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إلانسان وثجربة الشر 

 العربي ميلود/ د

خ وحها آخش بػذ ما غشف بالحلبت اإلاُخىلىحُت، حُث    للذ اجخز الخاٍس

خ بػذ أن وان ملص ى مىه مً ري كبل،  صاس فػل ؤلاوعان هى مىطىع الخاٍس

هزا الخحىٌ ئكترن مؼ محاولت ؤلاظخلصاء غً الػلل الىاكػُت التي ًمىً 

سدها ئلى ؤلاوعان وفػله ؤلاسادي، فػلى ظبُل اإلاثاٌ الحشب التي واهذ جذوس 

سحاها بحن الفشط والُىهان لم جىً غلتها بمىظىس هحرودوث حػىد ئلى آلالهت، 

ت . بل مشدها ئلى الجزغت الخىظػُت البشٍش

صمً ئلهي : واغخباسا مً هزه اللحظت بدىا همحز بحن هىغحن مً الضمً

، وصمً ئوعاوي ًخظمً (وهى صمً أظطىسي)ًخظمً أفػاٌ وأحذار آلالهت 

خي)أفػاٌ ؤلاوعان  خ غً آلالهت (وهى صمً جاٍس ، وهىا ظِخم ئهفصاٌ الخاٍس

ت، واكتراهه باإلوعان في جالصمه مؼ  وبالخالي بذاًت غُاب ألافػاٌ الطىباٍو

 .    ألافػاٌ اإلاحاًثت لىاكػه، وها هىا بالظبط ظُظهش ما هذغىه بالشش

لىً كبل الخىض في هزه اإلاعألت، جحظش الػذًذ مً الدعاؤالث ححن 

ت الشش هفػل ئوعاوي ما أصل الشش؟، وهل هى : الحذًث والبحث في سمٍض

فػل ئسادي؟، وهل للػلل دوس في وحىده؟، أم أهه حػبحر غً صشاع بحن 

الزاث وراتها في ظػيها إلزباث حظىسها، وبحن الزاث وآلاخش في ظعي وليهما 

في ئكصاء آلاخش؟، أم أن الشش هى هدُجت لغُاب الحلبت اإلاُثىلىحُت وغُاب 

خ؟ . الذًً، والحظىس اإلاباشش لإلوعان في الخاٍس

ظيىطلم في بحثا غً جفعحر لىحىد الشش مً الىص الذًني وبالظبط 

ت،  خ الحُاة البشٍش مً الذًاهت اإلاعُحُت التي أغطذ سؤٍت حذًذة حىٌ جاٍس

خ ٌعحر وفم معاس خطي له بذاًت وله نهاًت،  فهي حػخلذ غلى أن هزا الخاٍس

وظُاكه الػام ًشجبط ئسجباطا الصما بازم الخطُئت ألاولى بحُاة ؤلاوعان 



 

199 
 

الذهُا، وهزه اإلاشحلت حعخذعي مً ؤلاوعان أن ٌععى لخحلُم الخالص مً 

. هزا ؤلازم الػالم في مخُلخه وفي واكػه

  غحر أن الحُاة مؼ هزا الخصىس الذًني ظُخحمل غلى أنها مشحلت جخىظط 

ش "كذوم اإلاعُح وحادزت الصلب، وغىدجه في آخش الضمان ظخيىن ألحل  جحٍش

 (مملىت العماء)البشش مً جبػاث الخطُئت ألاولى وئكامت اإلاملىت اإلاعُحُت 

. ( 1 )"غلى أهلاض الشش

ت هزا الىحىد ؤلاوعاوي، الزي وشأ في هىف  لشبما جحمل رواجىا مأظاٍو

ؤلاغخلاد بالخطُئت، وفي ظُطشة الشش الزي أطحى واةىا وحضءا مً هُان 

غا الكتراف الشش غحر أن اسجباطه . ؤلاوعان، ولػل هزا ما ٌشيل أحُاها حعَى

بالخطُئت ألاولى ظُحمل في زىاًاه بػذًً أحذهما ئًجابي وآلاخش ظلبي، فمً 

ؤلاوعان لِغ هى أصل الشش، فاإلوعان كذ صادفه "الىاحُت العلبُت 

واظخأهفه، فُصبح العإاٌ ما ئرا وان اغتراف ؤلاوعان بخطُئخه ًجػله 

ٌعدبػذ باليامل أصل الشش في ؤلاسادة العِئت التي ًتهم بها هفعه والتي 

. (2)"ٌػترف بأهه صاحبها

يىس ئلى أن  الشش "أما البػذ ؤلاًجابي في معألت الشش فُػُذه بىٌ ٍس

كذًم كذم ول الياةىاث، وأن الشش هى ماض ي الياةىاث، وهى ما هضم باوشاء 

. (3)"الػالم، وأن ؤلاله هى معخلبل الياةىاث

لىً الحلُلت اليامىت خلف هزًً البػذًً هي أن الشش هخاج بششي 

بحذ غلى أظاط أهه هابؼ غً سغبت وكذسة وئسادة وهزا مىفػت، وئرا ما 

حاولىا سجً أهفعىا في صلب فهمىا للخطُئت، ظِبلى الشش أمشا محخىما، 

. ووحىدا البذ مىه

يىس غلى أن  الشش هى ما ال ًجب أن ًيىن بل ًجب أن "ٌػخلذ ٍس

ذ الخحر وهشفع الشش، فاهىا هىظش ئلى رلً هما لى  ًصاسع، وبما أهىا ولىا هٍش

ذ ئزباث أهاه ورلً بىفي آلاخش أو بالخماًض غىه . (4)"أهىا هلىٌ ئهىا ولىا ًٍش
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وأمام هزا الصشاع بحن الزاث وآلاخش ًبرص مشيل اإلاػُاس والغاًت، فما هى 

اإلاػُاس اإلامحز ألفػاٌ ؤلاوعان بحن وىهه خحرا وشش؟، هل اإلاػُاس هى الػلل؟ أم 

الظمحر بمفهىمه الفشوٍذي؟ أم مبذأ اإلاىفػت؟ أم أن اإلاشحؼ هى الىص 

أو أن اإلاػُاس ظُيىن هى هفعه الغاًت مً البحث في معألت الشش، . الذًني؟

أال وهى جحلُم ؤلاوعان إلوعاهِخه الغحر مخصاسغت وال مخىافشة مؼ ئوعاهُت 

 .آلاخش؟

يىس فهم ماهُت  أمام حشابً هزه الدعاؤالث وحػلذها ًحاٌو بىٌ ٍس

ت له، فهى ال ٌػذ ظىي أحذ مفػىالث الصىس  الشش مً خالٌ الىظُفت الشمٍض

ت اإلاىَخجت في اإلايان، فلذ ًخمثل الشش في الفىش ؤلاوعاوي غلى أهه  الشمٍض

محاولت هزا الفىش الدشبث غبر كذساجه الالخفافُت وبها، بىفعه وبهزا "

. (5)"الخىاحذ، ورلً بملاومت حىاهب ؤلاطالق فُه التي ظدىلله ئلى الىعي

.  أي بمػنى أن الشش هى ول فػل ظلب وئلغاء مً الزاث ججاه آلاخش

يىس وحهاث ومالمح غذة، جخمثل سمىصها ألاولى  ت الشش لذي ٍس ولشمٍض

عت  في ؤلاغتراف، ئر أن ؤلاوعان ٌػترف بأهه معإوٌ غً أفػاله، وأهه فَش

للشش الزي ًحاصشه مً ول هاحُت، وبخىحه هزا ؤلاوعان في اإلايان أًً 

جدبذي ئلى الػُان سمىص الشش، وهي مجمىغت سمىص بذاةُت، ظمُذ هىزا وي 

غً الشمىص ألاظطىسٍت التي حػذ أهثر جمفصال بىثحر، وحشخمل "ًخم جمُحزها 

غلى ظػت اللصت، مؼ الشخصُاث، وألاماهً وألاصمىت الخشافُت، هما جحيي 

. (6)"بذاًت هزه الخجشبت ونهاًتها

ت الثاهُت جدشيل حُىما ًخطابم اإلاػنى الشمضي مؼ اإلاػنى الحشفي  الشمٍض

يىس  شيل حمىلخه، وهىا ظُظهش معاس ججشبت الخطُئت، الزي ٌشبهه ٍس َو

ا ببلػت الىسخ، وهى حػبحر غً وطؼ مػحن لإلوعان، اسجبط بفىشة  سمٍض

وغحر رلً مً الصفاث التي جذفؼ بالزاث .. ؤلاوعان اإلاذوغ وآلازم واإلازهب 

فحلُلت الشش لِعذ ششا "ئلى البحث في دًىامُت الشمىص الثلافُت الىبري 
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شة في  غلى الحلُلت، بل حاهب منها، وهى ححن ًخترق الحلُلت لُجػلها شٍش

. (7)"خذمخه، بالفىض ى في اإلافاهُم والىاكؼ ؤلاحخماعي الخىظُمي

خي  ل الخاٍس يىس بػذم الاهخذاع بالخأٍو وبىاءا غلى هزا اإلاػطى ًىصح ٍس

والخلذمي لخطىس الىعي في هزه الشمىص، فيل حملت داخل هزا اإلاجاٌ 

الخذاولي إلافهىم الخطُئت حعخلي حمىلتها مً الجملت التي ظبلتها، ولػل 

ولىً سمضا غخُلا ال "هزا ما ًفعش اظخمشاس مفهىم الذوغ هشمض أهثر غخلا، 

، وهىزا هشي أن (..)ًحُا ئال مً خالٌ زىساث الخجشبت واللعان التي حغمشه 

ت الخطُئت جيخظم حىٌ صىس مػيىظت لصىس الذوغ .  (8)"سمٍض

يىس في حػُحن مفهىمه للشش مً خالٌ جىاٌو  ئرن ظِىصب اهخمام ٍس

اإلاػنى، فالشمىص والػالماث حشيل أهمُت هبري في جحذًذ ماهُت ؤلاوعان 

اللادس غلى اظدبذاٌ ألاشُاء وؤلاظخغىاء غنها، وجفىًُ الشمض ًمىحه جحشسا 

ت ؤلاوعان  مً ظلطت ألاشُاء واللُىد التي ًفشطها الىاكؼ، وجخظاغف حٍش

ل، الزي  خلص مً ظلطت اإلاطابلت بحن الشمض واإلاػنى دون جذخل الخأٍو
َ
ولما ج

.  ٌػذ اإلاجاٌ الحلُلي الهبػار الىعي ؤلاوعاوي وجحشسه مً ظلطت ألاشُاء

ت ؤلاوعان، وجظُِلا إلاجاٌ امخذاد  ولػل في اهبػار هزا الىعي جفػُال لحٍش

ششا ئال بملذاس ما أطشحه، ولىً في كلب "مفهىم الشش، فلً ًيىن الشش 

م  ت جىىشف ظلطت ؤلاغىاء غً طٍش الشش "مىكف الشش بىظاطت الحٍش

لت "اللاةم مً كبل هىا ، والزي وان الذوغ الػخُم كذ كاله داةما بطٍش

. (9)"الشمض

ت؟  وهل مماسظت : وهىا ًطشح العإاٌ هفعه  ما غالكت الشش بالحٍش

. الشش ٌػذ فػال حشا؟

   ئن محاولت الخأصُل للفػل ؤلاوعاوي بحن مىابػه الذاخلُت وبحن اللىي 

ت هاحعا فػلُا ححن  الخاسحُت اإلاإزشة واإلاىحهت له، حػل مىطىغت الحٍش

فها وجحذًذ طبُػتها، حُث ًخماًض الخػٍشف بمشيلت  محاولت الخىض في حػٍش
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ت ووحىدها الفػلي بحن ؤلاسادة ؤلاوعاهُت في ظػيها لخحلُم راتها وبحن  الحٍش

. كىة ئلهُت جخحىم في هُىىهت ومصحر اليىن بيامله

ت بحثا غً  وكذ جبلىسث الػذًذ مً الخصىساث حىٌ مشيلت الحٍش

حػُحن ؤلاججاه الػام لىحىد ؤلاوعان الخاص والػام، ئر سأي هُذغش غلى أنها 

، أي أن (10)"ئفعاح اإلاجاٌ أمام ئهىشاف اإلاىحىد مً حُث هى هزلً"

. حلىلها ًحمل في آلان راجه مػالم ومػاوي الىحىد

هما دسحذ أغلب الفلعفاث غلى الدعاٌؤ غما ئرا واهذ أفػالىا هي 

هخاج ئسادة حشة أم مىحهت ومعحرة بال حىٌ لىا وال كىة، بذءا بالتراحُذًاث 

خحىم  ًُ الُىهاهُت التي صىسث لىا ألافػاٌ التي جظهش غلى أن الزاث ؤلاوعاهُت 

 يفيها بصىسة ظلبُت، ئر أن كىة ئلهُت هي مً جحذدها في الحلُلت، مشوسا ئٌ

ت  الخفعحراث الذًيُت والتي ظػذ في مجملها ألن جشبط بحن مفهىم الحٍش

وئشيالُت اإلاىث، وكذ هخىكف غىذ الفىشة اللاةلت بأن اإلاىث حاء ئلى هزا 

الػالم بعبب خطُئت آدم التي أدث ئلى ئخشاحه مً الجىت أو ما ٌػشف بػالم 

الخلذ، وإلاا واهذ أٌو خطُئت في هزا الىحىد هي حػبحر غً مماسظت ؤلاوعان 

خه، وان مفهىم الخطُئت مخظمً إلافهىم ؤلاخخُاس الحش . لحٍش

ولىىىا ظىخىض هىا غماس مخاطشة هبري ججػل مً وحىد الشش 

فان الشؤٍت ألاخالكُت للشش ججػل "أظبلُت ئصاء ول ئوعان،  وهىزا 

اح"مىطىغا فلط سمض الشش الحالي، و ػذ "ؤلاهحشاف اإلاحخمل"و" ؤلاهٍض ، َو

آدم الىمط ألاصلي، اإلاثالي لهزا الشش الحاطش، والحالي، والزي هىشسه 

. (11)"وهحاهُه في ول مشة هبذأ الشش

ئن مُالد الشش لِغ ولُذ الصذفت، وال ولُذ الخطُئت ألاولى، بل هى 

هخاج ئظخجابت للخػلُذاث التي غشفتها وال صالذ حػشفها اإلاجخمػاث ؤلاوعاهُت 

اث، ولشبما هزا ما ٌػىعه بشادٌغم الخىاصل بحن الزاث وآخش  في غذة معخٍى

ت، بيل ما  الزاث، الغحر معخلش في هلطت زابخت داخل هزه الحللت الذاةٍش
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جحمله مً حػلُذاث حشمل أبػادا مخػذدة، أخالكُت واحخماغُت وظُاظُت 

. وغحرها.. واكخصادًت ومػشفُت ولعاهُت

ت بشيل  ئرن ًمىً بىاء حعش مػشفي بحن معألت الشش وظإاٌ الحٍش

ئًجابي ئرا ما أظعىا لخبادلُت مػشفُت ئوعاهُت جلحم الشػىس باإلاػشفت، فما 

لت اللهجت الػاطفُت اإلاىحهت هحى ألاشُاء، هى هزه " ًظهشه الشػىس بطٍش

اللصذًت هفعها للمُىٌ، فاإلاحبىب واإلاىشوه، العهل والصػب، هى هزا 

. (12)"ًصاسع سغبخه" طذه"ًبخػذ و" غىه"و" ًلترب"الزي هحىه 

اهطالكـا مً ألاهمُت التي أصبـح ًحظى بها مبحث الشش في صمىىا 

ت، وهظشا لشاهىِخه فـي صمً الصشاع اإلاعخمش  اإلاػـاصش واسجباطه بمفهىم الحٍش

غلى حمُؼ ألاصػذة الجماغُت والفشدًت التي حشهذها اإلاجخمػاث اإلاػاصشة، 

وهظشا المخذاد سكػخه مما أصبح يهذد ئوعاهُت ؤلاوعان، ال بذ مً طبط هزا 

ت وبػث ئوعان آلاخش  اإلافهىم وججلُاجه وي هلترب مً جأظِغ مػاوي الغحًر

مً خالٌ طبط الػالكت اللاةمت بحن وحىد آلاخش وسغبت الزاث في جّملً 

تها، أو هما ٌػبر غً رلً لُفىاط، بأن  آلاخش هى الىحىد الىحُذ الزي "حٍش

تي"ًمىىني كخله ت  .(13)"، والزي ًخصل بشيل حمُمي وكبلي بحٍش هزه الحٍش

التي ًخحذر غنها لُفىاط جأخز بػذا اًدُلُا، وهي شذًذة الخػلُذ ألنها 

اث ألاخالكُت  حعخلضم حظىس آلاخش ؤلاًجابي والعلبي مػا في شتى اإلاعخٍى

وألاهطىلىحُت وهزا العُاظُت، وفي هزا الصذد ًشي لُفىاط أن الاجُلا 

ال حشخغل غلى معخىي الذغىة ئلى حفظ "التي ًجب أن هذافؼ غً حلىلها 

الىظام، هما لِعذ أدابا للعلىن، وحُىما أجحذر غً الاجُلا هخجشد مً 

ذ أن أرهش  ول مصلحت لىا في الىحىد، فأها ال أغني بزلً الالمباالة، بل أٍس

غلى أنها شيل مً العلبُت الُلظت أمام هذاء آلاخش الزي ظبم مصلحخىا في 

 .(14)"هزا الىحىد

ولػل هزا ما ًفشض غلُىا ؤلاهخلاٌ ئلى مػالجت معألت حػذد أشياٌ 

حظىس آلاخش وجأزحره ئًجابا أو ظلبا غلى الطابؼ ؤلاوعاوي للىحىد، ورلً مً 
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خالٌ مفهىم أطحى أهثر اظخلطابا ليل مػشفت مػاصشة، أال وهى مفهىم 

فما اإلالصىد مىه؟ وما هى ألازش الزي ًحذزه في معاس بحثىا حىٌ .الػىف

. معألت الشش؟

ئن الػىف مصطلح حذًث بشيل وعبي، وهى مخذاٌو بشيل مىثف في 

الفىش العُاس ي اإلاػاصش، غحر أهه كذًم كذم مماسظخه، فلذ ٌػىد مثله مثل 

. وحىد الشش، ئلى ما بػذ الخطُئت ألاولى أي كخل كابُل ألخُه هابُل

غلى اإلاعخىي الفىشي لم ًخطشق اإلافىشون ألاواةل ئلى الػىف في راجه، 

بل هىدُجت ألبػاد جُىكشاطُت، همخالفت حػالُم آلالهت، ولزلً ًىػذم ظهىس 

اإلافهىم في هصىص الفلعفاث ألاولى مً أفالطىن ئلى ابً خلذون بىصفه 

فلذ وان الػىف مخخلطا بمػان أخشي أو مظافا لها "مفهىما كاةما في راجه 

والفخىت والحشب وول ما ًإدي ئلى خشاب الذٌو هما ًبذو رلً في حمهىسٍت 

أفالطىن أو في ظُاظت أسظطى أو في مذًىت الفاسابي أو في ملذمت ابً 

.  (15 )"خلذون 

خ وحىد الذولت الحذًثت، فهى  فالػىف باإلاػنى الحلىقي ظهش مؼ جاٍس

ىش فُه داخل "
ُ
هملىلت حلىكُت ٌػىد ئلى اللشن الخاظؼ غشش، حُث ُحذد وف

الخصىس الحذًث للذولت بىصفه فػال أو ظاهشة جشمي ئلى ئحذار خلل في 

البنى التي جىظم مجخمػا ما، مما ًىجش غىه تهذًذ هظام الحلىق والىاحباث 

. (16  )"التي ًخىفش غليها ألافشاد طاإلاا هم ًيخمىن ئلى ششغُت كاةمت

الزًً "ئن الػىف أخز مػنى أهثر دكت مىز هدشه، وحىسج ظىسٍل، 

أدخلىا هظشاث مىهجُت مظادة لالججاهاث أو اليىابح الػللُت، وهادوا 

 .(17 )"بالػمل اإلاباشش

للذ هادي هدشه بأهه حُث جيخهي الذولت ًبذأ ؤلاوعان ودغا ئلى ما 

" اهطباغاث حىٌ الػىف"أما ظىسٍل فلذ وشش هخابه "ظماه بأخالق اللىة، 

غلى شيل ظلعلت ملاالث وششث في الحشهت الاشتراهُت، ئر ًشي أن الػىف 
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لِغ بذاةُا أو غحر مششوع، بل ًجذه مششوغا، وهى جبػا لزلً ًمحز بحن 

ت ، أما الػىف فلِغ اللىة (18)"الػىف واللىة، رلً أن اللىة بشحىاٍص

ت بل هى ظلىن زىسي، فالبرحىاصي ال ًمىً وصفه بالػىُف، بل  البرحىاٍص

الشػب هى ضحُت هزه اللىة هفعها، فهى "ًلخىؼ باللىة اللاةمت، غحر أن 

حلم  بخحطُم هزه اللىة، لزلً - شأن وافت الظػفاء–بالخالي طػُف ٍو

ظهش  ح الزي ًحطم اللىة ٍو فهى ًماسط الػىف الثىسي، أي الػىف الصٍش

. (19)"الحم

وبىاء غلُه هجذ أن حىسج ظىسٍل كذ مىح الششغُت ألاخالكُت لعلىن 

يىس مػنى آخش ٌعمُه بالالغصمت، وهي جظهش  الػىف، وهى ما ًمىحه ٍس

هدُجت هشاشت الىظاطت اللاةمت بحن الزاث واإلاىطىع، ألامش الزي ٌشيل 

فهي : لِعذ الالغصمت ظىي ئمياهُت الشش"معىغا وساء ظهىس الخطأ، ف 

" مياها"حػني ميان وجشهُبت الىاكؼ الزي في ملاومخه الظػُفت ًلذم 

. (20)"للشش

هزه الششغىت إلاعألت الػىف والخأظِغ الىظشي لها جشجبط دوما 

ت وفي طُىتها خطُئت أصلُت هي  باإلاشحلت ألاولى ليشىء اإلاجخمػاث البشٍش

الػىف، ولم ٌعخطؼ الػلل البششي حتى الُىم أن ٌػفي ؤلاوعان مً هزه 

الخطُئت وأن ًحشسه مً هزه الػلذة التي جالصمه مالصمت مطللت، وأن 

ت اليامىت في راجه، فلى أخزها مثاٌ الحشب هجذ لُفىاط  ًخلصه مً البربٍش

أنها جىكف غلم ألاخالق، لىً مً الخطأ أن هفهمها غلى أنها "ٌششحها غلى 

. (21)"فالحشب لِعذ خاسحُت بل داخلُت في الياةً (..)ظاهشة خاسحُت 

يىس وفم  ش الزاث مً هزه الػلذة الجازمت غليها، ًصىغه ٍس  جحٍش

ملاسبت ئجُلُت، ححن ًشفع سفظا كاطػا أن هجػل مً الػىف ظلىوا 

ألن الظهىس ألاٌو لإلسادة الزاجُت الىاغُت للزاث في مماسظت "أخالكُا، 

فما أن أجامل غشامت الػلاب هفػل إلسادة راجُت، فان . الػلاب، هى الثأس

خصىصُت هزه ؤلاسادة وغشطُتها جمآلن الػُىن، فالثأس هى الػشطُت هفعها 
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للػذٌ في اللاةم به، ولذي اللاةم بالػذٌ، فان الػلاب أوال ٌػذ غحر هلي، 

لت إلدامت الػىف في ظلعلت غحر  والػلىبت لِعذ بادب ري بذء ظىي طٍش

.   (22)"مخىاهُت مً الجشاةم

يىسي الدعاٌؤ حىٌ  هل ًمىً : ظُفشض غلُىا هزا الخحلُل الٍش

. العُطشة غلى الػىف؟

  هزا العإاٌ ٌػذ بمثابت ملاسبت للىاكؼ البششي الشاهً، غلى اغخباس أن 

الػىف باث ًمثل غىصشا أظاظُا في الخجشبت العُاظُت، التي لم جلخصش 

فلط غلى جلً الىظم واللىاهحن اإلاخمىطػت في حذود الػالكاث الاحخماغُت 

والعُاظُت، بل شيل الػىف هزلً ؤلاطاس الىبحر في معخىاها، لُمخثل داخل 

حذود هزه الخجشبت هحشهت داةمت ٌعخحُل اللظاء غليها ئال بشيل وعبي، 

تها أو  ت مجبىلت غلى الػذواهُت، وأي ش يء ًمغ حٍش فطبُػت الىفغ البشٍش

ًللص مً ئسادتها ًثحر اهفػالها وزىسانها، فخلجأ الظخػادة رلً بما جملً مً 

 جلً هي الطبُػت ؤلاوعاهُت، .ألادواث اإلاششوغت والغحر اإلاششوغت أحُاها

حُىما ٌشػش اإلاشء هفعه أهه أهثر مً مجشد ئوعان ًشصح جحذ ظلطت سغباجه 

ً أدواث جطُؼ سغبخه مما ٌػطُه لزة ال  حاٌو أن ًجػل مً آلاخٍش ٍو

مىحه ظلطت راجُت مىهىمت غلى آلاخش، ًماسط العُاظت غلى  جظاهى، ٍو

صشاع مً أحل العلطت، والػىف هى أكص ى دسحاث "أظاط أنها 

. (23)"العلطت

لزا فالدعاٌؤ غً أظاط الشش والػىف وغحره مً اإلافاهُم 

اإلاإظعت لشخصُت ؤلاوعان الفاغل واإلاخألم ًلخط ي اظخحظاس مفهىم 

الخىاصل الزي كذ ًلترن بمػاوي الفػل والالتزام ألاخالقي بالىظش ئلى غذم 

ت ؤلاوعان واظخلاللُت ئسادجه، هما ًلُم حعىس اجصاٌ  حػاسطه مؼ حٍش

. وجىاصل بحن الزاث وآلاخش، لُخخز مً ؤلاوعان غاًت كصىي 



 

207 
 

غظى مخبر . معخغاهم. أظخار فلعفت بجامػت غبذ الحمُذ بً بادٌغ

الجضاةش . حامػت وهشان. ألاوعاق البيُاث، الىمارج واإلاماسظاث
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