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 قدمة:امل
يثا  الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيد المرسلين واماام اوولاين واويار نب و.عادن اااا الااذا  الاه  رض عاي اارز عليحاا   ماا   د
يب  اقاد باتت تحخر اي اصل المجتم  ولم تترك اصال لم تحقدهب ولعل ابر  مما جرى ف ي يالف وعال من  جلي الجدال ها رظر   التطار الماجاه

اكر ا وعلم ا  ال اصل وجاد الكااا وماا ف اي مان ماادة   ا  او جامادةب امر اي المانمحين يانمن اا ارقسم المجتم  إلى ار قين يتصارع كل محهم 
كل ما ماجاد اي الكاا مان  جاءاا الاهرة إلاى متاراا  المجارة والكالحاا  الح ا  هاي مان صاح  ويلاي   القاادر علاى كال  اياب وهاا مان يلاي 

ار ااي تعتقااد  ا جم اا   رااااع  المتاااا والءمااااب بيحمااا هااا يااارك هااها الءمتاااا و ااتحتم ف ينوهااها المر ااي ماان الماانمحين  رمسااهم ارقسااماا الااى ااار قينب
رب وار اي  يار تعتقاد  ا   يلاي الكالحاا  بجم ا  ارااعهاا عان  ر اي الت ر طااه الكالحا  الح   ذد يلقات يلقاام مشا ارام مان ذ ال   مان ويار تطااه

ي ماان وياار القااال بالصاادا  والععاااال  ن و عتقد الملحاادوا الحاااكروا لاجاااد   الخااالي ب اا كاال مااا اااي الكاااا ماان مااادة و. اامحها الح اااةب الماجااه
رين ارعأ  بالصدا  و تحتمت اي تطارها الط  ع  والصدف الععاال   والطمرا  الاراث  ب و ل س القاارين المحظم  لها بقادرة  ب واا وجاد  ذاا 
  .ايء ال اا  ور اةاا   تساايهر الكاااا اهااي ات ااا وجااد  بالصاادا ب ولاا س هحاااك كااالن ذااد تااديل اااي اتجادهااا و ارتظامهااا هااها هااا اتماااا الملحاادين

اويتالف الجاهر  بين المر قين ها اي ما تطلي عل ي ب رظر   التطار لجارلس داروا ن وما تطار عن تلك المرة   مان ااكاار  اال اصال 
ش ب وذلاك ألا الخااز ااي تماصايلها   . ل الح اة من األساساورساا واص ر المتعضه وو  ر د الخاز اي هها الشحث بتل تماصيل رظر   التطاه

بااين تطااال جاادامب و ا هااها الشحااث و تساا  لهاااب وو ساا ما إذا علمحااا  ا هااهه الحظر اا   يااه   يااءام وجاادوم واسااعام اااي األوسااا  العلم اا  والملساا    
  بر  او تال ا  والتحاذ ا  واوعتراةا  والتي وذ  ايها  تشاع ههه الحظر  نعارةينب ولها سأذتصر على المن هدين والم

 ت ر   هم   الشحث اي األمار اآلت  : أهمية البحث:
ر اي تدع م الماذف اولحاد ؛ واعت ر  لدى  وسا  كثيرة ال ديل الا يد لمكرة الخليب لها كاا لء  اما كعف  وو: استغالل الملحدين لحظر   التطاه

 وا ح استارهاب و. اا او تال ا  واوعتراةا  عليهاب وتحصين المسلمين محهان 
 اج ا  المادت  التي تحكر وجاد   وتحارب اودتاانثار ا: الااجب الديحي للتصد  لكل الملسما  واويديال

 مشكلة البحث: 
تمتن المعتل  اي سعي الغرب لمرز السماتي المادتا  اولحادتا  علاى العاالم اوساالميب وذلاك بصاشم العاالم بهاهه الملساما  وتصاديرها الاى     

 ب اعملااا علاى تعم مهاا وتساا قها الاى مجتمعاتحاا اوساالم  ؛ األمار الاه  العالم كااه ب وتكمن  ت ا باجاد رخش  من العلماا تأثروا بههه الملساما
 يتطلب الاذاف على ههه الملسم  و. اا ا تال اتها وتحاذ اتها ويطرها على الدين واألم  اوسالم  ن

ر يرجت من كارها مجرد رظر   علم   الى ايديالاج   والسم  معيح   لدى الكثيرن وتكمن المعتل   ت ا من  ا رظر   التطاه
  أهداف البحث:

 ب اا ماا ن ةعف ههه الحظر   من يالل كعف ماا ن ال عف ايهاب واوعتراةا  التي    طت بهان  
 ب اا التء  ف العلمي اله  ذام بي الدارو حيين اي تث ت وتدع م  ركاا ههه الحظر  ن

 تماع   والس اس   واوذتصادت  واويالق  نب اا  ثار ههه الحظر   على المكر الشعر  وارسحابها على الح اة اوج
 ب اا بعض اودل  وال راهين التي احهد  ههه المرة   واألسس الااه   التي ذامت عليهان

 منهجية البحث: 
ر التاي اعتماد عليهاا  صاحابهاب ومان ثام     رقادها اعتمد  اي دراس  الشحث على المحهج الاصمي والحقد  ااي ب ااا بعاض  صاال رظر ا  التطااه

 عن  ر ي ب اا األيطاا العلم   والمغالطا  العقل   والملس    التي  ملت ههه الحظر  ن
 خطة البحث:  

ي وماذف المكر اإلسالمي محها( من مقدم ب ويمس  مطالبب وياتم ب ويطتها علاى العاتل     تكهاا الشحث اله   سميتي )رظر   التطار الماجه
 اوتي:

 وت  ب  هم   الشحثب معتل  الشحثب  هداف الشحثب محهج   الشحثب ويط  الشحثنالمقدم : وت محت العحاصر ا
 المطلب األول: مديل تعر مي:

رن  المطلب الثاري: التصم م الهكي يتصدهى لحظر   التطاه
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 المطلب الثالث: د ض ادعاا اإلجماعن
 المطلب الراب : د ض القال بالسلف المعتركن

ر لدعم الت ار اولحاد ن :المطلب الخامس  تاظ ف رظر   التطاه
 : التء  ف العلمينالسادس المطلب

 الخاتم ب و ملت  هم الحتالجب وذالم  بالمصادر والمراج ن
 :املطلب األول: مدخل تعريفي

ر بصاارة  تحاولوذ ل   رظر   التطار وبده من الاذاف على التعر ماا  التاي تخال الشحاثب وعل اي ساحعرهف بالحظر ا ب ومان ثام بحظر ا  التطااه
ر الماجين  عام ب ومن ثم بحظر   التطاه

ع اها علاى بعاض تعر ف الحظر  : ))الحظر   العلم   هي مجماع  من القاارين العام  التي يارتش    ادها بااآلير ارتشا اام متساقام تعتماد ب -1
 ن(1)(وهي جم عام متعلق  بحاع وا د من الظااهرب بحيث إا مجماع  تلك القاارين المنلهِّم  للحظر   العلم   تمسر تلك الظااهر من كل جاار ها(

أ بمعاااهدا  وجاااا اااي تعر مهااا  ت ااام: ))الحظر اا  هااي بح اا  اكر اا  تت اامن ممهامااام تسااتط    ا تمساار المعاااهدا  الماجااادةب و سااتط    ا يتحشاا
 ن(2)جديدة((

ر لداروا على اكرة:  ا الكالحا  الح ه  لم تخلي يلقاام مشا ارامب ّورهماا ارحادر  هاهه الكالحاا  مان ساال -2 ر: تقام رظر   التطاه لل رظر   التطاه
 ن(3)ر ى ايها الاسيل  األكثر  هم   للتعديلب ولكحهها ل ست الا يدةمن بعض األرااع الح ه  المحدثرةب وع ر وسيل  اورتخاب الط  عيب والتي 

 ن (4)و كهد داروا  اه اورتخاب الط  عي ها اله  س هب المروق الكثير بين الكالحا  الح ه ب  و ذاراا الشقاا لألصلح
دة ذليلا ب وكااا  صال هاهه الخل اه  كالحاام  قيارام ذ  يل اه  وا ادةب و   ياه وعلى هها االكالحا  الح ه  جاا  معترك  من  صل وا اد  و  صاال متعاده

لت محي األرااع األيرى من الحياارا  المختلم  م  مرور الاذتب وهتها  صشحت الكالحاا  بيحهاا رساب معاترك هها الكالن ب ر والحعاا اتعته التطاه
 ن(5)من  يث  صل الح اةب ولم ياجد محها راع وا د محها مستقله بعتل محمرد إوه  ا تمره بسلسل  التطاره 

 وتقام رظر   التطار على  ساسين اثحين:
ر الصد -1 ر على  ساس الصدا  بعتل كامالب ااالكاا والح ااة هماا مان رتاالج الصادا  والععااال  ب والتطااه ا  والععاال  : تستحد رظر   التطاه

د هها المعحىب  يث يرى  اه الشاب المصحاع رستط   القال بأرهي مان صاح  اإلرسااا ب كهلك ل س إوه سلسل  من الصدف والععاال  ب وداروا ينكه
 ن(6)ط   القال بأاه المصل المدهش الماجاد اي صدا  المحار ل س إوه رت ج  الصدا ب ول س من صح  كالن عاذلولكن و رست

اورتخاب الط  عي: وملخهصي  اه الكالحا  الح ه  التي لها مقدرة على التكي ف اإلتجابي م  ال يئ  هاي التاي تملاك اارب الشقااا  كثار مان  -2
ن (7)ا ب االط  عاا  عحاااد التطااا ر ن هااي ماان تصاامهي وتحتخااب األرساااب اااي الصااراع الاادالر ماان  جاال الشقاااااالمخلاذااا  التااي و تملااك هااهه الصاام

ر األج االب وعان االكالحا  الح ه  تتحا ع الشقاا ف ما بيحها و.ين الط  ع ب و تس هب هها التحا ع با تماظ األرااع الح   بالصما  الحااع  وتار ثها ع ا
رب وتاتخلهل الكالحاا  الح اه  مان األراااع الماسادة وت شقاي   ر ي ذاراا اورتخاب الط  عاي الحااتج عان الصاراع مان  جال الشقاااب تحماا الح ااة وتتطااه

 ن(8)على الصالح  محها
ر اإلرساااا اااي كتابااي ك صاال األرااااعك لكااي و يثياار جاادوم اااي األوسااا  الديح ااه ب إوه  اه كتابااي  ثااار جاادوم  واسااعامب  وتجحااهب داروا   ه ذكاار عاان تطاااه

 ن  (9)مب واله  تحاول ف ي رعاا اإلرساا بالتطاهر1871و.عدها ر ى  ا ل س هحاك ما تخسرهب احعر كتابي كظهار اإلرسااك سح  
ر الاادارو حي )تطااار الكالحااا  الح اا  عاان  ر ااي اورتخاااب الط  عااي بعااد  اادو   -3 ي: يحقساام المعترةاااا علااى رظر اا  التطاااه التطااار الماجااه

ر كل  ب وتن د ممهام الخلي الخاب عن  ر ي اإللي الخالي لجم    رااع  مرا  ععاال   بالص دا ( الى مجماعتين: األولى: تحكر  دو  التطاه
تعاترك  الكالحا  الح  ب كل على  دةب وهنوا تسمهاا بالخلقا هااب والثار  : هي المجماع  التي تقره بحادو  التطاارب و ا  راااع الكالحاا  الح ا 

ياي  صل وا دب ولك ر الماجه رب وتمثهل ههه المجماع  من العلماا مدرس  التطاه  ن(10)حهم يحكروا الععاال   والصدا  اي تمسير  دو  التطاه
  اي المطالب اآلت  :و متن  ا رلخل اهم ما تستحد عل ي الملحدوا اي رظر تهم 

 : التصميم الذكي يتصّدى لنظرية التطّورالثانياملطلب 
بعاااد  ا ذااارر  صاااحاب الدارو ح ااا   ا الكااااا تساااير وااااي ذااااراا اورتخااااب الط  عااايب الاااه  يتاااراكم ع ااار اوتاااام واألعااااامب و قاااام علاااى 
المصادا ب جاا  اكرة التصم م الاهكي لتتصادى لهاهه الحظر ا ب وتث ات  اه الكااا مصامم ومرتاب وااي ذااارين ويطا  مرساام  سالمامب و ا الكااا 
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محتماا  و تحيااد عحهاااب ولهااها اعت اار التصاام م الااهكي ماان   ااهر األدلاا  التااي اعتمااد عليهااا المنمحاااا اااي إثشااا  يااالي ومااا ف ااي تسااير واااي يطاا  
رو اا  للكاااان  صااشح برهاااا التصاام م الااهكي ماان   باار  األدلاا  اليااام التااي ت طاارا اااي إثشااا   اه للكاااا يالقااام  ت مااام ماادبهرام للكااااب اقااد  عيااد    

ر ن علااى يااد علماااا الميء اااا والم اااا والكاااا والك م اااا بعااد  ا اكتعااماا  اه الح اااة تعتمااد علااى مجماعاا  ماان قاا م التصاام م بحهاتاا  القاارا الععاا
مصاامهم  بعااتل دذيااي جاادامب و.اجاااد هااهه الناا م ب حااي كارحااا عليهاااب و اه الكاااا معااروع مصاامهم ومااتقن ماان ذ اال م اادع عظاا م هااا الااه  وةاا  اكاارة 

لالقاااارين المعاااادو  الر اةاا   القابلااا ر باااي رعاااأة (11)  للمهاام والتأماااه رب و  مسااه ن اقااد  صاااشح التصااام م الااهكي رظر ااا  علم اا  تتصااادهى لحظر اا  التطااااه
اا محهاا تحتااك لتمساير رعاأتها و.قالهاا وعملهاا إلاى ذكاااب  الكالحا  الح ه ب وممهامها  اه رعأة الكاا و   ع  الكالحا  الح ه  والجء ئاا  التاي تتكاه

ي و تمتاان للععاااال    ن وذكاار علماااا الط  عاا  صااما  ومالمااح إذا مااا تااااهر  اااي (12) ا تمساارههاب وامتااده هااها الممهااام ل عاامل مختلااف العلااامو رااه
 الماجادا  اال تمتن  ا تكاا جاا  عن  ر ي الصدا ب ّورهما و بده لها من مصمهم م دع ذكيب ومن ههه المالمح:

اا بممهااام التصاام م إلااى -1  ا العاايا إذا تااااهر ف ااي بصااما  الااهكاا وعالمااا  التصاام م ماا  التعقيااد والتماارهدب  التعقيااد المتماارهد: يااههب المهتمااه
ن  و مثال علمااا (13)اإرهي تتاا من عمل م دع ذكي  بدع اي وة  بصما   و تاق ا  ذكااا علاى هاها العمالب وو عمال للصادا  والععااال   ف اي

مرة الاراث   التي تمثهل معحى  ديد التعقيد ب وههه العمرة تحمل من التعقيد المتمارهد الع DNAال يالاج ا للماجاد اله  تحمل التعقيد المتمرهد بالدرا 
 ن(14)ما تماق كل اللغا  المتعاَرف عليها

د التصم م الهكي الماجاد اي  جءاا الكالحا  ها   -2 التعقيد وير القابل لاليتءال: من  بر  األدل  التي تقف ةد الععاال   والصدا ب وتنكه
ي ))رظاام ممارد يتاألهف مان عادد مان األجاءاا المتاااقا  والمتماعلا  المسا ااي العاالم ماتتال بيهاي بأراه ااي اهم  التعقيد وير القابل لاليتءالب  ياث عره

ي إذا  متان وجااد   ه (15)وظ م   ساس  ب وعحد إ ال    د هاهه األجاءاا يانده  ذلاك إلاى تاذاهف اعلاي لاظ ما  الحظاام(( ن وكااا داروا ذاد صارها بأراه
ي ذااد تعااتهل ع اار العديااد ماان التعااديال  المتعاقشاا  والط  ماا ب اااإاه رظر تااي سااتحهار تمامااام  ح  رااه د و ياا رجه ام والاادليل ن وجاااا هااها الحظاا(16)ع اااه معقااه

روا بالصاادا  والععاااال   رعااأة اآلل ااا  الجء ئ اا   ااديدة التعقيااد اااي الكالحااا  الح ااه ب عاان  ر ااي التعاادي ال  ليتحاادهى داروا ودوكحااء ماان  اه تمسااه
ر الاادارو حي باال لاليتااءال بااا نو  اارب بيهااي مثاااوم علااى الحماااذك ذا  التعقيااد وياار القا(17)الشساا ط  المتعاقشاا   ااديدة الااش ا التااي تعماال بهااا التطاااه

ا من يمس   جءاا  ساس   كذاعدة يع  ه ب يطاف الط عمب  م ركب عماد معدريب ماسك الماأرك اكاله وا اد مان هاه ه كبمصيدة المئرااك والتي تتكاه
دة و وحى عحهاب اإذا    ل   ه جءا محها ستتاذهف المصيدة عان العمال رهال اام؛ لاها و باده مان وجااد ها هه األجاءاا الخمسا  اوجءاا لي وظ م  محده

دة المدهعاا  الغياار ذاباال لاليتااءال التااي رصاادها (18)مجتمعاا  جم عهااا اااي وذاات وا ااد  تااهى تصااشح صااالح  للعماال نوماان األع اااا واألجااءاا المعقااه
متااا اآليار بيهي اي دراستيب ها السا  الشتتير ب وك ف  اه هها السا  الدذيي للغات  تحتا  على مالتي جء ا بالم التعقيدب إذا جااا   ادها 

وهاا  و ايتمىب اإاه محظام  السا  الشتتير  تختمي بالكل  ب باإلةاا  إلى ما يتمته  بي من سرع  هالل  بمعدل ععرة  وف  ركا  ااي الدق قا ب 
ي  كمااأ  لا  اااي الكااا  ه علمااا ال يالاج ااا بأراه ا  الشتتياار  ن وساا(19)ذاادر علااى تغييار  ركتااي ااي جااءا مان  ر.عااين  لاف جااءا مان الثار اا ب  تاهى عااده

كمصاايدة المئااراا إذا واااب جااءا محهااا تاذااف الحظااام عاان العماال؛ لااها و بااده  ا تتاااا هااها السااا  مخلاذااام بحظااام متكاماال ماان ال داتاا  لكااي تعماال 
ر الععاااليب وهاهه المحظاما  متكاملا ر بخطاا  عديدة متتال    ديدة الش ا كما التطااه   الحعاأة و ار ب ومن اوستحال   ا يحعأ عن  ر ي التطاه

نومن األع اا المعقهدة الغير ذابل  لاليتءالب العين التي تتألهف من  جءاا لط م  ومحسجم ب (20)من ال دات  و تقام بها إوه المصمهم الهكي القادر
الط  عاي ذاادر علاى صاح  العاين ما   تهى  اه داروا با   الرام  مام التعقيد الحاصل اي العينب واعترف  رهي من الحماذ  القال بأاه اوصاطماا 

ر مساتمهر ع ار مرا ال كثيارة ب كل ما تحتا ي من  جءاا معقهدة وير ذابلا  لاليتاءالب وعمال داروا جاهادام لكاي يث ات  اه العاين جااا  رت جا  تطااه
ر ر وا  اه كااال المخلاذاااا  الشاصااارةب كااااا ع اااا الشصااار ايهاااا كاااامالم ولااام تقطااا  مر لااا  التطااا ر المتاساااط ب بخاااالف بااااذي إوه  اه علمااااا التطااااه اه

 ن (21)األع اا األيرى 
 : دحض ادعاء اإلمجاع: الثاملطلب الث

ر  ا العلماا اليام كلهم ذد اجمعاا على  ا رظر   التطاار  صاشحت  ن قا  علم ا  و مجاال للحاءاع ايهااب  يدعي المن دوا لحظر   التطاه
حقاا   ا  مر صحتها وث اتها محسام بال قينن وهها القال مخالف للااذ ب إذ  اه ارةا   التطاار لام تحسام  مرهاا بعادب وماا  الات مثاارام للجادل وال

بااين المن اادين والمعارةااينب ومااا  الاات المجااام  العلم اا  تتحااا ع  الهااا بعاادة اااي كاال محماالب ّواه الراا ااين لهااا لاا س ذلاايالب و ااأرهم لاا س الحاااد 
ةااض مامب اكثياار ماان العلماااا الشااار  ن اااي تخصصاااتهمب وهحاااك هيئااا  علم اا  كاملاا   علحاات را ااها لهااهه الحظر اا ب  تااى  ا ماذعااام ياصااام علااى 

ر    رعئ للعلماا المعارةين لمرة   التطارب وذد بلم عددهم المئا ب وهام مختلمااا ااي تاجهااتهم وايتصاصااتهم العلم ا ب وو العشت  اولكترو 
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ر والااهين بلغاااا مالاا  عااالمب  .(22) الاااا تقاادماا الكثياار ماان اودلاا  وال ااراهين التااي ت ااعف هااهه المرةاا   وهاانوا العلماااا المعارةاااا لحظر اا  التطاااه
  ااااب وك م ااااب وعلماااا  ياااااب وعلاام إرسااااب وعلماااا جء ئ اا  ويلا اا ب وعلماااا ايء اااا الك اا ب ووياارهم مماان  صاالاا علااى درجااا  مااحهم علماااا  

رب كما وا  رهام متعاتكين مان رظر ا  التطااه ا الدكتاراه من جامعا  مرماذ  مثل كام ردك وستارمارد وويرها مان الجامعاا  األيارىب كال هانوا  كاده
وعلمااا  يااروا إعالرااام مان صاامحتين اااي مجلاا  ذام ا  تحاات  ااعار كارعاقاق علمااي  ااال الدارو ح ا كب و ااتكاا اااي ادعااااا  رعار هاانوا العلماااا 

دوا علااااى وجاااااب تعااااج   إجااااراا احاااال دذيااااي لألدلاااا  المن اااادة  القاااادرة علااااى التحااااال الععاااااالي واويت ااااار الط  عااااي كساااا ب لتعقااااد الح اااااةب و كااااه
لم تعترااا باآلراا المعارة  للحظر  ب و  ا اها بأساار لحم اتها من   ه رقد  و إسااةب وذدهماها المرتكء ولكن  صحاب الدارو ح   ن(23)للدارو ح  

ن ومارسااا (24)األساس اي رظامهم التعل ميب ولم تسمحاا أل د بخد ها  و التعت ك بها؛ ألاه   ه مساس بها ها مسه بالرؤ   العالم   الحديثا !!
م ةااده راعاام مان اإلرهااب  ر بالحقاد والتجار حب واساتهء وا بتال المعلاماا  التاي تقاده المكار  والتساله  واوسات داد ةاده كاله مان يتصادهى لحظر ا  التطااه

ر على  رهها بال ا  ورجض ا  وعقالدتا  رب  ياث تامه اصالهم مان (25)رظر   التطاه ن و ذصاى الادارو حياا كاله العلمااا والكتاهاب المخاالمين لحظر ا  التطااه
  والعمل اوكادتميب والملم الاثالقي كالمطرودواك ياثهي ما ذام باي التطار ااا مان  ارد الكثيار مان األكاادتميين والعلمااا المعاهار ن مان الجامعا

ر رظر اا  علم اا   م  يااديالاج اك عرااااا يلمااا ب ك ااف تاامه مقا عاا  (26)العماال األكااادتمي لمخااالمتهم لحظر اا  التطاااهر ن و ااهكر صااا ب كتاااب كالتطاااه
تي ّوبعاده بالقاهة من محص  المانتمر األكاادتمي ااي جامعا  اساطح الي! وك اف تامه  اهف  بحاثاي مان المانتمرا ي! وك اف تامه اصال  سااتهة يطابا

ر والكتاب  عحهاي!  ن(27)من وظ متهم بس ب محاذعتهم لمرة   التطاه
 : دحض القول بالسلف املشرتك:الرابعاملطلب 

رك م  القردب ااالقرد اورسااا المادعا ه ماهاابيلس كااا تمعاي علاى ار.ا  ذااالم ب وتطاار الاى يدهعي الملحدوا اا اورساا لي جد معت
رصااف ذاارد و رصااف ارساااا تسااير بقاادمين محتصااب القاماا  ب ورمااا ذكااااه تاادر ج ا بعااد اا ك اار  جاام الماا  والجمجماا  ف اايب وكاااا هااا الحلقاا  

  . المعترك  بين القرد واورساا الحديث
 و رد على ههه بأدل  عقل   هي: 

د علاى  ا  ذادم  ن  إا هحاك ارقطاعام واجاة بين   شاه الشعر والقاردةب وهاها ماا  ذار باي عاالم األ  ااا التطار ا  المعاروف إررسات ماايرب إذ  كاه
ةب اك اف لحاا  ا رمسار هاها   ااير الشعر تعاد الى المتتعف اي بحيرة رودولاف و اورسااا المحتصابب و مصالها عان القاردة الجحا. ا  اجااة ك يار 

 ن(28)القمء المماجئ الظاهر ي!
د وجاااااد ساااالف معااااترك بااااين اورساااااا والعاااامشارء ب ولااااا وجااااد ساااا ارتا  نب  Taurusو  Mustangإا التعااااابي اااااي ال ح اااا  والتسلساااال و ينكااااه

والحن قاا   ا هااها التعااابي اااي كب Fordب وعل ااي اهاال سااححتج بااأا كلتااا الساا ارتين ذااد تطارتااا ماان  صاال معااترك وهااا كمتعااابهتاا الااى  ااد ك ياار
 ن(29)الس ارا  راتج عن التصم م المعترك ول س األصل المعترك

داب ويار والحن ق   ا  وجي التعابي الظاهر  بين اورساا والقرد و تث ت  يئام  بدامب اهحاك بعض اوجي التعابي بين  عرة الكركدا و يااا الكرك
بيحهما )م  كاا   دهما  عرة واآلير  يااراام ثادي هام( اعتماادام علاى التعاابي يثيار الساخر  ب و.غاض الحظار  ارتقال   ا محاول  إثشا  وجاد عالذ   

ر عن التعابي الخارجيب اهحام ايتالف ك ير وهالل بين اورساا والقرد من  يث إا اورساا كالن عاذل مدركب ذو إرادة ذا ا ب تساتط    ا تمكا
تي ذدرة على الحتم على األمرب وههه الصما  كلها و تتاار لدى بن   المخلاذاا ب وهاها ماا تجعال بيحهاا و.اين اورسااا و تكلم و مهم و قررب ولد

 ن(30)اجاة ك يرةب ولن تستط      تعابي جسماري بين اورساا    مخلاق  ا تسدها
والقردب وذلك من يالل صعا.  العثار على ه اكل عظام تام  لقرد و عترف بعض العلماا عن عجءهم اي إثشا  السلف المعترك بين اورساا 

صغير  و ه تل إلرساا ذدتمب و اه جله ما عثروا عل ي ذليل من العظام وعلى  سحاا محطم ب باإلةاا  الى بعض المستحاثا   ت   من  مااكن 
 ن(31)لقارة القدتم مختلم  ومتشاعدة عن بع ها الشعض  وف الكيلامترا ب وهي مشعثرة اي  ال وعرز ا

 ا التطااار و بااد  ا تسااتمر ومااا  الاات الح اااة ماان بداتاا  كتاباا  التااار   لاام يتغياار ايهااا و  ااتل اإلرساااا إلااى كااالن اياار وو وجاادرا ذاارودا  ن 
رز تحالت مرة  يرى إلى ارسااب ااا ذيل  ا التطار بطيئ و حد  اي مالياين الساحين كااا هاها دلايال علاى  صاحاب الحظر ا ب اااا عمار األ

 كما ينرخ لي و تتمي لعمر الطمرا  التي يدعاها من يل   وا دة إلى كاا متعدد الخصالل والاظالفن 
هه ولها اإا  صال التطار من الخل   اوولى الى محظام  األ  ااا الحال ا ب تحتااك الاى محظاما  دق قا  جادام مان القااارين والظاروف األول ا ب وها

او تماو   ا تجتم  اي ههه الح اة اي ع ْمر ههه األرز المت  ن و.عد  ا درس بعض علماا الميء اا ععر المحظام  الدق ق  تمتح  اي ذاراا 
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ب  تاى إاه إتماام مر لا   (32)مرا ل لتطار اإلرسااب وجدوا  ا كله مر ل  من ههه المرا ل الععرة مستشعدة من را    علم او تماو  الر اةاي
ح رب وعمار األرز  ت ااام  ذاال ممااا (33)ينوا ادة اقاا  تحتاااك الاى باليااين السااه ن وهتااها ااإاه عماار األرز  ذصاار ماان تقادير  صااحاب مااههب التطاااه

ر الهاتي اي ر يهم ما تحتاجي من  من وير متااار اي الااذ   ن(34)ذدهروه بتثيرب االتطاه
 : توظيف نظرية التطّور لدعم التيار االحلادي: اخلامساملطلب 

            .ب وتمسك بها الملحدوا ألرههاا وسايلتهم الا يادة ألركاار الخلاي و اركاار وجااد الخاالي1859لقد ظهر  ارة   التطار لداروا سح  
ر من جاارب محها:  وذد استغل  صحاب الدارو ح   رظر   التطاه

ر  بعا  اساتغالل ااي مااجها  اودتاااب و   -1 ااي إركاار الخااليب  ياث بلام باشعض الملحادين استغل اتشاع اوتجاه الماد  وويره رظر ا  التطااه
))إاه رظر اا  الحعاااا العااط  والتعسااف والتمسااك بهااهه الحظر اا   اادام ك ياارامب وذااد جاااا   ذاااالهم لتاادل علااى ذلااكب إذ صاار اا علحااام ماان وياار يجاال 

ر ثابتاا  علم ااامب وو ساا يل إلااى إثشاتهااا بااال راهينب ورحاان و راانمن بهااا إوه ألاه الخ ااار الا يااد بعااد ذلااك هااا كاإلتماااا بااالخلي المشا اارك واورتقاااا وياا
ر الح ااة هاا رت جا  وصار اا  ت اا  ن(35)وهها ما و تمتن  تهى التمكيار ف اي(( إاه )) عظام إرجاا ا  داروا هاا الطر قا  التاي  وةاح بهاا  اه تطااه

ر اااي إسااقا  اكاارة  ن(36) اا     ض اا ب ايت ااار    عاايب دوا  تااه   اجاا  للجاااا إلااى يااالي((عمل ف الملحاادوا الجاادد رظر اا  التطاااه وعلااى هااها وظااه
األلاه ااا ب وااااي محار.ااا  األدتاااااب وااااي هاااها تقاااال دوكحاااء   اااد  عمااااا اإللحااااد الجدياااد: ))إذا كااااا هاااداك ذتااال األدتااااا مثلاااي ااساااتخدم رظر ااا  

ر((   ن(37)التطاه
و رى الملحدوا  ا  عظم إرجا ا  داروا ها الطر ق  التي  وةح بهاا  ا التطاار جااا رت جا  عمل ا     ض ا  وايت اار    عاي مان ويار الحاجا  

ر ما  الى اللجاا الى اإللي الخاليب و ا الدارو ح   ساهمت اي ذط  العالذ  بين اورساا واإللايب ورت جا  لاهلك جعلات الدارو ح ا  اورسااا تحات 
 ن(38)ااب تجراي اي العالم  يث تعاا من وير هدفالر 
ر الى جعلها هداام متحركامب ام  كل اكتعاف يحاذ ها يتم رقلها بعيدام عان مرمااه بحياث تمتان داان اوكتعااف  -2 عمد  صحاب رظر   التطاه

ر صااح ح ب ّورمااا كاال اعلااي هااا إعااادة  تعر ااف هااهه الحظر اا  لتاااالم اوكتعااااا  العلم اا   و التحاياال عل اايب اااالعلم لاام يث اات يامااا  ا رظر اا  التطاااه
رب وهاها  ل باستمرار ههه الحظر   لتتحاسب م  ال  ارا  الجديدة ومن ثام يادعي  ا تلاك ال  اراا  تحاساب رظر ا  التطااه ده الحديث ب االعلم تعده ماا  كاه

ر لا س  ن قا  Richard Lewontinعاالم الاارثا  بجامعا  هارااارد ك إراي السام ب تاأتي الماههب المااد  ااي المقاام األول   اين ذاال: ))إاه التطااه
 ن(39)كمقدم  بديه  ب ومن ثم يتم تمسير األدل  اي ةاا هها اولتءام الملسمي وير القابل للتغيير((

علااى  اسااتغلت رظر اا  داروا ماان ذ اال المال اادة الماااديين اااي التاارو ج ألاكااارهم المادتاا  اإللحادتاا ب اقااد كاااا لحظر اا  داروا األثاار الشااالم -3
ن ومن الدارو ح   تالهد المكر الماركسي والمرو د ب واتهجهت الح ااة (40)الماركس  ب اماركس استمده  اكاره كالمادت  الجدل  ك من كتاب  صل األرااع

ح ااارة رحااا ااي الغاارب إلااى المادتاا ب اارمصاالت مجاااو  الحه اا  العلم اا  والصاحاع   والح ااارة واوسااتعمار والر ساامال   عاان الاادينب واتهجهاات ال
 ن(41)اوستهالك عن  ر ي اورحالل وصحاع   ساليب الترف والمساد

ر ااي مجاال العلام الط  عايب بال ساعاا إلاى تاسا   رطاذهاا لتعامل مجااو  الملسام  العقل ا  والحسا  ب  -4 ولم تقصر الدارو حياا رظر   التطااه
ر  ذاعادة  ساسا   ااي التعاامال  اوجتماع ا  ااي  ورو.ااب  تاهى  صاشحت والعلام األدب   واأليالق ا  واوجتماع ا  والس اسا   واوذتصاادت ب وصاا

 ن (42)عامه  الععب الغر.ي دارو حيين اعالم ّوا لم تحسحاه علمام 
الشقاااك ب بالممااه م التاي جااا بهاا دارواب كاورتخااب الط  عايك و كالشقااا لألصالحك و كالصاراع مان  جال (43)ووظهف الغرب الدارو ح ا  اوجتماع ا 

تساتحقهاا اي ت ر ر التماو  الطشقي اي المجتمعا ب واي ت ر ر اوستعمار والغءو اوم ر الي الغر.ي للعالم بأسرهب اعاعاب  سا ا و ار ن اا المقاراا 
باادا  الجماع ا  ن وماا اإل(44)المحاا  و الخ اع واوستسالم للرجل األبا ض الغر.اي األذااى واألصالحب وألرههاا  اعاب لا س لهاا القادرة علاى الشقااا

التااي ذااام بهااا هتلاار وسااتالين والحااروب العالم اا ب ل ساات ساااى صاادى للملسااما  المادتاا  والعلمار اا  التااي  ملاات  اكااار داروا وريتعااي ووياارهمن 
با ض واألسااد وساهمت الحظر   اي تعميي العحصر   والتماو  الطشقاي ااي الغاربب اطشقاام للتمساير الادارو حي ال يالااجي  اه هحالاك اارذاام باين األ

لي لألعمال العاذه ؛ وذلك ألاه جيحاتهم مه هأة  ألدالها!!   ن(45)اي الهكااب وهها راج  إلى العامل الاراثيب و اه األساد ي 
 

 :: التزييف العلميالسادسالمطلب 
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م لقد ظهر للتطار ين والملحدين متارا اي األوسا  العلم   واإلعالم   والجامعا  بعاتل واسا ب ألرههام مسا طروا علاى محاصاب التعلا م واوعاال
 العلمي وعلى ميءار ا  اوبحا  العلم   و ادارة المتا ف العلم   والتار خ  ن 

ر من تء  ف الحقالي العلم   رب ولتتطاابي ما  السامتهم ااي الح ااةب اهام وو يتارهع  تشاع ارة   التطاه    إليهام الحااس بصاح  ارةا   التطااه
يتمااادوا   ه دلياال علمااي يحاااذض رظاار تهمب وذااد تاامه تء  ااف يمااس عمل ااا  ك اارى محهااا تء  ااف صااار األجحاا  وجماااجم إرسااااب وتء  ااف إرسااااب 

ماااا األ  اااا ذاااماا بعمل ااا  التءو اار والتء  ااف إليهااام الحاااس وعمل ااا  التء  ااف هااهه اكتعاامها علماااا واار.يينب  يااث صااره اا بااأاه مئااا  ماان عل
ر م ااي مقاال تحات 1908ااي مقاال لاي عاام  (47)ن وهها التء  ف والتءو ر من ذ ل التطا ر ين اعتارف باي  ررسات ه جال(46)بصح  ارة   التطاه

 اه عددام ذليالم من صار األجح    – سما للجدال اي ههه المسأل    –عحااا كتءو ر صار األجح ك اذره ف ي بالتءو رب وذال: ))إرهحي اعترف رسم ام  
ر ننن إلى  ا ذال بعد هها اوعتراف تجب   ساب رمساي مق  ا ام علايه وهالكاامب ولكان ماا تعء حاي هاا رحا ست  اي المال   و ثمهار   ماةاع مءوه

 ن(48) ا  رى بجار ي اي كرسي اوتههام مئا  من  ركالي اي الجر م ((
رب والتء  ماا  كارات بتءو ار رك الكثيار مان التء  ماا  العلم ا  التاي ذاام بهاا  تشااع رظر ا  التطااه عمار  وذكر هاروا تحياى ااي كتاباي كيدتعا  التطااه

المتتعم ب وتء  ف العظام والجماجم واألدوا  والمتحجهرا ب اتمه اكتعاف التءو ر إلرسااا بلتاداوا الاه  اكتعاف ااي اركلتاراب و عمااا ااي العيهحا   
هااها اوكتعاااف  رههاام وجاادوا عظماا  اااك وجمجماا  ايهااا تعااابي بااين اإلرساااا والقااردب و اه عمرهااا تعاااد إلااى يمساامال   لااف سااح ب ولكاان بعااد ماادة تاامه 

رام اكتعاف ا  ن (49)لتءو ر للجمهارب  يث وجدوا  اه الجمجم  تخله إرسارام عمره يمسمال  سح ب بيحما عظم  المك السملي تخله ذردام ما  منيه
ومن ذصل التء  ف لالدل  التي تخدع الملحدوا وارصار التطاار بهاا اووساا  العلم ا  والحااسب عثار مادير متحاف التاار   الط  عاي ااي ووتا  

 نعلى ةرس و يد مجهال الها  1922ر ت   عام ر راستا اوم
اا اتغل الخ ااال العلمااي واسااعا  ااال هااها ال ارس اليتاا م ب ااسااتعاا متتعااف ال اارس بالرسااامين والححااتين الشااارعين ل عااتلاا ماان هااها ال اارس  

 نالمجهال  تال بهيئ  رصف ارساا ورصف ذرد الظاهر بالصارة ب لي دو اا ال رس تعاد لقرد اي مر ل  التطار الى ارساا
س كدليل للتطار ين على اري ا دى مرا ل تطار القرود الى الشعر ب لينكدوا صح  رظر   التطار من هها الدليل ود رَِّس هها العتل اي المدار  

  . الااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادامم
رعر هاها الخ ار ااي  !بعد يمس سحاا  على تمر ر ههه الكهب  والخدع  المءورة ب و.عد دراس  دق ق  لهها ال رس ب ت ين اري تعاد لخحء ر بر  

 ن(50).عد كعف الم  ح  راعت بعض المتا ف صارة و مجسم هها اورساا المء ف من ذاعاتهاو  ب1927مجل  العلم عام 
ر و.عد  ا  عد  صحابها األدل  إلثشاتها رستط   القال إرهها يرجات مان كارهاا رظر ا  علم ا  م جارهدة بعد هها اوستعراز يت يهن  اه رظر   التطاه

ماان  –وكمااا وةااححا اااي اثحاااا الشحااث  –اإللحااادب ومهاجماا  اكاارة الخااالي واألدتااااب وهااها الماذااف و تخلااا إلااى إيديالاج اا  وعقياادة لتاادع م اكاارة 
ب واتهشاع هاى من ذ ل المال دة تجاه   واألدتاان  معتل  رمس   وتعصه

  :اخلامتة

ها لام تث ات صاح  رظر ا  التطاار لاداروا لم يث ت علم ا وجاد ا  متحجرة او  مر   ذدتم  تعتل الحلق  الرابط  بين القرد واورسااب و.ها -1
 من اا القرد واورساا تعتركاا بجد وا د ن 

إا هااهه المرةاا   ل ساات  ن قاا  علم اا  ثابتاا ب ّورمااا رظر اا  وارةاا   ذابلاا  للحقااد والتجاار ح واوعتاارازب و حقصااها الاادليل وال رهاااا العلمااي   -2
  .لتث ت علم ا

 إا دليل التصم م الهكي تعده من   هر اودل  التي تد ض رظر   التطارب وتث ت  ا للكاا يالقام  ت مام مدبهرام للكاان  -3
 إا الحظر   ي عت للتء  ف العلمي من ذ ل بعض  صحاب الدارو ح  ب وكما اعترف بع هم بهلكن  -4
هه الحظر ا ب ور يحاا  ا هحااك المئاا  مان علمااا الغارب المرمااذين إبطال القاال باأا هحااك إجماعاا علم اا مان ذ ال العلمااا علاى إثشاا  ها  -5

 المعارةين للحظر  ن
  ا رظر   التطار  صشحت عقيدة ّويديالاج   تمسك بها  صحابها لتدع م السماتي المادت  اولحادت ن  -6
    واوذتصادت  واويالق  ن لم تقتصر الدارو ح   على الجارب العلميب بل وظمت مقاوتها اي الجاارب الس اس   واوجتماع  -7
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و ييرام مادامت تلك المرة   وير صاح ح ب الان ي اي اماام الحااس سااى اوتمااا باأا المخلاذاا  كااا  ومحهاا اورسااا هاي مان صاح  ويل قا    
والتاي تقاام باظالمهاا اله   بدع اي يلقي وصح  كالحا      ايها مان األع ااا المتخصصا  الاظاالف كالقلاب والعاين والكلاى والك اد و الادما  

  .بعتل تعجء العقل اا تصدق ارها رعأ  بالصدا  و.طر ق  الطمرا  الععاال   ب ومن وير مصمم ذكي ها   سشحاري
 اهلوامش واملصادر واملراجع:

 
 ن 102مب ب2002ب 1اوستقراا والمحهج العلميب محماد اهمي   دااب  الااااب اوستحدر  ب  (1)
 ن32مب ب2005ب 1المغربب   –يحظر: العالم بين العلم والملسم ب جاسم  سن العلا ب المركء الثقااي العر.يب الدار ال   اا  (2)
 ن60مب ب2004ب 1يحظر:  صل األرااعب تعارلس دارو نب ترجم : مجد  محماد الميلجيب المجلس األعلى للثقاا ب القاهرةب   (3)
مصاارب  – م يرااا ب جاراثاااا و لاءب ترجما  ماساى إدر اس و ياارااب دار الكتااب للحعار والتا  ا ب اوساماعيل   يحظار:  تقاراا  التطاار علام  (4)

 ن 5مب ب2014ب 1 
دراس  رقدت ب سلطاا ع اد الار من بان  مياد العميار ب رساال  دكتااراه ااي العقيادةب جامعا   م  –يحظر: ظاهرة رقد الدين اي الملسم  الحديث    (5)

 ن489مب ب2015ذسم العقيدةب السعادت ب  –الدين  القرىب كل    صال
مب 1980ب 7مصااارب   –يحظااار: داروا ورظر ااا  التطاااارب  ااامس الااادين  ق بلاااا ب ترجمااا :  وريااااا محماااد علااايب دار الصاااحاةب القااااهرة  (6)

 ن14ب
مب 1997ب 1ل حاااااب   – يحظااار: تهااااات رظر ااا  داروا ااااي التطاااار  ماااام العلااام الحاااديثب  وريااااا محماااد علااايب منسسااا  الرساااال ب بيااارو  (7)

 ن58ب
 ن490يحظر: ظاهرة رقد الدينب سلطاا العمير ب ب (8)
 ن 178منب ب2014ب 1يحظر: يراا  اولحادب عمرو  ر فب متتش  العروق الدول  ب القاهرةب   (9)
 ن189مب ب2011ب 1يحظر: ك ف بد  الخليب عمرو  ر فب متتش  العروق الدول  ب القاهرةب   (10)
علااام ودليااال التصااام م ااااي الكاااااب ماتتااال بيهاااي وولااا م دتمشتساااي وسااات من ماااايرب ترجمااا : رةاااا   ااادااب مركاااء باااراهين للدراساااا  يحظااار: ال (11)

ذرااة اي كتابي   المحظار  –ن و حظر: للكاا إلي 76-75مب ب2016ب 1السعادت ب   –واألبحا ب الدار العر.   للطشاع  والحعرب الخ ر 
 ن611مب ب2006ب 2تش  المحار اإلسالم  ب الكا تب  والمسطارب ص ر  الدمردا ب مت

 ن220يحظر: ك ف بد  الخليب عمرو  ر فبب ب (12)
 ن221يحظر: المصدر رمسيب ب (13)
 ن330م ب ب2018ب 1مصرب   –يحظر: المعلامات   برهاا الر.ا.   األك رب عمرو  ر فب ريا.اك للحعر والتا   ب القاهرة  (14)
تحااد  الك م اااا الحيا اا  لحظر اا  التطااارب ماتتاال بيهاايب ترجماا : ماانمن الحساان و ياارواب دار الكتاااب للحعاار  –صااحدوق دارو اان اوساااد  (15)

 ن192مب ب2014ب 1مصرب   –والتا   ب اوسماعيل   
 ن7يحظر: المصدر رمسيب ب (16)
 ن333يحظر: المعلامات   برهاا الر.ا.   األك رب عمر  ر فب ب (17)
 ن128و حظر: العلم ودليل التصم م اي الكااب ماتتل بيهي و يرااب بن 334ر: المصدر السابيب بيحظ (18)
 ن114م ب ب2015ب 1مصرب   –يحظر: اإللحاد تسمم كل  ياب هيثم  لعتب ريا.اك للحعر والتا   ب القاهرة  (19)
 ن 335يحظر: المعلامات   برهاا الر.ا.   األك رب عمرو  ر فب ب (20)
رب مجماعاا  ماان العلمااااب ترجماا : إ ساااا  قاايب دار الحمااالسب د  ب د  ب ب يحظاار: (21) ن و حظاار: الجااالءة الكار اا  45-44يلااي و تطاااه

م ب 2013ب 2مصاارب   –لغااء مالاماا  الكاااا للح اااةب بااال دتميااءب ترجماا : محمااد اتحااي ي اارب كلمااا  للترجماا  والحعاارب القاااهرة  –الك اارى 
 ن232ب

https://www.discovery.org/scripts/viewDB/filesDB-ن رقاااال عااان: 559لطاا العميااار ب بيحظااار: ظااااهرة رقاااد الااادينب سااا (22)
diwnload.php?command=download&id=660  

https://www.discovery.org/scripts/viewDB/filesDB-diwnload.php?command=download&id=660
https://www.discovery.org/scripts/viewDB/filesDB-diwnload.php?command=download&id=660
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 ن40-39مب ب2007ب 1يحظر: الق    الخاليب لي سترو.لب ترجم : سل م استحدر و حا ياسفب متتش  دار الكلم ب القاهرةب   (23)
 ن26مب ب2013ب 1يحظر: التطار رظر   علم    م  يديالاج اب عرااا يلما ب دار الحيل للطشاع  والحعرب القاهرةب   (24)
 ن 22يحظر: المصدر رمسيب ب (25)
ثحااا اهرسا  متتشا  الملاك اهاد الا ح ا    –يحظر:  تأمال  اي ال ااعث الحمس   لإللحاادب ر ااد عمار التم مايب دار الااعي للحعار والتا  ا    (26)

 ن32هاب ب1437ب 1السعادت ب   -الحعرب جدة 
 ن 12يحظر: التطار رظر   علم  ب عرااا يلما ب ب (27)
 –يحظاار: العلاام و صاال اإلرسااااب  ا جاااجر و ياارااب ترجماا : ماانمن الحساان و ماسااى إدر ااسب دار الكتاااب للحعاار والتا  اا ب اوسااماعيل    (28)

 ن19مب ب2014ب 1مصرب  
 ن20يب بيحظر: المصدر الساب (29)
اوره ار العلمي لحظر   التطار ويل  اتها اويديالاج  ب هاروا تحيىب ترجم : سل ماا بايشاراب د  ب د  ب رسخ  ياصا   –يدتع  التطار (30)

 ن182ب ب pdf-التطار-يدتع -كتاب/book.com-https://www.noorبالمنلف
رب ار ي من العلمااب ب (31)  ن96يحظر: يلي و تطاه
او تمال الر اةي: ت رب العلماا  مثل  على ذاراا او تمالب وها لا  يهرا مسأل  ر اة   ايها ترتيب األعاداد مان وا اد  تاهى ععارةب (   32)

ق جيدام ورحاول ساحب ورذا  وا ادةب ااإاه رساش  ظهاار رذام وركتب ههه األرذام على  وراقب و.عدها ر   ههه األوراق اي ك سب ثمه رخل  األورا
ا رسااااش  ظهاااار األرذاااام ماااان  10:1وا اااد هاااا  ا ا تمااااال ظهاااار األعاااداد ماااان 100=10× 10   ك 100:1بالتسلسااال احسااا تي  2و 1 ماااه كب  ماااه

  وا ااد إلااى ععااارة بالتسلساال هااا بحسااش 10إلااى  1ب وهتااها إلااى  ا رصاال إلااى ا تمااال ظهاااار ماان 1000:1( بالتسلساال هااا بحسااش  1ب2ب3)
( سح  لكاي تمتان ساحب 1500مل ارا ب ولا  جر حا عمل   السحب ليالم ورهارام بسحب ورذ  كل يمس ثااا وستغرق ذلك محها  لمام ويمسمال  )

ن و حظااار: العلااام يااادعا لإلتماااااب كر ساااي مار ساااااب 15هاااهه األرذاااام بالتسلسااالن يحظااار: داروا ورظر ااا  التطاااارب  ااامس الااادين  ق بلاااا ب ب
 ن29مب ب2013ب 1سار اب   –رجم : محماد صالح الملكيب دار و ي القلمب دمعي ت
مب 2018ب 1الساعادت ب   –يحظر: براهين وجاد   ااي الاحمس والعقال والعلامب ساامي عاامر ب مركاء تكاا ن للدراساا  واألبحاا ب الخ ار   (33)

 ن498ب
 ن331مب ب1991ب 2ري الدمعقيب دار القلمب دمعيب  يحظر: كاا ف   اف ب ع د الر من بن  سن َ َ حََّك  الميدا (34)
 ن36مديل علمي إلى اإلتمااب و يد الدين يااب ترجم : ظمر اإلسالم يااب متتش  الرسال ب د  ب د   ب ب –اإلسالم يتحدى  (35)
 ن114مب ب2007ب 1مصرب   –الق    اإلتمااب لي سترو.لب ترجم :  حا ياسفب متتش  دار الحتم ب القاهرة  (36)
 ن31يحظر: تأمال  اي ال ااعث الحمس   لإللحادب ر اد عمر التم ميب ب (37)
 ن 493يحظر: ظاهرة رقد الدينب سلطاا العمير ب ب (38)
ايتشار ذابل   رظر   التطار للتخطئ ب   ماد تحياىب دور ا  اصال   تصادر عان كمركاء باراهينك لدراسا  اإللحااد  –الدارو ح   والتحين المجحح   (39)

 ن43مب ب2014(ب اوسطس 3علمي السمي  رعيب العدد )من محظار 
(ب المجلس الا حي للثقااا  والمحااا واآلدابب 185يحظر: عحدما يتغير العالمب ج مس بيركب ترجم : ليلى الجشاليب سلسل  عالم المعرا ب )  (40)

 ن292مب ب1994الكا تب يحاير  
 ن17مصرب د  ب د  ب ب –يحظر: سقا  رظر   دارواب  رار الجحد ب دار اوعتصامب القاهرة  (41)
(ب 2225قل الحديثب جاا هرماا راردالب ترجم : جارك  عم ب المركء القامي للترجم ب سلسل  ميرا  الترجم  العادد )يحظر: تكا ن الع  (42)

ن و حظر: اإلسالم اي عصر العلمب محمد ار د وجد ب دار الكتاب 2/141م ب 2012مصرب د  ب   –الهيئ  المصر   العام  للكتابب القاهرة 
 ن2/799 ب د  ب3ل حااب   –العر.يب بيرو  

الدارو ح اا  اوجتماع اا : وهااي رظر اا  اجتماع اا  تقااام علااى  اكااار داروا اااي تحقيااي التطااار عاان  ر ااي اورتخاااب الط  عاايب وواااي هااهه  (43)
ن الحظر   اورتخاب الط  عي و تمسر اق  تطار او  اا ال يالااجيب بال تمتان تط  قهاا لمهام تطاارا  وتغيارا  التجمعاا  اوجتماع ا   الشعار  
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