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2014/2015: ا� �� ا�������   



 

  أ
 

  ��د��


�� ا��د���        ��
�ل أھم �� ���ز ا�و�ود�� �ن ��ن ���ر ا����ھ�ت وا����رات ا��

�� أو��ور��� �)ون �ن أ)�رھ� �'��� �روح ا�� ر ، و$#  اا��"�ر !وا���� رة أ


س ا�و0ت ����ر �ن أ)�رھ� /�و.� $# أذھ�ن ا���س ،$+ن ا��
)�ر ا�و�ودي �م �ظ�ر �

 ، #������� إ��� ھو ���ل ���2 �ن ����� ا��
)�ر ا1���$�6ة 5�4 ��رح ا����ة ا1

�2�� ���2ت أ8رى و��دت ����2�� 5وا�ل و�2د��ت )��رة ��.  


�ت ا�و�ود�� $# ��ر�8�� ا���� ر )رد $�ل 5��ف .د ا��ذاھب     ��
$�2د �"6ت ا�

ا��2��� �و�= �5م و�ذھب ھ�;ل �و�= �8ص ، و��ل ا��ورة 5�4 ھ�;ل )��ت ا��2�م 


�ت ا�و�ود�� ھ# ��

� ا�و�ود��ن $+ن �2ط� �دا�� $# ا��'
ا��"�رك ا?5ظم �دى ا�

�� ا������ ا���� ا��# ���1���ن ���"رة  ا���ر�� ا�.  

��د أن ا�م ا�و�ود�� ا�0رن ���
���وف ا�و�ودي و)��ب وروا�# ا�
ر��# �ون �ول    $

���� ا��رب ا������� ) 1980 -1905(��ر�ر �$)�ن وا�د �ن أ5'م ھذه ا��ز�5 ،و�! 

��ت �! ا�د��ر ا�ذي ����= ھذه ا��رب و���ورت ���رف 5�4 $��
�= ا��# ا�� ��ا������ �دأ


�4 �'��2'ل وا���رر ��ر�ر )�ن ا��# )��ت آ�ذاك  $ �تظل ا� را5= $# �وا0��

��، و�ن ھذا ا��2ت أ$)�ره و�وا0
= �!  ��ث �0وم ا��'ل $ر��� �ن أ�ل �ر��

  .ا�ط�و��ت ا������ ����رر 

$+ن $��
� ��ر�ر )��ت أ0وى ���ر $��
# ��د $ر��� ?)�ر �ن ر�! 0رن ، و���ت    

 �����و���و�و�# و�2دم ��� ا�طو�و��� أي 5�م ��و�ود $��
�= ھذه ��
�D ا���� ھو ا�����

�� ا�2ول أن $��
�= ھ# درا�� $��و���و�و��� ��و�ود و�ن أھم 0.���ه �(�� ��" ، و�ن ھ

$��ھ�� ا�)��ن ھ# �� ��2ق $�' 5ن طر�ق و�وده  " 0.�� ��ق ا�و�ود 5�4 ا���ھ�� 

5�4 ��ض ا��
�ھ�م  =�
ا��ر�� وا���ؤو��� ، ا����8ر، ا�2�ق " وا��وت )ذ�ك $��



 

  ب

 

��� ��)ن أن �2ول أن $��
� ��ر�ر )�ن ھد$�� درا�� ا��وا0ف ا��#  �طرق  "ا���زام

  .5�4 إ���ن $# ����= أي )�ن ھد$�� درا�� ا1���ن

��و�= .�ن 5�وان ا�و�ود��  ��وھذا �� �و��� �ن 8'ل ����� ھذا ا���وا.! أن 

5�د  �������� ھ
 ط���� : �ون �ول ��ر�ر �! طرح ا1")���� ا������ وا��ز�5 ا1

أي �دى ��ول أن ���ن أن ا�و�ود�� ھ
 �ز��  وإ�� ا�و�ود ا�����
 ��د ��ر�ر ؟ 

  :����ل $��� ��#  ا����ؤ�تھذه ا1")���� ���و�5 �ن  �.��تإ������ ؟


� ا���� رة ا1���ن $# ا�و�ود ؟ و�زو5= إ�4 ��د�د ط��0= -��
)�ف 5)�ت ا�

  ا�رو���     

���ن $�ل ھ# )ذ�ك ؟                   ـ J� ر 5ن أ ل �")�� ا�و�ود����
� ا�و�ود�� ���
إذا )��ت ا�

  )�ف 5'ج ��ر�ر ا��ر�� و5'�0= �����ؤو��� و/�ر ذ�ك �ن �
�ھ�م أ8رى ؟     -

�D ا������# ھذه ا���ؤو�ت )�ن � ����J 5�4و�   ���  ���ث �د �ن ا���ع �ن ا������

  .��.�ن $ ��ن 

  ��
# ا�
 ل ا?ول ا�0 رت درا���� �ر�وع إ�4 ا��ذور ا���ر���8 ��و�ود�� $و�د$

�� "�رة ��ب 5ر��2 �دا�� ��ر��� ا��
)�ر ا?�طوري و�رورا � ����ذه ا?�8رة أ�



# ا�2د�م إ�4 �ر�� ظ�ور ا������ إ�4 5 ر ا�و��ط و و� ��ر��� ا��
)�ر ا���

�.� و5 ر وا���و�ر( �ذ�ك إ�4 �ر�� ا1 'ح ا�د��# ا�ذي ��.�ن �دوره �) 5 ر ا�

5�د )ل �ن أ�و ا�و�ود�� �ور�ن )�ر)�ورد وا��ورة ا��# أ��0�� 5�4 ا�������  ��
، وو0

�د أن �ذ)ر ���دئ ا�و�ود�� $# ا���;��� و��� أن ا�و�ود�� ���وي 5�4 ���دئ )�ن �


� ا���� رة    و�و��� $# ا�
 ل ا����# أن �طرح أراء ��ر�ر $# ا�و�ود�� ��
ا�

ا�و�ود ���ق " وطر��� �2.��= ا�ر����� أو ��� ���4 ���دأ ا�ر���# �و�ود��= وھ# 


�= وھ# ا��ر�� وا���ؤو���" 5�4 ا���ھ�� ��$ ���� إ�4 /�ر ذ�ك �ن ���دئ ا�ذي �.�



 

  ت

 

 #���� "و��� أن 5�وان ا�
 ل ا������$6رد�� أن ��)�م 5ن �و0ف ��ر�ر �ن " ا��ز�5 ا1

 �������ز�5 إ ���  .ا�و�ود�� 5�4 أ

     �����ج ���ط �ول ��5��� ھذا و�� �و ��� إ��= �ن درا������ ��و$# ا��0 ����8

�� �درس ا1���ن و$# ا?�8ر �ر�و أن��� أ� ���)ون �5���  ��و�ود�� ��ر�ر و)�ف ��

  .  ھذا �و$ق 

  

        

 



  ا�ھداء 
  أھدي �رة ��دي

��� وھن ��� وھن �� ظ���ت �ث     ���  ......إ�� �ن 

�')'& �ور ........ �%ر�ت ا�ظ�م #"ل أن أ�رف ا��ور �و�ر�ت أن ا

  إ�� أ�� ر��ھ� ( وأط�ل ( �� ��رھ� ...... �و�د �ن ر�م ا�ظ�م 

�رق +ل )وم     ��إ�� ��"0 �ز�� و#و�� �ن +�ن و/ )زال -�%& 

 ) 123�  ........�ن أ�ل أن ��)ر در"� إ�� وا�دي ا�%ز)ز 

    &(��4���و�&إ�� أ�ز ��5و#& �� ا�+ون �دة ا�  أد��� ( "ر+&   وا

   �� ��رھ���� أط�ل (

 �����إ��رام و�'د)ري إ�� ر�ز ا�6"ر وا�  ن زو����ن أ+ن ��� ا/

�)�ة "��23م إ�� ا�ذ)ن ���و�� ا����ح    �إ�� ا�ذ)ن رأ)ت �ور ا

 ���6�9 إ5و�� وأ5وا��"رة وإرادة و��ل ا����)ف +ل ا.........  

    ��وإ�� +ل ا�ز��ء " ��)�& " إ�� �ن #�:���� ھذا ا�%�ل 6د)'

و6�5& ا�ذ)ن را�'و�� طوال ا��-وار ا�درا:� وإ�� +ل ط�"& 

���4م د�%& �5رج ��:�)ر �3:�3& وأ:��ذة #:م ا:� &%���"2015    

  أ���د



  ت��رس ا��و�و��

 ��ر و��د�ر-أ

  إھداء  –ب 

  إھداء  –ت 

  ��د��  –ج 
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�ل ا�"�! �  !ز�� ا&!#�!�� �!د �ون $ول #�ر�را�:  ا�
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����(   

  +�*�� ا����در وا��را�(



  ا�ھداء
  ��	
أھدي ھذه ا��ذ�رة و��رة ��دي ا���وا�� إ�� �ور ��� و

  �  إ�� أ�و!    أ$	� ذ�رى �"  

    �إ�� �ن "�	��� وھن �	� وھن وا��� و�'ت ا���& �"ت 
د�

و� �ت ��را-  ��ء طر,� و���'  �	'طف وا�"� ن و" !زا �	� 

    و!� د�   �� "� و� ن د� �0  -�دا �� إ�� أ$	� �/	وق !� ا��- ن 

  أ�� ، أ�� ، أ�� 

إ�� �ن �	��� ا6"�رام و�'�� ا�" ة وأن ا��4ر أ- س ا��� ح   

  �م �/ل �	� ا�د�م ا�� دي وا��'�وي إ�� أ�� ا��رم وا�7 �� وا�ذي

  إ�� �ن 
 -�و�� ظ	�& ا�ر"م إ�� أ/وا��

�� !� ا�'�ل وإ�� �ل أ4دا
� " أ�"�د"إ�� ز�	� و4د,� و:ر

  "2015"�,-م ا�;	-;& د!'& 

      

 &	��  

  



  
  ا���د �واھب ا���ل و��د�� و��ور ا�
ل و��ر�� 
	� إ�����  

�د�� ���د وآ��� ��  ا��د�ر وأ! ��� وا���ة �

   ا�و$� �����د وا�'
ر & �ز و$ل !�� ا�	 ل وھب أو�� وآ�ره 

�ط�ب ��� و��ن ���ث !* ھذا ا���ل أن �ذ
ر �
ل !�ر وا�زاز 

وأن �'
ره ��� " �� ر ��وم " و�ر!�ن $��ل أ��ذ�� ا���رم 

  ���ن إ��ه �ر���. وو$�� !* ھذا ا���ث


ر 
ل أ��ذة �0م ا�	��	. و
ذ�ك �'
ر 
ل �ن ���د�� !* و'  

    ھذه ا��ذ
رة �واء ������ أو ��ده أو ����� وذ�ك أ �ف ا1���ن 



 
 

 

ا��ذور ا���ر�	�� ��و�ود�� : ا
	��ث ا�ول   

���
��� ا������� ا�������  ��ر��ورد و�ور��:  ا
	��ث ا  


ث �
� ا������ ا�����رة :ا
	��ث ا�  ���دئ ا�و�ود�� 



   

  

  

  �و�ود ��ق �
	 ا���ھ�� ا:  ا
	��ث ا�ول

 ���
  ا��ر�� : ا
	��ث ا

�	

ث ا�
�و�ف ��ر�ر �ن ا�و�ود�� �
	 أ��� �ز�� : �ث ا

  إ������
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د�ل إ�	 ا���ل ا�ول:  

إ��� �	��ت � ���د ��	وا ���� ,  و ا��	ل و ا���ث و ا���زق  إن ا�
	ق وا���س

 ����� �و %
�#ق � ���رق *��ر أو )	ب &�%� �ن ا�&�%�ت أو�#ك ا��! �� و ھ

ا�وا)3 2� �ظر ھؤ�ء ا��! �� ���وس �ؤ�م � �ط�ق و ا��وت ھو �,�	�  إن,ا+� �ن


�6 �4�5 و  ���,ا��,��ل �  ��ل إن ا+� �ن ,�2و ��4ر ا�ر5ب 6�9 ��8ل �ل ا�%��ة ا��

� ا�و�2ة  إ��,رع 2� ا��وت ��8رد �� �و�د و %���6 �� ت �	�5 �ا��دة ا��� � �;ر)�� 2

  .ا���س وا�
	ق وا���ث ��5و�ن �	%��ة و ��س <ر��� ��د ذ�ك أن �&�> 

� ,و ���2 ورا#6,��ون 2� ا���س "�د<رھ"�5د  ��ة ا�%
ـإن ا�%�    
���ن ا�%��ة ا�%

أن %�ـ�ة  و�رى 2! �� آ�رون,�ل �5ده أن ا+� ـ�ن 2� &��م ا�
	ـق"  �ر�ر"�5د

2ـو8ـوده ��زق و  	ب وھو ا����م ا�!��
ول و ��س , ا+� ـ�ن ���دة ��ن ا�� 	�م وا���رد

  .ق �	ظ	�� ا+� ����ـ�س و ا�
	ـإن ا��,2� ا��روب �ن ��� �6 ا�%�*رة إ� �6 �!ص

   �2 �� 8� �ھذه و<�رھ� ��4ر،ھ� ا��!�> ا��� �ط�3 و68 ا����م ا��وم،��رز 8	�

ا��! �� ا�و8ود��ن ،إ��� 2و*E ���ذ ����ق ا����م ،���4ر �ل �� ��
E 6�2  ��ط��ت ���ر

�ن �ظ�م و� �E إ�E ��ز�ق �
��� ��وط ا�����وت �ن ا�
�م ا�;ر��� و5	E �رأى �ن 

  .ا+� �ن 

�5ر�� %و�ت ا+� �ن إ�E آ�� و %
ت �ل ��8رب ا�روح آ�� ط�<�� ���ن ا�
ول إ���   

E	5 ت*( � �ل �ط�> �����رد وا���وغ ا���وق وا+�داع و5ز��  وا�و8دان ،و�5��8

� إزاء ��5م ��*� �أ�م � � ��8ب إ�E �و !ت ا+� �ن ،و 
وط و���2ت 2�  �#ر  <ر��

 �ا��� �� ك �ز��م ا����م ،��+*�2� إ�E  وا���ر�� وا�� �ر��ا��ظم ا� �� �� وا��5���8

� ��ل �	ق و)��� ا��وف ا������ �ن ا�د��ر وا�%روب وا�
���ل ا��وو�%*� �� ،و�����2	�

2� ظل ھذه ا��� �ة ،%�ث ��ن ا+� �ن ھو ا��� ر ا�و%�د  2�  ��ل ، �ا��&	%� ا�;��

وا�*%�� �دون ذ�ب أو �4ن أدرك ا�و8ود�ون  وء ا�داء و �ب ا��ز�ف و5	E رأ �م 
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5ت ،���2ت 2	 ���م وأ��2رھم �%�و�� �8دة +�
�ف ا��ز�ف و5!ج ا�داء ،%�ث د �ر�ر 

2� ,�ل ��!ءم �ظروف  �2� �*���ن أ��2رھ� إ�E ����د ا�%ر�� ا��رد� �ا��	 �� ا�و8ود�

 :5وا�ل ��رزة 2� �,��ل ا�و8ود�� ا��� �,�ت ���2 ،و���ن �	��ص %د���4 2� 4!ث 

� 5	E ا+� �ن :ا����ل ا9ول     ��Jو �طرة ا �  .ا��
دم ا��	�

   � .ا����4� و��ر�ب ا+� �ن ا������� ا�%رب :ا����ل ا���4

  .�دا�� ا�����ر ا��در�8� �	%*�رة ا�;ر���:ا����ل ا���4ث   

     �2� ھذه ا�ظروف ظ�رت ا�و8ود�� ����ر 5ن �	ك ا� ��ت 2� &ورة 2	 ��� ،و��

 �%�ث "  ��ر��;�رد"إ��6 أ�و ا�و8ود�� �ؤ�د أھ��� ا�و8ود ا��ردي ��K �ن وھذا �� د5

و2ر وا���8ب ا����ر �ن ا�ھ���م 2� ا��	 �� ا�و8ود�� ا����&رة ��ن ��K �ن ا�%ظ ا9

،%�ث د6�5 إ�E ا���رد 5	E  �طرة ا��3��8 ،�%�و�� �ذ�ك إ,��ره �����6 ا�� �
ل ����� 

  :�� �ءل

��ف �5 ت ا��	 �� ا����&رة )	ق ا+� �ن 2� ا�و8ود ؟ و�زو65 إ�E �%د�د ط�)��6 

  ا�رو%��؟

� ���ر 5ن أ&ل ا��,�	� ا�و8ود�� ��K �ن �2ل ھ� �ذ�ك؟ وإذا ���ت ا��	 �� ا�و8ود�.  
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  :��� ��و�ود���ا��ذور ا���ر: ا���ث ا�ول

ر%	� ا+� �ن 2� ا�ز��ن ھ� &راع طو�ل �ن أ8ل إ��4ت ا�ذات و�%
�ق و8ود 

� أ&�ل وا+� �ن&�,.  

2� ا��ون ��س �8رد 8زء 5	E ا+ط!ق وإ��� ھو �ر��ط �6 دا#�� وأ�دا ��!)�ت ا��و�ر    

2� ��ض ا9%��ن ��+%��ط و2� �ل ا9%وال )د  E��� &راع ا��� �وي	3 إ������ت ��

ا�وا)3 أن ا+� �ن ��	3 8دال و8وده ��� ا�%�ل ا��وم إذا ا ��طق  ذا�6 "����� ����وت 

�8� 5	E ����6 ا��ط	وب و,�&6 ا�4;ور ��� ���رد ا��وم 5ن ���ر��ء و��و�م ���رد ��

� ا+� �ن ا�ذي ��%ث 5ن طر�
6 2	�� �م �8دھ� )� ا���رج أو �وھم  ا�6 �م �8دھ� �*(

  .1"ا�ط	ق ���ش ���5 2� أ��5ق ذا�6 2� 5ز�6 أ� ��رج ���� أ�دا �و�2 �ن ��رار 2,	6 

�����ل ،و5	E ا�ر<م �ن أن   6�5 ا�و8ود��ھذا ا���8ب ا��� �وي �	و8ود ا��,ري )د و    


ب �� ������P� 6�P2 �ھذه ا�و8ود�� ���وع أ,����� و�طورا��� ����� إ�E ا��&ور ا�%د�4

 Eك ا��%و�ت ا9و�	� �2 E�% ل� �8ذورھ� إ�E �2رات ���دة �ن &�رورة ا��	 �

� �&ل إ�E �ون �ن � �ا���م "أ�وان وا� �ذ8� ا��� )�م ��� ا+� �ن )�ل ظ�ور ا��	 �

،و)د ��ددت �در�8ت ����و�� طوال ا���ر�Q ا��,ري �ن ا���م وا�و5� ���ذات ا�ذي 2"�ذا�6

���زا � �طر 5	E ا���8ه ا�و8ودي و��	ك ا��وا*�3 ا�,���� �ذ�ك ا�ھ���م ،)د رأ���ه 

� و)د ��دو 2� ��4ر �ن ا9%��ن أن ھذه ا�� �#ل �م ��ن ���� ��2�
2� �را%ل 4 ��	و8ود�

� ،و���ن ��
ب ھذه 
ذات ��ل واھ���م 8وھر��ن <�ر أن ا�و8ود�� ��� ,8رة � ب 5ر�

 Eر و&و� إ����ا�� �2 �
رى إ�E ا��ر%	� ا9 طور��
� ا�و8ود�� �5#د�ن ا�&(، �&
ا�

6 &دق أر طو �5د�� ذ�ر 2� �دا�� ����6 ا������2ز�
� ��5ر�6 ا��&ر ا�%د�ث و��

  . 3" �ل إ� �ن �ر<ب �ط��6 2� ا���ر2�"ا�,��رة 

                                                           

 
د�����ة �� أ��م :���� ا	�� 
��� �%وتدرا#�ت !&، (�د�
 ، دار ا	(�126ص د ط  ا	 1  
د�
 ،!% إ��م �:9 ا	���ح إ��م ، �%ا��
 60اد ز-%��ء ،�23 ا	0%�1
 ، ا	(�/ د:�ن ��-ري �1982ط  ا	 2  


 ا	�9�1
 ، دار ا	�:�ء 	3>:��
 وا	��% ط: د��>�; ا	���ر �=%�1998 1ا	��1در ا	 3  
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�طورير��� ا�����ر ا -)1�:  

� ��K �ن ا�
رن ا��,ر�ن ��4ل ا���ر�Q ا�ذي � رد  �1 ,ك أن ا9 �ط�ر      � ����

�2� �ن ذ�ك �2� أ�ط�ء ا��
ل ا��,ري و��ن و5	E ا�ر<م �
أ,�6 �����ظو�� ا���ر�2� وا�4

� وو8ود �,ري �%دد ،���س 2� 8وھرھ� �	ك ���� �� ز����
وا���ر���� ��ص %

�<ط�ء ا���8ول  ف)�م ��� ا+� �ن ا9ول �ن أ8ل �, ا�ھ�����ت وا�&را�5ت ا��

و��د�د ا�*��ب وا�;�وض ا�ذي ��,ف و8وده و�
د %�زت ھ��6 ا9 �ط�ر 5	E ) ط� 

" ,	�R"���م ا��%		�ن وا��
�د وا��ؤر��ن �ن ����م ا���	 وف ا����9� ���را �ن اھ

) 1874- 1800" (,�راوس"و�ذ�ك ) 5&ور ا����م(�ن �!ل ����6 ) 1854_1775(

2
د ذھ�ت أ%دث ".و�	���ن وا���د) "1961-1875"(و�و�S) "1945- 1874(و�� ر�ر 

�� ر�ز�
5ن %
�#ق ��&� ���ر  ا��ظر��ت 2� �� �ر ا9 �ط�ر إ�E أ��� ���ر �طر�

 �2
د ��ت ا�9ظ�ر إ�E ذ�ك ا��وازي ا�
�#م ��ن ا9 �ط�ر  2ا+� �ن ،أ�� ا��%	�ل ا��� 

 �  .وا9%!م ورأت ���2 إ 
�ط�ت و�8 �دا �	ر<��ت وا�&را�5ت ا�دا�	�

   

2
د رأت 2� ا9 �ط�ر ا��%�و�ت ا��� �	�س ���2 ا+� �ن ا�طر�ق �%و      �أ�� ا�و8ود�

5 IDENTITI	E ا��و��ا��4ور 
� ا9&ول ا��,ر�� إ)رار �	ون �ن ا���م "أي أن  3���%

 �� ا��5راف �����م %���� ا�
&ص ا��� �" إ�E ذ�ك *ف  4"ا�ذا���� �ا��دا��ت ا+� ���

 �  .5"ا�ذا�

� ا9&ول ا��,ر�� و��ل      �%� �أي أن ھذا ا�9ر �ظ�ر �و*وح 2� �	ك ا9 �ط�ر ا��

ھذا ا�	ون �ن أ�وان ا���م ا�ذا�� وا�� �ؤل ا9 � � %ول ا�ذات ا��,ر�� ھو �� ا� م �6 

� ا��� ��ن �
ا9 	وب ا�و8ودي 2� ا���	 ف ،2
د ��2> �����ل %�E ���ر 5ن �� 6 2� ا�%

                                                           

ر �3; د�AB ر�@�
ھ� =�< أو : ا�#�ط�% أو ا�#>رة �1�3; 0��C أ��1ل و��Cرات و!D�E(���ت ! 1  

 ، اF#(�9ر�
 : �3; �:9 ا	�1>� ��91 ����D	ا 
61صد ط  �0 ا	�(% ا	�9�H وا	G��1% ، دار ا	0%�1 2  

د�
 ، �%�I&�# J ص: �ن ��-ري �45ا	 3  
45ا	KL�M J�%1 ص 4  
 
د��
 �� ا���م : ���; ا	���د�
 ، �%�I&�# Jدرا#�ت ��95ص د ط ا	 5  
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طوري ا�ط��3 ،�2+� �ن ا9 طوري &�رع �����ل 2�  ��ل ا���م ���2 ا�����ر ا��,ري أ 

2� ھذا ا�و8ود وا����ه ا�;�وض ا�ذي ط�3 و8وده �%�و� إ��8د ا�����)*�ت ا�ظ�ھرة 

 �،وھذه �	�� �%�و�ت �� )�ل ا��	 �� �	����ر 2� &ور ��4و�و�8� أ طور�� 5ن و5

  .ا+� �ن ���و8ود ا�ذي �ز�6 ��ذ �دا�� و8وده

2(-   :ر��� ا�����ر ا������ ا��د�م

�ن ��5م ا9 طورة ا�ذي �,�6 ا�%	م ،ا ��
ظت ا��,ر�� ،و����� أ&�> ا�و5� �رھ��       

 �ا��
دي %�*را وإ�4رة ا�,�وك ا�8دار�� ,�#� وا)�� �����ل ،�2دأت �وادر وا���ر ا����	

 �

رة ��ن أ%,�ء ا�����ر ا�ـ���	� �	وح 2� ا29ق و�دأت �وا*�3 ا��� ���ت ���2  �� �

 �� ا�و8ود�� ����> و�ظ�ر �&ورة &ر�%;�&��� Sط�&� �ا9 �ط�ر و��&� �	ك ا��

� ا�����ر �
� ا�%	� �و��زا�دة و��ل أ5ظم إ ��م �ن أ8ل �2م �زوغ ا���ر ا����	� ا��

ا��&ر "ا9 طوري ھو ا�ذي �5ر 6�5 ا���	 وف ا�و8ودي ��رل �� �رز ��&ط	> 

 1" ا��%وري
  AXIALIAGE. 

�� ا���ر��� و��ن ذ�ك %�ث ا��5رھ� ا��
ط� ا59ظم ���4را 2� �,��ل ا��,ر�� و�%و�      

 �أي )�ل ھذا ا����م و��ده �%وا�� )ر���ن أو 4!4� وھ� �2رة ا�زدھ�ر م، ق500%وا�

ط���س "ا���#ل �	%*�رة ا��و����� %�ث ,
ت أول �8ود 2� ا����م �	��	 ف ،طر�
�� �ن 


راط و "و��ر����دسوھ�را)	�طس   E�%وراح ���ب ا�درا��  "وأر طو" "أ2!طون"و

�	ك "وا�,�راء ا��و��ن ����	ون ا��&�ر ا��,ري و�د�ون �!%ظ���م 5ن ا��3��8 و)وا���6

� ظ�ر ��ث �85ب وا 3 ا���,�ر �	روح ا��,ري �
أن ھذا و��6 ���ن ا�
ول  2"ا�%

� ا��
!" ا��&ر ا��%وري"ا��&ر ا;�&��� Sد �5ر ��رل ا&ط�
� وا�و8ود�� ���،و���

 Eت ���2 ا��ذور ا9و��� �� ا���
��,�ة ا�و8ود�� 5	E  �� �رز ����را �8دا 5ن ھذه ا�%

�  :ا��%و ا����

                                                           

ن ��-ري � : I&�# J�%� ، 
د��48صا	 1  
 9MوB ن�Nوت : ر�%�
 ا	���ة ، &:�د��� ، دار �(�د�
 وا	�95صد ط ا	 2  
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ا�8د�د 2� ھذا ا��&ر ھو أن ا+� �ن أ&�> 5	E و5� ���و8ود ��ل و5	E و5� �ذا�6 " 

س ��8زه وطرح � �ؤ�ت و%دوده و�
د �ر ��8ر�� ا�ر5ب 2� ا����م ،و�8ر�� ا+% �

و��8 �و68 ��2> �ن أ8ل ا��%رر وا��!ص ،و���     8ذر�� ،و�5د�� أ&�> أ��م ا��راغ 

أدرك %دوده 5ن و5� و*3 ��� 6 ا�;���ت ا��	�� %�ر &��ت ا��ط	ق 2� أ��5ق ذا�6، 

  .1.....و�ورهو2� &��ء ا��	و 

   3��8 �و5	E ا�ر<م �ن 5دم �%
ق ھذه ا�&��ت 2� �ل ا�,�وب إ� أ��� �8د 2

ا�%*�رات و3��8 ا�9وان وا���رات ا����	�� ا��� ���ر ���5 �8د ا+� �ن ا�ذي �وا68 

� �2م ذا�6 ،و)د ) م 	�,� E	5 ب	8د�دة و�&�رع ���; �
ھذا " ��رل �� �رز "�� 6 �طر�

2� ھذا ا��&ر إ�E  –ذي ا��&ر ا��%وري –ا��&ر  �	5�2 �ا,�راك �����ت و8ود�

��J�� � : وھ

2� ا��! ���� ا��و����� ،و2	 �� ا�,رق  �
2� 5&ر ا����9ء ،ا�4 �ا���ر ا���ودي ا�د��

 �  .ا�د���

  

  ا���ر ا��"ودي:أو  

   ��ظ�ر ا�ط��3 ا�و8ودي �	�����م ا�د���� وا*%� ،��4! 2� �2رة ا��و�� وا��دم وھذا 2

2
ط �ل �%�4 5ن و8دود %د ذا�6  ���4ل 4ورة 2� ��8ل ا�و8ود ا+� ��� � �و&�6 �و�

�ذا ���ت أ&��� ا�و8ود�� ���ن 2� أ��� ���ت أن ا89و�� 5ن � �#ل �4ل "إ� ��� أ&�ل 

�� ا+� �ن؟ �� ا����م؟ �� ا9&ل ا�� �وح ��؟ ��و)ف �	�� 5	E �2رة ا��� ��و��� 5ن 

�  .2"ا�و8ود ا+� ��

إ��6 ا����9ء �م ��ن �8رد ��ذ �T �ط�ر وا�د����ت ا�و��4�  دE5و5	�P2 6ن ا��%ول ا�ذي  


د دE5 ا����9ء ا���س إ�E  ،�ل ��ن ���� �%و� �%و ا�� �
�ل ،و����را آ�ر2% ب �

  .�وا�8� ا�و8ود ا��,ري ��� �� م �6 

 .�ر ا9 طوري!ز���� �	�ا��ن ط��3 ز���� و��ر��� 8ذري وإ�E ا��روج �ن ا�ر%م 

                                                           

د�
 ، �%�I&�# J ص��44ن ��-ري ، ا	 1  
B ھ%&�ن �! : 
��3�� ،دار ا	>3O 91Eأ ��3O %!، ة%G��1	ا 
�L3�	ا �O9وت ط�%�& ، %�97ص 1	3>:��
 وا	� 2  
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�  إن ا+4م
�
� وا��5راف �%
�
% �وا��%ول وا�� ؤو��� وا��%ث 5ن و8ود إ� ��

  .ا�ز��ن وا���ر�Q �	�� �و*و�5ت و8ود�� ر#� �� %و���� �����م ا����9ء

  

  ا���ر ا��و#�#� :$�#��

� ط����� �5د طـدأ ا���ـ�   � 	�� �) ق م525_ 588(وأ�� ����س  ���س ـر ا��و���

ا���ر8�، �%و ا����م ا���دي   ا�ط���� �%و ا�و8ود���8� ) ق م540- 610 (وأ�� ���در 

 �� ا�و8ود ا+� ��� �ن �%��4 ا��	 �� و���� ���ت �%وث ا��! �� ا�ط�����ن ����&
�،

رة %�ث �
ول أن ا����م �" ا��	 �� ا+���" ����E ) ق م 488- 540( واء ��ر���دس 

� � �و8د ��� �!ء و5	�6 �����2م �5ده �و8ود وا%د وط���� وا%دة و��6 �2و 	&�� ���د�

- 470( إ� أن  
راط) ق م 470-530(�ر2ض �2رة ا�!�و8ود إ*�2� إ�E ھ�ر)	�طس 

2� ��و�ن 2	 �� ا�و8ود  )ق م 399 �;��� �
E ذو أھ���� E	5 و�دأت ��6 ا�4ورة ،

� �ذ�ك اھ���م ا��	 �� إ�E ا+� �ن �دل ا�ط���� ،�2&�> ا��	 �� ا�ط����� ��,�ب �%و�

 �2 �ا�%وار ا�ذا�� �����8 وا���ر�2� ا�ذا��� ھد�2 ��� و�ن أ8ل ھذا أط	ق  
راط &ر�

� " أ��� ا+� �ن أ5رف �� ك "ا+� �ن 
��	�� 5دم ����� ا����
دات ا�,�#�� %ول ا�,�

ة ا��� �,�رك ���2 �����ل �و&�6 �,را وا�,5�8� وا��دا�� ،�ل �8ب ا����ق 2� �2م ا�%��

� أ5ظم ا��
!���ن ا�و8ود�� ،وإ�E ��8ب ھذا 
�
و��ن  
راط 2� ا �,��ده �ن أ8ل ا�%

2� ا��	 �� ا��و����� 5	E <رار 5��8� ا� و2 ط�#�ن ورأ �م  �ھ��ك 8وا�ب ھ��

د ���� ا+� �ن �
��س ا9,��ء ����8 �� �و8"ا�
�#ل ��ن ) ق م 410- 480(�رو��<وراس 

  .1"و�� ��و8د


�6 و�%�و� ) ق م 347- 427(4م �8ء أ2!طون   �  �%�ث ا �و5ب ا��ذاھب ا��

ا��و�2ق ����� %�ث 2 ر ا����م �� �را �����4 و2رق ��ن ����5ن ھ�� ا����م ا��% وس 

،��� ���ن ا�
ول أ�6 ھ��ك �ذاھب أ�رى 5	E ظ�ور �وادر ا�و8ود�� �4ل 2وا����م ا��4ل 

                                                           

51ص 1772 4!�ر�P ا	�(% ا	���L3 ، دار ا	����Dت ا	%�1�
 ط:��91 أ& ا	%��ن  1  
�; أ�0طن ، ا	(�/ ، :=%ي �@تE 
�M�M�
 ا	�L3�	197ص د ط  1993ا 2  
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 رار ا��� � �E �	�!ص ، أ�وان ا�درا�� ا��� �و�� ا��ظ��� ا��� 5ر*ت د����ت ا9

  .و�,�ت ا�&دام ��ن ا�و8ود ا+� ��� وو8ود ا��ون ا�;��ض 

  

  ا���ر ا�&ر%� :$��$�

%�ول ��رل �� �رز أن �
�م ا�&	� ��ن ا��29ر ا�,ر)�� و��ن و8ود�� ا�;رب و��ن    

 �2 �ا�&��<�ت ا��وذ�� ا�&���� و�����م ا�و8ود�� و�ذھب إ�E أ�6 �3 �,�ة ا�و8ود�

 E*� رب أ�4ر �ن أي و)ت�
ا�;رب ، ���ت )د �دأت طرق ا�����ر ا�,ر)�� ا����ددة ��

  *و�5ت 2� ��ذ 5دة )رون ،و�رى أن ��ض ا��و

 �ا��	 �� ا�و8ود�� ���ت ھ� ا��� ,;	ت اھ���م ا��	 �� ا�,ر)�� ا�
د��� �  ��� ا��وذ�

 .و�ذ�ر 5	E و68 

� �4ل ا�و8ود وا��دم وظ�ھرة &�� ��&وص ��8و5� �ن ا��29ر ذات د��� و8ود�

 .1ا�
	ق ا��� ��,� �ن �وا�8� ا��دم

���� إ�	 ا�'�ر ا�و��ط -)3ر��� ظ"ور ا� 

در�ت ا�ر ��� ا���و�� ���E ا�%��ة 5	E أ�6 ا�و8ود ��وا�8� ا������ ��� أ*�E 5	��� أ   

*رورة و8ود�� و�5
� ���8وز ���ن �و8ود �5د أ����ء ا���ود و�ظ�ر ا�ط��3 ا�و8ودي 

2� �����م ا�� �> 8	�� 2� �ر��ز 5	E �%ظ� ا������ �و&��� �%ظ� ا�
رار ذ�ك أن ا�%��ة 

�رى ا�� �> أن ا�دا32 ا�ر#� � �	ط�5� وا����دة ��س 2� ا�4واب ا��9رة وو8ود �
��ل 

�2ن ط	ب أن ��	ص �� 6 "و5
�ب �ل ���ن 2� ر<�� ا��رد � ب و8وده ا9&�ل 

 .2"��	��� و�ن ��	��� �%����

    �� ا��4	E ���م ا�و8ود ا��,ري وھ
� ا�طر��%� �	� ���� ����ر ا���د ا�8د�د ���� �

إن ا�� %�� ��د�ون ) ه 8- 14" (�و�س "إن ا��%ول ا�
د�س . ا� ��ل ��%
�ق ا�و8ود

و8ود�� ذ�ك أن �%و�6 )د �م �5د�� و&ل ا�
د�س إ�E �2م 8د�د �ذا�6 ، ���2ت �6 4روة �ن 

                                                           

د�
 ، !% إ��م �:9 ا	���ح إ��م ، �%�I&�# J ص: �ن ��-ري �49ا	 1  
50ا	KL�M J�%1 ص 2  
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�� 5ن �ھو�6 ا�و8ودي ،�4ل ا��ط�#� ،ا�%	م ،ا�روح،ا��دن 	�ظ�� ���ر �ا���ردات ا�

وإ�E ��8ب . ا�%ب +���ن ،ا�9ل ا،ا���س ،ا�%��ة ، ا��
ل ، ا�*��ر، ا�
	ب ، ا�%ر�� ،ا

  س�ر��ط ار���ط� و�4
� ���و8ود�� وذ�ك إن ا��!ص �5د ا�;�و: �1� ا�;�وا�� �%�� P2ن 

  .ا�%ق  س����د 5	E ا�و&ول إ�E ا�;�و

TRUE-GMOSIS: �
  .أي �و68 ا+� �ن إ�E ��ر2� ذا�6ا���ر2� ا�%

� ا�*وء 5	E ا�و8ود�� ا����&رة وھذا �� �%دث إ�E و8ود  ا�;�و
� ��ذا ا�,�ل �	�

، ������ �و��ل ھذه ا�
را�� ���ن 2� �	ك ا��د��� ا��و��� ا��� ��4ر ��� ا+� �ن )را�

  .ا�� �%� ا9ول 

2� �8 �د 2� إ% �س �و%,� �ن  و��ن ھذا  ��� 2� ا,�راك ا�;�و  �� وو8ود��

2� ��ض أ,����� أ�4ر  ���  � �ھذا ا����م ��� أ��� إ%دى ا��
د��ت ا���ر���� �	و8ود�

  .�,�ؤ�� 

 )ق مaugustin   )354-430 إ�E ا�
د�س أو< ط�ن" �و�س"�ن ا�
د�س  

     

   �وھو <رض ��ن �6 �;زى ���د %�E , �%�ث ��4ل ھذا أ5ظم <رض و8ودي �	� �%�

- 1596(أن ا�و8ود��ن ا��وم ���ر2ون ��وا�ر �3 ھذا ا�
د�س ،��ف � و)د  �ق �د���رت 

2� ذ�ك ا��و��8و ا��ر��ز 5	E ا+دراك ���8� +دراك ا�و8ود وا��
�ن ،2	
د ) 1650

 را <��*� و5	�P2 6ن ا�و8ود��ن  واء  �,ف ا�
د�س أو< ط�ن 2� ا+� �ن �� 6

2� ذا�ك �ل "ا�� %��ن أو <�رھم ���ر2ون ��� )د�6 ،�ذ�ك )�ل أو< ط�ن  ����( E
�� �

�,�ر ھذه ا����رة إ�E أن 2"و*3 �� ك ��ن ذرا5� �ن �	
ك ��8وز ھذه ا�ذات أ�*� 

� ��ذا �5د أو< ط�ن أو< ط�ن �2م ا��	و ا�ذا�� 5	E أ�6 �و68 �%و U ، ����2ھ��ت ا��	�

� 5	E و8ودھ� أي 5	E ا�و8ود ا�ذھ�� ��K �ن
�� .  

  
                                                           

1 
�#�Q	ا : 
�@M وھ� 

 ا	�� !��� ا	0%�1�M�M� 
1#�/ &SCا اB#2 �ن ��Rرھ� �� -13 ، ��� 
�0G 
�
 د����L30
س (ھ� ��0%
 ) &9ا�
 ا	(�1ل ( ھ أن �U ( 
��C�	وا 
��U ن ھ��LMFا  .  

 
د�
 ، !% إ�: �ن ��-ري �54ص �م �:9 ا	���ح إ��م ، �%�I&�# Jا	 2  
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ر��� ا-�,ح ا�د�#� *�ر ا�#"(� وا��#و�ر-)4:  

    �إ�E ��8ب �����م أو< ط�ن 2� ا�
رون ا�و طE ظ�رت 2� 5&ر ا+&!ح ا�د��

� أ����� �رو� ��) �����mrtin luther)1483-1546م ��ر�ن �و4ر ��,� �� �ھو���

 �����!�> ا�و8ود�� و�8	E ذ�ك 2� ا%�6��8�8 *د ا�� �د ا�����وات ور�8ل ا���� 

و�	وك ا�;�ران �ن أ8ل %ر�� ا+� �ن ا�� �%� �%�ول أن ��8ل ��6 ا�� ؤول ا�و%�د 

  .و8وده ا��ردي دا�ل �3��8 � �%�  5ن


وم �2م �و4ر �	� �%�� 5	E ر��زة وا%دة ھ� ا+���ن و�ن �
�*�ه إ5ط�ء     �  �ا9و�و�

�	و8ود ا+� ��� �ن �!ل ا��!)� ا�و8ود�� ا�,�&�� ��ن ا+� �ن وU ود��ل ذ�ك 

 �  .وا��� ����ر �����> �و4ر ���م ا+���ن " �ن أ8	��""�ن أ8	� "ا������ر ا����	�

ا+���ن ����4� ا���م ا�و8ودي وا�!ھوت و�*> ذ�ك 8	�� �ن �!ل ��� ����ر �و4ر     

� ا�� �> ��� ظ�رت أ,د ا����&ر �,�ؤ�� 2� �2ر �و4ر 2� درا �6 ا�����&�,� �
	

2� ا��!ص �	��  �ا�و8ود�� ،�2+% �س ����8ز ،85ز ا+� �ن ���8 إ�E �8ب �3 ا�ر<�

6� ����5 �%�, �2� ا��
ل و�ن �4 �
  .أ��2ر � �طرة 5	E �2رة ��� و�د �د�6 ا��دام ا�4

 5&ر ا���*� ا+�ط��� �8و��2� ���و وإ�E ��8ب �و4ر �8د ذ�ك ا����ر ،���ر   

�د5واه ،إذ ھ�8م ) 1980- 1905(%�ث ا ��ق  �ر�ر ) 1494-1463(د�!��را�د�!  

 �� ��ن ا+� �ن ط���	#�
  .ا���رة ا��در �� ا�

���4� � ��;�ر ،و�ذ�ك  �ق 2� ا�وا)3 2� )ول  �ر�ر �ن أن ا+� �ن ھو ا�ذي ���;� أن 

  .%ول �را�� ا+� �ن "ذا 2� ����6 و������ أن �	�س ھ�ذھب إ��6،  ي�%دد ا��دى ا�ذ

  

������ ا�
ول أ�6 2� � �ر��� ا�و8ود�� ا�,�)� وا�طو�	� �م ��رف و�م �&�دف �%د اJن    

 E	5د�ن و��� Sو���� �� �&ط� �� 	���� Sط�&� �� ���� � وى إ,�رات و�!�> ���ر)

2
د ���ت ��� و,�#R )وي �ن 5دم ,�و����� وا �
!��� و�%د�دھ� أ��2را�ر<م  �ا و8ود�

��� �ط	ق 5	�6 ا��وم ا م ا��	 �� ا�و8ود�� و��ن �ن ا�&�ب ����� ��ذا ا� م وإ� و)��� 

 �2� �;��ط� ا����ر)� ا���ر���.  
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   E	5 ر �2ري ���&ر �,� ��د�� أ&�> ا��ر��ز���� ���*> ���  �ق أن ا�و8ود�

واھره ،و5	�6 ���ن ا�
ول أن �ل ��  �ق ��ن ا+� �ن و��ھ��6 �دل ا�ھ���م ���و8ود وظ

 ��2رة ����د�� ��روز ا�و8ود�� ����ر 2	 �� وا*> ا�����م ���ذ �ن ا�و8ود ا+� ��

  . �%ورا و�ر�زا �	درا � وا��%ث
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  ��ر��.�رد و$ور�/ *�	 ا�$���� ا�"�.���:��ث ا�$�#� �ا

د %�و��� ا���ش وإ��ط� ا��راب 5ن ا�8ذور ا�
د��� ��ذه ا�ظ�ھرة ا�%د�4� ،و�,ك      �

أن 8ذورھ� ��4رة ���� ا����رة و���� ا�&;�رة ،إ� أ��� ا������ �����م ���� و<**�� 

ا�طرف 5ن ا���4ر <�ر ذي أھ��� ،و)د ��ن ��� أ��را ���2 ظ�رت 5	E � رح ا�
رون 

� ا�%د�4� أ��� ظ	ت ���رة طو	� �2� دور ا�%�ل وا����ض ،وأن �	ك ا���!�2ت ،2

أ�وا��� و%�8وھ� إ��� ���س ا���!�2ت ا����رة �	و8ود�� ا�%د�4� ،و)�ل أن ���م %د���4 

 E�%ا9طراف ا����د ا�8وا�ب و �%ول ا�8ذور ا���ر���� وو�وج ��5م ا�و8ود�� ،ا���را�

� )�ل ذ�ك أن ���ذ ���ن ا����5ر � ��ون ��ن )&د ا���8ري و�رك ا�����3 ،�8در ��

3 2� �زا�ق ا��	ط وا� ط%�� ،ھ���ن 

ط��ن ھ����ن %�E ��*> � �ر��� ،و� ��

  :ا��
ط��ن ھ�� 

ھ��ك �و��5ن �ن ا�و8ود�� ،و��ل �وع أ5!�6 وز��5#6 ��2و8ود�� ا�� �%�� : أو 

) 1989-1883(و��رل �� �رز ) 1973- 1898(ا��ؤ��� ��ز���5 �ل �ن ��ر �ل 

وا�و8ود�� ا+�%�د�� وا��� ��4	�� �ل �ن ھ�د<ر ) 1320- 1902(و�ردا#�ف و��ر�ن �و4ر

%�ث ����ر ھذا ) 1980-1905(و �ر�ر ) 1960-1913(و ���و ) 1889-1976(

2� 2ر� � �وا�ذي �4	�� ��ر ���4ل 2� ا9ز��� ا����&رة  ا��9ر أول ��4ل �	و8ود�

  .ت ا�و8ود�� و��&� 5ن طر�ق أ��2ره وا�
&ص وا�روا��

أن �	�� ا��ز��5ن ��رف ���ر��;�رد ا9ب ا�رو%� �	و8ود�� ��ل ا��8ھ���� ،إذا :$�#�� 

���P2  وف )و8ود�� �ؤ��� وأ�رى �	%دة (��ن ا�9ر 5	E ھذا ا��%و أي و8ود �ز��5ن 

�ر�ز درا ��� 5	E ا�و8ود�� ا��	%دة ھذا را38 9ن  �ر�ر و8ودي �	%د ��� أ�6 ��ط	ق 

��2و8ود�� ���ر 2	 �� ��	E �ن ا+� �ن و�ؤ�د 5	E .�	 ��6 ا�و8ود�� ا��	%دة درا ��� �

� ظ�رت 2� أورو�� أ��4ء ا�
ر��ن ا��� 3 وا��,ر�ن �� 	2 �5	E ��رده �2� %ر�

د ا���!د��ن،%�ث  ��ت ��ذا ا� م 9ن ��ظم أ5*�#�� اھ��وا ��د#�� �ط���� ا�و8و

�ت ا�و8ود�� �ن �8ود ا��4ن �ن ���ري ،2	
د �,،2
&دوا ��&ط	> ا�و8ود ا��,ري 

 �ا�
رن ا��� 3 5,ر وھ��  ور�ن ��ر��;�رد ا���	 وف ا�د��ر�� ا�!ھو�� ا��رو� ����
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ا���	 وف ) 1900-1844(%�ث ��د ھذا ا��9ر �ؤ س ا�%ر�� ،و2ر�در�ك ���,6 

�د ى ا����9� �82ءت إ�E %د ���ر 4ورة *د 2	 �� أورو�� ا��
	�د�� ا��� و&	ت ذرو��� 

و8ورج و��	م و2ر�در�ك ھ�8ل  )1804- 1724(���ط إ���ن و�ل :ا��! �� ا���9ن 

� ���ط�،�%�ث ���ن إر�8ع ��ر�Q ا��	 �� ا�و8ود�� إ�E ا���	 وف ا9���  immanuel 

kant 1. 

ن �*�وا ���دئ %�ث ��ل ا��! �� ا��
	�د�ون إ�E ا���5ر ا��	 �� 5	�� و%�و�وا أ     

 �ا����� وا��9دة ھ� �4ل أ5	E � ���ن �	و&ول إ��6 ،وھم �ؤ�دون  ا��و*و�5�ا���ر2

� ھو ��#ن 
� أن �ل 2رد %�E ا���	 وف أو ا����م ا�ذي ��%ث 5ن ا���ر2� ا��ط	
�
%

  .�,ري �%دود

� ا�و8ود    %� ���9 �و5	�6 ���ن ا�
ول أن ا�و8ود�� ��د �ن أ)دم ا��ذاھب ا��	 ��

 �
ول ا�و8ود ��2و8ود�� و�� ت �8رد ����ر 2� �" ا�و8ود  ��ق 5	E ا���ھ�� "ھ� ا��

 ����2ط أ�د أن �ل ��ھ�� وا���ھ�� ا+� ����  ���2ن ا�
ول أن أ&ل ا���رة ھ� �2رة ���ط�

���ذات ھ� ��ھ�� �%ددة �ن )�ل و5	�P2 6ن ا��	 �� ا�و8ود�� 2! �%دد ا���ھ�� �%د�دا 

  . 2"�ن �و8د 4م �%دد ��ھ��6 ������ر�6 و�وا)�6أن ا+� " ��
� إ� ��� م ا�%ر�� أي 

ن أھم روادھ� ���)ل %ول ا�و8ود�� و5ن أ&و��� و5وھ�ذا �دأت ا9)وال واJراء �    

ا���,ودة 2�  ور�ن ��ر��;�رد %�ث )�ل أن وزE�% ��#��5 45روا 5	E *����م 

� �م �ظ�ر إ� 5	E �ده �2� �م �ظ�ر إ� 2� ا���� 	2 �&ف ا9ول �ن ا�و8ود�� ��در 

 �� وا�رو%� �	و8ود�
�
 3ا�
رن ا��� 3 5,ر ��!دي ،ھذا �� أدى إ�E ا���5ره ��9ب ا�%


د " ���,6" ،2	
د ���ت وراء �وت ا+�6	2، �ا49ر ا����ر 5	E ��ر��;�رد أ�و ا�و8ود�

�����ت �طو�� 5ن ���,6 وا���5ره ا�,�&�� ا�ر#� �� " �� �رز "  "ھ�د<ر"��ب �ل �ن 

 �2 �6�9 ���� ا��&ر ا��! ��، ���5 ��&� �2� �,�ة ا�و8ود�� ،�ل 2� ��ر�Q ا��	 �

                                                           

��ب : �0ل ��ل 1)3	 

 ا	%�1�W�C	دي ، !% 60اد -��� -��� ، ا���رة �� ا	��ر�P ا	X� ص�M ، 
د���� !�ر�P ا	
9صد ط   1992     

 ���E 2��1	�3 �:9 ا� : YM! 
##، %�
 ، دار ا	��1رف 	3>:��
 وا	���L3�	ا 
�#525صد ط ا	1 2  
 ;�<�� /L	U :91Eأ د�
 �0 ا	1�@ان ، أ&�7صد ط  1985ا�91Eي ، دار ا	��1رف ا	��ھ%ة  ا	 3  
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�" > �ر,دا 2� ��5م 8د�د وھو �����5 ا�%�*ر ،و�ظ�ر ا��,��6 ��نو�&�  ا��	 �� ا�;ر��

���را وا*%� ���2 ��ط	
�ن �ن �	��� د���� و أ<ر*��� ا�و8ود�� " و��ر��;�رد"  "���,6

  .ا�وا%دة إ� أ��� �ظ�ر �5د �ل وا%د ���� �,�ل ���	ف أ,د ا���!ف 

�&�> ��� ا+� �ن � �%�� ،و ����� ا��� %�ث ��ن اھ���م ��ر��;�رد ��&�� %ول ا�    

5	E ا������ ا��� � �ط�3 ��� ا+� �ن ��8وزة ا�� �%�� أو ا��روج ����  "���,6" ا,�;ل

2� �ظرة د�ن ا����د ��� ذ�ر أن  �2� ا��%�ر "،�2+���ن ا�� �% �ا��
�دة ا�� �%�


ل ،% 1"��وا&ل �	�
ل ���� ��ث و2� %�ن �
�ل ��ر��;�رد و� �رى �� � 2� ا��*%�

و��� �ر2ض ���,6 ذ�ك و�رى أن ا�� �%�� ��*�ن ا��*%�� �روح ا+� ���� ور��� �,

 E	59ا+� �ن ا � وا �#&�� �%ر���� و�ذا و8ب ��8وز��� �و*3 �ظر�

supermman ؤ�د ا����م� �أي ا+� �ن ا�ذي ���8وز ذا�6 و��	و 5	��� ،وھ� �ظر�

 .وا�%��ة

 


د ��ت ا+�6 "2� �2ر ���,6 ا ���دا إ�E )و�6 "ا+�6 �وت "
د ��ب ا���4ر %ول �       �

2"و �ظل ���� و�%ن ا�ذ�ن )�	��ه و�وت ا+�E���� 6 أ�ر �%رر ا+� �ن
 

      �
6 وھ�و�6 و���طره "��ر��;�رد �
د ��ن ا+� �ن �%ور 2	 �	
� �ا+� �ن ا�%

2� ا��طر ا+� �ن ا�ذي �%�ل ا��ط�#� و� � �ط�3 أن ���ش إ��8ر�6 وآ��6 و� 

و������طرة ،�
د ��ن ��ر��;�رد ر8ل ا�د�ن و�ؤ س ا�و8ود�� ا9ول �	��ذ ھ�;ل إ� أ�6 

�4ر 5	�6 6�9 � �ر�د أن ��ون 8زءا ���! �ن ذ�ك ا��ل ا���8ب �5د ھ�;ل ،إ�6 �ر2ض 

 � : أن ���م ا�و8ود ����
ل و�ن ھ�� ����ن 5	��� طرح ا+,��ل ا����

� ؟ھل ھو �ذ�ك 2� �ظر ا�و8ود��؟ ھل ا�5
د ھ�;ل أن ا�و8و�!
د �%�وم ��ظ�م 5

 � أدت ���ر��;�رد إ�E ا��8وم 5	E ا�� ق ا��;�	�؟����E أ�ر ��ھ� ا�دوا5� ا��

                                                           


 اF#(�9ر�
: ��3 �:9 ا	�1>� ��91 ����D	ا 
78ص  د ط �0 ا	�(% ا	�9�H وا	G��1% ، دار ا	0%�1 1  
د�
 ، !% إ��م �:9 ا	���ح إ��م ، �%ا��
 60اد ز-%��ء ، �23 ا	0%�1
 ، ا	(�/ ، دط �ن ��-ري ، ا	�

62ص1982 2  
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    �� ,ك أن ا��	 �� ا�و8ود�� ا����&رة )د ��4رت ��دة 8وا�ب �2ر�� و�ن ����� 2	 �

� ھ� ھ�;ل ا�ذي )�م � 
6 ا��	 �� 5	E أ �س ا���طق ا�8د�� ا��
�
� و�8ل ا�%	


ا��ط	ق ا�ذي ھو ا�و8ود ا�وا)�� ��� 6�2 �ن روح � ����ه أو ��4ل أو 5
ل �	� �و8د 

5
	�� أي 6�51 3��8 ا9,��ء  ��
،�2ظ�ر ��� ا���ر و8ود�� وا)��� وا�و8ود ا�وا)�� ��ط

� وا�و8ود ا�وا)�� ا��
�ول 
  .�ط��

وار ا��
ل ا����ص �3 ذا�6 و���)ش 6�2 �
وم ا���طق ا���;	� 5	E ا�8دل ا�ذي ھو ا�%   

 2"��دأ �ل ا�%ر��ت وا��,�ط�ت ا��� �8دھ� 2� ا�وا)3 "�%�و���6 �2و ��� �
ول ھ�;ل 

 �4!4 Eم إ� 
و���ون ا�8دل �ن ا���رة وا��
�ض وا��ر�ب ����م ��� أن ا���طق �5ده ��

  :�ذاھب 

ھ�� وا���4ث ھو �ذھب ���2ذھب ا9ول ھو ا��ذھب ا�و8ودي وا���4� �ذھب ا���     

� ���ن 2� ا��ذھب ا���4� ا�ذي ����ره أ)وى وأ�5ق �%�ث 
�
ا���رة ا�,��	� وا�8دل ا�%

،�2ل  3"ا���ھ�� أ5	E �ن ا�و8ود 9ن ا���ھ�� ھ� ا�و8ود ����ق 2� ذا�6"�
ول ھ�;ل 

8ود ,�ء ��ط�ق �3 ذا�6 ،��2�	 �� ا���;	�� ا��� )��ت ا���طق ا�8د�د ا��داء �ن ���E ا�و

ورأت 2� ا�و8ود  ��)� ��ط
�� 8د��� و�ذ�ك أ)�م ���ءا 2	 ��� ����ف �وارده �ن ���و��ت 

� �8ردة �ر�ط ����� ��طق �%�م ھو �	
ا�ذي � وده ا�روح " ا�د�������ك"و�&ورات 5

� إ��8ب ���2م ا�و8ود �
وم ��% �2� ���م ا�,�ور �ذا�6، ��2و8ود ھو دا#�� 2 �
ا��ط	

2� ھذا ا���4ن وھذه ا�و%دة "ھ�;ل  ا�!و8ود إذ �
ول �� ا�و8ود وا�!و8ود ھ
�
إن %

 .E� �"4 ا�&�رورة

2� و%دة � ����     �
��2و8ود �
وم ا�!و8ود وھذا ا�و8ود ط�
� ��ذھب ھ�;ل �	�

� ،��2وا)3 أن ھ�;ل أ5ط��� ��� �����2&�رورة و�ذ�ك �	
5 �&�رورة ا���;	�� ���ت �ظ���

                                                           

 (�:E د �Mرو��ن &ل #�ر!% ، ���] ا	��1رف اF#(�9ر�
: ا	� 
�L30 109ص د ط 1  
رد ، ���] ا	��1رف اF#(�9ر�
 : ��3 �:9 ا	�1>� ��91 D-%�135صد ط #ر�� - 2  

137ا	KL�M J�%1 ص 3  
136ا	KL�M J�%1 ص 4  
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ول را�ب �" �
أي أن ا�� ق ا���;	� ا� م  1"�����4 أ�4ر ��
و��� و���2 �	���م و�	و8ود� 

 ���!
 .��وع �ن ا��

� وا�8دل �5د ھ�;ل ��دأ �ن �
و�� ا��و8ود ا����ص 2� و8ود ا���رة ���&� و   �����

 �
  .�ن أي ����ن �,�ء �� و�ذ�ك �2� �8ردة و�ط	

�ن ���E ا�و8ود ا��8رد ا����ص أي  ��2�	 �� ا���;	�� أ  ت ا���طق ا�8د�� ا�ط!)�  

 ��%�ث ���ت ھذه ا���رة ھ� ا��دا�� وا�%8ر ا9 �س ���� �� �	�	 ��ت - 2ا��و�� ا����&

ا�و8ود�� ا����&رة و�
�ء ھ�;ل 2� ��8ل ا��&ور�� وا���5ده 5	E ��دأ ا���ر ا����ص 

E	5 6ث �ظر إ���% �أ�6 � ق �  ��� أدى ���ر��;�رد إ�E ا��8وم و5	E ا�� ق ا���;	

� ا��� � �ط�3 
�
أن �8د ا���رة ا��� �ن أ8	�� أن �%�� أو ��وت � �ط�3 أن ��د�� ���%

و)د �&ص �����ن �ن أ5ظم  3"� ���ن أن ��ون �4� �ذھب 2� ا�و8ود "��� )�ل ھ�;ل 

� <�ر 5	��� "���6 ھ�� ����� ��,�% couluding wuxietifir  وا�,درات �ا��	 ��

fragements philosophical  �  .�	رد 5	E ا�� ق ا���;	


د ھ�8م ��ر��;�رد 2	 �� ھ�;ل ����Pره �ل �ذھب 2� ا�و8ود إذ رأى ��ن ا��ذھب     �

��� رأى ��ر��;�رد �ل ا����دئ ا��	 ��� ا��� �ر�� , 4%�#! ��ن ا���	 وف وا�و8ود�
وم 

� و&	ت �
2� ���ء أ� �ق �����2ز� �� �8رد ور2ض �%�و�ت ا��! �
إ�E � ق �����2ز�

2� �دا�� ا�
رن ا��� 3  R*ا�� E5,رإ�  Qون وا���ر��	� �و��&� �� �ر ھ�;ل ���� �

� و�ذ�ك ��ر��;�ر......وا+� �ن 	
� � �8ب أن د أ�د أن ا�5ن طر�ق ا� �د�ل ا��� 	�

 E	5 ا��8ردة وإ��� �8ب أن �ر��ز �� �� ت ��4% 2� ا�����
��ون �8ردة وا��	 �� ا�%

2� ھذا ا� ��ق �
ول  ��&�, �إن ا��	 �� ھ� ���ج إ� ���� �ل " " �8وال دوا����و"�8ر�

ظم �2	 وف و�ل �2	 وف ھو إ� �ن �ن �%م و5ظم �
دم ��� 6 ��9س آ�ر�ن �ن �%م و5

�4	6 و5	��� أن ��رك ا���	 وف �� �ر�د ��ل �,�5ره �	%�6 و5ظ�6 ��ل رو%6 و8 ده 

                                                           

131ص J�%1KL�M ا	  1  
�%وت : &9وي �:9 ا	%�1Eن & ، 
دي ، دار ا	\��0�7ص 1973 1،	:��ن طا	@��ن ا	 2  

 	93را#�ت وا	��%: �:9 ا	%�1E &9وي �
 ا	�%&L#61	ا ، 
د��
 ا	�L3�	21ص 1980 1ط درا#�ت �0 ا 3  

4 ���%وت : &%ھ�K إ�& ، 
�3�% وا	>:��	 
��
 ، ا	D@ء ا	�Lدس ، !% �رج ط%ا&3[ ،دار ا	>3�L3�	ا P�د ط1985!�ر 
      303ص
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� �ل ا��,�	� ھ� أ�� أ�وت وا��رق  1"إ�6 إ� �ن ���	 ف�� 	2 �،�4! ا��وت �� ت �,�	

ا�وا*> ��ن أن أ�%ث 2� ا��وت �و&�6 �������5 �8ردا و��ن أ�� أ�%ث 2� أ�� أ�وت 

 .ا��و8ودات �و&��� �و*وع � �#ل إ�Eو�ذ�ك �8ب رد ا�

� ا��و8ود �� 6    ���.�و�� ت �و*و�5�  إن ا�8دل �5د ��ر��;�رد ھو &�رورة ذا��

ھ�;ل وا��و*و�5� ���د ا��م و ا��&�ل ، وا�ذا��� ���د ا���ف  د��� ھو ا�%�ل �5

 .2لوا���&�

أ8د أن ";�رد ھو ذا���6 ،%�ث ��ب 2� إ%دى �ذ�را�6 إن ���وع 2	 �� ��ر�     

� �ن أ8	�� أ%�� وأ�وت
�
� �ن أ8	� أ�� ،وأن أ8د ا�%
�
وھو ��	ن �ذ�ك أن �ل " %

إ���68 ��س ھو إ� ����را 5ن %���6 ا���&� ،وھذه ا�%��ة ھ� ا���ل و��س ا�����ر �ل 

� ،و��ن �زوع 
�

�ء ا�%	� ��2ل ا�����ر أي ھذه ا������ة ا������	� ��ن إ% �س ���� ؤو��

2� �ظر و5	�P2 6ن ا��	 � 3"��� ب إ�E ا�
	ق ا���	 وف و%ده �%و إ�*�%�� � �
�
� ا�%

� ��4ل 2� ا������ ا��8ردة وإ��� 2� ا������ ا��� �ن �%م ودم ،��2�رد ا�ذي ;�رد ��ر�


��ل ا�;�ر ا�ذي ھو ا�8%�م 2	
د ا �ط�ع ��ر�;�رد أن � �ھو �ذا�6 ��5م ا��4ل إ�������2 6

8� ���دھ� أن��� Eص إ�	و8ود  ��	� �
�
  .أ&��� ا+� �ن ���ن 2� ا��,�62 ا�ط��3 ا�%

    ���� ھ�;ل %�ث �*3 �دى ��� أن ��ر�;�رد ���رض أ��2ر ا��و*و�5� وا��	�� ا��

 �� ا���&� ا�8ز#�� �2و ���ر أي ��ر2
�
2� ا��
��ل �� � ��6 ������ر ا�ذا�� وا�%

���% �و�ذ�ك 6 و�
	ب و�و�رات �و*و�5� 5ن ا9,��ء ا���&� وأ�6 �5ش ا*طراب 2

 ��رى أن ا��%
ق 2� ا�و8ود و��&� ا�و8ود ا+� ��� 5ن طر�ق ا+رادة وا�%ر�

 ����� � �وا�����ر أ�� ���ر*�6 ���;ل �ن ��8ب ا�9!)� �2و �رى أن ا�� ق ا���;	

 �� �إ�E إ)��� أ�!ق �����ل و��ذا ��ر�;�رد �دى �و8ود 4!4� �در�8ت ���ن ذ�رھ� 2

 �	�  :    
                                                           

رد ، �%�I&�# J ص#ر�� : ��3 �:9 ا	�1>� ��91 D-%�-483 1  
2 
��3O �LE ل��0%: �Q�
 ھ�L30 9�M) Y-�� خ ،-�رل�&%�رد ،0D-%�-(%���ز�J  دار ا	�3>:��
 وا	��% وا		

74ص د ط 2006،&�%وت    
M ع: >�ع ��9ى %G��1	%&� ا�	(% ا�	ا 
3D�:3 1980 ص ����1ء ا	�MF5، �%-@ ا 3  
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�4ل ا+رادة �ط	ق 5	�6 ا��درج ا�% � ،ھ� ا��ر%	� ا�% �� أو ا�����8� : ا�درج ا�ول

 �ھو ا� �� ا����زة ��ذه ا��ر%	� ،��2�رد ا��و8ود 2� ھذا ا���8ل ��
&6 ا+رادة ا�9!)�

،�ذ�ك ��
ص ا��رد ا�
درة 5	E ا���ذ أي )رار أ�!)� ������2ر ا�9!)� ���	ف 5ن 


د ا�
درة 5	E  ا�����را�����ر ا�% � ،و�ن �%�� 5	E � �وى �� �ا����8� وا�% 

 1ا9,��ء �ذة 5	E ذا�6 ،و�ظل ��%ث 5ن �%ظ�ت ا� ��دة ا�����4� و5ن أ�4را� �طرة 

،وھ�� �
&د أن ��ون ا�%��ة ا+� �ن ��*�� �	ذة وا�,�وة وا����3 ��ل �� ھو �ر��ط 


ول :ا�درج ا�$�#�. ���%س� �2� ا+� �ن "وھو ا�ذي  ��ه ����درج ا�9!) ��� ھو % 

و ��#ن ،����� ا�9!)� ھو �� �6 �&�> ا+� �ن �� ھو �� �6 ��ون ا+� �ن ���,ر �� ھ

  . 2أ&�> ھو �ن ���ش 6�2 و �6 و�6

2� ا+� �ن و�� ھو أ�!)� ،ھذا ا����9ز ��ر�;�رد وھ��  ��ر �
&د �6 ��ن �� ھو % 


ق ا���ر و)وا5د ا�9!ق و)�در 5	E ا���ذ ا�
رار أن ��ون %��ة ا+� �ن%� �                           .                   � ��د2

�2ل "وھو �� �ط	ق 5	�6 ����درج ا�د��� وا�ذي �
وم 5	E �2رة 9و8د : ا�درج ا�$��ث

� � ���ن ��رارھ� �و8ود إ� ��� ھو 
�
و���E ذ�ك أن  3"�و8ود �ن أ8ل �� 6 ھو %

 �2� ا��ر%	 �ا+� �ن ا��رد � ���رر ،���2�رد ھو ا����ز ا�ذا��� ا�ذي �8د ����ره ا����#

 E	5 ء�*
� ا���� �ا�د���� ��� 6�2 �ن 5!)� ���,رة ��ن U وا+� �ن  ���2درج ا�د��

 W�� *ل ا+���ن�ق وا�ذي ��ون �	
� ��ر�;�رد ر2ض ا�� ق ا���;	� ر2*. ا���س وا�

���2ذھب 2� �ظره  4"� ���ن أن ��ون �4� �ذھب 2� ا�و8ود"�%�ث �4ر 2� و6�8 )�#! 


وم #�5
� ��ن ا���	 وف وا��و8ودات ��2�	 �� �� ت أ)وا� ������ ،�ل ا��ط�ب ���2 �

  .�و8� إ�E ��#��ت �و8ودة 

� ھ�;ل و2� ا��9ر � �ط�3 أن �
ول أ�6 ���ر<م �� )�م �6 ��ر��;�رد �ن ا��
�ده ��   � 	

�2رة ا�8دل ھ��ك "إ� أ�6 ��ن ����ر ا�� ق ا���;	� ا�%8ر ا9 �س �	��ر ا�و8ودي �4! 
                                                           

 
��3O �LE ل��0% :�Q�
 ھ�L30 9�M ص I&�# J�%� ،69 1  
70ص !�J�%1KL ا	  2  

 KL�M J�%1	73ا 3  
د�
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ا��!�2ت ��ن ا�8دل ا���;	� وا�8دل �5د ��ر�;�رد إ� أن ��ر�;�رد �%��ظ ���8دل 

  .ا���;	� و�رى أن ا�و8ود ھو ا��;�ر وا�&�رورة إ�6 ا��
�ل �ن ا�ذات إ�E ا�9ر 

�%		��� 9ھم �و)ف وا�ذي ����ر ا�%8ر ا9 �س �	�	 �� ا�و8ود�� وھو  واJن و��د    

ا�� ق ا���;	� و�� ��رض �6 �ن طرف أب ا��	 �� ا�و8ود�� �ن ھ��8ت وا��
�دات 

2� ا��	 �� ا����&رة �
ل 9ھم �
ط� وھ� ���دئ ا�و8ود����. 
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  :ا�'��رة��دئ ا�و�ود�� 1� ا������ :ا���ث ا�$��ث
��ل �� ��8ل ا�و8ود�� �و&��� �ذھ�� 8د�دا ��ص ��ھ���م ���ر �ن ا�دار �ن      

وا��
�د وا�
راء ،و� رف أ*واء ا�
رن ا��,ر�ن �ن ��)� ا��	 ��ت ،ھو أ���  �,�ت 

� وا��8ر�د�� ،��� ھو ا�%�ل �3 ھ�;ل إذ �رد �	
ا%��8�8 ھذا ا+ راف 2� ا�8وا�ب ا��

� ا��8ردة و�;�ل �ذ�ك آ��� و2رد�� ا��و8ودة ، ��� ���ر أي �8د ا��و8ود إ�E ا���ھ�

 ��	
2� %�ن �%�ول %&ر ا�%
�#ق دا�ل ا��&ورات 5 ��
، أو دا�ل أ� �ق أو ���� ��ط

����رھ� ھو ا��ظر 2� �%ورا �����ر ا+� �ن R���2  �8�1ل ا�و8ود�� ا�8د�دة �ن ا+� �ن

 �� E	5 ل ��ھ��6 ) �و8د (ا+� �ن�	ن � �%� �ا��8ردة ، و����رة أ�رى ،��دأ ا�و8ود�

ا+� �ن �����5ره ���را ،و5	�6 ����ر ا�و8ود�� �ن أ)دم ا��ذاھب ا��	 ��� ،9ن ا��&ب 

 �ا�ر#� � �	و8ود�� ھو أ��� �%�� ا�و8ود و�� ت �8رد ����ر 6�2 ،�%���ھ� &�%��� 2

6 2� &را65 �3 ا�و8ود 2� ا����م ����� �� ��ذ�ك أ&دق ����ر 5ن ،وھ� ��8ر�6 ا�%�

� ا�
	ق ا���م ا�ذي �	ك ا�,�ور ا+� ��� ��د ا�%ر��ن ا�������ن 2	
د ��ن ��ذ�ن ��%

 �� ا���رى ا��� �ؤ�ف � �R و8ودھ� ،و2������� �2� إ,��ر ا+� ��� S��� ا�%�د�4ن أ4ر

و*��� �&ورة ���,رة أ��م أ��ر �&در �ن �&�در )	
�� ، إن ھذا ا�وا)3 ا� 	�� ھو 

ا�و8ودي �2و ا����ء ا�,��ل ا�ذي ���ظم ا��,ر�� �� رھ� ،��� و�د إ% �س  �ن ا�
	ق 8زء

%�ث ا��5رت ھذه ا��� �ة �ر%	�  �����2 �ة ا �;رق ,�ور �ل 2رد �ن أ2رادھ� 

� ���8وز �ذ�ك ,�وره ���
	ق
�
  .*رور�� وا��%�ن ���رف ا+� �ن ���E ا�و8ود ا�%

�	د��� 5	E ا+% �س ���*�ق وا����ء " �وك"�&ط	> ا ��د�ANGOISSE"  6"ا�
	ق    

وھذا ا+% �س ھو ا� �ب ا���2� �	��ل ا+رادي ��� ذاع ا ��دا�6 2� 5	م ا���س ا���م 

و��4را �� ��ون ا�
	ق �ن "���د ا �,��ر ا�و8د دون ا���ر2� �&دره ���س %��� ا��وف 

و8ود�� ا��8ت ��ل أن ا�و�دام   3"و)3 �طر �%��ل %دو64 2� ا�� �
�ل ��و)3 5
�ب 

                                                           

1 %�U ر<� 9C- Jف IA�0 ا	! 
�#��#، 
���1�
 ، ا���L30 
�%bM �- �� %�:��
 اcن 	3�M�LMFا d3<�� 9مX�L�
  
�M�LMFا 
��ت ا�LMFن ، وا��:�ر وا=�� 	(%ا�M�)�F 9ود�� 

د�
 ، �%�I&�# J ص: �:9 ا	%�1E &9وي �
 ا	�L3�	30درا#�ت �0 ا 2  
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ط�)���� �%و �%	�ل ا���ل وا� 	وك ا�
�م ا�و8ود�� ا��� ���م ���ف ����ر؟وا�
	ق �وع �ن 

 ���2
	ق �وع �ن ا�دوار ،وھو ا�
وة ا��� �� و����� ذات  ورة ���، ������ �ا�
�م ا��

"DEMORMAQME" 6 ا�%ر و�ن ھ��	�2 �وا9&ل 2� ھذا ا�
	ق ھو ,�ر ا��رد 2

���ن ا�%ر�� وا�
	ق ،�� ���رف �6 أن ا�و8ود��ن ���وا )د %		وا ظ�ھرة  �ر��ط ا�&	

وا��وت ا�8ود ا���طن ا��� ��&ف �6 ظ�ھرة ذا��� %�و�وا و&ف ا���س وا�
	ق 

 .وا�����ر <�رھ� �دون �%ر�ف

 

     �
*��� ا+� �ن و���ت ا��	 �� �����، �
د ��ن ��ر�;�رد ا9ب ا�رو%� �	و8ود��

2� ا��%ث ا��8رد �
در �� ���4ل 2� ا��%ث 5ن ا+� �ن ا�ذي �ن �%م ودم �5ده � ���4ل 

و��ذا و*3 ��ر�;�رد ا9 س ا9و�E �	و8ود�� ،�2+� �ن �و&�6 ا�ذات ا���ردة ھو 

 ��ر�ز ا��%ث وأ%وا�6 ا�و8ود�� ا���رى �4ل ا��وت وا��ط�#� وا�
	ق وا����طرة �2

� وا�����ر ھ� ا������ ا��
و��ت ا�8وھر�� �و8وده ،وا�%ر�� وا�� ؤو�� �ا���رى 2

إن ا�����ر �8ر إ�E ا��ط�#� وإ�E ا����طرة و "و�ن ھ�� )�ل ��ر�;�رد .....6���% 

ا����طرة �ط���� �ؤدي إ�E ا�
	ق ،)	ق 5	E ا+������ت ا����� و)	ق �ن ا�ذي �&�ب 

 . 1"ا��رء 

� ا+� �ن �5د ��ر�;�رد ��د �6 أن ���ش ا�
	ق 6�9 �دون     
�
% Eق � ��و&ل إ�	
ا�

 �ا�و8ود ،9ن �ن ط���� ا+� �ن ا��رار �ن ا��وا�8� وا� 
وط 2� ز�م ا�%��ة ا��و��


ظ �ن ھذا ا�ز�ف 5	�6 �&د�� و8ود�� �ن ��ون إ� 2� �2ل ا�
	ق ،ھذا ا�
	ق �� � �و��

� �ن ا�ذي ا���ب ���,6  ��
� ،و�8	6 ��	ن ��وت ا+�6 ���رك ا��
�ء 2
ط ��K �ن ،ا+

ا59	E ا�ذي �ر2ض ا�
�م و���8وز وا)�6 ا�راھن 9ن أ�4ر ا���س ����8 )	
� �� �ء�ون 

ھو و%ده أول �ن �� �ءل ��ف  ا��وم ��ف ���ن ا��%�2ظ� 5	E ا+� �ن ؟��ن زارد,ت 

اھ����� ،�2و و%ده أول وآ�ر �� اھ�م   �ط	�����ن ��8وز ا+� �ن؟ �2+� �ن ا59	E ھو

إن ....�6 و��س ا+� �ن �8ري ا29
ر ،و� أ,د ا�����	�ن �! و� ا29*ل �ن ا���س

                                                           

د�
 ، �%�I&�# J ص: د �:9 ا	%�1E &9وي �
 ا	�L3�	22درا#�ت �0 ا 1  
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ا�;و<�ء ا�����2ن أ&�%وا ا��وم ھم ا� �دة وھم ��	�ون ���س ا��
د�ر وا��وا*3 ،إ�E آ�ر 

ھم أ5ظم ....5	E ا��&�ر ا��,ري ا��*�#ل ا����2� و ��ون أو�#ك ا�ذ�ن � �طرون 

و5	�6 ����ر ��ر�;�رد �ن ��ن ا�و8ود��ن ا9وا#ل ا�ذ�ن %		وا ا�
	ق  �1طرا ��دد ا+� �ن

�%	�! و8ود�� و�4� ا��!ف 2� �2رة ا�
	ق ��ن ��ر�;�رد وھ�د<ر و �ر�ر ��� ���رف 

و���� ھ�د<ر أن  2"أول �ن %	ل �&ور ا�
	ق إ�E أ��د %د ھو ��ر�;�رد"ھ�د<ر ��ن 

	
��ن أول �ن ا,�
6 و%		6 �%	�! و8ود�� ،��� أ�R��5 6 ق ار��ط ���ر�;�رد �&ط	> ا�

� ا�
	ق ،ا���س �ن و�8� ا��ظر ا���&� �%���6 �	�� �&و&� ��د�� %دث �6 ��د 	�,�

��2
	ق �5ده ھو )	ق إزاء �� ��,E أن �%دث 2� " .ر�8ن أوو� ن"Q 2 �طو��6 �ن 

�%�ث � )	ق �ن %�دث �*E إ� �ن %�ث ا�� �
�ل وا�� �
�ل و%ده ھو ��8ل ا+���ن 

6 2� ا�� �
�ل ،��2
	ق ��68 دا#�� إ�E ا�� �
�ل ،و%�ن �	5 R��� ق �,�ر ����طؤ	
������� ا�

2� ا� ر��ن ا�ز�ن إذا ا,�د و�	S ذرو�6 �دت ��� %ر�� ا�ز�ن )د ا���ت  .  

� �ن 5!��ت ا�و8ود و� � �ط�3 أ�� %��ة إ� ���� أن ��	ت �ن ا�
	ق وا�
	ق �����س 5!�

  و�ذ�ك %	ل 

�  :��ر�;�رد ا�
	ق 2� 5!)�6 ��%�ور 4!4

  .��&ب 5	E ���ول ا�
	ق 2� 5!)�6 ���ط��رة :ا��ور ا�ول 

  .ا�
	ق 2� 5!)�6 �����و�ن ا���ص ��K �ن �ن ا�روح وا�8 د:ا��ور ا�$�#� 

  .ا�
	ق و5!)�6 ���%ر��:ا��ور ا�$��ث 

� ����6 ���وم ا�
	ق      �2THE CONCEPT OF DREAD  رى أن ا+� �ن ا�ط�ھر�

� ا�
	ب �
��4را ���
	ق �و�2 �ن ��زق ط��ر�6 أو 2
دان �راء�6 أ�� ا���4�  ��رضا��

و8 د ز���� ��د أن ��,� ������ &راع و������� ��2دام ا+� �ن ��و�� �ن ا�روح 

�� ا��!)� ا�
	ق ���%ر�� P2ن ا�%ر�� أ�ذت ���رض ا��رد ا�ذي ھو و%ده ����� �	
	ق أ

� ��ر�;�رد و��وأت ��س ا����ن �5د ا��	 �� ا�و8ود��ن ا�ذ�ن � 	2 ����ن ا�&دارة 2

  .�8ءوا ��ده
                                                           

ن ��-ري � : /�د�
 ، !% �:9 إ��م �:9 ا	���ح إ��م،�%ا��
 60اد ز-%��ء ، �23 ا	0%�1
 ، ا	(�  1 306ط صد ا	
رد ، ���] ا	��1رف اF#(�9ر�
: ��3 �:9 ا	�1>� ��91 D-%�303ص د ط #ر�� - 2  
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إن ا+� �ن ���رس ا�%ر�� وا+رادة وا���ذ ا�
رار وا+�داع و�*3 أھد�2 ���2> �ن     

    1.أ8ل �	و<�� 

� أ*�
2� &�رورة دا#�� إن ا�%ر�� �5د ��ر�;�رد � �ن ��ون ا�و8ود ا+� ��

 �وا�&�رورة ���� ا���
�ل �ن ا+���ن إ�E ا���ل ��2&�رورة ھ� �� ت إ���ج �	%ر�

 " ���ري"و�ر�ط ا�%ر�� ��+� �ن ���م ا�ر���ط 2و8ود ا+� �ن ���� %ر��6 �
ول 

macQuarri"و8د أن �و8د وأن ��ون %را ھ�� ����ران ��راد�2ن �5د ��ر�;�رد و� �

أي أن ��ر�;�رد ر32 �ن ,�ن ا�%ر�� إ�E در8� أ�6  2"ا+� �ن أو� 4م �&�> %را 

� أ���ر وأ)رر �&�ري وا+� �ن �����6 �	�8� �ا��5رھ� 8وھر ا�و8ود ا+� ��� ،2%ر��

  � .ا�
	ق %���� ��8زف و�;��ر و�ذ�ك ھ�� ���ن ا��!)� ��ن ا�
	ق وا����ر ا�%ر�

    �إن ا�دا32 �	�%ث %ول ا��,�	� ا��� ��ن ����ط ���2 ا+� �ن ��ن را38 �;��ب ا+� ���

� ا+� �ن 
�
،�2ن 2� ھذا ا���#ن ا��,ري <��ب  ���6 أو*�ع و�طورات أظ�رت %

ا����ن ا�� �ؤل ��ف � �ر�� ا+� �ن ���و8ود دون أن �
	ق أ�دا و�,�;ل ������ر 8وھره 

� إ� ���؟���ذا ���طE و8وده إ�E 8وھر ��؟؟و���ذا ��,;ل ا+� �ن ��	�� E��� 5ط�ءP  

ا��,�ف ا�و8ود�� )وا�6 ا�
ول أن ا���
�ل �ن ا�!إ� ��� إ�E ا+� ��� ،ھذا ا��د�2ع   

 �3%و ا�8وھر � ��ود �,�ء ���2و8ود �و&�6 ��#�� %را ��� و8وده دون أد�E ��ر�ر 

  .  وھذا ��  �E إ��6 أ�و ا�و8ود�� ��ر�;�رد

� �!ل ��  �ق �ن    � 	2 �2 ���*> أن �2رة ا�
	ق �ن أھم ا��
و�ت ا9 � �

��5� و�2ر  �ر�ر  ��&� ���ر�;�رد وا���  ��%در �ن ا���ر ا����9� إ�E ا���ر ا��ر� 

�� ��&�&�4،   ���2
	ق �5د ��ر�;�رد �ر��ط ���4ر �ن ا��29ر ا�ر#� �� ا���  �8دھ� 2

 ���رة ا+���ن وا�����ر ، 2��رة ا�
	ق ��� ����ه ��ر�;�رد 2	 ��  �ر�ر �2و �ر��ط أو�

�  �ر�ر ،�2ن � 	2 �2 ���,ف �ذ�ك 5ن ار���ط�� ���رة ا�%ر�� وھ� ا��و*وع ا�ر#� 

                                                           

ن ��-ري � : 
د�
 ودرا#�
ا	��� 310ص 1982، !% إ��م �:9 ا	���ح إ��م، &�%وت  ! 1  
 ��A�X�رد، دار ا	��1رف &�1%: د 0زي �D-%�  2 307ص د ط #ر�� -

B ھ%&�ن 3�M :وت ط%�& ، %�3>:��
 وا	�	 
��3�� ، دار ا	>3O 91Eأ ��3O %! ، ة%G��1	ا 
�L3�	; ا	إ �O9�1 
109ص 1988   

 �1E%	ص: &9وي �:9 ا I&�# J�%� ، 
د��
 ا	�L3�	39درا#�ت �0 ا 4  
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 ��
�
أ��2ر ا�
	ق وا��ط�#� ��,ف ��� درا � ��ر�;�رد 5ن �2رة ا��دم �����5رھ� 5د�� %

� ا�
	ق��% �  . إ�����8 �5د�� ��م ا�,�ور �2 6

إن ا�%ر�� �5د ��ر�;�رد ����را ��رادف �3 ا�و8ود ا��,ري �2+� �ن � �و8د أو� 4م   

�&�> %را ��د ذ�ك �ل أن �و�6 إ� ��� ����ه أ�6 %ر �����ل ،��2%ر�� إذن 8وھر ا+� �ن 


ول ��ر�;�رد � �أروع وأ5ظم ,�ء 2طر�6 ا+� �ن ھو "و<���6 وا+4م ھو &�ف ا�%ر�

 �  .�2+� �ن ��ن 5	�6 أن ����ر ا�%ر�� وا��� ����ر 8وھره ا9 � �  1"ا����ر ا�%ر�

إ��4ت ا�ذات �5د ا�و8ود��ن ��ون 5ن طر�ق %ر�� ا�����ر و�2ل ا�����ر ����ه    

و8ود ا+������ ������2ر ا����ر ��ن ا+������ت و�ذ�ك ��2ذات ���4ق �ن ھذه ا�
رارات 

� ،��2و8ود�ون �رون أن ا+� �ن � ��ون ذا�6 وھ� ��س ��ط�ة ��ذ ا��داا��� ���ذھ� �

� ا���ل ا�ذي �,�ل 5	E ا���ر وا�%ر�� وا�
رار ��% �  .����� إ� 2

� أ���ر وھذا ا�����ر �	�8� �� ��ن ا�%ر�� و��ن ا�
	ق ،2%ر��
وھ� ھ�� �8د ا��!)� و�4

�  .�� 6 ���ن ��ن 5دة �����ت �&���� ���دوار وا�
	ق دوار ا�%ر�

2� ا����م وا�%ر�� وا���ل     �إذن ��� �
دم � ���R أن ا�
	ق وا�� ؤو��� و�و)ف ا+� ��

 ���5� و��ر�;�رد �&� ��&� �ا��!ق وا�����ر �	�� ���ن ��طوي 5	��� ا�و8ود�

� ،��2و8ود�� ��,���� و��و��5 ���ق ��ن &��" �إن "�
ول  �ر�ر " ا�و8ود � �ق ا���ھ�

�
�

ط� ا�ط!)�� 2� ا�%�  �وھذا �دواع 2	 ��� ����� و��س ���9 ھ� ذا��� 2رد�

� و��س 5	E ��8و5� �ن 
�
�ر8واز��ن و��ن ���9 ��%ث 5ن إر �ء �������� 5ن ا�%

 �
�
�  ،و�5د ا��ط!ق � �و8د %�
�
ا��ظر��ت ا��	�#� ���9ل ، و��ن ��
&�� ا9 س ا�%

� أ�رى  وى ھذه ا�
�
� �	و5� وھو �%رر �ا" أ�� أ�2ر إذن أ�� �و8ود"%
� ا��ط	
�
%

6 ��2. 

                                                           

 2�
 ا	G��1%ة ، دار ��% ا	��ھ%ة: د ز-%��ء إ&%اھ�L3�	87ص د ط درا#�ت �0 ا 1  
2 �1E%	ص: &9وي �:9 ا I&�# J�%� ، 
د��
 ا	�L3�	د "، 31درا#�ت �0 ا�� �Mأ0(% إذن أ �Mأ " �����%ف &�	(

 K�G
 و�ده &���L%ب إ	�gR �C ، وھ� �0 ا	��� B 
����� 
���E (�رت�د K�� ج%X��% ا	�!��� ا#:��ا	9�(�ر!� و&�	
دا و&SCا ��� د�(�رت � أB  [<O &9 أن �(ن �	 ;�E ، %)�� �� �)	و %)�� �	���g و&� ��(%ا ، أي إKM ��(% ،ھ

I3<��	 ���
 ا	(	
 و�د هللا ، 2h &�9 ذ	g ا	��Y  إ	; أھ2 أ#S� Yھ:K وھ� �����E ى ھ�%:- 
���E ت�:h; إ	إ
�%ا و�د ا	��	2 Oوأ.  
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  : إ	� ا	�ل ا	���� �د�ل

��دأ ا����� او�ود�� �ن ا����ن � �ن اط���� ، ��� ����� اذات أ��ر ����         

����� &ن ا�و)وع واذات &�د ا����وف او�ودي ��ت ذات ���رة �"�ب ، وإ��� 

�.�ور واو�دان ، ��� �"�ول  اھ� اذات ا�� �,+ذ ا���درة �� ا��ل و��ون �ر�ز

ھذا ا�دى ا���ل �ن او�ود اذي ��رف ���.رة و&�0 �"و  او�ود�� ا����ر &�/ ھو

������5 �4ن ا����� او�ود�� ��+��3ر ھ� ���ج ذا &��� �� ��ل ا�وا�د ���/ ،  

/��ون �ول ��ر�ر ذا "و�� �� ھذا ا�3ل أن ��طرق إ0 أھم  وھذا �� ��ن �ر�� إ

��ءت �� ����� ��ر�ر او�ود�� ����  ��:)�� او�ود وا��ھ�� ، وأھم ا���دئ ا

وا=ھم �ن ذك ا�ز&� ا������� =ن أھم ا���ھ�م ��"ر�� وا��ؤو�� ، وا�زام ،وا;�ق 

او�ود�� �ز&� "�� أن  ،ذا �"�ول أن ��رز�� �ر�ز &��/ ��ر�ر �� و�ود��/  ا����ن 

  " . إ������
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   ا	و�ود ���ق ��� ا	��ھ�� :ا	���ث ا�ول

إ��� ا����� او�ود�� :)�� ��ق او�ود &�0   ا�� �طر:ت ا;)���  إن �ن ��ن        

و:�ل أن �د+ل ��  1"�ون �ول ��ر�ر "ا����وف او�ودي  ����/ &�د ا��ھ�� وھذا ��

  .�3ب ھذا ا�و)وع ��د وأن �� إط@� &�0 ��ض ا���ھ�م 

   ����و�"�وى ھذه " أ�� أ��ر إذن أ�� �و�ود " د���رت  ـ"��;د �دأت ����� ��ر�ر �ن 

���� &�0 ���0 و�ود ا.+ص وو�ود اC+ر�ن وو�ود ا=.��ء ا+�ر��� ا�� ��ون ا

 "�و�د"���� �.�;� �ن ��ل " ���� او�ود وإذا �� ذھ��� إ0 ��ر�ف او�ود ،��و�ود 

 "او�ود"���� واوا:E أن أ��ر ا�����  2" و���� ھذا ا=+�ر أ3@ ��رز ،أو ����ق 

;ول �,ن .�ء �� �و�ود ���� أ��� .�و&� �� ��� ���د ���را &ن :و�� ��;0 �/ �ن "و

م ������ " إن و"�د ا;رن �و�ود " وو :�ل :�F@ ،���;� �/ ��3د�� �� ���ن �� �� ا

أن �.�ء ����� وز���� �� ھذا ا���0 �دل &�0 "�و�د " �ذك �وف  ���;� �/ إذن ���� 

� ����م ا��،و�� ھذا  4"او�ود ا�ردي ا���� "أ�� ��ر�ر ���ر�/ &�0 أ�/ .  �3 ا

                                                           

�� :��ر�� 1��1905،1980(#����ف و��دي  ( *��� +�,��-�أ��ز 45	�� #����� #� ا��3ن ا�0�12+ وأ��ز 

 �
��
و�+ " ا�?���ن " و�����، وا<دب وا�3	> و�+ أ,�ره ا��وا:�� ا����د�0 �+ 89ل ���6���7 وروا6��0 و#� ا�

 6��
�@�
�ت أ�9ى" ا����د وا�2�م " أ��ز �@� +� Dذ� ��F Gدي إ��� I��أM�م �L* ��ر�� ، إ��م K� ا�
-�ح إ��م ،  : ، #

���3#� ،دار ا�I-L ا�P	��0 ، ا��3ھ�ة � G��Q ا<RP5صد ط    2002ا�   
�* ا��2P#� ا�V0�L : ��ن ���Uري  2ص ) د ط( 1982ا����د�0 ،�� إ��م K� ا�
-�ح إ��م ،  ��ا��2 #@اد ز�0�Uء ، 

70  

�6 ص  3� X��P71ا�  

�6 ص  4� X��P76ا�  


��U 6ن ر��Z�0 ـ K� ) 1650ـ1597(#����ف #���� :ـ د�L0رت � VM0] و#� ا����
� #� ا�2	� ا���
20� را:� ا�
� :ا��P7+ ��وي ����
�� ا��Rء ا<ول ،ا�P@��� ا�����2 ����1 ���وت ،ط��
  489ص 1986 1ا�
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ا���ق ��د أن ��ر�ر ��م ��و&�ن �ن او�ود ، و�ود ا=.��ء ا+�ر��� وھو �� ����/ 

أ�� " او�ود ذا�/"��و و�ود ا����ن أو ��� ����/ أ�� ا�وع ا���� " و�ود �� ذا�/ "

او�ود �� ذا�/ ��و ��,ف �ن ���وع اوا:E أو او�ود ا���.ر ،إ�/ ����� �ن "

���ء ����/ �س /     ،=ناظواھر وإ�/ او�ود ا���ء و�ذا ��و ���م ������ إ0 ذا�/ 

�ذا �ل �� ���ط�E أن �;ول &�/ دا+ل �� �;��ل +�رج ��ون ������ ا.�ور أو "�م  و

  1.ھو أ�/ ھو و�س �دا+�/ أي �Iرة أن ���ذ ���� ا�دم 

���)��� إ0 ذك و�� ھو �� ذا�/ / و�ود �ذا�/ وھو و�ود ��ھوي  ، أ�� او�ود    

ذا�/ ��و �ظ�ر �� او�ود أن ����ق �,ن ��3ل ���/ ��� ھو �� ذا�/ وھو "ر �� 

،و�ن ھ�� ��و ��دأ دا��F �ن ا��ب ، و�ذا �4ن او�ود  2"ر��/ا+���ر ��ھ��/ �و�وده ھو 

م �ل ا��ب وھو أ�)� او&� أو ا.�وذا�/ ھو أ��س ���و�3/ ر إ�/ ا")ور �� ا

ذا  ، �����م و�ودا ���أن ��/ ���ب �ن ا����ن وھذا ا����ن ���ل و�وده ھ��ك �� ا

م دون أن ���م و�� ھذا �4ن او�ود ذا�/ و�ود �@ ��ب و� ����ر :��ذف �/ �� ا

�ل �و�ود �ود �@ ��ب و���ط�ل �/ ا��ر " ا3دد �;ول ��ر�ر :� &��ر�/ ا�.�ورة 

إن " "او�ود وا�دم "و��� :�ل �� ����/ " &ن )�ف ��/ و��وت ��"ض ا��3د�� 

 3".ا����ن "���� �@ ��Fدة 

                                                           


� ا����د�0 ، ا�P@��� ا�����2 ���را��ت وا���1 ط: د K� ا��P7+ ��وي ��
265ص 1980 1درا��ت #� ا� 1  

76ا����د�0 ، ���X ���\ ص: ��ن ���Uري  2  


� ا����د�0 ، ���X ���: د K� ا��P7+ ��وي��
266\ صدرا��ت #� ا� 3  
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�ذا ا.�ء ��ھ�� وا�ط@:� �ن ھذا ��ذا إذن �4ذا ��ن �ل .�ء / و�ود �@ أن ��ون 

��ھ�� ؟ �� ����  

��ھ�� ��ESSENSE   �� ء�.،و����وم آ+ر ��  1" ھو"ھ� �� ���ر &ن ط���� ا

���/ �و)و&� ����� � ��  .  �2و)وع �� ��,ف �ن ��ك ا���ت ا=����� ا

إن " "او�ود وا�دم" وإذا �� ذھ��� إ0 ��ر�ف ا��ھ�� &�د ��ر�ر ���ر��� �� ����/  

ا����ن وذك =�/ �� ���ت � �و�د ط���� إ������ �;ررة �ن :�ل ��)� ا��ھ�� ھ� 

  .3"و�"سھو ���ش و���ل و  4ن �ل إ���ن �)E ��ھ��/ ����/ ،،�

" �� ھو"و��ھ�� ����د &�0 وا:�� " و�ود�"او�ود �ر��ط �وا:�� إ�/  �4ذا ��نإذن    

 ����� ا�����ر ا������ �� �دل  ���1944ون ا=ول  24" ا��ل"و��� �;ول ��ر�ر �� �

 .أن �ل .�ء و�ود و��ھ�� �� ���� �ذك ؟

��� ��3ور �� اذھن ���0 ذھ��� و�� ��ون �� ا+�رج ���0 ) +�رج(و) ذھن (ھ��    

@ �ن �� �3ورت إ����� ذو رأ��ن وو �3وت ز�دا أو  ذار��� ،و ���ل &�0 ذك إ+�

 .ا��:وت ���0 �ذك ذھ��� =ن �وط�/ &�م اذھن

م ، أي +�ر�� �� اذھن    ����ر ا���ق �� �Iداد ، ��ل ذك +�ر��� �� اأ�� ز�د وا

�زءان  �� ��� : 4"او�ود وا��ھ�� " ��ذه ا=�ور +�ر

                                                           

 �����ث وا���Pء ، �K� �K-L��ن : K� ا�K����U ا�-���ي � ، ��
��
��ت ا��^	Pا� *R2�58صد ط   1  

69ا����د�0 ، ���X ���\ ص: ��ن ���Uري  2  
9ص 1966 1ا����د وا�2�م ، K� ا��P7+ ��وي ، ���1رات دار ا<دب ، ���وت ط: ��ن ��ل ��ر�� 3  

 *R2� ، �K��7 G
^	����1 وا�-�زX0 د � ��
� ، دار أ����
686ص د ط 2012ا� 4  
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���� �.�ر�� �� أن ���E �و�ودة ) ا��ء(و) ا�+ل(و) ا�رس(و) ا����ن ( و��@  

�Nر ";�;�/ ،و�و)�M ذك ��@ و�ود وذك �+@ف ا��ھ�� �4ن ";�;� ا����ن و��ھ��/ 

اذي ��Iر ا=.��ء ��ل �� �� اIر�� �.E &��/ )��ء ا���3ح ����� �ل وا"د ) ا)��ء(

 .��1 اIر�� ";�;� +��3 �/

 .اCن ��ذا ���� &�د�� �;ول او�ود ���ق ا��ھ�� ؟و
 

م ���ت 3ور�/ أو   ��;د ��د �� ا;رن ا���ن &.ر أن ا����ن :�ل أن �و�د �� ا

��ر�/ �� &;ل P ، و �ن ھ�� ��ن �;�ل أن ��� ط���� إ������ ، وھذه اط���� ا������� 

ن �ل �رد �ن ا��س ھو ���ل �زئ ھ� ا�3ور ا������ �و�د &�د ���E ا��س ، أي أ

 �������� ��ر�ر ����دأ ار���F اذي �3ور ��� ھو ا����ن ، أ�� او�ود�� ا��"دة وا

�و�د أو� �م ����ق �� ������ن " او�ود ���ق ا��ھ��  أن" �)�/ ھذا ا=+�ر �و�ود�� 

م �م ��"دد �ن ��د ذك وذك ���س ��� ط���� إ������ ، ���ل ا����ن ��� ��3ور ا

 . ���2/ ��د أن �و�د 

Q اظ�ھر��ت و�� ھذه ا�;ط� ��د أن ���م أن ا��Q اذي ��ر &��/ ��ر�ر ھو ���  

و��/ � ��رق ��ن ا+�رج �� ا�و�ود أي ��ن �ظ�ر و��ن ،ھ�د�ر و ھ�رلاذي أ��/ 

�ظ�ر اذي ��دو &��/ ، و���ط�E أن �@"ظ ��ن ط���� ا��ط��� ���ر وراء ھذا ا�ظ�ر 

��ذه اط���� � و�ود �� ، �ل ا�و�ود ھو �� �ظ�ر &��/ إذن ھو ";�;� ا.�ء ، وھو 

                                                           


�6 ص� X��P687ا� 1  

� ا����د�0 ، ���X ���\ ص: د K� ا��P7+ ��وي   2��
  262درا��ت #� ا�
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"�ث أ�/ � �"�ل إ0 .�ء ���� و�ط�ق ��� ، ���� إ0 .+ص �ظ�ر / �ط�ق �ن 

  . 1وراءه

  /��� 0و�و)�M ھذه ا;)�� أ��ر �4ذا :��� أن ا����ن �و�د أو� ���� أ�/ ���رف إ

م ا+�ر�� و���ون / ��3�/ و�+��ر ���/ أ.��ء ھ� ا�� �"دده��.   و�"�ك ��

�� �;�زھ� ������ن �و�د �م �ر�د أن ��ون ، و��ون �� �ر�د أن ��و�/ ��د ا;�زة ا

�و�ود ، أي ھو �و�د أ���� �م ��ون �ون .��F ، ������ن ن �";ق ���/ او�ود ون 

/ ، إ� ��د أن ��ون ���/ �� ��دف إ0 أن ��و�/  ، =ن �� ��� 

����/ &�دة �ن ا�رادة وار��N ،ھو أ��� :راري وا&� ��+ذه ، ��د أن ��ون :د ����3 

أرNب أن أ�)م إ0 "زب �ن ا="زاب وأن أ��ب ���ب  &�0 �� �"ن &��/ �;د=����� 

.... Sإذن ��ذا ا���0 �4ن ا�و�ودات ا�.ر�� ھ� و"دھ� �� +��رات و��ذا و�ودھ� 2إ

���� �;ول ��ر�ر ���;� &�0 ��ھ���� و�� ھذه ا�و�ودات ا�.ر�� و"دھ� �"ن �و�ودون 

او�ود اذي �;3ده ��ر�ر و�ن �� ���0 ھذا   ، و�"ن أ"رار :�ل أن ��ون .�ء آ+ر

  .�� أ��;��/ &�0 ا��ھ�� و�� ھ� ا��ھ�� ا�� ر�)�� أن ��ون ���;� &�0 او�ود ؟

��و �;3د �ذك " او�ود ���ق &�0 ا��ھ�� " ���ر�ر "�ن �طرح :)��/ ار����F ھذه 

�ز�F ا"�� أي ھو او�ود ا=�طوو�� وا��ھ�� ا�� ر�)�� ��ر�ر او�ود ا"�� ا

  cogito.3" ��ھ�� أ�� أ��ر اد���ر��� "� ا��ھ�� ا��ر�� أي ھ

                                                           
1   6�
� X��P265ا�  
�^�2K دار ا�P	��0 ، ا��3ھ�ة ط:��ن ��ل ��ر��   2 ، �
�7 *2�Pا� �K  15ص 1964 1ا����د�0 �_ھI إ����� ، 
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�ر�� ادا� &�0 ذك ��د أن ��ر�ر ��ود إ0 �3در ا��E ا���و���وو��� وھو   �وا

و��+ذه �;ط� �دا�� ا�ط@:/ ا����� وھذا ا�و���و ھو ا=�� أو " ا�و���و اد���ر��"

ص ،و�ن ��� أ+رى ���ر�ر � �+��;ط� �دا��  ا�+ذه�;ف &�د ھذا ا�و���و �ل ا��ر ا

1��ظر إ0 ا=�� اوا&� و�و)و&/ ���  .  

&�د ��ر�ر ھ� phénoménologie 2 ا���و���وو���و�و)�M ذك ��د  

����� أي أ��� � ���ص و���� �ذھب " ا=�� أ��ر"&�د �;ف  ���و���وو�+أي او&� ا

،أي او&� ھو او&� �.�ء �� ، أي أ�/ و&� 3إ0 �� �;3د إ�/ او&� �ن ا=.��ء 

�/ إ0 �و)و&� �� ، وھذه ا��رة �,+وذة �ن ھو�رل و���0 ��;3د�� ��

INTENTIONALITAT.4  

و�"�ول أن �ظل أ���� ��رة �رل ا�ز�:/ إ0 ا�3ور�� إذن إن ��ر�ر �,+ذ &ن ھ   

ا;3د وا���ه اذات إ0 ا�و)وع �ن ھ�� �����Q �,ن ��ر�ر �رى أن او&� � ��ون 

او&� اذي ��3ور .�رة ، " +�ر�� وھ�� �;دم �� ���ل  أ�دا ���/ ، وإ��� و&� �.�ء

�رة ��م Nر�ب �ط����/ &ن او&�. 0  5.�.�ر إ

                                                           

^��  أ"�د &�د1 *���
�� : ا�����2 ا��3ھ�ة ،) ��ر�� #� ذا�Uة ا�����2 ( أراق #�� ، ��Uى ��ر ا<ز�-�� ،2005 
241ص   

2������������

�:6 ا���4> أي : ا�a ���7 �# �32�� �bc� �bأ� �PU ، �
�-4P6 ا����Z���2�� درا�� ا��� وأ#6��2 و


� ��ن ��ل ��ر��  ، ��d1 ا��2Pرف ا��L��ر�bc� �PU: �0 �6 #� 9	�:	6 ا��Rھ�I�K7 ، �0 ا��1رو�� ��د ط  #

       103ص


�6 ص3 � X��P105ا� 
4  ��^ *���K� ا� �P7صأوراق : أ \��� X��� ، ��
��#160  


� ��ن ��ل ��ر�� ، ���X ���\ ص: I�K7 ا��1رو�� ��#106 5  
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���و اذي �دأ ��/ ��ر�ر     �او&� أي ا=�� ا��رف "�ث ا&��ره و�ودا أو  �;رر��

ا�ظ�ر ا=ول �و�ود ،����ر�� &�ده .,��� .,ن او�ود و��ذا ��ر�ر ��دأ �ن و�ود 

او&� ��.ف �� ���0 ذك او�ود و�;رر �,وو�� ھذا او&� �ن "�ث أ�/ او�ود 

و���� �ذك أن ا�و���و " أ��ر إذن أ�� �و�ود      أ�� "،و�.رح �� �� �;و� ا�و���و 

� �;رر ا��ر�� إ��� ھو �;رر و�ود ا��رف أي و�ود ا=�� ،و���ن ا;ول أن ا=وو�� 

ا�� أ&ط�� ��ر�ر �و&� ھ� أوو�� ���و���وو��� ،و�� ھذا ا���ق ��د ھ��ك ا+�@ف 

�� أ�� أ��ر إذن أ"،�د���رت "�ن �;ول ��ن ��ر�ر ود���رت �� �,و����� ��و���و 

���� �;رر �و�ود ا=�� ��وھر ���ر ���� ذك أن أ��;�� او&� �� �����  1"�و�ود

��ذا ا�&���ر ھو ��ھ�� أو ط���� " ا=��"د���رت ھ� أ��;�� ا=�� و���ن ا;ول أن ھذا 

  . ���;� &�0 ا��ل 

و�+@ف �� ��ده &�د ��ر�ر ��و �ذھب �� �,و��/ ��و���و &�0 أ�/ �س �وھر "�Fز   

  . &�0 ط���� أو ��ھ�� ����� وإ��� ھو ���� ���/ و�ود او&� 

�;رر �ذك و�ود او&� " ا=�� "أي ��س و�ود ا��ر�� و�,ن ��ر�ر "�ن �;رر و�ود   

و�ود ��ذا ا���0 ھو ���ر�� ا��رف �"�ث �M�3 ھذا او�ود ���ق &�0 ا��ھ�� �� ،

� � �و�د ��ر��  ���;� &�0 ا��ھ�� و�ن �Nر ھذا او�ود � �و�د����Fن &�رف و��

                                                           


� ��ن ��ل ��ر�� ، ���X ���\ ص: I�K7 ا��1رو�� ��#108 1  
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إذن أن  .و&�د�� �;ول ��ر�ر أن او�ود ���ق &�0 ا��ھ�� ��و ���� �و�ود او&� 

  .1أ��;�� او�ود ھ� أ��;�� ا.�ور وا��ر��

�و&� �دا أن او�ود    ��وھ�ذا إذا �ظر�� �� ����� ��ر�ر إ0 ھذا ا�ر��ب ا=�طوو

ا������ �� 3ورة "ر�� دا��F :وا��� ا����3ل �ن ا��)� وا����ه �"و ا���;�ل 

وھذه ا"ر�� &���� او�ود ا������ �س و�ودا �و)و&�� ��ط��ق �E ذا�/ و�س 

�س "�3@ &�0 أي ��ھ�� �4ن ا����ن �� ����� ��ر�ر �و���� ���� أن �"دد ��ھ��/ ، 

 ���+��ر ا����ن ��د /    ����� ،وإ��� ��و:ف ��ھ��/ &�0 ����� أ���/ وا+���را�/ ،و

أن ��ون �و�ودا و�ن ھ�� ���ت :)�� ار����F �� �����/ أن ا����ن ��Fن أو� �م 

  . ��3ر ��د ذك ھذا وذاك 

    �او�ود "�و���و ����� إذن ا;)�� ار����F �� ����� ��ر�ر وھ� و��ذا ا�,و�ل 

وأوو�� او&� �ن "�ث " ��ق او�ود &�0 ا��ھ��  " ��;)���ن" ���ق &�0 ا��ھ��

����دھ� ��ر�ر أ3@ ھو و�ود ���ران &ن .�ء وا"د ، أو ھ�� ��="رى :)�� وا"دة 

  .�ن ا����� اد��ر���

  

 

 

 

                                                           


�6 ص � X��P109ا� 1  
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  �� ا	�ر : ا	���ث ا	����

��رة " إن �ن أھم ا=���ر ا�� .�Iت اھ���م ا�@��� &�0 �ر ا��ر�S ا������ ��/       

� " ا"ر�� ,��، وذك ��د ا�@��� &�0 ا+�@ف �ز&���م و�ذاھ��م ����وون ھذه ا

������;د ��ر)ت ��رة ا"ر�� ���"�ن  ،�.�ل أو �T+ر �ن ����� "د���م &ن �.�@ت ا

و��د ا"ر��  .&�3ب و�دال �زم ا��ر ا����� ��ذ ��ر ا��ر�S "�0 ��ر�+�� ا���3ر

�وھر�� �� ا�����ت او�ود�� �;د و"دت ھذه ا=+�رة ��ن او�ود �ن ا=���ر ا

�/ و����ر ا������ وا"ر�� و�دام او�ود ���ق ا��ھ�� ��4/ � &ذر ���5ن �4"�� ��و

 M�3� ��3ت ، ھ�� ا����ن ھو أ���ب �3ر�/ إ0 و�ود ط���� إ������ ���;� و�"ددة ا

  . 1ھو ا"ر�� 

�وا �.��� ا"ر�� ، ��"ر��     ���ر�ر ��ن وا"د �ن أھم ا�@��� او�ود��ن اذ�ن &�

�ود &�د ��ر�ر ��ت :درة �ن :درات أو ���� ������� ا����ن وإ��� ھ� �� ��3م ا

ا������ �"�ث � ������ أن ����و�� دون أن �درس او�ود ا������ ، �;د رأ��� �� 

ا��"ث ا=ول أن ا����ن �س "�3@ &�0 أ�� ��ھ�� ����� ��"دد �� �ط�ق أ���/ وإ��� 

و�وده ���ق &�0 ��ھ��/ ��� �;ول ��ر�ر ، وإذ ����� ا;ول أن ا"ر�� ��ل او�ود 

    إن ��ھ�� ا��Fن ا�.ري " � ا������� و�� ھذا ا���ق �;ول ��ر�ر ���;� &�0 ا��ھ�

                                                           


� ط: ��ن ��ل ��ر�� �2* 7�Pا� �K25ص1964 1و��د�0 �_ھI إ����� ، ��  1  
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��ل ا��ھ�� ����� وذك ا����ن � ��ون أو� �ن  1"���;� �"ر��/ � ��"ر�� ھ� ا��

  : 2وإ��� �س ھ��ك ��رق ��ن او�ود ا������ و�و�/ "را أ�ل أن ��ون "را 

أ"رارا &�0 "د ����ر .+��3 �� إ"دى �;ول ��ر�ر ��"ن �;)� &���� أن ��ون    

ا��ر"��ت ، �ن �� ���0 أن ��ون أ"رار ؟ ���ر�ر �� ھذا ا���ق � �رى �� ا"ر�� 

��ن "ر ��.+ص اذي �;ول &�/ "ر �واء ��واء " در��ت �   3"��ل ا

         @F�: ر��"إن ا+���ر "ر��ك �� &�م ا��ل وا�.�ط " إن ��ر�ر �"دد ���0 ا

 �����و��)M �ن +@ل ھذه ا�;و� أن ا"ر�� ا��ر�ر�� �ر��ط�  4"ا�����&� وا

���+���ر أي � ���ن ���5ن أن ����E ��ذه ا"ر�� إ� ��ھم �� +�;�� و�";�;�� ، �ل أن 

 /����3در ا"ر�� ��"3ر �� أ��� �3در ����� ، ������ن � �و�د إ� إذا ا+��ر 

    : 5ذا�/ و"ر��/ &��@ &�0 +�ق

" ا���Iن " و�ؤ�د �� ��ر�ر &ل أھ��� ا�+���ر، و�;دم �� �� روا��/ ا.��رة 

� أز�� إ���ن "�ث � ���ط�E ا�طل �� ھذه اروا�� أن ����دى �و�/ "را �"3ورة �� 

 0�& 0��� ��(�و� ���ط�E ا;��م ���ل ��م ���رس "ر��/ و�+��ر �ظرة ������ 

                                                           


� ��ن ��ل : I�K7 ا��1رو�� ��133ص د ط ��ر��،  ا����5 ا��2ف ����L��ر#�0 1  
K� ا��P7+ ��وي ، ���1رات دار اfداب )��] #� ا�e^������ ا��cھ��0 ( ا����د وا�2�م : ��ن ��ل ��ر�� 2 �� ،

  81ص 1966 1، ���وت ط
د ط �-�زX0 ، ا��3ھ�ة �+ د�L0رت إ�G ��ر�� ، �� #@اد �PUل ��ا��2 #@اد ز�0�Uء ، دار ا���#�3 ����1 وا: ��ن #�ل 3

164ص   

�Pا��  ��RPا� �K������ ، ا��Rا:� دط ص: د  �K-L���15ر�� وا���رة ا��Rا:��0 ، ا����5  4  

��Pد � �
�7  ��34صد ط  �M1996اءة �3��0 #� و��د�0 ��ر�� ، ا����5 ا��K-LP ا��3��� ا�����0 ط�^� :  5  
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 /� "رة �E�3 ���/ ،��و �+��ر ��N�/ ���ن �ن +@ل ا+���را�/ اأي أن ا� 1"&�

و��+���ره �� ���"�� و�ودا ������ ، و����ه أن ا����ن �"�م ظ�وره �"دد و�وده 

���/ و�ن +@ل ����3� ��ھذه ا���Iت �"دد ا����ن  ا+�ص �وا�ط� ھذه ا���Iت ا

�ن ��ر�ر �"دد �� ا���ق أ�/ � ���� �� �و�د ا����ن أن ��ون ا+���را�/  ، ��2ھ��/ 

�"دد �� 3ورة ����� �ط�;� أي � ��ون ھذه ا�+���رات �رة وا"دة �ل ����I أن 

، و&ل ذك ����Fن اذي ����ل ��/ ��3 او�ود ا";�;�� � �د وأن �+��ر   3��وا3ل 

I( / دون�ر�" U/ و���ر ��3ره �4راد�3دد �;ول ��رأ�� ا+��ر " ط أو إ�راه �� ھذا ا

 �I�3� رار و� ���ن أن أ�ون أ�دا����� ��ر�� &�د   ،   4ذا")ف إ0 ذك إن ا

"ر�� اC+ر�ن   �0 "ر�� ا�رد و��ذا �;ول ��"�رام��ر�ر ھ� ���E ا;�م �� � ��و:ف &

 /�ر��� ھد�� �� م أ��ل إ��� � أ��ط�E أن أ��ل "" وھذا �� ����/ �ن +@ل �;و

و��ذا ������ ا;ول أن ا"ر�� &�د ��ر�ر ھ� "ر�� ���ز�� " "ر�� اC+ر�ن ���ل ھد�� 

��ر &�0   إذا ��ن ھ��ك ا�زام �,��" و�;ول   Engagement   أي �ر��ط� ����زام�

�� �ن +@ل ھذه إرادة "ر�� ا=+ر��ن �� ��س او:ت اذي أر�د ��/  M(و�و ��ر�"

;�ا����ن &�د�� �+��ر ���/ ، ����4  و� &ن ��ر�/ &ن ا��زام ، وذك ���� أن ا

�+��ر ��س ����� ، وذك =ن ا����ن ���ل ا�+���ر وا��)�ل �+�E :��� &�0 .�ء 

                                                           


�6 ص� X��P35ا� 1  

 6�
���� QK�R0ر : Iاھ_Pن ��ل ��ر�� ( ا����د�0 ا��� Gرد إ��RU��U +��� ، دار اfداب ، ���وت ط) �U ��1 #@اد 
169ص 1988 2  

��Pد � �
�7 ���M34اءة �3��0 #� و��د�0 ��ر�� ، ���X ���\ ص:  3  

��Pد � �
�7 ���M38اءة �3��0 #� و��د�0 ��ر�� ، ���X ���\ ص:  4  
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إذن إن �وھر ا�رد ھو ا"ر�� ، ھذه ا"ر�� ا�� �ؤ�د ����� ، و��    .،1ا=.��ء �ن

��دم �ووج او�ود  وھذا ا�+���ر���ت ا"ر�� ا+���ر ،  M��� ��� ذ����طوي &�0 ا

إن ��ر�ر �ر�ط ��ن او�ود ا������   2و�ذا ��ن �� او�ود �Iرة � ���ن ��ؤھ� 

وا�دم �ن ��� �ن "�ث أن او�ود �زم ��راز ا�دم و�ن ��� ����� �ر�ط ��ن او�ود 

ب او�ود ا������ و���ق ا��ھ�� �� :�ا������ و��ن ا"ر�� �ن "�ث أن ا"ر�� 

�ن "�ث ھ� .رط �زم  ���دم ا������� و��ذا ��"ر�� �� ����� ��ر�ر �ر��ط�

إن ا"ر�� �.رط �ط�وب �&دام ا�دم ��ت +���3 ����ب إ0 ��ھ��  . 3ظ�وره

���ق ا��ھ�� ا������� و������ ����� ، و��ھ��  او�ود ا������ ، ذك أن ا"ر��

����ر�ر �رى ا"ر�� ھ� ا��Fن ا�.ري اذي  4و�ود ا������ �� "�ل ���ق �"ر��/ ا

��رز &د�/ ا+�ص ������د �ذك ��)�/ و���;��/ ، و���0 ذك أن او&� / ا;درة 

          . 5&�0 ا�رار �ن ذا�/ ، أو ا����3ل &�/ ، وھذا ا����3ل ھو �� ����/ ا�دم 

���ون �,�/ ا�ط@ق ��� ��ن &��/  ،ا����3ل�����رار ���ب  أي أن او&� ��"دد      

�� ا���;�ل =�/ :د ��ن ا��)� اذي ھو ��داد و��M�3 �� ا��)� و"�0 ا�"ظ� 

 /�أن او&� ھو �� ھو ، " ا���;�ل اذي م ��ن ��د وھذا �� &�ر &��/ ��ر�ر �� �;و

                                                           

�G ا�2	� ،�� : ��ن ��ل ��ر��  �
a�104ص 1965 1��Rھ� K� ا�P�2* ، دار اfداب ، ���وت ط 1  

��Pد � �
�7 ���M36اءة �3��0 #� و��د�0 ��ر�� ، ���X ���\ ص :  2  


� ��ن ��ل ��ر�� ، ���I�K7 : \��� X ا��1رو�� ��#133 3  
81ا����د وا�2�م ، �	�ر ���\ ص: ��ن ��ل ��ر��  4  


� ��ن ��ل ��ر�� ،: I�K7 ا��1رو�� ��134���X ���\ ص # 5  
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)ف إ0 ذك أن ا�دم ���� أ�/ او&� ، ھذا ا=+�ر � .�ء �,��/    1"وھو �� �س ھو 

�ن ا+�رج أي ���3ل &ن �ل .�ء +�ر�/ و�@.�/ ، ��و �ذك ���3ل &ن ذا�/ و&ن 

� ������ن ھ�� ��روك "ر��/��                                                                    ��2)�/ و&ن ���;��/ و��

وھ�ذا �4ن ا�دم اذي �و�د �� :�ب ا����ن إذن ھو اذي ���ل ا����ن "را ، وھو 

"ر��/ �"�ث �ر�N/ أن �E�3 ���/ �د� �ن أن �و�د ، وھ�ذا ��ون ا"ر�� ھ� او�ود 

  .3ا������ أي &دم و�وده

 �/ ا+�ص و�ذك ���;��/ ا+�ص �� �� ا"ر�� ��ون ا�و�ود ا������ ھو ��)  

�@ �د أن �.�ر ھذا ا�و�ود ا������ ��و�ود �� �وع �ن �و:ف وذك  ،&دم 3ورة

�وا��� ��)�/ و���;��/ ، إذن ھذا ا.�ور ���ن و�3/ ��� ���0 ��;�ق ، ��"ر�� 

� M(ب أن �و�� ا������� ���.ف �� ا;�ق ، و�� ا;�ق �.�ر ا����ن �"ر��/ ، و�

م ��ا���ق أن ا;�ق ����ز &ن ا+وف �ن "�ث أن ا+وف ھو ا+وف �ن ا����Fت �� ا

، و��., ھذا ا;�ق &�د�� �رى او&� ���/  .4)ا=��(أ�� ا;�ق ��و ا;�ق &�0 اذات 

�� ��ر�ر د�� ھذا ا;�ق و�Iزاه �� ����ن  M(دم ، و�و��;طو&� &ن ��ھ��/ �وا�ط� ا

 ��� ن ا���� :�ق ا=�� إزاء ا��)� :�ق إزاء ا���;�ل ، ��� ��.ف &و��.ف &ن أو

 ���� ��إ�/ ��Fر &�0 طر�ق )�ق ��Iر "��ز و�طل " أ�� ا���ل ا=ول ��و)"/ 

                                                           


�6 ص� X��P135ا� 1  


�6 ص � X��P208ا� 2  

 6�
���� QKR0ر : \��� X���168ا�P_اھI ا����د�0 ،  3  
87ا����د وا�2�م ، �	�ر ���\ ص: ��ن ��ل ��ر��  4  
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&�0 ا��و�� و���ن �� �� ��3ب ھذا ا��Fر �ن �زع ودوار �ن +طر ا�وت اذي ��دده 

و�ن ����� �;د إ0 ��ض ا�"����ت  واذي �� ��س او:ت :د ��"ول إ0 وا:E و��"ول

�ر و���ن أن ��;ط �� ا��و�� "اS و�� ھذه ا�"ظ� �ظ�ر ا+وف �ن ....��زق &ل ا

+@ل ھذا ا�و:ف ����/ أن ��+ذ :رارات وأن �,+ذ "ذره وا)�� �ذك ���ك ���ده &ن 

ك �س إ�������/ ���م �ن �� ��س ا�"ظ� �درك أن ھذه ا���ن إ0  ، 1أ+ط�ر ا

��رة إ�N 0ر ذك "���ب ھذه ا�������ت إ������ت أ+رى وھ� ��@ &دم ا�����ه إ0 ا

�E ا��م أن ھذه ا�������ت � و�ود �� وإ��� ھو �ن ����دھ� وھو ا�3در او"�د �دم 

و�ودھ� ، �+@�3 ا;ول إن "��ة ھذا ا��Fر ��ت ����;� ��ل ھذه ا�وا�ل ، وإ��� 

�� �����/ �� ا���;�ل اذي م ��"دد ��و "ر إزاء ھذا ا���;�ل ��� أ�/ :�ق ����;� �

�  2إزاء ھذا ا=+�ر ��إ�/ "أ�� ا;�ق &�0 ا��)� ��و)"/ ��ر�ر �ن +@ل ا���ل ا

�;��ر إ� أ�/ �ر&�ن �� ��د ���/ أ��م ��Fدة ا��ب  :�ق ا�;��ر اذي :در �4+@ص أ�

�;ول ��ر�ر أن ا�;��ر :د �;ف أ��م  ، �ن �� ��ظم ا="��ن و�رى أن &زا�F/ :د ذا�ت 

�دة =�/ � �ر�د أن �;��ر ��د��ط�ب ��/ ا /��ن �� �در�/  ��3)دة ا;��ر و��ود إ ،

"�ث ��ن ��رد "دث ���� :د ���د "��Fذ �� ا;�ق ھو ��&��� ا;رار اذي ا�+ذه ، 

                                                           

89ا����د وا�2�م ، �	�ر ���\ ص : ��ر����ن ��ل   1  

90ا�P	�ر �
�6 ص 2  
92�	�ر ���\ ص ا����د وا�2�م ، : ��ن ��ل ��ر��  3  
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ا"ر�� ا�ط�;� ، ��/ �� ھذه ا�"ظ� وا�;)0 و���� �;ف أ��م ��Fدة ا��ب و���ك 

  . �1.�ر ��;�ق �ن +@ل &ز�/ &�0 ��)�/ اذي ھو �رھون ��و:ت ا"�)ر

إذن ��)M ��� �;دم أن ا;�ق ���� أن ا����ن ��زم ���/ ���ه .�ء �� و�درك ��    

و ��س او:ت أن ا+���ره ���ون ا+���ر �� ���و�/ ، وأ�/ � �+��ر ���/ و"دھ� �ل ھ

 ���� ������5�د أن ا;�ق �ظ�ر  �2.روع ���/ و�+��ر � ����� ���،ھذا �ن ��� و�ن 

إذن ��ن ���QF ا"ر�� ا������� ھ� &�د�� ��د ا����ن ���/ ��Fو� &ن ھذا ا�+���ر 

 /إن ا����ن و:د "�م &��/ أن ��ون " ا��ؤو�� و�� ھذا ا���ق �ذھب ��ر�ر �� :و

م و&ن ���/ "را �"�ل �;@ ����و���� ا��ؤو��  3"/ &�0 ���/ ��� أ�/ ��ؤول &ن ا

  . 4.�ور ا�رء ھو ا��&ل اذي .ك ��/ "�دث أو .�ء  ����

      ��أي أن ا����ن �"�ل ا��ؤو�� ا����� &ن و�وده و� �;�3ر ھذه ا��ؤو

&��/ و"ده ، �ل ���د إ0 ا��س ����� ، =ن ا;رار اذي ��+ذه ���/ ��س ��Fر  ��� 

�ل �ذك "�0 وھ�ذا �رى أن ��ؤو���� أ��ر =��� ��زم ا������� ���� و�.  5ا����ن 

@�� ��3+.اج ، ��+���ر�� ��@ أن ��زوج "�0 و ��ن ھذا ا=�ر ����ق زو ا=���ل ا

�.+��3 ا�رد إ� أن ا�+���ر ��س ���E ا��س و&�0 ھذا ��"ن ��ؤو�ن أ��م أ����� و 

                                                           

93ا�P	�ر �
�6 ص   1  

18ا����د�0 �_ھI إ����� ، �	�ر ���\ ص: ��ن ��ل ��ر��  2  

�G ا�2	� ، �	�ر ���\ ص : ��ن ��ل ��ر��   �
a�45 3  

873ا����د وا�2�م  ، �	�ر ���\ ص : ��ن ��ل ��ر��   4  


� ا����د�0 : K� ا��P7+ ��وي ��
  5 262ص  1980 1، ا�P@��� ا�����2 ���را��ت وا���1طدرا��ت #� ا�
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 �����، و��� ")�� و:��� أن ا��ؤو�� �ود ا;�ق وا;�ق اذي ����/  1أ��م ا��س 

������ وا@��ل ، �ل ھو ا;�ق ا���ط اذي ��ر�ر ھ�� �س ھو ا;�ق اذي �ؤدي إ0 ا�

 . ��ر�/ �ل �ن �"�ل ��ؤو�� �� �وم �ن ا=��م 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           


� ا����د�0 ، ���X ���\ ص: K� ا��P7+ ��وي ��
263درا��ت #� ا� 1  
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                      �ن ا	و�ود�� ��� أ�"� �ز�� إ������ ��ر ر�و�ف : ا	���ث ا	��	ث 

&د�دة "ول &@:� او�ود��  ���ؤ�تإن ا"د�ث &ن او�ود�� وا����ن �طرح أ�����    

��.��� ا����ن  ��ل ���ن أن ��ون او�ود�� �ز&� إ������ ، ����0 ھل ��@ ���ت 

او�ود�� ����� �;)��� ا����ن وأ&طت ا�د�ل اذي ��ن ��وق إ�/ ا����ن �� ��ك 

  .ا��رة ا��ر�+�� ؟   

�ن ��ب أن ����ءل  أو� �� ���0 ا������� ؟ ��ن   " � Sر���ز&� ا������� �ظ ا

طو�ل ��Iرت +@/ �����/ ���را ، .,�/ .,ن ��ظم ا=��ظ ا�� �ظل ���+دم طو�@ 

و;د �رزت �و�/ +�ص &ن أھ��� ھذه ا����� ا�@�� ، أ:د��� ���0 أد�� �;��� ، �., 

Uدب ا�� ار��طت ��3ر ا��)� ا=ورو� ���;��� �� ظل "ر�� ا�;د ا=د�� ودرا�� ا

 . ����F"1 أ+رى، وھ��ك ���0 ا��ظ ھ� ا=���ر وا�����ت إ�N 0ر ذك �ن ����� ر

و������ أن �;ول أ�)� أن ا�ز&� ا������� ھ� �ذھب ����� � د��� �ؤ�د �رد�� ا����ن 

    . 2)د اد�ن و��Iب و��� ا�ظرة ا��د�� اد��و�� 

��;د ا���زت ا�ز&� ا������� �+F�3ص &د�دة �ن ����� أ��� ��دأ ��,�د أن ����ر     

و��� أن �ن ��ن +��3F�3 ا�.�دة ���;ل ورد ا��ر�� إ�/ و�"ن  3ا�;و�م ھو ا����ن

                                                           

� وا���1 : ھ�-� ��� �K^�� �	P� �gb�دار ا� ، ���U اد@# �� ، �b-�L1�
� وأ��ا�b و��
395صد ط  ا� 1  

 �K��7 G
^	����1 وا�-�زX0 : د � ��
� ، دار أ����
621ص د ط  2012 �R2* ا� 2  
�ت ، دار ا�3�* ، ���وت ، �K��ن : د K� ا��P7+ ��وي 3�K^Pا� ���U�5 و��ا����2 ، ا� �L
د ا������� وا����د�0 #� ا�

19ص 1982ط    
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و��ب أن ���م �ذك ھذا ا�;ل اذي �.�ده ا�ز&�  1"ا�;ل ا������ " ���� ���;ل ھ�� 

�رد ا����ر �ل ھو او&� ا���ل �ذات ا������� �� ���ف اا������� �س ذك ا�;ل ا

�����و)و&�ت ا+�ر �����  .�2وا

أ�� &ن �.,��� ��;ول أ��� �.,ت �� ظل ا�Iن اذي ��ن ���./ ا����ن ، �ن �راء   

  . وا�&�;�دات اد���� اظ���  ا=�ظ�� ا����داد��

�ن ����� ر��ل ا����� ، و�)E �;ر�ر ��3ره ����/ ��������� �د&� إ0 ا�"رر "   

�د �ظ�م ا�را��م ا���و�� &�0 ا�"و اذي �;� �������� �د&� إ0 ا�"رر �ن أ��Nم ا

�� و&�0 .��ت ��ره وإراد�/ ، و&�;رت إراد�/ ، و:د ر�زت &�0 اھ�����ت ا�.ر

   ا�.�ط ا���� ، ا.+�3 اذي ���ل ا����ن ��Fن "را :�درا &�0 ا�"�ط� ��ل 

  .   3".�ء 

    0م ��ل إ����;د أدت ا��Iرات ا������ وا�����&�� ا�� .�ھد��� أورو�� وإ���ن ا

��Iرات .���� �Nرت �ن �ظرة ا����ن �و�ود و�ظرة ا����ن ���5ن ، ����ت ����� 

3ر ا��و�ر ا����ح ا����ن �ن ھذا اط��E ادا�Q اذي ���./ ا����ن ، �"رر ا�;ل &

و��رد ���د�/ &�0 ��ر�� او�ود ا������ ، و�ن +@ل ھذا ������ ا;ول أن ا�ز&� 

ا������� ز�ت �ن و)E ��,زم وا;�ق اذي ��ن ���./ ا����ن ، ����ت ���� "ر�� 

                                                           


�6 ص � X��P21ا� 1  


�6 ص� X��P24ا� 2  
116ص 1996 1وا����ن ، �د�� ا�@:� ��ن ا����ن وا")�رة ، دار ا��ر ا�ر�� ��روت ،ط����� : ��3ل &��س 

3
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أي "ر�� ��رد وا&�� �ذا��� ، "ل �� ھو ���دي ������5 ، ر�ز ، وإ��� ���ت ��رد �

 0��رد )د أ��وب ا"��ة "�ث و�د�/ زا��F ، .د�دا ا��;�د ، ود&ت ا"ر�� ا������� إ

  . 1"، ا�����&�� واد���� �"رر ا�رد �ن ا;واب ا��"ررة 

�� ��ن ����رھ� إذن ھل و�ود�� ��ر�ر ���ت ����ل �ذھب إ����� أو �ز&� إ������ ا 

  .او"�د ا����ن؟

  ��"��+طوط�� ار����F ، ن ا���;�ن درا��ت ����� ��ر�ر�� ��;د &ر)�� �ن +@ل ا

و��)�� �� ������3 ا���� و��ض اC+ر �� �������3 اد:�;� ، و&ر��� أن و�ود��/ 

و�Nرھ� �ن ا���دئ :���F &�0 ���دئ أ����� ،ھ� ا"ر�� ،ا�+���ر ، ا;�ق ،ا��زام ، 

 E(و�ا�� �ن +@�� ��رف ا����ن &��/ ، و&@:�/ ��C+ر�ن ، وا�"ث &ن �د�ل 

ا�,��وي ، ���ن ا;ول أن �����/ ا�ط�;ت �ن ا����ن ��ود إ0 ا����ن ، و�ن أ�ل 

ا����ن و"ده ، ذا ا��Iرب ��ر�ر �ن ا�����ت �و�ود�� ، �و���3 د&وة �+�ول 

  : �� د �3ف ھذه ا������ت ���� �وا�,س ، و:

  د&وة او�ود�� ود���� إ0 ا�,س  -1

���E و�.���/ اراھ��  -2�.                                             �;و�� اروح ا�رد�� &��� ا�� ����د &ن ا

3- ���Cة ا��"ا��  ا����ء او�ود�� ��.�Iل �ظ�ھر ا"��ة ا";�رة ، و������ �ظ�ھر ا

  .�ؤ�ن �����;�ل ا�ظ�م

                                                           


�6 ص� X��P118ا� 1  
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                                                                                                         1.���ر او�ود�� ��ر P و���رھ� �;�م ا���� و+�وھ� �ن �وا:ف إ������ �"��ة  -4

E ا����م &ن �����/ ، و��ن أ��� أ��رھ� "ول ھذه ا������ت �رد ��ر�ر ر�E أ��3  

�وھر �@زم ا��ر " ���ؤل و �� ";�;��� و�ود�� إ������ ��;ول إذا :��� �4رادة ���;� 

&�0 ا=:ل ��ون ��.���Fن إذا :��� أن ا����ن �و�د :�ل �ل .�ء ��ظ�ر �� اط���� 

إ0 ا�,س وا��ل ��ل أ���/ ��3د�� ، �م �"دد و��رف ، ھل ھذا ا;ول � �د&و 

����0 آ+ر  �Iء أي ��رر �و�ود ا����ن ؟ أو، �ن أ� ���ن ا&���ر إ 2"وا+�ول؟ 

��س ا����� ا���� ھ� د&وة ������5 ، =ن ���ش �� )��ع ���وح و�ود �;�م 

 M��� را:ب ، و� +وف �ن :وة �ط�;� ، أ�����و�� و�+)E إ��� ا����ن ، � و�ود 

 M��� ة &�ث و�@ ���0 ؟ أ���"�ذا ا����ن �,ن ���رد &�0 اC+ر�ن �"�ث ��ون ھذه ا

��ل إ������ �)�ن ا����ن و��زق ا�@:�ت ا�����&�� ، ��� ھذا �4&ط�ء �.رو&�� �,�

�"�ن اCن �� ھذا ادور اذي ���./ ا����ن ��د�ر �ل .�ء ���م ا������� وأي إ������ 

ھذه ا�� ���Iب ���� ا=:و��ء �داس �را�� وو�ود ا)���ء ، ���;د ���� ا����ن إ������/ 

�إذ ا���0 ا=�ر ���ر�ر إ0 �زاول " وا����� @ح �� &�م � ��رف إ� �I :وة وا

، ����0 أن ا�"��ل وا:E  3"ا��زام او�ودي ا��ري إ0 ا�زام ا�وري اوا:�� 

  .ا�����&� ا��ر�+� اذي أ�رز ھذه ا�ظرة ا������ و����� ��رزھ� اوا:E ا���3ر

                                                           


� ا����د�0 و�2�G ا����د�0 ، ���1رات دار ا�L-�ب ، ���وت ، �K��ن��
49ص د ط �1-�3ت �+ أ8م ا� 1  


�6 ص� X��P49ا� 2  
�� ا�
�L ا����2 ، ع : �^�ع #�دي R�21ص3 1980 3  
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��/ و�ن أھم �"�واھ� إذن �ن +@ل �� ��ق و&ر��� �� ��ء �/ ��ر�ر �� ���     

او�ود وا�دم وا"ر�� وا��ؤو�� ، ���ط�E أن �;ول أ��� و���3 إI� 0زى أو �"وى 

�� ��)��/ �ن �ز&� إ������ ";;ت ���5ن و�وده ،وا�ز&�   �����إن M3 ا;ول ھذه ا

�� ا������� ����وز ا����ن ذا�/ وإدراج ھذه اذا��� ، و+��3 �� و�ود�� ��ر�ر ا

�;وم �,��;�� او�ود &�0 ا��ھ�� و�ذك ��د أن ا����ن ھو اذي �;رر أ���/ و:��/ ، 

م �ن دون �.رع و��ذا ������� او�ود�� ا�� �ن +@�� �ر�د ���دام :ذف �/ �� ھذا ا

   .������1ن و�د أو� �م �وھره ����� " ��ر�ر أن �ؤ�س ا"ر�� ا�������  

�� &�0 ھذه ا=رض &دة ���ن و:د &ر�/ ا�Iر �� ��وات &�ره ������ن �ود و�"    

.�ء �و�ود � أ��ر و�ن ��د ���ن ��د أ�/ :د ��وھر وظ�رت د��/ �,M�3 ����� أو 

ط���� أو �Nر ذك وھذا �� ����/ �� دون أن ��ون +�را V+ر�ن و&�0 ھذا �,�� ��ؤول 

إ0 ا"ر�� ، ������� او�ود�� �,�د  أ��م ���� و:�ل ا��س أ����ن  ذك ا=�ر �����

"ر�� ��ون �ر��ط� �"ر�� اC+ر�ن &�0 "ر�� ا�رد �,�/ ��ب أن ��ون "را وھذه ا

و�4راد��م �"ر�� ، ا��.ف أ�)� أن "ر��� ��و:ف ���� &�0 "ر�� ا�Iر وھذا �� ����/ 

 �  .2""ر�� ا�Iر ��و:ف &�0 "ر��� " �ن +@ل ھذه ا�;و

�E أن أ�+ذ �ن "ر��� إ� أن أ�+ذ �ن "ر�� اC+ر�ن ���N أ�)� وھذا �� أي � أ��ط    

 � ذاك �� و:�/ �ن ا��د ا����3 ���ره و:وف ��ر�ر دى ا.�وب ا�ظ�و�� أ�

                                                           

 I��F G
^	�
�� ، ��ر��: دU-�ر ��
� ا�����180ص د ط  1  
���X ���\ ص ،��
��
� ا����Pا� ، I��F G
^	�264دU-�ر  2  
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 Eط��ر�� ��"�زاFر ، وھذا �� ���ن ا�ز&� ا������� ا��زھ� &ن �ل أ����� و��ذه اوا

E����  .ا����ن أن ���ب �را�� 

إذن ��)M أن ��ر�ر ر�E �ن .,ن ا"ر�� در�� أ�/ ا&��رھ� �وھرة او�ود     

ا������ وھذا .�ء إ����� �� �ظر�� ��ر�ر ��دام أ��� ���ن ا���رار�� ودوا�� او�ود 

، و�ذا �;ول ��ر�ر �� ����/ او�ود�� �ز&� إ������ ا������ �� أ&��/ وأ���/ و:��/ 

 "��ل ا"��ة ا������� ����� و�,�د أن �ل ";�;� و�ل ��ل ����زم إن او�ود�� �ظر�� �

  . 1"و�ط� وذات إ������ 

و�ود�� ��ط� ���5ن أھ��� ���رة و���ل / ����� �� �"د�د ا=.��ء و�ذك      ��

�و�ود�� �� �"د�د &�0 أ�/ ��Fن أو �� ��ون  ����������ن ھو ا�3در او"�د ��

���ط�E أن �;ول أن ا�ز&� ا������� ا��ر�ر�� ��;�م إ0  ���;�@ ، و�� ا=+�ر

  :���و��ن 

��ل ا����ن ھد�� ����� �ل ��د �;وم : ا	�"وم ا�ول� /�                                                      

     ذا�/  �0 &   ��و:�/    إ�    إ������/     � ���W     ا����ن  أن       : ا	�"وم ا	���� 

�;ول أن او�ود�� ���ت و�ود�� إ������  ��ذا �.رع ���/ و و�ذك  ��د ا����ن  ھو

إ0 "د ���ر =��� أوت ���5ن أھ��� ���رة ورأت &�0 أ�/ E��3 :��/ و��&ث ا"��ة 

ا�ز&� ا������� &�د  و"ر �� �ل �� �+��ر ��دام أن �N Pر �و�ود ، و�ن ھ�� �ظ�ر

                                                           

�	��0 : د �2� K� ا��0�2 ����7  ��Rأ� �K-L�
� ا����د�0 ، ��
�� ا����0 #� ا�L1�  1 76صد ط  
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+��3 �� �;و��/ ا������ �ن :�ق و"ر�� وو�ود إ0 ھذا ���ط�E أن �;ول أن ��ر�ر 

�ز&� ��ر�ر ���ت �ز&� إ������ �")� �� أو�/ �ن اھ���م �و�ود ا������ وإ&@ء 

����او�ود�� إ������ =��� E�3 ا����ن " �ن :���/ وھذا �� ����/ �ن +@ل ا�;و� ا

  . 1"�@ �.رع / �Nر ���/

��د �و:ف ��ر�ر �ن او�ود�� &�0 أ��� �ز&� إ������ ، ����+�ص أن    ��و��ذا ا

او�ود�� �د�E &ن ����� ���� ����� ا����@م و�.�ؤم ، ��� ��ت ����� ا���@م =��� 

��رف ا����ن ��� ����/ أ ، و��ت �.�ؤ��� =��� �ذھب أ��ر ���ؤ� وذك ������ ��3ر 

   .ا����ن ��ن �د�/ 

  

  

                                                           

  I��F G
^	�
�� ، ر�X ���\ ص: د ��
� ا����P93ا� 1
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�	 ا����در��  

�ر
�� ) ��ث �� ا��طو�و
�� ا�ظ�ھرا��� ( ا�و
ود وا�دم : 
ون �ول ��ر�ر - 01  

                                                                     1966 �1دوي !�د ا�ر��ن �� ورات دار ا�داب ، ��روت ط


ون �ول ��ر�ر  - 02:��
 !�د ا���م ��%� ، �ط�� ا�و
ود�� �ذھب إ����� ، �ر

 .1964 1دار ا��)ر�� ، ا�'�ھرة ط

!�)%� !*( ا�)ر ، �ر
�� !�د ا���م ، دار ا�داب : 
ون �ول ��ر�ر  - 03

  1965 ��1روت ط

�
�	 ا��را��  


ورج طرا�*ش ،دار ا�ط*�� : إ��ل �رھ�+ - 01 ��
��ر�1 ا�%*�%� ،ا�
زء ا���دس ،�ر

     1985 �1*� ر وا�ط��!� ، ��روت ط

  )د ، ط(  درا��ت �� ا�%*�%� ا���)رة ، دار �)ر ، ا�'�ھرة: إ�راھ�م ز2ر��ء  - 02

درا��ت �� ا�%*�%� ا�و
ود�� ، ا��ؤ��� ا�ر��� �*درا��ت و :�دوي !�د ا�ر��ن - 03

       1980 ) د، ط(ا�� ر

                          1973 1ا�ز��ن ا�و
ودي ، دار ا�4'��� ، ��روت، ����ن ط: �دوي !�د ا�ر��ن - 04

ا������5 وا�و
ود�� �� ا�%2ر ا�ر�� ، ا��� ر و���2 : �دوي !�د ا�ر��ن  - 05

  1982)     د، ط(ا��ط�و!�ت ، دار ا�'*م ��روت ، ����ن 


ون ��2وري  - 06 :��
إ��م !�د ا�%��ح إ��م، �را
� �ؤاد ز2ر��ء ،  ا�و
ود�� ، �ر

         1982)   ط  ،د(!*م ا��ر�� ،ا�2و�ت  
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   )د، ط( �*�%� 
ون �ول ��ر�ر ، �� 8 ا���رف ا�2�5در�� : ���ب ا� �رو��  - 07

                 )د ،ط(ا�و
ود�� وا�و
ود��ن ، دار ا�����2 ا����ة ، ��روت : ر��9ن �و�د - 08

09 -
�ر
�� ) �ن �2ر2
ورد إ�( 
ون �ول ��ر�ر ( ا��ذاھب ا�و
ود�� : ��س 
و��%�+ ر

                                    1988 �1ؤاد ��2ل ، دار ا�داب ��روت ، ط

� 2*� ا��ر�� �� ا�%*�%� ا�و
ود�� ، ����2 أ�
*و ا��)ر��  : �د !�د ا�ز�ز ����و - 10

                        )د،ط(

�� ، : !*� !�د ا��ط� ���د - 11��
�� ا�%2ر ا��د�ث وا���)ر ، دار ا��ر�� ا�

             )د، ط(ا�2�5در�� 

  )د، ط(�ور�ن �2ر2
ورد ، �� 8 ا���رف ، ا�2�5در��: !*� !�د ا��ط� ���د - 12

د  (;ر��ر�ر وا�4ورة ا�
زا;ر�� ، ا��� ر ����2 �د�و�� ، ا�
زا: !�د ا��
�د !�را�� - 13

                   )ط ،

>راءة �'د�� �� و
ود�� ��ر�ر ، ا��� ر ����2 ا�'و��� ا��د��4 : !*� ��%� ���ود  - 14

          1996)  د،ط(ط�ط� 

أ�و أ��د ا<��دي ، ا�و
ود�� �� ا���زان ، دار ا���رف ، : =*وش �)ط%(  - 15

                 1985 )د ،ط(ا�'�ھرة

                                    1993)د،ط ( ا�%*�%� ا��و����� ��( أ�?طون ، ا�2و�ت : >زي !زت  - 16

�ن ��ر�1 ا�و
ود�� ، �)وص �@��رة �ن ا���ر�1 ا�و
ودي ، �ر
�� �ؤاد : ��ل 
�ل  - 17

                                           1992)د، ط(��2ل ، ا��B;� ا��)ر�� �*��2ب 
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18 - �� C� �%�*@ ا�'�ھرة : ن ، Dل ، دار ا�'��ء �*ط��!� وا�� ر وا��وز�Eد �*�%� ھ�'�

           1988 1ط

دار ا���و�ر ) �2ر2
ورد ،و�ر��خ ، ��ر2س ( �'د �*�%� ھ�Eل : �C ��ن @*�%�  -  19

                                 2006 �2*ط��!� وا�� ر وا��وز�D ، ��روت ط

أ>دم �2م ��ر�ر ، �ر
�� إ��م !�د ا�%��ح إ��م ، ا��
*س ا<!*( �*4'���  :�*�ب �ودي  - 20 

      2002 )د،ط(ا��)ر��

ا�%*�%� وا���5ن، 
د��� ا�?>� ��ن ا���5ن وا���9رة ، دار ا�%2ر : ��)ل !��س  - 21

                                                1996 1ا�ر�� ، ��روت ، ط

22 - 
درا��ت �و����9 � �'�ه �ن أ!?م ا�و
ود�� ، دار ا���2ب ��روت : ود�� ��( ا�و

  )د،ط( ، ����ن

                    )د،ط(�ور�ن �2ر2
ورد ، دار ا���رف ��)ر: �وز�+ ��@�;�ل  - 23

 1ا��)�در ا� ر>�� ا�'د��� ، دار ا�'��ء �*ط��!� وا�� ر وا��وز�D ط: �)ط%( ا�� �ر  - 24

1988             

�ت ا��)ر�� ط: ���د !*� أ�و ا�ر��ن  - 25��
  1772  ��4ر�1 ا�%2ر ا�%*�%� ، دار ا�

�د@ل ا�%*�%� ا���)رة، �ر
�� @*�ل أ��د @*�ل ، دار ا�ط*�� : �'و� ھر��ن  - 26

  1988 �1*ط��!� وا�� ر ، ��روت ط

�9 ��)ر ا�%*�%� وأ�وا!�B و� �B�*2 ، �ر
�� �ؤاد ��2ل ، دار ا��B: ھ��ر ��د  - 27 

  )د،ط(�*ط��!� وا�� ر
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�	 ا����م وا��و�و��ت��  

ا��ؤ��� �*درا�� وا�� ر ،  �و�و!� ا�%?�%� ، ا�
زء ا<ول ،: �دوي !�د ا�ر��ن - 01

  1986 1ط ��روت


م ا��)ط*��ت ا�%*�%�� ، �ر2ز ا��ر�وي �*��وث وا���5ء ����2 ، :!�د ا��*و  - 02�

  )د،ط(����ن  

ا��و�و!� ا�%*�%�� ، دار ا���رف �*ط��!� وا�� ر �و�� : !*� !�د ا���م ��%�  - 03

  )د،ط(، �و�س 


م ا�%*�%� ، دار >��ء �*ط��!� وا�� ر وا��وز�D: �راد وھ��  - 04               )د،ط (ا��


م ا�%*�%� ، دار أ��: �)ط%( �����  -  05�D2012) د،ط(�� �*� ر وا��وز�           

                                         )د،ط(�و�و!� �*�%� ��ر�ر : �)ط%( =��ب  - 06

  


�	 ا���ت ��  

���دى  14: ع) ��ر�ر �� ا�ذا2رة ا�ر��� (أوراق �*�%�� : أ��د !�د ا��*�م !ط�� - 01

� ا�'�ھرة ��
                             �2005ور ا<ز��2 

�ر2ز ا�����ء ا�'و�� ، ��روت  3:،ع  ا�%2ر ا�ر�� ا���)ر�
*� : ط�ع �%دى � - 02 

1980   
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    ا������
�ض  ،  و�ن ��ل ����� ا���وا�� ����� �ون �ول �ر�ر
	 ا������      �� ���ودرا

���ھ��$ ا������ ،ا��' ��� اھ����$  ا�&��ر ��%��ن و�� �����$ �ن إھ��ل ��ذا  �ر  ن 

 –إرادة ا%��ن �&	 ��د ���$ ��ر�� �ن ھذا ور+م (�� ا�و 	 �)ھ��� ا%��ن 

إذ أن �ر�ر �)�و�$ ا�وا�'  –ا�ذي ����ز  ن �0ر ا��و�ودات ا.�رى  –ا��و�ود 

 $�(� $
" وا����ل إ�; �دال وا�&��ح ا�ط�ع أن �&7ف ا%��ن 
	 ���5$ ��ث  ر

أي أن و�وده ��رز 
	 ا����م �م " ا�و�ود وا�و�ود ا�و��د ا�ذي �ق 
�$ و�ود ��ھ��$ 

�د ھذا �� ���; ��� �)� ���
�� ا%��ن ��م ��ر��$ �
 ���ر�ر ھ	 �� ���
  .ن 

��$ ا�و�ود�� ��م ا��ز � ا%����� ا��	        �
 ���وھذا �� أدى ��ر�ر إ�; �

�� إ����� ،  �د ا%��ن ا ���ره و�ود ا��ق و ��� 
<�$ �ن �
��&ن ا ���رھ� ��ق 

 $���& 	
ا�و�ود " " إ����� ا�و�ود�� �ز � " ��ل ا����ھ�م ا��	 وو(ف  ��$ �ر�ر 

��� " وا��ر�� وا��ؤو��� وا�?�ق وا%ھ��ل وا%��ن ا��7رع�

�	 &��� �?وAت 

 ����  .���وي ���; ���ب ا%���	 �ن �ز � ا%�

     ;���?�5ء ��دف �و&�د �Aو�وع �د�ر ��)�ل وا� ����إن �و�وع �ز � إ�

  .��و�ود ا%���	 ا%��ن و���; ا����ب ا%���	 ا�ذي ��طوي  ��$ ا

ا����� ا�و�ود��ن .�$ ��� ��د أن �ون �ول �ر�ر ا���ف  ن و
��  �; �� رأ   

ار��; أن �ط�ق  �; �ذھ�$ ام ا����� ا�و�ود�� &�� أن ����$ ا����	 وا.د�	 
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ا�ذي �??$ ھو ا�ذي ���$ ا����ل ا.ول ��و�ود�� ا��ر��� &�� أ�$ ��&ن �ن 
�ل ��رد 

�� $���
�� ���ؤ��� �ؤ�ن �
�� ��&���� ��5ف �)��� �
�ق ������� ود(��� وذ�ك �<(��� 

�ن و�د و إ�; ا��ر�� �%��  

�د �ر�ر �درك �دى    � 	��5وة ا�?ول 
<ن &ل �ن �)�ل اA���ھ�ت ا���ث ا���


	 �طور ا��&ر ا�Eر�	 وا���)�ل &ذ�ك 
	 ا����رات ا����5رة  ��������ر�ر وإ ���


  ���5ت وا��� وا���7ر .
&�ره   ��د 

   

 


