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��ّ� ��ل ا�!
 


 ����ر  �� � 4 ا�3ي 1(�أ0 ا/ن ه� &,�رة &� أر * �(�)ت ����رة &%$ �	ّو  5ا�56ّ�

 �	�ّ�:  ��Fان �DEب ا�����B�Aا 2010&�م ?,�ا�� \<,�ط ����16� و\آ���ن ا�8��9

 . ا�	�� وا��ّ�

 8? 
��HIJاب اAEKا LF  M  ا�3ي 1(�م �ّB5NBا� O��P5ا &%$ ا� ا�B(�)ت أR1 رّد
	SFو� 
F��� �� �98 أآ? 
%�BDا����ن ا� T�%F1 $%& ن��,� . �S5Uو R, ,ّI ت(�)Bا�

اء ا� 
 ��  LF اWK	�Uء وا�(ّ����& XF? ًا &%$ %ردود�>�,� �ً��Dه �S�? ��3 رأوا
%�M ?8 ه03 ا�\��
 هT �� �(�م  ���DSم &%$ ا����ن ر] ،ا�	�� 9ّBو� ��	أن ا� T

]6Fا� ( 
��Fت ا��  . وا�\�ّ�

?8 �,��ن  F	 أآ9� �� &�م &%$ ��� ا�B(�)ت، أ�1ح ��� إW�ار AEب إ8�HI آ,�� 
 

 ا��F��Dت،  bن �,5a� `a>��F� �ًداM1 �%�ّ� وا�\��B%Iأ 
 �ّ%BF  ار�B5I(ا $%&

�F� *�� ��	F �ً��? �ًc  ر�� �ّ`Bا� �� 
?SF� 8	 ا����ن آ�� ���رك ?�M �* دز��
���f/ا ��أن .وا����� T[ر *�Bث ا�	E ض ) �\�5ي أي ��ادا�FB�  ( ل	D%� ة��9�


 ا�(TP ا�5	ر�8D ا�85 1\	ث &�دة �� دون إ. ) j(�?�ً�ا��B5&�ً� و) I��I�ً� و �ّ%B& ن
 ma5�l  ، ?8 �,��ن و]�� �,��ن،و�Iق أن ���S� M,5 أE	 A1 (ال ��ر�
 &%$ U	م

 ��),N� 	Wّ�1و 

 وا�	����I��N�5ن ا�NInBا� �oدوا �� 
cر�F� $)%1 دون أن ��
 . 31آ�

4 ا�56�و�8 ��6ن ?8 و��ب ار03S� ���b1 اIK,�ب  إ&�دة ��� ه03 ا�B(�)ت ?8 آ5ّ�
*�BDا� �و�86 �6 ،��5ا? ،

 ا�(TP ه03 �� دون �(�و� �ّ%B& �ّB1 ( 86� ن�

د�� ا�HIJ��� ��FBداة &%$ درا�
  �IK,�ب ا�\(�(�
 ا�85 1	?* ا�5B) ة(ا�(�رىء 	ّ�
&	اء ا��5B	��� ا�	����� ا�HIJ��� �%�ّ� أI,�ب  إن ز 	ة ه3ا ا��sّ 1(�ل أن. ا��ّ�

د N�1��ات ��S �3ور ?8 ا�9(�?
 ا�	���
 ���SN و �ّD� RN�دة� 	ّ�5� ، 4��5N1و

�� �1 
D��F� 8��5�� -j u�	\  �6�5ر ه�� أوIن ا��5`�ره�  ,f�6 اB� ( 
%��> 
�?�)


 ه��ك��HIJرة ا�BFا� �ّ? �& . 

4 ��[ د&�ة �5fH��ر  �� ا��ّ� وا�	�� ?8 ا��اU* �(�م  X  ،0 إن ��ه�ا8�HIJ ا�56ّ�

 �X9 ه03 ا�	&�ة  ا��WK��ن?(5fH� l��ر  �� ا)�j�� هT  ن�� �	&�و ،&%$ &,9ّ�

دون ا 	ّ�5Bن ا�وا�� 
 ا&5	اًء &%$%�	��ّ�U� %ّaون ?8 ا����ن ا����3 � O��aق ا�HfKوا 
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�ًF� . ���6� MN�� RU8 ا��? Mى أ��� ���b  ��5&��U 8�a� (ل�E 8?  ��	رض ا��F1
 v)� 4 أنD� ،�� ن دو�ً� وا��ّ� ?8 ��6ن�N�Jرة ا	U �& �ً&�?د 
�* ا��ّ� وا�\��

O%aاع وا�	 (8 ،&%$ ا? X �)5� و�� آ�� M���ور ��	��5 ه03 �* ا�S�ع . ��ا	ا 5 �BSB?
دون �� N�1��ات، و��E �BSو� 	ّ�5Bا�R  
� 
 X5U أدوات ا�F5,�� ا��ّ��I��Nت ا��m%Nا�

?8 ا�I ،*B5DB�D	 ا��ّ� y��M) دو�ً� ���6ن ا���Bآ[ اKآ,� �%�xmة، وI��6ن ا��ّ� 
D1و MN�� 0�D1 ن�N�Jا M  �6 أن �(�مB� T��61 XF? �,دو�ً� أآO��f 0 أي�. 

8��,xW 8��y 

 2011 ��وت، ���Nن 
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 ا���ء ا&ّول

��0/ ا�.ّ- ,+�*( آ�2ى -�� 
 
 


 ا�����B�Aا E�%� 
�	ّFBا�`�رة ا� �5,F1ُ–  ر�`Fا� X8 آ? 
ا�85  –إE	ى أ<S� ا�%��Eت ا���ّ�
 

 ذروة ا�F5,�� &�  ا�F,�ءة ا��NداءS|1ُ� ا�����B�Aا ��1	� �9B “� �?��HIJ8 ”[1] �ا?

 .ا�x�ب
��B%5Nن ز��م ��6B أن 1,	و &%�M ا�����B�Aا �� آ�ن ا�m5Bّ�?�ن ا�	�����ن  ا�`�رة 1\�آ8 ��

��6 �,	و . وc* ا�B�أة: ا��Kر، و1`�4 آ��3 أE	 أآ9� ا��Bاc�* إ�jرة �%D	ل �Eل اHIJم
M �I�E $%& �S�	ّ& �Bّ& R �[ ة��Sا�� 
E�%8 ا�? TّهKا 
�bNBن : أّن ا�����WJآ�ن ا ��


 ������Aا &%$ اHyJق؛ ?�8 اHIJم، ا��E�� آ�ن ه��ك �B� 
m%Nن ?8 ا����HIJا M,5�� ه� �ّ

��maوا� �ا��ّ �& u�	\ا� ��E Toدا M . 

 

“ر]T أن ا��5	�	 &%$ أن ��mf ]�� �ّن ” ا���ق ا�(��I �& �ً�ر�f,ً� و��و ]	�6 أن �,B�

*U8 ا��ا? Mإ) أ� ،����Fوا� 	Eم ا��ا��8 ا� �Fا� T��Fا� �& �ً,��[ ]��.  
),y 
�,��x� 
,N��� 
ا�(�ل  ا8 ا�B��F�� ا�F� 8 وا8�HIJ، ه93(�?8 وا)��B5&8 ?ر��ل ا�	�� ا�jnB�ة &%$ ا�N��ق ا�

� 	�F  	ّE $إ� M,�
أE	هT أن اKرض �	ّورة ?��B ه� �(5ّE *�5$ ا��Bت أ�S�ّ  إ��Uع �\�و�

\mّN�. 

 
 
F��Dا����ن ?8 ا� 	SF� 8? 
أ�S� )1��� ��ُ 8?�\W� �fn�ًا �Eل ا��Pا l ا�	���
 ا�����


ا��6�ي وا)��B5&8 ا���م  أن �(�ش ا�	�� وا��ّ� ��Fد ?�رMN�� �ًc  (ّ�ة &%$ ا�N��ق [2]ا�%,����
 �Bو آّ�� ��آ�8 ا�(?$mIف . ن ا����W 8? 
ا�5(��� 1\ّ	ث &� ��* آX ا��Bد�Hت ا��Fر�

l)? 
��ّ? 
E�� $%& R5$ و�� آ��E ،ا&5,�ره� . ا����ن T1 85ا� 
�ّE�NBت ا��Iر�BBا� LF 
“
�UHfأ ��وره�” ]	  RF��ُ . ،د	Dب ا��%ّm%� �ً���I رف ا�85 1ُ(�م�F5ا� 
%�E *�Bل ا��y ��3وآ



 ا�	 6`Uإ�$ ر 
?�cJ�  ��N�Dا� �� ��ا�85 1\�5ي ���رآ 
 .ا�5(%�	�
 
 


إ<��6ّ�
  ���Fدة إ�$ �3ور ا)ر1��ب ا�	��0�D1 8 ا��ّ�، �D	 أن UHFدة  ا����� Rآ�� ���j(ا �� 

 واHIJم، رأت . ��3 ا�,	ء�ّ\�NBا� ،
F1,�� &�  ه8ا����ن أن اKد��ن ا��BNو�
 ا�H9ث، ا���Sد�


ا���Sة، ا�x�اAo وا�S�y(�ت اB�	)ا� 
��jد��ن ا��K�  
m,1�B� . �S5Sرض و��Kا R%Dّ  ة��fK�?
 
 m(�س R�BّP1 ا�BF5Iل ا�I�B�($، ا��sU، ا��TI وا��\R، و]��,ً� �� ا�5Eت F1,��ا�S1 ا��ّ��

http://saghbini.wordpress.com/Users/user/Desktop/%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D8%A7.docx#_ftn1
http://saghbini.wordpress.com/Users/user/Desktop/%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D8%A7.docx#_ftn2
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�ّN�� ت�Iر�Bو� *�cا�� 
ور]T أن ا�(	��ء آ���ا ��|�ون إ�$ 1%� ا����ن . ا����ّ�
 �Sت &%$ أ��Iر�BBوا�“
�ّF�,y”  �Sآ�� �� �أآ9“
�ّN��”وا����ن ، إ) أن ار1,�ط ا��ّ�، ا� ،
��j�

 LF,ا� TSPF, Rآ��  �ًBo3وردا� 	E0 ا����ن أ�D1 �W�FB8 ا���	اء ا�	Fا�. 

 �Hً9 ) 1\ّ	د ���Uً� واc\ً� �� ا����ن �\�NBة ا�	�)Fأن ا� T[ر �SW�`� 8? X6�  �SF�B1 (و


 أ��Pا ا�96�� �� ا��RU �\�ر �نW���، إ) أن  LF ا/ �ء اKّو��� �%N��6  
��jا����ن ا��

 ��* اEBF5Iّ	 و�SI�)y، و TSPF وXW إ�$ �ّ)�I�Bل ا/)ت ا��HًPّ�� “ ّب�ا� ��,N1 T5� أن

l)? 
��� ا���j���  �F  ،l)? X6	 أن ا�RP�a أ&	اد ا��BF5I� ” .�nBل ا�WKات ا�,���

 N 3a5ّ1� د��TS إ�$ Eّ	 آ,�� ?8 ا\درا��1�86 وا�N��6أت ا�	5$  E ديH�� ]��aن ا��)�


N��6ا� Xfدا 
و?�F  �B	 . ��اvU أآ9� ��و�
 0�D1 ا����ن و 	أت  ��S��BF5I ?8 ا�m(�س ا�	���

 ا�85 )EHإ�$ ا�\(,�ت ا� (ً�Wو 
Foا�ا� 
�ّm�A�,ا� $)�I�Bوا� 
�ّm�A�,ت ا����)�Kت ا�S�


 ا��6I	ا��8�ّ ?8 ه� ��,F5ت 8���1 ا�	S>R\م وا���I�ت وا���oرا	1 .�SN�� R�)  ة	�6 ا�(�&� :

 أو <f� sa�، . �ّ� ه� N1,�� ا��ّب وا��ّب ?(�c��lع ا��PU يK vxا�� XF�� �ّ? Xآ


 1%� ا�85 1\�آ8 ا��vx ا�8N�D،  (8 ?8 داo�ة ا��ّ� ا�B\|�رW�f . (آ�ن و sU���3، ا��
�ً&��B� ،الA�.[3] 

 
�D1 
?8 أ���M  ا���Iل. 0 ا����ن، آX أ��اع ا����ن?8 ا�X �)B، ا3a1ّ اHIJم ���Uً� أآ9� W�ا�


 . I�B�($��* ا��F�، ا��TI، ا��\R وا���jا�� 

  �ّ	ة  ��\(,m,1�� ��3آ Rه03 ا����ن آ�� Xآ

 F1ُّ	 ?8 ا/)ف، وE�u آ�ن ا���ب، ,F6ل ا��E 
�� X,U اHIJم E�u آ��R ا�j�B5�X ا�	���

*B5DB8 ا�? 
�I�Iأ T��F� 
�ّ��N�Dوا� sU�ا�. 
�6� �ّB5N1 T� 	Bّ\� ت���ّ\� 
%��y ة�5�� M1�� 	F  .,�(ا��ت ا	3  �B? Rآ�� 
� �Fا� 
�ا�yر�


 ا�85 [4] ا��F�، ا��sU، ا�I�B�($. ا����ن �\Xّ ا5E�ام واه�B5مI	�Sط  وا��Bأ� �BّP51

، F  �ًW�`f	 د�fل �6ّIن  Hد ��HIJا 

 آ��R ?��ن <S��ة ?8 ا)�,�ا�yر�Foرا 
�?�fز

8�HIJق ا��ّ� ا��I 8? 
���I/وا 
�Iت ا���ر�B�B�Bل ا��fم وإدHIJل ?8 ا�xBرس وا��? .
ر ا�,8mء �%	و�
 �F  ،�6	 U�ون �� اJزده�ر، <S	 ا�F5,�� ا��8�ّ اS)1 8�HIJ(�ًا را?O ا)�\	ا

��& u��9ن ا��ا�( 	F  
��HIJا. 
 
 

�U ��& 
F أر �� �8ّ أآ9P� 	F � 
 �N�Bا� uد��EKل�ً� &%$ ا�I�%  *ا����ن، و� T��\1 ل�E
�FWد ا��5ّ	د ا�	���E 8ل ا�T��F، &�دت ا�N�5��ات ا�`�ر�
 �vU�B اHIJم �� ا��ّ� ��5�ض 

B5�(8 وا?�)ا�9 	S�Bّ�ة &%$ ا�)  �SN��8�HIJ8 وا �Fا� ��B��F8 ?8 ا�&� . 
�,��x5$ أّن ا�E
 8? 8�F� 8)�)\8 ا���	ام ا�A5�(أن ا �5,F1 ،TS�� ���	5FB5$ ا�E ،م��ا� ��B%NBا� �� 
)E�Nا�


 ا��mBف، إ�$ ���4 أ��ر أf�ى، ا)���5ع &� ا)�B5Iع إ�$ ا�I�B�($ وأvU�� 3f أآ9��S� �
�F	اء ا�	��0�D1 8 ا����ن 5F�ُ,� ?8 �|� ا�m5Bّ�?�� &%$ أ�M ه3ا ا. �1	دًا 0�D1 ا����ن  �X6 &�م

?8 ه03 ا��Kم، وا�(,�ل ا��ا3S� *Iا ا�N�5�� ا�`�رم �\M��ّ <��ً� ” ا�`\�ة“إ<�رة �� إ<�رات 

http://saghbini.wordpress.com/Users/user/Desktop/%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D8%A7.docx#_ftn3
http://saghbini.wordpress.com/Users/user/Desktop/%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D8%A7.docx#_ftn4
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?���ً� إ�$ �Iط ]%�� �4U�F� ،*�B و�OEH ا������� وا��F�اء وا��5ّ6ب و�ّP�O &%$ ا�B��ل 
*B5DB8 ا�? 
��& 
 .ا��ّ��

 
آ�X`E v ه3ا ا�K�؟ وهX ا�	�� ا8�HIJ ه� &	ا0�D1 HًF? 8o ا��ّ� أو هN�1 l)? 8��ات 

 ا��5Bّ	د��؟ و��ذا �8�F ذ�� �%B��F�� ا�F� 8 وا8�HIJ؟
 
 

 

h
 :ا�*kء ا@ول ه�ا

 [1]����	�
����ن ��� ا���اء ������ ��� 
���م : ا���، �-ّ( ”ا�+�ف 
( ا��م“'#&�  %�$#��" ا�! �ّ��ن وا�


�از%ً� ��8” 
#�داة ا��م“��5&ً� 
� %$3ّ ا�$#�
�" ا���م 	2 ���ق ا�%�0/ �(  :�;<
 �ً&% =' >“��ّ

#�داة ا���”. 

 [2]����Aن ا��Bا�� ��#
 :� C��' 2B%ام ا��D$�0 ا��E ة ا���� ، ��د�% F ،3�#E 2Eول  �16 ك، ه�Kن ا�E2009آ� 

Oا� ا� �Bو.  ه�Pش ا�8ي أ�=Bل ا��T 3�#B� ��	�Uد '#��=�ت إ�A%إ )-�% ��� ��<+Xا� "$Eّو�
=" '= % Y ا�>2�0 ��� 

Oا��ّ( ��ّو ا]؟ :ه8ا ا� ا� 

 [3] C

: '0 %< ا���A إذا ' ا	[ ��' ��B-� ،_` ��� :�
� آ��( ا�2$ � '�Kا )��=% 	Kا ab�Bآ c#� 2	 ��إ� رّ�

ab�B-ا� efدا ��ّB%ا�� �=���� .ا�

 [4]�=����
( ا�X#  وا� ebزات '�< ا�0=&� ه� ا�$ اث ا����AEأه3 إ �Tأ ،C`2 ا��ا	اء ا�# ب .  #Xا� ��
��ه

)-�% � ���
2 آ�ن و�Fد ��د ا�-&�  
( . E- اE" وا�����=��( ��j=�	� ا�#����أ�T أه3 ا��#��3 	2 ��ط ا�+���� ا

"�	 )��=����
��U�� ��$lTح 	2 أن 
#3l ا�X+>��ت ا����Bّ . ا�X# اء، ا��!�Bّ( وا� )-��+ %� ا��ا`C ا���م %

Eأ ��� nBّ<'ُ �$T أو ،)�����
ً� ����B&� �!��&ّ�� ا���' ����A
�� �$�< ا�0=&� �l#ا��B
p

� P=� أو �5   qEآ� �� .

��( 	2 ا�#>�ر ا���;�، ا�8ي DF _<ّfء 
( آ$���'" ��%�0/ �( ّ����� �&�e ا���jل، إ�( ��ز، أ�T ا��=��ء ا�


C زر%�ب ا�= P&2 ا�8ي ��ش 	a�E 2 ا�r ” �&=0 ور ا��ّ(“ �Eر�=���� �Eر�=��� ����`  �5 �Fوف إ�� در #
ه� 


( أآj  '= %&ً�، وه� 
; ب � ا`2 
�ه �Tووا O�ّ�$��ب و
���=2 أّ�a أ�T أ`�م 
�ارس ا�����=� 	2 ا�

�=���� .ا�X+>��ت ا���uv' ��ّB ًا 	2 '�ر%t ا�

http://saghbini.wordpress.com/Users/user/Desktop/%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D8%A7.docx#_ftnref1
http://saghbini.wordpress.com/Users/user/Desktop/%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D8%A7.docx#_ftnref2
http://www.assafir.com/WeeklyArticle.aspx?EditionId=1415&WeeklyArticleId=63233&ChannelId=8334&Author=????-????
http://hanibaael.wordpress.com/2009/12/17/????-???-????/
http://saghbini.wordpress.com/Users/user/Desktop/%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D8%A7.docx#_ftnref3
http://saghbini.wordpress.com/Users/user/Desktop/%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D8%A7.docx#_ftnref4
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 ا��
ء ا�����

 ا������ ا���ّ�م

 

 

، ه���� آTّ ه�Xo �� اKد ��ت ا�	�����HIJا 

 إ�$ \1��T|F� T ا����ن ?8  	ا�
 ا�	و�?�cJ� 

 ا�I�B�($، و ���6د I�9F� ا�,�uE &%$ أي ���* ا�F1 85ّ,� &� &	اء ��5W�f0 ا��ّ� و�D1 ح�

�S�� 
�ّ��,F5ا� 
W�fأ��اع ا��ّ� و �& 
� �D��  T%ّ65� 8�HIإ. 
R\وا�� TI�وا� $)�I�Bًا ا�	�	0 ا��ّ�، و1\�D1 ة	�	> 
�oا	& �& �,ّF1 ل�I�ا� uد��Eأ LF  .

 ”[1].آX �`�ر ?8 ا���ر” : ?8 أE	 ا�EKد�u �(�ل
 
 

 


ّ  ا�#>�ر 
ej 	�ن �5غ و����Eردو دا	2XB وF& ان F e��f& ان B�Tً�، ه8ا ا�%�0 ��� )�Eّ�B2 أن أه3 ا��B#% /

3Bّ�F ر�E 2	 �l0ا�� Y82 ه	ان . %0$ `�ن �B#� ان &A� �T�� ،2 ا�>�رة	2“���K2 ا	35 �B$ا�” 

 

http://saghbini.wordpress.com/Users/user/Desktop/%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D8%A7.docx#_ftn1
http://saghbini.files.wordpress.com/2010/01/gibr1.jpg
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: �� ر�Iل ا� �5$؟ �Uل: ، U�I”X��6ن ?8 أ�vNf 85 و3Uف، و�E 8? :“�N	�f� u� �(�ل
�S�ت ا��FBزف، وا�(���ت، واR%\5I ا�Ba�ة إذا“.[2] ” 

u�	E 8? ل�I�آ��3، �(�ل ا� �f� :“���6 �� أ�� �Baو ا� ���و ا�\ �5\%�ن ا�\N� ام�U85 أ�

، ?�(���ن��\� TS�1b� ،TS� 
Eر�N  TS�%& وح�� ،T%& 4�� $ام إ��Uأ ��A��� زف، و�FBو ا� :


 ”[3].ار�* إ���� ]	ا، ?�,�TS5 ا�، و�P* ا�T%F، و�f� �NB��� U�دة و��fز�� إ�$ ��م ا�(���
$)�I�Bا� *�� $%& 
F رKا 
��HIJ3اه4 اB8 ا�NIn� O�5ّو� . 
BoKا T|F� إن ،*U8 ا��ا?

�N�1 $%& ا�%B& ��3ا� ���aا��5ر�� 
�ّNن وا���ا�( �ن &%$ ذ���FBD  ( م ا�3يAE � ��95ء اI� 

 و]��ء ا��Jث وآX ا��Bاc�* ا���ّ�
 ا�85 ) �)�I�Bم ا/)ت ا���6 �\ّ� O%mB��  ء��xا� *�B�

 .1	ور �Eل ا�	��

 ر��ل ا�	�� ?8 ا�B��F�� ا�F� 8 وا8�HIJ &	اء &�م 0�D1 ا��ّ�، ),y ى	� 	D� ،��3م آ��وا�

�Xّ و51�اوح ��اTS�U  �� ا�5\� 8? �S  ح�BNأو ا� ،

 ا��FNد�� �Fا� 
6%BB8 ا�? �Bا�6ّ%8 آ T�

 ?8 �,��نF�ا�� ��	ر��ل ا� 
��E 8? �Bآ 
 .��ا&�ة <�وط �Wر�

?�8 ا��FNد�
، . و�XّF ا�vU�B ا�	��8 �� ا�I�B�($ ه� ��Bذج ا�vU�B ا�	��8 ا��Fم 0�D1 ا����ن
)�I�Bا� T��\5  l)? ) ���56ن ���8 ا�\�6ّم ا��ه� ? 	%Dوا� �DN��  �S�%& 4U�F�ُ 
B��� 8ه X  $


�ّ�Fت ا��E�Nور0 ا�ّ�� . ا�	  �m��� ،8��Baا� روح ا� ا� 

 ?8 إ��ان، ����HIJا��9رة ا 	o�U
8�yل ا��H)5I(ا O�)\5� �ًy�> $)�I�Bا� *�� �� XFD� X  8)�I�B8. ا���Baى  �(�ل ا�	E8 إ?

M1H �)� :“�,> ل�)& 	N�1 $)�I�Bن.  ��ا���?Kوا $)�I�Bا� ��ق  �? 	ران . ) ���	ّa� �BهHآ

�%5a� 
)��m  .$)�I�Bا� *�� ��%& ،
%ّ)5N� دك أن �61نH,� 	��1 Rه8 . إن آ� $)�I�Bا�


 ��5�ّK و<,� �����f.[4]” 

%�\5N� د��U �S�%& *P1 $)�I�B��  �BN1 85ا� 

 ا���� . 5E$ ا�B�ا�* ا�	�����E 8ه03 ه

 $%& ��B%NBا� ���HB� ص�a8 ا����A�%5ا� MD����  uّ,� د ا�3ي	�5ّBم ا���Jوي، ا�c�)ا� vI��
��6B ا)Hyّع &%�MFU�� $%& M ” اHIJم وا��ّ�“?8 آ�5ب &��ا���U . Mة ا��AD�ة


  ، �(�ل U��cوي[5]ا)�56�و�8��HIJوط ا�ام ا���5Eا Tّ1 إن 
&��B� RN�� $)�I�Bأن ا�
�S�? . X9� 
�ّBI�ت ا��,I��Bل ا�Hf l)? $)�I�B��  
��F5I(�6 اB� M8 أ��F1 وط�ه03 ا��


��yوا�� 
ا��Jم ا��5Bّ	د ��5�ط أ�Pً� . ا�Aواج، &�دة أE	 ا�UKرب �� ا��N� وا�I��B,�ت ا�	���

، ا�5�)�I�Bب ا/)ت ا���[ �& �S���[ت أ�B%($ وآ�I�Bع ا���“Aoا�xرة ا��jإ” Mأ� v�Pو� ،

�� ا�B\ّ�م أن ��6ن ه���� �xّ���ت إ��ث، �� ا�B\ّ�م أن �T5 ا)�B5Iع إ�$ ا�I�B�($ ?8 أ��آ� 
وE�u ه���� اH5fط ]�� ���وط  �� ا�N�D��، �\ّ�م آE ” ��3�u 1�1	ي ا���Nء ا��Bآ��ج“

? �S5د�b1 أو $)�I�B%� ع�B5I(ا �f� �م ا�6\�ل أو ا�85 1\�5ي أي أ�	ّ)ا�85 1 
�6�K8 ا

��HIJ�6م اEKرض �* ا�F5�. 

l)? 
��yوا�� 
وه� . ا��c�Bع ا���&8 ا��E�	 �%�ّ� و?(ً� �(��cوي ه� F,yً� ا��Bاc�* ا�	���

 �� أ]��8 ا�\4ّ ا�85 W�f 3ّر\�“
P��Bي ا�(%�ب ا��x1و 
Bo],�ت ا����ا� �U�1” . ت�B%6ا�


 أ�Pً�، و���S  ا�85&��B� 
��HIJا T���F5رض �* ا��F51“ ن��F4 ا�E�`  لAّx51 858 ا���[Kا

���D[6]!ا�” 

http://saghbini.wordpress.com/Users/user/Desktop/%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D8%A7.docx#_ftn2
http://saghbini.wordpress.com/Users/user/Desktop/%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D8%A7.docx#_ftn3
http://saghbini.wordpress.com/Users/user/Desktop/%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D8%A7.docx#_ftn4
http://saghbini.wordpress.com/Users/user/Desktop/%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D8%A7.docx#_ftn5
http://saghbini.wordpress.com/Users/user/Desktop/%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D8%A7.docx#_ftn6
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F�ا�� ��	ر��ل ا� LF  ة�* �|� ��آ, 	ّE $إ� 
B[��5� $)�I�Bوي �%�ّ� وا��c�U ة�|�
TS�� ���ا���Jوا ���ًا ا�%,���	�	ام . و1\�5E(4 اE�W ،ا� XP? ��NE 	B\� ��ا�� 
��%ّFا�

&%$ إن ا�B\�م �� ا�I�B�($ ه� �� ��6ن �9��ًا �%x�اAo و���5\ً� “”: ا��اI* ?8 �,��ن، �(�ل
 
oد�Sا� $)�I�Bق، وأ�� ا��Nا�� X4 �* أ�\�ن أهI��5� �B  ء�S)ا�� M�& �,F� ات وه� ا�3ي�Sا��
 
�I�B\ا� $)�I�Bأو ا� ،
��F� 
�Eرو XB\1ًا و�6? XB\1 85ب وا��`&Kا ���ا�85 1

 ”Ao�D?.[7]ة
 

  

 0�D1 �ً\��N1 �9آK8 اF�ا�� vU�Bا�
ا�I�B��BI $)  ,�وز  LF ا��D5رب 


 ?8 إ��ان و�,��نBّSBا� 

 ا�	����)�I�Bا� .

 آ��R إE	ى �ّ�yوا�� 
ا�I�B�($ ا�\� �

 
��,F5دوات ا�Kا �S%5BF5Iا�85 ا 
�N�o�ا�

 ?8 إ��ان Hfل ا�\�ب ��HIJا��9رة ا
�* ا�F�اق ?8 ا���B9���ت، وا���م ه3ا ا���ع 
 
�I�IKدوات اKى ا	Eه� إ $)�I�Bا� ��
 

 �%B(�و��,F5م وا�H&Jا 
�D�1ا�5I8 ا?


 ?8 �,��ن ��HIJب ا� –اAE . ق�?

  ��\Aب أ5ّE R)%y$ ا/ن m,1�Bد ا����Jا

ّ	ة أ�,���ت، �I�� �6�AE $)ب ا� &
 
��f �Bc دة�& v�ّ`1ُ“د���Jا�3ي ”ا ،

 $%& $�)�I�� أو �� دون أدوات X,mودة آ��	\� 
�)�I�� ات ر��ل �* أدوات�Wb  l)? ّدىn�


 وا�	�����yا�� ���P)ا� �& l)? ت�B%6ث ا�	51\ّ u�Eق، وHyJد“. ا���J&8 و?(ً� ” ا�ه� <


 أ�F%��ًP	�	 �� ا�B�ا�* ا�ّ�N�. 

*  *  * 

 u�E TI�وا� R\ا�� 
W�f ،ى�fKا����ن ا T|F� $%& $)�I�Bل ا��E 8��	ا� vU�B4 ا�\N��
 ���.[8]	 �BS��E إ��Bع �O%m أ��BSّ �\ّ���ن


 ?8 ا�5�اث ا��8�ّ � �Fوا� 
��HIJا 
Bه�NBا� *c�1ا TS? ���%& XSNا� �� ،*o�Uأ��م ه03 ا��
 $)�I�Bم ا��ّ\� �ًFB5D� أن X�ّa1 4F`ا� �B? ،�ً,��� 
I	�Sدب وا�Kا ��Fc8 إذا �� و��N�Jا

� 
��mf R\وا�� TI�ا� �5,Fن ?�ن ]�غ أو و��P5Eب وا�Dًا &%$ إ�	درًا أ �U �6 أن ��6نB
 .��زارت أو را��ا�	ت �\XB5 ��  �� أ?�اد0

�U �6B��س jb1�� ذ�� &%$ ا�B��ل ا��ّ��
 ?8 ا�B5DB* ا�F� Hf �� 8ل ���
 xW��ة &%$ 

��HIJت ا��	5�Bا� .P)ه03 ا� �& 
 ّ�> ����  
B%ّFB� O�%F1 ت�ت، &ّ,��	5�Bا� 	E8 أ? ��f 
�

http://saghbini.wordpress.com/Users/user/Desktop/%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D8%A7.docx#_ftn7
http://saghbini.wordpress.com/Users/user/Desktop/%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D8%A7.docx#_ftn8
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��,F1 . 8��	ا� vU�Bا� �� R�	Wُ ة	5ّ\Bا� 
� �Fرات ا���J8 ا? ��F1 85ا� $)�I�B�5ذة ا�Iأ
 :0�D1 ا�I�B�($، وآF1 R,5%�(ً� &%$ �(�ل إ8�HI ��1ول ه3ا ا��bن


 ��I�($ وأر�	 ان mF1���B� XE 8 أ�� ?�M �* ا�T%F ا�B(�ل دّ�“Iّر	� XB&8 أ�K 8%f8 �� دا��

 و�8�6 اa5I	م ا/B�3ات أ]�ا�8 ا&ّ%T ا�%5��yوو 

)�8 د����)�I�Bا�8 . ت ا� �Pأ� T%Fو�* ا�

��Iات و�`v وA� ��\1ء �� �Iرة ا�,(�ة،  3ا��E ا �85 ا�(��ن وه8 �� <�ء ا� &B�ه� 
?�Bذا أ?XF أ?�	و�8 أ?�دآT ا� ?��b . و��6 ا/ن ا�	��� أ�%8I�NEJ 8S��  RB أن أ��ا�E 8�ام

T��Fا وا� ا�	� 
,F5�”. 

، ?(	 أ�SF�U ا,F5� �65نI �ًF,y �Sه�، أ���[ ��B%NBا� ���H� �SFن، و�����	ن ا��,ّ̀ F5B�

 $Uل أر�BF5I�  Tوأ?�6ره Tه�&��� �& ��,F5ل ا���yKا T%ّF1 �Sد أ��ّDB� إ�$ ا���ر Xf	5I

 ,F1�� XWّ�1 إ���S ا�,��%�Iو :$)�I�Bا�. 

 ��Bذا �6�0 ا� ا�,���� �03S ا�	ر�
؟… ���3 ا�nNال ا�3ي �,($ ه�
 

h
 :ا��l��ا�*kء  ه�ا


��3 ر`3  2225رواY ا�&+�ري ر`3 [1]  Y2110، وروا 

 [2] 2E�&�K2203ا������ ا�>�0�0 ا 

 .(91، وو}�" ا�;& ا2E وا�&��=2، وراCF ا������ ا�>2E�&�z� �0�0 5590رواY ا�&+�ري '#��=� � `3 [3] “ [3])

(Adler & Adler 1986),  The Spirit of Allah: Khomeini and the Islamic Revolution, Quoted in Amir Taheri, [4]

p259. 


�`�ً� أآY�A' �ًB��  j ا�����=� 	2 و`B-� ،]T� q" وr ��� CU وPً� آ�j ة 
( ا���3 أن �XE  إ�� أن ا�+��2B اّ'+8 


�`�" 	2 ا��=�CP ا�$���� e<ّ�B� وي ا�8ي�U ` n��% t�Xا� ���T 2	 �� .آ

 [5]Oه8ا ا� ا� ��� Yد�A%إ )-� .“وا��ّ(ا��م “ :%���U ` nوي، ا��م وا��ّ(، ا�-$�ب %


  ��� ا�%�[6] K2 ه8ا ا	وي �U ` D-' % :“ 3أ�>�ره )

�B( %!��ا p��� e` …e`و  )

�Bت %!��( p���

� '$&C ا�lB ة ا�lB ة، 	�ن �< اKو�� و���q �< “: و��� �T%/ �� ��ل %=�ل 	�"). 31، 30: ا��Bر(، ”أ�>�ره(

 .”ا�f ة

 [7]�=����0��  )��T	�e ا] 	�T "� /%�T 2ل ا��ّ( وا�
 t�Xا�. 

 .هY8 ا�����B$ُ� eb`� �����ب 	2 ا��=�ل ا�2��$[8] 
 

http://saghbini.wordpress.com/Users/user/Desktop/%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D8%A7.docx#_ftnref1
http://saghbini.wordpress.com/Users/user/Desktop/%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D8%A7.docx#_ftnref2
http://saghbini.wordpress.com/Users/user/Desktop/%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D8%A7.docx#_ftnref3
http://saghbini.wordpress.com/Users/user/Desktop/%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D8%A7.docx#_ftnref4
http://saghbini.wordpress.com/Users/user/Desktop/%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D8%A7.docx#_ftnref5
http://qaradawi.net/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=3785&version=1&template_id=74&parent_id=1
http://saghbini.wordpress.com/Users/user/Desktop/%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D8%A7.docx#_ftnref6
http://saghbini.wordpress.com/Users/user/Desktop/%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D8%A7.docx#_ftnref7
http://saghbini.wordpress.com/Users/user/Desktop/%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D8%A7.docx#_ftnref8
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 ا���ء ا�8��5

��0/ ا��=>�ق ,��:ً� -�� 
 

 

Figure 1 :ا����ن �،ا ��� رو�0 /�  ��.�- آ+��*  () '�& أ���� ���$#" ر �. وا�

 

 وا��5Bّ	دة، 1,���ات ���WKوا 
��%Nت ا��&�BDBا� �SF، و���	ر��ل ا� 
),y م	1(ّ“
�)m�� ”

 .<N�5� $5ّ�� &	ا0�D1 TSo ا��ّ�  �X6 &�م

 �� ا�N?Jد ” اHfKق“ا�5,��� اKآ9� ا���5رًا ه� ا�3ي �%,[ رداء ا�	?�ع &� ��Fوا/داب ا�

، 1�l,1 )وإ�$ در�
 �� ?8 ا��اU*(و?O ا��B|�ر ا�	��8 ا��%&” . 8,F�M ا����نDّ�1* “ا�3ي 
 ]�I�EK&� ا �ا�\ّ ��,F5وا� 
�ّ��N�Dا� ،sU�6\�ل، ا���  $)�I�Bا� 
W�fا����ن و

 .وا���B&�؛ أي  �F5� �Bرض �,�<�ة �* روح ا�	��
 
 
 


 ا�85 �B%Fت ا��Iرا	ا� Xآ TS� دت	إن &ّ TSوا رأ���ّx� �� ��3� $)�I�B%� 8 �D�Jا ��jb5ز ا��1,
ّ�
 �%,��، ا�\��ا��ت، و5ّE$ ا��,��1ت	NDوا� 
�Nا��� 
و�� �(�F�5ا آ��3 إن [1] .&%$ ا�`ّ\


 ا�ND	 ا�,��ي ا�85 &ّ,�ت &��S ا���Iم وا��B\��1ت ا��Fر�
 �%����ردو دا?��8، B|& ���U��
MN�� ي�ا�,� 	NDا� �B8 آF�,y ي ه��Fأو ا� 
���N�Dا��8�ّ &� ا� ��,F5أن ا� ��%U ه3ا . أو إن Xآ

http://saghbini.files.wordpress.com/2010/01/creation.gif
http://saghbini.files.wordpress.com/2010/01/creation.gif
http://saghbini.wordpress.com/Users/user/Desktop/%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%8A%20%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%91%D9%84%20%D8%B2%D8%A7.docx#_ftn1
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TS� 
,N���  �ّف  ا��	S1دة و�,F8 ا���س &� ا�S%1 ة���ّ> 
�%B& ه�“
9�,aا� Aoا�xظ ا��)�J ”
 TS%fدا 
F��Sم (ا��I�  *5B5N� وز أو���� *B5N� �B� ا� 
�ّ� *�`1ُ T� 4,N3ا ا�S� �B ّر

 .) �K �6� ،�I�6و��� ا�F� ��3,	و�Bf RB`  M[ �ّ�ات ?8 ا���م
Uّ�51 ( 
�ّNن وا���ة ا� و?(ً� �%(��و أن ��6 ]	,� X  ،دة�,Fا� �& ����nBء ا��S5ا� 
�PU $%& v

، وه�� ��B6 ا�N,4 ا�\(�(8 ?8 ا�F	اء ا�	��M%B&” 8“أآ9� �� �MD&A ه� �\�و�
 ا�N�Jن 1(%�	 
إن ?ّ� ا�E ،O%a�� ���b  Tّ5ٍد  ���
 ,5F�ُ� `&���J �ًرادة ا�؛ ?��N�Jن و?(ً� ��د��ن ]�� . �%�ّ�

 XB& در &%$ �\�آ�ة�U�ً)��f �ًS�6ن إ��� ( 	,F�َ� 	ن ُو��N�Jا ،M1�I	ّ)و� M5B6E TS? ا� أو. 
 

8�HIJا��ّ� ا $%& 
,P5)� ة�أن �%(8 �| ���%& ،��Kه3ا ا ��N�5� . MB%ّF5� ّول ا�3يKا ��Kا
 �%1 X9� ،
�ّ	��D5ط ا��B�K�6ل وا>Kا $%& Aّآ�1 �Sه� أ� 

 ا�,`����HIJدارس ا����ن ا


 �%�NB�	 ا�6,�ى ا��B��دةFoا�ا� v)IKران وا	Dى، . &%$ ا��fت أ�?�)j *� 
و ��B(�ر�
 �& �,ّF1 85ا� *�cا�B%� ظ�\%Bب ا���xي ه8 ا��8 ا�,`�HIJا��ّ� ا A�ّB1 85ا� 
�ّW�aا�


 ?8 ا��ّ� ا���ر8I وا/I��يW�f ه�	D� 85��95ءات ا�I(ا LF  T[، ر�ا��ت وا�,���ا�\ .
K ب ه���x4 ه3ا ا�,IوR\� أو TI�  اء آ�ن ذ���I ،م�ّ\� *�cا�Bه03 ا� �& ��,F5ن ا�. 

 0�D1 �ً�I�U ل آ�ن�I�ا� vU��“ّ�ر��`Bل. ”ا��)� M� u�	E 8? :“ XFD� ّ�ر ?8 ا���ر`� Xآ
T�S� 8? M 3F5? �ًN�� ره��W رة�W X6  M�. [2]”ل�)� �f� u�	E 8? : ” ا���س &3ا ً� ��م 	أ<

إن أW\�ب ه03 ا�`�ر �3F �ن ��م ا�(���
، ” “: آ��3”[3] .ا�(���
 ا�3ي ��Pه�ن  O%a ا�
TS� و�(�ل :T5)%f �� ا��E[4] )أ” ��� TS�6B� ( M�K M1ه��P� ن�F�m5N� ( TSأ� TS� ه� ا��,��

 ).`��Fنا�\��ة ?8 �� �
 
B%6  د�`)Bأن ا� 
��HIJدر ا�`Bح ا��م وا��ّ\�ت” �`ّ�ر“و�1�Iّ�ه� ا� . T� ل�I��6 ا��

�\ّ	د �� إذا آ�ن �(`	 آ��3 ا�B`ّ�ر ا����1]�ا?8، �`ّ�ر ا���	�� وا�TBّ`B ا�x�ا?�86 �1رآً� 
 .”ا�B`ّ�ر��“�� ?Nّ� ا��`�ص ا�	���
 ��  F	E 8? 0��ة �� أ���E 0ل �`�� هn)ء 

� TIص ر�f X6�  م�ّE X  TI�ا� *�cا�� Xآ ��	م ا��ّ\� T� �6“رواحK، ” ذوات ا�آ��,�
 .أ��..ا�\��ا��ت وا�m��ر

 

http://saghbini.wordpress.com/Users/user/Desktop/%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%8A%20%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%91%D9%84%20%D8%B2%D8%A7.docx#_ftn2
http://saghbini.wordpress.com/Users/user/Desktop/%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%8A%20%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%91%D9%84%20%D8%B2%D8%A7.docx#_ftn3
http://saghbini.wordpress.com/Users/user/Desktop/%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%8A%20%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%91%D9%84%20%D8%B2%D8%A7.docx#_ftn4
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n;� C ا] 	2 أ}���ن �F n=� ��� ��
����ط اEKل ��� ا�j
إ% ان -  

 

 إذا �� W�f ،ا� O%a� ا��8�ّ ه� �\�آ�ة O%aأن ا� �5,F1 
�ّ�HIJأن ا��`�ص ا �cا��ا ��


 ا��mBف أE	 ��Wت ا�” 1`���”?��ـ. آ�ن ا��c�Bع ه� ا�N�Jن��S� 8? ن ! ه���ل ا�(�)�
T��6َ̀�ِّر: “ا� Bُاْ�َ,�ِرُئ ا� Oُ�ِ�aَ�ْن ”[5] .ُهَ� اُ� ا�N��� �BN� ا�؛ ه� 
ا�O%a ا��8�ّ إذًا �S	د ���6

& M1ر	U 8? M��� �ًو��N� و	أن �, TI�وا� $)�I�Bا� �� XP?ل أ�D� �� Xوه ،O%aا� $%
 �� O%aرة ا�	U $%& XB��9ل أ� �� X؟ ه�S%%E $S b  رة	ه03 ا�( M�? X)`1ُو �S|5� R\وا��

 ا�(	رة &%$ إ&�mء أNU$ ا�DEKر <Hً6 واBIً� وE��ة؟
5B� م��ا� �أن ا�,� *U8ء &%$ واP1 �S�K ��	د ا�	ّS1 ي�ا�,� X)F%� 
%�6ن f��ً) ا�(	رة ا��ّ��


و ,F5�� W	�O . أ�Uى وU	رة إ 	ا&�
 أ&|T �� ا� ��MN آ�B �,	و �� Hfل ا��`�ص ا�	���
إن ا�I�B�($ &	وة ا�، 3fb1 �S�K ا�3ه� ا�,��ي إ�$ “: ��y ،8رق، �\5	jً� &� ا�I�B�($ �(�ل


�Dا� �� (ً�B�ًا و�Iأ 	أن �61ن أ< ����nBا� $�a� 
��\I [6] .أ��آ�” 
�oا	Fأن ا� v�Pو�

 ا�,���
، ا�F5,�� &� ا��N5ؤ)ت 0�D1 ا��ّ� S1	ف آB)� ��3* ا�F5,�� &� ا���6%�IKك وا

�S�%& 
 ��J?8 ا ��	ا� �D�� T� 85ا� 
��H)Fوا� 
 .ا����د�

http://saghbini.files.wordpress.com/2010/01/asfahan-lutfalla-2.jpg
http://saghbini.files.wordpress.com/2010/01/asfahan-lutfalla-2.jpg
http://saghbini.wordpress.com/Users/user/Desktop/%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%8A%20%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%91%D9%84%20%D8%B2%D8%A7.docx#_ftn5
http://saghbini.wordpress.com/Users/user/Desktop/%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%8A%20%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%91%D9%84%20%D8%B2%D8%A7.docx#_ftn6
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 ��fK�? 0 ا���؛�D1 

 ا�	����oا	F%� 8)�)\4 ا�,Nه8 ا� ،M�Jرة ا	)  
S�,ا�� ،O%aرة &%$ ا�	ا�(


 m1�ح  هv�6� .03 &� اM�J ا���To داXf آXّ إ��Nن، �v�6 &� ا��Kه�
 ا�,���WHaا�

M�� 	ّ  ( (ًاnI : 
�	�E�1 
 �D1 Mا��ّ� &%$ أ� �� XFD1و ��Kد��ن اKا XSّN1 T� ذا�B�“ �� 
]Bع وا���F8 ” ا��? M1�,5&وا ،
�W��ّxوا� 
أو  �� ا�N�Jن وا�  \4N ا��B�دات ا�`�?�

Eو ،O��f $ق إ��%aB5\ّ�ل ا�� u�E دوارK8 ا? ��mf بH)ا� Mأ� $%& X �)B5\ّ�ل ا�� u�
 O��a؟ –ا�  –ا�
��DE 
 إ�$ �Dّ�د ��\�1

 

m�N  
 ��Jدو�ً� : ا �SS�6ن إ��I ،��,ة &%$ ا��m�Nه8 ا� ��	%� 
�N�o�8 ا�&�NBا� 	Eأن أ �B 

 X��6��  M1د�,F� ��I�ّ6� ����n� l)? 4%m� ر��ّ[ M–إ�  	�ادف (&,�أن � �|�%� R�%Bا� ��
 
B%آ“��n� ”ه8 آ 
� �Fا� 
x%8 ا�? 
B%“	,&” .( 
 ��(	رة ا�,���
  –ا�B�Jن  ��(	رات ا�,���
 $%&“M�ّb5ا�”M� ًا	�&, �ا�,� 	��ا�3ي � M�Jم ا�S�� *� ���F5ا� M�6B� ( ،. 


 ا�B%\	�� آ���	ر�� ��M�5 &%$ ا)ر�61ز �IHت ا���د��ن، وأ]Kرة ا	ه03 ا�( R,أره �B��m�

S�/ن ��ت اH&J �S�%& .،ف�mBا� 
��S� 8�?  
إن إ��a� M$ ا�(	رات ا�,���
 �03S ا�	ر�

HًSI ًا�أ� M�?ود M���5[ا �� XF� Mه� إ� 
 :�5a`�ه� ��M�5  ��(�ل. �03S� $�a ا�	ر�
“T�Kا �� �آ,Kص اHaا� Mإ� ،O%aا�. 


 أ�Pً�، ) أ<F� إ)  %3ّة إرادة ا�D�Jب وا�5\ّ�ل؛ وإذا �� آ��R ه��ك ?�FB8 إ�$ ا�FN8 ا�?
 .أX`\� �B�ّ�? 8��6E ذ�� �S,%W 8? XB\1 �S�K إرادة ا�D�Jب  �اءة �� ?8


 8�5U�I ه03 اJرادة؛ �� ا�3ي آ�ن ����6B أن �,	ع �� آ��R ه���� S�/ا Xًّا &� ا� و&� آ	�F 

؟S��[7]” 

 
“
S�/ًا &� ا	�F  ” ��,ء؛ ا��BNب إ�$ ا��Uإ�$ ��6ن أ ��%W�1 	�آb5��  �6� ،رادةJ��3 ه03 اfb1
 !، ��,	&�ا و�a%(�ا، ) �����6ا &,�	”و�	وا ��m��وا“
 
 
 
 
 
 
 

 

h
 :ا�*kء ا�m��l ه�ا

'���� ا�#��ّ�� : �#�ج �&  ا�����=� أ�fz� "E ة '�uv  آ&�  ��� ا�>�0ّ ا�&X %�أ�� ت ا�0�Kث 	2 
�Aل ا[1] 

 c��+' ��� ����'ا��م و'���� ��� إ�;�ء دّ̀�ت ا�=�¡، '���� ��� ا�$!ّ�¡ ��� ا�=�[ و O!U c�ّ+' ،���ا���

��ّ��ا�$n�ّ+' ،��ّ��B ا�$�'  	2 ا�#��ت  ا�� 
��Eت ا�p' 2$ّدي إ�� ا�$�ّ'  
ej ا�-�ر'�Dول واKدر%uّp' ،)���B  ��� ا�#

http://saghbini.wordpress.com/Users/user/Desktop/%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%8A%20%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%91%D9%84%20%D8%B2%D8%A7.docx#_ftn7
http://saghbini.wordpress.com/Users/user/Desktop/%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%8A%20%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%91%D9%84%20%D8%B2%D8%A7.docx#_ftnref1
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���B��ً� 	2 . وأ�f ًا '�lE )�ّ0م ا��
'�l  ا�0�Kث أ%�ً� أن ا�����=� '0ّ�( إ��F�$E و	#��ّ�� ا�� د، و'�#¡ دورًا 

�
أ�T ا�0�Kث '�ّ�  �&¡ ه8ا ا�$�uv  . ، وTّ$� ا��BAنPDSD ��ج ا�#�ارض ا�����B آ��آ$¢�ب، '�ّ'  
� �#� ا�>�

�5�ّ��، ه��B< إ%=�ع 	2 “: �[ ������=� ��� ا��Eن ���=�لا�#�B' ��ّ��=%ت إ�`��+
 �BEK �Bإ�� ef�' �=����ا�

�B
�( 	2 ا�; %=� . ا�$a�ّB، 	2 دّ̀�ت ا�=�¡، 	2 
��Fت ا��
�غ، 	T 2 آ�'�B، و	2 آ�-% �=����%&�و أن '�uv  ا�

����=� أ%�ً� '�uv  إ%2��A ��� ا���0ا�Eت وا�B&�'�ت، وأq$&u  .”ا�e<' 2$ و'uّp  ��� اK}�ات ا�����=�� ��� ا��
�غ��

� ةj� :�= اءة ا���T �%Dل هY8 ا���ا�A' .C�Uرب ��%�ة أ��E '0ّ�( إ��F�$E ا���0ا�Eت وا�B&�'�ت ا�

-          �%D��-E :أه3 ا�� اCF ����!� ا

-          This Is Your Brain on Music: The Science of a Human Obsession, Daniel J. Levitin . 

-          An Introduction to Music Therapy Theory and Practice, several authors, (edited by the American 

Music Therapy association). 

-          Case Studies in Music Therapy, Kenneth E. Bruscia. 

)%�Eدة أو�F�

�ارد :: 

: The Mozart effect          - 

-          Effects of music and sound on human health, Roer wicke Ph.D, Herbalist review magazine, issue 

2002 # 1, 

 

 .2110أ%�ً� ورد 	2 }�0: 
��3، ر`3 .  2225}�0: ا�&+�ري، �T%/ }�0:، ر`3 [2] 


��3 أ%�ً�، ر`3  5954}�0: ا�&+�ري، �T%/ }�0:، ر`3 [3]  Yت �-. 2106، وروا�r�=E ]�Pو أن ه8ا ا��0%/ أ�&% )

  f· /%�T >��Bه "EK ك X�
�� �Tل 
� إذا آ�ن ا��>ّ�ر ه� اrKّ� �8ا�ً� %�م ا�=��
� أم ا���
�� 	2 ا��B$�%�ت ا�T

 .�� ��ل %#� 	�" ا��X آ�( ���#8اب اrKّ�، � ا��>ّ�ر%(

 .2108أ%�ً� ورد 	2 }�0: 
��3، ر`3 . 5951}�0: ا�&+�ري، �T /%�T(، ر`3 [4] 

 .24ا�= ·ن ا�- %3، ��رة ا�X0 ، ا�%� [5] 

 .(ه�B ا� ا�O(ا`$&�س 
( �Pرق �&�ا]، 
�Xرآ� 	2 
B$�ى }�'< [6] 

 [7] ��E���e، أ�Aح، دار ا��&<
 2�� ��F ' ،"X$�E �%ر�% 	 ،qr170-169، ص 2007ه-8ا '-3�ّ زراد. 

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=Kenneth%20E.%20Bruscia
http://www.parenting-baby.com/Parenting-Baby-Music-Research/Music-Research.html
http://www.rmhiherbal.org/review/2002-1.html
http://saghbini.wordpress.com/Users/user/Desktop/%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%8A%20%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%91%D9%84%20%D8%B2%D8%A7.docx#_ftnref2
http://saghbini.wordpress.com/Users/user/Desktop/%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%8A%20%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%91%D9%84%20%D8%B2%D8%A7.docx#_ftnref3
http://saghbini.wordpress.com/Users/user/Desktop/%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%8A%20%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%91%D9%84%20%D8%B2%D8%A7.docx#_ftnref4
http://saghbini.wordpress.com/Users/user/Desktop/%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%8A%20%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%91%D9%84%20%D8%B2%D8%A7.docx#_ftnref5
http://saghbini.wordpress.com/Users/user/Desktop/%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%8A%20%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%91%D9%84%20%D8%B2%D8%A7.docx#_ftnref6
http://www.sawtakonline.com/forum/showthread.php?t=27738&page=61
http://saghbini.wordpress.com/Users/user/Desktop/%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%8A%20%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%91%D9%84%20%D8%B2%D8%A7.docx#_ftnref7
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)���, 

)�ّ2� ا�.ّ-، ا�=�ف وا�
 

ّ�
 ?��B : و?(ً� �%	��، رTI ا� & �ًmّf��X`�� �ًP  �� ا��ّ� وا�F,�دةD��  *5B5N�I مA5%Bا� ��nBا�
 .?8 ا���ر –%$ ��Pه�ة &XB ا� ا�3ي �D5ّ�أ & –I�\5�ق ا��ّ��ن 

 
 X%f �& v�6و� ��	ًا &� ا�	ة ���mf 
��Iر *U8 ا��ا? XB\� دة�,Fا��ّ� وا� ��رض ه3ا  �F5ا�


8�F� �S  M��,U أ�XDّ,� *B5D� M ا��aف، ا��BSد : آ,�� ?8 ا�B5DB* ا�3ي �(,X ه36ا �(��

��H)Fاع وا�	 Jا ،
&�Dء &%$ ا����BFا� 
&�mوا�. 


 أو�$ ه���� ا�F,�دة ا��1�,
 : � )  ّ	 �� �(�ر�
 xW��ة  �� ا��ّ� وا�F,�دة���ح ذ�S� ��
 ���b1 ��nBم إن أراد ا���ات ?8 ا��ّ� ]Ba� ،
6ّ��
 �� 61��� E�آ�ت ر1�,
 وآ%�Bت ر1�,Bا�


�ّDل إ�$ ا��fد 
U�m  . 
�%)& 
�ّ%B& �BّP51 ( 
�ّ,%I 
 �D1 �Sوأإ� 

 أو إ 	ا&���ّ?. 
 

Figure 2 : ���.10- 70ّو�* �60(��4* ��2+��* ا��1ا�3* '2�2* ا�( 

 
 *?��Bذات ا� 

 ا��ّ�� �D5ه���� ا� 
% �)Bا� 
SD8 ا�?

?8 أXّU ا�EKال، ا�X��F5 �* ا���5ج ا��8�ّ : ا�F	�	ة
��Iّ* ا/?�ق ا�9(�?�
، �`(�E Xا��I و�(	را��1 

&8 وا�NEJس اJ 	ا&�
، ��?* ��5Nى ا��
 ��,F5ا� $%& 	&�N� ،
�,%Nا� 
U�mج ا��a�ُ ،ي�ا�,�
 
y�N  Xّ6  �6ر وه�?Kوا ]�I�EKا $BIأ �ّ&

X�B�5* وB� �ٌأ�. 
 
 
 
 
 

 
� �D�Jا 

 ا��ّ�� �D58  –أ�� ا�S? ،8�ّا�� O%aا�

 إ�$ ?�cإ 
ا�F5,�� اBIK$ &� ا�B(	رات ا�,���

 

أ��S ا�F5,�� اK %¥ &� ا��وح ا�,����ّB�BE �S1�F%ّm1ه� و�&��� �وأآ9 . XDNا��ّ� ه� ا�

 أن �(�ل أن Uّ�ة ا�O%a واJ 	اع ��SN  ���6B� ي؛�ّ�ر ا��&8 ا�,�m5� XB�K8 اaا�85  –ا��5ر�


 &� ��ه� ا�N�Jن –S|1�  �S%%E $S b ?8 ا��ّ� )�)E �,ّF1 . ن�B�Jا �ًP��3 ا��ّ� ه� أ��
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، ا�Aرا&
 وآB��  X(	رة ا�,���
، 1%� ا�B(	رة ا�5�	D Kإ�$ اآ��5ف ا���ر، ا �دت ا�,��U 8
 

“<8ء �f�، وTS� R\BI ?8 ا�IKس أن �56,�ا ا��`�ص ا�	���I	ّ)Bرة . ”ا�	ل �(�BF5Iا


���N�Jرة ا�P\ا� �ه� ��ه �S  ن�B�Jي وا�ا�,� X)Fا�. 

 �Eل ا��ّ�  X ه8 ?8 ا��ا�E *Uل <y�N,  ور	1 ( 
�U��B8��5 إن ه03 ا��� *B5DBا� 
�ّ`a . إن

 O%x� أن 	��وي ا�(�ل أ��� ��N� M�K 0	��� ا�3ي *B5DB%� ��1�|� �P�� ا����ن *�� �& u�	\ا�
 Xّال ��(��3 آA� (��3 و)س وا�3ي أ��IKًا ?8 ا��  ��%F� ا�3ي MN�� ءADء ?8 &(����، ا�A� Tأه

 ��  l�\1 85ر ا��mfKم �� ا��– ��Nأ�� �Sو��. 
DBا� 
F�,y 8ه �� *B5D� 	�آb5��  M�ّاع؟ إ	 Jا����ن وا T��\1 *� ���N5� �6 أنB� ا�3ي *B5

 T|&وا أb�m� وأن X��6��  ���,%I اد0 أن ����6ا�أ? T%ّF� M�ّأ 
��aف �� ا�B(	رات ا�,���
 �	ر�
TS�	� 
إ�m� *B5D� M%4 �� أ?�اد0 أن ��?�Pا ا�B�Jن  ��ّ��6��TS1 وأّ�� �`ّ	�Uا . �(	رة &(%ّ�

TS��)& ،��	ا� X��  ،sّ���  ن�B�J8 ا? Hً9ّB5� ًا	�Eو �ً��a� TS� �ً�1رآ ،�SN�� 	o�)�� و. 
 �& 
 F	 وc* ا���Fرات وا�5,���ات ا�	���
 ���,ً�، D�I	 أن \1��T ا����ن �Fّ,� ?8 ا�\(�(

 8,%I *B5D� O%a  OB&أ 
�XSN ا�� ” T6ّ\5��f“Rف د��B& 8�O �� ا�B(	رات ا�,���
 ور],
,U �� M ���1�56ر��	وا� ���yا�U��9ا� X. 

 
 

 ا�	���,aا�� TSFد��ن و��Fن ا���yا�Bا� 	ت ا�85 ?(�FB5DBى ?8 ا��UKر ا�Fف ه� ا���a��?
 TS%آ��� 
S�ا�� $%& TS1ر	U وا	)? u�Eو ،TS%,)5N� 8? T6ّ\5ا� $%& TS1ر	U 
�I��Nوا� 
وا�9(�?�


 �	ر�
  ��1ا ��SF ا/نNo�,ا� TS5��E $%& وا&�5دوا  *cا�� ���x5� 
��F1,�ن �� أي �\�و�

، XPّ�1 ه36ا ��FB5Dت ا)5f,�ء O%f ا�\��mن . ا��اه��1�Fح ا����ا� 
S�ف و��ا�Uل ا��	 

 
)%xBاب ا�� K�  ��6�5ّدي إ�$ ا�n1 	U 
�ّ%B& Xآ T��\1و 
6�BNوا��ّ�(ا� 

 ا��56 W�fو.( 

* * * 

ا�`��5
 وا��N�َ ا�8��a �� ا��وح وا�X)F، ه8 إن ا��FB5DBت ا��1 85��m ا��ّ� و1(ّ	س ا�F,�دة 
���SN ا���E XPّ�1 85 ا/��ت ا�(����
 &%$ T%ّF1 آ���
 N�1��ه�، ه�SN�� 8 ا�XPّ�1 85 أن 5�1|� 

 4o�[ ٌّي	S�)ٍن�j ��N� أو ( وه8 ،�SN��  �S%آ��� M�ه� و�1ا	�ه�  ��3 �`fb1 ل أن	3ه�  )���
U8 ا��? O�B& 8 ��م? lّx1 85ا� �SN���S�%ّa1 $%& ���f/ا M�? ا�3ي 1%�م R. 

 �Sو�� �S%0 ���آ�D1 ة(�,�H  ف�ا�85 51`ّ 
� �Fت ا��FB5DBا� T|F� 
��E 8ه03 ه ،vI¦�
�S��6>أ v%5aB  
 .ا�(��د ا�����
 &%$ ا�\�ّ�

 �� XFD�I �ّ\ا� �وا��6 O%aاع وا�	 Jف �� ا�aا� A�AF1 وا أن	5(F� أن �����W¦� �6B� v�آ
�FB5DBا�
F�)� 
ّ�
، �,($ nIال �� دون إ�� Dب إ�$ ا��Uأ 
� �Fأن . ت ا� $),� *U�6 ا��ا�


و �ت ا���س  يإن 1َ\�ََّر ا�X)F ا�,��: &	ا0�D1 TSo ا��ّ� �3ّD5ر ?8 &	اTSo ا�BF�0�D1 O ا�\�ّ�
ا�B�A61 &%$ ا��aف وا�mIKرة ” ا�“�Uدرون &%$ إ�(�ظ اM�J ا���TS �%U 8? To، ?�ن ?6�ة 

55I? 
Bت ا�\�آ�),mا� 
|F1� $%&  T�A61ة8 ا�T��F ا�F� 8 وا8�HIJ، ا�B(ّ�ض، وآX أ�	و����

 وا�	���
 � وا�(�o	55I ،	ا&$�I��Nدة ا��,Fوا� 
)%mBا� 
&�mوا� 
�,%Nو… ا� 	S�5I 
��S� 8?

 .��S5��S ،ا��mBف
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	الكتيّب الذي تقرأه الآن هو عبارة عن أربع مقالات منشورة على مدوّنة نينار بين 5 كانون الثاني\يناير و16 شباط\فبراير عام 2010 بعنو
	المقالات أتت ردّا على التضييق المستمرّ الذي تقوم به بعض الأحزاب الإسلامية في لبنان على تعليم الفنون الجميلة في أكثر من جامعة و
	بعد أكثر من عام على نشر المقالات، أتاح لنا إصرار حزب إسلامي كبير في لبنان على الاستمرار بعمليّة أسلمة الجامعات، بأن نختبر شخصي
	لهذه الأسباب ارتأينا وجوب إعادة نشر هذه المقالات في كتيّب الكتروني يكون في متوافر الجميع، لكي لا تمرّ عمليّة القضم هذه من دون 
	الكتيّب ليس دعوة للاختيار بين الفنّ والدين الإسلامي، بل إن جوهره يقوم في الواقع على عبثيّة مثل هذه الدعوة، ومن يدعون للاختيار 
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	بيروت، نيسان 2011
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	تُعتبر الصورة المعدّلة للوحة الموناليزا – إحدى أشهر اللوحات الفنيّة في كل العصور – التي تُظهر الموناليزا مرتدية العباءة السودا
	الصورة تحاكي ما يمكن أن تبدو عليه الموناليزا لو كان المتطرّفون الدينييون مستلمون زمام الأمور، وتصيب كذلك أحد أكثر المواضيع إثا
	رغم أن التشديد على أن “الفنّ ليس خطيئة” يمكن أن يبدو غريباً وخارجاً عن سياق القرن الواحد والعشرين، إلا أنه في الواقع ليس غريبا
	أظهر تقرير صحافي نُشر مؤخراً حول الضوابط الدينية النامية في معهد الفنون في الجامعة اللبنانية[2] أن نقاش الدين والفنّ يعود فارض
	بالعودة إلى جذور الارتياب الديني تجاه الفنّ، نجد أن إشكاليّة العلاقة بين الاثنين كانت موجودة منذ البدء. الأديان السماوية الثلا
	رغم أن العقيدة المسيحية مثلاً لا تحدّد موقفاً واضحاً من الفنون في نصوصها ولا تمنعها بشكل صريح، إلا أن بعض الآباء الأوّلين للكن
	في المقابل، اتّخذ الإسلام موقفاً أكثر صرامة تجاه الفنون، كل أنواع الفنون. الرسول في أيامه منع الشعر، الرسم، النحت والموسيقى. ك
	لكن محرّمات محمّد لم تستمرّ بعد موته لفترة طويلة. فمنذ بدايات الامبراطورية العربية كانت الفنون محلّ احترام واهتمام. الشعر، الر
	بعد مضيّ أكثر من أربعة عشر قرناً على الأحاديث المنسوبة للرسول حول تحريم الفنون، ومع صعود التشدّد الديني حول العالم، عادت التفس
	كيف حصل هذا الأمر؟ وهل الدين الإسلامي هو عدائي فعلاً تجاه الفنّ أو هي فقط تفسيرات المتشدّدين؟ وماذا يعني ذلك للعالمين العربي و
	بالإضافة إلى تحريم معظم الفنون في بداية الدولة الإسلامية، هنالك كمّ هائل من الأدبيات الدينية التي تعبّر عن عداء مفتوح تجاه الف
	بعض أحاديث الرسول تعبّر عن عدائية شديدة تجاه الفنّ، وتحديداً الموسيقى والرسم والنحت. في أحد الأحاديث يقول: ” كل مصور في النار”
	في حديث آخر يقول: “سيكون في أمتي خسف وقذف، ومسخ”، قيل: يا رسول الله متى؟ قال: “إذا ظهرت المعازف، والقينات، واستحلت الخمرة” [2]
	كذلك، يقول الرسول في حديث آخر: “ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر و الحرير و الخمر و المعازف، و لينزلن أقوام إلى جنب علم، يروح
	ويتّفق مؤسسي المذاهب الإسلامية الأربعة على منع الموسيقى. في الواقع، إن معظم الأئمة التاريخيين الذين عملوا على تفسير القرآن وال
	واليوم كذلك، نجد لدى طبقة رجال الدين في العالمين العربي والإسلامي عداء عام تجاه الفنّ، وتتراوح مواقفهم بين التحريم الكلّي كما 
	ولعلّ الموقف الديني من الموسيقى هو نموذج الموقف الديني العام تجاه الفنون. ففي السعودية، الحكّام الوهابيين لا يكتفون فقط بتحريم
	حتى المراجع الدينية التي تسمح بالموسيقى تضع عليها قيود مستحيلة. هذه هي حالة الشيخ يوسف القرضاوي، الإمام المتشدّد الذي يبثّ برن
	الموضوع الشرعي الوحيد للفنّ وفقاً لقرضاوي هو طبعاً المواضيع الدينية والوطنية فقط. وهو يحذّر خاصة من أغاني الحبّ التي “توقظ الر
	نظرة قرضاوي للفنّ والموسيقى متناغمة إلى حدّ كبير مع نظرة بعض رجال الدين الشيعة وتحديداً اللبنانيين والإيرانيين منهم. العلّامة 
	الموقف الشيعي الأكثر تسامحاً تجاه الموسيقى سمح ببروز بعض التجارب الموسيقية الدينية المهمّة في إيران ولبنان. الموسيقى الحربية و
	ينسحب الموقف الديني حول الموسيقى على معظم الفنون الأخرى، خاصة النحت والرسم حيث يوجد حولهما إجماع مطلق أنهّما محرّمان[8].
	أمام هذه الوقائع، من السهل علينا فهم تواضع المساهمة الإسلامية والعربية في التراث الفنّي الإنساني إذا ما وضعنا الأدب والهندسة ج
	يمكن قياس تأثير ذلك على الميول الفنّية في المجتمع العربي من خلال جولة صغيرة على المنتديات الإسلامية. في أحد المنتديات، عبّرت ت
	“المقال دمّرني من داخلي لأني أعمل مدرّسة موسيقى وأريد ان تعطيني حل لما أنا فيه مع العلم اني اعلّم التلميذات أغاني دينية ووطنية
	طبعاً ستكون متعبة، فقد أقنعها المتعصّبون الدينيون، ومعها ملايين المسلمين غيرها، أنها ستدخل إلى النار لمجرّد أنها تعلّم الأطفال
	لذلك السؤال الذي يبقى هو… لماذا يكره الله البيانو لهذه الدرجة؟
	تقدّم طبقة رجال الدين، ومعها المجموعات السلفية والأصولية والمتشدّدة، تبريرات “منطقية” شتّى لتفسير عدائهم تجاه الفنّ بشكل عام.
	التبرير الأكثر انتشاراً هو الذي يلبس رداء الدفاع عن “الأخلاق” والآداب العامة من الإفساد الذي “تشجّع عليه الفنون”. وفق المنظور 
	لذلك لن يغيّروا رأيهم إن عدّدت لهم كل الدراسات العلمية التي تبرز التأثير الإيجابي للموسيقى على الصحّة النفسية والجسديّة للبشر،
	لكن غيرة الله وفقاً للقرآن والسنّة لا تتوقّف على قضية التهاء المؤمنين عن العبادة، بل يبدو أن أكثر ما يزعجه هو محاولة الإنسان ت
	لتفسير هذا الأمر، علينا أن نلقي نظرة مقتضبة على الفنّ الإسلامي. الأمر الأوّل الذي يتعلّمه دارس الفنون الإسلامية البصرية هو أنه
	موقف الرسول كان قاسياً تجاه “المصوّرين”. في حديث له يقول: “كل مصوّر في النار يجعل له بكل صورة صورها نفساً فتعذبه في جهنم”[2]. 
	وتشرح المصادر الإسلامية أن المقصود بكلمة “مصوّر” هو الرسّام والنحّات. لكن الرسول لم يحدّد ما إذا كان يقصد كذلك المصوّر الفوتوغ
	لكن لم يحرّم الدين كل مواضيع الرسم بل حرّم بشكل خاص رسم “ذوات الأرواح” كالبشر، الحيوانات والطيور..ألخ.
	من الواضح أن النصوص الإسلاميّة تعتبر أن الخلق الفنّي هو محاكاة لخلق الله، خاصة إذا ما كان الموضوع هو الإنسان. فالـ”تصوير” هو ف
	القدرة الفنّية للعقل البشري تهدّد الدين لأنها تضيء على واقع أن البشر اليوم يمتلكون خيالاً أقوى وقدرة إبداعية أعظم من الله نفسه
	القدرة على الخلق، الشبيهة بقدرة الإله، هي السبب الحقيقي للعدائية الدينية تجاه الفن؛ فالأخير يكشف عن الإله النائم داخل كلّ إنسا
	الإجابة بسيطة: بما أن أحد المساعي الرئيسية للدين هي السيطرة على البشر، سيكون إلهها دوماً إله غيّور يطلب فقط مؤمنين مكرّسين لعب
	لطالما أرهبت هذه القدرة الأديان، وأغرت الفلاسفة الملحدين كفريدريش نيتشه على الارتكاز عليها لإعلان موت الآلهة. ففي نهاية المطاف
	“الخلق، إنه الخلاص الأكبر من الألم.
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