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الخالصة
بعد االنتياء ناط طارح ةنما ناط افنااتا

افتاا تبنتياء اد) بااااارع ادااعات عنياء ااا افعدهاد ناط نؤف ءتياء

نط افننءسب أط نشهر إفى ةنم نط افنتءئج ننيء :ا
 .1هعد األدب بءفنسب فهسناط د) باااار افاسهم األنثل فتحقها افاذات أ أا ناءط بنثءبا نحءافا

ف يااا افحهااءة افت سااهر افااذات ننااء هنبهااا أ افقربيااء ااهنءنيااء بباارارة تقاارب افنءتااب نااط افحهااءة
نراىء تد اعتندت األدب باص و اسهم فمتعبهر أنثر نط اعتنءد األانءر افنةردة .

 .2نظرتا د) باااارع فحره افنرأة نةز ال هتة أز نط افحره االنسءنه اءنطالتء ناط تماا افحرها
تبدأ حره افنرأة .

 .3ربطت اد) باااارع بهط االشترانه اافتحرر اةعمت افعءنل االتتصءد) أسءسء فمتحرر .
 .4فقد اتسنت نتءبءتيء اف نره بءفصران اافحدة اافةده اا طرح افنشنالت اىا نء هةعمناء ن ار

بهط شنما افنتءب األدبا ااف نر) أ اما تنط تةءنل أا تتادد أا تستخدا أف ءظء عءط ه عندنء

تةاد أط ىناءا نشاانم ناء تنمااا حقاء نءاهااء فمتحادث عنياء ننااء ىاا انءناات تصادر عااط ذفاا اااا
أغمب تبءهءىء افسهءسه ااف نره اىا نء هنهز أطراحءتيء اف نره عط األسماب األدبا .

 .5ف ااا تن ااط اد) بااا ااار ع ترن ااا إف ااى اب ااأ نظره ااءت ا ااا األخ ااال أا أط تق اااا ب اادار افنص اام

أاافااعظ بقادر ناء نءنات ترناا إفاى نقاد نال ناء ىاا الأخالتاا ااا افحهاءة أ انءنات ا نثمياء نثال
بءتا افاةادههط ا تتخذ نات ء أخالتهء تةءه اإلحداث اافنشنالت ساا نءنت سهءسه أا

 .6انره أا اةتنءعه اتصدر اا نل ذفا نط حقهق رابيء فنء ىا ةاءىز انعاد نسابقء نقاءناط
أخالتا ثءبت ه رض تهنء ثءبت عمى اإلنسءط .
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 .7راباات اد) باا ااار ع طاارح األخااال طرحااء نةااردا احءافاات أط تةعميااء أخالتااء عنمه ا اذفااا
هتأنااد نااط خااالل ترةنااو أطراحءتيااء األخالته ا ترةن ا عنمه ا عباار ناات ا

افحهءة

نثه ارة اتخ اذتيء اااا

 .8نءط فنشنمو افزنءط تأثهرات ذاته اعءن أ تةمت األافاى ااا افبعاد افخاءص أا افاذاتا فمنشانم
اتةمى افثءنا اا افبعد اإلنسءنا افعءا اتأثهر حرن افتأرهخ عمى افعءفا .

أحببت في البداية ان اوجه االهتمام الى مالحظتين اضعهما بين يدي البحث:

اوالهما:
إط افبحااث اااا ناات ا
نات

اف الس ا اافن ن ارهط اد ارس ا اتةءىااءتيا اف نره ا أ الهعنااا بءفباارارة اننااء نق ا

ننيااء

افداعا افنؤهد افنتحنس أانناء ىاا نحءافا فاسايءا ااا تقادها عارض نحارص اط هنااط أنهناء فارؤاىا

اف مسا ه اا نااات يا اف نرها أنأ نحءافا اصااميء بءصااافيء اط تطمااب االناار ذفاأابيااذا نقاادا عانااء فد ارسااتيا
د ارسا ا نقدها ا بن ي اااا افنق ااد اف مسا ا ا ال األه اادهافاةا ن ااط أة اال اب ااعيا ا ااا نن ااءنيا افننءس ااب ا ااا اف ن اار

اإلنسءنا .

وثانيتهما:
أط افبح ااث ح ااهط هاة ااو إف ااى نختص ااهط أأا إف ااى أاف ااا افنعراا ا
إط نثها ا ار ن ااط األن ااءدهنهط هت ق اااط عم ااى َ
َ
افااسع أالهنبها أط هسر اا اه ارد نقدنءت عط افنذاىب اف مس ه افتا هنتنا افهيء افن نراط افذهط نباأ
اعنءفيا تحت نشءر افتحمهل اافت سهرأألط نثها ار ناط ىاذه افناذاىب أصابحت نعرااا أبل ربناء ناءط ىناءا
افرةاال

اأط نثه ا ار نااط اج ار حااال األتةءىااءت اف مس ا ه اااا عص ارنء نسااتندة نااط نات ا
حااد نااط افتخااا با َ
افعءد) افذ) هعال اا تناهنو عمى افصح اافنةالت غهر افنتخصص اافتأثر بءفنءنشهتءت افتا تخط
بصره داط اط تعنى بنخءطب عقمو.

فقد نتب افنثهر عط سءرتر نثال بنثهر نط افةراة اا افتيةاأداط اط نق أر أطراحتو اف مس ه أااط نثه ار ننء
نتااب عااط سااءرتر هيناال ناات ااو افنتقدن ا نااط نشاانالت عص اره افسهءسااه اافثقءاها اداءعااو افااذ) فااا هعاار

افنمل عط حره افشعاب.

فقااد نااءط سااءرتر صااءحب أال نقااءل عااط االفت ازاا اااا االدبأ تاارةا انشاار بءفمه ا افعربه ا اااا نةم ا افنءتااب

افنصر) افتا صدرت اا نيءه االربعهنهءت عندنء نءط افدنتار طو حسهط رئهساء فتحرهار ىاذه افنةما أننء
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اناو نتاب نتءباء هنتصار اهاو فناباء بعاد نحءصارة أنرهنااء فياء أطما عمهاو اساا لعءصا عماى افسانرلأننء انااو
نتب نتءبء عط ل االستعنءر افةدهدل .
ات ااد ننس ااى احهءن ااء اط اح ااد نؤسس ااا افن ااذىب افاة اااد) اف ااذ) ى ااا س ااارهط نهرنة ااءرد ن ااءط نت اادهنء عنها ا

افتدهطأااط نءرل هءسبرس نءط نؤننء
المقـدمـة

فقااد أثبت ات سااهناط د) باااارن ساايءاا عااءفا األدب ااف نرااف مس ا اااا ارنسااءإفى ةءنااب افعدهااد نااط األدبااء

اافن نرههط ااف الس افنعءصرهط اعمى رأسيا ةءط بال سءرتر افذ) رااقتو حتى ااءتو
إذ نءط فيء ناات

سهءسه اثقءاه اانرها عدهادة عنساتيء انرتياء عاط افاةااد ااإلنساءط اافحرها .ايا تعادا

احااده نااط افنسااء افم اااتا اتخااذط ننيةءةءداانات ءانرهءخءصااء ابااءفرغا نااط أط بعباايا أفحقيااء بسااءرتر اعا َاد
أانءرىء صاد ألاناءره اأ ارئاو افاةادها أناءط ىناءا ناط هار أط فيءننءن خءص الهساتيءط بياء افتاا ةسادتيء
نط خالل خصاصهتيء ننءتب انءتدة انحمم فمعدهد نط األانءر اننيء أانءر سءرتر ن سوأهبء

إفى ذفاا

تنهزىءاارادتيءاا نقل اف نرةاف مس ه بأسماب صره انبءشراحقهقا اا افاتت ن سوأاتد عر عنيء أنيء فاا

تةءنل أاتزا األانءر بل اص ت بءنيءصءدت ااابح حتى اا ناء هتعما باذاتيء اخصاصاهءتيء اىاناءنهز
أسمابيء اا افنتءب إذ فا ت صل بهط ابعيءباص يء نءتب ابهط شرائط اةادىء أإلنسءنا.
انثمنا ا اء راب ا اات اس ا ااتهالل افنا ا ارأة ان ا ااءدت عبرنؤف ءتيءاعبرننءص ا اابيءافتا ش ا ااهمتيء اافمق ا ااء ات افت ا ااا نءن ا اات
تعقدىءبتأنهد افنساءااةاح افنارأةحهط تاةاداأط تحددشانل نهنانتيءبن سايءأنراىءتراض ناذفا ابطيءدافشاهاخ

اتق

نات ءحءسنءبدنل أشنءل االسترتء اافعبادها اافساهطرة إذ نءنات فياء نااتا

تاادخل انطاابخ افسهءسا ع ننااء هعما سااءرتر  .فااذفا سااا

سهءساه نثهارة داط أط

نحااءال اااا ىااذاافبحث أط نساامط افبااا عمى أباارز

آرائيء اناات يء اف مس ه ااف نره افتا ةسدتيء اا أعنءفيء األدبه ااف مس ه ااا سهرة حهءتيء افهانه .

اوالً:الموقف األدبي:
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أط نحءاالتيااء اف نرها افبحت ا نااءط فيااء دار اأىنهااو
فقااد شااهل األدب حها از ااسااعء فااد اد) بااااار ع ااارغا َ
أالانيء فا تر افى أىنها األدب اننءنتاو ااا ن سايءأ اذ اتَخاذ األدب ااا حهءتياء افنناءط افاذ) نءنات تشاهمو

افدهءن اهزاىء غزاا احافيء تحااهال  .ا1ع اناط ىناء هتطماب األنار عنادنء نرهاد أط نتعار عماى د) بااااار
أط نبااأ افنءتبا ثااا افنارأة ألط افنارأة ال تظياار فنااء اال صاادا ار عااط افنءتبا ا) اط نبااأ األدب تباال افحهااءة
نابااأ االعتبااءر حتااى نحااءال اط نعااا االختهااءر اإلةنااءفا فمااذات افااذ) أتااءح فيااذه افن ارأة اط تنتااب ذفااا

األدبأافذفا األدب أط هصل افى نل أافئا افنءسا2ع
ايا ننء هقال عنيء سءرتر نءتب ننتءزة انتسبت افصم افنبءشرة نأ افةنيار ااتصامت بياا اةادانهءأ اياا
تسااتطهأ اط تعاارض اجخارهط فمتسااءؤل افنااط بطرهقا ادها ال تتعااءفى اهيااء عمااى ترائيااء أ احااهط تتحاادث عااط

ن ساايء انأنيااء تتحاادث عااط اجخ ارهط ايااا تسااتطهأ اط تربااا ن س ايء ااط تنقااد ن ساايء اااا افاتاات ن سااو ننااء

هةعل نل إنسءط هتعر عمى ن ساو داخمياء ا3ع اىاذا هؤناد فناء اط تماا افصام اا افعالتا افتاا أتءنتياء د)
باااار بهنيء ابهط ترائياء إنناء ترةاأ داط شاا افاى تنننياء اتادرتيء عماى اياا اادراا نعناى افحهاءة أاال انقال

تما افندرنءت بأشنءل افنتءب األدبه افنختم نط رااه اتص انذنرات .

ااذا نااءط بعااض افنتااءب تااد اختااءراا االحت ااءظ بأحااد نظياار) افابااأ اإلنسااءنا _ افتااأثر بءفخهااءل اا دت ا

افت نهاار اف مس ا ا _ نقتص ارهط عمهااو داط افنظياار اجخاار نقهنااهط افح اااةز بااهط األدب ااف مس ا اااءط ىنااءا
آخرهط اننيا د) باااار ناءناا عماى افعناس ناط ذفاا ا4ع إذ نةادىء ااا أعنءفياء افراائها انتءبتياء فساهرتيء
افذاته انيء فا تخرج عط نطء افحهءة افتا تحهءىء افا تنض بعهدا عط ااتعيء افنعاءش ااط غاذت نال تماا

عبرت عط افاةاده انبءنهنيء ألط سهناط نءنت تؤنط بأ َنو ااالاةااد اال فحقهقا
األعنءل بأانءر امس ه َ
ااحدة ىا أننء نتأنل افعءفا انحط اا تمب افعءفاعع ا5ع
اط نااء ترنتااو د) باا ااار نااط أعنااءل أدبه ا نااءط حااءاال بءألانااءر افتااا تنثماات بءفاادعاة افااعه ا افااى افحره ا

ااالىتنءا بنشانالت افنةتناأ اافبحاث عاط افحقهقا اتحقها اإلرادة اإلنساءنه ااإلعاال ناط شاءنيء اىاا ااا
نةنميااء أانااءر اةاده ا أ اتااد ةساادت ذفااا اااا افعدهااد نااط رااهءتيااء ا ااا رااهتيااء اافناادعاة  1943ع أافااى
افرااهءت افتا أصدرتيء نةد اط تما افرااه نءىا اال تةسهد فناباعءت أشءعتيء افاةاده احنمات أثءرىاء
أعنءل سءرتر ن سو أ ايا تبدا انأنيء رااها

نهتءاهزهقها أتءنتياء افنءتبا عماى عباءرة فيههال اافبانهر هماا

نات أخر ع ا6ع نناء أنياء تعاد ناعاء فمنتءبا افحدهثا افتاا حطنات افنتااارث ااا االدب بخصااص افعالتا

نااأ ااافمحظ ا اافاازنط عع .اانطالتااء نااط اعااا افنءتب ا اا افعااءر) اااا نااةااو افعااءفا عع نةاادىء تختااءر ذاتيااء

ناباعء فمعنل اافبحث افدائا إذ نءط عنميء هنصر بءستنرار افى اعا افاةاد اتحمهماو افنعقاد عبار ن اا

افذات ا7ع
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اال هخرج األنر نثه ار عاط ىاذا افنطاء ااا رااهءتياء افالحقا ناأ نحءافتياء فباذل ةيااد انبار ااا تحقها
نءفا هتحق اا افرااه األافاى إذ تتاساأ د) بااااار ااا عارض اشارح افحاءالت اذفاا عبار أنناءط انناءذج

نط افحرنءت افتاا تشادد اهياءعمى عءنال افنساؤافه افاذ) هصاعب اساتهعءبو اافتنها
هتعءرض نأ عءفا افقها افسءئدة أ ااا ىذا افسهء

نعاو خصاصاء عنادنء

أهبء هصدر فيء اادا اجخرهطعع ااااألاااه

افالنةدهااوعع اىنااء أث اراط نااء تمبااث أط تحنااا عمهينااء بشاانل تااءس ا8ع ثااا تحااءال بعاادىنء نحءافااو أخاار إذ
تصاادر رااه ا ااافنثق اااط عع افتااا تعا َاد افعناال افراائااا األىااا اااا نتءةيااء إذ هعااد ىااذا افاانص أنثاار شاانافهو
اتعقهدا نط ذفا افذ) نةده اا ااافندعاة عع األنار افاذ) هسان فياء بتعنها اتةاذهر ةدفهاو اجثاءر ااألخار
اانه

نحهء تحت أانط غهر أنظءر اجخرهطعع ا9ع اتعد ىاذه افرااها ناط أحاب اإلعناءل إفاىا د) بااااار

ع ايا ننء تقال عنيء ااتنثل نل شا ..حهءتا أنباةاأ ت تحا أاستنرار)أاىا أهبء تعبر عط ةز

نط ارنسء اا غنءر افحرب ااا أالزنو اتعبار عاط اةاو ارنساء ناط خاالل افنثق اهط ..افبارةاازها افصاههرة

احءنما اف نر افهسءر) احءنما فاا افهنهط نذفا عع ا11ع
ااذا نءنت افرااه تاد اتخاذت ىاذا افبعاد افنياا ااا نؤف اءت ا د) بااااارع اا َط ذفاا هعااد ابالشاا إفاى
تأثرىااء بيااذا افناااع األدبااا اءفنءتب ا ننااذ ط افتيااء تااد تااأثرت بعاادد نااط األدبااء اافنتااءب ننااء اىتناات أهبااء

بءفتعر عمى األدب االنةمهز) اا شبءبيء انط آبرز افذهط ترأت فياا األخااات برانتاو اارةهنهاءااف

افتاا

أثءرت اىتنءنيء أنثار ناط باءتا افنءتباءت ا11ع أنناء تاأثرت باءفراائا األنرهنااا ىننةااا)ع إذ أخاذت عناو

افبسااءطو اااا افح ااار ااالىتنااءا بءألشااهء افصااههرة اااا افحهااءة اخصاصااء عنااد نتءبتيااء فمناادعاة .ا12ع تاار

أط فنل نءتاب رائحتاو افخءصا افتاا تنهازه عاط اجخارهط افنال نتاءب طعناو افخاءص ايناءا افنءتاب
سهناط َ
افننياء بهاض افنظار عاط ذفاا تنهال
افذ) هرت أ إفى درةو االشتعءل اىناءا ناط ال هةعماا تشاعر بءفاد
إفى افنتءب افذ) هنتباط بال نبءفهو ابال خا

اهااةياط افااتأ بنال طءتاءتيا اهعطااط أاناءرىا بصاد ال

هعاار افتااردد نثاال انءناأنارااهءأة ارىااءا ةرهطأرساال أ ىننهااا) اسااءرترع .ا13ع اهبااهط فنااء رأهيااء ىااذا أط

افنخهم ا افتااا تنتااب بيااء افرااه ا ىااا افنخهم ا افتااا تبمااي درةااو نااط افعنانه ا انااط افحقهق ا عااط األشااهء

افناةادة اعنء هعهشاو اإلنساءط حقاء اءألعناءل افتاا ال تنااط نبنها عماى افحقهقا اافااتاأ التينياء باأ) حاءل

أط افرااه ا ال تنسااب تهنتيااء انرانتيااء إال إذا حققاات فمنؤف ا
نااط األح ااال ا14ع إذ َ
ا15ع

ننااء فمقااءرئ نش ا ء حهااء

نط ىنء نخمص افى أط اسهناط د) باااار ع تد نزةت اا أسامابيء افنتاءبا باهط نال ناء ىاا حهاءتا

ابااهط نااء ىااا امسا ا انةحاات اااا تقاادها افرااها افنهتءاهزهقها * افتااا تقااال عنيااء ااانيااء أذا نااء ترئاات بصااد

انتبت بصد اأنيء تحنل نش ء فماةاد ال هننط أل) ننط تعبهر) أخر اط هعدفو أ ابادال اط تنااط _ نناء

زعااا بعباايا _ انح اراااء خطه ا ار فمناااع افراائااا ايااا عمااى افعنااس أ ا) أنيااء تاانة بنقاادار نااء اااا تحقه ا
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غءهتيءأألني ااء تةي ااد ا ااا أدراا اإلنس ااءط اافحا ااادث اإلنس ااءنه ا ااا عالتتي ااء بنةن اااع افع ااءفا أ األني ااء اح اادىء
تسااتطهأ اط تحقا بنةااءح نااء ه شاال اهااو األدب افخااءفص ننااء ت شاال اف مسا افخءفصا اال اىااا تصاااهر ىااذا

افقدر اا احدتو افحه ااا أبيءناو افةااىر) افحاا أ ىاذا افقادر افاذ) ىاا تادرنء افنساطار ااا افزناءط اااا
األبده اا آط ااحد عع ا16ع
اتر ا د) باااار ع أ َط شنما افنتءب األدبه _ افرااه اافنذنرات _ هتهحءط فياء أنااعاء نختم ا ناط
افربااى ااالنت ااء انااط افخهب ا ااف شاال أ ا ااا افرااه ا هسااتطهأ افناار اط هعباار عااط آاااء ات ءصااهل افحهااءة

افهانه اال اط ىنءا عنص ار نزعةء نط اف برن اعمى اإلنسءط أط هيد

إفى االختراع بدال ننو ا17ع

فااذفا ن ارىااء _رغااا إبااداعيء افراائااا _ تااد نءرساات شاانال آخاار نااط أشاانءل افنتءب ا فتاةااد صاام أخاار

تةنعيء بقرائيء اتناط أنثار ترباءأ افها ةدهادة تنااط أنثار حنهنها اثا ار نط فها افرااها  .افاذا إنياء تات ات
ف تارة نااء عااط نتءبا افرااها فتمةااأ فنتءبا افنااذنرات إذ تةااد ن ساايء نساانادة بااءفااتأ أنثاار حهااث تقااال اااا ىااذا
افصادد :اننات أرهاد انناذ زناط طاهال اط أتنماا عااط ط اافتا اشابءبا  ..انءنات فاد) افرغبا ااا اط احاادث

افقااءرئ نااط افقمااب افااى افقمااب ع ا18عابااذفا تتبا فنااء افطرهقا افتااا نتباات بيااء افنااذنرات اةااء ت بأةزائيااء

افثالث نذنرات اتءة نستقهن أ تاة افعنر أ تاة األشهء أفتاب افنراحل افحهءته فا اد) باااارع باد ا ناط

ط افتيء اصبءىء انرا ار ب ترة شبءبيء افقءئيء اسءرترع اانتيء بناات يء ناط ذاتياء اافنةتناأ اافحهاءة .اءفساهرة
افذاته تشنل ابح َ نرنز ثقل اا أعنءفيء اافهنى افخءر افذ) تتسا بو ىاذه افنةمادات افثالثا إنناء ههطاا
تعبر عنيء اا أعنءفيء األخر ا19ع .
إفى َ
حد نبهر نةناع افناباعءت افتا َ
اااءذا نااءط أساامابيء افراائااا تااد شاارح افثقءاا افاةادها شاارحء ن صااال اااءط األةا از افثالثا نااط افنااذنرات

تحنااا عااط نشااأة ىااذه افثقءاا اتءرهخيااء ا21ع فتناااط بااذفا سااهرة حهااءة انرها اسهءسااه ااةتنءعها ابااحت
افتحال اافتههر إ از افذات اافعءفا .
انااء اااا عااءفا افنساارح اااال نةااد فيااء سااا نساارحه ااألا اااه افالنةده ا ع اذ انيااء فااا تةااد اااا افنساارح
عءفنيء افحقهقا افا تنط افنسرحه األسماب افاذ) ههرهياء ااا افتعبهار ألنياء ااا األساءس نءنات تنهال دائناء

افى افتعبهر افنبءشر عط افحقهق أاافنسرح عءدة هتطمب ناعاء ناط افهنءئها اافنهثافاةهاء اشاا ناط االناداءع
افذ) فا هنط فهستقها نأ نزاةهتيء اا افنتءب ا21ع
اط نااط هق ا أر نؤف ااءت د) باا ااار سااهق

بااال شااا عمااى نءتب ا أنثاه ا عنهق ا انتزةاات اف مس ا عناادىء

بءألدب اافحس افهنا ااإلباداع اافتنساا بءفاذات افاى حاد ارئاأ ا22ع ابقادر افننءنا افتاا اتخاذىء األدب ااا
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حهءتيء نةد انو أظيرىء نااحدة نط افنتءب افاةادههط افةاءدهط حاهط أتاءح فياء أاءتاء اأشانءال نختم ا فمتعبهار
ابحره عط ذاتيء اعط نل نء أننت بو نط أانءر اا افحره ااالفتزاا اافنسؤافه ...

ثانياً:مواقف فمسفية
)1الزمان والموت
فقد نءتشت اف مسا افاةادها نشانم افزناءط بع َادىء ااحادة ناط افنشانالت افنينا أ اتناءال افاةادهااط
ىااذه افنشاانم انراحميااء افنتنثما بءفنءبااا اافحءباار اافنسااتقبل انااء هننااط أط تثهاره ىااذه افنشاانم اااا حهااءة
اإلنسءط نط تم افحهءة اافنات اغهرىء .
اااءفاةاد اإلنسااءنا افااذ) هتص ا

بأنااو ن ااءر فذاتااو هتعااد ن سااو دائنااء اهتخطءىااء هتص ا

أهبااء بأنااو

ااتااءرهخا عع اال هقصااد بيااذا اط فانسااءط تءرهخااء أا سااهرة باال هقصااد بااو أط فااو تءرهخه عنهق ا ت اربط اةاااده
افخءص بنةناع نط افناات

افااتعه تةعل ناط اةااده اةاادا اانتزنناء عع ا) هةار) ااا افزناءط .ا23ع

اال تنشأ افزنءنه عند افاةادههط عط ةنأ ااعنءصر افزنءط عع افنءبا اافحءبر اافنستقبل ألط ةنأ ىذه

افعنءصر افثالثا بعبايء افاى بعاض نعناءه افقباء عماى افسمسام

اعماى افزناءط افاذا هنبهاا أط ننظار افاى

افزنءنها باصا يء ترنهبااء أصاامهء أا اانااالعع هعطااا فمترنهبااءت افثءناها افننطاها اهااو اةادىااء انعنءىااء نثمنااء
هذىب سءرتر .ا24ع
أنء نظرة اد) باااار ع فمزنءط ايا ال تخرج نثه ار عط ىذا افنطء اهنء عدا أنيء تختما

أا تتههار أا

تنبج بصارة أنبر بهط نرحمو اأخر نط نراحل حهءتيء أ اذ بهط نء هشدىء إفى افنءبا انء هاداعيء نحاا

افنستقبل انتداد زننا انسءا تحدد تطمبيء فمنهنان نط ةي انظرتيء فنةر افتءرهخ نط ةي أخر  .اقد
اتخذت عالتتيء بءفزنءط اتصارىء فمدهنان ننحههط نختم هط هتنثل األال اا عالتتيء بذاتيء اهتنثل افثاءنا
اا عالتتيء بءفعءفا أ ااعهيء نءط هرهد دائنء اط ه مت نط حرن افزنط ن سيء أ نط حرن افتءرهخ افةناءعا
اناط حرنا دهنانتيااء باأط هساقط ن سااو عماى نساتقبل نثااءفا اا هساةل بدتاو صااءرن نءباهو ا25ع اىاا نااء
هباادا ابشاانل ااب ا اااا نؤف ءتيااء افنختم ا افتااا هههااب اهيااء افحءباار نمحظ ا زنءنه ا نتحااددة فهحاال نحمااو

افنءباا اا افنساتقبل أ ا ناء اط نةاد اساتعءدة فمنءباا ا عبار نتءبتياء فمناذنرات ا أا اناداءعء ااثاباء نحااا
افنستقبل عبر بعض افرااهءت *
اربنء تناط إدانتيء فمحءبر ا ذفا افحءبر افزائ

أ األبد) أ افذ) همخص عنادىء نمها افزناءط اافاذ)

فاهس نااط ثااا اال ن ااا افزنااءط ا تءئنا عمااى أط افحءباار فااهس بنااءئط .ألط افناار ال هناااط تااط حءبا ار فذاتااو
باص و نهنان .اىا األنر افذ) سهتههر بعد ذفا حهط تعا ذاتيء ات ياا بشانل أابال ناءذا هنناط أط هنااط
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افاةااد اتاتعما أط تباأ نبرهء ىااء اتطمبياء فمساهءدة انسااؤافهتيء ااا داخال عاءفا انسااءنا اااا داخال حءباار

ةنءعا هتةءاز بءستنرار حءبرىء ىا داط أط تنما شهئء نط أنر ىذا افتةءاز ا26ع .

اءفزنااءط افااذ) هتخااذ عنااد د) باا ااار بعاادا ااذاتهااء عع خءصااء أ ابعااداااعءنءعع هشاانل أا هنثاال عالتتيااء

بءفعااءفا أ هظياار بصااارتو افذاته ا عباار ناات يااء نااط افحهااءة اافنااات اافشااهخاخ اهظياار بشاانمو افعااءا عباار

نات يء نط افاةاد اافتءرهخ اعالتتيء بءفنةتنأ .

اءذا نء بدأنء بتنءال افبعد األال افذ) نانتو افتةرب افشخصه افبحت سنةد أنيء نءنت تحس دائنء إحسءسء
عنهقء ب اات افزنط اب قداط شا نء حهث تقال ااننت نثه ار نء أحس أننا تقدنت نثه ار ااا افساط أ حتاى

اأنء اا افثءنه عشرة أ ننت أخشى أط أصب اا افثالثهط اأننا سأاقد شهئء نء أ افاذفا ننات أبحاث دائناء

عاط شااا أنساابو أ اتااد أثناارت بعااض سااناات حهاءتا ...ععا27ع انااأط افخااا

نااط ناارار افزنااءط اخسااءرة

أط
افاتت نءط دااعء تاهء فرسا نالن حهءته ذات تهن اثا ار حتاى ناأ افخساءرة أ اناأط بياء ترهاد أط تؤناد َ
هقرر ابنةءح إننءنهءت اةاده رغا نل نء هعتر) ذفا افاةاد نط نالبسءت .
اإلنسءط ىا نط هستطهأ أط َ
اتد أتترط افزنءط عندىء بءفنات أ ايا فا تستطأ افتخمص ناط تما اإلحساءس باأط افزناءط هنار اأط

افنااات هقتاارب ابأننااء نقتاارب ننااو ال نحءفااو أ انااط ىنااء نااءط اإلحسااءس بءفرعااب نااط ىااذه افيزهن ا أا عمااى
األص نط ىذا افخاءطر افنما ناط أط شاهئء ساا
افنات نرتبط بءفخا

هننسار اباأط افحاب ساا

هنتياا ا28ع  .اافخاا

ناط

نط افاحدة اا افحهءة انط افالنعنى أ اءفيال افةساد) فمناات هنهال عنادىء افاى أط

هختمط بيال افعةاز ااقاداط افقاا أ) افت ءىا اانعاداا افدالفا أ اياا تعاا أط افنار هنناط أط هنيشاو افناات

ا ااا س ااهء افحه ااءة ن س اايء اا افن ااء ف ااا أن ااط نمتزنا ا ب ااأ) نش ااراع ن ااءط افات اات هتحم اال إف ااى فحظ ااءت تتن َنا ار
بعبيءفبعباايءاجخر ب ااال نيءها ا ...ننت أة ااد أط افنااات أخ ااا

ألنن ااا ف ااا أةااد س ااببء فمحه ااءة ععا29ع اىن ااء

هتسااءا افنااات نااأ افاةاااد افن تقاار فمنعنااى اتصااب افحهااءة نااط غهاار طءئاال نسااءاه فمعاادا  .أال أننااء ابعهاادا

عط افنعنى افنةءز) فمنات نق

أنءا افنات افحقهقا افذ) هناط أنثر شدة ااهالنء إذ نءط ىاءةس افناات

هخه يء الط ىنءا شهئء نء سا

ت قده أآذ ثن نيءه نحزنا هصال أفهياء اإلنساءط أ اتاد أثار بساهناط رحهال

عدد نط افنقربهط فياء انانيا اناءناع افاذ) تاأثرت بناتا نثها ار أإذ تاافات عمهياء األحاداث ابعاد ااءتاو ناءت
انهشءل غءفهنءر ع اافذ) نءط هشنل فدهيء أىنه ال تقل عط اجخارهط اباذفا أزداد إحسءسايء برعاب افناات

ايا تقال :اااهءط أ ناءنا أ نهشاءل أ نءنات سمسامو األنااات تاد بادأت استساتنر حتاى نااتا افاذ) ساهأتا
حتنء عءةال أا أةال ععا31ع .

اسهناط نءنت تعا ةهدا افابأ افذ) اةدت اهو إذ نءط اا حهءتيء تتءبأ ااستنرار نبهراط أ امهست

افقبه افشعار بأط افزنءط ه ر اهنسر األشهء بل افقبه أط ىنءا عددا نط افسناات تد اءت اعدد نط
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افسااناات سااا

هااأتا ابااأط عمهيااء إحصااء ىء ا31ع ألنيااء عمااى هقااهط نااط نيءهتيااء رغااا تنردىااء عمااى تمااا

افسناات تءرة أا تبافيء تءرة أخر اىا تنبا ااا نساهرة افاةااد.ايا تعاا باأط فاهس فمحاا شاءغل حقهقاا
غهر افمعب ناأ افناات اتحدهاو اتةنباو اتبافاو ا32ع انناء أط ىناءا بداها فتءرهخناء اافناهالدع اساا

هنااط

ىنءا نيءه اىا اافناتعأ إذ ال هعاد فنء اا اتت نء نط افنستقبل أ) دار ااا أحاداث افعاءفا أ اا ذا ناءط

فناء أط نحادد باداهتنء ا باصا يء حادثء نءباهء هنناط أط هعاهط فياء تءرهخاء ا اأنناء ال نساتطهأ أط نحادد تءرهخاء

فحاادث افنااات افااذ) هقااأ اااا افنسااتقبل اساانبقى اااا نقءباال ىااذه افااتع ا داط أط نعمااا نتااى سااتناط انه ا
ستناط .

انء ه يا نط نظرة سهناط فمنات ىا ن س نء ه يا نط نظرة ىهدةر افذ) أستطءع أط هحال انتبءىنء

نااط افن اات باص ا و ااتع ا هننااط أط نالحظيااء اااا نيءه ا افحهااءة إفااى افاااعا افااداخما فمناةاااد افبشاار) بااأط
اةاده ىا اةاد ا نحا ا افناات  .ااءفنات حءبار بءف عال باصا و باربء ناط اإلنناءط افنؤناد بال ىاا أنثار

افننننءت نميء هقهنء ننء أنو أخر افننننءت ةنهعء أ ايا اإلننءط افذ) هةعل بقهو افنننناءت نمياء أهاء ناءط
ناعيء أ غهر ننننو ا33ع .افذا نراىء تنتب اا  6هافها  1941ا اىا افسنو افتا نءط اهيء سءرتر أسه ار ا

ااانارة أط انااات ال تبادا فااا اءبااح باءفنرة ننااذ ىااذا افعاءا أ أعاار حا افنعراا عمااى نال حااءل أط افناار

فهس أال نهتء نأ إهقء

افتن هذ ععا34ع

أ َنء نءهتصل بنسءف افشهخاخ افتا أاردت فيء نتءبء نءنال هحنل افعنااط ن سو أصادرتو  1971انةاد
َأنياء تتناءال ىاذا افنابااع بءفت صاهل نحءافاو تسامهط افباا عماى أبعاءده افن ساه اافةساده ااالةتنءعها إذ
أرادت أط تتنما عمى افحءف افناباعه فمشهخاخ اعط األحءسهس افتا هحنميء اإلنسءط حهءفيء ا بءإلبءا
نبهر بهط افااتأ افناباعا ااإلحسءس بو اةء نؤف يء ىذا نحءاف
إط ىنءا ارتء ا
إفى افتههر اف هزهءئا ا آذ َ
فتحمهل ىذه افنرحم عند افعدهد نط األشخءص اننيا انءناط انتءب نءناا زنال فيء فبهءط ند افصعابءت
افتا هتعرباط فيء اا نيءه عنرىا انء هننط أط هتمقءه افشهاخ ناط نعءنما ساهئ اتءساهو ااا أحهاءط نثهارة

ا35ع انءنت تر أط افشهخاخ تنثل ا حتاى اط نءنات فاد افنار ةنهاأ افنااارد افتاا هرهادىء اافااد اافعنال
افاذ) هعنمااو ا تهه ا ار نبه ا ار اااا حءف ا اإلنسااءط ااط نااط هق اااط اااا ص ا
هحباااط افحهااءة ا36ع إذ تصاان

نشنم اف قر انشنم افاحدة.

افشااهخاخ أا افنااات ىااا أنااءس ال

افعدهااد نااط افنشاانالت افتااا تةعاال افشااهخاخ أنثاار تساااة ااهالنااء اننيااء

ننء ت ر بهط شهخاخ افرةل اافنرأة أ ااأط هنااط افرةال عةاا از ا حسابنء تظاط ا نساأف أصاعب عمها

إط افرةل افذ) تعااد أط
نط افنرأة أ الط افنسء هعءنمط بشنل نختم عط افرةل أ) بشنل أتل اعتبء ار إذ َ
هعءناال بءسااتنرار ننااءئط نيااا اااا افنةتنااأ البااد نااط أط هةااد صااعاب اااا شااهخاختو ااىا أناار هقاره عمنااء

افن س ا أنثر نط افنرأة .ا37ع
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أن ااء بءفنس ااب في ااذه افنرحما ا افعنرها ا عم ااى افنس ااتا افشخص ااا أ أ) ع ااط االنطب ااءع اافش ااعار افخ ااءص

فمشهخاخ عند د) باااار ن سيء انةادىء تؤناد اا أط حاداث افشاهخاخ عماى نال حاءل فاا هناط هينناا ااا

شااا ععا38ع انااء ه يااا نااط عبءرتيااء ىااذه أط افشااهخاخ أا افتقاادا اااا افسااط فااا هشاانل اااا هاااا نااط األهااءا
حءة از بهنيء ابهط تطمعءتيء اف مس ه ااألدبه أ اقاد نءنات شاهخاختيء ساعهدة ا عماى افارغا ناط ن َال افتهههارات
افةساده ا افاا تناط نساأف افتقادا ااا افساط تشاهميء نثها ار اياا تقاال :ااعاادت ن ساا نناذ بمهات افخنساهط
عمى أننا فا أعد صبه أ صحه أط رتا ا71ع أنثر دالف نط رتا ا68ع افنط نبءتا األرتءا ااا حساءب

افزنط ع ا39ع اتد أثءر رأهيء ىذا افعدهد نط افنثق هط اافنقءد اأغبب افنثهار ناط افناءس افعاءدههط اىاا تارد
عمى ذفا بقافيء اا هرهد اجخراط أط أزعا أط نل اترات افعنر رائع اأط أتال أط األط اءل أبرهاء اافشابءط

سعدا اافنباءر حنناء اأناء أناءزع ىاذا افارأ) اأراباو أ امسات أىاتا بءفشاهخاخ بقادر ناء أىاتا بءفادخال إفاى

افشهخاخ ععا41ع اياا أرادت أط تتحادث عاط تماا افنرحما االنتقءفها ااا حهاءة اإلنساءط اعاط اتعياء افاذ)
هناط أتا اأنثر شدة اا بداهتو نط االستنرار اهو أا تبافو اافتأتما نعو .
ننء أنيء فا تتنءال اا نؤف يء عط افشهخاخ تةربتياء افخءصا اربناء تنااط تاد تطرتات إفاى افنابااع
نظرهء أال أنيء بءفتأنهد تد استطءعت أط تما بأبعءده ةنهعء إذ استندت إفى نصءدر ناثق اتحمهالت اةاده

 .إال أط نتءب ا نؤف ا

نظاار) عااط افشااهخاخ تااد هسااءعد عمااى نعرا ا بعااض افن اااحا افهءنب ا اااا حهااءة

اجخرهط أ افنط تبقى فنل ننء تةربتاو احهءتاو أ اقاد نساتطهأ أط نادرا بعاض افنشاءنل نظرهاء فناط افتةربا

افنعءش تظل ىا األتا ا41ع.
أنء عند انتقءفنء إفى افبعد األخر فمزنءط افذ) هتحدد بنات

د) باااار انظرتيء ألحاداث افعاءفا اسانةد

بأط حقهقا أط تنااط ىاا حقهقا أط هنااط األخار أهباء أ اباذفا ساةمت نات ياء ناط افعاءفا اناط
أنيء آننت َ
افتءرهخ  .اأ) اعا ال هصل إفاى ذاتاو أال ناط خاالل افنارار بااعا اجخارهط آذ هتعاهط فاو أط هعطاا نعناى
فنل افدالالت افتا تد تمقءىء نط افعءفا أ ننء أط ىذا افنعنى ن سو افذ) هرهد أط هناط صءحبو هتعهط بداره

أط هتخااذ نعنااى اااا افعااءفا ا42ع اعمهااو نةاادىء تااد ااظباات عمااى ن ءحيااء افراحااا اافثقااءاا اافسهءسااا افااا
تتاتا

تااط عااط إعااالط رأهيااء اااا نشااءنل األابااءع افعءنا اااا افحهااءة افعءفنها اتااد أخااذت عمااى عءتقيااء أط

تقااال نااء تعتقااده بص اراح اااا نشاانم افزناااج بأنرهنااء ااااا نشاانم افنثق ااهط افصااهنههط ااااا نشاانم افهسااءر

اافهنهط اا افسهءس افعءفنه اخدن تبه اف قر ااالحتالل اسطاة االستعنءر اا افةزائر ا43ع .

أط نظرتيء افخءص إفى افزنءط اناء اتخذتاو ناط بعاد ذاتاا أا خاءص بعاض افشاا ن ارىاء تتحاال ااا
اترة الحق إفى نظرة عءن أ) تتههر بءتةءه ت ار ة نةرهءت افتأرهخ اتحدهدا عندنء تبدا تيتا بءفسهءس اتحدد

ناات يء ا از افتءرهخ اافعءفا اهناط افزنءط ىنء تسةهال فمعدهد نط األاباءع اافنتههارات افسهءساه افتاا ن َارت
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بيااء اإلنسااءنه اانعنساات بصااارة أا بااأخر عمااى افنهااءط اإلنسااءنا بأةنعااو اىنااء تقااال :اانااءط افعااءفا هاةااد
عمى طرهق ناباع ذ) طهءت ال عداد فيء أ انتشءايء دائنء نهءنرة افنط فهس ننهداط فمقاا افقاءدرة عماى

أط تاتااأ أإلنا اراه ب ااا أ افتابااه افات ااءئأ افت ااا ف ااا أنااط أ ارى ااء أال رنءن ااء نشاشااء أ ن ااءط هنبه ااا أط اس ااتب
افنستقبل  :افا أنط أرهد  ..أنء افنستقبل افبعهد اقد ننت أانط بو أ نءنت تحننو عند) دهءفهنتهنه ساا

تةعمناا اااا افنيءها نحقااو اااا تنرداتاا ااااا انتظاءراتا أنااء نااء فاا أنااط أتبماو ايااا أط افتااأرهخ هاناء بهاااا اااا
ت ءصهمو اننعط ءتو نءط بسبهمو أط هصنأ ن سو ااط غدا غهر نتاتاأ ناءط همااح ااا األاا داط أط اعتار

بو اقد ننت عندئذ سا

أحس ن سا اا خطر ععا44ع

فقااد تنءافاات د) باا ااار اعباار ناات يااء افسهءسااه افزنااءط نااط خااالل نقاادىء افبعااد افتااءرهخا ف حااداث انأنيااء

نءنات ترهاد أط تاتا

افزنااءط فتاةاد ااا زنااءط أخار  .حهاث تااذنر ااا ااتااة افعناار عع عاط احاتالل افنااءزههط

ف رنساء ا نحااط اجط اااا  1938اانءناات افحاارب تباادا ىااذه افنارة نحتانا أ فننااا نناات اراااض اااا غبااب
بااءر أط أصااد ذفااا أ أط نءرثا اااا نثاال ىااذه افحنءتا اافهبااءاة فااا هنااط ننننااء أط تاانقض عمااا عع ا45ع
فهناااط افزنااءط بااذفا ابءترارىااء ىااا ىااا افقااءدر عمااى أط هات ا

تطمااب افناار فمنهنان ا اافدهنان ا أ اااال هعاااد

اإلنسااءط ال نااط خااالل اةاااده افخااءص نااذات اال نااط خااالل اةاااده نااأ اجخارهط اااا ىااذا افعااءفا تااءد ار عمااى

نقءانتااو أا إهقءاااو  .ايااا افتااا نءناات ااااا تطمبيااء افنسااتنر فمنهنان ا نشاادادة نحااا افنسااتقبل ن ارىااء اعباار

سهرتيء افذاته ا تسترةأ ن سيء نط افنءبا انأنيء تمها افحءبر.

ابتاافا بربءت افتءرهخ افنبءع اتحدهادا ااا  1961ناأ افحارب افةزائرها تنتاب نمخصاو نات ياء
افعااءا نااط افزنااءط تءئما  :اادار ب ناار) أط ىااذه افقصا افتااا حاادثت فااا فهساات بعااد تصااتا أ فااا أنااط أتخهاال

تطع ااء أنن ااا نن اات اراهي ااء فن س ااا عم ااى ىا ااا) افننن ااا نن اات اعتق ااد أنن ااا نءزف اات أس اايا ا ااا بنءئي ااء أ أن ااء
اا افحقهق اقد نءنت ت مت ننا ا ننت اشيد عءةزة بال تاه ت ءعل تا غرهب  .افتءرهخأ افزنطأ

افنات عع 1ا46ع

)6األخالق
ربنء هطرح سؤال نيا عند افحدهث عط افاةاده ااألخال ن ءده ىل باساأ افاةادها امسا افحرها

أط تاااار األخااال

ا47ع فقااد اختم اات اإلةءب ا عااط ىااذا افس اؤال بااهط نااط هنناار عمااى اف مس ا افاةاده ا أط

تناط امس أخالته ابهط نط هر عنس ذفا .
ااااا افحقهق ا اط األخااال افاةاده ا ت اراض أ) باارب نااط افتقهااد افحراااا بءفقااعااد أ آذ هنظاار إفااى
افقاانهط اافقااعد عمى أنيء أعبء ن راب عمى افناةاد افبشار) ناط افخاءرج تةباره عماى نناط ناط افساماا
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نحدد سم ء اتننعو نط تحقه ذاتو اف رهدة األصهم أ اىنذا تنهل افاةادها إفاى تشاةهأ ناء هسانى عاءدة اا

بءفنات

عع األخالتا  .ا48ع

افااذفا نة اد أط افاةااادههط _ اناانيا د) باا ااار _ تااد تبن ااا ناات ا

أخالته ا اااا اغمااب األحهااءط افااا

هقهنااا نظرهااءت اا نااذاىب أخالتها ثءبتا أ إهنءنااء ناانيا بااأ َط اإلنسااءط فااهس نءئنااء تااءا افتناااهط باال ىااا نااءئط
هتناااط أ اىااا هتناااط بءختهااءره فناااع أخالتااو ا49ع انثمنااء ىااا نعاارا اا َط فمنعتقاادات األخالتها نصاادرهط

شد االختال
نختم هط اا نء بهنينء أ َ
اخمقه  .ا51ع
اهبدا أط نعظا ناات

انصادر ننياء سهءساا ااجخار نتصال بءفعقءئاد افشخصاه ناط دهنها

د) باااار أننء ىا نتاءج فمنصادر افثاءنا أ أ) فمناتا

افشخصاا افبحات آا _

فمعقهدة األخالته افشخصه _افذ) هنطم نط نعهءر اإلخالص اافصاد اياا تاااا ساءرتر افاذ) هار أ َط
افنااءس طءفنااء نااءناا أح ا ار ار انءئنااءت أخالته ا ذاته ا اخالتااهط فقااهنيا اااءط افشااا افاحهااد افااذ) نسااتطهأ أط
نسأفيا عنو ىا أط هناناا صءدتهط نخمقهط فقهنيا أ ا ذا فا هناناا صءدتهط انخمقهط فتما افقها أ اءط ىاذه
افقها فهست تهنء حقهقه عمى اإلطال  ..افيذا إط اإلخالص أنر نيا فمهءها ا51ع اناط ىناء نةاد أط د)
بااا ااار نءن اات نخمصا ا احا ارة ا ااا اخته ااءر تهني ااء افخءصا ا أ اب اارغا ن ااط افتنش اائ افدهنها ا افنتزنتا ا اافعءئما ا

افنءثافهنه افنتدهن افتا افدت اا نن يء ااألخال افبرةاازه افتا تربت عمهيء ا نيء فا تصدر ااا ناات ياء
األخالته عط افدهط افا تتأثر بشنل األخال افتا اعتيءأ بل أنيء حءافت اط تنتزع ن سيء نط افدهءن انط

األخا ااال افبرةاازه ا ا انا ااط افتطا ااءب نا ااأ األصا ااال اافناابا ااعءت االةتنءعه ا ا أ أ) أط تا ااؤثر ابا ااال ى ا ااادة
اسااتقالفيء افااذاتا عمااى سااياف تبااال ااستسااالا نااءط نااط شااأنو اط هاااار عمهيااء ناال صاراع نااأ بهئتيااء ا52ع

ااالفت ازاا فتؤنااد أ َط
ابيااذا نةااد أنيااء تااد انتثماات فنعطهااءت اف مس ا افاةاده ا اااا افحره ا ااالختهااءر
شرط اف عال األخالتاا أط هنااط حا ار اأط هصادر عاط صاءحبو بءختهاءره ىاا اب رادتاو افحرة.انمناء ناءط األنار
األخالتاا نءبعاء نااط أعناء افاذات ناءط اشاد ثا ار اأنثار تهنا أألناو هعب َار عنيااء اه ات أنءنيااء آااء اإلبااداع
اافتقدا ا53ع اعمهو اءط د) باااار تد شنمت نعظا ناات يء األخالته نط خالل تةربتيء افخءص اتحدهادا
نااط بهئتيااء األافااى افتااا نااءط اااا راباايء فيااء نقط ا أالنطالتااو األافااى اااا سااهرىء إلثبااءت ذاتيااء اخما ااتااأ

دعناات نظرتيااء فااذاتيء افمعااءفا اسااءعدت عمااى تشاانهل نااتا
نهااءهر إذ أنساابتيء تةربتيااء تمااا خبارة أخالتها َ
أخالته عدهدة أإذا نء عمننء أ َط افخبرة األخالتها ىاا نتاءج تةربا هعءنهياء اإلنساءط حاهط هساتخدا أرادتاو اا
حااهط هقاااا بااأ) ةيااد إراد) س ااا نااءط ذفااا نااط اةاال تحقه ا نقصااد ذاتااا آا نااط اةاال احااداث تهههاار اااا
افنحهط افذ) هعهش اهو آا اا افتأثهر عمى اجخرهط ا54ع.
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إ َط أخالتهااءت سااهناط د) باا ااار فااا هنااط نااط افنننااط أط تناادنج اااا نةرداااحت اراا عع ساامبا بحاات
اءرط تتحقا ناثميا افعمهاء ناط غهارىا ااط
فمقها افتا تمتزا بيء أ اىاا فاا تناط ناط أافئاا افاذهط هقنعااط بءنتظ أ

تتهمااب ىااذه افنثاال عمااى افعااءفا داط نشااءرن ناانيا ا55ع إذ تقااال :اا أط افحهااءة تااد ةعمتنااا انتشا

افعااءفا

ننء ىا اا افحقهق أ أ) عءفا شقء اابطيءد أ اىا أشهء فا أنط اعرايء عنادنء ننات اتها اعنادنء ناءط
هخهل إفا أط انتش ت افعءفا انتش ت شهئء ةنهال أ بيذا افصدد خدعتنا افثقءا افبرةاازها اىاذا ناءهةعمنا

الأرهد اط أسيا اا خداع اجخرهط عع1ا56ع

ابااذفا اقااد باادأت د) باا ااار تؤسااس ناات يااء نااط ذاتيااء انااط افعااءفا شااهئء اشااهئء بءنتشااء
اانتشء

تمااا افااذات

ناء هحاهط بياء اتاد تمخصات ناات ياء األخالتها ااا عادة نحاءار أىنياء رغبتياء إلبا ء خصاءئص

نمه عمى األنار ا) حرصيء افعنما عماى افتنءنال افنماا فماذات عماى طاال حهءتياء آذ أنياء ترهاد اط تنااط
اىذه اإلرادة تتارةا عاط ن سايء بةياد نتصال فالتحاءد بءفاذات ةياد هةاب ااا نيءها حاده أط هةعمياء ااا نال

فحظا حءبارةأنءا ذاتيااء  .ا57ع اا نااط خااالل ناات يااء افنتعااددة با از افعااءفا افااذ) تعهشااو حااهط باادأت تعااا
اتشااعر بااءألخر افااذ) هناااط نعيااء ىااذا افاةاااد اإلنسااءنا اعءشاات حهااءة حءاما بءفنشااءط افسهءسااا ااف ناار) _
نثمنء ذنرنء ساءبقء _ احءافات ىاا اساءرتر اعادد ناط نثق اا باءرهس ننءتشا نه ها تهههار افعاءفا افنباطرب

اخصاصء بعد افحارب افعءفنها افثءنها نناء داعياء إفاى اط تنااط ااا نقدنا خاط افعنال افسهءساا ا58ع إال

أط سهناط اافتا نءنت فيء أ ار سهءسه ال تننرأادار ااا افحرنا افسهءساه آناذاا فاا تادخل عاءفا افسهءسا
نااط بااءب افسهءسا ن سااو ااننااء دخمات نااط بااءب افنااتا

األخالتها أ إذ نءناات آراؤىااء اااا ىااذا افنةااءل ذات

صبه أخالته أنثار ننياء سهءساه أ اياا فاا تأنال أبادا أط هنااط فياء نساؤافهءت سهءساهو ناأط تنااط حءنناو

فبمااد أا رئهسااو فحاازب أا أ) شااا نااط ىااذا افقبهاال ا59ع باال ةاال نااء نءناات ترهااده ىااا أط ت اراض بعااض

اتعبر عط بعض أألانءر افسهءسه اىذا نء اعمتو اا نتءبهيء ااف نر افهنهنا ع ااافزح
أألخطء
َ
ا61ع .
أط ناات

ساهناط د) بااااار ناط أحاداث افعاءفا نءنات نااتا

افطاهلع

أخالتهاو بءفدرةا األافاى أ) أنياء تاد

تبناات افنثهاار نااط افنشااءنل انأنيااء نشااءنميء افخءص ا نحءاف ا نقاادىء اتحمهميااء ننطمق ا اااا ذف اا نااط اعهيااء

بباارارة حرها اجخاار اباارارة نشااءرنتو اااا ىااذا افاةاااد نشااءرن حقهقها فتناااهط تهنااو افخءصا  .اىااا فااا
تسااأ تااط إفااى أهةااءد تااءناط أا ابااأ نظااءا أخالتااا تنمااى نبءدئااو عمااى اجخ ارهط نانيااء اعتقاادت بباارارة
افنات

األخالتا أنثر نط اعتقءدىء بءفقاءناط األخالتاا أ اياا تار أط أنثار افناذاىب االخالتها ت اءؤال تاد

بدأت دانء بءفتناهو بحصا اف شال افتاا هتباننيء افشارط اإلنساءنا اباداط اف شال ال اةااد ألخاال ا61ع .

اعمهااو اااال هننااط االعتنااءد عمااى األخااال افةااءىزة اافقااها افنعاادة نساابقء الط األخااال ىااا افهاادة افنات ا

610

سيمون دي بوفوار
مواقف في االدب والفمسفة وقضية المرأة

حسبنء تر اهر افاةادهاط أا ىا بعبءرة أخر تطمب هخمقو اف شل آذ فاال اةاد ناءىا غهار أخالتاا فناء

نءنت افحءة فنء ىا أخالتا .

ابذفا اءط نء هحدد نل نذىب أنسءنا ىا أط افعءفا األخالتا فهس عءفنء نعطى أ غرهبءعط اإلنسءط

أ هتاةب اهو عمى ىذا األخهر أط هبذل ةيده فماصاال إفهاو ناط افخاءرج بال اناو افعاءفا افاذ) هرهاده اإلنساءط

بنقدار نء تعبر إرادتو عط ااتعو األصهل ا62ع .

ثالثاً:الموقف من المرأة
1ع المرأة القضية
رغااا ناال نااء تهاال اهقااءل عااط تبااه افن ارأة ارغااا نث ارة افنتءبااءت افتااا تنءافاات تمااا افقبااه بءفبحااث

اافدراس نةد نتءباد) باااار عااافةنس اجخرعع ناءهزال هحتال افننءنا افنينا باهط عادد افد ارساءت افةاءدة
حااال افنارأة احرهتيااء فتنهازه بءفرؤه ا افدتهقا اتهءنااو عمااى أانااءر اابااح انحااددة اسااتندت اااا نةنميااء نااط

افرؤه افعءن فم مس افاةاده .افتا تقال بأسبقه افاةاد عماى افنءىها اباأط اإلنساءط هاةاد أاال ثاا تتحادد
نءىهتو بءختهءراتو اناات و.ا63ع

اعمااى ىااذا األسااءس اسااتطءعت د) باا ااار أط تتنااءال تبااه افن ارأة أ ايااا تااؤنط بااءفنرأة اتاادااأ عااط

تبهتيء افننيء حهط تتنما عنيء تؤند أنيء ال تتنما عط افنرأة إال نط خاالل ظارا

انااتا

نحاددة اباذفا

اأنيااء تعتنااد عمااى ننيةها نسااتنده نااط افاةادها أ اسااهناط تاراض افحاادهث عااط افنارأة باصا يء انارة عءنا

عمااى نحااا نااء ت اراض اااا امس ا تيء افحاادهث عااط اإلنسااءنه عمااى نحااا عااءا ااننااء تتنسااا بااءفنات

اف اارد)

افخءص بيء ابتةربتيء افشخصه امهس ىنءا اناثو خءفدة ت رض عماى افنساء شخصاه نعهنا ا64ع اذفاا
خمقتااو افحبااءرات صاادا ار عااط بعااض افنعطهااءت

أل َط األناثا فهساات طبهعا ثءبتا أا نءىها باال ىااا ناتا
اف هزهافاةه ا65ع اءفنرأة فهست نءئنء ثءبتء انتشءبيء عبر افعصار ااننء ىنءا افعدهد

نط األسبءب

اافنعطهءت افتءرهخه اافحبءره ااالتتصءده ااالةتنءعه اربت عمى افنرأة ىذا افدار اأتحنتياء ااا ىاذا

افنةءل افنحادد اافنعاد ساءبقء .أا نناء تقاال اد) بااااار عااإنناء ال نافاد ننساء اانناء نصاب ناذفا ععا66ع
اىا األنر افذ) نهز تبهتيء عط افقبءهء افتقمهده

.

فقااد بااا ااافةاانس اجخاار عع عااددا نبه ا ار نااط افناباااعءت افنتعمق ا بءفابااأ األنثااا) نااط افةءنااب
افبهافاااةا اافن سااا اافتااءرهخا فمن ارأة اافخ اراااءت افتااا تعااهش حااال األناث ا اتحدهااد نظ ارة افرةاال فمن ارأة إفااى

أحااال افنارأة حسااب أداار حهءتيااء ااظءئ يااء نااط حهااث عالتتيااء بءفرةال زاةا اأنااء فتتنقاال افنءتبا إف ن ارحاال
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افعنر اا افنبج اافشهخاخ فتختا افعنل بءفدعاة إفى افتحرر اافنالا عط افنرأة افنستقم افتا تعتند عمى
ذاتيء اتتصءدهء انعناهء ان سهء ا67ع.
فقد استطءعت د) باااار أط تحمل نء نءنت ت نر اتشعر بو افنرأة حهءل افننءنا افنخصصا فياء ااا

افنةتناأ اتاد شاءعت األاناءر االسءساه افتااا بانيء افنتاءب بشانل ااساأ حتااى عناد أافئاا افاذهط فاا هقاارؤاه

ا68ع ألنو فا هنط ان ار نظرهء احسب بل اننيةء عنمهء تبنتو افنثهر نط افحرنءت افنسءئه اا افعءفا .

أط ابااأ افنسااء اااا نثهاار نااط افحبااءرات نااءط نقهاادا بأابااءع فااا تيه ا فيااط
اتاار اد) باا ااار ع َ
نسااتا نااط افاااعا اافحرها بحهااث هننااط أط هشااءرنط افرةااءل اااا صاانأ افعااءفا افااذ) هعشااط اهااو أ ايااط نااط
انا ااءزفط هعشا ااط اا ااا ابا ااأ ط ا ااافا اعبا اااد) أا) عا ااءفا تا ااد صا اانع افرةا ااءل ا69ع إذ بنها اات افنثها اار نا ااط

االهاادافاةهءت عمااى أسااءس أط افرةاال ى اااألال ااط افن ارأة تااأتا بعااده أأنااء افق ااانهط اقااد أعطاات فمرةاال ح ا َ
االنته ااءز اافس اامط عم ااى افنا ارأة انا اذفا أه اادت األعا ا ار ااألخالته ااءت ى ااذا األن اار تنءن ااء نثمن ااء اع اال افبن ااء

االةتنااءعا اتناااهط األسارةأابءتت افنارأة بءفنسااب فمرةاال انأنيااء شااا نعااءرض فااو افااهس ةااز اَ هشاانل نعااو

نهءط افنةتنأ ا71ع اربنء هناط نرد ىذا نمو إفى أط افرةل اعبر افعصار افنختم فا هنط نتحار ار ن ءها

حتى هشعر بعد ذفا بحرهو اف رد اجخر افذ) هشنل نعو افنهءط االةتنءعا .

اتد أننرت د) باااار االدعء بعدا اةاد ااار بهط افرةءل اافنسء انءنت بد ىذه اف نرة أ االشا

اا أناو ناءزال ىناءا ا حتاى ااا اباأ افنساء افنبادعءت اءفنثهر ناط افنااتا

اافنشاءعر اافظاااىر افةسانه

افخءص بنل ناع عمى حده أ اياا تساما باأط افنساء هخاتم ط اختالااء عنهقاء عاط افرةاءل انةناعا اف ارا

نبناا عماى تةرهاد نال ذفاا ا71ع  .اياا تقار باةااد

ىذه ال هننط إننءرىء إال بءعتنء نذىب نسءئا زائ

افعدهد نط اف اار ااالختالاءت فننياء ااا افاتات ن ساو تادعا الط تنااط افنارأة حارة انساتقم نااط األنار ال
هعنا نقهصو أا استالبء فحقيء باص يء اردا إنسءنهء.
فقد حنمت انرة افتحرر عناد د) بااااار طءبعاء امسا هء ا نناء ذنار ا اىاا ناء ةعمياء نختم ا عناء ناءدت
بو حرنءت افتحرر افنساه افسءبق عمهيء افتا اتخذت اا نةنميء طءبعء سهءسهء أا اةتنءعهء حهث حءافات

أط تحماال ىااذه اف نارة ااط تصاال بيااء إفااى حمااال نعقافا أ انءناات ىااذه افحمااال نرتبطا بءفعءناال االتتصااءد)
اافت ااءرهخا أ ان اال اف اارص ا ااا اإلط ااءر االتتص ااءد) اافت ااءرهخا نءن اات ب ااد افنا ارأة نن ااذ افبداها ا  .اءإلط ااءر
االتتصءد) افذ) هعهش اهو افنةتنأ اإلنسءنا نءط انء هزال خءبعء فقءناط افندرة أ اىذه افندرة تةعال ناط

افنءئنءت افبشره نتنءاسهط اخصاانء اعنادنء تمتقاا ةنءعتاءط ناط افبشار اتنااط ىناءا اااار بهنيناء اءفاذ)
هحادث ىاا آط هنشاأ افصاراع اىاا ناء دعاء افةنءعا األافاى ا افرةاءل ا الساتعبءد افةنءعا افثءنها ا افنساء ا

ااخبءعيء طاهال فحنا افسهطرة ا72ع ا) أط افعءنل االتتصءد) تاد أسايا ابصااره نمحاظا ااا إخباءع

افنارأة فنانيااء فااا تسااتطأ افتحاارر اتتصااءدهء أ إذ نةااد تءرهخهااء أط افنثهاار نااط اإلعنااءل نءناات نناطااو بءفرةاال
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اقط اىا نء أسيا اا ثبءت افنرأة اا ننءنيء ف ترات طاهم ننء أصل انرة افسهءدة فمرةل  .حتاى فاا نءنات

افطبهع ا افتا تح ظ فمرةل ابعء نعهنء ااننءنهاءت خءصا اتعازل افنارأة اتاداعيء إلنةاءب األط اءل اافبقاء

اا افدار ا تؤد) دا ار نء ا نيء تؤد) ىذا افدار داخل اإلطءر االتتصءد) اافتءرهخا بالشا .اال عالج فيذا
األنر سا بتحرر افنرأة اتتصاءدهء أ الط االساتقالل افحقهقاا ا بارأ) د) بااااار ا ذا طاءبأ اتتصاءد) اىاذا

فنل انرأة ا73ع ابذفا
هعنا أط افتهههر فط هتا إال عط طره خراج افنرأة فمعنل أ) أط هناط ىنءا عنال َ
اااأط افن ارأة سااتتحرر افااا بدرةااو نااء نااط تبعه ا افرةاال اسااهءدتو باصا و افنعهاال اافنسااؤال األال عااط ابسااط
نقانءت اةادىء اإلنسءنا .

أط ارصا افنارأة فنهال االساتقالل ااا رأهياء تننااط ااا افتقادا نحاا االشاترانه * أااءفنرأة حاهط تسايا
نااأ افرةاال اااا افنبااءل اافحرنااءت افتقدنه ا اأنيااء اااا افاتاات ن سااو تخاادا تبااهو افن ارأة بشاانل عااءا أ احااهط
هزداد تطار افنةتنأ نحا افتصنهأ ستزداد افحءة إفى افعناءل اهازداد عادد افاظاءئ

تشهميء.

افتاا ساهتءح فمنارأة آط

ننااء أط افنسااءااة افتااا تتاتااأ د) باااارحصااافيء عنااد تطبه ا االشااترانه تطبهقءساامهنء سااتنيا تاادرهةهء
انارة نرنزها افرةاال اشااعاره بأنااو ناةااادا اساانى نااط افنارأةأ إذ هناااط اإلحسااءس بءفساانا اااا نةتنااأ هعتنااد
عمى افنسءااة أنر ال هننط نهمو أال بءفن ءح اافعنال ااالفتازاا ا74ع اناط اةال اصاال اإلنساءنه إفاى افعاءفا

افةدهااد عااءفا اإلنسااءط رةااال نااءط أا أن اراة ال بااد أط تتخطااى اااا نسااهرتيء عاادد نااط افعراتهاال اأىنيااء شااعار
افنرأة بأنيء اعال تباأ ابأنياء نحتءةاو إفاى افرةال احتهءةاءالهمزا عناو حءةا نتبءدفا  ..اتنرناز اةادىاء حافاو

بهننء افحقهق أط نمهينءالبد نط أط هنرن از اةادىنء حال افاةاد اإلنسءنا افعءا ا75ع اال هعاد ىنءا ةنس
أال أا ةنس ثءط .
اتنتقااد د) بااااار افنسااء افماااتا هحتنااهط بااءفقها افتااا ابااعيء افرةااءل احااهط تاااتهيط ارصا افتحاارر
هخترط افنناص ااإلحةءا اهرابط اختهاءر افنساؤافه اىاا ناء تعاده ا ناط اةيا نظار األخاال

افاةادها ا

خط ااأ أخالته ااء  ..ا ااءفنناص ع ااط تحن اال نس ااؤافه افحرها ا ى ااا بعهنا ا افش اار األخالت ااا اى ااا رأ) هت ا ا ن ااأ

افنذاىب اف مس ه افتا ت سر افشر عمى أسءس نط حره اإلرادة .ا76ع اخباع اإلنسءط خبااعءغهر ااع

فقااعاد افسااماا افةاءىزة باصا يءتهنء نطمقا أهعنا تخمهاو عااط حرهتااو افتاا ىااا ةاااىر اةاادهأإذ تنشااأ افااراح

افنبتذف افتا هسنهيء سءرتر باراح افةدع افتا هنبها ترنيء ألنيء تعد افقها نعطهءت عءفها نساتقم فمذاتها
اإلنسءنه ا77ع .
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اتيااءةا سااهناط د) بااااار ىااذه افااراح اتنتقاادىء آذ نعيااء تنحساار عااط اإلنسااءط راح افقما اافشااا إ از
افقها افةءىزة اهتيرب نط حرهتو اا إبداع افقها افحقهقه اىا األنرن سو افاذ) ذىاب إفهاو ىهةال اناط بعاده
نهرنهةءرد انهتشو ا78ع

نناء تأخاذ أهباء عماى افنارأة افتااا تحاال نات ياء افنساءئا إفاى ناااع ناط اافتحاد)ع بحهاث هنااط افرةاال

عداا اتحءال أط تؤند ذاتيء بده  .انثل ىذا افنات

ال هعد ن ءحء حقهقهاء أ ألط نال ن اءح ه تارض اةااد

نء هخءطر بو أ ااألحر فمنارأة ااا نثال ىاذه افحءفا أط تتخماى عاط حهءتياء افنشاترن نعاو ا79ع ألنياء ااا
ىذه افحءف أشبو بءفعدنا افذ) ال هةد نبر ار فماةااد أ اهنساى أط ىناءا تهناء أعالىاء افحرها افتاا هةاب أط

هنتسابيء اهتشااءرا اهيااء نااأ اجخارهط أ ألط افحرها افتااا تنهما عمااى ذاتيااء اتتعما بناباااع نحاادد تنااءتض

ذاتيااء ا81ع اىنااء تتب ا فنااء دعاااة د) باا ااار فمحره ا افقءئن ا عمااى افنسااءااة افااهس عمااى عءناال افت ااا أا
افعما أا سمب حره األخر اىا نات

أخالتا نءبأ نط إهنءنياء باأط حرها اجخار ىاا شارط فتحقا حرهتناء

ابءفعنس .
اعندنء تنتقد سهناط نثل تما افنساة ا نيء تثنا عمى افنارأة افصاءدت اافنساتقم ااا افاتات ذاتاو افتاا

تعناال اتن ااتج حهءتي ااء ا81ع انث اال ى ااذه افنا ارأة ال ته ااش ذاتيااء اال ته ااش اجخ اار أ اي ااا فهس اات ب ااءفتا تتنن اار
فحرهتياء اىاا ناذفا فهسات بءفنتحدها فمرةال ألنياء تساتطهأ افعااهش ااا حءفاو ناط افتااازط باهط ناء ترهاده انااء
تنانو ا اىا نء نءط عمهو حءل د) باااار بءفببط ا اال تنااط أناثتياء رأس نءفياء افاحهاد اال تتشابو بءفرةال

نط نءحه أخر .

اينءا نسء هتزاةط اهنةبط اهعشط بطرهق صحهح نأ ذفا اهناط فيط نيط اهقناط ناأ أزااةياط

عالتءت تءئن عمى افنسءااة ا أا حتى افت ا أحهءنء ا ااا ىذه افحءف تةد آط نط افخطأ افت نهر بأنو فناا
تناط افنرأة نط نصهرات افنسءئه اعمهيء أط ال تنةب أط ءال جط ذفا بعهد عط افحقهق ا82ع ارغا أنيء ال

ت بل اتتصءر حهءة افنرأة عمى تربه األط ءل اافعنل افننزفا أال أنيء تةد اا ىذا األنر ناء هساءعد افنارأة

عمى أهةءد ناع نط افتااازط اافحهاءة األابال ا83ع إذ تعطاا ف نانا دا ار نيناء ابارارهء ااا افحهاءة أ آذ
أاردت اصال نءنال اا نتءبيء اافةنس اجخر ع فيذا افناباع ابحت اهو ااأط األنانا ىاا تةرباو بحاد
ذاتيء اءط تصب افنرأة حءنال أا أط تبأ نافادا ىا شا اهةءبا أا تهن اهةءبه فد افنثهر نط افنسء
عع آذ نط افنننط أط هةد افنر اا حهءة األط ءل ناعء نط إطءف حهءتو ن سيء اشخصو ن سو ا84ع
اتد هناط نط افنأخذ عمى ىذا األنر ىاا أط ساهناط تاد نتبات ىاذه اج ار بناء عماى ناء الحظتاو عناد
افنسء األخرهءت ايا فا تنءرس ىذا افدار افا هنط ف االد بءفنسب فيء أ) ننءنو تذنر أ نانياء تاد اىتنات
بأشهء أخار نءنات أنثار أىنهاو ااا نظرىاء أ افياذا ااأط االعتناءد عماى أ ار األخرهاءت فاط هةاد) ن عاء الط

األنانا ا فهس اات أنا ا ار هنن ااط اإلحس ااءس ب ااو بعنا ا بنالحظا ا االخرهءتأانن ااء بن ااءهثهره ا ااا ن ااس افنا ارأة ن ااط
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ان عءالت انء هتبعيء نط تصراءت ا85ع افذا نةدىء تد ذىبت نثال إفاى أط األنانا ااالبااة شاا ااحاد اال

ار اا ذفا أال اا ااتع افحنل اافاالدة أ اءألنان تبدا فيء اا افةاىر نط ن س طراز األبااة تقرهباء ااذا

نءنت افنرأة تعد ن سيء نسؤافو أنثر عط افط ل افصههر اأط ىذا هعاد فمثقءاا اال هارتبط باءفهرهزة أا اف طارة
ا86ع احتااى اااا ىااذا افشااأط األنثاار خصاصااه بءفنسااب فمن ارأة أ نةااد أط سااهناط د) باا ااار تصاار عمااى
افثقءا اافنةتنأ افذ) هةعل فمنرأة ىذه افننءن أا هؤىميء فشاهل ىاذا افننصاب اقاط اربناء تنااط تاد أخ قات

أا نءتباات ن ساايء اااا ىااذا اف ارأ) فنانيااء أغ ماات افعءناال افن سااا ااف طاار) اانطمقاات اااا رأهيااء نبتعاادة عااط
افااتعا ا افنعءشا ا ذاته ااء أا افتةربا ا افحهءتها ا افخءصا ا افت ااا نءن اات تؤن اادىء اتنبثا ا نني ااء ا ااا ن اال نؤف ءتي ااء

انتءبءتيء.

انيناء هنااط ناط أناار اأنياء تااد حءافات اعباار نتءبيااء اافةانس االخاار ع افاداءع عااط حقاا افنارأة اشاارح

ظراايء إذ نءنت بنثءب دراس ناساعهو ف نثى افبشره اىا اا رأ) افعدهاد ناط افنقاءد ناط أابال ناء نشار
ااا افحرن افنساااه ا87ع ا ا د) بااااار افتااا سااعت الط تناااط افنارأة اااردا هتنتااأ بنءنال حقاتااو اااا افنةتنااأ
اإلنسءنا انءبمت بد استرتءتيء اعبادهتيء أننت بأط نل ذفا فط هتا أال بتهههر نل نء هحهطياء  .ااءألنر

هتنءال افنظءا بأسرة اال هننط أط تناط افنطءفب إال نطءفب ةذره تههر افحهءة ا88ع.

)6الحب والسعادة االنسانية
تد ال تناط افاةاده امس فمنشءعرأ افننيء تعتر باأط فمنشاءعر ننءنياء ااا افنساهج افنماا فماةااد
افبش اار) اف ااا نظرن ااء أفهي ااء ننعزفا ا فن ااءط نعن ااى ذف ااا أنن ااء نتعءن اال ن ااأ تةره ااد نح ااض أ ف ااذفا إ َط ن ااء هقاف ااو
افاةادهاط عط افنشءعر ال هننط اينو نعزاال بل البد نط أط ه يا اا سهء نحءافتيا تقدها امس عهنه
فماةاااد افبشاار) اااا نطءتااو افشااءنل ا89ع نااط ىنااء اااءط افنشااءعر نااءفقم اافهااأس اافحااب اافسااعءدة ..افااخ
نشءعر ال هننط اينيء بنعزل عط اف رد اان عءالتو افخءص .

ااذا تنءافنااء نشااءعر افحااب اافسااعءدة عنااد د) باا ااار ساانةد أط أافااى اإلشااءرات افتااا تتاب ا فنااء عااط

افحب عندىء ىا افتاةو األافا فنشءعرىء بعهدا عنء نءنت تحسو تةءه افعءئم اتد تنثال ىاذا األنار أال ناء
تنثل بءفصدات افتا شاهمت ااا حهءتياء نساءح نينا ا91ع فهتخاذ بعاد ذفاا بعادا أنثار خصاصاه بءفنساب

فيء نءنرأة حهط بدأت تحس اتتأنل شنل افعالت افتا هةب أط تربطيء بءفرةل أ انءنت تباأ انارة نحاددة
عط عالتتيء برةل افنستقبل انءنت ترهده أط ه رض ن سو عمهياء بنااع ناط افابااح افبادهيا حتاى ال هنااط

ىنااءا ناباااع فمنقءرنا بهنااو ابااهط شااخص آخاار ايااا تقااال اااا نااذنرات اتااءة نسااتقهن ااسااا

أحااب هاااا

هخبعنا رةل بذنءئو أ بثقءاتوأ بسمطتو عع ا91ع اسهناط افتا حءافت افخراج عط حاداد أشانءل افعالتا

افعءئمه بدأت اا اترة نء تبحث عط ةدهد آخر أ ا ا اف ترة افتا بدأت تتاب اهيء رؤهتياء فاذاتيء اتحدهادا
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نات يء نط تما افذات افتا أرادتيء دائنء أط تناط ذاتاء حارة با از نال ناء ىاا تقمهاد) اةاءىز انعتاءد نةادىء
ت ناار اهنااء ترهااده فااذفا اجخاار اانناات أرهااد أط هابااأ ناال شااا بحهااث هناااط نشااترنء بااهط افرةاال اان أرتااو أ

نءط هةب أط هؤد) نل ننينء اا نااةي اجخر دار افشءىد افدته افذ) ننت اعزاه اهنء سب هلل أ نءط
ذفااا هسااتبعد أط هحااب افناار شخصااء نختم ااء نهااءه ار أ فااط أتاازاج إال إذا افتقهاات بنثهمااا بنااءئط ناازداج نعااا
أنثر تنءنء نناا عع ا92ع  .ارغبتياء فمحاب تنبيات ناط خاالل رغبتياء فمتااصال ناأ اجخار تماا افرغبا افتاا
أخذت تتزاهد بءستنرار اتتبءع

بشنل تا) انم بعد أط بدأت تعا شنل افحهءة افحقهقه اتتةءاز أساار

حهءتيء األافى أ فقاد أرادت فمناءئط افاذ) هازداج نعياء أط ال هنااط أخار اال ىاا ن سايء تنءناء أ بال إرادتاو أط

هناط ن سيء عمى نحا أابل اأنثر تنءنء ايا فا تمي افت ا افننيء غهرت نعنءه احل ناباع ااالختال
اا افنسءااة ع نحل اافنسءااة اا االختال ع .

اسااهناط تؤنااد افاادهءفنتها افااذ) ظاال عناادىء ةاىرهااء بااهط افحااب اافحره ا أ بااهط افرغب ا إفااى اإلحسااءس
بأنيااء نحبابا اراااض االغتاراب نااط ةا ار ذفااا  1اذفااا ألنيااء خباارت اااا اتاات نبناار حنااءط غهرىااء اافتناارد
عمى افنأفا

أط تاادهط ناتا

.ا93ع

اظيرت تءدرة عماى أط تؤناد ااا نال ننءساب ىاذا افتطماب افنازداج افاذ) نننياء بعاد ذفاا ناط
افرةااءل نااط افنسااء ااط تحهااء نااأ رةاال اااا اتحااءد ننسا تتعنا اهااو افحرها هانااء بعااد هاااا

أنء اهنء هتعم بءفسعءدة انةد أط ىنءا تبءهنء اتهه ار اا رأهيء حال ىذه افنسأف اتما االنطالتا افنبار

اافنرح احب افحهءة افذ) تبدا نعو افسعءدة انأنيء أنر طبهعا نعطاى ااا ااناذنرات اتاءة نساتقه عع اااا
ااتاة افعنر عع نراه هتههر بعد ذفا فه قد ناباع افسعءدة ندفافو اسحره تحدهدا اا نتءبيء ااتاة األشهء عع

 .اربنء هنط نرد ىذا افتههر ا اىا افتهههر افاذ) أثاءر ان عاءال عناد ترائياء ا إفاى ساببهط حءسانهط ىناء اتتاراب

افشهخاخ أ ااألىنه افتا هتخذىء اا حهءتيء بعدا تءرهخهء ههدا نخهبء ف نل هانء بعد هاا .

أط س ااهناط افت ااا نءن اات نس اانان ب ااءف رح اافحهاها ا نن ااذ ص ااهرىء انءن اات ناىابا ا بءفس ااعءدة اانءس ااتعداد

طبهعااعع أنادت باو حهءتياء طااال ن ارحال عنرىاء اعبار انتشاءايء فماذات اتههراتياء با از افحهاءة نةادىء تصال
بعد نل ذفا إفى أط ناىب افسعءدة فهست افتنتأ بنقدرة سحره تةعل افنر سعهدا بءفرغا نط افحهءةأبحهث

تتهمب افحهءة أط عءةال أا أةال عمى ىذه افنقدرة  .ااننء ناىب افسعءدة ىا أط هناط فمنر ااا حهاءة أنها
نحددة بءفذات أهء نءنت نهال فمسعءدة انقدرة عمى تذاتيء ارغب عءرن اا أط هناط افنر سعهدا .ا94ع
األط افاةاده ا نثمنء ىا نعرا

ا تنطم نط افاةاد اىاا ارتاداد عماى افةاىرها افقدهنا افتاا تنطما

نط افةاىر اافتا تةعل االنسءنه اافنحب اافااء ةااىر تتنهاز بءفشاءنل افاذ) ال هعااد افاى اةااد شاخص

ا95ع اأط د) باااار اانطالتء نط ىذا األنر ال تةعل افسعءدة نةارد ةااىر عاءا أا نطما بال ىاا ترناا
افااى ربطيااء بءفحهااءة االنسااءنه فتص ا

اف اارد افسااعهد ال افسااعءدة  .اىااا تنبااا اااا نزعتيااء افاةاده ا حااهط
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تعتبر أط افسعءدة شأنيء اا ذفا شأط نل ظءىرة إنسءنه اشاأط نال نظيار ناط نظاءىر افااعا ا ال تنااط ا

ذفااا أط اانهنانتيااء عع أنااء أط تناااط ةءناادة اااا افنءبااا أا نعمقا اااا افنسااتقبل أ افنننااء عمااى اةااو افدتا
شأننء اا ذفا شأنيء ال اانناط عع أال نط حهاث إنناء نساتقبل أا ناءض ساءئرهط باداط تاتا

نحاا أن سانء أ

افااذفا أننااء ال نسااتطهأ أط ااناةاادعع اااا ىااذه افالنهنان ا عمااى افنحااا ن سااو افااذ) ال هننااط أط هاةااد اهااو
حبارنء افذ) ال هننط اتتنءصو بءفنسب إفهنء .ا96ع

اىنء تأنهد فم نرة افاةاده افتا تر أط اإلنسءط فهس اال نشراعء اىا نشراع هعهش بذاتو افذاتو اىا

نشراع سءب اا اةاده فنل نء عاداه  ..اءإلنساءط ىاا ناء شارع ااا أط هنااط ال ناء أراد أط هنااط  .ا97ع
اعمهو اأط افاةاد افساعهد ىاا ااا نيءها األنار اةااد هقاءنر باأط هنااط ساعهدا أ اءفساعءدة ااا افااتاأ تعطاا
ن سيء فو اا ىذا افنشراع ذاتو االهحس افاةاد نبءشرة بءفسعءدة اال باص يء سعءدة بءفاةاد شأنيء اا ذفاا

شأط نل نشراعءتو افنحساس ا98ع

انثمنء نءنت افحره ىا افنتهة افحتنه فمقال إ َط افاةاد سءب فمنءىه عند افاةادههط ابأط اإلنسءط
حرً اا أاعءفو أ اأط ثن صمو اثهق بهط افسعءدة اافحره أ ذفا انو
ىا افذ) سهصنا ن سو بن سو فنانو ا
هتعهط عمى افسعءدة ننء هتعهط عمى افحره أط تنتصار عماى ذاتياء ااا افاتات ن ساو اأط تساتعهد ن سايء ناط

انهنانتيا ا ااء ع افنعطا ا ااءة اأط تبما ا ااار ذاتيا ا ااء اا ا ااا أابا ا ااءع نحا ا ااددة ااط تهتا ا اارب عا ا ااط ذاتيا ا ااء بقا ا اادر هقا ا اال أا
هنثاار حتااى تسااتطهأ أط تتةءازىااء .اءفسااعءدة ت ارتبط بننءرس ا افحره ا أ انعنااى أط هناااط افناار ح ا ار ىااا أط
هناااط نتنتعااء باةاااده أ اا ا ذا نءناات افحره ا تااءدرة عم ااى أط ترهااد ذاتيااء ب ا از افع ااءفا ابااده أ اأنااو بالش ااا

سااهترتب فيااء عااط ذفااا شااا نااط افسااعءدة افتااا فهساات اال طرهقتيااء اااا تااذا ذاتيااء اتااذا ننءرستيءن ساايء

ا99ع.

األط افنرأة تد أخذت نط انر سهناط حها از نبها ار اأنناء نةادىء تنهاز ااا نابااع افساعءدة باهط افرةاءل

اافنساء اتبناا نات ياء ىااذا بءالعتناءد عماى اف اارا افتاا أاةادتيء افحباءرات بااهط عاءفنا افرةاءل اافنسااء .
ايااا تةااد أط فمرةااءل نةااءال انباار اااا افحهااءة اىااا غءفبااء ال هصااماط إفااى درةا افشااقء اافيةاراط اافالنعنااى
افتا هننط اط تصل أفهيء افنسء ألنيا رغا نل شا هخاباط غناءر نشاراعءت تينياا اناط افننناط اط

هتخذاا نعنى إذ هسقطاط أن سيا اا افعءفا ااا افنستقبل أ بهننء افنسء بص عءن أنثر ننيا اتاعء ااا
أسار عاءفا افتنارار اعاءدة ناء هبقااهط ااا حءفا اعتنااءد ناءد) انعناا) بءفنسااب فمرةاءل .اساهناط فااا ته ال ىااذا

اف ر اا حدهثيء عاط افساعءدة ااط تنمنات عاط اف ارد نناةااد هحهاء افساعءدة بهاض افنظار عاط ةنساو أ إال

أنيء تد أهقنت بق ار تيء فمااتأ اط ىنءا اختالاء بءفدرة افاهس باءفناع اربناء ناءهبرر عادا ننءتباتيء ااا نثال
ىذا افرأ) أنيء فا تن

اةاد نسء سعهدات افننيء بهنت ااتعء هته فمرةل أنثار نناء هتاه فمنارأة  .اناط ثاا
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اااءط د) باا ااار تااد احاادت ب اهط افسااعءدة اافحااب اافصاادات اأباات أط ت اار آا ت صاال بهنيااء ألنيااء رأت أط
اافناار ال هننااط اط هحااب عناادنء ال هناااط سااعهدا ع ا111ع انأنيااء تقاارر بااذفا أط سااعءدتنء نشااراط دائنااء
باةاد اجخر أا نثمنء هذىب ارسلع إفى اط اإلنسءط افسعهد ىا اإلنسءط افذ) هحهء بناباعه أ افاذ) فاو
عااط ا

ح ارة ااىتنءنااءت ااسااع اافااذ) هقاااا بتاازنهط س اعءدتو نااط خااالل ىااذه االىتنءنااءت اافعااط ا

خالل أنيء ستةعمو نط ثا ناباعء فالىتنءنءت اافعااط

نط تبل اجخرهط  .ا111ع

انااط

الهوامش:
.1

ةءنساااط أارانسااهس أسااهناط د) بااااار أا انشااراع افحهااءة ع ت أداار افخاراط أ دار األدب أ

.6

افنصدر افسءب أ ص . 244

.3

نةم افيالل اةءط بال ساءرتر اساهناط د) بااااار ع عادد خءصأساءرتر هتحادث عاط د) باا

بهرات أ ط  1أ  1967أ ص .133

ااارأافعدد افثءناأ 1967أ ص . 41
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.2

نةما األداب أ سااهناط د) بااااارأ االدب اافنهتءاهزهقااءأت اسااعد افعرباأافعاادد افثااءنا عشاار أ

.2

افنصدر ن سو اافص ح .

.2

ةرهدة افزنءط أنل افرةءل ىءفناط..ىل ىمنت د) با ااار حقء ت سرار نحندأافعادد 1655

 1954أ ص . 26

أ ناانبر  2113أ ص. 9

.2

نعنااأ أ حنهاادة أ ح ااارات نااأ ن ناار) افهاارب أ دار افشااؤاط افثقءاه ا افعءن ا أ بهااداد أ ط  1أ

.0

افنصدر ن سو اافص ح .

.2

افنصدرافسءب أ ص . 149

.18

نةمااو اف ناار افنعءص ارأعبد افناانعا صبحاأسااهناط د) باااار:انطالت ا اااا تمااب افحهءةأافعاادد

 1991أ ص  148ا . 149

افخءنس اافعشراط أ نءرس  1967أ ص . 77

.11

نةما ااو ح ا ااار أنا ااءدفهط غابهلأساااهناط د) باا ا ااار تتح اادث ع ااط انيا ااء افراائااااأ افعااادد افثءفا ااث

عشرأبهدادأ  1965أ ص. 76

.16

نةم افيالل أ حاار نأ ساهناط د) باا اااار ااا االدب اافحاب اافنااتأعرض خدهةا تءساا

أافعدد افثءنا أ1967أص . 165

.13

نةم اف نرافنعءصرأسهناط د) باااار:انطالت اا تمب افحهءةأص. 79

.12

نةم حاارأ ص .81

.12

نةم األداب أسهناط د) با ااارأاالدب اافنهتءاهزهقءأ ص . 27
* تاا ا ا ا ا ا ا ااد هعتقاا ا ا ا ا ا ا ااد افا ا ا ا ا ا ا ا اابعض اط اف نا ا ا ا ا ا ا ا اار افاةا ا ا ا ا ا ا ا اااد) هق ا ا ا ا ا ا ا ا ا

نات ا ا ا ا ا ا ا ا ا

افنهتءاهزهقء خءص افنهتءاهزهقء افدهنه أاال اط نؤسس ىذا االتةءه اا اف نرافنعءصر
اسارهط نهرنةءردع نءط نهتءاهزهقهء انءنت نهتءاهزهقءه ذات طءبأ دهنا.
.12

افنصدرافسءب

أ ص. 31
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.12

نةم حاارأ ص.81

.10

افنصدر ن سو اافص ح .

.12

ةءنساط أ ارانسهس أ افنصدر ن سو أ ص. 9

.68

نارسهر أأداار أ اف نر اف رنسا افنعءصر أ ت د .عءدل افعااا أ ننشاارات عاهادات أبهارات ا

.61

ةءنساط أ ارانسهس افنصدر ن سو أص. 366

بءرهس أص.59

 .66نةم اف نر افنعءصرأسهناط د) باااار انطالت اا تمب افحهءةأص77أهنظراهبء The New
Encyclopeaid Britannice,William Benton,publisher, vol. i.1973,p.914-915.
.63

نةم افيالل أد.هحهى ىاهد)أنءىا افاةاده أافعددافثءنا 1967أص.56

.62

ةافه هو أ رهةاهس أافناذاىب افاةادها ناط نهرنةاءرد إفاى ةاءط باال ساءرتر أ ت ااؤاد نءنال أ

.62

ةءنساطأارانسهسأافنصدر ن سوأص 291ا. 265

افدار افنصره فمتأفه

اافترةن أ ص.171

* .اث ااءرت د) ب ااا اا ااار عب اار رااهتهي ااء ادا االخرهطعاان اال افبش اار ا ااءناطع تب ااءهء عده اادة تنثم اات

بااءفخا

نااط ناارار افزنااءط اخسااءرة افاتاات اانتازاج ذفااا نااأ افنااات حهااث تطرتاات فنشاانم افزنااءط

ااثرىء عمى حهءة االنسءط.
 .62افنصدر ن سوأص311ا.312
 .62نةم افيالل أحاار نأ سهناط د) با ااار اا االدب اافحب اافناتأص.165
 .28افنصدر ن سو اافص ح .
 .29ةءنساط ارانسهسأافنصدر ن سوأص 144ا 145.
 .31د) بااا ااارأسااهناطأتاة االشااهء أت عءهاادة نطرةااا ادرهااسأج  2أدار االدابأبهااراتأط 1
أ1964أص266.
 .31نةم حاارأ ص.79
 .32د) باااار أسهناط أتاة االشهء أص112.
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 .33نءنار)أةاطأافاةاده ا ا ا ا أت اناا ا ااءا عباا ا ااد اف تاا ا ااءح انءاأنراةع ا ا ا ا د.اؤاد زنرهءأسمساا ا اام عاا ا ااءفا
افنعرا أافنةمس االعمى فمثقءا ااف ناط ااالداب أافناهتأ1982أص281أص282أ ص.284

 .34ةءنساطأارانسهسأافنصدرن سوأص292.
 .35نعنأأحنهدةأافنصدر ن سوأص 132ا135.
 .36نةم حاارأص85.
 .37نعنأأحنهدةأافنصدر ن سوأص137.
 .38ةءنساطأارانسهسأافنصدر ن سوأص349.
 .39نعنأأحنهدةأافنصدر ن سوأص131.
 .41نةم افياللأحاار نأ سهناط د) باااار اا االدب اافحب اافناتأص167.
 .41نعنأأحنهدةأافنصدر ن سوأص135.
 .42ةءنساطأارانسهسأافنصدر ن سوأص113.
 .43افدهد)أعبد اف تءحأادبنءااالتةءىءت افعءفنه أافدار افقانه فمطبءع اافنشرأافقءىرةأص41.
 .22ةءنساط أارانسهسأافنصدر ن سوأص291.
 .22افنصدر ن سو اافص ح .
 .46افنصدر ن سوأص294.
 .47ةرهدة افزنءطأص9.
 .48نءنار)أةاطأافنصدر ن سوأص 384افى .385
 .49سءرترأةءط بال أافاةاده نذىب انسءنا أتدا فو د.ننءل افحءجأننشارات دارننتب افحهءةأ
بهراتأص79.

 .51نحنادأزنا نةهبأبرتراند رسلأدار افنعءر أافقءىرةأص172.
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 .51نرانستاطأنارهسأسءرتر بهط اف مس ااالدبأت د.نةءىاد عباد افنانعا نةءىدأننشاارات دار
ننتب افحهءةأبهراتأص.56
 .52ةءنساط أارانسهسأافنصدر ن سوأص159.
 .53انءاأانا ا ااءا عبا ا ااد اف تا ا ااءحأاالخال اافسهءس ..د ارس ا ا ا اا ا ااا امس ا ا ا افحناأافنةما ا ااس االعما ا ااى
فمثقءا أ2111أص74أ ص.78
 .54رشاااط أد.نحنااد نيراطأتطاااراف نر االخالتااا اااا اف مسا افهربها أدار تبااء فمطبءعا اافنشاار
اافتازهأأافقءىرة أ1998أص13.
 .55ةءنساطأارانسهسأافنصدر ن سوأص8.
 .56نةم حاارأص85.
 .57ةءنساطأارانسهس أافنصدر ن سوأص.264
 .58نةماا ا ا االتالاأب ا ا ااا اا ا ا ااار نيءها ا ا ا حقبا ا ا ا انرهاا ا ا أت س ا ا اانهر افةمب ا ا اااأدار افش ا ا ااؤاط افثقءاها ا ا ا

افعءن أبهدادأحزهراط1986أص138.

 .59نةم ا ا ا افطمهع ا ا ا أفقء سا ا ااءرتر اسا ا ااهناط نا ا ااأ اسا ا ااءتذة اطمب ا ا ا ةءنع ا ا ا افقءىرةأافقءىرةأابرها ا اال

1967أص141.

 .61نةم افيالل أحاار نأ سهناط د) با ااار اا االدب..أص.163
 .21د) بااا ا ااار أسااهناطأنحا اخااال اةاده ا أت ةااارج طرابهشاااأدار االداب أبهااراتأط1أ
1963أ ص11.
 .62افنصدر ن سو أص18.
 .63افح نا أد .عبد افننعا أ ناسااع اف مسا ااف السا أج2أدار نادبافا فمنشارأط2أ 1999أ
ص1528.
 .64نةم ا اف ناار افنعءصاار أد.انه ارة حمنااا نطرأسااهناط د) بااا ا ااار اتبااه افنراةأافعاادد25أ
نءرس  1967أص.74
 .65د) با ااارأسهناطأتاة االشهء أص274.
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 .6د) ب ااا ااارأس ااهناطأافةنس االخ اارأت فةنا ا ن ااط اس ااءتذة افةءنع أافننتبا ا االىمها ا أبه اارات

أص12.

 .67افنصدر ن سوأص123.
68-Thorlby,Anthony,The Penguin Companion to Literature:
European Literature, 1969. P. 92
 .69نةم اف نر افنعءصرأد انهرة حمنا نطرأسهناط د) باااار اتبه افنراة.ص74.
 .71نةم افطمهع أافنص افنءنل فنحءبرة د) با ااار بةءنع افقءىرةأابرهل1967أ

ص131.

 .71ةءنساط أارانسهسأافنصدر ن سوأص335.
 .72نةم افطمهع أافنص افنءنل فنحءبرة د) با ااار بةءنع افقءىرةأص131.
 .73افنصدر ن سوأص .132
* .هقهس بعبيا نات

د) با ااار نط االشترانه بءفنصاهر افاذ) ال افهاو افنظاءا افادنتءتار)

افبهراتراطا لمدولة االشترانه أاىا افنظءا افذ) فا هنل تأههد باااار.االشترانه افتا نءنات تادعا
افهيااء نةناعا نااط افصااهي اافننءرسااءت تحاارر افنارأة اافرةاال عمااى حااد سااا نااط سااطاة افحءةا

افتا ىا اا رأهيء شنل نط اشنءل افعباده

 .22افنصدر ن سو اافص ح .
 .75نةم افيالل أد .سيهر افقمنءا) أسهناط د) با ااار اافةنس افثءناأافعدد افثءنا
أ1967أص123.
 .76نةم اف نر افنعءصرأد.انهرة حمنا نطرأسهناط د) با ااار اتبه افنراةأص75.
 .77سءرترأةءط بالأافاةاد اافعداأت عبد افرحنط بدا) أدار االدابأبهراتأ1966أ

ص987.

 .78نةم اف نر افنعءصرأد .انهرة حمنا نطرأسهناط د) باااار اتبه افنراة أص73.
 .79ةءنساطأارانسهسأافنصدر ن سوأص337.
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 .81نةم اف نر افنعءصرأد .انهرة حمنا نطرأد) باااار اتبه افنراةأص74.
 .81نةم حاارأ ص81.
 .82ةءنساطأ ارانسهسأافنصدر ن سوأص335.
 .83نعنأأحنهدةأ افنصدر ن سوأص137.
 .84ةءنساطأ ارانسهسأافنصدر ن سوأص361.
 .85نةم افياللأد .سيهر افقمنءا)أسهناط د) باااار اافةنس افثءناأص126.
 .86ةءنساط أارانسهسأافنصدر ن سوأص361.
 .87نةم االتالا أ138.
 .88نارسهرأاداارأافنصدر ن سوأص61.
 .89نءنار)أةاط أافنصدر ن سوأص226.
 .91ةءنساطأ ارانسهسأافنصدر ن سوأص178.
 .91افنصدر ن سوأص181.
 .92افنصدر ن سوأص.181
 .93افنصدر ن سوأص182أص.192
 .94افنصدر ن سوأص18ا ص. 21
 .95سءرترأةءط بالأافاةاده نذىب انسءنا أص.9
 .96ةءنساطأارانسهسأافنصدر ن سوأص22.
 .97سءرترأةءط بالأافاةاده نذىب انسءناأص 45افى .46
 .98ةءنساطأارانسهسأ افنصدرأص22.
 .99افنصدر ن سوأص24.
 .111افنصدر ن سوأص339أ ص .195
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 .111رسلأبرتراندأانتصءر افسعءدةأت نحند تدر) عنءرةأ افنةمس االعمى فمثقءا ا افنشراع

افقانا فمترةن أط1أ 2112أص.266

المصادر:
1عةءنساطأارانسهسأسهناط د) باااار اا انشراع افحهءةعأت

االدابأبهراتأط1أ 1967.

اداار افخراطأدار

2عنةم افياللأسءرتراد) بااااراعددخءصعأافعددافثءنا 1967.
3عنةم االداب افبهراته أافعدد 12أ .1954
4عةرهدة افزنءطأافعدد1655أناانبرأ 2113.
5عنعنأأ حنهدةأحاارات نأ ن نر) افهربأدار افشؤاط افثقءاه افعءن أبهدادأط1أ .1991
6عنةم اف نر افنعءصرأافعدد25أ نءرسأ 1967.
7عنةم حاار أافعدد13أ 1962.
)0د) باااارأسهناطأتاة االشهء أت عءهدة نطرةا ادرهسأج2أدار االداب أبهراتأط1أ
1964.
9عنارسهرأاداارأاف نر اف رنسا افنعءصرأت د.عءدل افعااأننشارات عاهداتأبهرات-
بءرهسأبداط سن .
10)The New Encyclopeaid Britannice,William Benton,publisher, vol. i.1973
11عةافه هوأرهةهسأافنذاىب افاةاده نط نهرنةءردافى ةءط بال سءرترأت اؤاد نءنلأافدار
افنصره فمتءفه

اافترةن أبداط سن .

12عنءنار)أةاطأافاةاده أت انءا عبد اف تءح انءاأنراةع د .اؤاد زنرهءأسمسم عءفا
افنعرا أافنةمس االعمى فمثقءا ااف ناط ااالدابأافناهتأ 1982.
13عافدهد)أعبداف تءحأادبنء ااالتةءىءت افعءفنه أافدار افقانه فمطبءع اافنشرأافقءىرةأبداط

سن .
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14عسءرترأةءط بالأافاةاده نذىب انسءناأتدا فو د .ننءل افحءجأننشارات دار ننتب
افحهءةأبهراتأبداط سن .
15عنحنادأزنا نةهبأبرتراند رسلأدار افنعءر أافقءىرةأبداط سن .
16عنرانستاطأنارهسأسءرتر بهط اف مس ااالدبأت د .نةءىد عبد افننعا نةءىدأننشارات
دار ننتب افحهءةأبهراتأبداط سن .
17عانءاأ انءا عبد اف تءحأاالخال اافسهءس ..دراس اا امس افحناأ افنةمس االعمى
فمثقءا أ2111.
18عرشااط أد.نحند نيراطأتطار اف نر االخالتا اا اف مس افهربه أدار تبء فمطبءع اافنشر
اافتازهأأافقءىرةأ 1998.

19عنةم االتالاأبا ااار نيءه حقب انره أت سنهر افةمباأدار افشؤاط افثقءاه

افعءن أبهدادأحزهراطأ .1986

21عنةم افطمهع أفقء سءرتر اسهناط نأ اسءتدة اطمب ةءنع افقءىرةأافقءىرةأابرهلأ1967.
21عد) باااارأسهناطأنحا اخال اةاده أت ةارج طرابهشاأدار االدابأبهراتأط1أ

1963.

22عافح ناأد .عبد افننعاأناساع اف مس ااف الس أج2أدار ندبافا فمنشرأط2أ 1999.
23عد) باااارأسهناطأافةنس االخرأت فةن نط اسءتذة افةءنع أافننتب االىمه أبهراتأبداط
سن .
24)-Thorlby,Anthony,The Penguin Companion to Literature: European
Literature, 1969.
25عسءرترأةءط بالأافاةاد اافعداأت عبد افرحنط بدا)أدار االدابأبهراتأ.1966
26عرسلأبرتراندأانتصءر افسعءدةأت نحند تدر) عنءرةأافنةمس االعمى فمثقءا _ افنشراع

افقانا فمترةن أط1أ .2112
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Simone de Beauvoir:
Attitudes in Literature, Philosophy and Woman Case
Abstract
The study has come to the following conclusions:
1. Simone de Beauvoir considered literature not only the choicest means for
self-realization but also an attempt to understand life and interpret the self.
She, as a writer, believed in the necessity of being so attached to her
whereabouts. Hence, she depended on literature a great deal as a vehicle for
expressing the self rather than on abstractions.
2. She regarded the emancipation of woman a mere indissoluble part of
humanity craving for Freedom.
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3. She associated the struggle towards achieving Socialism with the struggle of
woman to own full emancipation believing that the economic factor forms
the basis for woman liberty.
4. Her intellectual writings showed features of firmness, seriousness and
sharpness. The Literary and the Intellectual are distinct in her as two
different modes never blended nor mixed. This is because she does not resort
to employ informalities, lip-service, flattery nor sentimentalism when a
problem, whether social, political or intellectual is traced, surveyed or
tackled. She applies a clear demarcation in this respect.
5. She had no intention to standardize 'theories' in ethics nor did she strive to
take the role of 'the Preacher or the Reformer'. She was after decrying the
'amoral' in life. It is true that she, just like other existentialist thinkers, took
rather an ethical stand regarding all the then contemporary events and
troubles – the social, political and intellectual. Her stand is embodied in
rejecting pre-set values that were imposed on man as permanent ethics.
6. She never posed ethics as a mere realm of abstractions. Rather, she tended to
form practical ethics put into everyday life use.
7. She tackled the problem of time with a dual perspective – a subjective one
related to the private and the personal; and the general related to the public
and the movement of man history.
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