصليدنعسإلىمش!ودةاتفلىل!حهالاحقا،سنرىىالآطة،

والإسلامالمهودلهمئلىىالأخرالأفىيانمن)العدل!الحعضثتشعهريا

تفشقديمةأسعطورةرثقةبالذن!س(.الحيضأيضاتربطالأرفاحيةوالتقالمجد

لإلهاأن(+!ةحأح2،7!5!!ه!4ة،!)سامهيتا،(،،تيتيرياتروي:الذفصولهذاأصل

،17(هك47!3)!عول،،فيشفرولا،،اسمهلهث!يطانا،الرمانقديمفيقتل،،،إندرا،،

الأرضمنافطبمحظيما،جرهمابذلصفارتحب!اهغا،شميطاناو!ان

وةطصلالئك،بغصهـبةمحليهمهم!عقووزرفى،معهتحملىأنوالتساءوالشجر

بأئهنالعبءهذامحنمحؤنجحنل!غهن،الحيضفيمنهالتساءنجب

الجغمعئةهـةسر!ملابلذدالرنجالمنأ!سريتصخن

الوضعجهمحنأمحثتأقدونالهمسم،هذاأفهىأنن!ميلا،اس!خأ

بالمنبوذين،المعررفونوهمالظبقات،إلمأينتمونلاالذينللأفرادالحزينة

،،!غدالا،،فت!ومحومممانوشريعةأثتا.(4!ا.لح3)،،ألداليت،،أنفسهمويسيون

المجمومحاتعن!صونإتهمأي،)الفارنا،،نظامخارفيوتجعدهم،()!ا!دثؤ!ح

ولا.قيمةالبشرأقليعذونرعم)!إست(،طبقاتإلمأالمق!مةالأربح

،والقرىالمدنداخلىالعج!شمنمنعهمفيلهمالمخصضةالدارماتزذفى

ألبسهوارلداء،م!صعورةأوانثقالأطعمهفواضلىلغاولعاىوإجبارهم

ظلىلامسوالوإفهمحئىبم!مان،الذنسمنوهم.الموتىمينمنتزمحة

أعارر،طبقةإلىالمضتمينفسهالشخصيالأمسواأنسع!ان،دنسوهشخص

ليرفي،دقيقةلطقوسيخ!أنالمعيئالشخص(!حمفإن،ذلصحصلوإذا

،الهنديالذسعتورمنعشرانمسالبندتضفنوقدالذنمس.هذاففسهمحن

البندوألغى،الطبقئةأوالذينمحلقائمتمييزل!لمغعا،"949تشة،المعلن

الإيجا!يئ.الفمييؤأ!أعقائمانظاماالهندروضعت،المنبوذيننظامعشرال!ابع

لمولحادولاالهند،فىمطروحهلهضفالمغبوذلنلهضئهظل!،ص!لذومع

عنلغيرهالمنبوذينأحدت!ونيسسببهاه..هشا!لتحصلىأندوبئأسبوع

بيداالندكث(.الشعبمن%،5المبوذينعدد)يبلغقصددونأوقصد،

ويرجع،استمرارهضذأوالئظامهذاضذجمامحفةثورةتشهد!لاطغدأئا

http://www.al-maktabeh.com



الأ!يمالطتارس!!فال!ججز!ع!ملا

الأل!فيتجاوزتزمفقةفهتةمدىمحاررالذينتةمرتعزاتهشسموخإلم!ذلص

محنمسؤولةالآلهةولا،المسماراةمخيابمحن!صؤولاالمجغمعيعقبرفلا،صغة7

المعتكداتحسب،يعت!فالذيهوالفردإنبلالبعتر،لبعضالمزذيمأالوضع

فيينشآبأنمحليهوقضىا!شعبه،الذيال!ارمانعنالمسحؤؤلالهندتة،

.عم!ةولاهذامحاىوحدهالمسؤولفهو،المهينالوضعهذا

ا!ة!ة

ملجونثين3والثماالثالأثة،،بلدتسميةالهندوسئةالهندعألهأأطقت

المودر.وتمنانطا!قاهانلا،ازدهارا!شقدآلهتهامجغعأندتلت،،،هلإ

يمةالق!فالآلهةمححيقة.تحويراتمنالموروفه!زاشعهدهماهمعالفيدي،

،!فارونا،(وهي:الئسياناصواثهماأر،صغرىآلهةإلماتحؤلتقدالأساسئة

والحقوثر،الأحا!فحارسة*،حل3ورو،،ميزا،،أل!ماء،ملص،7!3ور*لما

أمحلىإلمأالهثدوسعهرفعسأهـوبالمدابلى،الإالىالحرسرئمسهأ*43*،،ار!نأ،،و

،!شميفا،،الفيدكئي:القهدفيبارزبشئمان!ظىتحنلم،أخرىآلهةالذرجا!تكا

،ا!!يأ!ع*)،(همابوا!،نجطجاإلمما،نوتشعف7،34،3ءولولفي!شو،(،،و34،7!

بهويقصدالعلاثيئ،الخمىأي)*،كاولثه!أكاح(،،،تريمرتي،،عليهيطلقما

عنيشكاالح!قبلبملاحظةنبدأأنلابذالهغذية.للألوهةالثلائةالأشم!ال

فلا،القوحيديةالذياناتآلهةمحنمختلفةالهنطآلهةإن8الهندوسيئالآلهةمجصع

حولمحديمارةرواياتيةالهن!الأساطيرتقذمإذ،العونإبدأعإليهايغسب

مخير)!وني(،!وسمميئ!ائنتقديبمهر!صهفغجعل،نو!لانشأفى

نو!لانشأةأنأوالأولمما،المياهفينضجتبيضة؟ر!صمهأوقربانا،محذد

وأنو!لانشأةمعالآلهةنشأتوقهـر.بالأرضالسمماء(لتحامنتيجةجاءت

مواصلة!ضةآيالفي!ا،الاحذدتهاالتيبالمهفةواحتفظتباقايلى،بعده

هـنظامهمحاث!اوالمحافظةنو!لاخلق

مجخععاىيطغىالذيالثلائيئالشىأو،،تريمرقيما،،،إلى،الآنلنعد،

(لبراهماوهوبروزا،الأقلىالإلهالمجضع،رأسىمحلىيوجد،الهندتة.الأالة

محجوزنىفيأحيانارثجدهالمعاب!د،فيرسمهنصادفث!ادولا،المبدع

،العبادةمنشحلأقيلهيقذمونلاالئاسن!حل،أربعةوجوهمايحملى



ارنو!ويطقيدلهر

3إمحادحمنئذ،لموالما،إذ،نو!للجدل!خلى!لثق،آسمالصيدورهأنهمع

نحعفىأنالمادوو،همنلهدبمىفما،ذلص،عاداوف!ال!ونى،الغظام

حماضر،إتههمتناهتةمخير،زسافتةدوراتضمنآخو!ونويخلفه،نو!لا

محنمخمابهن!ل،والفدسفئههولمهالا3والمعروحالعأفا،!ثتذ!ص،مع

حذفهإلى.،االغدئةالحظرةفي،ا!صقينبخخيىدفعوالظقوسالخبادات

خاض!بقبجيلتحظى،!ذدةوجوفىذاتبربةالهواسحبى،،التريموتي،،،هن

،وأرى.قليلو!عبمحنها،الحديثسأفضبل،1،!*!2؟؟اهلحإتنق!ةآقلياتلدى

فالبراهمامتسرمحة،ميدانعةمعايخاتمحلىقائمالاستبدالىه!زاأنشخضيا،

،،الزيمولأ،،هـفيالاولالطرفباعتباليه،الالأهوتفيمحورتةشمخصمتةيظل

و،،فيشنو،،،،شعيفا،،إفرادبسببمخائب،شعبهو!بي!ونهص!لذيغئرولا

محة.ؤصت!ملابالعباداهمتا

وأهحغا!من!مل!ههمأبععذدوسوف(لحافظ،،،فحمفحنو،،ل!محى

وتسنها.محشرمحاورتحغويشعهرةوف!ألاالقائمة،-(!7!ع!33)،،أفاتوا،،

فيأفاتوا،وتعني،،3*7!م!3،،الفرنسئةال!لمةأ!ناترا،!طمةمن،اشتفت

اسما!اما3،إنسانمةأوحيوانتةهيئةفي،(لأرضعلىالإله،،تنرل،(الأصلى،

فلابالاختا،ل،العالمنظاميعحابأنمنالقوقيتغؤلهإلم!والرافعهعفنا،

علىالمحافظةفي،رفحشعغو،،ف!فةتقمثلهباشرا.تدخلالخ!تلأنمنهناص

البمثير.حياةفيوالمبالشر،فث!ملاحضورفىسبمبوهذااو!ونيئ،التناغم

انصش!لهفيفهوبها،يظهرهتعذدةوهيثاتخساصشىالإلهولهذا
زمرةسرتهمنوتبرزالبنفسجيئ،إلمأيميلأزرقولونه،ع،ذأأدربعةيحملى

!لطاأحيانا،يب!وو،وقدا!ونيئ،الئقاممبدعالبراهماويصعغ!د،اللوتس

رفز،الثعابينيصارنح!الذي،،مخارلدا،،الضقروهيير!بها،التيبالذابة

قة،العما3ال!تسلحفاةفسهي:الإلههذا)هيئات(،رأفاترا،،أشمهرأفاال!ثرور.

فمضانهنالأرضلنعذالذى،،فارها،،والخخزلر،،!ورما،،،ولدمحى

،،فامانا،(والقزم،مخالبهىلا!عضسابمجرد)ال!وني(،ال!وسميئالمحيط

و!ذلص،إلمأ.عملاقفجأةويتحؤل،،بالي(،،،الشيطانمحاىيعغلبالذي
وقدج!يم!أ،ولجافمادومماباناالملحمتينبطلاوهماو،،!ريشنا،(،،،راما،4

شم!له،يعوفلاالذى،،!لعين،،هيئاتهوآخر،!املينإالينأصبحا



تمارلالأ!يان!فا!!بجؤط!ا

خطرمنالعالمويثقذ،أبيضح!مانمحاطأالمستقبلىثنيسيأقيمال!قه،الان

الذهبيئ،.التصرإلمماالبشرويىهمج!وج!يد،

الإله،رشيفا،،،هي،،ال!تريمرتي،(4فيإثارةوم!ألاالشخصئةأنمحاممما

محذث!محضلةهوفهلالخرليماءللخقلالمحيز،واللطافةبالازدواجيةالمقمتز

الفرمخحف،هذه!ي!أتلدليلانمل!لا؟القديم(لحصرهمنألوهتات

مذامحليهايظيرالقيالمتنؤمحة(لهيثاتإلممابالئظرمرخحة،تبدول!تها

ويجلس،،يوغعثعفارا،(،ويدعىالتاسصميئةفيأ!يانايظمرفهو.الإله

القعدقات،فيه!يجمعقلنسؤ"بجانبهووأضعامئزرا،يارموتهمتأها،

البماطنعينهيثاوثةمحينمنهرتبرز،ا!!حمرصالتيالفضابينبجس!درتلتفت

ثنييجول،مخيفةهيئةفيأحياناويظير.جبينهمحأور،براقةفتبدووالحقياقة،

الاتفاقاتويتحذى،الموتىجماجمعنقهحوليحمل،الأموافخرقينهميأفى

الخمراولهن.العمغ!،ذوالموف،إلهفى،!الا(؟،إنه،به.عمطالحىالشماطننمع

ي!رفىفىولا،والحيراناليشريحميالذيالمنعمهيئةفيأيضايظهرلعته

نحفةح!!ئالصعماء،من!ك!*!حالغانج!سمطعثدما،بدائعهالسضحصهثث

الرقص؟إلههيفةفي،،شميفا،(،نتجاهلأنن!ميوهل.السحقصةاوقعمحف

افع!فملو!سمح،وإنشائها!ونلدم!راستموارإل!دشرالصماخبفالرقصبى

3إلهشارابيسرىرجطهوليفع،للشهوةالمج!د،،أبسمرا،،،ابقزممجنبالثخلص

ظفائره!ثويحمللا!لقغين،المقذسالشريط،،ث!يما،،ويحمل.ص،ناإلمأ

الالههذاهيئاتأ!ثرر!ذبحدرأضرا،.الغانجآلهةالغان،الطويله

أفقية،أسطوانةل!شفيفيظهر،والخصوبةالحياةإلههيئةوهيمخرابة،

هذهوترهز،،يوني،،،تدعىدائرتة،قامحدةعكموضوعة،،لينغا،،،تدعى

إلأأيضان!والأنفوقأ،الجشم!علىالذحرقيالجسضتغلبإلىالهيئات

رالخلق.نو!لإنظامإليهيسحن!الذيالعصودقيام

الآلهةبينالعلاقةن!ل،توحيديةثقافاتمنالمنحدرينعنمخريبا(لمصؤرهذايبدوف-"

العوحبتة،(للاكون!ةافظولحاتفيرالقمفاتالذاتببنالعلافةتقابلرهيئاتها،الهندرسحة

الأسطوريةألحيواناتفيهتضطلعتصويركب،شحلىفي(لعلاقةعنتعبزةتسو!غلا(أنإلآ

الحيوانجمطالتومحيئالاخحلافتفيالهخدتةالتناسخعتميدةالهأيفحاويلاحظبدرهـأساصي.

.(م)والآالةرالإنسمان



ار!!لري!فريطه

ويلاحضمخرابة،ا!نعتقلىلا،زوج!الغريبةالشخصفةهذفىمنحتلقد

،،يت!اش،،زوجاتهماش4قؤتهاوتستمذهمتزؤجة،الهندتتيالالهةأمخلبأن

ر!ذيرد!سادلاأتهإلا،(،الأنثوية،،الةتيةأيضا!أ،تمتلالتن(34!4)ةح
عؤةالمط،((ام،،رازوجةضاأ،(3*3!37!)أع،،سعارسفاليما،(محهموةالم!،همابراوجةللي

!مهالسخرالعىال!املهالؤوجهنموذجأنهاعلىفحمدم،(34!!)،،سمععا،،

للرت،(يت!اشأ،،الأنثوية!،القؤك!وتحملى-ليا.تسخيرازوجها،لخدمة

ححيئةل!لىعباداتوخقمصغتلفة.بهيئاتوتبرزمحديدة،أسمماءشيفا،

ال!ريمةالآالة،فىديفي،،،هيئةفيافي!ثهلزوجةتبدوفقدالهيفات.هذهمن

،61،،سعاندالابنينوالدة!فىبرفاتي،،،هيئةفيو!بتأو،اصعمةالأتوزعانتي

الذيالمحبوبالإلهوالثانيالإلهصة،الججودت!رئيسام!ؤأو،فىمخنيشا،،!ه

القادريعتبرإذالعقود،عأىالتوقيع!قاالبات،لهدرتقذمفيل،رأسيحمل

،هـالكؤ؟ميماتأمتمأضاأراد.إذا،المشاريعإمحاقةعاورأو،العوائقرفععالهأ

محمورمنهرمحبتين،صورتينفيفشدو،،لتميفا،،،الرئحط،وزشجةالأشوتة،،

فالضور!،العشرةالأذرعذواتالمحارباتتلصشالذمار،الموترتات

،،دورمخا،،،،الثمانيةوالضوليةللذماء،المتعظشةالمتموداء،،!ألي،(الأولمأ

عندماالصمر،قوىيدمراأنلغيرهمانح!ميولا،،فجحشنو،،،الإلهشقيقة

البمثرتة.تهذفى

وق،العليا،(ل!مائناتمنذ!رناهماجانج!طإلى!ح!رة،آ!تيتوجد

الحلقريةأوطبقة!!عتقتصرمحدودز،بعاداتإلانجعضهايحظىلا

.الطوقوققاطعالتهرأوالجبلىمغل،جغوافحةبيئةأوالحاهمي(،إالهامجمومحط

،،غغيشما،،ومنها،الجميعلدىمعروفةقوهئةآلهةالآخوبعضهاويعع!بر

)*!!هم*دي!(و،،هانمان،،الفار،إلهو،،أغني،،الفيلى،برأسالإلهح*!ح(،341

إله(لو!!ث!)و،،!اما،(،البغيضالموتإله(*!ث*)و،،ياما،،القرد،الإله

إلمماأيضا،وقوجدالعنوز.إله(*!اكح3*)و،،!وبرا،(،الجنستةةو!مفا

رع!ب).،اضيأ(3ة444!)(،اهو!عصلا،!ومن،الأرواحمنأنواعالآالة،جانب

مجمعإقبدورهاوئتوزع.اىل(،لمحقيقي!مالألومئةمرتبةإلمأاوتقوأ

ةطنح(لتيالأرضإلم!مزترالتي،البقرةوخماضة،الحيؤاناتوتوجد،الآالة

وليسبسوء.البقرةتمممقلاأنالهندرس!لدارهاوتاقتضيالغذاء،(لبمفر



طلا!!ألاتارح!هما!ح!لا!ن!لا

بلىالهندكت،الأطةمجقععغاصرل!لى!اهـعماءقائمةهناأقذمأننحتيفي

ميئاتهاىفؤ!عتوالآلهة!موةبسببمححتحيلة،مهغةالاقائمةمذفىوضعإن

فإنوأحدة،ألوهتةتجعخدآلهةميهل:ال!ؤالا!لأ."الأزمنةمعوتغيرها

بالنهممضلشعهدالهغ!وسوممارسا!بغعم،محغهبحمبونهول!نالا3ألفلاسفة.

جيتا،،:،،البجافافىفيترفىمحبارد،المجالهذافي،أقذمهماوأفضل،ص!لذمن

هذهحالاائخذت،الهيثاتهنهيئةفيصادقا،،يعبدنيآنعبديأراد،،إذا

.((17،")الهيئة

فم!ا!لا!لهل!باا!ي!ر:لمحهـاكق!

!تدلاس!ا،العالمفأمض!وسى،الملعارمنال!احعهالغالبعهلعس!

الجذرمنالحلمههذهاشممحأولهد،6ور،!ط!4،،ىع!اهب،،لدمحىلشى

وتتمقع،تقاسعمأنرتأخذ،ةديحأنويعني،!اك4!ز)،،بهاج،،،يضير!شمسلا

)يدعىالمتعمدفيهيرىصج!شمإلهمحبادة.فالبها!غيوتعشمق.تخدمأن

فيهدرسصانوتقةالوحيد.الإلهليسأتهمحالأمحلى،الإلهاته(اق!اهب

حلىوتنقسم،،شيفا،(،تعبدوالثانية،،فيشنو،،،تعبدالأولمماالبهـا!قي،

التتاراتهـمنالعدي!إلمأهمغهماواحدة

غيرمحددقيوتعج!د.أشعحالها،!لىفيال!جادؤ!،البهأ!تي،،تمملى

الظق!وسمنتر!وفيالجمامحعتة،أوالشخصتة،الممارساتمنمحذد

عنالتعبير!لهس!ذهنوالهدففما،الأقلالعافىافأوالقديمة

أمامالصعفاء،أوبالعجاحوألذعاء،أنعامهمحاىالإلهر!شو،الإلهيئالعشق

مجتمعفيالظبجيئ،ومنوطاقغه.قدرتهويج!دحضوليه،يختزلألذيتمثاله

المقذسوالرقص!الضوربعبادفىالبها!تيمحنيعبرأنبالمقذس!،هطبوع

،لوالغلاوالسلبنوالعطوروالبخوروالرمورالئوروهباتالذينيوالإنشغاد

الآالة.بدضإلمأتفذمالتيأيضااللحومبلى

لدىالآلهةتعذدوآالتيا،الهندأساطير!شابالموضوعلهذ(استيفاةالمراجعأ!ثرمن-،

.،وو4فلامريان،داردانبلو،لانللآالهندوس

http://www.al-maktabeh.com



را!ولريلظ!ي!مه

وأالأسرة!شار"الذيالإلهصورةبالأحرى)آوالآلهةصوررتح!ر

العبادات.أهاهمهاوتغطمالهندوستةهبيوتمنبيش!حلىفيالكرد(،يخارفى

رفييؤضهابسيطةمحباداتوهيؤلهاءا،3)!،بيجا،،تدمحىالتي(لأسرئة

مولهعفىر!حون،المغزبومحندالفجر،معم!دل،زوصبيسامحدفىالأسر"،

فيتوفإذا،البيترلتوفاةمحغدإلآتخمد،لاالتي،(البيت،،نارمنتريب

الأحبر.الابن!ونما3محادالذيلخلفهتغسب،بأخرىالتارلتاسعب!

فلذلصاليوهئ!ة،(لحياةمنلحظة!لتقذسالهندوستةأق!رالحقيقة

فزاتفيالعبادات!أسواءالذوام،محلى3حماضرالبهـا!غي!انشكا

،!ي!أقلاإل!الفرديسعىإذطولا،أ!ثرفزاتلهاخقحصق!أمخاطانة

بإلهه.الحميمئةعا،ققهمحاطأباستمرار،

منجزءاألمعابد،فيالمقامةالجماعئةالعباداتفيالم!ماهمةرقعذ

ابخحضعمونويخصرهلزهما،لجسالتباداتههـذ؟حضورق!لالجها!تي،

ص!ذل.الضالحةمهل،صعأمنيزيدوأ!ي،العباداتهذهفيالمخمار!ةعأى

الآخرولعغها،مدلغهحجمثتبعضهاالمعابد،هـنالآلافالهغ!،!ث،رن!عثل

منضخمةجماهيرباسغموار،مذهـالمعابد،وتستقبلىهالحجممتواضع

الزدارا!،دثظمنمالبراهمهودعولمأ،الحجأوللزدار"إلمهاد!طمونالمؤمننن،

منذ،المقذسةةق!مل(لمذهيعذواوأنضززجين،البراهمةي!ونأنريغنحي

!ي،قداسةالأ!عا!نأ!ثرفيللذخولالمؤقلونوحدهموهمالضر.
أمامم،ينعشدوبئأالغذاء،لهاويقذموا،الإلهيةالغمائيلبتف!ويزئنوايغ!لوا

شعخصول!لىن!جالذيالظوافويتقذمونوالأشعار،المقذسةالأدعية

والذينألظبقات،إلىينتمون!لالذينهؤلاءلاش!،الألوهتةيرىأقمن

المقذس،فيلبمشار!ةنرصةمنلهموليعسالمعابد،عنأحيانايقصون

ذ!رته،أنسبقماعاىالتشديدهنبذولاالجمامحيئءالظوافبمغاسعبةإلآ

مارغموالألوهيئ،الفردبينةق،أعلقيامضرورتاليممررةن!علافوحود

بنفسهيتولمكابأنهطالبأتهيعلنم)البها!قما(فالمخعتدصيت.منبهيحظون

يحرر؟الذيالظريقثبيتقذمي!و،إالهيرضي!يالبها!غي،ممارسة

السمسرا.عجلةمن



!ارلالأث!يالكاله!ا!حصال!غ!مط

فييهحعز!ون،،شسهما(،،أو،،فخمنو،،الإلمين،لأح!وإلمخض!ينإن

يهمصلىفأ3اخقاثمةأقاإلأسابقا،محرضت!االقيالمعشقداتمنذاتهاالقامح!ة

مشلىالهن!،فييقوارهمقديغتةمدرسةإلمماالانتماءأنالمما،حظرمنبيغع،

اومالل!احزاماأ!فوفهم،إلههميشبهمون،،فيشمو،،فعخادالصبقيئ،االانت!ء

نهع،،شعفا،،محبادأشاالعجار.فئهإلم!،الغالبفماوينممون،الهمائم،وللغقام

فاتصرارث!أوالأمحواف،لإنتياءميا،أ!شوإئهم،الإلههذاصورةمحاى

نأ!بإلص!همم.لغحمون!ا!نلاأغلبأنونجدلدلغهم،عنالعحبرثت

،آخرىلآلهةالفرفىكقالقغف!يلغيلاظسأررسةالم!هذهإلىالانتماء

ثني،الآلهةتعذفىيةتشخعبلالمصمامحرة،الآلمةبصفةالمعمابد،!لىثيماتحضر

إلم!أساسا،تئجه،البها!تيانوالحقيقةبالحبادةإليهمالتوتج!عاكأالهنذ،

أيظن!مين!لفيها،ر!ظتالتي(اليثاتبمختلفالأمحظمين،الإلهين
منالاتذيسينأحدإلماتشجهفبلىمحاقتما،إلهأو،قيمةأقلىإلهإلمأتتجهأن

مرح!فيالبها!تي،يتحؤلوقدالهغ!وسعية.تارفيثنيأثبزااو!وتال!زين

صوفئة.ممارسةإلم!سموا،رث!ألا

!ف!ا!التلي!

حياةأساسوالمقصودمراحلى!أربعإلم!أتبامح!احياةالهن!وسعئةتقشم

ثنيالأولم!المؤحلةتبأالعليا.الثألأثالظبقاتإلمأالمنتمينرو!ذلاالأتباع

،،المولوددرجةيبلغ!ي،للتلقينالضبيئ!ضع،الئا!ةأوالمتمابعةسمين

إليها.يغتمىالتىالظبقةباخظ،فتخغلفتطهيرحفلاتلىوتنظم،،،موتين

عنيعبرمفسرباطعاىيحصلمثلا،،البراهمةطبقةإلمأالمغتميفالضبيئ

إلمماحينئذ،،بهد!عيأننظرتا،ويفزض،الحياز،(5فيالأؤل،،العصردخوله

فئ،منهبالتعلمالاسشفادةمقابلىله،خادعافجصبحله!ءله!ولء2دييئقائد
،محدودةلفزاتالذينتين،المعلمينييلازمونالحديثةالمدنفيالأطفالى

ثنيالبراهماني،الئعليمموحلةالشاتويغادرالمدنيئ.التعايممعباليوآزي

لاالقيالمقس!ذسةالتارييتلفى،البيترقيرتبةإلمأويرتقي،العشرينسن

نأالدارماعليهوتفوض،يتزوجثم!لها،حياتةطيلة،ذلصبعد،تفارقه

لبلوغ،ومساعدتهدفنهم!لأالإلهثرافيقولم!الأقلى،عاىراحرو،بولديرزوا



ار!ئلوريالظله!ويطى

زوجمههصحبهالأسر!ه،العباداسطمحلىبغفسهول!نرفالأخوىناالححا"

أدقإلمماتدمحوهمانولشريعةفإن،المشيبعتاهويعلوج!وا،يصبحومحخدما

الغابه،إلمأفمذهب،زوجعهلصطحبشلهدالبمحط،ولغادر،0نارلهبعم!لأخذ

التصوصريرئل،الب!ا!تيطقوسويمارس،والعباكةللتأهمليقكرغ!ي

ويفضعلهبنفسهقطفهامنيقمئحنالضيولالتمارلبالكا3ريغخذى،المقذسة

حيخما،كهول42!!هث،،ألثرام،،فيحياتهمآخويغقطعوا،أنأجوماالهغودع!ي!

الرابعةالمرحلةأقاالوحدةفيالتيهبدلجمامحغا،،المرحلةهذهيعشمون،

إلىبالسصيل!فونلافؤلاءالردرحانفبن،منالعلبلالتزرإلآببلغ!افا3

الفرديصبحرحينثذ،،،الموش!ا(،.يطلجونبلفغا3،أ!ثرجديرةولادة

ةسؤ!ملاالتارلهخا3تطفئماأتير،احتفالوينظم،3!ل4ول،،سدهو،،رتبةفي

الأزهارمي!قتعنالشخصتف!يوحولها،تقامالجادإتءنتكاالتي

فيويتيه،الباطنةبغارهيحزققرباثازفحعههوويصبحلها،قرابينواللبن

كأتقاجمشمعرفىقصقمحنويمشع،مرتين،ر!حاوه!انأ!فيثامولا،الأرض

،!سايحملىلالإلهال!اخلىمنو!رقالض!قات،محاىريعيشأظافرفى،

نأر!حببه،الخاض!يدرهـ،،الأتممان،،آنذا!س،المطلقأوالبرهمانوهو

الموجودات!لفيالرغبةويفقد،بواتحدتاخزقتهقما"الألوهئة!ون

إلممايتحؤلأنمحلىالقدرةمنهاخمارقة،قدواتوي!تسعب،العالمهذافي

يعد.فلم،الموتبعدهجسدفى،يحرقلا،لغيرهاف،اخومرئيئ.مخير!ائن

وأ،الترأبجثمانهيوارىبل،الداخلىمناحترقوقد،ذلصإلىبحاجة

المل!ى.الةسانجفهواه!أوالأثهار،أحطسثتلرمى

هستوحلأتهبالجسد،القصؤف.تمرهسالصأنالهغدوستة*تعتبر
التئمافلى"لحارسةن!ميولا،للخلاصالضرورقيالتحؤلومحل،،الأتمان،(،

ن!الجححمد،لمحعهمالاسمسا3طبعاالمعصودولمسالجسد.محن1بمعزلى

منتستخرجالئس!فيمحديدةتقغتاتبفضلىفيه،التحخم.المقصود

الجسد!،إخضاعأو،،اليوغا،،،التقغئاتهذهومجنالأوبمانين!ئماد،نصوص

الجمع،فينستعملهاأنوالأولمما،سهرةرث!ألاالتقثعةوهي،،،روحتةلغاية

واتقثئاتهمغهافيويقزج،التسميةهذهحول.تجتمع!فيرةهدارسأ!ال

جسمده،لهالمجضعانالفردعلىيننحيالتيالرياضاتأي،،ياما،،،ي!ييها



قاي!لألاقارخ!ال!جيؤا!ص!

اليوغمامدارسرث!أورالروح.الجحم!بينالارتباطفتدرجهيبلغحتى

أيضاوتدعىأ!(*!ذ!-*ه!!)يومخاراجا-لدكماالتيتلصجمطانقشالىا

قغدت،وفالأولمأ.مراحلهافيعسرا،الأقلأيضا،،وهي،ةت!طااليوغا

التقنقاتجمعفيالمدارسبقيةمغوتشز!س،مبالثالثالقرنحو.الي

المق!زبمحلىويتتينوال!ؤينتةهالأخلاقتةوالفروضالتأفلاتمعالجسسدئة

المقذسة،الئصوصويحزممتالتة،مخاملة(لاخرينيعاملأنمحليها

الخيالهيثإتمغهيتعلمديرالقائديخسضعأنومحليهوالظهر.بالرم!ويلتزم

الحواس!،،،إخمأد،(محلىالفرفىوعاى،القلجقةال!ينةنحصيلمحأث!تسامح!*

الرؤيةبلوغحتىوالتأضل،والتز!يزاندصجيئ،العالممحنللا!عالى

الانصهارثنيويتمتل،3!*!44ة،،سمدهي،،يدمحىالمراحلوآخرالإلهئةء

،،السدها،،،إلايبلغ!الاالتيتلصالأمحماور،المعرفةوللوعالمطاتيفي

!انض!لقدبالبرهمان.ويتخدونالرمخبةيتجاوزون3،.عندمادة44!د

واسعةاليومأصبحتل!فهأالرفاد،يتعاطاهاممارسة،الأصل!باليومخا،

ال!شيرهخا!سفإقما(لغربئة،نالم!ثيماالشأنهووىالهند،فيالانتشار

منالتلاميذتستقبلىوالقي،بالذين!اعلاقةلاالتياليومخا،،،،مدارسمن

البورجوازتةالطبقةإلمأذيم،ائلاوينتميخماضة،التساءمنبل،الرجال

!اسي!.بالذينالاهت!ممنالراحةلقوفيرأتربدروساويتلقونالمزفة،

!لىفييمارسمونها،ال!ثيرونومازالاالند،منتنقطعلمالذينثةاليوغا
يقعلمونبأتباعمحاطيندينئين،قادةمنتخلولاالقصتةفالمدنه!ان،

المجموعاتأيضااالند،واونننشر،.للخلاصالجس!ئةالئقغتات!هم

ممارساتها،فيمر!زتةه!انةاليوغاوتحتل،،أشرام،(،تدمحىالتيالروحتة

الأتبا!منومجموسكةدييئ،قائدمننؤ!قتوهياالند،أرجاءب!امل

شدةوتص!مالئعاتيمهمنهويتلفون،(الانقطاعنذرتقديم)دونلهيخضعون

الهغدتةالتقاليدأنإلآ،الأحيانبعضفيالغرل!،الضهيرهؤلاء،خضوع

ترفضالهغدوسئةأنولماالقحرلر.طويقفيللمضيئشرطاالخضوعتعتبر

فإفماالهنذوسية(إلممايتحؤلولاهندوشا،المرء)يولدالذييئالئحؤلعموما

القادةبعف!ن!لمشدكتي.أصلمنأتباعجمععلىتقتصر،،أشرام،،جماعات

الغربفينمنلاسعماآخر،تقليدعنتخلواأنحخاصحضوريقبلالذيغئين



را!نوللمح!رهطل!حمل

،دي!جلاالذينبامحتغاقخماضةطقوهم!غيابففيالمسيحمة.او!وتالازين

،!الئصضأأكما،(34دلمأ44)ة،،الضودكما،،دفهموسالخفحوص!إلأأ!اهمهم!بكىلا

ضمنم!انهثخصلاشحادةالأصلى،في،غصصة!انتاصتوسوهي

رؤ!شنلوأذ!رانرج.إلم!رف!لاأوجحميمخط!با!ترابع!،طبقته

.بعد،أخيههمنابصلبالحطهير،لطقسخضعغقد!انمخانديالرمحيمأن

الجثوبية.إنريقياإلىسمفوهمنعودته

دونالهندكق،التصؤفحولالفصلهذايع!نأأنلي!نلا

،،!*،3ةعثث!3،،تانزيسم،،تدعى،ال!تبمعةوسقئةغريبةطريقةمحنالحزيث

نأيخبغي،الشيوفىومنهاالماذئة،الهيئات!لىأنومحطلقهاالجسرى،الي!

بتعليموتغتيىالفيدىا،.منعقبتهاتسخمذوهيالمو!ا.لبلوغتستعملى

ثت"الآولمكا،نصوصلأظهر!وثدمحدردفىلغخبهمخمصوللممنئ،باطثى

بافتزرعوتتمترالن!ا!س.أوساطفيظهرتائهاوالراجح،مبالرابعالقون

الذم!تثمنللذنس،البراهمانئةالمفامجمترفضفطقوسعهاالانغهـا-،إلم!

تمماعد،للقؤةهمصاددرجميعاوتعتبرها،والجنسوالخمورالحجواففةرالقرابين

إلىالظريقةهذ،أتباع،3محاد،بهاهـويتجهوالتوخ!الإلهمةالظاقةالتقاطمحأطأ

فامخر،فممنالممدلأاللساقذا!،،!الم!،،،الصعود(ء،الرئهرخاصهالربا!،

الم!رساتمنالمحورتحتلىالتيفهي،بشرتةجمعاجموسمطهافيتحملوالتي

وتتسم،وأنعوتةذ!وريةإلأالممارساتهذهوتقمتحم،الأتباعلهؤلاءةتر!تملا

الأسمىللتحقيقوسانلىوتعتبرأحيانا،،والعنفوالموتبالشهوة!!ها

التيتلصميأيضا(نذرة)وأ!ثرثاتطوفاالممارساترش!أو.للذات

الأها!نأ!ئرالهمدوش!العقالي!رتعغبرهاالتيالموئىحرؤاحقولفيتقام

لحالمأ،قرابينلئقذم،الجثثاخضطافعنقصص!الهند،ثنيوتنتشر،.ام!مند

،،الجسس!تحصيلىمحاىالأتباعتصماعدأنمنهاالغاية،مغلقةطقوسأثغاء

للغايةأيضايخطفونأحياءأطفالاإفاويقال،الخارقةوالقدراتالإلهيئ،،،

ؤقتسم،ا!يلإيغسباليوغامننوعاالتانترئةالماررسةطؤرتوقدذاتها.

أكفاسمنمصغوعلطيفبجسمالماذفيالجسميجمعإذ،بالخطورةممارسشه

أسفلالعامنةالأنئوئةالظاقةأي.ال!نداليني،،،،،يسجقظ!ي،حيوتة

أفه!لماالمثمخص،قدرات!لتحتويأئهاوالمفزضالافقرتمما،العمود
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لط!الأل!ا!ار!!ثل!ح!اال!نه!

المخ؟حئى،،ال!نداليني،،ويصع!.الإلهقؤة!لىيحمويالشا!تي

ريتح!الانتعاض(،المتمخصشيبلخطقوسمة،جغسجةبممارسةو!طحح!

قئرفىء..بذلصويحفقبالألومثة،

!ت!يا!!ي!

،،نممض3بعبارعرفس!فلسظهالمفصعد*د،الممارسا!هذهمدابلىبرز!،

العنصرين،تقابلىالميالبها!ئيثغوئةناقيفرر!ونأنويقصر،(،الثنوتة

،،،الثاني،،الحترحبعبارةأيضاالفلسفةهذفىومحوفتوالإلهيئ.البشرتمما

ومحورها.اا!ي!ق!ملةبمعغى،7ح4!*2!نتا،،فيطى،فىبعبار؟أ!ثرواثعتهرت

المطلق.رمزالبرهمان،وجمو،لهشريصلاالذيالواحدف!رةالأساسيئ

بمعارضتهاتتميزإلأولمانيمقعاد،مننصوصاالفلسفةه!ىأصحابويعتمد

الشرتة،للنفسئةانغعاسعاإلاص!يلالآالةمجضحإنهؤلاءويقوللاثغوتة،

نأإلا،إيمانهممارسةمحاثأقادراي!ون!يتمثا،ت،إلم!يحقاجالنمردرأن

الهندوسيئ،الضوقيالفيلسوفويعتبرأوهاما.إلاليستذاتها،فيالئمتلات،

وقدالفلسفيئ،التقارهذافيالرئيستة،السخصقة،34!"4!اك!،ارا!غمش،

تادينالتيالرهدتةالجمامحاتمنادسديدوأشسولألفاهمن،القرنفيعاش

منمجموعةاك!اع،فلسفتهفي،شعارا،،اعتمدلقدقواعدها.بننظيمله

الوحد!محاممماالتشسديدفيتشز!سالأولاكيمعاد،منمستخرجةصو!ملا

الأقصى،حطفهاإلمأ،الثغويةبغقيضفعفىوفوالبرهمان.الأتمانبينالأساستة

قبيكمنهوآخروجوثر!لوأنالأوحد،خأرحشىء،يوجدلاأتهفئماعلن

الحقيقة،تحجبومي،،مايا،،،ت!محىالتي)ا!ونية(ال!وسمحةالأوهام

(لأوهام3مذالتاسأمخلبويتخ!ذلها،حقيقةلاللخلقأشحالاس!و

دعحيدلأنهصوفئا،ف!عفعاهذهباالنغوله(،ضخ!ن،،اعحبارو!م!نحكائى.

يصلي!.نفسيئ،تلؤث!لمنطاهراي!ونأنإلم!يسعىفحرا
درجهإلىولصلىالأو!د،حمممهالسماهعه،الحدممهوجودإدرا!صعلى

وتظتنالعبادةمسا!سدون.اعغمادو،،البرهمان،،،،،الأتمان،،بينالوحدة

!حإلمأ،حظيتأقياهع،ضئيلةأقلتةعاط!الهن!،في،!صورةالظريقةهذفى

.*!!هث4*!مث!4!234ألرامثامهرشي،!هم،استثنائحينبأتباع،العشرينالقرن



!!او!ير!ي!مه

خارجووحانتة،عنالغربقينالباحثينالمثحخمحياتهذفىاسمتهوتوقد

الهغدأنوالحقيقةهرادعمء،الفلسفةهذهفي،او!جوف،ةتري!حوتلاالألومقمات

منذ،الفلسفههذد3هذراد!العههنللئعدللمحاولا!طشهد!لهدنفسها

*ىف*!"لول!رهمانوجامثل!بار،متصوفةس!ذبالقجاموتولمأ،الماسغالقرن

يضعيغأنحاولف!ل،شغ!ارا(،مدرسةفيت!وينهظفىقهـو!انالذي

تعلب،أنمحشبراالبها!تي،رطويقللفيدنتا،الثنوتةنقيضبينوسطاتئماليفا

ولرىفاثددونلعلعيمعو،فراغإلمأالعحؤلحذلبلغمحالرابراهممانئا

عنمجردلبرهمان،الضوفيالعشقمحليتأسمم!قدالبها!تيأنرمأنوجا

وهي،صا!نما،طرقأشضلف!ذفى،!زئيةبصورةأتباعهإلمأيتجلى،الضفاف

وخاضة،التوحيدتةالذياناتتصؤفهمن!بيرااقزاباالحقيقةفيتقهـرب

نقيضطريقةأنصارهنالعديديترذدولا.والمسيحي.الإسلاهميالتصوف

يعقبررنأئهمهمع،ذهخئةبتمعا،تالتأمليةممارسمهمفيالاستمجادمنالثنوئة

أرهمامهمجوفىالقمط،تهذه

رمرحههم!جمممارسسهالدلنلعمبرللهنودال!احعهالأغلبئهأنبمد

يضئمقدبلىالبشر،منالآلافيجمعالذكماالحجوعاطأالاحقفال،عاىتقوم

تارةللاحتفمالىآخر،إلمأمعبدمنيشقلون،الذينالأتباعمننيي،املاأحيانا

هعانفيح!يم،بحصولوطورا،نا!ملاهذافي،الألوهتةبان!شماف

عاكاتقوم(لتيتلصهيالعباداتأفضلإنالباطغمة.الحقيقةمحاىآخر،

توجدأنبدفا،ومتنؤع،ضخم(لآلهةمجفعأنو!ما،إلههنحوالشخصسير

الحبئ،أوحتفاللا،مناسبة،،،هلإمليونوثلاثين،،الثا،ئةبلدفييومحلى

الأمصنة.أحدكبتقمام



!ا

المعلجونفجهانغشرادلب.هقفصب،ال!ابقالفصلفيالهن!و،محنتحذثت

اننظامتغيير."محلىجميعاوعطوااليوغا،والن!اهـومدزبوالووولنيون

طبقةمن،الخالمبفيهؤلاء،و!طنبأتباعهم.أو.عاطينمنفودينإفا،الفيدقي

اصئةالارستقراإلأأو،وسع!طبقاهمتكاإلم!يغخمي!انمنهموالقليلى،البراهمة

حلىعنتخلوافقد،الحقجقةمحنللبحثحجاتهمنذرواأتهمرلماالبراهمتة.مخير
ي!زهـوسيلة!لالحصرذلصحالأنإلىالانقباهويقعينبالحياةمجلائقهم

وهؤلاءالحه!،إلم!الذينفؤضتيفالشعب،الروحانتةعنللئعبيروسطى

أغلبيةأسماءالماريخأهملىلقدالذييئ.الموضوعتاقاارا!تحااوو!تحا

محصرفىفيي!ؤنأنثنيمهل!مفعبنجحورتج!،نيحس!اشملاالروحانئينجمؤلاء

بيدذ!صهم.يخلدصرحأونصقيبقلمن!ل،الاسبينويشتهر،مدرسة

،الخاصبطابعهالمواليةالقرونوطبع،ةر!مشلاتحقيقفينجغأحدهمأتنما

ش!يمونيغوتاماسيعارتاواسممهملعية،ةل،اسمنإنهالتقاليدوتقولى
بوذاء..باسمأ!ثرويعرف،544حطة3،!!ك!!مل2ث!34!42!ث4*لها

،القلهموا

العجائعبفيهتخضلطبوذا،حياةمحنيتحذثضخمتراثثقة

البحثمعاييرمتوشا،بوذا،حياةمحنأتحذثأنأردتوإذابالمعقولات.

باعتبارالبوذا!ةآوالقعر!ما،،،أل،،دونالعلعميةعلىبرذا!لمةاستعمالبحح!ن-4

نسععملبعثماص!ا(،85!ل!444)الغالب،،التعر!أيصطرابؤلفت،المهمظأك!،اللغوك!معناها

+(م))المحمود(المحغدالأصلىفييعنيالذي،محمد(نقولمثلما،الحلمتةعاىبرذاالغابفي



ار!!!لمجور!ى

الحذ.تامحندالتوقفهم!عابلضعين،يسوعحجماةمحرضفي3المعتم!والحديتنما

!.ئمالنانىالدرنإلألعودبوذامحنلمحدلمحتىعلا.صوصفاأؤلأنذلص

نأيلاشمثتعرضكا.التياثالأح!منقرونثالأثةبعد،!قبتإتهاأي

خلطواوآضمسمالأحدات،منالعدل!ل!مجالأثناء،فمالهاهـوأ،لهداي!ررع

حنحماءد!هسمنبمعطمما!ألمححاويىيماالخرافا!،هنبالعدل!وبوذا3سر

عاولةالوبمإلماتقمفلم،يسوع0لسيرحصعلماسع!حمومحاى.آ!رين

آسيا،اقس!ذسببي!ونوق!بوذا.سيرةفي،الخصإامننالضحجحلتمييز

إلمهبالحاجةشعورها،التاريخسةإلم!بالحاجطتعخعرلا،البوذيةموطنوهي

صاحبكاسخركعاحيا!وتائعل!فأبطريقةتعرضفالأسطورة،الأهمحطورة

الووحانحه.الحدمعهمحنىن!ملاللبحث

هوالئارلخمذاق.م،560يل(وحولدقدبوذاأن،بدايةلغفزض،

بسبع!،التاريخهذاقبل،الولادةتحرزدتقاليدتوجدأتهمع،شهرةرث!ألا

الابنهوبوذاإنالأسطورةلهرتقولسنة.بخمسينتؤخرهاوأخرئسنة،

،،!ابيلفستو،،لممل!ةالقوثمأالملص،34!هلىل4404!*!نالخمدهودارب!ألا

أبيضفيلا،هد،ايمقبلى،المنامفي7!2!ماياوالدتهرأتوقد.لو!ءأأ*7*هكلماع

محالهأالحلمففسرراالبراهمةفاشعثمارت،خرطومهلطوفي،أنيابسنتةيحمل

المداليكادرئكلول.الأرضأصقاعحلىإلىنفوذهلمعذ!مظبولاددتبشيرأته

الأيمن،ابسانبمن(لطفلىخرجإذهعجز-،ذاتها،في!انخط،ألولادةإتأ

والثلائينالاثغشينيحملوءنخروجول*حاليمشيأ!لو،الأتمبطنهن

منذفبشر،،،،العقيم،،الإنسانةم،اعالهندتةالئقالي!هاتعتنالقيهةمحا3

اك!أحملخلاف!لعدهأنلممنىأبوفى!ربناسمئشائىءدلنئبمصر،ولادله

يوموالمديخة،القصرسيغادرالابنأن،الولادةمنذأنذو،لحئهالعرلثرر،

ابظيجئبأنمحاوردل(ولاعملوهمتسؤلاهـرتد!جثةومريضاعجوزايرى

ثا،ئينالابنوأمضىرعايف.تحتبهيحقفظ!ي،الحياةحكائ!رؤية

العالأماتبعضمنالفزةهذهتخلىولمالمزف.الئاعمالعجثولفيسغة

للتأقل،الأشجار!طال!امحالمحتاياقضي!انإذ،مستقبلهعلىالروحانية

يلغوعحدمابوجمجها.يمافىىلا!ي،ام!وتت!انشكاالشمسإنفيقال

ترر،وقد-الأب،يقترحهناللاتيالروجاتيرفضءنالعثمجاب،سن



لط!االأدلتمار!!ؤي!ولاا!نمط

،،رعولا،(اسحيهولدالهأنجبتالقيعضهبابغةيقزنأن،فالمحاأآخوثيما

وتلهمآئذا!ص.الهخود،3ءلحدمي!ما%ي!ما،حرسيمله!!اق،*!4!اى

صنلم،،!سابيلفسؤ،(ينة!مأنالأش!يزلوجمةا!خرتافبففهعلى،اليوم

أحسنفين!يلمسيدهارتارالدفأناصير،الأسماصؤليتهالازيبالثراء

لمح!وهميهرقرفأتهإلأ،ممواضخةة!ل!صخيرا،حاىإلأالحالات

فإنالمتوقرد،المصحخثدات!ورغمبهم.المحيصيناهمنأفضا!احياةظررف

لمجصودثأنالغريبمنرليمص.شمتموضعليسلبو*االثاريخيئالوجود

همعاصريهى!لوفةمع!العادةه!ذ؟صافتإذللتأمخلى،الغاباتفصدقر

روحانيئمعلممحنأيضاهويبحثأنتا،يوهماقرر،ففلعالهالجا،ء،من

العئما!ة.الحقائهضاإلممايرشد:

التفصص!ل،!نبعضيرالغاباث،الم!خرأج!اصث!ائعةا!ع!قواتروي

وقد.المرضولاالبؤسفييعرفلمالذيق!ردفيبألمللشععرففالأسير

حوذكب،يقودهاالقيظب!رمهثيماوخرف!،المارينةيزورأنيوم،ذافقرر،

طبييئ،الأمرهذاإفتماذقيالحولهوقالمغحن!لرجلمخريباشجحاارلافرأى

تغهصالتيالشيخوصنت!قبهأنبذفا،الأبد،إلمأيستمرلاالشبابإذ

محموماضحشفارجا3فالتقىثانحة،3زياريخماالمدينةالأميرقصدثتيالجس!ء

فئمادر!س،المرضمخنىالحوذقيلهوفسريق،الضراعلى!تاهمسبهرهمتكا

قامالتيالثالثة(لريأرةوفيالروالءسريعةلذافةق!حلأالل!ؤاهمتطأنالآمير

!ونالذلنالناس!مه!وهمالهجنازد،الأصر!ادفالمد!ظ،إلمما!ما

مئحتأ،أئهأفهمهالحوذتمأن!لللئوم،مستسل!لمجظفهءنشخصحولى

،للحرقتجسهت!ملمأنبع!يروهلنلأتهم،حولههن!ونأهلهوأن

هتجؤاسأص!افمعالرابعاللقاء!انثتم.الموتماهتةحينئذ،،فعرف

حالهس!،اللقاءهذاو!انمحثاه،تعلوا!يغةلعنالحئمدشا!ت،يتلعى

المرضولاالشيخوخةعفيمخعلنرو!قلافيعيعشهأنالأميرأدر!سإثة

فجخلىبالتاع!صيقق!يأنوقور،الحمفمةالحياةزوالىوأدر!.الموفشلا

ءتحورهالقيالحقائ!تا!تشافإلمأبورهويسعىبالذنيا،علاثقه!لمحن

!انابلغوالا،خادمهشمصطجاحصانهممتطياهمساء،ذاتالقصر،فغافىر
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را!ف!ليلظفويدو

وبدآرآسه،حلقثتمبرصخادرته.وأمره،الخادمإلم!وأمتعتهأمضتهمنحقصظ،

الذنيوتة.ئق3العما!سلمحنالمخايمأمحأىالاقائمحياتهمنالثانيالطور

،الشهرةذويمنروحانيينبمعلمينوالخحقمقسؤل،إلمأالألهميرتحؤل

دهـجةوللغمحليهما،تفؤواماسريعاإتهويقالاليومخا،محماث!يدزبان!انما

ي!خيلاص!لذأنتماآيضاأدر-آتهبيدالمعهود،تجاوزتالتر!يزمن
الورحتةرحلتهفواصلى!2*تيثهم*3ءالسمسرا-الرهانمحجلةمنللتخلص!

محاورفيهاآلترفسنواتخمسولزهم!،بالحزمنمتماهـمشهورينلروكط

"الحرمانحجاةمحنيتخ!آننقررالححرر.ددرجةيبلخلمل!ته،الموت

أد3ول7أ17!ئلافا،،،،أوضتدمحى3صغيرقريةوقص!،أصحابهعنويبغعد،!نو(في

لنآثهوأتسنم،.شجرةج!ؤعإلمأؤاستندالحابتة،8ء44!!2!بودمخايارهى

،الموتإله!3!أ*،،،،مارا،،،إنالاتضةوتقولالحكيقةءيبلغأنقبلىيتحر!ص

اصيخهشميامستعما،تخويفهئحاولقضطفى،ءشلإئنائهالوسائلىب!يئ..سعى

ذلص*فييفلح(إل!ته،الفانياتاسنبمجمومحةإغواءهجماولىيم،الشرسعة

بلغحتى،الأرضإلمأي!يهبإحطىهمستن!اسويعاتحط،يتأقلىالأهيرظلى

الفهم:الطرجههذفىندعوأنالأحرىأوالإشراوا،درجطأك!البوذك!،حاله

ئاقد،اليقظ%يبوذا،إلم!سيدهارتا،إلمأالأميزتحؤلوبذلص.العمية

علىالبشرتسامحدالتيألوسيلةرا!تشفرر،والنشأةالموتسرفجثماةأدو!س

اليقظينسنسابقيهمثلبلغرلقدإلسمحرا.ومنالوجودآلامفيالتخلص

547فيالتقال!د)تحجمجهماال!اباتةحيواقرعع!ذ!تعلى،ةر!قلاثي:الثا3العلم

والوصولال!ائنات،جميعر!ذقمحاىوالقدوة،(مختلفةهيثاففيحياة

إلىوتفعال!ارماق،تغخجالتياله!مهواقطنفسهفيحظمبأن،اليقينإلم!

المتواعملة.الولادة

يتخ!قعلمزذدا،،ال!مجرةتحت،أخرىأسعابيعهمعبعةبوذاى!أثم

اصامحا!3!4!ثث!براهماالإلهفأتافى.؟الأم،ا!تشفهماالقاسيعلمأنمحليه

أصصحابيقولم!ذا،الحقيقةينشرأنورجاه،الأخرىبالآلوهتات

.!سوأرجينخمساذلصعاثأراستمر،بالوعظالضظفبدأالبوذئةءال!حير

همنتريبمخزلانخقلوهو،33ح!ولح4،،سرنات،،مندعوتهبدأتشقد



كالط!ة!اتار!هم!الو!ال!ضفط

سابقا،فارقه!قكاد!انن!ا!س!ةمحماممأدروسهفأل!ى،!غ*ىف3!شذبضاريعس

ولكا،4!2ء،(و!!!،،وي!محسون،رس!ومعيهآتجطعهاشلهؤلاءنر%صبح

أيحظت!دمجىالتيالسهيرةبغاريمسعظةهموألقيوهمنا!ص،،المتلفين،،(،)آي

واصلثم.الأربعالنبيلةالح!قائقخطابآوالحتريعةعجلةضيصمموترا

هماعام"ألاهمن!حشحودمحاصاأأخوى،إل!هدلنةهمنهمغنفا،ا!ضد،يخما،رحما،ته

يأالأولمأ،كهول!43!،،السانخا،،الأتباعهؤلاء!ؤنرقرتتعاظيم،فشفخ!
الأرلىهذهمهالبرالجماعه

الأر!ا!ي!ط!!ملا

لف!مرهابوذالفمأ!لالعىالعدمدفىأسسولبنارلسسومحضهآللخحس

التفاام،فىمحجلةالمومحظةهذهاماقائهإيومس!رحوق!.حياته!لويخفحسعلفا،

تدعىالتيفالمتريعةالبيرذتة،في!اضة،رمزقةتحماررالتياهمريعة،(أو

مجيوعتعنيىالمابخكا،ال!وني(لقظامتعني.،،ال!رارمما،،بالسحنعمم!ريتتة

و!صر!صن.الجامعالتظامحقيقةعنت!شفالتيبوذاتعاليم
ال!علمةحولقائمة(لأربع(،)الحقائقق!رة-نلىآربعفيالعقحدةهذفى

الأعخبالربعينالأخطفمعبالأل!،تزجمأنن!ميالتي!،ل!)ولث!4،،ا!ود،،

الآلامأيضايخمملى،للآلامالإتسعاعشديدمجالاالأصلى،في،تغنيأنها

الذيالظمأالآلاموأصل.(ا!ود)ألمالحياةبوذا:يقول.والفلسفتةالتكستة

الطوء،ومنالظمإ،هذامنللتخلصوسيلةوثضة،فالشهوةالرغجةيعني

العادلة.ةين!ثلاالعناعرطريهتأوامنبيلة،اةين!ثلااصريقسلو!ىفييتمئلى

البوذقة،العق!ردمحليهاتقومالتيئالظصره!زهسنعنصر!لويحتاج

دلهئالاهفهمالفهها!ىبموشع،لرضأنسدارسها،بمخحلف

الذيالذاءعا!رسةوهيالرضا،م!عمعاينةعاطأالأؤلالقئما!يديقوم

احوتا،!لأالسعيخوخة،!بأالولاد"التالبة:مجعض!لاالتجاربفيذابويعرضه

ط!رنبحمامعرفتناعدم،!با!طهمنمفارقةألم،نجطلابمنالارتباط،!لأ

باستمرار،الم!دفقةالذاتتشتحلىالعا،قتجماوهذهه!لأالخمعسالعالأئق،!لأ

والإدراهـالحواسقرمحلائ!ضماالماذة()آوالجسدعمالاقةايي:ماقيبوذاويعئنها

والمحضلةهالمعرفةأوالوعيوآخيرا،(لإراداتوالانغ!!الأتحط)االعقلرهيغات



لوثواررطييدهلهض

خععاد!إلمماللوصولالإنسالقمحطشلاتل!رألم،شجهامال!والحجاةأفما

بالمبد!فالإقرارللووال.تابلىئهأء!لىلأفما،يت!ورافمحماولات!دائمة

.للرغباتالمالةإخضاعباسفحالةإقوإرهوالرضا،اهمعتحالةأتمبالارل،

ا!!سمة.طريهتفيالأولىاالخطوغوالموضوعيةالمتعائلةالمعايغةهذهر!طنلي

بوذامحنهيعبرمارهو،الألم!ستمثصخجصعاورالثانيةالحقيقةتقوم

تاز!للارطلب،رالجعثعبخ!ي!،منالولادفىإمحادةإلىالذافحةبالرمخبة

منو!هاباعتباردوجود،ألا3إل!أيضاالضمأابلىالحواسق،لمشعؤالحعظش

،!بالرابطنفيذلص!لىإلممايضاف(ل!ارما،لتريعةرفضرروجود

بالسصرا.الأبدكثبالعكعدال!ائنخلىلمحدضىبماوآناره،الظعلى

إلغاصفييتععلىإتهبوذاويقولث!ن،الشفاءأنألقالفةألحقيقةتحلن

يعنىولارهـهمغغا،!ر*صهواتهعنال!ائنونحاهما،3جذورهمنالضم!اهذا

المو!،أرالمرضأوالمصا!طأفللشمخوخها!حسعحضعال!كائنذوهـألق

إتار!همقفيمنخهاستقالية،-ففراإليهاينظرأنعاكاقادراسصحمصبحل!قه

لمجذبرلاهيئ،!مايعقتأيما،خارجتةعنا!رحينئذ*سيراها،انافعالاته،

ذلص.منأبع!رإلمأبتهمأنها

الثمانيةالأضلعذاتا!ريقاأيالشفاء،وصفةالوابعةالحقيقةت!زم

شاف!ر!االعادلالفهممننؤ!تتو،!ك،37!*!الغيرفاناإل!توصلالتي

،العادلوالجهـو،العادلبعس!لاو(لعادلى،والفعلالعمادل،والقول،العمادل

ثةثا3إلى3عمادالعنا!رمذفىوتقحئممالطدل،و(لئز!يز،العادلوالاهتمام

بوذارر!يووالحعمة.الذميئرالانغمباطالأخلاتيئاقملو!سميمادين:

!لىولمحمع،الوسطبالظريقي!عىمامحأكأمنهأب!أت،،عادل،،،!لمة
نأالراهب،،عاهأياطأ:ىهـوعظمهبألهدبوذاأنمحلىالبوذلهال!الح!

ذنيءأمروهذاالحوالهىرر،بلذاتالتعلقأحدهمااشصطين،فيقوعالويقجتب

طريقفيالسعيروثانييما،الستفةالغتازجعل!تزئبلائهضأ،مخيرعاميئأرمخيئ

احذرشاالستئةهاختائجاأيضامحليهوتزشبطمجدوغيرعسعيرأمراذ!هو،الموت

الذيالوسصاطريقبوذاا!تشفلف.الرهبانأتهاالشططين،هاذين

واك!رفانا،،ءراليقضهآش(لح!مةالسملانمإلمماويقود،رالمعرفةالرؤيةيمنح



لطيماالأ!!ستادد!ج!لا!لا

ظ!!ى1(ا!ي1،عاو!اا

بوذار!!نأمحاقبتها،التيالتتال!مبقيةثغبغافىيسى،جبلهمومحظةهمتطاحتو

الفيدكئي،المخزون!مباشرهـهـعنمخيربصفةالمقغجسة،ال!لاثةاسلحمفاهيمالخاص

بالعثعىاالندرسيةوأقاهموا،الفيديةعارضوا"قن،3عصرشمراح3فحترى

والنيرفانا،والسمسراال!ار!عاهيئةالثا3المفاهيم3هذ.اليومنعرفهالذي

لاهوتثأأيضاونجدماالسسحئويتية،الأخةهمن3مأخوذت!ل!ومي

!ه!ولن.مختلفةقعاريفلهاصامختالبوذئةن!اواالغدوس،الجايغية

ينتجيؤ!لاالمبدأتأي،،الذات،،،معنىأرلافهضاإذاإلاال!رقيقةالاخقا،فاف

إلىهما،يوهايصل،وقدالسمسراطوي!قيخماويم!يويرا!م!أص!ار!اا

.أخرىحيماةفيأوالحيا!هذفىفيسواءالغيرفانما،

دائمةةج!رتبئمائهابناريس،بجبلىموعفتهافي،رالذاتحط،،،بوذأعرفلقد

ا!ب،وأخرىلحظةبينيتغيزالخلحطهذاوأنخمععق،علائقتضتمالفحر!س،

بوذاذهبلقدوإدرا!ية.ذهنيةوهيئاترهمفاهيموإححعاسات!اذ؟منفيه

فليمع!،،أتمان،،،أوثابتةذاتوجودئفىإذ،طهندوسحتةألمعاهـحىالاتجادفي

محقيدةإلمأالمحعمس،عاورردمحا،ذهنتاهتجريداإلانظرفى،وجهةهمنالأهمر،

التصؤر،هذانفهمأنيمعن.(،تاذ)،الا3ومحاورالأتمان،نقيضعاكأتقوم

ال!!!3!س*!نغأسيناال!اهنبينجرىالذيالحوارخلالمن،أوضحبصفة

القرننهايةفياالنر،أقاليمبعضحعالذياةا7،أ*4!،هميلندا(والمل!ص

لهومحدد،محربهععنىلهلشرحأنص!امنال!امنطلمبلمدهم.تدالثانى

ص!اأجاب؟المقبضام،الحبلأم،العجلةأمالمحور،هىفهلعغاصرهما،

العغاصر،هذهمجموع(لعربةأليستال!اهنلهسألههمرد!لفيبالغفي،

العغاصر،3ز!مغيرآخرعنصراالربة!ونملوسألهأيضاةبالنفيفأجاب

العناصر،هذفىمجموعالعربةإنبالقؤلالملحثوانتهىمجذدا.بالنفيفثماجابه

العربة.يمغحناالذيهوالجمعمذاوأنمحذد،نظامفيتجميعهاإليهاهمضاف

عرفالذيالتبر!اإلمأإشارةفي،الإنسانهو!ذلصال!اهن:فقال

القرا!ءبوذابه



ل!فوارريلظثعريمد

بال!ارهمان.ررسو!نهلابمحوفىالذيال!ارماهمفكومإلمماالآنلنتح!ؤل

ى،محلمهالم!رلبهرالثعهرالغهالاثعلسو!هلال!وىالماث!ثومهذا!شمار

ثتالأممانهـأمااسحنسماخومحددحأ،هرمضرلطمف،جحمممثتجممعالرا"

!ى!ال!ارمي،ىلم!لافمح!ودقة.أ!ثريصبحالمفهومهذافبمانالبوذتة

نفنجةيفحقهتالاف!ر(أوالقولأربالجحس!و)يتعأقىقصديقحلبوذا،يعوضه

الأفعالوقعتبرشعخصيئ.!صيرإلم!الضمأاويدفعههمسمخممة،بذاتالإيمان

ةع!لاخأفعالاسلبيئ،أوإيجابيقصطدرنالإذسان،يمارسمهاالغيالعادثة

ال!ار!صتةالقيمةيحذدهماأنفالحاصلىالجلوسررء..أويح!ملامثلى،عايدةأو

ببهإليهي!رفعالذيالكصحم!أوالئتةبل،نتيجتهأوذاق،فيالفعللينعى

!أفمهآلرغب!الصحعع!أسعىشأناوشعيوالنا!أرمخبالنافرضمهلمحد!ص!لا"أن

ا!ضسجتفاقد،غيريإلممابدفلصآسائتفبماذا.رمخبةبهليليعصعتماوأمحرض

ل!تن،إيجابتة،!ارماا!تسمبت،مخيريإلمماأحسغترإذ(،سلبتة!ارهما

أتتجها.التيال!أرمتةالشحغةبسبيببالسمسرا،مزتبطاأظل،الحالينييما

اليققة.بلغءنرمابوذا،ا!تشفهالذيالقانودتهوهذا

مخيرحلقة!ونهافيالهندئرسعة،صثيلتهاهمعالبوذئة،(لسممسراتئفق

إلا.الآلاممنفراولادةحلمعتحملىالمتقابخة،الولاداتمنمتناهية

الذيالعثيءهذاطبيعةدي!حتفييختلفانوالهث!ولهيئ،البوذقي،المذهبينأن

ن!لويد،جطصمنتولد!يذاهمت!،الجوذئةفييوج!فا،،التناسخبهيحصلى
أثغاءالبعف!بعغهـمهاعنرتغفصلىءرمتا،ثكا،تحملىخمسررعلائقتوجد

الذيال!ارميئالشقلهذاضغطتحت،بسرعةوحدتهاتستعيدثم،الموت

الفردأنماس!لذلعثىملى.آلاممنمحملهوماالموجودا!بعجلهلربطها

جهـريد،من!شتجضمعالعماث!ئقأق!!بالجديد"،الولادةفينفسههويظل

هذدعلىالبوذتونيجيب؟الموتقبلىيحمله!انماهوالثرميئرالفكلى

فيفليسحتج!يد،همننشدلهاثمنارها،نطافئالتيالشمعةبمثالىالمفارقة

العشبهش!ويدة!فها،الأولىألمرةثأأطفأناها،التيالشمعةذالمحقالثانيةالمرة

فهي،واحدةخصائصتحمل!انت،راحدةشمعة!نتئقدالتارلأئنمابها،

الخ.،رفيعأوسميصبفتيلتنتهـي،معوتجةأومسعغاقيمة،!بهـرةأوصغير!

http://www.al-maktabeh.com



الأ!يمالطننمارم!!فجعصالوالغ!

يقذمونينافت!اولمالميفارقة،هذفىطويا3ناق!فعوا!قالبوذيينأنوالحقيقة

.ةبالع!ف!ارلأاحولها

تدعوها.القيالغيرفاناعنتتحذثلاالبوذتةأننا،حفاأضيرا،

نأبوذااعتند!قلالا.نهايةلاقأشا،تحولهمامز!قتوالموش!ا،الهغدوسعتة

الإنسانلأقمنه،ترجىفائد"لا،تخمينمجردإلموضوعهذافيالئحذث

وقطراتوتجربتهعقله-تردتتجاوزالقيالأشساءتصؤرمحاررقمادرمخير

ثتالإرشمافىا!بعف!عاهـأ!موىث!م!ارن!ألاالبوذله!رالغصوص.فهمه

النعرفانابعحدل!!عفىإذمح!ود"،إرشمادا!لحئياالمؤضوع،هذا

لايرليسعت،رالريحوالتماروالماءالأرضسنخكالمجمالفالنيرلهسافا،بل!لاب

أنجذناشإذاء"(،ارمترلاشممساوليستلإدراهـ،مخيابولاإذرا!سدون

يعنيلاذلصن!لالإخمساد.تعنيفإتهاالحرفن،بالمعنىنيرفانا،!لمة

الرغبافإخمادالبوذتة،العقيدةقيبالإخماد،دالمقصولأنوالفواغالخما3ء

تقجاوزالنيرفافاإنقولهن!ميمافغايةالآلأم.تنتجالتيوالشهواف

للخقلن!ميولا،المراحلأقصيفيالإنسانهخ!بيتاقاقئرارتمثل،الآلام

أبعطإلم!يذهبأنثمصعان3لاالضروريهمنهـهلى!نههيدر!صأنالبمت!رقي

%صيبمشهورةأصحبتبقضةبوذاأجابلقد؟التساؤلفيالحذهذ!من
بالانمزابهمإلأالموب،منلهخلاصفا3هـسمسموم،بسهمبالغهإصابهص!اد

التزياقوتقديمال!ئم،طبيعةوفيدجسدفى،منالسهملهذاالععريع

التنوالماذةنفسهالضمهمرر!صمهمحنللتخمينالوقتأضعمافإذاالمغاسب.

لاهعوفةطلبفيالوقتأضعنابواسطتها،أطلقالتيوالقوسبهاصنع

.ج3اعفىرن،يموتالصئادوترتتفيد،

افنا!مهلا

أؤلرأسمحاتنفسهوج!حضىبناريسجبلموعصلةبوذاأفهىأن.ما

اس!معواالذلنال!ابمنألخمسهر.فاثهمنقض!م!الألباع،منجمامحه

القرنحقودفيدؤنصا.،وق!عطيهـم.اقترحولالذيالظريقإلمأوتحولوا،إليه

.7(11،،،نا!ودأ-فى



را!ئ!ر!لظيدلهمو

هذفىىع!تو،الأديرةفيللعيشقوامحدمجمرمحهمةيبدش،!اعاط!،م8قالأفيل

فجهارنجدالاتوامحد،4*،،سلةأو74أك*مئ!"ة،*إك!،،ا!اتيب،فىفيغاياالمدرنة

بفخل،لليقضهآوتحصجلهمالخصسةوالوجالبحوذابينيخكاالحطتفصياوو

ينتشرواأنفجلرهبانا،ينضبه!أنبوذاهمناصلبواإتهمش!يفموعظته

.عليه!انت!ماالص!قات،ايصلبواوالشخاذينغهيئةفى،الأرضفي

الخصسة،الرهبانبوذا(أيأال!عيددمحا،،لف:ؤنةالم!لىتاتوالهن!.في،العادفى

ت!ؤنتهعذا8(،الهانئةالأف!ارأ!سب!أنإلىتعايصهم،فيوشرع
خمسعةجمعتوقد،هك!*!4*،،السانغا،(يدمحىهماأو،الاوليالجوذتةالجماعة

يساسمك!نم،الرهبانمخيرمنأشخاصمم!مبالقحهثمنعخاذين،رثبافنما

الجدي!ردالظرياقةإلم!سانتقل،الموعظةإلىالنصعثركتيلثعاتجطوهو،3!3!3

إلمأاسعمعفل!،ابغهمحنللب!قثماخرجالذىلساسوألدو!همرفاثه،همع

..،الرهبانكأيربحننخصأؤلإتهالققاليدوتقول،ولالتحقبوذا،سواعفا

رهى،للبوذئةثةالثا3،كهـالجواهر،،أو،للبوذتة،،تتةالثا3،،المافى!ئمحقيحصارر

عمصرةحم!جلاأنذلصالجمامحة.أيوالسانغأالمذحمب،أرشال!ارساالبوذا،

والجمامحةفشيئا.شيئاششسخلى،بأتالتي3ديو!جلاالذيانةفيرئيجيئ،

ال!رقات،بفضلويعيشونآخر،إلمأم!عانمنيشقلونأشمخاصاتضم

الافض!،آةغ!لاأحدقرروإذا.رحلاتهمخالالالجدد،الأتباعريحشمدون

نانسه،ولويقغلىلا:ةتق،اخأقيودبعضرةيلتؤمأنمحليهيتخينفإتهالجمامحةإلمأ

ل!أيلاالخمر،ي!ثربلاي!ذب،لاجنستة،قاتمحا3يقيملا،يسرقلا

أصهاسقانمحنصرانوالرقص!الكغاءأقما)همعيرقصولايغنئلاالطهر،بعد

سريرمحأوريناملايتزتن،لاسابقا(،ذ!رتى،الهثدوسيئالبها!تيئفي

همطالبونل!قهم.الافضةأوالذهبيقبللا،مرتفع!صسيمحاوريجلمسأو

عائقايصبحفبلى،منهفائدةلاالإفراصالا!الرهد،فييفرطوالابأنأبمخما

عليهمفرضلذل!س،اليقظةإلمأوالموصلللتأضل،القرورفيالئز!يزأمام

وحزاما.وغربالاأردثةةث،اثيياأنبوذا

فيوألحتإلما.العمعانغا،قنضحمئمأنبوذاقريباتمنامرأةطلبتر!قو

تحتتبقىأنعلجهاات!ترطل!ئهالزذد،بعدطلبها،بوذافقبلىطلبيا،

يدعونرهبانمنالبوذتةالجماعةت!ؤشماوهتا،ا!جوزوصاية



فيلماالأ!لمارم!فم!زجب!و!ا!ع!لا

تفؤقمع،3*إا4!ذ"لهكا،،ينوس!هب،،يدمحينوراهجات،84لحة3لها،،!سو،،

بالرهبثه،العه!ط!!حلاالذ!رالواهبإناحئىالإثات،محاتردو!ذلا

لغيريمعنر!ذلص.الجمامحةفيما،فرث!ألاالراهبةعا!يمامقذمايعت!ر

هنرو!ذلا)يدمحىونساءرجمالا،البوذئةالجماعاتإلمأينضمواأنالرهبان

،(ى9!3ة4!أوباسي!ا:لإناثاوت!رمحى43!ء!أ،ا!!أولاسا!ا:الرهبانمخير

الرمبانطثأتفرضالتيتلصمنصرامةأقلىبتعاليمهؤلاء!ريلتزم

الالهمصاد.بشرصاثرل!نالمعابل،الجنعسهـحعا،لهالمح!إلهاسهالم)!م!ن

وتخاطيالأسرةعاك!والئومالأفيراحفيوالمشار!نةالئزينلممن!ميفيها،

الذيينالرهباناحتياجاتيوفوواأن،ذلصمقابلىومحليهم،،(."الئجارة

شلغص.هث!غلااالأفىلان!لىثتفجدهالنظامرهذأالععلعم،!هملعلعون

لأن،الجمامحةأعضاءمنمخيرهمعلى!ه!لاتفؤقعاكأ،صراحةالمدؤهب،

بلوغلهميمعنولا،بالأديوةالذيغتةالحيماةفييشار!ونلاال!ينةمخير

او!لويأنهغ!اب.لهمن!ميهماوغايةالحالتة،3الحيماالغيرفانا-فيدرجة

اليقظةويحققوا،البوذيالقعليميجشوا!عي،رهبانهيثةفيجاديد،من

النقيضعاىجاء)!است(الصبقافانظاممنبوذاموقفأنبيدهالروحمة

الطبعاتنظامبوذاألغىلم!بالئصثمدفى،المحمئزالهندومىالمو!منتماما

البوذتةةع!جلاإلم!ينتمي!عخص!لفضلىآنفاعتبرعملا،حلأواتخذ

بألهدهئهلححذد!ئهالررحعه،بالذرجهولا،الاجسماعىبالانمماءلمحذدلا

في،اتهمص!ذل،والمجرميناللصوصمحلىجماعتهبوذاحرمىالانق!ء.

النخبوله.أنصارمنبأئه،الهالب

!ي،البوذتةللجمامحةالأولىالقواغدبنفسهيضعأنإلمأبوذاسعى
التصوص)تقولفردل!لالروحيئالمفؤرمحاىالماعدةالمثروطئتحقق

الروحتةالظريهتافيويمبضيبالقواع!،ي!نرمالذيال!اهنإنالقديمة

اخزاواأوالظيرانمحألهماالفرةمثل،خارقةقدراتبا!تسمابينغهي

الجمامحة.داخلالتجانس!تحقيقمحاطأالقواعدتلصعملتى(ءالجدران

أح!بوذاقبلفق!.نفسهبوذاحياةمنذالحصذع،يمغعلمص!ذن!ل

فياشحمقاقأؤلوأحدثعليهب!افحء،7!4!ملححديفاداتاوي!محى،أقاربه

المخاتبهوالتحق،ه!ارصض!أزهدئةقواعدإلىي!محووهمضىالبوذتة،



رنوالو!ال!شد!بثر

سلجتة،صورةيخماإلانخمشاؤاهذاالبوذيةالتقاليرعرضتفلات!رال!غة.همن

فيالهف،واقعهمحس!جانسة،وو!بتألانشقاقلهذأالقاريخئةالحميتةن!ل

العصر.ص!لذ.

رتشل!العصور،شهمعتتعف،يرة1الأفيالعيشىقط!امحدفقئشكاهماثئم

منأ!بردد!ةلحالياالبوذيونالرهباقويخنهحمع،الحياةئواحي!ل

تبلغلقوامح!يخضعونآسيالشرقجنوبقيهنهميتيشونفالذينامحد،القو

،قاعدة250ديخضعونالأقمىالشرؤافييعيشونوالذينقاعدد،227

البوذتةالققاليد!اووفتجتمعقامحد"2؟3تتضقن.التيبتفيقالبوذتة

ولادةأهمامالطريقلفتحمضرررقي،الأدير!بأ!او.الالتحاواأفهاعقبارعاممأ

بالذير،..يلفحهتأنللمرءن!ميأتهمحاور،محزمرضعحوتحصيلى،!و!يدج

للخدصة(لاناقصاأعنذورالبوذتةفيتوجدلاالحألاف!لرفي،قصيرةلمذؤ

!ستهاهالحياةمذة،الذيممة

!ك!ىا!و!ا!كط!جواكب!!را

محامم!مستلقيا!انوإتهالشمانين،سنفيتويممابزذاإنالتقأليدتقول

شعيلتحقاتهأدو!ولما.المنفح!رتهعفهـمما،الغاباتبإحدىبسعيطفراش

المختلفةالمطدرعلتهاوقدوصاياد،بآخرآتباعهإلم!ائحه(لغيرفانا،بعالم

التيوالألشيماءءاي!ثألاتحذدالتي!،العخامحربوذا:قالتقويبا،الضغةبغفس

الغفلةتأخذ!ولاجتدا،فانمبهوالا!نحرافط،قابلةبأتهاتغمخزتح!زدف

رهمادهونشر4ثشجضرأحرقت،أيامسعبعةلهسذةبوذا،عاىتمالمآوآقيمتأبدا،،.

همسلحة"،نزاعاف%لمأتؤفىي!ادتطقاف،اتخابعدال!بع،المما!سمحلى

ألمعفمينرنافتجمح!ق؟ر!فيبالرماد،ةص!لمم!لاحتفظتو!و

نأالروايةهذفىمنونستنتجت!ويمهمهالأجيالتوأصل!يالررحانتين،

مااىي!ش!وواسعاهانتشاراانتشرتفرسالفوأن،عضجماا!انبهسذاصيخ!

متعذدين،بحلو!صلقاءاتهأخبارحجماتهحولنسجت(لتي(لاقصصر!ذت

)ا!وذا((لبفطرفاتحول(لمحر!صوالزفىبتافاصبلبربنيرفاناطهاسوتراتدرض-4

واثتسالصه.



الأ!لمجالط!ستار!ف!جزى!اال!عن!

بحضهمهمححهرص!الواسصعة،الهفمنمختلضةاءأتجزعاكأوني!مميصاا!يانو

!3!!ؤ!*،اجغرا،،؟،،همنطاتةمن،وركه!كاهى،!3!،بمبسارا،ا،لمصمثل،الحماية

البوذتة.امحمنق!صأزلويضذ

إلىوسطمؤسمسغسا،رفادبحطم!عيرها،عنالبوذتةالجعنمامحةتساءلت

حقىرقدبوذار!همان،رسالتهنخرشهمواصلة،3بعهـوبوح!رتهاالاحتفاصا

ملج!عنتبحثواولاالملجأف!ونواستأ،،إذاقاثا،:عدي!!مرافأتباعه

فيقما،حذإلممااحضسس!،فطالهات!الوصتةة!ذهأق!ويب!رء،،م!جراخ

وأقو(لهذ!صياتهبحعمحاورالأولالجيلثح!ناف!وفاته!،الأولالاقرن

!فماةبعدوالمساسمون(لمسيحتوقفعل!هـاتماما،حياتهحولولات!افىوال!ث

وأن،ضخمةفىما*تم!ارتقدإتهالبوذتةالثقالي!ررتقول،محغ!،.أو،ي!نوع

!ئيبراجغرا،مجضعأؤلىفياجتمعواقدالأرها،،الماقربينأتبامحه!نةئا!مسمخ
ةجر،املابلغواممن-صيعا!تىلاءوءن،للذيافةالقافونجةصوم!قلاايضبصوا

أثريوج!ولاأتهبيطالشميوات.منوالئخلص،الروحسةالرياضةمنالعليا

ل!واحتفضخ!(الغقنين.هذاحصولأوالمجفع،هذالانحقاديشهدتاريخي
الضحغهذهواخملفسكاالبوذله،النصوصمنمعحنههغ!صببوذ!ههمدرسمه

الثا،فالسازتيدمحى!ولفيالتصوصجمكلشأوق!بتغا،اخغا،فا

الأنظمةرسعلة(المذهبفيبوذاأتعاليمالقصوصسلة:إ!ك4،مل،*ء)لدلسوروا

المرجحومن.الأسمىبالمذهبي!دمحىكماوسلة(الأديرةفيالعيش)أنظمة

قتحذثلأتها،السابقتينعنمتئماخوة3فترفي،!!عضشقدالثالثةالسلةأن

(لبودت!تيأنوالوا!حالأرلمأ.ىتم!جلا!صرفيوصة،مصران!ت!لقضاياعن

الجوذتة،رفضتإذ،نير!بملاتاريخيهمافيالإسلامأوالهسجحتةمحمت!!

الب!عوتعينالضحيح،المذ!طتحذدمر!زئةهيئةوجودالب!راية،منذ

لذلص،،الملجئما(،،بنكسهي!ونأنعاكأفرفىقىبوذاشمخعلفرتدينها.

يشه!ماالبوذقيالتزاثفييجدواأنعأمم!الروحانئينالمعلمين!لعملى

القرنشسطفيالأمر،وانتهىبوذا*ولقعاليمللمذعبانضةلتصؤراتهم

!،باتلجوترا،،فيئم7!ذ3!اة،،في!سايأ،،فيمجض!نانخقادإلمأق.م!هالرابع

الموضوعوتمفلىالدالرما.لتثماويلىهمدارسعذةوتأكتسمتعلما،ةافى،!ه،3فى

،،أرهات،،طريقةعأىالتشدياوفيالمجضعينهذينشغلاليمايالأساسي

http://www.al-maktabeh.com



ار!!!يريله!و

الذيالأمحاطأالمتلىتحطيدرتعني،(،ؤالع!من،،الفخلصطريقةأي!34!ع

ال!كاولالقذيسصفةوتحديد،البوذئةالأديرفىفيالحيا!تبلغهأنبوذاآراد

الئاقبة،(،،الرؤيةلتقتلمتهئئاؤيصبحشههمواته،حئلىمنيتخلص!الذي

تغميز!انشكاالظريقةمذهأنبيداليققةهامحريقبهتدخلالتيترالتأتما3

لذلص"،عدودةنخبةإلآمحليهتقدرلاذهضتاحزماوتفلبالشدير،بالعسر

الذيانةقمم!ن!ي،المفروضةالقواع!رمنبالتخفيفكاالبعضلبصاا

مامديفاويدمحى،الرهبانأحدوبادر.أوسعيقةبمراالانقشارمنالوذتة

بالوؤىتتي،،ياتليبوتوا،،،مجقعل؟اخ،الالريقةررفيىل،لو(3!ث!4ح7*

عاثماشماهد(ص!ذوامحتبر،منامهمفيالرهبانمجنالعديدتراودالتيالجنستة

إلمجتمعينأفياقغنعوقد.شهواتهمثعنتاكتماتخلصايقخلصوالمالرهبانأن

محدةرت!ؤنت،ألمفروضةالاقواعدمنالشخفبف0إلمأواتجهوا،الرأيص!صذا

ثقارسالم!3كغذولدرصطبها.احمفظ!العيالدوامح!منهـال!لى،مدارس

نزمحاتالعاهتةالضقوسئةاالم!ارساتفيوانقشرتلبوذا،خارقةضفاتنسبة

اثاقسمتفاقدالتخفيفأو!بمرفضتالتيالمحافضةاالأقليةأئحالبوذا.تاليهحة

ب،،تيرافادا،،المعووفالتقليدفيآثارهمابقيت،عديدةم!ارسإلم!بطوزها

،أؤلانقساهماحينئذ،،البوذتةانقسممتألقدهالقدامىطريقةأو!د!7!عس!4+

الذيهوالافق!عامهذاق!ل،والتأويلاتالمدارسلتعذد(لمجمالفغح

لليثن!،الشرقيئالشمالحدودوتجاوزوالذعو"بالانتشارأيضاللجوذتةسمح

الأوائل.وأتباعهبوذاظهوحيث

مناعتناقها،في!طفلتالبوذتةبمماحظيتالتيالعبرىالمحةأنمحاور

د،لهتشدرمخوبا،حفيداالملصهذا!سانول.3*كاه،أشمو!ا(الم!صقبل

محاى!امغاليصبحص!،اعنتخاقألأتهاشعتهر،الذيح4!*43!8*!لما

همرة،لارل،يجمعأنفيق.م،الثاكالقرنفينجح،وقدهالجانيينل!ذهب

غازياالملصهذاالهندتةهـو!انالأقاليممنالأ!رالجزءسلصتهاتحت

فيهتستبتهارآكطأنبعدالتدم،عليهأستولمأوقدللذماء،وسقا!اقا!عجا

هسمالآتجد.ثلاثوتو.عظيم!تفهو،البوذثةواعقنقد!ار،هنحروله

،،همرسوممحدي!ا:بالبوذئةوتشعلق(مسلةنيث،اث.أصل)من(سمهتحملى

الالتزامحولتعليماتويغضضن،م.او255سنةإلم!.تاريخهيعودالذيبهرا،(



لطلهالأهـىا!را!ن!فحصؤ!ا!ن!لا

الوحدةتحقيقإلمماالبوذيةالجمامحةت!محوالني!وسكمبميورلمممالمة،بالمذهب

انشغالىمحلجعلتيادرجةبلغتالبوذهمنمابينالانقعمماثماتأنإذن)يفترض

الأما!نإلىالملص-بهاقامصنخ!رحلةمحنتتحذ!فمسلةوأخيرا(ص!!ملا

أرسل،أشموء(س!اإقأويقاللومبينيءمخصقةافيبوذا،فيهار!لرالتي

ل!محاطأالمتأتحد،ومنالمذ!ط.إلمأللذمحوةرمصراليونانإلمأالمرسلين

حالظتسمىالقي،ن3سياجزيوةإلم!الدارهماأدخا،وابغتهابغهأقحال،

وائخذت،ة!عسرديانةهناهـإلمماذتةالبوتحؤلتماوسرمحانن!عا،سريما3

ويدعى،(القدامىاصريقة)بفيرافاداالمعررف،صرامةرث!ألاالشى

الأرهاقي.لطريقةالأوفجاءالكداهمئطويقةأي،ااذ*!2!*!هيغاياناأيضا

،رالمر!بةتسميةاحغقاراا!!لعيطلقونالأخرىالمدارسبوذين!ل

ي!عىالذكبالبوذئينمنالأمخلبتةط!ذمعنلهاتمييزاالضغرى،(،

،القرونهمومخامم!انمشارها،الق!رافادابوذتةوراصلتاليى،،.،،المر!سبهة

حالقاالمعروفةالأقاليموخاضةآسيا،لشرقحخوهمت.فيأخرىبل!دانأفبلغت

متصعةالبوذيةالمدرسةهذهوتظلر!مبوديا،وتمايا،ندولاوسببرمانيا

إلم!القحؤلأنالما،حظومنه!ذا.يه!مثاإلمما،البل!انهذهثيماالأمخلبفةبوضع

لهافرضهتتمالملوهـإليها،أحدتحؤلعبر،الغالبفييقئم،!انالبوذتة

فيا!يأثم،سيا،نفيالشأن!انه!ذا،رعفقهبينونجشرهارش!ديانة

القرنفيوتايا،ند،س!مناالقرنفيوبرمانجا،الثاكالقرنفي!مبوديا،

محشرهـالفانيالقونفيولاوس،التاسع

إلمأفالمجهت،المواليةالخقودفي،البوذتةإلمأالذمحوةموجماتتوالتثئم

وجميبا!ستأن،ن!والحالقةناتم!ناخفأمننجزءاتشمملالتيغندراأقاليم

بالعالم!،ءمق(لثانيالقرنفي،(لبوذتةالتقتولواسحفتهاالحريربطريقاهمروفة

حملتقد،رب!ألا)الإس!ن!رمخزوا!تو!انتحاس!،لقاءالإمخريقيئ،

والإغريقتة،البوذتة،الحضارتانوتفامحلتآسيا،قلبإلىالإغريقفةالفقافة

القىولحوله4!*!وشانإمبراطورتةفيما،مخمز!آرقيجذعإلمأالمغتميتان

فنالإغريقعن.والهغ!وس(لبوذتوناقتبعم!ءم.او،65سغةحولي.تأقسمت

تأثرتوقدورياضحاتهم.ومحلومهمفلسفتهمبالمقابلى،،وعلموهمالئماثيلى،

أثراونج!.مختلفيندينينبينالتعايشومذا،الثقافيةةم!ضلابهذهالبوذية



ار!ف!!ف!لريملهفحر

محامم!تقعةن!رردوهيول2ول*ولء*!4!انون"،،آيآثارفيالضعايمث!الذا

،،!!ن!وية،بطلجموس،دمحاهاشقد،ناتس!جاطوأفغانسقانبينالحدود

البوذر4المحابدفج!،لخهالمد5هذففى.لوأع*!*دع،عحد3*روء"ا،،لأ!سمسا

اصةعالبوذاتماثيلىنجدى،الإمخريقتةبدالمطجانجطإلى،مقامةوالهغدوسمتة

تشلت،وقر.أبولونالإمخريقيئ،الإلههمثالمحأررمغحوتةأوفيدتةبآالة

ال!ائطةيقةالضراوهيال!برى،الهجلةأوالمهـايانا،طوياقةال!ياق،هذافي

لا!جالةال!فيمةفالأدبتاتو!وريا.واليابانرفيتغامالضينفيحالئا،

بغظيمثامالذيالوحيدآقعاه!بوذاتصور(+4!س43!كأفى)تيرفاداالمغرى

الحيالسوتراتأضا،محنهالمتلقيناخقا،فهمعتقناسب،للعلمبابألف84

تأخرا،أ!تزفةهـةىا!غبترقد)الم!ايانا(،ال!برىالمر!بةتتضغن!ا

ليعمىمخوتاماوأقنما،آخرىمحوال!فيبوذا،منأ!تريوج!إتهتقولىفإتها

هممعال،لبوذاممحول،،،،جسمممنلهوبلالحممعه،وجهعاوربشرلاءئنا

،،طريكةنظرفجهـةمن،القولهذاويمتلىمحدردةومخير!اعاء،طبيعةذي

ا"ا!ي!حي!ونأنيعطولانظرهما،وجهةمنبوذا،إذ،بدمحة،،،القدامى

العبرى،(،،المر!بةأتجاعويضيفالبشرقي.الجنسإلم!!لتايغتمي

المختارونإلايعرفهالاةقر!سلاالتعاليممنمجومحةس!رتقدبوذاأقا

النيرفانا،عنبالبتحطلمج!شفونلاالذين(!044ة3عح7!ظ)،،بوذيستفاس،،

السمسرا،فيالبقاءمنتمتحنهمالتيال!املة،،،،اليقظةيطلبونل!فهم

مذهبهمدعواالسحببولهذاالمعانافىيواصلونالذينإلىالحعليموتقدج

"الى!بة!مشعلبمجع،مذهبلانهالصبرى،،،،،ا!لر!بة

والفردفي،الضققالغحورعلىاهنما!هايقنصرالنيالتيرفاداأوالضغرى،(

لاخيشهصارمبنظامالتقتدر!حمبمص!رهم،أتباعهاوينشغل

القرنفي،الياباندخلتح4!لو،،شان،،تدعىصجنتةبوذتةأيضاتوجد

جذعإلم!وتنتميولحء،،،زان،،ةمل!لابتعرفوأصبحتمحشر،الثاك

تمئحنهالتيالجوذا،،اصبيعة،،ذاتهفييحمل!ائن!لأنوتعتبرالمهايانا،

بأنويقضتز،الغربتينالبوذئةمنالشىهذايستهوىءاليقظةتحقيقمن

،،الإشرا!بحربهأساسهن!لنمانوئ،دورفعهالممادسهال!مابابرردرر

إلم!تدعو،،الزان،(أو،،الشان،،ه!وذيةإلتأقلى.شعلى!دالذيالذاخلي((



ا!ة!يالطتارص!ا!وحييزهمطا!نفط

زهردشىمحاورالمشأملى،رضعيماالفرد،يحضلهاالتيستةالح!المجربة

الذهيئالفراغوتحقيق،ذهنهمنالأف!ار!لىاصرديحاولرمواللوتمس،

بنفسهيختبرنئا!لافولعءوء(،الزازينةالهيئةهذهمحاث!المقئمافلى)يدمحى

هذفىأصحابويقولفيه.ال!امنةالبوذتةالظبيعةويص!بوذئته،

ريادتها،توجعوإليه،التخوبةلهذفىالمقعاطينارل!انمخوتاثعاإفاالظريقة

،،الزان،،،طريقةوتغقسمءالهيئةهذدمحالهماوهو،اليقضةاحققبوذارأن

،ىل!أتلامحاىتشذدالتنكه5،ء،،السوتو،(مدرسةمدرسعتين:إلأبورها،

فنثارسةالتاملهذاإلمأتضيفاقي*أ*ء!أ،،رينزاي،،ومدرسةجلوسا،

القصيرة(لقصصمنمجمومحةرواية!ثريخمثل*!هول،،،!وان،،يدمحى

متساهمعمحاورإلدإءهاالروحانىالمعلمدموالأأححانا،،اما،همقدولمهلمجادممعزالعى

الحقيقةطريقآهمامهموتفغقئرهم،رتج!أذهاخ!ممفييحدث!ي،الأتباع

،زي!زتلامحهماطماالفرديحرصأنضرروةعلى،،الؤان،(طرياقةشتقومالمئمامجة.

التشاصاأفس!طتاصىيتعافأناليومئة،تهنشاصاإمننشاصأ!لىيمارسوهو

الثكافةفي!بيرا،تأثيراالظريتمة.3ؤ!هأثرتا.لقئماشل،.وقداصىيتعار!ئماته

فنأش(لشاي،ام!رتجلصماتل،اخمنمثنما3،،ذلصويظهراليابانحة،

عمو!اأنرهاولظهو5*دكام!ك!أ،،أ!عبانو،،بمسصمهالمعووفالأزهارلغضمد

عنوالتعبرالذهيئ،للقجردطرياتةيعتبرالذيالعيشفنل،ا!هق

هالفراغمحاىالقائمةللذهنالأصلتةالظبيعةوتحقبق،الجقظة

ياالئ!يممقبة!!ا

مغطقةوهيالصمابع،القرنفيحعكا!+القيبتمنطقةالبوذتةدخلخكا

إحدىبتماثيرالبوذئة،اه!لماعتنقوقدوالضين،المندتخوبمعلىشاقعة

3!ولهمخامبو،تسين،سونغالملصه!ذاويدمحى،ممينئةاميرةوهي،زوجاته

قاومفطق!و،ىل!اشم"عذ،منا!،تةلبوذااننشارثاروأ+ءكهحول55ءثه!!

ففس!االبوذئةتفرضولم،الملعئةالقراراف(،،))!البونال!شسمانقونال!هنة

الممارساتمعوالتوافقجهة،همنالذماءوسمفصالقؤةإلممابمالالقجماءإلأ

ثالثة،بوذثةطريقة،س!ذلتبعادرنعشأت،.أخرىحهةهمن،المحلئةالذيغقة

رأ5*!3!كاؤ!7،،،فجريافأ((باسموعرفتوالمهمايانا،*التيرفاداجانبإلأ



را!ن!رطظ!ولهض

المر!بة!حذهإنالقيبتأهملويقولى.(الماستة)المر!بة،،الماس،،مو!بة

فقلت،قدتعاليمكلاوإن،البوذقةالتخاليملعجلةأخرىدرر!منهم!ؤنة

عاث!قادرؤ3محدودنجثجبةواخشضكاسرتة،رلطريقة،مشافهة،المرةهذه

الطريقتينمحناختلفتولذلص،.لاحقةهمرحلةفيتدرينبا،ثتمفهم!مما،

القالتة.فالظريقةالئعالجم.لعجلة،الأوليينالذفرتينمتلتا(للتينال!ابقتين

،،إلاهية،(،رؤىفجهاتتدخلالتخقيد،لش!يد"تأملتةتقنتاتمحاىتعت!د

طريقةتحونأنمحلىالتيبتتةالبوذتةرتسعى،ذكتنتةتمئا،تاك!شأمحا!أتقذم

اىلبلوغفرصةهمضنقيكالحلمرتقلب،،،حياةوفي،جس!،،ثنيلدتحقق
تدمحى،ضخمةبشريعةوتتمتزالنيرفانا.!رحلةيتجاوزيذ!لاالرو!ي

سرترا!تإلمأوتنقسممجذا،325فيثمدؤنة3!للإ،ع4!!"!،،نرتهامخنج،،

آخر!طعاب"القيبتئةالبوذيةوئعتمدالطريقههمحن.ت!شفوإلها!ات

فيبالغرابةتتميزنصومحروهي،،تنزا،،،ي!عىالمقذسة،التصوصمن

،الأتباعاه!لسيأنينبغيالقيوالظقوسررالممارساتوترسم،الغالب

وهيح*!ثث!،3!ذ،،المنزا،،بإنشادالقيامذلصمنالسمسرا،منللتخلص

ومنالإشيراق،تيمترخارقةقؤةمحاورتحشويأتهايحتبرسحرتةصيامخات

الغفسمهلغرأنهاولثلخمبر43!رك،،مدرا،،همدعىبحرء!المعامذلص

تعى)!ونتة(،حضسمتةرسومإمحدادأيضاذلصوهمن،البشرشة

للتأشل.وتسمعملىولءثم3!ا!4فى،مائدلا،،

المغذسةالجبالعبادةالتيبتحةالخممانيةمحنالوذتةلحذهوليثتلقد

الرايافواسقغمال،معتغةمواضحإلمماالحجارةونقلالتطهير،وكارساف

فقستجيبالعليا،القوىانقباهيثيربالراياتالتلويحأنيعتبرإذ،لل!لاة

تفيمفيالمتمحلة،،،الصوتية،،القرابنأيضاورثتوقدالهطين*دمحيةفي

هـوالآالةالبوذاتلإرضاء،الطقوستةلهرالرقصاتالأناشميدمنمجمومحات

التي(+!س*!هث!،،تغما،(عشرة)اتنتيللتيجتالحاميةالرتاتوورثت

الروحانتينالوسطاءفىةلهروبىثت.البيتأوالأرضأربابتصاصكا

وأهتمإلم!.البشر،رسأئلهاتبلغ!يالألوهيات،فيهمتحلالذين

جذبحالاتفييدخلالذي!+ولث!حح*نشونغ،،،،عرافالوسطاء
وح!ومتهلامما،دالدلاييقذمالذيمأوهونشمونغ،بالآلهةالا3خمايقصل
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لطيالأثىارس!!تله!حبيزاو!طا

الألمماسحةانضتةألقمحاىوالذنحوتة.(لاذينقةالقظياثني!أالتوجهات

3ـالخاضمتة،كرزض!3وتاالأديرفى،أهمئةفياتتمتلىالتيبتيةالبوذتة!طتزالتي

وتوبالذينتة،لات3ا!لامحطتضبرفالأديرةأيفما.مغغولياهمنصقةافي

الحاهمي!وألومتاتهوالعقمائ!وتةالظقوستةميزاتههمنهالحل،أنواعأربعة

والثانيالقدهمماءأويلإ،7!!!ثه!!"ذ!،نيثغمابا،،ي!محىالاوليالقوع.وتفريعاته

بعلراوا،3!لح2!!!"بابحما!يا،رلقاكوا،لو!!ثول9!(،باغيو!ا،،محىيهـو

)الدلايلة3ساصتنحدرالأخيرالئوعهذارهمن،!ث!ء!ولاحول،،غوليغبا،(

*ةكاا،)البونبالشمانجةعشرالرابحلاهما،،الردلاياعزفلهرقدلالما(ء

ثعبنههنلةسا3!لويتزغم.8988إبريليأفريلىلمفيخامسةتيبتتةم!رسة

1،،تيلحو،،المتحؤل،،و،،جسطفىالمؤسس!ضصيعتبرزعيمالسما،لات

العائا،تبتأثيرمحضعر،الثالثالقرنفي،مالتضأاهمذاوضعوقدءطلمول،(.

بالذين،وثيقاارتباطاتوتبض!!الحهاءنشكاالتيالقوتةالإقطاعفة

ال!هانةفيهاتختلصألا،محزاف،همعق!ةهمسارافالتظاممذاويتضضن

الضأسواتترديدمحبر،ثا!حألاباسعتباق،،!رماظلا+اياونلا،،محلىالقائمة

الروحيئالرعيمعضر،ال!ابعالقرنمنذلاما،،،الدلايواعقبرالمغاسبة.

منطبعاريعتبر،الأراضيل!لتقليدتا،،المالصوهو،للتيبتوالمدنيئ

)،،ت!يل!و،،(ءالمتحؤلة،،،،الأجساد

يعشعون!انواالتيبتأكلسنه/ه20أنإلمماالتق!ديراتبعضتشير

ذ!س،بعد،ن!ضلاو"هـوهمملت50سنة،الضييئالغزدرقبل،(لأديرةفي

فقضتالثقاه!،3بالقورالمعروفةالفزةأثناءخاضة،للذينمناهضةسياسة

وتوزعهمعبد،آلافستةعلىيقللاماودقرت،الأديرةتا!جسعلى

إلم!الغفيأوالسجنأوالقتلىبينالرهبانمنالآلافعشراتم!ير

3ف!عورمحاطأبقوةمحافظاظلالتيبتشعبأنبي!.الاعتقالمصم!را!ت

إلم!والتجأالبل!،منفرالذيلاما،د،لدلايبولائهومتم!االذييئ

،الغربوفيالهغد،فيأساساالت!يبقيةالبوذيةوتواصلت.،959سنةالهند،

تقاليدهاعلىوالمحافظةبحرتة،طقوس!هالممارسةالفرصةوجدفحيث

.الثلوجد،ابثيما،بالانقراضةدؤ!همهأصبحتواقي،القدمفيالموغلة



ارلو!رلطظلهؤيط!

ا!!ا!آ

ق!تناتمارسالجوذفيالتقليدذاتال!لدان!لىأنمخاينةهمنهمغاصلا

الجوذتينى!لالآلمةتتد!همس!فق!او*صبلية.البوذتةالرسالةمحنيخظف

ألوهمفاتمحنلأتباعهاتبحثأنإلىالأخرىارسالم!ذل!ودفع،القيبت

،،البوذستفاس،(محال!فيإدهماجهاوأمحادتفيمةمحلتةاصقوسسناعتجستكا

الألو!ماتهذهبعجاد-الأتباعويقوم.4ة7!،،الديفا،،44ءكاأوأ5!مع7*3

المكليداؤ!هفبميايانا،المعررثالتقلبذاتالمناطقفيخاضةتنغشرالتي

عنأيضمامخائبةليستالآلهةائخاذمحادةن!لضا،حذإلمأبوذاإلهقد

يقةبصر(الالتزاممحاور!ريصررتقليدأق4مع،،تيرفادا،،،الآنجر،الققليدمناطق

مى.الفا

نجالألهة،الأستفجأدمننائ!ةلاأتهتعخبرالجوذتةالعقي!ةإئاصمجح

البعشرقي،العالممحنبعيدمحال!فيتعيشافيلرهقاتلأقا،حمايتهمتوقعأو

شمؤونفيخلالت!محاىبالقدرةتقمتغولالسمسرا،ب!وورها،،وتخضع

لارالضلواقط،بالأدعيةإليكايتوتجهونا!شرفيمان،س!ذوهمعالبشعر،

والنجاجالشفاءمثل،اليوهيةالحماجاتلتحقيقبل،اليقفةاطلبا.لتحقيق

ناالأهمواهمطهـوالحثيقةلأح!أو،أقاربهلأح!أوالذمحاء،لصاصطوالغنيمة

تتضفن،اس!تاذالمعابدحتىم!ان،حلثبتمارسالتيالشعبئةالبوذية

بحقطقوسوتتخللهاوالمعجاطينو،،البوذسضفاس،،،رال!يفا،،هننث!لا

أممامالقرابينوتزا!مقيادبصا.أنفس!ال!هنةيتولمكاهمامخالباهؤلآء،

!ونغوهونغ!ورياإلمأماليزيامن،م!طنحئلىفي!رصورهبوذاتمماتيلى
(لبها!حىمحنالوضحنححلفل!ادفما،وفعمغام،و!مبودلاوسرللان!ا

يختارونالأتباعأناالهغدوسعةمحالأخرىالئشابهأوج!وهن.يسو!نهلا

بنوعهعهاويتوأصلونمشمخصة،حميمةمحلاقةمعهايقيمونمعتنةألوهتة

مع،حمايتهمتتولىأنهمقابلوالضلوات،المنحإليهافيقذمونالميتاق،من

لقدخالصاءرهماإلاالمصملصفيءهذاترىلاالأصطتةالجوذتةالتعاليمأقما

تجماههتسامحةمواقفالقاريخ،موعلىالبوذتة،الذينتةالعتملفاتائخذت

،ا!مشاعتبر-اابلىعليها،يقدمونلمنمفيدةبأتهاوأقوت،الم!رسات3هذ



لأ!لمحالطال!اري!!فهالوجصؤالم!

البوذقي.انلأحم!طريقفيالاتجافىهؤلأء،عاىتجممر،القيىلا!شألاهن

الامتزاخ!محنبهاحلحسهالغيالبلدان!لفيتزذدلمالجوذتةآقأوالواخ

وسرمحة،!يهمنالبوذتةالطرقتحذديفحترهماومذا،القديمةبالعادات

.أخرىجهةبحن،الشعوببينانتشارها

!ا!لمكا4!ت!الم!

القونفيآسعيا،إلم!الرحما،تبواسطةبا!وفىتةالغربتافمحا3بدأت

فىي،مخيومأو،،*ا!3ح155بولو(،مار!ورحا،فمتلمحشر،الفاك

اللفظن!ي*لمالعهد،ذلصوفي،!ث.ه!حمحلماهحكالها*4روبرو-،

التيبتمحنررحريةضور"الرخالة!عؤلاءونشربع.ظكرقذ،ثهـبوذتة،،

بجب،المواصلتوقفسأقتم.!ارقةبقدوا!ايتضقعونالذينامه،امل(وعن

بفضلىمحشر،ال!ابعالقرنفيواستعي!،،المغولإهمبر(ءفيرتةانهيار

!وهمن،البوذت!إلممامؤلاءنظرزقد،منهمالجسوعتينوخإضة(لمبشرين،
ونفيالفراغديافةا!روهاإذسلبتة،صورةفيفصؤروها،مسيحيةنظر

اللغتينرموزمحشر،التاسمعالقرنثالأثيناتفي!ت،وقكادافيلوهحة.

المؤستعسةالتصوصعاىالاظا،عميصموراحب!أف،ةتتير!مسغ!اوالبالتة

التجبت،أهلنصوصبزبح!ةول(3)ذة،!وروس(المجرتمما،فقام،للذيانة

محنوانهممتازامصمفا(!مءهث!كالما!لأولبورنوف،)أوجين،الفرنعيئونشر

الحقيقيئالإشععاعنو!ردي.الغربتونوله!أا!ندية.ا!بوذبةإلى.الم!دخلى

الشعراءفيهالهثمار-،الموضوعفيخصجةسناقمثمافؤقامشكا،الفلسفةلهذه

أغلب!من!لالبوفرتة،أبهرتهمتمنالأورودشون،و(ل!فا،سفةوالع!ماهمبكا

والنغيجةالذيني.والفراغالإلحاددي!أتل!ملنحاالبوذتةفييرىرون

فلسفةأتهامحاطأالجوذتةقذمتإذ،الشهويهإلمماتعرضشكاقدا!وذتةصورةال!

الذيد،شموبنهاور،المتشائمةالفلسفةضوءفيلهرئتعنطمأخاضه،عدهمئة

نهايةفي،البوذئةا!تشافوتواصلىالبوذتة.منقريبانفسهيعتنءن

التصوصمن!يالع!وضعتفقطمتعذدةءمحاورعضر،.محألهأالغاسحالقرن
الأموالفصتابأوتودل(،باردومتلا!كا،الجمهورذفةعاثماالبوذتة

المتففين،منيدالع!ر!ففيبالغاتئماثيراافصوصهذهوأئوت،التيبتي



را!!لريلظلهمري!!

.ول5*أيث!أعلحإلغشمالن،و،ألبرف.!كاأ.ث!3!*وللونخ(مخوشافط،!اولمغلى

أي!ما،القيبتهنمت!مؤفوهمو،أىا!3ح!!)ميلاريبا(أنالايسدا!يأون!شرت

وقاملغةءأربعينإلىالأناشيدهذفىنقلتوقدالقاسح،القرنفيعاش!

المصمتخرقةومنهمالبوذتة،المناطقإلم!بوحلاتمش!ورونمستشرقون

همتؤسا،(ولحا*!*43!*!7،4-*غاح)(نييلى-فيدادارل!سند،أالمشعهورة

أسطورةوت!ريسالئيبتتةالبوذتةفام!ت!اإمحادةفيهؤلاءشمهادات

.المعجزاتبلد،التيبت

الأدبئاهمطثيماتمقلىالبوذتةفاش!تسالآخرمحورهغأ!وأخيرا،

وامحتم!تحطالسحرفي،،،،،التيبتصورفىهمناستفادتالتيالغربتةالباطنتة

ى!ذثالعشرلن،الدرنىل،اخهائا،،وراجا،،لدم!،،للدحنمهنععوصا

،غني!لابس،بيردتأليفمنالروحتين،،،المعلمين،،حيا!فابمنهـا

ويضاف!سا(،)!يثه!!*رامبا،د،لوبسانجالثالعة!ع!لاو،(4.8!اء3ة*!)
هذفىن!ل،"الغربثتالبوذلهاعمنا!حالا!بخضحدوتس!ذإلمأ

آنذا!س.،هسث!ماهظل!الحالا!

اه!نعالع!نرلن،العرنسنالس!حنا!ثتالحاسمالسحؤلحصلىنجم

و!أتهال!ثرقورراالماذتة،للثقافةالمعاديةالقتاراتالغربيمماانششرت

*!4!يث!لودهامل،،ا!تماندو،،بطرقالامت!امفانتشر،الحائرةفعاوللأالملاثث

.ول(*!س3ؤ!اك4ة*3)،ديجردان،أرنوأفة،مواشتهرت،الحربئةوالفنونواليومخا

للقائهم،الشتانشنالعديدورحلىالهغد،فياللاجئينالخيبتلا!عمامحن

،الغربفيالبوذتةالمرا!زأول،عودتهممحندمؤلاء،بعضأقسرروف

فيالمرا!زوتأفع!شأومرقهة.هفقفةأوساطإلمأالغال!،قييغتفون،ومم

وتحؤلتوفرنسا.العظمىبريطانياثنيأيضاثئم،خاضةالمتح!ةالولايات

في،منتشرةفلسفةإلمأبالتخبةمخقضقمذهبمنخاضة،،الزان،،بوذئة

ديشمارو،،تجمانمثلمعلميها،!بارمنالعديداستفاموتئم،الغرب

التيالذولقةالزانجمعيةوأشسىبفرنسا،حلالذي7*ة3*حورثه!ةث!كهحء3*

الععثرين،القرنمن(ل!بعيناتوقيالأوروبتة.المرا!ضمنالمئاتتجمع

قدمفرنساففيألتيبت،همنالروحانتينالمعالمينقدومبدايةالغربشحهد



لطيمالأ!ا!رتالههم!ل!ح!ا!نف!ا

همنيدالع!وأقسرر،لو*(8!ملثندحه!4!نرفىسبوغي،،!الويدمحىهمخلم

وهو،الفرنسيينهمنالآلافبهأحاطإذ!ب!را،تأثيراوتو!سالموا!ز،

ث3ظ!تتتراوح،محدودةد!ملالمعابدثبالانقطاجاصريقةابت!عالذي

للبوذت!ممتزةالطريقةهذهأصبحتكار!قو،اياموتلاتةأشحهوةث،ظوسمنوات

ج!يدهـتيممحنهمحتا،البوذتةنحوالشتانهمنالعدي!صواندفعالقيبضتة.

يرجعوند،رب!ألابالاهتمامالقيشكابوذئةوحظيتروخانية،وتجارب

فيودرزت،.الأذهانفب،ال!حرتم!التيبتأسطورةتواصلىإلمأص!لذ

إلمماوالانقطاعضيء!لمحنالتخاطهعلىتقومجسذريةنزمحات،السجيغات

بالبوذيةالاهمشمامأوجشمه!فالقيألثمانيناتفرةلن،روحانيمخنم

الحياةمحالجذركتيالقطعيقةفصر(السعلوهـ،فيالا!تعاأ!سثر!انت

بالبوذئةالمتأئرينأمخلبتةأخماالأفراد،منمحدودامحدداإلاقستهو!لالغربتة

محاىأساساتقومثرفردتم!،مح!مابطابحذاتورخوةتاليفقةديانةاعغنقوافف

الذروستلقىأو،الأديرةإلىللذهابالأسب!نح!نهايافوتخصيصالشاكلى

نردكما،تأهملبحصصالقيامورتجماالزا!ا،اواليومخافي،والصمهرئة(لأسبوعحة

الآسيوتة.االيا!لشمىمنيقتبس،،هيى؟(نصبالبيتكا،.بع!ثني

وقرتهمامحمقمحنشمهاداتهمفيعبزواالغربيينمنالعثيرأنوالحاصلى

الفردتةالرمحةخاضةاستمالتهموقدالروحئة.ا!ربةمجكالفيالبوفىررتيلهم

مخيابمحنتعؤضهمح!يتةيت!سزنلهمبدتإذالعقائ!،همنالمتخلصة

تحتويلافلسع!طريقاالبوذتةلهمت!لو،الغربفيالذييئ،الاجتماع

نأدون،الكربفمهفوطالمى،،،،المعنىإلمحهملمحعمدفهىوجبارا،خالماإلها

العقمائدتة.المحظوهمافإلج!متعي!

من!لصتفقدالآسيوتة.البوذئةر!غهيالغربئةالبوذئةأنبيد

عليهاأطلقوقدالصقول!ت،اومنالالهةمجفعاتومنالثتمعبية،العقاثد

القديمةالحقيدةبينتأليفاتسمتحلي(لتيالج!ب"،،،،المر!بةالبعض

مليون400حوليحاليا،،البوذيةوئضئمالمعاصر.الإنسانوتوخسمات

ولاف!تالأتجاع،د!عحيخكاهن،العالمفيالرابعةالذيانةوتعتبرشمخع!،

اصطدمتك!مالولا،دالع!هذامنأ!برإلمأسيرتفح!انالبوذيينعددأن

الاضطهادافمنعانتهوهماالشميوعمة،الفتراتفيمقاوهة،منالجوذئةبه
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ارلو!ف!يريطهق

العشرين.السقرنثني،الآىسيوتةالد!تاتورتةالأنظححة!ااقفيلقيمهاالمي

اصغهاموفيالانتشالصعنمح!جزهايخ!همتمتلةلابرذتةال!برىالمفارقةوتظل

حضورفشموالإسا3الهندوسمةبينعضا!سشالتغافسا!ند،أي،الأصايئ

التاسع.القرنهمنابتداءقدريجئا،البوذت!



و!!اا

.آسصياءفيالوضعاستعرضغاأنبعدالذينتة،فأصولهالغربإلممالنع!.

.م.قالأولمأالألفتةمنتصفأرتحديداالمحورتم!،بألعصر!قتكاوايتنا!حمازال

تقطعانبدأتاوالهغدال!مينإن!جف،ال!ابقينالفصلينفيرأيغا،لقما،

التصلعاتالشحافتةالأجوبةلتقدييم!افيةئعدلمالتيالفيمةالتقاليدمغ

في!أمماثلةثورةالوافينولا،دفارسلتعهدتوق!الحريفما،،.،،الإنسأن

ن!ل،للمقؤسصاالشرقئةالضفافإلمأالثورةهذهواهمتذرتالفتر"،نفس!
نشئماتإذوالهند،الضينشمهدتهعتماغتلفةجاءتالمثاطهت،هذفىفيالنتاصتم،

ن!ل،المواليةالفممولفيهذاعنرشحذهمماالموحي!،ف!رؤهنا!
بحجمه،صغيرإقليمدد!عشالذيالمتممزالقطؤرعنللحريخكاهغا،،أتوقف

حيثاليرنان،ىف،اب!م!قأو،الغربيةالحضارفىفيتر"الذيبالأثو!بير

رص!ا،منعريخ!بدورها،محاشط،قدفاليونانالأرب،آلهةاستو!ط

بشأف!مانقدمأنن!ميلاهمذهلة،نجصائصتممزتآئهابيدالمحورفي.

اليونالاأنص!ذ.قرنينمنذتعأقبخكا،التيالمحاكألاترغم،الحاسمالصفسير

بإنثحاءدخلتهل!تها،جدي!ةوديانةآلهةبإنضماءالمحوركتي،المحصرت!خل!ل

لاالروحخلاصأناعقبرتلقد.والفلسفةةم!حلابمحىجدياد،ضيء

المعضقد،عابالمعوفةوآثرتلل!افىيس،التحمقةالممالصت!لظفييتخق

الإغريقيمهتملمالتقاليد،منآسررالاقتعاىوالمعاينة،الأسعطورةعاثأوالعقلى

أقنما!"والعقلالإنسانبمساءلةاهتمامهمبقدر،والأرواح(لآلهةبمس!اءلة

للفلسفه،الأسنى(لمعص!!اش!بلىتف!رهم،عنمماهالبلمالآلهه



لمحر!أوري!!ي!

العا،قةإقاهةإلماالإغويقيسح!لص!ذ!احد،اليرمقولةخلالمن

وتحتاج.التلقينيةالضقوسافضملوابلالعاشة،الضاهاتبواسمصةابالإلهيئ،

المعلمبينوتواصلومحعار"تخلحممنالفلحمفةئحتاجههماالظقوس3هذ

م!غجةحعمةعاىأرت!ازماد!ؤتأنهاست!لاوآ!بامحه،الروحانيئ

المعرفة.بطريهت

!!15...

س!ذحاولت!مااورن،وجودسببتفسنرالإغريقحاول

الأسطورتةمنظومتهمإنصحيح،الأخرىالشعوبمنال!ضير

محننالهشثاوا!كلتبرته،العالمأصلىحولالصتردتات،منال!ثيراحتوت

الدرنهنذبدأ!،،،العدلانيئ،،الحفسر.إرهاصاتلنحن،،ال!اوس،(،

فإنه،الخارقةالقوىعنيفخلىلملئنتفسيرا،س!ذبأمحنى،م.ارال!ادسح

س!ذحدودفيالعقلانغة،هيشورومعقلغا،ضنالمامبدأأيضاامحتمد

وشيظ،الأولماطبيعتهمحني!شمفوا!يال!صن،ساءلوار!قلالعصره

(لجوابتمتل!ل،،الوروس،،إلمأالإخالةأنالأوائلالمفرونواعتن

.المطروحالصمؤالمحنالمن!يئ

الفزةقبلمحاش!،،الأوائلالمفتحرينمؤلاءأحد،طاليس(!ان

فحلسوفار!ان،547سنةوتوفيماق،م،ة25سغةولدأتهويقذراصتة،ال!قرا

اعمبرألمونانحه،هم!حللال!بعهالأسهماطثنهنومحذسماسمه،ورجل

ال!ربة،جاءت3كأالمضغوالماءفمن؟الموجودات!لعبدأالماء،طماليس!،

القيالمديغة)باسم،،ملطية،(م!رسةأنشأرقدا!واء.جاء!ؤ!ملاالماءوهن

بينواضخاتمييزاتمتزهدرسةأؤلوهيالحالتة(،اي!رتفيوقتمع،ا!يفولد

الظواهرلىشباوالأرواحألالهةترىولا،الطبيعةفوقوماالطبيعة

مذهأصحابلعولىذاحما،ثقلفهمأنن!م!فالطبمعهالطبمععه،

وهو،(م.ق255-؟58اليحو)ول*!*أثمغولح،نسىف!عمي!%ءجاثق!.سةرلمدا

.أصلىهوالماءاالواء.لا!أواع!ر،أستاذهفخالف،طاليس(،تا،مذ!من

هرطقة،بأتهالاختلافمذامحاك!تحعلمملفيةمدوسةن!لالأشعياء،

الأطروحاتبينالمواجهةعلىوشخع!طبيعيما،الاختمالأفاعتبرتبلى



الأ!لهالطتارص!هميىا!ىحص!ا

علىالإثسانإلمأتنفراول!نحكوتها،بسطفيص!لذساهمد!ق5لهرالأف!مار،

فإنخا،ام!ألاومعمفراهءئنافعهرأ!ل!ن!طلالآلهه،عب!مجردائه

شذاوا!ط،ألاآراتامن!ضارل!،ملصه!همدرسسةعنال!ف!رنعرفلا

المنمرينمنوآخرينو،أن!سعي!نس()اصاليعس،إلمأهمننعوبةبلغغغا،

الا،يرتي")ديوجانعصإلماألمعرفةهذهفيالفضلويرجعد،سقراط(.الساباقين

همصضكاو!تبق*م،الئالثالقرنبدايةفيمحاشالذي"ةه!غ*!صع!!خ2ح!س

الق!ديم"هالعصرمن،الإغريقةفاس،افلا!بار3حيافي

،ري!فتلاثنيجديددبغيةنشأةهمع،نراهمنتلهدالمدلرسةهكحطفن!ثمأةأنبيد

!منجزءم!أمحاورالبشر،وإلم!و!طى!،أئهعاى،نو!لاإلمهيثظرأصبجإذ

هصرفةفيتتمتلىال!ون،لفهم،ناس!نإلاامه!لسي(صزيقةوأفضل.العون

بلخخكاثم،نفسهاصأليس(،معالفنحرة!عذهإرهاصاتحطبآلمحفلف،ففسه

يثركتيالا3ديوجائسلهثمبببالذيح،ةاحع!اغا)،هرقايفعس،معجلعةهيفة

الأشمياءإلىويقعرفط،نفسهالإنسانيهـرر!ع!أنالضرورتم!،،من:القاليةالعبمارة

مفهرمطرحواالذلهنالعوثانأولمن،هرلهلىحطس(شرون.2،،بشفسه!الها

اللوغوسى!انفلفنالبمنرله،للمعرفههمصدراجعلةوله!واللوغوش،

فيه،نعيشالذيالعالممحنتعب!يىناوسيلةهيال!لمةفإنال!لمةيعني

للمعاني،المبدعالعقلىهوفأللومخوسمنطقتة،قوانينإلم!توجمتهوؤسيلة

يقدروقلا(لبمثرأنيضيفءن،هيرقلجط!س،ق!لءنفسهللواقعبل

على،4،هرقليطسمغذالإغريقتة،الفلسفةدأتج!درقد.ساللوغوفممحاى

فيهورأتواحد،آنفي،والعقلال!لمةبمعخىلومخوس!طمةامجشعمال

،ءأصون،أفا!رقالىلالأف!طر،وهمصدرا،العونفيمتحئحيةعقانة

الفيل!عوفإلمأالمفهومهذاوانققلالأؤلي.بالمب!!الفلاسفةبحف!فىعأفىوقد

لإلهاو!ففجعلهح4أ"ةأ4ه!اح3!*42حةلإسعحندري(ا،فيلون،اليهودممتي

ال!خمابحذاويمملوأقواالم،وفلسفائهمالمصنهـر!دنالفلامعفةصيرد!تابمؤلفحر-،

د!قرالإغريقيئ.العصرفلاصفةبعضحولسعلوهـعاتعاررللحصولىالوحيدهمصدرنا

،طاليح،،يتقذههمالأيونتةللضلسسافةالضسبعة،،،،الحعماءدمنهالأزلالاقسمخضص

،كلهـ،.5،نهمسهالمرجع-2



را!!لريالظي!له!ى

دا!حللالوا!طالإالى،الروحفعهالأساسىالعنصرررا!عجوسصطمعه،أو

إلىأشيرأنفيفما!الفصصل،هذاهموضوعهمنجؤءاليس(نانفيلورمع

جعلى!الذيالآربعةالأناجيلآحطصاصط،يوحئا،قيب!وره،أثر،فأته

المقذس،الثالوثمنالثافيالأقغوميعحعوع،لم!ابخمتميمااللوغوسرر

ال!ادسالكرنفيالمفتحعورن،هؤلاءأقامهيؤ!لاالرئيميئالمغتسجيتمقلى

يأالإمخريققة،التتماراتغغلفعما،!بمصقتراأصبحالذيالئفامحلفيق.م،

رئيس،زيوسصورةفي،الفلاسفةإلهيعدولم،توه،الاروالطمالفلسفة

لاتمهو(ت!أالحنماضبعالمزاف!،المغقبطالإلهص!اذالإغريقيئ!أالآلهةمجغع

وأسفةالظ3إلهءري!فتلاة!لمم!يفيشيرلال!ئهالنماس،يحجدفىيق!لا

!انس!ماالناس!بينةفس،افلام!انةأنبيدالحون.منظنمهو،الأولأطتالمب

فئماىلمجط،بينهـمالجغراثثماالتبامحدذلصأسبابومنالحصر،ذلص"في،فىمحدوفى

))هيرقليطس(الضغزىآسيماهنالمتوشصيةآالنكقةفييعيدش!انالفالاسعفة

هلطية(.ورينةمحن!ثيراتبتع!لاالتيأفسوسىسمتحانهمن

ك!ضخرالفلسفةبدأتفقد،م.قالخامسالقرنأيالموالمأ،القرنفيأغا

-500)حوايمالو*!!!!هحمم،أثا!مصامخوراس،رونإذ،أخرىن!امأفي

الواقع!ةأقا!زرمينفي)رلدالضغرىآسجا.بغادرفيدسوفأؤلق.م(428

"غ3غ(حة3،بر!ليس،تما،م!ذتهوهمنبثماثحنما،ويستوطنأزمير(منقريبا

فجاءأثيغا،فيراسخاالأولمببآلهةالإيمان!انلمام!.3حدأءذوأوريبيد؟

مجموعالحون!اهدي!أعب(لئاس،بينالشتينشر%نا!سماغوراس،

بينهاالجما!عوأن.للكسمةقابلةمخيرأؤلقة،عثاصرإلمأتغتهي،مجانسةأشجاء

عندها،العاسواستكرهومحرهـله،للعالممنظممحقلىوهو،،النوسرر،(،يدعي

!لأ!ونأنلعدرلاآطهلظغونهاالمىال!ولهالأجرامأنالمر!ذ

،الأرضعنمغفصلةفعتلةألقمرأفا،الشمسعنانفصلتمحزقة،

منتنشأظلىمنطقةمجردإتهوقال،إلهتةإشارةال!سوفي!ونأنونفى

م!حوبالإخاد،،أنا!صحماغوراس،اتهم.الشمسبمحورالقمرتوازي
بعد،توفيوهنا!،ملطيةقربوالضجأأثينامنففر،بالإعدامعليه
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الأفى؟قظر!!ف!ر!اا!صصفف

ه!ؤهفتئخكاماثتمأثينا،ثأالفلسكة،جرثومةأدخلقدآنهبيدسعخوات،

.8و!عبتنمو،الجرتومة

ال!وا!ا!ر!

%ناءصسمامخوراس،،إلمأتعرف(.مق399-470الي)حو(،سعقرأطأنيزع!

تفسيراالمبدإ،الذاووضعهلماهللإ(3)،،النوس،،ثنينظرتتهوأبهريهبأثينا،

،سحقراط،ظل.را!فألاهذفىيراجع،لاحقةة!رمفيبدأ،ثم،نو!لل

وآلم!فعزلائى،مباد!مجردل!ونأنرفضل!نه،،النوس،،،"ر!فبمححفضاأ

قأن!ميلايز!لاالخيرسبد!محلىأيضاقائمفالون،نو!لالقفسير

بدأر!قوال!رفة.الضبيعقةاالقوانينمحاورنو!لامنضاأاقضصرإذايتحقق

يمجؤلف!انمحمره،منالخمصمينقيوهوالتفلنسف،حاذ،سقراط(

قويبةصور-قيأراهوإتي،الفلسفةحولمعهمويتجادلبالتاسويجغمح

جغرافقةبمغاطق،نفسهالحصرفيظ!روا،الذينالمغجؤلينال!هخةهمن

ص!ذآخر،أسرفيشابههموفالراف!ين.و!ا،دوفارسولالهغدمق،أخرى

،م!لاعلوتةمحنودافع،والأخلاق(لإنسانالأؤلهم!تهاعورجعلأته

الأب)سمراط،امحمبرولهطبه.بإسمانهصرحإلمىمبد!محاورهم!حلأوألهام

معالشحثماني!اني!تابتا،يزهـأئوالمف!لللفلسسفة،المؤلتس!

%فافىطون،.مهر!عشأوتلاميذد،لهنسطماإلاعنهنعلمفا،،ويسوعبوذا

فقلتدريس،المدنبينالمغقلعادفىائخذواقد،قبله،ال!فسطائتونوءن

يجوبفقيرا،مثلهم،سقراط(عاش!!ذلص،لالر!تسالاوالققدئةالمساءلة

!انل!قه،التاسبينتعاليمينشريعنولم،بأتباعهمحاطاأئيخا،شعوارن!

يقومبئماتهنفسهيعرف!ان،المعرفةلتحصيلجديدفىطريقةعلىيدزبهم

القابلةتفومهثلماالأفص!ار،تولي!محلىيسامحدفهو،المعلملاالقابلةبدور

و!ان،بىشركق!ائنفىداخلفي،!امنةفالأف!ار،الأطفالبقوليذ
أعرفلاأتيأعرف،،إتيةالحعمةهذهأتبا!ههأسمماععلىيرذدهما!ثنا

!انل!قهال!ون،مصكادرأوالآلهةعنغطابيهيسائلن!يولمشعيئا،(.

هنهجه!طتزوقد.العالمفيو"طارستهمبالآ!ةوعا،قت!مأ!سهممحنيسائلهـم

؟جر!ملاهيئةأحبانايتخذءنبل!الجهليقصفع!انإذبالقهتحم،



ار!!رط!يط!!و

شيدفع،ري!حفقابإعادةمرخباويجعله،اقتحس!سإلمأامححبهمخايكود!ي

المستخيرالإفسانأنراسخاامحتقادايعغقطش!ان.الحقيقةاختبارإلىبه

محغهتصمدرأنن!ميلابمفمسص،،نفس!س،،أمحرفتامحدةيطتقالهـؤي

النفسارتاناعمحووكحاوإت!فلسافف،ومحرالمدينةنظامن!يرلمالعصرور.

فىويدمخو،3مخعم!تصوتإلىيخصتإئهيقولو!انالسمامية،الحصقائقإلى

آثيناشبابدام!فإب،سقراط(واتهمشميطان.!رفدصا:يخنيما،،ديمون،،

ع!حف،ديمونإلههإلم!رالدعوفىينةالميماآلهةفيواقتخ!س3بألهنحار
منالفرارقرففولهرا!فأ.محنستغازلفلمال!ثم،بتتنسعبالإعدامعليه

!شابفيالشفسخلودصولحواراتهآخر،آفلاطون،محرضوقد،الم!ويخة
نإ،الموتلاهممغقجالبستتذوهو،ليؤ،سقواط(ث!ان)ظدن(.نو!ميف

موتهآنوالواقع!!يئ،محال!إلىالفغاءمحالمهنالانغقالفييأهلىميي!حلا

منالعدلداحئحولولههـرالمانلسف.ثقطر!دمةلنرفىثثسمامملهدالمأسافكط

عليهحعمواالذيناصردووقع،بحقها!ضحادرالجائرالح!عمحاث!الأثيغيين

لذحزاه.إحسياءالمديغةثنيتمثالبع!نر،بالإعدام

،،سقراصاالت!بمامحن!عمرفى،همنالخعثرينتجاوفيقد،أفلاطون(!نلم

تئمائرابهوتأئر،هوتهقبك،الأخيرةالثمانال!غواتفيصاحبهوقد،مرةأؤلى

ذإ،س!اذومذهبهذاهـعذمببينالتمييزالعس!رمنباتحتىبالغا،

ال!مخصته)سقراط(فعخصيةمتخذامؤلفاتهجلى!شبطون،إفا3أقا

ر!انالأقوالى.منرب!ألاالجزءلىناسبابلى،محارلياتهفيالمحورئة،

ائغتية!موساح،المدينةمنفخرج،3أستاذبموتفجعقد،نوط!افأ"

حيثأثينا،إلمأأخيراعادثتممصروللغ،الفيثاغورتسوصاحط،سعنةمحشرد

إلم!فيها،قسانماالحعليم)ظلىفلسفئةمدوسهأؤلوهيالأ!اديمعة،أسسى

أف!اره،لمنظمم3الفرهذفىلغ!ساوالمملاد(5بعد،ال!افىسالدرنح!ود

يتجاوزالذيالجومرأوالمابتالعغصرمحنالبحثعورهاوءن

دائملانه،وهلةأؤلفيإدرا!ه،ط!و،للعالمالمحسوسةالظواهر

يلحكهالاالمىالمئلمجموعهوالجوهرهذاأن،أفازطون(ورأى،ص!(رحلا

الإلهيئ،الأصلذوالخيرمثالخاضةثتم،الجمالوشال،الحقمئالالفسافى:

المعابدهمنيستمذلا!ل!يص،قابلغير،المثلىأسمىفهو



طلا!!ألالارخدضؤحب!ولاا!ن!

مرتبةأعلىفييناتعالخيرفمفالشالتفلسصؤ!،التضرامنيستهذ.بل،ارتوالضلو

3اغ!ردأإذان!لالإدرا"،محسيروهويقولى،ى،المعقولاتمحالمثمن

مشحالذيوهو،رالجييلةالخترةالموجوداتمحل!بأتهاليقينل!يغا!صلى

في،سقراط،،أستا*ه،منأبع!اصون،،أفما،ط!ذلفالمرئتات".لعالمالتور

لبلوغالصموحات،راوالخعهواتالحواسقألهسرهمنالئخلصضرورةدي!أئ

هذان!ل،الأسمىإدراهـالخيرإلمأممهاالانتاقألثتمالحقيقثةالمخرفة

)أفالاطون(وبنالموهمتكا.بعدإلآيعقملولاسنقوصما،يظلالإدر(!ى

اسرجماعبئمانالثولحذإلىرذهب،الفردىوالحنما،صالغفمن!بخلودلدول

الذيهو(أسمىمحالمفيالروحإقاهمة)ذ!ريأتالولادةقبلماذ!ويات

منبشحليزمنر-لمنالحئخساقتة.الأف!ارإلم!بالوصوللماثلنسانيحممح

3طور:مناسباتثالأ!ففيذلصمحرضؤررلاذرواح،المصقراالساسخ

محاورة،،طا،سؤحياةمن!ري!ألاالأقاموقافعفيلأءسضبىالتيفبدوق

الجعم!و!رله.!عابخ!اممهفماالوارده،إر،ردأسعصوأخامححهثمجورجصاس!،

عمشعرينر!عبالحيا"،إلم!عادالذي)إر(الجغ!يإلم!الأسصطور"3هذثنيألثحارفقد

وأدرهـ،للحسابفيهتعرضالذينا!ملاعنوتحكاوث،موتههمنيوما

إنسانيئ،شمحلفيإقا،المواليةالحياةفيآجسادهائتققصالأرراحأنفيه

التقضص!أوالمناسخفيفظرتف)أفلاطون،اقتبعسوفحيوانيئ.لشحلىفيأو

والمعار*،عءاء،أفلوطر،،بعدد،لعشدثا،وسوفالفحغاغوريه،الفلسفههمن

العاضةالرؤيةإنبالتكصيل.ذل!ص!ذوسيثماتي،!ي!جلائينوط،افألا

حضوراألضاسفرضل!حنهاالمعفل،محارر!عوم،نؤط،امفأ،لدىل!ون

الذيالدوربالفا،سفةيغيطنثته،الفلاسفةإلا!غههيدر!صلاإلاهيا

يعتم!والفجلسوؤءأنفأرقمع،أخرىحضاراتفيا!يغةبهيضطليم

ال!بب،ولهذاو(لدرابن.الصملوا!بدل،والاسمدلالالظموسبدل،النظ

بأوامرها،الحراسويثماتمر،الفاضلةينةالمبىتسئرعليا(،،،طبقةالفلاسفةجعل

ا!ور.محلىع!دلارث!ألاالقراراتفرضإلمأوتسعى

.7،،لحتمابا،لجمهـوردةا،"نطرفا،،أ-"



را!نلوكال!ريل!ر!ف

مدمخماإماف!ره،إلمماراستشدإلافيلسوف،نوط،افأ،بعديظهرلم!

الأ!اديمتةتا؟مذدأحد"صمانالذي(،أرسصواصضع!ذائافا،أو

،الأرضفيسماحثتمالأستاذ،وشاةؤ!حوإلمأسخة،محشرينمذة،أصونقةالأفا3

محنمخخلفاتعلي!ورسدأ،انضةوررستهويؤشس!أثيغاإلم!يعودأنقبل

رفضف!ل!ونتة،لا!شأبوجودهثله،يؤهن،ظل.أستاذهتعليم

المخرفة،همصرررالحواسقأنوامح!روا،صادفىالروحبينوالفصلبالمملى(لقول

ا!تسجتسابقةحيل!وسجودوفعردالأشلاطونتة،الئذتصف!رةور!

العاقلتة.همعارفنما!لىمصدرهيالحخسةفالتجربةبأفل،ألمعرفةالر،خفيها

بأدنما(نوط،افأ،معأقروف،التأليفمخزيرواقعتافيلسوفا،أرسطو(!ان

فعاها،لاؤلوهحهجسدلمح!دأا!هفطرحهغ!صل،الإلهىمنجزء(نحملىالإثسان

همتعاليةرامحتبرهمايتخرحس،،،لاالذيالأفل،،المحر!سأر،،الأولالوجود،ر

اذ!مفمحثعق،!ةصفيإلي!اسنجذبةالموجوداتف!لىللتعقارر،وقابلة

ومتشوقاثابتاافيلهيئ!انولثنالغاثتة،،.،،العلةبئماتهالإاليئوصفهمعغى

فصريهنماأننرىوهعذااو!صنهثثنأمؤثرغأمحمالأيضامحخهتصدرفقكار

تاروجد،،و،أوسمصوااصون،فما،،أيحيمتادرتأف،،صاا)سقرمعن!مأتا،قدرئيستشين

فيالأولمأؤتتمتلىأتبامحهأ،لدىمنزلةتعتبرالميئةالسوحبالذيانا!فيأسضا

والمسلمونالمسمبحتونثتمدو!يلأدمحادوقد،وأوحطأؤلمبد!بوجودالقول

وشمعورفىالقؤؤ،لهذفىالإزسانبانجذاهم!القولفيالئمانيةو!غمئل،بالإله

غريبتين!انتاالف!رئ!ز،أنوالحقيقةالخا،صهتحقيقفيتسامحدفىبأتها

ؤالعرافنن،المعاب!لرلادون!انوائمنلى،الإفيمنالأمحظمال!وادمحاور

حولبالأساطيرويؤمنون،بيوتهمفيالهيا!لىويقيمون،القرابينويقذمون

فالف!رهصائب.أونعممنلمجصيبيمماالآلهةتلصإلىويغسبون،الآلهة

الرومانتة،الإغريقثة-الذيانةان!ارتولئننخبوقا.ف!را!انالف!مفيئ

نخبوتة،!انمتماابتيالفلسفيةالمفاميمفإن،قررنبضعةبعد،المسيحعةأمام

نريتأ!دالمسيحيئ،والفحض(لمخأخو،(ليهودقيالف!رطبعتالقيهي

الرواقتينهلدىالمظهيم،هذهتطؤرتابعغاإذاخاصة.الأمر



الأدلمالطلارخ!فزب!ولا!ا

ق!أادو!!!ولأ!ا

يةطوراهمبر!،!مبر(لأارسعغد!ل)افىقلميذنشأأ،سطو،ر،أةوفار!عب

رالح!غللعقائصملت!ىإلاأثجنافقيحؤلت،الشرقأقصىبلغتمحظمتى،

تمتزت،وقدوآسيا،ينالرافىفه!الومصرمذاهبفجهاوتاقاطعت،رالثقافات

وحياةال!سياسمةعنفىصعفةالفلافابتعد،فبوالىبالاضطراباهم!،3الفزهذفى

الفردوائخذوات!فيهم،محاررأهتمهـمقص!لذ.!صانأنبع!،المدينة

همنمتخرجانفيلسوفاناشحتيو!قوللقفلسحف،جديدا.محورارنععادته

نقيضطرفيمحاممأو!افا،انصةمدرهممقهمنهما!لأنشأ،الأ!اثييممة

الإنسانلههمحنما3أو،الفودسهالحمعاددمحنبابحخطالصلىماسواء،ام!علفر!ت

همه.نضاأو!ادئمحاضةبا.لحؤنقتهومحا3،!بالمحيصابالغالم

،ماقرالهاتخذ*وا،الثالث.القرنأواخرفي،رسة!م2ء،حلو3ح،أبيقور،أنشأ

الا!تفماءق!حتأنيرىتنلانه،اع!هعت"كاى!ان.يحرصح!ياقةفي

الالههـشمعما،ممعغىللأبيقورتةتمغحشمائعةف!ردوتضةهللحرتةضرطالذاقتما

المعقكارلة،3الحياإلممايدعو!انالمطفهبمؤشس!أنالحقيقةن!ل،للذات

الابتعافىمع،إفراطدون،،،والظبيعحة،،الضرورتةرغباتهالإنسانيلهيأنوإلمأ

والأوفياء.الخلآقمما،زهـ!ةمحاهـأوالحرص.بالعالم،المحيطالاضطرابعن

عنالابتعادفهيبوذا،ى!لمفهوميايشبه%بيقور،لدىالمتمعادةفمفهوم

إلمأ%بيقور(دمحوىيفعمرماوهذاوالصعهوات.الرمخباتاه!أوالألمم!مادر

لاعندفى،(لرهد،!امع،المعدليشالرهمادعيشةوالعيشالعالممحنالانعزال

يوجس!لابأئهدسس!أتلافيواضحا!التفقدأخروقي،صخا3إلممايوصلى

معقطفىمجحو"كةأئهاسعوى،بالآلهةيؤمنن!يلمإتهبل.الموتبع!لثيء،

بالبشرنفسهاتشغلىولا،،،العوالم،ث!بينفضأءفيسمعيدةتعيش،الذزاتهن

داثعول*،الهيئةهذهمحلىآلهةالإنسانيخشىلأنمعنىفا،،بالعونولا

التيالمدنيةتعدفلمآنذا!س،أثينا،حمالتغيزوقد.ظشيئامغهاليشظرلاديه

محاصرإ،،ذلبمعظلى،الأبيقورتمماالمذهبأقماد!لالملاحددنيهائعدم

تالمةاستجابةيستجيبولاالفشاؤم،شديكاوتهبا!انأئهال!تمببولعل

المطق.اعنبحثمناليونانتةةرف!ملاالتخبةتطلبه!انتلما

http://www.al-maktabeh.com



لمونوار!ار!ر!

محالهماقامتالتيانضةمدرستة،الافزفىنفح!في*ه*س!ء،نرينون،ئسأ

نريغون،ح!انهـ.التضهإمناتطعنجاحافحققت،لاؤبجقورئةةعح!اعمأسس

إلأ!تاباتهمننعرفلابالرواقئة.مدرهم!ته.فدعيتزواق،تجتيعلم

المذ!ط،في،أساشةتكييراتيد!لوالمخلفاءهأدتمانعرفل!سا،شحذارات

بهذهولجتيكأث!ح23،!ء!س.وأفريسبوسس!*ءحإح4!سأفلايغتوسأخملهوف

محاىالأبجقولهريةقامقكايلئنءاك!رحتوتشويهمنبسابقتهاخقهماالمررست!

،ق!يمعبغجانسرشعورأسماسي،تفاؤلعاورقاهتالرواقمةفإتما،التشاؤم

وجودبسببهمنطما،ذاتهنو!او،نو!لاخمتنامخص،الإنسانواعتبرت

!فسد،الفو!يبهلأحماطخكا،إلهدودق،نو!لاص!رتفلووخ!ر-،فامحسلإلهيئ

!!ي،الأفلاطون!ونلصورهحما،!(دحم!مب!مجودلمعمبىلإلهامسزا.إن*نجمنرهـ؟51

ف!ؤنااالأخرىجسامالأفيالتأتيرمحالحماقمادرا"ئعسما،ي!ودتأنلابذ
نفحاوينن،،بنوما،،،تسميةالإكايالجسممحقالرضاقتونآطلقوقدهالعالم

إليالضخهـرةالحمىمنال!ععمائنات،!ليتخللراقعيئل!ضى4،مرئير!خم

العناصزبقيةعنالإنسانويتمئز.أيضثالفرايخفيجودموغوبلالإزرحمحان،

،،بنوما،،،همنإضائتةخاضةيمغلعصبانه،وحيوان-بمادبحنال!ونئة،

قضيةالرواقتونطرحرفدواح!،آنفي،وعقلوخمةرهواللونجوس،هي

وسببزائما3،شراالجؤئيألشرفاعخبروا،ال!ونيالئناكأممغظزرمنالسر

الافرديصغحرأتهبوق،يوجدأنيمعنلااو!ونيئالخيرأنوجوده

عأىالبشريقدرأن.ن!ميفا،ا)!الحئماالسمرأقامضكاقلههاخعبارفرصة

لقد.وهغضماخيزإلهدص!رفالذيالئنامخسم!جد!معيتناقض4!ل،ولرستة

حياته،فيسيتولاهالذيالذودرلهتحذذفحخصصة،!اتنل!ل(لإلهمغح

يدر!سأنوعليه،ن!مموجصهأفضلىقاىالذور،هذاي!رس!أنفعليه

للرواتمةالنهـائتةالغايةولعلله.قذرهامحلىالتمردمنترجىفائدةلاأته

يحضلىنا!!لافالإلهتة،للإرادةالاستسلاممننومحأ!ونأنتعدولا

جدوىفا،الآالةعلالئمردأقماألئسليم،سع!ينةببلوغ،الحقيقفال!طدة

فلسفةإئهاالرواقئةالفلسفةمحنقيلىلقدؤالألم!هالشقاءفيال!رذيسوى،منه

دفن،والآلامالمحرورلتقتلاتالتىفيالئحتحمعنتبحثلأئها،همشائمة

المشاؤم،عاممألموملافالرواله!هصحمح،مضرالدولهذان!لمعأند!،



طلا!!ألاتمار!فيالوح!ا!ن!

رقدالعقايئ،التوحيرفلحمفةلإ(لرواقتة.*في!مسلاعاورتقومولحئتكا

أهمكا،.!شيرةمدارسىنقدتهاولذنءاليونانيةالفلسفا!تطر!حأأصبحت

فماانمشر!ولهدمحنامحرها.يعضمخهاالهعبع!ىلمح!الجممحفإنالأ!اديمحه،

!برىالإسع!ندرتة،فيعس!ثماوفرضسقاليوهمانتة،الإهبراطزلستة!ل

القونفي،والمسيحيةتةاليهوفىأقنماشمثولاأتيغا.بع!،الإمبراطوريةمطصن

للتأ!يدالألوهتة،حولهمفاهيمهابحفناقتبسمتاقدالميا؟د،بخد،الأول

فرفى،!لفيأيعابل،!لهنو!لافيوتأثيرفىالتوحيطتمما،الإله3ر"افمحأى

الحئون.هذاجزثتافمنجزئمةو!لى

ا!ى!نححتبيق!ط!ألا

الغظموتأقسمتق.م،الشانيالقرنفي،اليونانمحلىرومااسعتولت

الف!رلعنالهلعغمه،الإمبراطورئهأنداض!مجلىالروممانعهالسمماسعه

الروطفي.العالم!علمحسلىالسميطرةواصلحكااليونانتةالفلسفيةوالمدارل!رر

الفلسفةانبيد،العالمهذاأفحاء!علفيطاغياألرواقئالمذ!!ان

الأنمعارببعضولتضمقغظلتسابقا،،أفلاطون(أنخماها(لتيالأفلاطونية

الغتاراتمنلمجالعديدتأثرستطائهامع،للئدريسمفضوحةالأ!طديمتةوظلت

،مبالفالثالكرنبدأيةثأ،أفلوطين،،محاشرف.الأخرىال!ئرتة

وهغا!س،،بالإسع!همندرتةوعاشول،الأفمالأطونحةأتباعمننفسههيعذو!ان

عمرد،منوالصثرينالثا!نةيمأوهو،لو!ه!!يثه*ولة3%مونيوس،أستاذهالتقى

الضمفرفرصةلهتماش!!ي،الأربعينسنفي(لجغ!تةسسفياثخرطثئم

والهندلهالفارسحهخاصعهمخعاف4،فلسعفاهم!إلم!ف!ععرف،أخرىمغاطىإلم!

يونانعة-فلسسفحةمدرسةآخرتعتنمدرسةىس!أفردرماإلأعادمغها.

!انواتالامي!ؤهان!لالج!يدة،الأفلاطونتةالمدرسةدعجتمائمروهمانية،

غير.لا،أفا،طونئةمدرسةيتقبرونها

الذيالواحدالأعا!أ،المب!!بغظرية،أفلاطون،!ن،أفلوطين،احغفظ

المحصموسررأماللخير،المصلقاالمعاليهوف!الواحدالمحصموس.ألعالممحغهلمجصدر

لممنظو!ظأنبيدالشرور.وموطنالواحد،محنالمخحطةالضولي"فهو

منظومة!انتوالممادفي،أرالإاليئوالسر،الخيربينئعارض،ثثويةن!ت



ار!ن!ظل!و!ط!!!

!عيمالا،الأقلوالآخر!مالا،رثع!ألاأحدهمابقفبينتقولىسوخ!3

فثخةا!مالءاتحبهفي،التعاليمنني!مت،!ثيرةدرجاتالقطبينولين.

لأنالمحسوسا!،محنالنفسفعهوتمجردبالعجربه،يعحمىصامحدجدل

وشم!وانهوالجسد،لاتالمعقوومحالمالمحسوساتعنالمبينواسطةالمنمس

مناقتربتا!سموسات،عنالثفمستجردتهـفإذاالمحسوساتمنجزء

ومدرسته)أفلرطين(سخروق!الواحد.أيالأ*كلاطا،المبد!ومنالمعقولات

معوامححم!روصوفما،فلسفعاار!فمهالواحدبشأنللئف!عر!بررجهدا

وقدالإلهيئ،بلوغلغابتيالاستدلالى،طريقجاشبماإلى،رر!ولاطريقأتجماعه

هذهمنويبدو،،وفاتهبعد،أستاذهأمحمال!53ء42ص!كافورفوريوس

افقطعينشمطحاتتشجه،صوفتةشطحاتذا!انإفلوطين(أن،الاع!ال

الحاقيقيئ،فىالمحلى:الشطحأتتلصى!حإفيمقا،!تبوق!،الإلهلعبادد

حقيقيا،الغحاهـعمابهالالتحاميمحنحيث،س!انهبلىهنا،ليسللحصت

رأىهمنإلاأقولهمايحهملاا!سد.بواسطةخكارجقإ،تعلقابهالقعلقبدلى

ثيماوحلت،المحلىهذاهناشزبتإذا،أخرىحياةللئفععررإقاوأيت،هما

،وحدهبهوالتعلقلضيء!لىمحنالتخأيامنلابذ5(،ء.)فجهوافتجواره

إلىيهفوالإنسانإنالماذكاسجنفيقابعةتظلىأنالتفسعلىالتقيلفمن

وهوإلانةصسهمنلهثميئايتر!سولابالواح!،والالغحامالعا،ئقمنالقخلص

لأتهاالتفعس،خلودإلم!طبعايذمب%فلوطين،و!انبالإلى،،".محكا،قةكني

الائصالعمىلأثدالنافسأنولرىإلهحه،طبععهذا!،جومرانعهذا!

أشار!يماالقققص،ف!رةاقمبسوقدواحدةحياةفيالإاليئ،بالعالم

فيتغحقق،للئغاسخ،متواصلةدرراتوبخودليؤف،أفا،طون،،إليها

فيالفام،بالانحلالىالقفستننهيأنإلمأالئطهيرمننسبةمغها،دورةحل

العاني.المبد!نأفل

ا!نيسةآباءر!ف!برأثرخمالعما،ممصؤفااصين(%فلو!انلقد

محاك!،قائمة!انتوالآفلاطونئةالمسيحقةبينالعلاتةأنرغمالمسيحفة،

)فرفوريوس(تلميذد!طوقدأحيانا.الضدام،بلالمحبادل،القوخس

.،0-7،،و،9،عاتو!مالتما،طين،فلوأ8-8



ق؟!لأا!فرظ!ؤص!دا!ا

المسجع،أتجاعمحاهه،أفلوطبن(مآخذفيهجمعالم!ح!م!،ط!خمصوانه!فمابا،

الإلهلععبرونإذ،الألوهحه!و!بملمحوفهرؤلهمحارركائمدلنهـمأنيرى!ان

،والأوصافوإلمقولافرالتعبيراللغةمحابفمغعالاصين،،أفلوإلهأضاسبدمحا،

إنسانية.أف!مارمحنتعبرالمفاهيممذهلأنموجود،أوقادرإتهمحنهيقال!رر1

الإلهأقفوريوسفولييستنقجلذل!ص،والسح!ونالثباتإله،أفلوطين(إله

توقماثتمهالأسمىالالرهبةيمئلىالذيةفس،أفلاإلهمنمرتبةأدنىالمسيحيئ

فامتزجتفورفوريوس،بعد،المذهبرئاسةو!!هث4اأ4ءثكا،يا!ليخو!،

لمضمنصوفحهممارسهونشأ!لهؤله،طدوسمهبنزمحهالجدل!فىالأفالاطونمه

.ئي!!لابالالتحاممحأممأالتفسمسامحدةمنهـاالغايةو!اشط،وصلواتقر(بين

وضعفقدياهمبليخومىأضاالواح!ر،محنبإلحديثي!غفياصين،،أفلو!ان
مننؤ!تتو،المجالهذاتضوقطءئناتوتصورللرحدةهرستاتراتبا

بةضلىبها،زالاسعتعانةمناجاتهاالمم!نهنأنوليأى،ة!آوأنصافأرراح

تعليم،جوستينيان(الإمبراطورمنعوقد.قديمةطة!ستةأوسحزتةقواعد

طونتةالأفا3المدوسةفأغلقت،529سنةالمسيحتين،لغير،المذهبهذا

ويعتبر،الهجرةإلميمادامساسيوس،رئيسها،واضطرأبوابهابأثينا،،الجديد!

افصهتإذ،،،ثنيينلوا،،سفةالفمارآخو،3،!هث،احةةولد،،سمبليقيوسهتلميذ

الحاز.هذاقن!،اليونانئةالفلسفة

جاذبنةالغربببن،نفوسقي،نمارسنفنألمالبونانبةالفلسفة!ابيد

بفضل،الوسيطالعصرمنابقداءنصوصها،ا!تشاففأعي!!!رى،

إلبرتمثلهوتيوؤ،،الا3!اواهئئم،العربوالفمالأسفةالشرقتةا!ضائس

+40!هي!43"لو4*ألمةال!!ويني"وتوماح!كا(ول3!حاص!ث3!!ىلال!بير،

وخاضة،القديمة(لفلسفةمقولاتفي(لمسيحيئ،ر!اصياغةفأعادوا

عصرفيالإنسوقي،الائحافىأصحاببعدممجاءثمالأرسطقة.المقولات

)بج!صمؤلاءومن،الحديئةالإنسوئةجادئ5اليونأنمنفام!تلهموا،التهضة

نتيظ،موؤ(25!3ث)س!،سماير!و(حةح4ح(!ينأ33ول40ا!س)،ولىمرنديلاد

جطىيداامغماهماتقريبا،سنةثلاثينمثذ،الغربريضم!ة!،*ه*،(،8*ح)

لمطبها،الئعرلفإعاد"ثقهمفرونساهمولهد،الإغرلعحهالحعمهبمدارس

7!عح)د،نش!وشلمرو(!ةح33!صنج!*240)،وتهاد)بيارو!هم،ئسافر



را!!ريالقي!لىو!!

،(!*43خث!095-س!لح*هح7أ1)ح)!و!ط-سعبونفيل(واندريهح!هح(4ح

محا!اقائمةح!مةإيجادفيالأفراد،بعضرغبةتلتيارسالم!مذهأفما!ريجدو

الموحيدتةهـالمنظوماتمحنالمورشتةالذيغعةالعقائدمنوهمتخلصةالعقل

راو!ألا!!أ!

فإنال!ون،للغؤتفسير.محنالعقلبواسطةالظلاسفةبحثلئن

تسميتهن!ميلمامئحرا،تطؤراأيضا،شعهدت،قداليوثانئةالمثصقةأ

بلالإاليئ،فهمغايتهاتجعللاتلقينتة،اصقوسفيوتغمئلىالأسرار،بديانة

ولهف!د،المدنازدهارشهدد!قم.قالحنما!مبىالقرنفيههـوءنالانصهار

انرتة.بورصطبكةفيهاظهرتالتيالأريحافرا!!زا،ص!!هـع،بالتوازي

لهمان!يلمزرامحيتانألوهقانبررزس!ذعاىترتبوقد(لمزارعين.من

الأتم-الأرض(حعخثه!غه2)ديمترالإغريقيئ:الآلهةمجضعفي،ولتمشمأن

أقيمخكاثرقد.التباتبعال!همثلهأ،،الموتبصاء،!زث52ءكهديونيممموسوابنهـا

تحؤلتالضقوس3ـاهذلحئنبعيد،محهادمنذ،وديوييسوسىل!ي!رالظقوس

الأشب،لآلهةتقامءنتالتيثلحصمحنمخملافة،قوهميةطقوسإلممافجثمافى

!وسوتمارهم!،والبعثبالموفوتحتفل،العاطفةمحلىتعتمد!انتإذ
لكاديمترهتمجيدأحماسئة،طقوساتمارسىأو،ديونيسوسإل!تقرباالمقعة،

عنتختلفءثتماالتيالأسرأوديانةصلبفيالألوهقانهاتان!انت

تعد!مانتلأنهادراسعا،شعبئاانتشاراحفقتل!تها،المدنديانات

التلكين.مقابل،بالخلاص(لأتباع

سا5هيالديونيسئة،منمنبفقةأ!رارقيطابعذات3عبادأمتمإن

تقولالذي53"4خ!سفيوص!أوليإلم!نسبة،153ء4،3مه!ع)بالأورفتةيدعى

يعيد!ي،بموتهالجحيمحراسسحرشاعرإتهاليونانئة،الأساطير

عالممنصان3رمزأصبحوقد،3ول224،ح!سأرريديسزلهرجفالحياةإلم!

منطمة،ة!رحليستالأورفئةأنوالواقع.التعاليبعالملتحالهقللا،الماذة

!ثنة،هعلوماثعغهانمل!سلاهتباينة،مجموعاتة!بشميمابقدر
عالئ!،الذياليونانيالتراجيديا!اتبلماح،3س!لى،ءة،أوريبيد،نسعبوقي

السعرقيبعالفماأنإ،،،لديونيسوس:التاليةالعبارة،م.اوالخاهسالقرنفي

http://www.al-maktabeh.com



طل؟!لألاقارل!خهمطحيؤال!ا!ف!و!ا

بأنج!يوةمحباداهمتل!فحهما،الملقنينمخيرإلىبهاالجومنيحثعلعبادتغا.

،نالم!حمافىمحنبمخزلالألباععاش!وفالجممع"".ل!وىمعلو!عهل!ون

الظبيعةوالثانياقضان،معدنأحدهما،أصليننسانلاليإنيقولونو!انوا

الشرور.نحوبهموترفعالبشرتلؤت،الآلمةأمحطىاءمادةفالتيتانالإلهمة.

يحقق!ي،3يشذ!وأنالإنسانعاىيتعينالذي.فهو(لثانيالأصلىأتما

م!رستهأقسىقد،فيثامخور(،الثحلسوف،و!انالإلهيئ.الخالمإلمماالعوفىد

يقولىهعووففيلسوفأولو!القالخموذج،هذاحصمعروأقروطونا،في

ثقيمأالروحتخلإصطريقأتباعهيعلمو!صان،الخناسخأوالأرواحبتققص

الأثير،إلمأبالعوفىدلهاوال!ح،دع!مجلامصجنمنوانلدةالإلهتةالظبيعة

بقوامحدالالتزامفيالظريقهذهوتقمثلال!قوط،قبل،با!ألامحالمياوهو

التأكل،*طارسةالأتباعمحلىدريتحينالئفس،اتصهيرغايعهـاصارهمة،محيش

محنال!غ!رنجعلمولا.اللحومل!أوعن،الجنصمتةقاتالعافىعنوالاممناع

الرياضفات،فيباسممهالمشهووةالقضتةاليومإلىر!ذناتنامع،فيثاغور(،

تتحذثمباشرةم!ادرتتوفرلاإذجدل،محلالتاريخيئوجودهأنناهيص

الخيالفبمخورتةالج!محافهنالتبتعثحلتوقد.أعمالهأوحياتهعن

والابئعادالعترتةعاىشعديداحرصاحريصحةو!انت!المعلماسمحملت

هذه!لحارساتعنشيئاذحملمولاأتبامح!ا.طهارةعاهأمحافظة،المدنمحن

الرسمئة،للظقوسىتحذياتعذ!اثتلع!ئ!هاتعأليملأ،ولا،الجماعات

للمزمونأدباعها!انلذلص،وال!مالمىالاجممامحىالخظامعلىوخطرا

هالالتزامبهذاأخلواإذا،للموتأنفسهمويعرضون،المطلقةبالمححرية

الأدعياءبعضظهوررمخم،!قي!شفلمفاع!جلاهذههصرألقويب!و

رح!لافيهايختاصا،تعاليمإلمأودعوا،الفيثاغورتةإل!مهس!فنأنسبواالذين

.بالئصؤف

التي(5)كهأكهحالمأأوليسيسألهمرارعنال!ئيرنعرفلاس!ذ!

تهئ!اأقل!انتأنهانعلمأتغاإلا،الديمزتةالظقوس!إطارفيرتتطؤ

عاك!أقيمقدأوليممميعمىمعبدو!انل!يونيسوسءالمقامةالظقوسمن

.474-478،باخوصحامناتأورببد،،آ-،



ارنو!ليل!دي!ل!ر!هل

ملك!نموالإمخريطت،المكعرينمنيدالع!فيهالتلقينوتلقيالأثينتة،الأراضي

دون)الجحعبم(،الهاد!عم!لبلخ،،في:ط!الماطون(3إفاخمححلىو!عواصون،.%فا3

ولقنت!اهربحنأضا،حال!آسوفينفسهيجد،الئهـائىأفالالفلالملقينتلفي

!لىوجهفيالظقوس،هذهفتحتلقد."،،الأ!ةمعيتيشأناسعحقفف

فمجتبلقغلى،جريمة!فيرت!بولماليونانقة،اللغةيتحذلمحسأشخص،

الطقوسممأرسةهنممنومحينءنواالذينوالأجانجطالعبيدأمامأيضا

أدنمايمعنالفردقيصللظ3طريقاتمعل(لأوليستةفألأكسرارالوسمتة.

!انالذيالتلاقينتفاصيلىزمحلمولاذ!س.فيرغبعن!ليسل!ه

و!ان،متقاليةمراحلىرريحت!!انأئهنعوفلعقنا،يحقهملونهالأتباع

والقلقين،الربيعيخأيكامالأصغرفالتلقين،أساسيتينهناسبتينقييقام

ةن!لافي،التهائيالتلقينمرحلةالمريديبلغثتمابخر!أ،فييقامرب!ألا

الجماعاتبهاحضذتنموذجماالأوليستةالظقوسشمتحلترلقد.الموالية

بدايةمعالهلنستتة،الفترةفىخاضةواسعا،انتشالتاوانتشرالأسرارئة،

صدرتأنإلمما،بالشعبتةتحظىالظقوسهذهوظالتق.م،الثاكالقرن

غىرومماو!انت،.مبالراجالقرننهايةفيبمغعها،اصورئةالإمبراالأو(مر

مسيحمة.مدينةإلمما،القرنهذافيتحؤلت،

.جة9،وننيط،،طرنثلاأ"-،



!)

..رم!.مرا!وا!

في"الفيطتةالذيانةضذئردالتطالأنرادبعضفيهابدأالتيىفر!فلافي

لنمه!ت،البراهمةيمارلسهاالتيالقوتةالسميطرةعارروالاحتجاجاالند،

(لقرنحوالميماأيضا،تعي!شفارس!انتبمالقرم!ابهة.ة!صحفارس

الحربحة،الأرسعتق!.اطمةالأسرتطليهـاالتيالقرابينرتيرةمحأىق.م،(ل!سابع

تعاثراال!هنةمحددبصجج!ا،وتحاثر،،التحلفةباهظةالقرايينو!انت

وتعق!ت.ا!بأتخص!لاأنينبغيالتيالمقذسةالعارفيتلقىورو!مهولا،

التدتنوآصبحوم!مونها،الذيانةجومرأصبحح!أأنحذإلمأالظقوس

فيه.المساهمةمحاىقادرا(لخععبيعدولم،القرابين!ثرةبسبعب5!لفا،

غرهم،لفهمهالاممدسهلغهواسععملوا،الطدوسمحلىالحهغهفاسعحوذ

القاس!وأوهموا،للعباداتولرماونظاماللئطهير،دقيقةمممعاراتوبمرضوا

وانتقامها،الآلهةغضبتجب،صغرتوإنالجزئقات،بعضمخالفةبان

ححنئذ،،مناصلا!له.بال!نمعبرئماأوالدربان،بصاحبالمصالمجطفعثزلى

سوامم.دونالذيخ!،محزفيعلح!راالضلواتتصبحأن

الأوحدالإل!نب!،ظع!!ارز

الفارسئةفياسمه)أصلىالسمياق!ذافي3!3!هحهء(،)حزرادشع!نشا

لعصهم،هد،ايمسنةعلىالمؤزخونيتفقولمفيرادوسزا(،:القديمة

إلمماالمؤزخينبعضذهببلءم.اورال!تبابعالتاسعالقرنينبينقذروها

سميرتهإنوقالوانفصعه،لزرادشتالتاريخيالوجودواالئشحيصحذ



ئوارلويل!رد!يفر

ل!ن،متحذددلهتعخجميماففيهاك!استقليذالتمحم!أخرة،ظيرتقد
،تن؟رآلايرتثوفيتسببشمخع!قوجدي!ونأنالمحمتبحدمنليس

رقدالجدي!ةللذيانةق!ومارث!ألاال!تاباتتجانسص!لذمحألهاوالشاهد

الإثحعاراتم!شأروردت،الفيمةالعصورهمنذ،زرادشتالغربمحرف

الذي(***حل403ا!حسا244!مح*)اللي!ي،،!نتوسالعاتجطلدك!(إليه

الإغريقحةالق!م!يىفيزرافىشتر!يلثمقهم،الحنماهم!مىالقرنفيعاش،

الومحمإلم!اليونانيةاصيرالأسابعضذهبتبلىالموزبان،ة!يمفيصؤرتهالتي

إلىتضاف،القوتةالإشاراتبتف!وثفة.يديهمحأىالقنقد،رومن*اتيف،بأن

عنالعاهمةالمخلوماتبدضلتمنحناالمؤفيخون،ب!صام!قيالتياصعاتالخقا

الجزءوصاصطالزرادششتة،هؤقصأتهمحالحمائدمالذي!حم!خشلا3سير

نمسبفقذ.()ىالملمءحالحماقاويدع!)ىلمؤ!انار(،ظ!صي!هلألامنقدمارث!أل(

و(ح!إلهمحبادفىإلمأالذعوةأيضاإليهثسشكاىالمقذس،التصقمذاإليه

محهنيختلفزرادشمتوضعأنبحدرالأسماء.الضفاتوواضحهشخص،

ولمالمبماشرون،أتبامحهيجمعها.لمفحاليمهأئاو!بيإذو،محف(،يسوعثتمبوذ(،

ا!أعأحاديش!رلاالمسيحئةالظريقةمحلىمحظاتمغهتصلنافلمنشرها،يتوالوا

."ةيم،اسإلاالظريفة

معارفهر!فيماوهذا،ال!هثةهمنأسرةفيولدزرادشتأقنماوالأرجح

ولاب!ؤال!هنة،لغيرمتاحان!يلمالمحارفمنالتوعفهذاهوتمة.الما3

فقدقي،ر!ظ!كنوالأدمحية،الضلواتحفظفياصفولتهأهمضىقدأله

تعذوالأدعيةالضلواتت!ظو!انتبذلص،تقضيالعادة!انت

قبلالافرس،ديانةأنهابس،،رالمسلمينالعربلدىهمعررفةالذيانةهذه!انت!ذلص-،

الإسلامية.المصادرفيالاضطرابدشعدبحوالاالوارددالمعلومماتأقابيد،الإسلاميئالفتح

مزدا،أهرر(لإلههانسبة،همةمزبأو،الذيانةنجيئإلىثسبة،زرادشتيةنسميةالعربراستعملى

القرنفيعابثىآخرفارميئنبيوهومزدء،إلىنسبة،ةي!درن!همةعنتمييزهاويجدر

مع!هميهنقها،وهم)ماجي(مجوسإلىنسبةرمجوس!ة،،الزرادشعشةالذيانةونافس،الخامس

عغ!هما،الزرادشتتةانبيدلها،ال!ابقةالفارسقةالذيانةب!هنةالزر(دشتتة!هنةاختلا!

يرفى!حما،الاقديعة،،المجوستة،،عناصرعننث!لابامشعادةقامتكا،رسميةديانة!اإتحؤلت

5(م)مفهومةالخلطعذاأسبابيجعلكعا،الفصل!ذاآخرفي



يمان!ل!ةا!مرلمحا!فصو!ا!غ!ملا

وتقول!فظها.بع!إلاالعهانةالحتمخصسر،ريولا،الآلافلمجحثرات

لتاية،ال!سهغةمن3مخيرمعيشفا!ر!ان،ا!هانةمارسورإئهسيرفىبعض

إتهللزرادشغمةالمقذسةالتصوصرتقول،الغرابينبإقاهمةالأغنياء،اصلبات

متؤوحمار!انال!هانة،رتبأمحالهمامنوهي،،،الذبائح،،صقذمرتبةباخ

شضمنالضيالحماتمانمهموصإليهنسبتوق!آنذا!س.ال!هنة،3ـمن!غير
زرادشط!اخافىالا،منوينبين،.الفيمةالفارشئةباللغةنشيدامحشرسبعة

الممارسههذهلعنولمالصمحراء،ثتالانثطاعإلىضمبابه،منذمئالا،!ان

حطنلقدعليها.أفمالذيالوحي!ن!يأل!غهمحصرفى،فيمعهودة

ا!ندن!ا!سمثلى،التاسمحنوينعزلونبانفسمهميختلونالفرسمنن!ا"

الوجودثة،القضايافيري!ففافيالعزلةفزاتيمضونو!انوا،الفيدتة

للذيانةيتعرضوقهؤلاءيعنولمالإلهيئ،والقظامالمخلوقالعالمرمسألة

تاريخاخظطوقدالعهنة.يرمحافىالذيالقربانيالئضاامأفالرسمتة

الوحي،تلقىإنهتقولفالققالجد.حولهالمنسوجةبالأساطيرزرادشمت

بخودبينضخمةهخر!ةفرأىات،الح!هذفىإحدىبمنالسجة،ثرةأؤل

الهيحاتذوكيأالعتروجنودبج!أء،لبوساويرتدوننورايسمغونالذينالخير

ثانية،بضفسه،اخئىثم.الاولالفريهقبافتصارالمعر!ةافتهحتأوف،القاتمة

ت!ممعالبشرمنأ!برنورانما!ائغافرأىالضحراء،أقصىفيفغأرة،ثيما

وقدالصمماء.إلمألجاقودفى،لهظهرالذيالمما،-أوالقدس!الروحوهو،مرات

حرفا:ويعني،(لو4ول3!ألا!ء4!)مزدا،(،،أهوراأمابمثفسهزرادشحطوجد

!لمةالأصلى،فيعايها،أطاتيقدالذيانةهذهآقماوالواقع.مي!حلاالرتجط

هذفىـال!لماضالتو،،همزدا،،،الإلهاسمهنمشتقةة!أ!وهيلهر،مزدتة،،،

اختغخكال!حهاوالاسانتة،الأخمينتةالإمبراطورتتين،ر!عفيمستعملة

الوحي،تجربةزرادشتومحاش!زرادشمتتة.!لمةمحلهاولحت،مو!يلا

الأمحاور،الإلهمرة!لىحارر،المواليةالعشيرال!نواتفي،مراتشبع

8نو!لاوالإنسانوهمصيرشالذينالحياةسرمنهويحالم،الوحيمنهوتلفى

المعروفةعشر،الخعبعةأناشعيدهقيووحيهمحاوراتهدشنإتهالتقالي!وققول

ذإ،الأفجشفةالئصوصعنج!ؤرئااختلافاتختلف!أناشمي!رهيبالغاتا،

عغ!هـمما،مل!تملار!مضيستعملىفزاردشتعالإلهمعقةالعا3تشخصأتها
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را!لوريال!!ال!!ر

يا،همغصآطلبههما،،تابعبار!إليهيتجههماو!ثيرا،إلههإلممايتحذث

إلمأانازينيعببأنسز*ا،،،،أثورا!لفهوقددمحائي،،.سريعاظجبر!ئي،

شامل!تهبتأليفها،يكملمآتهأنالشده،فيزر(دثمت!،لهريؤش!الأؤل،نقائه

بتدوينهاهفقط

فيستهر!انتالم!مامحب،منبالحفيرزرادشخ!نبؤ!استكتحت

بهايحيطوهماالآرئة،والألوهماتالقرابينيهاجمشرعمحتدما،الأربعين

لاقبمحليهمأطلق،الأتباعمنبعددنفصعهوأ!اصا،وصلواتمحباداتمن

الذينلمي،أثحمل!ته،مصلحأتهشاعغ!ر،،اولرفين،(،أو،،ني!ا!ا،،

مقاهما،آمحاىالشخصيةالعباددجعلأتهإذال!غة،غضمبأثارمحنصرا

المخلصمزدامأ،بالإلهالفرديقيمهاالخنيالمباشرةالعا،قة.الأهتمأنواعتبر

شحلى،آض،إلأإقليمهنينتاقلفظلىمخورد،أنلهعصيرهث!انالوحير.

"طل!ةصاصط،(7كهأ4)!ءكه!ع،فيشتاسبا،(لحا!مأص،ابب،فالمصااآخرفي

نإالأساطيررتقولالجدي!،ديغهامحخغاق%لمأدفعهفيونجحببخ،3صمغير

.المعجزاتبإح!ىأمامهزرادشتألكىأنبعدالمحؤل،هذاقبلالحعص

ولم،حياتهمنالأخيرذسنةالأربعينا!ل!ةمذهفيزر(دشتوقضى

بنقلىا!تفىوقدطولها،رغمالفز!،0مذمحنبمعلوماتالتقليديحتفظ

أرجاءفيالصألحة،،،،،الذيانةلفرض،المل!سخاضهاالت!بالحروبوقائع

موتحولفسمجتالقىالقصصأنويبدونبعيا.زرادشمتراعتبر،فارس

فقد،يسوعبمورتمتأثرةوأثهاجذا،!ئماخر"مرحلةفي،!تبت،زرادف!ت

إتهلفتؤالشهيد،هيثةفيزرادشتتقديمعئمماالقصصررس!ظحرصت

رانتين.الصوأضذ،المعارهـالحربئةإحطىفيقضى

ا!ض!أ!ورا

لقد(لواحد.الإلهمسألةهمنجذركتيبموقفالزرادشتىالوحييتميز

الوثثتاتعبر،ظهرتررح(ولاالإلهفىةآن،ال!ابمهالفصولفمابضنعما،

مثلى،الأحيان.بعضفيبارزا،ظهورحاو!ان،طويلةفزةمنذ،ةال!ائ!

خعايةهمع،اختفىثتمأوحد،إلها،أخناتون،فرضهألذيآتونوإلههار!م

ر!ظت!انتالواحدالإله0!رأن(لغالبفئ(لفرعون.هذ(عهد



يأقلأ!ا!صقاردلوج!ا!ا

تسماءلوا،الذيهم،الوثنيةالخصورفيماالح!ماء،بعض!!وأن،وضوحبأقل

همثارردراتة،لقؤةمتعذدةصفاقاعنتعبيراالاطةتعذدن!يلمإن

زرادثتجاءوفين.الرافدبا3ديانةييما،،أل،،أو،الفيدتةفي،،برهمان،،

أتهفاعقهبقب!له.البعض!استشعرهقدءنكممااصع،قابشمى،!ؤي

القداسةبينيجمعارلمفيالو!قمزفىا،أعوراهمن!جالهثر!الوحىيتلقى

فيوصفهيردهثا،الإرادةبمجردع!م،منا!ونخمالهتوالخير،

الزرادشتيئ،المقذسالتبأيالأثي!تا،منجزءوهيلىإ،ئ!*ء)ا!شعغا

.(3،7")يممدنأالمحما،أنافصيدأينىح!اتردوفجها

إليسخها(لأوحدالإلهصفاتإلمأأقربهيزرادشمتإلهصفاتإدت

يسيرلتيء،بحلعالمشيء،!لمحاثأقادر!ح،أإلهفهوالآطة*صفات

لاوهمو،الآخر!أوالدئياالحياؤثأ،يجازيأوويعاقب(لعالم،شعؤوق!ل

اقزفظهماعاىيحاسبيمبلللشعمائر،الممارسة!رياقةعأىالتاسيحاسب

ويم!ن،قاتهمخلو!لجتطةهمعرفةيعرف!مخصى،إلهإته.أيديهم

ل!لى،،هب:الحداثةشصدي!ديبدلهرالذيالذمحاءبهذاالمرءإليهيتوتجهأن

مؤمنل!لن!ميإلههووأخيرا،.(43،2)ي!غا:يرمخب،،مامصا!ائن

هذها!حني،يت!رىف،ذ!س:عليهيتعينبلجممتة،ةق،أحمفيبهيرتبطأن

ال!غادك!،درحا!أعاىأبلغ!ىءهما3،عولاصدالو.عولأبأنالآله

زرادنتصلوات!انته!ذاوالحم!،(،0بالعبادإليصأترتجهوأنا

التوحيدتةلماذديانالصوفيةالتقاليدفيمحجارتهالاحقاوسنجد،لإلهه

.(ة،؟6)يصشا:الإبراحعجحتة

واضحا،تأ!يداالئوحيدأ!ئدتقسدالزرداقشتةأنالمفارقاتومن

وهي،خماطئةةر!فلاوهذه،إثنيجةديانة(الآن)إلأتعتبرظلتل!قه!

تزعمالتيالإشعامحةاستححمتوقد،بالؤرادشتتةالمعرفةقلةعاىقائمة

نأللمترهـلابذرإلهللخيرإلهمننؤ!تت،ثنائتةالزرادلشضصةالألوهتةأن

ووالدال!رن،هبدعهومزداأ!حوراإنالفاح!ث!ءالخطئماهذاهغا،أرد،

وأنغرا!،*ح،51!لك*ة*2)لهأهانيوسبغتاالتوأمانا!و،العسديدفىهمنحؤثاته

!نحظيابماحظيتبهابغافىـاللذاهمافهذان،(!*!3!إله!لأ*ة!ل!همانيو



فوار!لريطى!ر

اختاروق!والعحر.الخيربينالاخقيارفيالحرتةمنحاإنهماأي،المخلوقات

)!لمةالمحسنالروحأوالقهمدسى،بالروحف!عى،والحياةالخيرالأؤل

ففلهشقي!هأقا،(الروحقعنيوهانيو،المقدسأوالقدشىحرفتاتعنىسبنتا

همنيخملىيضأولموالذمار(،والفوضىال!ت!رأنغرا.)تعنيوالموتالمتتراختار

إد!ا!وراةتدولالذيبالشميطان(لأمرهذاويذ!ئرنا."الخليقةإفسادأجلى

الجنه،همنأطردل!نةنمأنا(،الملائ!هأرفح!ان)بلهمل!اخلد4الده

ال!برياءودفعهالإالى،الأمرمحأىلممردأن،نفصهللعاءهنثرر،محغدها

!طاماىلأعورا،نذاأنغرايختبرأنن!ميلا.إليهالانمعياعرفضإلمأ
نذاالشيطانيعتبرونلاالمسلمينأوالمسيحتينأواليهودالا،هوقمينأن

جهةهنسوىالشر،ظهورمحنمسؤولا،بدوره،الإلهيعتبرلاتتملإطه.

ظيكرزرادشضطقصملقدالاختيار.حريةالمخلوقأتهمنحقد!ونه

الذيانةتلصءنتإذ،امىالفالفرسديانةمنالقريبةالفيدتةالذيانة

(4!ص7!)،،الديفات،،محاطمااصلقأفقدزرادشمتأقا.آلهةا!ديفات،،ا،،تعت!ف

مانيو،أنغراصتماإلمأالانحيازاختمارتإنهاوقال(4!ح7!)(،،،دايفاتاسم

فإتهبب!لاولهذا،السعقوطلحظةشرز،الم!بالروحوالتحقحقالشر،وصفت

بالحجاددإليهايشوتجهأنيضع

وابنيهسؤداأهورافقط،يضتم،لالزراردشحتال!ماوكتيالعالمإنثم

لىلإلهتجلتات!لهاتحتنالتغاصر،هنولئلاعددايجمععالمإتهالغوأمين.

المرتبةفيفخب،العرامة.شعديدةمراتبجةحسمببهترتبطوهىالأوحد،

،هـانل!اتوتدمحىهزدا،أكحوراالإلهعنانبثقحقالقيالعناصرالأولمأ،

،(!ث!سكه4*3،حولحل!3)سبغتا،(أميشا،،تدعىأو،السمحت،،المحسناهم!أ

طريهقنحوالبشروتوجيهللإلهالمباشرةالمساع!"تقديمفيمهقتهاوتتمثلى

،هئ!3اخأطبيعهذوأحدهما،للعملمزدوجكانمجالانمنلأل!لرالخر.

اللاتي!نيةال!لمةوياقابل،يزدانباسمالعر!،الزاثفيالحورأوالخهيىإلهعرف-،

وله43ة*6!"!لمةباللاتيسبةتغابليالتيأكعرمنباسمالظلمةأوالشرإلهرعرف،043،!!24

في،عدبفىتياواتهناتآنيخكىلاإذمم!غتين،أخريينتسميتينلحماالمصخفرثضلى

تعرضتمابسج!،سضفربةالذيانةهمصطدرأنى،التسمياتلديهانتباين،الذيانةلحذد

.(م)الفصلىآخرفييأقيىإنلاف،منله



طلاي!دألاتارم!له!الوحصطع!لا

الخلود،والأرضالتقوى،الماشيةوقفعانالسليمالف!رمادتة:والغاني

يطلقماو!قيراواهمادن.الع!لوالئار،القؤةوالماء،الاستقاكتىوالخلى،،

هابوليتحظىو!عي،الستةالمما،ئ!ةلقبسبنتا،(،،أهيشامحاىتشيونالزرافى

إليهايتوجهواأنالمؤمغينمحالهأيتعين)!ع!ء!2(،،،يازاتا،،أربعينبمحمامحد"

تنطمأنالممأخرة(لزرادشميةالتقاليدوتفرض.مير!تلاو0بالعبادأيضا،

سنةو!لىيوم،أ!لىحمايتهمالموضومح!.تحت،ةن!لاأيامفي،عباداتهم

يدعىما،اطرمأسفلىفينجد،،ار!خأوـه(اتازاميلاأجدحمايةتحتهموضوع

يخضاربالحراسعة،ا!لفةة!ئ،املامنوبي،12ع!7!34،)،،فرافماضي،،

حينإلمأ،ولادتهمنشعخمممأيلزمأن،إرافىئهبمجضمغها!!3ام!ل

الروحاثى.ال!مال!صملىمحاثأ8و!ممماععهالشرور،عنهفعمنع،موله

ق!او!ا

السصوصحولمجارفمنهع!مي!انمابينزرادضعتجمعلقد
الضحراءفيبأنفسهماخغلوانسعا!معالموتجحهولقاءاقهالأفيستئة"

،الغاباتثأالهغود،أشباههمانعزلالتينفصمهاالمسائلليعأملوا،الفارشة

القافىيخكاالئخارهعالممسائلىتل!ناقعضأتهالمرجحومنفيها.للتفحير

،يتطلعونبدأواالذينالأوائلالعبرأنفينمعوربماأيضا،ينالرافبلادمن

همنحقدمختلفةثقاليدبينالئقاطعهذاإنالتوحيد.إلمأأيضا،جهتهـممن

لاحقا،استعادها،المحماورمنمحددامنحهى،أصالقهزرادشمتحدس

.(متوازيةبطريقةلديهمتطؤرتأتها)أويمالفالمحه!دأنبياء

الحرئةف!رةهي،مسبوقةمخيرةر!فبتمتزقدزرادشخكاألقبي!

والشر،الخيربينبنفسهيحتارأنشمخصلحلإنيقول!انإذ،الإثععمانية

فىوالأخلاقوالعئعلو!سالعقيدةيشمملىوالئخييرم!تر،شخص!لوإن

منتخقفولا،أعمالهعن!سؤولإنسانل!وإلزاما،ليسفالاخسيار

وضعلق!آجلا.أمعاجا3اش!احيأنبذفلا،بهالحاقةالظروفهسؤوليق
العقابمقولاتوتجاوزا!شرئة،تاريخفيةئق،اخأديانةأؤلزرادشمت

.(م)الفيدئةالتصوصاهمصودولعل،الأصلفيه!ذا-،.



را!لو!يريال!فص

ا!غالماأناسي!فيقذموقدللخير.الأمحاىبالمثلليبشر،ال!ماركتيأوالأرضي

بحا3*العادلىالعصرف!ثثلممغلاضرأنر!ذفالضحالحالعملىمننماذج

الذيالرمحا!عيصاإلمأموجه)أمرالقطيعوتع!دالحقياقة،والتزأمالبشر،

بمذهفالقيامالقحلؤات.وإقاسة،المثر!سمحنوالابحعادفيه(،يحيعثى!ان

يد.محوو!اق.والقرابينالظقوسممارسةمنماقاماأعأىالقحالحةالأع!،ل

فيويق!ع(53،9)!ا:الممعشقيم،،للشخصاللهج!،،يمنحأنمزداآهورا

الذيالراعيإلمأالإساءفىدونالعيش!،محاىيقدرلا،،همنالأفرار!!

البيتبؤسىفيسببا!اننم،،و،(،3،8د)ي!ثمنما:حيواناأوبشرايفعرلا

أجرهالأجيريعصياو،،كسن("38،8:ا!ص!)!خراجمها،،والإقليمرالقبيلة

الذيانة.تختزلثلاث!لماتحطوثخةو!ل(.،44:ان!ف!ي)يفي.بومحد"،،ولا

ال!لمه،هب!علااىفر!فلاالفارسى:للنبى+الآخلا!عهوالرؤلهالزرادشمعه

وجموفارشتا(.ات!وهاهوماتا،الطتبوالحملىالطغبة

في!انخكال!ئهاب!يهتة،ف!رةاليومالتخييرف!رزلناتبدوتد

قيمةالعهد،ص!ذفيللفرد،!نلمإذثورتة،ف!رةزرادشتاعه!

مجمومحة،أوقبيلةضمن!صرمجردأتهمحلىيعاملو!ان،ذاتهفي

فالأشصخاصآخر.مشغل!لمحلىتتغلبالقفمسعاىالمحافظةو!انصتكا

وهم،نارسأوالراف!ريند،ابألهرالصينأوالهندثتلبيثاتهم،خاضعون

ولمالبيثات.هذهفيألفوههابمقتضى،-اذأوال!تعلو!صثذايؤن

تممزالغيالتظوةنفسوالشمر،الخيرإلمماآنذا-،الأخوى،الحضاراتتغظر

الأوليالأصولىوضعقدزرادشمتإقنقولىولعلنماالحديئة،الأخلاقتات

مبد!عندفاعهمثل،موالهفهببخضاليومنقبلىلاأئنأهمع،الأخلاقياتلهذد

يتصرفونالحصر،ذلصفيوالأئرياء،.الحسماءوءنالذيغتة.الحرب

هنحفاذلصويعتبرونمحكالسب،أويرقيبالشعوردرنالبؤساء،مع

يسؤي،جاءفقدزرادفمتأضاالاجتماعيئ.الهرمأعاطأفيأئهمبما،حقوقهم

يتساويانفهماالطئب،والحا!مالطتبالراعيبين،لد!علاوالخيرصفةثا

الخيزينأنإلمأويذهمبمزدا.أهوارالإلهأمام،والواجباتالحقوقفي

البشر،ينقذ!ي،الإلهبهأوحىالذيالذينيعتنقونالذينهمالعادلين

إلمأالئحؤل!مولهفولمالجصع.وجهفمامفعوحةنل!لاح!ذاأبوابإنولمول

http://www.al-maktabeh.com



الأديالطتارح!!فالو!ؤا!لا

امحتناقأؤلا،،مالإسا3هنعفقدهتأخرد،مرحلةفيإلأالزرافىششيةالذيانة

المحرنضنابعداكأالهغد،إلأالدلانههذفىألباعالمجأثم،فارسأ!ف(لزرادشمممه

لرمخبةاستجابةلديغهم،القاسامحتناقبدورهميمنعواأنفاق!هـرواالغاهممع،

آووهم.الذيخ!سدو!غهلامالحف

التىألضوحيدتةال!ياناتمعتشمز!صالزرادشتغةأقأألاحظأنبدلا

أزلعة،معو!ةليستوالمترالخير!عر!ةأنامحتبارفيلاحقاظهرت

يرجوو!ان،المعر!ةهذهفيهلمحسميوميأتيإئهيقولىزرادشتوءن

إتهويقولعصيبا،اليومهذايرىو!انقردباءاليو!كعذا!ونأن

،باذ!هلاالمعددقمنطوفانسيحملهالذيمانيوانخراعارربالمحضاءسينتهي

زرادشتكاخالفتلقط..تصاحبهالتيالشريرةالدايفاتمحلىأيضاوسيقضى

عوداتعأىقائمدائرىأبزمنيؤمنءنالذي(لفيدكتا!ونيئالمصؤر

محهددرقدوم،للعالمجذرقيبعغييريبمثرزرادشت!انأبدا،قغقعالا

بأنننعم،،لعلناقائا،يدعوو!ان(لعالم.فيالعدالةخلالهتحلىجديد

همراتنفسهأمحلنوقد،(30،9إيح!نما:ا!ون،،يحبثدونتمنن!ون

لإنذارأهورا؟السعماوىالمخلصمنالمرسلىالأرمجى،المخلص3عدلد

ال!برى.للحافةلا،معقعدادرإمحانغ!ماببضر

طمي!!لاط!!ا

فيالزرادشتتة،مارستهالذيالتماثيرإلمأألهظرقدإلياد(،ميرسيا!ان،

يقولالمجذدة،الأفحاربعضإبرازخلالمن،بالغربالذينيالف!ر

وقذمإيرإن(،".فينسققا،محرضأعرضتأوثمغتأو،،ا!ضشفتإتها

هتفائلةأخروياتإنشاءأو،المخلصأسطورفىذلصعاورمثالا،إلياد،

ألبعثمحقيدةأوال!ونيئص،ناوتحقؤتللخير،المهائيئالانتصارقعلن

!اش!إذالفردوسيى،!رة،،يخزع،،لمزرادش!إنصحيعالجسدكتي.

ةض!لاو،نبوتهإمحلانمنسغة،الألفحواليقبلهعروفة،در!لاهذه

الأخررثة،الئصؤراتمجالفيمعقذمالاهوتاطؤرواالذينهمالمصرئون

.3،ةص،،و76،بأيوتر(دالاؤل،الجزء،الذيجةوالأفحارالعافاثدتاريخإلياد،،)مههـسبا-8



رالونويال!ريط!لهض

ت!مؤرلتمد.ىر!ألاالحتععوبتععخقياءنتالتيبالتصؤراتبالمقارنة

د3باتجحيمعنجذوئااختا،فايختلفقصؤراالآخرةالفراعنة!هنة

جميعاالأرواحفيهوحشرت،الأرضتحتكا،المظلممحلهمحينالذيالرافدين

هناقزفتهمحتماالقظرلمجصرف،نباتتةوأطوارشعبححةهيخاتفيهائمةلتظل

المؤتى()أراضيى،،الشيولي،(العبرانموناسمعوحىوفختر!أمحمالآوشردرر

حياةتصوروافقدالفرمحونيالخصر!يغةأضا.نير!فارلاد،اب،،أرالو،،من

وفال!نياءفيالانفسهيهمىبأندرضيلمنتوهب،الآخرةفي،،حقيقتة،،،

للروخ،ألفردتةالقيامةلهنحرةالأولم!،الفرعونتةالغهودمنذ،الحهنةطرع

،،الدوات،(،هنمحشر!الاثغتياصقبالمناخلالهاتمر،ومجر!أصرئقاتجتازانبعد

لمجالعباداتالتزممنإل!الغجاةحذيبلغفا،8الأخرىالحيادخولبابوهي

بعد،جسدفىلتحنيطالباهضةالم!اريفيدفعبأنرزضي،حياتهفيالذيغثة.

العتروء!مذفىاستوفىفإذاب!سا.نف!يلالمق!رةمنأرضقطعةوشراء،الموت

البحتر،بحتيجرمايقزف،،لمأتهيئبحتأأنحينخذ،ومحليه،بالحسابم!4!ي

هل5،،الاجتماعيةالتزاتبتةعاىيتمردولم،الآلهةيغضبعملمحأوريقدمول!
أئابيد،أجلىالأخالأقتة؟الإمحلاناتقبيلىمنالمقطعهذانعذأنن!مي

الإمحلان،ب!سذا!رحأنلابذالروخإنيقولون!انواالهصرتينالحهنة

ليوحاتصبع!ي،،(الأمواق!،،!تابفيالوارد؟الدقيقةالصيمامخةحسب

يدونهالذيالموتى!تاباقتغاءس!ذويفزض،الريشةوفينقيخفيفة

"الآخرةالحياةفيالرانجطالمغتمعفثونهوي!،باهظبشمنويبيعونه،ال!هنة

منبهقامبمايقأثرلنهميعيرهفإقنماالمثروطهذه!لالمئتاسقوفىماوإذا

الأرضتةءحياتهأثناءأمحمال

ج!ويهـدد،!رةوأتىالتجارفي،المنطقهذازرادشتأسققو!قل

منخوفاالخيز،العملا!أعيقدملاأنالإنسانعاتيتعينأتهأمحلنإذ

البشهذفىـالعقوباهمتهنوضحأ!انتأسواء،فحسب،الذنيوتةالعقوبات

عقاباخطيثةلعلتعين!انتإذ،الراف!يند،ابفي،حمورالميما(شريعة)هثل

لزسلىاالجعثر،هـمنتغتقنمآلهةرضععنأو(القتلحذيبلغقدبها،خاضسا

هوالعادلفالإنسانبها.ئقةالا3العبادةيعب!ررنهالاالذينعالحماا!وارث

تغعمأنإلىوسعياالووحانيئ،هص،اخأجلىمنضا،عملعاط!يقدمالطي



طلا!!ألاتمارس!!فا!ح!ضا!رر

نآبشرطالشيد،،،،،دارأوالفردوسيحتويهاالتيةتو!بألابالثعمروحه

الم!افآت!عضمحأىيحصلوق!الضحليم.س!و!لاوالسمليمللةس!ريمخفل

نأ!سرال!تادةالعمراصولووالخصوبةالثروةمقالأرضتة،الحجاةفي

،الأعمالبصالحن!لو،بالمالولابالجافىيحضللارب!ألاالخلاعى

يعملأن!بفالأالمزارمحين.رصكارالملو!س!بارالموتأمامفيستوي

الديخا.الحيا!منذالفردقي،هص،اختحقيقمحاورخص!ل

الغيالأخردرتاف،مذهلبشىالزرادششمة،الأخررتاثاستبقت

أعكالنتاس!خأإثة،الإسلامثمالمتأخرةواليهودتةألمحميحتةلاحقااشعادتها

فرد.ل!لممترمصيررتخصيصواحد-،بحياةالخلاصارتباء!بوضوح

تعوفال!والجحيمالفردوسهما،قسمينإلمأالآخرةزرادشمقماقسممرف

تبلغلاالغيالووحأنتعتبر!انتإذ،التقسيمهذاالفرمحونتةالذيانة

الردرجمبدا.تطهـير.وأمحلنوالفناء(،الانحلالهمصيرهاي!عونالفردوس

مبد،اوهو،أخرىديانةإلحهتسبقهلمبمب!!وتممزبافيحيم،مؤفتابمرووها

،اليومهذاويحلالأخير،باسحلل.،اعيمجالبشرفيهيحعثرقيامةيوموجود

زرادشمثتصؤرمحندقليا؟،،أ!وتنأنالجديروهنالأزمغة.نهايةمحند

الزرادشتتةفالتصوص.الموتبعد،الروح!هاالغيالمراحللمختلف

لخأ3حياتها،فيعخهاصدرها!لتسترضالروحإنتقولالفيمة

امرأ!،هيئة!ضميرهايصطحبهائف!،الموتبت،الأولىالثا،ثةالالام

أعمالمنترجحماحسب،هرمةاوشاتة،قبيحةأوجميلةامرأ-فقعون

جعصربصعوديأصرونها،قضاةثلاثةأمامالروحتعوضئتمهشريرةأوخترة

ماثئم،بايتهفيمم!عمعجمسرئرجمو،(ح4ة*7*!)،،ف!يث!ات،،يدعى)صراط(

ط!فإذا.ةق،امحفحفرةحجمفييجحأنإلمأفشيئا،ثميثا،يضيقيفتأ

مسافةالتقذمثيمارنجحتخفيفا،وزنها!انالأوزارمنقليا،الروح

اجتازتهوربخ،الفردوسإلمأالأقربالمناطقفقبلغ،الضراطم!زهعلىطويلة

حرفحاوتعثي،،بيردازيا،،،أو،،الفردوس،(إلمأووصلتالأخرىالضقةإلمأ

الزرادشمقئة(المسميةمذفىمنمئماخوذة"*3!4أ3بارادي)!لمةالحديقة

متعثر؟،فتتقذمبالأرزارالمققلةالأرواحأضاهزداهأهورابصحبةفمنعم

أوفوابغتونة،بالظلمة!لهمغموربعضهـاهريعة،أما!نفيوتتساقط



ارفو!يط!ر!يلهض

اس!خإفالموتىفيامةأماثقا،.أقلرزرها!انإذا،ري!قللآما!نفيتخصماقط

المعر!ةإثرعاى،الأزمنةتاايةفيوئحلى،البشر،همنرب!ألاالعددتشمل

وسوفالخير.بانتصارتنتهيالتيال!ثعروقوىالخيرقوىبينالعظمى
،،السوها،،،ريشربونزرادشكلش!،يقولىالقياهة،يومالألهمواتيستي!ق!

عصردفيالحهـنة!انالقيالمنتحلةالألهثربةمخيروهوالخلود،شرابرهو

ا!صخا3للأرواحتحققفإذا.فارسفيأوالهندفي،سواءل!حاس،يقذموف!لح

!لئاءتختراهيغتهتغثرتمحالمفيمانثة،سعيدةمحيشةمحالهثمت

!طاله!ا!ا!ظا!لا

القديمة،الفارستةباللغةدؤئحفالتيالغماتاأنالهشيدزرادشتإلمأنسبت

دقيقو!ذالأناشيدهذهوفىق.م،السادسالقرنقبلى،ظ!رتلغةوهيئ

أهورايحظىأنعأىآلحرصدي!عشزرادشعتءنفقدوان!تمعائر.للظقوس

و!انرعباد!،ت!ريممنيستحقونهبمابهالمحي!االآلهةومجقغهمزدا
عصرهديانةألفغهاالقيال!ابقةالضقوش!ئةامع.الممارشاتالاقطعمحامم!محازعا

انحاذأنبيدالمزيفههالأديانأ!صمنلراهاش!ان،بالحمصطاوالمئمفز"

القرنشهدإذالعصر،ص!ذسياقيم!اليسير،بالأمرن!يلم،نقفيهموقف

فيويتحنحتمونالأوحدالإلهيخدمونالذينالمرازبةتغاميق.م،العئعادلع!

بقيمةللئارزرادشتيحتفمظأنالظبيعىومنالقإر،حولأالمقامةالعباداث

نرجوإتنا،إلهي،،ياالإلهيئ.الالابععغهارفعل!قه،طقوسهفيمر!زتة

يابها.يهمعشنجدلمن.عوناالجتارفى،العئريعة،بالعدلاصقوئةانار!ست!ونأن

أخطاءفى،يرى!يالعدؤ،بهيهتديضياءأيضانار!سلتعنحتحيم،

..(34،4:ا!شي)البامرة،،بقدر!ص

يأتلتها،التيالأديانثئمالبوذئة،بهحظيتبماالزرادلشتئةحظيت

الذينالحئحامعددباقممماعأتبماعهامحدواتسعإذوالإسا،م،المسيحتة

و!انللتوشح،أيضاالحرباستحملخكاقدالزرادشتثةأنبيداعتنقوها،
الخير.اجلمنيحاربو!ان،المحاربالإلهعحور!فيييزمزداأهورا

أسيسعندما،فارسفيالغالبةالذيانة!اشطالزرادشتتةأنوالراجح

تتحوللمالزرادثتصةأق!بي!.الأخمينعةالذولةق.م(ة00-ة40)الأؤل،)قورش



يانلأ!اتمارس!!فاوح!

،م!حلاتولمماالذي،الاول،داريوسمحهدفيإلالل!قولةرسمتةديانةإلم!

إلمأللهـووله،الرسممهال!دلانهالزرادش!هوطل!ى،م،522سشهمنب!اله

رلئن،5ة.سنة،مالإسلأعلي!اقضىالتيال!تماسانيةالإمبراطورثةنهاية

!ما،الصملعةابمقتضيأتتلؤثخ!هفإئهاصوفبحدسمنالزرافىلتشتةنشأت

أنشفتفقد.رسمتةديانافإلمأتحؤلتام!دغع،الذيانات!لىثمأن!مان

وأحدث!منتها،صفوففيالتزاتبتةتو!طوللعبادفى،الفخمةالمعابدالا

محقائدثنيالمؤسس!التبيئرسالةوفضلخكا،،،الأعظم،،المرزبانمنصب

فا!ولأوظثرتءللرسالة(لأصلتةالمقاصدمحنتياناأتنحرفقد،جزئئة

)ة،!طة*ول(و،،أئاهاتي،((لوة!43!)،،مجيتهرا،،همثلالآالة،مجمعأعاوركب

!انولئنوالغار.والقمرالسصصوبحتلىالفيغيقتة،عشغارهنالمققبس!

يعنحونأصبحوابعدهال!هغةفإنالروحخما،صمحاىحريصاؤرادشت

ويدنع،الغفرانوتحصيلالاع!رافاتلتقديمإلمجهم؟يتقربلمنانلأص

وتقديمالاباد!،أما!نبغاءهنة!لار!ارقد.لذلصبامظاهقابا،

حمالهوشمعائرالمودى،أرواحعاىصلوا!وأرسموا،الذنوبمخفرانوسائل

،،شرلعهأو(7ولع4ة4!4)،،ال!فدبداد،،فهدونصكاولدالمهسابد،ثقلدامولطهـر

أمتموأصبحالاؤل،الفرنفيظهـر،متأخر!تابوهوالصمياطين،،،طرد

طبيعة،ه!ألاحونرف،للؤرادشتتة.نيئوالمطالذييئالتشريعمصادر

ويحاربالضالح(*،،،الذينيحميفالملصوال!لطة،الذينبينط!لا

وقد،الاجتماعيالتظامم!اورالاتداسعةبإضفاءال!هنةقياممقابل،البدع

هزداأهوراوممقلى،الأعظمالحاهنلقبالملصمنححذالأهر:ث!بلغ

رهذاثورانتة،هالةتعلوهاتيجأتامحملونالملو!صفأصجح.الارضعاطأ

فأاله،ئونمهالغصوص!د!حولأحدا.المسمحصون،الثذلسونحملهما

!بيرجزءضاعوقدأفيعتأ،تسميةتحتمج!وع!تياممفيمرعشرينأحد

تمئلالحالئةوالأ!االمغولئةهثتموالئز!تةالعربيةالغزواتأتناء،ا!غم

هاأيأسفار،خمسةإلاتضئمولاعشر.الرابعالقرنفي،اسغعادتهوقعما

الجزءويدعى.الحالاتأحسنفيثلثها،أوالأصلئةالمدزنةربعيوازي

وهنهاالمفمعائرئة،الأناشيطمن!وعةويتضقن)ى*!ىكأ(،يشناالأؤل

الجزءتمثلىوهيبغاظ،والمسعروفةزرداشت،إلمأالمنسوبةالسمبعة،الأظشيد
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رالون!رطظلمج!!ي

النار،أمامالأناشيد،بتردبال!ينةيقوم،المجموعبينفانسةرث!ألا

يقررمواولايلؤثو!حالا!ي،التا،وةمحندأفوامهم،أهمامشاديلىشيضخون

ويجصع،(*!!4!)يمافممع!الثافيالجزءوي!محىالما.احزاما،ة!وحأيةمحلى

وإلم!مزدا،أهوراإلمأتي!هأوزرادشتما،بعد!تشكا،نشيداع!صرأحد

الآلهة.مجقعفيلاحقا،،أقحمتالتيالأخرىوالألوعتاتالعنماصر

صلوا!كا!مابومو،(*53ملىلمنح!نذ5)أف!م!اا!رخالحالثالجزءويدعى

ابتهالاتمن،يومهفزاتغاففي،المؤمنإليهيحقاجمايجصع،وأفىمححة

الرابعالجزءوالإخا،صيىهـويدعىللحمدوأدعيةال!ثرور،لطرداصلباتر

ضمنتدرجفقراتيضمشععائريام!سما،ويمثليالمفى)ع!مفخ!"أ؟،فسواد
وأ(7ع*4أ4!4)،،فندي!اد،،انهمسالجزءيدعىي!اهـوأخيرا،أناشسد

قوامخدمدؤنةوهو،قليلممذ،إليهألهشرت!ف،(7،4!ص7؟!ح)،،،،في!افمذات

والتطهر.الدناسنةبقضاياأساساتهتتم

ومعف!،قوئماطقوسيئطابعذاتديانةإلمأالزرادشتقةتحؤلتلف

ضخمة،بسلطةيحظونة!لاوأصبح،بالأربابيزحرآالةمجقعوألفت

القرنمغقصفثا،فارسبلغمحندما،م(لإسما3العقاهم(لذينهموهؤلاء

فادحة،خسارةالعرث!التوضمعمنالزرادفشتةخسارة!أشكارقد.ال!ابع

العادتونالزرادستيونأمحخنبوقدمخطوطاتها،وأتلفتها،معاب!هدهمتإذ

ومنالهانهنملمنولخلوهابساطهمن،الإسا،مئهالذيانةبه!طحزهمابما

الاضطهافىمنموجاتشه!قدالمواليالقرنأنبيدالإاللة.العناصرتعذد

معهمحاملين،!نتهممع،منهمال!ثيرففرللزرادشتتين،(لجمامحيئ

الهند،فيآمخا،ملاذ(وجدواوقدوتفماليدهم.وشععائوهمالمفذسةنارهم

يمغعصارمبنظاموالتزموا)الفرسول(،،،بارس،،لقبمحليهمأطلقحشنما

العهدهو)هذادينهمإلم!الأخرينتحؤليمنع!ما،بالآخرينزواجهم

فيجمامحةحاليا،،الزرادشتئونويعتبراستضافقهم(.عندعليهمفرضالذي

في،ث!خصألف850إلمأ،00منأ!ثر!هميوجدفلا،الانقراضطريق

الهندتة،بوهبايمدينةفي!همشمخصألف60يعيشالعألم،أصقاع!لى

آلافعشتردمنأ!نرإدران،الأصلى،البلد!ثع!دهملبلغلعادولا

البرلمانوسضمدلنا،،بالزرادشسهإلران،!فالملالم!،نظامولعزفش!خص.



!انلهلأا!حرقأ!ف!ح!ا!أ

الحمثرينيفجاثرزلنع!ردهمأنإلىالغوقخاتولشيرعثهم.نائباالإيراشى

فى2020سخهثت،نسمهألف

حولا!أ!رو!توبالشعائو،الشمديربالتصمص!عؤلاءحيا!تقصز

من،القرابينانقطاعدونإليها،مقفأنويتخينألجسا،تخصرلاالتيالئار

ر!خممحالحماويمنعالمقذلهسة.الضصوصأناشيدأمامهاوترتلالقبجل،ا!بط

أما!ن،الخمالمجطفي،ثوج!أتهبج!.الزرادش!تجةالمقابددخولىالزرادشتتين

والفتياتالأطفالويدحل!ماالسمعائر،فيياتغظمالتار،لمعأبدمحاذيةعبادة

لما3خمالمثحوناحعفالا!ولهمام،البلوغسنمنلد!بونعندماللعلق!ن،

باثنين!نسوجوهو!،!وشمتي،،،يدمحىالأبجض،الضوفهمنثريطا

هذايحمأ!اأنالملفغينمحلىويتخينأل!منما،فصولمحددتمثلخيطا،وسبعين

الأبيضالقميصأي،،السادري(،،تحتولمجضحوه،انقطاعدون،الشريط

الحسثاف،فيهتوضعالاولابجطأنص!لذورمز،جيبينيضتمالذي

ت!محىتواهمتكا،فيا!هخةإمحدادويتق!الشتئات.فيهتوضعالثافيوالجيب

الغمالمب،في،يمارسونوهم،(!حل4!3ث!"ول!علوط!ملإ)غر!ول،(،،أتهرممان

المقذسةالتارخدمةأيالذينقة،رطيفئهمجانمبطإلمأ،الحرفمنحرفة

فاسة،رئ!ألاالطقصمحارربالإشرافأصبعا،إليهمويعهـد3!4،ول(.)أتهار

ويخقهي،ساعاتسجعيدوم،الدشةبالغاحتفالويخظم،اليشظهمىيمأي

منالتأرصحبة،زرادشتب!عااحتفظالتيالفيدية،،السوما،(بغقاسم

الصمابقة.الذيانة

التقاليدفيشمهرةرث!ألاهوعمرانيئ،عخصرإلى،الختامفيأشير،

الموتى.جثثقمحهاعأىتومخمعالقيالضمتبروقيأمحنيالزرادفصتتة!

والجحةالجسط،فيالحالالعتر0تجعسدالئقالي!،حذهنظروجيةمن،فالموت

عن،ص!ذبسبب،الزرادفشئونفجتغعيلمسحها.من!لىإلمأتنتقل،دناسة

طبعا،)الئارالظبيعئةالعناصر3اصهارتلويثعدمعلىحرصاالجئث،إحراق

بمواراةأيضايقوهونولاوالماء(،الآرضأيضاو!قهامزدا،أهورارمز

عاىيز!ونهاوإئماالأفهار،أوالبحارفيبهابالقذفولا،الئزابفياوو

يحغبرالذيالانحافىلالجمةتفادففهشقهافإذاالتسور،لمخهش!ا،البروجققة



!ارلوظ!ر!طي

بئوفيب!سافملقىاللحممنلخصتالتيالحظاموتبقىال!تعيطان،محمليمن

الجزءهذاأنالؤرادلشسونيعتبرإذجرة،فيآحياناسمصايحتففاآوجماعتة

فهايةفيمجذفىا،الجسطمنهسيبعثماالذيهو،نع!تللالقابلمخيراجثة،امن

وحصل،البروجهذفىاستع!لالإسلاممةإيرانجمهوربةمنعتوقد.الرمان
او!رتيبانيقضيئوسصاحلىعلى،إيرانفيالزرادثشيين،منالمتبقينآخر

فقداالنطفيأهما.الوحوشلتأ!لهـاصحراشتة،همناطقفيموتاممجغث

هذا.لوهخاإلمأالكرض،لهذاهمستعملةالبروجبعض!ت



اكلالى

!!ا
مر

القبائلإحدىشميخقررأن،مقهمحمشرالماهنالقرقحواليحدث،

قبيلته،أثرادهمع،،أور،،،هدية3مغادرآنذأ!س،،!غيرةو!اش!الرخل،

وخ!الذيالمحصرفي،ثالحطهذاوفعرتجماالمقوشط.ضفافنحووالائحبما.

في،ينالرافبالأدمن!جيرانجزء(مرة،لأؤل،بابلف!ام،-مورابي(،فيه

منبأمر3قرارائخذوقهـد،!أبرام(،،بمحىالشيخس!ذ!ان.واسعة"طط!ة

،،هن!غعان،أرضومنحهطب،دودت،فجأةله،ظهرالذي،،يهوفى،(إلهه

بنسليدورع!،(،45،8نيو!غل()(،الفراتنهرالح!ب!ر،الئهرإلم!هصرضهر

والأر!يولوجيةالئاريخقةالذراساتتعحرولم.الرتمعهمحه!هقابلىرافر،

يهوهر!خموفالقباى،الشيخلهذاالحقيقيئالوجوفىد!ؤتمؤفراتمحا!ا

الح!المجطمنالآؤلرق!لاوهوالصحعوين،سفروقذمه،،إبراهيمإلمأاسمه

،،أور،،،مدينةإبراهيممخادرالعبرىا.ال!تععبأبأئهعأمماالعبرقي"طاقذس

الأصليخاتعنيةمل!لافا،:!جية،المشاحلىبعخ!8ة4عا!لمةتعريجطيطرح-،

القرآندعير!ث!صبببلبوغرافبا،مثل،ت!ل!اشغفتومفها،المطلقفي،رال!تماب،،

بتعذد!عذدةالمقذسةوالحعقب!فه!ةآياهمت!فييرد!سماالمحملمين،ى!ل،،ال!قاب(،

بالغعريف،،،،تبفاسعتعص،ل،يةعفخلفجاف!نالمسمياتتخلوولاهالمؤهنةالمجموعات

الجدلد،،و)،العهـدالعدج،،،)العه!بينوالسميمزبالحغدلهس،إفرادههعغىالآصل!تلعضمن

نحملذاتهافي،،عه!،،و!لمةاليهود،يرفض!)درإسلا!تة(!سميحيةنظررجهـ4يسغبطن

إضاءهمغخىالأصلفيتعنيترآقو!لمة،البغيةعنال!ب!ثرمنعةمجمروتميزديثمةدلالة

س!اطة!!لمةتعريبيصخلالذلص.دراليصرهحث(!لا!،بواسطةإلهيئ،ءم

ذلص،تاقخضيالتيالسيالهتماتفيبالتخصجصقمناوقد.المراضع!سلىفيالمقذسباغ!لاب



را!لوريال!يط!ر!هل

وقد!نجمان،ا!!خأومصر،ثف!الشامثتم،ينالرافد3ببا،حرانإلمأهمتخها

ف!ان،الأصابموطنهفي،السحاهميةالشعوبلدىال!ائدزالئقاليدتهحمل

اضهرحيحقهمورة،،،،!بلوطةمثلالأشعجار،بحف!سذ!قيو،القرابينيذبح

ولم.(9-6،"2نيو!تلاأللرلثمذبحانو!تل3الحجاروينصب،إلههله

بنيإله!صيانفقد،للخمالمومبدمحاو!ونقاأوحدإالماآنذا!س،ي!صوفى،ن!ي

،الأخرىالشعوبآلهةمعمتعايشافقط،،إسرائيل

!ا!!ع!

.صالي،الخروجهرحلةحثىالعبرانتين،دينطبيتةمحاىةل"دأتتوقرلا

قصقالذيمعفرا!ويقت!وينبدأوقد،.ميقمحشرالمانيالقون

القونبحوالي،جديةرث!ألاالتخمينأتتفرهمتأخر،عصرفي،ملحمتهم

الحبركبالمفذصالحتاب!لمةرأحبانا،العبرقيالمقذسالحاب!لمةأ!جاناهمنعتعملين

هنأر،همقالأرلىالخمسةبالأسكارالأستعلقإذا،،3،،تورا!لمةثستعملىرقدالمهمهمعيحيئ،

ولهدمحطلهد،درن،،،8،،حاكاا!لمهلحسمعملالخرنصىرالأصلءهبالجزالحهمللسممهباب

توضيحالأمرفيفنضي،لليهردئةالمخضصالفصلفيالخموضبعضذلصمحا!يةكأتب

سعالغالبفييلخغيثرهو،الع!هـانيةبصيغقالماقذس،باخ!لابالييوديؤمن:التاليالأمر

طبعايعتههـالينمردرلاالأسفار،+بعضقانونيةرفضهفي!لفسهأتهإلا،المسيحيئالالديمالعهد

ثلاتةريثسمونهالمسيحيئ.القئماريلنفسنهلؤزلوولاالمسمعبظيررانقهىف،قديمعه!أته

همهمضةس!ةرهيالأرث،الخمسةالأسفارويضتم،فداسةرث!ألاالقيمرهرالعوراةأقسمام:

،يشوعبسخرتبدأا!تيغلإ(7ة"ةث)نفئيمأوالأنبياء!تبثتمألمسبحي،مب!ئلاالجهدمع

إلمأزيشار،(!ك4لماه،خ7أ*)خقوفيمأررالأناشبدرالح!مةالمثذلهعةالضبس!براخهيىا

لعلىالأولىالحررف!إلتحيلاقي(+!*!*4)،،تناخ(،بالعبارةالعلاثةالأجزاءدكتمجموع

التصوصكذفىجانبرإلىسغرا.24اليهودقيالةضنيبفي(لمجموعهذاربمضضنجزء.

فيحر!ثرالم،،"،/،لم،هـ1!(،مشناردعي،الثانيالتمرنفيدؤنشمفوقيتغليدكمنا!صالمعتوبة،

الذيدالتلمرظير،الحاخاماتدينرالنقاشالثرحة!رحرمن)،،3(،،،لمء،،ج(،الجماراه

أررشعليمإليبوس!ملارحسنماهـ(لتلمود،التناخقيمةتفاعيبغيمة(ليهودى!ليحطيأصبع

ويعنبر،،!جحأنيرهر،البابليواقلمود،الرابعالاترنإلىدريعرخارجها(،دوناته)مع

هن"(لع!ي!نغسهالخلمودعلىر!تبتان!سى.القرنيخيمادؤنرق!الأبهـلليهود،المرجح

منالمخنصرافبعضيعضم!رناليهردفإنالذينتة(لمدوفة!سذدلضخماهمةرنظرا.الشروح

ء(م)،ميمونبن)هموسىمثلى،الحاخامات!باروضع
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يمالكا(لأل!ياو!له!الوج!!لا

توينولبسالعسفر5سذامنالمقاطعبعضت!ريندوص!او)م.قالثامن

أرحد،ببمالهالإد،نمحاىكوكمابمأ!هميعدلسمفححوهو!له(.ال!ولقو!م

عهوفىفيتطؤرت!ما،إسرائيلبنيقناعاتعنبذلصيعبزأثهلشتشا3

مب!ر!،فزةفيمحقموا،قدالعبرانمون!ونأنالممعنومن.لاحقة

المجاورةالحتمعوبلدىمخورفةالوظيفة3هذو!سانتالتبوئة،اضيفةالو

عشرالثامنالقونفي)ماريوالفقوشالمممسالآتذلصمحاىتشي!!مالهم،

!افومحناهـأمحشر،الحاديالقرنل،اخبيبلوسفي،س!ذبع!ثم،ق.م،

الظمتة،الشعوبس!لت!لىلدىالقبيئ،!ان.(الثامنالقرنفيأورنخ!

لوجه"الذكولوالشعمبالرساله،!هالعلفىالحىالألوهمهبننالوصلىحلمه

الرؤىبإثارةيقوملالأنهال!اهن،محنالتبيئف!و.الرسالةص!لتإليه

له،ويزاءىالوجد،حالةفيأوالمنمامفييحذثهفالإلهبتأويلها،لهحاجةولا

بح!ثخطوإتما،ق!خهبشخص!خطابهسضمونيمعلقولاإنذالي،سابقدون

و!صيرفى.الشعبمجموعيهمهميز،

وأ)بطرير!سالآباءلقبالأوائلالأنبياءمحاطأاليهودئيالققليدريطلق

العيد.إثباتفيساهموا"طن،فقصاقدمينلاؤغضصلقبوهوبطوهـ(،

بغوح،يغت!يالذي،للطوفانال!ابقالعهدفيالآباء،أؤلىآدمالتقليدويجعل

وابغهإبواهيمقعضقنفان،الضوابعدالأنبياء،منأخوىسلسلةتخوالمأتم

وهو،المتميزةالسلسلةهذفىينهيالذييعقوبحفي!هوأخيراإلهمحا!ا،

،يعقوبأبناءأنألقوراثيئالئقليدويعصبر!!رائيلىهاسمعليهيطلقالذي

وتعرضإسرائيلتة.قبيلةمحضرةالاثنتيمؤشسوهممحشر،اثغاوعددهم

المسيحتوناستحادهاإي!نيةسيروهي(قوراة،في،ر!ب!بتفصيلسيرم!

تتأويا3حوالالهمأنمحشرالمالثالفصلفيفسأبينالمسلمونأضالاحقا،

عن!ثيرةمواضعفييتحذثالمقذلهع،!تمابهموهوا!آن،وألط،مختفة

الأنجياء.هؤلاء

مصر،هنخروجههع،الدقيقبالمعنىاليهودقي،السمعبتاريخيبأ

والخرافه،الحععد4بننمحزأنألضاهنافلصرها!عفهسحعبا!انأنبعد

ق.م،عمثرالثاك(لكونفي،حصلتتعونفالتيالخروجقضة.في



رأ!لو!رهمسيط!

يتوتوولاالرئيسيئ.بطلها،موسى(و!انالأآني،،،ومسيس!محهدفيرتما

يعتبرونهاليهو!أنبيد،موسى،،رجود!يقةعلىأر!يولوجيئدلجل

ققن!لجماهو!لمه،3يهورأح!الذيالوحيدأتهويعتقدون،أنبيائهمأمحظيم

ذإزرادشخكا،بشمأنأبديت!ا،قد!غتالتيتاافح،املانفسمناوفح

منيظلأتهبيد،!فيرةتمع!يااأضاففال!ممفوتمأالتقلإدأنلييبدو

!لصقي،مرةآؤل،وردتوقدد،هوسى،.حقيقيئوجودافزاضالمعقول

المفترضالئاريخمحنقليا؟متأخرةفزةفيالهصادر،أحدفي،إسرائيلىبني

يخود،(7ح*9ح!4)،هغفتاح،محهدمن،فرعونيةمسلةتوجدإذ،للخروج

شترد،الفرعونطذا،العحمترتةالانتصاراتتخلد،،200حواليإلىتاريخها

الأر!ول،،،همنوجودهموسحقهزمواالذينإسرائجلى،،بنيإلمماإشمارةا!يف

بهالتح!وقدفلممطين،فييعيمثىءنث!عباتعينالإثمارد3مذأنويبدو

رالشرلعهالوحىللعوالهدهؤلاءوأن،هموسى،،معخرجواالذلنهؤلاء

ليهوهـ.المخظر،(،،الشعبأنفسهموأءكللغواالموسوتة،

منالخروجقضةيسردالذيالتوراقطالثهفروهو،حوؤ!او!فيويرفى

امحتم!وامدؤنيهوأنق.م،ال!مادسالقرنحواليدوق،قدأته)يرتجحر!ه

تدمحى،،الغرباء،،،منبزوجةمقترنا!طن،موسى(إنقديما(فمفوتاتقليدا

نتمعبومو،(مديان)أوهمسذين!اهن،،يثرون،،،ابخةوهي،،صقورة،،،

و!انق.م.الخاهعم!القرنيخمااندثرفأتهويبدوالضحراء،فييعيش
لميماذ!صفىوردوتد،،يهفو،(،أو،،ياهو،،يدمحونهإالايعبدونمدينأهل

إلمأ،موسى،يثرونقادرقدق.م،الثاكالفرن!ث!غبتهممرئةقائمات

خاطبهوهنا!الظبيعيئ،المذبحتشبهالتيالعليقةوسطهنالتار،لهيب

بأن،هوسى،الإلهوأمر،،يهوفى".تدعوهالتوراةأنبيدمرد،لأؤلالإلههذأ

بقومه،موسى،فخرج،-ة(.،3)الخروجالفراعنةأسرمنالعبرانتينيغقذ

،المحررونالعبيدفيهايستريحمحظةأؤلقىنمدينوقصدبمصر،من

فالإله.يهوه/يامو:نفسهالإلههذالشحربقربانوصهره،موسى،وتقذم

يشاربلاسمهيغطقلاالذيد،هوسى،،الأوح!الإلهسلفهوياهو

لوح،هوسى،أعطىالذيوهو،،،ـه/وهـ/،،يلمالأربعةبالحروفإليه

جبلىأنهمحلىالرابعالعرنمثذعنن،الذىحوربجبللهفهعلىال!ثرلعه،



ل!كايمالأل!ا!رتما!!ج!ا!ص!لا

مؤشسأؤل،هموصى"ويعت!ر!اترينا.القذيسةديراليوميقوموعليهسجناء،
نفسه.زرادشتس!ذب!معب!وقديان،الأفىمنلدبنومعينهمعررف

أحيانا،عبدوا،أنوحدث،سنةأربعينمذة،القيهفيالخبرانحونظلى

مخيبةأثغاءقربانا،وقذموهصنحوه،الذيالذمبيئالعجلىمئل،أخرىآلهة

الع!هد!ابلال!ثرهـ،مظاهر!لمحنالئخا!كاعلحهمو!ان،موسى،.

الذي.ول(34!ثهمعصا)حلومير،،أندريهويقول.يهوهمع)هوسى(فىعفالذي

الخبادا!،،طبععهإنألمعوراة،أصولثثالمحخصص!نأ!برأحدرب!عل

توحيدتة،!انخكاأنهاالمثما!دمنوليمسالقحديد،عسيرةالمبتحصة"اليهؤية

وإقاهةتجسيد،دون،ومحبادتهمةبالخ!واحدإلهإفرادفيتتمتلى!انتفربخ

.2،(سذقموشهمجروهسالأتمذبحعاكأيحتويمعبدفيوقرابينصملوات

فيومحدي!امشارف!ا،علىتو!إذالمومحودة،الأرض،هموسى،يبلنيولم

استقرالذيالمخار،،،،الشعبأقا(لأردن.فيحالتاالواقع،،،وبن،،جل

!كاواستدعىالبثر!ص،فيعديدةمراتسقطفقدالمقذسةبالأرض
يهوه(لإلهعلىاليهودتمردوقائعالعوراةوتقصقوحدانتته.علىرو!غلاالإله

إلهو!انالتوراتئة(.النظروجهةمن،ا!رشوخيانةالوقائعمذه)تعتن

ولتقسيمه.شمعبه،محلىالعقاببتسليط!شة،!لى،ا!يلعيحردإسرائيلبني

عدب؟،مراتالإبه،وأرسلىثابتا،ظلوإسرائيليهوفىبينالع!دأنبيد

الآرهتينضذهعار"فيو!نماصرتهالمذ،ث،عن!ش!عبه،لنجدةما،ئ!ته

حاربهمالذينالفلستسينمخمذوأيض!محموؤ،(،)بنيوالعمونئينوالموآبعين

التبيئ،نصبهالذك!أالمسمووداودأورشعليم،عالهأللاستحواذواود،

يهوهبينللع!درمزاليحونأورشمليم،إلىالع!دتابوثوحملى،صمويل

مسلةداود،لمم!ةالئاريخيئ،ألوجودلحقيقةوتثحهداليهودقي.بعص!لاو

انهبيدداود،،.،،بيتعبارةفيهاوتردق.م،التاسعالقرنإلم!تعودآرامث*

،سليمانابغهممل!ةر!ذيالمقذسالحمابغيرآخرمصدريوجدلا

المرحلةفلصفيبعدتنبلورلمالنىالبهـودتةإلىسب!لوبهوفى،الإلهإلىنسحبة!ذا،-،

ء.(!م)الفاربخية

.40صسر،003،بايارثردار.هؤزخنغلرة!جو،بةالتوحبالأدياننشأةلوهه!،،%ندريه-2



ارنولولمح!!!روو

الأوحدالإلههيعل،ه!لمةم!احمفي،أسمسوالذي،بالح!مةالمشهوو

آخرفي،ن!يلسأصابشكارلق!روالإدارةوالشرائعوالظقوسال!افةرنظم

ذإاليهودقي،الشععبمأساةمن،جديدةحلقةصلت5شر-لوثةمحهدفى،

يهوذا،و"طل!ة،الش!لثني،إسرائيلىمملعة:!تينإلمأالشقبانقسم

ثلعة،(سرجون)الآشوركما،المل!سومخزاأورلخيم.حوالمأالجخوب،ثني

القبائلأسطورة،س!ذلتبعا،ونشأتق.ح!،720سنةحوالي،إسرائيلى

فقديمموذاممل!ةأقاالمصلعط.هذهشطتالتيال!ائعةال!صشراليهودية

حتحامبينمنتممز،وقد،القرنوفصفقرنهمدىمحاهـأالضمود،فيذجححظ

الذينىلئ،اقلامنفهو90ة(،أه!3.3)04ة(إيوشياالم!صالفزة،!فه

،(رص%"اغو،لم)نهولأ!اللوحص!عفوفييرد!ح،(،الرهمطنظرفيالقويم،،محملوا

عهودتفماصيل،(ح4اكه*،4!ملح3)الالأمأخبار!ومعالشفو،.هذاويحتوى

اح،اصإ)يوشجا،إلمأال!برقي!مط!اا!تمالمجطوينسمبي!سوذاءهملو!س!لى

القكوساتقامأنوفرضالمثرهـاليهودتم!،حاربإتهيقولإذمهئما،دينتا

بيدوإلتشريع!اف.بالوصاياالالتزامالشعبا!اعفرضىالهيى،في

ط!المط!ةوسقطتق.م،587سنةانتهىقديهوذا"طط!ةعهدأتنما

بنفيهمروأ،الهي!لىقودالذيلماكاةل!(ح404ء*0303)،نبوخذنغر،ضربات

.يب!لابالمخروفةالمرحلةبذلصفبدأت،بابلإلمأالحهود

ءا!ألا

غزاأنإلىسنة،خمسمينحوالياليهودفي،السعبيمرحلةاسيرت

إلمأبالعودةلليهوذتينوسمح،(الفاني،قورش!ال!فارسيئ،الملصبابل

هذهسغةالخمسينفزة!انتوقدفيها.الهي!لبغاءفأمحادوا،أورشليم

همعالملهاخا3تتشحئ!لىبدأتإذ،يصل!علاالمتحعبإلمأبالغسبة،همصيرتهفترخ

و!ونيئهواحدإلهحولتفورأخا،قية،ديانةبصفتها،ةقح،الااليهودتة

الفزة،هذفىقي،دؤنقدالعيرفيالمضذبىال!صتابمنرب!ألاالجزءإنبل

يدالع!فيسملنر..ةاووتلاباسمالمعورفةالأولأ،الخمسةالأسفاروتخصيصا

الزرادكشتة،وتأثير،الرافدينيبلادبيئةتأئيرالأمعفار،فيالؤاردفىالقصصمن

قصضهمع،غريبةبدقة،تتقاطعالتوراتتةالقصصبعض!إنبلى.!فب!وبئ



طلا!!ألا!صتار!ف!ح!اال!

الواردةالطوفانقىصةس!ذمحلىهـعظلوأبرزين*الراتدبأ3منمحه!اأفم

الحاديالغشميدفي3الوالردالتفامحمجلتسمعيدفهي(8.-ة)الص!ويوو!رفي

النشيد،هذامن!املةنسمخةوجدتد!قوجلجامعش،ملحمةمنعشر،

ق.ملمة؟0!عنة)حوالي،(لو33ول!اك!*ة"!ا)،آشوربانيبال(المط!صمطففي

أترخاسهيسأارب!ألاالحيمقصيدةبدوردويستعيد،نينوىبم!يخة

نأالحمالقين،في،ونرىق.م،لصخة8300محنتقللافز"إلىتعودالغى

البضرتعاقبالدبرفيالتققفيالأوحدالإلهأو،الرافدئةالملحمةفيالآقة

،اب!رمهيتخذبأنئؤمرهنهيمواحدباسشثناء،الأرضمنتسخأصلهمبأن

وهمبىأيامسثةالظوفانويسممرأزراجا.الحيوانات!لهمنفيه،ويجمع

،دبع!نوحهثلىآترخاسيس،مي!حلاويقوم،الرافديةالقضةحسب،ليالي

ايحط،فش!تستاصيورايرسلىأنقبلى،أخرىأتاممحذةبالافقظار

التقاطعه!ؤامحاورمثالاأيفحار!ذأأنويه!ن.اليابسةمحنرتبحث

أتهاالواضحفمنالعبرقي،المقت!سال!عتاب!فيالوارد-بابلىبرفيتضة

الراف!رلنبأفىد!فاصوابوذاف،أبراجش!لىل!خذالمىالمعابد!نمسعوحاد

البمشرخلققضةص!ذأأنلييمعن!ا!!كاوله!!4ءإ.بالزقرة)المعووفة

عأورانغشرتلهديمةأصمطورةإلمأالاقضةهذهأصولترجحإذ،الظ!نهمن

بهتضطلعيؤ!لاالذورأيضاص!ذأأنلمأويم!نوالفراقكا.دجلةضفاف

الواونقي،التصؤرمناستيحاء،الجهـودتةفيمجتحةأصبحتفقد،المما،ئ!ة

آمنوق!)ال!اروررن(.الرإفر!ؤالذسانةفيالمعروف!بأسمائ!اواحتف!ط

غويباشبهاتشبهئعة،للما3هرميةبزاتبتةال!بي،بع!العبرقي،الحئمعب

أيضا،بهامغاطة!انخ!التنالوظائفوت!ث!به،(!سا)إلالإلهرسلتراتبثة

محا،بالالمجاهين،والأرضء!لابينالوساطةبمهمة،الحالينفي،تقومفهي

ومعحماعدتهمهالمؤهمنوبحمايةتقومى،الآلهةإراداتتجنفيذفتقوم

مثالأوضحاليهـودفيالذييئالف!رفيالمالأئ!ةصورحفحورويعتبر

مرحلةفىفعقهفقد،بإطهعا،قتهييماالمختار،الشعباعذهالذيالمغعرجعاى

محقابااعقبرمائفعئرالتيالأسبابعن،منتظمةبصفةالتمساؤل،إلمأالسمبى

بالصخ!ط!نادواأنبياءالمئماساوفي،المصيرهذاهنقرنينقبلظهر،أتهذلصإطتاء

اليهودأمرإذا،وانمقامهيهوهغضبمنوحذروا،المزئفةالآلهةعبادةعن

http://www.al-maktabeh.com



ار!و!ركضروو

هوشمعثتم(2ةا)حوإيايا403وة3)يوشسسيماالأثبياءهؤلاءوهن،الافحرافمحأور

س!ذ!قدمحواحمم،إلم!لسمجبولممحذلراحمم،!سحمعلمن!ل،(03!شع)

همن،،يخرجوابئمانال!بي،منفقطسنةخمسينقبليوشيا،يأمرألمالوقشكا.

والعشتماروت،للبعلمحعنتتقد!انتالتيالأدوات!يعالرثميى

!هنةوأزال).ء.(أورفعليمخار!يخماثأحرقها،.ء!سلاقواتولجميع

العبرتيالمقذ!ال!قابيقولىيهوذا،،،ملو!سأقامهمالذينالأصغام

التعبيرهوال!عبيأنحينئذ،بدا،لغد."؟(5-23،4،الثانيالممل!!عص)له!و

الأنبياءأصبحفقاردفر،!قالهيىأنوبماوعاقبف.الإلهيئالغضبمحن

محليهبم،مخاضبالإلهإنللشعبيقولون!انواال!هغة،منمقاماأمحلى

إذاهشروط،غ!يروفاغليهوهوفتاي!ونأنمنهويطلبون،عنهموهبشعد

النطقمحنالامتناعحذمنهالرجمبةبلغتوقدمجذدا،إليهمبحودأنفيرمخبوا

يتوتجهيعدولم،(3حأ!*!س!هل3)الربيدمحىبل،يهوهيدعىيع!فل!بامممه،

.عندهللعتمفامحةملائ!قهإلمأالم!ؤمنونيتوسلبلبالذمحاء،مباهمر-إلحه

وررحانيئ.ئيق،اخأبعصاأإلمأ،القديمالقربانيبعهاصاامنالذيانة،وتحؤلشكا

م!قالذي،ح3غمه!ةح)إرمياد!حمفي)،المحوركما،،،المنعرجمذاتعققوف

والغضب،بالحزنيشعرأتهإذ،والغفرانللضفحالقابل،الأب3بصوريهوفى

هسؤولتةيهودقي!لريحفل،والذلال!مبيفيشعبهيرىوهوواحد،آنفي

،،كبفرد:ل!ل(لأخلاقيئالسعلو!صنع!لوالظقولهع!،أعمالىلا،أعماله

تضرس!،الشينوأشانمر!حلاأ!لواالآباءبعد:يقاللا،الالامتلص

هل!أيالذيبألحصرمإنعسانوقي،يموتبخطيئفواحدل!!سبل

محلىهمفروضةةهاخم.روالاآصبحتؤقد.(30-3،29،)إرميا،،أسنانهقضرس

الآخرينيستخدمحق!بغيرغرفهويعاب،بالظلمبيتهيبنيلمن،،ويلالجممح:

إذاأئه،يهودرومحد.(22،!3)إيليا،،عملهن!عاحدايوفيولا،اجرةبا،

إلها،،م!لأنانر!أوشععبا،لمأأنتم،،ت!ونون،بهأمرلماشمعبهاستمع

الجمامعة"أصطرتهىالعبركق،،،الفديم،،الحهدالكصلتاآياتترجةفينعقمد-آ

العه!تةاللغةهنصيغتوقددقة،العربتة:مخمافالترأحثرلأنها2007صنةالأنطونية

فيالواردفىالصياغةحسبهنا،المذ!ررتينالآببينهاتينترجحةاوردنالعفسامباشرد،

.(م)المسيحيئالفيمالعهدمن%وردهمماقدال!انبلاناليصوعية،بالةكأجمةيمالق!العهد



الأث!يمالطتارص!!فصح!لاف!لا

خويسعىأنمؤمن!لمنآيكحاطلجواالأنبياءلحن.(رع30،2)إيليما

اجمعبلى،ةف!لا،محلىح!راالدلنيعدفلم،والإرادةبألعموىالإله

تجماعالاإلألهم!بىنجث!الهعى،منالمئهودحرملددبمعالممه.م!لفون

ا!اهال!غجمص.اسملاحقامحلي!اأطلقوهيفات،!ب!أهما!ني!لهود،لعبادة

نإصحبحلهوئمهم؟صرامةأ!ثردي!حتإلمأبالكرباءالاختأ،صافىفع!م
!ونألطولابذ،ةت!لملاالقصورودخلت،بابلثنيبرزتقدم!نمنخبة

دبما3منونظرائهماليهودمن،ةن!حلأوالمتعل!ينبينتواصلىخصلقد

الممفلقةالعثرانعبخقنينالوقتنفسفيقامواالحاخاهاتأنبي!.الرافدين

بمم!ولاحقاالشرائحم!ؤنةعرفتوتد،والختمانالسبتطوفرأئع،با!ظعام

الئصوصهذهبضفسيرالبالودء!حح)ولهشرعهمرمل؟4!،ءالأ!عبأرو%)ال!لالإيين
تدويغه،بدأالذكولبالبابأ!االمدمحو(لتلمودعليهاهـواحضفظوالتعليقونهالم!

حولآنذا-،،ظ!رتالتيالمجادلاتش5بجزء،الرابعالقرنب!رايةفي
يفتئماولم.المؤمنينمنفرد!لتطبيقها.عاث!و!يفتاتوالقوانينالقوامحد

،المفقودةالمط!ةلاسزجاعال!بيلىصبيهوهطامكلةأنيرددونالأنبياء

رجالاأنفعوةأيضا،،تو!تسابل،الشعبلدىالامحتقادهذاواستقر

مجدها.إليهاويعيدالمستعاد!،(لمطعةسجقودوسلالفداودبيتمن

اليهودتة،الأدعيةبأهئم(ء،44أكللمئة5/"،الافعتراعلنهنية)أوةن!قلاسفرإحعفظأ

يشخالذعاءهذايزالول!.(ح!ثعث)ور،،الشماع،،أو،،الشتما"بعبارةالمعروفة

فيتعلقصغيرد"كلليةوهيحث()"*+ولء2،،مزوز!،،فيويوضعاليومإلأ

آثناءواليط،الجبهةإلمماتشذ(7عمب)ة*)تميمةفييوضعأو،البيتمدخل

ترإلهنماالرقيءإسرائيلىبنييا،،اسمعوا،الذمحاء:نضرروهذا،ة!لا

و!لىنفوسحموحلقلوبعبحل،م!هلإ،الربفأجتواواحد،

قلبع.في،اليومبهاآمر!مأناالتيال!لماتهذهولتحنقدرت!م،

مشمعموإذا،م!ويبفيجلستمإذاجها،و!لموهم،م!ينبا!اعافرضوها

وعصائب،م!ديأعارروش!واجعلوها،قمتموإذا،نمتموإذأالالريق،!ني

هداخلىوعاثأبيوت!م،أبوابقوائنمعلىوا!تجوما.ع!ويعبين

نأالثاني(13!ة!س)لإشمعياان!حل"أصبحرقد5(9-4،ة)ال!شية،مد!ع،،



ارئولوريل!طهلهؤ

فيإلىولاالاخر،وأفاالأؤل،،أنايلي:ما(،إسرائيلس!لم،،يههسهباسميحلن

اليه!ودتمما.التؤحيددميا443(هـإته،ة)إشعيا،،غيرينو!لا

!لم!لالىأ!اط

ال!يفالفارسيئ،التفوذظلفي،أورشليمإلىمحادواالذيناليهودلشب!د

وتقديمالقذاسإقاثمةفيهال!هنةويتوالأبالعباد"،الواحدالإوهفيهيفرد

سنةوحوالي.(تس!لوهلا)وتدعىالحيوانئةالأضاحيثرهمنها،القرابين

ولإ،35*)،هارون،العضيماال!ماهنابن،(534!3!هك)عزراأقدمق.م،400

و!عان،التوراةعلبهوتما!امسام!4،محصاثماالخيريخةلغخوضالسمخبجمغمحلى

لقم!عزرامفحقدول!حممثهـ!22حممث!1133)،الثاني،أرتحشمتشاالفارخيئ،الملص

آنذا!س،فرضض!،القيالقوانينبينمنف!مانالسمماء،،5.إلهشريعةتجط،،ءط

والذنس،هرالضاايحذدنهائيئ،نظمووضعاليهود،مخيرببغاتالرواجمنع

العغارلدى،اليومإلمأقائمةاضلتالتيالشزيعةهذهالملاوي!!لىراحقوى

الخةهذفىـالشر!تفاصيلىفيالدخولسأمحئبالارثود!سيى.اليهودقي

248و،،،تفعل،،لاضفكامن،سالجةقامجدة365)وصيةة43فياختزلت

دنسالحتريعةهذفىدي!أتإلمما،خماضةبصفةأشير،أنيبيد.(موجبةقاعدة
وثني8رص!لاذلصتقاليد!لفيالشأنهو!ص،الحجض،ودماءالجثث

اسزجعتقدالذينرجالطبقة!انرىأيضا،التقالي!رمذهمعتخمابه
مخدلتوف.ئي!لملاالذمحمبفضلوجودها،استعادتأنبخط،بقوةنفوذها

(لضرا!طو!انت،المؤمنينأوالملصعبماتمنتنالى4!اثتلمجما،ثرية

تراتبئةا!هغةو!ؤنق.مءالرابعالقرنهمنابتداءا!لى،فيتجمح

المقذسات،أقذسبلوغفيالحقوحدهالأعظملل!اهنف!ان،هرممة

و!ان.ني!المحمايةتحت،د!خلاتابوتشيهوضعالذينا!ملاأي
أمحضماؤهيختار،الشيوخهمنمجلمع!المدينةإدارةفيرب!ألاال!اهنيساع!

ابنهرليس،كعارون،،سلالةمنرامنح!يعنهبى،عؤرا،النمابب!الفرنسيئ،التصقفي!ذا-"

شلرمبنحلقيابنعزريابنيرايمابن،عزراياب:محزراىسفرفينسبهويردالمباشر،بالمعحى

بنبقيبنعزيبنزرحببنمرايوتبنعزويمابنأكريابنأحيطوببنصادرقبن

5(م)("5،9،4عزرا،رف!م)العهغة،عظبمهاررنبنالعازاربنفغحاسبنأبيشوع



دطيأثى!ةا!رلهتمالو!الص!ا

،،سخكدرين،،المجلسهذاويمحىالمالآ!،و!بارال!هنةأسر!ين

نأمع،ىل!يهلادورتطظممعالأنجاء،دورتراجعوش!.(43*ورخ43؟*)

الضبؤات.يعلنونوظلواالخمبي،منالحودةبعد،تواصلقدوجودهم

!وملهربإمحا،نمحاورهاومن!فاؤلا،أ!ثرالعهدهذانبوا!و!اشكا

.يهوهممل!ةوحلول،الحساب

تقليردرتواصلىالمجمومحه.فيعميقاأثوايب!لاهـموحلة!خ!رتلف

بمعلحكي(لضغيرةالورجوازتةوالتحمتالحاخامحات،بينالمواتجهات

عقائ!وظهرتالعتريخة.ما!حأإليهاقربواالذينالجددالعئيريعة

هؤلاء،الشرهم!ةهمعلييحلقةفاخزلهتكا.،الزرادشتتةقارسبتأئير.،؟!يدج

!انولين!حكهح(.4!25)ح،كا!االأخروياتمجالفيالأ!رالتأثيروسخارر

المرقى()أرض،،شيولى،،همنبيع!زتلايواصلرقااليى،فيا!غة،

نا!م،،!ورةثايقذم،ول(3!أأ5)لمأالرافدينبلادلآرا)وهطابق(34غ5()

،الموتبع!الآرواح،!فتطيرح،8(ة،88)المزامير،،،(ر،اظلاوللظلمات

وجيماللخترينوفردوسافرديةديمونةيئصؤريهودتمماتصؤفيبرزأ!ب

ثم،باحتشام،أولىمرحلةفيالفرضفة،هذفىطرححشأشقدللأشرار.

سبقفي،(5س!لى،حولحأغ3)المتملوقحينم!حتحت،الثافيالقرنفي،تدغمت
بفضلىواسعا،انتشاراالاعتقادحتاوانتشر،وألاضفهاداتبالحروبتمفز

ترد!يآخو،قرناالأهرب!تتتمق.م."60حواليفىؤنالذيدانيالطلفر

!ة:يردإذ،الثانيالمعحطيحين!وثأ،بالأدعيةالموتىانتفاعإلماإشار!أؤل

أالمعابمننالخطمخه،،هنلمحلواالأموا!عنر!ف!حلاذبعحهم!ث،،الذا

.(45،،2،الماني

شتطؤرت،لا!شألاهمتعذدةيهودتةا!لى،حولاسشاقرت،لقد

،والمحرمات)الخاموس(واقريعةو(لتوراةبيهوهالإيمانحؤلمعحدة

لطورولهدالفرعحه.والعدائ!المنمارساث!تألضامثعسمه!ان!ل!ئيا

توزيعويتولونسحرئةطرئقيتوشلونرونوا!لمينحول،الضوفباقار

من(7،ةيل(وملاالآيةفييردالومححفتاأنرالضحيحالانرنسيئ(التصقفي!همذا-"

لم.م)88مورلمزا



ارلونويل!ر!يو!هل

ما،ئ!ة،وأسماءورقياتآدعيةتحضوىاالتي)كهح،حءالمأثول!(والتمائمالتعاويذ

الفرقأ!طثرتأيظ.مالأحا3تفسيريضولونالمحلمونهؤلى1ءوعان

اثتشرت!ما،ةم!حلأ!تأباتبينهاوانتشرتالخهد،س!ذفي،تةاليهوفى

نصوصهاثنيبهتحتفظلاالذيولغثر(03المأ!نوخسفرمق،منحولةأسفار

أكبالتلفود،صاحبوقدالأثيوبقة.القبعتة!ال!خيسةإلااليومالقانرنتة

الحارمجعينالملحينمحقي!!سثلىالعقاثد،هذفىبعغ!الصعفؤتمأ،الناموس

،،همر!،(باسمالقصؤفهذاريعرفلحمايف.المؤمن"يولحباناللذين

رؤيةهمنلتمتحنالإلهيئالعرشقبلغالتيالمر!بةمن)مشتقث!*كا!ك!!حاول

اليهودئة.فيرئيسئة،تئاراتاربحةجانبةإلمأبرزتوقدالإاللة(،الذات

منيثحدرودتالذينةنه!لاوالنبلاءهم..(5!د4)كر*حئ!حلما.فألضطرقتون

اصهمارتباالغبرفي!مناسمحيعويستمكاذونائحعبي،فزةالارستقراطئة،.قبلى

بدوراضصلعاآتهالمكذسال!تابر!ذيالذيصادوقنها!لاب

الضدرقجونحضيأو!قر.سليمانرالم!دوافىألملصمحهديفيرئيسيئ،

مهمةالرودآنثتمالإمخريقثغالفرس!لهمفؤضإذ،وسمياسيإدارتمأبنافوذ.

ل!يتوافدحيث،ىل!يهلابإدأرةنيل!وملاو!انوااليهـودشؤونتسيير

منأ!أنواسمواءبالماء،الحصهيرابطقولهصوالقيامالقرابينلتقديماليهود

الخبرئةاللغةفي)تعنيوالفريسعونالشتا!تط.من!انواأمأورشليمنات!سـه

الذقيقبالالتزاميتمتزونالييودبينعددارث!ألا!انوا،،المفروزين،،(

الهيى،وىحلطةاقوراةسلطةبينويساوونوحرفتتها،روحهافي،بالشريعة

إسرائيلىبنيسيخلصيذ!لاداوثرأبغاءلأحد،الخلاصيئالانتظارويعيشون

ظح،انو.الأرضعا!الرثفو!طمويعيدالضر!س،أدناسحلىمن

،الأولالثرنإلم!لارنحهيعودالذىالمسيحيالفضهذاالومملى،أعمالأن

آنذا!س،،المسيحتة!نالمالمسميحيئدي!جلاباوعهدألحقرفالميلاد،بعد

العكائ!وكثالاختلافمدىباسعغرابيسخلا!هودية(،الفرقهمنفرقةإلا

مرعاكأعمغاالاختلافاتهذهز(دتوقدوالفريسئين،الضدوقئينبين

ملا!سرلاقيامةلا.بثماتهيقولوننوتقش!ضلا،،ياب:مافيهفشقرأالعصور،

نإثتم.(23،8،الرسل)أعمالجمميعا،(بهافيقرونالفريرسقونوأما،روقيولا
همعضهاعاط!تزايداك!اوط!!عإلمأمنقسمين!انواأن!سهمالضدوقعن

http://www.al-maktabeh.com



الأ!يمالطتار!!طالوح!ط!لا

فيمئلهاليهودتةفيالثالشكاالتتارأقابالصصرلمج!سة.الالتزامصرأهمةفيالمجعض!،

س!ا!خلات!اثروقدمحديد-،لهزقإلمأينقسمتتاروهون!اهـالضحارى،

التطهير،رمراسعةيع!جلاال!واهمفوأقامواالهيى؟سلطةعنمعزلفي

محتبغهما!قشفتوت)كه"حأولف!335(،بالأسينيتينيعرهتفرق!موأشعهر

يمثلوأضيرا،.العشرينالقرنمنتصففيالمئت(،البحرأقمرانفيالرائعة

،3يهو(،جند،،نفسهم%ونريعت!،بعالراتمأدو!يلارلتتاا(ءءأف!حلح3)لغيورونا

يخحلفونأتهمإلاالضدرقيين،ام!ومعنتصأجاالوثخجينمنموقفهميقلىلا

أف!ارهم*لفرضالرببأسم،المسلحالعنفكاطريقبامحتمادعغهم

ا!طحظ!!!!ا

آنذا!،توجد،ن!تلم،المسبحعةظهووعغ!،اليهودتةوضعموهذا

تعئبر،متنافسة!شيرةفرقتوجدبلىموخدفى(،دينية)سا!ةأرتود!ستة

العشري!ات،فيالهيحلبدتحبىتموقدليهوفى.الممسلةأئهاهمنهاواحدة!لى

و!ان،بحرممحاطا،!خفمجىئأصبح،المسيحدمجما3في،الإولالقرنمن
المضر!نهـأقا،ضماحةدعيتكاالتيالمبنىباحةيجلغو!باناليهودلغيريسمح

الأحبار،ساحةمحأىيفتحوهواليهود،ر!خمعأىفيمغعفيهأمئز!وملاالجزء

والهي!لىالمبضى،هذاز!رمنفسهالهيحلويممل،االول!ستمذبحوفيه

نأو!دثالأتداس.أتدسهوتحمحنحجابيفصلهشيء،!لمنخاو

مواجهاتمسرجأيضاالميورودق،الرومانضذ70سنةاليهودثار

الجيشاحرقعض*ولاتفاقمولما،المتنافسةاليهودئةالذينتةالفرقبينعنيفة

وققين.للض!اثريبقولمأووشلجىا،خارجاليهود،فششتعتأالهيى،الرومانيئ

نا!رد،404!*!*6*ح)،!!لكا!!ءزءيبنيوحانانيدمحىر!حرلادر

تأ!بو،حولهح!ماءمجلحيىتأسيسإلم!،(3!4*غ)،،يبغة،،بلدةإلمألجئماقد

الفرق!لوتقصي،الفريسيونعلحهايصميطوحاخامتة،يهودثةتتشئحل

)ومنهاالناموسبحرفئةصارماالتزاماتلتزملاالتيالأرتدو!معحة،مخير

مستحيما،،الهيىفيالقزابينتقديمأ!بحوفمسيحيئ(.اليهو-التئار

وظهرالج!ودتة.3هذفيمر!زكسأبدرررالضلوافالأدعيةفاضطلعت

،،ح!ءلقبعليهمأطلقالذينوهم،الشريعةولغأويل،ر!فللمعلمون



ار!ثو!يرر!وف

انحلتألتيال!هنة!ستمةدون،الشعبعاتولإلم!ين!تميوأمخلبيم،(،التورأة

بنزعظالمشهودصالباباطأ،*أاأ!صاهيللهؤلاءأ!مروسن(طيى.باف!كليار

ظلىلقد،ب!رامتهالمش!ووالأررشليميئ،34*مثث!أوشعمايالعملتة،

أحدهما،ر!ذي!ادلالحئنشيء،!لفي!لفانالح!يمانهاذان

المط!ونت!اثر،90سغةح!واليزروي!ابنتويم!أ!وهض!ألاص!!فىون

تعليمهينشرهغهمالأولانالجيا،نو!ان،الأتباعحوطموإجتمع،بعده

الحصعسوأصبحت.الشماتيهودنظرفيأ!بر،شرمحتةفنالافلسمطين،من

فجمزلاء،الحاخاماتعسليهاوأشرفتعذدقط،وقد،اليهوديةالحياةز!رم

ال!حريعةفيهمتخصضونهمكأإت!،ةم!صللال!قيقبالمجغى!هنةلجحوا

الحاخماهماتدوروتمتلى،الحاخماميةالمدارسانغشرتماومرمحانوقأويلاتها.

فىبو!جلارألاجغ!عئةالسمياسفةوالوضجةالشريخةعاليم!بينالتوفيقفيفيها

لفتر-،!انتالتيأورشمليم!منخروجهمهمغذاليهود،علياأصبحافتي

الجماعفة.حيات!ممض!رم،طويلة

ت!ؤن،أت!بثتممحزرأ،محه!منذشمافوئا،تكلي!واالتوراةسررحءنشكا

لمجضعةبعدإليهماأضيفتوقد-1د(لمحأك)ىأليألمحشاودمحيش!،(لفانيالقرنوا

المجاحثاتتفاصيلتحتو:بالتي)ء،ىأ،،ءلىلمح(ال!مالرا()أوا!ماراهقروق

عؤالم!وهوالخماهمس،القرنفيبالانتشار،تلموداولولدأالحا!اهتة،

هممرة،الواقعفي،!انئهأمح،الأووكملصيئالغلمودأو،أوركمليمبتحلمود

،(حخ)س!غكا!3و!صرتة(+.اك4!ةكاش!)حطبرتةيأ،الحاخاهمتةسرا!ملاعصلي

الباطب،دو!تلاهواليهزدكماالعالمفينكسهسيافوضالذح!االموجغآفكابيد

ظمودبعدالمعرونجة،صيغخهثبدؤنوقدصيامخة،رأعمقدقةأ!ثزفهو

ل!ويبدأال!بي،ءفبزةفيعاشمواحاخاسات،إلمأيحولأتهرغمأورفمليم،

المشعنا،منالأسطربعض!ر!ذبالححربعةعاورالتفسيرهذافصولمنفصل

أبدا،التظمامهذاعنيتخاطأولائأء4أكل،،ح،ا!ماراهمنال!حات!هيعض

ال!ضبةبهاقامالتيالمعغقةالمحاوراتشعصل،!لبقيةفي،ضتضثم

التلموددزنثئمالرابء،الخرنفيدزنقدأورثمليماعإخصأالمغسوبالخلمودأنالمعروف-،

.(م)الخاهمسالقرنفيالبمالجه،



نال!ألالهارخ!ا!حب!ط!لا

خاصهالملمود،لهذاالأوو(الئ!ولثا!بعدمحاش!منومغهم،رالحاخاماف

!كلرفط،ال!غمادسالقرنحا"ناماتأحيمارهمو،(*!ح4،4ح+ع52ح5)،راشي(

،آدانيقوله!ذا،،،تناقضذاتهفيالقلمود)،إنالتفسير".فيوتجردفىبتراحت4

ا!ضصينأحدوهو،ل!ريهأثير!محبارةفي.ول(،كه3*أم!حإور)ء2ستانسالتز(
!!هاوأضافلقلمود،الخاضةترجمقهنشرالععثزين،القرنفيالمرهموق!،،

الوضما،هذابغيرال!تابمذاننتتأنلنايمعنلاأتهاقعوالو.شرو!ه

الأسئلةمحاورأمامحشرين،أوأجوبة+سشرفىفيهسؤال!لحولنجدلائنا

وأالناموسأي،(4!13)ول،،االمالافاد،،حوليدور!ابينفتتوزموالمساتل

هخهل،اخألاالاعمبارا!!مضحسنالمىا!4!كا!44(بالأجادافىلععلىوما،الشرلعه

المثماثووفىوالأقوالنجالحع،بساطةبحلىيمصلى،هماوأي!اوالشاريختة،

والقرابينالأمحيادحولموامخحيعها)تدورمصقفا63القلمودهذاريعضقن

إلىهممهمثفسا!لوينقممموالعملى...(الظ!ررقواعدوالمل!يةوالمبارءت

اليهودئة،أسعسمنأشماالقلمودأصبحعاوسرعانالفسصول.همنمجمومحة

س!عيالغلمودأنرألمج!وهناليهودءلدى،والحيا!الذراسةفي!تماوجزءا

يوهمناإلمه.الظاهرةهذهوتتراصلىالتنؤع،محنالفعبيرإلىدوماسحعىققلمدا

طرفهوموخد"هـوهغا!مر!زلةدلنمهسلطهطئوردرنحال!رلهطمذا،

نفسهفوجط،هب!وممخرقج!صودئاإنيقالإذجيادا،تحسسيداالقزمحةهذهتجسعد

ئئمحمودل!ن.-شنحسنلم!ونا،!وخننفحهافألهما!،معزولهجزلرة!ترحمدا

!يف!طوسألو"،معهمفأخذود،المرا!باحدأصحابورآه،السينتوالت

هوالعنيس،!هذافثماجاب:غيرفى؟فيهاوليهمس!غيسان،الجزيرةفييخون

،،إار!بأقدمايتطأهألآنفعحيعاكأآليتففدالآخرأقا،محايهذدأترالذي

ا!د!ةق!أوال!ط

سنة،!لب!ايةمع،البعضلبعضهمالييوديقولىسنة،ألفيمنذ

بدورالموعودةالأرضاضطلعتلقدأورشمليم(،.فيالقادمةالسشة،،نلتقي

كاةكأ6*ةح"اه!!كاح*)(،إسحمافبنشملومو،،الحماخاملمحبر!اخشزالا**ح4)ةلحراكثي،-،

!كاه!*ثم-"ةكاكا!*اللأةكه)ع،،رمبم،،عبمارةفييختزلميدوزلههبن)موسىأنى،(13؟!ح

.(!)نإننألأ(ي**.!اولهول



ار!و!ريلكاد!يفر

وتعالت،والقوراةيهوهجاقبإلمأ،اليهوديةالهوتةمحأط!المحافظةفيأساسي

الشدباز!هلالجكرايمئما،والافزاقالانقسامالمحفمحأورالثا،تةالعناصرمذفى

بيدآخر،إلممام!انمنباستحرار،،الانتقالإلمأالتاريخظروفدفعتهالذي

لص،تةالجهوفىالجماعاتتأشسيعيدأنمحما!ه،الذواممحاور!را،!لأر4

لدى،اليهودتةلتقويةإضافتامحاها3الاضطلأدات!انتوقدأي!غعس.

المجممعا!ثت،ئب!رهلمدىمحماها،جام!نالامنممثومحنن،ءا!صنابا3هواطغن

وسأمحودإسا،متة،أمهسيحتة!تمخاتأ!انخكاسواءاسضضافتهم،التي

،الأحيانأغلبفمااليهود،دفحتفقدلإحما،داتالاضص!ااعنثي!حال

القرنينبيناليهـودانغشرلقدبالغيتو".المعووفةالأحياءفي!شزلينالعيشإلمأ

أصقمناوهيالرومانعة،للإمبراطؤرتةالحساضعةاصهتالمغافيوالئالشكا،الأؤل

فتقذمرجنوبا،شحمالأالمتوشط،حوض!لتقريبا،تسايي،ءنت

أوروبا،وشعرقبغدادفاهمشوطنوا،الذاخلصةاصقالمناإلم!،السنينمرهعالجه!د،

وواجه.التاسعاوقرنفيبها،ي!سودتةجمعا!قيوجودتئمائحدالقيلج!ستووللغوا

اضطرارمحنفالتجأوا،ض!زهم،الحراهئةبسببمحديدة،أزماتدو!يلا

منقرررمحا!ارالمحافظةالمتناثبرة،جمامحاتهمبينالعا،قة!طقينإلىاختيار،أش

المساراتبهتشهـدماوححذاالفعرقكا،المستوىقي،الأقلمحاك!الفواصلى،

ن!يالذيالأبؤزالمثالأنفمتولاهمانتحريهم.!بارلبعضالرائعة

،*!ث!كا2م!ربالملفب،،ميمونبن،موسىمو،المجالهذافي،تقديمه

إلم!والتجأبالأثدلطص،الموخدينم!حأثغاء،قرطبةفي8فى35سغة!واليولد

!الايولمن،،الدين،صلاحلوزيرانض!الظبيبأصبحثتم،بالمغربفاس
(ميمونبن،موسىويعغبر!صر.وابالفسطاط،اليهودتة(لجمامحةرئيسقين

النسويةتصغلافإتهالإ.نلاقي،العالمفيهلائححةعجشبظروفدان!الييوديحظلملئن-ر

سيط،ألرالحصرخلال6الإسلامسةالبل!انفيووضعهمالمسيحعة،البلدانفيوضعهمبين

.(م)الانصلكحذامنلاحىضمعمز!فال!ابحطإل!لهشرماوحذا

الحلماتعنالأرلىايلاحيرفرهي)4*كاة"ح(،حبادبتسمبةأ!ثرالحر!ةلحذد-تعرف2

الحاخامأظالمعاصر..الح!سيديةالقياراتأهئممنرتعتبر(،معرفةفهم؟)،حعمة،العبرية

أئناء،الغرضهذافيأطلقهاالتيالنبؤةرمثهاالمشيح،ظهرربقرببنبواتهاثشهرفقدكشرسون

،(م)العالم!ودبينولئلانفوذاممارسأنبعد،49و4سنهلوفىوئد،الأولىاطظحجحرب



لط!الهلأا!قار!ف!حلوا!ص!لا

ل!إليهايلغجعوسلصةاالوسميط،الح!رفي.اليهود،المفخئري!تأ!بر

(!؟،"814!مج4همهراههم!فعمأشالتوراةةين!ثعهأمحمالهوأهتمفىهعصفي،الحماخامات

د!قوالحاخامتة.الشريعةأسعاسرهو،التانيةاقوراةآيض،ويدمحى،)/فى،ء!

لاضفهادهم.تمهيدامحضر،الثالثإلقرنفياليهود،ترحيلمحمليأتتوالت

أراضيمناليهود!لبطرديقضيقوارا،"290سنةإنجلزا،همل!صواتخطت

محا!موقضت،"394ثمفى،30ةسنةفرنسا،مندو!يلاوطود،هت!لمم

،البرتغالمنطردممفتم،"492سنةإسبانيا،منبطردهمةي!حلاالقفتي!ثى

محالمان،لذلصتيعاتشتحل،وقد.التاريخه!ؤامنبحنوات،أربعبعد

أورولايهودويضتم،(*هك4طغ*!ءح)إشم!ناز،ي!عىآحدهمايهوذئان،

يهودويضئم4!3!4ءئ!3(،)كهحسفارديمآوسفاردي!محىوإلئاني،الوسطى

هذينبيناليهودتةتطؤرواخغلف،العثمانيةوالإهمبراطورتةإفريقياشعمال

ت!عىلغةحولامحدواالغربتون()الييودالإثعحنازفالي!ود.العالمين

الصمارلهسة.واللغات(لخبرئةمنخليصاعن3عبارهي،(*.44.54)اليديشقة

!،لادلنو،(،لدعىلغهفاسععملواالسرلهئون()الع!ودالسفاردالمحهـوداما

فيزاغ!شإلااليهوداسمتقروالحربقة.العبرتةمنخليطالغة4*إ(،ة*5)

مجالاومعلوا)بولن!ا(،بولونيافيخاضةثئموليتونيا،ألمانيا،وفيفرنسعا،ةحرق

برزت،ف!رتةحرتوهم!،(4!34*ا!4)،،0،ا!عم!ار،لحر!ةخصغبا

دوقشخصئاتها،وأبرزالأنوار،فلسفةمنبتأثيرععشر،الثامنالقرنفي

،4729سغةالمولودكههي!(ح3أولح*!!س(3384*)(مندلسون،موسى،شث

لاالإصلاحاتإدخالإلمأالحو!ةهذهدعتوقد.4786سنة،والمتوفى

العافةالفقإلهةأسممىيهودفيطفلى!ليمغح!ي،التعليمنا!يهفيستما

أتسمغ0(،الخارجيئ،،العالممحناليهوداختلافس!ذبفيقل،اللغاتومباذئ

الحيويةيبلغلمل!غهمحشر،التاسعالقرقأتناء،الشرقيئالعالمإلم!القتارتا

،تاح،اصإلاإدخالحذرصلتوالتيالغرب!ة،أورولافيعرفهأالتي

الحرلمطالعالمفيالعممفارد،دو!يلاإنالقولمنبذولاذاتها..المهوديةداخل

اوضاعاليعيشوا،العثمانغةالإمبراطورئةتساسحمز،استفادواقد،الإسلامي

عاداتفيي!عر،رث!أبوليندمج!وا،،استقبلتهمالقيالمجعمعاتفيأفضلى

وتقاليطها.المجشمعاتهذه

http://www.al-maktabeh.com



رانولو!يريطرلهض

الحاخامتزمخمه،5،ط!مسهللمعارضتيارالشرقمة،أورولاقينشأ،

شيم)بعلىلمجامممأ!موالصررف((3*حهـان!!عحءحة(ح3)الي!عازر(في،إسرائيلى

وقد،ئرالضوفحةالتكوتةبغزمحتهالتتارهمذاويمئز،(!!!ا54ح!هث+57)طوف،

ثماأر!انهآهتموتمثلعق،(4!33)حثث!ك!ةدأ،،الحسيدية،(تسمجةمحليهاصلقتأ

التيارهذاشكدوقدوالرق!ءبالكناءعغكايخبز،الإلهمعمرحةةق،احمإقاهة

نأخشية،3ثاوموشدالحاخاماتمنجزءاأنمعالتظ!ض،منقطعشعبتاقولا

نأمحا!االحاخاماتهؤلاءأصرفق!.()أومشيحانيةخالأصتةمزالقفيينزلق

إلم!الخجارمذائ!ئاحسببويعوداليهودئة.الهوئةمحورالتلموددراسةتظل

بممارسات،التلموديةالمدارسلدىالذمني،النشاصااصغياناسخبدل!ونه

الجمامحا!!ان!المد*ر!صه.بح!ل(دراسهإلغاءدون،الخاطفهعاىئائمه

شخصتافالحر!ةهذدلهافقذمت،الخوفشععورمحاىتغيمشاليهودتة

هذفىىع!ت)أفرادهابينالشديدبالالتحامفغشععرحولها،تلتففروحئة

سنمتوخسةالحاخامتةاليهودتةظلتوثد.(3حكاكاح،،الربي،(خصتاتث!لا

هذاويسخمر،ط!رلاسويمولمحليهارقيبلاأنتعقبرالقيالمثعخصئات3مذ

والجهودئةالحاخامئةاليهوديةبينتةالعا3أنمعهذا،يومساإلمأالتوتر،

هذاأصحابعاىيطلقماومخالباهمهتما.انفراجاش!دتفالحسحدتة

!ريصونلأنهم(افاخأ!حتهع340ءد!خع5)،،المتشذدوبئتدو!صلأرا،فىالقثار

!لىاثة،الح!عناصهربحف!رفضحذإلى،للشريخةالضارمالتطبيقعاور

المهود،ببهمحةالاخولصامحنبأهمفصمهملناونا!همىالملفزلون،اسععمال

محاورفجضعنالنساءأفا،(لظويلةولحاممال!وداءبما،بسهممعروفونوهم

وف!اضة.طويلةملابسويلبسن،1،،ة!ورب،،)مزيفاشععرارؤوسهن

حرفئا:ريعني،(!ث4؟ح4)ثه!ة،،هارديم،،لقبأنجفس!معاثكاهؤلاءويطلق

بحف!ا!قعسبتهـوقدالإلهمنخوفا،يرتعدونأنهموالمقصود،(،ني،،المرتع!

،المجموعاتهذهوأشير،الزمانمرعامما!برى،أهمئةالعتارهذامجموعات

أتباعهمنلم!هسأ(،4!7حلحأ4)لوبافيئشبحر!ةالصرونجةتلصالغرهمط،في

هز!رهفمن،13!!ل*ع*!4!ص!يث3ح4*عع330*اشنرسون"مناجيم.الحاخام

)مإ*همبمون،،بنهـوثيه%،حاخامالعباردمن(ةخي!!علاب)الآولالحررفيجمعالعبرتةهمن-اختزال"



قاي!ألاظر!!فالو!صا!كلط

!اررفيالأثصار،بم!م!ل!ظمةطكر!امحالرجاررهذاقاد،ن!وربفي

الي!ودفي،العا؟

اصورواثكؤلاء،ر!صؤزهنحتى،السكار\اليهودرالححميطتتارات؟زجشلم

ورثةيونواأنإلىوسمعوامحشر،الثاني!يماألقرنبم،خاضماتصؤفا

القبالاد(إآوبالقجالةالمعروفةأييالميالأد،قبلالأؤليناعقرثيزا،،ةج!رم،،

الاقبالة،لأتللتوراذ،فالرسزقي،الضوثئماالقيرمحابفالقائمة(4)ح*كاكا!ة

وأ(ي!مل.*ىلم/ولةأ3)،!هالبالمجط!مماعىدر!ةص!ما)بضهور،د،؟0صمنه

يقحمامحنتا،باتفسيرااتقةتوشآياتيكسروهو،الضعباءلم)أوالإشراقبا!ت!

!ستاب،همظتىسنبخد،ششتالةفيظثر،ثتمءإلهتةوصفاتوقياساتقوىفيه
)مون،دي،موسىإأ،نجطشفالجهاء،!غابأيضاوي!دعىا!وهار

الح!ء!بارتعاليمفيهجمعحإقهرةالأسعطورتقولأهيلأ(،3ح4ح)*هغما
الذيألمصتفهذ(أنرالآرجح.فمصيناثياوالقاهم!!ا!لاولالقرنينمن

رق!ءالباحثين!نمجموعاتأومجعوعةوضعتةر!ئأ-خزاءخمسةمنررسص!ون

القرنفيإلاتمحرلم،البدايةفي!رقة،ا!قابهذان!وصاكعشرت

،إلياإيصااا(لوأرو*عهاهلء)مانقوهمدينةفي،مرةأؤلى،وطبعتمحضر،(لعمعادفىس

الإاليئكصنل!زدوجةو!حيلةتمنلالحوراةأقاالقبالمونويرى.أ558لسضه

تعاليمهمأفماالإلهيئ.فياسئأثيرامنعث!بلاوكن،رث!بلابالئواصلىمن

،موسى،تلفاهاالترو،،الصرتةتةالمحمفو،،الشريعةيمةولون،ا!!فضخضقنها،

فالمتريعةآلم!ونة.الشريعةفيهظقىالذيالوقتكفسفيسيناء،جبلمحلى

التأويل.منهستوياتأربعةتحغهلىوالقوراة،المدؤنةلل!ثريعةباطنالصعمفوتة

الهسشرةالتورانئةالتجلياتبشجرةتعرف،نو!للقواءةة!جشتقذم.ب!مو

الضر.الأساسيةالإلهتةالقوىتراتجطأو*أد(،3ع!4)عهعة)سفيروف(

رفالح!سابويدعىالمقذس!!،ال!تابلقواءةمفتاحذلصإلم!ويضاف

الرقمتةالقيمةتعتم!هعقدكهحساباتعا!ويقويم(8)!،3،*ثه!علمأوالجقلظ

أيضاهناوتوجهـر.اجملواتلو!لاا!نمنو!قتالقيالعبرانتةللحروف

الطريقةاصبعا،،يفضلقباقيل!ف،3ـالحساباتبهذللقياممحديدةطرق

الذلي،فهيتالمخشلاقةمم!ايتأويا،اعتبارفىـ!لىهعبها،تعؤدالقي

ؤبوتنتشر،المقذس.ال!تابيتضقنهاالتيودةالمح!غيرالئفومخاتعاى



لونوار!و!رطق

!ص،،للحروفالوقميةبالقيمةمرتبعةاسحريةممارسات،القباليةالذوائر

القبألتونويشز!صاليهود،منا!ىءقجورإلمأالحخولممارساتتنتشر

بينماالشفاء،أوالتجاحتحقيقمخايتها!غوس،ممارسةفيالحسي!تينمع

أخيرا،وأشعيرا،هالممارساتتلص!لى،ةبقوالحاخامصة،الي!هودتةتوفف!

بدرجةإلا،الحسي!يةفياه!جنلاالقجالة،خصائصمنىأضخاضسةإلمأ

الذك!الباهو!ركبثترد،أؤل،ظهرتوقدالخقضص،محقحدةإئهاأقلى،

ثمالؤوهار،فيالعقيدة0هذوتفؤرتعشرهالثانيالقرنإليتاريخهيعود

درهو،(،،34!!43*3418)،،*أثه!لما،،التقمص،،باب.عغوانهمصشفطفيخاضة

الشخصياتإحدى،(13!!ح)!أكالمأ!صأ،ايرول.قاحسإ،دالرئحسال!غاب

ال!ادسالقرنفي،بفلسصينأص!فد؟مدينةفي،القبالتةللحر!ةالمرموقة

دو!وبالقائلةةتنوط،افألا!ر!فلامحلىالعقيدةهذهوتو!زمحشر.

فيمنعب!قاغتثتمجغسم!ا،تحديددون،الإلهيخلقهاالتيللأرواخ!اتجةحياة

جزءولحهمئلأنثوقي.والثانيذ!رتمما،أح!هما،جزئينإلمأالقتقصلحظة

البحثالمهاتمهذهوعق،الحياةفيبه،مغاطةالمهماخ!منمجمومح!الروحمن

فوصاالوشحر"لحغحالرواج!بواسصةابه،الائحادبغايةالثمائي،النحصفعن

تسخوفلمأوالئاني،الشصفلقاءفيتوفقلمإذا،الحياةهذهفيأخرى

قيمامةوتغتضرا،ىر!ألابالحيمافىتلتحقأنقبا!ابد!دتها،المناطةالمهاتم!ل

فر!تلامحاثأقادرونالقبالئين!بارإنالتقالي!وتقول.والأرواحالأجسماد

الجبينفيمطبومحةهصرئةآثاوخكالألمقفرد،ل!ف،ال!ابقةالققضصاتإ،ول

همنتعتبر،لا3العقيدهذهأنعأطاالغأ!ي!إلىبحاجةرلسحت!.ني!يلاومحلى

بدعة.مجردإلآالحاخاهتةالييودتةنظووجهة

الضوفتةالتتاوالمحتعنبمعزلالحاخامتة،اليهودتةتطؤرتلق!

أثشاه،الذيءام!حلالمجقعالوريثةتحونآنفيورغبتوالخلاصتة،

يعزضولاالهيحئل.تدميرمخداؤز!صاي،بنيوحانان،،،،،يبنه!صيغةفي
للشريعةتاويلاتهمن!لاليهودئة،تطؤرهبد!محلىالقتارهذاأصحاب

يأ،03ا!الهمصظهورمنذحرررا،ز)دتإنهابلىبالحذر،دائماقضصعم

لقبهؤلاءعالحماأطلقوقدالأنوار.ص!فبالمقأثرةالإصأ،حيةالحر!ة

بادرئراالذينهموخصومهمبالتقاليد،تمسم!مبسببالأرتدو!س،



الأ!يمالطتمار!ص!ال!ع!تا!ثكهم!

دراسةفياليهودفي،التخارهذامخمغلىريقتعر.محلبثم.اللقبمذابإطالأق

والتواهىالأوامرآدرالوعمايايدمحىماأيتعاليمها،وتطبيةالقوراة

روحانيبعدبإدخال،يقولونى،ال!فيلةيخاليك!حأثه!(،75آ)هيشفوت

واحترامال!نيس،فيالضلواتإت!الحماخاماتثريقولاليوممة.الحياةفي

بمقوامحدوالالزاموللأسر!،ليهوهالسحبتيوموتخصيص!،الستشريعة

،الحياةلضغظيمجميعا،تتضافرالذيغئةالأمحيادوممارسة،والختانالأطعمة

العسار،هذاويتمتر.للروحانمةالحيئوالفجصعيدبالتحالمأالمضواصلوالغذ!ر

تأويا،ت*كللىالاهقماموقصراللاموتيةألمجادلاتعنبالابتعأد،اليهودئةفي

تنظيمتتوالماالذولى،منال!ريدفي،هيئاتآنشمئتلهريدوتطبيقاتها.الضريخة

رإلظلاق،الذينواصخماق،العزوبئةشهاداتوتمنح،الذينيةالحيا!هماقتضيات

)الحما،ل(،ح!34!س3ال!اشيرالأطععةإنتاجمراكل،محليوتحقرفتالشرمحي،

ال!خابفيالواردةالأوامرمشلمجمومحطالإنتاجهذايخضعأنشعينإذ

وتوبغيرهما.محنالأطعمةهذفىتمحزعلاعاتااليئاتهذفىوتمغح،المقذس

3،5،كه،كر*هحع()عبكدو!جملاالمجمححولى،اح!نرففيالتوع،هذامينهؤلت!صة

.با!سحلابيخ!ؤيعني،،(نيد،،بيحسايدعىمايضمالذي

أر!لرالإصا،حي،التياربمحىتأخرا،أ!ثرفزدثثتئار،ظهر!و

انتشارارث!ألاألتتارحالياريعذ"كلشبر،التاسع(لقرنفيألمانيا،في3ظ!ور

االس!الافى،إلمأالتئارهذاأصلوبرجععالميئءمسنوىمحاىالييود،بين

بحظاهرهاالاهخ!ممنأ!ثرال!ثريعهبروحالاهم!معاك!مكئحروهويعر

وهقتضيماتاليهودئةالظقوسبينالقوفيهتعلىويحملونالخارجتة،

رط!شحاعلىيعترضونبل،جذرتةإصلاحاتأحيمانا،،نويقذمو،الحداثة

يلهاتأنو!جملأنإلىويدمحون،المقذسةالتصوصتأويلىهمهـغةالحاخامات

بخضيىأمرها،بدءفيحتة،الإصا3الجهودتةشمهدتوتدللجميغء!توحا

الإعما،حي،،الانخادفيعنها،نوعف(دملادعاعندهـما،خاصة،المبالغات

ونريعة،(ح!ح!ثعولء3)ء2للطعاماليهوديةالقوانينعنالتخاهم!اا!!،(،لبرلين

مجموعاتهسموإت!،المنفىفيشعبايبقوالماليهودأتنمامعتبرلن،والختالقتب!لا

سنواتأواخرفي،نظمتوفالتوحيطهتعلنأندورهاالعال!،فيحاضرد

اللقاءاتهذهتسفرلم!نحئين،الإصا3الحكاخاماتبينلقاءات،9840



رنوا!لرلطظيطهر!!

،(!3)*!اك!حبرسلنهمريغةثنماالمغعفةالتدوةرئيسفبادر!يضيم،ع!جإمحن

الضيارمحنالانفصالإلى!هح!ل!(34!أم!فى)(حكا"*36فرانى،،ز!صياريدع!

آيضاودمحي،طفاج!ملأبدمحي،يق*وهيتياروتأشمس،"8؟4!سحيئ،الإمحهحاث!

المئارهذاوسعى،(!!3303،أ)فماسورتيالتقلي!محأىالمحافطأوالققايهـركب،

.الإط،حمين.وليبراللةالأرقدفحشميصراهمةبينؤسصااموقفايمتلىأنا!إ

،حاخاملاقبديةصبو!أ!51أولنجمثح،،335سنة،ئيح،اصإلا)!تتالروشام

اقفه،محربغفولعنتراجعل!ته،(*.)كهح*ءاحونس!،!ريجيغا،الألماثيةوهي

المرتبعةابالظقوسالاحتفالفأعمادتجذرا،الأحثثرالمواقفكاأيلاحقا،

شمىفيللفاحأم،اليهوديةرإلقوانينال!بخكالهشريعةوأعادبالأمحياد،
اشز!س!م!رالأدمحية.ال!واتفيإست!هـسةااسفحمالىاستعاد!ا!ف،

إليهودبينالرراجمنالشدي!رالاحزالسووثنيالأخوكتالقثارات!لهمع

إلىال!جؤلشررط،شالتسخفيضكاإلىالمتمأبلى،!نماسعى،أئهد!يبالج!همود،رمخير

عو)الي!همودتمماتمافيجهمةمنتوزثالذيانةعكازفىأنوهمعلوم،اليهردتةالذيانة

.(ةتيهوفىأتممن!ول!رالذيالسمخصى

وتولمأ،الجنسينبينالتاضةالمساواةإلىالإصا،حمةاليهودئةتيارويدعو

فقد،ةتعص!،دترالاالفئاتحطنضرارجيةمن،ثورةتعتنبمبادرةالتميامأخيرا

ىحم!يو)الشرمحيئإلظا،قلمنكيذلنرطاهعاوالروجةالررجتوقيعفرض!

بمؤشضى،نلمرأةافرجلىابتصليهتإلاالتقلي!ديعترفلابينما،لححآ!!(،جيطين

،وحدهالروجلوثعهام!صعوبهوثممه

ط!!ا!!!ا!هالعتعا!،اة!طلى،ةف!!بيا!ا!!!

حواليأورشحليم،عنوالشفيالهي!لتدهيرمنقصيرفى3فزومحد

!ما،الصريعةهمعلميحولاهع!عفنتنظيماليهودتةأ"طدتب.م،70بحشة

ة!رحومنيا،المنشفةالحر!اتصفوفهامنشأقصتسابقا،ذ!رت

أتباعهد!هيهمصا!ب،واعفاىر!ذبالاحتفاظأساسعاثأقاهمت

اكخم!حتعساوالابالمسيحتين.الأتباعهؤلاءويلقب،ظ!لابحهـر،قيامته

لليهود،الأولميماالاتهاماتتظهرب!أت،والمسيحيةاليهودتةبينالقطيعة

انتشرتثمءأعربابن،يسوعموتلسصؤولتةو-تلوا،(4!شأحة4)حالإلهبكق
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طلا!!لألاتارص!فطاوحصا!ثف

ثتوحماب،ال!سسهآباءمص!ركاو!ان!يكود،المعادلها!ماباف

تيودرسهارأص!التيالقانونيةؤنةا!لدىوتخصضغت.ئيج!سملاالذييئالهرمأمحأى

أعىتجطأنبعد،الكسصنصينتة!رارومافي،438س!نة،(حعلىه!4!ئ8ل83ةح*)

المىوالمرارا!الدوانننمنمج!حومحهم!صمحخمه،الهـومانمهاصورلهالإمبرا

لأورليونالوالمجعالمجقعخفحص،54!سئةوفيومخيرهم،اليهودبينتفوق

وثالأثونتمانيةافىجمعهذار!حوقطاليهود،ضدت!ابيلاتخاذ(52اغ**3)

منهمعاليهههـدمثا،،،ر!ذنكؤلاءقورهاالتيالإجواءاترمنأسككاء

فرةأثنماء،العامهال!احا!فكاالظهورأوالمسححئين،منمحبمداهما،حص

إلم!بهم!رصوحاظلىالمعسيححةافىجتححعات!فالحهودوجودأن!بب،الفصح

اققصادتةاعتبارافالم!الموقفعذاأسبابوتوحعمحشر،الثانيالقرن؟خذ

الربا(فثلممارستها،المسيحئينمحاىيمنع،ضروريةهـينالحهود)مم!ار!سه

ال!كا،،!اعاك"لمهدهوافربقخلىالذي)الشعبلاهموتتةامحتباراتوإلمأ

شخبإلمأانتدللهدالإالىالعيدأنعاطأالذلملىهولععشهالذكولوالاذل

التيالمتحفسةالجموعوت!ؤنتالضلجفالححلاتفةهـةجاءت!ث.(غيره

وهيمتة،الإسا3ال!يطرةمنلتحريرماأورشلييم،باتجاهاك!زت!انت
،أوربانالباباأطلقهاالقيالجملةب!ذل!صمرددزالرلت،،،إرادفى،،هذفىتصرخ

.،095/ا!،/27يومالضليبئة،للحربدمحوتهفي،(ى363،"1،)،الثاني

!انواالضليبتينأتنماإذ،جمامحيةلمجازرفرصة(لضليبئةت3الحماو!انت

وهمالحددر؟،داخلىجمودئة،مجموعافمنطويق!ميعزضبى!يخئحلون

فيالمجاؤر،هذفىضحيةبهودئةجماعاتوذهبتكا،ميل!شروأإلمماطريقهمفي

)القدس(ميل!شروأسقطتماومحن!وراتسبون.و!ؤلونياوتر!أمشزمدن

ر!ا!جسةفيللفهملاة،القا!ةائحهأ!ن،بأيديو0و9/07/85يوم

،أيامةث،امثمدىمحاور،بالتن!يللأتباعهمسهممحرابيغما3-!ولز!3(،ظ(لما،غ3)ح

سواءهحذعاثا،والم!عطميناليهودأيخ!بال!نئار،

فقدالفربئين،اليهودحياةفيعصيبةفزةالأحدالمحساتا!همعافتتحت

مجمععليهموفرض!طتاشهم.عارروألاستيلاءاعزدعمعملئاتتواتوت

!ونعلابسهما!اعمممزةهمه،احمحملى،فى2"5سنهالمثعهمد(أم!،3!*)لاتواني

،غريغوريوهم!الباباط!ا،،239سغةوفي.القماشمنهلؤنةدائرةشحىفي



ل!نواررطظووو!!

ية،مواآنوإنجلزاوإسبانياشرنساملو!سمن(ح3خ3،ء8ح،*)،التاسع

بلقبلاحقا)المعووف(التاسع،لويعستولىرقد،التلمودنسخ!لىبجز

فخمحملةعربة24إحراق،،242سنةفي،*أ!3ألماهشة5)4،لويسلمجهع!القت
محاىيشجخودقالبابوا!رظالهمابارلس،بعبدلنهجغحف،ساحهفيالملمود،

ويدنصحون،للقتلطقوسايمارسونثمبأاليهودراتمممم.الممارساتهذه!فل

ال!لطاتهمنبتشجيعالشعبيئ،لل!خصأءا!فلا!بشوأصبحواالقوابين،

والخمامصعشرالرابعالقزنينثنيإسبانيا،محليهموفرضتوالذينحة.الم!دنتة

أيفما،المسلمينعأثماذلصنرضتى،4بق!يسملاإلىيتحؤلواأنعش،

المعنعيحعةامحتغقواالذيناليغودأنبيدبالظرد.محليهع!ح!!ثما!نعومن

مسيحئتهم.الشحوهـبصخةتحيط،الغانيةالذوجةمناصغينمو!أضلوا

مسؤولين،الغربتةأوليولافيني!!ت!الفزة،ص!لتمخذاليهود،وأصبح

،إيزابينما،(المةتررت،04و2سنةويخأ.وجودهمخطيئةمحنحمعاعئا،

فيالمما!دتهؤلاءفوج!إسبانيا،د!!ياصردالأرتؤونيان،فرفىيناند(والمل!ص

التيالوضعحةوهيالذدتة،أهلىوضقيةهمفحتهمالتيالعثمانمةالإمبراطورية

ضريبةبدفعوأولئصهؤلاءالتزاموياقابلها،للمسيحفينأيضاطغحءنت

لل!لطات.مخصوصة

عصرحلولمعالقراج!ء،صددفياليهودئة،معاداةوضعيةبدق!

شةاليهود،أصحبحفقدعشرهالقاسعالقرنفي،التصنيععمرثتمالأئوار،

وبأ،الافرنسيةالثورةبفضلى،الحقوق!ماهايىفرنستين،مواطنين،879،

الوظيفةإلمأبالانتماءلهمفسمحالأورويئ.الفضاء!لفيعنهميخ!الخغاق

ولدأ!الغممو،منالعهودوخرج،والضثامحهالفجارةثتوالاسمئمارالعصوم!ه

أوروباكتوضعهم!ابمد.مندمجهبورجوازئهمجموعا!،صفوفهم!فلبرز،

فراراأورولا،غربإلىمنهم!تنة."أعدادهاجرتإذمخسلفا،!انالشرقتة

فيلمألأ،4أ!ش)ع،كا!49السيهوديةمنخوفشعوريبرزولدأالاضصطهاد.من

ذل!يعبرولم.للرأسماليةسندااليهودتعتبر!انحكاالتيالثورئةالأوساط

اليهوديستهدفأصبعلف،فحسبدينتةصياغاتفيءنفسهعنالخوف

6"879سنة،("ة)!ثحا!هث2*ول)حمار(،ويلهـالم،الألمانيئوقامشاملا.استهدافا

.(!لوآأ3آةثدخأ3!ح)الصعاعتةمعاداةالشعور:ذلصعنتعبر!طمةبابحداع



لاياثىلأا!صرتما!ف!ح!رأ!ض!لا

العممامقة،معاداةأمعاسىاك!اع،منتظمةأصبحتمحديدنمجمومحةتإنئئم

الييلهودثاملاالفرص!لىواممخغنشكابم،إمحا3ووسائلأصابو!زل!س

لحوفرمر،الحروبلهماممحاىمحرضونوانهم،الهصاشط!لفماالمئعبببأئهم

عاهمتالمجوبعضال!اهمفةمخادافىمنالموجةتهدفعتوقدالمادفي.الربح

الأصابالمشروعنا!رهليهوثصتة،دؤلةإقامةف!رةإلمأالمناضلةاليهودتة

الحدانه.علىمنفعحاحمودئا،علمانئافضاءالذولههذهلحونبأنلهعضى

محموأنه!تابا،برلينفي*هئ!سأ(،ح،*3ط!س3)بيثسحر(اليونو!قب

عرضوقدمستعار،باسمونعحرفىثغ-ءلحلم!ول(!*!مأ)ثمءذع!9الذافبالاندماج
ثبهؤتمرات،ةث،اث،تنفيذهأجلمن،وعقدتالمضروع،هذاحم،امثيه

،،890سنة،(ألل!،4!لوثلمأ!كا!،ة!)ب!كأنبوم(،ناتهانتولمماثتم.،880سنوات

(+4ح04ح3حا،3ا)(هرتزل،تيودورر!صأثتم.،،،،ص!يلينعةلفظةابتداع

ثت،،89/صأك!الغشر،بعداليهالمرالسغهثقونجح،دو!بلادولهمحنوانهبحاثا

مدينةفيبالضهيونتة،نفسهاتعرفءنتالتيالمجموعات!لحش!

مشروعوطوحمنالمة.سمياستةة!وحوتؤلهسوللتتحد،(8!أح)بازل

الحر-ؤوقررتسرمحة،عنهالزاجعئئمثتمأوغندا،في،دولةلإتاهةأؤل

الشعبمنهاستمذالذيالمعمانبامحتبارمافلسدعلين،تختارأنالض!يونتة

،جيممم!و!كدوامحترف.إسرائيلىدولةأرضنو!تلجذورفى،الي!ودفي

و!اق،اليهودكبالقوميئبالوطن،!3فى7مشة،4!!هثح3ه،ا!8ول3)بلفور(
حربفيبلدهو!ان،الخارجتةللشؤونالبريطانيئالوزير،آنذا!ص،بلفور،،

ي!،الي!ودثةةلا!ولا،"و2و!سوتأشست،العثمانئةهالإمبراطورئةضذ

يهودفي،مليوننصفاسغقروقدءفلسطينإلممااالجرةعلىدو!يلاتشخع"

الفزة،نفسفبأوليولا،وشهدت.الثانيةالعالميةالحرببدايةحقى،-"انه

الح!مإلمأوصلىالذي،هغلر،رت!فوالاتمامئة.معاداةلمشامحرقوئاتصامحدا

مننالألمانيئ،الرايخ،،تغظيف،،قصدئ!ابيرائخاذقي،،و33سنةألمانيا،في

ثم،العموممهالوظحفهمنبطردهم!مضىفرارا!بحعهمفائخذ!العههسده

وثقاثتما،فئئطابعذات!هنومنها،الم!نمنديد!علائعساطيمنبمنعهم

نحوم!نه!بيرةأعدادطرثىتثئمالغيتو،فيبالعيشعلي!مو!حئم

محملمهضذهمشفذوبدأ!،إبادهمخئ!لمحطثتخمدواوأضرا،)بولندا(،بولونسا



ازهى!ديط!يطهفو

رث!املة،رصثمامحسثةهمنفعةيقةبص(تعي!فيقيمفيتخمعماررالتيالشئمائي،،هـ!،الحلى

همنيهوفىفي،هما!ريينة!سحوايىذبوتد.،945-،939ال!ئكغواتمدىمحارر

يهودكب.مليون"3او"7مجموعمن،(54ه!4)الشواالمهمحوقةضحيةأررولا

بن"دافييمابزعا!،8948لم05/84يومإسرائجل،دولةقياممحنآعلحن

صورةفىتعلنالإعما3حكلىو!لج!7*ه(،*حهـدةلماهص!3)*هةمخورلزن،

بمهماهبالاعزافألفور،محاطأ،المئحدةالأهمممنطمةولادرف،،هرتزل"تيوفىور

همن1اليهوتستقبل،الأرضمنصخير"رقعةآنذا!س،إسرائيا!ا!و!كانخكا

حتى!!رائياررأنشتتإنرماآلتة.بعحانةأصنتهامواوتمنحهم،!لهالعالم

ن!جمليةبفضلىوتمتحشط،،العربجيرانهاو!ينبجغهـاالحرربقامخأ

فيبذلصأسهمتطأتهاببحدردها،توسيحمن،ةتر!سعلاالإنحصمارات

مقالكاصطغيبنلملايينانساوفي،المصيرسبخاضةانسداد،حالةخاتي

لمافىستمرارتة،قابلة*ولةقيامونيغتضراهازالواالذينؤالمسملمينا؟سيحعين

آثو(المسدشدالوضعهذاس!وتوفدشصديد،بؤسفيهمغهمالحئ!رريجيش

إسرائيلي،فييهوفىي،ملايينخمعسةحالياويعيش!لهأ،المنصتةااستاتوارفي

اليئهوفىيةالمجموعةن!ل،العالمفييهودقي،مليون84حواليمجموعمن

ستةوتضالأمري!قة،المف!ردالولايا!تفيتعيشالعال!،ثني،الأولي

يهودتمأ.ثماثريين



؟!!

..ءفى

تاريصن!!ن،مح!يدةقوونادامت!محاىالي!ودتة،!ما!يفرأينا

والامتؤاجوالمجادلاتالغبؤا!تالعارييئهذاتخلطتوق!الجهودكتي،السمصب

ذلص،منصح!علاو"كلابؤيها.والمأئيربهاالتأترمع،الأخرىبالخقائد

شخصتةهي،واحدةشخصيةتواثمحلىتأشسعتد!قالمسيختةأنسنوى

نبتا!ي!يليسوعانالمسيحتونريرى.يسوعم!احملالذياليهودكتيالئبيئ

جاءنبيموولابوذا،مملىللخلاصطريقعن!شفتجاءلهنحمعب،

ة!جرمن،فيسوع.زرادشتمقلهـطقوسا،ويقيم،آعاط!إلهوجودد!ؤي

منالثاننيالأقنوم!فيمجسمدا،ذاتهالإلهومحوالانه،ابنهوالمنسيحمين،نضرا

وق!شخصتات(.أوأقانجمةئ،ائفيراحدبإلهالمسيحئون)يؤمنالتئليث

الأنبياءرسائليفيهادونتالتيةر!فلاهز،أقصرفزةفي،المحميحرسالةدؤنت

الشت،يثيراليوميبدلماحسيحالشمخص!التاريخيئدو!ولاإفماثم.ال!ابقين

إليه.إشاراتتضقنتالتيافارجتةالمصادرندرةبىغم،المؤزخينلدكط

م!ا!وع.

الثمامنالقرنلخما3ألمانيا،في*المقذسةللتصوصالعلميئالمفس!رنشأ

ويمتحن.س!ذبعد،تقتلتهثتمأولمأ،مرحلةفي،ال!نيسةحاربتهد!قوع!ر،

البحثبواسطة،يسوعيدعىيهودقي،سير!استخراجهنالئفسيرمذا

لمجمومحةالمصادرهذهعا!خإرالمعتم!!،المصادربيناصعاتالئقاجمن

نخظىفإتهامكتفعبةال!يرةهذه!انتولئنالضخة،،.،،ضوابطهن

http://www.al-maktabeh.com



ارطص!!ير!رطي

المقصودأن)مغالميلادقبارر،سنينبخمعة،فلسطينفييسوعنشأ.ةقفاد!صملاب

،فا،فيوس،اليهوديالمؤزخى!لسناسبتينوا3ر!ذوردوتدميالأدفىإ(

ا!ور!تابثأ،(!00-37)!والي،7!اج(ولة3دءا4ءخ)ح،،يوسيفوس

.و3وو2سنتيحواليؤنهفىوقد4،4*ولإ،أولكهغعؤلم!ة7ح3)،!ةه!اةيدو!هعيلا

.أ!(د20-ر!!حة،ح)(5)بر(قيصى،"تا!أالرومافيالمؤزق!ى!لذ!رهورد!هـا

،بلينوسالرومانيئ،الواليوضوح!ا،أقلعبارفىفيوذءسه،حولتاته،في

الإم!راطور،إلىتةهـراسلاإحدىفيأشارإلىس!*ةاح(،ا!س)ح*ولحزالأصغر،.

صهسر!في،رالمسيحتجعلأناشيدبزديدهتهمةمجموءةو!ودإو،،،20سنة

،(*ح34أوليشوعيدمحىفخمص!إلمأإشمارتينا!ماقيالتالمودويحتوي.،،هلإ

د!يبإليهودكث.الفصحليلةشنقا،وقلإتهأ43الآيةوققولالحمحر،يمارس

الأناجيلوأطها،مسيحتةهمصادرمنمقتبسةيسوعحولم!لوماتناأهئمأن

الذيموقسلي!فإالأناجيلوأقدمويوحتما.ولوقاوموقهمعم!هتى(لأربخة:

%قاالحياةقيدمحاىاث،4الأحطمحا"الممعهودبغضا!يف!انفزةفيدؤن،

مجمومحةمحلىبالامحتماد،و0و80سغتيحواليدؤنا،فقدو!سقاهقتىإنجيا،

تسمية!ت(لمتخصضونالباحثونئصتفها،للمسيحقولةشر30منهشز!ة

.(،،ر!صمه،،تخنيالتيالألمانيةةمل!ل!لالأزلالحرف)من،،*،،المصطر

الإنجيلين،تدوينقبلوجدتقدالمجموعكلةهذفى!االباحثونويفزض

يوحتا،!!يلالرميئ،(لتزتيبفيالأناجيلى،وآخرذلمحس.بعدفقدتثم

الأحداثط،منسنةالست!نتقار!تفزةبعدأي،!00سنةحواليحررد!قو

بدلىمطؤلة،خطباويتضقن،الأخرىالثلاثةالأناجيلعنمحتلفوهو

ومر!سمعى.أناجيلىوتدعى.الأخرىالأناجيلتمتزالتيالقصيرةالححتم

مخيرمواضيعفيحقوي!حتاإنجيلىأفا،(د2ءه*2حثالاة5)،،همتوافقة،،لولهتما

الأبدئة،الحياةعأىتأ!عدهمثلى،الأخرىالثلاثةالأتاجيلىفيموجودة

شخصحولبرقتهأ!طىيدالعهـدويتمحوروالطلمات.الأنواربينومقابلته

فيتتمثلىأ!زىوثيقة23،الأربعةالأناجيلجائعبإلمأويتضقن،،يسوع

اقشخل8ضددفي!انتالتيالمسيحعةالجماعاتإلأموتجهةرسائل

اسشعدهاالتيالمنحولةا!قاباتمنمجموعةذ!رتماإلمأوأضجما

وألسوع،حولالمعلعد!قامجحممرماثحالفأئهابححه،ىع!ن!لاالعماثون



قا!!ألاتارح!!فا!جص!ن!لا

و(لغنوصتةمخنوصئة،بعناصروتخا!هاالمسيحتةالعقي!ةمحنتفحرفأتها

أسرارمحاورمبهخ،اطإو،،الأنوار،،إلممالقاسيىإدخالبعرض!انتلقييئتتار

.حص!سملل،،الحرده،،الأفوال!سفر!حما!ون،

العقرى،ثدي!ديهودتة،خائلةإلمماينغمي!انيسوعأننرف

الأعياد.محندااليحل،إلمماوتحصقي،(3!ألاك!!)تبممعلاوشريعةبألختانظتزم

الح!نيس،مدراسفيفتعلم،ىف!هحمفيال!ائدللتقليدخضعأئهضر!يو

يسوعي!سونأنالمستبتدهنوليسالقجارفىوهي،أبيهههنةيمار!ررأنقبلى

إضته،همنأربعةأسماءالأناجيل!حرتوهمر،الأسرةفيرب!ألاالابن

،7.،2،2يو!عتا.3،ة.35-3،و2"،3)مرقسأختينلهذ!رت!ما

يبدو،بالمقابل،الفرضتةهذفىالبردرتستانتيئالمقليدويدمحم.(..*"5-3.7،0

مرفوضة،!انتالعزوليةإد!مصحيحتزؤج،قديحونأنالمسعبعدمن

لدى،إيجابيةقيمهتمثل!انتأنهابيد،السعائ!فىاليهودتةالنظررجهةهمن

العصرهس!ذثثالمعنفنن،الؤعاظمنرالعد!د(!س33!ئ*،ح*3)الأسممنحنن

الرواجأن!ععزولتته،عاىالتأ!يدإلماتلامذتهيدفعهممببانريلاإثناتتم

نعرفولامتزؤجين.!انواالحاخاماتوآمخلب،إحراجمحغصريمتلىلا

عليهاايصل!وحيماته،فيالأرلمأ،الثلاثينال!غواتحولهذامنأ!ثر

أساسا،،القانونتةال!ناباتوتهتتمالضامتة،،.،،السشواتالمسيحيئالققلي!

ب)ةو!حاوسضةبيناستمرتوف،(البشارة)نشر!رازتهبعرض

ولدأيوحتا(.إنجيلبس!ح)سنواتثلاهمقإلأالقلاثة(المتوافقةالأناجيل

محك،4ه!هل34!(*)الأردننهرفي،ىف!يمعتمنقصيرةفترةبعدا!رازة،صص

الوومالنبسياسةينذدواعظاالمعمدان،يوحصا(و!انهالمعمدان،يوحتأ،يد

يوسفوس!،ذ!ردـ،فليفيوسرقد،ثقافتهممناليهودافتزاعإلىالرامية

!عرففلملسوعأماالمديمه.ا!ودولدو!لا!عابه!قمسمفمضا،ذ!را

العمثراتصفةومذفىومستقلأ،متغقلانبئاءنفف،الصمياسةإلمماهيولله

(ع!مل53أحإحته!3الئنزجيمارسون!ائواإفىالعه!،!لصفيأمثالى،من

حلقةبيسوعوأحاطت.العنفمحنويخهونالمحتةإلىويدعونوالضطبيب،

.أيضا،التساءبأ!اطتقدأتهوالغريمبرجلا،صشراثنيمننؤ!تت

الشؤوبئتبيرعاورالمرأةآنذاهـدوريقصر!اناليهودفيالئقليدأنهع



نوار!!طرلهضطى

المهعصاتهمن!نبيسوعالمحيطاتالتساءآقمخرايةوالأ!ثرلثةإا

!اسباتفي،و!ؤييسوع!انثقد،الموهساتهمنأيضاوربخ،ئرالأرامل

منالكاتراء،آوالأمخغياءمنأ!انواسواءالبشر،بينالمساشادأهمبضمحطي!ة،

ل!محاطأضيزيسوعنا!وـهالمذنبينأوالأتقياءمنالتساء،أوالرجال

ويتشفهمغصمتحعا،يعيشففسهموءنفقدصارما،حيما"نظاماتبهولمن

آرلا،المنبوذينإلمأبهبخعاإيئجهو!انوسأوا؟.تهفوتحصيلفيالرفيعارر

اليوفىمحليهأخذفقدالوقيفىمملحةفي،الأؤلالص!شمثلونبأض!!ويبتر

السمبخكالهشريعةبانتها!سوات!سموفى،الشريعةما!حأبعضمنتحررفىالأتقياء

العثريعةررخاحزامد!ؤي!انأنهثرالحقيقةالط!ارفىوقوامحدوالضويم

ينذفى!انأتهبيد،المحتةطبريقفيوقيفخه،اشاخلاهمنالإنسانتحررالتي

هوه!!إنيقولاو!ان.أدشرعتةلىذحنحامالحرثتماالتصبيقاإلم!الماسبميلى

ويذهب،الشريعةمحلماءهمعري!جاور،الحئغسجملىريترذد،إسرائيلىينيإله

!محز!فتم!خعشو!انتآجىهافيلضىال!خمنة،في!الأقلى،عاررمرفى.

.اخال!ذ!وهابفيوفأحيانا،تنتابه!انتالقيالمحضبحالاتةطتز

فيفىخلإذ،،الغضبحالاتى!حإنتيجةإلاالمأساوئةثهايقهتعحءرلم

محظيا.يعرضونالذينالباغةطسارلاتيقأحبوأخذبأورشلممالهيىفناء

)مر!،،ي!يألا،هـعغعنهيز!لال!أهذانهايةهمعلغاويصرخ،القرابين
لنشاطأتهحذرضعقررواقد!لا!يهلاسدنةانالمرتجحرهـنلم.58،،4

مغاصلاأنيسوعفهمرف.أحدثهالذيالضخبهذابسبب،الوعضتة!

محشر،الاثنيحوارييه،عليهالقبضإلقاءمحشية،فجمح،هـصيرفىمواج!ةهمن

صبطالخمر،وققاسمالحسبزب!سروقامالأخير،العشاءهعهمليتنماول

الم!وافد4الأناجملىنداصهما،غرلبهمبنعباردنأضاف!ضهالح!ودكث،المملمد

وه"اذهف!لوا،،رخذوا،حواريهريغاولهالخبزي!سروهو،فقال،الثا!ثة

العهد،دمدمي،هو،،هذاالخمر:!أسلهميمذوهوقالى،ثتمجسعدي،،.

مرقس،27-2ة)متىة2،الخطايا،،لغفوانالتاس،جماعةأجلمنيراق

بهبالإيتماععشرالاثنيالحواهـلنأحدوقام.(20-"9-22لوقا،24-22،،4

نموقىذاتما.الليلةفييسوعفاعققلىيهوذا،واسمه،بم!انهالمئما!اتوإبلاغ

حولسئألمبهأنبع!التجد!ما،ةم!غبأدانهالذيال!هنةعظماءلجسىإلى



لطيمالأ!ا!د!ا!ف!ج!لا!ا

!ء*حح)،سط،!يب،بوثممى،ألرسمانيئالواليإلمأسلمثم!أ.المخ!آتهاذمحماق

بصلبه،فأسر،امبالإع!ما!حألإصدارالمؤقلوحددءنالذيا!4ا!2ح

يدمحىنا!مهفيوصلعررالسقات،محشجةأي،جمغةيوموهو،نفسهاليومثأ

)4"حذه!4!لوسنر،جوزيفيقولوىأورشعليم.خارقييكلع،جلجغة

ربدأت،يسوعحياةاللحظةهذفىفي،رانتهضكا:بليغةمحبارةفي(*أ!حلو5*ح3

المسيحتة،(".قصمة

دخ*لايومأكب،الخحلبمنفقطيوهينبعد،مخريبةقضةفعلابدأفلقد

العواربخحعسب،33أو30العتنةفياليهودقي،الف!عهممحمحي!صادفالذي،

الجتةلغسلالقبر،إلم!جئننساءا!دأد!ؤتلاخقاهـفالأناجيالأألموضومحة

شسريعةبسبب،ذلصشبل،الواحبطبهذاما!لا"طشما!ن!لإذوزطييبها،

لاؤقأ،وف،الاقياكولف!وةرش!نشفب!وأ!سطخا!ألقبرأقنمافا!تخمفن،الخمبت

ىفر!فلالعنأثفس!،الإنجعلعونعأحهاشعهد!برى*طانحه(لبء،فما

المعسيح،فيهاظرالتيالمواتتعذدبسببفتنتشرنفسهـا،تافرضفتختما

!انل!ثهإلجه،المقربينأقرلمحبغاكأالأهـرأثححلىوف،بل!ضلاب!عد

البيوففيالذخولشل،بالمعجزاتويقومعف،المألوفةبالعباراتينطق

أصبح،الحينذلصر!منذالضاس.حضرةفيفجأدفالظيور،الأبواربالمقفلة

المسبحيئ.الالىحموتفيالمر!زومحتل!ا:!تمقممعنىيحملالضلب

اله!مهمهح!

،،ا!لعهمميصح،ال!ابقل!ظبيمحعديالفصلى،هذافي،القارئسيجد

فتراتأغلبفي،فصلتالتياالؤةفيةبفقأقدف!نتفطسوفما،،2،

ال!نائسظلىفيبع!فى،نشاتالختاوالعقائدالمسيحتعاليمبينالئاريخ،

الخبيئهذارسالةفيوالعونيئالمجذدغبا!ظلاايضاأ!همذتىالمسيحئة.

تجديدأي،تومهدينتحبىيدثنا!ثوإلمااط!يقةفييسعىن!ي؟يذ!ل(

اليهودية.

05،4ص،،933،بمابوتدارعريخما،التابسوع،،!لر!ززبف)جر-،

.2007،بلرندار،افو!سليفالمسيحلونوار،،ئردريص-2



ن!ار!للط!رلمحو!ض

)يسمقعملالمت!لمضميرهمسمغمما،الكالب،قي،اكث!ذحفيالمسيع!ان

،إالربباسماون!ححلأنف!مجاالأنبماءامحمادي!لاالمواضعفماالضصرحعذا

نرد،!لىهم!لسيأنيغبغيالذيصالخا3طريقاتهمحاىنفسهويكذم

أجابه،الأبدثةالحيا!ينال!جفالأثرياءمنلهثهمالثسألهوالا،بغفصحههـشقالآ

الآدنمافي،نقممهيقذم!انأقهبيد.(2-عرفىة،،و)معى،،فاتبعتي،،تخالا،قائا3:

،آب!لمةعليهايملقو،الإلهلحذاابنإتهبل،الإلهرسولأتهمحلى%1ته،

أتهجهةمنوزرادشمشما،بوذايشبهوهوباسعقمرار.إليهويحيل،الأبأي

مكهوموهو،السريعةفيالأهمحاسيئ،المفهـويمويؤ!د4الصمابقيننعماليمبجذد

ولو،الجميعومحقة*..القريبوعتةالربمحعةهملخصهالممتغع،له!لامن

وسمل!و!جدلدبعالمبحاثر!انوالأمحداء.والمغبوذلنالبؤمماءمن!انوا
إدتمال!ةي!انل!تهالأمر،هذ(تفاصيلىفي!لمجؤضن!يولم،الرت

هذاقربوإنمحبدا(،والقوتممامخنياالفقير)سينقلبمئذيوسقنقلبالقي!

يسوعغيرلقد.الذينفيللذخول،بإلحاحالئاس،ي!عوأنإلأيدفعهاليوم

ثؤرفقد.القديمالعالم!في،المألوفةالأخما،قئةالقواعد!لهذابصغيعه

؟إعتبربمحركئي،!ائنل!لالتامالاحزامد!أعندماال!ائد،الف!ر

قدالعوذيةو!افت.الربابنبصففالاحئرام،اؤ!هبجديراروئن!لى

يسوجثررلقد.تورئةتقلىلاأخرىبطويقةالمجدأ،هذاجهتيا،من،أ!دت

مبدأرفضإذ،تعالبمهمحورالفردحرئةجعلىعندماأيضا،ال!اث!الفعو

رفف!بلى،وإلذينتةو(لأخلاقئةوالعائليةالاجمماعقةأف!حالهبحل،الجيرتة

ع!توشفبهاءر!يفالتيالنجاةسبيلىاختيارمنالفرديحرم!قشدر!ل

وإمعايخةالخط!ارتحابفيشخص!!لحقيشملفجعلهالخفو،هفهوم

يتقئدلاالحفوإنيقولو!انعليهـا،يعاقبأنقبلى،أخطاءهيتدالي!سآن

المالعمتبمنينذد!انلعثه،المالب!سعبينذد!نولم.شرطبئماكب

نأمحاوريصرو!انوالضعدتة.الاصتسامإلمأ!لل،دونويدعو،خما،حفا

!راههالبشركأال!ائنلهمنححانأنهوالأهمباللامحتف،العنفعاىيزدء

امحماله.محنالو!ص!موبغفسه،مستاقاذالفردويجعلى،تامة

جديد؟دينتأسيمم!ينوييسرع!ازادلى:ال!ؤالطرحماو!ثيرا

لعرفرلمحمودلمه،عفأمعخكظغر!ودلا،ءنإنزلهل!أنسبىوشد

http://www.al-maktabeh.com



لط؟!لأا!صتمار!ف!و!ال!ن!ا

اتجاسة!رطيعار!س!انل!قه،الموسوتةالشريعةفيشحتحصأتهمحنه

لمل!مهوالص!رولهمن،الفرلسعنمع3!ضري!ادلا!وخاضل!بمم!ا.!ا

،،إثعثاثا،:،ال!دلنئهكارساحممدحضوإنمام!!دا!،عق!طسعرض

3!ا(.)هر!عي!7،لمغمالهلونها،،الحىمح!نسبالده!كافىمشدضون()ءهـه

منهايبرز!ي،لليهـودتةالأولمأالأسسإلم!العودةإلممايسصى!اند!قل

جديدةآشياءثلاتةالئاسعلمألمسيحأفأبيروال!ونيئ.الأخا،قيئالبعد

!نيستههلغأسشبعدهامحعمدتالتيوهى،قوتةرمزئةدلالاتتخضضن

،(4،4)م!وقيمم!،،ايالخصاألكفرانتوبة،،معموديةفيكتلىالأؤلىفماالتجديد

نأحواري!مناصلبدرالمخطح!ران،،يوحتا،منالتعميد4نفسصهوتلفىوقد

!سرفييقمثلالثانجيوالئجديد.القياهمةبعدالمظهرعندمااقاس!،يعفدوا

وف.الرتبعشاءالصروفالأخهب،العشاءخلالىالخمر،واقشصمامالخبز
صلببعدسثة70حوالمأتدوينهفي)لهشرعالرمعلىأ!مالفيبولسص"ذ

لذ!ري،(هذا،،امجمنعوالأتبامح!:تماليسويمأن،،الرسائل،(رفيالمسيع(

يدعىمابذل!سفأيمسول،(رع6-24،،"قورنتدرأهلىإلىالأولمما)الرسالة

محوروهو،(5حلهأ4!3)ح؟آكهةالمقذسالقربانأوبالأفخارستيا،المسيحئةفي

الحوارئ!،يسوعاختيارثأالأخيرالفجديديقمفلأخ!را،.المسيحتةالطقوسول

الاثغينأنرادهاعدديبلغائساعاأ!ثرالأتباعمنحلقة)بلعشرالاتني

الأممجميعبينالجشعارةونشرالقعميدبمكمةإليكمعهدالذين(والسبعين

السملو!سالحقيفةفيحهموالحوارتين،وائخاذ.(،5ةفى،ومرق!س،و،28)متى

الزمنئ.إلزلمبأعمبرثاإذأ،لمسوعالأوليدذت!ملا

يحملهارونالقيالضحررةعنالمقمام،هذاكب،نتساءل.أنويم!ن

العادئم!.مي!حلاصورةتتجاوز!طنتأئهاولايره!ف،دورهمحنالمسيح

علاقفعاوريصرو!انالولت.همنمرسلىإتهصراحةيقولىرونفقد

.،"!ف،،:ابنهأته،مناسبةلمنآ!ثرفي،ويعلن،الرثبهذاىفزم!قطاوالحميمئة

ؤمن،الابنإلأالآبيعرفأحدمنولا،الأبإلأالابنيعرفأحدمن

مساءلتهسياقوفي.(22،"0ولوق!!م7،"ألى!)،،هلي!مفعفهأنالابنشاء

:ال!ؤالبهذارب!ألاالحماخامإليهتوخه(3!*4غ43،*)ال!هغةمجلسأمام



رنوا!و!ضلجى!ر

،،أنا،ب!راحة،الإجابةفييسوجيةهـذفىنلمالمبار!س؟،،ابنالمممجحأنتآ

تسميةالقىص!سةدعوتهاثناءاهمعقخملإتهابى.(ة2-6،،،دك)موقحيسا(،وه

بالاراهمئه،،،هشياد،،وشطىاح*ةء(،المدهونحوفتارتخنيص!ثه!(،3كه4!س)همسيح

نفسعههبهالمعرفا!صمههذفىالهدم!كملفمدبالموثانعه،ئر،،!رلسعوس،،

القيامة،بعدإلأ،أتبامحهبينيحصلىلمخارقةشخحميةإلىصورتهمحرللعن

لاسمم!مج!سالمصط!ساوجخلواالأنبياء،!نذ!ردفوقرقعوفىفقد

يسوعوأصبح،لتسميتهيسعخملمحل!اسماالمسيع،،،،يسموعفأصبحيح!سع،

.(3!ة!*حلو!م)بالربمحىيد

ا!صة!أ!

،،القدسوالروحوالابنالآبؤمع!اب،،التاس!ضدوناطراليتويئبدأ

ف!اتواالضلب،.حادثةاك!عاانغيالأولم!ايئسعابجعهمنذ،9،بم،2!هل)متى

المسيحءبشعأنفعادثونهم،الهيىإلمماافدينالرالحخات!إلم!الذمحوةنو!!خبوي

،(،6حلكالكااح3ة!،،)اليونانتةمنالأصعلى،في!نجسة،!لمةاضعخقترئ!

وت!ؤنت!هأورشليمفيتأشسهوفداعنين،،،الموا،،"حا!ةتعنيؤ!طنت

لححئن،والشريعةالستاتبترموناليهه!دمنصغيرةمجعومحاهمتطهمن

حولىفيغحلقودقالمسجح،قيامةبذسص!ىاحقفا:الأح!رأياماع!يأيجععون

المسيع!انبمااقغداءالخمر،ويتقاسمونالخبزخلالهد!صرونمخذاء

يتحؤلونالحجبجمنإبعضانا!ردالأخيرءالعححعاء!نيصنعهقدنفمممه

مجمومحا!رر،مه!اومإلم!عودحمممحندولؤشسوق،،الجدصدفىالذمحوفىهذفىالى

لها(244!)واللذ)ئ!ج،5،يافافيهالمجمومحاتهذ"فافتمشرتهسيحئية،

فيالمسيحتةفتحقفهميةاصرحخكاوأيضا.دمش!تبلغت!!ب،(غ23)رصور

بطرسالأولمأتزمخم،جبهتينبينوعرا"صاخبةمجادلاتاليهودمخيروجه

الما!ط،ل!ح4حلمأ3إيعقوبخلفهفثم،الصصغيسةبرئاسةبادوالذي(!،ح33!س)

إلىمحؤلوله!الفرلسيين،منشهوبولم!،العانعهرتؤعمالمسمح،،،،،أخب

فيتتمثلىمهـقفأنبولممىواقتييمفىهمشقءإلمأطريقهفي!انبينما،الذتحوة

شواء.حدلى"والوثنئين،الجهوديبشرفانطلىالشر،جميعبينالبشعاردفشير

لاأن،أولىمرحلةفيقبلى،فقدواحدا،ت!ازلاآورفحليمنا!سلمد!قرث



لمانلأليالمارسر!!فا!ح!!طا

الطقولسةال!هار!القوامحداحزاهما،الأ!لمحنداليهودومخيراليهوفىيختلصا

!رحلةفي،المحرمهذاط!ألسته،اليهودتةالشريعةقوامح!تفرضهاالشي

ءبالمسميعأنعاررأصرواالذينسعقطيعةمنس!ذيعخيهمامح،لاحقة

يهودتمما،أصلمنالممصيحقينبينالاخقما،طيىصبحولمغير.لاالجهود،لإنقاذ

،70سعنةااليى،تدميرر!خبإلا،القامح!وةأخوكطأصولمنرالمجح!ن

وفيوأليهـودتةهألممصيحتةبينوالقطيخةأورشمليم،فيالأولمماال!نيسةرنجاية

مجموعة!لىفمافت!مت،توظدتقدالمجس!المجمومحات!انتالأثغاء،

تنظماالمجحومحاتانتظمتثتمآمحضائها،مأفي!ونالرؤسماء،أحدحول

الذيالإئيمفي،الذيفتة%لحياةإداريخولأ،(!ش7خ4اس!لمأ،!شأحولإقديميا،

الوقت،ص!لذخييصتفون،المححيحقونو!انخليه.الإشرافطيتوالما

حقالرومانحةالإمبراطوريةهمخحقهمالذيناليهود،،الأجانب،،شممن
والألوهفماتالإمبراطور3عبادطقوسفيبالمساهمةالالتزامدونالإتامة،

ال!نجسةشع!دقطماوسرعانضذهم،الاضطهادافب!أتثمالروممانتة.

حولطقوس.تناميشمهدتثمالإي!ن،أجلمنضم!ادة،لاهوتقيمام
يحظونأتهمال!غيسةوأف!،قذيسينالأوائلالخعهداءواعضبرالسهداء،

هالرثى!ل،الشفاعةباهتياز

وأفمهرها،الثانيالقوننهايةفي!رةالاذهبرتعةالمدارسو!انت

تشعئحلشحهدت(لقي(!،4!3حش!ا!ح4"4*!*حاول)حأكاةئردن!مسإلامدرسة

!ليمنصدافعوقديسوت!.فيالمج!دةال!لمةبأتهاللوغوستعر!أ
والمصمي!!(لرببينالوحدةمحنالإس!ندرتةأشأ)2*ح!تي!غاح(،

بالهرطقة،هتبادلهواتهاماهم!اصراعاتإلم!تحؤلللج!المجالففئح،اللوغوس"

المعارضةالأولمأالحر!اتظيررتثتما!جسة.صفوفهنإقصاءاترإلمما

ة!رحوأهمها،(*ع،404ء*،حأالأرت!و!سمحةأوالوسميةللعقيدة
!د!أو،(،*ح!3**!،ه*)المج!دنفحأالمى)حثه!كه،لحش!حء4((،،،المظهرئه

،،ال!يفحين،،ة!رحوذمبتومم.مجردإلان!يأالمسيحجسد.أن

راحد،شيءويسوعالرثإنفقالتالحذ،هذامنابعدإلأ(!هث04*(،هكحع3)

بالغبيئالقائلونظهر،ص!ذمقابلىوفي!ط.الذيهونفسهالرثوإدق

،الرباصطفاهرجما،،إلاليمسيسوعأنورأوا،(!34.**ءة،ءه)ك!حلح.



را!!ىيال!ريله!ى

لهذفىوتحمسواالمصصعحيوناندسمولهدلا!لمه.الحرفأبالمعغىابثا،رم!ملو

أ!كافامحتنتحاثرهمتكا،قدالاخخا،فاتر!انت،لظص%والأطووحة

شأتهأورش!!:!غيحمةاخغفأءبع!الأولم!،المرجختةصاص!أتهروما

الإهـس!تريةأساقفة3دعوافيونازمحط،الصحيحةالعقيدةلققريرالمؤهل

والحمالهراطقةإدانةعاىأصرروماأسقفأنبجدوأنطا!يا،وقرصااج
،،44سنة،المسيحتةتاريخثيما،بالحرهأنقرارآؤلىوصدربالحومان،علجهم

طبيعةحولالمعار!إلماوأضيفت2!،ول(5)*هةح،هوقيون،ضحتتهو!ان

العا،قةطبيعةفيوتمحلتالمسيحيئ،الضفتهرقت،أخرىقضيةالمسيح

فالمذمبالتئليث.بقضيةالصروفةومي،الفسوافيوحوالابنالآببين

.أنويؤت4*!لحكهكا!كهثرهع(ة!ا)غعأالجوهووحدةمحقيدةيقررالرسميئ.

نإ%ي،واحدةطبيغةأوواحد،جومرذووالثالوثفيثةالثما3الأشمخاص

يخن،الآضهمع.محا،قةفيإلآهمالآح!وجودلاألهمخا!رر،ثالأتةالواح!الرت

قاتالنضرابعض!ت!مصرقدالمىجموعه.بفعلإلامخهـمالواحدفعلىولا

الآرلوسعهط!ذهمنل.الرسمعه،العدم!"وجهثقطو!له،فردالمخالفه،

فيالتاس،محاكةلدى،الواسعالانتشارمنفزد.محرفالذي(!2ة!*أ3"!)

الابنإنيقولونالمذهبمذاأصحابو!انوالخاهممس،الرابعالقرثين

فهوله،همساوياي!ونآنن!ميفا،الابمن(ح*!!س*د3)غ،،فظ((قد

المنسوب(*ح3303)حثث!دة*!ةالقسطورقيالمذ!طوظهرأتل.درجةمنإله

المذ!ط.هذاأتباعورفض.القسطنطيغتةأسصأ،(*ح!ك60ولةكا3)،نسطور(إلمما

ربخالمصعيجعاعتبار،س!ذلتبعاشرفضوا،،،،الرتأئم،،مريمعبار!استعمال

علىلردمذهبلهعامث!هشالإس!غدرلهن!للل!لمه.المامبالمعفى

وهي،(!هثه*!ثألهكةعح)،،الصبيعةا،،وحدةمحقيدةإلىويدعو،التصمطورتة

مجغعأدانرقد.إلهيةطبيعة،للمسيحواح!ةبطبيحةإلاتعزفلامحقيد-

أؤلأعنهونشأ،المذهبينهذين45دسنةالمنعق!(حخحأ!404ة*!س)خدقيدونيا

باسمتعرفأصبحتالتيةئردخ!ممإلا!نيسةبينالمسيحئة،فياثقسام

بوحدةالقائلمذهبهاثنيوسانجدتهابفافسهااستقلتوقد،القبطئةال!نيسة

الأرتدو!سثةال!وريةا!حغيسةمثل،أخرىلشرقئة!نائسالظبيعة

!م8اأ3!س!ك2كا5-)-الهغ!تةالسوريةنيسمةوالصالأرميغتةوا!خجس!



الأ!لالطظرفى!فجحؤ!اا!لا

مغطقتيفي،ال!حمحطورتةأتباعوجودتواصلىر!قو3!كاةا!ثم(.حولة4ح**س!أ

ساسا.أ،ؤاالعروالسوريا

!ك!صرا!ر!ل(ك!نعة

منبقراربالمسيحتة،الامحزافالرومانيةالإمبراطورتةقررت

آنذا!س،تمتذ،الإمبراطورئةو!انت،3و3سغة،قسطغطين(اصورالإمبرا

فيةثحي!مملاأصبحتثمأورولا.من!بيروجؤءالمموكمطالحوضمحلى

الؤقت،ذلصفي،ال!نيسةللإثمبراطورلمجةهـو!انشكاالمبخلةالذيانة!مقام

أوسماطفيا!رتقدالمسيحسةالذعوةلأن،ثرتة!نيسةإلمأ.تحؤلتقد

الحقعختة،المثحلهايقذمونأتبامحهاف!انالعليا،الاجتماخئةالطبقا،ت

فأصبحتأيضا،.الإمبراطوربمفحتغعمأصبحتالاالمح!عنيسة،ثراءرزاد

سنةوفي3*كا!.)كهص!لما!أ(أالبازبأو"الفخمةالمعابدمنبالع!يدتتمتع

عاثأوأطلىبعزنطه،إلىالإم!براطورلهمحاصحهندك،لهسطغطن،لهرر،330

روما،يتححتئم،فيروماأسقففأصبح!،القسطنطيغفة،،،الجديدةالعاصمة

تفتئماولم،،الجابا(،.يلقبوصارالمسيحتة،الأراضي!ليإلمأففوذهوامتذ

الاحتفالاففانتشرتالمسيحيئ،الظايعتتوشحالر!مانيةالإهبراطورتة

وتوقفت،الردثيومإلم!الأح!يوموتحول،ولادتهأوافجعقيامةىر!ذب

فيصورت!قالبشعروجوهفىاعتبرتإذ،المجرمينوجوهوفممعادة

قضاياولد%تسابقا.،العملعليه!انمامحعس،الإاليئ(لجمالصورة

لهضايا!فلخ!ملالإمبراطورفأصبحالدلنعه،بالعفالاعملطال!عاسه

دريتوقأالذينتة،المجاهععقدإلم!ويدمحوالعاقيرة،ومس!ائلىال!!ليروسور،

فما،!لظالنحنيسهأنبمد.(غ7حح4غ!ك)الأسمفئاتبإنشاءولأمررئاستها

منمقربة!انتكاأتهارغمالإنجيلتة،بالمبادئملتزمةإلرابع،القرنمذا

أصبحوامحندماأخا،قئة،ائحرافاتفيتوزطوار%ضالهابحضوأنال!لطة،

نا!رأمنر!ناالضدقة،مبدأال!نيسةنرضتوقد.القومأعيانمن

ملاجنالأساقفةوأنشا.التقوىبودائعالضيماقاتولفبتعقيدتها،

البؤساء.لفائد!التطؤعحمافىهمت!ونطمواالإقصاء،أوالمرضضحايمااه!صقي

خطوة(+4دهغ03!س(إالآول،،نعودوسالإمبراطورخطا،39،سغهوثق

http://www.al-maktabeh.com



ارنو!فيريط!ر!هل

الضؤسامغعوقرروالإهمبراطورية،الذولةدينالمسيحئةفأمح!نأخرئ،

الذدرلة،فينفوذذشيأشخاصاالسعابقالاض!ادضحماياوأصبحالوتغتة،

غيرهمءيضطهدون

،4،0سنهمبراطوريهلاليالغرلكاالجزءانهحاربخمائجحمحمهالم!لئماثرلمحط

ل!لىوأصبحوالخرلمجط،السرقبينواضحااثقسماهامنقسمةأصبحتإذ

فششكا!ف،الأخرىشنهنفصلةتفؤرتالتيالخاضة!نيستههنهما

اعتبرأئهإذ،الغرب!نيالبابانفوذوتنامى.تتعاظمالعنيستينبينا!ؤة

،،البرابوة،(،مفاوضةمحماىألة،درق!الوحيدةوالج!ة،الأساقفةبينالمقذم

تررن.ى!ماك!احمالأورولتة،المئاتلمضخلفتنازلاتتفيمإلمأولجئما

لاي!سبرامخورالأبوتةال!ضلطةسيطوةتحت!تفقدالشرقتةال!غيم!مةأقا

الرسوفي،ال!رسيإلمأإضافةبطر!مفة،!راسيأزبعةأنخمأيذ!لا

الرسوقي،ال!رسيمعالمقامنفحسفي)امحتبر،تالقححطنطيغئةوهي:بروهـما،

الاستقلالتةهنع!وأورشمليم.وأنطا!بةةئر!غ!ىمإلاوبروما(،

الإمبراطورله،حدودخارجالوالهعهالعظئسإلمأ.)س!،ا!4!س!حءحول!(

هتأصبحتوتوالجورجتة.والأرهمينتةالفارسئةال!ثيسةوخاضة

بطار!ةأمرهاتوقأأنبعدالععمور،مرمعبذاغسا،مستقلةال!غائس

لهخضعواماإلمكاإضافةالقوئة،الشخصتةذويمن،(9!ح3حكا*ة4ع3)

و!شكا.ال!ابعالقرنهنابتداء،ئيم،اسإلاالمذتماميبسببطمحزلة،من

تفاصيلحول،الروميةالعجةمغفردة،تخماصم،القسعطنطينتة!ني!

درجةمرة،منأ!غو،قات!ينحلاوقاربتوالتظمام.بالطقوستتعلق

منافسع!امغ!!لواتهمحطالخصوما!،هذفىبسببا!املى،الافرا!أ

آخذفإذالضور،مسألةحولىالخصوماتر!أواندلعشكابالهوطقة،

.الأيقوناتحولتقيمها(لغيألطقوس!علىمنافعمش!االووهتةال!نيسة

اندلعت*عندممامنه،مناصلاأمواال!نيستينبينالانقسممامأصبحولثتم

ثهته(،)*5إ*لم!ثه!المقذسالعشماءفيالمستعملالخبزحولىأخرىخصومة

بينما،بالخميرةالخبزهذايعذأقواجباتوىالقسطنطينئة!نيسعةفحانت

*أ!ء(.)س!ثي!2ء*خصردبا،الخبز،لعدأنلسرطروما!نعسه!اث!

علىبالحرمانروماوححمت،8053سنةالقطيعةحصلتوهحذا



ن؟!ألاظر!!!!ا!ا

القس!يسئة،بطرير!ص،،لإ(حة4إححخلماع(!ة)حكا،ريوس!يرولا،!جائجلى

معال!خيستان،وحافظتالباباهكتاب!فيربإمحلانالبطرير!سورفى

لحشكاأنإلمأيثمدي!!،صراعاتمع،ةق!اعلامنأدنىحذمل!احم،ذلب

القسطن!ينتةنهبمحاى،4204سغةالضليبخون،أقدمعندمافمائحا،القطيعة

بع!بال!غيسعينلب!لااختلفتوقدصوفيا.آيا!اترائتةوتدنيس

،الكرب(4،0!ص!ف3)حأسقفتات!لسلطتهاتحتروماجمصكاإذ،ذلص

التيفامص!رطبلاياشقا،لىالامحزاف!صستففاقسطنطينتةأقا

التيبالذولوارتبطت،،قومي،،،طمابعذاتفشيئا،شيئاأجمتما،

بأنه!ففسهـاتصفاق!رقئةالعمائص!هذهوأصبخعظلها.خاضخة!انشكا

!اأقاالضمحيحة،ةدي!ـهلامحلىتحافظأنهابحععغى،ةئس!ودترأ

بمخغىا!اثوليقة،ال!جس!لقباستخمالىفضملتفقدالخربتة

تعتنالأرتدو!ال!نائدسأنإلمأالإفمارةوتجدرهال!ويئةالعغيس!

فيانعفف،التيالصبريالحنستةالمجامعلقراراتالوفيةاه!حوأتها

يحضرروعاأسقفن!يولمالمسيحعة،العقاثلتحديد،الأدرلىالقرون

!اقإذ،الأساقفةبقيةا!هبر!حيالتيالضفةبغفس،المجامعس!ات

بالحضور.ينوبهمنبإرسال!قفي

!ي!!ألا!أا!ما!

اعتباروعدمالحنيسة،مخحذالاض!طهـاداتتوقفمنسغواتبعد

حياةيخخارونالمسيحفينبخف!بدآ،للخلاصمفضا،ا!ل!(لشهادة

مصر،صحارىفيمنعزلينرالعيش،الحياةنعمعنوالئختنالرمد،

هع،للمسيحوجودهـم!لتسخير،ذلصوراءمن،يقصدونوسؤريا،

التقلبويرجعهالعيشفيالطريقةهذهبالتزامقظيأمرلمنفسهالمس!جأقا

الذى(ول*حه*ة)عسرر(نطونمو،أإلمماهول3(*!ح4أ3ث)ءنمههبلرا-نشأالمسمحى

راهحبأؤلفعان،الرهبنةحيادإلمأالانقطأعقررثتمم!ر،أئرياءمن!ان

وانتشرالإس!ندرئة.أسقفبفضلالآفاوا،فيخبرهاثشهروت!،مسيحيئ

ولطغوالتبئلكأالتسحتطريقاتيدفيوتغافسواالضحمارى،فيالمؤمنون

قجصريةأسقفسأ،باسيلوس،،خلتيمااسقدعىحذاالثاكالقرنفيالشطض



لىا!له!!ي!ل!ر!يهمي

العزل!رفض!ومفادهاالرهبنةحياةفيالأولمأالقامح!دةلجقرر3!ك!غح(،غ!ح)

والضا،ة(!هف3حة،1،*!س)لمجالقظامالالتزاموتفضجلالبر،ذريعةتحخ!،التافة

الرمبنةنظامالخرباقغبحستمفائدددونالآلابم،!ر!با!محارر(ه!!،30*ا

،يوحتاعنبمبادرد،4،ةمعنةمرسيليا،هديثةقربديرأؤلوأنشاالشروا،من

بغفهم!حوسبفضلى،3الأدلرنظامانحمغرثم*!ح،.ح!33)*حة!!مانس(

2*طكا!ح4ح)،*ءيلأ!اسينوجبليدير،529لهممنةأشس!،ألذيالإيطاقي

ونضاأم،نيتض!دغبلارهبمانيةمؤسصوهو،وناتوليرومابينالواقع(ح*33*ب

الجمامحطفييقومرئيمسحولالرهبانمنمجمومحةمحيعشمحاورالقمائمةض!رلا

عاطأد!ؤتالقي،،البندي!قتة،(الاقامحكزرضعوقد)غكاكا!(.الأبمقام

،والعباداتالضلواتوإقا!ةالبهير،داخلالخمك،بين.(لقوفيقضرورة

الرهبانعاىودفرضوالاعم!المأوالطاعهسالنظامماز!لالاضرورةوع!ارر

وأالظعام،أوفاتأثناةبألمطالعة،لينصثمغلوا،القراءةتعلم(!ه!هأ*ح3)

الفرة،نانسثقل!ثمهـد،الغربو!ان.(ح!ح!س!هثء)للضومالطولله!ار!فلا

فقلت،،،،،البرابرةومخزواف،لإمبراطورئةأانهياربع!بالغا،انحاطا

لمسيحيةراللأهوتتةالرؤحتةالحياةبآثار،فرونمدىمحاى،محتفظةالأديرة

الرومانيةالإمخريقئة-الثقافةبآثالر،عاكتةبصفة،وعتفظة،المؤسسينالآباء

عاىويحافظونالمخطوطاتيشمخونالرمبانيفغأولم.الغربأبعهاالت!ب

وظلىالأدلر".عمبةتتجاوزن!تلموهعارفهممخطوطاحممر!ل،المعارف

خارح.،الهمساوسه!أص!ذ،هحح!سملاللحمادالأمحلىالمغلبحسدرنالرهبان

!حالأساقفةبينواشربالفساد،واشمصهروا،الأمتةمحليهممخلبتالأديرفى،

بالخروجالثقافةتبدأولمالغبل.وألقابالعطايالنيلالأهراء،إلمأالتقرب

ا!صشافأعادوادينرجالبخافضلىشر،الغالتالمرنثقإلافىالأديرمن

مرا!زأصبحتالتيوالجمامعاتالمدارسرروأشسوا،(ل!لاسي!تةالثقافة

فيالعربجهودهنهؤلاءأغلبواسقفاد،يقر!فلاوالا،هوقأالتشاط

.(لإغريفيئ.الزاثتربحى

عامم!عدير!(ء243!س)،رأخوئات،،البفدي!تعينرهبانئة"كنتفرعضكا

نظاملإصا،حالمتنواصلةالمحاولاتذلصإلىال!افعو!أن،التاريخمدى

اسخولتعندمماخاضةوالانحوافمات،النقائصفيهغلبت!ل!،الرهبنة



لط!الآدا!رقا!!حلوا!ا

حاهمتطلإصا3اوآشهرئاهرؤساوتحيينيرةالآفىرعايةحهقمحاهأالمدفيةا!طات

أطلقط،فتدح!ت!،هآئ!3(ح!ذأح3)ع**س!أتا،،الكسزقيئ،،بالإصا،حالمعررفةهـس

حكاه*32)المولسمي،لروبيرهماي!خكا،البخطمنراهبان،؟800سنةحوالي

حصافقد،(!ح3"!434عأ!اح37!"،*)لىفو،!ا3ديويرنأر(4ححاه*3حث3

المبرأمذ(اد!جو،والتواضعللقاقرالأمحاث!المثلإلمأ،الجذريةةالعوفىمحأور

ن!الاتزابمناخوساهيمبعأسيسها.بادراالتيالأديردبساطةل،اخهن

الوفاءروحعاى،الغالبفي،حافظت!غيسةدأخلالإنجيلتةالتعاليم

ب!ايةهع،(53كهح!د!هث!س*4ة!*ح3)الض!قة،،،،أخوئاتنشأةفي"ؤشسهـا،

خويةوأكا(2!!ثكهةح!حة*)الفرنسيسعانأخوئةوأفلاهاعشر،الثالث(لقرن

المؤمنين،عاضةبينالعيشإلم!رهبافهماردعى،*"ثهمهدإ.ح!،*)الدو!نم!الق

(لتعاليمإلمأوالذعوةالوىضامهمةيت!الوا!ي،الأديرةفيالاعتزالبدلى

الرمبنة.تاريخفيمسبوقغيرتحؤلاالتوخههذاوهمئلى،ةيحم!حملا

!ل!لا!ا!ا!لا

،قسطنطين،،مبراطورالم1بفضلال!لطة،إلم!ال!غيسةوصلت

استعمالمهقةالمدنتةلل!لفاتفؤضضكاأثهابيدالوثغئين،تطاردشبدأت

الصني!عمةوأصبحتالذماءهسفعنتمغع!االمسيحتعاليملا!ألحنف،

ال!فيررجالهاعنتصدرولمالمسملح،،.،،ذراع!اتالسملصااتل!تعتبر

سلر*دلااعمبرفعدالرلث،باسمالموةاسعع!ل!ضالاحمجاجاهمط،من

ع*هح3)ح،سو!سامفمحلىالردرسالتهفيله!ول(،8ول3)!ألح،أئرغسطين،

والهرإطقةالوثغعينهدايةفيأستعملتإذا،همنهلابذشرالذسةأن(ع!لولما،55

وجهترسالةب!و.ةتو!بألاال!عادةلهموضعمغتا!تقيمالضراطإلم!.

الشرهذاعاور،أوغسطين،أطلقبونيفاسا!رفي،القائدإلى4،7سخة

الأولم!البذوربذل!صألقيتوقط.،،العادلداهط!الا،،عبارةالقروليفي

الحروبأي،قغامةتاريخهاحلقاتأئذإلمأ،ترونبعد،ال!ني!صةقادلمنطق

الأهري!تة.القازرر(سمعمارالتفقيعشومحا"الضليبئة

ليردفىوا،الأوغسطييئ،الاستدلالإلمأال!غيسةدرؤسأءاستندلقد

مم!ابال!قار،محاربةأجلىمننداءاتدم،التاسع(لقرنأوأسطمنابتداء



را!!!طرفولمجو

القاخ!،الغفرانمحلىبالحصوللل!حاربينالومحودوإطا3!ا،صجحيئالمسال!ؤين

!ليرمونمدينةوقيالآخرفىالحياةفيومحعوبأتهم،آوزامم!لىرإسقاصا

أمامخطبةبإلقاء،،لاه5/،،/27يوم(لثاشي،أوربانالبابا،قامص!أح(3)ع*ءثم

حملةواإطا3إلمأفيهادمحاأوروبا،منرالأمراءوالملو!سرالآباءالأساتخفة

وخغال!قار.منأورشعليمواسزجاع،الشرقعسيحتيلإتاقاذصليبمة

للحصولالغاقةفتدافعت.(،الربيريدهما،،هذا:التاليةبالعبارةخطبته

أثواجمع،محاورتعليقهاالحملةفيا!لشار!ينمحاثمايغعينالتيالقماثررفاعةمحاى

وهنبالمشار!ة،الغذرههفلاءهمنيطلبترحانالضليت.هيفةتمتلىرهي

وفائهمهمقابل،ال!تيعصسةوتمغحهمالمسيحتة.محنهرتذاامحض!رمنهـمحغخكا

يومهؤلاء،يو!يأفيأورسايمسقطتوقدالأبدقي،الغفرانبحهدهم،

اله!تجوماتلصذأخرىصليبتةحما،تت!و.،099/07/"5الجمعة

وتواصلت،الجملةفيحملاتثماني)باختا!سلموننظمهاالتيالمضاذة

الذريع،لعف!فلاإلمأالضليبتةالحملاتآمخل!ت!اوء(ىف270إلمما،09؟من

الحنينسةتواضصرآالخا!ة،الحملةمنذالمشار!ين،حماسوخؤت

المتطؤعينأنافسهم،المحاربينإو!إضافة،ليشمل،الغفرانمنضاالتوسحع

حقبالغفرانالمومحودينمنححذالأموبهابلغبلالحما،ت،لفمائ!"بالمالى
(لمالقة،الئعويضاتتقديممتمابل،نذورهممحنالزاجع

س!لذإمحتبرتاصقة،الهراهواجهةال!غيحممةقررت،ذاتهالآنوفي

أدانوا،مستقلينبدعةمنبصبادراتالمواجهةولدأتالبزسالحة،همهاضلأهن

مجضعأنبي!(لذينهلرجالالأخلاقئةوالانحرافاتألعفئةلاتالضا3

الضليبئةالحروبهقامنفمعىفي،الهرطقةمواجهـةاعقجارقررالثاكلاتران

المعهمميحسين،منصضفينبينحذرتاتمييزابذلصوأقامال!فار،ضذ

معفدون،م!سيحتونوممالهراطقةلمواجهةالتفتيمشم!اعزأنشئت

اب،يلاأعفهاولكا!.)س!ا!نسيئقرارإلمأم!!المسهذفىن!مأةتارلخويرجع

،تومادعمالقرارهذاولقي.،232/02/8يومالعاسع،،،مخريغوريوي!

!فصلواأنالهراطقة،،يستحق:التاليةالقبمارد!شبالذيالأ!ويني،
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الأ!يمانكارص!!فوج!ولاا!غ!ط

أئهاهمحهورينالا،هوتيينمعنواحدمحنيعرفول!."،،بالموتالعالمعكلن

بألعالميحا!ابكادأالذيال!ابوسىهذامحاىخفيفا،اعزاعماولوأمحترضي!

تعذيب.!قوالصصماوسةالنفتيدشمحا!مأعكعاءالباباومنحالمصبب.

،،والرحمه،،المحمهمن!ربماص!ذواعمبربذثوبهم،!حرفواآنإلم!،نم!ملا

ناج!ورلالرهبانية)!ان!ألكعااقئهذاالرهبانوميير،حقهم!ث

في.الطهلةالقوى!مذهمةفيقرن،بربعالتفتيشمحاحغقبليأنشئتالتي

الإمح!ام،حئظلرقدصجس!ان(.الفراقرهجانئةتلت!اثم،ألمشروعمذا

اجمقبرت*إرحدها،ال!زول!ماثممولا!تمنعشر،الخامسالقرنحذإلمما

حمايشهاقسفع"صانتل!قهاالدماء،سفبحقها!ؤ(ليسأتها!يسة

ىج!قاع!اعظهوفثئمبالإعكاداح!محلييتميحعالذينالأشخاصعن
إلممامحهدتد!قفوج!روتا،باساأ!ثرف!طش!،لاحقةمرحلةفي،الإسبايف

تححظجذاطويلة3فزمحاشو!الذينالمعقدينالمسيحئينتربيةبمرثفةنسثس!ا

المسسيحفةإلىالمحؤاهمأصحةمنالتأ!دحقهامنرأتىالعقار،تأثير

الإسباني،العضعبمحالهمابهمؤةفعسلطص،اإجباريأ!انالثحولهذااأ!)مح

حقيقياقئالاهوهذيانا!انالعملىمذاأق!وامجقبروإرشادا.وغظاوآرمترته

قامشطالقيالمسيحتعاليمصارخةمعارضةيعارضوضعشرعنةبقص!قام

المحنف.ونبذالمحخةعاى

بمع!ارمحظتمحتدماالذهبيئ،عصرهاألحفتيشمحا!عاشمتوف"

القاز!مخزوفبدأ.،492سنة،دوهميجغسانتبجزيرفى!ولمب،)!ريعشوف

انمسج.،نيقولاالجاباو!انالمصود،العببلذل!سدرسعخر،الأهري!ئة

!لىالملو!صح!و.الغرضلهذاالرقيقبتجارة.للبرتغالقينسجحقد

إلممابالشعويحولواأنبعثرطرالعباد،الآراضيةق!حلحقالمستخمرين

الدوميني!يئ،الراهبغلناأدانهاحقيقةمجرر"فبدأتالمسسيحتة.الذيانة

!انأتهبجد(8!3م515!غ4ع3!سأح!3!3)!اسماس!(،لالسرردي،برتليمي
بعضساندهوله!والمومف،هذاالمخذالذىتدرلباالوحعدالذينرجل

نأجميعاوأ!دوا2*ءالإ(،روأ!*!س)،هونتيغه(مثلىالإنسوئين،ا!وين
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را!نوليالظدرب!د!!ر

نآينبغيالتيبالصرامةجديررفيالممسيح،،،فيش!،إخوةبشر،الحمودالهخو

هذابينمشيورةمجادلة!ف550سئةوقامتبمثرتمأء!مائنحلىبهايتمتع

ط!تان!لةاهل!إأ!7(،4)فلادوني!وبمديخةدارتالبابا،رممحلىالراهب

البرتغالس!لعيتخذولم!بولة،أف!الرهتصبححتى،سنواتةق!حمالأمر،

لاس!،ديوفاةهنشواتآربعبعدإلأالحمر،الهثوداستسعجادمغعقرار

وفيسبه.مسموحاظلىدو!لااستعبادأنبيد،8570سغةأي!ماممايى(،
ق!زمالذي!اساس،لاس)ديمؤلفهسعالتفتعشىمحا!عقررت.95ة،،

ر!هممادو*كنوانهالأهموي!صئة،القازةفيالمرتبةالفظائعحولىفيهادت!فيه

االؤر.بلادتمدميرفيالاخت!ارة!يلفعلى

ايبوون!فا!ط!ه!طلأ!ا

يمب!برى،احتجاجئة!رتأؤلماالبر!تستاخمت!الإصا،-غهئل

الذلني.باحغ!عارهماوأطاحالروميةال!خيهـصةرجر!قف،الحديثةالأزمغة

،الحدثهذ(عنبمغأىظلتفقدوالشرلهفالأرت!و!سعئةا!ضائسأقا

الؤننهايةويمأ(لقليل.الثزرإلآالبررذستانقيةإلمأأتبا!يامنيتحولول!

فلصمف!رام!فأبهتشبعونقور!فمولاموتتوقاضهرعسشر،الخامس

ارتباصااأشعذي!ونللمسيحتةآخووجهإبرازإلمأفسدواالقديبم،الحعر

والمجه.دا!صلختهوعن(لبشرقيال!اثنأمحماقمحنتعبيرارث!أوبالأناججلى،

جبروتأنبيد،وا!رتةالإيمانوالعاقلبينمعا!بماإلىأمخ!انلاالإنسوفي(لغثار

أقطعابهأن!هميا،الاتجمافىهذاعنا!اضحاالئعبيردونيحولهمصحانال!شيسة

وبزار!س،3!عح(ث)س!،مس(ويإ،وجمم،ال!نيسهمعالقطعرغبةلهمن!تلم

ر،بمص(7!2هك،اح)*،ظ،كافعسنن،و،مرسملى(*!*،ح)ودأفمى،("يمخ2*2!لو)س!

لهعمقرهولوثر،،،همالر!ننجاءثم.("ةح4ح!ا04*!كا،(*")حإدللامرندول،

،،إعما،ح،(إلم!العصر،س!ذفي3ـ،مخيرآخوينمثليشدعا!اثوليحيئ،

ف!ثيراالحاذ.الاثح!ارتعيش!انتألتيالروميةال!نحمعمةفىاخلى

ممارشماتعاطأوزهبانهاوحيغتهاواشاقفتهارؤساؤهايقدم!ان!ا

ف!انخ!التفتيشمحا!مأماأتبا"نههم،منهيحذروبئمانوعهمن،رذيلة

إو*ثراءلالمفرصةالذينرجمالص!زيولاالبشر،بكاشقالاستبدادتمارس



الاقلألهارلمح!!اله!جوى!ال!صطا

أفاضقما(لقيالكطر!ف!ان،بلةالضينازادأهمرو!صلىباقتغامح!بمئما.سيآرمحوا

نظاموهو،الغفرانص!!ص!صرسمتاال!نيسةا!م!تإذا!أس،

سبافيسقابىقافا،محواعوهابا!،مم!بونذتخنميفمنال!غيسةأتباع!تن

ا!جمةو!انت،إ2ول3مث!45)عكاةبالمطرالمروربذلعصنجتفافىون،هالتة
المطقر،ةر!فبالمحميحمةال!نائيمى!لعنانفودهم!قدا!اثولي!

الوسيط.العصرخلالى،رر!فلاهذفىرنسثرفالآخرد،إلمأانتقاليةسرحلة

أطروحة95محلىتحتويوثيقةبتحرير،5"07"لملم3فىيوم،لوثر(وقام

بفضيحةالقندي!قاصدا،("أ8حح!اكح38)وتنبرنجةم!جتبابعلىرمحلهمها

فشملت،لل!جسةانتقاداتهمجالوسحعآنلبثماثتم.الغفران!"و!س

(5!ح)ك!عولعثهمعغوالأسرارالقرابين.مثهـا،آخرىهمواضييحالانتقاداتهذفى

بأصلى،مذنبالإنسانأئ!يرىو!أنوالخمالاص.الذيغيةللحياةوالانقطاع

بكاالإيمان،يتم!صبأنإلآدصم!فنبخالأصهبمضبلأنن!!مي!لا،الكفرة

،نوثر4بلغلماثم.همشهاسحتحقاقدونلالإنسان،الو!تيخجهاربانخةمحطتةوهو

.،52!لسغةبالحرممانأل!نحيحمةعليهح!محساالبابا،شعخص!بانتقافىاته

فمضى،ال!نجسةض!خطمنتماماهمتخلصاأصبحاتهحجغغذ،"لوثر،،ريشعر

واعتيرهاالهقذسةا!شاباتإلمأالعود-وإلمماصيحيئ،ألمهحرتةإل!بدعو.

نقلىا!فينيالإصما،ححر!آثارمنؤءنال!لطة.همصدروجدها

ى!،(ع!*!املح73!سة!أولحء*33ح3)الشعبتة(للخاهمتاإلمأالمقذسال!عقاب

التقديةالررحو"طارسةبنفحه،علي!االاظلاخمنمؤمن!لشم!تهمن

المفهوموسن.الذينرجالاصةوسادون،الإلهتةال!لمةفيالحر،والتأخل

وانتشرت.وظائفهموقيمةالذبنر!الىقيمةمنيققل(لموخههذاأن

ق!مقحولالمق!قسال!قمابلقراءفىيجتمعونالذينالمسيحضين.حلقات

همنابقداء!لهـا،أورو!االحلقاتهذهوعمخكا!نرؤج،(ه!32ولح31

نعثرمحا!ث!!ص!لأح!17،*)نفلاس!جون.الفرنسيعملىحيثشويسرا،

و!انشكاالوثر،.آراءمنةفلا!يدارأ!ثرآراؤهو!انت،دي!جلاالمذحب

ول!ثي!ععح!3(2)كههمناسصأوأسرارسمبعةتفرضالعاثولي!ةال!نيسة

بعضعم.،ةمس!ردترألاال!سائعىلدىأيضا،بها،ومعزفمكبولة

(ح5*م3ثه!!،،هول)،لئثبيتوأكا!!ج،!خ)حتةلمعمودا:وهي،فاتختمار!لا



ارنولويل!ريل!!ر

،(ضىالمر!سح،9ر(كهحآ*ءح5ةه*)صالامحزاوا،(علهاحغ!3،د2(!)سخياقخارلأرا

.1034أ)*فىأ،!ولةه!لا!صيامة،شالرواج،(3!ح*حثمء3لح43ع5ث4!لةح3)

شهنحواوالأفخارستيا،بالتعميدإلاص!لذمنالبروتحمتاهمتيحتفظفام

لهشائ!!انحتمماروحاتمحنالذينتوناث!طحوقوتخلىرهمزتا.معنىالخاني

علحاولح4!س)العذراءبمولمالممصلهالعبادا!!لى،الأخرىال!مائسلدى

ةبز!هلرمصسيحتةنشرإلمأ،لوثر،سعىلةدوبالملائ!ة.نيسيذ!قلالو(لو!3،ع

الأناجيل.مناقزاباآ!ثووجعلهاوالريأدات،الشوائب!لمن

و!انض!الذينتة،بالحروبعوفمااندلاعالمسعىمذاأل!حمترتب

!ب،"555سغةالآشلمأ،الحر!بطوانتهتمنها،الأولمأالحربم!حرحألمانيا

الأهـحراء!تحالذيثه!هح(935؟أث4"لوكال!3!ه)!كاولأومخسبورغبوفاقيعرف

هم!عصحعنمذهبنإلمأالألمانمةالإمبراطورلهو!مم،التمححدةاخمحارحرئه

(3هآغثم)دت!نييح،اصإلامحدفى!اثرماسرمحاننرنسا،وفيمتنافهسين.

ط!اسمجزرةمحلتوقدفى.2ة5سنةلهعنءا!مباآهلتة،حرهمأشاندلعت

هذدفي،هأساويةرث!ألاالفصولاحد(3!ة*،-8!324ثه!عأخ2)برتليمي

،8572لم08لم24يوم،باريسهمديغةثنيالم!ؤبىحةهذفىوبدأت،الأهلحةالحرب

اتسسعتثق!البررتستاش!،بحقحكيق!ةإبادةا!اثو!حثوأرت!عب

في،ال!صائو!سدرتنادى،أخرىلهمدينةمحعثرينحواليلقشمل،الأحداث

نانشكامرسومأعلنفتمنهائتا،،ءمحقاالهرطقة،ديمحقوابأنم!عان،!لى

البروتسعتانشكاوهنح،"598شةمنالرابعالشهوفي،(!ع4،ع4!س)كهحآ*!*

سغةقجلىاسهخوطنوها،القيالأهما!نفيالذيختة،الممارسةحرتةبمقتضاه

تواصلتفف،الظرشينبينالذينية!حصبحذايضعلمفىلصأنبير.،5و7

نانت،مرسوممحنالتزاجعوتعآنبعد!طملى،قرنطيلة،داميةحلقات

ء8685سشه

هنفراراالخممالية،المما!سإل!البروتستانتمنعددالحجأ

ا،عال!ص!طئرت.وفإورويا،جغوبفيال!ائولي!ف،الاضطهادات

منذالبروتستانتتهمة،تأسصعتطد!قوأ!بر.دييئبتسامحآنذاسع!-،الشمالتة،

بحضهاعنلتةالاستقا3مننسبتاقدراالجمامحاتمنحمبد!عاىالباية،



قا!!ألالار!!فالوجعحيال!ن!ا

!برى،تتاراتثالأئهإلم!محموساانقسمتالجعمامحات3تأنبج!،البعض

حياةت!ؤرحولىا!تلفت!ص!،هوتيةالا3المضصائلىبحضحولاخضلفت

فشيتا،ثميئاوخد،(لذياللوترقيالجارأولافهغا!سذاتها.الج!محات

التماره!قاوامحتبر،أس!اقفةمحليهاي!ترفسطأبرنشتاتفيالإصا،!تةالجمامحالمحتكا

مننوتح،اصإلاثانياوهغا!سالخا،ص.طريقوحدههوالإيمانأن

برسبيزيانالأهمرلمج!ف:المقحددالولاياتثنيويدمحون!الفيني،أصلى

فالرتأنعتبرواوا،المجموعاتلاىستقا3فضلواوثد،(!3!صكاكه7غع3ةع*3)

!ص،ناهذ!أن(صوائفهم!هنالبعفىورأى،البدايةمنصان3البشرمنح
يأتأخرا،ا!ثرزمنفيظهو،ثالثتئاروهغا!صجمجخا.البشري!تممللا

،،بغتو!تيسخكا،،!كايهايطلقالقيال!غائسوجمعمح!ثمر،التاسعالقون

عنفعاوتدباسمتقمالألقغها،لتخلقا3يدشمد!ظئسوخي،(9*حةححلحعة34ع3)

.سؤ!قملالل!متابأصولئةتراءة

ئارالأ

الأورولية،الحهضةمسزتالتيالأنسنةمرحبةبعد،الإصما؟حمحه!حلى

و!انالتحرر،بالمجافىجديدةلخطوةالمجمال،5بدورالإصا،ح!فتغتتم
السلفةمنوالمجقمعاتالأفرادتحرر،المرةهذدالج!يدة،ةالخصواهدف

الفضاءفيحصرهابل،الأديانإلغاءا!صودن!يولمنهائتا.تحرراالذينتة

محا!المواعلنينومعاملةالذييئ،المجالفيال!زولة،حياديةوضمانالخاضول،

3ـهذظل!ولددلخعنمون.المىالأدلانمحنالنضرافر!عبالم!اوافى،لهدم

المغاطقمنمغهمةفيتظهرفلمالمسيحيئ،بالخربغصوصذقوا!خلا

نقلىوترفض،المبادئبنفس،صراحةتغادي،كمخصياتأوتتاراتلأخرىا

واسمخ!ام،الأنظمةنقدفيالحرتةمحاهـأوتصرأنوامحها،بجميعالحتمئات

نإ،ذلصمنأ!فر،القولن!ميبل.الإيمانعناسمتقلالتةقيالغقل

الض!رثيماطريقةمح،نوعيةقطيع!ثواأحطسقد(لج!ري!ةالمرحلة3هذرواد

عنعدلواالأنوارىر!فهإنإذنفسحه،الإنسانىجودالوملمح!لهديمه

ثنييزفىدواولموالفج!يد،بالئغبير(لاحتفماءإلمأوالتقليد.،التزاثتعظيم
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ل!نواررطكاله!ريل!

علجقم،لاحاقةأزهمنةفينبمشولأخمسمالقدماء،منآفضليأنفسيماعتبار

الم!اضى.منأفضلالمسسمضلىبئمانلبعنرونفحنوارما

النامنالثرنطملهالأفرشلئه،الروحبالأنوارالم!ومحؤفى-ر!فلاوجهحه

ثوراترمسمارفعوكتي،!حار!اما!ن:هسارينفيتد!حمومحشر،

،أكو!قتلاالعقلىاعضيمين:همبدأينالأنوارفلسفةطرضأواجتماعتة.سياسئة

يمخغالذيمويتك!ققلافالعقلىمزابطان،نآ!ب!وهعا،الذاتواستقا،لية

ترونمدىمحاىفؤضة،فيماالقحمواسخعادةالئحرر،إه!انئةالفرد

بفضلىالبهمثرتة،المدينةتؤسس!أنمطلوباأصبحوقدوالعنيسة.للرتجط

الفزة،ه!زفىيمتزمافإتأوأخيرا،.الإلهتدخلودون،دوح!الإنسانجهود

أمورفى!اررلموال!أنمحاىالإنسانعزمالسمابد4البارنحعهالفرا!!لىعن

الذييئالتاريخفيالممائرهمعبالمقمارنة،ثورةالعزمهذاويمثل،بنفسه

التقدفيالعقلش!ئاوقط.مراحلهمخضلفمحبرعرضقه،!الالإنسانتة،

عاطكاالحردالقراء"تل!عو،سؤ!مهاال!تابلغصوصالحر-الفراءزمجال

بذلص.المبادرينالمصل"ونر!انافصوصرر،س!ل!عن-الأسيصرارفع

تجاوزوأتهالذينتة،ال!لصةأآسسقوضر،!قالمصعل!صهذاأن!فلا

ولمأيضا.اليهودتةفيأترأتهال!تهمابق،الفصلىكمابشنشكا،فقدالمسحيحقة،

إلههـمأنإلا،بالتهيؤمنون!عانو(فقد،ملحدينالأنوارفلاسفةن!ي

!حإلمأوذجمواال!غسعجة،الخطاباتصؤرتهالذيص!اذمحنبعيدا!ان

ولمالناسبيننشرتها،التيالعقائدعماققهاظا،محةبفرضالعنيسةائمام

)فولغير،ودعا.رث!بلابالذينرجالاستبدادترسيخمخير!صدمنلهايحن

بمغظو!ةوالتق!د،الأسمىنئا!لابالإيمانعاثأتقتصرطبيعئةديانةإلم!

الأنوارمف!ترووي!ممعشمهد.المسيحتعاليمفنمستوحاةءصونتة،قتةأخا3

ونذدوا(لتسامح،عن-ئذثوا!لماال!نيسة،عقائددونالمسعيح،بتعاليم

فيإلاالألوهتةمنالتاتمالئخلصهسارأيبولمالربئ.باسممالمسلطبالعنف

!ونت(%ويخستخاضةمئلها،هلحدةإثسوتةفنشأتعشر،التاسعالقرن

الذيناععبرالذيو!فالحديشا،الاجتماعمحلممؤشس!لما!ولط(3!حهحمه!،ح)

5(!(أ!ش*!عأه*،*،حاححإاس!لم!2)حاف!ركئيفشا،باعملية



يالكاالأث!!فتمار!ثا!ج!ؤ!لا

!وم!ه!ا!ما!الإر!

وتقذمالمسيحتةانتثماربين،الأحيانسن!غيرفي،الخلطيقع

منيجلولاالقبيلهذامنم!حإطارىاإنالاسشعنمارتة.الحرءت

الأصولى،منذنفسها،امحتبرتالمسيحمةأقنماننسىلاأنفعليناالئسرتح!.

رسالةثأمر!أؤلالحلمة)اسعتعملت!ونتةأي،،،،،ءثوليحتةديانة

،(،0ةسنةحوالي،3!هث2ح*حإزهميرسئحانإلمأ)!**حح،أغناطيوس،وتجهها

المسيحتقي،ناثمأتلقدالتبشير.مبدأالأولم!،أصوالاذ!مققضخن،لهنحانشكا

أقاليمفيسريعاانتشاراو(نتشرتالأؤل،القرنهنالاوالهط،الضصفثني

بعيدةمناطق،ين،ألاالقرنيمأوللص!،الرومانقة،الإءصراطوريةمنواسمعة

لامغاطقأليضاونلغتوإسبايخا،وليوبئمرسيلياالأؤلنما،.همثلىموطئه!محن

،قرطاجت!ووالهند.وفارسأثيوبيامئل،الوومانئةل!هبراطورتةتخضع

إلأالو!خيتغيزولمإفريقيا،شممالثبمهـتما،!ضسهئاأز!رمهقروبئ،لعذة

منأسمقفا7!حضره!شيئ،مجمعانعقدسنة*ة"2،وفيمهالإسا3بمجيء

الإفريقتة.القازة

(لاستع!رسححثمأؤلإ،،التجارتةالظوقبفضك،ألمممميح!ئ!ةانتشرت

الوصولمنالمحابق،فيقصئحن،لمعسرا،أ!ثرمغاطقببلوغلل!غيسة

تاري!زفيمنعرجا،،492سنةالأءري!ق،القمارةا!ت!خعافنا!صوإليها.

البابا،فؤمخهم!الا!شثمماف،حادثةمنفاحدؤسنةفجعدالمسيحتة،انعشار

ثتالمسعمحمهنشرمهفهوال!رلغالئننناالإسبانإلم!ا،،الرابع،الإس!ندر

في،(18*!حح4حنا525)طلويولا،ديإبغناسولهادرالجديد".لأراضيا

البابا،خ!مةفينو!تلاليسوعئة،الطائفةبضأسيسعشر(ل!ادسالقرن

ول!طاضهالآلعسياالأولوتذ!حهع،المصحيحتةالأراضيخارجالإنجيلىوتحمثر

ائهموا،اليسوعتينن!لوالفين.الملوحفوجزروالهغداليابان:الأساسية

المحلتة،الذياناتمع،الوفاقفيمفرطةهواقفباقئاذ،لاحقة.مرحلةفي

الخمامعهور،غريغوريولهسالبابافكرر،شعيوسيةالصضفمرالديانةبشأنوخماصة

منالمقذسة،،ءالرمبانقةسرة،2سف4وأشسولبتفسه،الأمريتوالأأنعشر،

التالي:النحوعلىو!ا،7ةسثةتسميتها،أمحيدتوقد،،،الإيماننشرأجل



ارثو!للال!لمح!رر!هل

سغةتأشسقما،ثدو!انت.(،الشعوب،!بالإنجيلتةالتعالجمنشر،ررهبانتة

ال!ماتمحللتحلباريمس،ثنيالخارجمة،،التبشميربة،!الجححعياتلأ،958
همع،المسرينتوافقلهبدأمحملهافيوامحتمدتآسيا،فيخاضة،اليسومحئة

مشاريع!لأححبحت،الحينذلصومغذبها.يحلونالتيالأوساصا

في،ال!اثو!صمنهؤلاءو!انالمسرين،بحضورتسميبعالاسعقع!ر

اقماسعالقرنبدايةمعالبروتمشانت،المبشرونإليمانضئمثمأولمأ،موحلة

مشار!ةالشرتحةولاالأرتدو!سيةال!نمائستشار!سولممحشر.

!ابيدأساسا،قومئة!غاتس!انمتمالآتها،العبشيرقيالتوتجمعفي،!برى

لمال!ناتس!سترمحى!اثتالتيالقومتةفالذولآخر،سببالذلص

.أمتر!حتسالاالمعثروعفي!برى،مصمار!ة،اعروو!بـهراشت

ا!ط!"."رما

العددهذاولمجضتم،نسمةهلياريبحوالياليومالمسيحعيند!عيقذو

المعموردستحانثلثكاحوالييمثلونالمسيحتةهـفهمالتتارات!ل

ال!روتسعقانضكايلحه!مليار(،،،،)ي!1ملاسالثسبةال!كاثوليصكأيحظى

هذهناخذان(هـويغبخيمليون2301و!عصالأرتثتم(مليونة؟01

حسبالتاس،يرتبمحالميئإحصاءيوجدلاإفي،التصمبتةمنبعحيءالأرقام

الششاثريمارسونالذيننسبةلتقديرط!ريقةتوجدولاالذيغتة،انت!ءاتهم

شمهد،قدالمسيحيئالم!ممهكادإدتماثتم.بينهمالإيماننسبةتفيرأوالذينتة،

فيالمسيحتة،انتشرتفدغنجذرلة،انقلاباتالأخيريين،(لقرنينثما

!انمشهودا.محولالهثمهد!الأساسحهاهز!ارمفإنالخمسال!مارا!

نهايهفهللمسمححه،الصلبهالنواةالمححدفىوالولالا!أورولاهسعحمو

ليبعمنأ!ثر،اليو!مجتمعينيمتلونلاأضهمإلامحشر،التاسمع(لقرن

الا،تينية،اهمري!افيا!اثوليص،منه/ه40ويعيش،العالممسيحتي

ع!دهميتزايدالذينالبنتو!قجستطائفةهمنالبروتستانشكاوينافسهم

هـالدقةوجهمحاررالعددهذادي!حتيصعبأتهإلاباستمرار،هغا!س

المقذرالخع!تنإجمالآمنه/ه40حواليإفويقيا،فيالمسيحتيننسمبةوتبلغ

ا!وولروتممشانشكا،!اثو!سبين!ؤلاءويتوزع،نسمةمليونبتسخمائة



نا!!ألا!رتا!م!!ؤالو!خ!أ

بالامحتقاداتالمئماترلشديدة،المع!ميححةأي،الأنروهسيحتةبالذيان!اهمفيدمحى

الأساسيئالمعقلالفيليبحينتمتلآسميا،وقيالأسالأف،عبافىةضلى،المحلتة

نسمه،ملمونو0البالخالسععبهمن0/هو0كشا!سعمنهمهـاالعىللوو،

ال!اثولص!ى.المذكعبهؤلاءمحما!اوالغالب

المسيح!هانهيارالحايخما،الوقتفي،المسيحىالمشي!يميزماأهمإن

الأرتدو!ستة،اليونانمتلى،لأوروبتةاالبلدانبعضصمودرمخم،الأورربتة

متأزهمة،المسيحئةتعيشأنالمفارقماتمنويبطوال!ائولي!ية.ولولونيا

،الأخرىالقازات!لفيوانغشار(،حيوتةتشم!دأئهاهعأوررلا،في.

الحاذالتقلصمنهامحدي!ة،مجمالاتفيالآورولهتةالمسيحتةأزمةوتبرز

(لمسبحفينىف!حموتقلص،الذينرحالسصإلمماللافض!مالمتقذمينلعدد

المسيحتة،إلمأبالانتماءالسخوروضمورالذيغقة،الشعائويؤذونالذين

عاط!قائمايبو،اثةالح!عصرفيفألدين،.ذاتهالإيمانشعوليضموربل

واحطسايغافىأنيعتقدرنالناسسنفقض0"ه/هفهـغا!ص،الصمثمنضرلمجط

فيبلىأورو!ا،فيللآراءاسقبياناتمحذ!أ!وتههاهذا،الحقالذينهو

الغربيينأغلبتةلدىال!ائدةوالفعرةأيضا.الأمر!عةالمتحطفىالولايات

وهم."،،الأديانمنر!لافي،اة!زشمأأساسئةحكائق،،تؤجدأته

فسعبةتصلىت!صادولا،،يقيخا،،،منهأ!عثر،فىمرتجحا،،القهوجوديختبرون

،2الأورولتينالمستجوبينمجموعمن0/ه38إلم!هشخصبإلهنوغ!ثرلالذلن

أغلبريذ!طالمسيحتة.ز!رم،قرونه!رىمحاىاضلت،أوروداأنمع

ل!ويتوالأأ!ثر.لا،،ن!مم،،ر!أالصلواتثجاعةأنإلىالمستجؤب!ن

معتقداتويضيفرائقا،يراهلامافيطرح،ب!سةهن،صيإمضمونتحسديدفرد

أذماقثتوتخظطالمث!رقئة.التقاليدخاعحةأخوى،ديغحةتقاليدمنمثماخوذة

يمعزانبهوالمعلقاو1خروتمهبالفردوسفالإي!نالخلاصيى،أف!الناس

عاف!،بصفةثئممأقرث!لاووإفريقيااللاتيخخةأهمر!امسيحييل!وى(لإيمان

،200،جكانفىف!سسبلى،مجلهالعقاند(،،،،عالمضمنالذلثى،(،،،لطوربرلهشون،بياو-،

.42-39ص
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ار!ى!يلر!يفو

الحياةفيالضصء،دةيغشدونجميعاوههسلاء،الأرتدو!صسجةالمسيحيةالأراضي

فيالحمعادة،3هذثدتربئالمسيحتينالمؤهمفينفإنالغربفيأضا،الآخرة

بخلوديؤسغونالذين(لأفرولهتيننسبةتبلغت!ادولاآسعاسا،الدنياالحياك!

لهذاالمعسيحيئ،بالتعحؤريتقتطىلاإيماقيعلنتمنجزءاأقنأ)همع35ء/هالتروح

الطايعكنذاإقه/ه.8،النسبةهذفىفمبلغالمقح!رة"يا!الوا1فيأضاالخلود(،

!سيحيةتنا!يممجطجزئتأ،،ر!فيالغربيةالمسيحتةالآمخابغةديانةفيالمخت!ل

ال!اثولبى!لبالجاذبئةتحظىمجموعاهمته!طتلهاالهويةهمب!!محالهأصائمة

أصماالمجمومحاتهذفىوتعتبر،تسيت!وتحبلاطائفةمينوالبروتسمقا!

ني!تياتهبيد.ةئو!قعلاالافحراشاترلقي!رالماذيةالإلحكادضدالجقظةطلجعة

ل!ثبنشفدإذ،الغربتةالبلدانيتجاوزالظاهرةهذهتحامياتنماإلمأالانتبافى
أصولحةأشذهموا!ماوتتخذألمشمامحر،توحدهامجمومحاتانجفاقم!ان

ولارالئبشيرقيهالأخلاقيئتجهالتوذاف،التكليدتةالمجمومحاتمواقفهمن

5/520إلمافى5حوليأنيقذرأتهإلاالمجمالىهذافيدقيقةإحصاءاتتوجد

!ح،بنتو!قجعغفجمامحاتفييشار!ونفنزويا،أوالبرازيلىهمسجحييهن

منال!اثولي!يئ.ولمذ!طئينتقلبمعقلينيعتبرانالبلدينهذينأدق

المسيحقة،ا!عجارثتيتمثللاالمفزخ!الأمربئمانالقولدقةأ!ثريبدوهغا،

نأمع،المسيحيةتمقلءنتالتيال!برىالذينتةا"ؤشسماتانهياروإت!

رأف!ارهمم،!طارساتهملتطريرحقيقيةجهودابذلواقدالذيانة3هذرؤساء

الثانيقلا!جتافمجضعمعال!اتولي!يةالمسيحقةن!م!مانى

0(8وة5-!9ة2)

و!لتتديج!مت،،،،ريدوسمجلةمنط!بأمحذآراءاستبيانأوروباءأجلمن-8
المخحدفىالرلاياتإلىبالنسجةئرئعخمط،أرروبتا.بلداعشرة!رأفيوطغية.همؤشساتبه

.7007غالوبد!عهبهقا!الذيالاستب!يان،الأهمري!بة

http://www.al-maktabeh.com



!!ى

(ل!ابع،القرنفي،مالإسا3نشأةعن!الحربئة،الجزيهسفىشبه!انتكا

بينئربطالصيالقوافلوتجتازهااوستي،البدواهب!رمه!شماسعةصبحراء

اطحضرتةالمرا!زبعضتتخاللهاو!انتين،الراف!و!الادرالمتولنعطاطغ!د

اشتهرتلألوهاتمخصضةعباد!أما!نحولأوالمحأه،مخابعحولالقافحمة

المنزلة،متفاوتةومحشائرقبائل!ولتغضماالحياةو!انتوالائشدار.بالبأس

و!طنءالمدنفيال!لطةأوالضحراءفيالواحأت،محلىال!يطرةتضقاس!
ال!عرفميثاقعاكاقائ!ءقي!طؤروفلشديد،أبوقيطابعذاألمجتمع

هذاعنوالصشععرألععثمقيغبولم.والفحولةوال!ثمجاعةالجشم!تةوالقؤة

هذ3تاثأشاهدابقيتالتيال!برةال!قرارينبذل!ستشي!ا!ح،المحيط

فترةباعتبأرها،الجهلعصصرأي،الجماهلتةمالإسلاغليهاأطلقوقر،الفىترة

صحرإثن!تلمالعربيةانجزيرةأتنمابسد،عصد،.على،القرآنلقنزيلسابقة

أرواحيةعباداتيماوسون(لبدر!طنإذ،الذييئ،المجتوى.محلىقاحلة

وأالأصغاميعبونف!انوا،والجنيالضيدديانةمنقريبة)حثكهةثه!أ*!(

فيهاوعرون،الجفافوجهفيدوم!ضلاأسغطاعخكاالتيالأشجاريعبدون

الخملف!ءأوالآلهةسعضأرواح

بعلالإلهالآلهةمجغعفضئم،المدنفيالآالةتعذديةنظامبعلروف!

المحلية،والألوهاتالرافريند،أبوآلهةمتحة(فيهبلي)يدعىالفينيقيئ

ل!ن.،مخصوصةأعيادالأسواقمواسبمفيقيمتوأ.أنئؤيةألونداتوأغطبها
تتحذدلم!بما،الآلهةشؤونلإدارةظهرخماضرر،سور!ل!أيعرفلا



لونوار!ر!ورفي

هوالحفرئةالمرا!زأ!ثرفيالنالمطلخبادتهاهـفالالمجاهمخصوصةطويقة

محاىأحدمادسعصراهعالآالهلمحعددأى،"(4!نلوء،4!شةهكثح)ددو!لابألمعووف

الألوهفة،حرفتاويعني،،،3،،إلآيدمحىمثا،هتحةفيبلاخ!تملأفالإلهالمجغع.

و،،العرى،،الثرؤتمنحالخي،،هظ!،،هي:أساسيةلتباتثلاثوت!مساعدفى

.دي!حضلاوجهعاوردورهايعرفلاالتيو،،الاذت،،ةبو!خلأةطنحالتي

قبلاليهـود،اسعتوطغيافقدبتة،الهسالجزير!محنمخائباالتوحيدن!يول!

منطقةفيخاضة،بأ!ملياقبائلالجهودئةواعتنقتبقررن،الإسا،ممجيء

من.وابتداءجمودئا.نفسهاليمنهمل!صءنالمالثكا،الاقرنض!بحايةوفي،يغةالم!

!صرمنالقريبةالمناطقفيورها،الانتشار.بفيالمسيحتةبآتالفزد،حعذفى

يعرففرعمن،ةتمح!ودترأغيرمسيحتةوهيالرافذين،و!ا،دوأثيوبيا

الخامس.القرنإلىدويعو،بالتسطورئة

ال!"م!ث!د(

همصطدرمنجاءتنا،محسزو،:حياةحوللدينا،الصيالمخطومحات!ل

نبيئحيادبمراحلوحيهارقبطالذيال!رآنالمصادرهذهأزليإسا،مثة.

،محفط،،لحيمافى،،،،الرسميالتاريخأي،السميرةالمصادرمذه(لإسالأمهـوثاني

فزةثنيردؤنت،حمععتأنهاإلا،التفاصيلهنال!خيرتضمغتوق!

التيالنبوثةالأحاديثالمصاددررمذهوثالسفالغاسع.القرنحوالي!أخرد،

محقوياتها،وفيطوالافي،تختلفمدؤناتفيلاحقاودؤشطالضحابة،جمخها

بئنا.اختلافا

الثرتة،قريشقبيلةفي،57،أو570لسخةحواليبمئحة،،محقد(!رلد

وعرفثراء،اصكبيلةانروع،!قأوهوهاشعم،بنيفرعإلمأيغتمي!انأتهإلا

الأالةتعذدتةعاىقانمةعلافةبالآالة:العلاقةلهنأثراعثلاثةبيهتالأديانعلماءيجز-4

الاتيميئا!تصملتفاديشرفل!ببتعذد،ال!لمةهذفىترجمةونفضمل،(،01.24ةغ3*ءأ

رعلاشة،(ث5(!ء،!ث!تة3*ح)المرحيدعاماقا!وعرر!هالذلهنى،المحماقدبسبحبالم!ستبطن،

علاقةلأنهاتودد،ب!لمةتعريبهماحض!قنر،4غ*ءم4أخ3*عالمولدةالعلمةعايهاتطلق

51)مالآلهةببقيةالاقىهـ(فمعبالعبادهـ،وإنرادفى،معينلهلى9مجمومحةأونردتوددعاىقاثححة



قاي!ألاتار!فم!اوحجؤالحن!

يرتزقالعتموءناصالب،أبوعمهثمجاذهفربخدمبئحوا،اليتم،محقد(

ال!ش!رنخلمولاسورياهإلمارحالأتهييمايصحبهف!ان،القوافلبقيادة

قوافلوقافىبدررفى،التجارةاصىفقحا،محغهمهـهمنةاختارأئهسوىصباهمحن

بخمستيفىو!انتزوجهانفتخ!يحبئ،ت!محىثرتةمتحصةامرأة

السمنهذفىوتعئن،والعشرينانمسةفيوهوتزوجها،وقدسعغةهمحشرة

الع!تيرة!تبويغقلالععر.ذلصأمحرافبحسب،للرواجمتأخرفىستا

ولابيثقه.أوضاع3بشدينقد!انوأته،العزلةإلم!مئمالا!ان،محضدا(أن

بالرهبانوحذلصرالمعحعيحسين،بالي!وداتصالاتله!انتهلر!ذت

حموىشم!مابهفي!انمرتجحهالأهوأنبيدبصموريا،منتشرين!انواالذين

!رع!يمئحة،مينالقريبحراء،جبل!وففيبنفعميهالأختا،ء
ى!حإفيسمغإئه!اصةالقرآنوهمغ!االإسلامئة،ألمصادروتقولللقأقل.

،،اقرأ!،.مر:الاهذاالعول!قريع!ىبلسانيأمرفىصوقا،!،0سنة،الخلوات3هذ

فثماخبرالأمرهذامالهر!قوأمئا.!ان،محضدا(إنافيسا،قيالتقلي!ويقول

بنورقةيدمحىثالثادرشمخصاطالبط(أبيبن،محليعمهوابنه!!خزوجقه

القجربةهذفىأنرأى،المسيحقةإلمأمتحؤلضمخصأو،ممعممحيوهو،نوفل

عادثتمهقومهنبيئنو!يس،محسقدا،أنفأف،هوسى،،تجربةمنقريبة

امحتبروقدال!وآن.تلقينهفيالضوتوشرعحراء،بجبلى،!هفهإلمأ،محقد،!

معارضةىق!اف.دعوته،محقد(ولدأجبريلى،الما،!صصوتأتهالمسطمون

خدبحهرأسهمعاكأالألباع،هنثفربهوأحاط.هم!ملأالأوساطثت،لهوئه

وتلص،محغد(،أمحتقهسسيحيئعبوالأخيروبزيد،،طالمجط،أبيبنوأعلي
القيامةبقربوأنذر،الوحدانئةإلمأ،محقد،ودمحاءالآخرينبعض.الأشعخاص

ألمبادئبالم!ثةالمعررفةالأولمأالفزدهذهآياتتضضغتوقدوالحصصحاب.

حذدت،وجحيمجش!بوجودالإي!نوهن!ا،الجديدةالذيانةلهذهالأساستة

مر!لامثل،الصحالحالعملعلىالحثأيضاوهنها،مقناهيةبدقةأوصافهما

مو(صلةالإسلامثةالأخلاقفجاءت،والمعدمينالفقراءلفائ!رةؤالتصذق

علىيحرض،محغد(التبيئيفعأولم!ءال!ابقةوالمسيحتةاليهوديةلاذخلاؤا

وضاقالحئرهـ.بممارساتوينذدالذ،بغضبويتوغدالإسا،م،اعتغاق

الانتقام!ة،الإجواءاتهنالعديدفانحذوا.،الخطاببهذاذرعامخةأهل



!ري!ر!لل!!ار

الذينمتتمقيجضرط!اوعاهـول،محشيرفضذثم!،محقد،،آتباعضذ

محسرا،أ!ححرالأوضاعأصبحتثمة،ة،سغةاثيوبياإلمأالهجوةإلأالجديد

أباومحغهخصلمسيجةزوجتهحامييه:ةن!لانفسثني،محغد(ففإذ5"ة،سنة

يردعيت،ة22سغة،يثربإلمأوالتجأأتبامعة!مهلمغادرةفاضطر.طالب

بيلبن،مهمةيهوفىيةجاليةفيهاقعيمشو!انت،،،،،الم!يغةالهجرفىبعديثوب

يصبحأنيرجو،محمد(و!انس!ثيرد!انشطقبائليابينالخصوماثأن

وامحتبرتالذينضة.ثرعوتهنشرليواصاوولها،قائ!اثتم،القبائلمذفىبينح!ما

اتخذفوتج!،الهجرةبسنةالمعروفةومي،ماسالإسا3ألعأسيستةةن!لاة22و!شة

أنقمرتة.الأشمهريعتمدالذيالإسلاميئالتقويمبدأيةلاحاقا

الحربئهمعارءعندإلا23ة،سنهحثن.!وفالهإلى،محف(.المد!ثهلغادرلم

ثثا3بعررثم،72ة،سنةوالخنطق،624سنةبدلىمهس-زم!ضة:أهلىضذ

العالمممحملموظلىالذيالأعظمالحخولوأداء23ة،فية!مفتح،سنوات

دينتاقاثداالمديغةفيي!ونإلمآن،محخحد،وسعىءاليومإلمابه،نوو!ققر

دولةرأسا!اع!ونوأن،ذاتهالآنفيوعس!رتا،وق!ائقاوسمياستا

وصلمناد!والمدلغه،،،،،دسحورل!محىدسحورالهاائخذثجدلد!إسالأممه

نواحىغملفئحذدلنظممى،طابعذاالعهدهذالهرآنوأصبحمغه.أجزاء

الأسرتةالقواعد،(0،.موضلاالحضى،)الضلوات،الذينيةالفزوضالحيا!:

القظئةالقواعد،(ث.،إلا،ةدا!شلا،التجارة،)الرواجوالاجتماعثة

والمعلوم.والجرائمالمخالفاتمحاله!المزتبةالعقوباتهثلى،ةعحم!تجالاو

همعارضيه،القبيئبينالصداماتمنيدالع!شهدتقدالتبوتةالفزفىأتنما

(لإجراءاتثعرعقةأ!همتع!ريدةآياتوأن،الييودتةالقبائلىولينولينه

هؤلاء.خصومهعاىالقبيئسلطهاالتيالانتقامتة

!ره،محقذ،عنصورفىوالأحماديش!ةري!لأوالقرآنلناس!رتلقد

ولاالترؤيزدرين!يلمالذي(!ه*7ة7!*4)للحيازالمحمثب!ظ!ر

وإحدىسبعةبينيزاؤحالسماءهمنبعدد،خديجةموتبهسد،اتزؤجالئساء

ويعتبر،الملذاتمنوغيرهاالعهمطور!طو!انالمسصادر(ب"دشرفى،

الإرشاداتهؤلاءيحزمأنبشرط،للمؤمغيناللهوهسبهانعما!سلىس!ذ



لط!الا!ا!تمالر!فاوح!ل!ن!ا

الثالمةسنفي،!م!(توفيرفالمسممضعافينهمعويتقاسموها،امم!ضأشبالذيختة

الإبغاءيقرهـمن!ر؟،عائخمةوهي،إليهنسائةأحمتأ!ضانبينوالحتشين،

أبيبن،محايى،اتبامحهوأؤل،محقهابنوتزوج!،يحبئ!خوبىتهاالتياصمةفاإلأ

وق!.مالإسا3تاريخفيسهقؤنمائجب،عاب()فاطمة،لزواجو!ان،(طالب

!حمعج!وسمط،اليومإلىفيهاقائم3وتبرتويم!،حيثبالمديضة،محقد،دفن

المجموعةشمأنبعدهتوليااللذانوالثانيالأؤلخليفضهبهويحيصا،!ليل

الحبئ.أداءمحغدضريحط،المسلمونويزور،ةيم؟اسإلا

ثشلبشرأتهالقرآند!أوبعتيرئة،حياةحياتهت!ونأق،محمد،أصر

وأحيطتالخوارؤا،آلافموتهبعد،!لنممجواالمساسصينن!لالبشر،قي

ومن!ا،المعجزاتمنإلعدلدلهونسبتكاحقيكتة،عجادثةبممارهممنماتآثاره

السمماء،إلمأوالمعراج،!ع!ملاالكر!أثثاءالكدسرر،8ثإاللحا!االإسراءسعجز-

أمريقصو)،المسلمونيفتمارل!،ال!تمابقينوالأنبياءاللهليرى،الليلةذاففي

قرونهمدىام!أحمملل،بهـرفن،والمعراجالإسراء

ال!رآق

موحى،مخلوقغيراللهم،ا!القرآن،يئ!لا)ئيهه!اسإلاالئقليديعتبر

اثنتننى!ممحأى،مالإسا3نبيئإلمماجبررللالملا!سنقلهالعوبية،باللغهبه

حراءنجبلعاهـأ،محضب،تلهلمدالذيالارلالأمرمنذأيسثة،وعشرين

!ننسخهالمحرآدط!االمسلمونو!عممد.632شهوفالهإلم!)،،اترأ،،(،

واىلهـبالإعجازيقميؤاقوآنوأن،ألتهعندءا!لافيعافوظ!تاب
الإلهوحىوهو،ويختهـهالعتمإبقالوحىد!ؤيال!تابهذاأدقتبررنويكل

أترلثم،الممسميحئةالأناجيلثتم،انيهوديةالتوراةىحابقااحتوفوقدالأوحد،

،إبراهمم،وضمحأ،م1آمغبدأتالحىا)نبولهال!لسلهخالم،محمد(،على

.(الربابن)ولمسمرلمبنوعمسىوداودؤ،موسى،

ذالت،،،سورة،،و!لمةسنورا،تدعىفصلا8فى4هنال!رآنش!ؤق

مجموعةإلمأسورة!لولنقسمالمنحتوب،(.،،التصوتحنيآراهيئ،أصلى

الايات،تقسجويزاوحإلهتة.محلاهةحرفتا،،آية،(!لمةوتعني،آياتمن!

http://www.al-maktabeh.com



ارهىلويالظر!ل!عو

،رو!لاوتبتوقرآية.ة300إلمأآية62صر0منالاتراتتةالمدونافحسب

المحرؤفةالأولمأال!ورةباستثناء،لالفواحسبتنازل!يا،ترتيجاالخالب،في

ال!ورةا!وآنسوروأطولى.م،اسلايبالنسموذجيئالذمحاءتقذمالغيبالفاتحه

الأقصر،هيرو!لاوأرأخر،آيةمر82تحتويإذ،البقرةبسووةالمعروفةالفانية

لاائغابجدآياتهستإلىآياتثا،همس!هنأ!ثرا!نمة!حاالوتقضفنفا،

رقمال!ورتينترتيبمحفالئغازلي،التزتيببقامح!رةالتقتديقعلملماذانتلم

لملماذانعلملا!ما،أخرىجهههن،7و5ال!وردننمجهه،من5؟و53

الأخيرفىالثمانيالت!رترسبمحغد،الكاعدةب!مذهالتاقئديقح

وهوخهامصاحبما،صغيرة(صعهمقافيمغخماالقرآنيئ(لوحيبىءو!قل

دمحوته:متزتالتيوالأحداثالمحفدتةؤالقراراتوالأشوال!افيفعال

.(ىف06،"7)رنزلناهـتتريلا،،!ثعلىالقاسمحاور3لققرأ3فرقضا،،وقرآنا

أصحابه،منال!قجةمحالهأالآياتيماب!انالتبيئأقماال!يرةفيويرد

أتنماب!ي!.الإفي.وعظامالتخلعر!ذجمحا!،ترتيبدونيدؤنونها،ف!افوا

عوركثيءولا)زمني(!رنولوجيئلمنطقيخضعلارو!لافيالآياتترتيحب!

فيالصصيصرر،عادةجذا،قديمةفترةهخذ(لإسالاميئ،التقليدمحرفوقطى

!صنهاإلم!شارةفياأينيئ،المطأوئي!ملاصلهائمعلى،سورةحلىباية

ألمرسومة،الملغزةالأحرفأشامحليهـا.لاحقةأو22ة،سنةللهجرةسابقة

أحديغوضلولم،الباحثينمنأجيالاحيزتقاتدالخنصيص،هذابعد

!رهاءل!ثمف

ولمبادرة،محضد،،التبيئوفا!بع!إلاألمتفرقة0القوآنيةالآياتجمعيبدأ؟

والقادهـالررحانئينالأوائلى،الخلفاء!انواالذينأصحابهاهتمهن

نإويقالقطهت!ذإلىيشرفلمنفسهالئبيئأقالأليسلام،و(لرمغتين

قامثئمومجمر.ر!بأليما،الأولينالخليفتينمعبدأتالأولمأالجمعتاج!محم

الم!توبةالآيات!لجمعهمهقتهالجنةبتشحيلعثمانالثاكالخليفة

الم!همؤبة،آثارهافقذتوإن،باح!صألاصدورفيبالمحفوظواستعماالا

م!ئم!ة،ؤنةالم!هذهأصبحخكاوقدواحدةمدؤنةفيب!ذحلىوجمع

أهئمإلم!أرسلتنسخ،عذةمنهانسختبلة5ة،سثة،عثمانهقضلهع



الأديانتارح!له!ؤيب!!لا!لا

!ئناالنقاطالكزةتلصفيمشفطةال!قابةن!تولممتة.الإسا3المدن
و،،ف،،و،،ب،،،،ف،،هثلىالحرففطمنالعديدبينالفميبشمنالخربتةاللغةفي

.تا!وحلامحاىتحخوين!تلمى،(،،ف،،و،،ف،،أوو،لهه(4و،لهة"

ألموضوعفيالمتخصضونويرىالتأريل.فيفاتاخغافىمحلىالتضقثنحان

،للقرآنقانونتةنراءاتمحشرحواليبروزالوضعه!زامحلىترتبد!قأتط

المعنى.تغترلاألتيالضخيرة(لتفاصيلببضفيتختلف

بإقامةخاصةفيأمر،الإسلاهمتةالعباداتمن!بيراجزءااقوآدتيححخكا

مغذبها،الالتزاممؤمن!ليمحماىينبغيالتيمسا3لاليالحصطالأررون

الاولوالر!نالضرورأحالاتفيإلامحنهاالتخاتايجوزولا،البلوغسن

،"اللهرسول،عف،،الطهإلأإله،،لابعبارةالغطقفيوتتمثلى،الشهادةهو

والر!نهالمؤمنينجمامحةفيوانخرطمسلما،صالرالعبارفىبهذفىنفقمنل!ف

متحة،باتجاهيوهمياتقامالتيالخمسالضلواتبالأحرىأو،3الضالاالثاني

ألمقدس/أورش!ليم،بيتبماتجاهتقام،للهجرةسابقةأولمأمرنجلةفيوءنت،

قبلى،المسلمويقومالمقذس،نام!ملاأو(لقبل!بتحويلالقوآقيأموأنقبلى

المماء.مخابإذا،بالحجارةالمصميستعملىأوألماءفيستعملبالقط!ر،ةالضما3

فى2،83)أح!مامهالقوآدطفضلوقدرهضان،شهرصومالخاكوالو!ن

فيذ!رهايرفىهضبوطةص!تةوهي،ةا!رلاالرابعوالتر!ن.(887إلما

يعمثلىوأخيرا،.ذاتهالآنفيطهورتا،ولعدااجقمامحئا،بعداوتمضمن،آية3لإ

فيهتتوقرفسلم!لعلىواجبوهو،!إلم!الحئيفياخاهعمىالر!ن

اقيالأخيرةبالحتحةاقتداءالحبئمراحلىوتنظم.والجسديةالمالعةالاستطاعة

ملألإسا3المقذسال!تابفيأيضاهفضلةلح(رموجمي،محف،،بهاقأم

.(200-،96د2و!2،58همثا،)راجع

القورا!يئ،القصصمنالعديديسنعيدالقرآنأنإلىأشيرأنمهتمالمأو!بي

فماموجودأ،غرعناصرإلسهسضافأنفإفامعدلا،لردالمصصهذاوا!

فصوصمجنبعضهافقلىورتنما)حاكاا!("،العبرقي"المسيحيئ!سالمغذالختاب

حعاممش)افظرمسيحيئ(،س،،عهبقيالصسبةبإضافةهغاالمغذسالحتاب!سلفةنسضعملى-"

5()م(286ص



نواو!ليط!ريل!همر

هسارئغيزأنفإضاالمقذس.ال!قابلتثبيت،لاحقةأوسابقةمغحولة

لكنوهوالمالمما،المخلالأولم!للحالهشسماضرفبطالدص!.3هذفماالأحدا!ت

الذيالخفأأمريفضللاالعبرتي"المصم!يئالمقذله!ىحا!تمالمجط.ناوشعيصاإ

،العقاببهحلىوقد،ة!ئ!املاعلىمقذما"صانمحغدهاالمحميطان،هب!ترا

فطرحتحصبهائ!منس!ح،،أفسدتالضلم:باقلبهمحاورختممحغدها

آقا!صب!ثرفى!!ص،ليغظرواالمطو!صأماموجعات!س،الأرضإلم!

8"-رفى(.،28حؤقيال)راجع:مقاد!ص...،،دتستمتاجر!سرظلم

12ح*غء4)حالليونيئ،،إيريغيهاقتبسلقد؟زب!تلاخطيفت!!انخكافهل

(لآسعغع!رططائفهأكأساطفىصشسرفى!انحمافحزفىالشافىالمرنثت،(!م25،آ

نمحور،،تمل!ه.يومالذينعنارتذفالما3!سهذاإتنماتاقولى(ع3)كه*ءة*غد

نصقفبةر!فإاهذهتطؤوتشقدالإلهيئ،،.العملىمحقمةمنالحصمد

القرنأثناء،بفلسطينهمغعذدة،صيامخاتفيااكتحضر(!ء8ح32ع4)حمنحسول

أولأنفيهووردوحؤاء،،،آدم،،حيافىبصالعصشمحرفالميلادكئي،الأؤلى

اللهخلقةألذيالإنسانأمامالسجودرفضالصميطاناهب!تراخطيئة

بهذهالفرآناحتفظوقدله.للسجودأجمع!،ة!ئالمكا3ودعاطين،من

الاقضةهذهوترد،الجتةمنإبليعسرخروجآدمخل!يقصقوهو،اصروحةالأ

،7)يسيرااختلافاإلاصيامخا"ثاتخشلفت!ادولا،القرآنهمنسورأربعيما

للما3!ةص!رقال،،وإذ.(80-7"،88،48/38لم28،35،،5لم8،-"0

همنفيهونفخض!ه!ؤسفإذاهمسنون.حم!منصلصالأمنبشراخالىتإتي

أبىإبليمسإلأ،أجمعون!لهمالمما3!ة!جد.ساجدينلهفتحواروحي

لهافأضربالثانيةالحالةأضا.(28،32فى،5)،،هالساجدينهني!ونأن

نأايصبرقي-الم!ميحيئسذ!ملاالحتابطفييردإذإبرامي!هقربانقصةمثلا

قدآنذا!س،إبراهمم،ر!انإهـخا!،اسمهرلداإبراهعمبمعجزلهمنحاللا4

اقهأمرثم،الضمنهذانفعسسازةزوجفوقاربتعام،مانةالع!ركل!بلغ

ويضخي(ء!423حال!53!!4)الموزياأرضإلىالابنهذايأخذأنإبراهيم

بولد،إسحاققبل،ا!زرقدو!ان،الإلهيئ(لأمرإبراميمأطاعوقدبه.

الذيإسحاقلينبحسثحينهفيهارفعالتياللحظةوفيهاجر.خادثضهسن

تربانا،!بحشمالهوقذميدهعلىالملا!صقبضولالوحيد،بالابنيدعوفى!ان



يألطالأ،تاركل!!فال!ج!ؤ!فف!ص!نا

إقأاليهودك!أالتاقليدويقولء(18-و،22ال!ع!!و!ل)الابنعنمحوضا

بهوتةحاهمع!فصريحاا!قوآنيصعرحولاأورشمليم،فيو!تكاالحادنةهذد

مواضعفييشيرآتهبب(،د3-وو،37)بهالتضحيولالمحهطلبألذيالابن

الرخلالشعوبتقاليد!ارالحال،ر!بلاالابنهو،ىليك*امسإ،أنإلمأمحديدة

هذايحجلالقرآنإنثتملالآالة.قرباناالبحرالابنيقذمأنتفزض!انشكا

فمها،الأصنامهدمالهدو،إس!امحمل(،إبراهعم(إنوسعول!ه،فماالحدث

بيشالإجماعانعقدوقدالمقذسررهالأسوورجت!حلاتضتمالغيئال!عبة!اولغيا

رلمإسخاق،وليسى،العربجذ،إسمماعيلى(،هوالذبيحأنمحلىالمسلمين

للمساءلة.القضيةهذهدينتةسلطةأيةتطرخ

أ!ةس!مطيف!نالا

موته،بحدخلافقه،تولواالماتربحين،عف،أصحابأق!سنابقارأيغا

رأىفقدالضدامات.منءاف!خل(تعيينيخلولم.خليفةلقبلهموائخذئرا

"!ماف3؟لخماالأولم!!االأولمأ،الوهلةمغذالتبيئ،اتبعواالذينةني!ملاأهل

الوحييالن،حنميديهووالدعمه،وابنالحبب!أصهرلانهطاب،،أييبن

ر!بأبوالختيفةي!ونأنقررتالأغ!ةن!لؤالحسين((.،الحسن(

كأتوقأبانلافةفبويع،قريشقبيلةأعيانوأح!،الخبيئمنالمقربقي!صلا

المقربينئنأ!ضاوحانعمر،خلفهثتم43ة.إلميماة32هنالخفةه!ذفى:

ثئموهمر.ولسورلافلسطينبالمجاهالفخوحاتتوسع0عهدفشه!المقبيئ،

مواصنلة.محاىقلايخهفزةفيعملوقد65ة،سمغطهقتلالذيعثمانخلفهة

ا!لانصاراجتمعتقبضلماالتبيئ)،إقأياب:هاالفبريويرويالافرشيئهالت!قفيحذا-،

عبافىة،بنسعدال!صلام(4علب،محمد،بعدالأهر،هذانولىفعالرأ:ساعدفى،نجماسمثحافه!ت

مدشريما:عليهوأثنىالثهحمدأنبعدسعد،فقال،1،00)مريضوموإليغمسعدارأ:ضجوا

فاشبذواا000)العربمنلقببلةليسغكا،الإمرومفيوفضيلةالذينفيسابقةم!لالأنصمار،

القولثننوأصبتإلرأي!زوقصطتدأنبأجمعهمفأجمابرهالتاس.دفق،م!لفلأنهالأمربهذا

)داريخ،،هرضا.هالمؤضشولصالحهمعنعفمنافإنصالأكرهذانرلمصأ:اك!س!أرمماو!عنرلن

ثت،الإهارهأهرمنوالانصارالمهاجرينبننجرىعماالخبرر!ذفصلوالملو!،!**ملا

.(م)ساعد؟(بنيسقيفة



ار!لو!يرلمج!!ر

عثمانوتوال!سموقند،بل!إيرانالإسا،معة،الجيوشفبلغت،الفتوحات

سطرابعا،خليفة(طالبأبيبن،محليمحين،ار!خيأوالقوآنيئ.الت!قتخبيت

برمخبةاحتخوا(الأتباعتعنيشيعة)!لمةالأتباعمنوساندهـمحددة5ة

الظفعسمنماخواهممتكر.خلافته،طالبآييبن،محقييتولمأأنفبماالئبيئ

مجلىبالتحريفول(طالبأبيبن،محايىباتهام،همخاوية(فبادو،المسلمينبين

امحقغقتالقيسورياعاىواليما،معاوية،و!ان،عثمانالتالثالخليفةهمققلى

،محاببينالخصومةأمرالإسلاميئالماريغخلدوقدوجيزةفترةفي،مالإسأ3

بين!ثيرةمعار"عاىالخصوهةمذهوأسفرتوهمخاوية،،(طالبأبيبن

،*ممابامخقيلثتم.الفراتفهرضفافمحاى،صفينمعر!ةأنخمهرهاأئباعهما،

بغملىولادرخامسا،خلحفه،معاوله(فعن66فىسمنهبدورهطاب،!أبن

رقورسابقما،ولايتهاعنهمو!انتالتيدمشقإلىمتحةمنالخلافةهمقر

)!لمةالأموتةالذرلةمحهدوأفتتغوراثيئ،ملصإلمأالحنما،فةتقحؤلأن

جمعتموخدة،إهمبراطورتة،!حارية،م!خو،هعةوية((".إلممانسبةأمويون

بالعراقمروراالهخد،إلم!إسبانيامنسريقااممداداوامتذت،المسلمين!لى

!ل)عاب،شيعةأنبيدللمتوشط.الجنوبتةالضفةو!لىوالقوقاش،وإيران

بالخا،فةأوصى(طالبأبيبن،محليإنيقولونو!انوا،الوضعهذايتقتلوا

العوفةمدينةلهمقرا،الحسن،وائخذالتبيئ.حفيد،ا!سن(،إلمأ،موتهبعد

الحسين،الأصغرأخوهفخلفه،قليلةسغو(تبعدامختيل،لعئهبالراق،

محنالشيعةتخلوقد،محضد(،أسرةمنالحياةقيدمحلىبقيمنآخروهو

المائةحواليمعة80سنةالحعممينوخرج،إماملقبواعتمدواخليفةلقمب

فاعزض.الحوفةبلوغيريدو!ان،أسرتهأفواد!لو!هم!أتباعهمن

مغايعإلم!الؤصولمنوهنعه2(معاويةبن،يزيدبقيادة،الأهوقيالجيشسبيله

الحربي،القائدوقطع،الحسينأصحابمن72وهلص،الفراتقربالماء،

(لذي،الحسينبن،عابابنهإلاالمجزرةمذهمنينجولم،الحسينرأسفمعر،

قريش،ع!مانرإحدى،أمبةبنيإلىنسبةأمويأأنو(لضحيحالفرنصتي،التضقفي!ذا-"

.5(م)"سفيانأبيبن،معاريةرجالهومن،المتمفبانيالفرعانحدررمغها

في،ني!حلا،اعزضالذيالججسث!لعن،،معاويةبن،يزيدعهدفيالحادثةرقعت-2

)مإءزياد،بنافه"عببدإمرةتحت!ان!ربلاء8

http://www.al-maktabeh.com



الأ!يالطتارس!!فزي!ح!اط!ا

نهائياانقساطالمسهمونوانقسم.الرابعالإمام،ب!ذبعد،المثعيحةهر!حما

الخسعيةوالفائفةان،فة،بشرمحتةتقولالتيالضحتتهئفةالصا(،طائفتينإلمما

جمنطائفة!لىمسارو(خعلف.البيتآلفيمححهمموردالخا،فةتعتبراقي

وسأبين.ال!فيثةالأحقادبلىالخصوسات،فيإلاالمسارانيلتقولم،الأخرى

ب!أتهمعاواصنما،أنهماخ،انضولمحذهب!ااشعستطائفة!سلأنلاحقا
وقرآنه.ونبئهبالته!يالش!تحعلقهما

هـب!اننىو!لا

و"ثنولداهبمار،ازفىلهروبئأ!مثئاءلإسعا،م.هنالأولم!المرون!صان!
الشاني،الخليفةضمزلقد.دي!جلاالذيبنوجهفي!كاأنيمعنفيءلا

،صفرونيوس(البطرير!سة38سنةوقحهأورشليمسعانعاورعهداعمر،

م3اص!تساوثيقةأوالعمرتمما،بالخووومحرفط،(ءرو!3(!عح4حد430*،*3)

،المسلمونمحليهااستولمماالقي(ؤالم!!لليشملىالعهدهذاواهمتذ.أورشليم

واليهودللصسيحئينالعهدهذاويسمحمسيحئةءمدنا!انخكاوقد

علعهمالصلىووالحمالهبمالأمانمه!عسوشاؤوا،إذا،بد!ن!مبالاححفاظ

شروطاأيضامحليهميفرضل!ثهال!تاب،،،،،أهليالقرآنئةأ!مية

جدلدفى،همعاب!بناءأوالعباد"،أما!نلرمممحمهممنفلسسيمجحفه:

وعليهم.الخيولائخاذأوالخعلاححمعلأودينهمإلمأالذمحوةم!قحمنوليمن!

أماممرواإذارؤوسهميحنو(وأنالممصلمين،محنتمئزهمأثوابايلبسواأن

أبوابهم.يطرقسلم5لعلىأيامثلائةالضياؤقيحقيمنحواوأن،مسلم

نأس!لذ،الإسلامفيالئا!م!منغفيرةدا!عأدخولالعصرهذاوبثصهد

بهايتمتغالتيالحقوقنفسيعتغاقهمن!لىيمغح!انالجديدالذين

الاسقيعافيرمجعهلىالبساطةغايةفييبدو!مانالجديدالدينإنثثم،الغزاة

نخرتالتيوألعئمياسممةالمذ!ية!را!ملامنطويا،محانوامسيحئينمحل

يفرض!االأ!ليروس!انالتيالوصايةمخمف!،محلىوتحقلوا،،ان!غيسة

ثئمإفريقياش!ليمنانطلاقاالإسلاهية،الجيوشىزحهصاوتواصلءلحيهم

د!شوهنا!س(352!لوثحآ3**ع)الإنرنجى!طل!ةالؤصأوللغإسبانيا،

،،ر!حم،وفاةبع!بالعحديد،قرناآي،732لهمشة(لآولمأ،هزيمتهمالمسلفون



ر!ا!نل!م!يالظويص!ص

بوالعمهمدلنهبثرإيهمائ!كم،لمت(حس!(ع!34لوا!2!حا)همارلمل،"شحاولنجحر!ف

.(*45ذحح33)

وثعنا"د!ضما،منالم*سالأهمتةالإمبراطورتةالأموتونالخلفاء!ع

فسارمجوا،المسيحتةالأديرةفبللغزب،ال!ا،سيعتةالادابا!تشفوا

هنءاو!قباالآفىاهمبط،تلص(!تشاف)أوررلا(الغر،صطأمحادوقدبمعويبها،

بشعراءأثةحععهمالخلكاءوآحاط.الربمةالئرجمالمحتبفخحلمجشر،جهالتاالقرق

فحرفيأيضابومحوال!تهماش!مارات!كع،يسخلون!انواالذينالبلاصأ

بناءالأمويونالخافاءعخ!شو.روائعهبحضالعرلماالأ*بومنحواالغزلى،

الأشعحالفيع!بيلعتهالبشر،رسميمنغتطؤر.فنص!ذورافقالمساجد

داخلما،ههـثسددظل!الحثما،فهن!ل.(خ!(1،!3*3آ)حذالخطوفمونالهندسمد

التبيئ،محئم،العئاس،،عنالمغحدرونالجبماهمجونبهايزبص!الق!إ

القحمالفبفضلىتم!خوا،وفالأموتينهمنالثأرسامحةونينتضر(و!اتوا

سنةالأموفي،الح!عطقسأو.،-قشمدنحؤائحهجيشحشدمنالحييولهمع

الخلافةتاصمةنقلتالضيالعباستةالذرلةهيج!يد"،دولة!س!أو750

واحطفردونجعطويا،.والشجعةالعباستينبينالت!فالفيدمرلمبةسداد.إكأ

!مالىإلمأفالخجئما،،الرحمان،عبدوي!وعى،المجزرةمنالفرالرفيتينالأهوهمن

الأموقي،الحعا!يفوأمحاد،75عسنةإسباقيا،ومخزاجيشاوحشدإفريقيا،

ه"034سنةاىإالحعبىز(تواصلوتياصة،تربمدينة

نخماطموطنالعاشرالقرنص!ماإلمماتظلأنلبغدادالخلفاءأراد

المفاظرةفقفتطؤروإليهود.المسيحتونالمفرونفيهشمارلحصهائلىثقافن

للزجمةرورشمةبم!تبةوخص،،،ةم!حلا،،بيخكاوأنشئواللاهوتية(لأدبئة

ر!انمأآنذا!،،المعروفالعمالمأنحاء!لمنعلماءلإسحمبالومدزج

فلححةمدرسةقيأمأيضابغدادوشهدتمساء،صباحتعملالورقمصانع

ول(6ي*(لمأ3!3)هعشر،و،أبياد،!ن!ي(همثلشبارا،اه،أعأأنجبت،رائعة

واستقدم،.الأدبتةالأجناس!لىوازدهرت5(!(-!كةاكة3)ةواد،!بيحي،

لاهوتتون،أوجغرافئونأوفيزيائئونأورياضيونأحيانا3بعيدبلدانمن

ش!ما،افئرزتفالمديغةو!انشكاببغداد.،الفحرتةالحر!ةفيليسعاهموا



لكاياثهلاا!مرقادم!ح!جؤ!لا!أ

رف!هدت.الخليفةقصرقفةمحاثهمبنيةضخحمةخ!راءقتةتوسصتهادائركا

،ةمه،اسإلاالمرنأمحظم!انتاإذالقبجل،نفعميىمنة!رحئرالقاهرةاصبةتر

!انلعد.الشععهالفاطممونرالثانحهالأمولونالأولمأعع!حوبغ!اد،سع!

ظلتالغي.بغدادإشعاعببلغ؟ل!حه،عضيمااوالقاهرة(صبةترإشعاع
دوبريه،لريجضمحنهـاقالوقد،الإسا،هيةللحضار!الذمبيئ،العصررمز

ء،،الوسيطالحصرقبلى،المهضة،،عرفتمديغةإنها،بصدق(*.!!س63و2)

عفمامحخر،الحاديالقرنشعمفطثح،راس!فالابالعباسيئحر!لابدأ

شيعةهنوهن!البويهئين،أي،د!جلاالغزاةةيا!صولخاضعاالحفجهمة.أصبح

إلالهيىتر!وارلم،الخلحفةسلطات!ل!!حمهؤلاءاسغحوذءلف،إيران

محغدهما،الوضعبهذابالاحتفاظبع!هم،،ةقج،أمصلاقامثتمصورتا،دورا

رصل،،258سنةوفيبغدافى،محاىواسقولواالضغرف،آسبيامنئدموا
وآتلافواالمغدستةروائعلأوهدمو(المدينةفاسمحباحوابغفادإلىالمغول

بالح!ر،هع!ايملاختالأطلونه*اسموفىجلةضرأنؤيررىرهمعارفها.علو!ا

وفيالم!غبات.!نمحلجهـااستولوا!تبمنالمغولفيهألقىمافرطمن

الميالايوبتةفالأسردمماثا!ر،مصيراذثمهدالقا!ر!!انت،نكسهالوقشكا

،قهـققبلى،الفاطميين!دهنأخذتهار!ق!انشكاال!ؤين(،صا،حإليه!ينتمى

!وعاتمعتحالفيمبفضلفيها،ال!لطةعلىاستولواالمماليصلحن
هملوهـضرباهمتطتحتحظرتها،بريقصكافقرقرطبةأفا(لمرتزقة.من

بحدالتؤجعم!،شديد(لإسا،ميالعالمأصبحلقطال!ماتولي!س.إسبانيا

لديهمرغجةلاءطنالترات!،ي!يأ(حقسعجتهأنرلعد،حقةالمتةهاطزائم.هذه

بالشملل،وأصمب،ثفسهعأورءاف!نألاإلم!فائح!.حضارتهعاررالمحافظهفما

د!عاستعاد"ال!الأجقة،وبىيتة،الحثمانتةالذرلةحاولتوش!طولجة.فزفى

اءلندسةفينوتن!ثعلاوبرعلها.محاصمةاستنبولاتخذت%ند!بالازدهار،

بينللمناظوةالمجاليفسحوالملحتهم.الخزففنوطؤرواالمعمارتة،

علماءوأغلىللمخاطر،ار!صمهدعمبرالغعانج!أصحفمطوالآراء،الأفثحار

يعلنواأندونعشر،الحاديالقرنفيوألتفسير،الاجتهادبابال!قمئةالذين

فغحه،إعادةيحاولونأفرادالمسلمينمناليوموثقةصريحاءناإعأ3.ذلص

ف!يئا.فمشيئأ.يتزاي!وع!دهمفإن،الآنحذإلم!،معزولينظلواولئن



ار!ن!طظر!طفر

!ق!ضلاالإطلام!!لا!ص

راضع،لنظامالتشريعاته!رربامحتبارهالقوآن،ت3تأوياعم!ختلم

الإم!راطورتةرفيميئ.3الإساالحماريخمنالأولمأثةالغا3القررنل،اخ

شمريعقهام!يئةل!ل!انالابحاه،ةين!لاوالأطرافىفذ!مملاالأموية

نفسهاخليفةاو!انفكهـيئ،م!زمب.أحيائهـامنحيئلحلبلي،الخاصة

ل!رسبطأنالنادرمن!سنولم!.الإسلامىالفانرنثقواسعا،سصرفالمصرف

إلمطالوضحمذاتواصلىوق!،وهمعار!سخصوماتالتأويا،تاختلافمحاور

،انحصور(،،الثانيالعباسيئالخليفةفؤعوقسدالأرائل.العباسقينالخلفاءمحهد

مويرهموىا،دينرجلمنفطلبالفوضئ،هذهأخباومنيبلغه!انكا

اتصبيقهايعممقي،الإسا3للفتىقواع!لهيضعأن(795!سإتوفي،مالص،

خ!ثيلانه،البدايةفي،الطلبهذا،مالص،ورففم!الأمطار.فيقي

تعالحميمتزاناللذينوالتنؤعالثراءخغقإلمماواح!رأيفرض!يؤديأن

الاحتفاظمحليهمحرضمحندهما،الخليفةلرمخبةاسقجأبل!ئهالإسملامء

المتحثمذدأوالآراءمنالشالثاستبعادأي،المطررحةالكضايافيوسطىبحلول

وضعإلمأ(،مالصهـوسعىالذينإلممابصنفي!االأراءهذهءت!صيإذمخها،
يحقوي.إذ،عير!شتللمصدواأؤلا،اقرآن،باعتماد،ئيم،اسإلاالفقهقواعد

ترتيبمنهافاصة،اجتمامحتةبقوانينتتعلقآيةثلاثمائةإلمأالمائتينبينماعأى

العقود،مخرير،الميراثالسهادات،الضاإ،ق،)الرواج،الأسرئةالعلاقات

وءنت،إ،بضئةاالأحاديتثماإلممابالالتجاء،القواعطهذهفضلىثتمالربا(.
صحسيحالهبدات.رممهافافققىالتاس!،ألسنةمحلىتدورا!نمالآلافهئات

حيا"أي،ال!يرةهوآخر،ار!صماتخذثئم؟لموظإ.عرفت،مدؤنةفيوجمعه

و!ان،المدينةأولمنالقدماءع!جإوأوله.الأمةإجماعو!ذل!الئبيئ،
بهذ3الصملىاسممروثد،العامهالمصلحهلراعىأنلنبغىالثوانننأف!لععبر

حاليا،المذمبمذاوينتشرالمالحئئ.المذه!بفقهاءلدى،التشريعيةألروح

أبطلىرق!هصر.منوجزءالضحراء،تس!حتوإفريقيا،العرلنالمغوبكب

ء.هـالمذهبهذاءا!قفآراءإلمأبالاسمغاد،تونسفي،الروجاثبتعذدالعمل

المذهبفقياءتأويا،تأنبيدالإسلاميئ.والقانونالححريعةاحنزامولأسم

القوتجهههذانفستتجهلم،تونسخارج،الما!يئ



!ليمالأدىا!وتما!حجيزلوا!عب!ا

!انالفدثى،مذهبهفحهـالهغشئ،همال!ص(!اقالصىالفرفىوثت

)توفيحجفة(،أبوي!دمحى،الحراقتةال!وفةمديتتيمن،فارسيأشاذتا،سذة

منوئتخذبالترخص،م!غتءنش!اقيتئماويا،تهيدؤنون،(7ة5!سغة

وتشتحصالقليلى،التررإلاهنهتقبلى3فامت!ثبذدا،هموثفاالغبوكقالحديخ!

فيأسمافرهم،أتر،حنيفة،أبيتا،ميذىؤ!اوهمنهءىب"ألاالجزءقحخطفي

العقلى،هومحفثموالرأيوالضشيع،للشأويلىأؤلىار!صمهالرأيرا!حما

وسيفصالاحسن،هوماطابقإذاإلالقولون!ما،قانونيشقيمفا،

الامحشار،ترونبعد.الخغ!نتونةأمحمادلفالمخغلفين.بينالقيامةيومالله

ذا!لهشعوبلإدارةالمذهبهذاروحضنواسمفمادواالحضفى،للمذهب

الحنفيئ،المذهبويعقنقالاهمتداد.واسعةإهمبراطيورتةثني،متبايغةثقافات

والهبالضينمسلمو!وآضعيا،مسلموحاليا،

،مالص(مذةتا3عنهم!يئ،إمامالسيئلالإلصا،مانثالثهبالمطأنشا

المال!ئةبينللخصوماتجذايضعأن،الشافخيئ،حارلى،الشاف!قي(ءيدمحى

خطيراهمفهوهاامحتنفىإذ)الاسغحسان(،اطصسنهفيومفعارضوالحنففة،

كأهنبوح!يشكايدمحمهلمإذا،الإجماعهفهومضارضىمحذد،ر!خملائة

الصحبحبينالعمييزضوابطووض!ح،الحديثمحلمقوامحد)الخعافعيئ،وأقام

بواسصةامنقولا،!انماإلاالأحاديخكاهنيقبلولم،والموضوع!!

نأيرىءالشافيئ(و!ان8ا!وآنتعاليمح!ميععالرضولم،هوثولهةأسانيد

البسيطةحعىالأنراد،مشامخلى!لن!حمليجيبمؤخلالإسغلاميئالفقه

أحبناتخلو،دمقةمسائلىثنيبالمماححات)الشافعيئ(المذ!طفافشهر.اه!مه!

ر!شواصوههيبطلهلىلريقه،الضائمابتلاعمسالةهئلالفائدفى،همن

وقععلىالرياضةفيهاتمارسغوفةفيالمصحفص!رتيجوزهلرهمضان؟

منالأعاورالجزءفيالرجلمحورةتبدأهلالإسا!م؟فيالمحرمةالموسيقى

همقأسملةعنللإجابةالمصئفاتصحفتكالقد؟الأسفلالجزء!كاأمةبن!رلا

أغلبثنيحولها،طويلةهمناقشاتاليومإلمكانرىأنويمعنالتوع.هذا

!برى.بشعبئةتحظىالتنالآنزنخكاهواقعأوفيالمصرئة،الإمحا،موسائل

الثلاثةال!تتةالمذاهبأتباعفتبلغ،العولمةبىجبماالمغاقشات،هذهوتنقشر

http://www.al-maktabeh.com



را!نلو!يريل!ؤ

واسعالانتخماروهوهصر،فيحالتا،،المثصافعيئ(،المذ!ويسودالأخوى.

سوريا.فيأيضا

أنشأهوق!تشذدا،رث!ألابأتهالرابحالإسصا،هيئالمذهبيقصزأ:تيرا

)تو!ط(حنبلبن%صدوي!محىال!ئبئئ،مأل!!لافيأل!بارالفقهاءآخر

فسجمعالحديحثأ،لروايةالأمصاربينتغقلي،ىل!ألأهم!تينوهو(85ةسنة

افىجل!ات،منالعديديضمضخمم!شفتفي،.ودونهاهفالآلافمحشرات

!ترلةثفسىفيويعتبرهاحوفقا،اتبامحاتعاليم!ااتباعإلمماي!محوف!ان

الئشريعثنيالرأياعتمادالحغابلةويرفضللعشريع.أبدتا.مصدراأي،ال!وآن

بالثبيئروما،ءا!تقاالاقق!اءإلاالمؤمنمحالهمافليعس،بالبدعالقبولأو

المذهب،هذاإلمماصرامهرض!ألاالمسبلحونالفمهاءصفلغحمىوصعحابنه.

الذي4تيمية،ابنأعلامهأشمهرومنحالتا،،الإسلامئةالتقاراتمرجعوهو

أشس!(لذيةساب،الومحجدبن،مح!دخاضةثممحعتر،الوابع(لقرنثبعاش!

المعقمدوهو،الوقابئةيدعى،الحغبعةداخ!!هذهبا،عمصرالثامنالقرنفي

9ية.الحفمعوالعربتةالممل!ةفيحالئا

دا!توالذينتة.لل!لطةواحدؤ!رمحولالشمئيالإسلاميمحدلا

!أذاتهالآقفيالأربهن،السمغتةالمذاهبتدري!سبمؤتةالأزهرجامعةتغفرد

.و72سنةالفاطمتير،،د!عفي،الج!امعةهذهأنشفتكاد!قوأتباعها،واسمخقبال

العالممنرب!ألاالجرءباحرامالأزهوعنالصادرةالفماوىو!ظى

فقيه!لحقفمن.المسلمينل!لهلزمةتعتبرلاأنهاإلاالإسما،ميئ،

محاقيما،!عستوىفيتلامذتهبينتنتمشر،فتاوىرر!صيأنالأهليةنفسهفييرى

ما.خالفتوإن،بفتاواهالعملىلهؤلاءويم!نأيضا،محالميئأوقطرئمأ،أو

الأزمر.الجامعقرره

الط!ب!و،الإلعهملام

)معاوية،.وأتباع،،طالبأبيبن،عايئأتباعبينالقطيتةأنسابقاذ!رت

انشغلىلقدءةت!لإوالشميعةبينالهؤةوعمقتمأساوئة،ظروففي!طت،قذ

لاحقا.بغدادمنثمأؤلا،دمعث!قمنمخطلق!ز(،والغزواتبالفخوحاتةئ!لا



لطيا!لأا!ارمخ!!!حص!ا!غ!ا

حاد!انقساماتاو.!هعشوأرلمأ،مرحلةأيامهم!فنأمحأرر(نطووافقما-الخميعةأقما

،الإمام!اجمامحتهمقادةعلي،اصلقواوأ،الخلافةوتبرف!سوالقدبجنهم.

لاأنولنبغىالنبو!ه.الوظمفهث!اسمه،هس!مهوظمفهالإمال!هو!فهوجغلوا

ف!ريالذيالححمتئالإماموهمفهوم،(لشيعةى!لالإماممفومبينخلط
مقعلق!ا!،الشيخةبينالاؤلىالانقسامظهرالمساجد.فيبالمؤمغينبالضا،د

،محليابنهرا!نأخلافتةحولتغازعإذطويا3،يستمرلم!ل!قه،الحسين

وتوالشكا.(ا!قحم)يدعىلب(صااألمحيمابند،عليآخرابنوأنصارالحس!،،بن

أبيبن،عابئالرابعالخليفة)أؤلهمإماماعحترائنيلتبلغ،الأئمةسلسلة

الأخيرمأبابحمقثناءمقشولين،جميعاماتواإتهبمالشيعيالتقليدويقولى(،طالب

سنيبلغوالا،874سنة،موتهبخد،اباهخلفففالميدي،،،محفواسممه
لاالضمجعةلحئنبألعراقهسامراءبمدينةاختفىكماسرمحانثئمانثسة

ى،ه!لإولنسبون،الغائبالإمامإئهدمولونبل،اضفىإنهلعولون

الأخيرالإمامدخلىوقدسحرتة.وق!راتمحيصااعلمالمتقذميه،ينسبون

أتهيعتقدونالشيعةلحن،أبيههصيرنفسيلقىلا!يالعترئة،طودر

سيخرفي،الذيوالمنقذالغائبوالإمامالمهديوأته،الحياةقي!محاىماؤال

أغطبويغتميالشهود.لبعض!والآخر،الحينبينيتجأىوف،الرمانآخرفي

بيد.الأئمةسلسلةأفرادبحلويعزفونمحشرية،الاثنيفوقةإلمأالشيعة

ؤأالإماما.ذهأحقتةصلالشيعةبينحصحملتقدمح!يدق!انقساماتأتا

الإماميعتبرونالذينالريدتةفرقةالأخرىالحتجعةفرقوأشهر."اذ

مئاتبضعةاليومالريدتةمحددريبلغ،زيد،،واسمه،الأثمةخاتمانمسءص

الأخرىالشيعةفرقومن.باليمنأساسايقيمونالأشمخاصمن.الآلا"نا

الفرقةمذهأئقسمتوقد،إسماعيل،،ال!ابعالإكمامإلمأنسبة.الإس!عيلئة،

حالما،تضتمالإسماعيليةالمجموعاتوأمئم،!ديدةمجموعاتإلأبدورما

ولا!ستانباالنديقيموننافر،مليونثا،ثينإلمأنفر،هليونعشرينب!ز،

الحافيخانالآغاألغىوقدلهم.زعي!خانالآغاويتخذونإفريقيا،وشرق

يهببأنيقضي!انقزون،ع!ذةاستمرالإسماعيلئة،لدىقدستا،تقليدا

محنبذل!سفمعبروبئذهبا،وزنهماوزوجحهزعممهمخمغه!لىالألباع

لشخصه.إجلالهم



نوارلورل!في!!حر

بأتهوالإيمان،نآ!ةلابسدحة(القبولىثنيالعثمثةمحنالشيعةيخ!.لا

عنيخئلفونأنه!بيد.ىليرب!ـه،املابواسفة،(!مع،العبيئإلمماهموحى

تروي!إثما،فحسبالتبيئمحنترويلااقيأحاديثهمبمدؤناتةت!لا

السيعةمحشرالدىالاثتيالأئمةأيعشر،الأربسةالمعصومينأحاديث

طالمجط،،أبيبن،محلىزوجةاصمةفاوابثته،محف!،،والغجيئمحشرئة(الاثني

أخهارون!ثتآدمبدأفتلغيغتة،سملسلةةط"اخالمعصو!عونهؤلاءويعتبر

ضبربان:الشيعيةوالأحاديث.يسوعمحقطالذيانالمخمط،يوحئا،ثم،موسى(

وأحاديتثماال!ثميعيئ،الإسا،موقوانينالأح!امتقورالتيالظاهرأحاديتأ

منالمخافمه.،،،،الجوانبحولىولدفرانصعهإلمماولعجهالغمالبهوهىالباطن

ظاهراشيءلحلىأنيعتبرونالشيعةأنو(لواقع"النحون.ومن،الذين

آياتهرهمن،الجميحيكهمهساالقوآنآياتفمناليقرآن،ت!لذفي!باصنا،فلا

المو!ز،،قم،،مدينةفتمتلى.في"العلمالواسمخونإلامخنادي!شفلاما

ب!عدفالآمحداد،ممحلومدارسياطؤرترقدالسعيعيئ،لالإسا،م(للاهوليما،

وتشبهالمعصوهمين،أحماديثكارموزرف!المحوآنفيالخفتةالمعاني!!شف

م!ارسوطؤرتالمج!ودئة،فيالقبمالئونطؤرهاالتيتلصالمحلومهذفى.

(لأولىالأشهوفيمثلا،،محلت،نو!لاحولوهمسيافقةأخروئةرؤيةأخرى

المستمعينتمقيءبرامجالإيرانتةالرسمئةةحم(ذإلابثتعندما،2007لهيس!ةمن

أنفسمهميعتبرونلايخمالتقئة،فنالشيعةطزرىءالعوننهايةلةرب

منرت!للبمعرضهمأ!ضار!فلذلصن!لالحدمد"،عالهأالمسمأ!ئن

فيالرخصةفيالتقتةمبدأويقمئلالسحتة.الأغلسةل!ونمنالإضطهادات،

لنفسه.حمايةممتئ،إئهيقولأنمثألا،للشيقيئ،فيم!نالاعتقاد،إخفاء

فيخاضة،الخليجبل!الطفيمجهولاالشيعيئالحضورظلبب!لاولهذا

الثورةقاممتأنإل!أيضا،العتمعوديةالعربسةألهمل!ةفيبلىاوجرين،

مثا،،،البحرينفيالأغلبتةهمالشيعةأنيتئما!دولم.و979سنة،الإيرانئة

الفانيةهالألفتةيدايةفيإلا

يسيرا،اختلافاإلاالسمقةممارساتعنالشمجعتةالذيفتةةسر!حملاتخعلفلا

عقيعرفالاصلواقطخمسبدل،اليومفيصلواتف،اثيقيمونفهم



ياقالأ!رح!تا!ف!لوا!م!ا

،،،الله،،ولمتما،محاب(،اصعالأذانثنيرسضجفونالتقليد"،اتمصدرالدقةوسب

فماالأئحةقبورزياراتمتحةإلأالحجإلمماويضيفون،(و"محفاللهر!ذإلمأ

المهريم!،الإلدامصيهغابالذيرالمورنومشهـدوابخفتء3؟ر!والمدينة

والحل!جمعصانوخاضةلأتباعهفيها(ضهرالغيالأم!نة!هلمحعض!سامراء،

التي،،المدينة،،باسغتغاءالعراقرا،وجغوبإيرانبينا!لدن3هذ!ل)ققع

بممممخكاضةاحخفالات4السجةويحهصىالمتب!وفىتة(.الخربتة!ةالمطثنيتقع

فححمفى(لعالثموراء،الاححفالا!مذهفأشعهر،(مهل!صومر)الأئمهةا!حبلرلبط

تجل!منهمالجموعوتتوال!!هودة،احتفاءاتىو!ذلابهذفىالشيعة

الحسين،لاسشمهادتخليدا،سضة!لىص!ذلاهذهويستعيدوقأ!سهم،

منحهمفماال!نمنةمحنالشمحعةنحتلف،الشرلعيانالمبروفي.ء،امب!واقعهثق

منالسرمحئةأص)و!مشح!يمع!ضآس!ذالرجلى،حقمثلي،الميراثفيحقاالمرأة

زواجلدعى،الزواجهنب!ربألمحضاالشمعهولهمم!زاصمه.فاهىاثرأد،

تحريرولاالسهود،حضوردون،وامرأةرجلبينمؤقتزواجوهو،الممعة

،،منته!ىتصمقمرأنويم!ن،دقيقةلشروطالرواجهذاويخضحالعقود،

هذايرفضونةت!لاأنبجدالسميعيئ.المقلبياقولى،،،سغةمائةإلايوم

بائا.رذضاالرران!

دينتةهمؤفيسةوجودفيالصمئئ،م3امن!صإلابهقارنة،الحعميعيئالممتزويبرز

القرؤ،قبلىذ!را،لهانجدلاإذمتأخر"،همرحلةفيظ!رف،وقد،ة!ره

!موا"الذبنانصفوئبنمحه!و؟ؤنأشسحت!فأتهافالظامرعشر،عبا!نملا
الحصولإلىس!ذبي!ممعون!انوام!أنرلابذ،،722و،5لأ2سنةبينفارسكل

نظرائثهممحنالخعبعةالذينرجكالو!كالح!مهمهاللاهوتتةالعئرعئةمحالها

نذوريقذمونولايتزرجون!هونهمفيالأرتدو!مم!،أوان!اثولب

حسبالمرإتبفيالصميعيئالذينرجدويرتقيالذينمةءللخدمةالائقطاع

(،الله،،آيةثمالإسا،م،،،،حخةفيصبح،الذيغتةالعلوبمتحصجلفي.اليتقانه

عمثر،التاسمعالقرنفي،المراتجط3هذإلمماواضيفسظالحظمى،،.الله،،آيةثبم

بعضهمأدطإلآ،اليوم؟أصلراتبخمصالاقولقيالست!نةعنالشصيعةأغلبيختلةصالا-؟

.(م)والعشاءالمغربصلاقيرلينرالعصر،الطهرصلاتيبينيجمع



را!!طظرطىو!!

،،ؤلميماومرتبة(لعلماء،منالقليلىالعددإلايبلك!!اولاالتقطيد،،،،،مرجعموتجة

الإماممقامفييايقوميق!لاللجمامحةإلووحي،ال!ياسيئالظئدأي،(،الفقيه

ئرتعتبر،للغورةأفكامحاىالموشد!صطإيوانفيالفقيهوقيريشغلا)خمائمبكا.

ا!هوريةرئيستراراتص!لذفيبى،،القرارات!لمنأعلىقراراته

،5/5د2بروليالمسلمينمجمويمبينالشيعةنسبة!قق!رءوالبرلمان

!جته!!!لاه!اح!ثطم!!لا

(لجمهو!لةإمحا،نإلمأ،فى9سر4مشةأتاتور!صأ،،اىل،هصهمىبادر

رءن.الحنما،فةإلغاءأمحلنثتم،العثمانتةالإهبراطورتةأنقاضمحاىالز!ة
3الالمادويعمبرونالخلمفه،لثبمححملونص!لذلهبلالعغمانحوفا،الحعام

حمعائتةشظيفةبذلصويواصلونالإسلاهئة،للأمةوالرمازيين،الووحتين

مخذنراصلوما،بعدهوالخلفأءجصعدها،ؤمحفا،أرادها،اللهإقنمايتمولون

تتهارى،العثمانتةاصورتةالإمبرا!انعتأوبينماب!ر.أ!ماالأؤل،الخليفة.

)وقدالأميمعصبةوقاهضكا.ةتمه،أسإلاالبلدانفينفوذهيشئتإلغرب!ان

فيالعشمانية،الولايةوقضممتانقداب،نظامبإنشأءالمئحدة(الأممسرعبققكا

العظمى.ولريطافيافرنسابينالأرسصط،السرق

الأحداثمنمجموعةحصلتسياستا،المضطربال!ياقهذاوفي

فزةبعدإلاآثارها،تمبين؟والذييئالسياسئيالضعيدين،عاىالحالس!ة

عنينحدرتين9الهـتغعوهنقبأبقائ!العربيةالضمحراءكبقامفقد.طويلة

الا،هو!تماهح!حر،الفامنالقرنأوالهمعطفي،تحالفقد!انلسينحى،

،عبدواسعمه،القبليالقاتدهذاوشرعالوفاب(،عب!بن،محقدالظالأميئ،

ماالكطنةمنلهو!انألرئاضيى.وأؤالاألمدن،احتا،لفيس!عود(،بنالزيز

،الجزيرةفيزحفهراععلىثمالإنجليز.مغمعاهدة5"و،،منذ،يوقعجعله

فيثم،"924سنةالحجاز،محاىط!لمنفعمطإعلانفي!ب!يىأعغاءيجطولم

العربيةالممل!ةوهيتبيلف،إلمانسحبهاضخمةلمما!ةعاها،،932سنة

سعود،آلىبينلهانفصاملاميضاق،قرنينهمدىعلى،تواصليوقد.ال!عودتة

يمعلونوهمالوفاب،،عبدبن،محزوورثواالذينالوفابيينالذينلا!رو

الرسميئالذينالوقابعةواتخذت.الحنبلقةرسصقيالمطفيتصلبا،رث!ألاانجغاح
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ا!ة!يمانتمار!فيىا!ح!الهـعصن!ط

الممل!في،8مولاول،النفصاا!تشف،،935شةوثنيالسمعودية.لذولة

فيها.ضخمةثروةالنفطأصبحثتمانجديد!،

هذه!عهصر،فين!لو،مشابهةأحطاثالفز"،نضفي،وحصلت

فىتةنهضةرت!حمالتاسعالقرنشهايةثني،ت!همضقدمصرن!!انقطالمرة
المسلمينبضأنإلآمسميحئون.بر!حمهـ!رونفيهالبعاهم،مش!ودة

عليهم،سمجالممئاالثجطرةعاىيعرالذيألغربعلىفقمتهمعنيعبزونأواب

جذابة،شخصتةذومعلمبادر،،928سنةوفي.عيشهوأنماطقيمهونرض

.،(نالمحمحفوا،،الإخوانعلجهاأطلقجمعتةتأسيمم!إلم!البئا(،،صممنيدعى

أف!ارهاستلهمالذيفهمط(،،لهممتدالمعرفا،ابخمعيةطذهيمغفرأأبرزبرمن

!،القرآنشحار:أطلقالذيفهو)المودودتمه،،با!سئانيئ-الهغيمامعاصحزفىهن

ألذهمجفي(،ني!اسملا،،الإخوانمشروعويتمثلإماهمنا،،.و،محف(دسؤرنا!أ

.الإسا،مبدايات!نيالأكل،،عليهءنبمااقتداء،والذينالخعياسةبين،الئاتم

المسلمونناو!ألاوأعلنالفاس.عاق!!3لدحظوةالمشروعهذالقيرقد

بلغتأنإلمأالخلاياينشئوناو!موألبريطانيئ،الانتدابضذ،دا!جلا

ثتمال!يونئةابخماعاتضدالمعر!ةييماالإخوان،كماهمف!نا!،فلسطين

البحا،،،حسناغتجلىوقد.،و48سنة،ا!ايقأعلنالقيإسرائيلدولةضذ

الغالمفيأمرهويتعاظميغفثريفتأفلعمموقيالإسا3هلك"ورشهأفا.،949لممغة

الضفطيئالمالأؤلهما،ذاتهالآن!اأساسقينطرفيندعيملقيفقد.!اله

سنة،الرياضبمدينة((الإسلاميئالعا؟،،رابطة)تأسستالصحعوفىتمماالوقا!يئ

ال!ياسيئالإوللأيماعتبرتالتيالأمريحيةالإسزاتيجتةعاوثاني!و!ل(،62ة

قيامهعهـثمالباردةالحربأثةاء،الشيوعتةضذصراعهافيطجيعيا،حليفا

تقوقيتقليدومو،بدورهالتشتع!رتيل،979سضةإيرانفيافيسا،هثةالثورفى

وقيمه.الغربنصذاللهباسم،مسأحجهادمشصهـوعإلمأأساسا،أ،خة!(3)غلح

!لىعلىاستحوذتقدبأخهاانصباعالاالإسلاميةالحر!اتتعطي

ومعهالمسلمينمنأقلتةإلااطصقيقة،فيةطثلى،لاأئهاإلاالإسلاهيئ،المجال0

باستمرار،الاسخحواذ،إلمأتممعىلائهاالبروزشديد!أقلتةفهي،ثتلص

هذهمنمناهضاموقفاوالإسا،متةالعربمةالذولوتتخذ.العائمالمشهدعلى.



ار!نو!ل!رلمح!همر

اقيسا1الوقىابثةبل،،،المسلمين،،الإخوانة!رحهمع!ر)منكتالحر!ات

تواصل!يمح!آطرافاأقماألأ.(المتطوفالأصوفيالالمجاهذاتفىومحدي!اتا،حه!ا

الذلمحنءاو!ألابعضهمغلى،مهمهمالعه!صاندفى،!ا!رحلاهذهىف!نام

فأ،الأصولحهالحر!ا!واجئهسطولئن.إلمانحهب!روافع،ف!مهإلعه!لمحعهمربون

الغربفيأفضلمحملف!وظلقيتفلقد،والمنعاقضييقالإسلاهمئةالبدان

المجتمخاتفيووجدت،(ىل950هنذ،مثلاالمسلمينالأخوانانقخمار)بأ

فيالمتخصضينفإق!ذ!ص،وهمغآرائها.محنبحوتةللتحبلى-الفرصةالكوبتة

وتلث!تةهملياربينأقلتةإلأتمعلىلاأثهايقمهـؤرونالإسا،ميةفاص!رحلاشؤون

(لحسعه(.بعد،العالمفأالثان!ى!الذلانههو)الإسا،مم!سلم

ة!رحهخا!ن!لفزع،محاملىمتةالإسا3الحرءتانتشاويمفل

مكتحععرينويحمع،التحديثإلمأدامحيةبدورهماتضطؤرفتثكامماةعمس!اعسم

،الإسا،مثيما(لذيني،الإصعا،حعلىحالحاي!ضمدو،ت،والسعجعة(لحمحمةهمن!بارا

.-خلةفيالغ!نديثتةالحر!ررهذهش!عارؤيختزلالاجتياد.بابفخحوإمحادة

خلقاللهلأن،دييئ،،الحرتةرائدها:شهو،،الطالبي،عض!ررددهاما!فيرا

.،،ارحالإنسان

!!ا

وينأرن،قرونمشذ،(لثصؤفالمسلم!ني!يمارسونمنالمالإيينمئاتظل

هذهإنالقولىهنمناعيولاهوالذينال!جاسةبينالخلطمحنفسبتابأففس!م

قدالوهابمةإنبلىالرسميئ،مالإسا3برضادائماتحعظىن!تلمالممارممة

وأطلق،الثامنالقونفيالأوائلى،متصؤفيهملإسلاامحرفوقدهمفئها.قورت

أوصلهمحندما،حتفهمنهمالبعضولقي)المجاذيب(،،،!تل(،،مجانينمحليهم

ى(لإلهقة،للذاتمح!يئة(عتبرتعبماراتعنن3الإعاإلمأ!،الجنون،،
فصخعمه،فيالألوهتةحلولاذمحىلانهصلبالذي،الحالأج(فشأن!ا

بهميغأىطريقعنالمئصؤفة5ئرلاءبحثوقد.(،الله،،أنايرذدف!ان

هابفضل،اليومإلمأقائ!ذ!صهمزالوما،السمائدةالمدارلساخغا،فمحن

الحديثفيمنهمالبعضيترددولم،غاهمضةل!ت!امحرقةأشمعارمنتر!وفى

الجمشركتي،بالغشقهمقارناأوخمرئة،اسغعاراتمتوشلاالإلهيئ،الحمتعن



لمجاقالأثىقالى!ى!له!الوجصط!اا

القرنفيعاشررالذي(!لصبي،ابنإذهبار*لهئةللذاف(لحرقةنهكالاخعبير

وامحتن.(المرآةفيذاتهتأهملىاللهإ(ولللوصولطريهتأفضلىأدقإل!،التاسع

حولشععبيةمحباداتونشأت)!*ة!3(قديسب!الإسما،متعحوئة5ثسبار

الفراتهمقاهمات!سمإلماونسبض!السعثي،الإسلامأوسعاطفيخاصةرعم،قبو

الثالضكاالقرنيرطفي،سؤشساتإلمأالصموفيةالطرقأمخلبتحؤلتد!صر.اتوفةا

الإسما،متة.اتضار-!انحطاطصب!ايةالفزة3هذو!تبرمحشر،رالوابحعمخر

وبخأولقا:،الألوهيةلبلوغتلقيخئة،اصويقاأتباعهاالضوفيةالطوقرتمنح

هو!ماو!سلدفى،الضجوليننلهولههث،لومحلىالصموفمهالطريقةمشتدرامحافىا.

حالئا،،المحقموفئةقالصراوزخعهراخاربخ.افي،ا!موفئةاالغجارب!لىشعأن

(لمسلمينمخيربل(لمسلمين،منال!ثيرتمفق!فهي،الكربفيشونا،رأنطز.

"طاصل!خضاامعاستعصثعافه،إمحادةأرالإسا،م،ا!شماففوصةأيكا،

متشغبةأصبحت،شريعةمحنهمحبزف،أيديولوجيثتلمنحولهمح!ارت

الشعبثةارظجقا!سكاضمنالإسا،مي،العالم!فيالئصوف،وينتشرالمخهماصيل.

لعتهرالعليا،المتوشمطةالطبقاتفيخاضةيغتشرو!يفالغربثنيأشاأساسا،

راو!حلاو،را!ذألا"طاردصسةمحاهماقائماأيضلفهوالجوهر،نفسمحاىيحماثط

إلمأوتوجد،.اسماشتسعينتحععاخ!بتالضياطصسغىاللهأسنماءلأح!وئيك"!جلا

تخقافوهي،بالإلهقط!تلامحنللتقبيرأخرىممارسات،را!"ذألاجانب

يقومالتيرالإنشاذالرقصممهمارسة؟صأشي!رهاأخرىا،إلىصوفتةطريقةهمن

الرومى،،ام!لهنا،جا،لالعبر،الضوفطالشامحرورنهمنالذراودش،بها

ال!ئم!عهالممارسةهذهوتدمحىمحشر،المالثالقرنفيم!اش!الذي





!)

اا!ة!!!ا

الأرواحئةالذوإنةأن،للبشرئةالذييئ،للمساروصفنابداية!برأينا،

شل!،الآلهةنشأ!قيثشأفللبشر،الأولمأالذيانةص!لحنت(!*أثةرك!هثحإ

قموقعطرياقةقنلتعبزذاتهالذينتتجارزلأنها،هعئنةتسميةتحش!تقرف

الشعوبباندزارالأرواححةرث!نتأنمنصاقيا%.ويفزض.العالمفيالإنسان

تعرثولم،والجنيالعفمي!بفضلى،عاشتالضيالشعوبوهياعشقق!ا،القي

إلمأاصريقهافيمنهاأخيرةمجمومحاتاليومإلمماتوج!ومازاكالعتابة،

بابوازي.أوسومزا،أو،الأمازونأدغمالفيمعزرلةتعيش،الانقراض

فقدالأرراحتةالذيانةسابقاعرفتالتيالثضعوبأغلهطأهما)ح،3!وله!!*(5

رهي،العشرينالقرنخلالخاضة،الغربيةالحيافىنمطلتأثيرخضعخكا

!انتفلئنأسزاليا.أرإفريقياأوآسياأوال!بيرالشعمالمنشعوب

فإثها،البعض!،بعضهاالعالمأطراف!ربطوالاثعرنا!راالا!ماالسمارد

(لصبععه!باالأنطولوجعهعلاثمهاعنالمجموعا!ألضا!طع،شثدون

المسيحئينهمنوالذعاةالمبمثيرينضحتةذمبتقدالشعوبتلصإنثم

ائحدوافإفهم،والعجارتالمفاهيمفيالذعادهؤلاءاختلففلئن،والمسلمين

رعارر،،بدائية،،ةاعغبروماالتيالمعئقداتراء1ازعأوريقومواحدمنطقعلى

الذاعية.أوالمبشإلههوالذيالحقيقيئبالإلهل!يمانالشعوبتلصدفع

الذيالقارمبالحئمىتحصلى!لالموررثةالمعتقداتمجحالقطيعةأنبيد

هما.وقت!يالجعضافترضه
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رالونوريلظيله!ؤ

!ر!م!وايمكاولح!الط!را!!ل!ا!روا!ةا

الذينمةاصةالخرامحاورامه!ضاذبال!كريقةيبرزالإنريقيئدهص!ملا!ليعاد

رالتصفهسمجحتا،الجنولإيئط!قاإفريقيئمجتمعل!حفيصنجد،للعالم

بنسعبالتقليدانفييتعايش!،س!زشمواسسحقطاعوليني!!حلما،الشمالمآ

بغسبمحادةئريقذر،الخرائصاعاهاالأرواحيئالحضورايضئهرولامتافاوتة.

هذادريهسطىالضغير!،للأقلثاتالعمائمالتقريرضمنتهمج!تواضعة،

هذاإنثتمالانجاقراض.طريقفيديانةالأرواجفبأنمحاضاانطبامحاالوضع

الجغوب،فينرى،إدص،الميدانثةالزياراتل،اخمنتأ!وا،يزدافىالافطباع

.الشممالفيرنرىالمؤمغين،منضخصةداد!عأبمئماهولة!!رة"صثمائس

بقةسصااالمعاينةفتبدومحددا،تاقلىلاالمسعلحين،منجموعزفهمهاالتيالمساجد

المجقصاتأدطلأفىر!ناالأموفيتقضقمالوأتنا،إلأائط.الحزمحاىنرافىلما

منالأغلبئةيحثل!ونالأرواحمينواق،العمقفيأرواحيةتظلالإفريقخة

المعاينةفيطويا3رقتمانمضيىأنالحاتيقةلإدراهـححذفىفحتماجولاهمعانها،

للممعماحالموسومهال!حععاححهألمساراله!محنفخوجآن!فىالمع!انمه،

النمطقةهالضورةس!ظمحنمخصشلافااجتمامحقاواقعاندر!!يال!!بتين،

يصحفونالساس!صنخ،والواسعالعميق(لأرواحيئالحضوريتنافىولا

يشمعرونلافهؤلاءالمسلصين،لمجينأوالمسيحسينبين،ذاتهألوقشكافي،أنفسهم

الأشعالقبيلمنهومختلفتيندينتتينني!سع!لمغضوأالمزدوجالائشماءهذاأن

لصيشرحأنإفريقيئلأقيريمحن.المستحيلة(32*ح33،جغث)ح!القأليفمة

المؤمغينمحاهـ(الأمرياتتصرولاتتنافيان،لاالعقي!تينأنهفاجئةبأريحتة

3ءكا!!)ع*خ!ذالأصلئ!بئأسزألياسانإلم!يتعذاعمبلىا!لأفارفة،هن

أسر!افي)*ع،د*،كاغثم!(الحمرالهغودأوادغ!لاب)لحذثا*)(الإنوقيأو

طريقللمؤمنتمنحمالإسلاأوالمسيحتةانهؤلاءفيرى.والجنوبتةالشمالتة

اليو!ة،الحياةأثناءلحاجاتهفقسقجيبالأرواحيةأماالمو!ط،بعد،صالخا3

لحلبإلهسمنجادلا3حاجةفلا،والعقموالفشلىألمرضمعألجهوهنهما

فهذ3،الأصلهمنماحلكافيالإلهيجديلاقدبلىاليوهتة،المشا!ل3مذ

إلمأينتميالمعادلةمنطرفاأتنمامعالرياضتة،المحادلاتمثلتحلىالمشا!لى

معالجةفينجامحغهاقروؤ،مدىعاثأ،الأرواحئةأشتوق!الا،موئيئ.العالم



لكايمادهلأاتار!!فججزلواا!فط

ظصاستموار!ق!صأنيمعنشىءولااليووو،الم!ثحا!لتلص

حالقا.الئجامحة

يد،إريسصيدمحىنرنسيئ،يسوعيئراهبأصدر،،98فىسنةفي

،ةح!وأقيوقدمح!ؤتي"،محعنما.بعغوان!تابا،(33حأد!م*03*2)رويممني(

!جففيهقمق،،957همنذال!اميرون،فيأقامالذيصاحبهلأن

علمهاالفبالوصفاتهىوما،،دوالا((،قبيلةل!رىتلقينئاتعاصماتلقى

(3ء3ح334(كاخلها!-عحح!مل3)،،،،ال!تماحو-اثطئبنوعمنوهو،،النجغجا،،،له

إقاهمتههناصويلوقتيمضلم.بالأرواحالاتصالبواسطةالحايىيشفي

الأطفالهمععلاقاقفيإدرا!هيقجاوزماأهموابئمان!ر!تىهغا!ب

ال!اثو!تة،المدارسفيوهرشمينسعغدين،الغالبفي!ان!ا.،.انذين

بأولجائهم.الخا،قةفيأيضاإدراءتجاوزأمراإنبل،يدزسرونحيث

الخلفقةاخقلافأي،،،الأصول،،ثقاهنةباختلافبدء،ذيبافىئالأمر،!ر

الاتادسينوالمسيحيينالإفريقئةايلاصولذشيمنالمسيحفينبينالفقافية،

عس!قات!اش!التىالضبولاسريفهمأنأرادشا،يومفي،ل!ئه،الغربمن

همالمتمحرةانالجوابو!عان،البعضفسأل،اح!رعأحئردطالماإذليا؟،

هؤلاءهمنالغعلمأيبأن،،970سنة،اليسومحيئقورالظبول.يكرعون.الذين

محيغاناصبعا،والمقصود،،،،ن!يعلاب،،فمحيدمحىفجماوينخرطالئصحود

لاالتيالخفئةالقوىمعوالئواصلى،اللامرئيرؤيةمنتم!نانباطنثتان

طقوسبدورفىيحضرأصبحثتمبهاءالاستغجادطريقةتعلملمنإلاتسقجيب
بالمعهودالأمرهذا!نولم،المرضىويشفيالأرر(ح،ويستحضر،القبيلة

!لهص!ذبقامأتهنعلمأنغرابةرث!ألا!ن!اثول!يئ،قشمن

رؤسائه!بموافقة

طرافأفيعاشالذيأيلإ(ح4اح،ح23ة)ول2(بيران،ميشالجناسلأا!لعمااكا

معالقواصلطقوسسجلفقد،ال!بعينالتطبدايةفيو!ولمبيا،فينزويلا

رو!ني(دي،إريصعغهاتحذفالتي!سمنقويبةفجاءتالآخرالعالم

.،98،،بلوندار،عنزتيعيماروسمني(،دي،إريص-،

.،976بابو،ارد،الموتىافودطرب!،،ب!صان)مي!صالى-2



لونواريطر!لكر!

،همايونيتر!ور،سجلهاالغيالظقوسهنأيضاقريبةبدف!إفرياقيا،في

!اثت،الحالات!لىفي.8سيبرياشعوبلدىحكاء*(،3ع!ص)*ء7!ثه!!اأ

ندعوه!التيالاحتفالاتتقامأنالضرشرتمأهمنتوىالمعنتةالمجمومحات

الاستشفاءص!ذمنالغايةت!ونأدنييستوكياطبييئ،ولمحمصافيدينحة،

يتة،وضيىالتيالقوىمعرش!همتواصلفيتححلأأنبذفالا.العرافةأش

الأمماب،نظامهإلمأنو!لاإعادةبغاية،(،*،،(غ)الملفنأيالشمان،معها

يدخلىوعندماأمحمالها.ببعفولأفسدتهقدالمثزيرةالأرواحت!ونأنبحد

جاءههنأصابالذيالعثرأسبابلجست!شفجذب،حاوتيفيا)ضممان،

وتلص،الطريقةبغفسال!همئابوصفهابأوضاعيمرفإثهللاستشارد،

باللامرئي،العلاقةمنرس!ناماإصا3حهنةلحغهالتيهميالأوضاع

ضمانالاذلشبء،(لأصايئالنظامواستعاد"يحونأنينبغيعئماوالئعويض

أصلىأنهنا،،ر!ذنأنالمفيدرمن)س!ة*هثه!3*4(.التناغمحالةإلمماللعودة

الإثنئا!،إحطىلضةوهىالقونغؤز،لغهفأالعارف!حثى،،شمان،،!لمة

فيالأرروليةاللغاقطفي،ضرةأؤل،ال!لمةواستعملت،الصرقئةسيبيريامن

إيسبران!السيدوحلةمدونالفبعنوان"699!سامستردامواششر!تاب

فل2ؤمو!انعمأ(،33*هةلح!اح*4ول7ءمل!!!م4ح70ى7كاحلح)4*!كاكارا

استعمالااليوم،،شممانتة،،!لمةوتسمغعملروب،.لقيصرمعفيرا،ال!تاب

يققضيأرواحيئمب!ا!أعيقومللعالممخصوصتصورعأىللذلالةواسعا

الحيوانأوالتباتأوالجمادشأنيختلفكافما،،بالحياةشىء!ليغمنعبأن

.آلإنسانشأنعنالقجمأو

يغويمللعالماليئللئفسيرمانفاافعلا،،ةئن،!مسلاأوالأرواحتةتمثل

المرئيوفيلم!كه(،3*!،!مل2)احالظبيعةفوواوماالظبيع!ةبينالفصلىرففيىمحاى

فهى.(3!ح3)خوالممدس!*!3ء3ءا)حنصصالم!ولنن،(،*7)حاكا!كهةيئرم،الاو

بعضهابينومؤثرفى.مئ!اخلةالمجالاتهذه!لأنمصادرةمنتنطلق

ليلا،النائميراهالذيللحلمتفسيرهغا!جزافا،يحدثولاشيء.البعض

المجمرعة،الصعيبيرئةالشعمانيةلغظريةخطاطة،الأرواحصيد،،همايون،رولهرتي-،

."6990ثنولوجيةالأ



!انىالأث!تمارح!!حبر!ضلوا!طة

ياقومأزهارأو،صطفةيرميهالحجار!أو،الإنسان0بهايتفؤهالتيللعبارةأر

ن!ملبسحطه،!انصأولو.،ه!رحل-وجغحها.لموالماثمارأوبدعلفها،

يحزسلمفمن.الموتفيتتسمبب%والمخئبةالنتافجمنسلمسلةفيتتحمببأن

إزسانيقومأنمثلىمنتظر،!كيرمصيرايواجهفويراقبهاحرءقمن

ع!طهمحأ!بذلصلخ!وكطإنه،ىف!ئافدون،حعوانلمحعلىأو،ص!ضةبدحرجه

س!اذأوالصخرة!سفيال!امنللروحيسيءأنويم!نالظبيعيئ،

التاسو،،نرىأنالئادرمنليسالمئمببولهذا.تتلهفييتسئبأو،الحيوان

الأتم،الأرضإلىبالحديخكايتوجهونالأرراح!ةفيهاتسودالتيالمناطقفي

دوهيصصاإأنقبل،حيوانإلمأبالحكاديثيثوخ!ونأو؟3حفريحفرراأنقبل

مخقلطةعقائدهم!انتولوالضخيع،بهذاويقومون،ذويهملإطعام

.الإسلامأوبالمسيحية

أتهوالواقعالأسلأف،عبماثرةهوآخرمبد!عاممأ.الشمانيئالغظاميقوم

المفرد،بدل،الجمعفيشممانتة،،،،ل!أنظمةعبارةاستعملىأنبالأحركط!ان

أسماءمجتمع!لويطلقالمجتمعاتإلشمانتة،بععذدتتعذدالأنظمةلا!

طقوساويؤشس!ضا،قدر!أومحتنةقؤةلهموينسب.،الأرواحعلىخاضة

ويمثلوعظورات.وواجاتسلو!سأنماطويقيمللظبيعة،وتثماويالات

الذيو!فمحغه،للمنحدرينرب!ألاالحامي)حكالحغح**(الارلفل!لا

ويبع!د،الميراثس!ذاسقثمارعلىيعينهميق!لاوهو،ميراثه!مص!رت

الموتى،لعلالمقاحبالأمر!يسال!لفطوضعئةبلوغ!أبيدال!ثرور.كأهم

عقمثا،،يقصيمنهـاالجضلذلص،قيوداتضعالشمانتةفالمجتمغات
وأ،الحملأئناءيصناللالميماأوالعقيماتالنساءاوالسعحو!،الوضعتةتلص

القائمةتطولأنويم!نبالمهق،(لمصابينأو(لقوائمأوالمعاقينأوالأطفال

نرصةةطنحهمثانيةبجنازةفل!لاويئمفع،أمثلةش5ذ!رتتماأ!موإلم!

هذاالأحياء،عالمعلىيعثرفوأأنلهميتسفىفهغا!الأهوات،قريةبلوغ

.حولوتقاموالأمازونتة.الإفيريق!ةال!ثمعوبمنال!ثيرلدكط،ن!،حظهما

والضلوات،الأدعيةإليهموتوجهالقرابينالموتقذمالظقوس،الصعلف

نألهمولم!نالطبععه.يوىبهاعظىالمىالمعاملهبمغلىولعاملون

نقضقماإذاأحيانا،القوىذلصعلىتقدمىالأحياء،محلىيغضبوا



لوفوارلهويدرفي

إلىتجهالخواغفالهممثلى،الموتومطلمالحياةمحالمبينالجاهمعالميثاؤاالآحياء

لههالأغذيةلمديعإغفالهمأومحاءبال!ىفل!لا

المقذس!.هتن!حمهأمجعشبمانيئل!لأنأخركسما،جيةمن،ونوى

الاحتكالاتلإقاهمةتخضصإنهاأي،بالإيجابتقذسةن!مأف!نا!ص

ذاتصخرةأوشعجر"من!ربةمحلىهمتا!هالاحقفمالاثهذهفتقام،الذكغخة

ريقع.روحهاسمت!محخمانهرضفافعاورأوفرجةبجانجطأو،غريبة!لا!عشأ

لدذخول!القصباف!تاننفخأوالأمعنة،3ق!مهثقالمقذسهالضبولولاقرع

تلقينحفا،تأيضاتخظمالأم!نةهذهرفي(لآخر،العالممح"واصلفي

همود!ممفتتاحلاالماسدريجتمعالجلوغ،سمنإلمأيصلونعنيما،الضبيان

جامعتة!شاددأبنائيمد!أبتحصيلىلا،حقفاليجخضونفىاسضب...ا

أصابتهإلا!أيطؤهالا،فى!خ،!ئأمحلىقصئفنمه!أمأهما!ص،بالمقابل

!عرفهاصغرفىمخابهأوأخوىوصخورأخرىأشمجار!ونوفالعضرور،

الذيالوحيدالشخصالغالمب،فيالشص،ن،ويعرن،القبيلةأئرادجمعيع

وأالاستشفاءفيالمستعملةالأعشعابلالتقاطإليها،بالذ!وللهيسمح

الاخنةسجطيفسرأنلأحديمح!نؤلاافة.الهسفيالمسئعملةالحجارد

أتابي!الممعثتة.المناطقتخوماك!أعدائماالواقعةالأم!غةبهذهلحتاشقي

محاىيثالح!مثلى،تفسيراتلاقزاحالئماسبينتغتشرالأساطيرمنالعديد

وأ،المترتة!نفلمايقاماحضاءأوأسهعلورقي،زمنفيوقعتقتلجريمة

هنا!ابلا،ستيطانالشياطينفاستهوت،ال!البةالطاقات!ثفتلعنة

الواضحةالغقالي!ضصمنمنليسقاالشبمانقةأوالأرواحتةأنحينثذ،،يقبين

مسخلة.اصيروأساغصوصةوعباداتمضبوطةعقائدعاىالقائمةالمعالم

أمجعبر0لاثى،الصحمانيئأوالأرواحىالفملم!لوضط،،،،حىالنحسماواسمعملى

وحسب،ي!رسونهالذينالتاسحياةحسبويتطؤرويتغيزيحى،تقلي!(

أدخلىوقد.لل!ل!تيالحرثتمابمالمعغى،!صفأ،،تثليدفهو،لحاجايهمالاستجابة

الخاضة،.رعباداتهماتهيممعتقيماعلىمئةإسلاأومسيحتةيةعفعغاصرمؤلاء

انتشرتآنبع!خاصة،نظامهممعمعماشيةالمقحمةالعغاصربرلمحتعغدما

ولعل.قرونمخذ،ا!يفأقامواالقيالأراضيفيالإسالام،ثتمالمسيحئة

http://www.al-maktabeh.com



يمالطلأ!ا!سقار!حب!الو!ا

وهرممن،!ضوابنالم!واخل.منالنوعلهذانثذثولآن!نهمنالىأفضل

البرازيلى،في،شععبتةممارسمةح*لمذ(،)ح!مكهة،ف!3القأليانتةالغربموني!رمحرهما

أو،،سنزيا(،(ثى6*4!)صبادا،،8أ،،آو)ش!اكاثه!ء4*!ح((،،،ءندهمبابتدعى

اسعدمحاءمخالعياالصموس،اهمنلمجمومحهمععددفى!سممافإثه!،(3!*عح2ة!)

المسيحقين،القذيسينلباسترت!يالأروأحكحذهبعضن!ل،الأرواح

نأ!معنفلاالمدحرفى،الصخورأوالأشجارفكا!اهمنالآخروالبحغول

بواسصهآالأوشاح،اسحدمحاءولكع.المجموعهإلمطلغعمىالذىإلآاه!ردل

الثدخينذلعصفيصاحب،الليلس!ونضجيجهـافيمرق!القبولاقرع

لنمحدي!ةأصنافالأرواحضناقصلبو.الحيوانردماءالححولوكثرب

يوفونهالاالذينمنأيضاتنتقمأنن!ميالوفاحهذه!ابيدالضلإ،ت،ا

أحدالبرازيلأنومهشلومالا،ئقة.مةالخ!يخدمونهاولازمالا3الضبجيالا

بسلطةالإيكانلهبمان.،-!حمليةومع،العالمفيال!هماثولي!ية،البل!انأ!بر

.الناسن!بوعممثاراسخاامحعماداهغ!ا!فلمحظلىالارواح

وموالإسمالاميئ،الفضاءمن،المرةهذهمقتبسا،آخرهمثالاسأذ!ر

هؤلاء،بينمالإسأ3انتشيرلقد.ماليفي)كه*ه!ه!(،،ال!وغون،،قبيلةهمثال

عنيبسثونالذينالغربيينالصتعؤاحقبلةاليوموأصبحوا،قررنمحذةهمنذ

حمى،العريقةالتقليدئةمماوساتهمهنجزءاهؤلاءفقدلاقدهالغريبةالمشاهد

!انت،،السرعةوجهمحاىمصنوعةآقنعةالأسواواثبيجيعونأصجحوامك!ئإ

فوئة،تقلالأرواحضةالعقائدأنبيدمقذسة.أقنعةتعخبرعقود،بضعةقبل

ا!ورافءسمجموعةمحبرنفسهـا،عنتعبزوهي،الشعبهذالدى
نأفمع،ةسا!فلامرسزمنالاقزاببماق!ارصرامةتزدادوالتابؤاقط

بعضفيفف!نيحضورفىفإنه!صان،!لفيمبثوثايعتبرالمقذسق

حضورهاأقعىةسار!سملاوتبلغ،المعئنننوالآش!خاصالمخصوصهالأه!نة

هذاويعقبرالأعاى.الوفحيئالقاثدومو(4080*)،،الهوغون،(شخصفي

عأورالإنسانإقدامبلذاتها،في،الأرواحتح!يلالشرمصدرأقنماالمجغمع

الاضطوابإفىخالس!ذعاوريزشبإذ،رالتجاسةالظهارةقواعدانغها!س

بالبيثربالإضرارالأرواحفتقوم،نو!للالقيعيئوالمظمالحيورةالقؤفىفي

للطومخنالأساسعةالتابؤاتد!أأنونرىاق!رفوفى.ماعاهـألهمعقابا



ارنو!ىرط!يط!!غو

آ!ثرمنوتضبر،للمرأةالخعهرتة3العادلهرهوفحمحمب،ب!معمختقعاليس

أمخلبفيدموجوالتابوفهذاالحائضة،المرآةعزلوتتطلبنجاسةالأشياء

بحيا"تحجصاالتيالأخوىالتابؤاتمنالعديدو!ا-ثوالتقاليد.الثقافات

و!لمةعموما.الأولمأالشقوب3بحيايحيطمانوعمنوهي)،ال!ومخان،،،

التيالمحظوراتتعنيةئزي!غيلو؟!لمةكأ5الأصلفياشسمذتقد،،تابو"

واسمعالفاسةمن!ثومأنوسماالمقذسة.القؤفىأي،،المانا،،،ل!حيبمنتحيط

ؤيقوى،المحظوراتتحثرلماذانفهمفإئنا،الأرواحستةالحقالبفيالاثتشار

ألظابعهرفىالفاإحذهتمثل.العالممنغاامحاث!للمحافظةالضامن؟ثيشمأنها،

الغر!طالعقل!امع،الأرواحتةالققاليدبيناشعزا!ارث!ألاالأساسيئ

التصؤرات.منالضشفهذالفهمعسرايجد



!وءه

الأديىانلتازيخ!انإذاالمسار،هذاعرضبعدنقساءلى،أنن!مي

بعضفيهمطروحايزالولامطؤلاال!ؤالهذاطرحلقد.ووجهةهمعغىهمن
تطؤرة!رحلتشهد،وفطةب!ائئةديانةهنالب!ميريةانطلصفهلاسذوائر،ا

همعللمقارنةتابلةالروحانثقيفيارتقائمةجطتوهلى:أخرىبعبارةتصاعدكتي؟

؟سجظلأاءتفابىا

ج!ة؟!!ئميةا!متدا

عشرالعامشالقرنخلالى،الغربفيالارتقائئة،!ر-تر!تنالقد*

تقذم!هوممعالأطروحةهذ*وتطابفتالأنوأر.ة!رحفطسيطرتالذمما.

)دافيدالإس!خاندتمأ،والمؤب!خالفيلسوفوقام.العقلبغأثير،البشرك!الفحر

فيمصستما،،عرضاالأطررحةمذدبعرض،،757سغة،*.اأثلما!سفيوم(4

،هيوم،،!ئبء،(للذينالطبيعيئ،،الساريخوعنواثه،بألشهرةحظي!تاب

ر!فطالطبيعيئالحطؤرأنالمؤتج!من،،يب!و:ا!ايماال!عابمذافي
نأقبل،متعاليةقوىأولا،تتصؤر،أنإلأالجاهلةبالعافةدفع!قالبشرقي

ء)،،بإرادتهالمخلوتات!لوجدتالذيال!املئنالعطمفهومإلأتملأء

2،،الجاهللالإنسانالبدائئة،،الذيانةبالآلمةتعددئة،هيوماو!قطولثن

فإئهالتوحيمد،،،حةهقة،،تبلغأنقبل،الإنسانئةبهمرتالتيو،،ا.لفملالة،،

بالئوحيدهمقارنةالعسامح،قيمةتضفنتدالئعذدتةوضعبا!اعةصف

مرايمعحفيورساكلى!كاولاتءتحاب:ضمن،للأديانالظبيزالتا!لخ،،هيوم،دافيد-،

.(لإنجلبزبة)با364ص،،788،لسدن،!لفة

03ة7ص،هع!عفنالمرجع-2



ارنولويل!رروفر

ةمع!ااحنظقييتهبنخرأ،م،هجوآحدثلقدواحد.لسدينال!تعضبمحاث!االقاثم

محاىبعدفىقاثماالئف!يركحذاأصبحإذ،الأديانتاريخحولىالقفبسفي

،بىخمياهمين-السويسركتي،الفرنسيوالمفوالعتمحاسةرجلىتوق!ثمالثطؤر.همجر!

ونشره،ر!اكلإلى،الفاريخيئالئوزيعهذاتبسجط80حه*3!!*لح!ونستانشكا،

ازهمنفواالذين،،فيعخواول!تابما!تبفقدالغوبئة.المفقفةالغخبة.بين

دمحاهدآ(ل!حا!بطتاثقلهرمحرضراله،،،ولصوآهلا!شأوهرد!حمهسإلحة

وهى،الثيج!()أوالفحتيشتةالمرحلةالذيحيئ:الفحررلتصؤاالتا،ثالمراكل

ئحيةالألوهمرحلةثم،الآلهةئعذدتةهمر!ةثم،بائتةومس!ألاالمرحلة،رأيهفي

الإنجلبكأقي،الضبجعتات(عا!نشرنفعحمهالسعجارامذارفي.(،4زحثمذأغدالواح!

تصؤأرنظرتةفيومحرضالأجنامىأصولى!تابه،4859سنة،.،داروين"شارل

.بحقوبيه،أحدوقام!الظبيعيئ.والانتخابةجز.ظملاالفحؤلأتعهب،الأجشاس

فأسمقرج.البشرقي،ر!فا*-راسهمحاطأائذارويغتةأتصبيقبمحاولةالفور،محاثا

الواحدالإلهنظرلهأفأ،10حهكاكالمأمأ4لوبو!س(،جونول!ومحى،إلعابحطغ!ؤا

همسمارمنالأخيرةاةخ"رملانتصوأنتعد!رلا،الوصفمحىل!المتعاليانلق

همنخطلية،إلحادتةمرحلةءنتثحنهالأثرلاالمرحلةوأقما،و!عالتطؤلىتمما

الأنربولوجماهمؤسصص،.ح+!2153لملرا،إدواردلهام،،87،سنهوفى.الآلهه

الثطؤرتةنظرتةمحنفيه!افع،البدا!ةالثقمافةعنوانه!تاببغشرالإنجليزئة

طمه!هعو،ن!نلب،هئ!طملاالجصحهفاعضوأ،ذلمحتصإثرانحخب!،وقدالذلغعه،

!طمة،تيلر"أطلقوتدفي!يا.الأنتربولوجياب!رسيأ!صمفوردجامعةإفي

الأرواحتةأتنماوامحغبرشىء(،!لىفيووحدبوجرالإيمان)أو!،أرواحثة،(

خضح،تدإلف!وحهمذارتصواوأنالذييئ،الفحرهرالأو!(الموحلهةطفل

ئتم(*!آلو3!ا؟3!ع)الظبيخانحةتمالفيتيشئةواحد:لمعصارهمحان،!لفي

ر!ذويلى.(لظوالمسارهذأنهايةيحعئلىالذيالئوخيدوأخيرا،الآالةتعذدتة

يختلفرام!ملاهذامراحلفيالتقذممنالشعوبحفمأقا!شابهفيأيف!ا

المرحلةبل،.الآلهةتعددثةهمرحلةفيتابعامازالفبعفعهاآخر،إلأش!عتمن

المراحل!ل،الئهايةثني،تقطحأنبذلاالضحعوب!لألقبصد،الأرواحتة

التطؤر.ب!ربوتلتحق



الأ!يال!تار!همطالوج!وا!ن!ص

عخصر،التاسعالقرنمنروسنطققونمثلهثانتقار،الفةهـةنفمصفيوجد،

ب!اتئة،همرحلةفيال!ثمعوباهت!ردأرتما،متأضلةح!حمةعننيبحغو!صانوا

يأ(لرهذان!ل،التاريخئةالأديانإلم!وتنقهيبم!رسات!صا،.تنحصأنقبلى

الآنفيسعانسدول،التيال!مائرةالئطورتةثةالنضراقؤةأماميصمدلمالمعا!مم!

)الأنثربولوجيون(.الإناسةومحهملماءوالمؤزخونوالفا،سفةالا،موتيون،نفسه

المص!خحمررنبهاقالمالتيالبعئاتالمطؤرئةالتظرتةترمعيخفيأيضارساهمشكا

الجنوبتةو)مريصآلأستزالياالمجهولةالأقالجمفي،وألمست!شفونوالمسشرون

اصجحواثئموقصصا،آثارامصطحبينيخودونهؤلاءصعمانإذوإفرلدما،

(،،،البدائقينبالمرتجطةالعخاصرهذهل!شمبا"،الئقطتبععوريعودون

،أخرىوتخلفمجتمعاتتطؤرف!زةالغوبئةالأثقئمانفيترسخ!انت

والروحمانيات.والثقماثةاققغتةسيادين.ووذلعستستوئ

الحقجغئة،نشأتهالأؤدياننةالمقاليالذراسةال!ياق،هذافينشئمات،.

الذراسةهذفىريادةفيالفضلىويرجع.المخصوص.الخلمشمى!رائخذت

.أولعلمائ!،3("823-ا!و00)سولر،،ما!س،الألمانياللسانئاتمحاي!إلمما

التصوصثرراسةفيوتعضقإنجلزافيحياقمنرب!ألاالجزءقضىلقد

منأقيلوهوالآرثة.أرالهغط-أورولتةالثقافةأصولمحنفجهاباحغاالفيدئة،.

بلىوالفارسجة،والهنديهوالجرما!قةالس!ثدنافئةالميمتةمافالمغضوابينقارن.

خصوهمهاتهمه)وقدالمشز!اللسانجىالجذعليستخرجأيضا،الإفريقثةي

ال!لمات،فيس!از!تالايتجاوزثتماللفظفة!(الفيتيشفة!نضرببم!رسة

الئطؤرتة،الغظرةإطارفيبحوثهانخرطتوف."المفاهيمفيالاشزا!لبيان

تفؤقهصادرةا!اعام!اقوالسبصشرئمأ،الجنس!بتطؤرالقائلىالمذهبوذهبت

الاس!ملندكما،الإناسةمحالمهو!عبوجاء.الأخرىالأذلانعاررالمسيحئة

الرغبهلهلصلوءن،3أثرفالمحقفىءأ33!2ع3(،94أ!-،8؟4)(رز!ارف،جيمس

وموظفيالمبشرينمعواسعةعلاقاتة!بشربطل!سهال!فر،قي

منبهيمذونه!انواما!م!فيوسخل،الشاسعهالبريطانثةالإمبراطورية

دأرنرنسافيكشرهاوئوالت،،856سةإنجلةصافينةالمقما؟الأمماطيرفيمحاولة!قابهنشر-"

بو!ان./لافونلدى2مو2سنةلل!قابجدي!!ذشرةظهرتثتم،،859سغةديران

http://www.al-maktabeh.com



ن!ارلوريل!!لهلهنو

الأيتوع!ان،والذينحةةتحما!تجالاوالطقوسالآساط!مماتحولتقارير

حصتابه،8!90سنةنشر،ثتممحناصرها،بينوالتقريبإليهالمقذمةالماذةتآويل

مجلدا(.ضرائنيتضمنشاولهمصثفولجو(*ء،*ءياملهرلم3)ئب!ذ!االف!ن

تعلؤرىأ،المجاهفي،الأديانتاريخ!عرضمحاولةفيبس،مولر(،فرايزر،واقحدى

التوحيد،وأخيراالآالة،وتعدديةالأرواحغة:ث،اثمراحلىبدوليدوطرح

المؤسسمونالآباءظهرالعمثرين،القرنبدايةوفيالهطاف.نهايةامحتنه.الذي

،*أ.موس(ومرسيلى.م!لهأ!3كا4ثأحدور!ايم،)إهميلىمثلالاجت!ع،لطم

فعملوا.(لإ،"ع"حاكفيبر(وما!س.ث!3ة!هث!ه!ح(سيمليو،جورج!4ول33

انضمةالأودراسةاجتمامح!،لحاجةاستجابةبخعفتهالذيني،الشاندراسةعاى

صنففيووضعتتغاسب،طالمجتمعاتفيهتلةمحخاصربصسفغها،ال!قينئة

أ!ثرالذيني"للشأنهؤلاءتحاليلىدرجاءتالمجتمعات.0هذدأصثافعن

الذيالجدي!الأستعمارفيالسياقرالهسىمنأجاناتخلىلماتهامعحيادتة،

اليريمأقا8ل!ويهمالمسيحئةالغربمةالحضأرةتفوقبدامةومنمحصرهم،طعغ

العوححدلهالأدلانلفو!امصادرةمحلىالعائمةالدلنىص!الطؤرنظرلهفإن

يواصلىسنالمتديغينمنثفةالعلمتةءالآوساطثأالمغاتشاتتوتجهد!عت!ل

الأح!اممحنتخلوافقدالأديانمؤزخوأفاالتظرئة،هذفىمحنالذفاع

هسبفة.ثقافئةما!حأبالمرتبطة(لمعيارية

غيرأطروحةظلوالتجريدالتعق!رهمنمزيدنحو.الأديانئطؤرأنبيد

الفطؤرهذا!انولقدال!تاب.منالاول!الجزءفيرأيناىلدرفى،قابلة

ال!نن،منالآلافمدارفعاهأالعهمملنه،،.،رهمسارفمبر،س!ام،ـداعدطثموة

ممالرسفوطرقلل!ون،الإنسانرؤيةطوقوتوتجه،تتنامىالعقلنةتفتألم

المساركحذأعاثهترتبوقدوالتصمنيفهوالةضس!التنظيمفياصاتهنشا"!تلف

،ما!سدعاهمافيسببالمهـممماروبن،عميقةواجقمامحئةتقنتةثورات

ء2(4غ3ح*ح4!*6آ*حثع4لمأث!ءثم4)عالمسعون،،العال!من،،الخووجفيبر(

!املةصيغةونشرتغوتنر،الغاشرلدى"92وسغةبئرنسامختصرفىصيغةنشرت-،

بو!ان./لافوز،لدى

الفيهبيالماتصدمنواقهسابادقةأ!ثروهو،سابقة!غاباتفيالتعريبهذااضح!ةقا-2



لطيا!للأاسهم!رقا!جمزلوا!م!ف!لا

!الث!التيال!حرتةا!الةفشيثا،شيئافقد،قدالعالمآفاس!ذبوالمقصوفى

الضعغوطأثرتوفدرالمعوفة.للملاحظةماذةلجصبحبه،ميي!ونهاالبمثر

المرحلهمن،العالممنأطه!بعضثقالمطور،إلىردفععياالأدلان،!قالعما،نمه

إلمماالانغقالأنبيدالتوحيدثة.المرحلةثتم،الآطةتعذدئة!رحلةإلمأالأرواحتة

شقطيعنيإتهلالإنسان،الروحيةللحياةتطؤرايعنيلاالمواكللحذفىإحدكول

،،البدائئه،،،بالمدمحوهالأديانعبز!فقد.بالعقلالذينيللشعورأ!برئأثوا

اخنفتكا،بل،الغلقائيةهذفىتراجعتتمالذيتي،الشعورعن،تلقائثةبطريقة

المجهل!زل!صالقجري!،محاكأالبشرفدرةونموأ!برمجالا،العقلباحتا،ل

ثنيالمفالرقةوتتممل.ةل!يمورتنظماهعقولئةأحثحرديانةإقامةثحوالإنسان

ى!ل،مراجخةمحلاليومأصبحالذيهووتنظيمهالذينلعقلغةالمنزغكعذاأن

نوطم!غمهوالبركث،*ا،،،المفذبىاخئبارين!شدونالذينهعاصريغامنالعدي!

والمؤس!صساتالعقدئةالقيودمنمتحررة،صوفعةأو!جسي!روحانحةتجارب

التجارلمج!أش!مالإلمأعودةتقريبا،سنةثلاتينلشذنشهد،إتغثمافهلالذينئة.

عنالمنبثقةىض!لاالماريخىصفىالأديانظهورسبقتالتيألعتجقةالذينية

ا؟تعالقوحدسه(سياسبر)!ارلأؤلا،،نرأجعأنيتعينالمحورقي؟العصر

عذافيالبحثنواصلأنقبلالب!ثرقي،للحاريخالمحوزيةبالئحؤلات

.ىل(ؤ!لا

ةير!ح!اا!ح!لايط

أرخقيقررالإنسان!أ،،يبدو:ا!ايما،ياسبرس،الفيلسوف!تب

هؤهحذدوقد.2،،ةف!قاعدةمحاررجديدةانطلاقةيغطلطأنهناسبات

همنسنة"2000قبلىيشكا،الح!الحجوىالعصربدايةيايأ:!ماالمناسبات

ثم،للئحضر.الأولمأالآثارشهطتالتيالأوسطالشرقمنطقةفيالميا،د،

5(م)،،العالمعنالسمحر،،رفع3ألسأئد(لعبارمن

لمفى!لودعبارةفىلثخر،لاكمصوهو،ول!فى،7!8حئ!كاح!3!لمهال!اتجطلسثعمل-،

وهى،بححتوحشوليصببرئمما،!ك*امل728ع!لمهلهعربأنو!حعبن6)ع"،رك!ئع3!ى7!!حس!رارس:

.(م)والتنظيموالعكلنةللخهذيج!بخضعلمالذيوالعميقوالطبيعيئالتلقائيئالرضعقعني.

.37صمذ!ور،جعص،لموجهقومعناهالتاريخأصل-2



ار!نويهم!ر!يفو

المخخيزةالأرلمأالفيمةالحضاراتفاهمتمحغدما،م.اوسنة3000حوالي

الأولى،الألنمفةش!سماثثم،ال!لطة.وأجصزث!الذولةونشمأةالعتابهأبفهور

الحداثة،اض!خأواليى.الإهمبراطورتاتتاض!عندهماالميا،د،ثبلى

نأ(الخامس)الفمعلىرأيغاوفرالميا،دهبعد،،500سغةحوالينشمئمافالتي

نعثغأدهمن!نالذيس!اذ،الثالثالمحورفيبالئحؤلاهتم!ف)ياسبرس،

ر!يوالعال!.منأصنهمو(عذؤثتللخا،ص،اليىاو!ونمهالمسالص

(3ءث!سا)،ناح"،لاهمبرت،ييفالفرنعيئ،الأفىيانرمؤزخ،الاجتماعأمحاقام

!لأنن!جفصائجا،اسع!مالاالئظرئههذفىباله!ل،200ةسنهالمموفى
إعادةمحملثةصماحبقهتد،ياسبرس،إلحهارا!نأالتيالئحؤلاتمنتحؤل

!لىأهماموضعوتدللذييئ.محميقةتحؤلاتمحليهاترتبتللرلبزقأ!يل

العصرتوالفيالشماثئةفالذيانةيوازيها،الذيالمحذدالدييئالتتمىمرحلة

العصرتوازيوالجثي،الضيدلإنسانالمحعفوئةوالذيانة،القديمالحجرفي

توازيالآلهةتعذدتةمحاررالقائمةالقديمةوالذياناتالحديخكا،الحجركئي

ال!ونفةوالذياناتوآسيا،واليونانومصرالرافديندبا3في،المدنظيور

الذينتةلاتالمحؤيوازيوأخيرا،اصورئات،الإهبراهميا،دتوازيللخلاص

الئحؤلات3هذوتظلى،محلأنئةوأنظمةجديدةدينتةلا!مشأظهورالمعاصر!

التطؤرحتاأنأيضاالامبرت(يجفويذ!ر.اخصائصهاد!حتأنإلمأمحتاجة

وهمن،الذينيمخذدالذيالشمىفيفطائغمننؤ!تمإتهبلخظئا،يم!يل

!سائناتمعالتواصلأيالبشرقي،التدينأسعصيحونفي!أيضاتواصل

وإلهبات،،والحبئ،الضلواتوإقامة،الموتطقوسوإقامة،مرئئةمخيرقوىأو

الخول.،ضاحيلألهرا

ال!ب!ط!نلإنميممال!!ؤ!تهانتزاع

القديمالحجرفيالعصرمنمغواصلىوممطقرابطخيطيوجدهل

فزتبطالبشرقي،للتدتنالمشتر!ةالأسسا!حمما،الحداثةمحصرإلمما

مب!قنالحيونبةالأدبانإلىالتا!لخقبلماعصورمن8الأدبأننشئماةلا!برت،،،يمف-،

،2007،!ولانأرمونددارلونوار(،س!ر!برن،



يالطلهلأا!رتماهمكاجيؤالوال!ن!ط

البحض!؟ببعفم!كاالخعس!(المهمحور!ه)أوالع!ورالأربعهالمحولافلمحالص

هـعنأنلأثريب!والسمؤالى(،!حطفامحن!عفججبأنتاقديريفين!مي

درمجطتفينفصمه،محنيعةبللتواصلىمغفقانستخوفيأنفعلاالمم!ن

جهة،كصتتشخلوإعافىةقطيخة،محوركتتحؤل!لفيهويمتل،همتعاقبة

اتسامحا،أ!ثرص!رحفيستواصلاام!تص،أخرىجيةمنيمئل،هت!لو

يغانصل،الإنساننرىفغحنالطبيعيئ.مالقضااعنالبشرتةانتزاعة!رخ

ويحصليث،الحطالحجرقيالعصرمنذالطبيعيئ،مالتضاامحنتدريجتا،

القيالمحورتةالتسحؤلاتفعا،توازيددرجماتحسبالا!صطل،هذا

نظريتهصاغ!ما،العقلنةمسارأنفيهشمتلاوتما،ياسبرس(.أبرزها

المق!زجالانتزاعلهذاالرئجسةالأسبابسنسببايمقفيبر،،،هما!س

الحوسموسهـهنلالإنسان

الحجرقيالعصرلثورةالضمابقةرالعصورالغابرةافيزمنةإلمأعدنماإذا

الإنصمالقأن(لافراضلغان!مأا!تحه،الئجفعا!وظهورالحدلحنما

جزءانفسهدرى!انفثطالطبمعه،!غه"كنآنذأ!ص،دحساءلما،!نلم

(لضخرتة،الرسومأيالأولمأ،الفتتةالأعمالفيرتظهرءا!يفهغدمجامنها،

و!اناحاجوان.يرافقوهو،الإنسانصورشأحيانا،الحيوانات*صور

بهتجودكالهوتهو!ضلوالصعد،الجنىبفضليخيهث!،آنذا!ص،الإنسعان،

وفد.ذاتهالآنفيوإجمافىلما،رهبةةق،اعبالظجعةمحلافتهف!انت،الظبيعة

المدمحؤةالشعوبإلمأوصولاال!برى،خطوطهفي(لنموذجهذاتواصلى

التيالمعايناتوتؤ!ط.العشرينالقرنفي،المئضوقيالتقليدذات،بالبدائتة

يغ!دمجودقالأفرادأنالعثمعوب!صدراسةل،اخالإناسة،علماءبهاقام

المحيط.هذاعلىالسيطرفىإلىأبدايسعونولاالظبيعيئ،محيطهمفي!لئا

حعوانلهعلرلععبروناللهو،بدافعولمس،طضرورفىمنئما3لجطادونفهم

الروحمئلىأرواحا،ال!مائناتلعلىأنيرونماوغالباخطيرا،عما،

المجتمعاتمجلىأنجزقطالتيالذراساتل،اخمنويظهرالإنسانتةء

دارالإلهمحعؤلاتصابق:!حابفيعرضفقد!ثتتأزرهنا،،الغالب،زأسقعبا0-و.

.2003،بلون



را!ن!يل!ريد!ض

الفميدقبلى،يقومونالصحادينأدط!اضة،سيبيريافيبالشعمانتة،المدعؤة

للض!رورة،،.ارت!ب،،جر!ابمحرزونه*طااقصفرامنهـاالغايةبعئقوسرلمححدد،

نجحوإذا،الحيواناتأرواج!معتواصلإقامةال!ثعمانتةالظقوسمنفالغاية
بالش!ر،روحولإلأبالتوج!بادروا،حيوانعارر(،لوم!حلا،،فيالصئادون

.الحيوانلحميأ!لونالذينالبشربذماءبدورهالتغ!ذيفرصةومنحوه

منمحليهيحصللمامحادلا!ابلاالبشرموتيمثل،الأساسكحسذاومكأى

!طمه.حيوانات

ي!تفيلاالشفوكثيالتقليدفيالمجغمعمنالئموذجهذاأنواضح

ارتباطابالطبيعةمزتبطأتهيرىبلى،القبيعةأفيالإنسانباندماجيشعربأن

القبي!عةوا،الموتعنديؤولوإليها،يعيبثنوبها،الظبيعةفييولدفهووجودئا،

قجلى،الوضععأهـهذاشعاكحدخيرالحمرالهنودءنؤقد.دض!قو3ومأوامهده

محشر.والتاسععشرال!ابع(لقرنينبين،الأوروبيونالمستعمرونيبيدهمأن

،الولادةوخكايحينعندما،الظبيعةإلمأبمفردمنيتجهن!نمنهمفالئساء

وأبالخياموتحشمي،الشاسعةالسهولى!أجضانثنيتعيش!لهـأوالمجموع!

،ليموتيذهبأنا!لغمةسامحةهت!ردأمن(!اعيكضيوالتقليد،خاص!ألاب

ولا،الالبيعةمعتائم،تنامخمثتيعيمعرالإنسان!انلفهالغابةفيمثفردا،

والحيوانات.جميعا،الأحياءائمالظبيعةيرىمحخهاهـ!انمنفصلبأتهيشععر

بقئةمكلاله!البشرقيالجغعسبتفوقيشعرن!يولمالوالدق،هذفىمنلهإخوة

للتحضرالأولىالمعالموظهوت،الحديثالحجرقيالعصرحلثتمال!ائغات.

القطيعةفحصلتال!نئة،العجفعاتودرزت،(3خ4!م*م!2،3!!أه*)

أصبحبلبرتة،طبيعةفيوالجنيالضيدبفضلىيعيش(لإنسانيحدلمالأولمأ.

ولئنالمالثمية.وتربيةالرراعةباسقعمالتردريضها،فيشرعطبعةفييعيعمق

والرتاتالأربابفيهاظهر!تفف،مشافهةمجتمعاتالمجقمعاتهذهاضلت

بخميزهالإنسمانيئ،للومحي(لأولاالمقاهرعنتعبزالتيالالقومعقةوالأش!ال

بقحولىالظامرةهذهوتيرةتسارعتوقد)ال!عرسموس(.نو!لاعن

وشعه!ت،والمدنال!تابة.فيهاظهرتالتيالفيمةالمجتمعاتإلىالإنسان

مصرأوإلرافديندبأ3أوالهندأوالضينهثلالأول!،الحضاواتنشأة

فضاءالمدينة!انشكاء(مقه3000حواليالثانيالمحورتمأالئحؤل)حصل

http://www.al-maktabeh.com



الاديألطتأرس!!طا!ح!طع!لا

المحضامخمالعصيىإلعجرره!ؤا!أالإفسان،وامححلولفن،الظبيعةمحنهغفصلا

ففسهجف!ميو،بخصوصيتهيشعوأصبحلانهمحغها،تمغزقدفإئهال!بيخة،همح

العال!او-سومس*وعلابىينالوسعطموقعفيآتهيعتبرإذمر!زئا،دورا

للطبيعة،العامآالئظاهمنجزءباتهيشحرظلىفلئنالأرضيئ.والخالم-الإلهيئ

التيالظقوسإقامةئاققهمحلىيقعإذمبخلة،بمهقةمخظثانفسهاقئبرفاتد

استمواريف.للعالمتضمن

ونجدالظبيعة،نظامثنيهمقممزا،وضعاجنهمهمهالإنسانهغحهتا

فقكاديمة.الق!الحضارالمحتا!لىفيالذينتةتاسر!ملارالمعغق!أتهذهأثر

الإلوهةوإلىالقيعةإلمأيغضسونمثلا،الفيدتة،االن!في-ا!نلا!ان

شملىفيج!ي!منالإنسانيول!أن)يم!نشعاما،ننظامانأنه!محارر

الوحيطال!ائنأتهعاررالإنسانإلمأيغظرونل!قهـمنبا!تما(،أوحيوانيئ

الممارساتبواسصةاالعالم!،نضاأمأيالدارما،عأورالمحافظةيتوالأالذي

أقاالخ.شالأضاحي،االباتهغهامتعذدة،آش!صالاتتخذالتيالظقوستة

يمثاررالذيا!صنمنرجزءاأصغو،!ائناالإنساترأواففالضينأهلى

لهاتخضعالتيذاتهاللقوأن!"!خاضعاالإنسانواعتنوأ.رب!ألاال!جان

ابنفيعتبرالإمبراطورأفاواليانغ.اليينبينالتاغمقانونوأهمها،ت:الظبيعة

القدامىالمصريونو!ان.للعالمالأمثلللئظامالحميقيوالضامنالمتعماء،

(،،*!"!ع،،)يمسوحلاالتظاموضعالذيهوالأمحلىالربآنيعتبرون

المنظورمذايمئلاستمرارتف.يضمن،الرتهذاابنوهو،الملصوا!

والجنى،الرعيإنسانفيهـاعاشالقيالمشافهةمجتمعاتمععميقةقطعة

فإنهالقيعيئ،التظامنفييقعلمفلئن،الحديثالحجرقيالععكرظهورقبلى

بواسطة،عاجهللمحافظةنما!ضلاالبشرقيالفعلوأصبحمستبطنا،أصبخ

رقابلمستقر،غيرانهمحئىالحظامهذاإلمأينظروأصبحالظقوس!،إقامة

أيضا!مونل!تهممنطمة،أنهاعلىالظبيعةإليوبئيغضرافالحاس!للتغيز.

وصفا!إلمأفملصجفوفا،الممملبطابعهاهمنولموجسويقالئظام،عنغروجها
قامع!!ملوجهم،عمىفوضى!لىمنللخوثىطثوشممهوأعمالسحرله

ثشأتقدانفعرةهذفى!ونأنالضدفةمنرليعم!بالطمأنيتة.ال!معور

البشرئةفالمجقمعاتوتطورهأ،ال!بزىالحضاراتنشأةمعوتطؤرلق،



)رل!ن!ريئكايل!ر!

يخار!تر،اس"أشنقوامحدتحذد!يللعال!،ثابتمبغضااالإيحمانإلمماتحتاج

محالهمابقدرتهاالإي!نإلمأتحتاج،الأقلمحا!أكلب،أوواسمت!حرارتتها،همحصمغقبلها

المنامعب،الفعلبواسصةاالتظام،هذافيظاهوخللىمنث!حيد!قمامحالجة

ثرورئأ.أممحارضاأ!انسمواءالخلارر،ذلصفيرتفعالققوس!،اأداءأي

والسعىالعال!،وتحأشلاته،1فيالضانيفيتدريجتا،الإنحححان،كشرع

للألفتةالضالث،المحووقيالتحؤلىهمغفظهرالعال!،عنبذاتهنفصاللا3

أخلاقيةىس!سأتمحاورالعزمأياليطبيعة،(،،،محا!ساةمف!كلمق.م،الأرلمأ

فيىفو!فلا3مذن!خمأ!.الفيزلائحهالعوانننهظح،امهمنأبمداء،(خح4أ9)حرر

سياقوفي،م.قال!ادسالقرنمن:اابت!،اليونانلدى،وتطؤر!،الضين

ثاتنضراعنداشعش!التيالفلسفتةوالتئاراتالمدارسمنالتيدظيور

امد!اجهاستمذتفدالفلسفة!اإلم!أشرتقدو!خخأأحيانا.همتثاقفعة

الفلسفةمؤرخودعاهما!ذينفمالأوائلالظبيعجة؟الظواهرهلأحظةمن

،أن!عبي!نس،(،أنعسيمفريمس،،)،طاليس،،ملطيةمدرهممةبفيزيائيي

للعالم.اتن،اقعتفسيرايقذمواأنلهرحارلوا،الأسطورئةالتأويا،تمعاقصعوا

لفهمال!امحي،للطبيعةالمراقمب!هيث4ثأ،مرةلاولنفعهـصه،الإنسانووجد

ف!رتالذيني،(لضنفمزتفسيركئي،منضاأإلمماالالتجاءدونافيغها،قو
تبعا،القولويمعنالعلميئ.ألغشاطمنالأولم!اللحظاهمتطبذلص

هيئة!ابيد.المعرفةبفضلالضيخة،1،،!طال!ص،،قدالإنسانإنلذلص،

علحهاال!طرةمحاولهإلمألدفعهولمعمها،بعد!فضلة!لللطبعيهالمرالهب

آنفي،الإنسانتجعلىالتيالجدي!ةالرؤيةهذهمغطلقومناستغلالهاهأو

عاىالفلاسفةمحول،(المعرفة)بفنصلو،،خارجها،،الظبيعة،،داخل،،واحد،

وأقليما،مرتبطا،الإنسانجعلىمعالعال!،لعفسيرمخملفةهنظوماتاقزاح

..*.بمحيطه!!را،

تصعؤرينإبرازن!ينربخ،الأقصىالحذإلمأالوضعنبسطأنقبلناوإذا

،أبيقور(ؤديمقريطسمعل،مفئحرون،جهةمن،فهنا!س.متنافمبمينأساسيين

واعئبروا،ةذ!للالأولمأالمظرئاسقوأشسعوا،العظمىالمعانةللطبيعةمنحوا

إضافةالظبيعتة،العللىبعؤ،ولمقتضىنفسمهتلقاءمنمتحر!سالعالمأق!



!الطالأثهتارس!لهن!الوحيزاك!ن!ا

لصتهمالص!،اهمناجزغإلارآيهم،في،الإنسانوليعح!.ةف!عقلامحاهملالمأ

والمشاضعة!الفوضوتةامعبوم!4أتها!اطكاالظبيعةإلم!،الوقتنافس!فيش!لبروا،

همغل،آخىسوننور!فمهداشع،مذهبه!كنالغممضومطورالاسممرار.ومخماب

مر!ؤتةالإثسانتمفحتصوراتمحنالرراتقين،أو،ؤأرسصواطون،،أفا3

فقدومخائتا.)!وسصوس(منظماذاتهنو!حلاراعقبرواال!ون،فيأ!بر

قابلضخم،جصممنو!لاأن!غأ*+تيماوسمحماورةفيطون،،أفما3فعئر

معالضانع(وضعهاالتي)الخظةمحاقلةإراددهتسهب،للئظاموخماضع،للافهم

،آدرسطو،يبلغ!لولئقبالمقعهمان.همغصفاالإنجاز،جبةمن،يقلىنو!لاالط

وجودعاطأ3بدوليشبذدر!ف،العالملأصكتفصيرهمحارلةعخدالحذ،همذا

وحاولواالمسل!سهذافيالرواقيونانخرطوت!الصطشة.فيتتحئحممخائفة

همنوامحتنرا،افىحعنموبى،بالعالمعالأقةفيالإنسانحرئةي!شزواأنخاضة

حسماتاتومآنيمنوالظجمجعة.الإذ"آنبينالجما،قة!اهذا،ليهم!همنفوا

تتجهحيكاالطبجعةإذ!سمئزفى،بد!ازةيحظىفالإنساناسعاستين.سارين

بيدوالقضا"كمهوالتظاملا!ضجاممتد!ئهييحا!يهـا،أنعليهفيغبغي،إليه

قالىدرقط!ال!يئ،الوضعبمعتضىيخيمتىلأن!ضطراليسالإنسانأئنما

يعيشونالذينمم!حوهموالالهةالهمجإن،مخعهورنعبارفىفي،أزسطو(،

ن!والظبيعة،فيالحيطث!للإمخريقالأعلىالمثلىن!يول!طبيعقة،بطريقة
وأئهالإسحندر،ت!طيمتولم!()أرسصواأفنماالمعلومومن.ينةالم!فيالعيش

رءن،دقيقةدراسةحيوأنيئ!تفخمسمائةمنأحئثراهمعة0بىدرأيضاقام
التافي:العه،رةو!ضهب،ذاتهالآنثني،وتراتبئةمخائئةالالبيعةأنإلىيذ!حعب

وأعتنة،،الغايةح!سبطتسعيربلالضدفة،حسبالطبيعةشؤونتععبيرال،).

بناءذاهما!لهاالظبععهأنألمحضاولنن."،،الجمال،،مصدرهىالغاله.أن

الخكصانتفبللاالقبيعةاأنتأث،،إذافقأل:،قئفالإنسانيحتلفرفي،

.2،،الإنسانحلا!دعلوضعتفدأمحمالماحلىت!ونأنيض!يفوإلعبث،

الظبيعة،!نىحئمالاالأص!ثرالتعبهيى،فىالثفراهذهبمقضضىيمعل،فالإنسان

.أة5،45،)الح!ران،اجزاءسطو(،،ا-".

.ب،1،8،256،ال!ياهمة%رسفو،،-صر



أر!كل!ر!ل!رف

فيالقفيرمحاىف!رتهبفضلأي!ما،ا!ه!!فصلىلمه!ها،جزءوهو

الإنسانا!مالوأنضرورةمحاى،أرسخو(شددوفد.العالمفىوالمفعيرذاز4،

في،ةرص!فلاهذهصوابلمدىندر-ولعلناحسنا،تونطيفاالظجيئعيطه

.ط!زشهأبجثتةأتحذئاتجميعارض!بلافيهيواجهالذيالحاضرالوقت

وهنحواموضومحين.للحععرهشة،والإنساناعلبيعةاالإمخوي!يئججللقد

حذإلىيذهبوالملحئيمالقجى،الئظاميخأ،متميزة!انةاو*نسان

سكاررللسيطر*الإنساندعوةاووالظبيحةالإنسانبين"حادةقطيعةإحداث

!ثيراألقطيعة؟3هذأقحمتالتيهيالتوراتئةالرؤ!ةإنفلال!عة.

الواردةالمشهورةالعبارةإلمأبالظبيهحة.الإنعممانا.ستب!ادهمصدويغعسبما

وتسملطواوأخضعوهاالأرضواماؤواوأ!ثروا،،انمواالت!عزين:ممفرفي

وقد."،(الأرضعلىيدتحجوانل!وألسمماءاصيوروالبحرأسما!سمحلى

فالحقيقةجزئتا،إلايصرقلاأئهعاىدئ!ؤآوجزئتا،الرآي*رزايصدق

المكهومعن!ثيرايبتعدلااقح!وين،ممفرفيالمذ!ورد،الإخضاع،،آن

رث!ألاالظبجحيئال!ائنهوفالإنسان:الإغريقالفلأسفةحمله11ذي

لحاجاله.ملئمهله،س!!شسفىا!لصوالالبععهصنمالا،!ثروافيلخمحدا،

واسغغلاالابها،الاسغبادمعغىضرورةتحمل!دالظبيعةمحلىفال!يطوة

فيتتعن،الطبيعةمحنمسؤولاالإنسانجعلىقدالربئإقثق!خيراتها.ونهب

،حاضرةالظبيعةونرىمدضر(ءح!مالا،رفيقةسملطةعليهاي!ارسأن

هعنىأنبيد،الظبيعةمحكا!اةإلىالإنمسان4يسودعافقدالأناجيلى،في،بقؤة

المحا!اةإلمأفالذافي%فلاطون،،لدىهمعغاهمحنيختلفمحندهالمحاءفى

طمورإلمأ،،افظرو(:ولهدرلهالرهمهرعالهمحن!عبرلاثهابل،العئهبمعهجماللعس

اب!ماوقيوأبو!مالأهواء،فيتخزنولاتحصدولاتزرعلا!يفال!ماء

فيالمضمحبالمعا!رالمو!مانجعلآنرأي،في،المبالغةفمنيرزق!ا،،2.

العبرقيالهقذس!اي!متابلتصهباشراامتداداواسشغلاالاالظبيعةنهب

يجدالمو!أمذاإنفأقول،ذل!منالععمم!إلمأأذهبوأناالمسيحيئ.

.82،،:ينقحساسفر-"

.2ة،ةمعى:إنجبل-2



الا!يادطقمارص!ديالوحصال!من!ط

لسببولحئنالماق!س،الحتاب.يحملهـاالتيالرؤيةفيالبعيد!آصوله

هساهمةالمكذسالعتابىطمساوللقدالإخفاع.حخةمنمحمقاأ!ثرآقر

4غح*س!3ثس!عول!4!*س!4لماالمس!ونالعالممنالإنسانإخراجهسارفيقوتة

ءخمى،اقصيعةهعلتدالمقذس!ال!تابفيالوارد،،فالوحي،،4*ءثهم.ح

الإلهف!رةقتضقن!لالتيالأخرىالفلسمفغةأوالذيغتةبالتصؤراتهقارفة

الربئطخلقمنأئهعلىنو!لاصؤرالذيهوالمقذد!ىوالتماب(لخالق.

العمالاقةتع!لهلممحطودةأزهنةفيالمغرلةلالأحداثرالإصا(وجعلهاتنضيمه،و

وتنامخم!ا(،وجمالهامهاونضاأ)أسرارماالظبيعةولاالفضاءمحبرةطربا!طلق

تعدفلموالإنمبعان.الإلهبينمباشرلقاءولواسمطة،التاريخمحبرتمر.ل!تها

الإنسانبتي،وبينرليغهوش!عبه،الإلهبينللعا،قةالمحاي!الإطارإلاالظبيحة

!لىا!زىالوحررواوحر،تن،الرثلدىالمفضلالمخلو!الإنسانبامحمبار

يدعاث!ال!حرئةهالتهالعالمفات!.ه!ذا،5،،وشبهه(لرب،،صور*محأى

والمسمحيينهوالعبرانعنالإغر!و

خلالإلأالطبحعهنظاممنالخروجهسالىنهائمال!مللمالإنسانأنبمد

وتمخز،والغ!ضةالحديثةالأزمنةبظهورد!جتالذيالأخيرالمحورقيالتحؤل

هعالأداليماالفساملىمرحلةا!لنطقهذايبلغولم.للعقلنةوتوتةجدي!-ب!ورة

افهجيئ،لالغ!تسالامرحلةتلت!اوقدعشر،ال!ابعالقرنفيإلأالظبيعة

بواسصهآالتفوقهذالبريريغولم،الموجودات!لىعاررافبصرتفوقبدمحوى

فهي،الفربئةالحداثةخاضةتهبىزومناالإنسوئة.باسمبل،المردهذه،الذين

العوفيالمقذسالحعال!من،3مباشرينحدلم،،فلسمفيئمنطقفيتنخزط

والعقلالإنسانتفؤىايؤتهنصقاأيالإغريقيئ،الاف!رومنالمصجتي،

التيالميتافيزيقئةبالخلفتةصلتهاقطعتالغربئةالحداثةأنإلآ،الظبيعةعاى

الإنساناعتبارمنام!يفورفىعتماتخلتإتهاأيهمصدريها،في!امنةءنت

الرثعيد(.والخصرث)المسؤولتةالقيعةاحزامعلىوحثهللعالمشريعا

نألهن!مي،بواجباتالمقتدغيرالسئد،هيئةفينفسهالإنسانفوجد

حقيقةأصبحفقدحماجاته،عليهةطأي!اى،بمحيطههفلقاتصرفايتصرف

http://www.al-maktabeh.com



!لاهىلويمل!ر!يلهض

!يف.(المشهورةدي!ارتعبارةحسب،،،اه!لاممرالظبيعة،،ستد

ترا!سدلرب!ألاالم!نسغلىءقلقدالج!دي!ة؟الكصيعةاهذفىحصلت

والفصارر،توح!3الاهمنالفلسفةتحويرهمعاعريههمنآخرينرلمفرين

هؤمنا(.ذاتهفيد!ارت)!أنالإيمانونظامالعقلنظامبينتاغافصصلا

ر!قليهقنما:الذيالموضوععلىالد!ارقطالفنحرعاقبةنبرزأنمحلينا

لقدبالعال!8الإثسانلطلأقةألقرورتةالراسع!طةالمافهوقيالتمثيلأصبع

تعدلمإذال!تمحهمرئة،سنتماهـماخاليةللطبيعةرؤيةالعاقلنظامنرض

!ارت،فىوضع.موالتحفوالدرسللمراقبةتابلة(،،،مادةإلاالطبيخة

الحديث.التجريبيئالعلم)حث!نة!ع!،(بواديغم-،الرؤيةهذهى!!مب

حيغئذ،انتقلنا،لقدأخأ،قتاءهمنهجايتضمقلاعايد،العلمفىسذاأنبيد

الم!مبحيئ،امصكباالمفذ!ىال!قابهمنموروثةميتافيزيقيةإنسبقهمن

محايدةإنستةإلمماالةصحمةبعضررللطبيخةتمفح!انتالإمخريكيئ،والفعر

إنسوتةمنوتحؤلنا،الغبيعة"،،تشيئةعاىتقوم(!-ح05!هثأ4)حول!ونتا

.(**ع،*!حلواك!اة3ع!س)الطبيعانحةمحضذتةعلاقةذاثإنسوتةإلم!طجيعانية

الخالم!منالخروش!سسارالحديثالفلصمفيئالموقفأنهىلقد

الحادةالدعلمعهد!أوالمجرلبى،العلمألهعامالطرلىدتفمحالمنعع!!ن،

تثنيةبثورةلو!و!فملاالثورةهذهواصطحبت.والطبيعةالإنسالقبين

محيطهعاطأما!حإبرالسمجطرةخلىالع!عاط!قادراالإفصعالقفأصببح

اسحغلالنحوالإنساةبلمدفعالضناععهالنورةجاء!وأضرا،الطبمعى.

الظبيعةمحا!اءسلجرةلاحتالإنسانيئالمسارلنهايةدرتؤشر،للظبيعةقسوةأ!ثر

بان!فيلةالجعضبصهاالمزابطة.ةت،اثلا،العوام!3هذإنعف.وفصلها

نهايةمنذ،بالطبيعةعلاقته.عميقاتغييراالغرليماافينسانر!غولذاتف!ت!ر

يجمع،أ!ومهمغطلقعن،،ي!هشغلها،،،بذأو!يفمحشر،السابعالقرن

قابلىشيءأنهامحاط!،الطبيعةإلمأ)النظرالاختزاليةالرؤيةبينذاق،الآنفي

للعال!.الجشعةرالرؤية(!يقدونللتحتحنم،

.6،الطريقحدبث،دي!ارت-،



لمجالطالأدهء!لتافى!يى!حلوا!غ!لا

الأحصسالخطهوالظبجعةهمنلالإنسحانالمت!ؤجالانتزأع!الييبدو

اتهشيبدوالقهائضة،ال!جفةافيهتمئلىأن.الحداتةولاشد!الغرلتما.للتاريخ

تماأبعدوإلمأالمسار،هذافي،إيىرصلغما!طاأبعدإل!نم!أنن!ميلا

بةبالغجر(هت،ائمتأمحبريتمئزثال!زييئ.قتةرآخا3ميتافيؤيقئةنقائجهمنإليهآل

كماشالواقعالمجسوس)الواقعالواقعمنمحاذةدرجاتدركارسةرالعكيدة

فلممحشر،ال!ابحالقرنبدايةهمعيمغير،بدأرم!ألاأنبيد.(المحسوسفوق

جوانيةأنالأهمبلى،متعذدةدرجاقطذاتأئهامحاورالضبيخةاإليينظريع!

فرضنحويئجهالفاريخيئالمسارأصبح.جزئيل3انحاإلمأتعرمخمتالإنسان
()الحؤسموسنو!لامحاطا("ول*ة4ة!هثح*،،ه**ألمةكهحح،،ألواحداالبعد

(محة.مضبوأشععالإلمماوتحوله(لذيخماتوا!حذ!يسعاىوترتجطرالإنسالق،

و!،قوامحدالرسمتة،،،،العقيدقههقرلاشأفيالغريقةالأديانضبطتلكد

محنوالمجتع!ت،العقلنةفيمفرطةأدياناوآصبحتر،فىالموامحظ،،،ال!و"،،

يشملرلم8الرموزإل!حأجاتهموإشباعخيالهعوإتارةالبعصرقلوبمخاصه

أفنماذو-!قالأخأ3إلمأأيضاانتقللقد،ه!حرالذينالأخيرليالتصؤ(هذ(

هذأففقطالظجيئ،التظايمءنتالئاريحئةللأديانيالأساستة!ؤي!رلا

أسس!عأطأتقومأنتيةأخا3هنظومةلالةكصخمايعدولمهمصداقئته،ايتظام

ل،!خ!ن،اليومحطنافىأنويم!ن.ةش!لعهنظومة!انتولو،متعالية

الجبنات(عبرالتححتماالقوالد،البيوتيقجةالقضاياحولالمثاقضعالمحتمتابجة

الاسعمدلالاتأنالمثلتة(،الأبوةةالجنسيةالمئلعة)الزواج،الأخا،قتةأو

الأومخماعتع!ول!،والمقبولتةبالقؤ!تحظىتعدلمال!عيئالئظاممحمابالقائمة

هذاأننوىالع!معرر،عاورللتغئر.قابلةومخير،مطلقةتعتبرالظبيعمة

(لإقنماع.محأورقدرته،فشيظشمينايفف،الاسئ!رلالاتمنالضغف

ط!اإلىوال!ودى!ةالجعالةب!طةالم!انية

إلمأالذييئوالئنظيمللعقلغةا!لسارهذاوصولحالتاشمهدل!ئنا

ليسالذينيفالقطؤرله،سضاذمساربايةنشيدلعلنابلالأقعى،حذه

أويتواصل،سابقةأ،-ضاعإلمأتراجعيحصلىأنالواردومجنخظتا،تطؤرا

صردلهالالأهولعهفالخطابا!الذلنمهفالمؤيصسا!السدلحدئ.الموروثحضور



رافي!لرطظلهوي!

استثمالرإعادةتشم!الئوحيدئةالذيانالتلعق!!فبا!الأزسات،في!

الأفرافىمنيدالع!وهنا!والضوفتة.الباطنتةأبعافىهخلال(!لزاثيا،

بحتا،روحتاأمراالاخمبارهذايعذولا.لا،لهي(لجوافيالاخباريضشدون

نفسهفيريبعحثأم!ثفا،انفخالاربق!ملاويمغعالجسد،فيبعمقينخرطإئة

بحودةتتمئؤةيدج"وعلاالأديانأصبحتلقدالتأثرءدهوعمحينيهوفي،الغبطة

الإسمافىم،ا!!الضوثآ،التجديد،اليهودتةقيالح!سيدتةالانفخال:الحر!ة

ت!عهدالتصاراتهذفى!لالمسجحقة.في!رالبنت!وثيئ،الحمارزميئالفجديد

الفعلرفىساقثنيالماجم!،القرنخلال،نشأتوتد!بيرا،نجاولم!التا

لقداصةهالمضبوالمراسممنمجمو!ةإلماوتحويلهلذينألمفرطةالعقلنةمحلى

لعتفيوالجسدالشخضتةالتجربةوضعإعادةمحلىالتتمار(تهذهعملت

ناف!مأنويم!نالةشمتة.والعقيدةالمؤشهممحصاق!الالمزامعقبديلا،الذين

الإطار،هذانفعصا!4،الغربفيالمترقئةللروحمانئاتالمتناميالتأثيرأيضا

الرغبةعنتعبرالعشرينالقرنهنالسغيماتمعبدأتالقيالظاهرةفهذه

وحولالجوانتة(1الباطنتةالتجربةحولالذييئ،الغسصاطموضعةإعادةفي

قعرتفقدلمالبوذتةأواالندئةأوالضسةةم!حلاتئاراقطأقذل!الج!سد"ة

هنلصرحهماهثهاالغربئونالهمبسوله!.والروحاجدسعدبنالارلباطمذا

وأرواح!م.أجسادممبينالقوحيدلمحاولةمتعذدةتأملئةتقنتات

للتعبيرأش!الاتستعي!صبحتأالمعاصرفىالتطلعاتبعضأنونلاحط

الأشحالفبعضالصبرى،القاريخمةالأديانظهورعلىسابقةال!ؤييئ

وأالشهفوقي،التقليدذاتالرراعتة،المجتمعاتإلمأ.عهدهايرجعالذينية

نأفييرغبمنومغا!سالقذبم.الحجرقيللعصروالجنيالضيدمجتصات

سحرتة"طارساتمنويستفيدوالمس!ون،الحيئبال!وسموسيرتبط

قدالعائدةلا!ألاأنمعالجديد!،الشمانياتغتلفمنأودينية-

أفمحالاأحيانانرىأتنابيد!ثيرة.ترميقات،الواقعفيمحلي!ا،أدخلت

رث!ألاالذيخقةالأسعالىتسغعيدأنتحاول،الحداثةفعدبةالعدتنمن

ددأمنعغمالقو!انهة*،غآأ52أ*هةم!5ل!لعهلجالهع!جرابحه!لمهنسحعماما-،

.(م)الذارجةالمصريةاللغةمسغوحيا(قة!حها،



يمافادىلآاتارص!!يؤ!حى!ا!ح!لا

ميأسالعمبة،ميزةحولتلققيآشححالوهيالإنسمانجة،تاريخفيقدما،

الضيعة.راالإنسانبينالثامالانسعجام

(لضبجعة،باالارتجاطلإعادة،العميقةالغربحةالهحاولاتأولىظيرت

الإناسةمحل!ءبعضلواءهاوحملالعهمشرين،القرنستيغاتش5ابتداء

الجطىد،(.امنصيئتنن-،،الروئسميةعلبثم(صلقأتمن(لأديانفيرالمتخضصين

الأصلئة،الذيا!ةصورةفيوتفيمها،للسممائغةالاعتبارإعاددإلىاتجهوافقاد

وانقلبتالبشرئة.التدخا،تتلؤثهالمديانةالذييئ،(لعصرتبلماديانةأر

ينظرف!أصبحالبدائتة،،،،،الشعوبيدعون!انواالذينمؤلاءإلم!الشظر!

كهعا"ولحء،((هـ!ل3ع!ه!ةحاك3،،)ا!جرةأثرالأولمأالشعوبأيهمعاكماإليهم

منبشيءالشعوبف!ظترالمحث،ال!ابقفي،يعاملونالغربيونو!ان

تتحؤل،السعوببتلصفبماذا،المتعجرفالتسامحمنبنوعأوالازدراء،

إنسانأضامحهتناغماتضمنالتيالأولىةم!حللهصدرإل!مم،نضرافي

سيطرتالتيالاستها3!قةالقيمفيهوفرطت،!3الاستهارمجتمعالمدن

الم!شغلىبينتجمعموجةظهرتوقدءالأريافحتىم!ان،قيمحلى

التقاريروذثر،البيئة3حماة!وحتغاميمعالميفيئ،والمشغلالروحاني

رضمور،العالمفيالحرار!دراجاتارتفاعمنفيهاالعلماءحذدرالمي!إلأرل!

درواحدأ(*ح3103ح!3نأ**ح4!)(انيدستا!اسلو،!ارو!ان.ردلمواا

الحمرالهغودبأحد،5ةوهسنهالعهمىالبرو،منأمرل!ىومو،الموجههذفى

(!ه**!لم!ر،ماتوسحوان)دوناسمه)ذوللا!3(،،،ي!اي،،قبيلةمن

و!انسنة،ثينوثا3خمساآنذا!،،!ارلوس،،عمو!أن)كرول،*7،

البحث،ماتوس،مقفقعلمأئجلمس،لوسجاهمعةفيالانزبولوجيا،يدرسيى

العقل*ثيماالمؤترفىالنجاتاتالسخعمالطروامنهوتعلمالمعرفةعنالشماتي

الضغير،،"والدخنالمثميطان،،نبتةعنوانه!تابنشرعلى،965سنةأقدم

فتدهرن*هدينةفمهدتذاتها،الفزةوفي!لههالعالمفيصيتهذاعوتد

بحربنب!العفورنعا!م*س!أ*3أسا،نومدلغهالأس!غلندثه،64*4402*

ممارسةرؤادمنانرائ!بالئجربتينوقام،بالالبجعةالعميقلا،تحادمتزامغقين.،

نوارءلوصولايمنعرراتلدى"972سغةنرنسافيفشر-،



ار!فور!ال!يد!ؤ

ى!لالروحمانثة،منابعإلمأالعود"دمحاةومنالقبيعيئ،اال!تحفانيوطرق!االتأهمل

!شلتهعذاالظبيتة.بأرراحس!ذفيوالاستحانة(لبثرقي،ال!ائن

فيرتش!ؤاوف،(*هلو7اعلو!ح)الجريد،(،،المحصربالر!المعروفةالحر!ة

ساحتهاالأمازونمخابات!انحتاالتيالجديدةالش!نتتيتجاربمحتفامحل

أكأةح4!)احهارنو"،ميخائيلرمغهم،انيد!سة،ثوأ!ت!روبئفاقتفى،لرئيسةا

،،مؤقسعة،العشرينالقرنتماثيناتهمنخعمف.ثنيأسععمق،الذي،(*!3"حع

يتطلعو!ان،(كأه*4!مة5*3ء342!!يث!*أح3!ول4ةح3)،،نتةلشمااساترالذا

وتابلة،،مخصوصيىامئ!اقثتأتير!لمنهمتخلصة!ونتة،،،،،شممانئةمي!قتل

رلادر.خاصةالخربئةوالثقافات،الثقافات!لمعللحلاؤم،ذاتهالآنفي

(لقوىاسععا!دعلى(لئدزبهمغهاالغايههفن!عشلاط!مهليالرجما3عرفهابتنظيم

العونبذلصالملقنفيقذم،التلقينيقبللمنالجحمذتةوالضصخةالروحانية

الرحلاتهذهسهدتوقدالأرضيئ،بم!و!ونيض:ذالولنفسه

العا!مدن!لىفي،الأخرى(لم!رارسمنيدالع!و!رزت!ب!را.نجاحا

الاولئةوالطرقئين!عشلاالإنشادأو،المتممانيئالفنتدرسفعافعتطالغرثيئ،

الشفاء،أرال!هانةوتقنثاتالعوسموس،أوالظجعةأرواحمعللتواصلى

لشبعرلممحرلد4.أنهامحاىلمدملمالعد،بفضائلىالعناصرهذهراصطحب!

جغرافقا،النائيةالشعوبتحاليمإلآ،أولىمرحلةفي،د!جلاالشمانيينظمأ

أ!نرشمعوبتعاليماش!شعافشهدتالصشرينالقرنتسعيناتحط!ن

الهنودأمنول(ش!ثتم3ة*4ةح*هك)لأميرزديانابتعاليمالأمري!اناهتتمفقدقربا،

5(ح،اص!ح3)ؤالصعلت(4كاولةلع3)رويكادال!بتعاليدآورولئونلأاواهقم!الحمرأ

وثيقاارتباطامرتبطةةين!شلاالممارساتإن!يفنرحتلاتد

ن!ل،المحيطه!زاخارجتمارلهع!،أنن!يفلاالظبيعيئ،بالمحيط
الطبيعة،إلمأدرمامحشاجةن!تلمالغربئونامحتغقياالتيالجديدةالسممانئة

هذهظهوتلقدبالظبيعة.الإشاناتحادضرنرليةيعلنونأصحابهاأنمع

حظيوربخالمدرستة،الدروس!!طعاىفىروس،ثعىفيالحر!ة
ل!فهم،طبجعية،أما!نفيالئدرببتة،الذوراتمنبنوعأحياناالملفنون

المغلقة،الغرففيالمعذل،والوعيالجذبتجاربعاكأيتدزبون،الغالبفي

،ئين!مضلاالتلقينو!ان.،،الطلب)،حسبروحافثة،خبرة،!اعنو!حيو
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الأليمالطتماوم!له!الوحجضا!ن!

الم!وارسى!ل،فأصجح!لها،بمالحياةترتبطتجربة،الكلديمةالمجتمعاتفي

تنصافدرسا،محشراثنيأوفىرولسرر3محمثرفييقذمدراسئا،برنامجا،الجدي!ة

الطلب!اك!عحو!ملة،العقلنةشديدةش!نقةإتهاللذعم.حصعىإليها

درانجطل!لىن!مي،عدودةفزاتفي،الملقجغاتمنمجموعة!طثحفهي

الذيالغلافإلأالتاقلبمنتحمللاالئعاليم3فهذسمخادته.فيهايجدأن

للممذس،حدمدئهوحاجه،محمحقفراغرجودمحنلححنمفأنهابمد.بهسزئن

تستجيب5تمازها!هأنعأورقادرةالئاريحقةالأديانتعدلمالغربئين،لدى

ويجدرءوالتنظيماتبالخقائ!د،الأزمنةهـمرمحاهأ"!اهلها،أثقلتام!ضأللها،

البديلى،بالظتجطي!عىماظهورالجدي!ةالشمانتةممارساتإلىن!ماأن

.بينماالإنسانفة،تراثهنم!ستمذإئهالجعضيقولالذيالشموفيالضتأو

الأساسقة،الحاجةمحاث!بدورديعشهدوهوالعه!،حديحثأأتهآخرونيؤ!

هذفىل!ف!صله.نوع!لا!وجكاهمع،ب!سوه!سلا،لتحامالإنسانلدى

الخاصمعالمادكأبعدفىفييختزللاالعالمأن!رةفيتشز!سالظرامر

همتعدداوالإنسانا!عونإنبلرال!يمياء،للفيزياءال!ونفةللقوانين

نفحاتمننؤ!تيحتا،عضوتاتيضمئحلوال!وسموسالأبعاد،

تجتمعفإتهامتبايغةاولرساتهذفى!انتولثن.لطيفةوقوىوطأقالهق

ذمعميةحمعاعليهاانصلقأنفيصخالجاهمعة،المبادئمنمجمو!كةحول

.(غحء18!ة!ص3!،3ةلحلم!أحأءا،،الروحافئة،،البيخئة

يعيشأناليوملاي!نسانمتاحاسعدفلمأنفسغا.نخادعلاأنعليناص

آلافعشرةقبلأصررادد،عاشهثلماالظبيعة،معتائم،تآلففيمجذدا،

بنفسه،لومحيه،ال!ابقللعصرالإنسانيعودانمم!نمابع!ول!شنة.

نأبجطء!لهبالعال!تترلعظمى!ارثةافزضفاإذاإلأ،ئيهلإلالؤ"،ملاعلالو

عمياقةحاجةعنتفصحا!ل!مععون،العالملاسئعادة،المعاصرة.التطلعالت

فرصةتقوقرلمفلئنئلمقذس.العتيكةللتجاربالنافاذطرقلاسقعابة

وانفعمالاته،بجشدهالإنسان!اغممنأقلىفافى،بال!وسموسالتامالقناغم.

ي!ونأندوبئ،السمخور"بالمزلفس،الواسطةبهذفىالمعاصر،الإتتحع!نفيبلغ

بالظبيعةهـمجذداللالققأءالذميئ،دائر-هنللخروجمضطرا



ار!لورط!!الهثو

!!لا!ر!ط!!!ق!

الأولى،الألومتاتظ!رت!يفال!ضاب،ه!ؤابدايةفيرأينا،

الواحدبالإلهن!!لانحوالح!عارهمه،الف!اءا!بعخ!سطور!و!عحف

الإله،حزل،التؤحيدتةالأديانحملتهاالغيالقمورةهذهأنبيدانلقه

بحسب،القرونمرورمعتغحؤل،فتختمابلىسا!نة،صوردليست

تمثا،تتشهد؟اليومأصبحت!يف.المؤمنينوتطلعماتالمجتمعاتتطؤر

ا!ئلانهولبعأتررد،الغربوا،محصمحهلغرا!ععود،بضعهمغذ،الإله

وألانتةآل،مشخصغيرإله!اإمشخصإلهمنالانتقالرذ!سئة:أمحتبرها

والانخقالفرد،ءفحميمحةفيجلجوانيئإلهإلم!وخازجيئبعيدإله!ن

ل!شفلنلخصول.أنوثةأ!ئرإلهإلمماةرو!ذلاضعديدةصفماتذيإلهمن

العغاصر.مذفىمنمحنصر

فيهمبمنهعاصريغا،لدىمتنامجا،صدىللعىالأف!اربحضب!أ!

في،ي!ونأنيعدو!لبأئه،لالإله!كاحثأح6!ح4فيورباخنقدمثلى،المؤمغون

لالإله،،هش!تين،ونف،الإنسانيةوألرغباتللضفاتإسقاطاإلأالمطافآخر

المؤمنينمنالهسديدإنلوضاعتة.بهالإيمانيمعنلاالإنسسانية،ط!تبأته

العهدبإلهالإيمانهمقبالحرجوي!صعرون،،إله،،،!لمهمىعنيتساءلوق

فهوندما،ويمتلئغضباويسعشميطرأيهويغئرويحزنيستفزالذي،مي!قلإ

تلصبمقتضى،الإلهيصؤرأنهقبولايع!لمائهويبدوالإنسانئة.مفرطإله

لالإلهالمضح!ةبالضور"الإيمانمواصلةعنناهيص،الإنسانعةالضفات

صنع،،لقد:قولهفيتعبيرأفضلالأمرهذأعن،فولقير،محبزلقد!الملتحي

بالمئل!،،البشرفعاملهصورله.محاررالبص!رالإله

الإلهلصورة!رامةأ!ثرنقدالمج!دلالإلهالرفضمذاايصعحبو

التوحيدية،الذياناتفيالسمائدةالئتاراتفيتطؤرتىالممثمخص،

شمؤونهم،فيويتدخلىالبصر،إلم!بعثعخصهيتجهالذي(لإلهصور؟أقصد.

الانغماءهشاعرتعذدتولئنالأنبياء.بواسطةويحادثهم،معهمولغحالف

مدر!ىإلةرفضحوليئحدونفإقهمهعأصرينا،مننث!لالدى،الذييئ

ينشدونإتهم.بشرفي!ائقإلمأنقوج!ى،إليهالتوتجهن!مي،بالعقل



!أزلأد!اتارمث!!!ججؤاطم!لا

ويفضملونالبشرفي،الإدرا!صيتجاؤزتششيصا،وأقلخفاأ!صرإله

طاقة.آوقؤةإلممامحيلالتي(4أ7ة*إ،،ئي!!ىف،ب!لمة(،،،إله!طمةاستبدالى

فالمانا،الباتئهالمجحم!سا!ثق،،المأثا،،،بمانومالمصورهذاانر!ذلو

وربخ،نلتقصهاأنن!سر،نو!لايجوب،الصيفقق!توخفتةأ!اقؤة

هيثولوجيامثل،المفهومهذاحديغةفتىثيأمحمالىاستوحتلاقدفيه.ختحم

نشرتالتيفهي،!ث.كه!حولصألو!اشى،،جورجألفاالتي،،الفجوم،،حرب

،،!القؤة،،رافقتحصالعبار!

مخيروإلهمشخصإلهبيناتدييؤاأنحالتا،،الرأياسعبياناتتؤف

الضصطين!مذينبينإدراهـالفارقمنن!يقؤة(،طاقة)روح،لهشمخصرر

يمعاظم،يفعألمممصخصمخيربإلهالإيمانأنونرى.الخربفي،الإلهتصؤرفي

يؤمنون!الأورولتون.المشخصبالإلهالإيمانجساب"مماورعاقود،ةئ،اث!ذ

م!شمخص،ببمالىبالإيحمانيعرحونهمنه!فقطبم38ن!ل،%68بنسبةبالإله

لبلغنرنسا،وثتالنمطن.هذلنحسبمم!مه،المؤمنننجموعأنلعثىما

بالإله،بإيمانهميصرحون%5ةبينمن%2،مشخصبإلهالمؤهمغيننسبة

هذهوبحمعوهولندا،ال!ويدجانمبإلمأأورولا،ثت،نسبهأضعفومئ

ويؤ!دالأورولئة.البلدانبينعلمانقة،الأ!ر!ونهاالثلاثةالبلدان

تطؤرهعيق!وغم!ثذ(،حح**ء133)مشخصرغيربإلهالإيمانأف!(لمعظىمذا

قد،،مشخصغير،،إلةعبارؤأنمعالتدئن،وفردنةالمجعمعات،علمنة

وقلتإلأالذييئالتقليدمحنالإنسانأبتعدو!لمامضباينة.أشياءلهعني

تحظى(لذيالنجاحص!لذمحلىويشهد.مشخصبإلهالإيمانإلم!حاجته

)العراغل!اليئدالمحتمامخيرالظابععلىتشذدالتيالعثرققةالروحائعاتبه

والعود"اليهودتةالقابإلاهنجاحأيضأولحنالهغدوسخأ(،البرهمان0البوذكما،

،يوحتاأو،!!ارت،)المعلمالمسيسحتةالقموفئةبالشمخصتاتللاهتمامالقوئة..

غمرالطابعمحلىلشذدالتىوالرومى،(عرلط()،ابنوالمسلمةالص!لحبى،(

دلالةذاتتحؤلالمحتاوجودد!ؤتا!لعطياتهذفىفجللالإله،"رالم!

الألوهحة.تصؤرفي



رأ!نلولمح!ردي!مه

.الذاتوسطأ!فليحلىالضم!ء،الإلهغادرلف:ذودلالةآخرتحؤلتفة

الررحانيئالبحث!لمثا!قجردةأصبحتد!لسابقا،ذصرتو!ما

ييماةشميماأشعصالايتخذالروحاي!القجربةمحنالبحثيفتأول!المعاصر،

تشهدالغربتةفحيسملاف!.نيريثمعلاالقرنمنالسئسيناف!ه،ف3الاختا

يخودالظاهردفذهتفحيرفيالأرلبب!لاو،ال!ارزمئهالمتحيوعاتتناهمي

الق!رلع!الررحفيغنرل،الذاتداخلىثعنبالإلهيئ،ا!عورفيالرمخبةإلمأ

والمجطد،بالاضطرابلشغرالذكما7*ءع(ح3،،)إلذلنىالممحؤلثلبمحأى

القيالشعهيرةالفتجاربإنالإلهيئ.قم!عللالحجحعئةةبس!تلاهذهبكضل

مجذدا،،،،الولاد!تسمميةتحتالأهمر!حةةحتو!تغجلاالحر!ةترذدها

الإلهتةللنعصةالجؤانقة،الغجربةهذهعاكأشامداتغوما(48*كأ!!!4+)

عبارةال!ارزهمائقونوستمملىجذرتا.تحؤلاالإنسانفلبتحؤلالقي

يعثص+شالقي،،الثانية،،الولادة3لعبارمرادفةو!لونها،،،الروحفي،،التعميد

آثارمنالقجربةهذدتخلوولاهذاتهأعماقأفي،بالإلهالذييئالمتحؤل!ها

والب!اءتعاشالاليهرمضاأالذييئالمتحؤلمحاورتظهرهماا!ثنإذ،ئةجس!

الشديد.الانفعأقيوالاضطراب

أيضانجدفإئثا!ل!ارزمائيين،المخصوصةبةإتصاتجاوفيناوإذا

بالصالاةي!تفونفلاجوانئةءتجربةعنيبحثونالمؤمفينمنال!فير

الغقاءذنراتهم،في،بالإلهالالتقاءفييرمخبون!!بذواقهم،عنخاوجيلإر!

الضلا!د!جتالإلهيئاستجطانعنطش!بلامماقاعنيعبزماوأمق!حميميا.

،،محادثةبأتهالقفرعالأ!صيني،،توماوصفلفقضرمحا،المدعوةالقلبية

الخافتةالضما،ةقريماالغنحصرعاعتبروف،،،والعبالرتبين،للقلبالقلب

يلتزمانوالراهبةالرامب.ءنفقيماالأديرةفيالرهبانيمارسصثا،الشي

فإذا،الباطنئوالضمت،(نرجيئ(لعالمتحبمافىالضمت:بالمعنيينالضمت

آلأبعاديخ!الإلهيئ،الحضودريستقبلأننسانلا3أمحنالضمتسيصرا

دمقرطةمجقود،ثلاثةمنذنشهد،إئناالقولىن!مي.ذاتهمنحميمتةرث!ألا

ألروحانيين.مننخبةعاطأح!را،طويلةلعصم-ر،!انأنبعدالتزوحين،

ظاهرةونمت،الذينوجالمخيريقصدهأالتيالثضرعارس!هم!تعددلمحتالف

المسيحتين،منالعذيدحاجةتعاظبممحاورشمواهدوهذه،3الأديرإلمأالا"لتجاء



لاقالأهـهلار!فىالوج!ؤ!!لا

التيالنجاحاتتناميالإسا؟م،في،نلاحفاص!لتالإلهيئهلاسضبطان

د!ؤتفييفرنسا،فيبغغونسالسعيخطريقةهثنالضوفمة،قالقرأتحفقها
وحميمئة.هصاحبةأ!ترديخيةلممارسةالتال!انحجذاب

يمرالجوانتةالروحتةالحيافىفاش!تعساإعاددطري!أدقالبعض!ويرى

الضمتتحصيلمحلىالتدريبإلىأساسايهدفالبوذئممافالتأقلال!ثرقءمحبر

زي!زلاإلمأيسعىفالمتاملروحانيئ.تطؤر!لشرطيعتبرالذيالذاخلي

أيتو!لال!ته،ذهنهتخزقالئيالخواطرليعاينتنقسه،طويقةعاك!ا

ويغموبدورديتنقس!!ي،لذهنهالفرصةيمةجبلىالخواطر،تلصعغ!

وحدهممغهاالمقوبينأوالبوذئةإلمأالم!جوليننرىلاأتاوالواقع.ويقوى

افيهودهنالعدي!نرىبلالتأقل،"طأورالسدزبهرا!زيقصدرنمن

الضمتلتعلمطريقعنالش!رقتة،المقنيةهذهمحبريبحئون،والمسيجتبن
الإلهيئ.الحضورنرصةيغميالذيالذاخاب

والمسيحسةالي!ودئةالتوحيدتة،الأديان(ضهورمحا!اترشطلقد

!،الأبهيثةتتخذالذ!ورة،لثهمديد"إلهتةمحعوليفىسيطرةوالإسا،متة،

يعخلونالغربئينأنبيدمستبذ.أبإلم!أحيانايتحولالذي،،،القدرةفائق

الحامي،الإلهبصورةويستبدلونهاالضورفى،هذهمحنفشيئا،لثعيئا،اليوم

.،،الحنون،،الأتم.صورفىمنأ!ثريقتربإلهإتةبالبشر،المحيطألرحيم،

عنالئعويضمننومحا،المسيحأتم،مريمحولالظقوستغاميفينرىوقد

الفيم،العالمفي،ظهرتأتهرأيناوقدلألإله.الذحورةال!ثعديدالغصؤر

القذارى-الأضهات.أه،الأقهاتللرتاتالمخضصةالظقوسمنلمبع!يد

العذراءومنحتالوثغية،بالظقوسمريمحولالظقوساخئلطتولقد

والعجد(المؤلهابنيا)أوالرتبينالوساطةفيمر!زئادوواالبتولالائمأو

!نصفترنمنذ،الحاثوليحمةفيتتعاظممريمصورةتفئأولم.،،،،المذنب

(لعذواء،فمهاظ!ر!الحىالمواضعإلىالز!ارفىمناس!فععذد!،المرن

ال!ارزفي،التجديدة!رحفي،بالغةبأهمتةحوالاالطقوسىرحظيت

تتصلالحنيسةأقرتهاالتيالأخيرةعكائدالثلاثمنائنتينأنونجد

،،854سنةأقرتالتيعش!الهاح!ثمثإ()*ءة!ءس!ح*هحالجتولئةعقي!ة:بمريم

http://www.al-maktabeh.com



را!نولريطظفويد

هذايعبزألا.،9؟0سنةأفرتالتيول()*ه،ع"ثه!!33الضعودومحقيد!

المسيحية،الأوشا!!فيالمتزايد!،جةالحطمحلىالع!زراءلمريمالمتزاي!ال!ذور

و!صصح!جالر!،محاىالذ!ورلهالصورفىإضفاءوثالشططلاسعدرا!س

الأنعى؟المثمخصتةه!ذفىقيمةمنبالإعا،ءمرافي

متحتحمإلهعن1الابتعاشعورتنماميحطنلاشمولا،أ!ثرولصفة

وقوامحدالعقائدإلمأيحيل،فائقذ!ورفيمقاسمحلىصورتهقذت،ومشرع

،نو!لابتحيط،وحاميةزفيقةربانقةبطاق!تهالإيمانتناميمقابلى،ال!ئو!س

الفربمفهومالتصؤرمذائذ!رناوقدخكيئ.طرفمنحياتغاوتوتجه

(لخارقاتإعادةإلىيدفعثأشقد.القديمالع!رفي،الوواقتينةفس،افساالدى

بذلتالتيإلقديمةالمجتمعاتثنياضهرتىللمات!زس،الأنثوتةبالضور

أنطبعاالمطلوب!سمنهاهللتخلص!بيراجهداالتوحبتةالأديخان

الماضي،فيعرفنتيالا3الاشهاتللرتات-بحذداالظقوسإقامةفينفر

ثةالأنوصفأتجدي!منال!وسموسنمخحأنالممعنمنبحن

مفهومإنجزتئا.انتزاعاالأبوتة،المجتمعاتمحنهانشزعقهاالتيو(لأمومة

و!أتهيبدو،يمالفالعصرفيالمعروف،(لو*أ!هث!4*لم!ا*)ة،،العالم،،روح

بوضوحليعبزالجمعيئ،الالاشمعوزأمحما!امنمغطلقا،اليو!جديدمنايصفو

رواية.صريحا،توجيها،وتجهقد3ونجدهل!لهيئ4تيالانفوالبعدهذاعنتاتم

الررايةهذهشهدتوقد،(!!أملا5ح8!سا40)!صيلو،د،باولو،الخيميأكب

العالم(.منبا!ردا"50فيوزعتنسخةمليون75)القظيرمنقطععالمتا،نجاحا

:اتاالعالمهذافي!برىحقيقة،،توجدالتالمأ:الماقطعالقضةهذهفيثقرأ

فقد،صادقةإراد!سو!انتشيثاأردتإذا،فعلص!انأو!غت

الأرضر،،".عاىرسالت!سوأ!عبحت،نو!لاروحقي،الإرادةهذهنشأت

ب!لىالمشوطةالرسالةه!ذهلوضأعبارة!ويلو()باولواستعملوق!

وميال!تابل!لالذافعةالقؤةالعبارة3هذوأصبحتمئا،راحد

فقحقيق.2(،،أمغ8ع*4!س!!س)،،ح()ح**033(،الحثمخصحةرة،فىالأسسصوا:التالية

عىة3.،الجيب!اب،،و494!اريرآن،الخيهيائيئ!ويلو،،،باولر-"

!ريلو"،،باولو:راجع،!ويلو،5لروايةالعربيةالضيغةفيالجارةتعريبيرد!ذا-2



!هـ؟لأاتارم!له!!ح!الىال!غ!ا

محلىيفوضالذيوالوحيدالواحد،،الواصطهوالشخصيةالأسطورة

وتغالب!ئيبة،حيماةمحشناالواجبطهذافياصغافرإذا،،،هبالقيامالإنه!ان

أتانسغاحولىتوهمناماتحقمقفينجسحناإذاإفا.والفشلبالمرارةالشععورعلينما

أسطورتهيحذدأن،إنسان!لإلمأبالغسبة،فالمهتم.بالانشراح!معرفبماتنا

بى،،الحائطمحرضضآربالإنجازما،،جهدفى!ليبذلوأن،ا!ثمخصف

بهذاالفردالتزمفإذاخارجئة.محوائقأوداخلتةتحفظاتمنأعامهيقف

العوافت!لبهوانلهئعهسمانقود،!ترمحنالبحشثمايشمبهالذي،المسعى

تحقيىفرضةثيه!أئن!لىيمنح!ييغحايل،الحونلأن،أمامه

ننل،املاافتباهاستقطابفي!ويلو،،باولوثجعلقدالشخصتة.رتهأسصوا

،،روحالقديمالمفهومبينأقاههالذي،المسبوقري!خمالتأليفبهذاالاقراء،صت

يتطلعونفالقواء،الذاتتحقيقلموضوعالحداثةالمثعديدرالغصؤر،،،الحالم

إلىجديدمنتحؤلالذيال!وسموس!سياىأفييتبنزلىشمخصيئ،إنجازإلم!

للألوهيئ،الأنثوقيالوج!إلأالعالمروحوليحمتمس!ون.!وسموس

الأنفوقيالمحقل،الروحأيفهي،رال!وسموس.الفبيعةضجن

جعاتهاوقد،لخا،(!4))لعاتلىوا(ة*2اح(!سح!ول3)ر!فلوا(15!83)سغوللو

ولئنوالمجشر.الإلهبينالأفضلىالوسيصا!ثيرةوروحيةفلسفتةققاليد

همنللألوهةتمعؤراتمحنمحادةتدافعالذينثةالأرتدو!ستات!انت

البعدهذالبرزالعىالععارا!منالعدلدهنا!سفإنالذ!ورك!،الضغف

المئارا!وهىالأرلدو!سحمالرر،!لصوجهكقالاععبار،لهوهمعمدالمؤنشبما،

عاشة،وهمصفةباختصأر،وهي،،والتنجيميةوالخيميائيةالضوفتةةتر!فلا

توخهاتعنالمغافحةألرسمبئ،الذييئالف!رعقالبديلةالتتاراتحلى

!!نرالهئهءباهملنئه

.2008،رش!لاوللتوزيعالمطبوعاتة!رث،طعمهرررحنيصيداويجمالترجم!،الخيميمانيئ

هضاوالماقصود.الخرافهتعنيى،والاقذيسينمبهـالأبطمالينعت(خ!ع"4ح"!مةأقونلاحظ

خراقي،جمانج!عاررتفرمأتهاهمحوالغذيسين،للأبطالالنموذجيةس!لاإذ،المعنيينبينالمزج

مابخغبقذانهالترديحققانهغادوالمفصروالحباة3الإرادإلالدافعلمخفحلبباةطبجع.فإتها

.(م)رالاقذيس!البطلبمعابةلذاتهنو!بف،ذاتةحاقيكةانهيئرخم



ن!ار!!ف!ي!ري!ل!

ما!لا!!ا!لى!!ومث!

والولايأتأورودافيالذ!غئة،الممارسةانقلبتحكليفللخؤ،رأينا،

محصيرمنذ،الغربفي،رتيرتهتسارتالذيالعقلخةهساربتأثيرالمثحدة،

زوحيةتطلعات!تمثلتفعلردودالانقلابهذامحابترثبترقد.الحهضة

ارتجأطاأنحذالقدينمنىلا!عشأبالعلاتةاستعادفىإلمأتسعى،جديدة

المحؤليصاحباله!!ماناآخرلنلنمسارهغا!أقبمدءولهالجواثثهبالجسط

الذينيالثطؤرفيبالخاأثواوثو!ا،الغربفيالئهضة،لعصرالمحورفي،

فييؤثرالخربلأنأليضا،الئقليدئةالمجضمخاتبلالحديئة،للمجتمعات

إلفردثةالثانيوالمسار،(!(!اك!أأأ*هةم!3العولمةهوالأؤلفالمصسار.العالمبقية

للفردنة،وقوياجديدادفعاأوروبالهشهدتد!ل4*ا(5أ!،4أ!ولأ3!2)*هذ

فيحقياققة،ثورةالدفعهذامحارررتوئبتالإنسوئين،المفجرينبفضل

.الإ(،حلها!ث!4)عحغوشصة(د،مرسيلالضائبةألعبارةحسب،الذينيالوعي

عماسبحمث!الفودبلالفرد،محلىالمعمارلفرضالذىهوالأملمدلعسدفلم

تغيزاتحصلتقدأتهوالغتيجة.الباقيمحنويتخا!ا،الذينفيإليهمجتاج

أزهةفي4الذينضوالمؤشمساتال!ئساعلاتودخلت،الذينمة(لم!رساتفيعميقة

أتوسعفلن،سابق!تابفي،هطؤلةةس(ردالتكترهذادرصمتلقدهمحميقة

والتفاكلالخولمةأبعادهنبعد.إلمأالإسارةأريدأتيربهنا"،الموضوعفي

في،سلصةنتائجت!ونوقد،لذلصالعميقةوالنغائجالثقافاتبينالعئريع

ديقلمسيماسة.الأساميئبالروجترتبطنتائجومي،الغالب

الجنركأ،الوجودثقالأدلانلمسار،المارنحىالعوضخلاإ،،شلاحظنا،

فيوظيفتهئتضل،أفقيئالأؤلفالبعد،يتقاطعانأساستينني!عبللذينأن

دولريه(لويجيسص!ذإلم!رأشتى،مجموعأتفيوجمعهمالبشربينالربط

البشرفيال!ائنربطفييتمثلعمودقي،الفانيوالبعد.2(*5)2!عكا!*

ولالإله،وكالألوهتاتوبالأرراح،ودالمطلق،ولالتعالي،المرئيئ،كأبربالعمالم

.رر!ذهمرجعالإد:تحؤلاتلونوار،6،نردري!س-،

الإنصانيةالمعمارحاتبعنران:درلهريه،دلهرججم!الجيدالحتجبالمسأو!ذهفييراجع-2

.2005فايار،دارالإنحمانية(،المثعاعر3وحد)أر



لطيما!دلأاتأرم!جال!!)ال!عن!ب!

بينالارتباطيخل!الذي!ومخيبيئأولتعافيالمعشتر!صستنادالاف!ذاالواحدع!

الشعور!خلتومحمجققحاجةإلى،!يغئ!ق،الذينيسئجيبمحتاالمؤهغين.

انفعالعةحمعاسةفيولوححدهم،الأفرادبنو(لجمعالبشر،همنمجمومحهبين

تضعف،!قالتقليدئةالأديانأنإليمحرضاشارةاكمنبذولا.هشتر!ة

وحرةإلىالحاجةن!و،يختفيقدالذينيوإلمعماليتقعلمن،قدوالم!تتمعات

مثنأصى،ألثعياءإلمأتختقلوقد،ذلصمع،ولهويةحاضرةتغللىالمشععور

الغنائيةالحفنما،ت)تشئهالموسيقىأوالرياضةأو(القومية)الح!سةال!ياسستي

الخ.الجماعئة(،با!ضلواتالأحيانمننث!لاؤيماالضخمة

تتمثلللذينالأساسئةالوظائفحأإحدىإنحيغئذ،،القوليفنحن

فيباشزا!هامحراهاتوثقالمؤمثةفالمجمومحةاتجماعيئ،رابطإصاثفي

ومحظوراتممارساتضضل،تترابصاى،متعالغيبيئوجودإلم!الاشاد

فيهائمبدرر!طلعفالذينالاستنأد.ذلصعلىتزتب،وطقوس

شرتمافإذاحضمارة،أوشمعبأوقبيلةلدى،والثقافةالهوتةتشحيل

يحون!ادفعلرذفي،بالذينلطشحضنائح!تمهذد"بئماتهاالمجمؤعة

ى!لال!يا!فأالبعد!انإذا،وضوحرئ!أبالظاهرةهذدوتبرزطبيعحا.

،أخرىمجموعةلسيطرةخطضعةالمجموعة!انتأوضعيفاالمجموجمط.

الضعلطةيمتزيذ!لاالضعفمحنبالتعويضيقوم،الحمالةهذهفيفالذيي،

يؤرلوقدوالأملي.الفخرشعورجديدمنالأتباعيمنح!يالعتنياسية،

اليهودتةفعهدت،القديمالعالمففي.ةف!ينعومشطةموأ!أإلأأحياناالأهر

حسذالأمروللغالرومانيئ،الاحتلالب!مجمبويحذرا،انغعاشاالقديمة

العالمنزكطهذه،أياضناوفي.إسرائيلبنيرلتباسم،دمويةثوراتان!لاع

سياسئا،الغربيةالهيمنةإلمأيتعرضأوبالإهانةيشعرخصوصا،،الإسلامي

بهيصلوقدالذينئة،اطوتةفيبالتقوقحالأمرؤ!اجهوثقافتا،.واققصادتا

مذهمساندةأو،اللهباسم"إجراهئة،أعمالعلىالإقدامإلمأأحياناالأمر

لدىب!وولره،يتدمخمأنن!ميرالذييئال!ياسيئبينالرابطأقبيد،الأعمال

تذزعتطلقد.الهيمنةمواصلةفيلهذريعةنو!يل،نفسهالمهيمنالظرف

،،المتوخشة،(الأممبينالبشارةبنشرسابقا،الغربتة،الاستع!رتةالحملات

أخلاقعةبقيمالعراقحربمؤخراالابنبوش،،جورفيولررولتعمي!ها،



ار!ىلويال!رل!ل!فو

!افتبالىله!ؤفىالحاقيقتةالذرافعأنسعآساسا،همسيحيئمنحىذات

بحتة.ا!صادتة

يشرؤنللذينالذفامحتةالآلياتتغزيزثنيالحالعةالثقافئةالعولمةتسامم

إلماالالتج!اءرلمجعصمح.وتقاليدهموقيمهمحجاتهمنمصافيهمه!ؤدونبأت!!

ونرىأكظ.الفردولدى،المجموعهلدىالهولهروابصأبممننالدلن

يرقدينيت،الاالمسلماتالفتياتجانبهنسواءفرنسا،فيالظامردهذفى

الذينالحاثوليحسجانبمنأوبالغقليد،العلاقةلاستعادةا!جاب،

لائهمأساسا،والثقافةباالوثةتتعلقلأسبالمج!،الغالبفي،الذينإلمأيعودون

محنبئنااخضا،فايخعلفان،آضين1وأخوى،ثقافةأمامبالته!يد،يشعوون

لدبهم.المثمالوف

مصدرفهومزدوجا،دوراالذينيؤديلماذاأفضلىفهماحيمثذ،،م!فن

بنالفواصلىمحملنةببسرمحاملفالذبنذانه.الآنفيوالضدابم،النوخد

إلماتمئميمجمومحاتمعصدامها،دوافعيعققلحئه،معيغةمجموعةأفراد

مغطق،متعارضانمنطقاندين!لداخلفيويتنافس،أخرىثقافات

.الذاتعاورالانغلاقباتجاهيدفعومنطقالآخر،عاىالانكئاحباتجاهيدفع

لل!تملام،رسمائلجميعافيهـانجدفإئنا،الأديانبينالذرجاتاختلفتولئن

و!قوالغير،عاث!والشفقة،العنفونبذالآخر،واحترام،الغريبواسغضافة

أساسيئ،بدورألئالريخ،مدىعأطا،تضطلعأنمنالأديانالقيممذهمخخت

)حرهتالبدائيئللعنفوالئصذيمل!لانحوالبشريةالعلاقاتدفعفي

الجتمعات.فيالأخلاققةالمنظوماستاوتطوير،(القتلعملتاتالأديان

وواجباترتعضبانغلاقرسائلعلى،الغالبفيأيضا،تحغويلختها

هذهإلم!أضيفنمافإذاوالعغف.الحرأهمةعلىوتشخع،الأخرتقمنيطقوستة

نأندر-فإئناسابقا،ذ!رتى،بالهوتةالمئصلىالثقالمنالدورالثنائتة

ت!ونما!ثيرافإئها،والمحبةللصعا،مرسائلتحمل!انتلئن،الأديان

!يف،اليومبوضوح،ونرىالمجشصات.ولينالبشربينص!امهصادر

المؤئحساتأوالمتدينينمنفالجعض،ذاتهالآنثا،المستويانهذأنيعمل

بمبادراتويقومالحوار،إلما،الذينباسمأو،الإلهباسميدعو،الذيغية،
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الأي!لألاظرخ!فال!حجؤ!ا

البؤساء،مساعدفىمحلىويعملىالئقاظت،بينالتواصلجسورشيقيم،سلام

منا!ع!سمحاى،يقومالذينئةوالمؤشسعاتا،خديخينمنالآخروالبعض

تحبمافىال!راهيةشعورودسشخ،القتلىإلمماوالدعوة،الحروببئبرير،س!ذ

سمسعمر،الممعا!مسالعو!رهكاذاأنوالأرجععثه.اف!عخم!انهن!لى

،ف!علاأئرلا،نغا3!امطتةالأدياناستعمالوسميتواصل،القادمالقرناصوال

رالعئحلام.لا،نفتاحمصدراآخوونسيعتبرهاالذي،الوقتنفسفي

،صي!شتلاياقبللابمانرىشنحن،والعشريناعلأطفىيالقردقندخل

بيد،ةترشبلا.تانئاحلامنرب!ألاالجزءلدى،مقواصلالذينيالشعورأقنما

همستقي!.خعئا!مساراالأديأنتاريخيمئلىولايخحؤل،يفتألمال!فععورمذاأن

ل!ضها،تطؤرقيلمغطقتبدوخماضعةوتغ!تراتتحؤلاتالئاريخهذاتمهدلف

لذلصمثالارأيغاوق!الوراء.إلمأالارتدادتا!رحوالقطائعأيضاتقبلى

إلم!تؤذيول(1،3!ث4ءحة*،ع!ش)المفرطةفالجداثة،الغربفيالخعمانقةعودة

إلمأأحيائاع!دهايرجعوتدالتدتق،فيجذأقديمةلا!عشأنحوقطكعات

ال!تاب،ب!ايةفي،ذ!رتهماصخرإذاالحكاويث.الحجرقيالعصرقبلىهما

الجغائزئةالظقوسورأولىمع،ظهرتقدأسذييئاللشعورالأوليالآثارأنثن

تصمدالتيالذيغتةالممارساتأناليومإلىنركأفإتناالبشر،مارس!االتي

نئا!لاف.والموتبالولادةلم!تتالتيتلصهيالمجتصعات،علفنةأمام

فيالأساستةاللحقاتتقديسفيبالرفية،!فبا،شدفوج،البشرقي

ههماحمعيعا،البشر!معالذافعوهذا،همؤلمةأممفرحةا!انتسواءالحيأ!،

!هرا،تطؤراالعلميهالمعارفتطورتفلئنوعمائ!هم.ثقافاتهمتعذدت

الأغوار،عمي!لغزاتظلالحياةفإن
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أبحات،منبهقاملماطاغر،،قارهدجينان،جزللاش!رار!شأ

!بيرةإفادةومراجحظأجاثهأفادتنيفقد،للمخطوطالذقيقةولمراجعظ

الممالأئمة.الوديةلملاحظاتهاماسحولي(-تارفىان،ي!ميىأيضاوأشحر

الباحثالضديقهذا،(لامبرتد)ييفالمؤلمةىر!ذلاأيضاتحضرني

المسائلىحولمئقدةمناقشافمعهلي!انتأنبعدمتحرا،غادرناالذي

اوسصسخاب.فيالمعروضة





اءو



ا!ا!!ا!

آب

آباء

القابن

أبيقورتة

بالارواتخ!+ا!عال

تمانأ

عشرئة(ثنا

)أخلاقأجادا"

وتاليغ(

إجماع

قلقييئاحتفال

خروتاتأ

خلاقأ.

250-2لإ8-247

-254-237-22عر-2،7-،9،1

302-25ة

42فى

د92-،9،

293

فى-57-454-،42فى-4فىفى-40

،ةة-ىفة5

284-283

229

82،-280-2ثر236-5

229

207-209-225

-،29-فى80-،05-"34-93-02

87"-269-205-383

9!م3ح

!!22ةور3ح4حكه

3ة413ححذهول

!صفىذحلما3ة3حثهم

ح5!ه!!ه!لما*ةح!،أه*لا7عح

اع5!ص3"عذح3

ول*ح!ول

لما*هد!ف*ذح!ة*

)ا!8844!

3*ءح*حكهولكه

حخ3خ!هث5*ذ!ص

4"ذ*أ4*أ!،ه*

53ح4ع0108أ!م

http://www.al-maktabeh.comأول5علة!م



قثةخاثهأ

تة(طورهيراإ)خمينيةأ

الضدقةأخوئة

وأالخمرإلصاقة

ما!!را)الحليب

للآلهة(

أرالو

/ةئس!ودترأ

رلهمممحةمحثفيدة

ارتفائئة

منشذدأرتود!سيئ

تبشيرئةإرسالحة

مومحودةأرض

خمسةأرحان

آراميون

أرواحئة

أ!لاس

سئةيوآر

ستبصاأنا

آراءاستبيان

-468-"55-"4،-"05-5ة-50

-220-208-20ة-204-205

سر-2ة-25ة-25"-24ة-229

32ة-308-3،3-325

،0-20"2

255

45

208-و،

-258-253-2؟0-249مر-7ء2

268-2ةة-2ة5-2ث4-25و

92و

232

263

9"229-2

273

278

-294وسر-2-298-2ة7-"4ة

-300-298-29ثر-2وة-295

303-302

8ة-77

صر50

32!-320-"37-!ل"0

3"9-2ةة-265-"34

5،4"4صدثا

833ورحة4ح

53!ةعع!ه!ح*4،!*،

!صكاذفى،ةه*

ول3!(15ول

بم324040ـهك4.ح

ع7اه،لمأة8**ة3ح!هم

الأع3*-324040*هح

*أةكركهءة*

حلأح33حء!م*هة3ح

حذ*4ءاةأحكا3

ول*لأمم!س*ح3

ول"أ*أكهثهمح

ول"32!432/3!3

ول3ة!*.3!ه!ح

(*،مم50ء!سح،ة5*

05*4!!ح



رواق!لأارام!سحتسا

استع!ر

الماذاتلتةاستقا3

ال!نيسةاشلالئة

ف!رفااشتا،ب

داإسراء

هناسصأسرارلم

فىسظورأ

شعخصعه3سطورأ

أسقف

سقفئةأ

إسا،موئة

س!عيلتةإ

شونأ

شرامأ

شمحغازإ

بروتستانقيئإصلاخ

قسزقيئإصلاح

ئيح،اصإ

23

2ة4-2ة255-3

2ة2

252

2ة2

،72

4-92ة-86-ة80-7،-7"--22

3"و-259-243-،98-"97-،9ة

-"4ة-"2و-7ة-75-28-27-2ة

-"89-،83-،88-،80-"0ة

233-22"-220عر07

مر322-33

263-صر249-237-50

"253-25

82ة

283

227-324-274

54،-55"

238

258

255

532-ة32.

ح5*7ءح!حة5*د!سكه

كهعح3ةع5

ح!(ه*ة3!4ءة*

ولله!هحذ*ءول!س4لمازلهاكه،س!

ولولم8ح4ءخ!اة!ص

ول!ة*غ!مة5*

7ء2!!ح*5حلحول2+ح

3*ح3حثمح*عكه

يول7آ4ع

هأكاص!ح*4حء!مع50**!صاحا

27خ9ولء

2*خح4!تلمء،هحغ3ح

كه!أ!*،3ثهمح

كه)ثهم4اغةح!ه!3

كه35!ش*،ح*3

ول343!مه!

ول34حل!ئ*!ء!س

همخ*3ح!هم

935آع3!ح*ممح

*خهمح!همممأح3م!س**ة*2ح

*خهم3ثهم!ئ



صولةأ

محادلضفهادا

محترافا

محجازإ

إله!ما!مالقبخكانآمخا

الإهممماعبلئة(

)هحئات(أفالرا

أفخارلهشا

أفرومسيحثة

جدي!دأفما،طونتة

الخمراقتسام

أقغوم

أ!اديمئة

)أفلاطون(

أ!اوتون

ا!ليررس

دأإلهيئ

ألوهئاتألوهات/

زراعيةألوهة

س!وئةألوهة

محلمةألوهة

إمام

اد1غائبإمام

288-26ة-2ة،

255

صر40-2فى،-"577ة-ة6--68

268-2ة5-260-253-25!لى

،27

283

48،

2ة0-247

265

95-893،

247

86،-"42

890

74-0ة

277-2ة25-7،-8"

389

2ة7-79

896

34،

287-286-285-28د-277-27ة

283

05ول4فىثهعمع*،!اأ3ثيم!س

ءح3كه!نحولعة5*ؤلاكهع!س

*ءححمم33*هة

أ"،!هثأ،كاةة1،!غ

*4ء*ول4!ول

ول7!!!3!

!ملماح4!3أ3مذح

ول335-ح43أ3،4!*أ3عثهم.

!غ!أءهءم*أح!أ3عثهم

ء!32!!!س4لها7أ*

ءح3فى*ه*!س

ولحلأ4غ*ةع

ول"لكاافى4أ*ح!ك

ح(ح38!ئ

!ذ7*ذ(ا)س!

ء،17*ةعخ3

*ذ7.*،ة!ت!83*أ2ح

ءة!لة*ذ2ءح!سعاكهآح

!ة7أ*4،غحا!حطء(

!هم!ثهمأ

*ثهمآ*هححولا،!ف



)دولة(أموئة

فقة!واجيلناأ

280-27ة

244-243

2و7-244-"-ة5"53--،2نت!ا!سا

76المقذسنتها-ا

72حماذقإشمسان

27-2!-"9-،7عارفإنسان

72منتصبإنسان

3،2-3،8-،ة2-،9ؤإنععحوئة

275أئحقسام

-243-242-238-234-238أنوار

29و-262-2ة"

277!تابملأ

،9ةكأ)بوذأوباسما!ا

(الرهبانغيرمن

"59)بوذتةأولاسيحا

الرمبان(غيرمن

-224-222-220-289،صر-ةالمدش/محل!سروأ

-27ة-22و-228-227-22ة

237-244-245-248-249-

277-275-273-25ة-2-25025

2ةلوبيتا!صأوسزا.

أشباهمنأ!ص)

(رث!بلا

حثهمء3!4!س

ع7!*!أ!!س3

3؟دء*عة9ولحكط

ملأع!*3!اكح33!ذ*

3!ح3أاخ!ح

!يه*40!ا*اةةفى

*ه*30!!أح*3

هاثهم5ء3!سح،ول3

!يول!همور*ة3حثه!

3ح4ة3!ه!ء

سأول!ع!"غ3ع3

!ثح*3د!هلاأ73ح

أل"!33!لة

*4،كعةءى

و!ئعمولكط4احثهم

ثرول3مععلة59ةع4غ4لهاح



آية

نةيقوأ

يوبتةأ

طيئبا

!تةبا

بتولتة)محقيد!(

-2ثرسر-203-225-245-278

285-280-273

252

72و

320-فى5ة

-"3و-و37-،"ر!-82-83-87

323-4،3-233-"80-فى58

،32

-48-40-3،-27-2ي-22-!3بدالى

-2و9-29،-"87-ة5-55-5"

300-"30-303-305-5"3-

3-ة9،23

7ة2بو

254-252بوابرة

3"2براديغم

38(بواهمة)ن!براهمان

3"مزالضمتبرض!

ة6"65بردية

26،بوسبيق!ان

-842-،48-840-،39-85-83()المطلقبرهممان

3"9-203-،58-،57-85ثر-،54

،7!رومانئون-بروتو

برئمأ

بطر!

303

7"2

،!2!

ح*ةحأ

*225ا!اكة4ح3

!م30حغ3!ذولح

330لححدذممثه!ح

ثهم4ثهم!حلهاا!ئ

ح*هحعء8،ء*

2ء!هلاةأ،لحم

!ل5**4ح3

س!3!كا!!38

"!4*ممة8*ح

!3!4!هث!عول

كلأءول33د!سكهأاح*حح

ء!،22كهول

ء3عكاكه،عغ24ءول

عم8!4!!*

*3525-طص25-!ه!*!*ء*3

لهأ!73!8!س

ه!،أمم!عح4ح

http://www.al-maktabeh.com



جسدفيبعحظ

همعثةمحعلمف

بع!واحد

بغض!وتيسمت

(حفن)اموجن

ئين!اهب

ط!ابهحسو)ر

بوذئمأ(

مبةرأ)بهحسونيئ

تة(بوذ

تباع(أ)وه!يهج

ثقيلة()روحبو

)مبة(بوتلاتمث!

الممظبوذالم

ئةبوذ

207

23-"30

2،ة

92،

و78-"8ة

69"

9ةفى

63"

34"

40

-،3ة-8ة2-"0ة-"59-،02

-"9ة-،ة8-،7ة-،5ة-464

-"75-"74-ىفر!2-"7،-870

24ة-"87-!لى78

-"32-"3،-430-4"4فى-83

-"65-،4ة-"6ر-،39-"34

-"70-8ةو-،8ة-،7ة-،66

-"75-و74-"73-،72-،7"

-"80-"79-،78-،77فى-76

32فى-3"4-24ة-"82-"8،

*غكهول33ححعة5*4ح3

ح35ءكه

3*ءغ4ة،ءة*

3حأحم!*!ةم،4لماح

ى*ة4*ذح*3،0**!سا

ح!*عححة،ة3،ح

"*عول!ه!!

8!4،ءلةة

!34*ع!ذلما

49أكهم!!ولولذ

2484،ل!أذ

5*

*ء،،لأحح4

دلهأء!44!

8هول444ة3*ح



يستفا!بوذ

التيبت(نبئفمما)بون

روحانئهبسئصه

ةح!حلابيت

أسرتةةأعباكىبيجا

ية(هن!

محرمتابولم

تاريخفة

تأليفقة

تاقايصنم

تاوتة

تأويل

الأحا،متأويلى

رصغل/رصسبل

(ئيه!)تيبئن

تثليت

داسبعهبحارب

الإاليئتجربة

تلقيغتةتحبربة

"!ل4

77"

387

278

52،

298.

4،-36-82-57-،0"-5"-70،

،8"-232-297

55،

،"7ب،،5-،،3-80و

22-70-0-98-92-74!"-،7،-

246-227-233-235-273-

"302-28

92

0ةو

276-274

250ت24"

،02

07،

25

8044ة5!لح7!3

!*ة

3ح155!أح3!ةحة،ولأححا

ألأ،ثة5*ه4!س*ا3!!ع!ك3ح

!ؤلما"

كالى!لأ5*

*ذ3ح35ةحةعخ

32*ح3خ!ة3مه!!س

*!كلأذكاع3!ه!!م

+!هأ3!همح

،"!ح3ء3*ه،ع!،خ

4*،حع،3!ئ!*4،5*4ح3

3غ7!س3

57!"*خ(أكهآفىة5*

حء*"مممورثه!لح،ه*

سهى34*أعغ

3!سء،ع*"!ئ2ةع*حدع(عا3)

3*ء!ئةحح*حح4ولدة7ة*

ى*ء!ئ2حة*ح!س

ة**!أعحة4لهأ!س



تحضر/تمدين

كأفي!

ينيفىتحؤل

عويل

تخيير

تدجين

تدثن

ر!ذت

ترميز

تريمرتي

تسامح

تشيئة

لصوف

قضحية

تطفر

تعايما

لآالةانعذد

تعزيم

تعضب

تفسيرغلميئ

المقذسةللنصوص

-"30-و09-84-59-55."39-3ة

3"-249-22و-2"3-"5،

30ة

208

320

44-44-43،-273

20ة

77

324-3فى4-043-،08-9ة-"8

فى2ة

"50-،49-و!ه

47"-94،

2ة0-23،

3و2

58،-225

275

36-84-47"-498

93،-235-325

2ة8-203-"5لا-"38-2ثر

9ة

32ة-300-،4

20فى

2!*حءح*أ*ءة

كغ!!*!!3أ3!عأ8*

ألأ،5ثهلاأحم!عذ5ول

حء*7ح3كهة5*

كلأ!مم*3س!مم3!

ع!اكحح"كاكا*،3!س

!5!هلاح5ذعح!آ،ء*

*اع،30،8ذحغ

*خيه!أ*ذكهحح*حح

32م!اك51أ3!أم5*

كهى3ذ!ه!أمل34ة

"51!ش3لا*حح

ح403ة4م!حأح5*

3ءلو!ط8كه!همح

5233!*دع

ء*ذم!م!ح،،ه*53،ولحااح

سلأ3*"!كح!س*د!*حح

"512لح4أغ3*ح

5*35حة3ثهمح

،*عاه!ن3**ح!س

5*غ8!س5ح3ذحح*نمذ،م4لهاح



تقلي!

تقليد

تقليدتلقييئ

تقفص

تقوئم!

ئقثة

تلقين

تميمة

تغاسخ

تغامخم

شجيم

جنينيلغةضمى

توئر

توحيلى

لدلآطر)ا!رالهافى

مى(االقلى

ئيلحئو

ئالوث

ثالوثيئ

ثقافة

-225-2"-ة،78-،55-،"72-3

3"9-30ة-287-23ة

"-ة092و

9،3

234-8و4-،8و-،7!ر

287

284

2و6-،"9

223

،4و-805-842

-309"307-30ة-294-"،ة-94

"347-385-34

8-7

20"

327-"فى0

07"-992

87ؤ

ثر،7

86،-250

78

فى-80-،75-"73-"30-88-8ة

32ة-30"-254-23-300-293،

حر3!44،أء*

؟ثم،!حأع5*

ملأءأ،،ل!!2*

،*ةحأ*،ة4ولح

7!شلحح*ء23ح03ح

ءة!سآأ3،ح

هةكه3!ذأأ!،ءة*

،*،أأ*؟ة5*

م!،!حاولثول

ملأ3!*كه!ه!أ!2!حة5*

!ي!ممم!ء*ةح

!03،3!ه!ةح

ثعأ!كه*هةع*ع

كاههمع325***ة3ع

ملأح*3ة5*

يولء*4،0غةكه!هم!س

!هم4ح3!7لا4!

مهىلمااط5

ر!3،*أمخ

+02ذ*ح،*3ع

الهاححلمماممح



نيوليتية!ثور

هى(ثأ)طبقةجاتي

جانية

جحيم

جذب

)محصر(جليدقي

)تقليبثانيةجنازفى

ثى(المو

نئي.جوا

ق،اط)جبطين

شرمحيئ(

)معلمحاخام

اهمريعة(

نموذجئةحالة

حجصه

حداثة

مفرطةحدأثة

)فبوفي(حديحثأ

السباطنحديث

الظاهوحديثنما

34

44،

02"

209-208-8و6-طلى04

3،-ة،7ة

295

4"3-324-328-320

236

247-236-232-230-22و

23

-243-234-،73-8ؤ8-"52

304-528-2ثر3-27"-2!ث244-0

-2ة2-235-239-5!203-2

323-4،3-3فى3-3"،-304

32ثر

"28

284

284

ي7ءاول،عه*

*ءخ(ذع4ة4لماح

فىوحء

"نأ!*أ3ع!ه!

ى*3!س3

ملأ3!*3!س

!ث(!حأ!اح(ء!ئ2لأ8ة!!)

!ح**"!شح!ولكه

3ى*!ف3ور(اة!س3

(3ح،ه*3*ح!هثح*44!س5

*ء3.3)

)*2!ف3ةءحةكه!،ةه*

!ثلما!سحح

*ةكاكا!*

ول3ح4خلح2!ح

!إخح3ذ**!ح

407ءع*أعغ

اىح!ع*40ح3*ةح!ئ

ية!!عأ!ح4

*!4ألح4غ3ءح!ف3ة4ول!ص

*!4ةع4عيم!5،غ434ولح

http://www.al-maktabeh.com



دينيةحرب

صاثتحرف

صأمتحرف

!نسيئحرمان

الذينحروب

)يوم(أخيرحساب

حسيدتة

حضارفى

رخيئأحضارذ

الأستيصحضاوة

ن!سالإاحضار!

الأولميصحضارة

الماباحضارة

خياممةحضارة

وافدئةحضارة

سومرثةحهمضارة

2ة0-20ة

90

0و

259

260-807

209

230-232-3-4-234-233،3

-96-93-82-80-37-34-2ة-7

-،42-،4،-فى29-"3-!0ؤ-97.

325-302-28و-27و-"83-فى48

88

99

9و

9ة

97

35

70-54

59

!ثولحملا3ح3ح(!ةأحلما3ح

57!كح11ح

ح5*3ء**ح

!م*ح5!ي!!هم**ةح!،"5*

33ءول3ع34ح3ح).!ذه*

ع!ول!يهم*حلح!لح3ة!س3

*!3344أ3*ع

ذح7ذأة3!!ة8*

ح47اذة3ء،ءة*

!3ح4غ!س**ح

حأ7(ذ34لاحةه*4!س3

ءولخح4!هلح3

أح1،7أ3لا،،ه*4!س3)*ح!3

ذح7ةأ"كه!!ة5*4ح3

15*!ئ9*!ص3

أح7أ(ذ3ور4*ءة4حكه

!2*7

حة7،اأ!كلا2أه*

ولأ*!همحة**ح

ذح7ة(ة3*،ةه*ور

ثهمخ53!ميهمأح*ي!س

حة1،7ةكه*أع5*

كرلماثه!غ2،ح*ول!ص



فرخونتةحضارة

يتجة!رحضار!

ميسينتةحضارة

ميونغةحضارة

نطوفئةحخ!مارة

أربعةنبيلةحقائق

اد

جواهع!م،
ا!لم

ح!مة

صليبتةحملة

تونراحو

(مبدع)لقخا

خميرةبلاخبز!

06"

8!

88

بمر3

35-33

3ة،

5"8

82-83-85-03"-04"-08،-

-،23-،،5-"4-"لمى3-،80

883-،ة!-،39-"25-،24

-2"ة59"-ة9،--487-"84

4،3-30"-278-230-22ة-220

-،58-،38-،2و57-ة7--47

74"-88"-28247-2

256

248

-"95-فى85-،48-"47-،4؟-79

2،ة-203

2!مز

حة7اة43!2أ*ء

94!ث!كاه*أ9!ملع

ذح7ة(أ3!ذع5*4ح3

حع!ئلحهة3

حذ7اةأ3!حة5*

*2ح!ش*ةع**ح

حة7أأأ33احه*

+،*5ح**!س

حة7أأأ3عدهذ*

*!25ول**ح،مح

ول*!34ح*!اكاع3

7غ3ة4غ3(اح3)

ولء40لأعكه!هلا!س

3!ءع33!س

3!!ح

،ءعح4!كهح

!"ةم3ح3

!!ئ*ةلا38ح

حثه!2ءلا*ة!ه



خقان

خروتخ!

العالممن!روج

نو!ملا
خفأ

خفيئة

خلأص

فردقماخلاص

خلقيدونيا)مججع(

لخود

النفسخلود

223-235-243

-2ل!8-2،7-رص،6-"6!ا-،ة0-33

228-254-274-307-"3-

7-382"3

302

-228-203-،39-"2و-ةة-50

274

48-49-65-66-208-225-

274-238

-،،0-809-"08-40-ثكل"02-8د

ب3،-"30-،"7-،،ة-""

-،42-840-،38فى-37-،35

فى-55-،54فى-445-49-"43

-،90-"83-،79-"7ة-،58

-28،مر-09-207-"96-،و"

-259عر-53-24ة-24،.-22ة

304-2و2-265-2ةفى

-،0و-806-404-"03-،02-50

0"-25،-89"-38"-207-209

250

-4فى7-و،ة-805-"84-90-05

2ة-ةرم"0-،32-،28-"20-"9

-،94-،89-،8!ط-9و-24فى-8

205

ح،3ءح*حذأأ5ثر

4ءب!2ح

هخكهح*ح34*ع!سحثهم*،

لماد4*ء*ح

3!لو2ح

9!ئح4!ش

3!اوللح

3*اول،.ثم4ة7"4ولاح

حش!ح(!40لأ*ح(ح5"ح.ا!س

)سط

أ*!هثء3،!(ألحغ

أ!هث!ه!5حفىحلمأ،!ف4!س

فىا!ثهم!ص



خليافة

اليهوديةمنخوف

حسنخر/

ماراد

رن(المنبوذ)ليتاد

يق(طر)اود

مطيم)اوشيد

التاوية(الطريقة

تبشيرلمدمحوة

القبلامأدلاي

رب!ألاالحاهن

ألتيبت(لدى

ل!نهس

ا!ود

أصليةدبائة

لوحمدلهدلائه

زممانمةديانة

طبمعمهذلأثه

صر-79-سر68-272-77-276-275

28ة-280-283

238

-"07-"05-7،-50-49-34-فى4

-"و3-8سرو-889-،88-"87

-20ة-20!-20-203-204،

207--0،2

-،44-"43-"42-،4،-85-8!ر

-،63-،53-،50-!حم4ة-،45

ؤ07-873-،78-،68

،4ة

5،،

،،و

327-3فى0-،88-70

"77-"7ة

46"-224

63"

27

27-02،

لا4-23-22-282

2ة2-22

،لة!عحمم

ولر!4ئ!4ذكاع

8،!ص*

!4!*حفى

حأا!!3

!*ء

!!5ح4.

93ء3غ12،ةكهحثهم

*!أ!"!ع!هملا

3هولأ(14"3ح

04!!لكااول

*!ساذ8ءة"5أكااح*!ساحا

*اعة*أء*

ءثه!*024!شة3حح

*!حماأ!أ5*

ح4!ثهم!"أ4ولح

*اع08أ5**!2!مل2س!إ)ح



همية!ارنةياد

يرد

يفاد

يند

خلاصدين

دادييئ

الديررئيس

راهب

رأي"

رب

رئة

ربي

رسالة

تعبيرئممارسم

دلإيأرسم

رفات

!وشةرقصة.
ئميمةلمرقية

رمز

*!ساذءذ:*!ك!مثه!ة4لماح"6ة-،42

ألأ،5*!3!!ف3ع425-2وو-ر3،

ذء7!،78

*حاة*ذهلو-ة0-50-32،3-ة2--44-ة

86-07،-32"-34"-6"2،9-2-

326-280-254-252-24ة-245

*ح(ءةة5*4ول3لأالها!،60-"02

*لم!عة!ةأع*)حا(2ة0-"ة0-"55-،53-65-4و

كاكاول!س!54

!عغلح3ح352-329

.*ة5*ء!سصم03**احا!م-438-278-922-"84-69-52

275-280-288-282-،30

3،9-3فى0

/ىءذ*5ح،8*حلو2-"ؤ3-852-89-85-ةفى-56

325-223

*!ئعفه3!س،48-809-و0-8و-8،-37-38

*كاكاحح232

8!33ءال!اح-2-245-255"2-4،"-"73

2ة3-258

،هح،083*!هث!هثح9ة-5ة

،4!ئ083!ثول*ء696-5

كأحاة4ولع07،3

!!*ححح03!ة!لوح،"9

ولثم!لأعح،ح223

3ذ8*حثهـ92-28و-،9ة-،فى-لآء48-345
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دارمزئمأ

رمبانقة

نيئت!دنبلارهبأنمة

أخوتة()أو

رمباثمه

)أوالفوميخي!ان

خوتة(أ

يةخوأ/نتةرهبا

قتةروا

روت!

لملعااروص!

شريرذروح

قدسووخ!

)طقوسولريت!

هندوسئة(

زاهد

ةئتش.دارز

زتد

8"

264

257-254

257.

254

92،-93"

-"05-9!ه-94-!7-47-8-8

-"3و-،30-،،ة-"08-"0ة

-،3889"-ة8"--"42-،40

-209-208-204-"97-"و0

-280-255-244عر-35-2"لا

"300-28-322-305

323-322

ة5-4ة

"320-20

84

855-،20-فى80-،08

-20"-200-"9ثر-"07-فى05-8ة

.-20و-20ثر-20ة-20!ه-203

2،5-"2-2--2،3"2-220-

225

273-4ة

كاهلالم3ء(ة4!هل!س(ا)ح

،*5"!ح4(!ك!هم!س

35د3!س4عكه

!ع!*لأح3ح!ة*3

بم342ح4!3

!5!همة*ةحفةةولكه

0343!ص

3ع8حذأكهحثهمء

مكا3،كهذح

لو*"*!!ه!امملول4،

ه!شثم8*

5!ذ*4ع3ءكهأع

*أءع

ول3ح،غح

ءهممهكه!،2ة3!همح

ولله!ثهمة*ح



زهد/تسمص

متحةزشاخ

زبدية

همطتبساحو

ساسانتة

)إمبراطورتة(

إجماعة(سانغا

سدها

سرهو

رهيبسر

سعادذ

خررتة()أسعاذة

ماراسفاد

ععفارديمساناردلم

سفسطائيئ

سف!روت

سلاجقة

سلف

سمريتي

ار!مم

سئة)أطا(

سغط

ر؟5-"20-"0-،08

285

283

293

"25-،،2

،ة8-"ة7

55-850،

54"

29

-4ة8048

8ة4-804

44"

238

87،

233

279

20-27-"3-8،2

43"

-"4ة-"62-"52-"42-"4"

"78-ثرفى6-8ى!4-8ةة-،65

284-282-288-285

09،

!ذحغ3ح

3!ال!ة!!كححح،!ع!ءعثهم2ح

ء*ذنةدثه!ح.

303ح؟ح3-ءلم!!ئممأ3ذحلمما3

3!3كهلا"ذ4!س

3أل*!4!

5دة44!

34ولطة

يل!232حذكالم!ثهم

ح3ح!ه!ح*ولد!هم

8ءول4حول3

58ول4!سولح،هكهلح

*53،!سثم

37*44حمم!!ه!

3غ!4*3!4ح

43ءهأ3!ح

43ءحة35ح

3ءؤاح*كاة4!س3

ولولغح32ع

5!هث4،3ة

5*ثهم3*3لا

3!مل**لاةحمكه

ح4!ة*ح4ح

،3!*3!هثأكه3*ءة



سنس!ريتجة

/مجلسنير!هخسل

ال!هنة

صاصظسغوات

سورة

حيقر)ا!هلسو

(لخلودا

تونسومو

ال!سيامة

)ئبوتة(سيرة

)توةيت!اش

هـ(أنثوتة!أ

دييئشألنما

ئةبوذ).انزلأش!ان

صجثئة(

بشرشبه

شعتإث

قبيح.لتر؟

!ررتي

الخعبتشريعة

ئاموسلمثزيفة

"شجكا

مخغارلفمغب

-85،-فى3كه-فى30-87-8ة-78-8

،7و-"65-"63

225-247

243

ثر22-2ثرفى

84-85-87

28

0ة2

في80-2ثر8ة2-وة0-2

50"-57"

302-"3ع!-فى0رث-"2

،ر!4-،3"

2ة

22ة

عر55-،92-،05-رث8-،4

43"

243

22و-2فر522-ة7-22

877-6"2-8"237-2-300-325

.22"-2،و-2فى8

3!*343!ذ

3!*4غ4!س*ة

ول**!شح3!حح4خح5

03لمامحفىح

!*03

3لو!هي!س33*ءة

0344*!ع"5*

3ذ3!

34ىف!ك،ة

3!ةع3!ساة!،حلم!*

ح4!*لمء!س*

ذ*.!ه!!ه*4خ

هةلأ5ء3يح

7*أ

45حلمأمة

كهكاكا!لاح

لهأ05

مرة!س33-3ح*!أ

اء*س!"حولاخ



أولى/شعوب

مبخرة

دييئ!ور

شفام!قي

شعماعشما/

شعماق

اعبادةشمانعة

والطبيعةالأروانخ!

ألخفعة(والقوى

ث!هادة.

شعهادة

ية(يهوفى)محرقةشوا

راسود

(ر!تأ)ثمودي

ثميطان

شيعة.

لصضأ)لشيو

تى(لموا

د!القة!امصدا

برلمصدقة

ص!وقي

)العذراء(صعود

.)دولة(صفوئة

الغفرانص!و!س

صلاة

28

77،

249-222-أك74-0-48

223

294-58

93

249

ثه02

240

43"

،5ة

مر74-888-،4ة

279-276

208-225

273-4ة

22ة

322

285

259

83

ءح(ءلم!حدء!مح!همأ!ص3كه

3!س*أع*ح!ع3عاة!أع*ول

)*عع3ح!س33ذ5*

ح4ح**

ح4**!*ع

ج4!*!*أ3*ح

!35!مح33+ءة4!سذهمم

!لا!2،2س!كأ

4!ء45

!34،843

34!مل4"!لا

*غثهم5ول

ح4ة4عد

43!ش51

ح4ءع4ح2اح.!ةه*3

ح4فى2ةلح!ئ

3!44ولحغع*

ولكهكه5*"2ة8*

3!3!3ة4ح

!!المأدق*عحع3

ء2*أ3ء*



دعاءصلاذلم

مححلب

صجونية

صواتم()جصوتم

صبوم

صوم

فداءضحجة

)روحصة(طاقة

طبيعانتة

المس!جطبيعة

ثمانيةطريق

جظئزيمكاطقس

!زلمأاصقعر

ويهئماطقس

شعيرفىطقسلم!.

طقوسئة

طلسم

اصواف

طوفان

ةم،آض

87-25"

-24و-247-24!ئه-و9ةصه42-44

288

23و

،7

273-"82

288-273

44-43

322-3"و

2،3

250

"3ة

7"

4ة

32ىف-252

2"3-85ة-"20-فىفى9-4،-!ع!3

28-88-96-24،-27"-28"

57"-95،-326-307

20-37-34،

207-7"2

262

3ءخأ3ح

ح3"5"*"ع،حول

3ذ5*أل3*ح

ص!ثه!غ*04"

ح*نح!

ثهلاخ،*ح!م

7،حع!علا،لح!ش!همة33لاة3!س

5*ح3!ءة

!ل!لمما،3!(،3!هلاح

لا!ولع3ع4لماح43ذكهع

ح4+عب*8،حا!لماح

نلى،ول!سا*لها3خ!م*أملاع

*ةح!سهد*.ع3!ذ4!ملح

(له!حلح!س!ءة!س*

*ةحع

*.اءلما!ةلح!ئ

أل!!اأ"!ثه!3

ء35ءع!ككهذ5ول

!خولأءع

كاهكهحلما3**!ههـذ،!!س

http://www.al-maktabeh.com



ءاشورعا

أصغرمحالم

()الإنسان

أ!برعالم

(نو!لا)

مخيجيئمحالم

الأسلافعبادة

الجماجععبادة

القذبصنينعبادة

مريمىبادة

)دولة(عباستة

عبرانيئ

(رصع)ديبع

)دولة(عثمانتة

محراف

عشماءأخيرلمعشاء

أفخارستيا/الوقي

مقذسعشماء

عشيرة

برونزتمماعصر

دايدجدعصر

(حر!)

285

28"307

"2"-307

22

47-45-60-48-430-99-85-

2؟5-265-،35-،34

54-74

260

260

278

-2"7-6،2-208-205-فى72-02

8،3-233-2"9-2فى8

53

28ة-279-239-238-23،

70-69-74-75-92-87-95-

،9ة-،7ة-و6

248-247-صر44-44

252

30-270

8-54-37!

حول40*3!

7ذحمم5حهكه*ح

4؟*ححءصم8كرص!ثهم

لما!-4اعفى

اولح!!سعد3**ح3،ث!حكه

اولح2ح4!ص3علأمم*ع3

الم!ح،ح!عكه3!أ*ع3

ععالم!ح4ح3!اولأح

"كاه*3ة4!س

(اكاس!3!ملمه

كاهحدة(،غ3.ةهد!س4ء)

هح!همه!4*ح

هةكاة*

حخ*حلم5ولح4!3ة3،أح

ح*!هلاهلمأ*ة5*

ح(لا*

ول!!سكاص!354*ء!ي

يل!ح"ول!ع



قديمحجرتمامحصر

أدنى

قديمحجرتمماعصر

أوسط

حديدتممامحصر

ق!ويممحصر

العاربخلهبلمآمحصر

أمحورتمماعصر

عصروسيط

تفو

نقدفيمحقل

عقلغة

داخمسعلائق

غائتةعلة

الأجئاسعلم

الإحائضة

الإناسة/علم

أنزبولوجيا

الحفرئاتعلم

الفلصعبم

30

8،

7و

،29-،02-489ة--44-58

322-258-"85-84-ولا34

8ة-2-23-25"

-"38-"0-80و-،0ة-"08-"3

83،-303

-23،-230-895-79-ة8-4-58

259-279

246

262

-3و"-302-303-305-"85

324-3،7-3،4-383

ةة،-"65-،3ة

"و0

40

385-308

7،-80-46-،6،

8-7

ئ!لة59(ة،4ة4لهاح

ة*خمم3ةحلهأ3

ء!ل!م5)ةح4ذ4لمأح

2ءيهمحول

!!!م!!س2ح3

ول*!ة!ولذعغ

كل3خ4ة3ح5ة3!م.

ول!ح!*"!ا

752ح*!8ح

ه*340*

**أكه*هح3ةلحة4!ملع

*!،ة5*لأاأ3*عة5"

س!ا(فىع!!ف!3!44*.ح3)

ح*لو3حم،**(!س

لةح!ف5!سح4*ء(!كاعة

ول*ع534ها!ةح

ول!مح4!ش0(80ذح

ول!ح،10830ةح



تجريبيعلم

ةتن!ساع

محك!ن

ئيونمحصو

عنف

مؤشس!عنف

متذسفغ!حم

هميثاثق/محي!

محولمة

مخرابة

غفران

غنوصئة

(ص!أ)روق!غي

تميمالصغيو

ثص42

38و-3-304-67،3

325

9"2

-،3"-،23-98-44-43-،!ل

32ة2-2ة2-؟5-24ة-227

43

42-43-44

-4ة-3ة-5ة-3و-7-23-27-30

-،"8-!،7-و3-8رس-78-76-75

-869فى-53-"47-84سر-"22

-207-20ة-202-205-،96

-2،ة-5،2-2،3-2د2-2،،

2،7-288-9"2-220-222-

-242-237-228-226صر-25

-276-270-2ةةمر-ة"-24ثر

3"8-285-282-280-279-2ثير7

326-324

2و3-244-،رث!"8ة-85

"،2-247-244-256

243

35"

227

3(حح*س!!س

ح*ء!ئ3أ+ءثهمس!أ!ح

5!ئعلم!ا!3،3*!أ5*

3!شحول!ا2ة3ح3

!!هثثهم5"ةلحع3

!كأ5حا*حع

7أءاع*ححهم!*4!23ذحح

7،ءاح*حح3!ح3!ئ

ول011**حع

!ثا!اك!((3!آ.ه*

حهـع5أعد!ه!!س

)*4ول(!!س*حح

3*03!س

!ثياة

ءخإ52!م



شاتحة

الثانيثاقي!ان

)مجمع(

لهافار

وضع)نافألى
ضعلوا،ةلادلوا

(شسياءلالأالظبيحيئ

!قة)فايشيا

هـ(!لمثحجنا

فود

نةنرد

فردوس

ئب!يرف

272

264

-883-"06-502-88-8ة-57

-20!ر-20ة-202-،99-،8!ر

2!5-2ة3-225-2"2-2،0

44،

43"

-و2-و0-8585-ةةمه-30-23

-805-،04-"03-و94-95-7

-،2ة-"2،-،09-،08-"07

فى-40-"37-،34-"3،-،27

"44-42،-44،-47"-52"-

-"7"-8ة9-،6ة-،57-،ز4

-202-،و3-!92-!9!!لى-مح!5

-234-223-222عه209-20ة

-323-388-265-2ة2-2د6

32ة-324

324-389

-3ه!ه-"04-9فىبة2-.ة48-7

ر!!8-2ة8-265-225-2؟207-9

مر4!-226-227-247

3!2أ4!

7!،،ح!*1،(ح5*ح.طس)

كل!س33ح

7!3*ور

ألك!،343!

أ*4ذ7لأدز

أ*4أ7ة4أ!ولأولءأع!3

وركل2فى4كطأ

3*ث!*أ3"حة



فصع

فضائلى

دا!نفوشجوسية

يق،أسإفقه

فلسنيون

ا.لأنوارفلسفة

الخطفن

صخرقيمافق

أتيمية(فيغيشئة

ثان()لشرحفجدنتا

فيدئة

)سلةييتا!افينايا

(دع(وقلا

دييئقائد

بالفبنيفائلى

العالمبخلققائل

طعمةافيقائون

ئةاليهود

فىلاقبا/قبالة

ح!4لها!س242-237-245

7ح3حكهول-،44-،83-32،-82-830"

ح5*5رح!ئ!س**حكه(عا3)3"0-2فى0-"92

ة35ة!ثهمول3ول*!!ههـا28،-280

4ءأ(ذ3،أ*كه28و

ح4ءإةكه4ةح4ح23ة2

مأولثهمذخ3عكه

ح!اأ!ة3!"4ذح278

*3!3"ولحكه،3ع2"-20

!حغحهح4ذ3ثهمح30فى-003

7ح4!*2!"52-"57

7غ4،3ح!هم-5887-ة8--82-8-84-83"

02،-07،-37!-40"-42"-

-203-20،-"99-"74-،5ة

205-204-3،2-،30-307

7.*!2*أء،!!لك!"8ة

270-"55-ىل!53

24و

28

23ة-235

234-233

كس!5ولح*ه

ول4،"ه**ة3،ح

ح3خ*4ءأ**ةكهحح

ح!ح4ح35لمألحح

لو!!ط!!ح
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حير3كا.ول"27غ-268-28ثر-20ة-803-87قبيلة

325-5،3-29ر!-293-296

!خ"!ذ4ح.23ةالإلهقتل

5ج*أو-872-853-829"و--58-45قذيس

-255-249-238-2،و-22،

260-297-289-323

لما8(أح2زة!غسيئرقرا

3!ح3أم،حح/س!4*!كا2آه7ة--64-44-43-4ر-40-،،قرلان

-8،2-"2لا-"20-"87-04-98

247-472

احح؟ح293-8258259لهمع!

*غ.ول3عححأع5*25،-248(لمسيجىا)مةقيا

7!(ع*3ح!حل4*3،أ4حلمأ43يةطهوضقيمة

ح!ع4خ43!ا!ح253!اتدرائئة

3ءبم!!ثهم"6ة-8ة5-د08-"05!سارما

**3!!*فى47-،44-"43-"42-"4فى!ارمان

ح*3،ع،ة9-"4ة-،44-78هـ(،طبقة)!است

ح!ح4ح2353!اشير

93غ23ح-83-82-74-69-68-67-60!اهن

-،69-865-846-و"0-92-8ة

-288-2،7"سر--"872-97،

226-224

ح4*9003!ايوس

ول2ح4!حلعء272"زمحفوظ!عاب

اولةية3خلح3!س"اكاولحة243تبشعيرزهـلم!را



!ىبصرا!ريى

!رجم!رسويئما

الخبؤ!سر

أصبقة)!سياتريا

والمحاربينالأمراء

الهغد(في

!قارة

ن!ل!

ىلى

252

252

244-247

78-843

66-50-43

-7ة-39-29-22-20-"9-فى4

-"08-92-87-83-82-7ر!-7ؤ

-840-"27-و،5-،"809-3

43"-44"-48"-،85-.59"-

مى82!-874-"7ة-وة4-ال3ة

-20و-20ة-20-204"-200

-238-228-2،8-2"ة-2"5

-250-249-24:248ة-242

صر7،-27،-268-2ة3-2صرؤ

-298عر-9ة-294-27ة-273

323-3فى9-ذ،8-3ا!4-3؟3-ذ00

-"72-!50-"27-،2،-"08-!لى3

380-30و-27،-ر!05-،و4-87ة

ف!يوسثة!!فو

!نيس)ج!نس(

-822-"2،-"،4-،"3لى-07

ب28-،27-،424-25-"23

30"-،3"-32،-33،-434-

35"-263

223-229-523-243

3أخ*!س!!لحذعثعكأح!ا

3ةحءخ9!،31

6ع*حلحهة*4لمأع!ذ*

ول34!،3أ2!

ولح،ح!*س!أ!!هةسمح

م!س!47!س

*حعحم!ح،ع8*

ع!ء*لماصمح*أ*أ3حثه!

37**!لوع



!سغجسة

!غيسة

ةحس!رهلتدرا

المه!و!غيسة

شرقفة!غيسعة*

قبطتة!نيسة

!نيسعة

!اثولي!تة

!!ونئة

!ي
!يفيئ

مجغع()انترلا

هنا!)مالا

لتيبت(ا

ئيئمرلا

هوتلا

لعغة

-237-رص2و-8و4-834-،63-22

-250-249-248-247-24فى

-25ة-255-253-252-2كر8.

-2ة3-2ة257-258-259-2

32فىعر-77

250

237

252

250-226

253-259

-99-93-47-3ة-28مه25-،4

،0،-05"-06،-07،-08"-

-،35-830-،"8-ال،!ث-،"ة

-،7ة-ر315،لا-ثرفى-40-،37

-2ة3-.262-253-د92-"90

3،7-3،ة-304

5،"-25"

249

256-237

،80!ع،رث9

2و4

245-4ة5-73

2وة

ح!1،3ح

3!ا"3!س53ع48*هدع

"ش!3-ع*ة!3اول!س3!س

ح!أة3!سء3ذح*،!عا

3!اذ3حح،ءهح

5!أ13عح!،4ءا.4سدلمما

لأ*ة7!س33!اأ2!ش

ةول

!ل40!ذاكهع!م

أل!23*ور(*ءحح؟اح4)ع

ما!*!

ا*لأذ3كاذأح

!ههر4!ف515!ةح

ال!!اخ4ةح!ة5*



شعبتةلغة

لونخ!

مخوسلو

مؤثن

الظبمعهفو!ما

موآبئين

مانا

هماندلا

هبدأ

التدخلعدممبدأ

)تاوئة(

*ىياد!/رشبم

ديهتمامتحؤل

متطتب

)أفا،طونتة(هثل

شعمائيمجتمع

العهنة/مجلس

سنهدرين

الآلهةمجغع

يص!ن!!ه!مجم

259

34-63-94-65-05"-8"2

323-249-924-فى8ة-"85

-223-2،2-203-ة82-9-9-45

3"2-282-273-259-22ة

84"

2،9

9،3

47ة

-840-فى39-و،-ة2"5-"02-88

-20و-،86-،84-،572ءة8-

-263-2؟5-25فى-24ة-244

4!284-2

6،،

،29

320

293

29ة

98-244-247

مأ!*!لهاح7حكا*حع!ول!لمأ3!س

ملأكاةأحلح،ح

ع30

ممح52!*ع

لهأ33*!،أمل3!صا

اط!ءذكاة،!ص5

!ك!*!

*ال!*د!(*

!2ز*،ذحح

ء3"*حذ"ح4!س*5*-

ؤ*!!س37*حأح5*

يلأأ35،0**!أ3!س

حه*7ح32ة

له!ف!ول3ة3كه!سولمم

14!شعكه

38ف!ذحخحح4*ذ**ثهم9حلهأ

3!*4غ4!أ*

98-97-88-59-28-47"-،45-

-2،0-"9ة-،8ةفى-58-،57

2ة3-2.2-2"فى

2-ة62غة-250-237

ء!*ع4!5*

حء*حاذح



أبرشمتةمجيوعة

مجولعى

الالب!عهةا!احم

التفتيشمحا!م

مححة

أؤلمحز!ص

حعئيئمححعوس/

!ارهعةمحصلة

مدرسة

ئةزس!ئف!لا

ئدسمد

ؤزةمد

دولةمدينة

فاضلةمدينة

هذقي

مقذسمذبغ

كر32

200

0-308"3

258-257-256-2!ه23-5،

82-03"-04"-08"-243-244-

326-257-24ة

90"

،"-2"-47-888-93،-94"-

309-3"3

"6ة-842

249

42-30،-294

-"44-،4،-832-،88-85-ةة

-2"6-2"2-2"،-"7ة-"ة80

223-372-"272-280

57-54

"8و

2ة0-227-289-2"8

6"2

أء5حغ3ح

7!!!س

أ،!،أ!م،5"4ءا!

*!،ول3ح

،*4لمأة3أ،ة5*

ول!ثهمول3

،*(هع!سلهأ3ءممح*أ!ص3

5!ح*ذكه6ا!س

!ةا!*4*3ثهمذ4!ملح

!ذ4!3ح!(خح

4"ولاح*لا*صمدةح

!35!مم*!م

ح25"لم!3

ح،2غ-58!ع

ح،غممذغدحلة

وللم!،اع

وللما،(ح
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همذهمب

ثرثيئ

أمحظمموزبالق

!هم!اخمن/بانهموز

مجويى

ناثت!مرسوم

)تصؤفتةب!ومه

يمسودئمما(

عمغرىهب!رث

!برىةب!رمه

ماهممتةةب!رث

قوبانقةعزايدة

نردوف!

ئةثزد

ثزوزة

محنملغةمسار

فى-57-،"8-،"5-8"4-4،0-9

-"72-"7!-"69-،8ة-،66

73،-74"-0!!-888-898-

-259-250-095-893-!ر!2

-280-2ثر7-266-2ة5-2ة0

309-30،-282-28لي

،"-8،-22-23-42،-54"-

-293-292-"92-"8و-،ةة

324-304-2و4

2،4

87

0ة2

233-22ة

،74-،73-فى70

874-،73-ال0!عر

76،

4-سر4لا

32ة-292-233-204-"4

200-!02

223

323-3،3-305-30صر

حء!لح3،*!س

7ة3حأكاا

!أل(!!عحد3ع!!ثه!3

،*أ2ع

43ءمم4!س*!*لحعكه

ألأ،!سع4كاثه!4

كأعلحذ72غ4حزلم!اع

!ثكأ**74!ئ4ةحولا!ص

7!ز3**!لم!

لما35ح*ح4غ3ح

3*ح3ذ3حةح(،!س

ولكاىذ7*إ*حع

،!ي4ء!ذح3ثم!س

ال!ح20!ءلها4

ح25حح33ول3عد

!عمءة*اورأ3!ع45ول



الموضىهسح

ةل!ـه

بة()!تاتةرثصول

خلامحهمعةلم!يحانئة

8!هر

ال!تصامقةمعاداة

فخممخبد

!حزم

معصو!
همعقول

)روحانيئامعلم

محصد

!حمودتة

خفيئمعنى!ء

وجههمتنى/

260

72"-73"-8"2،9-2

72-65

39-6"2-"24-242-246-245-

247-248-249-250-!25-

257-253

3!ح2ح!هم"ع،4ع3ثهم4!لةع3

52!ئإح

ح!مل*خة5ممع!هث!س

(!شح2ةلحول3ح)

ح43"3!

232

89،-259

239-238-23ة

55

9ة

284

لا82

0!"-،6"-75"-،8"-.84"

257-256-293

25و-24!ر

284

-28-25-24-23-20-،و-!ؤ

-75-973ة--ة!ا-49-45-4ر

فى-24-فى"4-"09-"03كأ-78-3

827-39"-40"-44"-45"-

-"85-8ة7-،!ة-"6"-،57

-224-2"7-28لآ-"و،-،90

-2ة228-250-245-253-0

فى83-3،0-إلوو-2ةو

حال!33ذ**أ3!ح

لمةء3!!25أ3ح

!*5*بمخ!هثةع03ثهم!س

8!3ةاأ!4لها!س

ى*35ح،5ح!س

ثهلاأ!ححح(كا!ح

أ*حأحا!ذكاااح

ال!*ة!3!س

ـه!92.3!ف

!2،ع!ش!هم!ص

3ح*3ح!ح4غ

3*حكه



همقذس

لمأصليمقذس

/المقدسهرص.

ميننو

برتمأمقذس

الذبائغمقذم

ملا-

)ف!رسة(ملطية

ملفن

يئ!امم

مماليص

إسرائيلبنيمملحة

الرئامملحة

بهوذاممل!ة

فىةمنا

منزا

-88-986ة--3-42-43،-"

-203"،53-"5"فى-445-49

-2،مر-2سر0-2"9-2"ة-2،5

-25و-252-247-22ة-222

273-274-294-297-0"3

،342-38

30-29-44

303

،20

-22ة-20-205-5،2-224،

284-42!عى-278-2ة9

308-"8ة-485-"84

-"97-849-،89-،،ة-"42-09

فى2-294-63"3

،28

279

220

244

220

278-279

"7ة

3*ح3خ

ثه!ول**ح/*أل*،*!م*ول

3*ح3خ*كهول7!!ح

ء*08*مهـ

(3!ح3،ع4حء!حلو3)

!*8!س

ال!ذ(ح!(غح5أح4!س)

أ*ذلحأغ

وللهاك!3!أح

7!*ح15لمهكهكاا

*52لمألاثمحأء4كه3*!ن(

*هحيهلاول!42ع"هلمأم!

ىلألأء*ثه!ح4حرلهة4!

!هول4ح

ألي!*23!



لمتمنحولا

همنحولة!غابات

مندئةمغطقة

ثهر)حولاد

(سو!نألا

أسطورئةمغظومة

محورئم!منعرج

العصرهنعرج

يثالحةالحجري

)نيوليعي(

)المر!بةمهايانا

(ليىا

ا!شمو

بغاري!سهوعظة

ميلاد

مقذسةئار

أطبقة(نبا3ء

نبيئ

دلفتةنبية

أساحرنجنجا

شمانيئ(

242

8ة-80-7و-37-42

84"

02"-222

79

70،-73"-74"

فى42-"4فى

"3ة

-227-224-5836ة--6عر-6،

242-304

3،2-2،2-899-"ؤ4-"53-86

-،،3-80ة-9إل-95-94-84-7و

-،3"-82ؤ-824-"22-"6

226-،68-فى834-39

-2ةو-2ة24-8،-200-"99

284-278

92

293

ء"ولح32ء4!س3

أ*4لمأكه

!ي2لح4أهه!،ع

حلأهول2*!*4أ*لأ!ا

+ءلم!3"!*ع

*غاهذ24!ةولع

د!*4!2*ور!

لويء34!ك!

3ح3!هم*ه4!س8!ش*!3غ3

*!مة7ةحغ

ولم!35*ح3!ئ

*!اكاح33ح

ذكا!*

"2،4حأ

*!*لا!*



ت!صامخنىحمنر

ريةنسصوا

تعميدلمالبشارةئشر

الأهم!

قانونتةن!موص

نفاأم

نفالتما

الأزمنةنهاية

)أولرردتة(نهضة

!ظم()محقلنوس

لاللىثماند

نيرفانا

مقذس/نيوم!ن
صابأ

رافى)يعسمافى

!تالظلما

،7ة

250

247-325-248

226

24-39-44-47-53-54-55-

-85-82-68-6ة-56-59-65

دب،فى-7ة-"85-،06-96-89

-"28فى-2ة-"25-،20-"89

-،ال7-"4ة-"38-"37-ىل!3لإ

-،74-،69-4ة5-،49-،48

-2ر2-"49-99"-،88-،87

-259-25ة-224-244-254

-2لاة-294-28ة-280سر-67

3د2-38فى-298-308-307

4"

0-209،2

2ةفى

86،

48

ب69-"6ثرفى-65-"ة4-،05

،7ة-"7+-870

44-3،-30-2و

"98-د83-9"

3!ا*،ع4:4*ء

لاح*283،!*13+)ح

37!*!خ(أ3!!أه"

ح!*5*

!ة!كسطءذاة*ح

عول4غ!س

!أ*4حكه4حيهمء3

*!ص*!،33**حع

*ه!مل3

*غ**4ح3،!اةع*

*أ27&*4

*ح*لمالا؟

11!4!س3
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يممارد

وأأشريعة3هالاخا

(ناموس

)محصيرهاوما

المقذس(الذهب

)نبوئة(هجرة

مراطقة

صقةهر

مسحاثده

هولحست

أورولعونثهغد

من!فيلىتة

وسمةهنك

عمل)هافرشعقا

طيب(

)!هملمهائ!وه

طيبة(

فحرة)ماتأهو

طحبة(

2!ى2

229

87

3.كأ272-2

250-256-255

سر-252-ة52-0ة884-492

"234-232-23-235

227-224

-85-84-82-8"-7و-77-78

96-94-93-88

،02-8،

-440-839-838-"37-"2ؤ-8فى

-،52-،4و-"47لهى-44-،4،

فى-ةة-،ة5-،5ة-"5ؤ-454-85

27و-278-288-ىل!78-و74-"67

02ة

20ة

2؟ة

!ي!3ء4أ!ه!

*!ا!ل!رو

*ىل!5**

!يخ843ح

يهخ3غعة4حلمأ3

*!ف2خ5ذح

*!3!كاا!ةأ!4

!يء15!عول3علىم

)*4ء-حول35ء!ئ*ح

آ"4ح*!ع4،4عق

لأب*4ءلمهةكهحثه!

!ي!7!334لاع

!ي4،ول!ةم

!يأمل!هث!،*.



خكيفة()ررحهون

ل!يع

ةبص!رملاأياناهيغأ

يكةطر،(لصغرى

مى(االكد

أرح!واحدلم

ممنملىراعظ

وثيئ

وجرر

أولىوجود

الجوهررحدة

)محئفيدذ(

الطبيعة3!حر

)عقيدة(

وحي

وسماطة

ومحف

34،

-224-222-220-427-2ة-46

227-244-233

473

-"83-ر4-89-75،ة--88-26

-،94-"و3-857"44"7"فى:

22،-220-2،ؤ-20.2ء-200

-257سر-50-24"-224-ذ22

300-2و"-278-280-282

3"8-3"322:3-323

236

552-248-227-،و5

،2

90،.

سر50

سر50

-2لهى8-203مر-02-،40-"20

،272-27

132"-25و-22"-64

39"-255

أ*ولا

عا!*ححلأ

*،*!42*نى

ى*(ا")

!ع!س!ةة!حع!سلمأمم

ة،ع*غ3!*ع

!*ذ*س!

حهـى،!3ح

عيعحء3حثهم،ح3

ح5*3ولكا3،!ثرأم!لةغح

يولء*هء423ة!!س

(40حلحمة*!س)

*خ*ائ!7!،ء*

غيم4أ!ع45*

ءحغ4أح*لحة5*



أوغسبولرغوفاق

وخايية

يىئمئةيد

مجمايسو

1يممايهو

حاخاهمئةيهودتة

يومخا

يين/يانغ

0ة2

288-28ة

،32

293

40"-6،2-7"2-"22-222-

صر-3،-224-225-227-228

صز75-243-244-239-23ة-235

27!-4-23232

"8"-8!0-و"-ة55-85-85

307

ح5ثهلاعكأه!هم.3

دوول3!ولط5ول38

أل7!344،كالأكاح!هم

3ة44أث!كه

خر3لهأة!ح

،لمالمم

ولو3نأ!4حممح

3كاةكاة*ة4ولع

53!ثع

*ة*لم،!*8





ا!ة!ا!!

ال!!

!

!!آلأي!

!!ا
!!!

!م.!ا

مصرقي،=.!ص!أوسطيئ،لهشرق-أش،صييئ=صهغدتمما،)هـ=

همم!نملاالشخصعاترموزدوناث!رثولهدلونانى.!و=فارمى،فا-

(المعرب-ةث،افلاالقوحيدتةللأديان

مبراأ

هيمبراإ

هـ()ابسمرأ

بحربوأ

يو()بولونأ

(أ)شأترخاشس

)همص(آلون

)يو(أثيخا

آدم

(أ)شأدونبس

)يو(أرتميس

)هـ(أرجونا

إوميا

فى52

275-274-278-2"-ثر5،2.

،4و

275

74-92-89"

2رف،-76-75

202-ة8-3ة

89-"9

43-7"2-274-284

"6

89

43"

222

ول6ع**

لو!3!4*!ث

3!ءول!3!ثهم

ك!!!لم!5!ول3

لو11ء*

عول3!4!3.3

ولح5*

ولح4غ*!

م!4!!هث

ول40*،3

ولمم،خ!هث،3

ولزع!*ول

ر!ئ!عثهمأح
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آربيطص)يو(

سحاقإ

03(يعقوب)ئيلسراإ

إس!امحيلى

إشعيا

(أ)شأش!مون

(أ)شآشور

)هـ(أيخ!

)يو(أفروديت

(أ)شىأل

(آ)شإلآه

إلوسيس

)مص(آمون

سبنتاأميشا

ؤرادشعتة(ة!ئ،ام)

(أ)لشأنوآنلم

(أ)ف!إنانا

)فا(أناماتي

)هـ(إئدرا

)فا(هانيوأنغرا

(أ)شإثليلي

فممهورألمسررفيوأور

يو()

9ه-89

274

-240-22ع-249-2"8فى-

287

275-283

224-223

وة

رة

50"

89

203-طل57

8ة2

"0و

ة3-ة2-68

204-205

ة!-59-28

83-2ة

"2

79

204-203-207

96،

ول3!س3

كاءح!!

كهأ*كاأغ

،3ثه!لاخأ

)3!!س

334!ه!لأهول

*دكهول3

*!ول"

م!4ءول04،ذع

(ع

!اا!4

3)ولح3أ3

ولثهلا5*

ع!ه!!34*حء3ول23

*ول*وللمول

!"*4*(

لو*!4!6ة

*43*(

ول*834اول*ة*2!

5*اأا

53ء4غح



يو()يعسيدورأ

مص()يسيووزأ

يو()ولي!معيسأ

(أ)شأيا

دنيا()آلهةإيجيجي

)مص!(إبزبعس

إيليما

هـ(،)السميطانبايأ

بطرس

(أ)شبعل

)لو(بثدور

)هـ(بوذا

)يو(بوسيدون

بولس!

(أ)شتموز

نغما

)يولمتيراسيا

مبرايلى

(أ)شجلجاهمش

حسن

حسبن

حؤاء

896

59

97"

7ة

كا!

59

222-223

848

248

،6-267

90

-،"ة-"60-،59-،03-"02

-،67-،65-"أك4-"3ة-"62

-،72-"7"-"70-869-"8ة

246مهد87-"78-"75-،ر!4

9ر-89

247-248

75"

78

278

،22

72ة-2ثر5

276

ثرؤ43-4

لمه5ع24ةح!ص

كهه،3أ3

!ما!سلم!5أ3

!5

أ!أ!أ"

ذكه)كه

"امح

!!!ة

"ه!س3عع

)!!8

***403ح

ول48*ثلا

،هكهغ،40*

لأ"اول

ول!ءلماثهمة

مرح*!ثهم

أملأ!كخ2،ء

!ثكاة3أحا

!ث،ا!!ثهمح34

أا!ذ3!*

!يك!ول3*أح

57ح



خديجة

داود

)فا(ايفاد

ديفا

تااديفاد

)شفاندبمون

(طساترا

)يو(ديصيز

)يواديونجموس!

مارأ

)سص!(رع

بوذا()نجلرهولا

)فا(ادشتزو

فا()اوسزادزر

أ)صداولينغزهانغ

زيد

)يو(زيوس

)يو(ساربدون

ساز"

)فا(مانيوسبغنا

سليمان

غوناماسيدهارتا

(1)بوذش!يموئيئ

270-269

72،-226-ر!23-2"و

204-78

878-204

69"

888

ول4!4!ؤ

ء!7دأ

!!!س7!

ذه7!

!!س7*4!ح!لح

ثهمنأ!!5*

ثه!ئ!!غكاءع،89-09

*،ه!ث250ذ،97-،89-96

!ثهلا!*850-،48-،43

"*!فة0-5و

ور*4!اولفى"ة

ء53ه!323!س-203-20فى-200-،9و-د03

-209-208-207-20ة-204

28هـو2"ىف-2،0

فىءمم!240لها5آ3ور،99

ء4!*!*هاب*8"88-،87

ء!لأ283-2ة9

لمماس!ء8،3ة-92-90-89-88

لأ35ءغ40*و0

لا33*2744

3ءحول*لح،7ا*ةول*لم032-204

3!ا5ثهم5*226-220-2!ا9

3،444ح3،!فى!ه!آلمأ!3"62-"ة،-859

كه4ك!فى*لهأ*!2أ(8!مل444)فى



رالد)نااهودشد

(1بوذ

الأشرشليصيئفمماي

(%)كىشمش

)هـ(ش!يفآ

صادوق

صفورة

صمويل

عائشة

)فا(عتار

عثمان

محزرا

(أ)ش*كزكأ

(أ)شمحشغار

(أ)شعشتاروت

ي
عمر

مريمبنعيسى

غاربدا

)هه(غنيشا

فارما

اهـ(فارونا

فاطمة

فامانا

60"

228

6ة

-85"-"50-"4و-،48-"47

53"

224-226

288

9"2

،72

87-86

272-527-276-4،3

228-224

224

فى2،-ة0

222

275

772-27!لا-272

،72

48"

50"

48"

47-79"

28!ا-284-27لمى

د48

34*4!40،ال!*!

؟!ثهم!هلا!ث!3

4534!ثهلاور

3!ث.7!

3!د40،8كا

مر3ة،53!4

فى3!ه!املإح

ول"ح4!

ول!ح3

هع4!ثه!*

53د2لا5

*حطءلأ

طكه،2!3

ول3ط!ف3!

اولة

!!همه3

،3!4بم(دحد7!3ذع

3!ث!ول4!

*!ث!ع!4!

7ءع4!

7!عول**

**،ح!!

&*!!ه!ء7



فا()فاف!فرا

)مى(فشنو

(ص)ميفو

فيشفرولا

(أ)لشفينوس

)قاين(قابيل

)هـ(!الا

)هـ(!اما

)هـ(!ريشنا

)يو(!رونوس

!غفوفمحوس

!ونغ()ألمعلم

)هـ(!وبرا

!يورما

!ومراجيفا

(أإشررلاف

(أ)شالثه

(ص)ذصيلو

هـ()امار

يو()نتوما

205

43،

29"

"4ة

47-5!ع!

43

فى49

د50

43"-48،.

8!ك

-،،3-"07-804"03-"0مر

-"25-،24-823-"2مر-8"4

،32-"29-،28-فى27-"2ة

50،

48"

،3،

8ة2

-270-2ة5-247-204-4ةبم28

-277-27ة-27-274-275"

-288-287-28ة-28!)-رس8"

289

84"-9،"-"2،-22"-824-

425

2ة8

،233-7

ي3!7!كه4،

7أفه4*5*

50!ثذ

كبما4547!3*ءول

لمأ*حكلأ3

ح*؟*

!*ع!ءا

!ثهلا**

ول3ة34*!

ح430*83

ص!م5*ولممذحول3

(*هول)أ!رول28

كاول*ح*عم

ول!كاأ2!ثهلا

ول*ع!هم3!زذ7فى

!لامأ

ول1(!4

أمرءلأصأ

!3!يل!

ع*!الأ8ول
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(ـه)ونام

يهما.ماهد

(1بوذ)وال!ةمايا

محفد

!ومرل!/مرفىوغ!.
.(1!ك)

(أشرر)تملحر

(أ)شمناة

موسى

ا)هـ(سةهـ

(اف)ا.رهتبم

ميلمبوس)يو(

نوق!

هابيلى

ماجر

)هـ(مانمان

()صهاو

(أ)شمبلى

حورسلمهارس

مص(الصقر،)الإله

"ز4-،46-"45-،44

872

"ة0-،57-و9-و8-و7-9ة

-47،-859-"0؟فى-4صه9-8

-270-269-268-2ة200-7

-276-27؟-27-272-273"

277-282-283-284-285-

288-سر87-28ة"

6-ة6،.

،ة

8ة2

-230-229-2"9-288-2"ة

284-27"-2ة9-233-23فى

47،

"،2

،7

7"2-"22

43

274

50"

94

267

59

لوا!*!مل

(ل!44!د.7!

أول!2!

أولء4*ييمح4

اولفى3د5*4

طياع!ك!3،

أال!**رو2

لأة؟3!س

!3!أ!ول

ولأآ4كافى

ال!اح!"!هملم!كه

!يهخ

اعكا!

لو!!3

*فىالهأمه!**

،ا!5

أا(!كاول

*ك!لم!35



)يو(هرهمس

هستيا)يو(

موشمع

ا)يو(هير

البابايئهيللى

نوفلبنورقة

)ملائحةيازاتا

زرادشسة(

(صحيى3)ياما

(أ)ش!يهفوياهو/

(أ)شيخوهياهولم

يثرون

يسوع

يشوع

ئيلى(اسرإ)بأيعقو

آهسيحئة(يعقوب

)ص(!صيين

يهوذا

ز!اككابنلوحانان

89

8و

222

89

228

9ة2

205

"54-،ؤ0-834

8"2

فى82

248

44-02"-26،-60"-،87-

مر3ة-200-202-،87-886

سر-45.-24-242-243-244،

صر246-247-248-249-84

3،0

6"242-2

287

248

84"-9"،

222-220-244

2ر4-227

*ح3ك!ع!م

*حكهأم!ة

كهءغح

*.خ2!ة

(1ة(!إح4!س!كاة215*ح

34،7!4لاكاا**3؟7س!م!ا

3*ء!عفى

!*2!3

3!4ء

ث!ل!7!ت

رعلح35

ر!ش3ول3

*ح34لها

)3ع*!فا

ر!ح9ص!ول3

*ة*ةبر

لما؟4!

رء4!*4كام*ع!ى؟لكاا!ء"



انالمعم!يوحتا

يولهشا

)هـ((يوغخعؤار

-254-247-243-242-،8ة

3"و-284

220-222

فى4و

أ،ء*كاهم!ع؟3!ح

لى5!5ة3

ع!ه*347!3!





!أ!ة!ث!

تيميةابن

حنبلىابن

محرلم!ابن

حضجغةأبو

سث!عمأبو

أبيكور

)مصصعىأآتاتور!

!!ال(

أخغاتولق

الغانيأرتحششغا

أرلممطو

لورياإسحاق

)بعلأليعازربنإسرائيل

(فطهلهشيم

الأ!رالإسهم!صندر

الراجرسمتلإا

محيلولإ

الغينوتم!بانيالآلهثور

2؟2

282

3إ9

،28

278

308-د،و

سر8ة

202-68-3ة

224

498-890-73-3،0-309

234

2ذ2

75-73"-98"

309-2ة3

283-س5

72-"22

*كاممورمى2!ه!42ء

84!ي!ا!كامء*

46ولولذكا!3

كا!!هله!"!ي!ة!يم

لأكاوللم3!3!ثلأ4

!ولةحلها3ح

وللح3فثماع3ط(الأ،لما3ع!ء4!

!ا!!بىع

ولثولخ*عور5ول

ول3،س!كلة*ححكه)أ

ول3ةكهحءعح

ة34حلامألهاث!3،!

،33!!ضكاا*ح3اأءس!ح2

!عا*!*4ممحأع!ث!ع*4

ولاع!رو*د3ح(7

31ءثم"(

ول33ولكاص!3*ا!ءأد!ص

يلأة*ذ7ح
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أش!و!ا

صبوساغ!خمأ

طون3فاأ

أفلوطين

العبيرألبرث

)هيرسيا(إلياد

أهمونيوس

آناتي.)إي!انويل(

أنا!ساغوراس

أنطونيوس

ن!عسيمانسأ

نحسيمخدريسأ

)رودولف(أوتو

الثانيأوربان

أوريبيد

أشمخسطين

أ.وناس

إيراسم

اللبونيئإيريغيه

الأرغونتةابيا،إد

لويولاديإيغناس

)المعلم(إ!ارت

72،-73،

263

"88-،87-"85-فى09

"و4-"و3-"و0-،89

3،0-309-898

"95-8.4-لهى93-فى89

"و5

207-86-30-"3-ة

2ة-20-23

86"-887

253

308-"85-فى84

308

ثى38-30-29-44-08

256-237

896-"-ة8و08

255

72

258-4و5

274

238

0،"-263

9،3

ء4ء3!

،:*!حح

52*افىول

!15،أ*

ولا!ح2!أح!ث3!*4

حإة!4ح(،*أ،عحع*ا

ولثهمثهم5*ةول3

!"*2ة(3ثه!ثهم!*لهاح1)

ول"*7*!53ح

ول*25أ*ع

ول*!*أء*في!هم

ول*ثة؟*ثهم*4عح

ء!،5(*لو40(3

*،!كاكالأ!)

ع*كاأ9أعد

ول*8ى3،،*

ء!مل*!3

33!3!هث!س

12!س*غ!س4حصا25*

ئيأكالأ!س!اح4"لا3كاة5*

):*!حعح4ع!ص525ا!

3ح4!3ح(يل!!5،عح)



ينشتاينإ

باسيلوس!

!ربزا

لالهسديبرتليمي

!اساس
)هنرى(برمخسون

بر!ليعبى

وفر،امه!دكأبرنار

بطليموس

)إسرائيلطوفثميمبعىلى

أليعازر(بن

)جيمس(بلفور

(لأصخربلينوس

بمبسارا

)دافيد(مخوريونبن

(نسح!انبلا

(جكان)تيروبو

مارهيدبود

شجين(أ)فنوبور

بيلاطسبونس

)هيشال(بيران

)ناتهان(بيرنبوم

ديا،مرندولبي!

80،

253

258

257

فى08

"8ة

255

74"

232

233.

242

"7،

042

287

5675-ة6-

،3،

79،

245

28-293

239

ر!5ال-895

5*ةهك،".*

8!د4(.س!

ء!شع3*34ولح

!!3لحاهء!ه!غ4!م!م!كه

ع!!343

8حع83ء*((ا*ح3)ة

!مذاحغكه

!ءع*د3دحد

حا!"37!ول*

!ع5أغ!همخح

!!!مل34ح!هثأل!ء7

لمة8لهاهمم3أل!مه!ح3)

ذا"*ياحزح**ح

8ذ*3!3!كالاث!

8ع*له!هولذملا5*

(!لا7ة4)

ـه!**!(!ي!33**إ

"5!مغءع)**عنأ

!هالهذ44ع!ثه!3

ول38*5مى(3لما!خ*ح)

**هحح*!اة!ح

*ح33ةول(7ةح4ح1)

!ذ3*!طلما!هم(*!،4لا*)

!ذح4علا!أولة3!*40اح



اليون(بينسع!ر

يجلو!مساعث-انتارد

جمأ()

قيطستا

)بول(للممغى

لأ!وييئانرما

)إدوارد(تيلر

الأئصلماشودوس

ناين!شلرج

)رمحينا(جونس

ينيه()رجيرار

دا!ن!اح

بيا!صر

شمارلى()وينراد

الأؤلداريوس

نييل-دافيد

دانتي

بينغس!ساودانغ

لامادلايمبأ

)ريججس(دولهريه

)إميل(ميا!رود

)جورتخ!(دومزيل

23و

333-"4و-"2

242

30

320-25ة-"95

!ى00

"52

895

23ة

3"-44-43

288

2،لإ-208-82-ة6-ة،

300

"،2

80"

258

ذ33

74"-77"

32؟-رع79

302-40

3"-79-78

ء.4+3!ك*حغ!ا(53*)

ول+ع4**-!،لأ،3!،4!سأة!س3

(*رك)خ

كهر!ذحعح

مهيذأاةح4(ء4اول)

+40!ثم!ط4،لو!لوأ*

ألك!2(ء3(ى477!34)

مهى4غ4030ع)

لما%3ع.*،*ح

"5*ع3(*ة!ف!**)

!ثخمم!34(*!س*)غ

أا!)اة!ؤ

*!ء*ثهملما2!4ة

ء!3\7*ة(ح4!3اع3)

!!2ةول3،

*!7ة4ت*خاس!

(!أح!ل!*4مم!)

فىء*حح

ءح*!كوأ!"ة*!

*!ا!؟-يأ!ث!

كاح!!3!2(*!ف!أ3)

ول!3ططحأثهم(!مفىإةأي

لماه!ع!)ذعخ(!ث!سء!مهـءكه)



زمخجوم(كأرلو!ء-دي

نو(ر1)إنيحبسدد

(!ر)إشروسنيفىي
(تيسان)يش!ارود

اللايرثيديوجافهس

رافأ

الابسافج(رامجا

ضيراهمغامهر

)!الو(رهمبوشي

الثائي.رم!عحيس

(لمولسسمىررير

أد(الذيخأل)بث!لىوميئ

()سلمونس!ا!نبر

زمو

داوشسنغهوز

يئونز

(بيد)يغغلدىحبا

(تبرهر)سبئسر

(ناآد)لتزنساستا

الآف!ورتمكاسرجون

ا!ب!رسرجون

سصقراط

همعمبليقيوس

!5*"!اك35ولح4"7و

(!ثألماامل*لو*)ح

*!س3ؤ!3د.*3(ول*ع!لما!)د،!0

!!ص*30*2(!مممحذ3291

!!س34ة+!ء3ولأ!ملأ()*س!80،3

ءةه!خ*حش!*همأ3!صح"85

*!ح4ة22و

*!!ه!،فى(سأكاةكه***)،80

لو!ثمهث**!!هث!4*334أ."،57

*ذ8ءثهمح4غ(لو!15!هل)،8"

**ثهم3!س1،3قي"كه

عثاء*432ح75ح*كهس!ا2553

*ءول!همة283كاس8

!*أء*بع4(3!أ5ثء*)20

")لهرلهأه،84

ء4!هل!!04ح*:،30

لهرخ*8*،و،

4!اء3ة*5ـه.880

3ء*حعح2(*حكا!!س2)لح48

كهحعة"كه!اءع(ول44*)22و

!ك!3!ه*4"ول3322حذ2!ع0

3!س!م!ء*اح!3!*74-604

3ه!س2!،ح-"87-،8؟-،02-"4

88،-90،

5.يهم!أةحةول3"و5



)جورثح!(شول

سبل!وفوس

مخامبولسثنسونغ
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الحثمامسمخرلغورلوس

عشر

)مرسيلى(ء!شه

)ؤ!وياء(فرانى

)جيمس(فرايزر

نيئرضلأايغاندفرد

يوسفورفر
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فولتيره
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غورفيثا
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!3ء*!كح1(ء!ح4!2ذ!3)

3ح!2ع3لا!ثهم!س3)

3ء!عهغ"!*44ءلومم!80*
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7ةكر4!!3!*

*!ثأ15*40ول(ح*!*43ةح

ح5*دح!*أع*

ء!مل!كا(!ك!32ة4).

لأح3لم!!ك،
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!حسيا

(جون)ف!لو
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(ردفاد!)تحش!رلا

يجف()هبرتلا
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لهاص!!4!سممالإ(!3!،*)
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30-سرة4-4،-40

230-22و-2،ة
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مل\،،ألاحع("إة4حام!ب)
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239الم!ز!لاساث!لاندا

(و!شب)

09)يو(الآطةبأف
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)هرتزل(البيوددرلة

فاستيوحم!.علىالرذ

)أونجسطين(

ةبشع!رسعالة

فيالاخغصار
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الحق(الوسط

اد()!تابزوهار
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الئحوينسفر
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الملو!سسفر

دانيالسفر
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)هـ(
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)رامبيا((لفالتةالعين
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)فا(مخاتا

الدفبيئالغصن

)فرايزر(

من)جزءفسبراد

الأفيستا(
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دنفا/فيدون

(طونفلاأ)
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المقذسالنحتاب

المسيحيئلمالعبرفي
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)سبشصر(
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)ص(!ونفوشيوس
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)موس(

البوذتةإلمأ(لمدخل

)بورنوف(الهغدئه
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إيسبراند

تيودوسهدؤنة

القانونتة
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الونوار(

مشعئا
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(ميمون
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ثر7...................."..ء.ء.....5،000000....ء............500000.ء.........العالمالهة

"0000000000000005000،0ء..ه.هه.ء...ـه.....ء8ء...5،000000...ـه.للإنسانئةالمحوركئيالعصر

فياقال!مع!م

أللخيلا!!ككعبالراا!لللمهمطا

،،30...ـهـه...................500000.ء...،.......ـه...50000005الضشتةالححمةمذاهب

"37......................0.0....................................ء....ء...0055الخمدوسئةا

"غ009ء005ء..ء050000055هـ...................0.........0.88،...................0..ثةالبوذ

و83................0...ء..............،.....ء....،...........ء......الاعرلدجمه(لححهممة

"99...ء.هـ.ه5000.*.............8..0........0.0.....ه...ء500000000000000000000الزرادشتية

.285............0.........ء............ء.50000..ء............ـه.......هـ............العهود"له

24"ـه.ء...ء.....5000000.ء.000000500000000000000،000000000000000،5000000000000000المسمحئة



الفنيالإفجأز

تونس-للترجمةالوطنيالمركز

الطباعة:

لل!اعةأررببس

تونص،"002-السعؤدثةالعربئةنهج،،

(+246)23280،7،الفا!س:-(+28ة)229280،7:اك!ا!لا

ءع4"3!!*حح54*:لال!غرونيالبريدا



2ة7.0..،.....0...........،..........................".ـه................،0.....3(!سس!ا

0،29....ـه.........................5000000000...ء.....................ا!ارواحتةلص(و!

500000500299ه"+.هـ....ء8..0..0.،.،0..0،+ه+.5،+"0.،0.0.،00....08.++++0.0.008..0.00..8،.تصةما

0329..8...4....0.0..00...0.0..."...0...0.0...0..0..8.8..ه+هءه+."ه5050،،0000هه.++.".ءالمراجعفماث!ة

0.0333.ء.0.0.0.80،..0....0.+.++.00..0.....00....،0..8"ء8..8.0..........8008(ل)المؤو!ع!

ال!أو!كا

337......،..........،....++8،.....+.......،.....،......+.+...والمفاهيمالم!طلحاتف!رس

377..ةلتو!صألافتاب!خقلاوادفع!عةالذبغتةوالشخياتالآ!ةف!رس

387+.+8....+.....ء.،..8........+....ء888.،+8+هه.ء+8،......،.......8،.+.8....،...+.الأعلامف!رس

0.00397..0.0..0.00.8..+.....،.500500"00.8."0000،55050550000اقنقيةالوازدالعناوينف!وس

405+.80...،0.00.0..".ه+.،+.8.ء+هء.+.0.0.00.880...8.هه+.8ه++55،.."5،5،+8....ه+.8+..+.+ه.+.55س!لا

http://www.al-maktabeh.com
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