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 يقديت
 بسم هللا الرحمن الرحيم

وبػّيف جػؿ  ،عمػ  الططػرة ماسػنويف خٍاك إٌابض ،اٌؾّد هلل زة اٌؼاب١ٌّٓ
قنئمة عمػ  صػحيم مػن جػن  مػف  ،شأنو أف ىذه القنعدة حنكمة إل  يـو الديف

ۆ  ۆ  ۈ   ۈ    ۇڭ  ڭ  ڭ       ۇچفقػػنؿ  –جػػؿ عػػاله  –عنػػده 

ې  ې  ې  ى  ى  ائ             ائ    ېۅ  ۅ  ۉ    ۉ  ۋٴۇ  ۋ

 .(1)چەئ
وجػػػػن  بنانبيػػػػن  ىػػػػداة  ،بعػػػػث المرسػػػػميف ،وأشػػػػيد أف ه إلػػػػو إه اه

ڇ  چ قػػنؿ اعػػنل   ،وأكػػد عمػػ  امػػؾ الميمػػنت فػػ  كانبػػو الكػػريـ،مياديف

ژ  ژ  ڑ    ڈڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ

 .(2)چڑ
كشػؼ  ،رحمة اه لمعػنلميف ،ولوػػاه ورس يدنن محمًدا عبدػوأشيد أف س

و ػػوح  ،فصػػنرت العقيػػدة وا ػػحة ،ورفػػع درجػػنت أىػػؿ اليمػػة ،اه بػػو الةمػػة
چ  ڇ  ڇ  ڇ  چ قػػنؿ اعػػنل   ،القمػػر الاػػنـ فػػ  الميػػنل  الُمْدَلِيّمػػة

 .(3)چڇ  ڍ   ڍ  
وصحنباو الةػر  ،وعم  آؿ بياو الطنىريف ،وسمـ وبنرؾ عميو الميـ صؿ

   .ومف ابعيـ بإحسنف إل  يـو الديف ،المينميف
 ............أمن بعد                                     

مػػػف  ،الكػػريـ شػػػنماًل لكػػؿ شػػػ  فالقػػػرآفػػإف اه سػػػبحننو واعػػنل  جعػػػؿ 
قػنؿ اعػنل   ،بحيث ه يحانج الننس إل  شػ  بعػده ،والاكنليؼ،والعبندة ،العقيدة
وجػػػن ت السػػػنة المطيػػػرة لاو ػػػيم مػػػن  (4)چ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌچ 

                                                 

 (.33( ظٛزح اٌسَٚ: ا٠٢خ )1)

 (.165( ظٛزح إٌعبء: ا٠٢خ )2)

 (.15ِٓ ا٠٢خ )عصء ( ظٛزح اٌّبئدح: 3)

 (.33ِٓ ا٠٢خ )عصء ( ظٛزح األٔؼبَ: 4)
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وبنلاػنل  فيمػن معػًن المصػدر ااوؿ  ،واطصػيؿ مػن أجمػؿ ،وابييف من أبيـ ،خط 
 .(1)لإلسالـ

 ،ازدادوا إيمننػًن عمػ  إيمػنف ،وكّممن أمعف العقال  النظر ف  ىذا المصدر
وامػػػؾ طبيعػػػة أىػػػؿ  (2)چ ۋ  ۋ  ۅ       ۅ  ۉ  ۉچ وبػػػنت شػػػعنرىـ الػػػدائـ 
واسػػاعممايـ  ،غيػػر أف الػػبعض اّنكبػػوا الطريػػؽ السػػوو ،الاقػػوو وأىػػؿ المةطػػرة

وبػدؿ أف يكونػوا  ،وه يقبػؿ أمػره ،فننطمقت بيـ إل  من ه يحسف ذكػره ،أىواؤىـ
نظػروا إلػ   ،مكذبيف بمن جن  مػف عنػده كػنفريف احولوا إل  ،ه مطيعيفعبنًدا 

 ،وانطمقػػػػوا بػػػػأىوائيـ ،واعػػػػنمموا معيػػػػن مسػػػػاخطيف ،آيناػػػػو نظػػػػرة المسػػػػاكبريف
الاػػ  ه اسػػمع  ،حاػػ  أّليػػوا المػػواد الخرسػػن  الصػػمن  ،دىـ شػػينطينيـباسػػاع
 .وه احقؽ احد رجن  ،دعن 

واػنبعيـ فػ   ،واباعػدوا بنلكميػة عػف ديػف اه ،ثـ أوغموا ف  ىذا الطريؽ
ماجنىميف  ،قواىنإل  األيو الطبيعة و يـ ذاىب منف ،موقطيـ ىذا أكثر مف فريؽ

وزعموا أف امػؾ حقيقػة  ،نأجزائيوقنلوا باطور  ،أف اه ىو الذو خمقين وسواىن
ل   ،الذو خمقين وطبعين ومف ،واننسوا المعطينت ال رورية ،قديمة من اقـو وا 

 .بو ىداىن
 ،ومن ىو إه اإللحػند ،رب ااحدث بنسـ الاطورةوقد ظيرت طنئطة ف  ال

قػوييـ  ،وظنػوا الكنئنػنت فػ  سػبنؽ ،الذو ُيولج صنحبو ف  إغ نب رب العبند
وكأف الكوف بأجزائػو اػدور فيػو  ،ومف ذلؾ قوليـ باننزع البقن  ، عيطيـيمؾ يُ 

بػػػؿ ىػػػ  أفكػػػنر  ،الاػػػ  ه يعػػػرؼ ليػػػن نسػػػب وه ىويػػػة ،أو الميكننيكيػػػة ،اآلليػػة
والنيػػؿ  ،يريػػدوف اهعاػػدا  عمييػػن ،انػػدفعوا بيػػن إلػػ  العقيػػدة اإللييػػة ،شػػمطن 

 .وى  المقبولة عند بنرئ اارض والسمن  ،منين
                                                 

( اٌّصدز األظبظٝ ٌإلظالَ ٘ٛ اٌماسنْ اٌىاس٠ُ، ٚياؾ١ؼ اٌعإخ إٌج٠ٛاخ اٌّ ٙاسح، ث١ّٕاب 1)

اٌفىااس اإلظااالِٝ تٙااٛ رٍااه اٌّغٙااٛخاد اٌزااٝ رواادَ رٍااه إٌصٛؾ،ػسظااب  ٌٙااب، ٚرمس٠ااسا ، 

 ٚرّى١ٕب ، ٚختبػب .

 (.7ِٓ ا٠٢خ )عصء ( ظٛزح ني ػّساْ: 2)



 

 اٌدوزٛزح / ظّس ػجد اٌفزبػ ؽعت هللا ظ١د أؽّد       ِجدأ رٕبشع اٌجمبء ِٚٛلف اإلظالَ ِٕٗ
 

 646          ـ  ٕٙٔٓمجمة كمية أصوؿ الديف بأسيوط ،العدد الرابع الثالثوف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وموقػػؼ  ،ثػػـ كػػنف ىػػذا البحػػث احػػت عنػػواف   مبػػدأ انػػنزع البقػػن  ومػػف
 -:اإلسالـ منو   وقد ااخذ جممة مف الخطوات مف أبرزىن

 أسباب اختُار ادلىضىع :أولا 
الػػذيف يامسػػكوف بمػػن يطمػػؽ عميػػو  ،ذوو اافكػػنر اإلنسػػننيةظيػػور  -ٔ

بحيث يجعمونين بػدياًل  ،ويصطونو بقنعدة المبندئ الاطورية ،عرفيةمالمبنحث ال
 ،مػػف كػػؿ ننحيػػة أخطنؤىػػن اأاييػػن ،ومػػن ىػػ  إه أفكػػنر خينليػػة ،يػػةعػػف رب البر 

 .ومعرفية ،عقدية
 ،وأسػمن  جػرت ليػـ ،أف دعنة الاطػور فيمػن بيػنيـ أطمقػوا أوصػنؼ -ٕ

وفييـ  ، ومنيـ ذاىب إل  الاطور اهجامنع ،فمنيـ مف قنؿ بنلاطور ااحينئ 
حاػػػ  صػػػنرت كممػػػة الاطػػػور إنػػػن  يسػػػاخدمو  ،مػػػف يقػػػرر الاطػػػور اهماػػػدادو

 .والدان  ،القنص 
مػػػػؿ جاهحيػػػػنئ  حػػػػنولوا صػػػػينغة بعػػػػض الأف أصػػػػحنب الاطػػػػور  -ٖ
ـ مػف فمػني ،واعابروىػن مػف الميمػنت ،أطمقوا عمييػن اسػـ المبػندئ ،والمطردات

ومنيـ مف قػنؿ  ،اننزع البقن ومنيـ مف قنؿ بمبدأ  ،قنؿ بأزلية المندة الصمن  
وبناػت ىػذه ااقػواؿ  ،ومنيـ مػف قػنؿ باأليػو الطبيعػة ،باأليو المصندفة العمين 

 .لزحزحايـ عف أصوؿ الديفف  محنولة  ،ُيمنرس بين ال ةوط عم  المسمميف
أف ىػػػذا الاطػػػور  ،ااغيػػػنروحػػػنوؿ أصػػػحنب ىػػػذه اافكػػػنر أف يوىمػػػوا 

ومف ىنن كػنف  ،فجعموه بدياًل عف اإللو ،بمبندئو العممية ىو قنئد سطينة الحينة
 .والدراسة ،مف ال رورو اننوؿ ىذه اافكنر بنلاحميؿ

 ،أف مبػػدأ انػػنزع البقػػن  مّثمػػو أصػػحنبو بقطيػػع حيوانػػنت فػػ  أرض -ٗ
 ،ثػػـ حولوىػػن إلػػ  مبػػندئ حيويػػة ،ومػػنيـ صػػةير ،وفػػييـ صػػحيم ،بيػػنيـ جػػنئع

حاػػػ  اظيػػػر  ،فكػػػنف مػػػف ال ػػػرورو كشػػػطين ،مسػػػاةميف المةنلطػػػنت المعرفيػػػة
 .لذوو العقوؿ مف بن  اإلنسننية ،عورااين
لػـ  ،يمثػؿ جننبػًن نظريػنً  ،أف ىذا المبدأ كةيره مف المبندئ الاطورية -٘
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 ،لييػةإل اويطعف ف  ذات الوقت عم  مقػدورات القػدرة  ،اقـ عميو أدلة اجريبية
فػ   ب أحػدًا عنػونػولػـ يُ  ،وىػو أعمػـ بيػن ،فنه اعنل  خمؽ ااشين  ذكرًا وأنثػ 

 .وبينف فسندىن ،فكنف موقطيـ ىذا داعيًن إل  اننولين ،بيننين
والػػػدفنع  ،أف المسػػػمـ يجػػػب عميػػػو القيػػػنـ باقريػػػر عقيداػػػو الدينيػػػة -ٙ

الاػ  يػزعـ  ،ذات الطبيعة الشيطننية ،ف  مواجية امؾ اافكنر اإلنسننية ،عنين
ومػن ىػ  بشػ   ،أو المنػنىج العمميػة ،أصحنبين قينمين ف  المعػنرؼ اإلنسػننية

ف اجامع لين كثير مف أطراؼ الكرة اار ية ،مف ذلؾ  .وا 
 يُهح انبحث :ثاَُاا 

وىػػو الػػذو أقػػوـ مػػف خاللػػو باقسػػيـ اافكػػنر إلػػ   :)أ( ادلننُهح انتحهُهننً
       .والاطريع ،كؿ جزئية اساقالًه مف ننحية العرض ،ياـ الاعنمؿ معين ،جزئينت

بمػن  ،المعرو ة جزئينتأقـو مف خاللو بوصؼ ال :)ب( ادلُهح انىصفً
 .انيـ الذيف يجب أف يؤخذ بأقواليـ ،قنؿ بو أصحنبين

وىػػو الػػذو يقػػـو عمػػ  مننقشػػة كػػؿ جزئيػػة :ج( يننُهح انُقنند وادلىازَننت)
ثػـ المانبعػة  ،سوا  أكننت عقمية أـ إحينئيػة ،عم  الجوانب الممكنة ،معرو ة

 ،سوا  أكنف ذلؾ مف ننحية الاصػنيؼ ،الا  يظير مف خاللين الدور اإلسالم 
وجممػة ىػذه المنػنىج يطمػؽ عمييػن المػنيج  ،مػف ننحيػة العػرض والاوصػيؼأـ 

ف لـ  ،وظير ف  مؤلطنايـ ،طبقًن لمن ذكره عممن  المسمميف ااوائؿ ،الاكنمم  وا 
 ،جزئينت ىػذا المػنيجوبننً  عميو سوؼ يرو القنرئ الكريـ  ،يحمؿ ىذا العنواف

 .بيف ثننين سطور ىذا البحث
 :ادلشكالث انبحثُت :ثانثاا 
فػػإف  ،أوؿ أمرىػػن ،نظػػرًا اف ىػػذه المؤلطػػنت كابػػت بمةػػة أصػػحنبين -ٔ

بو ػع المطػظ اعنػ   ،موسيةبيف ارجمة قن ،الارجمنت الواردة بشأنين قد ابنينت
وىذا ممػن  ،صمن  ه ابيف ،فاصير كقوالب الحجنرة ،الالاين  ف  مقنبمة العرب 

صػػنحبين ه ييػػاـ بنلجوانػػب  ،أو ارجمػػة أدبيػػة ،يطقػػد الكممػػة جػػزً ا مػػف معننىػػن
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وبع ين وىو قميػؿ جػدًا قػنـ بػو  ،فاأا  ارجمناو ذات مسحة خينلية ،الاجريبية
ومف ىنن كنف  ،واأثر بو المعن  ،فنقاصد ف  العبنرة ،أصحنب النزعة اإلحينئية

 .الوصوؿ إل  المبنب مشكمة
أف مبدأ اننزع البقن  الذو يدور الحديث حولو ىنن لػـ ينػؿ إجمنعػًن  -ٕ

وىػذا مػف  ،روؼ النشػأة لػوويعػّرؼ بظػ ،يحػدد أوؿ مػف قػنؿ بػو ،مف الدارسػيف
اعنمػػؿ مػػع ىػػذه ومػػف ثػػـ قػػررت ال ،شػػأنو أف يجعػػؿ البنحػػث فػػ  حيػػرة مػػف أمػػره

نظرًا  ،أمن من ورا  ذلؾ فميست مسئوليا  ،إلينن عنين بمن صم وصولو ،اافكنر
 .ومسئولية الننقؿ  وه يكمؼ اه نطسًن إه وسعين ،لمطرؽ بيف مسئولية المنشأ

وآيػة  ،حاػ  لػدو القػنئميف بيػن ،المبندئ وقػع بينيػن اػداخؿأف ىذه  -ٖ
ومع ىػذا اػـ  ،ياننزعنف فيمن بينيمن ،والاولد الذاا  ،ذلؾ أف اهناخنب الطبيع 

ىػػؿ ىػػو فػػ   ،وكػػذلؾ الحػػنؿ مػػع انػػنزع البقػػن  ،الاطػػورييفالاعنمػػؿ بيمػػن لػػدو 
وبػػنت الوصػػوؿ إلػػ   ،أـ فػػ  النبناػػنت ،والثػػديينتأـ فػػ  الطقنريػػنت  ،الجمػػندات

وبػػػذلت جيػػدو فػػػ  فصػػؿ بع ػػػين عػػػف  ،فاوكمػػت عمػػػ  اه ،المقصػػود صػػػعبنً 
 .وكنف ذلؾ مف المشكالت البحثية ،حا  أبمغ الةنية ،بعض

يرًا سػػقػػد يقػػع أ ،أف البنحػػث المسػػمـ حينمػػن يانػػنوؿ مو ػػوعًن كيػػذا -ٗ
غيػر  ،فيمنرس نوعًن مف ال ةوط عم  أدلػة اآلخػريف ،عقيداو الدينية لسمطنف
 ،فعر ت جزئيناو كمن رأيػت ،م  نوازع  الداخميةجنىدة السيطرة ع تأن  حنول

 .حا  اكوف ى  الماحدثة بذااين ،ن دوف ادخؿ م
 :يكىَاث اندراست :رابعاا 

 :ياكوف ىذا البحث بإذف اه اعنل  مف
 :مقدمة اا مف

 .أسبنب اخاينر المو وع :أولا 
 .منيج البحث :ثاَُاا 
 .المشكالت البحثية :ثانثاا 
 .مكوننت الدراسة :رابعاا 

  وتارخيه ( ،) يفهىو تُازع انبقاء :انفصم األول



 

 اٌدوزٛزح / ظّس ػجد اٌفزبػ ؽعت هللا ظ١د أؽّد       ِجدأ رٕبشع اٌجمبء ِٚٛلف اإلظالَ ِٕٗ
 

 644          ـ  ٕٙٔٓمجمة كمية أصوؿ الديف بأسيوط ،العدد الرابع الثالثوف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ويشامؿ عم 
 .مطيومو :أولا 
 .انريخو :ثاَُاا 
 .عالقة داروف بو :ثانثاا 

 عرض ويُاقشت ( ،) أَىاع تُازع انبقاء :انفصم انثاًَ
 :ويشامؿ عم 

 .اننزع أفراد النوع الواحد :أولا 
 .)أ( العرض

 .)ب( المننقشة
 .اننزع الطرد مع قوو الطبيعة :ثاَُاا 

 .)أ( العرض
 .)ب( المننقشة

 اننزع اإلنسنف مع الحيواف ااعجـ  :ثانثاا 
 .)أ( العرض

 .)ب( المننقشة
        أو النبنت ،اننزع الحيواف مع مثيمو :رابعاا 

 .)أ( العرض
 .)ب( المننقشة

 :* اخلامتت تتضًٍ
 .أىـ النانئج :أولا 
 .أبرز الاوصينت :ثاَُاا 
 .أىـ المقارحنت :ثانثاا 

 .* ادلصادر وادلراخع
 .* انفهرش
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 انفصم األول                              
 خيه "روتا ،" يفهىو تُازع انبقاء

ىػذه الكنئنػنت  أف ،اعاقد أصحنب المذىب الاطورو في الكنئنػنت الحيػة
إذا أقبمػت ه امبػث أف  ،الذي يعّبر عف حنؿ ماةّيرة ،يقع بينين نوع مف اهناقنؿ

حيويػة بينيػن وغنيايـ مف ذلؾ اهناين  إل  القوؿ بأف جممة الكنئننت ال ،ازوؿ
ف  سبيؿ الوصوؿ إلػ  امػؾ و  ،إل  الةنية الا  انعقدت عميين ،نوع مف السبنؽ

والمػنروف بػو  ،نظرًا اف الطريؽ الحيوو  ػيؽ ،يحدث نوع مف الصداـ ،الةنية
 .(1)وكؿ يسع  لامؾ الةنية ،كثرة

واا ػعؼ سػوؼ اطػؤه  ،واصػندـ ،يقػع احاكػنؾ ،وف  سبيؿ امػؾ الةنيػة
فنلانػنزع  وبنلاػنل  ،وياةمب عمػ  غيػره ،أمن ااقوو فإنو سيناصر حامنً  ،ااقداـ

لػػو كنفػػة صػػطنت  ،دوف حنجػػة إلػػ  إلػػو عػػنلـ قػػدير ،بيػػنيـ مػػف أجػػؿ البقػػن  
 :وسوؼ أاننوؿ في ىذا الطصؿ من يم  ،واإلكراـ  ،والجمنؿ ،والكمنؿ ،الجالؿ
 يفهىو تُازع انبقاء :أولا 

انػنزع البقػػن  مػػف المبػندئ الاػػ  قنمػت عمييػػن اافكػػنر   (2)موسيعابػر نػػن
 ،عمػ  المعنػ  المػراد مػف الاعريطػنت الدالػةوقد ُعػّرؼ لػدييـ بجممػة  ،اطوريةال

فقػد بػرزت  ،غير أنو لّمػن كػننوا ه يصػدروف فػي اعػريطيـ لػو مػف جيػة محػددة
   .(3)كؿ منين عم  ننحية بذااين  ،ليـ اعريطنت عدة

                                                 

ٛغ اٌّفزسظااخ، اٌزاٝ رعااؼٝ ٌفس٠عااخ ( ٘االءء ٠ؽااجْٙٛ اٌىبئٕابد اٌؾ١ااخ ثم ١ااغ ِآ اٌٛؽاا1)

ِؾادخح، واً ِإُٙ اؼازُ زائؾزٙاب، ٚأغارة  ١ٌٙاب، ٚاٌ س٠اك اٌّٛياً  ١ٌٙاب ٚاؽاد، ٚاٌىاً 

 ٠غسٜ  ٌٝ رٍه اٌفس٠عخ ؽزٝ ٠جمٝ ػٍٝ ل١د اٌؾ١بح ِٓ غ١س ؽبعخ  ٌٝ  ٌٗ.

اٌّجدأ اٌرٜ اظزمس اٌجؾش ت١اٗ، ٚثٍتاذ ٔز١غزاٗ إٌٙب٠اخ،  " ( إٌبِٛض ػٕد اٌز ٛز١٠ٓ 2ٛ٘)

ٔؼمد األِس ػ١ٍٗ، تٍُ ٠ؼد ٠ؾزبط ؼ١ئب  ٚزاءٖ " زاعغ ٌٍدوزٛزح ٚتبء ػجد اٌؼظ١ُ ع١ّاً: ٚا

 َ.1833، خاز اٌغ١ً 135اٌز ٛزاد اٌج١ٌٛٛع١خ تٝ اٌؾ١ٛاْ ٚاإلٔعبْ يـ

( اٌزؼس٠فبد لد رغئ تٝ ػٍُ ِٓ اٌؼٍَٛ ػٍٝ ٔبؽ١خ اٌّٛظٛع ربزح، ٚاٌتب٠اخ رابزح أخاسٜ، 3)

أٚ  ،تااٝ ػٍااُ إٌّ ااك، ِااضال ، أٚ ػٍااُ اٌزٛؽ١ااد، أٚ إٌؾااٛثغبٔاات اٌؾااد، أٚ اٌسظااُ، وبٌؾاابي 

ٚ٘اارٖ ِعااالٌخ ء روفااٝ ثبٌٕعااجخ ٌّاآ ٠ؼاابٌظ رٍااه اٌّٛظااٛػبد، ِاآ  ،غ١س٘ااب ِاآ اٌؼٍااَٛ 

 إٌبؽ١خ اٌّؼست١خ.
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 ،ولعػػؿ السػػبب فػػي ذلػػؾ مرجعػػو أف المبػػدأ لػػدييـ اعامػػد عمػػ  الخيػػنؿ
 ،بحيػػث اكػػوف لػػو عالقػػة بػػنلعمـو ااخػػرو ،بجننػػب أنػػو لػػيس عممػػًن مػػف العمػػـو

عم   وفوائد ااراب ،وغنينت يسع  في الوصوؿ إليين ،ومو وعنت ياـ اداولين
 :ومف أبرز ىذه الاعريطنت ،امؾ الدراسة
 (1)   سع  كؿ كنئف ح  في الحصوؿ عم  حقو الكنمؿ في الحيػنة  -ٔ

والسػبؽ  ،يعّبر عػف نػوع مػف الصػراع ،وىذا السع  الذي يقـو بو كؿ كنئف ح 
وبيػػذا قػػد يطاقػػد ذات الكػػنئف  ،عمػػ  ننحيػػة ديننميكيػػة آليػػة ،إلػػ  غنيػػة بػػذااين

 .ممن يجعؿ سعيو غير من بط  ،طكيرالا
مػع الاركيػز عمػ   ،  ااجنه الكنئنػنت الحيػة إلػ  ماطمبنايػن الحيويػة -ٕ

ومندامػػت الكنئنػػنت الحيػػة ىػػ  الاػػ  اسػػع   (2) والوصػػوؿ إلييػػن  ،طمػػب الةنيػػة
فيحػؽ أف ناسػن ؿ مػف الػذي حػدد ليػن  ،بذااين نحو غنية قد احددت سػمطًن ليػن

 امؾ الةنية ؟ ومف الذي عّرفين السير في ىذا اهاجنه ؟
قػػد ه ابػػدو فييػػن عمميػػة  ،غنيناػػو عمميػػة اناقػػنؿ كػػؿ كػػنئف إلػػ  كمػػن أف

نمػػن سػػيكوف طنبعيػػن العشػػوائية ،أو احديػػد الةنيػػة ،اهاسػػنؽ وبعبػػنرة أكثػػر  ،وا 
  .نسبة لينوف العطوية ى  السمة الةنلبة بنلاركيزًا ساك
انػػػنزع البقػػػن  ىػػػو حػػػرص كػػػؿ نػػػوع مػػػف أفػػػراد النػػػوع الواحػػػد عمػػػ   -ٖ

وه ياوقػؼ عنػو  ،إليو، وسيظؿ سػعيو نحػوه د وبػنً  ا  وصؿم ،اهحاطنظ بحقو
خير مف أف يمواف بال بحث عنػو  ،فألف يموت في سبيؿ البقن  ،حا  لو ىمؾ

 .(3)أصاًل 
فإنػو  ،ومنداـ اننزع البقن  ىو السمة الةنلبػة بػيف كنفػة الكنئنػنت الحيػة

                                                 

رسعّاخ ٕ٘ابء خ١ٍاً غجؼاخ  17( أدز٠ٗ ت١ىزٛز: اٌز ٛز اإلؽ١بئٝ ٚإٌّظِٛخ اٌ ج١ؼاخ ياـ1)

 َ.1831اٌّم ُ 

ِىزجااخ تااٛشٜ  31يااجسٜ: اٌداز١ٔٚااخ ِٚؽااىالرٙب اٌؾ٠ٛ١ااخ يااـ( اٌاادوزٛز ؽعاآ ٔؽااالد 2)

1874.َ 

، رسعّاخ ػاص 62: 61( زاعغ ٌف١ؽس تٛخ٠ىس: اٌز ٛز اإلؽ١بئٝ خزاظخ ػ١ٍّاخ ؽد٠ضاخ ياـ3)

 َ.1861ِىزجخ اٌّؼصساٜٚ  ،اٌد٠ٓ ػٍٝ غٗ
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وىػو مػن دعػن الكثيػريف مػف خصػـو المػذىب الاطػورو إلػ   ،مػف طبيعايػنجزً ا 
فيقوؿ الدكاور عز الديف محمػد عبػد السػالـ إف انػنزع  ،مف امؾ الننحية ،دهنق

 ،مع أنيػـ عجػزوا عػف اقػديـ مطيػـو لػو ،فنعاًل أصيالً  فويالاطور البقن  جعمو 
وبػيف  ،طنطنوا بيػنولـ يساطيعوا إيجند عالقة رابطة بيف الطكرة الانريخية الا  

 .(1)ولـ يساجب لاوسالايـ ،الواقع الذي عنندىـ
القػػوؿ بػػأف انػػنزع البقػػن  ىػػو حركػػة داخػػؿ الكػػنئف  (2)ويعػػزو إلػػ  داروف

حاػ   ،والاػدافع معيػـ فػي سػبيؿ أف يبقػ  ىػو ،ادفعػو إلػ  سػبؽ أقرانػو ،الح 
ف أدو ذ وي ػرب لػذلؾ مثػنًه بناغنػنـ الجنئعػة الاػ   ،ؾ إل  ىالكيػـ جميعػنً لوا 

عوائػؽ  وومػرت فػي طريػؽ  ػيؽ بػ ،حقؿ بعيػد جػداً إل   ،خرجت مف حظيراين
وفػ  أثنػن  ذلػؾ  ،وخالفيػن ،وبقنيػن جػذوع أشػجنر ،وأحجػنر ،مف أخشػنب ،كثيرة

أو ىمكػػت فػػي  ،أو لشػػدة العطػػش ،إمػػن ل ػػعؼ صػػحاو ،ىمػػؾ جمػػع كثيػػر منيػػن
 .(3)البقن  لألقوو ىو القنعدةفكنف  ،صدامين مع غيرىن

صػػوره  ،مػػف جممػػة مػػن سػػبؽ اسػػابنف أف انػػنزع البقػػن  مطيػػـو خيػػنل 
ثػـ عمموىػن  ،الجنئعػةفي جممة مػف الكنئنػنت  ،أصحنبو مف خالؿ رؤية قنصرة

والسػؤاؿ اآلف إذا كػنف انػنزع البقػن   ،وغيػر العنقمػة ،في بػنق  الكنئنػنت العنقمػة
وأخػذنن اإلنسػنف نموذجػًن يػاـ  ،الكػنئف الحػ  رغبػة فػي الحيػنةسمة مػف سػمنت 

                                                 

 134، 133( ٠ساعااغ اٌاادوزٛز ػااص اٌااد٠ٓ ِؾّااد ػجااد اٌعااالَ: ٔمااد األتىاابز اٌز ٛز٠ااخ يااـ1)

 َ.1885زشق ثبٌمب٘سح  ِىزجخ ظؼ١د

َ، خزض اٌ اات تااٝ 1338، ٌٚااد ظاإخ ١١ٓاا( رؽاابزٌط خز٠ٚاآ أؽااد ػٍّاابء أغٍزااسا اٌ ج١ؼ2)

أخٔجسح، ٌٚىٕٗ ػىف ػٓ خزاظزٗ، ٚارغاٗ  ٌاٝ خزاظاخ اٌال٘اٛد تاٝ وّجاسخط، تّاب ٌجاش أْ 

ا  أصسف ػٕٗ، اؼزسن تٝ زؽٍخ ؽٛي األزض، اظزّسد خّط ظٕٛاد، عّغ خالٌٙب ػادخ 

ٔذ أظبظب  ٌٕظس٠زٗ اٌز ٛز٠خ، لعاٝ ثؼاد٘ب ؽاٛاٌٝ زثاغ لاسْ ٠ادػّٙب، ِٓ اٌّالؽظبد، وب

ي ػٕٙب، ٠ٚؼبٌظ ِب ٠عزغد ٌٗ ِٓ ِعبئً تٝ ظٛئٙب، ِٓ أؼٙس وزجٗ أياً األٔاٛاع، خبغ٠ٚ

َ ٠ساعاغ ٌسظازبذ ٠ٛظاف واسَ: 1332رت١س اٌؾ١ٛاْ ٚإٌجبد تٝ ؽبي اٌادعٓ، راٛتٝ ظإخ 

 ،فٍعااف١خ، خاز اٌّؼاابزف ثبٌمااب٘سحِىزجااخ اٌدزاظاابد اٌ 351راابز٠ا اٌفٍعاافخ اٌؾد٠ضااخ يااـ

 اٌ جؼخ اٌوبِعخ.

رسعّااخ ػاادٌٝ شوس٠ااب ِساعؼااخ  23، 18( ٠ساعااغ ءخٚازخ ت١ؽااس: اٌّجاابخو اٌز ٛز٠ااخ يااـ3)

 َ.1835ِىزجخ اٌؽجبة  ،اٌدوزٛز ؽعٓ غٗ
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 قع ىذا الاننزع ؟فط  أو مرحمة مف مراحؿ حيناو و  ،الاطبيؽ عميو
 ،فنإلنسػػنف يمػػر بجممػػة مػػف المراحػػؿ ه يمكػػف فصػػؿ إحػػداىن عػػف غيرىػػن

نمن الطصؿ فيين يج  مػف ننحيػة اعابنريػة ،دقيقة حنسمة عم  ننحية ومػف  ،وا 
أو مرحمػة  ،كؿ قسـ ،امر حيناو بثالثة أقسنـ سنفنأف اإل  ،أبرز الشواىد عميو

 :مف أبرزىن ،لين مرااب
 :يرحهت يا قبم انىلدة -1

 من قبؿ الجنينية :)أ( ادلرتبت األوىل
وى  الاػ  اامثػؿ فييػن العالقػة النموذجيػة الرائعػة بػيف الحيػواف المنػوو 

ٿ  ٿ  ٿ  چ وى  المشنر إلييػن بقػوؿ الحػؽ ابػنرؾ واعػنل   ،والبوي ة

 .(1)چٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ   
الػدافؽ ىػو المنػدفؽ بشػدة قواػو وأراد " ( 171َقىل اإلياو انقرطبٍ )ث 

من يف: مػن  الرجػؿ، ومػن  المػرأة، اف اإلنسػنف مخمػوؽ منيمػن، لكػف جعميمػن 
 (2)".من  واحدًا همازاجيمن

 المشيجية :)ب( ادلرتبت انثاَُت
ومكونػنت الحيػواف  ،وى  الا  يقع فيين اهخاالط بيف مكوننت البوي ػة

وىػػذه المرحمػػة ىػػ   (3)واعػػرؼ بنلخميػػة ااولػػ  مػػف الننحيػػة اإلحينئيػػة ،المنػػوو
ى    ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  چ المشػنر إلييػػن بقولػو اعػػنل  

                                                 

 (.7: 5( ظٛزح اٌ بزق: ا٠٢بد )1)

َ اٌماسنْ )رفعا١س ( اإلِبَ أثٛ ػجدهللا ِؾّد ثٓ أؽّد ثٓ أثٝ ثىس اٌمسغجاٟ: اٌغابِغ ألؽىاب2)

رؾم١ااك أؽّااد اٌجسخٚٔااٟ ٚ ثااسا١ُ٘ أغفاا١ػ، خاز  44يااـ 23اٌمسغجااٟ( اٌّغٍااد اٌؼبؼااس عااـ

 َ.1864٘ـ 1334، ظٕخ 2اٌىزت اٌّصس٠خ، اٌمب٘سح ، غ

بظاُ اٌىسِٚٛظاِٛبد، ٌىاً ث( ٘رٖ اٌو١ٍخ رزىْٛ ِٓ ظزخ ٚأزثؼ١ٓ شٚعاب  ياجت١ب ، رؼاسف 3)

ّٛػاخ ٘بئٍاخ ِآ األؽّابض األ١ٕ١ِاخ، ٚاؽد ِٕٙب ِبئخ أٌف ع١ٓ ٚزاصاٝ، تاٝ واً عا١ٓ ِغ

ٚا٠ٌٕٚٛخ، ٚاٌجسٚر١ٕ١خ اٌّعئٌٛخ ػٓ ٘را اٌىبئٓ، ٚرؼاسف ثبظاُ اٌوس٠ اخ اٌغ١ٕ١اخ  زاعاغ 

، 113ٌٍاادوزٛز ِؾّااد ػجااد اٌؾٍاا١ُ ِزااٌٛٝ: ِاآ ِظااب٘س اٌزماادَ تااٝ اٌؼٍااَٛ اٌج١ٌٛٛع١ااخ يااـ

 ، ٚزاعااغ ٌٍاادوزٛز ِؾّااد ػجااد اٌماابخز: ث١ٌٛٛع١ااخ اإل٠ّااب1875ِْىزجااخ إٌٙعااخ  114

 .1883، ِىزجخ إٌٙعخ اٌّصس٠خ 27يـ
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   .(1) چۇئ   ۇئ  
يعن  مخامطًن، مػن  الرجػؿ ، ومػن  المػرأة، ه "  َقىل اإلياو انسًرقُدٌ

 (2)".يكوف الولد إه منيمن
 الاصوير في اارحنـ :ادلرتبت انثانثت)ج(  

 ،مػف نططػة إلػ  عمقػة ،وى  الا  احدث فيين اناقنؿ بيػد القػدرة اإللييػة
ليين أشنرت بعض آينت القرآف الكريـ  ،حا  ااـ كسواين بنلعظنـ ومنين قولو وا 

ڑ  ڑ  ک  ک          ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  چ اعػػػػػػنل  

ہ  ہ  ہ   ھ     ہڱ      ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ

  .(3)چھ  ھ  ھ  ے  
... العمقػػة قطعػػة الػػدـ الجنمػػدة،   هننن(835َقننىل اإلينناو انس شننرٌ )ث

م ػػغ، والمخمقػػة: المسػػواة الممسػػن  مػػف مػػن ي والم ػػةة المحمػػة الصػػةيرة قػػدر
: منيػػن مػػن ىػػو العيػػب، ... وكػػأف اه اعػػنل  يخمػػؽ الم ػػغ ماطنواػػةو نف صػػالنق

ومنيػن مػن ىػو عمػ  عكػس ذلػؾ، فيابػع ذلػؾ كنمؿ الخمقة أممػس مػف العيػوب، 
، وطػػوليـ، وقصػػرىـ، وامػػنميـ، الاطػػنوت اطػػنوت النػػنس فػػ  خمقيػػـ، وصػػورىـ

 (4)واقصننيـ .
ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ    چ قولو اعنل  كمن يسادؿ عميين بظنىر 

   .(5)چک     ک    گ        گ   گ        گ    کڑ          ک
 الماكنمؿالخمؽ  :)د( ادلرتبت انرابعت

وى  الا  يكامؿ فيين نمو الكنئف الح  داخػؿ الػرحـ، ويػاـ إطػالؽ لطػظ 
                                                 

 (.2( ظٛزح اإلٔعبْ: ا٠٢خ )1)

رؾم١ااك خ/  533يااـ  3اإلِاابَ أثااٛ ا١ٌٍااش ٔصااس ثاآ ِؾّااد اٌعااّسلٕدٞ: ثؾااس اٌؼٍااَٛ عااـ( 2)

 ِؾّٛخ ِ سعٟ، خاز اٌفىس ث١سٚد.

 (.5ِٓ ا٠٢خ )عصء ( ظٛزح اٌؾظ: 3)

اٌىؽاابف ػٍااٝ ؽماابئك ( اإلِاابَ أثااٛ اٌمبظااُ ِؾّااٛخ ثاآ ػّااسٚ ثاآ أؽّااد اٌصِوؽااسٞ: 4)

 .٘ـ1437، خاز اٌىزبة اٌؼسثٟ، ث١سٚد، اٌ جؼخ اٌضبٌضخ 144يـ 3عـ غٛاِط اٌزٕص٠ً

 (.6( ظٛزح ني ػّساْ: ا٠٢خ )5)
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ۓ  ڭ  ڭ   چ وى  المشنر إليين بقولػو اعػنل   (1)الجنيف الماكنمؿ عميو

   .(2)چۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ڭڭ
  خمقًن آخر أو خمقًن مبنينػًن لمخمػؽ ااوؿ ،  هن(101َقىل اإلياو انرازٌ )

حيوانػػًن وكػػنف جمػػندًاَا، وننطقػػًن وكػػنف أبكمػػًن، بعػػدىن، حيػػث جعمػػو مبنينػػة مػػن أ
وأودع بنطنػػو وظػػنىره بػػؿ وكػػؿ كمػػًن، بوسػػميعًن وكػػنف أصػػمًن، وبصػػيرًاَا وكػػنف أ

ع ػػو مػػف أع ػػنئو، وكػػؿ جػػز  مػػف أجزائػػو عجنئػػب فطػػره، وغرائػػب حكمػػة ه 
 (3)يحيط بين وصؼ الواصطيف، وه شرح الشنرحيف .

 ،ين مرحمة من قبؿ الوهدةومجموع امؾ المرااب يمكف أف يطمؽ عميين كم
وخروجػو مػف  ،جز  الخمية ااوؿ حا  الػوهدةانين اشمؿ اإلنسنف منذ اكويف 

أو مػن يمكػف أف يطمػؽ عميػو اسػـ الحيػنة  ،الحينة الرحمية إل  الحيػنة الدنيويػة
   .(4)خنرج الرحـ

فػػي أو مرابػػة مػػف المرااػػب داخػػؿ امػػؾ والسػػؤاؿ اآلف ماػػ  اػػـ الانػػنزع ؟ 
 المحددة في معنلمين الماعددة بنلنسبة لمراابين ؟المرحمة 

إلف كنف الاننزع عندىـ قد صوروه أثنػن  مرحمػة بحػث الحيػواف المنػوو 
فقد فنايـ أف الحيواف المنػوو فػي امػؾ  ،حا  ياـ لو الاعمؽ بين ،عف البوي ة

كػؿ  ،بؿ إنو جز  غير ماكنمػؿ الخميػة ،غنية إل الطارة ليس عنقال حا  يسع  
                                                 

( زاعغ ٌٍدوزٛز ؽعٓ ِؾّد ػجد اٌؼظ١ُ غٍجخ: ٘ٛ اٌرٜ ٠صٛزوُ تٝ األزؽبَ و١ف ٠ؽابء 1)

ِ جؼااخ اٌّد٠ٕاااخ ِساعؼااخ األظااازبذ اٌاادوزٛز ياااجسٜ ػجااد اٌؼظاا١ُ ٔٛتاااً  137، 136يااـ

1837.َ 

 (.14( ظٛزح اٌّالِْٕٛ: عصء ِٓ ا٠٢خ )2)

 265ياـ 23: ِفابر١ؼ اٌت١ات عاـ اإلِبَ أثٛ ػجدهللا ِؾّد ثآ ػّاس ثآ اٌؾعآ اٌاساشٞ( 3)

 .٘ـ1423خاز  ؽ١بء اٌزساس اٌؼسثٟ ث١سٚد غجؼخ صبٌضخ 

بد ( اٌّسؽٍااخ اٌعاابٌفخ تااٝ ِغّٛػٙااب ر ٍااك ػ١ٍٙااب اغاللاابد وض١ااسح، ٚرؾاا١ػ ثٙااب رعاا4١ّ)

ػد٠دح، ِٕٙب رع١ّبد ِسؽٍخ ِب لجً اٌٛءخح، ِٕٚٙاب ِسؽٍاخ ؽ١ابح األزؽابَ، ِٕٚٙاب ِسؽٍاخ 

ِب لجً اٌؾ١بح اٌاد١ٔب،  ٌاٝ غ١اس ذٌاه ِآ اٌزعا١ّبد، اٌزاٝ أزؽاسد تاٝ اٌّالٌفابد اٌّزؼٍماخ 

أٚ ِساؽً اإلٔعابْ تاٝ اٌوٍاك األٚي، ٌّص٠اد ِآ ثبٌؾد٠ش ػٓ ؽ١بح اٌ فً خاخً ث ٓ أِٗ، 

اٌّساؽً ٠ساعغ ٌٍدوزٛز/ ظؼد اٌد٠ٓ اٌع١د يابٌؼ اٌّؼغاصح ٚاإلػغابش  اٌّؼٍِٛبد ػٓ ٘رٖ

 .1883َ، خاز اٌّؼبزف ثبٌمب٘سح غجؼخ صب١ٔخ 185: 181تٝ اٌمسنْ اٌىس٠ُ يـ
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طػام لػو احاػ   ،أف اه اعنل  فطره عم  إصدار إشػنرات لمبوي ػة مرمن في اا
فيػػاـ الاعػػنرؼ  ،وم ػػنت ارسػػمين لػػوعػػف طريػػؽ  ،جػػز ًا مػػف غشػػنئين المػػبطف
   .(1)بينيمن طبقن لمحكمة اإلليية 

 :( يرحهت يا بعد انىلدة2) 
 .وى  انقسـ بنلنسبة لإلنسنف إل  أربعة مرااب

 النمو :)أ( ادلرتبت األوىل
وىػذه  (2)واكوف بطيئة في ااططنؿ واسامر حا  سػف العشػريف اقريبػن 

 .المرابة لين مظنىر عديدة أبننت عنين المؤلطنت العممية
 الثبنت الخموو :)ب( ادلرتبت انثاَُت

حيػػث اأخػػذ البنيػػة ااسنسػػية وىػػ  الاػػ  ابػػدأ مػػف سػػف العشػػريف غنلبػػًن 
عنمػػػًن بنلنسػػػبة لألمػػػور الشػػػكؿ الطبيعػػػ  واظػػػؿ امػػػؾ المرحمػػػة قرابػػػة عشػػػريف 

 .عف سنبقاين زوىذه المرابة لين مف المظنىر من يجعمين اامي (3)الطبيعية
 الشيخوخة :)ج( ادلرتبت انثانثت

 .وى  الا  ابدأ مف سف ااربعيف واسامر حا  السايف غنلبنً 
 مرابة ال عؼ واهنيينر :)د( ادلرتبت انرابعت

 .وىذه المرحمة اكوف سريعة في اإلنسنف
في آية قرآنيػة امثػؿ  ،جن ت اإلشنرة القرآنية إل  ىذه المرااب كمين وقد
 : قنؿ اعػػػػػػنل وامخػػػػػص حيػػػػػنة اإلنسػػػػػنف، ،اإلعجػػػػػػنز واعّبػػػػػر عػػػػػف ،اإليجػػػػػنز

                                                 

 13( زاعغ ٌٍدوزٛز ػّس ِؾّد ػجد اٌوبٌك أثٛ غ٠ٍٛاخ: ؽىّاخ هللا تاٝ خٍاك اإلٔعابْ ياـ1)

خ اٌؼٍّابء تاٝ ِالٌفابرُٙ، ٌّص٠اد َ ٚ٘رٖ اٌّعالٌخ ِّب ٠زسخخ ػٍاٝ أٌعا1834ِٕىزجخ تٛشٜ 

، غجؼااخ 33، 37ِاآ اٌزفبياا١ً زاعااغ ٌٍاادوزٛز ؼااؼجبْ ػٍااٝ ياابٌؼ: اٌااروس ٚاألٔضااٝ يااـ

 َ.1831األلصٝ 

 34، 33( زاعغ ٌٍدوزٛز تٛشٜ ِؾّد ٔصس: إٌٙدظاخ اٌٛزاص١اخ ِٚؽاىالرٙب اٌؾ٠ٛ١اخ ياـ2)

 َ.1834ِىزجخ ظؼ١د زشق ػ١ٓ ؼّط 

ؼااط ِظااب٘س اٌزماادَ تااٝ اٌؼٍااَٛ اٌج١ٌٛٛع١ااخ ( زاعااغ ٌٍاادوزٛز ِؾّااد ِصاا فٝ اٌفااٌٛٝ: ث3)

 َ.1873غجؼخ اٌمب٘سح  213يـ
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ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ   ڎ     چ 

   .(1)چک  ک        ک     کژ  ڑ  ڑ  ژڈ  ڈ
اعػنل  عمػ  انقػؿ اإلنسػنف فػي (   ينبػو ٗٚٚيقوؿ اإلمنـ ابػف كثيػر )ت

ثـ مف نططو، ثػـ مػف عمقػة، ثػـ  أطوار الخمؽ حنًه بعد حنؿ ، فأصمو مف اراب
مف م ةة، ثـ يصير عظنمػًن، ثػـ اكسػ  العظػنـ لحمػًن، ويػنطا فيػو الػروح، ثػـ 

حاػ  يكػوف ب قمػياًل، شػيخرج مف بطف أمػو  ػعيطًن، نحيطػًن واىػف القػوو، ثػـ ي
بعػػد ال ػػعؼ، ثػػـ يشػػرع فػػ  ، ثػػـ مراىقػػن شػػنبًن، وىػػو القػػوة صػػةيرًا، ثػػـ حػػدثن

، وىػو ال ػعؼ بعػد القػوة، فا ػعؼ اليمػة  النقص فيكايؿ، ثـ يشيا، ثـ ييـر
 (2)المةة، وااةير الصطنت الظنىرة والبنطنة .والحركة والبطش، واشيب 

ف كػنف جنينػًن فػي  ،ومحؿ الشنىد أف كؿ فرد يمػر بامػؾ المرااػب حاػ  وا 
 ،فمػػيس المػػراد المػػدة الزمننيػػة عمػػ  مػػن نطيميػػن مػػف الزمػػنف الطمكػػ  ،بطػػف أمػػو

نمن قػد اكػوف داخمػة فػي نطػنؽ الزمػنف المقػّدر فػي عمػـ اه اازلػ  الػذي ه  ،وا 
 ،وه يخط  أنو ه اوجد صورة مف صور اننزع البقن  (3)يعممو إه ىو جؿ عاله

 .الا  قنؿ بين الاطوريوف في أو مف المرحمايف السنبقايف
 ( يرحهت يا بعد ادلىث3) 

واماد إلػ  البػرزخ  ،انطصنًه كنمالً  ،وابدأ مف انطصنؿ الروح عف الجسد
حيث إخراج اه الموا  بأجسندىـ وأرواحيػـ  ،والنشور ،حا  البعث ،ومن بعده

 ،دخػؿ أىػؿ الجنػة الجنػةفإذا انايػ  أمػرىـ  ،والحسنب بيف يديو ،لمعرض عميو
والسػػؤاؿ اآلف ىػػؿ فػػي القبػػور انػػنزع بقػػن  ؟ ىػػؿ فػػي البعػػث  ،وأىػػؿ النػػنر النػػنر

 ىؿ في الحسنب والجزا  اننزع بقن  ؟والنشور اننزع بقن  ؟ 
                                                 

 (.54( ظٛزح اٌسَٚ: ا٠٢خ )1)

 532يااـ 3اإلِاابَ أثٛاٌفااداء  ظااّبػ١ً ثاآ ػّااس ثاآ وض١ااس : رفعاا١س اٌمااسنْ اٌؼظاا١ُ عااـ (2)

 .1884 -٘ـ 1414 اٌغد٠دحاٌفىس اٌ جؼخ  رؾم١ك ِؾّٛخ ؽعٓ، خاز

اٌغصئ١اخ، ٚؽاٛي ِٛظاٛع اٌصِابْ اٌّمادىز، تاٝ ػٍاُ هللا ( ٌّص٠د ِٓ اٌزفبيا١ً ؽاٛي ٘ارٖ 3)

رؼبٌٝ " زاعاغ ثؾضٕاب ٌٍادوزٛزاٖ ثؼٕاٛاْ " اٌصِابْ اٌّمادىز ثا١ٓ اٌّضجزا١ٓ ٚإٌابت١ٓ " و١ٍاخ 

 اٌدزاظبد اإلظال١ِخ ٚاٌؼسث١خ ٌٍجٕبد ثبٌمب٘سح ".
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ولػو أف مػن دار فػي  ،إف اامر ه يعدو بنلنسبة لو أف يكوف خينؿ حػنلـ
 ،من كنن اعر نن ليـ عم  أية ننحيػة ،أحالميـ اقاصر عم  المعنرؼ اإلنسننية

نيػػـ قػػد قطػػ فقػػد بػػنت مػػف  ،وحػػنولوا النيػػؿ منيػػن ،زوا إلػػ  عقيػػدانن الدينيػػةأمػػن وا 
 .وبينف أوجو فسندىن ،الواجب الاعرض لين

 :تارخيه :ثاَُاا 
مرابطػػػػة  ،الػػػػذي اػػػدور فيػػػػو ااحػػػداث ،الاػػػنريا ىػػػو الوعػػػػن  الزمػػػنن 

 ،يحػد الحركػة ،اف الاػنريا وحػدات زمننيػة ،ومقومنايػن ،وأمنكنيػن ،بأشخنصين
ىػػػذا بنلنسػػػبة لماػػػنريا  ،ولػػػذا فيػػػو ربػػػنع  الاكػػػويف ،وااشػػػخنص ،والمكػػػنف

   .(1)اإلنسنن  العنـ
يػػرو أف الػػبعض  ،والماػػنبع لمبػػدأ انػػنزع البقػػن  مػػف الننحيػػة الانريخيػػة

الحيػة فييػن الذي ذكر أف جميع الكنئننت  ،اعابر بداياو مف اسانانجنت داروف
   .(2)وىو مرابط بثبنت عدد اانواع  ،ميؿ لماكنثر

الاػػ   ،القػػرا ة الماأنيػػة لمػػن يػػدور فػػي رحػػ  اافكػػنر الاطوريػػةغيػػر أف 
يجػػد أف داروف لػػـ يكػػف مسػػاناجًن ليػػذا  ،وصػػمت معنلميػػن إلػػ  الثقنفػػة القنئمػػة

نمن كنف موظطًن جيػداً  ،المبدأ وبنلاػنل   ،لألفكػنر الاػ  وصػمت إليػو عػف غيػره ،وا 
ذا ابػّيف أف فػإذا اقػرر ىػ ،فانريا اننزع البقن  يكػوف سػنبقًن عمػ  وجػود داروف

نمن مساناجنً ،داروف لـ يكف مناجنً   .وا 
 ،وقػػد بػػنف ذلػػؾ مػػف أقػػواؿ أولئػػؾ الػػذيف اعنيشػػوا مػػع اافكػػنر الاطوريػػة

                                                 

 ( ٘رٖ اٌسثبػ١خ رجدٚ تٝ:1)

ت١اٗ ٚلاٛع اٌؾادس، ٚ٘ارٖ  اٌصِابْ اٌارٜ راُ -4تبػً اٌؾادس،  -3اٌّىبْ،  -2اٌؾدس،  -1

چ اٌّظب٘س األزثؼخ ٌٙب عٛأت ػد٠دح تٝ اٌمسنْ اٌىس٠ُ، عّؼذ وٍٙب تاٝ لٌٛاٗ رؼابٌٝ 

 (.21ظٛزح اٌّسظالد: ا٠٢خ )  چپ  پ  پ  ڀ  

 ٚاإلٔعابْ ( زاعغ ٌٍدوزٛزح ٚتبء ػجد اٌؼظا١ُ ع١ّاً: اٌز اٛزاد اٌج١ٌٛٛع١اخ تاٝ اٌؾ١اٛاْ 2)

خازْٚ ت١ىاْٛ ٘ارا اءظازٕزبط ء ؽاك ٌٛعاٛخ ّٚ٘ب وّب ٠سٜ اٌاجؼط ِجادنْ ػٕاد  141يـ

 خازْٚ ١ٌٚط ظبثمب  ػ١ٍٗ.
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فيقػػوؿ جػػورج  ،وكننػػت ليػػـ فييػػن آرا  يمكػػف حسػػبننين مػػف الننحيػػة المعرفيػػة
وى   ،ىيبنف   إف ااعداد في الكنئننت الحية اازايد عم  شكؿ ماوالية ىندسية

الػذو منسػوبًن لمحػد  ،مف ال ػعؼ فمػن فػوؽبأنين الزيندة الا  ابدأ  الا  اعرؼ
 :ولذلؾ في  نوعنف ،بنعابنر الزيندة والنقصنف ،قبمو

 .ماوالية ىندسية بزيندة :إحداهًا
بمعنػ  أف الزيػندة فييػن اقػع عمػ   ،ماوالية ىندسػية بنلنقصػنف :انثاَُت

 ،والطعػػنـ ،فناحيػػن  يا ػػنعطوف ،وبنػػن  عميػػو ،الا ػػنعؼ مػػف ننحيػػة ااصػػؿ
ومػع ىػذا  ،والدوا  يا نعؼ ىو اآلخر وبنػن  عميػو فػال يكػوف الانػنزع حنسػمنً 

نمن ى  موجودة ف لـ انؿ القبوؿ ،في  فكرة ليست حديثة وا     .(1)وا 
ـ   ونظػػػر إلػػػ  مػػػن اركػػػو ٖٗٛٔ-ٙٙٚٔروبػػػرت مػػػنلاوس     ثػػػـ جػػػن

يا ػػػنعطوف عمػػػ  نمػػػط الماواليػػػة  إذا كػػػننوا ااحيػػػن وانايػػػ  إلػػػ  أف  ،ىيبػػػنف
يسػامـز إيجػند  ،واإلناػنج ،والدوا  ،فمف ال رورو القوؿ بأف الةذا  ،اليندسية

   .(2)والدوا  ،ومن يمـز ليـ مف الةذا  ،صيةة اوفيؽ بيف عدد ااحين 
مظػػنىر قػػننوف طبيعػػ  يرمػػ  إلػػ  اقميػػؿ  ،واليجػػرة ،لػػذا رأو أف الحػػرب

   .(3)لممعندلة بينيـ وبيف أسبنب المعنش ،عدد السكنف
واعابػػره مػػف جممػػة  ،ولمػػن جػػن  داروف اطمػػع عمػػ  مػػن اركػػو السػػنبقوف

وكننػت  ،والكنئنػنت الحيػة ،الحقنئؽ العممية أو مف المبندئ الثنباة في الطبيعػة
فػي نسػؽ  ،اجمػع بػيف اافكػنر السػنبقة ،مشػاركةغنياو مف ذلؾ إيجند أر ية 

                                                 

رسعّاخ ػابخي شواٝ غجؼاخ  66، 65( عٛزط ١٘جبْ: اٌؼابٌُ اءؽ١ابئٝ خزاظاخ ٕ٘دظا١خ ياـ1)

 َ.1885ِىزجخ زأتذ 

رسعّااخ شوس٠ااب تعااً،  81( ٠ساعااغ عااٛزط ث١١ااس: األتىاابز اٌز ٛز٠ااخ ٚاٌزاابز٠ا اٌؼاابَ يااـ2)

ٌؽااّط اٌااد٠ٓ أق ثٍااٛد: خازْٚ ٚٔظس٠ااخ اٌز ااٛز  َ، ٠ٚساعااغ1885اٌّىزاات اٌّصااسٜ 

 رسعّخ أٚزخبْ ِؾّد ػٍٝ، خاز اٌصؾٛح ثبٌمب٘سح. 12يـ

 ْ ِآ أخ اس ٚ، 352( ٠ساعغ ٌسظزبذ ٠ٛظف واسَ: رابز٠ا اٌفٍعافخ اٌؾد٠ضاخ ٘ابِػ ياـ3)

ا٢صبز اٌّزسرجخ ػٍٝ ٘رٖ اٌفسظ١خ ٘ٛ رفعا١س ِعا١سح اٌّغزّؼابد اٌجؽاس٠خ ػٍاٝ ظاٛئٙب، 

اٌؼٕف ٚاءػزداء، تبٌمٜٛ ٠غزٙد ؽزٝ ٠صً ػٍٝ أؼالء اٌعؼ١ف، وّاب تمد زٚعذ ٌفٍعفخ 

أٔٗ ٠ٍصَ ِٕٙب ثالْ اٌؾسٚة ٚإٌصاػابد اٌد٠ِٛاخ ثا١ٓ اٌجؽاس، ٘اٝ  اب٘سح غج١ؼ١اخ ء ٠ّىآ 

 اعزٕبثٙب تٙٝ رعزودَ ٌزّغ١د اٌؾسة، ثبػزجبز٘ب ِّبزظخ ؼسػ١خ ٌّجدأ اٌجمبء ٌسيٍؼ.
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وبنلاػػنل  لػػـ يكػػف دقيقػػًن فػػي القػػوؿ  ،لكنػػو اسػػرع فػػي اباسػػنر الناػػنئج ،يرين ػػ
   .(1)باننزع البقن 

 ،ولئف كنف داروف فشؿ في اقديـ انريا دقيؽ لظيور مبدأ اننزع البقن 
لمػن  ،نظرًا هفاقندىن العننصر الماممػة ليػن ،فإف الطكرة مف أصمين اكوف خينلية

 .سبؽ القوؿ بو مف المكوننت الانريخية
 ،والاػنريا لػيس شػنىدًا ليػن ،ومف الشػواىد عمػ  أف ىػذه الطكػرة خينليػة

فمػػو كػػنف ىنػػنؾ  ،عمػػ  الػػدواـ يازايػػد اار ػػيةىػػو أف أعػػداد السػػكنف فػػي الكػػرة 
 ،ويقػـو بيػذا العمػؿ الطبيعػة ،لحػدث نقػص فػي عػدد السػكنفاننزع فػي البقػن  

 .الا  جعموا منين إلينً 
ىو الذي صنغ انػنزع البقػن   ىؿ كنف داروف ،ابق  مسألة ميمة لمةنية

أـ أنػػو خصػػو بانػػنزع الع ػػالت  ،أثنػػن  الحػػديث عػػف اػػوارث الصػػطنت المكاسػػبة
 نت ؟ جواهحاين ،وليس اننزع المطنىيـ ،والمننفع

إف داروف أثنػػن  بحثػػو فػػي الكنئنػػنت  ،يقػػوؿ الػػدكاور زكريػػن عبػػد العظػػيـ
نوع مف الاننزع ثـ اناي  إل  وجود  ،اننوؿ الصطنت المكاسبة والوراثية ،الحية

والسنئد يحػنوؿ  ،فنلمانح  يريد أف يقطز حا  يكوف سنئداً  ،داخؿ امؾ الصطنت
وليس انػػنزع مطػػنىيـ ،ومػػف ثػػـ فيػػو انػػنزع منػػنفع وع ػػالت ،بػػنلظيورالامسػػؾ 
   .(2)نتجواحاين

 ،لمعنػ  واسػع مجػنزو لقد رأو داروف أف عبنرة اننزع البقػن  اسػاعمؿ  
امكػيف لطػرد مػف أف  ،ااىػـوأي ػًن وىػو  ،يدخؿ فيو اوقؼ حينة فرد عمػ  آخػر

فمػػيس انػػنزع البقػػن  كطنحػػًن ع ػػميًن يماػػنز فيػػو القػػوو مػػف فػػرديف  ،نسػػالً  ؼيخمػػ
 ػئيمة  ،كثيػرًا مػن اكػوف غنم ػة ،بػؿ ىػو أي ػًن كطنيػنت أخػرو ،ماننزعيف فقط

وف ىػذا الخصػـ ولكنين اظير الحنصؿ عميين عمػ  خصػمو، وقػد ه يكػ ،القيمة
أو قػد ه يكػوف الانػنزع بينػو وبػيف  ،أو مر ػنً  ،أو قحطنً  ،أو جطنفنً  ،شديداً حرًا 

                                                 

ِىزجااخ اٌٙاادٜ  48، 43ٚاٌداز١ٕ٠ٚااٗ يااـ( ٠ساعااغ ٌٍاادوزٛز ِؾعاآ ِؾّااد ياابٌؼ: خازْٚ 1)

1837.َ 

اٌماب٘سح اٌ جؼاخ  161( ٠ساعغ ٌٍدوزٛز شوس٠ب ِؾّد ػجد اٌؼظ١ُ: اٌز ٛز٠اْٛ األٚائاً ياـ2)

 َ.1881اٌضب١ٔخ 
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ة طػحيناػو ىػو ماوق فأو نبػناي ف،بؿ قػد يكػوف بػيف حيػواني ،حيواف أخر مبنشرة
         .(1) بحيث يبمةو صدو المعركة بينيمن وينطعو أو ي ره ،عم  أحدىمن

قػػد ألمػػم إلػػ  مبػػدأ انػػنزع البقػػن   ،كمػػن أف جوليػػنف ىكسػػم  ىػػو اآلخػػر
وكذلؾ فعؿ  ،أثنن  الحديث عف اهناخنب الطبيع  ،الماعمؽ بنلمننفع والع الت

 .أثنن  حديثو عف اوارث الصطنت المكاسبة (2)همنرؾ
أو الحيػواف  ،ومف البّيف القوؿ بأف مالحظنت منلاوس فػي عػنلـ النبػنت
مػػف خػػالؿ  ،قػػد سػػنعدت داروف فػػي إعػػندة صػػينغة فكراػػو فػػي شػػكؿ أف ػػؿ

وذلػػؾ اف مػػنلاوس اعاقػػد أف الكنئنػػنت الحيػػة  ،وقػػؼ عمييػػن ،مجموعػػة مبػػندئ
وكممػػن  ،يمّبػػ  احاينجنايػػن ال ػػرورية فإنيػػن اازايػػد أعػػدادىنكممػػن وجػػدت نػػداً ا 

 ،ن أسػمنه الانػنزعوأرجػع ذلػؾ إلػ  مػ ،أعدادىن صنقص الةذا  أخذت في الاننق
   .(3)أو الصراع مف أجؿ البقن  

 ،ولكػف ىػؿ كننػت مالحظػنت داروف عمػ  مػن سػبقو امثػؿ نزعػة إحينئيػة
ه  ،أف أفكػنره كننػت خينليػة أـ ،يمكف القوؿ بأنين أثػرت فػي مبػدأ انػنزع البقػن 

ىؿ اساطنع داروف  ،يمكف حسبننين  مف الاوجينت المعرفية ؟ وبعبنرة أخرو
أف مالحظػػنت  :أف يقػػدـ جديػػدًا ينسػػب إليػػو مػػف الننحيػػة الانريخيػػة ؟ والجػػواب

وذلؾ اف منلاوس كنف ياعنمؿ مػع  ،داروف عم  نانئج منلاوس لـ اكف واقعية
فيػو  ،و ػعو فػي إطػنر الماواليػة اليندسػية ،مف خالؿ نسػؽ رين ػ  الكنئننت

 الػػذي اعنمػػؿ مػػع كنفػػة الكنئنػػنت عمػػ  أنيػػن ،ـ اإلحصػػن عػػنلِ  أقػرب ااشػػبنه إلػػ 

                                                 

ٔؽااسٖ ا١ٌاابض  34، 33عااالِخ ِٛظااٝ: ٔظس٠ااخ اٌز ااٛز ٚأيااً اإلٔعاابْ يااـ٠ٌساعااغ ( 1)

 اٌّ جؼخ اٌؼصس٠خ ثّصس. ،ٔ ٛاْ  ١ٌبضأ

َ، ثادأ ؽ١براٗ اٌؼ١ٍّاخ ثدزاظابد تٍى١اخ، ٚع١ٌٛٛع١اخ، صاُ 1743ٌاد ظإخ ( ػبٌُ تسٔعاٝ 2ٚ)

ٚٔؽس وزبثب تٝ صالصخ ِغٍداد ثؼٕٛاْ إٌجابد اٌفسٔعاٝ، ٚياف  ،ػىف ػٍٝ خزاظخ إٌجبد

ٚزرجٙاب رجؼاب  ٌٍّإٙظ اٌزؾ١ٍٍاٝ، راٛتٝ  ،ت١ٗ ع١ّغ إٌجبربد اٌزٝ رّٕاٛ ثفسٔعاب ّٔاٛا  غج١ؼ١اب  

 .333ربز٠ا اٌفٍع١فخ اٌؾد٠ضخ يـ َ، ٠ساعغ ٌسظزبذ ٠ٛظف وسَ:1328ظٕخ 

( ٠ساعغ ٌغبوٛة ثسٚٔٛتعىٝ: اٌز اٛز اءعزّابػٝ ِؽاىالرٗ األظبظا١خ ٚاٌؾٍاٛي اٌؼ١ٍّاخ 3)

 َ.1831ً ذوسٜ اٌمب٘سح ِرسعّخ ٚتبء ؼبوس ِساعؼخ أ 141يـ
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 .يامثؿ فيين الكـ المنطصؿ ،أرقنـ حسنبية
 ،كمػػن أف داروف وىػػو يانػػنوؿ ناػػنئج مػػنلاوس قػػد وقػػع لػػو إعجػػنب بػػو

أو اطصػيؿ  ،وحػنوؿ إيجػند طريػؽ لػو فيػو ،فأغمض عينيو عم  عورات مػن بػو
احكمػػو  ،ةػػوفػػنناي  إلػػ  أف مبػػدأ انػػنزع البقػػن  عمػػ  النحػػو الػػذي بم ،ينطػػرد بػػو
 :حقيقايف

  :احلقُقت األوىل
   .(1)والحيواف بنسب ىندسية ،اكنثر الكنئف الح  في النبنت

وفػػ  ذات الوقػػت ااخػػذ مػػف  ،حػػنوؿ اطبيػػؽ ىػػذه القنعػػدة عمػػ  اإلنسػػنف
فػي خمسػػة وعشػػريف فػػذكر أنيػـ قػػد ا ػػنعطوا  ،سػكنف أمريكػػن نموذجػًن اطبيقيػػنً 

إذا حدث فيو اننقص مػف  ،عدة مرات ومف ىنن أبدو قمقو مف المساقبؿ ،عنمنً 
   .(2)ننحية الةذا  

مػػف  ،مػػنلاوس أنػػو و ػػع الةػػذا  فػػي مقنبػػؿ أعػػداد النػػنس  وقػػد اننسػػ
ومػن انقطػع  ،ولػـ يػدر بخمػده أف الػرزاؽ مػن خمػؽ إه رزؽ ،الننحية اإلحصػنئية

 ،وى  حكمػة إلييػة دلػت عمييػن النصػوص الشػرعية ،رزؽ إه مع انقطنع أجؿ
وىو يرو أف حبة  ،ورجؿ إحصنئ  ،منلاوس شةؿ وظيطة مالحظ نبنا  فكمن أ

لكنو عم  يقيف مف أف اآلبػن   ،والقمم كذلؾ ،اناج حبنت كثيرة ،الطوؿ الواحدة
سػوا  أكػنف  ،وأف اابنن  يا نعطوف إلػ  حػد الكثػرة ،أقؿ مف أبننئيـ في العدد

   .(3)اكنثر جنسيًن أـ كنف ه جنسينً ىذا ال

                                                 

، رسعّخ ِغدٜ ِؾّٛخ ا١ٌٍّغٝ، رمد٠ُ ظ١ّس ؽٕب 22( ٠ساعغ ٌداز٠ٚٓ: أيً األٔٛاع يـ1)

 َ.2334اٌ جؼخ األٌٚٝ  ،ؽٕب يبخق

رسعّاخ زؼابخ يابخق  53( ٠ساعغ ٌغس٘بَ وبْٔٛ: ٔظاساد تاٝ ر اٛز اٌىبئٕابد اٌؾ١اخ ياـ2)

رسعّااخ ٕ٘اابء ياامس  71َ، ٠ٚساعااغ ألٔزااٛٔٝ ٘اابزخ: اٌز ااٛز اٌؾااد٠ش يااـ1835اٌمااب٘سح 

 َ.1883اٌمب٘سح 

س تاٝ ٔضاٝ( ِضاً اٌزىابصأ٠ز ٍت ردخً تسخ٠ٓ ٠وزٍفبْ تاٟ اٌغإط )ذواس ٚ( اٌزىبصس اٌغٕعٝ 3)

٠ّىآ ٌٍفااسخ  ٔؽاابء أتااساخ عد٠ادح، ِضااً راادخً تااسخ نخااس  اإلٔعابْ، ث١ّٕااب اٌزىاابصس اٌالعٕعااٟ

 .وبٌزٛاٌد اٌؼرزٞ ، ٚاٌزجسػُ
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وه حقيقػػة  ،وبنػػن  عميػػو فػػإف مػػن قدمػػو مػػنلاوس ه يعابػػر قنعػػدة عنمػػة
وف  ذات الوقػت فإنيػن  ،اف امؾ المشنىدات ه اقـو عم  اجربة عممية ،ثنباة

حيػث  ،وقػد وقػع داروف فػي نطػس المشػكمة (1)خػداع المعرفػ اقع فػي نطػنؽ ال
 ،بػؿ ظنيػن القػننوف الثنبػت ،اعابر أقواؿ منلاوس حقيقة برىننية وقنعدة عنمػة

فيقػػػوؿ   إنػػػو ه يوجػػػد اسػػػاثنن  لمقنعػػػدة الاػػػ  اقػػػرر أف جميػػػع أنػػػواع النبػػػنت 
اف يةطػ   ،ااننسؿ وازداد عددًا بمعدؿ كنؼ ،الا  قنؿ بين منلاوس ،والحيواف

مػن لػـ ينشػأ مػف  ،نسؿ زوجػيف اثنػيف سػطم اارض كمػو فػي وقػت قصػير جػداً 
   .(2)العوامؿ من يؤدو إل  فنن  الجننب ااكبر 

 ،وأغمؽ البػػنب عمػػ  نقػػدىن،ومػف ثػػـ فػػإف داروف دافػػع عػػف فكػػرة خينليػػة
وىػػو مػػن يسػػم  الػػديف  ،داخػػؿ إطػػنر الطيػػـ الػػداروين  ،واعابرىػػن عقيػػدة دينيػػة

 .اإلنسنن أو  ،الو ع 
 :احلقُقت انثاَُت

غيػر أف عػدد أفػراد كػؿ نػوع  ،أف الاكنثر المازايػد يػاـ فػي سػرعة مذىمػة
بمعنػػ  أف أفػػراد اإلنسػػنف يا ػػنعطوف  ،فػػي ذات النػػوع ،يكػػند أف يكػػوف ثنباػػنً 

 ،بسػػرعة وأفػػراد الحيػػواف الػػذيف اؤخػػذ مػػنيـ اهحاينجػػنت ال ػػرورية لإلنسػػنف
 .السرعة يا نعطوف بذات

ذا نظرنػػػن  إلػػػ  النبػػػنت وجػػػدنن الا ػػػنعؼ فػػػي أفػػػراده بػػػأكثر مػػػف امػػػؾ وا 
 .السرعة

                                                                                                                   

ِساعؼاخ  36: ٠26ساعغ ٌّغّٛػخ ِٓ األظبررح : ػٍُ األؽ١بء ٌٍصف اٌضبٌش اٌضابٔٛٞ ياـ 

 َ.2315 -2314أ.خ/ تبغّخ ِؾّد ِظٙس 

ْ بتاذذا ِاب راُ تؾصاٙب ثا ،٠ظٓ أٔٙب يؾ١ؾخ ،ِؼٍِٛبد( اٌوداع اٌّؼستٝ ٠مَٛ ػٍٝ رٍمٝ 1)

 ٌااٝ غ١ااس ذٌااه ِاآ  خ،ٚرال١ٌااٗ اٌ ج١ؼاا ،ٚلاادَ اٌؼاابٌُ ،ِٕٚٙااب اٌمااٛي ثزٕاابشع اٌجماابء ،خ ال٘ااب

 اٌزٝ ٠مغ أليؾبثٙب خداع ثٙب. ،اٌّؼبزف

ِ جؼااخ اٌّم ااُ  71، 73( األظاازبذ تااب٠ص تااسػ زِعاا١ط: اإلؽ١اابئ١ْٛ تااٝ ا١ٌّااصاْ يااـ2)

ٌٍٚادوزٛز  131د اٌؾ١ّاد ػزّابْ: اٌفىاس اٌّابخٜ اٌؾاد٠ش ياـ، ٠ٚساعغ ٌٍدوزٛز ػج1873

 .167٘ت اٌّؼبيسح يـاأؽّد ػجدٖ اٌغًّ تٝ اٌّر
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ي ػنعؼ عػدده  ،وقد ذكر داروف أف اإلنسنف الذي ياكػنثر بػبط  نسػب 
إذا أنجػػب زوج  ،والطيػػؿ وىػػو أبطػػأ الكنئنػػنت اكػػنثراً  ،كػػؿ خمسػػة وعشػػريف عنمػػنً 

فإف عدد الطيمة  ،واسامرت امؾ الطيمة في الاوالد ،منو خالؿ حينايمن ساة فيمة
 السػريع فػإفولكف رغـ ىذا الاوالد  ،في ظرؼ ثمننية قروف ،مميونن ٜٔيصبم 

 ،فكيؼ حدث ذلؾ إف لػـ يكػف ىنػنؾ  ػنبط ،عدد أفراد كؿ نوع يكند يكوف ثنبانً 
وىػػ  أف ىنػػنؾ  ،ومػػف ىنػػن اوصػػؿ داروف إلػػ  أولػػ  نانئجػػو ،يوقػػؼ اكنثرىػػن

   .(1)صراعًن عم  البقن  
 ،إنمػػن ىػػو نػػنموس شػػنمؿ ،مػػف أجػػؿ البقػػن لانػػنزع كمػػن رأو أف ىػػذا ا

بقن  بع ين ،كؿ يـو في إبندة بعض ااحين  ،عنمؿ    .(2)وا 
حيػػػث رأو أف انػػػنزع البقػػػن   ،ونطػػػس الطكػػػرة رددىػػػن مػػػف قبمػػػو ىكسػػػم 

وعّبػر عػف  ،ينقػ  منيػن مػن يشػن  ،يامش  صنرمًن قنسيًن بػيف ااحيػن  ،ننموس
   .(3)ذلؾ بقولو   الطبيعة حمرا  بيف الننب والمخمب   
ودور أشػير رجػنؿ  ،وانريخػو ،ومندمت قد عر ت مطيػـو انػنزع البقػن 

فقػػد صػػنر مػػف المننسػػب اهناقػػنؿ إلػػ  أنػػواع البقػػن  عر ػػًن عنػػد  ،الاطػػور فيػػو
حاػػػ  يكػػػوف اامػػػر عمػػػ  قنعػػػدة  ،ة عمػػػ  مػػػنيج اإلسػػػالـومننقشػػػ ،أصػػػحنبين

  .إف شن  اه اعنل  ،وسأاننوؿ ذلؾ فيمن يم  مف صطحنت ،ةمنيجي

                                                 

ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٌٍزال١ٌف ٚإٌؽاس غجؼاخ  28( ٠ساعغ ٌٍدوزٛز ِؾّد غالة: أيً اإلٔعبْ يـ1)

1871َ 

 .33( ٠ساعغ ٌعالِخ ِٛظٝ: أيً اإلٔعبْ يـ2)

 .38( اٌّسعغ اٌعبثك يـ3)
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 انفصم انثاًَ
      " أَىاع تُازع انبقاء عرض ويُاقشت "

يجػػد أف انػػنزع البقػػن  كمبػػدأ حيػػوو  ،الػػدارس لمطكػػر الاطػػورو اإلحيػػنئ 
فإذا كػنف الانػنزع  ،بنعابنرات مخامطة ،واعددت مظنىره ،ناوئيانوعت جز  ،لدييـ

فقػد بػػنف أنػػو  ،أو بينيػن ىػػو المطيػـو الػػذي نػػندو بػو الاطوريػػوف ،فػي ااحيػػن 
 .وليس نوعًن واحداً  ،أنواع

أو مػن يجػ  مػف  ،من يج  مف ننحية المطيـو ،ومف أبرز امؾ الانوعنت
حاػػ  صػػنرت  ،أو اهلاجػػن  ،أو مػػن يجػػ  مػػف ننحيػػة اهنامػػن  ،ننحيػػة اافػػراد

حنولػت اابػع امػؾ اانػواع  وماػ  ،عنػده اقؼ ،المسألة كأنين ه اجد حصرًا لين
غيػػر أنػػ   ،قػػد احاػػنج بحثػػًن بأكممػػو ،اسػػاةرقت صػػطحنت عديػػدة ،فػػي جزئينايػػن

 ،بةػرض اػوفير الجيػد ،سأجمع كؿ من ياطؽ عمػ  ننحيػة بػذااين فػي نػوع واحػد
 :وسيكوف ذلؾ بإذف اه اعنل  عم  النحو الانل  ،واخازاؿ المسنحنت
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 تُازع أفراد انُىع انىاحد :انُىع األول
 :)أ( انعرض

 ،ه عم  ننحية اوصيطية ،اإلحينئيوف ينظروف إل  منظومايـ اإلحينئية
نمػػن اصػػنيطية أو  ،وىػػذا النػػوع يػػاـ فيػػو اوصػػيؼ المنظومػػة الطقنريػػة كميػػن (1)وا 
بحيػث  ،أو أفراد نوع مػف أنواعيػن ،عم  ننحية ممن سمؼ ذكره ،الثديية جميعين

وىػنؾ المثػػنؿ الاقميػدو لطكػػرة انػنزع أفػػراد  ،الانػنزع عمػػ  شػ  بعينػػو يكػوف ذلػػؾ
 .النوع الواحد

وأفػراد  ،في أرض بعينين ،أو كسرة خبز واحدة ،ىب أف قطرة من  واحدة
فالبػػػد مػػػف انػػػنزعيـ  ،وىػػػ  ه اكطػػػييـ جمػػػيعيـ ،النػػػوع اإلنسػػػنن  يحانجونيػػػن

ىو الػذي  ،فأو واحٍد مف ىذه المجموعة (2)بين وامسكًن  ،طمبًن لمحينة ،بشأنين
ىػػو الػػذي  ،مػػف المحػػاـ أف واحػػدًا فقػػط ،وكسػػرة الخبػػز ،سػػيطوز بقطػػرة المػػن 

  .(3)خروف لـ يامكنوا مف الوصوؿ إليينواآل ،سيطوز بين
قد يكوف طمبًن لمحيػنة  ،أف اننزع أفراد النوع الواحد ،ويذكر البرونوفسك 

نمن ااسع لعدد قميػؿ جػدًا مػنيـ ،وى  ه ااسع ليـ جميعنً  ،في أرض بعينين  ،وا 
اف  ،وقد يكوف سبب ىذا الاننزع اكويف الممكيػة الطرديػة ،حينئذ يحدث الاننزع

                                                 

٘ااٛ اٌّزؼٍااك ثبٌٛ ١فااخ، ٔظااسا  ءزرجبغااٗ ثالخائٙااب، ٌٚاارا تاابٌٕٛاؽٝ اٌزٛياا١ف١خ  ( اٌزٛياا١ف1)

ٌىاابئٓ ِااب رعاازٍصَ اٌؽااىً اٌواابزعٝ، أِااب اٌزصاا١ٕف١خ، تٙااٝ ٚظااغ اٌّغّٛػاابد ذاد إٌااٛع 

اٌٛاؽااد تااٝ رصاا١ٕف ثرارااٗ، صااُ راازُ ػ١ٍّااخ رصاا١ٕف خاخ١ٍااخ ٌااٗ أ٠عااب ، تّااضال  األغٕاابَ ٘اارا 

 ٔبصااٗ ػاآ ذوااٛزٖ، ثؾ١ااش ٠ماابي ٘اارا رصاا١ٕف رصاا١ٕف ٠ٕفصااً ػاآ اٌّاابػص، صااُ ٠اازُ تصااً 

اٌااروٛز، ٚذان رصاا١ٕف اإلٔاابس، تااذذا أزخٔااب ٚيااف وااً ِاآ اٌااروٛز ٚاإلٔاابس، تالثااد ِاآ 

اٌٛ ١فااخ اٌزااٝ ٠مااَٛ ثٙااب، ػٍااٝ ٔبؽ١ااخ اظاازمال١ٌخ ِٚاآ صااُ ثاابْ اٌفااسق ثاا١ٓ اٌزٛياا١ف، 

 ٚاٌزص١ٕف.

 .1847َ سحخاز ١ِٕس ثبٌمب٘ 45أٔ ٛاْ: اٌز ٛز اٌؼٍّٝ يـ زِصٞ ( ٠ساعغ إل١ٌبض2)

( ٘اارا اٌزصااٛز خ١اابٌٝ، اتزساظااٝ، ء ٠مااَٛ ػٍااٝ ٔبؽ١ااخ ٚالؼ١ااخ، ؽزااٝ أٚلاابد اٌّغبػاابد، 3)

ثااد١ًٌ أْ اٌصااؾبثخ زظااٛاْ هللا ػٍاا١ُٙ تااٝ ػاابَ اٌّغبػااخ واابٔٛا ٠ااالوٍْٛ أٚزاق اٌؽااغس، 

٠ٚؼ اٝ واً ِإُٙ ِآ ػغاص ػآ اٌٛياٛي  ١ٌٙاب،  ٠ضابزا ، ٚرعا١ٍّب ، ِٚآ صاُ تاابٌز ٛز٠ْٛ 

ٌّزٛؽػ تٝ اإلٔعبْ، ١ٌٚعذ ٌُٙ خزا٠اخ ثبٌغبٔات اإلٔعابٔٝ، اٌارٜ ٠سوصْٚ ػٍٝ اٌغبٔت ا

َ اإل٠ضبز ػٍٝ األصسح.  ٠مدى
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أو اهسػػػاقالؿ الػػػذاا  عػػػف  (1)الاممػػػؾ زةمػػػ  غريػػػاإلنسػػػنف جبماػػػو الطبيعػػػة ع
قن  يناي  بإىالؾ فرد واسػاب ،ث اننزعحينئذ يحد ،المجموعة الا  يعيش بينين

واهسػػابقن  لمػػف  اهسػػايالؾ إه لمػػف عجػػز عػػف المقنومػػةوه يكػػوف  ،آخػػريف
   .(2)امكف مف اهناصنر

ويعاقػػد أنطػػواف أف ىػػذا الانػػنزع قػػد يكػػوف مػػرده إلػػ  المحنفظػػة عمػػ  
وماػػ  كننػػت الممامكػػنت الشخصػػية لطػػرد مػػن غيػػر كنفيػػة  (3)الكينونػػة الطرديػػة

وبنػن   ،وكؿ فرد يحدث لو نطس الاننزع ،فإنو يسع  إل  اساكمنلين ،بماطمبناو
   .(4)عميو صنرت فكرة اننزع البقن  مبدأ حيويًن 

  فػػي سػػبيؿ البقػػن   :يقػػرر ىػػذه المسػػألة فيقػػوؿ  الطػػرد بػػناو  غيػػر أف 
بةػض النظػر عػف ماطمبػنت  ،سيحنوؿ كؿ فرد الحصوؿ عمػ  ماطمبناػو الذاايػة

وحينئػػذ فػػال منػػنص مػػف وقػػوع  ،ومػػف المؤكػػد أنيػػن سػػوؼ ااعػػنرض ،اآلخػػريف
ومف ثـ ياحػوؿ  ،وكذلؾ الحنؿ في كؿ أفراد النوع الواحد ،بينيـالاننزع الحام  

                                                 

( ػاادىي ػٍّاابء اٌاإفط ِاآ ِفااسخ اٌتس٠ااصح  ٌااٝ اٌااداتغ، ٚاػزجااسٚا أْ اٌتس٠ااصح رىااْٛ تااٝ 1)

اٌؾ١ٛاْ، أِب اٌداتغ تذٔٗ ٠ىْٛ تٝ اإلٔعبْ، ٚثٕبء ػ١ٍٗ، أِىآ ٌٙاُ رؼاد٠ً ٘ارا اٌّصا ٍؼ 

ٔعاااب١ٔخ اٌّؼبياااسح، زاعاااغ ٌٍااادوزٛز اٌعااا١د ِؾّاااد اٌّسظاااٝ: اٌداتؼ١اااخ تاااٝ اٌدزاظااابد اإل

اٌّم ااُ  = =غجؼااخ 115، 114ٚاءٔفؼب١ٌااخ تااٝ اٌعااٍٛن اإلٔعاابٔٝ خزاظااخ رٕظ١س٠ااخ يااـ

 83َ، ٚزاعغ ٌٍدوزٛزح ٔغ١جخ اٌؾصسٜ: ػٍاُ اٌإفط ٚاألخصابئٝ اءعزّابػٝ ياـ1883

 خاز إٌٙعخ ثبٌمب٘سح.

اءعزّابػٝ ِؽاىالرٗ األظبظا١خ ٚاٌؾٍاٛي اٌؼ١ٍّاخ ( زاعغ ٌغابوٛة ثسٚٔٛتعاىٝ: اٌز اٛز 2)

 .157يـ

( اٌى١ٕٛٔخ ِص ٍؼ ر ٛزٜ ٠مصد ثٗ اٌفسخ ِٚغّٛػاخ ِمِٛابد اٌؾ١ابح، اٌزاٝ ء اظازتٕبء 3)

ٌٗ ػٕٙب، ثؾ١ش رؽًّ ععّٗ، ٚػمٍٗ، ٚٔفعٗ، ِّٚزٍىبرٗ، ػٍٝ إٌبؽ١خ اإلعّب١ٌخ، زاعاغ 

رسعّااخ ؼاابوس  14، 13ـٌغااٛزط ثسٚرااس: اٌّصاا ٍؾبد اٌز ٛز٠ااخ ٚاٌفٍعاافخ اٌؾد٠ضااخ ياا

 َ 1883شوس٠ب، ِىزجخ ث١سٚد 

ِٚٓ اٌج١ٓى أْ ٘رٖ اٌفىسح اٌّزؼٍمخ  45( زاعغ إل١ٌبض زِصٜ أٔ ٛاْ: اٌز ٛز اٌؼٍّٝ يـ4)

ثؼدَ ٚتبء وً تسخ ثّز ٍجبرٗ، راليً تٝ اإلٔعابْ اٌؼادٚاْ ثادي اٌؼّاً، ٚردتؼاٗ  ٌاٝ اٌؼٕاف 

ي ٘ارا اٌفاسخ  ٌاٝ خائاسح ا َّٛ ءظازفبخح ثٍّىبراٗ، ػآ غس٠اك اٌؼّاً، ثدي اءظزمبِخ ٌٚٛ أٔٗ ؽ

 ٚاءعزٙبخ، ٌىبْ تىسا  ِمجٛء.
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   .(1)  الاننزع إل  جميع اانواع بشكؿ امقنئ 
نسػنؿ إوعمػ   ،وىـ ماطقوف عم  أف جميع ااحين  اانػنزع عمػ  الطعػنـ

أو عمػػ  غيػػر  اطعؿ ذلػػؾ عمػػ  وعػػ  منيػػن كمػػن ىػػو الحػػنؿ فػػي اإلنسػػنف،النسػػؿ
   .(2)كمن ىو الحنؿ في النبنت  والحيواف  ،وع 

كمن ذكػر دارويػف أف الانػنزع مػف أجػؿ الحيػنة يكػوف أكثػر شراسػة حيػث 
يبمغ أشده بيف اافراد وال روب الانبعة لنطس النػوع إذا مػن حػدث انػنفس بػيف 

   .(3)بع ين البعض أكثر ممن يحدث بيف اانواع الانبعة لطبقنت مخامطة 
 :)ب( ادلُاقشت 

وأسػػػقطوىن عمػػػ   ،البػػػّيف أف الاطػػػورييف رسػػػموا صػػػورة لإلنسػػػننيةمػػػف 
 ،فجعمػػػوا أسػػػوأ مػػػن فػػػي الحيػػػواف مػػػف الاػػػوحش ،أو أنيػػػـ عكسػػػوا ،الحيوانيػػػة
النػػوع مػػػف فػػي اطسػػيرىـ ليػػػذا  نىػػ  القنعػػػدة الاػػ  ينطمقػػوف منيػػػ ،والدافعيػػة
الاػ  اػاـ غير أف الاأمؿ المعرف  يصؿ بنن إل  مجموعة مػف الجوانػب  ،الاننزع

 :وسوؼ أعر ين فيمن يم  ،مننقشاو مف جننبين
لػـ يػاـ اهاطػنؽ عمػ   ،ىو مبػدأ اطػورو ،أف اننزع البقن  مف حيث -ٔ
 (4)بػػدليؿ مػػن ذكػػرت فػػي صػػدر ىػػذا البحػػث ،الاطػػورييف أنطسػػيـ لػػدو ،مطيومػػو

ومثميػن أولػ  أف يقػع  ،مف ذنػب وبنلانل  فإف الطكرة ىوهمية ه يعرؼ لين رأس
 .بدؿ أف او ع في دائرة اهساكمنؿ ،لين اإلغطنؿ واإلىمنؿ

يراػد إلػ  قطػرة مػن   ،أف اننزع أفراد النوع قػنـ عمػ  أسػنس فر ػ  -ٕ
بػؿ إف دليػؿ السػبر  ،وىذا مف الطػروض السػنقطة ،أو كسرة خبز واحدة ،واحدة

أمػن لمػنذا ؟ فػألف اه سػبحننو واعػنل  منػذ خمػؽ  ،لاقسيـ يرفض امػؾ الطكػرةوا
                                                 

رسعّاخ ػابخي تاٛشٜ  147( اٌفسخ ثابرٛ: اٌزؾ١ٍاً اٌس٠بظاٝ ٌٕظس٠اخ اٌز اٛز اإلؽ١ابئٝ ياـ1)

 ِساعؼخ اٌدوزٛز ؽعٓ ػجد اٌؼ١ٍُ شوس٠ب غجؼخ اٌّساوجٝ.

 .35( ٠ساعغ ٌعالِخ ِٛظٝ: ٔظس٠خ اٌز ٛز ٚأيً اإلٔعبْ يـ2)

 .154ٌداز٠ٚٓ: أيً األٔٛاع يـ( ٠ساعغ 3)

فماٛا ػٍاٝ زؽ١اش ذواسد ِغّٛػاخ ِآ اٌزؼس٠فابد ٚث١ٕاذ أٔٙاُ ٌاُ ٠ 14: 12( زاعغ يـ 4)

 ٚاؽد ِٕٙب.
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فقػػد  ،وقػػد  ػمف ليػػـ أرزاقيػـ حاػػ  فػي المجنعػػنت فػإذا لػػـ ياػوفر خبػػزالخمػؽ 
 .والبدائؿ في دنين الننس ماعددة ،اوفر بديمو

بيػػػد اه  إف المػػػؤمف الحقيقػػػي يعػػػي جيػػػدًا أف ااعمػػػنر واارزاؽ أمػػػور
سبحننو واعنل ، وأنيػن بيػده سػبحننو وحػده، ومػف ثػـ فػنلمؤمف الػواعي يسػع  

 لمحصوؿ عم  رزقو، وه ينازعو مف يد غيره.
 ،قسػمنً  ٜٕأف اه سبحننو واعنل  جعػؿ العػنلـ امثػؿ فيػو الينبسػة  -ٖ

والواقػع المعػنش يقػرر  ،سػوا  أكػنف عػذبًن أـ منلحػنً  ،ٔٚبينمن المن  يماد إلػ  
واعػػنل  جعػػؿ فػػي طبقػػنت بجننػػب أف اه سػػبحننو  ،وه ينكرىػػن ،لحقيقػػةامػػؾ ا

شػػػػراييف منئيػػػػة، ااطجػػػػر منيػػػن الميػػػػنه كأنيػػػػن صػػػػننبير، اةػػػػذو  اارض العميػػػن
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ قولو اعػنل   المحانجيف إليين يدؿ عميو

ڀ  ڀ  ڀ   ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ      ٹ  ٹ    پپ

 .(1)چڤ                 ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  
  

ه يصػمم  ،أو كسػرة الخبػز ،فإف فكرة الاننزع بةية قطػرة المػن  ،ومف ثـ
   .عم  ىذا الاننزع ،أف يكوف دلياًل أو مسانداً 

بػؿ إف اه  ،أف العنططة اإلنسننية خمقين اه اعنل  في بنػ  البشػر -ٗ
بػدليؿ مػن نػراه فػي الطيػور الاػ  اقطػع  ،اعنل  غرس الرحمة فػي قمػب الحيػواف
ثـ اذىب بو  ،واحنفظ عميو ،أوهدىنوغذا  مسنفنت طويمة وقد حممت غذا ىن 

إذا اسػػاوت حاػػ   ،واعمميػػن كيطيػػة انػػنوؿ الطعػػنـ ،فازقػػو فػػي أفواىيػػن ،إلييػػن
 .واين فأراين طريقأخذ ،وصنرت قندرة عم  اكاسنبو

عم  أف ىذه الرحمػة قػد غرسػين اه فػي امػؾ  ،كمن دلت السنة المطيرة
خشػية أف  ،حا  أنين ارفع حنفرىػن عنػو ،ومنين رحمة الطرس بولدىن ،الكنئننت

فأمسػؾ عنػده اسػعة واسػعيف  ،جعػؿ اه الرحمػة منئػة جػز  » قنؿ  ،وصيبا
                                                 

 (.23: 13( ظٛزح اٌّالِْٕٛ: ا٠٢بد )1)
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حا  ارفع  ،فمف ذلؾ الجز  ياراحـ الخمؽ ،جز ًا واحداً  اارض فيوأنزؿ  ،جز اً 
  .(1)«الطرس حنفرىن عف ولدىن خشية أف اصيبو

 ،ومحؿ الشنىد أف الطرس ارفع حنفرىن عف ولدىن خوفػًن مػف أف اصػيبو
 .أو من شنبو ذلؾ ،أو شراب ،فيؿ اننزعو في طعنـ

افاػرض الاطوريػوف أف الانػنزع عمػ  البقػن  يبمػغ ذرواػو ماػ  كػػنف  -٘
الواحد، ولكف الواقع يكذب ذلػؾ اهفاػراض، وممػن يشػيد لػذلؾ ، النوع بيف أفراد 

مػػػن حػػػدث فػػػي غػػػزوة اليرمػػػوؾ، عنػػػدمن صػػػرع ثالثػػػة مػػػف المسػػػمميف ماػػػأثريف 
 ة مػن ، فممػن قربػت إلػ  أحػدىـ،ببجراحيـ، وقد اساسقوا من ، فج  إلييـ بشر 

نظر إليو اآلخر، فقنؿ: ادفعيػن إليػو، فممػن دفعػت إليػو نظػر إليػو اآلخػر، فقػنؿ: 
ادفعيػػن إليػػو ، فاػػدافعوىن كميػػـ مػػف واحػػد إلػػ  واحػػد، حاػػ  مػػناوا جميعػػًن ، ولػػـ 

 (2) يشربين أحد منيـ.
فمػػو كػػنف الانػػنزع مػػف أجػػؿ البقػػن  عمػػ  شػػربة مػػن ، مػػن اػػدافعين ىػػؤه  

 أول  بين إلنقنذ حيناو.الثالثة، وقد كنف كؿ واحد منيـ 
 (3)ةنثػػر بيولوجيػػأشػػكنلية اامثػػؿ فييػػن إ ،أف فر ػػية الانػػنزع لمبقػػن  -ٙ

ه إلػػ  واقػػع عممػػ  بػػدليؿ أف الجمنعػػنت اإلنسػػننية  ،مردىػػن إلػػ  اصػػور خيػػنل 
واقمػؿ  ،لاواجػو أخطػنر الطبيعػة ،اقيـ في مكػنف واحػد ااعػنوف فيمػن بينيػنالا  

 .مف حداين واأثيرااين
 

                                                 

( أثااٛ ػجااد اٌااسؽّٓ ِؾّااد ثاآ ٔبيااس اٌااد٠ٓ األٌجاابٔٝ: ِوزصااس يااؾ١ؼ اٌجواابزٜ وزاابة " 1)

" ِىزجااخ  2313زلااُ "  65" يااـ4عااصء " ط" األخة " ثاابة " عؼااً هللا اٌسؽّااخ ِبئااخ

 َ.2332-٘ـ1422" ظٕخ 1اٌّؼبزف ثبٌس٠بض غـ"

رؾم١ااك ػٍااٝ ؼاا١سٞ ، خاز  ؽ١اابء  15يااـ  ٠7ساعااغ ءثاآ وض١ااس : اٌجدا٠ااخ ٚإٌٙب٠ااخ عااـ( 2)

 َ.1833 -٘ـ 1433اٌزساس اٌؼسثٟ اٌ جؼخ األٌٚٝ 

ازرجابغ ذٌاه ثبٌّز ٍجابد ( اءٔضس ث١ٌٛٛع١ب: ػٍُ خزاظخ اٌعاىبْ تاٝ ٚلابئؼُٙ اٌّغزّؼ١اخ 3ٚ)

 اٌؾ١بر١خ.
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 تُازع انكائٍ يع قىي انطبُعت :انثاًَانُىع 
 :)أ( انعرض

 ،(1)ىػػذا النػػوع مػػف الانػػنزع يطمػػؽ عميػػو الاطوريػػوف الانػػنزع المطعػػول  
حيػث يػروف أف  (2)ويقصدوف بو اننزع الطرد أيػن كػنف نوعػو مػع قػوو الطبيعػة 

آمنػن يسػاوو بعد اننزعو مع أفراد نوعو لػف يكػوف  ،الذي اساطنع البقن  ،الطرد
ابف الطبيعػة  –فإف الطرد الطبيع   ،وف  ذات الوقت،اإلنسنف والحيواففي ذلؾ 

 ،واسػحر ،مػف حػرارة ،سوا  المحيطة بػو ،سوؼ ياننزع مع الظروؼ البيئية –
وغيرىػػن مػػف  ،والبػػراكيف ،والػػزهزؿ ،رؽبػػوال ،كنلرعػػد ،أو الطنرئػػة عميػػو ،وميػػنه

 .حيث إنين اأايو رغمن عنو
كنامطػنر  ،أو ماوافقػة ،أشكنؿ ماخنلطةوقد اكوف الكوارث الطبيعية في 

كمين ايدد حيناو بمػن يسػطر عػف ذلػؾ مػف ناػنئج  ،وااعنصير المدمرة ،المةرقة
ولكػف  ،إنو يحنوؿ اطنديين أو السيطرة عمييػن ،ىو فنعؿ أمنمين فمنذا ،ادميرية

    .(3)ويحقؽ ىو اهناصنر  ،ىؿ ساساسمـ لو
ىػو  ،أو البيئة الطبيعيػة ،الطبيعةويعاقد الاطوريوف أف اننزع الطرد مع 

إف اإلنسػػنف   بػػوار  يقػػوؿ  ،مػػف أكثػػر المظػػنىر الدالػػة عمػػ  انػػنزع حػػب البقػػن 
ه  ،حاػ  إف العػرو الوثيقػة بينيمػن ،وليد الطبيعة ولكنين قد اقسو عميو أحيننن

الذي يحػب أف يثػأر  ،وياحوؿ ىو مف اهبف المدلؿ إل  المعادو عميو ،انطصؿ
   .(4) راواينو الطبيعة ميمن كننت قسواين أو وأف يواج ،لنطسو

 ،بػػيف الكػػنئف أّيػػن كػػنف ىػػو ،نرت عمميػػنت الكػػر والطػػرصػػوبنػػن  عميػػو 
                                                 

اٌمااب٘سح  73( زاعااغ ٌسظاازبذ ِؾّااد ػٍااٝ اٌ ٕ اابٜٚ: خزاظاابد تااٝ اٌىبئٕاابد اٌؾ١ااخ يااـ1)

1865.َ 

ظآّ ِغّٛػاخ  133( ٠ساعغ ٌجوٕس: ؼسػ ثوٕس ػٍٝ ِر٘ت خازْٚ اٌّمبٌخ األٌٚاٝ ياـ2)

 َ.1833اٌدوزٛز ؼجٍٝ اٌؽ١ًّ: تٍعفخ إٌؽٛء ٚاءزرمبء خاز ِبزْٚ ػجٛخ 

 .163زاعغ ٌغبوٛة ثسٚٔٛتعىٝ: اٌز ٛز اءعزّبػٝ يـ( 3)

رسعّاخ ػابخي تاٛشٜ  43( زاعغ ٌغ١ّط أٔدز٠ٗ ثٛرس: اٌز ٛز ٚاٌّؽاىالد اٌ ج١ؼ١اخ ياـ4)

 َ.1883ِساعؼخ خبٌد اٌروس، ِىزجخ اٌّم ُ 
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 ،اأا  مػف غيػر اوقػع ،وف  ذات الوقت فإف الكوارث الطبيعية غندرة ،والطبيعة
فإذا  ،حا  إذا غطموا عنو ىنجميـ هساالبو ،إنين كمص يخابأ اصحنب المانع

    .(1)حنولوا المقنومة فاؾ بيـ 
وغ ػػبة  ،والط ػػنئينت الكونيػػة ،والحيوانػػنت ،ومػػن الطبيعػػة إه النبناػػنت
والانػنزع معيػن  ،ويجػب أف اكػوف مقنومايػن ،الطبيعة ه انصب عم  نوع بذااػو

 .مف الجميع فال ياحمؿ اإلنسنف وحده عبأ ىذا الاننزع وه المقنومة
 :)ب( ادلُاقشت 

وصػػػنرت  ،الوا ػػػم أف امػػػؾ الطكػػػرة لعػػػب فييػػػن الخيػػػنؿ دورًا كبيػػػراً مػػػف 
وأجذب أطرافين مف  ،نىدة أف ألممـ أشاناينغير أن  أحنوؿ ج ،جوانبين ماسعة

 .لمننقشة في عبنرات محددةامف خالؿ  ،نواصيين
أف الاطػػػورييف لػػػـ يحػػػددوا الاػػػنريا الػػػذي سػػػياـ فيػػػو الانػػػنزع مػػػع  -ٔ
ىؿ سيكوف بعػد اهنايػن  مػف انػنزع أفػراد النػوع الواحػد فيمػن  ،وقواىن ،الطبيعة
حاػػ   ،أـ سػػيكوف فػػي ذلػػؾ الاػػنريا فاظيػر أنػػواع عديػػدة مػػف النزاعػػنت ،بيػنيـ

أو اطػندو  ،ه يسػاطيع أحػد إخمندىػن ،اكوف كنلنػنر المشػاعمة مػف كػؿ الجيػنت
   .(2)أخطنرىن

نمػن اقػـو عمػ  العبػث ،غير أنين فكػرة عبثيػة ه اقػـو عمػ  المعقػوؿ  ،وا 
كمػػػن ظيػػػرت فػػػي الو ػػػعية  ،وقػػػد ظيػػػرت فػػػي الوجوديػػػة الممحػػػدةوالالمعقػػػوؿ 
واركػػػز عمػػػ  الػػػدوافع الماوحشػػػة فػػػي  ،وكميػػػن اػػػدعوا إلػػػ  العنػػػؼ ،المنطقيػػػة

                                                 

، اٌمب٘سح غجؼخ صبثزخ ١147ٓ األٔصبز ٚاٌوصَٛ يـث ( اٌدوزٛز تسط اٌع١د صبثذ: اٌز ٛز1)

ٌٚسظازبذ ؽعآ ِؾّاد  137ٍدوزٛز أٔٛز ػجد اٌؼ١ٍُ: لصخ اٌز ٛز ياـَ، ٚزاعغ 1877ٌ

 .153يجسٜ: اٌز ٛز ِٚؽىالرٗ يـ

( اٌو١بي إٌّعجػ لد ٠ؾمك ٔٛػب  ِٓ اإلثداع اٌؼٍّاٝ، أٚ اٌّؼستاٝ، ثاد١ًٌ أْ اٌّعازغداد 2)

اٌؼ١ٍّخ، ٚاٌزم١ٕبد اٌؾد٠ضخ، ثدد أٚي أِس٘ب خ١بء  ِٕعج ب، صُ أخر ٠زدزط ِٓ خالي عٍّخ 

اػااد، ؽزااٝ ياابز ٚالؼااب  ٍِّٛظااب ، ِٕٚااٗ ياإبػخ اٌعاا١بزاد، ٚاٌ اابئساد ٚغ١س٘ااب ِاآ لٛ

ي اٌؼٍّٝ، ٚ٘ٛ أؽد ِٕب٘ظ اٌجؾش تٝ اٌٛلذ اٌؾبظاس، بثبٌو١ فاٌّعزغداد اٌؼ١ٍّخ، ٠ٚؼس

ِىزجاخ  63زاعغ ٌٍدوزٛز اٌع١د ِؾّد اٌع١د: ػٍُ إٌّب٘ظ اٌّمابزْ أياٌٛٗ ٚٔظس٠براٗ ياـ

 َ.1883زأتذ ثبٌمب٘سح غجؼخ أٌٚٝ 
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 .ثـ اسقط ىذا وذاؾ عم  الكنئننت ااخرو ،اإلنسنف
 ،وبػرودة ،وحػرارة ،وأمطنر ،وبرؽ ،أف من يجرو في الكوف مف رعد -ٕ

قػنؿ اعػػنل   ،اه وآيناػػو فػي الكػوف إنمػػن ىػ  مػف سػنف ، دخػؿ لإلنسػنف فييػنه
ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  چ 

ۆئ  ۆئ  ۈئ      ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ    ی  ی  

 .(1)چی  ی  جئ  حئ  مئ   ىئ  يئ  
يؤكد أنين مف سػنف  ،وبنن  عميو فإف الاأمؿ فيمن يجرو عم  ىذا النمط

 ،قبيػػؿ الػػنعـ مػػف فػػإف كػػنف ،وكػػؿ مػػن فييػػن قػػنئـ بقػػدره ،وحكمػػو جػػؿ عػػاله ،اه
ف كػػنف مػػف قبيػػؿ  ،فػػنلمراد بػػو اسػػامرار الشػػكر فػػنلمراد منػػو اخابػػنر  ،المينلػػؾوا 

فكػؿ نعمػة إذا حػنفظ عمييػن بنػو  ،وىذا ممن يساوجب الصػبر ،العبد في النوازؿ
فػػإذا بػدلوىن بنلمعنصػػ  احولػػت  ،اإلنسػنف عػػف طريػؽ الطنعػػنت أزادىػػن اه ليػـ

 .إل  نقـ
فيػػو ه يكامػػؿ إيمننػػو إه إذا كػػنف  ،أف المسػػمـ يعػػرؼ قيمػػة ااقػػدار -ٖ

ولػػذا فيػػو يأخػػذ بناسػػبنب  ،و ػػميره الحػػ  ،الر ػػن بنلقػػدر مامكنػػًن مػػف عقمػػو
 .مع اطويض اامر إل  اه  ،المانحة
 

                                                 

 (.13، 12( ظٛزح اٌسػد: ا٠٢زبْ )1)
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 .(1) تُازع اإلَساٌ يع احلُىاٌ األعدى :انُىع انثانث
 :)أ( انعرض

وىػو  ،اننزع البقن  أفرز نوعًن ثنلثًن عمنده اإلنسنف يعاقد الاطوريوف أف
 ،يساوو في ذلؾ المطارس وااليؼ ،مع الحيواف غير الننطؽ ،الحيواف الننطؽ

ويعاقػدوف أي ػًن أف  ،وسػنكف البيػوت المسػاأنس ،أو سنكف الةنبنت الماػوحش
ويشػرب  ،ويأكػؿ صػةنره ،مف أجؿ حب البقن  يأكؿ الحيواف المساأنس اإلنسنف

وىو من يطعػؿ ذلػؾ إه بنػن  عمػ  رغبػة  ،حا  ولو أدو ذلؾ إل  مواين ،ننينبلأ
   .(2)حب البقن 

 ،والنمػر ،ااسػديانػنزع مػع  ،ويذىب بعض الاطوريوف إلػ  أف اإلنسػنف
لػاحطظ بػو  ،الاػ  ابحػث عػف غػذائين ،مف الحيواننت المطارسة وغيرىن ،والذئب
 ،أو القصػػدية ،وربمػػن العشػػوائية ،امقنئيػػةوفػػ  سػػبيؿ ذلػػؾ اسػػاخدـ ال ،حينايػػن

  (3)طبقًن إلمكننيناين الذااية 
قػد  ،في سبيؿ الوصوؿ إل  امػؾ الةنيػنت ،لكف ىذه الحيواننت المطارسة

واػػرد  ،وحامػػًن ساشػػبع غريزايػػن ،فػػال يكػػوف أمنميػػن سػػواه ،اصػػطدـ بنإلنسػػنف
نمػػن  ،وبنػػن  عميػػو سػػوؼ ه يخ ػػع ىػػذا الطػػرد إلػػ  ذات الايديػػد ،جوعايػػن وا 
الةنيػة  ،المقنومة مف بنب حب البقن  وىنن اظير رغبانف ماصػنرعانف سيحنوؿ

                                                 

( ذوس األػغُ ثؼد ٌفظ اٌؾ١ٛاْ ت١ٗ رٕج١اٗ  ٌاٝ أْ اٌّاساخ ٌا١ط ٘اٛ اإلٔعابْ، اٌارٜ ٠ؼاسف 1)

 ٌدٜ إٌّبغمخ ثالٔٗ ؽ١ٛاْ ٔبغك.

ػاللخ غ١س ِزىبٍِخ ث١ٓ اإلٔعبْ، ٚاٌؾ١ٛاْ  ٓصْٛ ػ( ٠زصٛز اٌز ٛز٠ْٛ أُٔٙ ثٙرا ٠زؾد2)

ۈ  ٴۇ  ۋ    ۈۆ   ۆچ اعػنل  اٌّعوس ٌاٗ، اٌاٛازخ ذواسٖ تاٝ لٌٛاٗ رؼابٌٝ

ٱ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ   

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ڀٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ     ڀ

 (.3: 5ظٛزح إٌؾً: ا٠٢بد ) چٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ٹٿ  ٿ  ٿ

ٚزاعاغ ألٌفاسخ  77ٌسظزبذ ِؾّد ػٍٝ غٕ بٜٚ: خزاظبد تٝ اٌىبئٕابد اٌؾ١اخ ياـ( زاعغ 3)

 .١ٍ151ً اٌس٠بظٝ ٌٕظس٠خ اٌز ٛز يـؾثبرٛ: اٌز
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ولػو عمػ  حسػنب اإلنسػنف  ،رغبة الحيواف الماوحش فػي البقػن  ،بينيمن واحدة
   .(1)ورغبة اإلنسنف في البقن  ولو قاؿ الحيواف

ميمػن  ،ولف يطرط طػرؼ آلخػر ،سيكوف الصراع عم  أشده ،عميو وبنن 
ومف  ،فمف عنشين فقد عنش الحينة ،اف الحينة فرصة واحدة ،كننت المةرينت

 . نعت منو فال حينة
فػػي  –اإلنسػػنف والحيػػواف المطاػػرس  –ويػػذكر بػػناو أف طمػػع كػػؿ منيمػػن 

والسػبؽ  ،ويسبؽ قبؿ أف اػاـ مينجماػو ،سوؼ يطرض عميو أف يينجـ ،الحينة
حينئػػذ  ،اوجػػب امػػؾ المينجمػػةوالمصػػمحة  ،مػػف بػػنب أف السػػنبؽ فػػنئز ،عميػػو

   .(2)اكوف مشروعة إحينئين 
هبػد فيػو مػف اسػاخداـ  ،إف اننزع الطرد اإلنسنن  مع الحيػواف المطاػرس

ولمن كػنف اإلنسػنف يممػؾ  ،وبذؿ كنفة اإلمكننينت ،والممكنت ،واآلهت ،الع الت
حينئػذ يكػوف الصػراع  ،فإف ااسد مثاًل يممؾ الع الت واآلهت ،الممكنت والعقؿ

ولكػف احسػـ المعركػة بنلنسػبة لمػف اسػاطنع  ،فيو صورة مف الاكػنفؤ الظػنىرو
  .(3)حا  يحسـ نايجة البقن   ،اوظيؼ من لديو بسرعة ىنئمة

 ،لػؾ النػوع معّبػرًا عػف نزعػة قنئمػة فػي صػدور الاطػورييفذوىكذا ظيػر 
مساأنسػًن كػنف  ،والحيػواف ااعجػـ ،قة اواصؿ بيف اإلنسنفغنياين ىدـ أية عال
 .أو غير مساأنس
 :)ب( ادلُاقشت

 ،واناشنر ثقنفة اليأس ،مف مبدأ مواجية العنؼ اصور الاطوريوف -ٔ
مطارسػًن أو  ،الحػاـ بػيف اإلنسػنف والحيػواف ااعجػـ أف صدامًن واقعًن عم  سبيؿ

وىػػو ياعنمػػؿ مػػع  ،اه اعػػنل  ومساأنسػػًن وغػػنب عػػنيـ أف اإلنسػػنف منػػذ خمقػػ
                                                 

 .83( ٠ساعغ إل١ٌبض زِصٜ أٔ ٛاْ: اٌز ٛزاٌؼٍّٝ يـ1)

 .132، ١ٍ131ً اٌس٠بظٝ ٌٕظس٠خ اٌز ٛز يـؾ( زاعغ ألٌفسخ ثبرٛ: اٌز2)

، ٚألٌفااسخ ثاابرٛ: اٌزؾ١ٍااً 171ز اءعزّاابػٝ يااـ( زاعااغ ٌغاابوٛة ثسٚٔٛتعااىٝ: اٌز اا3ٛ)

 .183اٌس٠بظٝ يـ
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 حاػ  ولػو ،ر منيػنيػوقدراػو عمػ  اسػائننس الكث ،الحيواننت بمػن ياننسػب معيػن
عمػ  ااعمػنؿ  ،ويشيد لذلؾ من نراه مف اػدريب ااسػود وغيرىػن ،كننت مطارسة

 .الا  اسم  بأعمنؿ السيرؾ
كمػػػن أف الحيػػػواف المسػػػاأنس مسػػػخر مػػػف قبػػػؿ اه اعػػػنل  لمنػػػنفع  -ٕ
يػدؿ عميػو  ،ورعنياو ،ودوا ه ،وشرابو ،غذا ه اإلنسنفولذا كمؼ اه  ،اإلنسنف

بػو ويجيعػو فوجػو دأوذكػر أنػو ي البعير الذي اشاك  صنحبو لرسػوؿ اه أف 
أه ااق  اه في ىذه »في قولو  إابنعوصنحب البعير إل  من يجب  الرسوؿ 

  .(1) « وادئبواجيعو البييمة الا  ممكؾ اه إينىن فإنو شك  إلّ  أنؾ 
 وقد أرس  الرسوؿ  -ٖ


مػن مػف   قواعد الرحمة بنلحيواف فػ  قولػو 

طيٌر ، أو إنسنف، أو بييمػة، إه مسمـ يةرس غرسًن، أو يزرع زرعًن فيأكؿ منو 
 (2)كنف لو بو صدقة 

قنؿ : بينمن رجؿ يمشي بطريؽ اشاد  وفي الصحيحيف أف رسوؿ اه 
فيين، فشرب، ثـ خرج، فإذا كمب يميث، يأكػؿ عميو العطش، فوجد بئرًا ، فنزؿ 

الثرو مػف العطػش ، فقػنؿ الرجػؿ: لقػد بمػغ ىػذا الكمػب مػف العطػش مثػؿ الػذي 
كنف بمغ من ، فنزؿ البئر، فمأل خطو من ، ثـ أمسكو بطيو، حاػ  رقػ ، فسػق  

ف لنػن فػي البيػنئـ اجػرًا  ينرسوؿ اه، :الكمب، فشكر اه لو، فةطر لو ، قنلوا وا 
 (ٖ): في كؿ كبٍد رطبة أجر . ؟ فقنؿ

                                                 

ظاا١بء اٌااد٠ٓ ِؾّااد ثاآ ػجداٌٛاؽااد اٌّمدظااٟ: األؽبخ٠ااش اٌّوزاابزح أٚ اٌّعاازوسط ِاآ  (1)

خزاظاخ  153ياـ 8اٌّوزبزح ِّب ٌُ ٠وسعٗ اٌجوابزٞ ِٚعاٍُ تاٝ ياؾؾ١ّٙب عاـاألؽبخ٠ش 

٘اـ 1423ٌجٕبْ غجؼخ صبٌضخ ٚرؾم١ك خ/ ػجداٌٍّه ثٓ ػجدهللا ثٓ خ٘ػ، خاز خعس ث١سٚد، 

- 2333َ. 

( زٚاٖ اإلِبَ اٌجوبزٞ تٟ يؾ١ؾٗ وزبة )اٌّصازػخ( ثبة )تعً اٌصزع ٚاٌتاسض  ذا أواً 2)

( رؾم١ك ِؾّاد ش١٘اس ثآ ٔبياس إٌبياس خاز غاٛق 2323ؽد٠ش زلُ ) 133يـ 3ِٕٗ عـ

 ٘ـ.1422إٌغبح غجؼخ أٌٚٝ 

تعاً ظابلٟ اٌجٙابئُ اٌّؾزسِاخ  ( أخسعٗ اإلِبَ ِعٍُ تٟ ياؾ١ؾٗ وزابة )اٌعاالَ( ثابة )3)

خاز  –( رؾم١ااك األظاازبذ ِؾّااد تااالاخ ػجااداٌجبلٟ 2244زلااُ ) 1761يااـ 4ٚ غؼبِٙااب( عااـ

  ؽ١بء اٌزساس اٌؼسثٟ ث١سٚد.
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فأي اننزع مف أجؿ البقن  بيف اإلنسنف والحيػواف ااعجػـ ، عمػ  كسػرة 
 الاطوريوف.  خبز، أو شربة من  ، كمن يدع

غيػػر  ،أف الحػػديث عػػف الصػػراع بػػيف اإلنسػػنف والحيػػواف ااعجمػػ  -ٗ
الاػػ  أكػػدت قػػدرة اإلنسػػنف عمػػ  إخ ػػنع  ،مقبػػوؿ فػػي ظػػؿ اابحػػنث العمميػػة

عػف طريػؽ إجػرا  الاجػنرب البحثيػة  ،سػاطندة منػوواه ،حا  المطارس ،الحيواف
ذلػػؾ كثيػػرة فػػي دوؿ والشػػواىد عمػػ   ،ولػػـ يكػػف انػػنزع البقػػن  ىػػو الةنيػػة ،عميػػو

 .العنلـ الماقدـ
أنواعػًن مػف  أف بعض النػنس يمنرسػوف ،كمن يشيد الواقع المعنصر -٘
لػـ يكػػف مػف بينيػن انػػنزع  ،اغػراض ماعػددة ،عمػ  بعػض الحيوانػػنت ،الاعػدينت

الذي يقـو بو بعض الماػرفيف فػي أمػنكف  ،والارؼ ،كنلصيد اجؿ الماعة،البقن 
هقاننئيػن مػف أجػؿ الحصػوؿ عمػ   ،كػذا الاعػدو عمػ  بعػض الحيوانػنت ،معينة
وىذه الاعدينت  ،وجمودىن ،والطنووس أو حا  أصوافين ،كمن في النعنـ ،ريشين

 .اً لـ اكف لةرض اننزع البقن  أبد
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 :تُازع احلُىاٌ يع يثُهه أو انُباث :انُىع انرابع
 :)أ( انعرض

جننػب  ،يمكف النظر إل  من قنلو الاطوريوف فػي ىػذا النػوع مػف جػننبيف
 أمن لمنذا ؟ ،أو بآكؿ النبنت مع ذات النبنت ،قد ياعمؽ بنلمطارس مع االيؼ

وىػػػ  انػػػنزع الحيوانػػػنت  ،فػػػألف القسػػػمة العقميػػػة اطػػػرز الصػػػورة ااولػػػ 
عمػػ  وىػػو ياةػػذو  ،فناسػػد مػػثاًل يعمػػؿ عمػػ  بقػػن  نوعػػو ،العجمػػ  مػػع بع ػػين

فناسػد  ،وىػ  ليسػت آكمػة لحػـو ،والةزالة اعمػؿ عمػ  اسػابقن  نوعيػن ،المحـو
 ،وكالىمػن يحػنفظ عمػػ  انػنزع البقػػن  ،وىػػ  ايػرب مػف ااسػػد ،ياػربص بنلةزالػة

  .(1)فأييمن الذي سيناصر ؟
نػوع إنمػن ىػو  ،الاطوريوف أي ًن إل  أف من يقع في امػؾ الحنلػةويذىب 

  .(2)مف إشبنع الرغبة ويؤدو في النينية إل  إفنن  أحدىمن لآلخر 

بينمػػن  ،لػػيس ىنػػنؾ شػػؾ فػػي أف الػػذي يقػػع عميػػو اإلفنػػن  ىػػو اا ػػعؼ
ذا كػػنف  ،طبقػػن لنػػواميس الاطػػور ،الػػذي يسػػامر فػػي حكػػـ البقػػن  ىػػو ااقػػوو وا 

 ،ولػف ينيػـز أبػداً  ،فإنو سيظؿ آخػذًا فػي ىػذا الجننػب ،ااقوو ىو الذي اناصر
 عميو ويطمؽ ،واطن  جميع أفراده ،بينمن اآلخر سوؼ يطن  ،كمن ه اطن  أفراده

  .(3)اسـ الحيواننت المنقر ة 

ولػػػو أف  ،أنػػػو خػػػنٍؿ مػػػف شػػػواىد عمميػػػة ،حسػػػب  مػػػف ىػػػذا الاصػػػور
نػػػػن إنيػػػػـ يقػػػػدموف جوانػػػػب معرفيػػػػة ملق ،الاطػػػػورييف اسػػػػاميموا روح الاجربػػػػة

 .غير أف ذلؾ مطاقد بنلنسبة ليـ ،صحيحة

                                                 

( ٘را إٌٛع ١ٌط ت١ٗ ؼئ ِٓ اٌزٕبشع، ألْ األظد ظٛف ٠ٙبعُ أِب اٌتصاٌخ تعٛف رٙاسة 1)

اإلخثااابز، ألْ ذٌاااه ِّاااب ٠ّضاااً ِااآ األظاااد ٚء ٠ؼماااً أْ ٠ىاااْٛ اٌىاااس وااابٌفس، ٚاإللجااابي ٘اااٛ 

 اٌّتبٌ بد اٌّؼست١خ.

َ، 1875خاز اٌمٍاُ  63زِع١ط: اإلؽ١بئ١ْٛ تاٝ ا١ٌّاصاْ ياـ ػ( ٠ساعغ ٌسظزبذ تب٠ص تس2)

 .٠ٚ181ساعغ ألٌفسخ ثبرٛ: اٌزؾ١ًٍ اٌس٠بظٝ ٌٕظس٠خ اٌز ٛز يـ

، رسعّاخ تاالاخ ػٍاٝ غجؼاخ اٌماب٘سح 164( ٠ساعغ ٌغاٛزط عاٛ٘س: اٌ س٠اك  ٌاٝ اٌؼٍاُ ياـ3)

1833.َ 
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 ،ويعاقػػػد الاطوريػػػوف أف كػػػؿ كػػػنئف حػػػ  يسػػػع  لممحنفظػػػة عمػػػ  ذااػػػو
وكػػػذلؾ  ،مػػػع اهخػػاالؼ فػػػي الاوجيػػنت ،يسػػاوو فػػػي ذلػػؾ اإلنسػػػنف والحيػػواف

 .(1)الطرائؽ والنوعينت 
لكػف  ،وىر أف انػنزع الحيػواف مػع النبػنت مػف اامػور المعاػندةويعاقد ج

فأييمػن الػذي يظطػر ،المشكمة عندمن يكوف ىذا النبػنت غػذا  لإلنسػنف والحيواف
ىػػػػؿ اإلنسػػػػنف أـ الحيػػػػواف؟ ونعػػػػود إلػػػػ  نقطػػػػة الانػػػػنزع بػػػػيف اإلنسػػػػنف  ،بػػػػو

  .(2)والحيواف

أخذ يعد ذااػو  ،نطسو غير أف النبنت ىو اآلخر مف بنب المحنفظة عم 
 (3)واالحيػة ،ومف أىـ مظنىرىن بروز أشواؾ بػيف أغصػننين ،بوسنئؿ المقنومة

بحيػث ه يػامكف حيػواف مػف  ،أو اعمو قنماين كثيراً  ،حا  ادافع بين عف نطسين
وبنلجممػة  ،بحيػث اقاػؿ مػف يطعميػن ،وربمن أخرجت ثمنرًا مػرة المػذاؽ ،اسمقين

  .(4)دفنع عف نطسو في مواجية أعدائويبذؿ جيده لميمكف القوؿ بأف النبنت 

قػد بػرز إلػ  حػد كبيػر  ،غير خنؼ أف ىػذا النػوع مػف الانػنزع بصػورايو
وىػػ   ،ولكػػف ابقػػ  عمميػػة ميمػػة جػػداً  ،عمػػ  النحػػو الػػذي قػػنؿ بػػو الاطوريػػوف

 :وذلؾ فيمن يم  ،مننقشة ىذه اافكنر مف النواح  الا  يمكف الوصوؿ إليين
 :)ب( ادلُاقشت

يعّبر عف نزعػة بعيػدة  ،افاراض اننزع الحيواف المطارس مع االيؼ -ٔ
اف اه اعػػنل  خمػػؽ كنئنػػنت يةاػػذو  ،كػػؿ البعػػد عػػف مقنصػػد الشػػريعة اإللييػػة

                                                 

 .164، 163( ٠ساعغ ألٌفسخ ثبرٛ: اٌزؾ١ًٍ اٌس٠بظٝ ٌٕظس٠خ اٌز ٛز يـ1)

 43ئٕابد اٌؾ١اخ اٌادٚاتغ ٚاألظاجبة ياـب( ٠ساعغ ٌٍدوزٛز ِؾّد شوٝ ػجاد زثاٗ: ر اٛز اٌى2)

 .1837خاز اٌفغس اٌغد٠د يـ

( األٌؾ١خ لؽس وً ؼئ ٠ٚعسة ثٗ اٌّضً ت١مبي ء رادخً ثا١ٓ اٌؼصاٝ ٌٚؾبئٙاب ٚاٌّؼٕاٝ ء 3)

خً ت١ّاب ء ٠ؼ١ٕااه وّاب ٠ ٍااك ػٍاٝ اٌصاافخ اٌظاب٘سح ِاآ ثؼاط األػعاابء وظاب٘س اٌى١ٍااخ راد

ِىزجاخ  14، 13ٚاٌدِبؽ، ٠ساعغ ٌٍادوزٛز اٌىاِٛٝ ؽعا١ٓ اٌىاِٛٝ: اٌعاٛاثػ اٌٍت٠ٛاخ ياـ

 َ.1885" اٌمب٘سح 1اٌفٙد غـ"

 .47، 46( ٠ساعغ ٌٍدوزٛز ِؾّد شوٝ: ر ٛز اٌىبئٕبد اٌؾ١خ يـ4)
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ويػاـ انطيػػذىن فػػي  ،وجػرو بيػػن ق ػػنؤىن ،لحكػػـ يعمميػػن اهبع ػين عمػػ  بعػض 
د أي ًن مػف ويساطي ،وألبننين ،فمثاًل اإلنسنف يةاذو عم  لحـو الحيواننت ،هقدر 

حاػ  يكػوف قريبػًن  ،حيث إنيػن اصػرؼ القنبػؿ لالسػائننس ،الحيواننت المطارسة
 مف اإلنسنف، فاسيؿ السيطرة عميو، واهسائننس لو.

ويسػاطيد  ،أف حكمة اه اعنل  جرت بخمؽ حيواننت يأكمين اإلنسنف -ٕ
ع انػػو يةاػػذو السػػب ،ويحػػـر عميػػو لحميػػن كػػنلخنزير مػػثالً  ،وأخػػرو يربييػػن ،بيػػن

واقػػػـو السػػػبنع بمطػػػنردة  ،السػػػبنع فكػػػأف اإلنسػػػنف يربػػػ  غػػػذا  ،عمػػػ  لحمػػػو
وسػبحنف الػذي خمػؽ  ،الحيواننت الا  يةاذو عميين اإلنسنف مػف بػنب المبندلػة

 .(1)كؿ ش  فقدره اقديرًا 
ه  ،وجػدننه يةاػذو عمػ  الط ػالت ،كمن أننن إذا نظرنن إل  الخنزير مثالً 

لػو بمعنػ  أف الخنزيػر  ،وىنن احدث عمميػة المبندلػة البيئيػة ،يقارب مف غيرىن
حينئػػػذ ه يكػػػوف  ،همػػػاألت البيئػػػة بنلقػػػنذورات ،لػػػـ يةاػػػذ عمػػػ  امػػػؾ الط ػػػالت

 .وكذا الحنؿ مع بنق  الحيواننت ،الخنزير مدافعًن عف وجوده مف ننحية البقن 
أف اننزع البقن  لـ يدر في وعػ  الحيػواف ااعجمػ  انػو ه يعػرؼ  -ٖ

كػؿ مػن فػي اامػر أنػو يػدفع عػف نطسػو ااذو  ،حا  يدافع عنيػن ،عن  الحينةم
وبنػن  عميػو اكػوف فكػرة انػنزع  ،وامؾ مف السنف اإللييػة ،مف الننحية الططرية

 .البقن  بيف الحيواننت المطارسة وااليطة غير واقعة
فقػد صػنرا القػط والكمػب  ،حكػـ بػنقص انػنزع البقػن يالواقع المعنش  -ٗ
فيؿ فنت الاطوريوف ىذه  ،مع أنيمن في ااصؿ يجب أف يكونن عدويف ،أليطيف

                                                 

رؼااابٌٝ، ػستاااذ اٌتب٠اااخ ِٕٙاااب، ٚظااا١ّذ األؽىااابَ اٌزؼم١ٍاااخ، أٚ  ( ٕ٘ااابن أتؼااابي ٚأؽىااابَ هلل1)

 اٌزؼ١ٍ١ٍخ، ٕٚ٘بن أخسٜ ٌُ رؼسف اٌؾىّخ ِٕٙب ٚرعّٝ اٌزؼجد٠خ.
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 .(1)والنظر فيين  ،أـ أنيـ أغم وا عقوليـ عف اأممين ،المشنىدة
اف الػذي يػدافع عػف  ،أف فكرة دفنع النبنت عف نطسو فكػرة غريبػة -٘

فإذا كنف النبنت يدافع عف نطسػو  ،ويحس بو ،نطسو ىو الذي يساشعر الخطر
 ،فيػػػؿ اننسػػػ  ىػػػؤه  أف اإلنسػػػنف يقطػػػع امػػػؾ النبناػػػنت ،ااشػػػواؾمػػػف خػػػالؿ 

ولػػػـ نسػػػمع يومػػػًن أف نبناػػػًن منيػػػن منػػػع اإلنسػػػنف مػػػف  ،ويجردىػػػن مػػػف أشػػػواكين
ووصػػؼ ااشػػين   ،وه ينكػػر ذلػػؾ إه مػػف فقػػد ال ػػوابط العقميػػة ،الوصػػوؿ إليػػو

 .بةير صطناين الحقيقية
فػػي كثيػػر مػػف  درو ىػػؤه  الاطوريػػوف أف ااشػػواؾ الاػػ  قػػد اكػػوفأمػػن 

واكوف أكثر فنئدة عند  ،إنمن ى  نوع مف الةذا  لكثير مف الحيواننت ،النبنانت
وااحػوؿ فػػي  ،المنباػة فػػي اارض ،فنإلبػػؿ مػثاًل اةاػػذو عمػ  ااشػػواؾ ،جطنفيػن

ه ااػوافر ليػن إذا اننولػت أنواعػًن أخػرو مػف  ،وبنيػة ع ػمية ،جسدىن إل  طنقة
 .الةذا 

لػػـ انػػؿ إجمنعػػًن عمػػ   ،البقػػن  غيػػر سػػويةوفػػ  اقػػديرو أف فكػػرة انػػنزع 
وآيػة ذلػؾ أف  ،بػؿ الشػواىد الحينايػة عمػ  غيػر مػن ذىبػوا إليػو ،ننحية معرفيػة

واسػػبم بحمػػد  ،وااكػػنثر مظنىرىػػن ،ااعػػدد أنواعيػػن ،الكنئنػػنت نراىػػن فػػي ازديػػند
 .أنين مف سنف اإللو العميـ الحكيـ ،بعد حيف واعمف حيننً  ،ربين

فمػو افار ػنن أف  ،البقػن  يػؤدو إلػ  نػدرة الشػ ثـ إف الاننزع مػف أجػؿ 
وذلػػػؾ اف  ،فيػػػذا حامػػػن يػػػؤدو إلػػػ  نػػػدرايمن معػػػنً  ،حيػػػواف ياةػػػذو عمػػػ  آخػػػر

نظػرًا  ،وكذا ااكؿ سوؼ اقػؿ أعػداده ،انو طعنـ لآلخر ،المأكوؿ ساقؿ أعداده

                                                 

( ِاآ اٌّؽااب٘داد ا١ِٛ١ٌااخ أْ ٠ٛعااد اٌىٍاات ثبؽضااب  ػاآ غرائااٗ، تااٝ ياإبخ٠ك اٌمّبِااخ، أٚ 1)

ب تاٝ اٌّبظاٝ غ١س٘ب، ٠ٚؽبزوٗ اٌمػ ٔفط اٌتب٠خ، ٚورٌه اٌؾبي ِغ اٌفئساْ، ٚاٌم ػ، ٚوٕا

اٌمس٠اات ٔؼااسف وااُ ٠واابف اٌمااػ ِاآ اٌىٍاات، ٚوااُ ٠واابف اٌفااالز ِاآ اٌمااػ، تٙااً ؽاادس ٌزٍااه 

 اٌؾ١ٛأبد ٔٛع ِٓ اٌزجٍىد، أَ أْ األتزساظ١خ ِٕٙب لد ردٔذ ؟.
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اف الكنئنػنت  ،والواقع يكذب ذلؾ ،طعنـ لو ااصؿالذي ىو في  ،ة المأكوؿر لند
 .(1)وقد اعارؼ داروف بذلؾ  ،د مسامرفي ازدين

ه اراقػ  إلػػ  أف اكػوف معاقػدات ميمػػن  ،كمػن أنػوه إلػ  أف ىػػذه اافكػنر
ويعمػػػؿ  ،ولكنيػػػن امثػػػؿ اإللحػػػند فػػػي ديػػػف اه ،أ ػػػيؼ إلييػػػن مػػػف اإل ػػػنفنت

  .ولكف أكثر الننس ه يعمموف ،واه غنلب عم  أمره ،أصحنبين عم  النيؿ منو

                                                 

 .141، 143ٌدازْٚ : أيً األٔٛاع يـ( ٠ساعغ 1)
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 اخلامتت
أف الخنامػػػة امثػػػؿ الرصػػػد الػػػواع  ابػػػرز  ،أىػػػؿ العمػػػـالمعػػػروؼ لػػػدو 

الا  ادور كميػن عنػد اساخالصػين  ،وأبرز المقارحنت ،وأىـ الاوصينت ،النانئج
لمػػن كننػػت المقدمػػة امثػػؿ الامخػػيص  :حاػػ  قػػنلوا ،وجزئيناػػو ،مػػف ثننيػػن البحػػث

اىػػـ ناػػنئج  ،فػػإف الخنامػػة امثػػؿ الامخػػيص الػػدقيؽ ،الػػواع  لمبنحػػث البحػػث
 :وبنن  عميو فإن  أقدـ امؾ الجوانب مف خالؿ من يم  ،البحث

 :أهى انُتائح :أولا 
 ،يجب أف اصػنؼ بمػن ياطػؽ مػع مو ػوعناين ،أف اابحنث العممية -ٔ

فإذا جن ت المو وعنت بعيػًدا عػف العنػنويف  ،وىو من يعرؼ بنلوصؼ العنوان 
اجػ  مػف إلػ  فسػند ه ير  ،اؤدو في الةنلػب ااعػـ ،ظيرت ابنيننت ،المرصودة

الاػ  اػدع  العمػـ وىػ   ،وينطبػؽ ىػذا عمػ  كثيػر مػف النظريػنت ،ورائو صالح
 .بعيدة عنو
لػـ اخ ػع لنػوع  ،أف المبندئ الا  قنؿ بين الاطوريػوف اإلحيػنئيوف -ٕ

بدليؿ أنو لف يامكف أحد مف اإلعالف بأنو أقنـ اجربة  ،مف الدراسنت الاطبيقية
ومػنداـ ىػذا الجننػب الاطبيقػ  لػـ يظيػر  ،ولو فعموا ذلؾ لعمت أصواايـ ،عميين

إذ يكطػػ  إلعػػالف  ،قبػػؿ أف اولػػد ،فػػإف القػػـو بأنطسػػيـ أعمنػػوا مػػوت مبػػندئيـ
 .في أية مرحمة مف المراحؿ ،أنو لـ ياـ الاطبيؽ عميين ،وفناين

لػػـ انػػؿ  ،الاػػ  أمكػػف العثػػور عمييػػن ،أف كنفػػة المبػػندئ اإلحينئيػػة -ٖ
وه مػػػف ننحيػػػة  ،حيػػػة الارايػػػب الطبيعػػػ ه مػػػف نن ،إجمنعػػػًن بػػػيف القػػػنئميف بيػػػن

سػػبؽ فػػي  ،فمػػـ يقػػؿ أحػػد مػػثال أف مبػػدأ اهناخػػنب الطبيعػػ  ،الاػػأليؼ الو ػػع 
الاولد الذاا  قد بدأ مثػؿ غيػره  ولـ يقؿ أحد أف مبدأ ،الوجود مبدأ اننزع البقن 

ذا كنف اامر لػـ يػاـ اهسػاقرار عميػو مػف جػننبيـ ،مف المبندئ ااخرو فقػد  ،وا 
نمػن الشػؾ ،ه عمػ  ننحيػة الاأكيػد ،مشكمة لدييـ من ازاؿ مطروحةبنف أف ال  ،وا 

 .وعدـ اليقيف
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 ،أريد بو اطسير العالقة بػيف الكنئنػنت الحيػة ،أف مبدأ اننزع البقن  -ٗ
فاحولػػت كميػػن إلػػ  ننطقػػة  ،وخصوصػػية كػػؿ نػػوع منيػػن ،دوف اعابػػنر لطبيعايػػن

حاػػ  ابمػغ بيػػن الةنيػػة  ،ةمػاصػػطنع المنػػنىج الالز  ،ذات رغبػػنت محػددة ،عنقمػة
مػف الننحيػة اإلحينئيػة  ،حد ذااو يجعؿ المسألة غيػر مقبولػةوىذا في  ،المقررة
 .ذااين

 ،ياعػػػرض مبنشػػػرة إلػػػ  اافعػػػنؿ اإللييػػػة ،أف مبػػػدأ انػػػنزع البقػػػن  -٘
فػػػنلحكـ فػػػي  ،والقنعػػػدة عنػػػدنن نحػػػف المسػػػمميف أف أفعػػػنؿ اه اعػػػنل  محكمػػػة

والقػػدرة  ،نسػػبة ه اعػػنل  العمػػـ الكنمػػؿوىػػ  بنل ،المسػػاوو المعرفػػ  عمػػـ وعمػػؿ
فبػنف بيػذا  ،واخاالؼ الكنئننت فيمن بينين دليؿ عم  وجود الخػنلؽ ليػن ،الننفذة

 .أف مبدأ اننزع البقن  ه مجنؿ لو في العقيدة اإلسالمية
يعط  الطكرة ذااين كينونة اهسػابقن   ،أف صينغة مبدأ اننزع البقن  -ٙ

ومػن  ،إلػ  عقيػدة يامسػؾ بيػن العقػؿ ،فااحػوؿ مػف فكػرة أنشػأىن الػذىف ،عميين
وألحقػػت بيػػـ  ،فأ ػػرت بنلنػػنس ديػػنيـ ،دات الاػػ  أناجايػػن العقػػوؿأكثػػر المعاقػػ

 .الخسنرة في آخرىـ
فػي طريػؽ  ،ولف اكوف ااخيػرة ،أف ىذه المبندئ ليست ى  ااول  -ٚ

نمن حوليػن أبػواب كثيػرة بعيػدة  ،فػي ىػذا اإلطػنر اػدور كميػن ،اهنطالت العقم  وا 
إف إطالؽ كممػة المبػدأ عمػ  انػنزع  ،وه أغنل  إذا قمت ،عف المنطوؽ الشرع 

 ،اف المبػػدأ ىػػو القنعػػدة الكميػػة العنمػػة ،فيػػو اسػػنمم مػػف ننحيػػة المةػػة ،البقػػن 
صػبنغ  ،بعػد ارددىػن بػيف النظريػة والقػننوف ،الا  انطبؽ عم  جزئيػنت كثيػرة وا 

 .ـ ياوفر في اننزع البقن وىو من ل ،القننونية عميين
 :أبرز انتىصُاث :ثاَُاا 
قنبػؿ إلػ   ،بين أصحنبين في إطػنر معرفػ  و ع اافكنر الا  يقوؿ -ٔ

 إطػػالؽاف  ،وه ااحػػوؿ إلػػ  عقيػػدة أبػػداً  ،الصػػدؽ أو الكػػذب، الصػػواب والخطػػأ
حاػػػ  يظنػػػوا باسػػػنويين مػػػع العقيػػػدة  ،لطػػػظ العقيػػػدة عمييػػػن فيػػػو إغػػػرا  لمسػػػذج
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 .جداً  روالطرؽ بينيمن كبي ،رفيةبينمن ى  في أصمين ق نين مع ،اإلليية
فميسػػػػوا  ،ىػػػػذه اافكػػػػنر بو ػػػػعيـ الحقيقػػػػ  ئ النظػػػػر إلػػػػ  منشػػػػ -ٕ
نمػن ىػـ مػف جممػة المخطئػيف ،اأا  أفكنرىـ مػف فيو ػنت عمويػة ،مقدسيف  ،وا 

 .الزعـ بكونيـ أعم  مف الانزيالت اإلليية ،الذيف ازيف ليـ شينطينيـ
إذ ه يجػػػوز  ،و ػػػع امػػػؾ المطػػػنىيـ عمػػػ  دائػػػرة البحػػػث مػػػف جديػػػد -ٖ

 ،وذلػػؾ انػػو يماػػنز بنلاجربػػة ،العممػػ  عمػػ  ق ػػنين نظريػػةإطػػالؽ اسػػـ المبػػدأ 
فػي الوقػت  ،بػؿ إذا قمنػن بإمكننيػة الاجربػة ،وىذه المسنئؿ لـ اشيد ليػن اجربػة

 ،نـوبخنصة أنيـ اندفعوا فػي اصػوراايـ مػف قطيػع ااغنػ ،الحن ر بنف الطسند
ولػـ  ،والنبػنت ،إلػ  اإلنسػنف –حسب اصورىـ ااوؿ  –أو الخيوؿ  ،أو اابقنر

 ،وبنن  عميو فالبد مف النظػر الػدقيؽ ،وماوحشو،يميزوا بيف مساأنس الحيواف
 .والقنئميف بين ،، مع امؾ اافكنروالاعنمؿ اليندؼ
 :أهى ادلقرتحاث

 .ونقد  خطر الاطور اإلحينئ  عم  العقيدة اإلسالمية   عرض  (ٔ)
 .أثر الاطور اإلحينئ  عم  القيـ اإلنسننية (ٕ)

 .خطر اننزع البقن  عم  ااخالؽ العممية (ٖ)

  .زع البقن  عم  المبندئ الاطوريةنخطر ان (ٗ)
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 ادلصادر وادلراخع 
 أوًه : القرآف الكريـ وعمومو.

 اإلمنـ أبوالطدا  إسمنعيؿ بف عمر –* ابف كثير 
حسف، دار الطكر، الطبعة الجديػدة  اطسير القرآف العظيـ، احقيؽ محمود -ٔ

 ـ.ٜٜٗٔ -ىػ ٗٔٗٔ
 أبو عبداه محمد بف عمر بف الحسيف الطخر. اإلمنـ –* الرازي 

مطػػنايم الةيػػب ، الاطسػػير الكبيػػر، دار إحيػػن  الاػػراث العربػػي، بيػػروت ،  -ٕ
 ىػ.ٕٓٗٔالطبعة الثنلثة 
 اإلمنـ أبو القنسـ محمود بف عمر بف أحمد –* الزمخشري 

الكشػػنؼ عػػف حقػػنئؽ غػػوامض الانزيػػؿ ، دار الكاػػنب العربػػي، بيػػروت ،  -ٖ
 ىػ.ٚٓٗٔالطبعة الثنلثة 
 العالمة أبو الميث نصر بف محمد بف إبراىيـ –* السمرقندي 

 بحر العمـو ، احقيؽ الدكاور محمود مطرجي، دار الطكر بيروت. -ٗ
 اإلمنـ أبو عبداه محمد بف أحمد بف أب  بكر –*القرطبي 

بػراىيـ ال -٘ جنمع احكنـ القرآف )اطسير القرطبي( احقيؽ أحمد البردوني، وا 
 ـ.ٜٗٙٔ -ىػٖٗٛٔأططيش، دار الكاب المصرية بنلقنىرة، الطبعة الثننية 

 ثننيًن : السنة النبوية وعمومين
 أبو عبدالرحمف محمد بف ننصر الديف العالمة-* االبنني  

بنلرينض، الطبعة ااول  سػنة مخاصر صحيم البخنري، مكابة المعنرؼ  -ٙ
 ـ.ٕٕٓٓ -ىػ ٕٕٗٔ

 سمنعيؿإاإلمنـ أبو عبداه محمد بف  –*البخنري 
وسػػػناو   الجػػػنمع المسػػػند الصػػػحيم المخاصػػػر مػػػف أمػػػور رسػػػوؿ اه -ٚ

وأينمو )صحيم البخنري( احقيؽ محمد زىير بف ننصر الننصر، شرح واعميؽ 
 ىػ.ٕٕٗٔبعة ااول  الدكاور مصطط  ديب البةن، دار طوؽ النجنة، الط
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 اإلمنـ أبو الحسف القشيري ابف الحجنج –* مسمـ 
احقيػؽ  ؿ عػف العػدؿ إلػ  رسػوؿ اه المسند المخاصر بنقؿ العد -ٛ 

الكاػػنب  ،ااسػػانذ محمػػد فػػؤاد عبػػدالبنقي، دار إحيػػن  الاػػراث العربػػي، بيػػروت
 بشرح اإلمنـ النووي واإلمنـ السيوطي.

 العالمة  ين  الديف محمد بف عبدالواحد –* المقدسي 
، ممػن لػـ المساخرجة مف ااحنديث المخانرة ااحنديث المخانرة أو -ٜ 

يخرجو البخنري ومسمـ في صحيحييمن، دراسة واحقيػؽ الػدكاور عبػداه بػف 
 ـ.ٕٓٓٓ -ىػ ٕٓٗٔدىش، دار ح رموت، بيروت لبننف، الطبعة الثنلثة، 

 ثنلثًن: المراجع العنمة
 اإلمنـ أبو الطدا  إسمنعيؿ ابف عمر – ف كثيراب* 

البدايػػػػة والنينيػػػػة ، احقيػػػػؽ عمػػػػ  شػػػػيري، دار إحيػػػػن  الاػػػػراث  -ٓٔ 
 ـ.ٜٛٛٔ -ىػٛٓٗٔالعربي، الطبعة ااول ، 

 :الدكاور محمد عبد الخنلؽ –* أبو طويمة 
 .ـٜٗٛٔحكمة اه في خمؽ اإلنسنف مكابة فوزو  -ٔٔ

 :إلينس رمزو –* أنطواف 
 .ـٜٚٗٔير بنلقنىرة منالاطور العمم  لمكنئننت الحية دار  -ٕٔ

 :ألطرد –* بناو 
الاحميؿ الرين   لنظرية الاطور ارجمػة عػندؿ فػوزو مراجعػة الػدكاور  -ٖٔ

 .زكرين طبعة المراكب  ـحسف عبد العمي
 :جورج –* بيار 

اافكنر الاطوريػة والاػنريا العػنـ ارجمػة زكريػن ف ػؿ المكاػب المصػرو  -ٗٔ
 .ـٜٜ٘ٔ
 :جورج –*بروار 

المصػػطمحنت الاطوريػػة والطمسػػطة الحديثػػة ارجمػػة شػػنكر زكريػػن مكابػػة  -٘ٔ
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 .ـٖٜٜٔالجيؿ بيروت 
 :جنكوب –* برونو فسك  

الاطور اهجامنع  مشػكالاو ااسنسػية والحمػوؿ العمميػة ارجمػة وفػن   -ٙٔ
 .ـٜٔٛٔشنكر مراجعة أمؿ ذكرو القنىرة 

 :جيمس أندريو –* بوار 
الاطػور والمشػػكالت الطبيعيػة ارجمػػة عػندؿ فػػوزو مراجعػة خنلػػد الػػذكر  -ٚٔ

 .ـٜٜٛٔمكابة المقطـ 
 :الدكاور فرج السيد حسف –* ثنبت 

 .ـٜٚٚٔالثننية ييف اانصنر والخصـو القنىرة الطبعة  الاطور -ٛٔ
 :وفن  عبد العظيـ ةالدكاور  –* جميؿ 

 .ـٖٜٛٔالجيؿ الاطورات البيولوجية في الحيواف واإلنسنف دار  -ٜٔ
 :جورج –* جوىر 

 .ـٖٜٛٔالطريؽ إل  العمـ ارجمة فؤاد عم  القنىرة  -ٕٓ
 :الدكاورة نجيبة –* الحصرو 

 .عمـ النطس وااخصنئ  اهجامنع  دار الني ة بنلقنىرة -ٕٔ
 :اشنرلس –* دارويف 

 ،اقديـ سمير حنن صندؽ ،أصؿ اانواع ارجمة مجدو محمود المميج  -ٕٕ
 .ـٕٗٓٓالطبعة ااول  سنة 

 :حااسانذ فنيز فر  –* رمسيس 
دار القمػػػـ بيػػػروت  ،ـٖٜٚٔاإلحيػػػنئيوف فػػػي الميػػػزاف طبعػػػة المقطػػػـ  -ٖٕ

 .ـٜ٘ٚٔ
 :الدكاور محمد –* السيد 

 .ـٖٜٜٔعمـ المننىج المقنرف أصولو ونظريناو مكابة رأفت بنلقنىرة  -ٕٗ
 :الدكاور شبم  –* الشميؿ 
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    .ـٖٜٛٔواهراقن  دار منروف عبود فمسطة النشو   -ٕ٘
 السيدالدكاور سعدالديف  –* صنلم 
المعجػػزة واإلعجػػنز فػػ  القػػرآف الكػػريـ ، دار المعػػنرؼ بنلقػػنىرة  -ٕٙ 

 ـ.ٖٜٜٔالطبعة الثننية 
 :الدكاور شعبنف عم  –* صنلم 

 .ـٜٔٛٔالذكر واانث  مكابة ااقص   -ٕٚ
 :الدكاور محسف محمد –* صنلم 

 .ـٜٚٛٔوالداروينية مكابة اليدو داروف  -ٕٛ
 :الدكاور حسف نشأت –* صبرو 

 .ـٜٗٚٔالداروينية ومشكالاين الحيوية مكابة فوزو  -ٜٕ
 :الدكاور محمد زك  –* عبد ربو 

 .ـٜٚٛٔاطور الكنئننت الحية الدوافع وااسبنب دار الطجر الجديد  -ٖٓ
 :الدكاور عز الديف محمد –* عبد السالـ 

 .ـٜٜ٘ٔاافكنر الاطورية مكابة رزؽ بنلقنىرة نقد  -ٖٔ
 :الدكاور زكرين محمد –* عبد العظيـ 

 .ـ الطبعة الثننيةٜٜٔٔالاطوريوف ااوائؿ القنىرة  -ٕٖ
 :الدكاور أنور –* عبد العميـ 

 .قصة الاطور دار القمـ بنلقنىرة -ٖٖ
 :الدكاور محمود محمد –* عبد القندر 

 .ـٜٗٚٔالقنىرة بيولوجية اإليمنف مكابة  -ٖٗ
 .الدكاور عبد الحميد –منف ا* ع
 .الطكر المندو الحديث -ٖ٘

 :الدكاور محمد –* غالب 
 .ـٜٔٚٔأصؿ اإلنسنف الييئة العنمة لماأليؼ والنشر  -ٖٙ
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 :الدكاور محمد مصطط  –* الطول  
بعػػػض مظػػػنىر الاقػػػدـ العممػػػ  فػػػي العمػػػـو البيولوجيػػػة طبعػػػة القػػػنىرة  -ٖٚ

 .ـٜٛٚٔ
 :فيشر –* فيد وكمير 

الاطػػور اإلحيػػنئ  دراسػػة عمميػػة حديثػػة ارجمػػة عػػز الػػديف عمػػ  طػػو  -ٖٛ
 .ـٜٔٙٔمكابة المعصراوو 

 :ادوارد –* فيشر 
مراجعػػػة حسػػػف طػػػو مكابػػػة  ،المبػػػندئ الاطوريػػػة ارجمػػػة عػػػدل  زكريػػػن -ٜٖ

 .ـٜ٘ٛٔالشبنب 
 :اندريو –* فيكاور 

ارجمة ىنن  خميؿ طبعػة المقطػـ  ،الاطور اإلحينئ  والمنظومة الطبيعة -ٓٗ
 .ـٜٔٛٔ

 :جرىنـ –* كننوف 
 .ـٜ٘ٛٔنظرات في اطور الكنئننت الحية ارجمة رشند صندؽ القنىرة  -ٔٗ

 :ااسانذ يوسؼ –* كـر 
دار المعػػػنرؼ  ،اػػػنريا الطمسػػػطة الحديثػػػة مكابػػػة الدراسػػػنت الطمسػػػطية -ٕٗ

 بنلقنىرة الطبعة الخنمسة 
 :الدكاور الكوم  حسف –الكوم  *              

 .الطبعة ااول  ،ـٜٜ٘ٔال وابط المةوية مكابة الطيد بنلقنىرة  -ٖٗ
 :الدكاور محمد عبد الحميـ –* ماول              

 .ـٜ٘ٚٔمف مظنىر الاقدـ في العمـو البيولوجية مكابة الني ة  -ٗٗ
 :الدكاور السيد محمد –* المرس              

المقطػػـ  ،واهنطعنليػػة فػػي السػػموؾ اإلنسػػنن  دراسػػة انظيريػػةالدافعيػػة  -٘ٗ
 .ـٜٜٛٔ

 :سالمة –* موس             
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المطبعػػة  ،نظريػػة الاطػػور وأصػػؿ اإلنسػػنف نشػػره إليػػنس أنطػػواف إليػػنس -ٙٗ
 .العصرية بمصر

 * مجموعة مف المؤلطيف               
كاورة فنطمػة عمـ ااحيػن  لمصػؼ الثنلػث الثػننوي مراجعػة ااسػانذة الػد -ٚٗ 

 ـ.ٕ٘ٔٓ – ٕٗٔٓمحمد مظير 
 :الدكاور فوزو محمد –* نصر              

عػػػيف  ،مكابػػػة سػػػعيد رزؽ ،اليندسػػػة الوراثيػػػة ومشػػػكالاين الحيويػػػة -ٛٗ
 .ـٜٗٛٔشمس

 :أناون  –* ىنرد               
 .ـٖٜٜٔالقنىرة  ،ارجمة ىنن  صقر ،الاطور الحديث -ٜٗ

 :جورج –* ىيبنف              
العػػػنلـ اإلحيػػػنئ  دراسػػػة ىندسػػػية ارجمػػػػة عػػػندؿ زكػػػ  مكابػػػة رأفػػػػت  -ٓ٘

       .ـٜٜ٘ٔ
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