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 المخمص:
وكاػا  -اكتشػاؼ الاابػب الليمػن اػف التػارتح   تحػت التػـو التارتوابتػه  والالتػـو  حاوؿ العروي

اف اكتشاؼ كارؿ فربار لتعرتؼ فمسله فتكو  لكػف العػروي سػمؾ فػن هػذا الالتػـو سػموكا  -هو اعروؼ
آوػػر   ومػػاـ يتشػػرتا هػػذا الالتػػـو   واسػػتورج اتدوات التػػن تػػتحكـ يالتػػارتح   ولتػػذ  اتدوات اللػػدرة اف 

 وؿ التارتح وحكـ الاؤرخ اف الاوضوعته الى الذاتته.تح
لتذا السيب كابت كتايه التارتح عبد العروي مائاه عمى اللصدته  واتبتلائته فن ذكػر  الحػوادث  
التارتوته ويذلؾ ستراى  اغمب اتحداث التن حدثت فن الااضن وارج التػارتح  تبتػا ت تمئػـ الرؤتػه 

 الذاتته واتوممته لماؤرخ.
اذ لكػػؿ اػػؤرخ اوممتػػات وايػػادئ اوروثػػه تشػػكؿ اتطػػار واللالػػب اللكػػري الػػذي تبظػػر اػػف وملػػ  
لمتػػارتح  وكػػؿ واتحػػػداث والشوصػػتات  التػػػن ت تتباسػػب اػػت تمػػػؾ اتوممتػػات سػػػتراى وػػارج التػػػارتح  
ويذلؾ سػتكوف كتايػه التػارتح مائاػه عمػى سػمطه ميمتػه تحػوؿ دوف ذكػر اتحػداث والشوصػتات التارتوتػه 
يأكامتا  فمداعػن لػذكرها تبتػا ت توضػت توػمؽ وايػادئ الاػورخ  وتػذكر العػروي اف تمػؾ السػمطه ت 
توضت هن اتورى لستطرة الاؤرخ تف اكتسػايتا كػاف يصػورة ت شػعورته فباوهػا اػت حتػاة الاػؤرخ باػوا 

الاػؤرخ اف  ت شعورتا يحتث تكوف الاػؤرخ واضػعا لسػمطه اعرفتػه هػن يحػد ذاتتػا وػارج التػارتح  وعمػى
تكتشؼ تمؾ السمطه داوؿ ذاتػ  حتػى ت تتاثػؿ ااااػ  واكػوف حػائم وحاايػا سػاتكا ااػاـ رؤتػه اتحػداث 

 التارتوته.
اذف تكاػػػف اعالاػػػه ذاتتػػػه الاػػػؤرخ يجوضػػػاعتا لاػػػبتا بلسػػػتا لتحػػػدد اتفكػػػار الليمتػػػه التػػػن تاػػػارس 

لارااعه الذات اثباء بلمتا وذكرها سمطتتا المشعورته فن كتاف الاؤرخ  والتارف داوؿ اوتيارات عماته 
 لمتارتح واكتشاؼ بلطه الضعؼ التن تؤثر عمى ذاتته الاؤرخ.

. ، األيديملماياالذات، الحرية، اللقل، التاريخانيةع الكممات المفتاحية:   
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storical significance of the hypothesis of the structure of ancient societies 

according to Abdullah Al-Aroui 

dr. Hassan Faleh Mahdi 

Imam Al-Kadhim (PBUH) College of Islamic Sciences University 

Abstract  

Laroui tried to discover the tribal aspect of history, under the concept of 

historicism, and the concept - as is well known - from the discovery of Carl 

Fernard to define the philosophy of Vico, but Laroui took a different 

approach in this concept, and he dissected this concept, and extracted the 

tools that control history, and these tools have the ability to History and the 

rule of the historian turned from objectivity to subjectivity. 

For this reason, Laroui’s history writing was based on intentionality 

and selectivity in mentioning historical events, and thus most of the events 

that occurred in the past will be thrown out of history, because they do not fit 

the historian’s personal and moral vision. 

As every historian has inherited morals and principles that form the 

framework and the intellectual template through which he looks at history, 

and all events and personalities that do not fit these ethics will be thrown out 

of history, and thus the writing of history will be based on a tribal authority 

that prevents the mention of historical events and personalities as a whole, so 

there is no need to mention them because they are not subject to Morals and 

principles of the historian, 

Al-Aroui states that this authority is also not subject to the historian’s 

control because its acquisition was unconsciously, so its growth with the 

historian’s life is an unconscious growth so that the historian is subject to an 

epistemological authority that is itself outside history, and the historian must 

discover that authority within himself so that it does not appear in front of 

him and be an obstacle And a thick veil in front of seeing historical events. 

Therefore, the historian’s self-treatment lies in subjecting it to a 

psychological method to determine the tribal ideas that exercise their 

subconscious authority in the entity of the historian, and practicing within 

scientific tests to review the self while transmitting and mentioning it to 

history and discovering the weakness point that affects the historian’s 

subjectivity. 

Key Words: )Historicism, the mind, Freedom, ideology(. 
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 الالداه:
 الحوادث اليشرته فرتدة واتطورة  الاصطما التأرتوابته الشعور يأفاصطما اثؿ ت

لتعرتػػؼ فمسػػله فتكػػو الػػذي أكػػد أف العلػػؿ اليشػػري ت تػػدرؾ إت اػػا  اػػف إيػػداع كػػارؿ فربػػار
تػن فمسػله كػؿ اػؤرخ تعتلػد أف ف وف العػالـ التػأرتون.ّكػياعبى تمؾ الابشػتت التػن تُ  تضت

 التأرتح هو وحد  العااؿ الاؤثر فن أحواؿ اليشر ياعبى أب  وحد  سيب وغاته الحوادث.
وهػػو مػػوة مػػاهرة تػػتحكـ فػػن   ة األفػػرادفالتػػأرتح يتػػذا الالتػػـو عااػػؿ اسػػتلؿ عػػف إراد

أف التػػأرتح  ظػػرة إلػػى تعطتػػؿ عاػػؿ الاػػؤروتف عمػػى أسػػاسوتػػؤدي هػػذِ  الب اصػػتر اليشػػر 
 إرادة موته تتحكـ فن أعااؿ اليشر واف يتبتـ الاؤروتف.

تستحضػػر أدوات البلػػد لتػػا و تيػػرز عيػػد العػػروي فكػػرة التأرتوابتػػه وتواػػ  سػػتاـ بلػػدِ  
فالتػػأرتح عبػػد  تبلػػن الابظػػور اتبتلػػائن  والحكػػـ عمػػى التػػأرتح   التػػن تاكبػػ  اػػف الالاربػػه

وهػػذا تم ػػن   وتؤكػػد عمػػى اللصػػدته فػػن بلػػن الحػػوادث العااػػه ورؤتػػه األشػػتاء التػػن تػػؤرخ
 حرته التأرتح يؿ تران يالحوادث التن ت تاكف التلكتر فتتا وارج التأرتح.
فػن بظػر التػأرتح فتؿ تصا أف بم ن اف ساؿ الااضن فترات كاامه يدعوى أبتػا 

سػػوتله وااهمػػهل وهػػؿ تصػػا أف بلػػرؽ فػػن التػػأرتح العػػاـ يػػتف تػػأرتح شػػرتؼ تصػػور تلػػدـ 
 اإلبسابته العاممه  وتأرتح غتر شرتؼ ودبنء تصؼ أحواؿ اإلبسابته التااتهل

ذف حاضػرة ياػا هػو أوممػن داوػؿ التػأرتح فتػن إ رتوابته تعبنترى العروي أف التأ
أثباء عامته اللتـ عبداا تستحضر هذا األاتر حادثػ  اػا فأبػ  فن ذهف الاؤرخ األوممن 

وحكا  تأرتون وأوممن فن آف واحد  ويػذلؾ ت تتحػوؿ هػذا الحكػـ  تدركتا وتحكـ عمتتا
 إلى حكـ الذات عمى الاوضوع أو العكس أو حكـ الحاضر عمى الااضن أو العكس.

ألبػ   رؤتت  لمتػأرتح  و مباعه واضحه حوؿالتأرتوابن يحسب اا ترى العروي ذ إف  
أبتا تلود إلػى العداتػه يسػيب رفضػتا لكػؿ يرأتِ  أف التأرتح واضت للوابتف مار  تستر يِ  ي

أف تبظر إلػى التػأرتح عمػى أبػ  تػأرتح أوػمؽ ميػؿ أف تكػوف  تلمتد ثايت. إت أبتا ت تبلؾ
اا فتتا ألبتا توضت ااتت الحوادث التأرتوته ي  تأرتح تثيتت الحوادث وأف حكاتا تيطئ

ويباء تارتح تومو اف سمطه الاذهب   اإلبسابته وغتر اإلبسابته إلى التاحتص األوممن
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التػػػػأرتون اتبتلػػػػائن فػػػػن أحكااػػػػِ  واتبتلػػػػائن فػػػػن اوتتػػػػار الحػػػػوادث التػػػػن ترتػػػػد تثيتتتػػػػا 
 لاصمحت  الواصه أو لاصمحه التأثترات الستاسته واتمتصادته واتاتااعته.

يعػػدـ ااتمكػػِ  لةاابػػه األوممتػػه فػػن بلػػؿ  تتصػػؼ أحتاًبػػايػػارة أوػػرى أف الاػػؤرخ ويع
حزيوتػه تتاػتش أاػزاء كيتػرة اػف الستاسػته أو التوضػت لاذهيتػ   ألب    والومائت الحوادث

زاء التػن تبػامض التأرتح يحسب ابتاائ  ومباعاتِ  ياألفكار التن تعتبلتا ويذلؾ تولن األا
 كيترًا اف التأرتح. اتعد ازءً التن أو توالؼ أفكار  

فػػػن تاريػػػه اكتشػػػاؼ التػػػأرتح كأصػػػؿ  عبػػػد العػػػروي التأرتوابتػػػه اللمسػػػلته تتأصػػػؿ و
تاريه هن اليداته والبتاته واألصمن وال اته إت أبتا فن وال  اوضوعن استلؿ عف الذات

اا ماـ ي  اليشر اف أعاػاؿ واسػتحاله األشػتاء التػن توػدـ  فن ضوءالعاؽ تاريه الزااف 
 طيتعه ااعاء.اليشر وال
 التارتح:

اعرفػػػه ااضػػػن اإلبسػػػابته والاسػػػار الػػػراهف لمحتػػػاة اإلبسػػػابته  فتػػػو تتبػػػاوؿ التػػػأرتح 
فاػػا تعػػرؼ  .(ٔ)ياعبػػا  األوؿ  اعرفػػه أصػػؿ اإلبسػػابته وتطورهػػا  وتسػػتاا الشػػعوب واألاػػـ

  تلاؿ توـ تأرتون  اواا لتس وتالتً  ه تأرتوته( يبحو أوص: اا حدث فعًم يالتأرتح )وامع
 سػاسواتػه بظػر تلػوـ عمػى ا والتأرتوتػه .(ٕ)أف كؿ اا حدث ااٍض هو ازء اف التأرتح

 .(ٖ)اوضوع اعرفن يصلت  بتتاه حالته يتطور تاكف تتيعُ  فن التأرتح
 التأرتوابته:

ديتػػػػه التػػػػن ظتػػػػرت أوؿ اػػػػرة عػػػػاـ اػػػػدارس البلػػػػد األديػػػػن والبظرتػػػػه األ اػػػػفادرسػػػػه 
الادتدة فن الوتتات الاتحدة األارتكته  اػت أعاػاؿ    حتث أطمؽ عمتتا التأرتوتهٜٓٛٔ

البامػػد األديػػن  سػػتتلف اػػربيمت  فػػن كتػػاب )الصػػدى واألعاويػػه(  والػػذي ااتػػد تأثترهػػػا 
أب  ت تلترض العامتات التأرتوته  تث تتضاف التأرتوابته الادتدة مرايه العشر سبوات ح

لى اكتشاؼ حدود أو متود الروضه عمى أبتا غتر مايمه لمت تتر وغتر   ولكبتا ت تاتؿ إ
إلػػػى فرضػػػته أف العاػػػؿ  ااػػػاءت هػػػذ  الالاريػػػه البلدتػػػه اسػػػتبادً  إذعمػػػى التػػػدوؿ اللػػػردي  

األدين تبي ن أف تكوف بتاج زااف واكاف وظروؼ أكثر اف كوبػ  بتػاج عاػؿ ابلػرد فػن 
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صػوص وملِ   وكاف ياثايه ردة فعؿ هذ  البظرتػه البلدتػه الحدتثػه فػن تحمتمتػا الشػكمن لمب
 .(ٗ)األديته

اسػتوداتا لتعرتػؼ فمسػله   ٜٚٛٔإيداع )كارؿ فربار( سبه  والتأرتوابته: كماه اف
)فتكػػو( الػػذي أكػػد عمػػى أف العلػػؿ اليشػػري ت تػػدرؾ إت اػػا تضػػت  أي تمػػؾ الابشػػتت التػػن 

 .(٘)وف العالـ التأرتونكّ تُ 
ا اليحػث عػف مػوابتف الت تتػر اتاتاػاعن يصػورة تعرؼ كارؿ يوير التأرتوته  يعػده

أكثر طاوحًا عف التأرتح  أو تاكف تعرتلتا يشكؿ آور  يصلتتا البظرته أو الرؤتػه التػن 
ت للػػػػػوابتف التعامػػػػػب غتػػػػػر ضػػػػػتو تعتيػػػػػر أف الت تتػػػػػر اتاتاػػػػػاعن أو التطػػػػػور التػػػػػأرتون

 .(ٙ)الاشروطه التن تعطن التأرتح واته أو اتااهاً 
 د ا العروي:التأرتوته عبد عي

ه لسػػػتاؽ الرواتػػػه التأرتوتػػػه إلػػػى أف الاػػػؤرخ تبظػػػر إلػػػى فعالتػػػه أدت الدراسػػػه الدمتلػػػ
اإلبسػػاف فػػن الكػػوف يكتلتػػه واصػػه يػػِ   اتاػػا كابػػت ظروفػػُ  الزاابتػػه والاكابتػػه  فػػالاؤرخ 

عف فمسػله فػن الحتػاة ت تتعػداها أيػدًا  هػذا هػو أسػاس الاػذهب  احتباا تؤرخ تعير ضابتً 
 .(ٚ)التارتون

أبتػػا بحصػػر التػػـو  :ولتػػذا التعرتػػؼ يبظػػر العػػروي عوامػػب اعرفتػػه وطتػػرة  ابتػػا
التػػأرتح فػػػن أعاػػاؿ اإلبسػػػاف  ورفػػض أف تكػػػوف لمطيتعػػه تػػػأرتح كاإلبسػػاف  وابتػػػا كػػػذلؾ 
حصػػر عاػػؿ الاػػؤرخ فػػن الكشػػؼ عػػف مصػػد الاشػػاركتف فػػن الوامعػػه ورفػػض الماػػوء إلػػى 

تمسػػػػوؼ هتػػػػـو فػػػػن رفػػػػض العمػػػػه فػػػػػن التػػػػـو العمػػػػه  وكأببػػػػا أاػػػػاـ ايػػػػدأ اػػػػف ايػػػػادئ الل
 .(ٛ)الطيتعتات

وتاتػػب العػػروي عػػف  رخ اتحػػرر يلػػراءة عيػػد ا العػػرويلفتػػؿ تعبػػن ذلػػؾ أف الاػػؤ 
أف التارتح يالضػرورة هػو تػأرتح الحرتػه  إذ ماؿ األوترهذا السؤاؿ يكمـ عف )كروتش (  

أحاطػػت عتػػد فػػن ذهبػػ  الظػػروؼ التػػن وتسػػتعتر العػػروي مػػوؿ كػػوتف اػػورد  أف الاػػؤرخ ت
 .(ٜ)وتتار اليطؿ الحريا
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باػػا اتأامًتػػ ااػػذهيًا فمسػػلتً  وابتػػه أًذافمتسػػت التأرت اومػػؼ أوممػػن تػػرى فػػن التػػأرتح   وا 
ـ  يصلتِ  اااوع الومائت اإل لمستاسه  فم تعبػن التأرتوػابن  بسابته  اويرًا لةومؽ واف َث

 .(ٓٔ)يالحلتله يلدر اا تعبن يالسموؾ
وحػػد   رتحفمسػػله كػػؿ اػػؤرخ تعتلػػد أف التػػأ تأرتوابتػػهأف بلػػرر كبتتاػػه أف البسػػتطتت 

العااػػؿ الاػػؤثر فػػن أحػػواؿ اليشػػر  ياعبػػى أبػػ  وحػػدُ  سػػيب وغاتػػه الحػػوادث  هػػذا تعرتػػؼ 
يستط ولكب  غااض اكتشؼ التأرتح كعااؿ استلؿ عػف إرادة األفػراد فػازدهرت عمػى أثػر 

التػػػػأرتح مػػػػػوة مػػػػاهرة تػػػػػتحكـ فػػػػن اصػػػػػتر  تكتشػػػػاؼ الدراسػػػػػات التأرتوتػػػػه  ثػػػػػـ َعػػػػدّ هػػػػذا ا
 .(ٔٔ)اليشر

 
 العروي )التـو العلؿ الماكتاؿ( العلؿ العرين المتأرتون عبد

الػػػاهتـ اثػػػؿ: حرتػػػه  دولػػػه  تػػػارتح  علػػػؿ  تيػػػدو لمااتاعػػػات الاتلداػػػه )تلػػػوؿ  إف  
واردة ودوتمه  ايعه اف ذاتتا  فن حتف أبتا تيدواتلداه( ألف ااتور اليشر تلوؿ ذلؾ  ب

ى ااتاعاتتا العريتػه  لكػف هػذِ  الظػاهرة ت تبلػن السػايله  كػوف الالتػوـ تيػدو واراتػًا عم
 فتيػدو لبػا ت تابع  اف أف تكوف أكثر شػاولته اػف الالتػوـ الالايػؿ الػذي بسػتبيطبُ  فعػًم 

يالضرورة إذا كبا اطمعتف عمى اا هو اواود فن الساحه اللكرته العالاته  وتيلى  ابامصً 
اػػثًم فػػن كػػؿ الحػػاتت أوسػػت وااػػتف اػػف التػػوـ دولػػه التبظتاػػات أو التػػوـ التػػـو الدولػػه 

السمطبه العثاابته )وبلصد يتا التاتتز يتف الدوله الحدتثه والدوله اللدتاه( كاا أب  أوسػت 
اػػػػف التػػػػـو اإلايراطورتػػػػه الصػػػػتبته أو الادبتػػػػه التوبابتػػػػه أو  -التػػػػـو الدولػػػػه الحػػػػدتث-

لالػػػاهتـ أاػػػا تاثػػػؿ اشػػػكاًت بامصػػػه اػػػف التػػػوـ الدولػػػه الااتورتػػػه الرواابتػػػه  كػػػؿ هػػػذِ  ا
اا تعبن أشتاء ت تحدها التوـ الدوله  .(ٕٔ)الحدتث  وهو وحد  الاكتاؿ  وا 

فػػم تواػػد اطايلػػه يػػتف التػػـو الدولػػه الحػػدتث والتػػـو الدولػػه فػػن ااتاعاتبػػا  ذلػػؾ 
يؽ باػط الذي تدعو إلى ظتػور التػوـ العلػؿ الماكتاػؿ  ألف التػـو العلػؿ الاكتاػؿ تطػا

لااتاعاتبػػػػا أو الااتاػػػػت الصػػػػتبن أو  االدولػػػػه الحػػػػدتث  وهػػػػو غتػػػػر اطػػػػايؽ كمًتػػػػااتاػػػػت 
إلتِ  اػف تلػدـ  ت ترتلت إت يعد تحلتؽ اا بصيو التوبابن أو الرواابن التلمتدي  هذا وامت

 .(ٖٔ)وباو  أي اف اتيتعاد عف الباط التلمتدي
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اف الاهتـ غتر بايعه اف صميِ   فالالتوـ ولتد  االعروي تحكـ عمى التراث ابطممً 
تطػػور تػػأرتون ابطيػػؽ عمػػى اػػادة تلتػػرض أبتػػا سػػائرة إلػػى التطػػايؽ اعتػػا  فالتػػـو العلػػؿ 

يػػِ  اثػػؿ الاعتزلػػه واللمسػػله وايػػف ومػػدوف واحاػػد  ابػػد كيػػار الكرتبػػا حتػػى األكثػػر تشػػيثً ع
إلػػى التػػـو آوػػر  عيػػد   يػػتف أبصػػار اإلصػػمح فػػن اللػػرف األوتػػر  غتػػر اكتاػػؿ يػػالبظر

فػػن حػػدود ثلافتبػػا  علػػؿ اػػثًم اف التػػوـ عمػػى اليشػػرته ااعػػاء  فعبػػداا بسػػتعاؿ كماػػه تتتػػ
التلمتدتػػه  بلػػوؿ غتػػر اػػا تلولػػ  غتربػػا التػػوـ  فػػم تكػػوف تاػػاوب وت تلػػاهـ بظػػف أببػػا بػػتكمـ 

 .(ٗٔ)عف يدتتتات  فن حتف أببا غارموف فن الايتاات
ـو العلػػؿ غتػػر الاكتاػػؿ وتػػدوؿ فػػن حػػدد العػػروي اااوعػػه اػػف األاثمػػه عمػػى التػػ

إطػػػار العلػػػؿ العريػػػن المتػػػأرتون  وبوتصػػػرها ياثػػػاؿ عػػػف احاػػػد عيػػػد  فػػػن األتدتولواتػػػه 
العريته الاعاصر  فلد أعطتت هذا البعت )الشتح احاد عيد ( اعبى احددًا  الشػتح هػو 

إلػى اإلاايػه عمػى سػؤاؿ واحػد  االراؿ الذي توػرج اػف األزهػر  والػذي تاػد بلسػ  اضػطرً 
هػػو: لاػػاذا تػػأور الاسػػماوفل والسػػؤاؿ ُتحػػدد يكتلتػػه اػػف الاػػواب  لػػتس الاطمػػوب اإلاايػػه 
عمى: لااذا تأور سكاف اليمد الاسماتف أو العرب أو التبود  يؿ لااذا تأور الاسػماوف  

 .(٘ٔ)وهذا السؤاؿ توحن لبا ياترتياط الذي ت ابلكاؾ ل  يتف علتدة اإلسمـ ووامت التأور
يػػالاعبى اتاتاػػاعن  اوترتػػ  ألبػػ  اتيحػػر فػػن شػػتى عمػػـو  اشػػتوً لػػتس احاػػد عيػػد  

الدتف  أب  شتح ألب  تحاوؿ اعتاػادًا عمػى اػا تعػرؼ اػف تمػؾ العمػوـ  اإلاايػه عمػى ذلػؾ 
ثيػػات   ا  لعيػػد  هػػدؼ واحػػد ت تحتػػد عبػػ  أيػػدً السػػؤاؿ يالػػذات  الػػذي هػػو يالحلتلػػه تلرتػػر وا 

يتف اإلسػمـ والتػأور  وهػذا التػدؼ هػو السؤاؿ   -وهو فؾ اترتياط الاضاف فن التلرتر
 .(ٙٔ)اا تاعؿ اب  شتوًا يالاعبى اتصطمحن

تتضا الوضػت أكثػر عبػداا بتػذكر اػف تلػرر واػف تسػأؿ  أبػ  ال ػرب  غػرب اللػرف 
التاسػػت عشػػر  غػػرب اػػا يعػػد الثػػورة اليروتسػػتابتته  والثػػورة الرأسػػاالته الصػػباعته  والثػػورة 

بولواتػػه  توااتػػُ  عيػػد  يكػػؿ اعبػػى الكماػػه  أي تتاػػ  إلتػػ  المتيرالتػػه  والثػػورة العماتػػه التك
وتسات ل  وتتاعف فن حلتلتِ  وتحاوؿ ابامشتِ  ت توطئُ  فتاا تصؼ اف أحواؿ الشػرؽ  
باا توتمؼ اع  فن العمتؿ والتلستر  وفن اوااتتِ  هذِ  لم رب الاعاصر ل  ت تبصػت  وا 

بلن عبتـ صله الاعاصرة  لتسوا فن عيد  ألي اف أمرابِ  أو زامئ   تصلتـ يالااود وت
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بظػػر  اػػف زاابػػِ  إذ هػػـ اػػف زاػػاف غتػػر زاػػابتـ  فكماػػ  اػػت الػػزعتـ المتيرالػػن الػػذي تػػدعو 
إلى اإلصمح الستاسن  وات الويتر يالصبائت  تلوؿ لتاا كاصما دتبن: كؿ هذا تتوف 

اتح السوء يعد أف تتحرر الااتور اف العلائد اللاسدة الاحرفه التن رواتا ابذ مروف اش
 .(ٚٔ)وداه لاصالحتـ واصالا أستادهـ الاستيدتف يالحكـ

ياػػا أف عيػػد  ت تكػػوف شػػتوًا إت يتػػذا الاعبػػى  اػػا اللائػػدة فػػن إعادتػػ  إلػػى حضػػترة 
الاشاتح والاربه كماػ  يكماتػـ  لػـ تحػاوؿ اػدتًا ابػاظرتتـ  أرداهػـ روادًا وتماتػذ  ولػـ 

ذ  كااثػػؿ لطيلػه الاعااػػتف الػذتف كػػابوا اسػػاًا تليػؿ أحػػدًا اػبتـ كرفتػػؽ فػن الكلػػاح  لػػـ اتوػ
باػا اتوذتػ  ااػثًم لاومػؼ بظػري لاسػأله احػددة  اسػأله تومػػؼ  اػف الااتاػت التلمتػدي  وا 

 .(ٛٔ)الااتاعات اإلسماته عاا أصيا فن اتباوؿ اليشرته داوؿ الااتاعات العريته
صػػورت  مػػد  فالتػػـو العلػػؿ الماكتاػػؿ تظتػػر عبػػد مػػراءة عيػػد  يعػػد فتػػرة باػػد أف أًذا

ت ترت فن أعتف الكثترتف  لػـ تعػد ذلػؾ العػالـ الصػالا الاصػما الػذي تراػت إلتػ  اللضػؿ 
فن يػث روح التطػور والتحػرر اػف أغػمؿ الااػود فػن الػيمد العريتػه وفػن مسػـ كيتػر اػف 
باػػا أصػػيا تػػتتـ أبػػ  زج يالحركػػه اإلصػػمحته فػػن اتاهػػات أدت يتػػا  العػػالـ اإلسػػمان  وا 

فتاػػػػا تتعمػػػػؽ ياوتتاراتػػػػ  العلائدتػػػػه تلػػػػاؿ أبتػػػػا كابػػػػت فػػػػن ال الػػػػب إلػػػػى أيػػػػواب اوصػػػػدة  و 
د  وافؽ ال ػرب فػن حكاػِ  اف أف عيرغـ عمى الابتتازته  اتبامضه فن عالتا وطايته  و 

السػػمين عمػػى الااتاػػت اإلسػػمان وطمػػب اػػف اشػػاتح فػػن األزهػػر اتبتحػػار اللكػػري ومػػد 
اللضػػته  لكػػـ عمػػى سػػوء طوتتػػ ِ فػػارؽ يػػذلؾ أمرابػػ  الاشػػاتح  هػػؿ تكلػػن هػػذا األاػػر فػػن الح

اتعمله يػالوامت  والوامػت ت ترتلػت يػالبلن  اػا بستومصػ  ااػا تكتػب التػـو عمػى عيػد   فػن 
التادتد  فتاد دائاًا داوؿ الااتات الذي ت  اأف التلمتد تعادي دائاً   اااًت غتر صالحِ  إ

تزاؿ اكيًم يلتود الااضن  اف تدافت عب  يوسػائؿ الومػت  وسػائؿ تادتدتػه فػن الظػاهر  
 .(ٜٔ)تلمتدته فن الياطف

 
 الحرته والوامت العرين:

تملى العرب التوـ الحرته اف ومؿ تعرفتـ عمى المتيرالته  يتػد أف الصػعويه التػن 
لستاسػػػػن هػػػػن تحدتػػػػد ااتػػػػزات اللكػػػػر المتيرالػػػػن  يعيػػػػارة أدؽ تشػػػػوتص توااػػػػ  الاحمػػػػؿ ا
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ا ركػػػزوا الاكوبػػػات التػػػن لػػػـ تكػػػف اكتامػػػه ميػػػؿ ظتػػػور ذلػػػؾ اللكػػػر  واػػػف هبػػػا بلتػػػـ لاػػػاذ
ألف الاشػػػكمه كابػػػت تكاػػػف فػػػن فػػػرض اوراء عمػػػتتـ يػػػاللوة  اهتاػػػااتـ عمػػػى حرتػػػه الػػػرأيل

اإلااػػاع الالروضػػه واتللػػوا عمػػى  وعبػػداا تػػأثروا يػػاللكر المتيرالػػن كسػػروا متػػود تمػػؾ اوراء
أكػػػػدوا عمػػػػى سػػػػمطه اللػػػػرد عمػػػػى ذاتػػػػِ  وفكػػػػرِ  ويدبػػػػِ   واػػػػف هػػػػذِ   يتيبػػػػن اوراء اللردتػػػػه إذ

المحظػػػات أدركػػػوا اعبػػػى الحرتػػػه التػػػن اػػػاءت يتػػػا المتيرالتػػػه فػػػاتاتوا إلػػػى بلػػػد الػػػذات يعػػػد 
 .(ٕٓ)الوعن يتا

عػف المتيرالتػه ال ريتػه تولػدًا رفض العروي اللكرة اللائمه أف المتيرالتػه العريتػه اتولػدة 
آلتًا  وأف الدعوة إلى الحرته فن العالـ العرين اإلسػمان ترااػه صػرؼ لمػدعوة األوريتػه  
وأف كماه حرته ذاتتا ترااه لكماه أابيتػه  فػأبن أمػوؿ أف الػدعوة إلػى الحرتػه باتاػه ميػؿ 

اف الكتاب كؿ شنء عف حااه اتولدة فن الااتات العرين شعر يتا عدد اف الباس  وك
العػرب مػد تتػػافتوا عمػى الابظواػه المتيرالتػػه ألبتػـ رأوا فتتػػا عيػارة وافتػه عاػػا تحسػوف يػػِ   

وػاران  والػدلتؿ عمػى ذلػؾ أف الفتذا ت تعبػن أف الػدافت األوؿ فػن كػؿ هػذا كػاف التػأثتر 
 الكتػػاب العػػرب لػػـ تبلمػػوا يأاابػػه المتيرالتػػه األوريتػػه الاعاصػػرة لتػػـ  يػػؿ تعػػااموا عاػػا كابػػت

 .(ٕٔ)تحاؿ اف وعن يتبامضاتتا الذاتته
ؼ كػػػؿ فكػػػرة تػػػوظت يرالػػػن فػػػن تػػػارتح العػػػرب الاعاصػػػراػػػف ااتػػػزات العتػػػد المتكػػػاف 

تعرض ل  لتيرتر الػدعوة إلػى الحرتػه  واوف حػاف الومػت لبتعػرض لبظرتػه الحرتػه  حتػث 
بعبػػن يالبظرتػػه احاولػػه تأصػػتؿ الحرتػػه يعػػد الػػوعن يالتبامضػػات الباشػػئه عػػف التطيتػػؽ  

اػػف اللػرف العشػػرتف  مػد اتيعػػوا  حػظ أف الكتػاب العػػرب فػن فتػػرة الواسػتبات والسػتتباتبم
لػوؿ أف الشػػي  ن ال ػػرب  لكػف هبػا ت تحػػؽ لبػا أف بري الحرتػه فػبظّػػاوازتػه لطػرؽ اُ  طرمًػا

وشػػراح لاػػذاهب غريتػػه   ا سػػوى تػػرااـولتػػد التػػأثر الاياشػػر  وأف أولئػػؾ الكتػػاب لػػـ تكوبػػو 
أف تتا  أولئؾ الكتاب لكن توراوا اف اأزؽ التػأثر يػال رب  فكابت فرصه أحتاء الحرته

اسماتف وغريتتف وهذا أاػٌر طيتعػن  ت إلى اف ألؼ ميمتـ فن الاوضوع إلى الذا عودةوال
ذا تحظبػػا ولكػػف لكػػن بحػػدد الحرتػػه فتػػن حااػػه اوضػػوعته تلرزهػػا  التطػػور اتاتاػػاعن وا 

فػػػن بظرتػػػه الحرتػػػه عبػػػد العػػػرب الاعاصػػػرتف فػػػذلؾ رااػػػت إلػػػى الاسػػػتوى التػػػأرتون  ابلًصػػػ
لمااتات العرين  أف التلكتر فن الحرته عيارة عف أحساس يضرورة الحرتػه  وهػذا مػابوف 
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بػػراُ  تعاػػؿ فػػػن ااتػػت أطػػوار التػػػأرتح العريػػن ولكبػػػ  اػػت ذلػػؾ توااػػػ  صػػعويات التطيتػػػؽ 
 .(ٕٕ)الكااؿ

 وعن الذات العريته
شوصػػػته عريتػػػه تتاثػػػؿ يالشػػػتح  فتحػػػدث عيػػػد ا العػػػروي فػػػن اوضػػػوع سػػػايؽ عػػػ

احاد عيد   وألببا بتعرؼ عمى الوعن اف ومؿ ُكتايِ  فن اللترة التن ظتروا فتتا  وياػا 
تعامػػػب أبػػػواع أف الاوضػػػوع تتضػػػاف وعػػػن الػػػذات العريتػػػه  وهػػػن اباسػػػيه لمتحػػػدث عمػػػى 

ؿ ضػيط تكػوف داوػن وعمى هػذا الترتتػب يالهذا التعامب ألبواع الوع الوعن العرين  وهؿ
 .(ٖٕ)وهذا اا تحدد بوع الوعن واراُ لهؿ  التأرتح أـ

وميػػػؿ كػػؿ شػػػنء أف  سػػػؤاؿ اعبػػى تيػػػد اػػف شػػػروط  تاػػب أوًت لم لواػػوب أف تكػػوف
ثلافته  يحتػث تسػتلتد كػؿ يمػد اػف  وحدة بلترض أف الدوله العريته تكوبت وت زالت تكوف

إباػػازات اليمػػداف العريتػػه األوػػرى  وتاػػب ثابتػػًا أف بلتػػرض أف العتػػد الحػػدتث ت تيػػدأ فػػن 
ذا درسػػػبا كػػػؿ يمػػػد عريػػػن ياعػػػزؿ عػػػػف  العػػػالـ العريػػػن إت اػػػف اتحػػػتمؿ اتسػػػتعااري  وا 

لتعلتػب اليامن  إذا اعمبا اف عصر البتضه ارحمه سايله عمى اتحتمؿ األورين  فأف ا
 .(ٕٗ)الذي بلترحُ  هبا تللد يالضرورة أهاتتُ  وا زا 

اسػػتوحتبا الباذاػػه الاػػذكورة اػػف أعاػػاؿ احاػػد عيػػد  وغتػػرهـ اػػف الُكتػػاب العػػرب  
أف هػػؤتء الاػؤللتف تاسػػدوبتا أوضػا وأظتػػر اػا تكػػوف التاسػتد  ت يالبسػػيه  عمػى أسػاس

 .(ٕ٘)لاصر فلط يؿ يالبسيه لكؿ يمد عرين عرؼ اتحتمؿ األورين
أف وعن الشتح عيد  لكوب  تاثؿ الداعتػه فػن تمػؾ اللتػرة  ومػد ارتػيط  اوتيدو واضحً 

يػػػالااتات الواضػػػت لمسػػػتعاار الاياشػػػر  حتػػػث تحػػػتلظ فئػػػه واصػػػه ابحػػػدر اػػػف العتػػػد 
السػػايؽ يزاػػػاـ الحكػػـ حتػػػى يعػػد ابتزااتػػػا ووضػػوعتا لمسػػػمطه الادتػػدة  أاػػػا وعػػن داعتػػػه 

تسػػتطر يراوازتػػه  إذغـ اػػت ابطػػؽ الدولػػه اللواتػػه التلبتػػه وحسػػب تعامػػب أبػػواع فأبػػ  تتبػػا
ص ترة  لكف هذا التوافؽ التملائن يتف كؿ واحد اف أشكاؿ الوعن ودولػه اعتبػه ت تصػا 
إت يصػػػػورة عااػػػػه تلرتيتػػػػه  أاػػػػا إذا تتيعبػػػػا التلاصػػػػتؿ والازئتػػػػات فأببػػػػا سػػػػباد شػػػػتئًا اػػػػف 

دولػػه إلػػى غترهػػا وتيلػػى التشػػايؾ بظػػرًا تتصػػاؿ التػػأرتح وسػػااكه الااتاػػت  ومػػد تحػػوؿ ال
 .(ٕٙ)الوعن الاوافؽ لتا عااًم فن الاحتط الادتد
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باػا هػن  لتذا الابظور لـ تيػؽَ  اوفلً لكف  لمػوعن أو الػذات العريتػه فػن إدراؾ ذاتتػا وا 
اا هو غرين ادتد واا هو إسػمان تلمتػدي  حتػث تسػتار الػوعن الاشػتون  الصمه يتف

فػػػن الواػػػود اػػػت ذلػػػؾ  والتػػػأثتر داوػػػؿ الدولػػػه الاسػػػتلمه المتيرالتػػػه وأف فلػػػد هتابتػػػُ  عمػػػى 
 الػػدور ؤدي  ولػـ تعػد تػبلسػ  الاػدلوؿ فػن وضػعِ  الادتػد لػـ تحػافظ عمػىالعلػوؿ  إت أبػ  

ث عػف اسػتوى التطػور يػالوامت الاعاصػر ولػـ واف ثـ تأور اللكػر اإلسػمان الحػدت بلس 
تزد عمى الحركات اإلصمحته الحدتثه شتئًا  ولـ تدفت اللكػر اإلصػمحن الحػدتث وطػوة 
أوػػرى إلػػى اإلاػػاـ أف لػػـ تكػػف مػػد تػػأور وطػػوات  يػػؿ ولػػـ تكػػف لػػ  اسػػتلملته فػػن العلػػؿ 

اسػتاذ  احاػد كاا تدؿ عمى ذلؾ التحوتر الذي أارا  رشتد رضا عمى أمػواؿ  .(ٕٚ)واإلرادة
 .(ٕٛ)عيد   كذلؾ يعد تأستس الدوله اللواته ت تزاؿ تسات صوت الشتح والزعتـ المتيرالن

وأتػػػػف باػػػػد هػػػػذ  الرؤتػػػػا  حا هػػػػذا الػػػػوعن عمػػػػى ضػػػػوء رؤتػػػػه صػػػػحتحهلكتػػػػؼ بصػػػػ
الرؤتػػه الصػػحتحه ت تواػػد اػػاهزة  ف  ثبػػا بلسػػ  أـ فػػن اللكػػر ال ريػػنل إأفػػن ترا  الصػػحتحه

إلػػػػػى ريػػػػػط  اوابػػػػػب الصػػػػػا والوطػػػػػأ إذا كبػػػػػا بػػػػػدعو فالااارسػػػػػه هػػػػػن التػػػػػن تكشػػػػػؼ عػػػػػف
األتػػػدتولواتا المتيرالتػػػه ال ريتػػػه يػػػالوامت العريػػػن  فتاػػػب عمتبػػػا أف بػػػريط الالػػػوتت ال ريتػػػه 
وباػػػد لتػػػا تأصػػػتًم فػػػن الوامػػػت العريػػػن  ذلػػػؾ اػػػا تػػػدعوبا إلػػػى تماػػػس التادتػػػد فػػػن التػػػراث 

 .(ٜٕ)العرين
اتاتااعتػػه واتمتصػػادته التػػـو اشػػكمت وتحػػدتات حػػددت اعالاتػػا  تعػػتش العػػرب

والثلافتػػه فػػن هػػذِ  اللتػػرة  إذ تيػػد أف تكػػوف دور الشػػتح أو الداعتػػه أو الالكػػر هػػو تحمتػػؿ 
للتػـ اووػر ويات اللكرتػه للتػـ الػذات  و الاشكمت والتحدتات وفتاتا لمت مب عمى الصع

 .(ٖٓ)والذي تعرؼ بلسُ  يأبُ  تارتح وتطور أتًضا الاتاتف
العريته لةفكار الادتدة عمتبا اتعتراؼ يحلتلػه ابتاػاء الثلافػه  وألاؿ اواكيه الثلافه

العريتػػػه واإلسػػػماته إلػػػى بسػػػؽ الثلافػػػه التأرتوتػػػه ذات اإلتلػػػاع التطػػػوري الشػػػيت  يالتػػػأرتح 
أف ت  لثلافػػه ال ريتػػه  والتػػدؼ اػػف ذلػػؾال ريػػن تاااػػًا  ولػػتس اعبػػى ذلػػؾ اتبتاػػاء إلػػى ا

يتػػػػه ياألزاػػػػه المتأرتوتػػػػه  فكػػػػؿ الواػػػػات الثلافػػػػه تصػػػػاب الثلافػػػػه العريتػػػػه أو الػػػػذات العر 
التطورته اتوفرة فػن التػراث وااػتمؾ الالكػر أو الشػتح لمػذاكرة التراثتػه اللػادرة عمػى تػوفتر 

 .(ٖٔ)اإلرادة والاومؼ المـز لموموؼ ياابب أو عمى الريه اف الثلافات األورى
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اري اعػػروؼ إذًا هبالػػؾ إحسػػاس عاتػػؽ تاتمػػؾ الالكػػرتف يحااػػه إلػػى اشػػروع حضػػ
الاعػالـ  تكػوف ياثايػه اإلطػػار الػذي ترسػـ الستاسػػات اتاتااعتػه واتمتصػادته والستاسػػته 

الظػواهر التػن  تتاثؿدوف اتبصراؼ أو الضتاع و اف تكلؿ لتا الوحدة واتبتظاـ وتحوؿ 
تلشػػت فػػن الااتاػػت الاصػػري اػػف الشػػارع حتػػى عمػػى الاؤسسػػات وأدت يتػػا إلػػى التوػػيط 

يعتػػػدة الاػػػدى عمػػػى اسػػػتليؿ الػػػيمد والػػػدوؿ  سػػػتاه كػػػاف لتػػػا آثػػػارٌ وع فػػػن أوطػػػاء اوالومػػػ
 .(ٕٖ)العريته

 
 العرب اا ميؿ األتدتولواتا واا يعد األتدتولواتا:

ميػػؿ التطػػرؽ إلػػى اوضػػوع األتػػدتولواتا عبػػد العػػرب اػػا ميػػؿ ويعػػد تيػػد اػػف تعرتػػؼ 
دي تراسن( فن اللرف الثااف عشر   هذا الالتوـ  األتدتولواتا اصطما ايتدعُ  )دستوت

لمدتلػػه عمػػى العمػػـ الػػذي تبظػػر فػػن طيتعػػه األفكػػار )ياعباهػػا العػػاـ( أي يوضػػعتا ظػػواهر 
لتيتف وصائصتا وموابتبتا يالعماات الاشترة إلتتا  واحاوله استكشاؼ أصمتا    بلسته(

 عمػى ثـ صرؼ هذا الاصػطما فتاػا يعػد إلػى اعبػى تبطػوي عمػى السػورته والتحلتػر داتً 
تولواتا تشػتر التحمتؿ األاوؼ لماعابن الااردة اليعتدة عف الوامت  وللد أصيا للظ األتد

 .(ٖٖ)الحكواات واألحزاب وتستاد اب  آراءها واواملتا  ُ إلى كؿ اذهب تستمتا
فاا بعرف  أف األتػدتولواتا اػف طيتعػه اعرفتػه  ولكبتػا لتسػت الاعرفػه ذاتتػا  كػذلؾ 

 .(ٖٗ)كبتا لتست اللكر بلس فتن اف طيتعه فكرته  ول
ظترت أوؿ اا ظترت كاصػطما ل ػوي  زعـ يعض الياحثتف يأف األتدتولواتا التن

وصػػلتاا فربسػػا  سػػرعاف اػػا سػػتابحتا األلاػػاف متاػػه اضػػافه كػػن تعػػود إلػػى فربسػػا ي فػػن
  فالاصػػػػػطما يطيتعػػػػػه الحػػػػػاؿ تعػػػػػادؿ أو تلايػػػػػؿ اااوعػػػػػه اترايطػػػػػه اػػػػػف االتوًاػػػػػا ادتػػػػػدً 

واػػت اػػا ومعػػُ  كػػارؿ اػػاركس عمػػى الاصػػطما اػػف اسػػػتعااؿ  دؿ الاعتلػػدات الستاسػػته  
عمى وعػن زائػؼ يالحلػائؽ اتاتااعتػه  ووهػـ أو ضػمؿ ااعػن تتلاسػـ الومػوع فتػِ  أفػراد 

 .(ٖ٘)طيله ااتااعته اعتبه
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ولسػػبا برتػػد هبػػا إرسػػاء تعرتػػؼ عاتػػؽ اػػدًا لةتػػدتولواتا  وتكلػػن أف بعػػرؼ يكتلتػػه 
الواصػػػتتف( اػػػف التاػػػثمت )اػػػف صػػػور وأسػػػاطتر  تلرتيتػػػه أبتػػػا بسػػػؽ )لػػػ  ابطلػػػ  ودمتػػػ 

 .(ٖٙ)وأفكار وتصورات حسب األحواؿ( تتاتت داوؿ ااتات اا
لبػػػدتـ  (األتػػػدتولواتا اتبلميتػػػه)تحػػػاوؿ عيػػػد ا العػػػروي أف تسػػػتوحن اػػػف كتػػػاب 

  فكرة أف العالـ العرين لػـ تعػرؼ أي ابلػمب ابػذ ظتػور ٜٗٙٔاليتطار الذي بشر  عاـ 
التػػوـ  وأف الحالػػه التػػن تعػػتش عمتتػػا اوف هػػن حالػػه ابتلػػاؿ تسػػتمـز  لكػػن اإلسػػمـ إلػػى 

تصيا ثورته ياللعؿ  أتدتولواته ابلميته تحػؿ احػؿ األتدتولواتػه التلمتدتػه التػن هػن فػن 
 .(ٖٚ)طرتؽ اتضاحمؿ

يػػػد اػػػف التاتتػػػد لتػػػا يدراسػػػه  األتدتولواتػػػه اتبلميتػػػه ت تبشػػػأ اػػػف ت شػػػنء  إذ ت
  اتبلميته التن ظترت فن التػأرتح العػاـ  تسػتوراج اظاهرهػا العااػه األتدتولواتات شي

 يتػذا الكتػاب ت تلػدـ تحمػتًم  بػدتـ اليتطػارالامزاه لكؿ ابلمب بااا  وتػرى العػروي أف 
توصػػص عشػرة صػلحات وتااتػػه لرسػـ حػدود اتبلػػمب إذ لالتػـو األتػدتولواتا   اابتاًتػ

لتن وصػلتا اػف اتا ابلميته تشاي  األتدتولواتات االعرين  ولتوكتد ضرورة إيداع أتدتولو 
فػػن  اا الملًػػا فراًغػػأف الكتػػاف العريػػن مػػد أبتػػار تارًكػػ فػػن الواتاػػه: ميػػؿ  إذ تلػػوؿ اليتطػػار

امئ  ألتدتولواتا وضرورة األتدتولواتااا ميؿ ا ي  األذهاف والبلوس هذا اا تصؼ العرب
أف أغمب الساسػه  االلراغ الذي تركت  اتبلميات غتر احددة يأتدتولواتات اعروفه  عماً 

فػػػػػػن الػػػػػػوطف العريػػػػػػن عامتػػػػػػوف ت تتتاػػػػػػوف يالاسػػػػػػائؿ األتدتولواتػػػػػػه حتػػػػػػى وأف اعتبلػػػػػػوا 
 .(ٖٛ)أتدتولواته اعتبه  فم تكوف ابلميته فن ال الب

البلسػته العريتػه غتػر ابلميتػه  هذا الكمـ تعبن أف الوضت العرين ابلمين وأف  إف  
بػدتـ اليتطػار إلى التزتاػه  ومػد أعطػى  ااألتدتولواته التلمتدته تلود حتاً وأف التسااا ات 

اتبلميته التن تعتلد وتحاوؿ دفػت اللػارئ إلػى اتعتلػاد يتػا  أف كػؿ  شروًطا لةتدتولواتا
 :(ٜٖ)أتدتولواتا ابلميته

 وتيدلتا يبظرته ثايته واطمله عف طيتعه اإلبساف.: تبستؽ اللمسله التلمتدته أوًت 
: تتاػػػاوز الحاضػػػر إلحتػػػاء الااضػػػن فػػػن الاسػػػتليؿ وتحاػػػؿ تصػػػورًا لاسػػػار التػػػأرتح اثابًتػػػ

 تلضن عمى التصور الدتبن التلمتدي.
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: تبلن كؿ اا تواللتػا فػن ااتػت الاتػادتف  وتلػدـ أوممتػه ادتػدة لتعػوض األوممتػه ثالثًا
 الابتارة.

 تشكؿ اليداته الحؽ لمحرته فن الااتات اإلبسابن.: ارايعً 
ء أف الثػػػورة العريتػػػه التػػػن يػػػدأت ـ اليتطػػػار ترتػػػد أف تلبػػػت اللػػػراتدتػػػرى العػػػروي أف بػػػ

بتتػػار الكتػػاف التلمتػػدي لػػف تسػػتار وتكتاػػؿ إت إذا تيمػػورت أتػػدتولواتا ابلميتػػه وت ميػػت يا
اػػػف الشػػػارع  اػػػف اليتػػػت  عمػػػى اللمسػػػله التلمتدتػػػه وطردتتػػػا اػػػف الاعاػػػؿ  اػػػف الادرسػػػه  

 وكتؼ تتـ اإلمباعل
ته  تعبن الكشؼ عػف ترى العروي أف اإلمباع ت تتـ إت ياتياع طرتله ايرته تأرتو

رة فن التأرتح  وهذا ت تأتن إت يالسرد وامب األاثمػه تمػو األاثمػه  فاػثًم واود سبه اتوات
عددتف  تسػرد وت تاػؿ اػف ات ااوتمله  وأشواصً  اتستحضر الاؤلؼ أحداثًا كثترة  وظروفً 

  وهػػذا اواحػػدً  االسػػرد  لتاعػػؿ اللػػارئ تحػػس أف وراء األاثمػػه العدتػػدة والاوتملػػه تواػػد مابوًبػػ
اا تساى يابطؽ الػذكر والاعػاودة  واعتلػد أف هػذا الاصػطما أو الالتػـو لػ  أيعػاد دتبتػه 

]سػػػورة ﴾ِ٘٘ابِػػػتفَ ۡ  ُاػػػؤۡ  ؿٱَتبَلُعػػػَرى  ۡ  لػػػذِّؾٱَفِجب  ۡ  َوَذكِّػػػر﴿مرآبتػػػه اسػػػتوحاة اػػػف مولػػػ  تعػػػالى: 
 .(ٓٗ)[٘٘الذارتات: 

واف هذ  الطرتله فن ضرب األاثمه  ت تميث اللارئ الاطمت عمػى الثلافػه والتػأرتح 
العريػػن وال ريػػن أف تػػدرؾ أف الاثػػؿ الوحتػػد الػػذي تدرسػػُ  الاؤلػػؼ يكتلتػػه الصػػمه  الػػذي 

 .(ٔٗ)تبطيؽ عمت  أحكاا  ااتعتا هو التـو اتبلمب
رار بدتـ اليتطػار عمػى فػرض الحتاتػه التأرتوتػه ألف العػرب استبتا العروي أف إص

فن حااه إلى علتػدة الايػر التػأرتون  لتلتبعػوا أبتػـ غتػر اوتػارتف  يػؿ أبتػـ اضػطروف 
 (تػػدتولواتا اتبلميتػػهاأل)سػػعى العػػروي فػػن مراءتػػ  لكتػػاب  إلػػى تليػػؿ أتدتولواتػػه ثورتػػه.

عػػػف اشػػػارتت الكتػػػاب العػػػرب حػػػوؿ األتػػػدتولواتا  وتػػػرى يػػػأف هػػػدؼ بػػػدتـ  التعطػػػن تصػػػورً 
اليتطار عامن وذرائعن وتملتلن ت تاتز يتف األتدتولواتا اف اتػه واللمسػله أو الػدتف أو 
العمػػـ اػػف اتػػه أوػػرى  لػػذا ت تلصػػمتا عػػف الاوضػػوعته والحلتلػػه يػػؿ تلصػػمتا حتػػى عػػف 

تاتػػػز عبػػػد  يالبسػػػيه واألداتتػػػه والعلائدتػػػه  الكتػػػاف اإلبسػػػابن كمػػػ   فالتػػػـو األتػػػدتولواتا ت
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فتلترب اف استعااؿ بتتش   يتد أف الاؤلؼ ت تتلتد يأصؿ واحد  تسػتعتر اػف هػذا واػف 
 .(ٕٗ)ذاؾ حسب الحااه العارضه

كابػػػػػت عػػػػػدة  اػػػػػا إذات سػػػػػتاا تيبػػػػػن أتدتولواتػػػػػه ستاسػػػػػته غرتيػػػػػه عػػػػػف اليتئػػػػػه و  ف  إ
ى أتػػػدتولواتات صػػػ ترة أو كيتػػػرة اتبػػػافرة أتػػػدتولواتات أو تلكػػػؾ األتدتولواتػػػه الواحػػػدة إلػػػ

الدولػه وصػورة اػف الصػراع الػدائـ اػف أمصػى  دي إلى حاله اف التبامض فن ستاسػهستؤ 
التاػػتف إلػػى أمصػػى التسػػار  واػػف التلومػػت الكااػػؿ اػػف التػػراث إلػػى الػػرفض الكااػػؿ لتػػذا 

 .(ٖٗ)التراث والسياحه فن تتار الدعوة إلى الثورة الدائاه والاستارة
ذا كا اػدًا عمػى اااوعػه ف بدتـ اليتطار تسعى إلػى تيبػن أو إبتػاج أتػدتولواتا اعتوا 

ويراسوف  لكف األتدتولواتا  وكاا بوهبا  وفروتد تاور وااكس وبتتشهبياف اللراءات لشو 
ذا كابػػت ا طايلػػه لموامػػت فميػػد أف فػػن يداتػػه الاوضػػوع فكػػرة ااػػردة غتػػر اطايلػػه لموامػػت وا 

الابتان إلى اااعه أو –اللرد  أثباء ِ فن تعتش  اوتأرتوًتا واصً ااتااعتًا  اتلتضن وضعً 
حالػػه تاعمػػػ  عػػاازًا عػػػف إدراؾ تعيتػػر صػػػادؽ تػػػاـ  -طيلػػه أو اااوعػػػه ثلافتػػه أو مواتػػػه

واستلتـ عف وامت حتاتِ  العااه ياا فتتا اف عممات  ستاسته وااتااعتػه  وهػذا توصػمبا 
وسػًا أو اتشػتتًا واعكػرًا غتػر واضػا  الحاضػر والاسػتليؿ فػن ذهػف اللػرد اعك إلى تصور

 هذا اا تيتف حاله العرب يعد األتدتولواتا.
 الكوبته طرتؽ لتأستس أتدتولواته عريته عبد العروي:

وهػػن   عريتػه يالكوبتػه العلمتػه تلصػد عيػد ا العػروي يالكوبتػه لتأسػػتس أتدتولواتػه
تلسػػػتر الكػػػوف يشػػػاولِ   وهػػػن توتمػػػؼ عػػػف  توتمػػػؼ عػػػف الكوبتػػػه األرسػػػطته التػػػن تعبػػػن
وتػػدعن أبتػػا علمتػػه كالعلمتػػه   لمعلػػؿ يصػػمه داللمسػػلات الكوبتػػه الاتتافتزتلتػػه التػػن ت تاتػػ

الاثالتػػػه لمرواابتتكتػػػػه األوريتػػػػه فػػػػن ألاابتػػػػا والاثالتػػػه الذاتتػػػػه والاوضػػػػوعته عبػػػػد فمسػػػػله 
ه طرتلػًا لتلسػتر ـ الازئتػتدعو إلػى اتوػاذ العمػو  فالااتات  األلااف )كابت  فوت   هتاؿ(

لتأستس أتدتولواته عريته هػن  طرتًلا لذلؾ دعوة العروي لاعؿ الكوبتهالظواهر الاادته  
إلػى اتبتحػار أو الػرفض  أف الاػرء ت تاتػؿ عيثًػا أو سػتًوا دعوة لمتصالا ات الػذات  ياػا

البتتاػه العشوائن  فأف الوعن العرين ت تلتأ تيحث ابػذ أواسػط اللػرف الااضػن عػف تمػؾ 
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إذ  التػػػن تػػػرفض فتتػػػا الابػػػاها الاػػػاهزة كطرتػػػؽ لميحػػػث والتحمتػػػؿ  وهػػػو طرتػػػؽ اتتافػػػت
 .(ٗٗ)أب  الاورج الوحتد ألزاه العرب تـليعضتبامض بلس  يبلسِ  وأف أدعى 

ال ػػرب تلتػػرض وحػػدة لمتػػأرتح اليشػػري فتتظػػاهر أبػػ  تسػػعى إلػػى أف تطيػػؽ عمػػى  إف  
اووػػػرتف بلػػػس الاػػػبتا الػػػذي اسػػػتودا   وت تػػػزاؿ  لاعرفػػػه ذاتػػػِ  لكبػػػ  فػػػن الوامػػػت  تأاػػػؿ 

غباء التوا  عف اإلبساف والتأرتح  وهػو أف تعثر عمى بتائا ادتدة  ي ته إ وتعاؿ عمى
وتػػػؤور التوحتػػػد إلػػػى أاػػػؿ غتػػػر احػػػدد    تعػػػددها يتػػػذا اتهتاػػػاـ ذاتػػػُ  تثيػػػت اليشػػػرته فػػػن

 .(٘ٗ)ياعبى أب  تبطمؽ اف الوحدة إلى التعدتد
ألبػػ  تػػرفض أف تكػػوف  يتػػه ت تبطيػػؽ عمػػى الااتاػػت العريػػن هػػذ  الابػػاها ال ر  إف  

اطمله  فتدعن أبػ  وحػد  تسػتطتت أف تتعػرؼ إلػى ذاتػ  يلضػؿ حػدس  لتمؾ الاباها متاه
اوػػتص يػػ   لكبػػ  لكػػن تعتػػد يبػػاء ذاتػػِ   تسػػتودـ اػػثًم تسػػتأبس يػػ   وهػػو اثػػؿ اتاػػا متػػؿ 

عمػػػى شػػػنء  ال ػػػرب  ياعبػػػى أبػػػ  تحتػػػوي ياللعػػػؿ حسػػػب رأي العػػػروي اػػػف عبػػػ   اػػػأووذ
اللكر  ه تيدوتستحؽ أف تلتدى ي  أي صالا لمتعاتـ عمى اليشرته ااعاء  اف هذِ  الزاوت

وداه اوتتار سايؽ عمت    ادعاء ياا أب  اطالب يأف تكوف فنالعرين كم  ياثايه دعوة و 
وهكػػػذا تلػػػت اللكػػػر العريػػػن فػػػن تبػػػامض اػػػت ذاتػػػ   فتػػػو تػػػدعن اتوػػػتمؼ ثػػػـ تبتتػػػن إلػػػى 

 .(ٙٗ)بت ضابتهف كا  وأالاااثمه
وذلػػؾ لرسػػراع فػػن التطػػور وهػػو اػػا   ف الػػوعن العريػػن واػػت تيبتػػ  ألباػػاط غريتػػهإ  

اإلباػػػاز الاسػػػتعاؿ  مػػػد احػػػتلظ ياإلاكابتػػػه الاشػػػار إلتتػػػا  إاكابتػػػه  تلرضػػػ  عمتػػػ  ابطػػػؽ
الالتػػػػػوـ الكػػػػػوبن لػػػػػتس شػػػػػتًئا  توسػػػػػتت الالتػػػػػـو الكػػػػػوبن  ورب سػػػػػائؿ أف تسػػػػػأؿ اف هػػػػػذا

تمؼ عف الااتات ال رين  اتو برا  توتمؼ اشدبزاؿ رين ت ألف الااتات الع  ااحسوسً 
 (ٚٗ)لالوحدة التن تتاسد فتتا العلؿ الكوبن عمى استوى الحتاة اتاتااعته فأتف أًذا

أف الوحػػػدة الكوبتػػػه تتاسػػػد فػػػن التلبتػػػه واتمتصػػػاد  ياػػػا  الاػػػواب عمػػػى هػػػذا السػػػؤاؿ
أبتاػػا الااػػالتف الاحسوسػػتف عمػػى الاسػػتوى الػػوامعن  ولكػػف إذا بظربػػا إلػػى األتدتولواتػػه 
العريته فن اعباها العلائدي واألفكار غتر الاحسوسػه ذلػؾ اػا تاثػؿ اتوػتمؼ عػف تمػؾ 

الاظػاهر  اػف رغـعمػى الػأبػ  تواػد الضابته لماباها ال ريته  ذلؾ إذا دملبا البظر بثيت 
أفكػػار غتػػر ارئتػػه لكبتػػا حلتلػػه تاثػػؿ هوتػػه األتدتولواتػػه ال ريتػػه  إذ تصػػيا تمػػؾ اللاعػػدة 
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عمػػى اللاعػػدة الاادتػػه  و  ويػػتف صػػحتحه عبػػداا بػػدرؾ ذلػػؾ اتبلصػػاؿ يػػتف اللاعػػدة اللكرتػػه
ذلػػػػؾ فػػػػأف هبالػػػػؾ اسػػػػتوى ثالػػػػث ضػػػػابن تتاثػػػػؿ فػػػػن تػػػػأثر العػػػػرب يالابػػػػاها  اػػػػف رغـالػػػػ
 .(ٛٗ)ل ريتها

يلػػدر اػػا هػػن أفلػػ  الػػذهبن تاػػد اللػػرد فتتػػا  ااألتدتولواتػػه يالبسػػيه لملػػرد مباًعػػلتسػػت 
كؿ العباصر التن ركب ابتا أفكار  فن صورة اتبوعه  توظؼ ابتػا ألغراضػِ  اللمتػؿ أو 

أبتا مباع لاصالا فئوته إذا اف  رغـعمى الالكثتر  لكب  ت تستطتت الللز فوؽ حدودها  
بظربػػا فػػن إطػػار ااتاػػت آبػػن لكبتػػا بظػػرة إلػػى العػػالـ والكػػوف إذا بظربػػا إلتتػػا فػػن إطػػار 

 .(ٜٗ)التسمسؿ التأرتون
يالتلبتػػػػػه ال ريتػػػػػه ولكبتػػػػػا تسػػػػػتأبس ضػػػػػابتًا يالكوبتػػػػػه ال ريتػػػػػه  العػػػػػرب تتشػػػػػيث ف  إ

الضابته  ياعبى أبتا فن صراع روحن عمى ت تتر التوته ذلؾ اا تلرض  عمتتا الكوبته 
باا تشاؿ الثلافه ال ريته الحدتثه  ولكف العرب ترى  تاألب  ال ريته ت تشاؿ التلبته فلط وا 

ع اػف الثلافػه ال ريتػه الروحتػه  ألبػ  أسػر   أف البتا الباات هو اا توحن ي  العلػؿ التلبػن
ألبتا تدؿ   حتف أف الداعن إلى األصاله الثلافته تيد أف تصطدـ يالثلافات ال ريته عمى

عمػػػى الاابػػػب الروحػػػابن الػػػذي تتسػػػاوى اػػػػت الروحابتػػػه العريتػػػه وتوتمػػػؼ عبتػػػا ياابيتػػػػا 
تلتـ اومل  الرافض يتف التبازؿ عػف الااضػن  الوحتابن  فتكوف العلؿ العرين عااز عف

 .(ٓ٘)الحضاري ياا تشامُ  اف تبوع فن الثلافات لمثلافه لم ريته الحدتثه
عمػى غتر ادعواه بظرتًا اف ميؿ اوور  ى التوته(تيلى هذِ  البظرته )الصراع عم

  ياتبلتػػاح عمػػى التػػأرتح الكػػوبن ولكبػػ  تحػػاوؿ أمصػػاء التوتػػات لصػػالا ئػػادعا اػػف رغـالػػ
أدعاء العرب ياإلحاله اف اتػه فأبتػا ت تسػت رؽ اف رغـ عمى الالعلؿ الكوبن ال رين  و 

وهن ثارة العلؿ البلعػن  وهكػذا   إلى حٍد كيتر فن الزهد عف تملن التلبته والثلافه ال ريته
تعػػتش األتدتولواتػػه العريتػػه حسػػب ابطلػػتف: أحػػدهاا عمػػى اسػػتوى البشػػاط والعاػػؿ بحػػو 

رفض أو ميػػػوؿ البظرتػػػه الاتاثػػػؿ يػػػوالثػػػابن عمػػػى اسػػػتوى اللكػػػر و   تليػػػؿ التلبتػػػه ال ريتػػػه
واإلباػاز ال ريته  توظؼ الاستوى األوؿ فن تعاام  ات الطيتعه يتػدؼ الت تتػر والتطػور 

بن فػن ستاسػتِ  وحػوارِ  اػت اووػر ولو كاف اااؿ الت تتر هو الذات اللاعمه وتوظػؼ الثػا
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اػػا حكػػـ هػػذ   .(ٔ٘)تػػدؼ فتػػـ التوتػػات والتعيتػػر عبتػػا عمػػى أف تتليػػؿ كػػؿ ابتاػػا اووػػري
 الثبائته العريته فن بظر ال ربل

  ألف العػػرب يتػه عمػػى العاػوـ ااػػرد ُومػؼ وتبػػامضال ريتػػوف هػذِ  الثبائتػػه العر  ُتعػد
واف تعادي ذلؾ   دعوة إلى الوضوع لابطلتـ ته الكوبتهوالوضعاب وف دعوة العماوتهتعد

  ولكػف يعكػس ذلػؾ الابطؽ يتف ال ػريتتف الاسػتحتتف الاتشػددتف والاتػالتف إلػى التصػوؼ
فػػن اتاهػػات العلمبتػػه الكوبتػػه  ن تحػػذر العػػرب اػػف التلمتػػد األعاػػى والضػػتاعوعمػػى وعػػ

 .(ٕ٘)أف هبالؾ تبامض فن حوارها ات ال رب وت ترى  ال ريته
 

 الواتاه:
هػػػذا اليحػػػث هػػػو اسػػػتعراض ألفكػػػار العػػػروي حػػػوؿ التأرتوابتػػػه والعلػػػؿ العريػػػن  إف  

المتػػأرتون )التػػـو العلػػؿ الماكتاػػؿ( والتػػـو الحرتػػه فػػن الوامػػت العريػػن  واػػا هػػو دور 
 العرب اا ميؿ األتدولواته واا يعد األتدتولواته.

أف التأرتوابتػػػػػه فػػػػػن اؤللاتػػػػػ  تتػػػػػوزع يػػػػػتف دعاتتػػػػػا وابتلػػػػػدتتا اػػػػػف  وتػػػػػرى العػػػػػروي
التأرتوابتتف  ومػد عرضػتا ومػارف يتبتػا ويػتف الاػذهب التػأرتون  فالتأرتوابتػه يرأتػِ  أكثػر 
طاوحػػًا اػػف التػػأرتح  واتلػػؽ يرأتػػ  هػػذا اػػت الالكػػر اللربسػػن هبػػري كوريػػاف الػػذي تػػرى أف 

عيػر عػف الت تتػر اتاتاػاعن والتطػور التػأرتون التأرتوابته هن البظرته أو الرؤته التػن ت
 وت توضت للوابتف التأرتح الاشروط.

وتػػرى العػػروي أف الاػػؤرخ تبظػػر إلػػى فعالتػػه اإلبسػػاف فػػن الكػػوف يكتلتػػه واصػػه يػػِ  
اتاا كابت ظروفِ  الزاابته والاكابته  فالاؤرخ إذ تؤرخ فتو تعير ضػابتًا عػف فمسػله فػن 

 ا تعد أساس الاذهب التأرتون عبد العروي.الحتاة ت تتعداها أيدًا  وهذ
إف هػػذِ  الرؤتػػه لمتػػأرتح لتػػا عوامػػب وطتػػرة فتػػن أوًت تتاػػش التػػأرتح العػػاـ وتحصػػر 
التأرتح فن اإلبساف  وهن ثابتًا تلصن الطيتعه اف اتداف التأرتح فم تكػوف لربسػاف أي 

عبػػػد العػػػروي اػػػذهيًا  دور فػػػن ت تتػػػر الطيتعػػػه أو أي دور فػػػن تطورهػػػا  أذف فالتأرتوابتػػػه
فمسلتًا تأامتًا وهو اومؼ أوممن ترى فػن التػأرتح يوصػلِ  اااوعػه الومػائت اإلبسػابته وت 
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تلصػػم  عػػف الطيتعػػه  فػػم تعبػػن التأرتوػػابن يالحلتلػػه يلػػدر اػػا تعبػػن يالسػػموؾ  لتػػذا فتػػو 
 اذهيًا تأامتًا أبلستًا يرأي كورتاف.

ه العلػػؿ العريػػن المتػػأرتون وتعػػد  ومػػد تبػػاوؿ العػػروي أتضػػًا فػػن هػػذا اليحػػث اسػػأل
العلػػؿ الماكتاػػؿ ألف الػػاهتـ اثػػؿ الحرتػػه والدولػػه والتػػأرتح والعلػػؿ لػػـ تتيمػػور فػػن اليتئػػه 
العريتػػه يشػػكؿ واسػػت ألسػػياب تػػرتيط يستاسػػه اللسػػر التػػن كابػػت تتاتػػت يتػػا الػػيمد العريتػػه 

ف الليتمػه كابػت وحكاتا  كاا أف اليتئه هن ياألصؿ غتػر صػالحه ليمػورة تمػؾ الالػاهتـ أل
تحكاتا والعصيته كابت اف أهـ اظاهرها عكس الااتاعات الاتلداه فأف تمػؾ الالػاهتـ 

تػرى العػروي أف تمػؾ الالػاهتـ بايعه اف ذاتتا يلضؿ اليتئه التن كابت تتاتت يتػا  ويتػذا 
 واردة ودوتمه عمى ااتاعاتبا العريته. تيدو

ن اليتئػػه العريتػػه الاعاصػػرة اػػف وتػػرى العػػروي أف التػػـو الحرتػػه مػػد أوػػذ ااالػػ  فػػ
وػػػمؿ تعػػػرفتـ عمػػػى المتيرالتػػػه ال ريتػػػه ولكػػػف الاشػػػكمه فػػػن يمػػػورة هػػػذا الالتػػػـو أف الوامػػػت 
العرين ت تستطتت تحدتد ااتزات اللكػر المتيرالػن ولتػذا تكػوف إتلػاع الحرتػه غتػر اتػوازف 
 فػػػػن الػػػػيمد العريتػػػػه  وهػػػػذا واضػػػػا عبػػػػداا تكػػػػوف حرتػػػػه الػػػػرأي تعػػػػد ارتاػػػػه فػػػػن يعػػػػض
الااتاعػػػات العريتػػػه ألسػػػياب تتعمػػػؽ يعػػػدـ فتػػػـ طيتعػػػه تمػػػؾ الالػػػاهتـ وعػػػدـ الرغيػػػه فػػػن 

 تطوترها داوؿ الوامت العرين.
إف األسياب التن دفعت العروي عمى اعتيار العلؿ العرين علًم غتػر اكتاػؿ ألبػ  

لذاتِ   رغـ أببا بػرى يعػض  اتِ  ويتذا ت تستطتت تلدتـ بلٍد صرتاٍ غتر مادر عمى وعن ذ
الاحػاوتت لػيعض الالكػػرتف واحاولػه كشػػؼ الحاػب التػن تابػػت العػرب اػػف عػدـ مػػدرتتـ 

باد أف الالكر تمتـز ييعض األفكار التن تابع  اػف التواػ  أوًت إلػى بلػد  عمى بلد الذات
 ذات .

ومد حاوؿ العػروي توضػتا عممػه األتدتولواتػه يػالوعن العريػن  ومػد اسػتوحى اػف 
كتػػػاب األتػػػدتولواتا اتبلميتػػػه لبػػػدتـ اليتطػػػار فكػػػرة أف العػػػرب لػػػـ تعرفػػػوا أي ابلػػػمب ابػػػذ 
ظتػػور اإلسػػمـ إلػػى التػػوـ  ويتػػذا لكػػن تبتلػػؿ العػػرب إلػػى أتػػدتولواتا اعاصػػرة عمػػتتـ أف 
تعو الثورة لتحؿ احؿ األتػدتولواتا اللدتاػه أتػدتولواتا مػادرة عمػى بلػؿ الوامػت العريػن إلػى 

 دتدة.ارحمه ستاسته ا
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فاألتػػػػدتولواتا اتبلميتػػػػه ت تبشػػػػأ اػػػػف ت شػػػػنء إذ تيػػػػد اػػػػف التاتتػػػػد لتػػػػا يدراسػػػػه 
األتدتولواتات التن ظترت فن التأرتح العاـ تستوراج اظاهرها العااه اف غتر ذلػؾ ت 
تعرؼ العرب أي أتدتولواتا ادتدة  ياعبى أف الوضت العرين هو يالذات ابلمين  ولكف 

ابلميتػػػه  واف التسػػػااا اػػػت األتػػػدتولواتا التلمتدتػػػه تلػػػود حتاػػػًا إلػػػى البلسػػػته العريتػػػه غتػػػر 
 التزتاه.

وترى العروي أف بدتـ اليتطػار اػف وػمؿ كتايػِ  هػذا أراد أف تلبػت اللػراء العػرب أف 
الثػػػورة العريتػػػه التػػػن يػػػدأت يابتتػػػار الكتػػػاف التلمتػػػدي لػػػف تسػػػتار وتكتاػػػؿ إت إذا تيمػػػورت 

مى اللمسله التلمتدته وطردتتا اف الاعاؿ والادرسه والشػارع أتدتولواتا ابلميته وت ميت ع
 واليتت.

وتػرى العػروي اضػتلًا إلػى الشػروط التػن تضػعتا بػدتـ اليتطػار تبلميتػه عريتػػه أف 
اتمبػػػاع ت تػػػتـ إت ياتيػػػاع طرتلػػػه ايرتػػػه تأرتوتػػػه لكػػػن تكػػػوف تراكاتػػػه لتصػػػؿ إلػػػى عاػػػؽ 

لواتات التلمتدتػػػػه وكشػػػػؼ سػػػػبه غتػػػػر الػػػػوعن العريػػػػن وتبلػػػػن اػػػػذور  العاللػػػػه فػػػػن األتػػػػدتو 
صػػحتحه فػػن التػػأرتح وهػػذا ت تػػأتن إت يالسػػرد وامػػب األاثمػػه تمػػو األاثمػػه يحتػػث تحػػس 
اللارئ اػف وراء تمػؾ األاثمػه العدتػدة والاوتملػه أف هبالػؾ مػابوف تحكػـ الوامػت وهػو مػابوف 
: الت تتػػػػػػػر ولتػػػػػػػذا الاصػػػػػػػطما أيعػػػػػػػاد  الدتبتػػػػػػػه اللرآبتػػػػػػػه الاسػػػػػػػتوحاة اػػػػػػػف مولػػػػػػػ  تعػػػػػػػالى

ُتَ تُِّروْاَااِيَأبُلِسِتـٍاَحت ى  ۡ  َتُتَ تُِّرَااِيَلو  ۡ  ۡ :الرعد[ٔٔ.] 
 

 :واصادر  هوااش اليحث
                                      

واف  يتػػروت  فرابسػػوا أتػػوب وآوػػروف  اكتيػػه أبطػػ :مػػااوس اللمسػػله  بلمػػ  إلػػى العريتػػه اولتػػا  دتدتػػ   (ٔ)
 .ٙٔٔ-٘ٔصص   ٕٜٜٔالطيعه األولى  

 -لمبشػػر  يتػػروتتتبػػد  ابدرتػػه: اوسػػوعه تتبػػد اللمسػػلته  تعرتػػب ومتػػؿ أحاػػد ومتػػؿ  دار عوتػػدات (ٕ)
 .ٔٙ٘-ص ٓٙ٘  صٕٛٓٓليباف  يمط  

 .ٔٙ٘الاصدر بلس   ص (ٖ)
 ar.m.wikipedia.orgاومت وتكتيتدتا:  (ٗ)
 www.mominoun.comالشيكه الاعموااتته:  (٘)
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 الشيكه الاعموااتته: الاصدر بلس . (ٙ)
  ٔ  دار اليتضػػاء  الا ػػرب  طثلافتبػػا فػػن ضػػوء التػػأرتح  الاركػػز الثلػػافن لمكتػػاب العػػروي  عيػػد ا (ٚ)

 .ٖٕ-ٕٕصص   ٕٚٔٓ
 .ٖٕالاصدر بلس   ص (ٛ)
 بلس .الاصدر  (ٜ)
 .الاصدر بلس  (ٓٔ)
  ٕٚٔٓ  ٔ  دار اليتضػػاء  الا ػػرب  طالتػػـو التػػأرتح  الاركػػز الثلػػافن لمكتػػاب العػػروي  عيػػد ا (ٔٔ)

 .٘ٔٗص
  ٕٕٔٓ  ٘الػػدار اليتضػػاء  الا ػػرب  طالتػػـو العلػػؿ  الاركػػز الثلػػافن العريػػن   العػػروي  عيػػد ا (ٕٔ)

 .ٚٔ-ٙٔصص 
 .ٚٔالاصدر بلس   ص (ٖٔ)
 .ٛٔبلس   صالاصدر  (ٗٔ)
 .ٖٕالاصدر بلس   ص (٘ٔ)
 الاصدر بلس . (ٙٔ)
 .ٕٗالاصدر بلس   ص (ٚٔ)
 الاصدر بلس . (ٛٔ)
 .ٕ٘الاصدر بلس   ص (ٜٔ)
  ٖٜٜٔ  ٘الػدار اليتضػاء  الا ػرب  طالتػـو الحرتػه  الاركػز الثلػافن العريػن   العػروي  عيػد ا (ٕٓ)

 .ٙٗص
الػػدار اليتضػػػاء  الدولػػه األتدتولواتػػه  الاركػػز الثلػػػافن لمكتػػاب   -التػػـو الحرتػػػه العػػروي  عيػػد ا (ٕٔ)

 .ٖٙ  صٕٚٔٓالا رب  
 .ٗٙالاصدر بلس   ص (ٕٕ)
الػدار اليتضػاء الا ػرب   األتدتولواته العريته الاعاصرة  الاركػز الثلػافن العريػن  العروي  عيد ا (ٖٕ)

 .ٜٗ  صٕٔٔٓ  ٗط
 .ٜٗالاصدر بلس   ص (ٕٗ)
 الاصدر بلس . (ٕ٘)
 .ٕ٘-ٔ٘صص الاصدر بلس    (ٕٙ)
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التػػػراث والتادتػػػد اوملبػػػا اػػػف التػػػراث اللػػػدتـ  الاؤسسػػػه الاااعتػػػه لمدراسػػػات والبشػػػر  حبلػػػن  حسػػػف  (ٕٚ)

 .ٕٛ  صٕٕٓٓ  ٘التوزتت  يتروت  ليباف  طو 
 .ٕ٘األتدتولواته الاعاصرة  ص العروي  عيد ا (ٕٛ)
العريتػه  يتػروت  ه دراسات وابامشات  اركز دراسات الوحدة التراث والحداث الاايري  احاد عايد  (ٜٕ)

 .ٙٓٔ-٘ٓٔصص   ٜٜٜٔ  ٕليباف  ط
الػػػدار الحداثػػػه فػػػن الاشػػػروع اللكػػػري لعيػػػد ا العػػػروي  الاركػػػز الثلػػػافن لمكتػػػاب   صػػػيار  ودتاػػػه (ٖٓ)

 .٘ٗ  صٕٚٔٓ  ٔاليتضاء  الا رب  ط
فمسله الدتف  ي داد  يػم.ط  تعدد الثلافات وآفاؽ الحوار الحضاري  اركز دراسات   هابن  أدرتس (ٖٔ)

 .ٕٗ-ٔٗصص   ٕ٘ٓٓ
 .ٚٔٔ  صٕٔٔٓالحرته فن اإلسمـ  دار اتبشار العرين  يتروت  ليباف   البيا  اااؿ  (ٕٖ)
 ط  اعاػػـ الاصػػطمحات والشػػواهد اللمسػػلته  دار الابػػوب لمبشػػر  تػػوبس  يػػم سػعتد  اػػمؿ الػػدتف  (ٖٖ)

 .ٔٚ-ٓٚصص   ٕٗٓٓ
 .ٖٔ  صٕٚٔٓ  ٔات فمسله الدتف  ي داد  طاا هن األتدتولواتا  اركز دراس إيراهتـ  عيد ا  (ٖٗ)
  ليبػػاف  الطيعػػه األولػػى  وػػرائط أتدتولواتػػه اازمػػه  دار اتبتشػػار العريػػن  يتػػروت هػػابن  أدرتػػس  (ٖ٘)

 .ٖٙ  صٕٙٓٓ
  ٕٙٓٓ  ٕالػػدار اليتضػػاء  الا ػػرب  طتيلػػاؿ لمبشػػر  األتػػدتولواتا  دار  سػػيتم  احاػػد وآوػػروف  (ٖٙ)

 .ٛص
  ٛ  دار اليتضػػػػاء  الا ػػػػرب  طالتػػػػـو األتػػػػدتولواتا  الاركػػػػز الثلػػػػافن العريػػػػن العػػػػروي  عيػػػػد ا  (ٖٚ)

 .ٚٗٔ  صٕٕٔٓ
 .ٛٗٔالاصدر بلس   ص (ٖٛ)
 .ٜٗٔالاصدر بلس   ص (ٜٖ)
 .٘٘اللرآف الكرتـ  سورة الذارتات  اوته:  (ٓٗ)
 .ٔ٘ٔ-ٓ٘ٔص ص التـو األتدتولواتا  يد ا العروي  ع (ٔٗ)
 .ٕ٘ٔالاصدر بلس   ص (ٕٗ)
والبشػػػر  يتػػػروت   دراسػػػات أتدتولواتػػػه فػػػن الحالػػػه العريتػػػه  دار الطمتعػػػه لمطياعػػػه الحاػػػد  تركػػػن  (ٖٗ)

 .ٓٛ  صٕٜٜٔليباف
 .ٕٚٔاألتدتولواته العريته الاعاصرة  ص العروي  عيد ا  (ٗٗ)
 .ٕٛٔالاصدر بلس   ص (٘ٗ)
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 الاصدر بلس . (ٙٗ)
 الاصدر بلس . (ٚٗ)
 .ٜٕٔالاصدر بلس   ص (ٛٗ)
 .ٖٓٙالعروي  عيد ا  التـو الحرته  الدوله األتدتولواته  ص (ٜٗ)
 .ٔٗٔالعروي  عيد ا  األتدتولواته العريته الاعاصرة  ص (ٓ٘)
 .ٕٗٔالاصدر بلس   ص (ٔ٘)
 الاصدر بلس . (ٕ٘)


