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 ��د��

��ق �رؤ��ه " 	
�ب ���وظ"��	�ول ھذا ا��ث 
�	�� �ن أدب       ��
�	ب ا، وھو ا

 ���د�ن اذا��� رؤ�% ا$#ص !�  ا& '
م وا���ة ا*	�)	�% ،و�	(���-ول ا�
�ه ا�#

�دد �ن ا��/ر�ن  و!�  رأ()م ز!�م �ن وا��1ري ،و	�ن 	د�ن ��/رة ھذا ا��ث 


��5 ا4ر�� #اذي درس ظ�ھرة ا" �و	(/و�و
�ن "��-ول #ز!��ء ا��-ول &� ا�

�ض ا6د��ء وا��/ر�ن وا�	�	�ن �وا
)% ��1ر�)م � '
،/8(�وب &� ا���ة وا�/ر ا	�)

 ����% رو��� ،وإن ا$���ر	� :$��% أد��% !ر��% ا6�ول ،�ن �را9	� ا6د�� ا�د�ث ،ھ�ا


�ب ���وظ"	 " 5��	، ��ر��-ول ا�#� �ن إ�9رة أ(�و�)� &� ا���ة و&� /	�وذج &


وا	�8د�)� .ا�/ر��)� �(�98ر ��ھ���م /�9ر �ن ادار(�ن 
��-ر�% �� � ���ك �ن أ�رات ا(&

و�دور	� ��و	� ا*�Aراب �ن  !��)� &و
د	�ه !��� @ �$��ف !ن !�م .و&	)� و(�ر�)�  

��ر و���1Aه ا��1#ا
وھري ،&� !#��A' �روح ا&-د 	:8 	
�ب ���وظ .ر�% ��-ول ا

ط�و�' ا��C(% �ن  ��� ��C% :ر�A% ،/�	ت ��درا رو��	��' ا:ر�A% �ن 	���% و�ر�&

��ش &� ��C% أ$رى ذات �	�خ 9-�&� �$��ف،و�	�Aض 	���% أ$رى ،9م ا	�-ل ��دھ� إ  ا

� ،وھو �	�خ ا��1رة ا4ر�� ، وAد ود ھذاAر:�' ا��
� %�&�-9ا�	�Aض  ����� ��	�% ا

% �ن ا-�ق ،��1!�ت  �5 و!�' �$طر ا	�وذ ا��دي ��د	�% ا4ر��% �� ')�	 �& �&�-9ا

% �ن .!�  ذا�' ا�رد�% و!�  ���ر ا*	(�ن 	�(' ��وھو ���دا �' إ  ر&ض ھذه ا

  	�او
ود ،و��)� ��ر ر&1' :��# /ل أ:/�ل ا���ة ا*	(�	�% 6	)� �راءت ' �دون �

�  .و@ ھدف& %�Aر:�ض ا�(ر &� &)م أ(�وب �وا
)�' �9Hر ���C' ا� �	��وإذا /	� Aد أ

�ور ��دو�% ،و/ذا ���ر(% - 	�(' :
�وز ا�وھو أ(�وب ��9ل &� �8/�د ذا�' !-��� وإ�دا!�� 

��
� ��4% ��ر�ر إ	(�	' $�رAر:�' ا��
� %���$� .��98ر���' ا*�دا!�% )دم ا�	  ا9-�&�% ا

       Iط��دا$ل ���"و "ا���رد: "&� إر���ط��' اذھ	�% ����ط���ن ا���Hن "��-ول#ا

��  ،�دث �	� إ  ا$���ر ��ط�I " اC�9ر"��
 �(	�� %-�Aظر�% د	 �Aك &رو�	د أن ھ-��	 �		/،

� ��9	� ھذا "ا@��-ول"& �(
��	) ��ذك ار��8	� أن 	�رد .دون (واه و�ف اظ�ھرة ا

���ن ا�رق ��	)� ،9م 	�د �ر�د	� �ن ����9 $���  %9#9� ا�-�ر	% ��ن ھذه ا��ط���ت ا&

�-ول#ا"��)وم �." 



 ب 
 

�رب �ن ��دة        (�ن ا �� ،�رد !�  ا�6ر " :ا��رد:"����8� "�رد"
�ء &���ا

1م ،��رد �رودا و�رادة ،&)و ��رد و�ر�د ،و��رد ��، : J��� رود أن�أ�Aل و!�� ،و�8و�ل ا

� �$رج �ن 
��% �� !��' ذك ا�	فا�و�رد !�  ا:ر .وAد ��رد !��	� أي !�� ... ��4% ا

 .أي !�� وط4 : و��رد 

أ�� ��)و�' ا*�ط#�� &)و ر&ض ارأي ا6$ر ،وھو ر&ض ا(�ط% وإن ا$���ت       

 �ور�)� أو :/�)� ،/�� أ	' Aد �/ون أ���	� ر&�1 �	ظم  وا-وا	�ن  وا6!راف ا�ر!�%

��ول �)�  وا���ق !��)  ،وھو ��9ل �	و!� �ن ا14ب ا�/�وت أو ار&ض  أ��1وا

� ا�ر�% أو ا���4ر !ن ا	�س أو ��-�ق اذات& %�Kر .6(�وب ���ة ���ن ،��د!�ء ا


ذري وا(ر�5 	ظ�م (��(� �8(ره أو �	�% إ
���!�% :أ�� �ظ ا9ورة        � ا���4ر ا	��

��ر�1%  ،وAد ��و(ل ا9ورة �� ،و��م ھذا ا
��ھ�ر ا��4ر وھذا ا��ول �وا(ط% إرادة ا

�	ف /�� &� ��ل إ(-�ط 	ظ�م (��(� �� ،أو �دو	' /�� &� ��ل ا(����ل ���ط���ن ��

 %��Hا :%���� .ا9ورة ا�	�!�% ،ا9ورة ا9-�&�% ،ا9ورة ا

�9ورة إ  ���ن أو
' ا*    �����ر�ف ا�$�#ف وا*�C#ف ��	)� و��ن و�-ود	� ھذا ا

 � :ا��رد&���  ��8

�% �ن ا��رد وإن /�ن  �ط�ب ا*9	�ن وا�دا ،أ@ وھو ا���4ر ،    ��إن ا9ورة أ:د &

� ھو �ن ��رف �د�ل �� �ر&ض ،إ	' ھ)	� اC�9ر وAد �
�وزا �ر��% ار&ض -�-�وا���رد ا

�� ��ورة وا1�% �:رو!' ا�� إ  ط�ب ا���4ر ، &)و ����
9ورة إذن ھ� &/رة .�&

� �و�د ،�$#ف !��
�ل &  
ر�و ا���$�% ا��% ،&���ول إ�(ر!�ن �� �د$ل &� (��ق ا

�ل &ردي ��Kض &� رؤ��' أو �:رو!'. ا��رد اذي ه&. 


��!% ،اذن ���1ن ار&ض    إن ا9ورة ھ� (���% ا��رد ،�ود �ن ر��' ، &���1	)� ا

 ����-�ق ��9)� ا�ط�-% Aد �ر�/ب :را �ط�-� &� (��ل وا�د�ل  ا���4ري � �(��) �& �(	/،

 �(��
�	ف ھو �� ���زھ� !ن ا��رد ،و��� ا�	�Aض &��)$دا��( & �(�Aر �ط�ق ��� �و�$

� �	8ى !ن أ��)� اذي �ودت �	' أ@ وھو ا��رد&. 

���د      � �(&، %�� ھذه ادرا(% ا��وا1& %
(�	�&���ن إذ A(�	�ه إ    !� أ�� $ط�	� ا

� #أر�5 ����ث ،�ر�	� &� ا���ث ا6ول  !�  �8��ل ��)وم ا	�9�-ول،وا���ث ا�

�9ث ��	�ول ����1	' ،وا���ث ا6$�ر ���دث #!�  ���د�ن ظ)ور ا�-ول ،أ�� ا���ث ا�



 ج 
 

� ���1ن 9#ث ����ث ،ا��ث ا6ول ���دث !ن	�9'، أ�� ا��ل ا %�	� !ن ا$��Cص ا

� �	�ول أ9ر 	�9� أدب 	
�ب  ا6دب�طور ا6دب !	د 	
�ب ���وظ ،وا	��ث ا& �ا4ر�


�	ب ا�ط��-� واذي ���دث !ن �ظ�ھر ا�-ول &� #���وظ وا���ث ا6$�ر أ@ وھو ا�

 .روا�% 9ر9رة &وق ا	�ل

� وا/�ت (�رورة ��9	� ،&-د @-/	� ��ور	�ھ�  -��ك ھ� $ط% ا��ث   ��A	� أ�� اظروف ا


�دا )ذا ا�و1وع ��ض ا�:�ق �9ل ��ذر ��ض ا���در وا�را
5 !��	� ،و!دم &)��. 
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  ��ر�ف ا
	��ول:ا
	��ث ا�ول 


��  .أ : 

���م ��ن ��ورا او إدرا�� ، ���ت ������ ���ل �ز��� إذا ا�����ول ��دود ھذا ا�ز�ن 

 . و���� ز�ن ا�����ول

 :إ�ط��   .ب 

، �5$#4وا3،$# حو!ا� 1إ�0س ا��$، .-'�,+� ا�'* أ)'��$# و�ب ا����%$# ا�"�!ا�  ���     

، ل=���وا�� >ز أدب ا��-�!، +$�ر �# ��!;� ��0* أور )�ا�:��م 9ا�6 .�8جو، 6$#��وا�

  .*�ا3ور0* ا�%,'%D ، $#�:��ا C�Bوا!A@�م ا��وا��#،=���?  <� !�8'�-$

و5د أ�A��� ��ض ا����ط��ن �ذھ�ون ��دب ا�����ول و��Hون ��رو�G ھذه ا��;��# ا��زج�ة   

��ط�8و �K8 ا���س ��� �ظ�و�� جد�دا 0��وھ�ون أن ��ح�� H�حظK  ا�Cرابإ����� 0* 

إذ ج�ءھم �� ? ��ر0ون، و5د ���ورون أن Hر�# إ�Hج���+م ��� ��دره ا�Mرب  ���Cج�ب

أن ھذا ا��وع إ��� ��8د 0* ا��0�4Hت ? HP�  *0ف�ن �+�زل ھو ��ل ��8طور وا���دم، و��ن 

 .ا��ج�ل ا���#�0

، ��3 ����ر �ن �ج��H� Dوده ا��HC*ول ? ���ن �� 0* ا��ج��D إن أدب ا�����     

و�H�طر �8�� ا��Sوك وا�ح�رة، T0ذا ��ن ا3ورو��ون ���Sون 0* 0راغ روح*  ا�Cح�د

�ج�ل ا��ج��D  وح�رة T0 ، #8��5ن ا���8H�ن �د�+م �ن ا�د�ن ا��و�م وا����دة ا��Sر#5 ��

 .1روا�ط ��4ف ا��ج��D ا�Mر�*  ا��HC* �ج���� ������H �ر�ط� أ��ن ا�

واS�3ط# ا��* ��وم �+� ا�H�Cن و�ل  ا��03لأن �ل  لا�����و ا3دبو5د رأى ���ب    

 #�8H� وىH ھ* 0* ح���# ا�3ر�� ،�+�A5���+� و� #AH8A0* ا� W8� ��+� �+�H��� *رات ا���ا�4

ا�و5ت و�5ل ا��8ل M��  *0�ر �ن XS  و�5)د�+� ا�وح�دة ھ* 5طD ? ط�)ل �ن ورا)+� و?

 .2ا��ظ�ر �4ص ? �ج*ء  

                                            
�KZZZZZZZ8 �وDZZZZZZZ5 ا?���رو��ZZZZZZZ��  *ZZZZZZZل ��ZZZZZZZSور،  أدب ا
	���������ول، ا���ZZZZZZZزري�وZZZZZZZ5ف ا�ZZZZZZZد�ن  1

www.mokatabat.com  ،  �H22:05- \�14/08/2016-ا���ر .  

 �KZZZ8 �وDZZZ5 ا?���رو��ZZZ�� *ZZZل ��ZZZSور ،ا
	�����ول و ا
	�����ول،ز�ZZZد �ZZZن ��ZZZد ا��ز�ZZZز ا��ZZZA�ض  2 

posts-www.facebook.com ، �H-16:30 .\�07/08/2010.ا���ر. 
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ھذا ا3دب ����ه أ�� ? �وجد S*ء ���ول، و? �وجد S*ء ��ط�*، :��ول أ��س ���ور    

�ل أن ح����� �8�)# �����م ا��Aرغ �ن ا�����*، وإ��� �+رب �ن ا�����* ا���8# و�ن ا��ر�رة 

 .1إ��HA� K   و�ن 5�ود ا���ل، و�ذ�ك �H�C�0ن �+8وس أو ��حدث

��� ��س : "ا�����ول �ن طر�ق ا�8Hب muller freienfels�(�5 و5د �رف �و�8ر     �

��S���، 3ن ا���Sك ��ر;ون �ن ا��حث 0* ا�ح���#، ����� ا�����ول ��حث ��+� 0* 

  ا�ج�ھ�ت جد�دة أھ�8+� ا��ذھب ا���8*، و? �ر0ض ا�����ول ا���ل،

 .D;� ����2 �ج���� و�H)ل ��ر0�# أ4رى �K8 ج��ب �ن ا3ھ��#  

أ�� �ن �و;وع ا���رT0 #0ن ا�����ول �ّد�* أ�� ���رف �K8 �و;و��ت ���رة �م    

�ل إ��+� ا���ل و�ن ���+� ح��)ق أH�H�# ��ل ا��وجود، وإن ���ت ا���ر0# ا���8�# �#�8 �

�8�ورات ا����#، ���T0 ���ر �ن ا�ح�?� D;ورات و�ت ��4ذ �و�A5 �� �ن `�ر ا����Hل ��8

ا��جردة ھ* ا��* �HAر ھذه ا�ح�?ت ا���ر0# ا����8�#  اCح�H�Hتا����#، و�D ھذا H�80ت 

، ���0 �جد ��ض ا���Hء ا�8وا�* ? ��درن �K8 ا���A�ر ا��جرد ��A+و�� ا�AH8A* �در�ن 

 .3ا����ن وط��ع 4Sص رأ��� 3ول �رة  

و5د حدد ز��م �ن ز���ء ا�����ول ھو �وج�ن "ل ا�د��ور �ح�ود ا��Hرة ج�ء 0* ���      

ا��ج��D ھو ا�����ول ? : �و��Hو ��طa8 ا�����ول 0* ���ل ���� �K8 ا��حو ا����* 

�ل �ن ا3دبAا��� Dا�ذي ?`��# ��، وھو ا��ج�� Dا�����ول ھو ا��ج�� Dوا��ج�� ،

��ج��D ��ون ا��رء ;�)�� ، و��ون �ل �� ��در ��� جذوره ا�د���# و�����ده ،0* ��ل ھذا ا

 .K���  "4 �� و? �0)دة �رجK ���، و�+ذا ��ون ا�����ول ?

إن ا���ل ��د 5�ل �ل S*ء ��8# ���ل أي إ��5# �وا�0# ��ن S�)�ن، و�ل :"��ول ��رHون   

را��# إ�K �وجد �0)دة �ن ا��ح�و?ت ا� �� ����D �ن ا��جر�# ھو �4رج �ن �ط��5، �ذا ?

إ�ج�د وحدة ��وا��ن ا����م، 3ن ا��ظرة اCج����# �ر��� أن ا���ل ��;�رب �D ا��حHو�Hت، 

                                            
K8� -www.facebook.com �وD5 ا?���رو�* ���ل ��Sور ،  	�رح ا
��ث���ور أ��س ، 1 

posts  \�ر���7/04/2015،   �H K8� ،21:15 .  
 ،ب ط �1983و�س ،ا�دار ا��ر��# ����8ب، �����، ا
�زا
" ا
	��ول و! ���،�ح* ا�د�ن �زوز 2 

  .10ص
  15ا��رج�HA� D ص 3
  .18ص �رجH D�ق ذ�ره ، ،�ح* ا�د�ن �زوز 4
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�ر;K ���دد ا��جر�#، `�ر أن ا��ج�رب ا���8�# ���ت ��0* ھذه ا��ظرة  وأن 5وا���� ?

 .أو 0* ا��Aر ا3ح��ءا��وحدة �ن ��Hوئ ، Hواء ��ن ذ�ك 0* ا�A�ز��ء أو 0* �8م 

و�ن �م ���ن �K8 ا�حواس أن ���ن ��� ا?��4ف ا��و�* ����)G ا��جر�# وأن �ر��� ا�Aرق    

  إ�\ أي أن ا��جر�# ھ* ��در ا�����ول  .…��ن ا��وت وا�;وء، و��ن ا3زرق وا3ح�ر

ھذا ا�S*ء ا�ذي �د�و�� �������ول ھو أدب ا��Hل وا��4وع وا�ج�ن إن �a أن  إن    

 .1أدب جحور ��ر�س ا��ظ�8# ھو أدب ا�;��ع وا��وار .�ط8ق �8�� اHم ا3دب

�K8 أ�� ?XS 0* ا�وجود ���ت ھو 0* أدب ا�����ول 0* ����ره �ن ا����Hة ا����ج#   

ا�و5ت ��HA �;حك و���*، و�+ذا ���و و���ر و���� ا�ر)�H* 0* رأي �ح�ود ا��Hرة أ�� 

��S� Kل ا���ر و��س ھذا أدب ��Hب �M8* دور ا�H�Cن و�راه ��جزا �ن ا��8Mب �8

��D ا��3ج�ب K8� �5در ��درا�� وط����5 و�واھ��ن �H�C�0 ،a�ح��.   

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 "$�%
  .ا
	��د�ن ا
�" ظ&ر !�&� ا�دب ا
	��ول:ا
	��ث ا
                                            

15ص. ب ط ،1980،دار ا�ط8��#  ،$�ن وا
�راث ،�ح�د ���د ا�ج��ري 1  
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  :��د ظ+ر ا3دب ا�����ول 0* �زا��ت �د�دة و�ن ��ن ھذه ا����د�ن

  :ظ&ور ا�دب ا
	��ول !" ا
$زا*�ت ا�د��� .1

��ذ �دا�# ا���ر ا�حد�ث ��ر ا����ر �ن ا����ب �ن ا��ورة ا����Sرة ;د ا���ل وا��Aوا   

 #H��H�4ق وا�P� #�8ح�ت ا�����Cأن ا K8� #��ل حHب رأ�� ووج+# �ظره ا��4

4��# ، �ذا ��5وا ���د Sد�د ���8ل و��ذاھ��Sأ��م 0ر�5# ا�ح��ة ا� �(�S وي�H� ? نAوا�.  


�� "$�د ا
	ذھب ا  -أ :  

ل 0* ا���ر ا�حد�ث �ن طرف �دأ ا�+جوم �ن ا���)   (kierkegard:$�د -�ر-�رود  

 )  (jaspersرزHج0و)  (schielerو S0�8ر  ( kierkegard ) د��ر��ر

 .3دب و`�رھ� �ن ا����د�ن ا43رىو�م ا�+جوم ��دان ا�43ق وا���طق وا...و`�رھم

  .��ر0# ا�ح���#  إ�Kو5د ح�ول ھؤ?ء إ���Sف طر�ق 8H�م جد�د �ؤدي 

إن ھذه : و�5ل  ا�H�Cن��T0 أ��K ��ظرة ھ�د)# إ�K ح��# ) (hedeggerأ�� ھ�جر  

����H��H�e� #ن ا���S�ث  ا?ھ���ما�ح��ة ا�ح��رة وإن ا�واD5 ا�ح���* ھو ا?ھ���م، وھذا 

5��ر  D�رH م و��ھ�� ، ھو 4وف������دت �Sر وا��Hا�3د ، و��ن ھذا ا�4وف إذا ا

   وط��� ح� K�M8ت درج# ��Sر 0�+� ���4وف ��85 ، و0* ھذه ا�ح��# �جد ا�وجود

  �HA�1.  

��د أھم �ن ج��D ا���و?ت ا��* ���ن  ا?ھ���مأن ھذا  ) (hedegger و�رى ھ�جر   

  .�وجد 0* ا����م إن

دو�Hو�AH* 0* روا���� ، و�و���ر : و5د ��ل إ�K ھذا ا�حل ��ض ا���Aر�ن ��ل 

 .2و`�رھ��  

  :�ل���
	 ا�2��س$0/ة - ب

�رى ا�ن 84دون أن ا�A+م ھو ��8�# ا�HC��ء �K8 ا��وجودات ، أ�� `�ره �0د H0ره    

وح�د ����ن أ4رى و�+�� �5ل ���8ء ا���طق T0ن ا�A+م ھو 5�ل �ل S*ء ��8�# ج�D و�

                                            
  .50ص 1978، 4ط  ،أ��س ز�* حHن ،�ر ،ا
	��ول وا
	��ول !" ا�دب ا
�د�ث ،�و�ن و�Hن -¹

 35ص.، �رجH D�ق ذ�ره �ح* ا�د�ن �زوز  2
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�8وD(�5 ، و��د ا��Aر H� *0�ره ر`�# 0* اCدراك وا���رف و��� �8و;وح  و��د ا����م 

�K�H ا��Aر إ�K ��ر��0 و0+�� و0+م ا����م، ��� ��ول ���و ھو ����H�#  ا��4رج* أول ��

. إ���� أن �;D �8�� ط����� و�ج��8 0* ����ول أ�د��� ، وھذا ا����م �8�4ف حHب ا03راد 

�ر ، و�و ا�Hط�ع ا��Aر أن ���0م اAط ��س ھو ���م ا���8# ، و���م ا�ذ)ب ��س ھو ���م ا���

 أ��د�جد ��ن ا�ظواھر ا�����8# إ;��0ت دا)�# �48ص ھذه ا�ظواھر و��84ص ھ* �دورھ� 0* 

 . �8م واحد أ��ن ، إذ ذاك ا���8م �ن ا���Hدة �0ر�# ? �دا��+� أي ��Hدة

�H�ر�� �S *0ل Hجل �4���ت ��وا��# ، وھذا �HAر ���  و�و ��ب ا��Aر ��ر���4 ��د�5   

ھذا ا��8ب ا�ذي �A4ق ��ن ;8و�* �����* . �جز�� �ن إدراك ا�S*ء ا�ذي ������ ��ر��0 

وھذا ا����م ا��ح�ط �* �����* ��H وا�ح�م �8�� أ�� �وجود . أن أحس �� وان أح�م �وجوده 

���0 ? �����* . 5�ل ا���4�ن وا��ر��ب  إن ھذا ھو �ل �������* ��ر��0 و���داه 0+و �ن.

ا�ذي أ��Hب إ��� �H�� ��3ب �����ء ��ن أ����* ���8 ح�و�ت " ا��g"أن اوجز أو ان أحدد 

���Hإ� 

  !" ا
	���!�ز��� ا
	��ول ا�دبرظ&و .2

�رى 0* ��ر�� ھذا أن ا��8وم ا��H�C�# ��حو �حوا ��ط�0�ز���� و`�ر : ��ول �و��*   

ط���* ، �3+� �ج�S�� ��8ف �ن جد�د �و�� �ن ا���رA` #0ل ��+� ا�H�Cن ا��ح�0ظ 

و�ن ا�H+ل �8��� أن ���ور أ���HA 0* ���م �ح8ق ��A�ر�� 0وق . K8�1 ��8��� ا�ط����#  

 �(�S ر�M� رة، �8ك أجوا)� دون أن�ا��و;و��# ، و��8* �8�� �ظرة �� �����ن ط�

  .ا��ظرة ا��* ا�4ذت ��+� ا��8وم ا���S)# �ظ��� و��5و��

 

د�ت ھذه ا��8وم �K8 أن ��ر0# ا�H�Cن �م ��ن ���� �جردا ، �ل ھ* �ظرة �ن �ل     .3

واحد ��� 0* أ���ل ا4gر�ن ��د�� ��Hب ���HA �ر���� �Mو�� أو روح ح;�رة �م 

  .رھ� ��ورا �ن `�ر أن �A+م �وجب ھذه ا���M# أو �8ك ا�حر�# ���و

  .و�ظ+ر ا���ط�0�ز��� 0* ا�8حظ# ا��* �درك 0�+� ار���ط ذا��# �ج�ر��� و��دار ح����+�

�د S�)�ن �� ���T0 ، ����# ھ* �جر�وا��ول أن ھذه ا��جر :  

  إ�+� ��Hت �H��5 أو ��5و�� ��ل S*ء 0* ذا�� ���ن ��وره - 1
                                            

 .45ص ، �رجH D�ق ذ�ره،�ح* ا�د�ن �زوز 1
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ن ا����ن أن ��ط�ق �K8 �ل ��)ن ���ن ا���ور ��� أ�� �ن ا����ن �4ف إ�� �- 2

  .ذ�ك

��ل ��3 0* �Cدل وا��ف �8ح���# و��8�وا����ود �ن ا���ط�0ز��� و�ف ا��Sور وو

  " ����g"، �طK8� D8 ��ھو ��س  ا�و5ت ا�ذي أدرك 0�� أن ا��جر�# �و�A+� �8ك ���ح�+�

ھذا ا����م ا4gر ��ن ا���ر�\ : و ا��جر�# ا��و��# �و;وع ا��Sور ا���ط�0�ز��* ھ     

�دل أن ��ظر إ��+� ا�4Sص �K8 أ�+� أحداث ���8# و���)G . ا��Sري ،ا�ح���#،ا�ح;�رة

 *0�� K# وإ��0�+� �ن `را�� Kظر إ��� ��T0 ، �+ذا���5)�#  G(��� ، ن `�ر ��د��ت�

  .ظ+ورھ� �ن أ�جو�#

�م ��ن ا���ط�0�ز��� �ر���� ��8�ورات ا��* �ح�ول �وHط+� �A4�ف حدة ��Aر���5 ، �ل    

ھ* ا��جر�# ا��* ��ود �+� 0* �ل �وا5ف ��ر���4 ا��4ص وا���م ، وھ* ا���3ل ا��* 

  ��1ح�ل ھذه ا���3ل و�ح�8+� إ�K ���و?ت  

3 -  �
���� ا
	��و �
 ا
	ذاھب ا

وھم ا�AH�A# ، و�D 3ا8# ��+�جم ا���ل �ن طرف ح��S� #8أن  و���8 �ن ا�����ول أ�;�  

 #�AH8Aن ھذه ا��ذاھب ا���ر�زة ، و�ن Mا� Kد إ���H� ز��ت��+م �ن ��دى ���ھذا �0د وجد �ن 

 ���ا��* ح�رت ا���ل �ح�ل ا��ز�# اCراد�# ����# �ر�و5# ، و��ول أ�ح�ب ھذه ا��ز�# �

�ور ا��Aر ، و��ن ����ز��ت ا�����و�# ا��* �جب �8��� ��ور اS3��ء ����ر��+� ? �

 )Sو��+ورا�ذي ��دى �� " إرادة ا�ح��ة"ب Cراد��� ، وأ�رز ھذه ا��زا��ت ھو �ذھ

shopenhawer) 

��دأ ��م �M8ر�زة �دD0 �ل 0رد ��� إ�K �ح��ق �حوه ا����ل و���و�# ���# : إرادة ا
���ة-أ

A�� وع ا�ح��ة ا��* ا�4ذھ�� K8� ظ�Aرادة 0* حد ذا�+� ھ* ا�د�0ع ا3ج��س حCر أن ا�` �H

5وي أ��K ?��رف S�)� ،و���+� ����Hدة  ���م ا����Cل ا�ذي 4Hر�� �4د��+� إ�Hط��ت 

 .أن ��رف ���دھ� وأن �حده �حد�دا د5���

ا��ز�# ا�AH8A�# ا�����# ا��* ھ�ج�ت ا���ل �Sدة و��ف ھ* �ز�# إراد�# : إرادة ا2*���د- ب

وھ* إرادة 5�ول ��ض ا�ح����ت ا��* ) ( ��w.jamesدى �+� و�8��م ج��سا����Cد ، و5د 

? �AH++� ا���ل ،ر`م ا�� ��جز �ن �HA�رھ� �HA�را ��ط��� ،و?���ن ا��8H�م �+ذه ا�ح����ت 

                                            
48، ص  ، �رجH D�ق ذ�ره�ح* ا�د�ن �زوز 1  
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�واب ��� ا�4ذ�� ھذه ا���#  K8� ��� س ا��* �ز�د �ن 5وا�� و�ج���8 ����د أ���A���� #ل ا�����

 .1ا����م ��������  واA�Hد�� إ��+� 0*

  

  

  

  

  

  

  

  

  


ث �%

	��ول: ا
	��ث ا ��$�
 ا
	�3	�ن ا

 .ا
ز	-�$�� ا
	0روط�� - 1

و ح��)ق أG+�� *0 #�H�H ھُ وَ 5ط أ���ر �ذھب ا�����ول ا�ذ�ن Sَ �ن ا�ط���* ? �وا0ق     

ا��دم وأ��� ��رر ا��دم ����دم ;�ن ا��8�# ا��و��# ،  إ�Kإن ا����م �ؤول : ا�����ول ��و�+م 

��ف ��ون ا����م ����� و���ظ�� و��ررا ��HA و0ق �����ر �Sروط�# : وا�Hؤال ا��طروح 

?Sك 0* أن ا����ل 0* ���م ا����ت ا��و�* . أ�د�# ، �م ��حدر 0* ا��+��# �وب ا��دم؟ 

                                            
��� ا
$�د�� وا
��$�� ،?�و�د  1 �
���� 	�5م 	�ط ��ت ا �
ط . ز�* �ج�ب ا�دار ا��ر��# -�ر -66$د ا

 .11ص  2002.أ
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ھذا ��ود�� إ�K ا���ق ا���ر0* . �ن ا��و��#��ط8ب ���� ��ر0�� 0* ج�8# ا������ر و وا��وا�

 . إ�\...

�ح�a أن ا�ز�ن ا��و�* ���ت 0* دور�� ، ��ن ا�ز�ن ا��Sري ��حول A�0+م �ن ھذا أن    

 *�Hر�# 0+* ج�8# ا�و�* ا��S�ج�# ، أ�� ا�ز�����# ا�H�� ا�ز�����# ا��و��# �ؤ�ف وحدة

�ن ا��Sري ا���حول 0* أحدا�� ا��* ا�ذي ���Hطق ا��H�ق ا�ز����* ا��و�* �ن �4ل ا�ز

 .H  "1را��# ا��ظ�م"��حث �ن ا����دل ا��و�* 

إن ا�Aن ��Sط ��8* ���ل �K8 ا��Sف ا��ر�a �ن ا���م ا�ج����# ا����H# 0* ا����#    

��ون ج��� و��س أي S*ء ��4�� �ن  أن�ر�ب وحده ���ن : "��ول أ�0طون. ا��و��#

?جرم 84ق ا�جزء 0* ا��ل ، �ن ھذا �رى أي وحدة 0* ا�84ق ، Hواء ���ت 0* " ا3جزاء

ا�84ق ا��و�* أم ا��A* أم ا3د�* �Sروط# ����Hق ا����# ود��و��+� ، و0ن ا�����ول ��H��د 

ت �و�* ا��وة و5وة ا�و�* ����� أن ��ون �ن ا�3وات 0* ا����# ا�SP� #��84��ء ا��* وجد

�H�0و0ت Sروط ���)+� ����Aل �ن ا�ط���* أن ا�ز��ن �ر��ط ������ن �ن ح�ث  أ�� وا�5�# 

: ��ول أ�و ح��ن ا��وح�دي . ح���# ، و�ل وا�5# ��;�ن ��0، و�ل �0ل ��;�ن حر�# 

ا�حر�#  ، ھ�� �ر�ط ا��وح�دي ا�ز��ن ��4��#2ا�ز��ن �دة ��دھ� ا�حر�# `�ر ����# �Pجزاء

� ��Aل ا�4SوصS�� وأن �ل �� �حدث. 

����ن �ن �4ل ا�حر�# ا��و��# أن ھ��ك ز����ن ���M* أن ���ز ���+�� ، ز��ن ����وة    

 :وز��ن ����Aل وذ�ك �K8 ا��Sل ا����*

وھو ز��ن �8* ��م ���ت و���ل ا�ز��ن ا��و�* ا3ز�* ��د ��84 ا3ول  : ز	�ن ��
�وة -أ

  دة و5وا��ن حر��+�وا�����ل 0* ا���

وھو ز��ن جز)* ��5ص ��حول ،و���ل ا�ز��ن ا��Sري ا�زا)ل ��د ��84 :ز	�ن ��
��ل-ب

 .ا���وا�* وا�����ل 0* ���0��ت و��جزات ا�H�Cن و��ر��4 و5وا��ن حر���

وإ��� ��حث 0* ز��ن ا��وة ا��G+�� . *8 ا�����ول �ر0ض ز��ن ��حث 0* ا���حول ا�زا)ل

0��ح C8حر�# ا���م ا� #A8�4ض �ن ا������ر ا���A�H� # ، وا�ز��ن��ن ا���م ا�ج����# ا����

إذا ا�ز�ن وا�حر�# 0* ���ت ����Sن 0* ��ت ھ* . ا�����# أ�� 0* �8���+� وجز)���+� 

                                            

" !" !ن ا
	��ول ا
	���ر ،���ر ح�0ظ -  1�	5
  37ص، 2001،  1ط  ، دار ا
�5	��� ،ا
��ت،�ح�د �و0�ق حH�ن  2��	
 .48،ص  1،2000ط ا3دب،دار  ،*ن -��ب ا
  



18 
 

ور�5��+�� و�Hو�+�� ��ذ ا3زل ، و�+�� ��ن �ن أ�ر T0ن ا�ز�ن ;رورة ح���# ��Sوء 

  .�1ن دورة ز����# ����# 0* ��و��+� ا��8* و�����ر حر��+�  ا�ح��ة ، �ذ�ك T0ن ا�ح��ة ���رة

�دH #0واء ��ن 0* ا�جHم أو ا��Aر أو ا��Aس ���8 ورد 0* ؤ?� ��� K�H� ��� ن ا�����ول�

إن : وجوا��� �رد �K8 �8ك ا���Aھ�م ا��جردة، H�ق وأن ��85ه . ��+G ا�دارو��# ��� �ظ+ر �*

 Kرورة إ�;��� D;4�و�حدد ز����� و������ وحر��� ، و ������Hء ��در 0* ح*S ل�

84ق ا3ول ، و�ن ا�ط���* ?�84ق ا�3ر �ن ��S�� أو ��رار 0* واD5 ����ر�# ����# ��ذ ا�

�A� *0 #8س ا��Sر�# �إ��� �جد " (ج�ك �و�و"��ول . ا�ح��ة وا��ز��ت ا�Aطر�# ا���

)  ا�H3ط�ر وا3د��ن واC�د�و�وج��ت ا�S K8� #�AH8Aدة ��و�+� �ورة أH�H�# واحدة ���رر
و اS3د وا�5�# و���و��# ح���� ?�رى 0* ا��ج����ت و��ن ا�����ول 0* ح���# ا�3ر ھ. 2

ا��H�C�# �� �ر�ط+� �ن �وا�ل ج���# ��Sر�# و��ر�\ �وحد ، و5�م و�M# �وحدة ، وإ��� 

  .�رى ھو ? �ن ا����حرات ا�ط���#  و�Sب `��ب �Sب و��دد ��Mت و����دات

  : $	وذ��5 ا
��ث وا�72راب -  2

G+�� *0 ا�����ول ����ر ح���* �ن ا�����ول ا�ذي  ���M* ان �و;a �د5# أن اC`�راب

������ ا��Sر�# ، أ0راد وج����ت، وا�����ول ���* ا��Cراض �K8 �0ل ا�����ول وا�حّد 

�ن ا���ث ا��Aوي أو ا���ظم 0* �ل �ج�?ت ��Sط�� ا��H�C* و? أ���د أن ��+G ا�����ول 

و���ر�� ا��H�C* ا�روح* ، واC`�راب ھو ا�ذي ��ّرس �0ل ا�����ول و����# ح����� 

 ، D5�4 �ن ا�وا�Hرد �ن ذا�� و�ج���� و�ز��� ووحد�� وا�Aج� �ن إ`�راب ا����H� ا�ذي

وا�Aن ا�وا�5* ا�ذي ��حث �ن ا���م ا�ج����# ا3��� ،#�8�M* أن ��ون ��حررا �ن �ز�# 

#���H�Cراب و��4رط 0* ا�حر�# ا���ر�4�# ا�`Cا . 

���ول ا����* ���ج� ح���# �A8و;K ا��* ����* ��+� ا��Sر�# �K8 �ر إن 0ن ا��   

 #���ا���ور،و�ن ا���8وم أن ا����)�# ا��و��# �5)�# أ�;� �K8 ���# أ5�4�# واحدة ر

و���H# ، و�رى ا���+G ا�����ول أن ا�حر�# ا�Aو;�# 0* أ���ط ا���A�ر و���ذج ا��ظم 

إ�\ ���4ف ا��ح�وى ا�ح���* �8ح��ة، ا�3ر ا�ذي ...وطرا)ف ا�����دات ا�روح�# وا��Aر�# 

�a �ن ��Aھ�م ���8ق 0* حر�# اS3��ءA� . K��� �� Kو�ن ا���حظ أن حر�# ا����

                                            
  45ص ،�رجH D�ق ذ�ره،���ر ح�0ظ  1
  ���م 0* ��م ا�ح��ة: �5ك 	و$و*

  154ص ، 1998،  2ط  ،دار ا�ط�س ،ا
	��د!� وا
3رورة ،ح�0ظ ج���*  2
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. إ�A��Hذ �8و5ت وإ0راغ ���8جزات ا��H�C�#  وحر�# ا�دال �� �د�ول، �0ل ��Sط �Sري ھو

���0 : W��ج�8# ، و�ن ا��د�+* أن ��ل �دد �ن ا�حروف ��Sل ��8# و�دد �ن ا����8ت �

���`# �ح�وى �ن ا�����* وا���Aھ�م ا�دا�# ، T0ن أي 0و;K 0* �را��ب ا����8ت 

 K8� ل�وا�حروف، ھ* 0و;K 0* �را��ب ا����8ت وا�ج�ل �K8 حد Hواء، وھ�� �ن �ح

إن ا�ج��ل ھو ا����K ا���Hق ا�ذي ���0* : ا����K ا����ول وا�ج��ل ، �ذ�ك ���ن ا��ول

K;وAء، ��� �8وح 0* أن ا����م �د4ل 0* ���ھ�ت ا�����ول ���8  ا���S3# ��ح�وى ا��ا��ر��

K;وAت حر�# ا����Sت و�����. 

إن أي 84ل 0* ا����K ھو ا�4روج �ن ا����K ا����ول وا�د4ول 0* ا����K ا�����ول،    

ا����م ا��ح�ط ��� و�ن ا���8وم أن جل ا�����* ا����H# ھ* ا��* ���ح�� ��ر0# وا5�# �����HA و
1. 

  

 ا
	�ر-��� !" 	$&9 ا
	��ول - 3

��رف ا�و�* إ? �� �ح�و�� �ن ���رف ���ج# �ن ا����ل وا��جر�#، و����ر �ل �� ھو ? 

���* ��درج ;�ن 0ن ا��Mر�ب ، و�ظل A# ا�وا�5�# ���ج إ���4رج �ن ا���ر0# وا��جر

 D�ط���و ،*���A�Cوأحوا�� ا���د�# وا�روح�# �4;�� ��8ظ�م ا ������ا�H�Cن ��ل �����0 و

�H� * ح;�رة �و ��ن ا�و�* ��8م��ن ���� ������رف أو �4زن ا���م، ����ن و��ل جدارة �

��س و�* ا���س ھو ا�ذي ��رر " ��رل ��ر�س"�����8# و�ط�8# �4ل ز�ن 5��ر، ��ول

                                            
   106-102-92ص ، �رجH D�ق ذ�ره ،���ر ح�0ظ  -  1

ا����ك ا�8�A* �ط���5 و�رو��، �ل ��Sر ���� ��)ن ;��ف  ������Sر  ھ* ا�ح��# ا��* ?:  ا�76راب*

K8� د ����� ا�وجودي��H� ? 8# �ذا�� و�و0ر 5وة �4رج�# أ4رى� .��د ��ي 
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إ��� وجودھم اCج����* ھو ا�ذي ��رر و�حدد أ��Sل و��+م و��Hو���� . وجودھم وط����+م
1. 

أي ��دل 0* ا�ظروف ا���د�# ا����S# ا��*  ���ن ��� �ن ھذا ا���ظور ا�وا�5* جدا أن  

�D;4 ��8طور ا���ط�* ��ر حر�# ا�H�Cن وا���ر�\ Hواء �S� *0�� ا�واD5 أم ����8+� أم 

 D���ط���+� �دى أي �ج��D إ���H* ھ* ا��* �حدد ��Hوى أو;��� و���ز أ���ط ��A�ره و�

�ز��ت ا������ر ا5�43�# وا�5وا�ده ا5�43�#، و�رى ا���ر�H�# 0* ھذا ا���ظور أ�;� أن 

�+�ط �ن 0وق ا�واD5،و? ����ث �ن دا4ل ا�ذات،وإ��� �ن ��ق ? ا�روح�# وا���م ا�ج����# 

�5��دي   Cظ�م ا����ح# ��� .¹ا��ج��D ا��Sروط# �

�ن ا�وا;a أن ا���ر�H�# ���5ض �HA+� 0* أطروح# ��Aدھ� أن �ل �ظر�# ���ج ا�و�*    

��ة ا���د�# ��8ج����ت ا��Sر�#،و? �4رج �ن ط���# ا�Sروط ا��* ���;رورة �ن �طور ا�ح

# و���`�� أHس أوجد�+� ا���ر�H�# 0* ھذه ا���و�# ا��* �4ص �AH80+� ا���د�# واCج�����

�5��د�# ؟ا�ح���# ?  �ج����#ا������ن ا�Cج ا3و;�ع ا��� ���وا�ط����# و��ر ��Aس ا�و5ت �

وا�ذي ��وغ "ا�و�* ا��A*"ا��ج���* ا�ذي ���ل ���واD5  ��طور اS3��ء ���زل �ن ا�و�*

 . ا���م ا�ج����#

�جر��ZZZZZZ ا�واDZZZZZZ5 ودZZZZZZ84ت ZZZZZZ0* " ا�+�ZZZZZZ�8M#" أن �ج�ZZZZZZوزت ا�AZZZZZZH8A# ا���د�ZZZZZZH #ZZZZZZ�ق   

����0د�+� ا���ر�H�#، ��د أن ا���ر�H�# أ�;� 5د �ج�Zوزت �جر�Z# ا�Zو�* "ا�����0�ز�ك"���ھ�ت

#Zح��دة ا��Zر. ا�ج���* ود84ت 0* ���ھ�ت ا��Z�3أن  ا #Z�ا3ھ� #Z��` #��ZH� نZ� فZS�� ذيZا�

رأت أن ا�Zروح ا�������Z# ھZ* ا��Zوة " ا�+�Z5 �Z�+�� ��"#Z�8Mد اM�ZHرق Z0* أح�د�Z# ا�ج��Zب، و

 *Z�0د رأت أن ا���دة ھ* ا�� #�Hا���ح��# 0* أ5دار ا���س و��ر�4+م وأو;��+م ، أ�� ا���ر�

ي ����ZZZ# دون إ��ZZZء ��ZZZرر �ZZZSل ا�ZZZو�* و�حZZZدد ا���ZZZHوى اCج����ZZZ* وا�و;DZZZ ا?�5��ZZZد

و�ن ا�وا;a أن ��ھ�ZA�� �Z* دور . ا�4�و��# ا��* ����ز �+� �ل �ج��D �ن �حو �����ن 

                                            
وزارة  ،	�	د ا�	د ��و$� - �ر  -ا
	�5	��ت	و5ز ا
	�د�� ا
��ر�:�� *ن $	و  ،��رل ���س  -  1

 105ص  1984د�Sق  -ا����#0
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" و�ZZZ*"ا�ZZZو�* ZZZ0* ا����ZZZدل اZZZH�H3* ا�����ZZZل �وج�ZZZ ا���ZZZ5# ا #�ZZZH����C�ZZZ�ن ا�ZZZذات ك

 .1"  5ّ�م"وا��و;وع ك

4 -  ��
 :!" 	��وى ا
�ن ا$6�-����ا
���د

���S�+�ت ا���5# اH����C�# 0* �ح�وى ا�Aن ھ* �جر�# آ��# ا��وا�ل إن ا����د��# 0*     

ا�دا84�# 0* ح����� �D ا���وذج ا�ج���* 0* ا��جر�# ا��و��# و��دھ� ��وة، وإن ا�����ل ا����وي 

*��H�Cا *�Aداع ا��e� #�# ا�ج����# ا�ج����# ���8وذج ا��و�* وا��جر�ن ا��جر��8ك ھ* . �

   .�A�2�# ا��* ��Sدھ� ا�����ولا��ز�# ا���8�# وا

إن ا�ح���# : "أ���ط و�����ر ا�Cط����# ��و��"�ول H�زان"ر0ض ا���Aن ا�Aر�H* ا����ر 

 .3"  ا�ج����# ��)�# 0* ا�ط���# وHوف أ�رھن �K8 ذ�ك

إن ا�ح���# 0* 0ن ا�����ول �و;و�# �ر�دي أھ��# �0)�# ���8ق ������د��# ا���وا�0# ����ن    

ط�وح ا�H�Cن وإ�����# �ح���� �K8 ا�واD5، و�+�م ا�وظ�A# ا����د��# ھ* ا��حث �ن ا��ط��ق 

 و�A;8+� ���ن. وا����Hب ��ن ا���ل ا��A* اC�دا�* وا��جر�# ا�ج����# ���8وذج�# ا��و��#

إن إ��5# ����ل �� ��ن �8�4ف �ج�?ت ": جورج ��وس"��ول. ا����Hج ا���ر0# ا����# 

ا�واHA� D5ر ��ون ا�واD5 ا��و;و�* ھو �حد ذا�� �ظ�م �8Mق ��را�ط، وا���#5 0* 

ا��و;و�* ��ح�ر 0* أن �ج�?�� ا��K8� #A8�4 ا�ر`م �ن �و�+� أA8�4� ?��S# ا�حر�# 

����D 0* ا�و5ت ��HA 0* �8�4ف ا��ج�?ت . K �� ?�+��#وا����م ���وع إ�. ا���دة

  #+��S�� واحدة K���ت �����8# و�A� .4وا���Hو��ت �

�رى ا�����ول أن ��ر ا�Aن ا3��ل ا�ذي ��ط8ب 0�� اC�داع وا����ر�# وا����دة    

4زون �ذا ��ط8ب ��a ا���Aن حر�# أ��ر ��Aجر �. ا��ح;# �+ذا ا����م �م �حن 0* و��5 ��د

 *�A0* ا��حول ا� #�H�H3ا���و��ت ا D� �����+ذا �ط�)ن ح�# ا�ج����#، و�ر ا��جر�داع ��Cا

��ذا ��ون "��ول ��رل ��ر�س. وا�ج���* وا���Cج* وا5�43* وا���ر�4* وا�روح* 

ا��راء إن �م ��ن ا�����# ا����H� #8��دة ا�H�Cن �K8 5وى ا�ط���#، أو ���K�H ���ط���#، 

 K8ظ+�ر ا��ط8ق ��واھب و�Cواء؟ ��ذا ��ون ا��راء إن �م ��ن اH حد K8� �����5وى ط

                                            
  .131 ، �رجH D�ق ذ�ره ���ر ح�0ظ -  1
  85ص  ، �رجH D�ق ذ�ره ،��رل ���س 2

  .112ص 2010د�Sق ،   -39 -ا��دد ،�ج8# ا���ر0# ا�Hور�# ، ا
��ث وا
	��ول،�حHن ا����ر 3 
  65ص، د�Sق ،دار ا�ج��ھ�ر ، !ؤاد 	ر*" - �ر -ا6$�-�س وا
��ل ،ھورHت ر�د�ر 4
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ا�H�Cن اC�دا��# �دون أ�# ��د��ت أ4رى ��ر ا��طور ا���ر�4* ا��H�ق ا�ذي ج�ل ا��طور 

`��# 0* ذا��؟ أي �طور ج�D 5وى ا�H�Cن ��� ھ* دون �H�+� إ�K ����س �حدد �H���؟ 

ھ� ��ل وحد�+�، و?�K�H 3ن ��ون ��H� �� �(�Sرا ��ورة ��د�� ���د ا�H�Cن �جH�د

 .�1+�)�#، �ل ��ون دا)�� 0* حر�# ��ون �ط#�8  

G+�� *0 ا�����ول �HA�را ��ط��� ��جدى 0* أن ا�روح ھ* ا�و�* ��� ھو ��)ن وأن    

0�ل ا�جHد �ن ا�روح، وا�روح �ن ا���ل،  a�ا��وات ھو `��ب ا�و�*، �ن ھذا ? �

�ن ا�جHد، �ن ح�ث أن أي و�* ھو إدراك XS �وجود ����Aل، وأن أي روح ھ* وا���ل 

� جHد �وجود ����Aل، و? ���ن إ����ر ا�روح ھ*S��"*ا�ذي ���5ض ا���ل " ا��و�

��ول ا��4رج " . ا��و`�"وأن ا�روح XS 0وق ا�جHد ��� ����د ا�+�دوس ��AH8A+م" ا�و�*"ب

*Hن"وا����ب ا�رو�����Hو�� "�H���H*�H0 " ررا�م ��84 ����� و�+A� �� أن ��ون �ل

  D�د�# ا��8ز�# �8ج��# ا3���وا��ن ا�ط��2دا84�� . 

و��� ��ول أ�;� 0* ��رض ���ر��� حول �وا�0�# 5وا��ن ا�Aن ا��H�C* ا����Hدة �ن 5�م   

��8+� ���ذا ���M* أن ����ر 5وا����� ��دا�ت �وجودة و��دا�ت 5د 4: "ا�واD5 ��وا��ن ا�ط���#

 3"  ا�ط���# �رة وإ�K ا3�د

 : ا
	��ول وا
�راث -  5

5د �جد 0* �و;و��ت 0ن ا�����ول ���دئ ���ل ��ط��8ت �0ر�# وأ5�4�# ، و�دى    

������ 0* ا�����* ا���رى ��8س ج�8# 5�م �ر�ج��# إ�K أحوال و��ر�\ و�راث ��ض �ر�ق 

 .أ0;ل �ن أجل ��ث ��ض �ر�ق ��طD8 إ�A�� K�ذ ��Sر�D ا��دء 0* �وج� �حو ح��ة

    K��ث ا�ح��ة 0* ا���در ا�+��# 0* ������ر ��`# ا�����ول 0* �ح�وى ا��راث أحد ا��

ا��د��# ��8Hوب ج���* �وف ��در �ن و�* �Mوي حد�ث 0* ���`�� ا��Aر �* �وح* 

����ول �م إ��� ���A+م �3م ا��;��� ا�����# 0* ح��ة �8ح��# ���دة، وا�جد�ر ���ذ�ر أن ا�

� 0* و�* ودرا�# 0رز�+�  #د��ز ����ج# ح���# ��طور ا��ذاھب ا3��رS� وإ��� ،�+Hوأج��

����4ت ���0�# وأحوال �0ر�# و��Hو��ت أ5�4�# وروح�#، و��� ھو وا;a ��� أ�� ����ز 

                                            
  165-164ص -1967 ق ،د�S ،1ط ،�ح�د اح�د حHو�#  ،- �ر -�ول ا
�ن ،��رل ���س -  1
2 *�H0�����H ن����Hر ح�0ظ  -�ر -ا��ج8د ا����ن  ،�و����-  #�H323ص  1937-1918ط رو.  

3 *�H0�����H ن����Hت ا����8# ا�����# - �و��Aح�0ظ���ر  - �ر - ا��ؤ�-  #�H1961-1945ط رو 

  .309ص
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0* طوا)�� و���ه ود??�� �ن ���# ا3ج��س ا43رى و���8س ا��رء ا�����ق 0* جدوى ھذا 

ط أ�� ���ل �a�0 K8 5;�ء ��`* �0ري وج���* ��حرر �ن 5�ود ا����# و5وا�د ا���

 .1ا�حر0# و��و��ت ا�وحدات ا���طرة 

إن ا�����ول ? ��aH ا�ذا�رة ا�ج���#، �ل �ؤ�د �8�+� و�د�و إ�K ا���ل �����Aھ�م ا�����رة 

�8ذا�رة ��ر �راحل ��Sل ����دة ا����م ا����8ب ا���حول ا����*، و�رى أن ا����م إ��دادا 

��م . إ��دادا ط����� �8ز�ن وا������ ح�� ��8راثA�Cدا�#، إ�+� ا�إ�+� ا��+��# ا��* ��;�ن ا�

ا�ذي ��;�ن ا�Cح�م، ������0ول ���4ف 0* ��+ج� ا��درH# ا��جر�د�# ا��* وA5ت ;د �ل 

�دوره ���د حر�#  ا�ذيا���3ط وا��وا�د ا���H���# ا��* ���ت ���ر �ن ا�Aن ا���دي ا��حت 

�ن ا��ؤ�د أن �����Cن ����ج# ا3دب �و���# 0* ��ر�\ ا�AH8A# ": ك�ر���� و�8"��ول. ا�روح

  .³وا��03ر، 3ن ��ر�\ ا3دب �وازي و���س ��ر�\ ا��Aر 

? أ���د أن ا�Aن �M�ر �ح�وى ا�ح��ة أو �رجD �ج�8+� إ�K ا�وراء وإ��� ���ل �ل �رح#8    

�5��د�#،  ��ر�4�# و��SفCوا?ج�����# وا����0�# وا #�HAن ا��واح* ا��� �+Hن أحوال أ���

 *0 �+���H *ح;�رات ا����� �H��5 *دا��Cوى إر���)+� ا�ح;�ري وا�H� ج�ء�رز �و�

 .�جر�# ا��حول

�0حن ?���ر ��ر �حظ��� ا���ر�4�# �;�ف إ�K �ح�وى اC�داع �ح�وى ����8�� �ن ا���م   

�جر�# ا�ج����# ا��ر0# ، أ�ن ا��حول وا���دم ا�ح;�ري ��ر ا���ور وا�ج��ل ��ر ا�

ا�A��H#؟ أ�ن �ل إر���؟ أ�ن �ل �ور ا�د��ر وا�4راب وا�حرا)ق و�ور ا�Mزو ا��* 

���8 �جرد ���# ج����� 0* 85ب ا��جر�# ا�ج����#، و��� … ��ر;ت �+� ا�ح;�رة؟ ��أدرا��؟

# أو ط����� ��H+* ���ل ا��ح�وى ا�ح;�ري، �8وح ��� أن أي د��ر ��Sل أو ��ر�# �و��

و? ��د ھ��ك ��Aھ�م و5�م و�وا)ن ��د��# أو رج��#، �ذا T0ن ا��حول ��ر ا��راحل ا���ر�4�# 

ا��H�C�# �ر��ط ����ز�ن ا��و�* ا��حدود ��ذ ا�84ق ا3ول، وأي �M��ر ھو ا�4روج �ن 

�ر ا����A�# ا�ح;�ر�# ، وإ��� ھو ��س ا��M��ر ھد�� �8��K ا�ج����# �. ا�H��ق ا�ج���* 

�ح��H� aر دور�+� ا��و��# � #�M� �+��)ح�# ا���ظ�# و�حط��ف �ن ا���+ج�# ا��Sا��

                                            
  89ص �رجH D�ق ذ�ره ،���ر ح�0ظ 1
�جر�د �ل ��ھو �ح�ط ��� �ن وا��5 ،وإ��دة ���`�� �رؤ�# �0�# جد�دة 0�+� ��جK8 حHن : ا
�5ر�د��*

 ا���Aن ���8ون وا�حر�# وا�4��ل، وح��#  
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�a ا��H�ق Aط�ق وا���HCك �ن اA��? ن ا�ذي�H�e� *دا��Cط ا�S+� �ن �4ل ا����و�ط�

���دل ا��و�* �ن ا�ز���ن ا��و�* ا����ت ��ر ا�ز����* ا��Sري ا���حول ا�ذي ��حث �ن ا�

إن ا�Aن "��ول �و�در��ن أحد ا����A�ن ا��جر�د��ن . ����ظ�م ا��واز�* 0* ا�����ر �ن �ح�واھ�

، 3ن ھذا ھو ا�ذي ���ن ا�H�Cن �ن "��س �� ���K إ? ���دار �� ���ر ��� ھو `�ر ��دي

وإ�+�ت ھذه ا��درH# ا�Aن ا���8�دي �4وا)� �ن ا�حر�# . 1أن �����K8� K وجوده  

 .ا�روح���# �K8 ا3���د ا��HA�# ا��K8� #8��S ا�واD5و

� إ���دت �K8 ا�Aن    S# ا������0�# أور #M����د أج�D ا�دارHون وا����د �K8 أن ا�حدا�# 

ا��د�م ا����Hد �ن ا��راث ا��H�C*، وح�و�ت أن ��وغ ��0 ��طورا و��حررا �ن إ�Hر ا�Aن 

 �ر�4�# أو وحدة ��ر�8��H� #�4#،ا���8�دي ا3ورو�* و? �ر��ط ��ي �رح#8 �

و�A+وم ا�حدا�# 0* 0ن ا�����ول ��4ذ ��ح���ن ��رز�ن ، ��ح�K ��وجب ا5Cرار ��    

و��Sل ا���3ط ا��A�# ��8راث ا��H�C* ، و��ح�K وجوب ر0;�، و���8ق ��و;و�# ا��حرر 

 .�2ن إ��Hر ا�Aن ا���8�دي ا3ورو�*  

* ��ذرع �����رد �K8 ا���W ا��A�# ���رر �� �د��� 0* ���4ف ا�����ول ا���و?ت ا��   

84ق 0ن حدا�* �ن طراز جد�د 0* ا�و5ت ا�ذي �راھ� ����5;# 0* طروح��+� أ���ء د�و�+� 

�K8 ر�ط ا�حدا�# ��3���# أو ا��راث ���Cن ا�H���ب ا��جر�# ا��H�C�# واCر���ط ا�و��ق 

HAف إ�4ذت �ن ھذه ا��HP;* ا��ر�ق، و������ررات �4ص �ا3و;�ع�رات ج�8# � 

 .3ا�H��H�#  وا3ھدافا?�5��د�# 

 :ا
	��ول !" 
�� ا
:ط�ب- 6

5د ��Sر ا��رء أول وھ#8 ��ن ھ���ك ���� 0* ا����8ت �ن ح�ث ا�����# 0* ا���ط8ح�ت    

جد ���و�# �K8 ا�ر`م �ن �;���+� �;�د 0*  #��ب ، ��د أ�+� ��;�ن ���ن ��ط��وا��را

 .ا��03ر، �ذا �Mدو ا�����ول 0* ا��ر��ب ا�M8وي ���و?ً 0* ا��ر��ب ا���8* ا���ط�*

إن ��+G ا�����ول 0* اC�داع ا3ز�* ��وم �K8 ا��8ب 0* ا��ر��ب ا�M8وي وا��;�د 0*    

+ج�# 0* ا���Sر�D ا����و�# ا�طرح ا��Aري، `�ر أ�� ��Hر �ل ا3طواق ا����د�# وا���

 #M8دا�* ، أ�� ا��Cج�? ح�و�� ���دد ا�03ق 0* ا�84ق ا� aHA�#، و���8# 0* ا�ظواھر ا3دMا��

                                            
  13ص،��5وس ا�Aن ا��جر�دي  -�و�در��ن  1
  33ص ذ�ره، �رجH D�ق  ���ر ح�0ظ 2
  75ص ، �رجH D�ق ذ�ره���ر ح�0ظ  3
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�د�� 0+* أداة �8�S�# �و��8�# ��8��8* ، ��د أن ا��M�# ا��وجودة ��� 0* آداب ا�����ول ھ* 

Hط��# ا��* ��;��+� ھذا ا�و��`# 0* ا�����ول ا�����* وا�ر�وز وا��03را���وي، ��0M8ط ا��

��Hت K8� #�(�5 ا�����ق وا�ز4ر0# ا��و��# ����ن ج��ل ا���`# وحHن ا�4ط�ب 0�� ، �ح�ث 

أ�+� ��ظر إ�K ط���# ا��و5ف ا����� G��Sو��# �ن ا���ح���ن، ا5�43�# وا�وا�5�# �ن ج+#، 

إ�K ا����8* �ن ج+# ����#،  و5در�+� �K8 ا�����ر 0* ا�و�* ا���C *��H�Cن إ���ل ا��Aر

0* ا���Cج ا�دال أو وحدات ����ر�# " 4واص ����ر�#"4��0ط�ب ����د �K8 ج�8# ��و��ت 

��Sل ج�8# ا��وا5ف و�حو?�+� 0* ���# ا�4ط�ب، Hواء أ��ن ��حو �وب ا��جر�د أو 

��S3ل إن ا���`# �ظ�م �� ���# �ن ا"��ول ا���حث ا����3* �وH�رج . 1ا�ر�ز أو ا�حر�# 

 2"  ا���ور�# وا�M8و�#، ��C a8حداث ا�����ر ا�ذي ��Sد ا����8م 0* �و5ف �حدد

? �4رج ا�����ول ��M� *0 �ن ا�ز�����# ، و�K8 ا�ر`م �ن و�ف �ح�وى ا���`# 0��    

   .�M# `�ر ���و�#، ��0ز��ن M� *0# ا�4ط�ب ��� �راه ��+G ا�����ول ��Hّم إ�K ز����ن

أو �� إ�طa8 �8�� " ا���وا��# ا����Aح#"ظ#، ا���حول ;�ن �Hق ز�ن و�* ا�8ح- 1

��رورة���. 

 "ا���وا��# ا����8M#"ز�ن و�* ا�دورة ا�ز���# �8حر�# ا��و��# إ����� ;�ن �Hق- 2

5د ��دو ��� 0* �8�4ف أ��Sل ا���8* أن ھ���ك إ�+��� �4رج�� 0* ا��ر��ب ا�M8وي ���8دة   

�د??ت ا������# ���دى ��� أن إ�+��� دا84�� ����ز �4واص ذات ا����ج# ، ��ن ا������* 0* ا

 KA8� ? ا�����ول، و5د #�H+� أ��ف �5�م �رA� #0ر;+� ا�;رورة ا5�43�# ا��* ��

ا�ظواھر ا����# ��8وام ا���* ��وا��# ���# �����H# ، وإ��� ��8س 0* جوھره �ؤSرات 

�را�ط# ا��* ��ون ا�+��ل ا����)* ا����ر ا���a�A د?��# ��Sل حز�� �ن ا�وحدات ا�����ر�# ا��

و�ن ذا �a�H ا�����ول ��8�دع ا��4ّق أن �جHد ا��حول . �K8 ا���Aھ�م وا��;��� ا��8ح#

��ل حر�# و���0�# �8ك ا��;��� ا��Sو��#، و�+ذا �Mدو ا����ء ا���* ذا �S #�Hو��# 

  .3���;رورة 

  

                                            
  54ا��رج�HA� D ص  1
  99ص، 2009، ا��و�ت  ،164ا��دد  -��7 ا
:ط�ب و* م ا
$ص ،ح�0ظ��ح  2
 50ص، �رجH D�ق ذ�ره��ح ح�0ظ  -  3
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 لا
	��وا
:��?ص ا
�$�� :ا
	��ث ا
را�< 

 :ا
�ر�� وا
��ر�@ !" 	�&و	�� ا
	��ول- 1

إن ا���ر�\ ��ظر ا�����ول �+و �ن 84ق ا��Sر، إ�� ح��ل ��Sط+م و�وا�+م ا����8)*    

 D��� #��H� # و�����ر �حددة��وا��ن ���� D;4� ?م ، و+Hم وط�و+�(���و`زوھم و

 .ا�واD5 ا�����* و��0 ����;��ت ا�ظروف ا��و;و��# ��ل �ج��D ��ر ا��راحل ا���ر�4�#

��ن �ّ�� . و�0ون �م ���K ��� إ? ا��ذر ا���4د آداب�ن ���)D و  إن ا���ر�\ ��� أ�جزه   

ھ�)� 5د إ�د�ر وا���ر 0* �حد ا���ر�\ ����5;# روح ا�ج��ل، وا�����D ���ن ���رة وا��# 

��H�رة ا�ح;�رة ا��Sر�# �S��Hق أحدا�� �ظ��� ح�#80 ����راع ا�8H�*، و��ر��4 دو��� 

زول �������د �+�� حوى �ن ج��ل ���ث �K8 ا�دھS# إن ا���ث �. أ���� D���S #�ط���� 

واC�+�ر وا����ر�#، وإن ا�حر�# 0* ���ج ا���ث ��Aد �ل S*ء �;�و�� ا���ظم و��دا5��� 

ا�وا�5�# وا���ر�4�# وا5�43�# ، �0 ��د ھ���ك أ���ط و? �����ر و? 5وا��ن ، وا�ح���# 

�a ا�ح��ة ���K �8حر�# 0* ا�4��)ص إن ا�����ول `�ر �5در �K8 �: ا�جد�رة ����ول

ا�����8#، و? ���ح+� أ�;� �ح�وى ��ر�4�� �5ّ�4، و��دا �را����� ����� �8+م ا3ج��ل 

ا��ط�8#       ا�����5����C #ن ���ء ح��ة ��و�# �ن ا���م ا�ج����# ا�وا�5�# ا��* �;�ن ا�حر�# 
1. 

وا��حو?ت 0* ا���جزات ا��H�C�# أن  ���ن ��� �ن �4ل ا3حداث ا���ر�4�# ا�����5�#   

ا�د��ر ا�ح;�رات �رجD إ�K �دم ا��Hم ا���Sط ا��Sري �����* ا�حر�# ا��Sروط# ���ج��ل 

 .ا�رD�0 وار���ط �وات ا�ح;�رات ��Sروط�# ا���a وا���a ا���ظم

                                            
  118-112ص ، �رجH D�ق ذ�ره���ر ح�0ظ  1
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���و�� �ن    � ���T0 ،ون ��ر�4+م���إن ا�حر�# 0* ا��* ���D ا���ر�\، وا���س ح�ث �

�A� #8ھ�م ���Hدة �ن 5�م ا�ج��ل ا�ط���* ، وإن ���رH# ھذه ا���م ���a ا��H�C�# حر�# ج�

ا��Aل ا��حض ا�ج���* ا��ط8ق، وا�حر�# ��س ا��Sروط�# ، وا���ر�\ ا�ذي ����� ا�حر�# 

ا�ح�# ھو ��ر�\ حر �Sروط ������وس ا�ج���* ، و0* اCط�ر ا���م �جد ��ظم أحداث 

S�ب و��جزات ا���ر�\ ا��H� ا�حر�# ا�ح�#، وذ�ك *���� *��H�Cري ? ��;�ن �ح�واه ا

�0دان ا���م ا����8#، وH�طرة ا��وة ا�ح�ر�# ا��* ���ف �������# وا�Mزو، وإ�� ��ر�\ �Sروط 

���. �������# واC`�رابA# ا�����ول ج�8# و����ا�����ول � G+و��. 

��+G ا�����ول ھو �زوح �حو ا�حر�#، إن ا�وحدة ا����� #8���Cزواء ا�Aردي 0* �ظر    

وإن ا�����ل ا��و�* �D ا��ج��D ھو 5�د �8روح ا�Aرد�# �و�+� ��P� D;4ظ�# وا�3راف 

 Kظر إ�����رد �حر��� ا�دا84�#، وAا� #Hا��* �حد �ن ���ر D(راSوا������د وا���دات وا�

5ض ا�وحدة ا�Aرد�#، ا�وحدة ا��ج����# �K�8 أ�+� ��;وي إ�K �زوع 8H�* `�ر ���ول ���

Kو��د �ج�وز ھذا ا��زوع ��ط8ب ا��ودة إ�  

 *��H�Cط� ا�S� ر�ل �����ره وأ���ط� و���ھج� ��� D# ا��ج���ر����)�# ���ص ا�(��ا�4

 :وا�ح;�ري وا���ر�4*، و��� ���ن �د�دة �8حر�# �ذ�ر ��+�

1. �
��ج�وز 0* �زو�+� 5�م ا�حق وا�A;�8# وا�حب وا�43ق 0*  :�ر�� 	ط �� �7ر 	��و

 .ا�ح��ة ا�د���

2. �
 .����ل �����م ا�ج����# ا����H�ط# �ن ا�واD5 ا���دي ا����ش :�ر�� 	ط �� 	��و

� �ن دواD0 ذات `���ت و����a و���D0 ���طف : �ر�� �7ر 	��و
� 	�دودة وزا? � .3S��

 .إرادة أو حر�# أو �Hؤو��# ��+�����H�C�# �حو ا�Aو;K وا?�+��ر دون 

- #���Hح��ة إ� Kن 0�� را)دا روح�� �د�و إ�Aء ���م حر ��ون ا����د S�� ا�����ول G+�� إن

 #8;�Aا�ج����# ا� �+�(��4 �+� #8�� . 1ا�����#     جد�دة ، ��ون ا�روح 0�+� ��وذج�# أ

���ده !" !ن ا
	��ول - 2
 : 	���ر ا

إن ����� �د5# 0* �ح�وى ا���ر�\ ا��H�C* أ�A��� أن ا����م �م ��طور ح�را ��� أ0رز��    

وD(�5 ا�حروب، و�� ���ت ا�حروب �و�� ���M* إ#��5 �����ت ��ھ;# �����K ا��د��# 

وا�ح;�ر�# ا��* �;�ن اH3س ا3و��# ���H8دة ، ���ت ا�حروب ��ل �ورھ� وو�5)�+� 

                                            
  121-119ص. ذ�ره  �رجD ا�H�ق، ���ر ح�0ظ  1



28 
 

إ�� �ؤس . # ��H�� `��)���، `�ر أ�+� A84ت وراءھ� 4را�� ���8جزاتا��دا)�# ��+� وا�حد��

ا�4راب ا�ج�ه ���ء ا���Hدة ، وإ�� �ن `�ر ا����ول ا5Cرار ��ن ا�حر��ن ا��������ن 0* ا��رن 

ا��Sر�ن ھ* �ن اH3��ب ا��وج�# 0* ا���دم ا���8* وا�����* وا����0* وا�روح* 0* 

���ت  و��. ��# وجدا��# وأ5�4�# ��و0�ر H�ل ا���Hدة�ت ��ل �Hؤو�8�ر�� ا�����ر، و�ط

 K8� #�(دة ا�����Hدة 5ط و��دة حرب ، و��ن �ن ا����ن أن �ون ا�حرب و��دة ا���Hا�

ا��رف وا��ط��D ا��* ��ل إ�K درج# �0دان ا�43ق 0* 85وب ا��ج�ر ا�������ن ود��ة 

.   ��ث �د�ر �84و �ن �ل ���و��# و�� ا�Aق أن ا�����ول �و0ر ا���Hدة ، ��0حرب. ا�حروب

و�جزم ���� ? ��ح�ق ا���Hدة ��دام ا�H�Cن �5��� �حت ظ�ل ��ود�# ا���ث ودواD0 ا�ح�س 

وا����ر�Hت ا�ظ���# وا��حدود�# ا�ط����# وا�روح�# وا���8�# وأ�واع ا�M�HCل وأ��Sل 

 .إ�\.…ا�حروب وا�3راف ا�����#

�ل،�جزأ،روح�    A�� ن�H�C�4رج حدود و��� ا���دي ، وو��� �حدود ;�ن إن ا

 #8M�H# �ن ج+#، و�+���# ا��وى ا�����ود �ظواھر ا�ط�ده ��Hظواھر ����� ا���دي ، ج

�����5 و��و�� �ر��ط ����م �Aرض �8�� أ���ط� و�����ر إج�����# . �ج+ده �ن ج+# أ4رى

0+ل ا�H�Cن �D;4  .وH��H�# إ�5��د�#، وأ5�4�# �وج� �Sل �����5 ودوا��0 و8Hو��

  . K8�1 ��ل اS3��ء ا��و��#؟  اC3راد��؟ ھل ھو �وحد، وأ�� ا���ط ا�����ري 

إن ا���Hدة ? ��ح�ق إ? ���حر�# �ن ��ود�# ا���ث واC`�راب ا��H�C* �ن ���م ا�ج��ل، 

ج����� و�حو�ل ���0��� ا #�5�43�M�# ا?�د��ج ا���8* 0* ���م ��ح�م �H� *0را�� �����ر 

 .�وحدة

���H ن�دة ��ون إدراك ح���# ا�وجود: "��ول ا��H2" ا�. 

3 -��
 :ا
���ة �5ر�� 5	�

�رى ا�����ول ج��? ���ل ا�Sك أو ا�ط�ن أن ھ��ك 5وة ����# ����# راA� #�5وق ا�وجود     

�0 ا��و�* أ�د�ت ھذا ا����م ا����ق ����0زت ��درات �0�# و����# و��8�# وذھ��# �4ر#5 �4

�وره أو �����8 أو ��Aر;�، إذ �جوز ��� ��H�# ھذه ����C��زات اC?ھ�# حHب �� ���

�ط8ح���� ا��Sر�#، و�ن ا�ج�)ز أن ھذه اH3س 5د ���ت ھذه ا��وة �ن ����م ا�وجود �

ر��� و��Hت �ظ�م ا���)ق وHّ�ت 5وا��ن ح. و����ف �ح�واه ��Sل ر��;* وھ�دH* �ح�م

                                            
  78ص ، �رجH D�ق ذ�ره�ح�د ���دا�ج��ري  1
2  - ���H ن��5ة ،ا$
   485ص دار ا��+;# ، ،2004، 1ط، ا
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��� �Hّ�ر ذا�� �ذا��، و5د ��;* ا����ل �� وحددت �د#5 0* ���)Sآج�ل �ح�و���� �م د��� و

�ورات 5د ? ���8+� ��ض ا���ول أو ا�����دات� Kول إ��������حث �ر وا���Aوا��. 

و�ز�م ا�����ول أن ����� أز��� �0)ق ا�و�* وا�ج��ل وا��درة 84ف �ل ا������ت وھ��ن    

 إ�K�ر��+�، و�ن ا��ؤ�د ? �در�� ا���ول و?��Aذ  �Hحر آ4ذا �K8 �����د ا�ح��ة ا��و��#

��ھ��� و5درا�� و��)�� وHحره، وذ�ك ������� أن ا�H�Cن ح�وان 0طري و`ر�زي �حدود 

ا��وة وا�رؤ�# وا�رؤى، و;��ف جدا إزاء ا��درة ا����4# ا��4ر5#، ��� أ�� ��جز �ن ��ور 

 . 1ا��Sر�#  ��ھ��+� و5در�+� ، �و�+� 5درة ? ���Hوى �D ا��درة

    ، *+�C0+م ���8# ا�وجود وا��زوف �ن ا�ج��ل ا Kن ھو ا�طر�ق ا�وح�د إ�Aإن ا�

��د ��ن ا�Aن ا��4ص 0* ا���ل ا�C+* : "و������* ��Aد إ���H���، ��ول ورج�� �0رودي

����Hإ� a�� .�H�e�  "2ن ھو �ن أظ+ر ��ف ��Hط�D ا�H�Cن أن �

ا�وجود أ�� �5)م �K8 ���دئ ر��;�# ح�H��# �ح�# �رى �AH80 ا�����ول 0* أ�ل   

ھذا �ن ح�ث ا����# ا���د�# ا���4�# ���ظره ��دأ " …�دد،�م،حجم،ط��S،#5ل"

*Hج���*"ھ�د " *�Aوا� *(�S�Cع ا�روح* وا�ذو5* وا�حر�* وا��ط�C�0)ق �ن ح�ث ا

+�Cا�و�* ا #Hن ھ�د� G�� دي�� *Hو��م وا�ذھ�* ، و�ذ�ك �رى أن ا�ج��ل 0ن ھ�د ،*

0��ح ��� �� ��8��Aل ھ�دH# ا�و�* ا��H�C*، وا�حق ��ھ�� ? �4رج�ن �ن �ط�ق Cا

D5س أو 0* ا�واAواء 0* ا��H،#�# ا�ج����ا��جر.  

إن ��زة ا�Aن ھ* أ�� �ج�ل �واز�� و�وا��0 ��ن ا��زوع ا�جHدي �D ا�ط���#، وا��زوع    

و��ن �رجD إ�K �دم ا��وا�0�# ��ن ا�روح* �D ج��ل ا�ط���# ، وأن أي 84ل ����ن ا��ز

��8* و�HA* �دى ا�H�Cن،  ا;طرابا��زوع ا�روح* وا�ط���# ، ا�3ر ا�ذي ��جم ��� 

، �0د ? ���K �8حر�# ا3ج�لو��+G ا�����ول �+�ب �����Aن و�د�وه دا)�� 3ن �8Mب ا�ح��ة 

 .3  ا3��موا���Hدة وا��دا�# ���K ج��ل 0* �وم �ن 

 :ا���
� �دادا	ا
�دا%�   - 4

ا����H�ل، و�4ف ذ�ك �Mدو ا�Aن ;ر�� �ن ا��8ب  ا����رإن ا�ج��ل 0* �ل إ�داع �0* ھو   

وا����# ا����رة، وا����H�ل ��ظر�� ھو ا�حدا�#، وإن ا�حدا�# ا��داد ا3���#، و�ن `�ر 

                                            
  166صذ�ره ، �رجD ا�H�ق ،���ر ح�0ظ  1
  185ص، 2002. 1ط دار وا)ل ، ،-���ح ا
5&�م -�ر -$�و �رب د�$��، روج�� `�رودي2

  183-178ص 	ر5< ��ق ذ-ره ،، ���ر ح�0ظ  3



30 
 

��رورة ا��طور، و��D ;�ن �ج�ل ا��راع � D;4� �+ا����ن أن �4رج �ن إط�رھ� �و�

ي وا�H��H* وا��A* وا3د�* وا�روح* وا?ج����* 0* �ل �رح8# �ن �راحل ا��Aر

�ح�a أن ا���;* ��جHد 0* ا�ح�;ر، . ا���ر�\، و��س ھ���ك �� �K�H ������ت 0* ا��Aر

وا�ح�;ر �S�Hرق ا����H�ل، ��ن ھ���ك ح�8# ظروف و��)ق و��ط��ت و�طورات ��ر 

حول ا�ج���* 0* ا���M�رات ا�ح����#، ��د أ4ط� ��8ا�8حظ�ت ا���ر�4�# ا���حددة ��رك أ�را

إن �حرر ا���Sر ا��ر�* ا�جد�د �ن 5�م " ز�ن ا��Sر"ا���Sر أدو��س ح�ث �5ل 0* �����

 .1ا����ت 0* ا��Sور �8�H� #M8زم أ�;� �حرره �ن 5�م ا����0# ا��ر��# �8+� 

ھو �حرر �ن ا���م  إذا ��ن أ�دو�س ����ر 0* رأ�� ھذا أن ا��حرر �ن ��ط8ح�ت �Mو��    

 #���ا����0�#، 0+ذا ���* ا�د�وة إ�H� Kف ا��راث و��س إ�A� Kج�ر ا��راث و�حط�م ا3

 .وا���و��ت ا�ج����# وا���ر�4�# وا5�43�#

�K8 " ا�د�ن، ا��Aر،ا�M8#،ا�43ق،ا3���#"ھل �ر�د أ�دو�س �حط�م Hطوة ا����ت   

ھل �ر�د ا�د��ة أن ��حو ذا�ر��� و������A و�را��� " ا��Aر،ا�M8#،ا?�4ق،ا�حدا�#"ا���حول 0*

و4�و������؟ ھل �ر�دون �حط�م ���0# ا�Sرق ����وا �K8 أ���;+� ����0 ا�Mرب؟ ھل 

 .�ر�دون �حط�م ا3���# �����وا �K8 أ���;+� ا�حدا�#؟

  ��H� ?  "2�د ا��Sوب و��+� إ? 0* �را�+�:"��ول ا�ج��ري

�* ��Sل ���زح� و�ج���H أ��8�ن ، و���`# جد�دة ���* ح����� إن ا����A5# ھ* ��a5 حدا   

 .ا����0�# وا���ر0�# وا�ح;�ر�# �����م ا�ج����# ا�حد��#

���ق ح��� ا�حر�# وو�* ا�حر�# 0* . إن ا��وا�ت 0* ا����0# وا��راث وا��Aر وا���د�Hت  

�ل أ��Sل و�* أ���ط ا���A�ر وا�4ط���ت وا�رؤى،و��ن أن �; D��K حدا��# ��Hو0�# �

ا�حر�# دون ا���Cء �K8 اH3س ا����د�# ��8وا�ت ا�ج����# ���8ل ا��را�* 0* أ���ط ا���A�ر 

 .3واC�داع أ�ر `�ر وا�5* و��ط�*

  

  

  
                                            

  18ص  �1972���ن ،دار ا��ودة ،ا
0�رز	ن ،أ�دو��س -  1
  06ص،�رجH D�ق ذ�ره ،�ح�د ���د ا�ج��ر 2
  161ص، �رجH D�ق ذ�ره ،���ر ح�0ظ  3
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 �طور ا�دب ��د ���ب 	��وظ: ا
	��ث ا�ول 

� ��أول � �ھ ،2006أ��طس 30-1911د����ر 11،ي���� �ظ روا���� ����     

+" ح �+�1�2,� ت وا�/ ا)ر�ا�. -,�ظ ���� ���� �+*(� ا)دب  ���&ة �! ج�#"  �! ح

رة ھ� ا;� رة ا;+� �+:��2/ 9(�8   �8ت7و، ���6 (� ت �5�2 رواجاث ح.ور أت. 2004.

 -,� ���(�  �ا;,D <� E,1◌ُ �,  ا;+� ت رح�/ وأوAد 9أ�2 ;6 ا;@? �8<أ =�>1 دل ا;1 ;ت

�+K ره أد�ظ ����أدب  D ◌ٍG���  .�  2,�� ُ◌,�I+" وGحورھ  وص. � ً �1Gن ،  ً واN)

أ�2 ;6 إ;" ا;D   2,�P;ح�� ���ٍ◌ ��أد �@*ظ أ���� ،(�6  �8ت7/ �دج��1  وOا��

 .1ن  !��وا;+#�

 �S�K;# =اھ���إ !�!ا;1 .ه �K.وا; �>اً .��Rت ��*�ٍ◌ �= �ظ ���� �����2 ◌ُ �  

 .2ة  �+D� �P1 *6 ا;+� تف �#" وAد<�ي أ-ظ ا;����  < � ����وف �ا;12

و�ن أ�رز ا;1وا�ل ا;ت� � �دت �#" أدب �ج�ب �ح�وظ ا;Rصص� و� ;�6 ا�Uدا�� أ�6    

�9 ل ;#رجل ا;د�وب ا;ذي �1جل و(ق Zط/ ر��8  ;���6 ��ذ ا;�دا�/، وو(ق ذھ��/ تؤ�ن 

� ;�1ل ا;��� وح جت6 ا;" ا;ص�ر واZU?ص وا;�9 �رة 9م ا;�ظ م واA;تزام، وھ�  ��صران 

 .تب وتح�Rق أھدا(6أ� �� ن (� �ج ح ا;* 

إ;" ج �ب ھذه ا;�1 صر �9/ �� صر أZرى ت��5 �ن <Zص�/ �ج�ب �ح�وظ أھ�8  ،    

صد6G �5 ���6، � ;ر�م �ن ا;ظروف ا;ت� أح طت � ;ح� ة اAجت� ��/ وا;�� ��/، (�8 

ظروف تحتم �#" ا;* تب أح� �  أن �#تزم �� �/ ا;ت1 (� و�ض ا;�ظر أن �ت� دى ا;ت1رض 

�< *ل ا;<ك وا;صراع ا;داZ#� وا;�Rد ا;�ترتب �Z 6�#و(  �ن ا;O`وط (� *ت � ت6 ;

اAجت� ��/ وا;�� ��/، و� ;ر�م �ن ھذه ا;ظروف إ�تط ع �ج�ب �ح�وظ أن �Z#ص (� Gو;6 

/� إ;" ���6 ورأ�6 ��را

  

  

 

                                      
�� ��ن ����، ط� ���ن و���ب 	��وظ ،�و�ف �و(ل 1��
دار ا;R#م ;#�<ر ، 1992. 1ط  -ا
�ن ا

  .96ص ،وا;توز�5
  .31ص ،2006 1ط،�صر ،ا
�� ة ا
" 	�!ا�  ���ب 	��وظ ��رة  ،ا�راھ�م ��د ا;1ز�ز2
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* ن د( ع �ج�ب �ح�وظ �ن ا;Rص/ د( �  ح را ���5 �ن إ�� ���R� 6ت8  ا;ت� A تRل �ح ل    

 /��G ن���دة (�ون ا)دب "إن ا;Rص/ ا;�ظ#و�/ ھ� : ا;<1ر، �ل ذھب د( �6 ا;ذي �Rول (�6

وھ� ا;�ن ا;ذي ج#ب إ;�6 أ*�ر . دون �� زع ;G /9?9رون Z#ت �ن أزھ" ��ر ا;�<ر�/

 " (� ج��5 ا;د��  ا;�تحOرة ا;��R9/ ا)دب��Rر� ت 

   A /صR;د �1د ذ;ك (� أن (ن ا R1;ش اG �� ذ �ج�ب �ح�وظZ��1/، �� وأ� /Rط� �) Aت<ر إ

A /صR;ل إن ا Gت، و Rا;ت� ت�ت<ر (� ج��5 ا;ط� "Rن  أ�  ا;<1ر (8و ا;�و���تRل ا�ت< را 

 ا;<1ر، (Nن ا;Z ص/ ا;ت� تRرأ ا;<1ر ا;ر(�5 وتتذو6G تRرأ ا;Rص/ ا;ر(�1/ وت<`ف �8 

�� دة 9م �رض �ج�ب �ح�وظ أ�� �  أZرى ھ �/ ت��ر ا�ت< ر ا;Rص/ وتج1ل ;8  ھذه ا;   

أن �صر ا;1 ;م ا;ذي ��1ش (�6 �حت ج حت�  " ا;ت� وص#ت إ;�8 ، واھم ھذه ا)�� ب ��ده 

;�ن جد�د �و(ق �#" Gدر ا;ط G/ ��ن <`ف ا��U ن ا;حد�ث � ;حR �ق، وح� �6 ا;Rد�م إ;" 

 . 1"  ا;�Z ل

�ج�ب �ح�وظ ا;روا�/ �#" ا;ر�م �ن أ�6 رجل �Rتدر �#" �1ظم ا)<* ل  إذن ;Rد اZت ر   

، .R;2د اZت ر ھذا ا;�ن و�9ت ;د�6 ووجد ���6 (�6، ورأى أن ھذا ا;�ج ل ھو �ج ;6  , ا)د��/

;Rد �دأت ح� ت� �*ت �/ : G �? وأج ب �ح�وظ ردا �#" �ؤال وج68 إ;�6 أ��س ��صور

�A Rت (� ا;�#��/ وا)دب (� , 1936- �1928ن � ��*ت�ت �ص�/ �تواص#/ (��  �, ا;�R ل

و��#ت� ا;ت��1ر�/  إ;�9م اھتد�ت . ا;�ج#/ ا;جد�دة وا;�1ر(/ وا;ج8 د ا;�و�� و*و*ب ا;<رق

ج �ب ا;Rص/  إ;�و;و *�ت صح��  ;واص#ت *ت �/ ا;�R ل . ا;��O#/ وھ� ا;Rص/ وا;روا�/

ا;�R ل إO Aرورة �#ح/  إ;���1 (#م �*ن <�ء �رج, و;*�� *�ت و�  ز;ت �وظ� , وا;روا�/

وأ�ترف ;ك �fن ھذه ا;Oرورة ;م توجد �1د، (A  �f أ�د , ��Oق ��8  ا;ت��1ر ا;Rصص�

  � gراءا;رأي ، و;*��� �ن ز�رة ا;���1#�ن  أصح ب���� �ن 

  

  

و;م ت*ن ھذه ا;�A Rت تدور حول ا;�وOو� ت ا;�#���/ ا;ت� * ن ا;* تب ���1  �8  (�     

ا;درا��/ ، وإ��  ت�و�ت وطوGت �� د�ن �Zت#�/، و�ح�ب إحص ��/ ا;� Gد�ن  �ط#5 ح� ت6

                                      
  .300ص،  �رج5 ��ق ذ*ره ،�ح�د ز*� ا;1<� وي 1

�� و ا
	�ر�� #� 	�رأح�د ھ�*ل ،   2 ��
،ص  1987،  3، دار ا;�1 رف ، ا;R ھرة ط  ا$دب ا
264.  
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��8م ا;د*تور �در وا;د*تور �#� <#ش، وذ*ر ا;د*تور �#� <#ش (� *ت �6 �ج�ب 

أن ا;د*تور ط6 �در Gد ( ت6 (� إحص �6 ا;� �ق �R ل " ا;طر�ق وا;صدى"�ح�وظ

و�8ذا . 1933(/ ا;R ھره (� � ي وھو ��<ور ��ج#/ ا;�1ر" ا;��ت ا;*��ر ا;�واد"��1وان

�A Rت  R�9 ;/، و��*ن ت��Rم �وOو� ت ھذه ا;�A Rت إ;"  �38رت�5 �دد ا;�A Rت إ;" 

�R ;/ (� ا)دب  13(� �#م ا;��س و A R�5ت (� اAجت� ع، و 6(� �وOو� ت (#���/، و

 .�A Rت (� ا;�ن 4و

 تZرج �ن أر�1/ �ح ور، و* �ت �#" أن ھذه ا;�A Rت A" �در و<#ش"و;Rد أج�5 ا;� ح9 ن 

 : تزال ت�9ل ا;Zطوط ا)� ��/ (� (*ر ا;* تب وھ� و� 

 .أن ح� ة ا;�<ر و�1تRدات8م �ح*وم �#�8  � ;تطور وا;ت`��ر- 1

 .�ط��1ت6 �ؤ�ن ا��U ن- 2

أن ا;�ذاھب اAجت� ��/ وا)راء ا;�� ��/ ��*ن (� �1ض ا)ح� ن أن ت*ون ;G  8وة - 3

 .ا;R1 �د ا;د���/

 .1أن اU<ترا*�/ �ذھب ا;��ت�Rل  - 4

و��8  �*ن �ن أ�ر (Nن �وح#/ ا;�R ;/ (� ح� ة �ج�ب �ح�وظ ;م ت*ن إA �ح و;/ ��6    

;#ت1رف �#" �وھ�ت6 ا;ح�R�R/، وھ� *ت �/ ا;�ن ا;Rصص� ا;ذي وجد (�6 �1د ھذه ا;�ج Aت 

�ن �R ل ;�ج�ب  �ظ8ر ;�  ذ;ك �وOوح. O ;ت6 ا;��<ودة ا;ت� آ�ن �8  ودا(5 ��8  ا)و;"

�ن ا;Rص/ وردا �#" ا;R1 د ا;ذي * ن Gد " ا;Rص/ ��د ا;R1 د"��وا�6  �وGد * ن ا;�R ل د( 

ا;ت� ��ت8�R  . 2*تب (� ذ;ك ا;وGت ھجو�  �#" ا;Rص/ واGU?ل �ن <8�f  أ� م ا;<1ر وا;�Rد 

إ;" Gط1/  ا�تR ءا حذرا و� ر�  أ<�6 � �تR ء ا;< �ر ;i;� ظ وا;ترا*�ب حت" �Z#ص ا;* تب

   .��تز�/ �ن ا;وا5G، و;*�8  ��تZ#ص/ ��6 *�  ت�تZ#ص ا;را�ح/ �ن ا;زھور

 :ر���� ا%�دا��! �

                                      
،دار ا;*� دي ;#�<ر وا;توز�5 ،  �وظ�ف ا
�راث #� رو� ت ���ب 	��وظ��1د <و�G ، �ح�د �#�� ن ، 1 

  . 305ص ،  2000،  1اAردن ، ط
 325ص، ��ق ذ*ره ،ا;�رج5 ، �ح�د ز*� ا;1<� وي 2 
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وإذا أرد�  أن �ت�5 رح#/ ا;* تب ا�Uدا��/ ا;ت� إ�ت�رت �  �R رب �ت�ن � �  أو أ*9ر �R#�ل، 

(��N  �جد أ� ��  �حرا �ترا�� ا)طراف Gد A ��تط�5 حصره وا;توGف ا;طو�ل ��د 

 .جز�� ت6، و;*��  ��ح ول أن ت#ك إ;� �  ��fرز �?�j ا;تطور وا;جدة (� (�6

�دأ �ج�ب �ح�وظ ا;*ت �/ �Gل تZرج�G �) 6م ا;�#��6 �ج �1/ ا;R ھرة �fر�5 ��وات وGد   

 إط رودارت �وOو� تN)1930  �) 6تج6 إ;" *ت �/ ا;�R ل � م .1 1934تZرج � م 

9م ��1" " . تطور ا;ظ ھرة اAجت� ��/"ت ��1وان �A Rت6 ا;��<ورة * � وأول(#��� ، 

*�  *تب ا;�حث، و�ن ا;�حث اتج6 . ا;�#��/ و(#��/ �رج�ون واUدراك وا;حواس و��رھ 

، و* �ت أول روا�/  1932� م  ا�Aج#�ز�/�ن  /" ا;ت ر�k (ترجم *ت ب �صر ا;Rد��إ;

" ��1944/ *� ح ط"و " 1943رادو��س"و " ��ث ا;Rدر"وھ� روا�/ �1939*ت�8  

ا;ت ر��Z (� روا� ت6 وھو اتج ه ��تر�د ت ر�k  اAتج هھذه *ف �ن  ا;9 ;9/و�صدور روا�ت6 

 .�2صر ا;Rد�م 

روا�/ * ن �ح�وظ �<`وA �*ت �/ ا;�A Rت ا;ت� G#ت *ت �ت6 ;8  �1د  وأولو��ن أول �R ل    

ب ا;�R ل ��ن ا;ح�ن ا�تRل �ن ا;�R ل وا;Rص/ ا;Rص�رة إ;" ا;روا�/، و�5 ذ;ك ا�ت�ر �*ت � 

، و;Rد أحص" ا;د*تور ��د ا;�ح�ن ط6 �در ھذه ا;�A Rت ودر�8  1946إ;" � م  وا)Zر

 46واتjO ;6 أ�8  ت�#l " ا;رؤ�  وا)داة" "�ج�ب �ح�وظ"درا�/ دR�G/ (� *ت �6 ا;رص�ن

، وGد �*ون ا�م �ج�ب �ح�وظ �ن ا)�� ء ا;< �R�1930_1946 /1 ;/ (� ا;�ترة � ��ن 

 � )دب� س � د��ن ا;ذ�ن f> Aن ;8م  أمو� ط ا;1ر��/، �واء * �ت أو� ط ا;���R9ن (� ا)

 .و<ؤو�6

�جل �ج�ب �ح�وظ د�وا�  جد�دا ��طوي �#" (رادة Z ص/ (� ا;�وOوع وا)�#وب و;م -

 ا)دب�*ت�� ��< ط6 ا;<Zص�، �ل حرك ا;� *ن (� ا;*ت �/ و��ر (� �راتب أج� س 

وجذب ج�8ورا *��را (� �صر وا;1 ;م ا;1ر��، و<ج�N� 5ت ج6 ا;�ت��ز حر*/ ا;�Rد ا;1ر�� 

ا;ت� وجدت (� �ت ج6 *�زا ;�< ط6 ، و* ن �9ل جده ا;�ت��� واحدا �ن ا;��د��ن ا;�ت1ددي 

(��  ��ت�ر (� ��توى ا;ح� ة ...ا;ت�9fر وا;�1 ;�/ ،و�دا �*ل ھذا ��وا�  أد��  ;#Rرن ا;1<ر�ن

                                      
  53ص�رج5 ��ق ذ*ره ،  ،إ�راھ�م ��د ا;1ز�ز 1
. 1ط، را�� دار ا;� ، ���ب 	��وظ إ
+	ن ���م ا
��� ��  - �(ود ا
روا)�!
#� ا ،��د ا;رح� ن � �� 2

  .182ص. 1999
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�1د تطور ا;�رد  ا)د���R  ھ د�  �#" ا;Rرن ا;ح دي و ا;1<ر�ن �9#�  ��ت�ر �حره ص��  أ�

   .1ا;1ر��، وتRدم �Rد ا;�رد� ت �ت�9fر �ن �وا�ل �ت1ددة 

و�ن أھم ا;1وا�ل ا;ت� � �دت �#" تح�Rق حر�ت6 و�روز <Zص�ت6 و(*ره (� *ل �        

ا)�ر ا;ذي * ن . ض �راحل ا;ح� ة*تب و�#" ا;ر�م �ن �دم توا(ر ا;حر�/ ا;�� ��/ (� �1

�1وق ا;* تب و�Z#ف جوا ا;Zوف إ;" أن ا�ت دوه وأ;�وه حت" أص�j ا;R1#� أح� �  ��زة �ن 

و�#" ا;ر�م �ن ذ;ك ا�تط ع �ج�ب �ح�وظ أن ��جو … ��زات ح� ت8م وھم A �<1رون

�Uأ� ;�ب (��/ �ن ا;ر�ز وا "#�ح ء ;#ت��1ر ����6 وحر�ت6 �طر�Rت6 ا;Z ص/ �ت�1دا أح� �  

2�ن رأ�6 و(*ره ��f �/ �تZط�  ا;حواجز وا;1را�Gل  . 

ا;�ظ ھر ا;1 �/ ا;ت� � �دت �ج�ب �ح�وظ �#" �#و�6 ھذه ا;�* �/ ا;ت� ح8RR  �ح#�    

�ن ا;*ت �/ ا;Rصص�/ ھذه ا;��وات ا;طو�#/ Gد أ*��6  � )دبو� ;�� ، إ<ت` ;6  6�وإ�Rط 

;��Z#/ ا;�<�ط/ Gد �ّ�رت ;6 ا;Rدرة �#" ��Z� /�> 1#/ �<�ط/ وح�6  �ل �تد(R/، وھذه ا

;ذ;ك * ن �ج�ب �ح�وظ (� . ا;`�ر وإدراك ح Aت8م، و� ;ت ;� (8�8م وح�8م (� وGت واحد

�1ظ�6 �*<ف �ن �ح�ت6 ا��U ��/ ، إذ * ن حرص6 <د�دا �#" ا;توج6 إ;" ا��U ن (��  

ح�وظ ��<f ا;توتر وا;R#ق و��<f وت1ت�ر ا;�9 �� ت ;�ج�ب �. �3*تب �ت� �? �61 و�ح�  ;6  

� ;�6 ا;���، وا;ت� تج�5 ��ن Gط��ن (� را;ص iق (� أدب �ج�ب �ح�وظ إذ ت�?Z;اع ا

وا;<ر، ا;R �5 وا;9 �ر، ا;�ؤ�ن وا;�ت<*ك، ا;را(ض  ا;ح� ة وھ�  ا;ج� �/ وا;�رد، ا;�Zر

 .�1زة ا��U ن وا��U نوا;��#م، و��ن ا��U ن �Rو�6 و���رت6 

ب �ح�وظ �1د أن ا�تRر ��8وم ا;روا�/، و�1د (ترة طو�#/ �ن ا;تج رب، و�1د ج ء �ج�  

و�1د ھذه ا;�راحل �ن (ن ا;*ت �/ أدرك �ج�ب . ا;ت�Zط Gرو�  (� Zصم ا;���ط ت ا;#`و�/

ھو � ;م �Aد " �1د ا;تطور ا;ذي ح6RR (ن ا;روا�/ (� ا;Rرن ا;1<ر�ن"�ح�وظ أن � ;م ا;�وم 

ح وAت ج دة (� (8م ا;��س وا;<Zص�/ وا;ت�1ق (� ا;و5O (�6 ;#* تب أن ��زع إ;" �

ا��U �� وأز� ت ا��U ن ا;�1 صر وإZتراق �1 �� ا;ظ#م وا;�Rوة وا;<ر وا;د�وة إ;" 

 .ا;1دا;/ ا��U ��/ وا;حب وتRد�ر دور ا;1#م (� تطو�ر ا;ح� ة و�� ء ا��U ن

                                      
  15ص. 2005 ،1ط ،توز�5دار ا;جر�ر ;#�<ر ا; ،رؤ�  و	و-ف -���ب 	��وظ ،�و�ف ا�و ا;1دوس  1
  .101ص  ، �رج5 ��ق ذ*ره ،�و�ف �و(ل  2
  105ص. ا;�رج5 ���6 - 3
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و�ن �زا�  �ج�ب �ح�وظ وا;ت� * ن ;8  أ9ر � ;l (� (�6 ا;Rصص� وا;روا�� �#" ا;�واء   

أ�6 * تب �ت*#م �صوت6 و�رى �6��1 و��1ش �صر (� *ل *#� ت6، �حب �صر (� أ<Z ص8  

  .1و*ل ذ;ك (� �راءة و�را�/ … وأجوا�8  و�ت� OG ت8  

ھذا ا;وا5G . …*ل �رة �#" �حو جد�دأ�  ت� و;6 ;#وا5G ا;ذي * ن ;6 أ;ف وج6 �صد��        

ا;�Oطرب ا;�ت1دد ا;جوا�ب وا;�تحول (� �ر�/ �ذھ#/ (� �صر�  ا;حد�ث Gد ت� و;6 

;ذ;ك (�ج ;� ھو ا;�ن  ،*م (�6 و�#ورت6 وت*���6 ;#ت� ص�ل�ج�ب �ح�وظ ��Zّرا (�6 (� ا;تح

OR�  O ء OG" ر�ك أن أ*ون �ن أصح ب ا;R#وب A ا;R1ول، و��A ص �ن ا;ر...A ا;�*ر

  n2.  

�ن ھ�  ا�تRر �ج�ب �ح�وظ و�رف طر�6R إ;" ��دان ا;Rص/ ا;Rص�رة وGط5 (� *ت �ت8      

Gص/ Gص�رة  74 <وط  *��را �Rرب ا�9ت� �<رة ��/، وGد أحص" ا;�R د ;�ج�ب �ح�وظ 

 .3  1946/1932*ت�8  و�<رھ  (� ا;�ترة �ن 

، و;م �*ن ا;طر�ق إ;�8  �8?، �ل * ن �#��  �1د �رح#/ ا;Rص/ وا;�R ;/ تfت� �رح#/ ا;روا�/  

� ;91رات �#" حد Gول �ج�ب �ح�وظ ����6 ح�ث �Rول إج �/ �#" �ؤال ا;د*تورة ( ط�/ 

* ن دور ج�#�  �ن ا;روا���ن ت��fس ا;�ن ا;روا�� : "�و�" �ن تطور ا;روا�/ ا;1ر��/ 

�  ;م �جد ترا9  �ر��  وتfص�#6 (� ا;���/ ا;1ر��/ وGد �ر�  (� طر�ق �#�ء � ;91رات )�

�1ت�د �R; ، 6�#د ���R  ج�ل ا;رواد وGدم *ل را�د ��? أو ��#�ن در�� ھ  ��طرة A ت�ت�د 

إ;" �#م، ودون أن ُت1رف �وا81G  �ن ا;تراث ا;روا�� ا;ZOم ا;ذي * ن �ج8وA ;� ، و;Rد 

  ن ��G  �رح#/ طو�#/ وارتط��  �Zfط ء �دا��/ وت�Zط�  *�ن ���ر �1صوب ا;���1

 .4ؤ;ف (� وGت واحدتوا�1G  وأن �درس (ن ا;روا�/ وأن و* ن �#��  أن �`وص (� 

وGد ذ*ر أ�6 * ن " ��ث ا)Gدار"وGد ح*" �ج�ب Gص/ *ت �/ أول روا� ت6 ا;ت ر��Z/ وھ�  

��توح�  �ص�ح/ أ�ت ذه �?�/ �و�"، و* ن � ;*ت ب ح* �/ " �صر ا;Rد��6"�ترجم *ت ب

                                      
   185ص  ، �رج5 ��ق ذ*ره ،��د ا;رح�ن � ��  -  1
 ا
�4 د –ا
طر�ق  –وا
"2ب  –ا
�ص  –، درا�! #� رو� ت ���ب 	��وظ ا
ذھ��! �صط�" توات�  2

  41ص ،)، ;�� ن 2008( 3ط) ، تو�س  1993(2،دار ا;�1 رف ;#�<روا;توز�5 ،ط
  306ص ، �رج5 ��ق ذ*ره ،�ح�د ز*� ا;1<� وي -  3
  320ا;�رج5 ���6 ص -  4
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 fرىء ا;`�ب ا;ذي ت�� G ن� ، 8�#�9م ;م ت*ت�ل ا;�* �/ �ظرا ;�Rدان ورG/ ا;�ردئ ا;ت� *ت�ت 

و* ن �ن �وا*�/ ا;حر*/ ا;�*ر�/ وا;Rو��/ (� �صر و�  .  (ت�Zل ت*�#/ ;8  (� روا�ت6 ھذه

د(61 إ;" ا;روا�/ ا;���/ ا;ت� تp; 1 ا;وا5G ا;�1 صر  �ح�ط �8  �ن ت�*�ره ا;�#��� ا;�تfصل � 

وتت� ول OG � ه، ��  د(61 إ;" ھجر ا;��p8 ا;ت ر��Z ا;را�� إ;" ت� ول ا;1صور ا;Rد��/ إ;" 

، Z ن p8��1945 وا�1G ��تزج أح� �  � ;رو� ���/ ��ذ روا�ت6 ا;R ھرة ا;جد�دة � م 

 �#�#Z;ق ا;�دق 1946ا G1947، ز ، 

وتRد��6 إ;"  ا)د��/ة ر8<;" *�ب ا; ;ذ*ر أن ھذه ا;روا�/ ت1د أ��ق روا� ت6 إوا;جد�ر �   

ا;Rراء وص�1ت أ*9ر ��  ص�1تR� � 6ت8  ا;ت� ( زت �ج �زة �ج�5 ا;#`6 ا;1ر��6، 9م ت#ت8  

" ��ن ا;Rصر�ن وGصر ا;<وق وا;�*ر�/" 9م ا;9?�9/ 91949م �دا�/ و�8 �/  1948ا;�راب 

وGد صدر �ن ھذه ا;روا� ت ط�1 ت �د�دة �#8O1� l  ت�5 ، تو��رھ  �ن ا;روا�  1956

 .1ط�1 ت 

إن *ت � ت �ج�ب �ح�وظ �حور �ص1ب �#��  درا�ت8  * �? (� �حث واحد، (�Nت ج    

ا;* تب *�9را وھو �ت�وع و�ت1دد ا;جوا�ب �حت ج ا;" ج8ود �تص#/ و���O/ حت" ت#م 

;ت� Gط81  �ج�ب �ح�وظ (� رح#ت6 ��تط�5 أن ��Rم ا;�راحل ا. �fطرا(6 وت��ر أ�واره

 : ا;طو�#/ �5 ا;روا�/ وا;Rص/ ا;Rص�رة إ;" ا;�راحل اgت�/

و "��ث ا)Gدار:"وتظم ھذه ا;�رح#/ 9?ث روا� ت وھ�:ا
	ر��! ا
� ر��5! .1

وھذه ا;روا� ت تدور حول أ� ل �صر (� ا�UتR?ل " *� ح ط��/"و "رادو��ر"

�ن طر�ق ا;9 /��ورة �#" ا;�ظ م ور(ض ا;8Rر واUذAل، وتح�Rق ا;1دا;/ اAجت� 

(* ن �ج�ب �ح�وظ (� ھذه ا;�رح#/ �1ّ�ر ��  �1 ��6 ا;�جت�5 ا;�صري �ن إ�ت`?ل 

و��ود�/ (� ظل ا;ح*م ا�Aج#�زي ا;ظ ;م  وا)�ظ�/ ا;�رد�/ ا;ط ��/، و�ترج�  

و* ن �ج�ب . ;<1ور ا;�جت�5 ا;�صري اAجت� �� ا;وط�� ا;9 �ر (� ت#ك ا;�ترة

ظ (� ھذه ا;�رح#/ �ت9fرا � ;ت� ر ا;Rو�� ا;�ر�و�� ا;ذي اتج6 إ;�6 *�9ر �ن �ح�و

 .ا;�صر��ن (� ذ;ك ا;وGت *رد (1ل ;#��وذ واAحت?ل ا;�ر�ط �� (� ا;�?د ا;�صر�/

                                      
 65ص  ،ب ط ،.وظ��! ا
�7! #� ا
5ط ب ا
روا)� ا
وا-�6 ��د ���ب 	��وظ ،��9 ن ا;�دري  1
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وھذه ا;روا� ت ا;9?ث تصور ا;<Zص�/ ا;�صر�/ (� حR�Rت8  ا;ت ر��Z/ و�1دھ    

�جد ا��U ن �R وم Gدره و�تحدى �ص�ره " ا)Gدار��ث " روا�/و(� . اAجت� �� ا;حO ري 

/�8;Uت� ع � ;ح*�/ اGAإ;" �ز�د �ن ا Aو�طرح �ج�ب �ح�وظ (� ھذه . ا;�حتوم، (? ��ت�8 إ

�رى " رادو��س" روا�/ا;روا�/ أ��#/ �ن ��1" ا��U ن وا;حر�/ ودA;/ ا;ت ر�k، و(� 

ا��U ن أ� م �وGف جد�د �ن ص��م  �جد" *� ح ط��/ "روا�/ا��U ن ��ت�#م ;�ص�ره، و(� 

وGد ر*ز �ج�ب �ح�وظ (� ھذه .تجر�/ ا;ح� ة، وھذا ا;�وGف ھو Z ت�/ ا;تجر�/ أو ا;�وت

 .ا;روا�/ �#" �� ھ�م ا;تحر�ر وج1ل ا;حب ا;��تح�ل �1 دA ;#�صر �#" ا)�داء

-  �Gذ �وZأن �ج�ب �ت "#� /;Aو�� ( ن ھذا د�و�جرد ا�ت#8 م �ج�ب �ح�وظ ا;ت ر�k ا;�ر

��  �حدث (� وط�6، وGد �رع (� ت#ك ا;�ترة (� تر*�ب ا;ح�*/ ا;روا��/ وح* �/ ا;�ؤا�رة 

 p��� �) واطف ا)(راد�ا;8 �/  ا)حداثووصف ا;�1 رك ا;حر��/ و���Z pط ا;`را�� ت و

ا)�/، وGد ا�ت�دت ھذه ا;روا� ت �وOو� ت8  �ن ا;وا5G ودارت ا;ت� تت1#ق ��ص�ر 

و�ج�ب �ح�وظ وھو �*تب روا�ت6 �ن ا;ت ر�k �تج6 �حو ا;وا5G . �1ظ�8  حول إدارة ا;Rدر 

اAجت� �� ا;ذي ��1<6 <6�1، وGد ت��" ;#روا�� ا;*��ر �ج�ب (� ھذه ا;�رح#/ أن �Rوم 

�صر ا;ت� Zرجت �ن ا;1صر ا;��#و*� �دور ا;�ؤرخ و� ;م اAجت� ع ا;ذي �روي �ن 

     1ودZ#ت ا;1صر ا;حد�ث  

وGد اھتم (�8  �ر�م صورة ا;�� د ا;�ظ م : 1957-�1945 ��ن  :ا
	ر��! ا
وا-�6! .2

اAجت� �� ا;R �م (� �صر أ�ذاك ا;ذي ;م �حترم ا;�رد و;م ��<`ل ��fره ، �ل تر*6 

�م أو *� ;/، وGد *تب ;#ظروف وا;�ص د( ت �1 �� �ص�ره ا;�ردي دون �ون أو د

زG ق - وZ ن ا;Z#�#�-ا;R ھرة ا;جد�دة"ا;روا�� (� ھذه ا;�رح#/ روا� ت اجت� ��/ ھ� 

، و(� ھذه ا;�رح#/ <*ل �ت ج �ج�ب 2"  �دا�/ و�8 �/ 9م ا;9?�9/-ا;�راب- ا;�دق

 6� Oو( داR�  ا;�جت�5 �تظ�� �) 5Gن حر*/ ا;وا��ح�وظ ا)د�� ت��1را إ�ج ��  

Aتص د�/، ح�ث دارت �1ظم أحداث ھذه ا;�رح#/ �ن ا;�� ��/ واGAوا /��جت� 

ا)ح� ء ا;<��1/، و(� روا� ت ھذه ا;�رح#/ �جد �ز�/ إ;" ا;تحرر �ن أ�#وب ا;�رد 

ا;Zط ب و�زو�  �حو إ�� ء ا;حوار ا;داZ#� وا;تصو�ر ا;`�ر �� <ر ;iحداث، وGد 
                                      

  .102-95ص ذ*ره ،، �رج5 ��ق �و�ف �و(ل  1
2 ���R;ا;���5 ا n ودة�54�� ت ا
	"ررة ود$$�(  #� روا��� ���ب 	��وظ ،
ج�8ور�/  ،�	 ذج ا

  15ص  2004 ،1ط  ،ا;1ر��/ �صر
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دة �#� ، وGد �حت ا;روا�/ اتص�ت ھذه ا;�رح#/ � ;ر��/ (� ا;تحرر �ن ا;Rوا;ب ا;�1

وGد . ��1ح�  جد�دا ر*زت �#" ا;ز�ن وا;�* ن � �ت� رھ�  �<*?ن �حورا ;#روا�/  

9م � د إ;" ا;وا�1G/ " ا;�راب"جرب �ج�ب �ح�وظ ا;وا�1G/ ا;����/ (� روا�/

واتج6 ا;روا�� �ج�ب " ا;R ھرة"وروا�/ 9?�9/ " ا;�دا�/ وا;�8 �/"اAجت� ��/ �5 روا�/

ا;ت� ���ت ردود (1ل " أوAد ح رت� "وروا�/" ا;<ح ذ"إ;" ا;ر�ز�/ (� روا�/�ح�وظ 

 .Gو�/ Z ص/ �ن ا;��8 ت ا;د���/ و* �ت ���  (� ا;تحر�ض �#" �ح و;/ ا�ت� ;6

دZل �ج�ب �ح�وظ �رح#/ ا;وا�1G/ اAجت� ��/ ���ب إ�ت1داد � �ق �جده (� �A Rت     

1 ;��/ ا;ت� (رOت �<*?ت8  �#" ا;�R9ف ا;�1 صر ا;�#���/ وترج� ت6 ، 9م �ت�9fر ا;حرب ا;

�#" أ�6 * ن Gد حزم .2ح��8 ، و�ت�ج/ و��6 �دوره اAجت� �� و�Oج6 ا;��� �1    ?O) ،

أ�ره واZت ر ��ن ا;�ن وا;�#��/، (9fر ا;�ن �1د أن أو<ك �#" إ�داد ر� ;/ ا;� ج�ت�ر (� 

�ن ا;�#��/، وGد ات� ع ذ;ك إت� ع Gراءات6 (� ا)داب ا; �1Gذ ا)�#وب ا;واZ1 ;��/، ( ت

اGت� ع، و�ن 9م * ن ;R �6 � ;وا��1Gن �ن أ�9 ل � ;زاك ود�*�ز ود�تو���*� و��رھم، 

وھؤAء ج��1  ;8م �وا8�Gم ا;R ��/ �ن �جت�1 ت8م، وا;�ت< ��/ �ن ا��U ن، )�8م ��1رون 

 ھ�/ ا;ج�د وراحت6 ا;ت� ج1#ت ھد(8  تح�Rق ر( ا;�fزو�/�ن ا;حO رة ا)ورو��/ ا;� د�/ 

 ��وا(� ح ا;�ج ل أ� م ا;R1ل، أ�  وا�1G/ �ج�ب �ح�وظ (* �ت ا;حرب وا;ظ#م اAجت� 

  ;#ط�R/ ا;و�ط" وا;د��  

  /�1G�3حور ا)(* ر وا;صور ا)� ��/ ا;ت� <`#ت أد���  (� �دا�/ ا;�رح#/ ا;وا. 

   �1Oص/ ;و Z /ط ء رؤ��و�ظرة ا;وا5G (� ت#ك ا;�ترة * ن ��9ل ��د �ج�ب �ح�وظ إ

اجت� �� Z ص ��9ر ا;* تب و�#6�8 ، وأح� �  �  �ح ول إG �/ ج�ر ��ن OZم ا)(* ر 

ا;�� ��/، و��ن ح� ة أ<Z ص �ح و;ون ا;تو(�ق ��ن وا81Gم و��ن �O ;8م ا;�� �� و�8�1م 

ول تج ھل ا;وا5G ا;�و��، و���1 �6 �  �جري أ� م أ����  (� ;#حر�/، و�ج�ب �ح�وظ �Aح 

                                      
  ، دار ا;�1 رفأ��و��! ا
روا�! 	� ر�! أ��و��! �روا�! ز- ق 	دق 
���ب 	��وظ إدر�س Gصوري ، - 1

  311-308ص  ،2002،ب ط ، 

  .120ص ، �����1977 ھ?ل ، ا;�Rد اAد�� ا;حد�ث ، دار ا;�8ض ، �صر  �ح�د  2 
 205ص  ، �رج5 ��ق ذ*ره ،� �� ��د ا;رح�ن  3
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ح� ت�  ا;�و��/، �ل ;�#تRط6 ��1ن �Rظ/ G درة �#" تح�Rق ا;صدق (��  ���ط6 �ن ت� ص�ل 

 .�?حظ6 ���طR/ و(*ره

و*�9ر �  ت*ون ھذه ا;ت� ص�ل ا;���R9/ �ن ا;وا5G ھ� ا;���ل إ;" تصو�ر ا;حدث   

ت� ت��� *? �ن ا;حدث وا;<Zص�/، و�ن ھ�  �*ون ت� �� وا;<Zص�/، وا;ت� ص�ل ھ� ا;

(� إتج ھ6 ا;وا�1G اAجت� ��، وھو ا;�1 ��  أZر، وj�#� /�9 .1ا;<Zص�/ �ن ا;داZل  

ا;*#�/ ا;ت� �ح�#8  ا;حدث أو ا;<Zص�/، (�9/ أ�1 د تتج وز ا;�ح#� وا;جز�� ;#ت��1ر �ن 

�#" أن �� ت اجت� ��/ او ا;�� ��/ � �/ أو �� ��/، أو ;# /;Aدر أو ;#دR;ر�/ اZ� ن�ت��1ر 

 .ھ� ك Gوى ا��U ن ھ� ا;ت� تد�ر ا)�ر وتRدره

ت1ت�ر 9?�9/ �ج�ب �ح�وظ �G/ ا;�رح#/ ا;وا�1G/ اAجت� ��/ وتتو�ج  ;8  ، *�  ت�9ل ( ص? 

��ن �رح#ت�ن �ت��زت�ن (� اAتج ھ ت ا;���/ وا)�#وب ��د ا;* تب، و* �ت �رح#/ 

 .ت� ت��1 �تRد�م جوا�ب ا;ح� ة ا;�Zت#�/ ��f#وب وا�1Gا; ا)ر����1 ت

�وصف ا;ز�ن ��صرا ھ �  �ن �� صر ا;حدث ا;روا�� �ؤ*د وا�1Gت6،  اAتج ه*�  اھتم ھذا 

*�  �*<ف �ن اUح� س ���R/ ا;ز�ن، واZت?ف ھذه ا;��R/ �ن ا;� �O إ;" ا;ح Oر إ;" 

;*� ت*ت�ل ;#حدث ا;روا�� ��Gت6  ا;��ت�Rل، وGد را(ق ��صر ا;ز�ن ا;�1د ا;�* �� وذ;ك

ا;وا�1G/، وإ;" ج �ب ذ;ك ت��ز ھذا ا;ت� ر ا;وا�1G � )داء ا;#`وي ا;ذي ��تZدم ;`/ �� <رة 

دR�G/ ��1دة �ن أR9 ل ا;ترا*�ب ا;�صط�1/ وتح�ل (� داZ#8  <ح�ت8  ا;��ت�دة �ن ا;ح� ة 

 وى وا;وا��f� 5Gط ا)� ;�ب ا;�و��/، (8دف ھذا اUتج ه ھو إص �/ ا;ز�ن � ;ت��1ر �ن ا;�حت

 �6ب �ح�وظ ا;ذي ;م �تZل �ن وا�1GوGد ح*�ت ھذه ا;�1 صر �R د�ر ;8ذا اUتج ه ��د �ج

وج ءت ا;9?�9/ (� ا;�8 �/ ;*� تصل �8ذا اUتج ه إ;" تح�Rق .2(� تصو�ر ا;��� ت ا;�ح#�/  

�رض ا;�� ذج  ا;��� وا;ت�fل ا;�*ري واAجت� �� وا;ت�وع (� ا�Uداع�رح#/ � Oج/ �ن 

وا)حداث ورصد ا;1د�د �ن ا;صور ;#ح� ة اAجت� ��/، وGط � ت ا;�جت�5 �#" اZت?ف 

��� ت8  و��تو� ت8  وتط#1 ت8  ، *�  ت1رض ا;9?�9/ ھذا (� صراع �ت< �ك �رصد ا;ت`��ر 

 ��وا;تجد�د و�ت�1ق ا;جوا�ب ا;����/ وا;�*ر�/، *�  ��<د ا;توا(ق وا;توازن ا;��� واAجت� 

                                      
- 35ص. 2005، 1ط -دار ا;جر�ر ;#�<ر وا;توز�5 ،���ب 	��وظ ا
رؤ�  وا
	و-ف، �و�ف ا�و�1د - 1

36  
  125ص ، �رج5 ��ق ذ*ره �و�ف �و(ل  2
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�ا;ت� " ��ن ا;Rصر�ن:"#" حد �واء، وتتf;ف ا;9?�9/ �ن 9?9/ أ�� ل �تدرج/ ت ر��Z  ھ� 

  81� Gو kحددة، �ح�ث ت�دأ �تو;�  وأحدا89 �حصر ا;ت ر�� /�Zز�ن ��1ن و�رح#/ ت ر� �)

ا;�#ك (ؤاد ا;�#ط/ وت�ت�8 *ذ;ك �حدث ھ م أA وھو �ودة �1د ز�#ول �ن ��� ه و�ظ ھرات 

*�  ت�ت�8 �حدث روا�� Zط�ر ھو Gتل (��8 إ�ن ا;��د اح�د ��د  1919إ�تص ر 9ورة 

G دO j) *�;ل ا;وط�� واO ��;ت�1 ر وا;�#ط/،وت�حصر ا;جواد، و(��8 ھو ا;��� ا�Aوى ا

 ، أ�  Gصر ا;<وق (ت�9ل ا;�رح#/ ا;�9 ��/ وت�دأ ت ر��Z  ���ر1919-1917أحدا89  ��ن 

 �� �أ�   1927-1�1923د ز�#ول ;#�� وO/ وت�ت�8 �و( ت6، (�8 ت�حصر ت ر��Z  ��ن 

(� �ؤت�ر �ن ھذا ا;�1ل ا;*��ر (ت�دأ �Zط ب ا;�ح ر  وا)�Zروھ� ا;جزء ا;9 ;ث " ا;�*ر�/"

�تA Rت �� ��/ ;Zrوان ا;��#ح�ن وا;<�و���ن أ�9 ء ا;حرب ا;1 ;��/ N� �8و(دي 9م ت�ت

 �� � .1  1944-1930ا;9 ��/، وت5R أحداث ا;�*ر�/ � ��ن 

� ;م ت�د�د ا;Zصو�/ وارف  "#�وا;ظ?ل تصل  ا)�9 رھذه ا)�� ل ا;9?9/ ت�طوي 

رج/ � ;�/ �ن ا;ت��R/ ا;���/ وا;�Rم ا;�*ر�/ (� � ;�حتوى اAجت� �� وا;�*ري وا;���� إ;" د

;Rد ط�ر �ج�ب �ح�وظ ���6 ط�رة � ;�/ �1د " �Rول ا;د*تور ز*� �ج�ب �ح�ود . وGت واحد

إذ و�5 ��ظوره ا;��� تو�1/ ا�تط ع �8  أن ��ظر إ;" ت ر��Z  ا;Rوي " 91952ورة 

� ر�  (�6 ح�و�/ و�� ء ا;حد�ث *#6 ، و*6�f ��ظر إ;" �<8د واحد، وط�ق �صوره تصو�را 

أد�� �ح*م، و�ن �Zر ا)�9#/ ;��6 ا;جد�د 9?�9/ صور �8  9?9/ أج� ل تت �1ت (� أ�رة 

;��رز (� تطورھ  Z?ل ا;وا;د وا;ح��د �1 ;م تطور�  ج��1 ً (�  1919واحدة ��ذ 9ورة 

�صر�  ا;9وري ا;جد�د. 

 ا)حداثاحدة ;�ترة طو�#/ �ن �1م ھ�  ت*�ن �ظ�/ ا;9?�9/، وا�8  ت �1ت ح� ة أ�رة و  

 /R���وا;تR#� ت، ا�8  (ترة <8دھ  ا;وا;د وا;و;د وا;ح��د ا�تط �ت أن ت*<ف ;�  �ن وحدة 

وا�ت�رار ح� ;#وجود ا;�<ري ��ر �* ن وز� ن ��1ن، وا;R رئ ��تRل �ن صورة إ;" 

 صورة و�� �ر وجود ح� ة اجت� ��/ �*ل ا;وا�8  ت� �ر ا;ز� ن �ن ;حظ/ إ;" أZرى

*�  ت*<ف �ن �1ض ا;Oرورات ا;* ��/ ;�Rح ت ( ص#/ واOح/ وتت`#`ل (� ح� �  ��و��  

��ودي، ���R وز���  ت��طر �#�8  ت#ك  �R)دى ا;�� ن ذات إ�تداد أ; jو��  وتص�#Gو
                                      

-125ص 2002،  1، دار ا;�O8/ ، ط  روا�! 	�(و
! و��ر�! #ر�دة  ���ب 	��وظح��ن ا;�1د ،   1

126. 
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ا;�*��/ وا;8دوء وا;ورا�/ وا;1ذو�/ وا;ت�رد وا;9ورة ا;�*�وت/ وت��1/ ا;�راغ، وتج1ل �ن 

�دات تجر�/ و�Zرة ح�/ *R1� /��9دة و��ت1/ (� آن واحد  ھذه ا;�ت�رG ت وا;�ت� 1. 

ھ�  ت*�ن �ظ�/ ھذا ا;رجل ا;ذي ا�تط ع أن �حRق درج/ � ;�/ �ن ا;توازن ��ن ھذه   

ا)Oداد (� إ�R ع ��Rم �وزع �تZذ (�6 ا;* تب ا;� رع �ن تحوAت وت`�رات ا;�واGف 

 jOت�? وا*� ?��ا;�1 ;م، وإن ھذه ج��81  <واھد �#" وا)حداث ا;ت� ت�ر �ط��/ أ� ��  

ا��O ط و� �#6 ا;ت*��*�/ وا;ت��1ر�/ و�صط�5 �  �صط�5 ;��1ر �ن ا��U ن و�< �ره 

أ;�س ھذا �ن Gدرات �ج�ب . وا��1?ت6 وا(* ره و�1تRدات6 وZ�Aتل �81  ا;�� ء أو �تز�زع

�تم ;6 ھذا Gد �حدث ھذا (� ��ل �حدود ا;�� ح/ و�حدود ا;�* ن، وإ�  ان .؟!�ح�وظ

��ل �<8ده ا;جد وا;ح��د،و;*ن ا)�ر �Zت#ف  اUتR ن �)2. 

ا;#ص وا;*?ب،  ا�6 أوAد ح رت�  وتتصل (� روا�/وت�دأ �رو :ا
	ر��! ا
ر	ز�! .3

 .3و��را� ر  ، و9ر9رة (وق ا;��لذ;�� ن وا;Zر�ف، وا;طر�ق ، وا;<ح وا

(� ھذه ا;�رح#/ �جد أن �ج�ب �ح�وظ ت� ول ا;ت��1ر ا;ر�زي (� روا� ت6 واحدث      

 �#Zت�ط ن ا;دا�Aل ا?Z طرح ا)(* ر �ن "#��ظ ھر ا;ت`��ر (� ا;ت��1ر وا;ت<*�ل ( �ت�د 

ت�9ت6 �ن �واGف إ�� ��/  ;#<Zص�/ ، وتدا�� ا)(* ر وا;��و;وج ت ا;داZ>#; /�#Zص�/ و� 

�ن ح Aت �� ��/ واجت� ��/ و����/ و�ن ت�f?ت (� ا;ح� ة و(*ر�/ ���1/ ت��1را 

 5Gص� ت ا;ت� ظو�ن  ا;ح� ةوا;وجود، و*ل ھذا ��تزع �ن واZ>;ص�/ أو اZ>;روف ا

أن ا�AتRراء ا;< �ل )�� ل �ج�ب �ح�وظ (� ھذه ا;�ترة  ا�ت� ر� �ت� و;8 ، وإذا أZذ�  (� 

صح�j أن <1ور ا�ZU ق * ن . أ�� ;��6ت�8 إ;" أن ���/ ا�ZU ق * �ت ت��8ن �#" �1ض 

�?ز�  ;<1ور ا;ت� ؤل ��ر أن ���/ ا�ZU ق Gد �رزت (� ھذه ا;�ترة �#" ا;��تو��ن ا;�ردي 

�#" ا;�واء، و�5 ذ;ك (Rد * ن ا;<1ور ا;�ردي ا;ظ ھر (� �� ء ا;<Zص�/  ��واAجت� 

ت ور�وز وصور و�#" ھذا ا)� س ��*��  (8م �� صر ا;دA;/ �ن ��ردا.ا;Rصص�/ ط �� 

وھ� ج��81  تصب (� حRل �Zت#ف، وھ� ���/ ت1ت�د �#" ��ط ��ظر إ;" ا;1 ;م وا;�جت�5 

                                      
�ر�!���ل حداد ،  -1	
ص  2000، ب ط ،  ا)ردن، دار ا;*�دي ;#�<ر وا;توز�5 ،  �ظر�! #� روا�! ا

51-53 .  
  . 60ا;�رج5 ���6 ص - 2
  �35رج5 ��ق ذ*ره ص–�صط�" ا;توات� - 3
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�ن Z?ل ا��U ن، وا;�Rصود أن ھذا ا;��ط إ��  �Rدم إ�� �  (� ا)� س �1رف ;#1 ;م ا;�ح�ط 

 �واء أ* ن �جت�1  أم � ;�  أ*�ر،  

 5� ?�ا;ح ;/ ا;ت� ��1<8 ، و�5 ذ;ك (Nن ( ;�حتوى ھو �  �دور (� � طن ا��U ن �ت� 

وا;ت�f?ت ور�ط ا;وا5G  (* را) �5 (� أ*9ر ا;ح Aت، و��6 تصدرا;وا5G ا;��1ش ظل ھو ا;��

ا;ت� تRوم �#" <Zص�/ ذ;ك ا;ذي �Rف " ذا;<ح "�Zfذ �#" ذ;ك �9?. �1 ;��*ن وا;�9 ل  

ا;<1ور (� ���R) ،6د * ن �و�G  ح �را �Rوم �#" ا;<1ور � Uح� ط، و�#" �ح و;/ ;�8م ھذا 

�و;�و ، وGد ا�تp8 �8  *�  ا�تp8 *�9رون ��ره، )�8  9ورة تRوم حRRت  �23ن أ�ص ر 9ورة 

* �و �تط#1ون إ;�6 و;م ��تط�1وا تحN) ،6R�Rذا ھو �تحRق، و;*�6 �رى ���6 �1د ذ;ك  ;#� س � 

. Rق �#" �د آZر�ن(� �وGف جد�د وھو �وGف ا��U ن ا;ذي �ؤ�ن ���R/ *��رة (Nذا ھ� تتح

إ�6 * ن �ود أن �*ون <ر�*  ( �? ;�1ل �ن أجل ا;�� ء وا;ت`��ر و�*ون �Oوا * �? �ن 

ھذا �  * ن ��i ���6 و�ح#م �6، ;*�6 �رى أ�6 �جرد . أجل تح�Rق ا;9ورة وا�ج ز �� د�8  

أ�6  �ت�رج وان ��ره ھو ا;ذي �تو;" ��6 ا;�N) ،/�8ذا ھو �صحو (جfة �#" حR�R/ �رة وھ�

 .92 �ر �? ��ل  

ھذا ھو �ر ا;�<*#/ ت*�ن (� أ�6 �حب ا;9ورة و�*رھ8  (� آن واحد، �Rول ا;د*تور   

��(� �R ل  ذر (� أ�9 ء ت� و;6 ;��رح�/ ا;<ح ا;را�� (� تح#�#6 ا;را�Z>; 5ص�/ 

ھو إ��  �`�ظ ��ر �ن ا;9ورة أ�8  تر�ط6 إ;" ا;ز� ن وا;�* ن، و" : "��f ة ا;9 �ر ا;�رد"�� ه

 A 6�� ا;9ورة )�8  جزء "#��ر�د أن �ح#ق (و�8G  ، وا<د �  �`�ظ6 ا�A 6 ��*ن أن �9ور 

��تط�5 ا��Aص ل ��8 ، ;*ن (� ا;� �O * ن ��61 أن �9ور و���صل، )�8  �#/ روح�/ ;م 

�ذره (� ا��Aص ل اgنأ�  . ت*ن تRوم ���6 و��ن ا;�جت�5 ا;Rد�م  �).!! 

وا;<1ر 6R�Z ا�Aج ز، وا;حب أص�j . ا;1#م ھزم ا;�ن: "ش (�8  و�Rول�#�ت إ;" ذات6 و��ت   

( تر*و�� أ(راد �ن ا;R ;ب ود�و�� أتZط" ا;حدود  . حج/ <ر��/، وا;R1ل ا(ترس ا;ج�ون
، وا;�حور ا)� �� (� ا;روا�/ أ<�6 ��و�و;وج داZ#� �*<ف �ن �واطف ا;صراع 3

(�8 ، إ�6 و5O  ��6 �* <�8  و�Zرج � ا;داZ#� (� �وGف ��ر ح�ن �Rف وج8  ;وج6 أ� م �

                                      
  .209ص   �رج5 ��ق ذ*ره-��د ا;رح�ن � �� 1
  85ص �رج5 ��ق ذ*ره  -�و�ف �و(ل - 2
3 ��  87ص  1970	>� ة ا
; )ر ،ا
�رد ��د ���ب 	��وظ #�را�ر  - 	��! ا
(2ل - �#� ا;را
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 A دور، (8و أ<�6 ��8ر �تد(ق ?� jص�f) 6� ومR� ن ا;ذي حدد �* �6 و* ن �ح#م �دور ��Uا

إ�6 (� ا;و5O ا;��تح�ل . …<ظ �  إ;" Rوة تز;زل أر* �6 حت" �* د �تحول�جد �9#6 (�رتد �

  .أو (� دوا�/ ا)ز�/ ا;ت� A تجد ح?

�� ل �ج�ب �ح�وظ (� ھذه ا;�ترة �1ت�د �#" <Zص�/ (رد�/ �Z#5 ھذا �A 9 ;#حل �ن أ

و�ج�دھ ، وھو وG 5Oد   ا)ز�/�#�8  إح� س <ر�ح/ *��رة �ن ا;�جت�5 ا;ذي � �" ��س 

<*? �� ��  دZ�  �;Aت#�  ،  �Zfذ9?�9/ و��رھ  ، و;*�6 ھ�  و(� ھذه ا;�رح#/  أ�ط ل�راه (� 

/�� ��Uھت� م � ;صراع اAوا  �� G  ا;� �د ، و�حتل �#Zج ��  أ� ��  ھ �   را;حواا;���� ا;دا

    1(� ا;*<ف �ن � ;م ا;<Zص�/ 

     

  

  

 �� ;
 أ;ر ا�د�� ا
7ر�� #� ���ب 	��وظ: ا
	��ث ا

إن �OG/ ا;ت9fر � ;حO رة ا;`ر��/ ;م تRتصر �#" ا;�ز� ت ا;�� ��/ واAجت� ��/، �ل   

تج وزت8  إ;" �راج1/ ا;وGف �ن ا;تراث ا;Rد�م، و* ن �ن �ت�ج/ ذ;ك أن ذھب ا;*�9رون إ;" 

 .ا;1ر�� ا;Rد�م ا)دبإ�* ر جذور ا;�ن ا;Rصص� (� 

ا;#` ت ا)ج���/ وا�1*س �#�6 ت1دد ت#ك و;8ذا ظ8ر ا;ت9fر ا;�� <ر �fصول ا;�ن ا;روا�� (� 

ا;#` ت وظ8ر ت9fر واjO �<*���ر وتو;�توى ود�تو���*� و�<�*وف و�رو�ت وتو� س 

� ن و* (* ، و�ن ا;��رح��ن ا;ذ�ن ت9fر �8م �ج�ب �ح�وظ، أو��ل ووا��ن و�تر�د�رج 

 .2و��رھم  

�8ل ��8  �ح وA ا�Aت� د *�  أن <`ف �ج�ب �ح�وظ � ;R9 (/ ا;`ر��/ ج1#ت6 ��*ب �#�8  و�  

  � �Z �) 8  �<ت" ا;طرق، و�ن أھم ا;دوا(5 وا)�� ب ا;ت� ج1#ت �ج�ب �ح�وظ ��حث��

ا)دب ا;`ر�� ;1#6 �جد (�8  ��ت` ه أو <1وره �fن ا)دب ا;`ر�� ر��  ا�تط ع أن �حRق �  

و ت�رب ا;`ر�� ھ � )دب�ط�j إ;�6، و�ن ��ن ا)�� ب ا;ت� أدت إ;" ت9fر �ج�ب �ح�وظ 

 .ا;��ح/ ا;وجود�/ إ;" � ح/ ا;R9 (/ ا;1ر��/ �1د ا;حرب ا;1 ;��/ ا;9 ��/

                                      
  . �65رج5 ��ق ذ*ره ، ص �صط�" توات� ،  1

  .21ص �رج5 ��ق ذ*ره ، ،�و�ف �و(ل  2
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ا;�در�/ ا;و�1G/ ا;�ر���/ ا;�ت�R; : �) /#9د ت9fر �ج�ب �ح�وظ ��دارس ا;`رب ا;9?ث وھ�-

وا;�در�/ ا;ط���1/ (� زوA، وا;�در�/ ;#روا���ن اAدوارد��ن �9ل ج#زودي . �#زك و(و��ر

   .1وج��ت 

  

  

  

  

  

  

  

  


ث   ;
6�ول #� روا�! ;ر;رة #وق ا
��ل:ا
	��ث ا	2
 	ظ ھر ا

*�9را �ن ا;�� G</ وا;جدل ��ن  ا;ت� أ9 رت ا)�� ل�ن "9ر9رة (وق ا;��ل"ا�/ ت1د رو      

6�#��ن �OG/ ھ �/   ا;�R د �ن �وم ظ8ورھ  إ;" ا;�وم ;طرا(/ �� �8  �ن � ح�/،و;�  ت�طوي 

واU*ت� ء � ;9ر9رة  ح�ث ت�تRل �ن  ح� ة ا;�1ل  . ،و ا;R1ل �81 و ھ� ت�دد ا;�*ر �� ب ا;�1ل 

إ�8م أ(راد .وا;�1ل وGوة اUرادة إ;" �وع �ن  �91رة ا;�*ر داZل أر�1/ جدران (� <�6 ھذ� ن

وھم أ(راد �1ذ�ون .�1زو;ون داZل �وا�/ تZت#ف ط� �81م و�ز� ت8م وGدرات8م ا;��#1/

Oطر�/ ا;ت� A تجد ���8  �توا��/ �5 ا;�جت�5 �<1ور �ر�ض �ت�ج/ ;#��س ا;�ظ#�/ ا;�

إ�8م ' ا;ذي ت�1ش (�6 ، و�ت�ج/ ;و(رة ا)�س ا;�#��/ ا;ت� تح�ل ا;�رد �#" �R و�/ ا;�جت�5،

��R9ون ;*�8م إ�1زا;�ون ، ر(1و �ن * ھ#8م تح�ل ا;��ؤو;�/ ،و(Rدو ا��U ن �*ل <�ء 

;" رأ��  و�1 و�ت�  ،وأن ا;ت�*�ر �1د ا;����/ ت��ر دون ا;ح ج/ إ"� ;د�ن وا)Z?ق وا;�Rم ،

 '".ذ;ك ;ن �جدي ��1  ، ور��  جرو وراءه ،ا;*در وO`ط ا;دم

و�9ل ھذا .ص�حو �<1رون أ�8م �ج� ء ح� ت8م ،وأ�8م ��ر � (�1ن ;#�جت�5 ا;ذي ��1<ون (�6أ

��ح9ون �ن �* ن �ر�j (? �جدو�6 ،(�حز ا);م (� ��و�8م وت*ون  ا)(رادا;و5O �ج1ل 

G 1;درات ، اZ�;و�6 أو (� ت1 ط� اO`�� 5زر �5 �جت�� j#ء (� صAإ�  أن �ت?<" ھؤ /�
                                      

1  ���R;5 ا��� n ودة�  .20ص �رج5 ��ق ذ*ره ، ،
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ور��  ا�Uتح ر ،�#" أن �جت�5 ا;1وا�/ ھذا ;م �*ن �حتوي �#" *ل ھذه ا;�1 صر ا;�#��/ 

ا;O �1/ ا;�ت< ��/ و�صف ا;وا��/ ، وإ��  * �ت ت<ت�ل �#" <Zص� ت تح�ل �1ض 

�R ء ا;ح� ة ،و�R ء ا;�Zر وا)�ل  (� -و�/ وا)�ل (� ا;�R ء اAتزان وت�9ل Gوة ا;�9 ت وا;د��

 .1ا;�1ث �ن جد�د

وج�5 ا;* تب ھ�  �دد �ن ا;<Zص� ت ا;��R9/ ،��8م ا)د�ب وا;�ح �� ،وا;��9ل ،وا;صح�� 

 "#�ا;ذي �ت#�f� "R ة ا��U ن (� ھذا "أ��س ز*�"،وا;�وظف، وإن * �ت ا;روا�/ ت1ت�د 

أGوا;6 ،وا;ذي ھو  أ<�Z>� 6ص�/ ا;�طل ا;�رد ا;�حطم ،��ر أ��  ا;*ون �#" �د�6 و�ن ��ن 

تح�ل ھ� و��رھ  �ن ا;<Zص� ت �ذورا �Zت��/ و� �رة  �جد أن ھذه ا;<Zص�/ *�9را � 

راد�/ وا;تذ*ر اUرادي r،و��ر وا��/ (� أ�#ب ا)ح� ن ، ور��  * �ت تج�5 ��ن ا;ذا*رة ا;

 '.2(� وGت واحد

وإذ إ�تR#�  ": "9ر9رة (وق ا;��ل "ز� ت (� وصف �� صر ا;�� ء (� وتRول ا;د*تورة ;ط��/ ا;

ت�دأ ھ� " ( ;9ر9رة."�ن ا)�#وب إ;" ا;�� ء ، ;وجد�  ��س ا;ت< �6 �5 توا(ر اZAت?ف 

ا)Zرى �ن �Rط/ �دا�/ �حددة وھ� ت�طوي �#" أ*9ر �ن رح#/ �#" ا;��تو��ن ا;��1وي 

(�حن إزاء ا;�رح#/ ا;#�#�/ ا;ت� �R#5 (�8  .  وا;� دي ،تت�Oن *ل ���8  أ*9ر �ن إ*ت< ف

ا;�طول ا)�دي ��ر ا;ت ر�k ، " أ��س ز*� "رواد ا;1وا�/ �ن  Z?ل ا;�Zدرات، ورح#/ 

، وا;رح#/ ا;� د�/ ا;ت� تج�م ھذه  3(ت ة ا;�� دئ وا;ط�R/ ا;و�ط"" ورح#/ �� رة �8جت 

 .;�� رةا;رح?ت ج��1 ، وا;ت� ت�ت�8 ��صرع إ�� ن ���ط تحت �ج#/ ا

 

 

                                      
  .  81ص�صط�" توات� ،�رج5 ��ق ذ*ره ،  1
  . 85ص  ،�رج5 ��ق ذ*ره ،�ح�د ز*� ا;1<� وي  2
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 �ـ����

�ت �� ا�داب ا�������- لا�����و������ ھذه ا�درا	� �ظ�ھرة        ��ن �!��ق ذ�ك -��� �

�� أد#�� ا��ر#� ا�!د�ث ،و�!د�دا  أ)���ولا'��راض ا�ذھ�� #و�ود ��وذج أد#� �ظ�ھرة 

ا/د�ب ا��#�ر ،و.#ت +�د�� ھذه ا�ظ�ھرة ��	ت �!��� ،�ر�#ط� "���ب �!,وظ " +�د

#���!�ط ا�ذي �و�دت ��4 ،أ) وھو ا�����3 ا�2ر#� و!	ب ،#ل إ��1 ظ�ھرة إ�	���� +��� 

،����1  ھو ا'�	�ن ا�2ر#� ا�!�7رةو��س 8,�� أن 3��6 ھذه .،�ر�#ط� #!�7رة ا��6ر 

�� #�دھ� ا�=�و�� ،ا��دت �>.�را��1 إ�; #��� ا�������ت ا/8رى ،و���1 ا�����3 ا��ر#� 

��د أ6#? ا����م ��4 ،�� +6ر ا������ ، ��2ر#� ،و��ن ط#���� أن ��>.ر ا��.�,ون ا��رب �،

 .#�1وم ھذه ا�!�7رة و�=����1 �� �,�+�1م �3 7رورات ا��6ر 

و�ذا رأ���  لا�����وأ+راض  �!�ل��ت =��68 ���ب �!,وظ ���د �- وھو ��وذج درا	��� 

وAد ا+��د�� �� =ر!�� �1ذا . لا�����و�ن ا�وا�ب أن �68ص �,�6 ����ول ��4 �,1وم 

����ت �د��� �6�8 �ظر�� �>	�	�� !ول  ا/د#�ءا��,1وم +�; آراء �و�	�و و#�ض ��،

و�6ط�!�ن ھ�� ا����رد  لا�����ون و�� ھذا ا�6دد ��د #��� ا�,رق #�.  لا�����و�,1وم 

 ھ� إدرا�4 ا�,���D �� �!ظ� �ن �!ظ�ت ا���8ره ��!��ة لا�����و���=> �=���  وا�.�Dر

ا'�	���� ،أ�A�� �1دة �����; وا�1دف،و�ن ��ك ا��!ظ� ا��=,�� ��,�ھ� ا�!��ة ا'�	���� �#دأ 

��1 �,�!4 ا�=�ق ��#!ث +ن ا����; وا�1دف �و�وده ا��8ص  �!�7رة��<#. 

��ب �!,وظ  ،!�ث   أ���� �Dر ا�روا�	8ص ا�,6ل ا��ط#��� ،�ر6د ��4  �طور ا��� ����

أن ����ب ���و+� �ن ا����)ت ا�,�	,�� ا��� ����وز ا��=ر�ن ..أ#رزت ا�درا	�ت ا/و�; 

�� ا�=1ر�� /��1 ���ت أ�.ر ا�درا	�ت  وا��� �=رھ�.. #���ل ���ب �!,وظ  )ھ���م�� ا���

�� ا���ر�� ���ت أ�.ر �#����7 ا�د�ن وا�,�	,� ،وا�درا	�ت ا/8رى ا��� �=رھ� �� �

#�/دب ���1 #��,�	,� �ر ���ب �!,وظ �� �	�ره ا�روا�D #.�ث �را!ل ،ا��ر!��  اھ�����

،وا��ر!�� ا�وا���A وا�,�	,�� ��ن ��ل  1938إ�; 1930ا���ر���8 ا��� ا��دت �ن 	�� 

<� �� .�ر �� إ����4 ا/د#� ،�ر!
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	�� ا��را���  

  :ا��ب •

 3، دار ا����رف ، ا���ھرة ط  ا�دب ا����� و ا���ر�� �� ��رأ	�د ھ��ل ،  .1

 ،1987. 

�روا�� ز�
ق �دق ����ب  إدر�س ��وري ، .2 ���أ��و��� ا�روا�� ��
ر�� أ��و

 . 2002،ب ط ،   ، دار ا����رف�� وظ

� ، ط  روا�� ��"و�� و�ر�� �ر�دة  ���ب �� وظ	��ن ا���د ،  .3�،  1، دار ا� �

2002 . 

 .�1977	�د ' ��# ھ&ل ، ا� �د ا%د$# ا�	د�ث ، دار ا� �ض ، ��ر     .4

 1ط -دار ا�-ر�ر �, +ر وا�*وز�) ،���ب �� وظ ا�رؤ�
 وا��و�ف، �و�ف ا$و��د .5

،2005 . 


��  - �"ود ا�روا	����� ا ،.$د ا�ر	��ن ��'# .6�� ، ���ب �� وظ إ�'�ن ���م ا�

 .1999. 1ط، را$#�دار ا�/

ب  ،.وظ� � ا��.� �� ا�-ط
ب ا�روا	� ا�وا�+� *�د ���ب �� وظ ،.��0ن ا�$دري  .7

 .ط

�2�1970
ة ا�1
	ر ،ا� رد *�د ���ب �� وظ ��را�ر  - ���� ا�"0ل -.,# ا�را.# .8 . 

9. #�
 ��  ���ب �� وظ ،.ودة 1 ا�� �) ا���"
ذج ا�4-��
ت ا���ررة ود����

7 . 2004 ،1ط ، -��ور�� ��ر ا��ر$��، روا�

 –ا��ص  –، درا�� �� رو�
ت ���ب �� وظ ا�ذھ��� ��ط/2 *وا*#  .10

) ، *و س  1993(2،دار ا����رف �, +روا�*وز�) ،ط ا��4
د –ا�طر�ق  –وا��0ب 

 .)، �$ �ن 2008( 3ط

 . 1ط، ا��+�
ر ا���
�� �� �ن ا��0+�ول، � �ر 	�4ظ  .11

، دار ا�� دي �, +ر وا�*وز�) ،  �� ا���ر���ظر�� �� روا $�ل 	داد ،  .12

 .2000ا5ردن ، ب ط ، 

 .د�+ق ،دار ا�-��ھ�ر ، �ؤاد �ر*� -ر -ا��+�
س وا� +ل ،ھور�ت ر�د�ر .13
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دار ا�-ر�ر �, +ر  ،رؤ�
 و�و�ف -���ب �� وظ ،�و�ف ا$و ا��دوس  .14

 . 2005 ،1ط ،ا�*وز�)

. 1ط  - �� وظا� ن ا����� ��ن ����، ط7 ���ن و���ب  ،�و�ف  و4ل .15

 .دار ا��,م �, +ر وا�*وز�)، 1992

�� ،ا$راھ�م .$د ا��ز�ز .16�
 1ط،��ر ،ا�
 �;�ب �� وظ ��رة ا���
ة ا��

2006. 

17. � ��� ،، 1ط، ا���
ة ،ا$ن �  .2004دار ا� �

 . �1972$ �ن ،دار ا��ودة ،ز�ن ا�4+ر،أ دو �س .18

 . 1998  2ط  ،دار ا�ط&س ،ا���
د�� وا�>رورة ،	�4ظ -���#  .19


ح ا��"�م -ر -��و �رب د����، رو-�9 '�رودي .20� دار وا:ل ،،- �

 . 1،2002ط

،دار  وظ�ف ا�راث �� رو�
ت ���ب �� وظ ���د +و�# ، �	�د �,���ن ، .21

 .2000،  1ا�� �دي �, +ر وا�*وز�) ، ا%ردن ، ط


ت ،��رل ���س  .22+�
ر�-�� *ن ��و ا������د  -ر  - �و�ز ا��
د�� ا�

  1984د�+ق  - ا�4��0� وزارة ،ا��د ��و��

ر -�ول ا� ن ،��رل ���س .23 -،  �  1967 ق ،د�+ ،1ط ،�	�د ا	�د 	�و 

 ،أ��س ز�� ��ن -ا��+�ول وا��0+�ول �� ا?دب ا��د�ث ر ،�و�ن و��ن .24

  1978، 4ط 


ت ا� �� � ا���د�� وا����� ،�و د % .25��ز�#  -*ر -���د ا� �� �� �+�م ��ط

� . 2002.أط .  -�ب ا�دار ا��ر$�


ت،�	�د *و�4ق 	��ن  .26�

ب ا��� .  1ط ا5دب،دار  ،*ن �

 . 1980،  2،طدار ا�ط,���  ،��ن وا�راث ،ا�-�$ري  �	�د .�$د .27

ا�دار ا��ر$�� �,�*�ب، ، ا��0+�ول و��� � ا�.زا��،�	# ا�د�ن .زوز .28

 . ب ط 1983*و س ،��$��

 �وا��س  •
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1. #��4& �*����  -�و �*�*�ن �
ا��-,د ا���0ن  - � �ر 	�4ظ -*ر -ا�1
��1ا��ؤ� 
ت ا��

 ���  .1961- 1945ط رو

 .���وس ا�/ن ا�*-ر�دي  - �و در��ن  .2

 :��0ت  •

  .2009،ا��و�ت  ،164ا��دد ،�0@� ا�-ط
ب و*�م ا��ص ،�&ح 	�4ظ  .1

� ا���ر4� ا،  �	�ن ا� ��ر .2,-��، د�+ق ، 39دا��د ، ا�+�ث وا��0+�ول ،��ور�

2010. 

  :ا��ر�ت  •

 .,2 �و�) ا%��*رو # ���ل � +ور ، ا��+�ول وا��0+�ول،ا��ز�ز ا�/��ض ز�د $ن .$د .1

posts-www.facebook.com ، �� .07/08/2010.ا�*�ر�?. 16:30-

 .,2 �و�) ا%��*رو # ���ل � +ور ،  ��رح ا�+�ث� �ور أ �س ،  .2

posts-www.facebook.com  ?7/04/2015، $*�ر�  �� 2,. ،21:15 . 

.,2 �و�) ا%��*رو #  ���ل � +ور ، أدب ا��0+�ول،�و�ف ا�د�ن ا���زري .3

www.mokatabat.com  ،  �� . 14/08/2016-ا�*�ر�? -22:05
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