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 ، كلوة البذ هٌهب

ال أؽل ٠غبكي أٚ ٠ؼزوٗ فٟ أْ اٌّفىو أٔٛه ػجل اٌٍّه لل ٚٙغ ثّٖخ هاٍقخ فيٟ اٌضمبفيخ اٌؼوث١يخ اٌؾل٠ضيخ 

ٍيٕؼًّ فيٟ ٘ينٖ اٌٛهليخ ، ِٚيٓ صيُ .ؽزٝ ٕبه اٌوعً ٠ؼوف ػٕل اٌّضمفي١ٓ ثّفىيو إٌٙٚيخ ٚاٌضيٛهح، ٚاٌّؼبٕوح

ثً ، ٚاٌضٛهح إٌٙٚخ :ٚاٌفٍَفٟ ٚاالعزّبػٟ ٌّفِٟٙٛ إٌظوٞ ؽٛي ِالِؼ ِْوٚع ػجل اٌٍّهػٍٝ ثَٜ والِٕب 

اٌزملَ".: لً: "ؽبٌزبْ ربه٠ق١زبْ صمبف١زبْ ١ٍٚب١ٍزبْ ِٓ ربه٠ـ اٌْؼت ٚأِخ رؾّالْ ِؼٕٝ ٚاؽلا ػجل اٌٍّه
(1)

 

ا٢كاة فيٟ اٌفٍَيفخ ػيبَ ٚؽٖيً ػٍيٝ ااعيبىح فيٟ ، 1924أوزيٛثو  23ٌٚل أٔٛه ػجل اٌٍّه فٟ اٌمب٘وح فيٟ 

 -صيُ ؽٖيً ثؼيل مٌيه ػٍيٝ اٌيلوزٛهاٖ فيٟ ػٍيُ االعزّيبع ِيٓ عبِؼيخ اٌَيٛهثْٛ ، ِٓ عبِؼخ ػي١ٓ ّيٌّ 1954

فٚال ػٓ مٌه رمٍل األٍزبم٠خ فٟ ، 1960أٍزبما ثبٌّووي اٌمِٟٛ ٌٍجؾش اٌؼٍّٟ فٟ ثبه٠ٌ ٍٕخ اّزغً فؤَب. ٚلل

وييً مٌييه ِييٓ ّييمٔٗ أْ ٠ّييٕؼ ٘يينا اٌّفىييو ، ىبْ فييٟ ا١ٌبثييبْاٌٍَٛيي١ٌٛٛع١ب ٚا١ٌَبٍييخ اٌل١ٌٚييخ فييٟ عبِؼييخ ه٠َييز١ِٛ

ًّ ٔظ١و٘ب فٟ اٌضمبفخ اٌؼوث١خ ا١ٌَٛ ٚاٌفىو اٌؼوثٟ أفزبؽيٗ األويبك٠ّٟ ٚاٌؼٍّيٟ ػٍيٝ  ِٚيٓ ث١ٕٙيب، اٌّٖوٞ ٍّخ ل

ِّيب عؼيً أفيك رفى١يوٖ ٚرمِالريٗ ، ) وٛه٠ب ٚا١ٌبثبْ ٚا١ٌٖٓ ٚأٚهٚثب ٚأِو٠ىب( صمبفبد ِقزٍفخ اٌوٚافل ٚاٌّْبهة

 )َٔجخ إٌٝ اٌؼبٌُ اٌضبٌش(. ٍَفٗ أوضو ٍؼخ فٟ رؾ١ًٍ أٚٙبع اٌّغزّغ اٌؼوثٟ ٚااٍالِٟ ٚاٌضبٌضٟٚرف

إّٔيب كفؼيٗ ثٛليذ ٚؽّيبً ّيل٠ل٠ٓ إٌيٝ رىيو٠ٌ ٚعٙيخ ، ِٓ اٌّؼٍَٛ أْ ٘نا االٔفزبػ اٌؼٍّٟ ٚاٌضمبفٟ اٌوف١غ 

ٟٚ٘ أكٚاد ، ل١ٌخ ٚاالعزّبػ١خٚاٌغ رزمٌٍ ػٍٝ ِفب١ُ٘ األٕبٌخ ٚاالٍزّواه٠خ اٌزبه٠ق١خ خٔظو فىو٠خ ٚاعزّبػ١

ٌّٕب٘ٚخ ا١ٌّٕٙخ اٌغوث١خ ػٍٝ َِزٜٛ اٌفىوٞ ٚاا٠ل٠ٌٛٛعٟ.
(2)

 

وبْ ٘بعٌ ػجل اٌٍّه ٘ٛ اٌغّغ ث١ٓ اٌزغل٠ل ٚاٌزغ١١و ٚاٌؼٌّٛخ ٚاٌق١ٕٖٛخ ٚاٌم١ِٛخ ٚاٌى١ٔٛخ فيٟ ، ٚثٙنا

ٌّْيوٚع اٌؾٚيبهٞ فطبثٗ اٌفٍَيفٟ ٚاالعزّيبػٟ ِيٓ أعيً ٔٙٚيخ ِٖيو ٚاٌؼيبٌُ اٌؼوثيٟ ػٍيٝ ؽيل ٍيٛا . إٔيٗ ا

اٌىج١و
(3)

 اٌنٞ ٔبًٙ أ٠ّب ٔٚبي فٟ ٍج١ً رؾم١مٗ ػٍٝ أهٗ اٌٛالغ. 

إٌيٝ  -ِيٓ إٌبؽ١يخ اٌّن٘ج١يخ -إّٔيب ٠َيزٕل، أْ رْيق١ٔ أٔيٛه ػجيل اٌٍّيه ٌٍٛٙيغ اٌؼوثيٟ، ٠ٚزؾًٖ ِيٓ ٘ينا

ٚرؾٖي١ً إٌٙٚيخ ثبػزجبهٖ لٕطوح ٌٍزؾوه ِٓ اٌزقٍف ٚاٌزمفو اٌزبه٠قٟ ، اٌزفى١و اٌّبهوَٟ ِٚمٛالرٗ ِٚىٛٔبرٗ

رزّزغ ثوٚػ اٌقٖٕٛي١خ  هبركسٍة عبذ الولكػٍٝ أْ ، فٟ ٘نا ا١ٌَبق، ث١ل أٔٗ الثل ِٓ اٌزٕج١ٗ، اٌؼوث١خ اٌّمٌِٛخ

١ٌَذ ِبهو١َخ أٔٛه ػجل اٌٍّه ِبهو١َخ ربه٠قب١ٔيخ ػٍيٝ ايواه ػجيل ، ٚاألٕبٌخ ٚا٠ٌٛٙخ اٌم١ِٛخ. ثؼجبهح أٚٙؼ

ٚإّٔيب ٘يٟ ِبهوَي١خ "ِؤيخ" رغّيغ ، ٟ ػغٍخ اٌزملَ ِٕٚطك اٌزيبه٠ـهللا اٌؼوٚٞ إٌبف١خ ٌلٚه اٌزواس ٚاٌّبٟٙ ف

ث١ٓ ِٕغياد ا٢فو ٚإثلاع اٌناد اٌؼوث١خ.، ٚث١ٓ ا٠ٌٛٙخ ٚاٌّغب٠وح، ث١ٓ اٌق١ٕٖٛخ ٚاٌّغزّغ اٌمِٟٛ
(4)

 

ٚ٘ىنا أٔغي اٌوعً ِغّٛػخ ِيٓ إٌٖيٛٓ اٌفٍَيف١خ ٚاٌفىو٠يخ ٚاا٠ل٠ٌٛٛع١يخ اٌزيٟ ٌٙيب كالٌزٙيب فيٟ اٌَيبؽخ 

 ٚمٌه ِٓ لج١ً: ، ؼوث١خ اٌّؼبٕوحاٌفىو٠خ اٌ



 

  

 

 1952 اٌّغزّغ اٌّٖوٞ ٚاٌغ١ِ -

 1967كهاٍبد فٟ اٌضمبفخ ا١ٌٕٛٛخ  -

 1981اٌفىو اٌؼوثٟ فٟ ِؼىوح إٌٙٚخ  -

 (1892-1805) رىْٛ اٌفىو ٚاا٠ل٠ٌٛٛع١خ فٟ ٔٙٚخ ِٖو ا١ٌٕٛٛخ ٔٙٚخ ِٖو -

 1983 ه٠ؼ اٌْوق -

 1985 رغ١١واٌؼبٌُ -

 1989 اٌْبهع اٌّٖوٞ ٚاٌفىو -

 1991 ااثلاع ٚاٌّْوٚع اٌؾٚبهٞ -

 2007 اٌّٛإٛخ ٟ٘ اٌؾً -

 .1969، ثبه٠ٌ، اا٠ل٠ٌٛٛع١خ ٚاالٔجؼبس اٌمِٟٛ فٟ ِٖو اٌؾل٠ضخ -

ال ٔزيوكك ثيبٌمٛي ، ٚ ثٙينا ِٓ اٌّىزٛثبد ٚاٌّميبالد ٚاٌلهاٍيبد. ...ٚا١و٘ب 1962االٍزْواق فٟ األىِخ  -

ًْ إٔٗ ؽٍمخ ال إيٝ ػٕٙيب فيٟ هٕيل ٚرؼميً ِوؽٍيخ ِيٓ ، ١خ اٌؾل٠ضخإْ ٘نا اٌوعً ِٓ أُ٘ أػالَ اٌضمبفخ اٌؼوث ثً ل

 ِواؽً اٌفىو اٌؼوثٟ ٚو١ف١خ رؼبٍِٗ ِغ لٚب٠ب ا١ٌَبٍخ ٚاٌفىو ٚاٌزبه٠ـ.

 هصر الذذٌثة فً هىاجهة هعبرك السٍبسة والفكر: -أوال

ٌؼيت كٚها وج١يوا  إّٔيب، ال ٠قفٝ ػٍٝ مٞ ث١ٖوح أْ اٌَي١بق االعزّيبػٟ ٚاٌضميبفٟ ٚا١ٌَبٍيٟ ٚاا٠يل٠ٌٛٛعٟ

ٚل٠ٛب فٟ ثٕب  ِْوٚع اٌّفىو اٌّٖوٞ أٔٛه ػجل اٌٍّه ٚرٖيٛهٖ ٌٍّغزّيغ ٚإٌٙٚيخ ٚاٌضيٛهح. ٚ٘ينا األِيو ٘يٛ 

 (.Vision du mondeِىٛٔبد هؤ٠زٗ ٌٍؼبٌُ )، ػٍٝ األلً، اٌّلفً األٍبً ٌزمو٠ت

١١و ٚإٌٚييبي ا١ٌَبٍييٟ اٌّيينِٓ ثييبٌزغ ٔمييٛي إْ أٔييٛه ػجييل اٌٍّييه ٠ٕزّييٝ إٌييٝ ع١ييً اٌضييٛهح، فييٟ ِجزييلإ اٌىييالَ

 ػٖوئن. ٚاا٠ل٠ٌٛٛعٟ فٟ ِٛاعٙخ ا١ٌّٕٙخ االٍزؼّبه٠خ ٚاالؽزالي اٌغبكه ٚاٌغبّو



 

  

 

 ثيً فيبػٍْٛ، ٌُ ٠ؼل اٌؼيوة ِٚضمفيُٛ٘ ِغيوك ِٕفؼٍي١ٓ ثمؽيلاس اٌؼيبٌُ ٚصٛهاريٗ، 1952"ِٕن ١ٕف اٌؼبَ ـ ف 

ف١ٙب ّٙٓ اٌؾلٚك اٌزيٟ أربؽزٙيب ٌٙيُ ِيٛاهك اٌميٛح اٌزيٟ ثبريذ فيٟ ؽيٛىرُٙ..."
(5)

فينْ ايب٘وح اٌضيٛهح ليل ، ٚثٙينا، 

٠جْو ثّزغ١واد ٚك٠ٕب١ِبد اعزّبػ١خ ٚفىو٠خ ٘بئٍخ.، أٙؾذ فٟ اٌق١ٕ١َّبد ٚثلا٠بد اٌَز١ٕ١بد ِٕبفب ػبِب
(6)

 

قييٍن الييٍٍيير أْ اٌميي١ُ اٌفىو٠ييخ ٚا١ٌَبٍيي١خ اٌزييٟ ثييلأد رٕغٍييٟ فييٟ أفييك اٌضمبفييخ اٌّٖييو٠خ ٘ييٟ ، ٠ٕٚييزظ ػييٓ ٘يينا

ثيي١ٓ أفىييبه ٚفٍَييفبد اٌغييوة ٚؽٌّٛييخ  الٌهضييىٌة هييي افيية االًيوبلٍيية واليلفٍوٍييةالكيببيية ثؼييلِب ػبٔييذ ، واليجذٌييذ

أٚ ثؼجيبهح أفيوٜ اٌقٍيٜ إٌظيوٞ ، ِفب١ُ٘ اٌزواس ااٍالِٟ اٌؼوثٟ اٌّضمً أٔطٌٛٛع١ب ِٚؼوف١ب ثبٌّٛهٚس اٌل٠ٕٟ

 . األزهٌة الثوبفٍة والعصىر الفكرٌةٚإٌّٙغٟ ث١ٓ 

، ٠ّضً إ٠ل٠ٌٛٛع١خ اٌلٌٚخ اٌؾل٠ضخ ًفس لٍبرالًثخ إٕالؽ١خ ماد فٍّب وبٔذ وزبثخ هفبػخ هافغ اٌطٙطبٚٞ وزب

وييل١ًٌ ػٍييٝ "ها١ٕ٘ييخ اٌَييناي  ""تجربيية الثييىر فيينْ وزبثييخ أٔييٛه ػجييل اٌٍّييه ٘ييٟ وزبثييخ ، كٌٚييخ ِؾّييل ػٍييٟ ثبّييب

إٌٙٚٛٞ".
(7)

 

ها  وّب ٠مٛي اٌفم١ل اٌّوؽَٛ اٌلوزٛه اٌغبثوٞ:"ٟ٘ اٌزٟ وبٔذ ٚال ريياي ٚ، ٕبهد ِْىٍخ إٌٙٚخ، ٚ٘ىنا

إما ويبْ ّيؼبه"اٌضٛهح" ليل ٍي١طو ػٍيٝ ٍيبؽخ ٘ينا اٌفىيو ، أجؼبس اٌفىو اٌؼوثٟ ٚأمَبِٗ إٌٝ ارغب٘بد ٚر١بهاد

فنْ ٘نا ال ٠ؼٕٟ أْ ِْوٚع" إٌٙٚخ" لل رؾمك وبِال...".، ِٕن أٚائً اٌق١ٕ١َّبد ِٓ ٘نا اٌموْ
(8)

 

، ثٍغيخ أ٘يً إٌّطيك ِزالىِيبْ ّيوٛبْ أٚ الٌهضة والثىر  فً فكر أًىر عبيذ الوليكأْ ، ٠ٚزؾًٖ ػٓ ٘نا

ٚال صٛهح ثيلْٚ ٔٙٚيخ. وّيب أٔيٗ ال ٔٙٚيخ ِيٓ كْٚ ، إم ال ٔٙٚخ ثلْٚ صٛهح، ثً لً إْ ث١ّٕٙب ػاللخ ك٠ب١ٌىز١ى١خ

ػمييً ٔييب٘٘ ٚٔٙٚييٛٞ. فييبٔظو و١ييف أْ األِييو ػٕييل اٌّفىييو اٌّٖييوٞ أٔييٛه ػجييل اٌٍّييه لييل رؾييٛي ِييٓ اٌزفى١ييو 

 ٚاٌزٕظ١و ٌٍٕٙٚخ إٌٝ فٛٗ ِؼووخ ِٓ أعٍٙب. 

 ". ٚاٌْب٘ل ػٍٝ مٌه اأ٠ٚب كػٛرٗ إٌٝالفكر العربً فً هعركة الٌهضة:" ـ٠ْٚٙل ػٍٝ مٌه ٖٔٗ اٌّؼْٕٛ ث

اٌغّغ ث١ٓ ِْوٚع ٍٚالػ...ٚث١ٓ اٌْؼت ٚع١ِ اٌيٛٛٓ
(9)

فينْ ٔٙٚيخ أٔيٛه ػجيل اٌٍّيه ١ٌَيذ ٔٙٚيخ ، ٚثينٌه .

 كٌٚخ ِٚغزّؼب.، ثمله ِب ٟ٘ ٔٙٚخ ِٖو ٚاٌؼوة، ٔقجخ فىو٠خ أٚ أٔز١ٍغ١َٕب ػوث١خ ِْبه إ١ٌٙب

اٌميٛي إْ اٌقطيبة اٌؼوثيٟ ٘يٛ فطيبة ٔٙٚيٛٞ فيٟ ػّميٗ أٚ ثيبألؽوٜ فيٟ ّٛٛؽبريٗ ٚ ِبٌيٗ ، ِٓ اٌّنول 

١ٌَيييذ إال "رم١ٕيييبد ِقزٍفيييخ ٌٍزؼج١يييو ػيييٓ ٔفيييٌ اٌفىيييوح ، ٚؽٍّيييٗم فّيييلاهاد اإيييالػ ٚاٌضيييٛهح ٚإػيييبكح اٌجٕيييب 

لا ٔٛػ١يب إٌيٝ اٌزيواوُ اٌفىيوٞ اٌجيبوو أٔٙيب ال رٚي١ف عل٠ي -ػٍيٝ افيزالف ِٕطٛلٙيب-ٚاٌغبِغ ث١ٕٙب ا٠ٌٕٛٚٙخ)...(

اٌنٞ ؽممٗ اٌٛػٟ اإالؽٟ اٌزم١ٍَٟ"
(10)

ٌُ ٠ىٓ ٌٍّفىو اٌّٖوٞ ػجل اٌٍّه أٞ ؽيوط أٚ ِْيبؽخ ، . ِٚٓ صّخ

ٌإلليالع ػيٓ اٌزيمفو اٌزيبه٠قٟ فٟ اٌّفب١ُ٘ ٚاألفىبهم فٙٛ اٌنٞ ػًّ ػٍيٝ ٕي١باخ هؤ٠يخ فىو٠يخ ٍٍٚٛي١ٌٛٛع١خ 

العزّبػ١يخ ٚاٌٖيٕبػ١خ ٚااللزٖيبك٠خ ٚا١و٘يب ِيٓ اٌظيٛا٘و اٌزيٟ روِيي إٌيٝ ٚاٌزقٍف ػٓ ٛو٠ك رؾم١ك اٌضٛهح ا



 

  

 

اٌّل١ٔخ اٌؾم١م١خ.
(11) 

فيٟ رؾ١ٍيً اٌفىيو ، وّيب أّيؤب  ٔفيب، ٚاٌيل١ًٌ ػٍيٝ مٌيه رٛا١فيٗ ٌٍفىيوح اٌّبهوَي١خ ِٚفب١ّ٘ٙيب

 ٚا١ٌَبٍخ ٚاٌّؼوفخ فٟ ا١ٌَبق اٌؼوثٟ ٚاٌغوثٟ.

ػجييل اٌٍّييه ِبهوَيي١ب رم١ٍييل٠ب أٚ ٍييىٛالئ١ب أٚ ٕييبؽت فنٔييٗ ِييٓ اٌّغؾييف اػزجييبه أٔييٛه ، ٚثٕييب  ػٍييٝ مٌييه

وّييب ٘ييٛ اٌؾييبي ػٕييل اٌّفىييو اٌّغوثييٟ ػجييل هللا اٌؼييوٚٞ اٌّبهوَيي١خ ، إ٠ل٠ٌٛٛع١ييخ ِبهوَيي١خ ثييبٌّؼٕٝ اٌّيين٘جٟ

 اٌزبه٠قب١ٔخ.

ٚ٘ٛ اٌّضمف اٌؼٚٛٞ إٌّقوٛ فيٟ ِؼيبهن االعزّيبع ، ال ه٠ت فٟ أْ ٘نا إٌٛع ِٓ اٌزفى١و ٌلٜ ػجل اٌٍّه

اأَبْ ٚفىوٖ  ِزفٍَفب أٚ ف١ٍَٛفب. ٘نا األف١و اٌنٞ ٠مٍت ٔظوٖ اٌزبه٠ـ فٟ اٌؾبٙو اٌؼوثٟ أوضو ِٕٗٚا١ٌَبٍخ ٚ

اثزغب  رو١ٍـ هؤ٠خ ّبٍِخ ٚو١ٍخ. فٟ اٌٛلذ اٌينٞ ٠َيؼٝ ف١يٗ ػجيل اٌٍّيه إٌيٝ رمِيً اأَيبْ ّٚٛٛؽبريٗ  ٚأؽٛاٌٗ

 ٟ٘ رؼج١واد اعزّبػ١خ ٚصمبف١خ. اٌنٞ ٠ٕظو إٌٝ األفىبه ٚإٌّبمط ِٓ ؽ١ش رمًِ اا٠ل٠ٌٛٛعٟ، ا٠ٌٕٛٚٙخ

ال ١ٍّب ٚأْ اٌيلوزٛه أٔيٛه ػجيل اٌٍّيه ليل ، ٔيػخ صمبف١خ ل١ِٛخ أوضو ِٕٙب ٔيػخ ِن٘ج١خ وبٔذ ٔيػزٗ، ِٓ ٕ٘ب

أْ ِيٓ ِفيب١ُ٘ اٌقطيبة ، رجٕٝ اٌقطبة اٌمِٟٛ ٚكٚهٖ فٟ ٔٙٚخ ِٖو ٚل١بكرٙب ٌٍؼبٌُ اٌؼوثيٟ. ٠ٚزٌٛيل ػيٓ ٘ينا

ٚاالّيزواو١خ اٌمِٟٛ اٌؼوثٟ ٘ٛ عّؼٗ ثي١ٓ اٌٛؽيلح
(12)

ِٕٙيب ، م فٙيٛ فطيبة ػيوف ا١ٌيَٛ رطيٛهاد ٔظو٠يخ ِّٙيخ

االٔفزبػ ػٍٝ اٌل٠ّموا١ٛخ ٚاٌز١ّٕخ ٚاٌلٌٚخ اٌمطو٠خ...ِّب عؼٍٗ أوضو ِوٚٔخ ِغ اٌٛلبئغ ٚاألؽلاس ٚاألفىبه. ٠مٛي 

٠فٚيٟ ثٕيب  " إْ رؾ١ًٍ ِلاهاد اا٠ل٠ٌٛٛع١خ اٌم١ِٛيخ اٌّزىٛٔيخ ِٚٛٙيٛػبرٙب: أٔٛه ػجل اٌٍّه فٟ ٘نا اٌّؼوٗ

ٚ٘ٛ ػلَ ٚعٛك ٕي١باخ ٔظو٠يخ ِزّبٍيىخ رزي١ؼ رؾل٠يل اأَيبْ اٌّٖيوٞ فيٟ ِطٍيغ أجؼبصيٗ ، اٌٝ ِالؽظخ ٔمٔ

ٚ٘ينا اٌغ١يبة ٌٖيٛهح اأَيبْ اٌّٖيؾٛة ، ِٚيب ٠ميله أْ ٠ىيْٛ، ِٚيب ٠و٠يل أْ ٠ىيْٛ، اٌمِٟٛم أٞ رؾل٠ل ِب ٘يٛ

رؾم١مٗ ٠ٕلهط فٟ ٔمٔ أٍٚغم أػٕٟ أؼلاَ فٍَفخ ٌٍضمبفخ اٌم١ِٛخ"
(13)

رٍه اٌفٍَفخ اٌزيٟ روعّٙيب ػجيل اٌٍّيه إٌيٝ ، 

"رؾم١ك ٚؽلح اٌْيبهع اٌّٖيوٞ ٚاٌفىيو اٌّٖيوٞ ال ٠ّىيٓ أْ رزؾميك إال اثزيلا  ِيٓ رْيى١ً ِْيوٚع ؽٚيبهٞ 

فٟ لٍت اٌؼبٌُ اٌؼوثٟ".، ثم١بكح ِٖو
(14)

 

اٌٛؽيلح  مٌيه أْ اٌٙيلف"٘ٛ رؼ١ّيك، اػزجيبه أْ اٌزيلافً ثي١ٓ اٌم١ِٛيخ ٚا١ٌٕٛٛيخ ال ٌيجٌ ف١يٗ، فٚال ػٓ مٌه

فيٟ لٍيت ِوؽٍيخ ، ٚكٌٚيخ ِٖيو ا١ٌٕٛٛيخ اٌَّيزمٍخ، لٛح ٚفبػ١ٍخ ّؼت ِٖو، ا١ٌٕٛٛخ ٚاٌمٛح ٚاٌفبػ١ٍخ اٌّٖو٠خ

رغ١١و اٌؼبٌُ ٚإٌٚبي ِٓ أعً رؼ١ّك اٌل٠ّموا١ٛخ ػٍٝ أهٗ اٌٛٛٓ"
(15)

فّفَٙٛ اٌم١ِٛخ فٟ فطبة أٔيٛه ػجيل  .

١ٕيخ ٚاالّيزواو١خ ِيٓ كْٚ رفى١يو ِين٘جٟ ِزؼٖيت أٚ اٌٍّه ِٚنٌفبرٗ ٚوزبثبرٗ ٘ٛ ِفَٙٛ ِزؼٍيك أ٠ّيب رؼٍيك ثبٌٛٛ

 ٚ٘ٛ رفى١و ا١و ِمٌٛف فٟ ٍٕٛاد اٌق١ٕ١َّبد ٚاٌَز١ٕ١بد ِٓ ػّو اٌضمبفخ اٌؼوث١خ اٌَبئلح.، إ٠ل٠ٌٛٛع١خ ْ٘خ

ِيٓ  اٌّْيٙٛكح ٌمل رّىٓ اٌّفىو اٌّٖوٞ أٔيٛه ػجيل اٌٍّيه ِيٓ اٍيز١ؼبة رؾيٛالد اٌؼيبٌُ اٌؾيل٠ش ِٕٚغياريٗ

زٗ ٌٍؼبٌُ ِٚغو٠برٗ اٌّْٙٛكح. ٚأزٖبهاد ٚاهرلاكاد...وً مٌه ِٓ ّمٔٗ أْ ٠غ١و فٟ هؤ٠صٛهاد ػوث١خ ٚ٘يائُ 

ٚمٌه ألْ ِٓ أٍجبة ا١ٙٔبه اٌٍَطٕخ اٌؼضّب١ٔخ ٚرمٙمو٘ب إٌٝ اٌٛها  ٚرواعغ ِىزَجبرٙب ِٓ اٌزملَ ٚل١بكح اٌؼبٌُ ٘ٛ 



 

  

 

ل ِؾّيل اٌؾيلاك إٌيٝ إثيواى اٌؼالليخ وّيب أزميً ٔميل اٌَيوك٠بد إٌٙٚي٠ٛخ ػٕي ا١بة اٌوؤ٠خ ٌٍٛالغ اٌّزؾٛي أِبِٙيب.

ٚاٌوؤ٠خ اٌَّزؾىّخ فٟ ث١ٕخ اٌؼمً اٌؼوثيٟ ٚااٍيالِٟم أػٕيٟ  -اٌوٚؽبٟٔ ٚا١ٌَبٍٟ -اٌو١٘جخ ث١ٓ ؽ٠ٛ١خ اٌزٍٛغ

ِّىٕيب أجؼيبس " ٠ؼيل ٚثبٌزبٌٟ ٌيُ، أْ اٌؼبٌُ ااٍالِٟ ٌُ رؼل ٌٗ اٌملهح اٌفؼ١ٍخ ػٍٝ َِب٠وح رؾٛالد اٌؼبٌُ اٌؾل٠ش

ٛح ػٍٝ األٌٍ اٌزٕظ١ّ١خ ٌٍؼبٌُ اٌميل٠ُ"كٚهح عل٠لح ِٓ اٌم
(16)

م فٙينٖ أ٠ٚيب ِيٓ اٌؼٛائيك اٌّؼوف١يخ ٚإٌفَي١خ اٌزيٟ 

 ؽبٌذ كْٚ رؾمّك ٔٙٚخ اٌؼوة فٟ اٌؼبٌُ اٌؾل٠ش. 

ًّ وزبثخ اٌَيفوا  ٚاٌوؽبٌيخ ِيٓ اٌؼيوة ػيٓ رؾيٛالد اٌؼيبٌُ األٚهٚثيٟ اٌؾيل٠ش ٌْيب٘ل ػٍيٝ ِيلٜ هٍيٛؿ  ٌؼ

 ٍٟ أفٕلٞ ِٚؾّل اٌٖفبه ٚاٌطٙطبٚٞ ٚاٌؼّواٚٞ... ٚا١وُ٘.هٚاٍت ٍٍج١خ إىا  اٌغوة ٚؽٚبهرٗ ِغ ػ

ٌمل أٍّٙذ اٌؼٛاًِ اٌّٛٙٛػ١خ ٚاٌنار١خ فٟ ثٕب  هؤ٠خ فىو٠خ ١ٍٚب١ٍخ ٚإ٠ل٠ٌٛٛع١يخ فيٟ ٔٙٚيخ ِٖيو ِيٓ 

ثيً ليً إػيبكح ثٕبئيٗ ، ثبػزجيبهٖ اٌؾيلس اٌيوئ١ٌ فيٟ رٛع١يٗ اٌفىيو اٌّٖيوٞ، 52لجً ػجيل اٌٍّيه ِيٓ أّ٘ٙيب صيٛهح 

 ثميله ِيب وبٔيذ ػوٙيخ ٌالٔزميبكاد ٚث١يبْ، ٠زُ فمٜ ِٓ عٙخ اٌلفبع ػٓ ِىزَجبرٙب ٚٚٔغبؽبرٙبٚرم١ٍَٗ. ٚ٘نا ٌُ 

"ٌيٛ ػيلٔب إٌيٝ وزيبة اٌّغزّيغ اٌّٖيوٞ  رغبٚىارٙب ٚلٖٛه٘ب. ٠مٛي اٌىبرت ػجيل ااٌيٗ ثٍمي٠يي فيٟ ٘ينا اٌَي١بق:

خ اٌؼَيىو٠خ ٌٍٕظييبَ ٔميل اٌطج١ؼي: ٌٛعيلٔب أِبِٕيب ػْيواد اٌٖييفؾبد اٌزيٟ رْيٙل ثينٌه، ٚاٌغي١ِ ألٔيٛه ػجيل اٌٍّيه

ٔمل اٌلٚه اٌّفوٛ ٌٍٚجبٛ ، رّٛى/ ١ٌٛ٠ٛى. ٔمل لّغ اٌؾو٠بد ٚاٌّضمف١ٓ ٔمل ا١ٌَبٍبد االلزٖبك٠خ ٚاالعزّبػ١خ23

فٟ اٌؾ١بح االعزّبػ١خ ٚفٟ اٌّنٍَبد اٌؼبِخ..."
(17)

  

ٔمل اٌيناد إّٔب روِٟ إٌٝ ، ١ٌٍٍٛٛٛع١خ (background) فوؤ٠خ أٛه ػجل اٌٍّه إٌمل٠خ ماد فٍف١خ، ٚ٘ىنا

ٚث١بْ ِلٜ اٍزغوالٙب فٟ ػ١ٍّبد اٌزمل٠ٌ ٚاٌزجغ١ً ٌٕغبؽبرٕيب ٚأزٖيبهارٕب ثغي٘ اٌطيوف ػيٓ ٍيٍج١بد  اٌؼوث١خ

 ٘نٖ اٌضٛهح ٚأؼىبٍبرٙب ػٍٝ اٌفىو ٚاٌّغزّغ اٌّٖو١٠ٓ. 

ً٘ ثبٌفؼً أْ "أ ىِزٕب ٔؾٓ أىِخ ّٔيٛ ٚثٕيب "
(18)

ِيٓ مٌيه ٍيبهع اٌّفىيو اٌّٖيوٞ أٔيٛه ػجيل اٌٍّيه ٔؾيٛ  .

ِٖٚبكهٖ ِٓ ١ٌٍٍٛٛٛع١ب اٌّؼوفخ. ٚمٌه ػٓ ٛو٠ك ٔمل اٌّؼوفخ  ٍخ اٌزفى١و إٌملٞ اٌنٞ ٠َزّل ِوعؼ١برِّٗبه

 .اٌزواص١خ ٚث١بْ ؽلٚك٘بم ٚصب١ٔب ٔمل اٌّؼوفخ اٌغوث١خ ٚٔظورٙب ٌإلٍالَ

إّٔييب ٠ْييٟ ثيينهاكح ثٕييب  اٌفىييو ، أْ ػ١ٍّييخ ٔمييل اٌّبٙييٟ اٌزواصييٟ ٚاٌؾبٙييو اٌغوثييٟ اٌؾييل٠ش، ِييٓ اٌٛاٙييؼ

ّغ ٚاٌزبه٠ـ فٟ اٌضمبفخ اٌّٖو٠خ ٚاٌؼوث١خ ػٍٝ ٚعٗ اٌؼَّٛ. وً ٘نا ثغ١خ رؾ١ًٖ ٔٙٚخ ِٖو ٚرمٍي١ٌ ٚاٌّغز

" وييبْ اٌَييناي اٌّْيزون فييٟ ِطٍييغ ػٖييو ٔٙٚييزٕب ٘ييٛ فييٟ اٌؾييك رغييبٚى  كٌٚيخ ١ٕٛٚييخ. ٠مييٛي أٔييٛه ػجييل اٌٍّييه:

االٔؾيلاه  ٚو١ييف إٌٙٚيخ " ٌيُ: ِييكٚط
(19)

أٚ ثييبألؽوٜ  ثّؼٕيٝ أْ ٔٙٚييخ ِٖيو لبِيذ ػٍييٝ أٍيبً ِٕغيياد 

فييبٌقوٚط ِييٓ اٌّييمىق ، اٌغّييغ ثيي١ٓ فزٛؽييبد إثييوا١ُ٘ ثييبُ ٚفىييو اٌطٙطييبٚٞ وّٕظييو ٌٍلٌٚييخ اٌؾل٠ضييخ. ِٚييٓ صّييخ

، االػزّييبك ػٍييٝ االعزٙييبك ٚاٌزغل٠ييل ثييلال ِييٓ إٌمييً ٚاٌؼغييي: ٘ييٟ، ٚاألىِييبد ِييوكٖ إٌييٝ صالصييخ ػٕبٕييو أٍبٍيي١خ



 

  

 

ٚأف١يييوا ثٍيييٛهح ٚرطيييٛه اٌْقٖييي١خ ، ٚاٌزٛاويييًثيييلال ِيييٓ اٌميييله  ٚاالػزّيييبك ػٍيييٝ اٌؼميييً إٌّطميييٟ ٚاالٍيييزلالي

اٌّٖو٠خ
(20)

 . رٍه وبٔذ ٛو٠ك ٔٙٚخ ِٖو ٚاٌؼوة اٌزٟ ٌطبٌّب اّوئت إ١ٌٙب.

 هرتكسات الفكر الوصري فً فلسفة اليذرر:  -ثبًٍب

إّٔب ٠َزٕل إٌٝ ِلافً ٔظو٠خ ٚفٍَف١خ ، إْ اٌؾل٠ش ػٓ ثٕب  اٌفىو اٌؼوثٟ ػبِخ ٚاٌّٖوٞ ػٍٝ ٚعٗ اٌزؾل٠ل

ِٚفبك٘ب أْ ٕ٘بن ثؼ٘ اٌّضمف١ٓ اٌؼوة ِٓ اهرمٜ أْ ال ٛو٠ك ٌٍفىيو اٌؼوثيٟ ِيٓ رؾم١يك ، ح ٚ اٌزم٠ًٚفٟ اٌموا 

ٚاالٔقيواٛ فيٟ ِٕطيك اٌزيبه٠ـ َِٚيبهٖ ، ٔٙٚزٗ ِٚل١ٔزٗ إال ّيوٛ إؽيلاس اٌمط١ؼيخ ِيغ اٌزيواس عٍّيخ ٚرفٖي١ال

ثبػزجيبهٖ ِّزيلا ،  ح اٌزواسُِٕٚٙ أ٠ٚب ِٓ رطٍغ إٌٝ لوا، اٌملهٞ األٔطٌٛٛعٟ اٌّفوٚٗ ػٍٝ اأَب١ٔخ عّؼب 

ألٔيٗ ث١ٕيخ ّيؼٛه٠خ ٚٚعلا١ٔيخ ال ِفيو ِيٓ اٍيزضّبه٘ب فيٟ ، ثً لً إْ اٌّبٟٙ ال ٠ّىٓ اٌزقٍٔ ِٕٗ، فٟ اٌؾبٙو

 ثٕب  ؽبٙؤب َِٚزمجٍٕب.

إّٔييب رغّييغ ثيي١ٓ كٚه اٌّبٙييٟ ٚاٌزييواس فييٟ ثٕييب  ٚر١ّٕييخ ، ث١ييل أْ ١ِيييح أٔييٛه ػجييل اٌٍّييه فييٟ ٘يينا اٌّؼييوٗ

٠ميٛي ػجيل اٌٍّيه فيٟ ، ٚاٍز١ؼبة ٌٍؾبٙو ا١ٌَبٍٟ اٌؼوثٟ ٚاٌغوثٟ ٚأزميبكٖ ٚهٍيُ ؽيلٚكٖاٌْق١ٖخ اٌّٖو٠خ 

اٌضمبف١يخ ، ٠ىيْٛ اٌّوويي اٌؾيٟ األٚي ٌٙينٖ اٌيلائوح اٌؾٚيبه٠خ، ِٖٚيو فيٟ لٍجيٗ، " إْ اٌؼبٌُ اٌؼوثيٟ: ٘نا اٌٖلك

ن اٌغوثييٟ ٚرؾييون اٌزييبه٠قٟ ٚاٌؼٖييوٞ ٌؼ١ٍّييخ اٌزٕييبل٘ اٌغييلٌٟ ثيي١ٓ اٌزؾييو إٌميي١٘ ااٍييال١ِخ وّييب أٔييٗ ٠ىييْٛ

اٌْوق إٌب٘٘".
(21)

 

ِٓ لوا ارٗ ٌٍزواس إٌٙٚٛٞ ٚاإالؽٟ اٌؾيل٠شم  الفكر الوصريٌمل اٍزّل أٔٛه ػجل اٌٍّه ػٕبٕو ثٕب  

أٞ ِييٓ فييالي ِؾّييل ػٍييٟ ٚإثييوا١ُ٘ ثبّييب ٚاٌطٙطييبٚٞ ٚػجييل اٌمييبكه اٌغيائييوٞ ٚػجييل اٌىييو٠ُ اٌقطييبثٟ فييٟ 

فيٟ رْيى١ً هؤ٠زيٗ اٌفٍَيف١خ ٚاٌفىو٠يخ االٍزْيواف١خ ٚاٌَّيزمج١ٍخ  اٌّغوة...إٌـ . فٙنال  ٚا١يوُ٘ ٘يُ ِيٓ أٍيّٙٛا

ٌّٖو. ثؼلِب وبْ اٌؼبًِ اٌقبهعٟ اٌؼبئك األوجو فٟ ١َِوح اٌزطٛه ٚاٌزملَ ٌلٌٚخ ِؾّيل ػٍيٟ ثبّيب ػجيو إٌيبه" 

ٚاٌَالػ ٚاٌزل١ِو ٚااهٍب١ٌبد ٚاٌّوريلخ
(22)

صيو إٙبفخ اٌٝ مٌه "رّيق ػلك ٔقجخ ِٓ اٌّضمفي١ٓ اٌؼيوة اٌين٠ٓ أ .

ف١ُٙ اٌغوة رمص١وا ػ١ّمب"
(23)

٠ْٙل ثمٛح ثبهىح ٚع١ٍخ ػٍٝ اٌؼٛائك اال٠جَز١ٌّٛٛع١خ ٚاٌٛعلا١ٔخ ٚا١ٌَبٍي١خ اٌزيٟ  

 ؽبٌذ كْٚ رم١ٌٍ اٌفىو اٌّٖوٞ اٌؼوثٟ اٌؾل٠ش.

رّىٓ أٔيٛه ػجيل اٌٍّيه ِيٓ ليوا ح ر١يبهاد اٌفىيو اٌؼوثيٟ اا٠ل٠ٌٛٛع١يخ اٌزيٟ ػٍّيذ ػٍيٝ رفَي١و ، ٚػٍٝ ٘نا

إّٔييب ٠ٕطٍييك ِييٓ اٌّبٙييٟ اٌزييبه٠قٟ ِييٓ كْٚ رغييبٚى اٌٛالييغ ، رييٗم فز١ييبه "األٕيي١ٌٛخ ااٍييال١ِخاٌٛالييغ ِٚؼط١ب

وّيب ٠يوٜ  -ٚرؾٛالد اٌؼٖو اٌؾل٠ش. ٠مٛي أٔٛه ػجل اٌٍّه فٟ ٘نا ا١ٌَبق:" ٠ٚزؼ١ٓ ػٍيٝ األٕي١ٌٛخ ااٍيال١ِخ

ػ١ٍٙب ٚاٌزف١َو اٌنٞ  -مٌهثَجت  -أْ رَّؼ ثلِظ األفىبه اٌغل٠لح ٚاٌفؼب١ٌخ كْٚ أْ ٔظفو ٘نٖ األف١وح -ِفىوٚ٘ب

ٍيي١ؼطٛٔٗ ٌٙييب ٠َيي١و فييٟ ارغييبٖ ِؾييبف "
(24)

إّٔييب ٠ؼّييً ػٍييٝ ، أْ ٘يينا اٌز١ييبه اٌفىييوٞ اٌّؾييبف ، ٠ٕٚييزظ ػييٓ ٘يينا .



 

  

 

فزؤٛ إٌٝ "ٔٙٚخ اٌؾٚبهح اٌغوث١خ اٌزٟ ، اٍزؾٚبه علي اٌّزغ١و ٚاٌضبثذ. ٚأِب أٛوٚؽخ "اٌؼٖو٠خ ا١ٌٍجوا١ٌخ"ّ

اٌٛعٛك فٟ اٌؼبٌُ اٌؼوثٟ". ٠غت أْ ٠َّؼ ل١ٍٍٙب ثزغل٠ل وً أثؼبك
(25)

 

 إْ فٍَفخ ٘نا اٌز١به ٘ٛ اٌلفبع ػيٓ اٌؼمال١ٔيخ ٚاٌؼ١ٍّيخ ٚا١ٌٍجوا١ٌيخ. ويً مٌيه فيٟ ِيوؽٍز١ٓ:، ِٚٓ ِف١ل اٌمٛي

ؽ١ييش رجييلٚ اٌضييٛهح ا١ٌٕٛٛييخ وبف١ييخ ٌّٛاعٙييخ اٍييزؼّبه ِؾييلٚك اٌّييلٜ ، "اٌّوؽٍييخ األٌٚييٝ ٘ييٟ االٍييزمالي اٌْييىٍٟ

فنٔٙييب رَييؼٝ إٌييٝ أْ رغّييغ ثيي١ٓ اٌضييٛهح ا١ٌٕٛٛييخ أٚ اٌزؾييوه اٌييٕٟٛٛ ٚاٌضييٛهح ، خٚاالفزييواق. ٚأِييب اٌّوؽٍييخ اٌضب١ٔيي

االعزّبػ١خ االّزواو١خ".
(26)

 

إّٔييب رمفيين ٍييّزّٙب ، ثيي١ٓ ِفييب١ُ٘ االّييزواو١خ ٚا١ٌٕٛٛييخ ٚاٌم١ِٛييخ أْ اٌزٕييباُ ٚاالَٔييغبَ، ٚاٌييالىَ ػييٓ ٘يينا

اٌٛالؼ١خ فٟ "فىو عّبي ػجل إٌبٕو ا١ٌَبٍٟ ٚأغبىارٗ"
(27)

اٌّيِٛ  إ١ٌٙيب ، ٍيُٙ ويً ر١يبه ِيٓ اٌز١يبهاداٌنٞ أ، 

"ونٌه رؾيٛي اٌزّيب٠ي ٌٍْيؼٛة اٌؼوث١يخ"، أػالٖ فٟ ؽووخ اٌزؾو٠و ٚإٌٙٚخ
(28)

ٚ٘يٟ أ٠ٚيب صّيوح ِيٓ صّيواد ، 

"اٌٛالؼ١يخ ا١ٌَبٍي١خ ـ في اٌغنه٠خ ا١ٌَب١ٍخ اٌزٟ رزغٗ ٔؾٛ االّزواو١خ وّوؽٍخ ِٓ ِواؽً اٌزبه٠ـ اٌمِٟٛ اٌؼوثيٟ.

، أْ رغ١١و اٌؼبٌُ فيٟ ؽبعيخ إٌيٝ ٕي١باخ ِْيوٚع عل٠يل )...( خ وبٔذ ِٚب رياي ٟ٘ اٌّفزبػاٌزٟ لبكد إٌٝ اٌزؼلك٠

، صمبف١خ اٌزى١ٕ٠ٛخ اٌىج١وح -ٚرملِٗ اٌلٚائو اٌؾٚبه٠خ ٚاٌغ١ٛ، ٠زىْٛ فٟ ٚالغ األِو ِٓ ػلح ِْوٚػبد ؽٚبه٠خ

رْيبهن فيٟ ، لَ هؤٜ عل٠يلح٠ٚمي، اثزلا  ِٓ رفبػً ٚرٛاوت ِقزٍف اٌّلاهً اٌزى١ٕ٠ٛخ األ١ٍٕخ ٌٍفىو ٚاٌؼًّ ٌٙب

هؤ٠خ ػب١ٌّخ عل٠لح..."
(29)

 

ريُ رٛا١يف ِفٙيَٛ األِيخ ٚاٌم١ِٛيخ فيٟ ثٕيب  اٌفىيو اٌّٖيوٞ ، ِٚٓ فالي رغوثخ عّبي ػجل إٌبٕيو، ٚ٘ىنا

ثيً ليً ٘يٟ "اٌزىيي٠ٛٓ اٌيٕٟٛٛ ٚرىي٠ٛٓ اٌلٌٚييخ ، ٚاٌؼوثيٟ ِؼيب. إم أْ األِيخ ٘ييٟ اٌّوويي األٍيبً ٌزيبه٠ـ اٌؼييوة

ِٚووي اٌضمبفخ اٌؼوث١خ اٌؾل٠ضخ ٚااٍال١ِخ".اٌوئ١ٌ ٌٍؼبٌُ اٌؼوثٟ 
(30)

 

وّب ٠وكف أٔٛه ػجل اٌٍّه فٟ ٔفٌ اٌّؼوٗ ثمٌٛٗ:" ٚ٘ىينا ٔيوٜ و١يف أْ ػّيك اٌّغيبي اٌزيبه٠قٟ اٌفو٠يل 

ٚويبك أْ ٠ٍؼجيٗ فيٟ ، ٌّغّٛػخ اٌّغزّؼبد ٚاٌم١ِٛبد اٌزٟ أٖٙود فيٟ ثٛرميخ االِيخ اٌؼوث١يخ ٌؼيت كٚها ؽبٍيّب

لح اٌّزغبَٔخ ٚرم١ٍٕٙب ػجو أع١بي اٌّٛاعٙخ".اٌزؼغ١ً ثجٍٛهح ٘نٖ اٌٛؽ
(31)

 

أْ ٔٙٚيييخ ِٖييو ٚاٌؼيييوة ال ٔظفييو ثّٙيييب إال ػييٓ ٛو٠يييك رفبػييً اٌيييناد أٚ ثيييبألؽوٜ ، ٠َٚييزفبك ِيييٓ ٘يينا

اٌق١ٕٖٛخ اٌؾٚبه٠خ ٚا٢فو ِٓ ؽ١ش ٠ّضً اٌؼب١ٌّخ. إٔٗ اٌّؾون األٍبً ٌٕٙٚخ ِٖو ٚرميلَ اٌؼيبٌُ اٌؼوثيٟ 

 ٚاٌضبٌضٟ.

أْ ِْوٚع اٌّفىو اٌؼوثٟ أٔٛه ػجل اٌٍّه ٘ٛ ِْيوٚع ٔٙٚيخ ِٖيو أٚال ِيٓ ، ٠َٚزؾًٖ ِٓ ع١ّغ ِب رمل

 ؽ١ش ٟ٘ اٌٍجٕخ األٌٚٝ ٚاٌوئ١َخ ٔؾٛ ٔٙٚخ اٌؼبٌُ اٌؼوثٟ ٚااٍالِٟ.



 

  

 

ٌٚؼييً ٘يينا األِييو ال ٠َييزٛٞ ٌل٠ييٗ ِييٓ إٌبؽ١ييخ إٌظو٠ييخ ٚإٌّٙغ١ييخ إال ػييٓ ٛو٠ييك ِّبهٍييخ إٌمييل ٚاٌزميي٠ُٛ 

ِٚؾبٌٚيخ ، بهاد أٚ أٛوٚؽيبد األٕي١ٌٛخ ااٍيال١ِخ ٚاٌؼٖيو٠خ ا١ٌٍجوا١ٌيخاالعزّبػٟ )إٌميل اٌٍَٛي١ٌٛٛعٟ( ٌز١ي

 ا٢فبد اٌزٟ ػٍمذ ثّٙب. اٌجؾش ػٓ اٌطو٠ك اٌضبٌش ِٓ فالٌّٙب ٚػجو ِغبٚىح

 52ٚ٘ٛ ػبٌُ االعزّبع اٌّز١ّي ِب ث١ٓ اٌضٛهر١ٓ: صيٛهح ، ٌمل ػبُ اٌّفىو اٌّٖوٞ أٔٛه ػجل اٌٍّه، ٚثىٍّخ

 ثخ ١ٍب١ٍخ ٚاعزّبػ١خ ٘بئٍخ رغؼٍٗ فٟ ِفىو إٌٙٚخ ٚاٌضٛهح ثلْٚ ِٕبىع.٠ٕب٠و. إٔٙب رغو 25ٚ ٚصٛهح 
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(15)
 22اٌّوعغ مارٗ، ٓ 

 27ّب د اٌظوٚف أْ أٍزؼ١ل ٘نٖ األٚهاق"، ٓ، إٌٝ اٌضٛهح، * "صُ ػبكد ِٖو إٌٝ اٌؾ١بح إٌٝ ٛو٠ك االّزواو١خ

(16)
 78ٓ، 2006اٌطجؼخ االٌٚٝ ، ث١وٚد -كاه اٌط١ٍؼخ، "ات العٌف واسيراتٍجٍبت اإلصالحًسو، اإلسالم وزبة:"، اٌؾلاك)ِؾّل( 

(17)
 2009، ا٠به/ِيب1ٛ٠ِوويي كهاٍيبد اٌٛؽيلح اٌؼوث١يخ، ث١يوٚد، ٛ:" هيي الٌهضية إليى الذذاثية:الجسث الثيبًً"، وزبة، ثٍمي٠ي) ػجل ااٌٗ( 

ٓ4844 ٚ49 

(18)
 48اٌّوعغ مارٗ، ٓ 



 

   

 

(19)
 47، 1947ٓ-1942االٍىٕله٠خ،  -اٌمب٘وح، الشبرع الوصري والفكر الى جٍل دار االبذبث العلوٍة"وزبة:" ، ػجل اٌٍّه)أٔٛه( 

(20)
 88اٌّوعغ مارٗ، ٓ 

(21)
ا١ٌٙئخ اٌّٖيو٠خ ، ، اٌمب٘وح(5081-5081ًهضة هصر:تكىى الفكر واإلٌذٌىلىجٍة فً ًهضة هصر الىطٌٍة")وزبة:" ، ػجل اٌٍّه)أٔٛه( 

 12ٔ اٌؼبِخ ٌٍىزبة، 

ٚفبٕيخ فيٟ وزبثيٗ اٌّغزّيغ اٌّٖيوٞ ٚاٌغي١ِ رمزيوْ ثبٌْيؼٛه ثيمْ ِمىليب عل٠يلا ٠ٍيظ ِْيوٚع ، * "وبٔذ ٔظورٗ إٌمل٠خ إٌٝ إٌظبَ إٌبٕوٞ

وّيب فيٟ ، ثؼل أْ  ٌذ ِمب١ٌل اٌٍَطخ ٌٕقجخ ػَىو٠خ أمٚذ ػٍٝ اٌّىزَجبد ا١ٌٍجوا١ٌخ اٌزٟ ػيبك أٔيٛه ػجيل اٌٍّيه فيٟ وزبثيٗ ٘ينا، اٌلٌٚخ ا١ٌٕٛٛخ

  66ٓ ، ٍجك مووٖ، هاعغ وزبة:" ِٓ إٌٙٚخ اٌٝ اٌؾلاصخ"، و.."ٔٙٚخ ِٖ

(22 )
 69ٚ 68، 1947ٓ-1942االٍىٕله٠خ،  -اٌمب٘وح، "، اٌٝ ع١ً كاه االثؾبس اٌؼ١ٍّخالشبرع الوصري والفكروزبة:" ، ػجل اٌٍّه)أٔٛه(

(23)
 164اٌّوعغ مارٗ، ٓ 

اٌفٍَفخ اٌل١ٕ٠يخ اٌزواص١يخ ٚاٌّٛليف اٌٛٙيؼٟ فيٟ اٌغيٛ اٌفىيوٞ ٚاٌضميبفٟ اٌؼيبَ اٌيٝ * "ٚوبٔذ اٌقالٕخ ٟ٘ اٌزؾٛي ِٓ عّٛك اٌفٍَفخ اٌزم١ٍل٠خ ٚ

ٓ  1985٘غو٠خ ٔٛفّجو)رْو٠ٓ اٌضبٟٔ (،  1406ٕفو -95"تيٍٍر العبلنهاعغ وزبة:" ، أال ٚ٘ٛ اا٠ّبْ ثفىو ٚفٍَفخ اٌزطٛه"، اٌغٛ اٌغل٠ل

 ٓ116 

(24)
 173لبهْ ث١ٕٗ ٚث١ٓ ٕفؾبد: .1985ٓ111٘غو٠خ ٔٛفّجو)رْو٠ٓ اٌضبٟٔ(، 1406ٕفو -95"، تيٍٍر العبلن" : وزبة، ػجل اٌٍّه)أٔٛه( 

 ٍجك مووٖ.، " اٌْبهع اٌّٖوٞ ٚاٌفىو": ِٓ وزبة 172ٚ 

(25)
  173"، ٍجك مووٖ، ٓ الشبرع الوصري والفكروزبة:" ، ػجل اٌٍّه)أٔٛه( 

(26)
 123ٚ 124"، ػبٌُ اٌّؼوفخ، ٍجك مووٖ، ٓ" تيٍٍر العبلن: وزبة، ػجل اٌٍّه)أٔٛه( 

ثبػزجبه٘يب ، فينْ رم١ٍيل اٌّغزّؼيبد اٌفىو٠يخ، * "...إما وبٔذ اٌؼٛكح إٌٝ األٕٛي لل اٙود ػٍٝ أٔٙب ١ٌَذ ػٍٝ ارٖبي ثبٌٛالغ اٌغل٠يل ٌؼٖيؤب

 هاعيغ، اً ا١و ِطبثك ٌٍؾبعبد ٚاٌْؼٛه اٌنٞ رٍّىٗ ّؼٛة اٌؼبٌُ اٌؼوثيٟ ٌٙينٖ اٌؾبعيبد ثٛعيٗ ؽبٙيو"، ا٢فو. ِٓ ؽ١ش اٌزبه٠ـ ٚاٌضمبفخ

 178ٚ 177"، ٓ :" الشبرع الوصري والفكروزبة

(27)
 179ٍجك مووٖ، ٓ، ":" الشبرع الوصري والفكروزبة، ػجل اٌٍّه)أٔٛه( 

(28)
 180ٓ ، اٌّوعغ مارٗ 

(29)
 254ٍجك مووٖ، ٓ، "تيٍٍر العبلن" وزبة:، ػجل اٌٍّه)أٔٛه( 

(30)
 126ٓ، إ١ٌٗ ٍجمذ ااّبهح، "الشبرع الوصري والفكر": وزبة، ػجل اٌٍّه)أٔٛه( 

(31)
 233ٓ ، اٌّوعغ مارٗ 
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