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  ةيديهمت تاظحالم

 .تقولا سفن يف ةفلتخملا تايوتسملا نم ريثكلا ىلعو انتاوذل انروصت ىلع قيمع ريثأت اهل نوكيس ةيخيرات ةيلاقتنا ةبقُح تايادبً ارخؤم دهشن ُنحن

 نكمم وأ( ققحتلل ةلباق )ةيناملعلا ةيناحورلا( تناك اذأ اميف يه ةيروحم ةيمهأ تاذ ةلأسم لوح قيمع يدحت يف عراستملا روطتلا اذه انعضي

  ؟هسفن تقولا يف ةيركفلا ةنامألا يف ةبغرللو انتاوذل انروصت يف يخيراتلا رّيغتلا اذه مئالي نأ تاذلل يحورو ثيدح موهفمل نكمي لهو .)ىتح اهروصت

 نكمي داكلاب يقيقحلا رطخلا اذهف ،تاملكلا هذه بتكأ امنيبو .ةيرشبلا لكل اًيخيرات ديرفو اًديدج اًديدهت يخانملا رّيغتلا لكشي ،يجراخلا ملاعلا يف

 لعفب يملاعلا رارتحالا نع مجانلا ديازتملا ديدهتلا اذهو .تالاحلا لضفأ يف نورق ةدعل رمتسيس هنأ نيقيلا هجو ىلع فرعن مويلا اننكل .ًايسح هكاردإ

 لوأ هذهف .يرشبلا سنجلل ةيلاحلا ةيفطاعلاو ةيفرعملا تاردقلا زواجتي هنأ حوضوب ودبي ،ةيرشبلل يركف يدحت هنأ ىلع كردُي يذلاو ،يرشبلا طاشنلا

 يأ ،ًايجيردت انتاذ نع انتروص ريغتس اًضيأ يهف ،فشكتت اهدهاشن امنيبو ،كرتشم ءاضف نمض تقولا سفن يف رشبلا عيمج اهربتخي ةيقيقح ةيملاع ةمزأ

 فِرعنس .ةمداقلا دوقعلا لالخ ديازتم ٍوحن ىلع ةبويعم ةفيعض تانئاكك انتاوذ ربتخنس اننأ عقوتأو .لكك هسفن نع يرشبلا سنجلا هكلتمي يذلا كاردألا

 ،)ةيجولوكيس( ةيسفن بابسألو ،ةريبكلا ةينمزلا طوغضلا لظ يف ىتح ةرداق ريغ تانئاك ،لضفأ ةفرعم دض دانعبو يعامج لكشب لمعت تانئاكك انسفنأ

 )sapiens Homo( لقاعلا ناسنألا عونل ةيعامجلا تاذلا ةروص .ذيفنتلا عضوم ةيسايسلا ةدارإلل ةيرورضلا ةينبلا عضت نأو ةءافكبو اًعم لمعت نأ

 مظنلا نم ةئفل ةروص نوكتس .اهسفن هلاعفأل ةيحض اهيف حبصأ يتلا ةجردلا ىلا تاذلا عادخل ةيروطت تايلأ يف قِلَع نئاك ةروص رارمتساب حبصتس

 ةرداق نوكت امدنع ىتح ،مئالم ٍوحن ىلع تايدحتلا ضعبل ةباجتسالا ىلع ةرداق ريغ -صاخلا يفرعملا اهلكيه ببسب- يتلاو ًايعيبط ةروطتملا ةيفرعملا

  .ددحمو حضاو لكشب اهتاذ نع ةيقيقحلا هذه يعو نع ربتخت امدنع ىتح ،كلذ نع ًالضفو ،ةعقوتملا جئاتنلا باعيتسا ىلع اًيركف

 هذه وعدأ ،رخأ عضوم يف .ريغتت انلوقع نع اًصوصخو انتاذ نع انتايرظن .ةقيمع تابارطضاب رمت انتاذل ةيفسلفلا ةيملعلا انتروص نإف ،هسفن تقولا يفو

 سفنلا ملعو ،يكاردإلا باصعألا ملعو ،ةثارولا ملع انل مدقي :)يرشبلا سنجلا ةروص يف يعيبطلا لوحتلا(ـب هسفن تقولا يف فشكتت يتلا ةيناثلا ةيلمعلا

 .يجولويبلا اهخيراتو ،يبصعلا اهساسأ و ،ةقيمعلا انكاردإ ةينبل ديازتم يليصفت يرظن مهف ،انتاوذل ةديدج ٌةروص اًعابت ةرصاعملا لقعلا ةفسلفو يروطتلا

 قئارط مادختساب اهريسفت نكمي صئاصخك ،اهب صاخ يجولويب خيرات تاذ ةيعيبط صئاصخك ةيلقعلا انتاردقل رظنلاب انأدب دقف ،ال مأ كلذ انببحأ ٌءاوس

 اًضيأ لثمي روطتلا اذه نأ حضاولا نمو .*ةيجولويب ريغ ةلقان ةمظنأ ىلع اهقيبطت نكمي امبرو ًايجولونكت اهب مكحتلا ،أدبملا ثيح نم، نكمي يتلاو ،ملعلا

 ديدج رطخ ،يسجرنلا حرجلا ديورف هيلع قلطي ام وأ ةلمتحم ةناهإك ،يفاضأ ديدهتك رمألا اذهب ةيعوضوم ةروصبو نوريثكلا رعشي .ةيرشبلل اًيركف اًيدحت

 نأ نكمي تناك اذإ ام ،ةيقيقح ةصرف اًضيأ ضرعت ةديدجلا ةيملعلا راكفألا هذه تناك اذإ ام حضاولا ريغ نم لازي الو .يلخادلا انملاع ةمالس ىلع

 .لمتحم ُريغ ٌرمأ اذه ودبي ،يدحتلل يملاعلا قاطنلا ىلإ رظنلاب نكلو .طسوتملا لجألا يف يجراخلا ملاعلا يف ةيعوضوملا لكاشملا نم دحلا ىلع اندعاست

 ةدحاو ةيجيتارتسا لكش يف امبر ،ةيرشبلل نيريبكلا نييركفلا نييدحتلا نيب ةيلخاد ةقالعك ،ةلصأتم ةلص كانه تناك اذإ ام اًضيأ حضاولا ريغ نمو

 معدلا مدقي نأ نكمي يذلا يصخشلا يقالخألا فقوملا ثيح نم لقألا ىلع وأ ،يعامجلا لمعلا ىوتسم ىلع ةحيحصلا تاباجإلا نع ثحبلا يف ةكسامتم

 .لكك ةيرشبلا تلشف ول ىتح يدرفلا ىوتسملا ىلع

 لاؤسلا وه ربكألا يرظنلا يدحتلا نوكي دق ،هّوتل أدب يذلا يخيراتلا لاقتنالا يف ّنأ تلق ،نيصتخملا ريغل هجوم باتك وهو ،"انألا قفن" يباتك ةياهن يف

 لاقملا اذه ةءارق نكميو .ريبك ٍمامتهاب ةركفلا هذه تيظح دقو ."ديدجلا انعضو لظ يف ةيناحورلاو ةيركفلا ةنامألا نيب قيفوتلا ةيفيكو ةيناكمأ نع"

 مهأل بوتكم صخلُم لوأ وه ،هسفن تقولا يفو .ركفلا نم اًمامت ديدج ٍطخل قالطنا ةطقنك اًضيأ امبر نكلو ،ةيحاضيا ةملكك ،انألا قفنل ةمتاخ هنأ ىلع
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 تاليجستو صوصن ."ملعلاو لمأتلا" عوضوم لوح تاصصختلا ددعتم رمتؤم ةياهن يف 2010 ربمفون 27 يف نيلرب يف اهتيقلأ ةماع ةرضاحم نم راكفألا

  .ةدم ذنم تنرتنإلا ةكبش ىلع ةرشتنم ةرضاحملا هذهل ويديفلا

 دعبو ."ةيركفلا ةنامالا" موهفم ىلإ ءارقلا هابتنا هجوي يناثلا مسقلاو .مويلا "ةيناحورلا" هينعت نأ نكمي ام زاجيإب سردأ ،لاقملا اذه نم لوألا مسقلا يف

 نألو .ةمراص ةينالقع ةيملع ةيؤرو يحورلا فقوملا نيب ةيلخاد ةيميهافم ةقالع كانه تناك اذإ ام ةلأسم ثلاثلا مسقلا ريثي ،ميهافملا هذه حيضوت

 هذه نأ ىلإ ةيادبلا يف ريشأ نأ اًضيأ دوأ ينكلو .ناكمإلا ردق لوانتملاب اهلعجاو ةطاسبب ةيلاتلا راكفألا غيُصأ نأ تررق ،اًعيمج انينعي لاؤسلا اذه

 ىلع ،"ةيناحورلا" موهفمف .ةيجهنملا وأ ةيخيراتلا ةيحانلا نم ٌءاوس ،ةيميداكألا ةفسلفلا ىوتسم نم لقأ ةيلاتلا راكفألا نإ ثيح :نمثب يتأت ةطاسبلا

 يخيراتلا اهدعُب لهاجتت ال "ةيركفلا ةنامالا" ةركف لوح ةفطاخلا يتاظحالمو ،توهاللاو ةفسلفلا يف نامزلا نم ٍنرق ىلإ دوعي ٌخيرات هل ،لاثملا ليبس

 لقعلل ةرصاعملا ةفسلفلا همدقت يذلا ليلحتلا ىوتسم نم ةرغصمو ةدرجم ةخسن نع ةرابع ةيميهافملا ةيحانلا نم اًضيأ يه لب ،بسحف قيمعلا

 نكلو .ىلوأ ةيادب ةطقن اهرابتعاب يشاوحلا يف ةيميداكألا تافلؤملل تاراشالا ضعب ُنّمضأس ،ةينفلا تارظانملا يف قمعتلاب نوبغري نيذلا ءارقللو .ةفرعملاو

 ةلص تاذ نوكت دق يتلا ،طبضلاب طاقنلا كلت طاقتلال ةيفاك ةقد اهلقأو انه ةمدختسملا تاودألا فعضأ ىتح نوكت نأ ُلمآ ،لاقملا اذه ةباتك يف

 .ةياهنلا يف ةيقيقح

 هذه نإ مأ ؟ةيناحورلا نم اًمامت ةيناملع ةغيص دجوت نأ نكمي له :ةيزكرم ةيمهأ وذ يلاتلا لاؤسلا نأ ودبي ،هالعأ ةنيبملا ةيخيراتلا ةرتفلا قايس يف

 ،ةيلخادلا ةينبلا ةلأسم – ةيفسلفلا ةلكشملا هذه ؟ةحضاو ٌتاضقانت يف طبختلا نود قستم لكشب اهفصو نكمي ال ٌةركف – ةكسامتم ريغ امبر ةركفلا

 ،ةقئاف ةيانعب اهلوانتن نأ انل يغبني ثيحب اًدج ةمهم تحبصأ نيريثكللو اًدج مامتهالل ةريثم – ةيناحورلا نم يناملع لكش دوجو ةيناكمإ فورظو

 ةركفب طبضلاب دوصقملا امو ؟"ةيناحورلا" يه ام :ةيلاتلا ةثالثلا ماسقألا يف اًدج ةطيسب ةلئسأ ةثالث لأسأ نأ ديرأ ،ببسلا اذهلو .ةريغص تاوطخبو

 ؟انلوقع يفو ملاعلا يف نيفقوملا نيذه نيب ةيلخاد ةقالع كانه لهو ؟"ةيركفلا ةنامألا"
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 ؟"ةيناحورلا" يه ام

 :ةيلاتلا ثالثلا تاحورطلا نع عافدلا ةلواحم يف ًابغار تلز امف ،ًاينقت ًايفسلف اًصن سيل اذه نأ مغرلا ىلع

 .ةيناحورلا لب ،ملعلا سيل نيدلا ضيقن ]1[

 .يحورلا فقوملل ةصاخ ةلاحك هليلحت نكمي ةيركفلا ةنامألل يقالخألا أدبملا ]2[

 .اهسفن ةيساسألا ةيرايعملا ةركفلا نم هلاكشأ ىقنأ يف يحورلاو يملعلا فقوملا أشني ]3[

 جتنُتس ،ُلُمأ امك ،كلذك ،ثالثلا ةيلوألا انتلئسأل ةيئدبملا تاباجإلا كلذكو ،لاقملا اذه لالخ اًيجيردت روطتتس ثالثلا تاحورطألا هذه نم لك ججح

  .اهفلخ ةعباقلا قمعألا ةلكشملل اًديدج اًروظنم

 حلطصملا كلتمي ،ةيبرغلا ةفسلفلا خيرات يف ؟يحورلا روظنملل ةصالخك ،يقطنملا رهوجلاب هبشأ ءيش دجوي له ."ةيناحورلا" موهفم ىلإ نآلا لقتننلف

 ،spiritualia – ةيحورلا ةّيلك ىلا ارًيشم -يفاقثلاو يئاضقلا ىنعملا ليبق نم ًائيش لمحي ،ًالوأ :ةيسيئر يناعم ثالث )spiritualitas - ةيناحورلا( ينيتاللا

 ةيئاضقلا ةطلسلاو ةينيدلا سوقطلا ةرادإل ةينيد فئاظو يه spiritualia ـلاف ،يلاتلابو ؛)(temporaliaـلا ةيويندلا وأ ةينمزلا تاسسؤملا سكع يهو

 وه يناثلا ىنعملاو .ةينيدلا تاميظنتلل نومتني نيذلا صاخشألاو نيدلا لاجرك نيبّصنُم ٌصاخشأ اهريديو ،ةفئاطلل ةينيدلا تاسدقملاو ةدابعلا نكامأو

 يذلاو ،ةيناحورلل يفسلف ىنعم كانه ،ًاثلاث .ةيناوهشلا سكع وهو ،ةينيدلا ةايحلا نم ةفلتخم بناوج ىلإ ريشي يذلا ،ةينيدلا ةيناحورلل ركبملا موهفملا

 نأ ًالوأ ديرأ لب  ،خيراتلا يف اًقيمع صوغلا ديرأ ال ينكل .ةيداملاو ةينامسجلا يه انه داضملاو .ةيداملا ريغ تانئاكلا ةفرعم لبسو دوجو ىلإ راشأ ٍنورقل

 مامتهالل ةريثملا ةقيقحلاو .؟يبرغلا ملاعلا يف مويلا نييناحورك مهسفنأ نوفصي نيذلا سانلا كئلوا نم ديدعلا هكراشتي نأ نكمي ةيناحورلل مهف يأ لأسأ

 ةيناحورلا ةسراممل نّوعسي نيذلا سانلا نم ٍمعدب ،ةيبرغلا نادلبلا يف روطتلاب ةداضملا ةيحورلا ةفاقثلا نم عون أدب ،ةيناثلا ةيملاعلا برحلا دعب هنأ يه

 يذوبلا ديلقتلا يف رصبتلا وأ )mindfulness meditation( ينهذلا لمأتلا وهً اراشتنا رثكألا لكشلا ،مويلاو .ةمظنملا نايدألاو سئانكلا نع اديعب

 ىمسي يذلاك اًمامت ةيناملع خسن اًضيأ دجوت نكلو ،هب ءدبلل ريبك ٍدح ىلإ ًايجولويديإ دياحم لمأتلا نم لكشلا اذه .Vipassanā – اناسابيف ميدقلا

 لثم ،ةكرحلا ىلع يوطني اهنم ٌريثكو ،ىصحت الو دعت ال لمأتلا نم ىرخأ ٌلاكشأ ُدجوت ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب .يسفنلا رتوتلا ليلقتل لمأتلا وهو (MBSR)ب

 ،ناوشت يشت ياتلا shadow-boxing)( ةينيصلا لظلا ةمكالم لثم سفنلا نع عافدلل ةيحورلا لاتقلا نونفو ،ةيسودنهلا ديلاقتلا نم عبنت يتلا ،اغويلا

 يف ةيحورلا نيرامتلا نم ةديدج لاكشأ اًضيأ كانهو .ّنزلا سرادم ضعب يف سرامُي يذلا )Kinhinwalking meditation(  نهنيك يشملا لمأت وأ

 ُلكشت ةقيقدلاو ةمظتنملا ةيمسرلا ةسرامملا نأ ةركفب تاسرامملا هذه نم ديدعلا زيمتتو .سويطانغا سيدقلا ديلقت يف لاثملا ليبس ىلع ،ةيحيسملا

 ةسرامملاب متهت لوألا ماقملا يف يه ةيناحورلا نم ةيويحلاو ةرصاعملا لاكشألا رثكأ :ىلوأ ةيفيرعت ةمِس نآلا انيدل .ةيمويلا ةايحلل يجيردتلا لوحتلل اًساسأ

  .ةنيعم ٍتادقتعمل "يئامغودلا" عطاقلا دييأتلا وأ ىوقتلاب سيلو يلخادلا طاشنلا نم نيعم ٍلكشب ،ةيرظنلاب سيلو

 نأ ،لاثملا ليبس ىلع ،لوقي نأ ءرملل نكمي ؟ةمِسلا هذهل لقانلا وه ام نكلو .يلخادلا طاشنلل ةنيعم ةيفيك وأ ،ةيصاخ ،ةمِس اهنأك ةيناحورلا ودبت ً،اذأ

 نكلو طقف وحنلا اذه ىلع يعولا فدهتست ال ةيحورلا ةبرجتلا نإف ،كلذ عمو .ةنيعم ةيلمأت يعو تالاح لثم ،يعولا تالاح نم ةئفل ةمِس ةيناحورلا

 .لكك صخشلا وه ًامئاد فدهلاو .خسرتلا وأ ديسجتلاب ةثيدحلا كاردألا ملع ةفسلف يف ىمسي امل تاذلل يلخادلا بناجلا يف ،اًضيأ يدسجلا هزاكترا يف

 - Episteme( ةيتمسبالا ؟كلذ ينعي اذام .ددحم )epistemic( يفرعم فقومك ،ِهلمكأب صخشلل ٌةمِسـك ةيناحورلا موهفم ةغايص ديرأ ،ببسلا اذهلو

ιστήμηπἐ( ةيرظنب ىمستو ،ةيميداكألا ةفسلفلا تاصصخت مهأ ىدحأ يه "ايجولومتسبأ" ؛ةريصبلا وأ ملعلا وأ ةفرعملل ةينانويلا ةملكلا يه 

 ،Erkenntnistheorie ةيناملألا ةملكلل ةمجرت رصقأ نوكتس يتلاو( ةريصبلا نم قوثوم لكش ىلع لوصحلاو يقيقح داقتعا بالجتسا يهو ،ةفرعملا
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  )1896-1985( يترومانشيرك وّدِج

 الو ،اھل رمم ال اًضرأ ةیقیقحلا نأ ىرأ انأ
 ،ناك ٍقيرط يأب اھنم بارتقالا كنكمي
 . . . ةفئاط يأب الو ،نيد يأب الو
 ریغو ،ةدودحم ریغ اھنوكب ةقیقحلاف
 يأب اھیلأ لوصولا نكمي الو ،ةطورشم
 اھفینصت نكمي ال ،قالطإلا ىلع راسم
 يأ لیكشت يغبني الو ؛)اھمیظنت(
 يأ ىلع سانلا ماغرإ وأ ةدایقل ةمظنم
 يدل سیل ،تلق امكو . . .نیعم ٍراسم

 ،اًرح ناسنإلا لعج :دحاو ضرغ ىوس
 ىلع  هتدعاسمو ،ةيرحلا ىلع هثحو
 نأ يف بغرأو . . .دویقلا عیمج رسك
 يمھف نولواحي نيذلا كئلوأ نوكي
 ينم اولعجي الو ،ينوعبتي ال نأو ؛اًرارحأ
 لب .ةفئاط وأ اًنيد حبصیس يذلا صفقلا
 . .فواخملا عیمج نم اوررحتي نأ يغبني
 يأب :يھ مكحلل ةدیحولا ةقيرطلاو .

 ،ةمظع رثكأو ،اًررحت رثكأ تنأ ةقيرط
 ىلع مئاق عمتجم لك ىلع اًرطخ رثكأو
  .يرورض ریغلاو أطخلا

 فده قيقحت يف ةبغرلا يف لاثملا ليبس ىلع ،رخأ ٍءيش ىلا ًاهجوم هنوك مكحب صخشلا هكلتمي ٌءيش وه فقوملاو .)ًايفرح رصبتلا ةيرظن ينعت يتلاو

 ىلع يوطني ،)يفرعم( يجولومتسبأ فده وحن يأ ،صاخٍ عون نم فده وحن هجوتلا ىلع يوطني يجولومتسبأ فقوم كالتما نأ لوقلا نكمي .نيعم

 .ةفرعملا نم نيعم ٌعون يف ةبغرلا ىلع يوطني يحورلا فقوملا ً،اذإ .ةفرعملا ىلع لوصحلا يف ةبغرلا

 )1889-1951( نياتشنغتيف غيفدول

 ىقبي نل ،عبطلاب .قالطألا ىلع جلاعت مل لازت ال ةايحلا لكاشم نأف ،ةنكمملا ةيملعلا ةلئسألا لك تبيُجأ ول ىتح هنأ رعشن

  .طقف باوجلا وه اذهو ،لاؤس يأ كانه

 لب ،اونمؤي نأ نويناحورلا صاخشألا ديري الف .يجولومتسبأ فقوم يه ،اهرهوج يف ،ةيناحورلا

 نوكي يذلاو ،ةربخلا ىلع مئاق ةريصبلا نم ٍلكش ىلإ حوضوب ُفدهت ةيناحورلاو .اوفرعي نأ اوديري

 نكلو - يعولا نم ةريغتم تالاحل ةمظتنملا ةيمنتلاو ،ةيدسجلا ةربخلاو ،يلخادلا ءاغصألاب اًقلعتم

 ىلإ نّوعسي نيذلا صاخشألا عم ثدحتت امدنعف .ريثكب ةبوعص رثكأ لعفلاب يه ةيلاتلا ةوطخلا

 ناعرس ،ّنزلا وأ اناسابيفلا ديلاقت نم ةليوط تارتفل نيلمأتملا عم لاثملا ليبس ىلع ،ةيحور ةسرامم

 ةدوشنملا لاكشألا يأ ،اهب ةطبترملا ةيجولومتسبألا فادهألاو تاياغلاو ،ةفرعملا لاجم نأ حضتي ام

 يتلا كلت عم ًايئزج لخادتت تاياغلا هذهو .ةزِيَمُمو ةحضاو ٍتارابعب اهفصو نكمي ال رصبتلا نم

 .نييفوصلا لبق نم صوصخلا هجو ىلعو ،ةيديلقتلا اقيزيفاتيملاو نايدألا اهقيقحت ىلا ىعست تناك

 ضعبلاو ،)ريرحت(ـلاب هوعدي مهضعب ؛صالخلل يلاثم موهفمب هبشأ ٌءيش ىلع يوطنت ام ًابلاغ يتلاو

 نم اًدج ددحم لكش هنأب ةفرعملا نم بولطملا لكشلا فصوي ام ًةداعو .)ريونتلا(ـلاب رخألا

 يعو ىلع ًايساكعنا ةهجَوُم اًضيأ اهنكلو ،طقف ةرِرحُم تسيل اهنأ ىلإ ريشي امم ،ةيتاذلا ةفرعملا

 ةينب ّلح لالخ نم ققحتيو وحنلا اذه ىلع يعولا وه فدهلا نأ ،ماع لكشب .هسفن سرامملا

 اذه طبتري ام ًابلاغو .*درفلل لوألا صخشلا روظنم زواجتو )عوضوملاو تاذلا( لوعفملاو لعافلا

 ناعرس ،ةلصلا تاذ تافلؤملا ءرملا أرق اذإ .يعولا نم ةنيعم ةريغتم تالاحل ةمظتنم ةيمنتب فدهلا

 ِةدعل نوشقانتي اوناك نيذلا مه ةفلتخملا ةيحورلا ديلاقتلا يلثمم طقف سيل اًحضاو ُحبصي ام

 راسم نوكي ثيحب ،ملعتلل ةلباق ةيحورلا ةسرامملل ةينقت وأ ةقيرط وأ لكش دوجو لوح نورق

 ىتح حرُطت لازت ال ةيديلقتلا ةلئسألا سفن .بسانملا يفرعملا لكشلا قيقحت وحن مظتنم يجهنم

 ىلع اًمامت يوطني هنأ مأ ،بولسا وأ جهنمك ،ةيحورلا ةسرامملا ىلع لاثم لمأتلا له :اذه انموي

 امم ؟ةرورضلاب )دهج نود( يئاقلت هنأ مأ اًدهج يضتقي له ؟فادهألاو بيلاسألا عيمج نع يلختلا

 ماهوألا زييمتل ريياعم يأ كانه لهو ،هفاشتكا ءرملل نكمي فيكو ،يقيقحلا مدقتلا فلأتي

 ،ةيقالخألا ةهازنلا وه رايعملا :يهو ةفلتخم تاقايس يف ىلجتت لازتال يتلاو ،ةيديلقت هباجأ كانه ؟ةيقيقحلا ةريصبلا نم يتاذلا عادخلاو تاسولهلاو

 ءيش يأ لاقي نأ نكمي ال ،هسفن تقولا يفو .صخشلا لاعفأ يف اهتظحالم نكمي ثيحب ًايقالخأ ةكسامتمو ةيعامتجا ةايح ةقيرط ىلا قداصلا يعسلا

 .عساو قاطن ىلع ةلوبقم ةديقع كانه سيلو ،ًايلدج ُهغيوست وأ اًيوغل هلاصيإ نكمي الف ؛هسفن ةلصلا تاذ ةفرعملا لكش نع ًابيرقت

 سيل فدهلا نأ ينعي اذهو .ةفرعملا نم يرظن ُريغ ٍلكش ىلا نوعسي نيذلا صاخشألل يفرعم فقوم يه ةيناحورلا :صخلن انوعد .اًدج ٌليلق اذه

 اهنأ ،ةيديلقتلا ةيلمأتلا ةسرامملا لاثم ذخأنلف .ةيحورلا ةسرامملا يهو ،ةسرامملا نم نيعم ٌلكش هنكلو ،ةحيحصلا ةيرظنلا كالتما هانعم امب ةقيقحلا

 ،ًايضارتفا سيل ةفرعملا نم بولطملا لكشلا .ةنكاسلا )ةضقيلا وأ( هابتنالا نم نيعم ٌلكش اهنوك نيبتي ةيناثلا ةلهولا يف يتلاو ،يلخاد طاشنل مظتنم ٌلكش
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 نكمي رثكألا ىلع هنكلو ،ةغللا قيرط نع هلقن نكمي ال ةريصبلا نم بولطملا لكشلاف ،اًضيأ ةيركف ةريصب ىلع يوطني ال هنأل .ةحيحص ًالمج ُنمضتي الو

 ىنعمب اهنكلو ،ةيسفنلا ةحصلا نع وأ طقف ةيجالع ةليسو نع تسيل ةيناحورلا نأ ًامئاد حضاولا نم ىقبي ،رخأ بناج نمو .طقف هضرع وأ هيلأ حيملتلا

 نم صخشلا هيلأ لصي( تاذلا يف ربصتلا لالخ نم هرهوج يف يدوجو ررحتلا نم ٌلكش وهو ،تاذلا ةفرعم لالخ نم ةيقالخألا ةهازنلاب متهت ،اًدج يوق

 وأ ةليضفلل يلخاد لكش ،ةينهذلا ةسرامملاو نيرمتلا نم ٌعون ىلع اذه يوطني ،ديلاقتلا نم ديدعلا يف هنأ اًضيأ حضاولا نمو ؛هِتاذ يف رصبتلا لالخ

 فقوم ذاختا ،اًدج صاخ ىنعمب ،هنأ ينعي اذهو ،يرايعم بناج كلذكو يفرعم بناج كانه ،اهدعبو ،)اهتاذ ةيادبلا يف( ىلوألا ةيادبلا يف .تاذلا لقص

  .تاذلا ةفرعم لجأ نم يلخادلا )طاشنلا وأ( لمعلا تايقالخأ وه يحورلا فقوملافً اذأ .قالخألاو ةريصبلا نم ًالُك ىلع يوطني ملاعلا نم يناحور

 .يضاملا نرقلا يف نييميداكألا ريغ ةفسالفلا مظعأ نم دحاو وهو ،يترومانشيرك وّدِجـب لثمتي ةيناحورلا نم رينتسملا يناملعلا لكشلل مهم رخأ بناج ةمثو

 ةقالع ةركف وأ ،يحورلا ميظنتلا وأ ،ديلقتلا نم عون يأ اًضيأ ضفر هنكلو ،طقف ةسرامملا يف جهنملا وأ نيعملا راسملا ةركف اَيرذج يترومانشيرك ضفري مل

 اذه نيعدبم مهأ نم دحاو ،ديكأتلاب ةيكيسالكلا اهرداصم نم اًدحاو وّدِج ناكل )لمأتلا ةيرظن(ـب ىعدي ةفرعملا يف ٌعرف كانه ناك ولو .بلاطلاو ملعملا

 نأ ىرأ يننأ . . . " :لاق ،1929 سطسغأ 3 يف )"ملاعلا ملعم" ضرتفملا مداقلا هنأ ىلع هل تسسأ يتلاو( "يقرشلا مجنلا ةيوخأ" ىغلأ امدنع .عرفلا

 يلالدلا رهوجلا يه "ةهازنلا" ."ةيناحورلا" ىنعم رصانع نيب نم انه ينمهي يذلا رصنعلا وه ديدحتلاب اذهو ."سفنلا ةهازن يه ةديحولا ةيناحورلا

 ةدع يف ةهازنلا جاتحنس اًذأ ،ةيناحورلا نم يقيقح يناملع لكش دوجو ةيناكمإ يف ثحبلا وه انفده ناك اذإ .ةيناحورلل قداصلا يفسلفلا موهفملل

 تاهاجتا

 )1889-1951( نياتشنغتيف غيفدول 

 جلاعت مل لازت ال ةايحلا لكاشم نأف ،ةنكمملا ةيملعلا ةلئسألا لك تبيُجأ ول ىتح هنأ رعشن

  .طقف باوجلا وه اذهو ،لاؤس يأ كانه ىقبي نل ،عبطلاب .قالطألا ىلع

 لمأتلا ةسرامم طبر نولواحي نيذلا ةيقيزيفاتيملا تادقتعملا مظن يلثمم هاجتاب :ةفلتخم

 ةيئامغودلا لاكشألا هاجتاب اًضيا نكلو ،ةيرظنلا كلت تناك امهم ،ةيرظنلا نم نيعم عونب

 نم ةيملعلا ريغ لاكشألا عيمجب كيكشتلا ىلإ ىعست يتلا ةينالقعلا ةيلازتخالا ةعزنلا نم

 نومتهم نحن ،رخأ ءيش يا نم رثكأ نكلو .ةتحب ةيجولويديأ بابسأل ةفرعملا باستكا

 مازتلالاب روعش وأ ةيرظن يأ نع رظنلا فرصبو ،ةماقتسالا وا تاذلا هاجت ةهازنلا فاشتكاب

  .يجولويديألا

 ؟تاذلا وحن ًةصاخو ،داسفِإلل لباق ريغ نوكت نأ ينعي اذام ؟ةماقتسالا نوكتت امم نكلو

 ال ثيحب ،ةجرهبلا وأ ،اضرلا وأ ،تاذلا ةئنهتل ريثم ُريغ ةيناحورلا نم ُلكش كانه له

 قرطب ًاينالقعو اًمساح اًعوضوم هرابتعاب ءرملا ةمارك نادقف وأ يركف راحتنا ىلع يوطني

 ةحضاو ةزيم وأ ةيصاخك ،)ةيلخادلا ةيحورلا بادآلا( لثم ءيش دجوي له ؟ام اًعون ةيفخ

 نياتشنغتيف غيفدول ريذحتل عجارتلاب اًمئاد يهتنن نأ انيلع بجي مأ -ةهازنلل ملاعملا

  ."تمصلا مزلت ّنأ بجيف ،حوضوب ملكتلا نع تزجع نأ و ،حوضوب لاقي نأ نكمي ،اًقالطإ َلاقي نأ ُنكمي ام ّلك" :يديلقتلا
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 ةيركفلا ةنامألا 

 نيعم لكشك ،صالخإلاو ةهازنلاو ةمئالملا لثم ةميدقلا ميقلاب ةقيثو ةلص تاذ يهو .تاذلا ىلع بذكلا يف ةبغرلا مدع ةطاسبب ينعت ةيركفلا ةنامألا

 يه تقولا سفن يف ةيركفلا ةنامألا نوكت دق نكلو .اًقح ةيبيرخت اهنوك يف ظفحتلا ةديدش ةقيرط اهنأ لوقي نأ ءرملل نكمي امبر ."ةيحورلا بادآلا" نم

 ةفرعمب رهاظتلا مدع ينعت ةيركفلا ةنامألا .كلذ سكع اوعدأ ول ىتح ،عون يأ نم نييتوهاللاو ةمظنملا تانايدلا يلثمم هكالتما عيطتسي ال يذلا رمالا

 ةلومشم تاذلا ةفرعم نوكت امنيح ىتح ،ةفرعملاو ةقيقحلل ةطورشم ريغ ةبغر ىلع ظفاحت امنيب هتفرعم ىلا ليبس ال ام ةفرعم ىلع ةردقلا ىتح وأ

  .تاقلتملا ةديقعلا عم مجسنت ال وأ ةعتمم رعاشم ةيتاذلا ةفرعملا بحاصت ال امنيح ىتحو

 )درفلا هذختي( يقالخأ فقومك ،ةيلخادلا هتالعافتو درفلا راكفأب قلعتت "ةيركف ةليضف" اهرابتعاب ،ةليضف اهنأ ىلع ةيركفلا ةنامألا ةفسالفلا ضعب روصي

 عم ةقفتم ءرملا لاعفأ نوكت نأ بجي ،ًانكمم كلذ ناك املك ،هنأ ينعي اذهو .ةيقالخألا ةهازنلا ىلع اذه يوطني ،ىرخأ ًةرم .هتادقتعمو هراكفأ هاجت

 وهو ،يلخاد )لعافت( طاشن هسفن وه درفلاب صاخ داقتعا ينََبت نإ .لوألا ماقملا يف هب نمؤي نأ ءرملل يغبني ام ةلأسمب قلعتت يهو ،اهانبتي يتلا ميقلا

 ميظنتلا نع رظنلا فرصبو .رخأ ٌرمأ هب كسمتلا لالخ نم داقتعالا اذهل يلعفلا دييأتلاو ،رمأ وه داقتعالل يوفعلا روهظلاف .هنع عجارتلا نكمي داقتعا

 دوجوم يلخادلا يتاذلا ميظنتلاف ،هابتنالا زيكرت ىلع ةرطيسلا ىلع ةردقلاو )ءرملل ةيفطاعلا ةلاحلا ىلع فداه لكشب ريثأتلا ىلع ةردقلا( يتاذلا يفطاعلا

 زيكرتو ةيفطاعلا مهتالاح ىلع ةرطيسلا ةيفيك طقف يجيردت لكشب لافطألا ملعتي نأ وه ،مامتهالل ريثملا نمو .ءرملا هب نمؤي امب قلعتي اميف اًضيأ

 .اًمامت هونقتي الو نيغلابلا نم ريثكلا هيف عربي ال ٌرمأ وه ءرملاب ةصاخلا تادقتعملا ينبت ىلع يوطني يذلا يدقنلا يتاذلا ميظنتلا عون نكلو .مههابتنا

 ؟سفنلا طبض نم ددحملا عونلا اذه نيسحتو ةسرامم لالخ نم ،ةيلخادلا درفلا ةيرح يأ ،درفلل يتاذلا ررحتلا وأ لالقتسالا نيسحت نكمملا نم لهف

 ةينهذلا ةيرحلا وأ لالقتسالا نم عونلا اذه ةدايز ىلإ فدهي لمأتلا نأ ظحالن نأ مامتهالل ريثملا نمو .ةيركفلا ةنامألا هيلع يوطنت ام طبضلاب وه اذه

 ةردقلا ىلع يوطني وهو .ةينالقعلا ىلإ لوصولل ةينهذلا فورظلا لمأتلا عرزي .يلخادلا يعولا نم يئاقلتو نيعم لكش تابنتسا لالخ نم ،ةيتاذلا

 تايلأ يعول يجيردت روطتو تالاعفنالا ىلع ةرطيسلل قيقد كلذ مغر نكلو قيقر نيسحت وهو درفلل ةينهذلا ةيلخادلا تالعافتلاب مكحتلل ةيلخادلا

 قلعتي وهو ،يأرلاو ةفرعملا نيب نكمم قافتا لضفأب قلعتي هنكلو .ةعتمملا سيساحألاب ريكفتلا قلعتي ال .يعاولا ركفلا ىوتسم ىلع يلآلا فرعتلا

 لك نأ ىلإ ناتريخألا ناتطقنلا ريشت فيك تظحال له .ةيفطاعلا تاجايتحالا مدخي ال كاردألا نوك لوحو طقف ةلدألا ىلع ةدنتسم تادقتعم قانتعاب

 نأ يه ةيزكرملا ةيؤرلا نأ ديب .يحورلا فقوملا عم ىلوألا لصاوتلا طاقن نع فشكي اذهو ؟يلقعلا دهزلا نم صاخ لكش ،دهزلا ىلع اًضيأ يوطني اذه

  .ةيقالخألا ةهازنلا قيقحتل يعسلا نم ةماه ةصاخ ةلاح وه ةيركفلا ةهازنلل صلُْخملا يعسلا

 هلاعفأ نيب ًايجيردت تاعارصلا عيمج لح لالخ نم – ةهازن اذ اًصخش – ًالماكتم حبصي نأ ديري نم 

 لاعفالا" ىلع صاخ لكشب قبطني طرشلا اذه .اًضيأ ةيلخادلا هلاعفأ عم أدبملا اذه عباتي نأ بجي هميقو

 ،ةريصبلل ىعسن انك املك ةيجولومتسبأ انلاعفأ نوكت .ةفرعملا يغتبت يتلا لاعفالا يهو ،"ةيجولومتسبألا

 عيمج ملعي امك .اًضيأ ةليصألا تاذلا ةفرعمل و صالخإلا لجأ نم ،يقيقحلا داقتعالل وأ ةفرعملل وأ

 نأ ةطاسبب نكمي ال يلخادلا يفرعملا لمعلاو ،ةيلخادلا ةفرعملا نم دحاو لكش نم رثكأ كانه ،نيلمأتملا

 يقطنملاو ينالقعلا ركفلاو ةيحورلا ةسرامملا نيب لوألا رسجلا وه اذه نأ ودبي .ركفلا وأ كاردإلاب لزتخُي

 يف ،كلذ ىلع ةوالعو .ةفرعملا لجأ نم يلخادلا لمعلا تايقالخأ ىلع يوطني امهالك :)يلاثملا( يجذومنلا

 ةسرامملا نأ ظحالن نأ مامتهالل ريثملا نمو .يلقعلا لالقتسالل مظتنم زيزعت وه فدهلا ،نيتلاحلا اتلك

 ،ريونتلا رصع حور نم اَقالطنا .برغلا يف اهنم ايسآ يف اًروطت لضفأو ةقد رثكأو ،ريثكب قمعأ يه ةيحورلا
 )1704-1632(  كوـل نوـج
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 )1900-1844( ھشتین كیردیرف       

 نأ لجأ نم راكفألل يبرغلا خيراتلا يف لحارم عبرأ ىلع ةرظن يقلن انوعد .ةيركفلا ةنامألل يلاثملا جذومنلا ىلع تزكرو دارطاب ةيبرغلا تافاقثلا تروط

 .اًحوضو رثكأ لكشب يلخادلا طابترالا اذه ىرن

 " :هللا هاجت ًاينيد ًابجاو اهسفن ةفرعملا يف ةبغرلا تناك ،كول نوج يناطيربلا فوسليفلل ةبسنلاب

 ىعسي ال هنكل ؛هماهوأ بح يف اًعقاو نوكي دق ،ناميألل ببس يأ كلتمي نأ نود ،نمؤي يذلا

 تاكلملا كلت همادختسا يف بغريس يذلاو ،هقلاخل ةقحتسملا ةعاطلاب لثتمي الو ،بجي امك ةقيقحلل

 هل ٌصخش ،ًايلعف صخش هللا ناك اذأ ."...ءاطخألاو تاوفهلا نم هظفحل ،هاطعأ يتلا ةيفرعملا

 نأ بجي .ةطاسبب هدوجوب ناميألا انم ديري نأ نكمي الف ً،اذأ ،)اياونلا(ـلاك ةزيمم ةيناسنإ صئاصخ

 اًمامت ةيادبلا يف لوقت يتلا ةيفسلفلا ةركفلا ديج لكشب حضوي اذه .هدوجو ةفرعم ةلواحم انم ديري

 ةبسنلاب ،ىرخأ ةيحان نم .هللا هاجت ةينيد تابجاو اهتاذ ةفرعملل يعسلاو ةيركفلا ةنامألا لازت ال

 هذه زواجت ةلواحم نإو -انتفرعم دودحل حضاولا كاردألاب فارتعالا اًضيأ اذه نمضت ام اًمئاد ،كولل

 تاردقلا زواجتت )حورلا دولخ لوح ةلئسأ ىلع ةباجإلا ةلواحم لالخ نم لاثملا ليبس ىلع( دودحلا

  .هللا اهايإ انبهو يتلا ةيركفلا

 قيقدلا بجاولا :ماع لكشب ةنامألا نع طناك ليوناميإ هلوقيس ناك ام اذه .عضاوتلا ىلع ةيفسلفلا ةنامألا يوطنت ثيح ،عضاوتلا يه عورشلا ةطقن

 ساسأ لكشي يلاتلابو ،عمتجملا ءاضعأ نيب ةلدابتملا ةقثلل ةقبسملا طورشلا ًالوأ قلخي هنأل ،"ةيعامتجا ةسرامم ىلا ةينالقعلا ةمجرت" وه هيزنلا كولسلل

 ،اًعيمج ملعن امكف( ةيلخادلا يتايح يف عارصلا فارطأل ،ناسنالل يلخادلا عضولل ةبسنلاب اًحيحص نوكي نأ نكمي هسفن رمألا نأ دقتعأو .ماعلا ماظنلا

 يف ةيربربلا هذه يهتنت نأ نكمي فيك .)اهضعب دض اًبورح ،اًمامت ةرضحتم ريغ ةيعيبط ةلاح نايحألا ضعب يف ىتحو لب ،ةيلهألا برحلا هبشت ام ابلاغ

 ىلع يوطني هنأ لوقن نأ عيطتسن امبر ؟"ةيلخاد ةيراضح ةلاحك" رضحتملا يلقعلا كولسلا بسكل طبضلاب بولطملا ام ؟ةيملس ةقيرطب صاخلا ييعو

 ةطقنلا هذه طناك ليوناميإ غاص ،"لقعلا دّرجم دودح يف نيدلا" هباتك يف ،1793 ماع يف .ءرملا لقعل يلخادلا ماظنلا ساسأ- "تاذلا هاجت مازتلالا"

 "ءاقن" وأ "صالخإ" نأ .انتاوذ هاجت نيقداص نوكن نأ يف ةقداصلا ةينلا وه هيلإ جاتحن ام نإ ،لوقي .صاخ لكشب ليمج هنكلو ،اًمامت فلتخم بولسأب

 رفوت اًضيأ ةطقنلا هذه .ةيزكرملا ةطقنلا ،دقتعأ ام ىلع وه ،تاذلا هاجت قدصلاو ةنامألا يف ةبغرلا

 ميدقو اًددشتم ًالكش نأب روعشلا يف أدبت نأ بجي ،ريدقت ىصقأ ىلع ،نآلا :ةيناحورلل يناثلا رسجلا

 عونلا اذه نأب انربخي طناك  نأ ىتح .ةيناحورلاب ةيوق ةقالع هل نوكي نأ نكمي ةينالقعلا نم اًمامت

 ةهازنلا يف ةبغرلا رهوج تناك ول امك اهنأ .ماع لكشب قالخألا رهوج وه ةيركفلا ةنامألا نم

 ."قلطملا اهئاقن يف يقالخألا ريخلا ةركف " اهنأ :1973 ماع يف اهغيصي نأ ءرملل نكمي اذكه .ةيقالخألا

 ناسنألا بجاو . . ." :حضوو زاجيإب ةطقنلا هذه غاص ،)1797( قالخألا اقيزيفاتيم سيسأت هباتك يف

  دّرجم يقالخأ نئاك هرابتعاب هسفن هاجت

 وأ( ةيركفلا ةنامألا مادعنا رسفي نأ اًضيأ طناكل نكمي ،ةطقنلا هذه دنع ."ةيقادصملا . . . وه . . .

 ٌراقتفا ةطاسبب وه ةنامألا مدع ،طناكل ةبسنلاب ."ةيلخادلا ةبذك" نم عون وهو الأ )يركفلا عادخلا

 ،يعواللا لاكشأ نم لكش ىوس سيل يلخادلا لمعلل يقالخألا ىنعملاب ريمضلل راقتفالا و .ريمضلل

 خيراتب اًضيأ نكلو يحورلا فقوملاب طقف سيل مامتهالل ريثم رخآ لاصتا وهو ــ كاردإلل ٌراقتفا يأ

 .يبرغلا ديلقتلا يف "يعولا" موهفم

 )1804-1724( طناك لیونامیإ
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-1845( دروفیلك نودغنك مایلیو   
1879( 

 انأف يتهازن فقوتت امثيح :"تشدارز" يف بتك ،1883 ماع يف .*)ّيقوَف ريمض( "ريمضلا فلخ ريمض" يه ةيركفلا ةنامألاف ،هشتين كيرديرفل ةبسنلاب

 اًدحاو هشتين ناك ."ًاتنعتمو ًايساق ،اًيوق ،اًمراص ،اًماس يأ ،اًهيزن نوكأ نأ ديرأ اًضيأ انأف ،فرعأ نأ ديرأ امثيح نكلو ،ىمعأ نوكأ نأ اًضيا ديرأ و ،ىمعأ

 مامتهالل ريثملا نمو .اًقيض رثكألا هموهفمب يفرعملا لمعلل تايقالخأك "لقعلل يحلا ريمضلا" لوح ،ةيركفلا ةنامألا نع اًقح اوبتك نيذلا ةفسالفلا لئاوأ نم

 "ةريخألا ةليضفلا" و "ةورذلا" يه ةيركفلا ةنامألا ،هشتينل ةبسنلاب .ينهذلا ءافصلاو ،دهزلا نم نيعم ٌلكش ىلع يوطني اذه نأ ،ىرخأ ًةرم ،ظحالن نأ

 يف ؟طبضلاب اذه هينعي يذلا ام .ةقيقحلا يصقت يف ةبغرلل يقالخألا ـ ينيدلا ريسفتلل ةيتاذلا ةدابإلا ىلإ يدؤت اهنأل .يحيسملا ـ ينانويلا راكفألا خيراتل

 ةعبرأ نم رثكأ لالخ هنأو ،قالطإلا ىلع هللا دوجو ىلع ةيبيرجت ةلدأ دجوت ال هنأ هسفنل فرتعي نأ ءرملل ةيقادصملا يف ةبغرلا حمست ،ىمسألا اهلكش

 يتلا ،ةعتمملا سيساحألاو يفطاعلا نانئمطالا نع انثحب نع يلختلاب انل حمست يهف .هللا دوجول ةعنقم ةجح رهظت مل ،ةفسلفلا خيرات نم ةنس فالآ

 انتاوذ وحن ةيقادصملا  .تاذلا عادخل مظتنم لكش وحن ليم تاذ اًيرذج ةكلاه تانئاك اننأ فرتعن نأو ،روطتلا راسم يف انداسجأو انلوقعب تطبترا

  .يعاولا انتاذ جذومن يف ىلجتي امك ،يهانتلل مظتنملا يمهولا راكنألا فاشتكاب انل حمست

 نم عبارلا لاثملا ىلع ةرظن يقلنل .ةيليلحتلا ةيحانلا نم ًءارثو اًحوضو رثكأو ،ريثكب اًقمع رثكأ ةينوسكس ولجنألا ةفاقثلا يف ةيفسلفلا ةشقانملا تناك

 نم نوكي ىتم :اهبناوج مهأ دحأ لعفلاب فشكي اذهو ــ "دقتعملا تايقالخأ" ناونع تحت مويلا ةينقتلا ةشقانملا ىرجت ."ةيركفلا ةنامألا" موهفم خيرات

  ؟ددحم داقتعا ىنبتن وأ ،ددحم ءيشب دقتعن نأ ،يبدأو يقالخأ روظنم نم ،درفلل حابملا

 

 هذهل سسؤملا بألا حبصأ ،يلاتلابو ،لاؤسلا اذه اوحرط نيذلا نيركفملا لئاوأ نم دروفيلك نودغنك مايليو يناطيربلا تايضايرلا ملاعو فوسليفلا ناك

  :امه نايسيئرلا هأدبمو .ةيناحورلاو نيدلا نيب زييمتلا يف ةيزكرم ةشقانم يهو ،ةشقانملا

 ريغ ةلدأ دوجو لاح يف ءيش يأب دقتعي نأ ،صخش يألو ،ناكم يأ يف ،ًامئاد أطخلا نم •

  .ةيفاك

 تاذ ةلدألا ةالابم نود ضفر وأ لهاجت أطخلا نم صخش لكلو ،ناكم يأ يفو ،نمز يأ يف •

 .درفلا تادقتعمب ةلصلا

 ءايشألاب طقف ناميألا ينعي وهو ."ةيليلد" ـلاب ةطاسبب فقوملا اذه ىمسي ،ةيميداكألا ةفسلفلا يف

 يهو ،اًعيمج اندنع ٌفولأم ٌءيش وه يفسلفلا ريظنلاو .ةلدأو ًججح ًالعف صخشلا اهل كلتمي يتلا

 كسمتلا يقطنملا وأ ّيعرشلا نم " لوقت يتلا ةحورطألا يه ةيئامغودلا .ةيناميإلاو ةيئامغودلا

 يتلا ةحورطألا يه ةيناميإلا ةفسلفلا يف  ."لعفلاب هانبتي وأ هكلتمي صخشلا نأل ةطاسبب داقتعاب

 ةحص ىلع ليلد وأ ةهيجو بابسأ كانه نوكت ال امدنع داقتعاب كسمتلا يعرشلا نم اًضيأ لوقت

 نم ،يناميإلا فقوملا بحاص صخشلل ةبسنلاب .يقنلا ناميإلا رظن ةهجوو قلطنم يه ةيناميإلاو .ةعنقم ةداضم ججح هجاوي امدنع ىتحو داقتعالا كلذ

 ةلدألاو ةيوقلا ةداضملا ججحلا ةهجاوم يف ىتح نكلو اهحلاصل ةيباجيإ ةلدأ وأ ججح يأ ىلإ طقف رقتفت ال يتلا تادقتعملاب كسمتلا يقطنملا وأ يعرشلا

 صخشلل يلخادلا لعافتلا نم يقالخأ فقوم يأ ذاختا ضفر اهنأب ةيناميإلا فصو نكمي هنأ يه نآلا مامتهالل ةريثملا ةطقنلا .ةضقانملا ةيوقلا ةيبيرجتلا

 نيذه ريسفت ءرملا دارأ اذإ .ةيناحورلاب ًةنراقم ةمظنملا نايدألل ةيديلقتلا رظنلا ةهجوو قلطنم وه اذهو .يتاذلا مارتحالا رقف ىلع يوطنيو .اًقالطأ

 ءرملا ةبغر درجمل ام ٌرمأ ةحصب داقتعالا يأ ،دوصقملا تاذلا عادخ ىلع يوطنت ةيناميإلا نأ لوقي نأ هنكمي ،ةتحب ةيسفن رظن ةهجو نم نييفرعملا نيفقوملا

 نم عونلا اذه وعدأ انأو .ةينهذلا وأ ةيسفنلا ةحصلا نم نيعم لكشب لثمتي دقتعملا تايقالخأل يسفنلا فدهلا نأ نيح يف .ةمظعلا نونج ىتح وأ كلذب

 .ةيركفلا ةهازنلاب ةيسفنلا ةحصلا
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 تنأف ً،اذا ،يبيرجت وأ يرظن ناك ٌءاوس يباجيإ ليلد يأل ماتلا بايغلا دنع نيعم داقتعاب كسمتت نأ ةطاسبب اهل تحمسو ّيضملا كسفنل تكرت اذأ

 ضفرت ال ،صاخلا كلقع ىوتسم ىلعو ،ةيركفلا ةنامألا عورشم ضفرت َتنأف ،كلذب مايقلا يفو .يلخادلا لمعلا تايقالخأ ةركف لماك نع لعفلاب تيلخت

 ةيادبلا يف هتدصق ام اذهو .أًضيأ كتهازنل كنادقفب ببستي لب ،بسحف كتادقتعمو كئارأ ريغي ال اذه .اًضيأ ةيقالخألا ئدابملا نكلو ،طقف ةينالقعلا

 اهنأكو تأدب ةلمجلا هذه نوكت دق .اوناك عون يأ نم ةيمسرلا نايدألا ولثممو نويتوهاللا هكلتمي نأ نكمي ال ام يه ةيركفلا ةنامألا نإ تلق امدنع

 "تاذلا مارتحا أدبم" يهو ،ةيعوضومو ةحضاوو ةطيسب ةطقنب اًقح قلعتي رمألا نكلو .ببس نود دمعتم زازفتسا وأ )ةرتاهم( ةصيخر ةيلاعفنا ةلداجم

 امم ارًيبك اًءزج اًضيأ نكلو ،ةيديلقتلا سئانكلا طقف ّصخي ال حيرصتلا اذه ،كلذ نم مهألا .يلقعلا هلالقتساو هتماركل ءرملا نادقف مدع ةيفيك لوح –

 ،مويلاو .ّيمدقتلا اهزفاح تدقف ةدحتملا تايالولاو ابوروأ يف ةريخألا دوقعلا يف تروطت يتلا تاكرحلا نم ريثكلاف ."ةليدبلا ةيحورلا ةفاقثلا" ـب ىمسي

 صخش يأ .ةيركفلا ةنامألا مدعو عادخلا نم ةظف لاكشأو مئاقلا اهعضو نع يلوفط اضرو ةعانقب زيمتتو طقف نهارلا عضولا ىلع ظفاحت وأ خّسرت يهف

 يف .رابتعالا يف ةنكمملا تاقوعملا عيمجو ةلصلا تاذ ةيبيرجتلا تانايبلا عيمج ذخأي نأ هيلع ةيناملعلا ةيناحورلا ةيناكمإب قلعتملا انلاؤس يف ةيدجب متهم

 ةءارق اًدمع بنجتلا" لالخ نم )ةيركفلا ةنامألا قيقحت( كلذب مايقلا يف بغار ريغ صخش يأ نع يلي ام دروفيلك مايليو فوسليفلا ىعدا ،1877 ماع

 ."ةيرشبلا دض ةليوط ةئيطخ لجرلا كلذ ةايح نأ" مهضارتفا ببسب "نوشقاني وأ نولأسي نيذلا لاجرلا ةبحاصمو بتكلا

 

 :ةبلص ةلثمأ ثالث

 ريونتلاو ،توملا دعب ةايحلاو ،هللا

  ؟دوجوم هللا له

 نكمي امل ةلثمأ ثالث ىلا رظننل .اًديدحت رثكأ نوكن نأ نألا انيلع بجي ،ةيركفلا ةنامألاو ةيناحورلا نيب ةلصلا فلأتت امم نكمي ام حضوأب ىرن نأ لجأ نم

 ةدحاو ةجح كانه سيل ،ةمهافملا ةيحانلا نم .هللا دوجو نع لاؤسلاب أدبنل .21 ـلا نرقلا ةيادب يف تاذلا ىلع بذكلا يف بغار ريغ نوكت نأ ،هينعي نأ

 ريثكلا دوي امك ــ ةيردأاللا ىلا عجارتتو .لشفت هللا دوجو نع ةفورعملا نيهاربلا لك .ةيبرغلا ةفسلفلا خيرات نم ةنس 2500 لالخ هللا دوجو ىلع ةعنقم

 ًالهس اًرايخ طبضلاب سيل "ةيضقلا هذه يف مكح يل سيل وأ رمألا يف ّتبلا نع عنتمأ انأ ،اذه نع ءيش يأ لوقأ نل ةطاسبب انأ" لوقيو ــ لعفي نأ انم

 ءاعداب نوموقي نيذلا كئلوأ مهو هلإ دوجو يعدي يذلا بناجلا ىلع عقي لماكلاب تابثألا ءبع نأل يلاكشأ فقوملا اذه .ىلوألا ةلهولا يف ودبي دق امك

 نأ ىلا ريشت ةرفوتملا ةلدألا لكو انتايرظن لضفأ تناك اذأ ،لاثملا ليبس ىلع .ةينالقع ججح وأ ةيبيرجت ةلدأب همعد ىلع نيرداق اونوكي نأ نود *يباجيإ

 اذه ربتعأس ًايصخش انأو ،حصفلا ديع بنرأ ةلأسم هاجت اًيردأ ال اًفقوم ذختأ يّنإ" لوقت نأ ةيركفلا ةنامألا نم سيلف ً،اذأ ،هل دوجو ال حصفلا ديع بنرأ

 يف لثمتي يقطنملا أطخلا .نورق ذنم ةفورعم لهجلا ىلع ةمئاقلا ججحلاو ،لهجلا ةجح يه قايسلا اذه يف ةيديلقتلا ةطلاغملاو "ةحوتفم ٌةلأسم هنوك

 حصفلا ديع بنرأ دوجو نأ املاط" :يلي ام نوكيس جاتنتسالا يف يديلقتلا أطخلا نإف ،انلاثم ىلإ ةدوعلاب .ًايئاقلت حيحص وه هأطخ تبثي مل ًائيش نأ ضارتفا

 )ةيجولوكيس( ةيسفن بابسأل ةطلاغملا هذهل اًدج نيضرعم انعيمج "!اًمومع ةلوبقم ةقيقح هنأ ىلع ضرتفي نأ نكمي ،كشلل ًالاجم عدي ال امب ضحدي مل

 عبتي اًقح مهم ءيش ال ً،ابيرقت ،كلذ عمو .انلهج نم يوق جاتنتسا صالختساب ةبغرلل يرسلا زفاحلاب ةعوفدمو يفاقثلا ثارتلل عوضخلا انل حيتت اهنأل

   ً.ائيش فرعي ال صخشلا نوك ةيقيقح

 هنألو ،اًدج ًواستم ريغ لكشب عزوم تابثإلا ءبع نأل ،اًقالطا ًايقيقح اًرايخ نوكت الأ ىلإ ةيردأاللا لوحتت نأ نكمي ،يقطنملا لالدتسالا رظن هجو نم

 ةيمهأ اذ نوكت دق لاكشألا هذه نم نانثا .ةيردأاللا نم ةديدع ةفلتخم لاكشأ كانه ،كلذ عمو .هللا دوجول ةعنقم ةيباجيإ ججح دجوت ال ةطاسبب

 مدع وأ دوجوب ةقلعتملا ةلئسألا عيمج نأب سمشلا حوضو حضاولا يرظنلا روصتلا وه لوألا .هالعأ هتشقانم ترج يذلا يحورلا فقوملا نوذختي نيذلل

 نيدحلم مهسفنأ رابتعا نودوي نيذلا لك اًضيأ صخت ةطقن يه ،اًضرع ـــ "هللا" موهفمل كسامتم فيرعت دجوي ال املاط اهل ىنعم ال هللا دوجو
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 يردأ ال يناحورل نكمي ؟هلل ضقانتم ريغو ،ًايلخاد كسامتمو ،ىنعم اذ موهفم ىتح دجوي له .لاؤسلا ىلع بناجلا ةيداحأ ةيبلس ةباجإ ءاطعإ نولضفيو

 ةكراشملا ىتح .هدوجو مدع وأ هدوجو لوح تاءاعدا يأب حرصأ نأ نكمي ال اذكهو" هللا "موهفمب هينعت ام ىتح فرعأ ال انأ" :لوقي نأ لوألا عونلا نم

 مدع وأ دوجوب ةقلعتملا ةلئسألا نأ ىلا ةطاسبب ريشي نأ نكمي يناثلا عونلا نم يردأ اللا ."ةيركفلا ةنامألل اًمادعنا نوكيس شاقنلا نم عونلا اذه يف

 ةيرظنلا كالتماب قلعتت ال ةسرامملا هذه ،ةياهنلا يفف .ةيحورلا ةسرامملا يف اًرود بعلت ال اهنأل اهل ةيمهأ ال ،ىنعملا اذهبو ،مامتهالا ريثت ال هللا دوجو

  .قمعأ ىوتسم ىلع ثحبلا اذهل ةنمألا ةيلخادلا ةينبلا مهف لالخ نم نيقيلاو يفطاعلا نانئمطالا نع مئادلا انثحب ءاهنأب قلعتت اهنكلو ،ةحيحصلا

 ريغ تاشقانم يف عايضلا وأ جاتنتسالا ءاطخأ ىلإ قالزنالا اًدج لهسلا نم هنأ اًضيأ ودبيو .هللا دوجول ةعنقم ةجح كانه نأ ودبي ال ،ةيرظنلا ةيحانلا نم

 تالاح وأ ةيفوصلا براجتلا نأ حضاولا نمو .هللا دوجو ىلع ةلدأ دجوت ال ،ةيهيدب ةطقن هذهو ،ًايبيرجت ؟ةيبيرجتلا ةلدألا نع اذام نكلو .ةلص تاذ

 نم اًديازتم اًددع كانه نأ وه نهارلا عضولا يف ديدجلا نكل .ةملكلل قيقد ىنعم يأب ةيبيرجت ةلدأ رفوت نأ نكمي ال وحنلا اذه ىلع ةريغتملا يعولا

 أدب ملعلاو يقيزيفاتيملا داقتعالا مظن روطتل ىلوألا جذامنلا رفوي يروطتلا سفنلا ملع .ةينيدلا تادقتعملا روطت لوح ديازتم وحن ىلع ةعنقملا تايرظنلا

  .لصألا نم ةيرشبلا خيرات يف ًايجيردت نيدتلا ةرهاظ روطت ةيفيك يف ثحبلا يف

 دؤي مل يعولا روطتف .تاذلا عادخ نم ةديفم لاكشأ روطتب ةريبك ةقالع هل داقتعالا روطت نإف ،ةثيدحلا ثوحبلا نم ءطبب رهظي أدب يذلا يأرلل اًقفو

 ةمظنأو ،ةيباجيإ ماهوأ ،ةديفم كلذ عم نكلو ،ةفئاز تادقتعم روهظ ىلا اًضيأ ىدأ لب .ءاكذلاو ريكفتلاو كاردإلا نم ريثكب لضفأ لاكشأ ريوطت ىلإ طقف

 .ربكأ ٍحاجنب مهئانبأ ىلإ مهتانيج ريرمت نم مهتنكم يلاتلابو اهوديأ نيذلا كئلوأ لسانت حاجن صرف نم تداز اهنأل تجن نوكت دق يتلاو ،ةلماك ةيمهو

 مهتايح ةدوج نم تداز دق ةوبألا نأ نوعديو مهلافطأب نوروخف مهو .ءاكذلاو رهظملا ةيحان نم طسوتملا قوف مهنوكب مهلافطأ نوزيمي ءابآلا عيمج

 ةدوج نم لقأ ءابآلل ةيفطاعلا ةايحلا ةدوج نأ ةيسفنلا ثاحبألا رهظت ،كلذ نم ضيقنلا ىلع .ىودجلاب يصخشلا روعشلاو اًمومع مهحايتراو ،ةيفطاعلا

 نأو اًرتاوت رثكأ لكشب بائتكالا تارتفو ةيبلسلا رعاشملاو ةردان ٍنايحأ يف ةيباجيإلا رعاشملا نوربتخي ءابآلا نأ ثيح ،لافطأ مهل سيل نيذلا سانلا ةايح

 يتاذلا عادخلاف طسوتملا نم لقأ ةيبلسو رثكأ ةيباجيا براجت مهيدل نأ نوعدي سانلا ةيبلاغ نإف ،ةماع ةفصبو .لقأ مهكيرش وأ مهجاوز نع مهاضر

 ٍوحن ىلع يعيبطلا باختنالا لضفي اهل اًقفو يتلاو ةيديلقتلا رظنلا ةهجو .سفنلاب ةقثلاو زيفحتلا نم ديزي وهف ،ةيضاملا مئازهلا ىسنن نأ انل حمسي

 .عقاولل اًمظتنم اًفيرحت جتني روطتلا ناك ،تالاحلا نم ٍريثك يف هنأ ةثيدحلا ثوحبلا رهُظت .نمزلا اهيلع يفع دق عقاوللو انسفنأل ةقيقد اًروص ديازتم

 ززعت ةتحب ةيعافد ةفيظو ىلع رصتقت ال عقاولل ةيمهولا جذامنلاو عمقلا تايلآو ةيباجيإلا ماهوألا نإف ،هسفن تقولا يفو .يتاذلا عادخلل روطت كانه

 ةلاعف ةيجيتارتسا اًضيأ اهنأ ودبي لب ،يسفنلا يعامتجالا ىوتسملا ىلع .ةيبلسلا تامولعملا ضعب نم هررحتو يرشبلا يتاذلا جذومنلل يلخادلا كسامتلا

 عانقإ قيرط نع لاثملا ليبس ىلع - ةيلاعف رثكأ وحن ىلع مهعداخل كلذو ،نيرخآ صاخشأل رفوتت يتلا تامولعملا نم عاونألا كلت ىلع طبضلاب ةرطيسلل

 لب بسحف ةيتاذلا ةيامحلا ضرغ مدخي ال يتاذلا عادخلاف .ةقيقحلا يف هيلع وه امم ةيبذاج رثكأ وأ ًءاكذ رثكأو ىوقأو ةيقالخأ رثكأ ام اًصخش نأ نيرخآلا

 لالخ نم .طقف تاعومجملا يف اًقح ةلاعف يتاذلا عادخلا لاكشأ ضعب .ءرملل يعامتجالا عضولا نيسحت ةلواحم دنع لاثملا ليبس ىلع ،ةيناودعلل اًضيأ

 ةهجاوم دنع لاثملا ليبس ىلع( ةريبكلا تاعومجملل يلخادلا كسامتلا نم ديزت اهنإف ،لالغتسالل ةمئاقلا لكايهلاو ةيلخادلا ةيمرهلا تالسلستلا تيبثت

 تناك اذإ ام ةلأسمل ةيمهألا ةياغ يف ةطقنلا هذهو .نيدلا لالخ نم اًضيأ زجُنت ضارغألا هذه لك .)ىرخألا ةينيدلا فئاوطلا وأ بوعشلا وأ رئاشعلا

 يف ،اننأ نيبت ةريفو ةلدأ ةرصاعملا ثوحبلا رفوت .نيقيلل ةيلعفلا ةزايحلا اهسفن يه تسيل نيقيلل ةيتاذلا ةبرجتلا :ةنكمم ةيناحورلا نم ةيناملع لاكشأ

 يفسلفلا عورشملا نوذخأي نيذلا كئلوأ .ليوط يجولويب خيرات هل سدحلا نإ .انيعو تايوتحمب قلعتي اميف ظوحلم ريغ عادخل ةيحض عقن دق ،تقو يأ

 ةرشابملا ةظحالملا" ىتح هنأو ،مظتنم لكشب للضُم نوكي دق يسدحلا نيقيلا نأ ةيناكمإ رابتعالا نيعب اوذخأي نأ بجي دجلا لمحم ىلع تاذلا ةفرعمل

 ةيرظنب ىمسي ام نأ .انئانف يف انرصبتل ةيلجلاو ةيعاولا انتبرجت يه انعونل ةديدجلا ةيسيئرلا ةلكشملا .ةيقابتسا اًماهوأ ًامئاد جتنت نأ نكمي "درفلا يعول

 اهيدل مث نمو ،تاذلا ىلع ظافحلا يف انتزيرغ عم اًرشابم اًعارص جتنت نأ نكمي هئانفب يعولا ىلا ءرملا لوحت ةيلمع نإ لوقت بعرلا ىلع ةرطيسلا

 عونك اهمدختسن ةيجولويديأ يف رارقتسالاو نامألا ىلإ يعسلا لالخ نم بعرلا اذه ىلع بلغتلا لواحنو .يدوجولا بعرلا نم عون قلخ ىلع ةيناكمإلا

 ليبس ىلع ،اًضيأ يفطاعلا ىوتسملا ىلع تاذلا ريدقتب انساسحإ يف رارقتسالا قيقحت نم اننِكمَُي رقتسملا يجولويديألا راطإلا نإ ."قلقلل ففخملا" نم
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 نينمؤم عم اهمساقتو ،ًةمارص لقت وأ ديزت دعاوق ىلع موقي ةايح طمنو ،ةنيعم سوقطو ،ميقب كرتشملا مازتلالاو ،ةينيدلا تادقتعملا لالخ نم لاثملا

 .هانرتخا يذلا يجولويديألا ماظنلاب ةوقب انكسمت املك ،انئانفب ةقلعتملا تامولعملا عمق ىلع انتردق تلق املك هنأ :ةيبيرجتلا ثوحبلا نيبتو .نيرخآ

 

 ةلأسم يف لب ،تاراهملاب اًمتهم تسل ينكلو ،اًدمعتم ازازفتسا اذه ودبي دق ،ىرخأ ًةرم ."يفيكتلا مهولا ماظن" موهفم ضرعأ نأ ديرأ ،قايسلا اذه يفو

 ال يذلا نيقيلاب يوق يصخش سح هبحاصي حوضوب فئاز داقتعا وه "مهولا" ،يسفنلا بطلا روظنم نمً اءدب .ةماه ةطقن ىلإ ريشت ةيعقاوو ةحضاو

 اهكراشتي نأ اًضيأ نكمي يتلاو ،ةطبارتملا تادقتعملا نم ةلماك ةكبش وه ماهوألا ماظن .ةيبيرجتلا ةلدألا وأ ةينالقعلا ججحلل ةباجتسالاب هحيحصت نكمي

 – يسفنلا طغضلا يف ًاببس نوكي ام ًةداعو هتايح ريبدت ىلع ضيرملا ةردق نم للقي ءيش وه مهولا ،يسفنلا بطلا يف .تقولا سفن يف سانلا نم ديدعلا

 ريغ راكنألا اذه نأ نيبتي ،قيقدلا صحفلا دنع نكلو .)ًايسامولبد لهاجتُي وأ( اًيديلقت ركني ةراضلا راثآلاب طابترالا اذه ،داقتعالل ةينيدلا ةمظنألا يف

 ىلإ اًرارم اذه ىدأ ،ةيخيراتلا ةيحانلا نمو .ةنورملاو يتاذلا لالقتسالا نادقف ىلا يدؤي ةيركفلا ةنامألا لؤاضت :طبضلاب ةطقنلا يه هذه .عبطلاب حيحص

 ةيصخشلا ةاناعملا لاعف لكشب للقت نأ هذه داقتعالا مظنل نكمي ،ريصقلا ىدملا يف هنأ حيحص .بورحلاو ةيروتاتكدلا ىلإو ،ةيركسعو ةيسايس ثراوك

 )يمهو جالع( وبيسالب يهف ،ام ىنعمب .نمآ ريغ ملاع يف نمألاب روعشلا عم ًةنرتقم ةفثكملا ةيعامجلا براجتلا حيتتو ةحارلل ردصم يهف .دارفألل

 ةطقنلاو .ًايعوضوم رارمتسالل ةلباق ريغ ةيجيتارتسالا هذه نإف ،لكك ةيناسنإلل ةبسنلاب نكلو .دوجولا ملأل نكسم ءاودك تمدختسا ،يقيزيفاتيم

 ىلع ةاناعملا نم ريبك ردقب اًراركتو اًرارم ببست دق تاذلا ريدقتل يدرفلا ىنعملل لجألا ريصق يلحملا رارقتسالا نإ :يلي ام يه مهفلا ةريسي ةحضاولا

  .يملاعلا ديعصلا

 

 .ةيباجيإلا ةيفيكتلا فئاظولا ضعب يدؤيو يجيردت زاجنأ هنأ ينعي )يفيكت(ـلاب يمهو ماظن ةيمست نأ ؟"ةيفيكتلا" ةيمهولا ةمظنألا نع ثدحتأ اذامل

 ،رطخلا اذه نوكي نأ نكميو .درفلل يجراخلا وأ يلخادلا ملاعلا يف ديدج رطخ عم ،عقوتم ريغ ٍدحت عم فيكتلل تالواحم يه ةيفيكتلا ةيمهولا مظنلا

 يف يأ ،فئاوطلا فالسأو ،تافرلاو ،نفدلا سوقط يف نيدلا أشن ،ًايخيرات .درفلا ءانفب يعو نع ةفرعملاو ةحضاولاو ةئجافملا ةيؤرلا وه ،لاثملا ليبس ىلع

 ريغ لكشب اًضيأ ءرملا ثدحتي ،ةيفيكتلا ةيمهولا مظنلا نع ثيدحلابو  .انيهانتب قلعتي اميف ةهجاوم تايجيتارتساك ــ انءانف راكنأ نم ةمظتنم لاكشا

 ـ يعامتجالاو يسفنلا نييوتسملا ىلع اًصوصخو ،مامتهالل ةريثملا ةديدجلا ةيؤرلا نوكت نأ نكمي ،كلذ ىلع ًءانبو .ضرملاو ةيلقعلا ةحصلا نع رشابم

  .ةيلقعلا ضارمألا نم ةحجان ًالاكشأ جتنأ دق ،ودبي امك ،روطتلا نأ يه ،يفاقثلا

 

 يأ ،تاذلا دسفت ةيلخاد تايلمعك ،ةيعاو ريغ اهمظعم انلخاد يف تايلأ كانه امبر :ةهازنلا قيقحتل يعسلاب ًةرشابم طبتري هنأل مامتهالل ٌريثم اذه

 ةبذكلا“ ـب طنأك هاعد ام طبر قيرط نع تاذلا دسفت نأ نكمي ةيلخادلا تايلمعلا هذه .هالعأ روكذملا يترومانشيرك سابتقا يف شقون يذلا ىنعملاب

 نأل ،ةقيقحلا هذه نع ًايقالخأ نيلوؤسم انسل اننأ ً،الوأ ،ينعيس اذهو .هاجتالا اذه يف ةيلاحلا ثاحبألا نم ريثكلا ريشتو .ةدالولا نم ،انتاوذب "ةيلخادلا

 ءايمع ةيلمع لالخ نم ،ساسألا نم ،روطتلا لالخ نم انلوقعل يفيظولا لكيهلا يف يلاتلابو ،انتغمدأل يفيظولا لكيهلا يف ةجمربم تناك تايلمعلا هذه

 لثم ءيشل دوجو ال .يقالخألا ىنعملاب موللا قحتسن الف ،يلاتلابو .اًساسأ اهرييغت ىلع نيرداق نكن مل يلاتلاب يتلاو ،فادهأ الو هاجتا يأ اهل سيل

 تايلأ مهفل ةرشابم ةيقالخأ ةيلوؤسم ريثي كاردألا اذهف ،قئاقحلا هذهل اًكاردأ انبستكا ام ىتم ،كلذ عمو ،ًايناث .يروطتلا سفنلا ملع يف "ىلوألا ةئيطخلا"

 نأ انيلع ،كلذ انلعفبو .ةرفوتملا يفرعملا لمعلا لاكشأ عيمجو اهيف قيقحتلل تايناكمإلا لك مادختساب كلذو ،نكمم ردق ىصقأب ةفلتخملا يتاذلا عادخلا

 ةيلوؤسم اهنع لمحتن ،دارفأك ،نحن يتلاو ــــ ةيفاقثلاو ةيعامتجالا تيمانيدلاف :ةتحب ةيجولويب تايلمع يه يتاذلا عادخلا لاكشأ لك سيل هنأ مهفن

 نأ مهملا نم .تايجولوديألا لالخ نم وأ ملاعلا نع ةفلتخم ىؤر لالخ نم ةدعاقلا ىلا ةمقلا نم يرشبلا لقعلا دبعتست نأ اًضيأ اهنكمي ــــ ةكرتشم

 نومزتلملا كئلوأ .ديدج نيد ىلإ لوحتي نأ وأ يجولويديأ فده هسفن ةيركفلا ةنامألا فده حبصي نأ نم يفخ اًرطخ ًامئاد كانه نأ فيك ظحالن
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 ردق رشابم لكشب ةيلخادلا مهتهازن ددهت يتلا تايلألا ةهجاومل نيدهاج نوعسيس لاقملا اذه يف شقون يذلا تاذلا ةفرعمل عسوملا يفسلفلا موهفملاب

  .جراخلا نم وأ ،لخادلا نم اذهب مايقلا نكميو .ديدج بولسأبو اًراركتو اًرارم كلذ لعف مهيلع بجوتيسو ــ ناكمإلا

 

 ؟توملا دعب ةايح كانه له

 نع لقتسم لكشب اًضيأ ادجوي نأ نكمي اًيدوجو نيلقتسم نينايك ًالعف امه دسجلاو لقعلا نأ نكمملا نم سيلأ ؟توملا دعب ةايحلا نع اذام نكلو

 نأ نكمي اذه لك نأل اًدوجوم هللا ناك اذإ ام ةلأسمب ةرشابم ةلص تاذ تسيل نيدلا روطتو يتاذلا عادخلا لوح ةثيدحلا تايرظنلا نإ ؟رخألا امهضعب

 ءوض يف ً،اذأ وه ،لثامملا لاؤسلاو .تايرظنلا هذه اهسمت ال ةيساسألا ةيقيزيفاتيملا ةلأسملاف :كلذ عم اًدوجوم هللا نوكي نأ نكميو ،اًحيحص هنوك نيبتي

 وه ام ،ةثيدحلا غامدلا ثاحبأ جئاتن ىلإ رظنلابو .يعولاو غامدلا نيب ةقالعلا نع ةيملعلا تانايبلل حيحصلا يرظنلا ريسفتلا وه ام ،يلاحلا قايسلا

 لقعلا ةفسلف يف ؟ةحاتملا تانايبلا عيمجل يميهافم ريسفت لضفأ وه ام ؟لقعلاو مسجلا نيب ةقالعلل ةيركف ًةنامأ رثكألاو ةيلوقعم رثكألا جذومنلا

 ،ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ذنم ديدجلا راوحلا يف .ةريصقلاب تسيل ةرتفل نيديؤملا نم اًدج ليلق ددع ىوس هيدل نكي مل فقوم يه *ةداملا ةيونثم ،ةيلاحلا

 ةثيدحلا ةفسلفلا يفو .توملا دعب يصخشلا دولخلا ةيناكمأ اهنم اًيأ ضرتفي مل نكلو ،مسجلاو لقعلا ةلكشم لحل ةفلتخم جذامن ةعست يلاوح حارتقا مت

 دعب يصخشلا دولخلا ةيلامتحا يف نولداجي ام اًردان صئاصخلا ةيونثمل نيديؤملاو يعيبطلا بهذملا يضهانمو ةيلازتخالا بهذم يضهانم ىتح ،لقعلل

  .توملا

 

 رصاعملا يبيرجتلا يعولا ثاحبأ يف نيكراشملا نيثحابلا نم اًدج ليلق ددع كانه ،مويلا ؟ثيدحلا باصعألا ملع يف يعولل نهارلا عضولا نع اذام

 ًايميهافم لزتخت نأ ليحتسملا نم نوكي دق هنأ مغرلا ىلع .يعولا روهظل يرورض طرش يفيظولا غامدلا ،رشبلا يف .توملا دعب ام ةايح دوجوب نودقتعي

 انتبرجت تايوتحم نأ اًمامت حضاولا نم لازي ال هنإف ،تامولعملا ةجلاعم نم دقعم لكش ىلا ةيلخادلا انتبرجت هب طبترت يذلا يصخشلا يلخادلا روظنملا

 يبصعلا طبرلا نع ثحبي داجلا رصاعملا ثحبلا .غامدلا ىوتسم ىلع يرجت ةنمازتمو ةيزيح ثادحأ لالخ نم ،"ىلعأ ىلإ لفسأ نم" ددحت ةيعاولا

 ردق ربكأب صئاصخلا هذه لزعي نأ ملعلا لواحي .ةيتاذ ةبرجت قيقحتل يفكت يتلا غامدلا يف صئاصخلا نم ةعومجم رغصأ نع ثحبي يأ ،يعولل

 يف رمتست نأ نكمي هابتنالا وأ ةظقيلاو ،ركفلاو ،ةركاذلاو ،يسحلا كاردإلا نأ دقتعي ًابيرقت دحأ ال ،ىعسملا اذه يف .اًمدقت زرحي وهو ،ةقدلا نم نكمم

 يرورض يبصع طبارت اهل ةمدقتملا لمأتلا تالاح ،رشبلا يف هنأ وه ةيقطنم رثكألا ضارتفالا .يدسجلا توملا دعب يأ ،يعولل يبصعلا طبارتلا نود دوجولا

 حجرألا ىلع يه رصبتلا لجأ نم ةيحورلا ةسرامملا قايس يف ةتبنتسملا ةريغتملا يعولا تالاح نإف ،ةياهنلا يف .ثدحت نأ نكمي ال هنودب يذلاو ،اًضيأ

 ىلإ ةهجوملا ماهوألاو ،ةركاذلا تابون ـــ ةيلمأتلا ةبرجتلا ضارغأ ىتح ،ناسنألا مسج نم ءزج غامدلا نألو .انسوؤر يف ةيداملا تالاحلا عم اًمامت ةقباطتم

  .وحنلا اذه ىلع ًايتاذ ربتخت ال ًةداع اهنأ نم مغرلا ىلع ،ةيدسج تايلمع يه اًيرهوج ـــ اًيوفع ثدحت يلا سيساحألاو راكفألاو ،لبقتسملا

 

 تايرظنلا وأ تايضرفلا هذه لك نأ دقتعي نأ ٍدحأل يغبني ال ،ةيادبلا يف ؟ةيناملعلا ةيناحورلا ةيناكمإو ةيركفلا ةنامألا نع انلاؤسل اذه لك ينعي اذام

 يغبني ال ،كلذ عمو .رضاحلا تقولا يف تئطخ دق ةيرشبلا خيرات يف ةدوجوم تناك يتلا تايرظنلا لك نأ عقاولاو ،ةئطاخ نوكت نأ نكمي اهنأل .ةحيحص

 نوكت امبر كلذل ،ةدلاخلا حورلاك ءيش دوجو مدع عطاق لكشب تبثأ دق دحأ ال " :نأ ءاعدالا لالخ نم لهجلل ماكتحالا ةطلاغمل قلزني نأ ءرملل

 ،ةظحللا هذه يف هنأ ةقيقح لوبق ةطاسببو كتاذ هاجت اًهيزن كنوكب قلعتت يهف :عضاوتو ٍةطاسب رثكأ ءيشب قلعتت ةيركفلا ةنامألاف "ةياهنلا يف ةدوجوم

 ،نآلا ـــ ةنهارلا ةظحللا ىوس ءيش يأ انيدل سيلف ،اًهيزنو ًاينالقع اًكولس كلسن نأ اندرأ اذإ ،عقاولا يف .مولعلاو ةفسلفلا يف نهارلا عضولا وه اذه

 ناث ٍجاتنتسا ىلإ صُلخن نأ اًضيأ اننكمي ،ةطقنلا هذه دنع ،كلذ عمو .ملعلا رضاح يأ ،ةيبيرجتلا يعولا ثوحبل يلاحلا عضولا لمشي اذهو ـــ رضاحلا

 نوكي نأ نكمي ررحتلا نأ ودبي ،ةظحللا هذه ىتح :ةيادبلا يف هتشقان يذلا صالخلل يلاثملا موهفملاب طبترت يهو .ةيناملعلا ةيناحورلا ةركفب قلعتي اميف
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 كلذ نأ يأ ،ينطاب ءيشلا نأ ينعت يدام لخادو .طقف يداملا ملاعلا لخاد اًصالخ ًامئاد نوكي نأ نكمي صالخلا نأو ،طقف يداملا ملاعلا لخاد ررحت ًامئاد

 ةظحللاب قلعتت اهنكلو ،ةلمتحم ةيلبقتسم تآفاكم وأ رخأ ملاعب قلعتت ال ةيناحورلا نأ ينعي اذهو .طقف ةايحلا هذه يف الإ ثدحي نأ نكمي ال ءيشلا

 يف ةيعاولا ةبرجتلا صخي ام امئاد هنإف ،اًدوجوم لازي ال سدقملا ءاضفلاكً ائيش ناك اذأ .ينألا رضاحلاو ،فطاعتلا ةظحلبو ،نهذلا يف ةيعاولا ةّيحلا

  .طقف رضاحلا

 

 ريونتلا

 .ةاناعملا لك ةياهنو ،ةريصبلل ذافن قمعأ ،يئاهنلا فدهلاب هبشاً ائيش هنأ ودبي ،ةيحورلا ةسرامملا يف نيطرخنملا نم ريثكلل ةبسنلاب ؟ريونتلا ةركف نع اذام

 ،قيقدلا صحفلا دنع ،هنأ يه ىلوألا ةطقنلا نكلو ."ريونتلا براجت" لوح روصعلا لك نمو تافاقثلا نم ديدعلا نم ريراقتلا نم تائملا كانه عبطلابو

 يف يه نويحيسملا نابهرلا اهفصو يتلا براجتلاف :اهتامس عيمج يف اًدبأ قباطتت الو ،ةزيمملا تامسلا ضعب يف الإ ضعبلا اهضعب هبشت ال ريراقتلا هذه

 .نيينابايلا ّنزلا نابهر وأ رابكلا اغويلا يسرامم اهمدق يتلا فاصوألا عم ةطاسبب قباطتت ال اًضيا يهو ،يحيسملا ديلقتلا زواجتتو ،اًدج ةفلتخم اهتاذ دح

 دوجو تبثت فصولاو ةيرظنلا نم ةررحتمو ًايفاقث ةتباثو اًديج ةددحمو ةدرفنم يعو ةلاح دوجو نع عفادت ججح كانه سيل ،ةيفسلفلا ةيحانلا نم

 نأ نكمي ام وأ اًقح ريونتلا ةيهام لوح اهخيرات لحارم نم ةلحرم يأ يف يساسأ قافتا يأ كانه نكي مل ،لاثملا ليبس ىلع ،ةيذوبلا ةفسلفلا يف .ريونتلا

 رصعلا تابتكم يف ةيفطاعلا مهتاجايتحا نوعبشي مهنأل ،ريونتلا وه ام طبضلاب نوفرعي ةينغلا ةيبرغلا لودلا يف سانلا نم نييالم ةدع طقف .هنوكي

 نم يناثلا فصنلا يف تروطت يتلاو هالعأ تشقون يتلا "ةليدبلا ةيحورلا ةفاقثلا" نم ةريبك ءازجأ .ىرخألا تافاقثلل ةيحورلا ديلاقتلا نيلغتسم ،ديدجلا

 .اهجاون نأ انيلع ىرخأ ةقيقحو ،ةلكشم هذه .ةيعجرو اًيركف ةهيزن ريغ نألا تحبصأ نيرشعلا نرقلا

 

 ديدعلا يف ةدوجوملا ةيسيئرلا ةَّيتارهاَّظلا ةمسلا ىلع طقف زكري ءرملا ناك اذإ .ةطيسب ةيقطنم ةلكشم كانه نأ ىرخألا ولت ًةرم كردن نأ مهملا نم ،ًايناث

 هذه لثم نع ريراقتل ةيقادصم يأ ءاطعإل ببس دجوي الفً اذأ -تاذلاب ساسحإلل ماتلا ءافتخالاو ،تاذلا نابوذ يهو- ريونتلا براجت نع ريراقتلا نم

 *)تاذلا( ةيبيرجتلا ةداملا تفتخا اذأ ؟اًساسأ براجتلا هذه لثم نع ريراقتلا انل مدقي يذلا نمف ،تاذ كانه دعي مل اذإ .ًايتاذ ةضقانتم اهنأل تالاحلا

 ةيعاو تاذك اهيف اًدوجوم نكأ مل ةلاح ركذتأ نأ ضرتفي فيك ؟دجوي نأ *)ريونتلا( ثدحلاب ةلصلا تاذ يصخشلا ةركاذلا ليكشتل نكمي فيكف ،ًالعف

 ةطقنلا طبضلاب يه هذه ىرخأ ةرم نكلو .ريثكلا دقتعي امك مامتهالل ةريثم نوكت ال دق ريونتلا براجت نع ريراقتلا نوكل رخأ ببس اذه ؟قالطألا ىلع

 .ةيملعلا ةرظنلاب ةيدجلا ةيحورلا ةسرامملا يف نيطرخنملا اًضيأ طبرت يتلا

 

 لكش يأب ريشي ال يبيرجتلا ثحبلا اذه نإف ،نآلا ىتح نكلو .ةقيقدلا ةبرجتلا ىلع ةمئاقلاو ةيميداكألا لمأتلا ثاحبأ يف ةضهن دهشن ،نهارلا تقولا يفو

 اهتامس نوكت نأ نكمي يتلاو تافاقثلاو تاعمتجملا عيمج يف اهسفن يه نوكت ثيحب اًديج ةددحمو ةدرفنم يعولا نم ةلاح دوجو ىلإ لاكشألا نم

 بيلاسألا نّسحتو ،غامدلا ثاحبأ مدقت عم ريغتيس اذه نأ دقتعت دق .ةددحملا فصولا مظن وأ تايرظن لك نع لزعمب ،"ريونتلا" يه ةيعوضوملا

 ؟قالطإلا ىلع اذهكً ائيش رهظت نأ ةيبيرجتلا ثوحبلل نكمي له :وه قمعألا لاؤسلا نكلو .ةيفوصلا براجتلل ةيضايرلا ةيئاصحإلا ةجذمنلل ةيملعلا

 نم مهألا نكلو .ينعملا عوضوملل يفصولا ماظنلاو درفلل ةيفسلفلا ةرظنلا سكعت يهف ،"ةيرظنلاب ةباصم" ةرورضلاب يه ،لقألا ىلع ،ةيوغللا ريراقتلاف

 هليعفت نكمي ال ــــ ةفلتخملا ةيحورلا ديلاقتلا نيب طبري يذلا صالخلل ىلعألا لاثملا ،ةيادبلا يف هتربتعأ يذلاو ـــ يدوجولا "ررحتلا" رصنع نإف ،كلذ

 ىلع دمتعت يتلا ةربخلا نم اًمامت لئاز لكشك طقف مهفي نأ ًامئاد نكمي بناجلا اذه ،ًايملع .ريسفتلا وأ فصولل هتيلباق مدع ببسب ًايملع عيط هلعجو

 ىلعألا لثملا طقف سيل نأ ينعي اذه ،ةيناملعلا ةيناحورلا ةيناكمإ لوح انلاؤسل ةبسنلاب .ةفرعملا نم قئاف لكشك سيلو ،غامدلا يف ةيئايزيفلا تايلمعلا

 ةفرعملا تاءاعداب موقي نأ ديري نم لك .ديدج نم غوستو رسفت نأ بجي ةنكمملا ةفرعملا تاءاعدا اًضيأ نكلو ،ريسفتلا ىلا جاتحي صالخلل يديلقتلا
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 يعولا تالاح ضعب نأ طبضلاب هينعي امو ،ةيحورلا "مهتبرجت" ءارو ةلصلا تاذ ةيلمأتلا ةفرعملا وأ ةريصبلا ةيهام طبضلاب رسفي نأ بجي ةماعلا

 لثمي ال اذه نأ وه مامتهالل ًةراثإ رثكألا فاشتكالا .ةيقطنملا ججحلاب وأ ،تايرظنلاب وأ ،ةغللاب اهل ةقالع ال يتلا ةريصبلا نم اًفلتخم ًالكش لقنت ةريغتملا

 هذهل نكميو ـــ ةيناحورلا نم ًالعف يناملعلاو رينتسملا لكشلاو .ةتمزتملا تاسسؤملا يف اًفلس ةقلاعلا ديلاقتلاو ينيدلا داقتعالا ةمظنأ عابتأل ىوس ًةلكشم

 ةيناكمإلا كلتمتس سكعلا ىلع نكلو ،قالطإلا ىلع مولعلا يفو ةثيدحلا ةفسلفلا يف تاروطتلاب ةددهم نوكت نل ـــ حوضوب ركذت نأ نألا ةطقنلا

  .امهجمدل

 

 ةيركفلا ةنامألاو ةيناحورلا

 موهفمب هينعي نأ ءرملل نكمي امو ةيناحورلا هنوكت نأ نكمي ام زاجيإب تمسر دقل .لاقملا اذه ةيادب يف ةثالثلا انتلئسأ ىلا ةدوعلل نودعتسم نألا نحن

 تاعومجم اهيف كرتشأ يتلا داقتعالا مظن :نيدلا وه ءالجب دجو ءيش لوأ ،ًايخيرات .يركفلا انخيراتل ةماع ةروص تقثبنا ،ةيادبلا يف ."ةيركفلا ةنامألا"

 زيزعت ىلع هذه داقتعالا مظن رصتقت ملو .تاعامجلا هذه كسامت ام ٍدح ىلا تززعو توملا نم مهفوخ سانلا نم تذخأ يتلاو ،سانلا نم ةديازتم

 زيزعتو هسفن صخشلا ءانفل مظتنملا راكنألا ةطساوب درفلا ىدل تاذلا ريدقت يف رارقتسالا قيقحت لالخ نم ،اًضيأ ًايلخاد لب ،بسحف ًايجراخ كسامتلا

 نم تروطت عقاولل ةيئامغودلا ــةيناميإلا جذامنلا هذه ،ًايخيرات .ىرخألا تاعومجملا عم تاعارصلا يف لاثملا ليبس ىلع ،ةمئاقلا ةيمرهلا تالسلستلا

 يلاثملا موهفملاو .ينالقعلا يتاذلا دقنلاو ريونتلاو ،ةيركفلا ةنامألا ةيلاثم تناك ةيخيراتلا تاروطتلا ثدحأو .ةيّناماشلاو ،فئاوطلا فالسأو ،نفدلا سوقط

 عمو .طقف هتايلجت ىلوأ يفو ،اًدج ةليلق تاعمتجم يف ،انبكوك ىلع ةليلق نكامأ يف كردُي نألا أدب ءيش ،اًمامت ديدج ءيش وه ىنعملا اذهب ةيركفلا ةنامألل

 وحن لوحت ىلإ ايلعلا لثملا هذه تدأ دقو .هللا وحن صالخإلاو ةقلطملا ةيقادصملل ةيلصألا ةينيدلا لثملا تناك ةنكمم ةيركفلا ةنامألا لعج ام ،كلذ

 حاتفنالاو ،انسفنأ وحن صالخإلاو ةقلطملا ةيقادصملا نم ةيقالخألا لثملا ريوطت ىلإ تدأ ،هسفن يرشبلا درفلا وحن ،انسفنأ ىلع سكعنم لوحت ،لخادلا

 كانه نأ يهو ،يحورلا فقوملل ةيساسألا ةزيكرلا يف تناك ام ًامئاد يتلاو ،ةدحاو ةيزكرم ةيؤر كانه ،كلذ عمو .ةفرعملا ومنب ماتلا مازتلالاو ،تباثلا

  .)يفرعملا( يجولومتسبألا مدقتلل دحاو لكش نم رثكأو ،ةفرعملل دحاو لكش نم رثكأ

 

 يناميإلا وأ يئامغودلا ضفرلاو ،صلاخلا دقتعملا روظنمو ،يمهو ماظنل دوصقملا ءانبلا نم نآلا نيدلا فلأتي .زاجيإب ةيناحورلاو نيدلا ةنراقمب أدبن انوعد

 ةعفنملا نيدلا ديزي .ةفرعملا لين ىلع زكري يذلا يفرعملا فقوملا يه نوكتس ةيناحورلا نإف ،كلذ نم ضيقنلا ىلعو .درفلل يلخادلا نهذلا تايقالخأل

 روعشلا عم ،ربكأ عمتجم نم اًءزج هنوك ةبرجت درفلل رفويو ،ةحارلل ردصم وهو ،تاذلا مارتحاب روعشلا نزاوي وهف ـــ نكمم دح ىصقأ ىلا ةيفطاعلا

 .تاذلا جذومنل يفطاعلا كسامتلا ليبس يف درفلا ةينالقعب نيدلا يحضي .ةرشابملا ةبرجتلل ةيحورلا ةسرامملا فدهت امنيب .ةجهبملا رعاشملاو نمألاب

 صاخشألا نوكيس امنيب .اًيركف نيمأ ريغ وهف يتلابو ،يساسألا هلكيه ببسب ،يئامغود نيدلا .)ساوحلا ملاع تاذ( ةيتارهاظلا تاذلا ةيناحورلا بيُذت

 اًيرهوج يدرف ٌءيش يه ةيناحورلا .ّرشبُيو ّمظنُي نيدلا .مهتاوذ نع لازعنالل ًاببس نوكلمي ال مهنأل ،ةيقطنملا ججحلا ىلع ًامئاد نيحتفنم نويناحورلا

  .ةنيكسلا بناُجت ام ًةداعو

 

 ؟نيدلاب هوعدأ ام نازيمي ناذللا نييفرعملا نيموهفملا ركذتت له .ةيناحورلا ضيقن نيدلا نأب لوقلا هينعي ام نآلا احضاو نوكي نأ يغبني ،ىنعملا اذهبو

 "ةيناميإلا" و .ةهيجو بابسأ وأ ةلدأ نود ،يقن ديلقت ـــ لعفلاب هكلتمي ءرملا نأل طقف داقتعاب كسمتلا ةيعرشب ةلئاقلا ةحورطألا يهو "ةيئامغودلا"

 ةهيجولا بابسألاو ةلدألا بايغ يف دقتعملاب كسمتلا ةيعرشب طقف سيل ةلئاقلا ةحورطألا يه ةيناميإلا ،ةفسلفلا يف .هدحو يقنلا ناميألا قلطنم يهو

 تحت مويلا ودبي امم ريثكلا نأ فيك روفلا ىلع ءرملا زيمي .ةهيجولا بابسألا نم ددع وأ ةلدألا نم ردق يأ هدض دجوي امدنع ىتح نكلو ،همعدت يتلا

 يف ىتح فيك نايحألا ضعب يف ىري نأ ءرملل نكمي ،هسفن تقولا يف .حلطصملا اذهل ىنعم طسبأب نيد ىوس سيل ،لاحلا ةعيبطب ،"ةيناحورلا" ىمسم
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 )1994-1902( ربوب لراك         

 نأب لئاقلا سردلا ملعتن نأ انیلعو ...
 .ھب زتعن ءيش لكل ةیساسأ ةیركفلا ةنامألا

 ءرملا رعشتسيل ةرذح تالواحم اهيف زيمي نأ ءرملل نكمي ةردان تالاح وأ اًدج ةريغص ذفانم نايحألا ضعب يف كانه ،ةمراصلاو ةريبكلا ةينيدلا مظنلا

  .ةيناحورلا وهو الأ :نيدلا ضيقن هتيمس ام ىلإ ةدوعلا قيرط

 

 نم يدوجو لكش يف ،ةفرعملا يف ةقلطملا ةبغرلا ،يفرعم فقوم يه ةيناحورلا ؟يحورلا فقوملل ةصاخ ةلاحك ةيركفلا ةنامألل يقالخألا أدبملا نع اذام

 ماظتناب ديزت ةينالقعلا ةيجهنملا ،مولعلا يف ،لثملابو .ةديقعو ةيرظن لك زواجتي تاذلا ةفرعم

 يف ،لاثملا ليبس ىلع ،ةرشابملا ةبرجتلا ثوحب كانه بناج ىلع .ةديدجلا ةفرعملا باستكا

 ىلع مئاقلا ءارجإلا أدبم ،تانايبلا عيمجت دجن ،رخألا بناجلا ىلعو .مظتنملا لمأتلا ةسرامم

 حامسلا راركتو رارمتسا ةيلاثم انيدل ،كانه ،ةيتارهاظلا تاذلا نابوذ انيدل ،انه .اًرصح تانايبلا

 يلاثملا موهفملا ،ةيناحورلا ىوتسم ىلع .عقاولاب هكاكتحا لالخ نم لشفلاب درفلا تايرظنل

 ـــ "دهجلا ريتقت أدبم" كانه ،مولعلا يفو ،صاخ ٍوحن ىلع ريبك ٍلكشب ٌروطتم ةيركفلا ةنامألل

 ةظوحلملا رهاوظلا حرش يف تمدق يتلا ةيدوجولا ةيفلخلا تاضارتفا لعجل لصاوتملا يعسلا

 ،ّرشُبت الو اًيرهوج ةيدرف ةيناحورلاف .اهيف ةيلكيهلا تاضارتفالا نم ليلقتلاو ناكمإلا ردق ةفيعض

 جئاتنو ىؤرلا طبري ،ةياغلل ينهمو ملوعمو مظتنم عورشم يه مويلا ةثيدحلا مولعلا نأ نيح يف

 لئاسو لالخ نم لاثملا ليبس ىلع ،ةفرعملل مظتنملا رشنلا يف قلطني انه نمو ،ةديدجلا ثوحبلا

 نيمرتحمو نيداج ٌءاملع اًقح نوفرعي نيذلا ءارقلا عيمج نإف ،كلذ عمو .ةماعلا مالعإلا

 اوفصي نل مهنأ نم مغرلا ىلع ،نويناحور ٌسانأ ًابلاغ ءالؤه نأ ديكأتلا ىلع نيرداق نونوكيس

 ،كلذ عمو .ًايلك ءاعدالا اذه نوفني ءاملعلا نم ريثكلا نأ ىتح .اًدبأ وحنلا اذه ىلع مهسفنأ

 نع اًديدحت ةربخلا ىلع مئاقلا ثحبلاو ،دقنلاب ةريبكلا ةباحرلاو ،ِملاعلا صالخإو ةيدج نإف

  .ةيحورلا ةسرامملا ةيدج سفن ًابيرقت ،اهرهوج يف ،يه ةطاسبلاو ةيمسرلا ةسايكلا

 

 ملعلا فوسليف ،ربوب لراك .يحورلا فقوملا ىلع ةلثمأ اًضيأ كانه ،ثيدحلا ملعلا ةفسلف يف

 ؛ةيضرف اهيف ّئطخن يتلا ةظحللا يف ًامئاد عقاولاب لصاوت ىلع نحن :ةيلاتلا ةركفلا دناس ،ريبكلا

 يأل يساسألا أدبملا نع هلاق ام انهو .ملاعلا اهيف سملن يتلا ةظحللا طبضلاب يه لشفلا ةظحل

 وأ ةيدقنلا ريغ ةينالقعلا فصو نكمي" :ةينوك ةيؤر ىلإ لوحتي ةينالقعلا نم يجولويديأ لكش

 عافدلا نكمي ال ءيش يأ لوبقل اًدعتسم تسل انأ" لوقي يذلا صخشلا فقوم اهنأب ةلماشلا

 ريغ اذه ةعيطلا ةينالقعلا أدبم نأ ىرن نأ لهسلا نم نآلا . . ."تاربخلا وأ ججحلاب هنع

 صلختلا بوجو ًاينمض ضرتفي وهف ،ةبرجت وأ ةجح همعدت نأ ،هرودب ،نكمي ال هنأل .قسانتم

 يسيئر لاثم يه عبطلابو ،1958 ماع ذنم ،ةيدقنلا ةينالقعلا ةركف يه هذه ."هتاذ دح يف هنم

 ةينالقعلا نم عضاوتمو فيعض لكش يه ةيدقنلا ةينالقعلاو .ةيركفلا ةنامألل يفسلفلا أدبملل

 تاءارجإب مازتلالاو ةلوقعملا ججحلا ايازم ززعت ـــ يسايسلا لمعلا ىوتسم ىلع ًةصاخ ـــ يتلاو

 ةينالقعلا ةقيرطلا ينبتب درفلا رارق نأ اًمامت كردت اًضيأ اهنكل ،اًرصح ةلدألا ىلع ةمئاق ةيجيردت

 دعي الف ،ةيركفلا ةنامألل يلاثملا موهفملا نع ملعلا ىلختي امدنع .مساحو يئاهن رربم ىلا رقتفي

        )م.ب 399 – م.ق 469( طارقس
 وأ ةریغص ةمكح يأ يدل سیل  كردأ يننأل
 .ةریبك
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 أدبم نأ وه ةنماكلا رطاخملا دحأ :هالعأ اهتغايص قبس ةركفب ءارقلا ركذأ نأ زاجيإب ديرأو .نيدلا نم اًديدج اًعون حبصي امنإو ،طبضلاب ببسلا اذهل اًملع

 لك ىلع ،ناك امك ،رارمتساب هنع يلختلا بجي يئاهنلا نيقيلاو يفطاعلا نانئمطالا نع ثحبلا نإ .هتاذ دح يف ايجولويديأ حبصي نأ نكمي ةيركفلا ةنامألا

 .ةياهن اهل تسيل ،ةرمتسم يلختلا ةيلمعف .ديدج نم ةظحل لك يفو ىوتسم

 لمعلل يتاذلا دقنلا ةسرامم وهو ؛نيدلا دعب نكل ،ليوط ٍتقوب ملعلا لبق روطت .ةيناحورلا نم ةصاخ ةلاح ةيركفلا ةنامألا هيف نوكت رخأ ىنعم اذه

 يف طارقس لاق ،انيثأ بابش داسفإو نيدلا ءاردزاب هماهتا دعب .يفسلفلا كشلا فقوم ةسرامملا هذه لمشتو .ةيفيكتلا ةيمهولا مظنلاب مزلملا ريغ يفرعملا

 ةيناكمإ نع رارمتساب لؤاستلا ىلع ةردقلا يه كشلل ةيفسلفلا ةليضفلاو ."فرعأ ينأ نظأ الو فرعأ ال يننإ" : انيثأ يف ةمكحملا مامأ ريهشلا هراذتعا

 ،داسفإلل نيلباق ريغ مهنأل ،نوريطخ نوككشتملا .نييئامغودلا نم ضيقنلا ىلع – ةرمثم ةقيرطب كلذب مايقلاو ،تابثألل لباق نيتم لكشب ةقيقحلا ةفرعم

 .نيرخآلا هاجت وأ مهسفنأ هاجت ءاوس

 

 سفن نم اروطت يحورلا فقوملاو ملعلا نأب لوقلا ينعي اذام .مولعلاو ةيناحورلا نيب ةيلخادلا ةيميهافملا ةقالعلا حوضوب غيصن نأ اًضيأ اننكمي نآلا

 اذهل نيبناج كانه نأ ىرن نأ نآلا اننكميو .لاقملا اذه ةيادب يف ةثلاثلا يتحورطأ هذه تناك ؟ةكرتشم ةيلاثم ةميق نم يأ ،ةيساسألا ةيرايعملا ةركفلا

 هاجت ةقلطملا ةيقادصملا يف ةيلاثملا ،ًايناثو ــ داقتعالا سيلو ،ةريصبلا يف ــ ةقيقحلا ةفرعم يف ةقلطملا ةبغرلا ً،الوأ :كرتشملا يساسألا يرايعملا فقوملا

 ةبغرلا هيف لوحتت يذلاو ،لخادلا وحن يساكعنالا هفاطعنا يف مث نمو هللا وحن ةطورشملا ريغ ةيقادصملل ىلعألا لثملا يف ،نيدلا يف أشني يناثلاو .تاذلا

 يعولا لصأ يه ةيبرغلا ةفسلفلا يف يتلاو ايلع ةيلخاد ةفرعمك ،ريمضلل ليمجلا يكيسالكلا موهفملا نوركذتت له .انتاوذ هاجت يأ ،اهتاذ وحن ةقيقحلا يف

 ةفرعملا يف ةبغرلا ةيلمع وحن يلخادلا فاطعنالا اذه يف .ةيساكعنا اهسفن رصبتلا ةيلمع اهيف حبصت يتلا ةظحللا وه يعولا ؟يقالخألا ريمضلا كلذكو

 ةينالقعللو ،يملعلا جهنملل يساسألا رصنعلا يه ةريخألاو ،ةيركفلا ةنامألا قثبنت امهنمو ،يحورلا فقوملاو ةيناحورلا قثبنت ،اهسفن ةريصبلا نع ثحبلاو

 ،هعنصت وأ ،هب رهاظتلا اًدبأ نكمي ال ًائيش اهنأ يه ،ريثملاو .اًضيأ ةيسفن اهنكلو ،ةتحب ةيميهافم تسيل مولعلاو ةيناحورلا نيب ةلصلا نكل .تاذلل ةدقانلا

 هامسأ امو ،تاذلا هاجت اًهيزن كنوك يف ةينلا صالخإب "ىرخأ تاباتكو لقعلا دّرجم دودح نمض نيدلا" هباتك يف طناك ليوناميإ هفصو ام يه .هميظنت وأ

   ."قلطملا اهئاقن يف يقالخألا ريخلا ةركف" اًضيأ

 

 هاجت اًقح نيقداص انك اذإو ،توملا دعب ام ةايح وأ هللا دوجو ىلع ةيبيرجت ةلدأ الو ةيقطنم ججح دجوت الو اًحيحص اذه لك ناك ول ىتح ،كلذ عمو

 يذلا صالخلل ىلعألا لثملا نَمْلَعُي نأ نكمي له ؟ىقبت اذامف ـــ ًالعف دوجوم )ريونت(ـلاكً ائيش ناك اذإ ام اًقح فرعي انم اًدحأ ال نأب انفرتعاو انسفنأ

 ديدج لكش ىلإ ،ةياهنلا يف ،ليمي الأ ،يسنامور مهو درجم هسفن "0.2 ريونتلا" عورشم سيلأ ؟ريونتلا نم يناث روط يف ةفلتخملا ةيحورلا ديلاقتلا طبري

 ،يروطتلا سفنلا ملعو باصعألا ملع رصع يفو ،ةفسلفلاو ملعلا خيرات يف ةنهارلا ةلاحلل اًرظن :هنأ ءودهب فرتعنو عباتن نأ اننكمي ؟توملا راكنإ نم

 ةيركفلا ةنامألا نأ حضاولا نمو .قئاقحلا ةهجاوم ،يفطاعلا ىوتسملا ىلع ،قالطإلا ىلع لهسلا نم سيل هنإف ،يخانملا ريغتلا ديدهت ىلإ رظنلاب ةصاخو

 نإف ،تاذلا ةفرعم عورشمب رمألا قلعتي املاط :حضاو باوجلا نأ دقتعأ ؟ةلاحلا هذه يف هلعف ءرملل نكمي يذلا ام .ةلوهسب اهباستكا نكمي الو ،نمثب يتأت

 نإ .ةفرعملا بسكل ةيجراخلاو ةيلخادلا ةيلمعلا اندوقتس نيأ فرعن ال ةطاسبب نحنف ـــ اهلهاجت يغبني ال ىرخأ ةقيقح هذه ـــ حوتفم انلبقتسم

 ىلع انترطيس نم تلفت يجراخلا ملاعلا يف تاروطتلا نأ نيبت ول ىتح .ةحجان ءرملا لامعأ نوك يف دعولا ىلع مراص لكشب دمتعي ال يقالخألا فقوملا

 انتمارك نع يلختلا ديرن ال انك اذإ انل حاتملا ديحولا رايخلا يه ةفرعملا نم ديزملا يف ةبغرلا :"تاذلا مارتحا أدبم" هوعدأ امب كسمتلا يغبني ،ديازتم ٍوحن

 ذاختا ىلعو ،ةاناعملا ىلع نيرداق ءافعض ٌصاخشأك انسفنأ مارتحا طقف ينعي ال تاذلا مارتحا نإ .انسفنأل انمارتحا اميس الو ،ضعبلا انضعبل انمارتحاو

 اًضيأ ينعي خيراتلا يف ةريطخ ةيلاقتنا ةلحرم يف تاذلا مارتحا أدبم نع يلختلا ضفر نإ .نيينالقع نوكن نأ يف ةيقالخألا ةيلوؤسملاو ةيلخادلا تادهعتلا

 ،يفرعملا لمعلاب كسمتلا بوجو ببس وه اذهو .انتاوذ لوحو ملاعلا لوح ةديدج ىؤر جاتنأ ىلع ةرداق ،ةفرعملل ةدلوم تانئاك اننأ ةقيقح ريدقت

  .امهدحأ لامها نود ،تقولا سفن يف نييوتسم ىلع نكلو
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 يذلا رصاعملا يحورلا تاذلا مهفــك ٌءيش ُدجوي نأ اًقح نكمي له ؟ةحيحص نآلا ىتح اهتمسر يتلا ةروصلا تناك اذإ ىقبتي اذام :لأسأ نأ دوأ ،ارًيخأو

 امبر نكلو .يئاهن باوج الو ،صخلمو زهاج باطخ الو هب حيرصتلل ءيش دجوي ال ؟ةيركفلا ةنامألا يف ةبغرلا عم هقيفوت نكميو ةريغتملا فورظلا مرتحي

 نمو .يرشبلا سنجلا ةروص يف هجوألا ددعتم لوحتلا هلكشي يذلا قمعألا يلعفلا يدحتللو اهيف انلخد يتلا ةيخيراتلا ةيلمعلل لضفأ مهف نآلا انيدل

 ديرأ ال ديكأتلاب انأ ،ببسلا اذهل .اًضيأ نيهاجتالا الك يف اهروبع نكمي روسجلا مظعمو .ملعلا عم ةيناحورلا طبرت روسج ةدع كانه نأ نآلا حضاولا

 ىتح وأ ،ةيلاعف رثكأو ،ةقد رثكأ لاكشأ ىلإ يرشبلا لقعلا ىلع ةيملعلا ثوحبلا نم دتمت ،اًمامت ةديدج تاراسم فشتكن دق ،لبقتسملا يف هنأ داعبتسا

 كرتشملا فدهلاو .ةفرعملا يغتبي لمعلا نم ًالكش ،يميتسبألا لمعلل ًالكش اهنم ًالك نأل ،ىلوألا نم ةريخألا تأشن ،يضاملا يف .ةيحورلا ةسرامملا نم قمعأ

 ـــ ركفلا يفو تمصلا يف ،يكاردأو يزمر هبش :يميتسبألا لمعلل نايساسأ نالكش كانه .ينهذلا درفلا لالقتسال مظتنم زيزعت يأ ،ريونتلل لوصولا وه

 لثمتي ينالقعلا يدقنلا ركفلا ىوتسم ىلعو )ينهذلا لمأتلل يكيسالكلا ديلقتلا يف لثمتي ًايجذومن امبر( يئاقلتلا ءاغصالا نم ددحم لكش ىلع اًيوطنم

 كانه .اًعم الأ اكردُي نأ نكمي ال اًساسأ :حيحص سكعلا نأ دقتعأ ؟ةفرعملا نم نيلكشلا نيذه نيب رايتخالا اًقح انيلع بجي له نكلو .ملعلا ةينالقعب

 ةنامألل يملعلا يلاثملا موهفملاو ةيناملعلا ةيناحورلا ةسرامملا نم ًالك ساسأ يف نمكت ةدحاو ةيساسأ ةيرايعم ةركف ،يلخادلا لمعلل ةدحاو قالخأ

 نيفقوملا الك نأ ظحالن نأ صاخ ٍلكشب مامتهالل ريثملا نمو .ينالقعلا يدقنلا ركفلل ةقبسملا ةيلخادلا طورشلا عرزي لمأتلا نأ لعفلاب انيأر دقل .ةيركفلا

 اذه يف ثحبُي نأ نكمي ،مويلا .يلخادلا لمعلل حيحصلا لكشلاب ةلوقصم ةيعامتجا ةسرامم اهرابتعاب ،ةيراضحلا ريياعملا نيسحت ىلإ اًضيأ نافدهي

 ،ديدج ٍلكش يف تاذلا ةفرعمل يلاثملا يفسلفلا موهفملا كاردأ يلاتلابو ،ةثيدحلا باصعألا ملعو كاردألا ملع لئاسوب ليصفتلا نم ديزمب يلخادلا طابترالا

 ةيفسلف ةملك كانه ،ىرخأ ًةرم .ةيديلقت رثكأ تارابعب غاصت نأ اًضيأ نكمي نكلو .ةقيقد ةيميهافم ليصافت يفو ةقدلا نم اًمامت ديدج ىوتسم ىلع

 اذه .جاهتبإو ةيلخاد ةفلأب ىتح امبر نكلو ،حاجنب طقف سيل اًديج هنوك زيمي نأ ءرملل حمسي يذلا يلخادلا فقوملاو ةردقلا فصت زارطلا ةميدق

 امك اًمامت ،نمزلا عم اهتابنتسا نكمي ةيركف ةليضف يه بسانملا ىنعملاب ،ةهازنلا نأ :اًضيأ لوقي نأ ءرملل نكميً اذأ ."ةليضفلا " وه زارطلا ميدق موهفملا

 اذه لك نوكي ال دق ،كلذل .رارمتساب اهيروطتو ةيلاعفب اهباستكا نكمي ةيلقع تاردق يه ةفأرلا وأ سّيكلاو قيقدلا نهذلاك ىرخألا ةيلخادلا لئاضفلا

 .ةيلقعلا لئاضفلل ةيلخادلا ةدحولا ً:ايلعف دوجوم ام ةيؤر لوح نوكي دق ،كلذ نم ًالدب .اًقالطأ ةيركفلا ةنامألاو ةيناحورلا نم ةديدج ةفيلوت لوح
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 :ريونتلا
  :يلخادلا لمعلا

 :ةيماتخ تاقيلعت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 See The Ego-Tunnel (2009; New York: Basic Books, Chapter 8).  

2 See The Ego-Tunnel, p. 240.  

3 I am greatly indebted to Dr. Jennifer Windt and Dr. Michael Madary for help with the English version of this text. Dr. Ulrich Schnabel has given me comments and helpful 

criticism on parts of earlier German versions, and I want to thank Christa Winkler, Sophie Burkhardt, Yann Wilhelm and Iuliia Pliushch for technical and editorial help with 

preparing this manuscript. Video documentation of the original 2010 talk in German can be found here. A recent English summary talk is here.  

4 A good starting point giving many references about the history of the concept is Solignac, A. (1995). „Spiritua-lität“, in Joachim Ritter/Karlfried Gründer (Hrsg.): 

Historisches Wörterbuch der Philosophie (Bd. 9). Basel: Schwabe; S. 1415–1422. A recent, concise history of Christian spirituality in the English language is Sheldrake, P., A 

Brief History of Spirituality (2013, Malden: Blackwell).  

5 Mindfulness-based stress reduction (MBSR) was developed by the molecular biologist Jon Kabat-Zinn in the USA as a system for stress management through deliberate 

control of attention and through the development, practice, and stabilization of extended mindfulness. Parts of the program are also used in the context of dif-ferent methods 

of behavioral therapy and psychotherapy.  

6 A good introduction can be found in The Routledge Handbook of Embodied Cognition (2014; London: Routledge) edited by Lawrence Shapiro and in The Cambridge 

Handbook of Situated Cognition (2009; Cam-bridge: Cambridge University Press), edited and compiled by Philip Robbins and Murat Aydede.  

7 A short and excellent analysis is provided by Fasching, W. (2008), “Consciousness, self-consciousness, and med-itation”. Phenomenology and the Cognitive Sciences 7: 463-

83. A recent collection of philosophical texts on the  

topic of phenomenologically non-subjective conscious states is E. Thompson, M. Siderits & D. Zahavi (eds.), Self, No Self? (2011; Oxford: Oxford University Press).  

8 The following excerpts from the fifth talk in Madras, on February 1st, 1956, can give a first impression:  

Surely, that which is spiritual must be timeless. But the mind is the result of time, of innumerable influences, ideas, impositions; it is the product of the past, which is time. 

And can such a mind ever perceive that which is timeless? Obviously not. It can speculate, it can vainly grope after or repeat some experiences, which others may have had, but 

being the result of the past, the mind can never find that which is beyond time. So all that the mind can do is to be completely quiet, without any movement of thought, and 

only then is there a possibility of the coming into being of that state which is timeless; then the mind itself is timeless.  

So, ceremonies are not spiritual, nor are dogmas, nor beliefs, nor the practicing of a particular system of med-itation; for all these things are the outcome of a mind which is 

seeking security. The state of spirituality can be experienced only by a mind that has no motive, a mind that is no longer seeking, for all search is based on motive. The mind 

that is capable of not asking, of not seeking, of being completely nothing–only such a mind can understand that which is timeless. See Collected Works, Vol. 9, 1955-1956: 

Conversation 532, p. 218; 1991; Dubuque: Kendall/Hunt)  

9 From „Appendix A: The Dissolution of the Order of the Star“, in Luis S.R. Vas (ed.), The Mind of J. Krishnamurti (1971; Bombay: Jaico Publishing House, pp. 293 und 

296f). More material is at https://www.kfa.org/.  

10 The quotation in the text is from the Preface of the Tractatus logico-philosophicus (1922; London: Routledge & Kegan Paul, Ogden trans.). The text given in the caption is 

proposition 6.52 from the Tractatus.  

11 A good starting point is Greco, John and Turri, John, "Virtue Epistemology", The Stanford Encyclopedia of Phi-losophy (Winter 2011 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL 

= <http://plato.stanford.edu/archives/win2011/en-tries/epistemology-virtue/>.  

12 A freely available philosophical discussion of recent empirical evidence with regard to the concept of „M-autonomy”, or mental autonomy, which also provides the reader 

with many of the relevant references, is Metzinger, T. (2013). The myth of cognitive agency: Subpersonal thinking as a cyclically recurring loss of mental autonomy, Frontiers 

in Psychology, 4: 931. See also Metzinger, T. (2017f). Why is mind wandering interesting for philosophers? In Kieran C.R. Fox & Kalina Christoff (eds.), The Oxford 

Handbook of Spontaneous Thought: Mind-wandering, Creativity, Dreaming, and Clinical Conditions. New York: Oxford University Press.  
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In short, recent research shows how classical mindfulness meditation is exactly the opposite of mind wander-ing, and it also allows us to see much clearer what the goal of 

formal meditation practice really is: namely, a sustainable increase of M-autonomy. This point also provides the central argument for an introduction of a systematic, but 

secular training in meditation techniques in all schools and learning institutions: It is about raising the standard of civilization. M-autonomy is the ability to control one’s own 

mental actions and to act autonomously not only on a bodily, but also on the mental level. We lose mental autonomy whenever a certain part of our cognitive self-model 

transiently collapses – and new research demonstrates how this happens to each of us many hundred times per day. Perhaps, what Western societies most urgently lack are 

systematic and institutionalized forms in which the citizens of a free country can increase the degree of their own mental autonomy. We still lack a deeper understanding of 

the fact that it is exactly the mental autonomy of the indi-vidual citizen that makes an essential and decisive contribution to increasing the standard of civilization. Sci-entific 

research on mind wandering now demonstrates in a surprisingly clear way how most of us are not M-autonomous mental subjects during two thirds of their conscious life-

time. It also provides evidence about how this fact finds an expression in a diminished overall quality of life. This is why, on a sociocultural level, we must think about concrete 

steps to enhance our own mental autonomy. In this context, the introduction of systematic meditation courses at all schools and higher educational institutions clearly may 

turn out to be one of the most important as well as the most urgent political demand.  

12 See John Locke, An Essay Concerning Human Understanding, Book IV, chapter XVII, §24, (1996; edited by K. Winkler, Indianapolis: Hackett Publishing). Originally 

published in 1690.  

14 Kant makes the point ex negativo, by speaking about the “impurity (impuritas, improbitas) of the human heart” (cf. Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen 

Vernunft (1793; Band II, 1. Stück: 30; for English translation see 6:30 in Religion Within the Boundaries of Mere Reason: And Other Writings, eds. Allen Wood and George 

Di Giovanni; 1998: Cambridge University Press, p. 53). The notion that the special kind of “sincer-ity” discussed in the main text can help us to realize the „the idea of the 

moral good in its absolute purity“ and to counter the “corruption that lies in all human beings“ can be found at 6:83 (p. 98). The second thought–that every man is under 

obligation to himself to truthfulness–is found in the Metaphysik der Sitten (1797; II. Metaphysische Anfangsgründe der Tugendlehre, Zweites Hauptstück, $ 9: Die Pflicht des 

Menschen gegen sich selbst, bloß als einem moralischen Wesen; cf. the English translation: The Metaphysics of Morals, Part 2, Chap-ter II, $9: Man’s Duty to Himself Merely 

as a Moral Being; ed. Mary Gregor; 1991: Cambridge University Press, p. 225). This is where one also finds the concept of an „inner lie“.   

15 Because meditation and spiritual practice are clearly aimed at the right form of consciousness and because intellectual honesty is clearly aimed at a special form of 

conscientiousness, I want to draw readers‘ attention to two points that even in contemporary academic philosophy have been almost completely forgotten. The English word 

“conscience” is derived from the Latin conscientia, which originally meant jointly knowing, know-ing together with or co-awareness, but also consciousness and conscience. 

The first point of interest is that throughout most of the history of philosophy, consciousness had a lot to do with conscience (Descartes was the first to separate conscience 

and consciousness and to constitute the modern concept of consciousness in the 17th century). Before modern times, being unconscious also meant lacking a conscience. The 

Latin term conscientia, in turn, is a translation of the Greek term syneidesis, referring to “moral conscience”, “co-aware-ness of one’s own bad actions”, “inner consciousness”, 

“accompanying consciousness” or “joint knowledge”, “disconcerting inner consciousness”—early thinkers were always also concerned with the purity of conscious-ness; with 

taking a normative stance and especially with the existence of an inner witness. Democritus and Epicurus already philosophized about the bad conscience and Cicero formed 

the unmatched term of the morderi conscientiae, the pangs of conscience or as we say in German, the bites of conscience, “Gewissens-bisse”. Even before Christian 

philosophy, the idea existed that conscience is a form of inner violence, a way to persistently hurt oneself. I find it interesting that all of these concepts from early philosophy 

suddenly sound completely different when they are not read from the perspective of the later addition of the Christian meta-physics of guilt, but rather if one reads them in a 

fresh and unbiased manner from the perspective of secular-ized spirituality or the Asian tradition of formal mindfulness practice. “Witness consciousness”, for instance, can 

also mean something completely different than inner accusation, disconcertment and self-condemnation, as a mechanism of inner self-punishment learned through Christian 

education. It could even have something to do with altruism, with gentleness and precision, with a non-judgmental form of compassion for oneself, and not with the 

generation of inner conflict. Another interesting idea found in many early philosophers is that agents share their knowledge with an ideal observer. Never, however, was there 

a convincing argument for saying that this ideal observation is necessarily conducted by a person or one kind of self or other. In sum, the following can be extracted from 

many early writings from Western philosophy: consciousness, conscientia, is part of the conscious person as an inner space, into which sensory perception cannot penetrate; it 

is an inner sanctum where one can be together with God before death, which contains hidden knowledge about one’s own actions and private knowledge about the contents of 

one’s own mind; it is also a point of contact between the ideal and the actual person, and in Christian philosophy, this contact is established by testifying or bearing witness to 

one’s own sins. Again, it is interesting to note how “bearing witness” [or Bezeugen in German] could mean something completely different, if it is understood as a process of 

“witnessing” that is not conducted by a person or a self and that is characterized by the just mentioned quality of non-judgmental compassion. Con-sciousness in this sense is 

clearly also something that we only possess from time to time, it is something that can always be lost. For the philosopher Christian Wolff, who first used the term 

consciousness, or “Bewusst-sein”, in German (translating it from Latin), it is a certain ability that has nothing to do with thinking, but with inner attention; it involves the 

ability to perceive the occurrence of „Veränderungen der Seele“ [changes of the soul], and to first of all become aware of the fact that one is thinking at all. In 1719, Wolff 

formulated this idea as follows: „Solchergestalt setzen wir das Bewust seyn, als ein Merckmahl, daraus wir erkennen, dass wir gedencken.“ [We will apply the term being-aware 
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(consciousness) to mean the property of knowing that we are thinking.] What, then, is consciousness? It is exactly what allows you to realize that you are now thinking; and, 

interestingly, this sounds completely different when it is read from the perspective not only of contem-porary research from cognitive science on the phenomenon of 

unconscious mind wandering. Moreover, every meditator knows exactly what it means to think without realizing that one is thinking. The second relevant point in the context 

of this essay is that even in the tradition of Western philosophy, there were not only multi-faceted and deep connections between the moral conscience and consciousness, but 

also between the notions of prereflexive mindfulness and consciousness as such. This does not so much involve a particular cognitive ability, a form of higher-order thought, a 

conceptually meditated form of metacognition, as something much more subtle, namely „Achthaben auf die Veränderungen der Seele“ [mindful attention to changes of the 

soul] – a form of inner attention that also indirectly connects us with the world. Again, this point was already clearly articulated by Wolff: „Ich habe schon oben erinnert, was 

das erste ist, so wir von unserer Seele wahrnehmen, wenn wir auf sie acht haben, nehmlich, dass wir uns vieler Dinge als ausser uns bewust sind.“ See $ 195 and $ 194 of 

Wolff’s work, from Halle in 1720 „Vernünftige Gedanken von Gott, der Welt und der Seele des Menschen, auch allen Dingen überhaupt“. A good introduction to modern 

research on mind wandering (that is, on the loss of inner autonomy through the loss of consciousness in the sense just described) is Jonathan Schooler et al. (2012). „Meta-

awareness, perceptual decoupling and the wandering mind“, Trends in Cognitive Sciences 15(7): 319-326; cf. also the Oxford Handbook of Spontaneous Thought cited above.   

16 Friedrich Nietzsche also wrote of „intellectual cleanliness“ [intellektuelle Sauberkeit] and about the „intellec-tual conscience“[intellektuelles Gewissen]. Further reading can 

be found in Grau, G.-G. (1992). „Redlichkeit“, in Joachim Ritter/Karlfried Gründer (Hrsg.): Historisches Wörterbuch der Philosophie (Bd. 8). Basel: Schwabe, S. 365–369.  

17 Cf. Clifford, W.K. (1999 [1877]), „The ethics of belief”, in T. Madigan (ed.), The ethics of belief and other essays, Amherst, MA: Prometheus, 70–96. A good starting point 

for further research is: Chignell, Andrew, „The Ethics of Belief", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2010 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = 

<http://plato.stanford.edu/archives/fall2010/entries/ethics-belief>.  

18 Of course, there is a technical debate here as well. As an introduction for interested readers, I recommend Cox, Damian, La Caze, Marguerite and Levine, Michael, 

„Integrity", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2012 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <http://plato.stanford.edu/archives/spr2012/entries/integ-rity/>. 

Interestingly, Bertrand Russell explicitly contrasted the ideal of intellectual integrity with organized re-ligions, especially Christianity. For Russell, all religions are essentially 

dogmatic; what distinguishes Christians (but also, for instance, communists) from scientists is not the doctrine itself, but the inner stance taken to-wards this doctrine, the way 

this doctrine is held. According to Russell, the followers of religions treat this doctrine as if it were indubitable and independent of empirical evidence. Here, again, the issue is 

intellectual integrity in the sense of an inner stance. But couldn’t the unquestioned adherence to Christian doctrine still be useful, for instance because it promotes virtuous 

behavior? For Russell, the answer is clear: I do not myself think that the dependence of morals upon religion is nearly as close as religious people believe it to be. I even think 

that some very important virtues are more likely to be found among those who reject religious dogmas than among those who accept them. I think this applies especially to the 

virtue of truthfulness or intellectual integrity. I mean by intellectual integrity the habit of deciding vexed questions in accordance with the evidence, or of leaving them 

undecided where the evidence is inconclusive. This virtue, though it is underestimated by almost all adherents of any system of dogma, is to my mind of the very greatest 

social importance and far more likely to benefit the world than Christianity or any other system of organized beliefs.” The quotation is taken from Russell’s Essay “Can 

Religion Cure our Troubles?”, reprinted in Robert E. Egner & Lester E. Denonn (eds.), The Basic Writings of Bertrand Russell, (2010; London & New York: Routledge), pp. 

579f.  

19 Of course, technical debates in the philosophy of religion and in analytical metaphysics continue; and, of course, there are first-class philosophers who would hold a 

completely different view. What does not exist, however, is a consensus among experts in the field that would point to the direction many still hope for. A recent, non-

representative poll with a strong bias toward analytic or Anglocentric philosophy investigated the positions of 1972 professional philosophers, all regular faculty members in 99 

leading departments of philos-ophy, and found that 72,8% consider themselves atheists (see Bourget & Chalmers, forthcoming). Good start-ing points for those readers who 

would like to enter deeper into professional, academic research on this topic are M. Michael (ed.), The Cambridge Companion to Atheism (2007; Cambridge: Cambridge 

University Press) und J. H. Sobel Logic and Theism. Arguments for and against Beliefs in God (2004; Cambridge: Cambridge University Press). An excellent selected 

bibliography can be found in J. Bromand und G. Kreis (eds.), Gottesbe-weise von Anselm bis Gödel (2011; Berlin: Suhrkamp, pp. 671).  

20 A recent collection is E. Voland &, W. Schiefenhövel (eds.), The Biological Evolution of Religious Mind and Behaviour, (2009; Berlin: Springer). Important English texts 

are: McKay, R & Dennett, D.C. (2009). The evolution of misbelief. Behavioral and Brain Sciences 32: 493–561. Atran, S. (2002). In Gods We Trust: The Evolutionary 

Landscape of Religion. New York: Oxford University Press. Boyer, P. (2001) Religion Explained; The Evolutionary Origins of Religious Thought. New York: Basic Books. 

Dawkins, Richard (2007): The God Delusion. New York: Bantam Press. Dennett, D.C. (2006). Breaking the Spell. New York: Viking.  

21 A classical assumption, for instance, is that organized cultural belief systems improve the human capacity for self-control, which in turn promotes certain individual 

behaviors and behavioral dispositions that were advan-tageous for the evolution of large societies. Such behaviors could have considerably improved cooperation between 

individuals that were not biologically related to each other in early, ever larger human societies. The following is an example of a recent empirical study that demonstrated a 
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causal relationship between religiosity and the ability to repeatedly replenish the depleted capacity for self-control: Rounding, K., Lee, A. Jacobson, J.A. & Ji, L.-J. (2012). 

„Religion replenishes self-control“ Psychological Science 23(6): 635-642.  

My own theory in this context is that what we call “piety” today led to several decisive changes in the self-model of early humans. When several groups of people compete for 

scarce resources, then group size com-bined with group coherence and the strength of perceptible in-group/out-group-characteristics are decisive for reproductive success. 

This creates the problem of how to efficiently identify “free-riders” and other non-cooperative norm-transgressors in these ever-larger groups, even when group members can 

no longer or only rarely sensorially perceive each other. What would be the most efficient and least “costly” solution, even for large groups? I think the solution could be to 

install an “ideal observer”, but on the level of mental represen-tation. This means that there is an internalized institution for the surveillance of norms that has a close func-

tional connection to the self-model of every single group member; ideally, this will be a model of an extremely powerful and ubiquitous, but invisible person who “sees 

everything”. If this mentally represented judge ade-quately represents the group’s biological interests, this will improve cooperation and solidarity and contribute to the 

group’s overall success, because every individual carries this functional authority “in their own brain”, if you will, and thus cannot escape it. Empirical studies show that the 

belief in punitive gods increases with group size and the complexity of social cooperation within the group. Cf. Johnson, D.D.P. (2009).The error of god: error management 

theory, religion, and the evolution of cooperation, in S.A. Levin (ed.), Games, Groups, and the Global Good, Springer Series in Game Theory (2009; Berlin: Springer, S. 169-

180) or the discussion following Jeffrey P. Schloss & Michael J. Murray (2011): Evolutionary accounts of belief in supernatural pun-ishment: a critical review. Religion, Brain & 

Behavior 1(1): 46-99.  

22 A good introduction to the psychological literature is: Paulhus, D. & Buckels, E. (2012). „Classic self-deception revisited“, in S. Vazire & T. Wilson (eds.), Handbook of 

Self-Knowledge, pp. 363–378. New York: Guilford Pub-lications. A starting point for the inner-philosophical debate is Bach, K. (2009). Self-Deception. In B. P. McLaughlin, A. 

Beckermann, & S. Walter (Eds.), The Oxford Handbook of Philosophy of Mind (Vol. 1, pp. 781–796). Oxford: Oxford University Press. For those interested in the most 

important aspects of the newer debate, I recommend starting with Von Hippel, B. & Trivers, R. (2011). The evolution and psychology of self-deception. Behavioral and Brain 

Sciences, 34: 1–56.  

23 A number of references can be found in Eichbach, R.P. & Mock, S.E. (2011). „Idealizing parenthood to ration-alize parental investments.” Psychological Science 22: 203-

208. Among other things, they write that „Parents experience lower emotional well-being (McLanahan & Adams, 1989), less frequent positive emotions (Simon & Nath, 2004), 

more frequent negative emotions (Ross & Van Willigen, 1996), lower marital satisfaction (Som-ers, 1993), and greater depression (Evenson & Simon, 2005) than nonparents”.  

24 Alicke, M. D. & Sedikides, C. (2009). „Self-enhancement and self-protection: What they are and what they do“. European Review of Social Psychology 20: 1–48. A classical 

text on the development of unrealistic optimism is N. D. Weinstein (1980). „Unrealistic optimism about future life events“. Journal of Personality and Social Psy-chology, 39: 

806-820; an example of a newer neuroscientific study is Sharot, T., Korn, C.W. & Dolan, R.J. (2011). „How unrealistic optimism is maintained in the face of reality”. Nature 

Neuroscience 14 (11): 1475–1479.  

25 The general idea is that in evolution animal communication involved a frequency-dependent “co-evolutionary arms race” between mechanisms for deception and its 

detection, which led to a new, more effective kind of deception – namely, self-deception. One central function of self-deception it is to deceive others in the ab-sence of cues 

(e.g., subliminal bodily signals) normally associated with deception (von Hippel & Trivers 2011, pp. 2-4). Thus, self-deception is favored by natural selection and enhances the 

inclusive fitness of the self-deceiver. This important point can be found in Von Hippel, B. & Trivers, R. (2011). The evolution and psychology of self-deception. Behavioral and 

Brain Sciences, 34: 1–56. The human self-model (see Metzinger 2007) will therefore have evolved as a functional platform enabling ever more efficient forms of self-deception, 

by dis-tributing knowledge into distinct conscious and unconscious layers or modules of self-representation, thereby regulating what information is accessible when and to 

whom. As Trivers wrote in his 1985 book Social Evolution (Menlo Park: Benjamin/Cummings; p. 416): „Of course it must be advantageous for the truth to be registered 

somewhere, so that mechanisms of self-deception are expected to reside side-by-side with mechanisms for the correct apprehension of reality. The mind must be structured in 

a very complex fashion, repeatedly split into public and private portions, with complicated interactions between the subsections.” A first popular introduc-tionis Robert 

Trivers, The Folly of Fools: The Logic of Deceit and Self-Deception in Human Life (2011; New York: Basic Books.)  

26 I briefly sketch what it could mean to say that something subjectively appears to be “intuitively plausible“ in T. Metzinger, The No-Self-Alternative (Chapter 11), in S. 

Gallagher (ed.), The Oxford Handbook of the Self. Ox-ford, UK: Oxford University Press, pp. 287. The folk-psychological concept of intuition is not to be confused with the 

technical philosophical concept. In contemporary philosophy, a new movement called “Experimental Philosophy” has been uncovering the more than problematic role that 

intuitions play in academic philosophy for several years now. A good introduction is Pust, Joel, „Intuition". The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2012 Edition), 

Edward N. Zalta (ed.), URL = <http://plato.stanford.edu/archives/win2012/entries/in-tuition/>.  
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27 A classical text is Nisbett, R. E., & Wilson, T. D. (1977b). „Telling more than we can know: Verbal reports on mental processes”. Psychological Review 84: 231–259. A 

newer introduction is Pronin, E. (2009). The intro-spection illusion. In M. P. Zanna (Ed.), Advances in Experimental Social Psychology 41: 1-67. Burlington: Aca-demic Press.  

28 As long as it is possible to successively ward off possible fear experiences by identifying with ideological delu-sional systems and internally stabilizing one’s feeling of self-

worth, the underlying existential conflict does not have to be perceived consciously. A good introduction to terror management-theory, which is now well estab-lished by 

empirical research, is Pyszczynski, T., Solomon, S., Greenberg, J, &. (2015). „Thirty years of terror management theory and research: From genesis to revelation”, Advances in 
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functions of self-esteem and cultural worldviews”. Advances in Experimental Social Psychology 24: 93-159. Greenberg, J., Solomon, S., Pyszczynski, T. (1992). „Why do people 

need self-esteem? Converging evidence that self-esteem serves an anxiety-buffering function”. Journal of Personality and Social Psychology, 63(6): 9, 913-922.  

29 The feeling of self-worth that is systematically strengthened by the reality models of organized religions is, so to speak, the second level of the fear-buffer mentioned above: 

as is the case for the outer ideology with which we identify, our feeling of self-worth is, in the end, also a representation of our instinct of self-preservation, a new symbol, if 

you will, of our desire for existence. We protect, strengthen, and stabilize it with all available means because it helps us ward off our insight into our own vulnerability and 

mortality. What could better stabilize our feeling of self-worth than the assumption that our own mental existence transcends the body and that we are continually and 

unconditionally loved by an omnipotent being?  

30 One can find an overview with many further references in T. Metzinger, Grundkurs Philosophie des Geistes. Band 2: Das Leib-Seele-Problem (2007; Paderborn: mentis). I 

have defended the speculative hypothesis that out-of-body experiences (OBEs), which are reported in all cultures and from all periods of history, may be one of the most 

important roots of philosophical substance dualism and the belief in an immortal soul that can leave the body during dreams, unconsciousness and after death. I think that 

this class of conscious states and in particular their autophenomenological descriptions, often shaped by religious myths, are the first historical precursors of the concept of the 

“soul” and of the early philosophical prototheories of “mind”. Cf. The Ego-Tunnel (2009; New York: Basic Books, p. 85p.) and Metzinger, T. (2005). Out-of-body experiences 

as the origin of the concept of a "soul". Mind and Matter 3(1): 57-84.  

31 A good starting point is the website of the Association for the Scientific Study of Consciousness. An overview of the philosophical debate with many further references can 

be found in T. Metzinger, Grundkurs Philosophie des Geistes. Band 1: Phänomenales Bewusstsein (22009; Paderborn: mentis). More scientifically oriented read-ers might find 

Seth, A. (2007), Models of consciousness helpful, in Scholarpedia, 2(1):1328.  

32 I have tried to do this in T. Metzinger, Being No One – The Self-Model Theory of Subjectivity (2003, Cambridge, MA: MIT Press).  

33 See T. Metzinger (ed.), Neural Correlates of Consciousness: Empirical and Conceptual Questions. (2000, Cambridge, MA: MIT Press) and the references presented in 

module B-15 in T. Metzinger, Grundkurs Philoso-phie des Geistes. Band 1: Phänomenales Bewusstsein (22009; Paderborn: mentis), S. 528f.  

34 Good starting points are Chiesa, A. & Serretti, A. (2010). A systematic review of neurobiological and clinical features of mindfulness meditations. Psychological Medicine, 

40, 1239–1252; and Lutz, A, Dunne, J. D. & Da-vidson, R.J., Meditation and the neuroscience of consciousness: An introduction. In Zelazo, Moscovitch et al. (eds.), The 

Cambridge Handbook of Consciousness (2007; Cambridge, pp. 499-551).  

35 See The Open Society and Its Enemies (1945; Routledge, Vol II; 2013; Princeton, One-volume edition: p. 435). The quote given in the caption is from page 270.  

36 The text from the caption can be found in Plato’s Apology (21b). In Apology 21a-22a one can find the following line, which Socrates says with reference to an Athenian 

statesman, and which is often misquoted as “I know that I don’t know”: “When I began to talk with him, I could not help thinking that he was not really wise, although he was 

thought wise by many, and still wiser by himself; and thereupon I tried to explain to him that he thought himself wise, but was not really wise; and the consequence was that 

he hated me, and his enmity was shared by several who were present and heard me. So I left him, saying to myself, as I went away: Well, although I do not suppose that either 

of us knows anything really beautiful and good, I am better off than he is—for he knows nothing, and thinks that he knows; I neither know nor think that I know.”  

It is interesting to note how my point about the fundamental inner unity of the mental virtues can be traced back to the very beginning of Western philosophy. The Meno, 

probably one of Plato’s earliest dialogues, begins with Meno asking Socrates whether virtue can be taught. However, this quickly leads Socrates to remark that he does not 

know what virtue is, and to his asking Meno for a definition. Throughout the dialogue, a number of definitions are proposed by Meno, and they are met with Socrates’ 

persistent demand for stating the com-mon characteristic that underlies all different forms of virtues, the inner unity that makes them virtuous in the first place. As such, the 

importance of the dialogue lies not only in the discussion of virtue itself, but in the question of how to find a definition and defend it against possible counterexamples. Here, 

we witness the beginnings of philosophical methodology itself. And characteristically, the dialogue does not supply an answer, but ends in a classic state of aporia, with the 

discussants knowing what they do not know, thus clearing the ground for true epistemic progress. What we can now see is that asking for a definition of virtue is closely 

related to the epistemic goals of philosophy itself, and that the state of aporia arising from the problems en-countered in this process may have much to do with virtue itself.  
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38 Jiddu Krishnamurti, who was briefly quoted at the very beginning of this essay (p. 8), often used the terms “religious spirit” or “true religious mind” to refer to the type of 

spiritual stance investigated here. He then claimed that “The really scientific mind and the really religious mind are the two only minds that can exist in the twentieth century 

...” (Madras 1961: Talk #8, CW Vol. XXI: p. 322; quoted after Insights into Education, p. 138, Ojai, CA: Krishnamurti Foundation of America). See for example: “A religious 
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