
94

58 

 الَجسِد 
ُ
اِت وُسلطة

َ
 ِخطاُب الّذ

َرام"في رواية 
َ
 لَعلِوَّية ُصبح" اسُمُه الغ

 عبد الرحمن التمارة

 مدخل

تفصححاملرجعياتححلبملريةللتحح مليرححئيملريعارفحححملعحح ملرلف ححلاملع ححفملعححلي مل   ححل  ملرلف ححلامل

ححّرروملريعاردح ملريّليتح ملريفتعمح هملاعاِومححَمملممِجمليةحلملرن وليتح ملريفئمِل حعملعئحَمملمخ ِّ د ملعا
ِّ .ملتحح م اح

بةححححملرملرجاقححححصهملمححححّملتعرححححّملمعياتحححح ملريعاردحححح ملعححححلي مل   ححححل همل حححح ملايححححج  ملرج رحححح ملا تئجل ححححممل

ىملريملربملريكلتة ملارجفحع  ملم محِوئخ ملفتحم ِّ امحّمل.ملريّري ملارم ّر رتمملريعمزم ملرملخ رف هملف تة

ملمم محتلبملري حع ملريعارفححملاسحعاهمملاا حل  ممل ح خ
م
ف عاووملمعياتح ملريعاردح ملع حفمل  حِهملاد

حححححفملفلةحححححلمل   حححححل ملرج احححححل  ملع حححححفملسحححححع ملرن وليتححححح ملاري اة عدححححح
ِ
 هملعحححححجري ملاربملرلرححححح هملفت إلا 

يهحححححملرهملفحححح ِ ملمم رححححِملرياامحححححلبملريِئ ححححت ملريةللتحححح ملجعياتححححح ملريعاردحححح ملع ححححح عمل.ملريححححزم ملارجكححححل 

حححححح مل مححححححعمل.مليإل  ححححححل حمل حححححح ملريححححححملربملري ححححححلن  هملايرححححححملربملري ححححححلن  مل حححححح مل   ححححححل ملرج رحححححح 
ِ
لملد ار

ربمللِ حححت مل ريحح ملع حححفملف  حححل ملمئفححح  ملبتتئجلححلبملمِّممححح مل ححح ملايححج ملتإلاعمبحححذملمةلسحححعهملبححوملبحححملامل

حححّ ملمححح مل تل ححح ملري متتحححوملرجا وحححّ مل ححح ملبئحححل ملرجعياتححح ملريِئ حححت مل
ِ
ع حححفمل للبملم احححّ  ملم جي

مل.ملململململيرعارد 

مليرَ ع ملريعارفححملبممحلدلمل   حل هملعّحعملمحّرروملتمتترتح مل
ً
ملمجِمل

ً
د ضاملأِ ملثو ملرنتةلهل

مل   ححل همل حح ملايححج  مل.ملاعاة عدحح ملم اححّ  
َ
مل حح مليهححملرهملفارملنللححاملُتححل 

ً
ِّ ر رج رحح هملتت ححِملعاحح

ملعّححححعمل ملرنعتححححل مل حححح ملمعياتحححح ملريعاردحححح ملدحححح  ج حححح ملترححححيخ ألوححححل ملريعومحححح ملاريفتححححعملاريفاححححوهملفحححح  ملتّمج

.ملمم محححتلبملري متتحححوملريعارفححححهملاممجمحححلبملري حححع ملرنخ لبتححح هملاأ ارتحححمملري اة عدححح ملاري مئتححح 

ملمحححح 
ً
ملفبّرعتحححح ملرلرحححح مل حححح ملبئل ححححمملاع ححححتترمملنار تححححل

َ
ت ححححِ ملبةححححملرملرجاقححححصهملفو مِتححححومل   ححححل ملدخ
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يهحح هملاَمرهححعملم حح جملبملع ححاتّ ملريححملرعحملاريعمححزاملرنخححلههملالرححل ملعاملتححمملرملخ رفحح ملمحح مل

مل.مليه ملثللت 

ملريححححححملاربمل   ححححححللت ملري ححححححذملسححححححكراملمعياتححححححلبملريعاردحححححح مل ِّ خ َدّححححححعَوملريمححححححجَتملريِ ححححححلبَ ملعاحححححح

بملريحملربملريِئ حت مل ح ملريعاردح مل ريح ملع حفملنوىملم احّ  ملام ئجعح  ملأايهحلهمل.ملرياعبت  ِّ يهحملرهملتةح

 مل تئجلتةحححلملرنخلرححح هملاثلللةحححلهملتّحححعو مل حححمل ملريحححملربمل ححح ملعامليةحححلملرملخ رفححح هملتت حححفمملريحححملربمل ححح

اثليثةحححححلهملتجِ حححححعَمملمتوهحححححلملاأفكلن حححححلملات حححححجنيةلملامجرمفهحححححلملمححححح ملاريةحححححلملامححححح مل رحححححعم هملامححححح مل

رنخ ححححححلاملرج ححححححّراتملارج ححححححجرنلملامححححححح ملمإلاوححححححومل فكححححححلنملري حححححححذملفع ححححححهلمل ل وححححححل ملرج   حححححححلعحمل

حححححّملريحححححئيمل حححححو مل(.ملرمل  وححححح )ارجف حححححجامل(مل  حححححع )رملعحححححّا مل
ِ
 حححححملرمل هحححححلنملريفتحححححعاملريفِقحححححذملتجي

يرعار ت ملريرةئللت ملعرجَم ملرة هملريملاملتنةقذملمعيات حمملريِئ حِت مل(مل1)"ملر ومملريغعر "ريعارفحمل

يهححححححملرهملتإلارححححححامل.ملع ححححححفملُ  فححححححل ملبم ححححححلاملريححححححملربهملاع ححححححفمل ححححححر  ملرن  ححححححّملب متتححححححوملرلتةححححححلنح

ر ملمحححح ملر ححححلاملايححححج املاتححححلنم  ملاايححححّر حهملامحححح ملر ححححلامل ححححع 
ِ
املمعياتحححح ملريعاردحححح ملم ححححك

حححححححعملا حححححححل  مليوليتححححححح مل ّم ُحححححححجتملرن  حححححححّملاريالهفححححححح مل حححححححو مللرحححححححل ملعا مححححححححملم احححححححّ همليتححححححح ملع

مل
ً
مل.ي  ّعلةلملبئل ملريملربمل   للت ملاتّممهلملرن  ّاملنار تل

 سلطة الانتهاك/ حكاية العشق.1

حححححمملريَ حححححلن  مل"ململر حححححومملريغحححححعر "ململمحححححاملناردححححح مل
َ
ر د
ِ
و 

َ
ع حححححفملرحححححجت  مل حححححع د   ملأُحححححّ ولملت

ري ححححححذملتّكحححححححملعحححححح ملتإلاعبتةححححححلمل"ملنةححححححا"إلاِ ححححححّ مل خ ححححححت ملبلع ةلن ححححححلملنلتةحححححح مليرعاردحححححح هملاثلللةوححححححلملت

ملريَ ححجبمل ِاتمل.ملريالهفتحح ملا ي ولعتحح هملبكححوملر ا لفليةححلملريتّححعىملرجحح ثع ملاريّريحح 
َ
رححلُة 

هحلملمح مل اخ رم رتاملُعف ملريكلتةح همليتح مل حتللملرنعحعاهملباثع حلملريئفاحفذملاريفتحعاملري حربذهملمئخ

يحح ملدتحح ملثِوحح ملفمكححل مل.مل حح  ااُلايححَاملأ ملأبححّأملبت لبحح ملم ححتةلهمليتِقححذملمححلملر":مل  لبحح ملرنعكلدحح 

مل..ملمئحململبححّأبملُحعاملتوحجومليحح ملأالملريئحج مل.مل ئحاملمع محح ملأ حملاملمح ملريِ احح .مليرت لبح  ححام  ب خ
م
ري

هلملجلملُلاياملأ ملأبّأملبليت لب هملاي ملأعّملأ نكملف مل ئاملأعحع ملرمحعأ ملر حوهلمل
ِ
ع ِ مل ستل ملنر

ملمحح ملبحح  ملريححملد ملنمل
ً
حححملأتمِتححوملرمححعأ 

ِ
ةححلهملأ ملأ  ححامل حح ملُكلدتةححلمل، َ  خ

خ
أدححتة ملدئت ححرجنة ملمحح ملنةححاملُت

مل.مل(2")تّححححاملألمحححححل ملمئحححححلويه  حححححام
خ
ت ّخ خ

ملَ حححححر  ملرنعكححححححهملف حححححام
خ
ت

خ
ارحححححلُة ملري حححححجبملري ححححل حملرم ر

تليةحححححححححلملاا عمليةحححححححححلهملاعححححححححح ملعامليةحححححححححلملبحححححححححملريةلملاي حححححححححّ لمل هلملُا حححححححححمد
م

ملعححححححححح ملعد  ححححححححح ع
ِ
ملا م ب ف حححححححححتوع
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ةت ةححلهملير ححلن  ملريكلتةحح  ملريَ غت ححعملمححلملُت ححممليهححلهمل.ملارححّدمليةلملُا ملدخ ححلتخ
َ
ملأل ملانرهححلملأمححوي ُتححام

حححمهملفهحححل حمل حححجمل":ملريئحححجل مليهحححل ح"ملغعرمهحححل"لرححح ملمحححلمليحححمملعامححح ملبححححر
ِ
 حححاناامليحححيمل حححملرملرنعححح ملنر

مل ححححح مل  لبححححح مل.مل لتحححححلاملاغعرمححححححهملاريتحححححج ملريحححححملامللملأنر مل ححححح ملمئحححححلمحملأمحححححع 
ً
يتححححح مللملعغِ حححححعاملسحححححا ل

وملرتححليت مل حح ملرنعكلدحح 
ِ
ححيملغِ ححعبملم حح عمل.ملريمِ حح هملفححال  ملريت ححلاملتتححملبج ملام ححّر

ِ
ملاأعححع ملأل

ارححححّمتقذملُحححح  ملتت ةحححح  ملُكححححلد ذمل.مللهملألححححلملأنمححححّملمِ حححح ذمل وححححلمل حححح .مل"مل لتححححل"مل حححح ملناردحححح ململ"مل لتححححل"

مل  ملرنعكلد هململيا
ً
مل.(3)"مل تعام ملململ جملُمتمحملاياسملململ جملنارفحهمليتااشملغعرمئلملأبّر

بئحححلملمححح ملعحححجري ملف  حححللت ملم حححعار ملبلللتةحححلك ملعحححلي مل مِعد
َ
درهحححعملأِ ملمعياتححح ملريعاردححح ملت

مل ححححح ملومححححح ملرنعحححححعاهملف ا ححححح
ً
عبمليحححححّلةلملريت لبححححح هملارحححححلنبملرمحححححعأ ملمةّعححححح ملعاحححححاشملسححححح لتلملفتعمحححححل

م  ا ت ملع فملري مل ملتفلرتومل ري مل  ملُتل مل   حل هملبئحلً ملع حفملتإلاحلناملُتلتتح مللجعتح مل

 حححححح مللرحححححححل ملعامليةحححححححلمل ي ولعتححححححح ملاريالهفتحححححح هملا ححححححح مل ححححححح عان ملايج  حححححححلمل(ملنةحححححححامل ئحححححححل)لمححححححعأ مل

تّ فحححححملبإلا ححححّ لهملات وححححع ملع ححححفمل ححححر  مل"ملعلسححححم "اعححححلي ملرمححححعأ ملسححححلعع مل.ملب حححح عان ملم  ححححع 

رمعأ ملع ح جيّملمح ملم يحفذمل(.ملريزارجهمل  ع هملريمت همل ععر )رجل د ملارجائجم ملرج   لبمل

هملارماهححححححلملرنخححححححلههملثحححححح مل
ً
 ر تححححححلنربملريو جيحححححح ملاريمححححححعرنربملرجا جبحححححح هملارجفعا حححححح ملأُتللححححححل

 حلدعمل حر  ملرن  حّمل
َ
تّ فحملبمتو ملريا  ملارنع مل  ملوم ملرنععاملارنعمّملاريتعر تح هملاع

حححّملانغةلتحححمملريّرعتححح ملير ّحححعنملا سحححةل هملع ِّ سملانحححوملمحححلملدمتج حححعملري وحححِع ملع حححفملمحححَت مل ثححح ملاريححح ّم

فاحححوملرن  ححححّملريب ححححعاهملالمححححزملرنعححححجريزملاتإلاححححلاوملرنعححححّا ملانححححِوملمححححلملدتححححِع ملايححححج ملريمهححححعمل

فِ ملبئححححل ملمعياتححح ملريعاردحححح ملدحححعية ملبت ححححِملعحححلي ملرجححححعأ ملريالسحححم ملرج وححححِع  همل وححححلمل.مل   حححل ح

رجحححححح هع مليفر حححححححف ململ ملعححححححلي ملمف ححححححجاملع ححححححفملرلتةححححححلكملرججر ححححححالب"ملري حححححح ع ملريا ححححححمت "ملتّححححححعو 

ري جررححححومل ي وححححلل مل ررححححوملم   حححح ملريححححزارجهملايرمححححت ملريالهفتحححح ملرجرزمحححح ملب اوتحححح ملُحححح مل

مل.ملململململململململململأفعر مل مل ملرج    

مل.ملأللملم ِجس ":ملبولملداعحمل"مل  عيةلملريا مت "ملتةّأمل خ ت ملنةاملرنعّدثملع مل

 ع لمل ححح ملأامحححلبملأرحححعىمل
ِ
عمل حححل حملاأ  حححل.ملأسحححتل مل   حححع ملأ  حححل لهملثححح ملأعحححج ملاأتحححمل

ِ
 هملأتحححمل 

مل
ً
ملأرححعىهمليححملرهمل.مليتئححممللمليغححل ن حملأبححّر مل حح ملأُتححل ع

ً
هملا ححل نر

ً
ملأُتللححل

ً
دم بححفمل حح ملمكححل مل ححِ هملرححلم ل

مل.بمتاملأُِةم
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مل.تزاياملبعيوملآرعهملاظرراملأُِةممل

مل.ناِ ملُِةئلملَايّملمةوملأ مللجيّ

 حعهملابمتحاملأُِةحم
َ
جتملري اعملارياهحعملارسحتةل ملنيحلتمل  َايحّملألحل مل  حعهمل.ملرمامل  ملُا

دّحّلملأ ملدمح ملرجادح  ملمح ملريب حعمل ح ملريغحعر ملبالحل مليححّ مل.ملِةحمامحلبملألحل ملأ  حعملابمتحاملأُ

عتتح ملمادح  ملرنختللحلبمل ح ملرياعرح ملاريةحلهملاأبمح ملأُِةحم
َ
ملت مل.مل  ملنحِوملنعرح هملاأ م

 
ألإلاةحاملرحبتل

فتحححّربمل هملارحححلنمل ححح ملأُفحححل ملُا
ً
 حححومل":ملهملاتمححح  ملُكلدتةحححلملبوحححلملدحححاعح(4)"مل.اظررحححاملأُِةحححم..ملابن حححل

ل ملمةححوملأ ملتّححّل مل ححوملع ححلفعملبئححلملريت لبحح ملف ححفملعا مححّد ملأِ ملريت لبحح ملتإلاارئححلمل اححع مل سححت

رج حح مةو ملآ ملدححلمل ححال همل ححومل ححتت  ملأُححّملمِ حح ذملا اححع ملعِقححذملمححلمللملأععفححمملعحح مللفاححفذ مل

ملفارملهحححلاع قذمل.ملأ اححفصملأسحححتل مل   حححع ملدحححلمل حححال 
ِ
عملأِنةحححلملأسحححتلفحهملاأِنةحححلملمِ ححح ذهملفل

ِ
 تحححِمل حححاتمل 

ملا  بححححاملعِقححححذملار ححححتةّبملف ححححفملار ععحححححملامِ حححح ذ ملأسححححاعملدححححلمل
ً
 ححححال ملبححححاِ ملار ععحححححملعرجِمحححح ملفاححححا

ملم ملأنج مل.ملت مل ت
ً
ململ(.5)"ملأ افصملريجيج ملا  ول هملاأ افصملأُتللل

ملج ححححكر  مل»:ملفتمححححجتمل«ملماقححححصملرنعتححححل "دف ححححعملت ححححعاملفيغر ححححج مل
ً
ماقححححصملرنعتححححل مليححححاسملُححححا

هملافلوحلملأرا ح .ملافلولملم اي ملعاشملب عمم ملماِتئ 
ً
ملمت لف زدمتحل

ً
 حو مل حملرمل.مل(6)"اياسملسالل

ملامل
ً
حححّرلملريةللتححح مليعاردححح ملريفهححح هملجاقحححصملرنعتحححل ملتحححّب عر هملع ححح غوملُ 

ً
.مل"ملر حححومملريغحححعر "ملأ وتححح 

ملع فملوم ملعلساملفتحمملريحملربملُتليةحلمل ّي ملمو  يهملرهملفليعارد ملتّكحملم لنملاربمللِ ت  ملم لني

بململ تتةححلملريجيج دحح مل ِّ  ححلملريائفححجر ملا لححّفل ملاريفححعاملاري ّححعنهملف ةحح
َ
 

م
ر ب عممحح ملرلرحح ملمد

حححح ملع ححححفمل ري اححححليشملمحححح ملريجيححححج ملا   ححححل ململ وحححح ملع ححححفملُ  ححححل ملبة جيحححح مللجعتحححح هملامف ُج

بوحححلملدجفححح مل ر تحححلنربملريمتوتححح مليرحححملربهملاف ملتإلارحححاملمئتةتححح ملير حححل ّهملايحححاسملبوحححلمل..ملاريجرمححح 

يهححححملرهملبحححح  ملبّردحححح ملُكلدحححح مل خ ححححت ملنةححححاملانةلدتةححححلملت إلا ححححفمل.ملي ححححلدعمل  عر ححححلبملرجت لف زدمتحححح 

عملتإلاعبححح ملاربملف  حححللت ملم حححةا ملبحححلم ا مللحححجل هملارمححح اكملياعححح ملارملعةحححجاملارن  حححّملا رححح

ملآرع
ً
هملاممتعل ملبليفمّملارنخجر ملاريمتل ملُتئل

ً
مل.ملُتئل

د إلا ححفملرمحح ا ملريححملربملريِئ ححِت مل حح ملرمتححزرجملريالسححم ملبوا ححجمهل ملرمتححزرجملُححّملريفئححل همل

مل
ً
مليرالسحم هملارحلنملمّحّ ر

ً
مليّدحّر

ً
حّمل تللحل

ِ
ُتثمللمل بتوملياخاهملم ملرجا حجلهملعاحّململاي

ملمِقحح":مليفحعر  ملاريةححلمل حح ملاريجيحج ملا م ححّر 
ً
حح هملنحِوملأيزرفححح ححل حمليحاسمليححز ر

ِ
 ححجمل.ملذهملبحومل ححجمل  
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يحححاسملُةتبحححذملُا ححح هملبحححوملنفتمححححملاع ححح عملناخححح هملاربقحححذهملا حححفذ ملآرحححعهمل حححفذ مللملأعحححع مليحححممل

ملالملرحححف همل حححجىملأِ ملر حححومملريغحححعر 
ً
حححّملريغحححعر ملعامححح ملناُتححح ملبححح  ملريالسحححم  مل.مل(7)"ملر حححول

ِ
اي

يحححاسملريالسححح ملمإلاحححع ملف  حححل ملمّةحححجاهملبحححومل حححجملريجيحححج مل.ملبوسحححع ملعلهفتححح ملالحححزا ملرحححج  

حححح )ملرنخححححلهمليرححححملرب
ِ
ححححَيمل(.ملريعفتحححح ملا بحححح )هملامم رححححِملعئلرححححعملتّممهححححلملريعمححححزامل( ححححجمل   ةد

ئتخ
خ
ت

ملمجرَمححححَممل   وححححلتمل
ً
هملبحححح  ملريالسححححم  هملرنعححححَ مل حححح مل تئجل حححمملرجايجفحححح هملفت حححح َعملعد ححححمل

َ
رياامححح 

ريامححجاملا محح ا ملريعاخححح  ملنححوملارُححّملدتِوحححومل رححعهملب فت ححعمليئحححج حملد وححِع ملع ححفملرجحححايج مل

تا حححاسملعامتةحححلملاتإلاّدحححّ لملمححح ملريالسححح هملب محححومل ثححح ململلملتابحححمملريالسحححم هملومححح .ملرياحححلهفح

م حلن مل)هملاب  عر حلبملرياوحعمل(ريحزارج)رج ِجيّملم ملع مهلملرجوئج ملب دّدجيجيت ملرج    مل

مل(ري حححح   مل ححححئ 
ً
مليّدححححّر

ً
ملريححححملربملايححححج ر ملرجئحححح ملبَعَم ححححمهملامححححئ د هملبححححوملتححححعر  ملع ححححفملرلتةححححلكمل  حححح د

ّحح
خ
ححجملريةحح  ملريعاخحح ملا ي وححلل هملامّححِ  ملومحح ملرنعحح ملات َّ نملرن  ححّدو يحح ملأر ححع مل ححمل مل":ملعج

مقححذمل ححرت هملواتحح هملأاملم رقححذ
ِ
ايححّرامل.مليحح ملدمححِمل حح ملايءححذمل ححفذ ملعاححّ.ملرجححِع هملالمللةِوقححذملف ملهر

تححلعحملاي ححّاملعححل رملف ححِ هملاعام ححذملع ححرت ملَرححجنِم ملمئححململامححاملهجمححوهملامةححوملأ مل تزِايححلهملُا

امح مل.مليملفحملبةحل حمل ح ملبحلن سمليح ملأفِجتحم.ملدنزي ملي ّ ملف فملمّت لبملري تمجر ملا غعلملفلةل

مل حح مل.ملدححّناملمححلملريححملامل تّ ححوملبتقححذملابائححممل ئححلك
ً
ّححّلملرلمابححل

َ
نِبوححلمللِ مححململمححعرنربهملانبوححلملل

ملف مل ئلملمّملبرغئلملمئ  ِملرياوع.ملُتلتئل ملململململململململململ(.8)"ملالمللة ج

تا  املعام ملعلهفت ملعوتم ملب  ملنةاملا حل حهملفت حكوملبتمةوحلملُح مليحلن ملدئتةحيمل

ملريالسححمل ملع ححف.ملنححوملمححلملدّححلاتملععمر ححم ت ححجمحملُ ةوححلملبححليزارجهملايحح ملدتحح ملب مكلنةوححلململيحح ملدمححجخ

اريححححمملريالسححححمل ملرج   ححححلبمل ي ولعتحححح مل حححح ملبّردحححح مل.ملتجمتححححِملُ ةوححححلملنغحححح ملعححححّ ملواريهوححححل

حححعملريحححزارج ّم نحححل مل":ملُتليةوحححلملريالهفتححح همليتححح ملرنعحححعاملمئاحححاملرنتةلههوحححلملريفا ححح ملارج  حححسملع

حححلبلبملرج حححرو  ملارج حححت
ِ

ِّت  ملمةحححوملُرمحححذملأ مللتحححزِاجملم روحححلملفاحححوملريت  حححعملمححح ملري حححِةل ملاري 

يا ححححححامل.مل(9)"ملرنعحححححعاهملاأُمحححححح ملنغةحححححلعحملمحححححح ره هملفلملأ ملرنعححححححعاملأتحححححاملاأف ححححححّبملنحححححَومل ححححححفذ 

ملعاةحححثملبحححلياجرهِملابلج حححل عهمل
ي
ملايج دححح 

ي
هملايتمةحححلملنعرححح  ملع حححا ع ملارماححح ع هملمإلاحححع خ

ً
رنعحححعاهملفار

توححححححامل.ملاتع حححححح ملم ححححححلنربملتعريتّدحححححح  سححححححِع بملرنعححححححعاملريالسححححححم  هملاع ححححححفاملبّ ةوححححححلهملُا
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يتمةوححححلملتوَ ححححكلملبمححححللج ملريِ وححححع ملع ححححفملنححححوملايححححيهمل.مللعحعرلةوححححلملبلللف ححححلتملريفا حححح ملارج   حححح

مل.ملاف ّلملايج  ولملع فمليئج ملرنع ملرجةلنكهملاريا  ملرجمهجنملارجوئج 

ارل مرحاملنةحاملا حل حمليراحاشمل.ملنللاملريةّرد ملبل ت ل ملريرمل هملاممةلملر ت حل ملريحملرب

ارححوملمححع ملف ححفملروححسملع ححع مل)نتلبحح ملوارجملنححوملارُححّملممةوححلهملاف عر ححلبملريةاححّملعحح ملعامححهولمل

هملاتِّوححححححححححوملريتزرمححححححححححلبمل  ححححححححححع هملامححححححححححلملتفححححححححححعو ملرياامحححححححححح ملبل،رحححححححححححّمل مل(37ه/مل ححححححححححئ ملتمعمةححححححححححل

ارلتةححححححححاملُتليةوححححححححلملبو ححححححححل عملَمفإلااحححححححح همل  ححححححححفتةلمل انرلملري ححححححححذملتع تةححححححححلملنةححححححححامل.ملاري ححححححححّدملب

يهحححل حهمل وحححلمل  حححفمملريرمحححل ململ"ريمحححاِملرن ناحححفذ"ملي حححّدمتةلملرنعوتوححح مل حححال  ملدةمححح ملأ وهحححلمل

هملمةححوملرل ححالملُححعاملتوححجوهملبةححلن سهملاأبعو ححلملرر فححل ملن(ملنةححا)بوّةجب ححممل
خ
مل"ةححا ةخ خ عاححّململريححتخ

هملاررحححححومل(ريو حححححز)أفضحححححفصملريا ححححح ملف حححححفملريمححححتل  مل حححححاِمليناحححححفذمل.مل(11)"مل و ححححلدوعملار عيةحححححل

مل(.ملريز لدوع)ا قذمل

هملاريمححححححتل ملمحححححح ملري ِّمحححححح 
ً
ححححححّملرنخححححححجر ملمحححححح مل محححححح ا هملفار

َ
بةححححححملرملرجاقححححححصهملفّكلدحححححح مل.ملد جي

ملعرلةححححححلململتت ححححححِملتإلاعبحححححح ملايّرلتحححححح ملعلهفتحححححح مل"ملر ححححححومملريغححححححعر "ملريا حححححح مل حححححح مل ف  ححححححللت هملتححححححّت 

عملع ملُِ ملاع ح مللحجل ملدمحج ملللتةحلكملرج   حلبملريمحلغ   ِّ ا
َ
بحّأبمل.ملريملاربملريِئ ت هملع

ري إلاعبحح ملعا حح مليححلن هملارلتةححاملبلنةتححلنملريححملربهملبفاححوملرنةتححلنمل عمححل ملريّرعوحح ملايج  ححل مل

ملهملأاملمحلملدحِّبع لملا غئلةحلملا امرمةحل(رن حنس) جر ملململدمِجاملرياام ملريالهفت ملامّع ملرنع مل

يتحححححح ملمةححححححوملارمحححححح مل ومحححححح ملعالي ححححححاملريححححححملاربهملريالسححححححم ملبإلائححححححج هملع ححححححفململعححححححّ مل(.ملريامححححححو)

 ملارجححححايج همل.مل  حححح و ل ملبليفاححححوملرن ناححححفذ
ِ
يححححملرهملبنححححامل ححححمل ملريححححملاربملمححححللج مل لتةححححلكملرجمححححن

اعورحححاملع ححححفملتمححححجمزملريفتححححعملري هعر ححححملريمححححل  ملع ححححفملرجئحححح ملاري ّحححعم هملثحححح ملعححححزوبملع ححححمهلمل

مل.ملململململململململململبرغ ملفجنجمل(11) رج  ملريهلم ت"رن لن ملبحلل  غعرلمل  مل

 من الوجداني إلى الوجودي/ خطاب الّذات.2

ىمل  ملمعيات ملريعارد هملع فملعلس ملاعلسحم ملعلسحلململ ِّ ئف َ ملر لاملريملربهمل ولملدتة دخ

ىملريا ححح مل.ملريغحححعر همليتمةوحححلملعلي حححلملف عر حححلبملرنعتحححل مل ححح ملظحححوملغعرمهوحححلملاتتتوهوحححل ِّ يهحححملرهملتةححح

حححح
ِ
ملنخ ححححلاملم ئححححج مليرححححملربملريِئ ححححت هملف إلا 

ً
ححححّر

ِ
فمل حححح ملألححححجر هملدةمحححح ملمحححح ملأ وهححححل ملريجيححححّر حملمجي

مل.ململاريجيج ا
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حححححعملرنخ حححححلاملريجيحححححّر حهمليرحححححملاربملريِئ حححححت هملعححححح ملرححححح عان ملف  حححححل مل ححححح ملريجيحححححج همل ِّ َيا

 ححح هملارمتحححع ملعاحححجري ملريا ححح ملارن حححنس
ِ
ملايحححيملرحححلنجملرياامححح مل.ملرلف حححوملعححح ململ حححر  ملرين ححح ج

خ
ت

 تئجلحححح ملفنةحححلمليا ححححاملعامححح ملمحححح هع ملبفّجيححح ملانجنمحححح ملمحححل ع هملامل.ملرياوج دححح ملبححح  ملريالسححححم  

أل جمحححح ملرل ححححا هملبححححوملعاامحححح ملتمححححّ ملرنعحححح ملارنعةاحححح هملاعاححححِج ملثمححححومل لف ححححلتملبتمةوححححلمل

ححححعملري جررححححوملرياححححلهفحملريعاخحححح مل ّم بمفحححح ملريا حححح ملريححححملاملي ححححل  مل حححح ملبرححححجن ملُتححححل ملم ححححتع  ملع

ري ححححححححححاجنمل"ملريححححححححححّر  هملأامل ي ّححححححححححل ملرن  ححححححححححّاملرجححححححححححّعج ملبعغةحححححححححح ملم ةل يحححححححححح مللملع ححححححححححت  مل، مل

ملنغةح مل ح ملرنعمحجنملأمحل ملرجا حجلهملع حفمليرالس مل .ملبليئم ل ملجعت ملريالس ملاعملربم
ً
امحل

مل ححححمملُمححححجنملتححححلِ ملانلمححححوملاهححححل ع
ِ
د وحححح ملريالسحححح مليا  وححححلتهمل ححححو مل حححح عان ملعا متحححح مل.مل(12)"ملأل

ةوملاتجريمملريئم ل  ملُتثملريمتو مل ةو)تن حملريئج ِّعد ملرياامح هملارنعليح مل(ملريئج
َ
(ملريئم حل )ت

مححِجاملري مححلنا
َ
ملف  ححللت.ملت

ً
ملمجرمححمملف نركملريححملربهملاريححجل ملبةححملرملرجاقححصهملَدتححعي ملرياد ححَ ملتلنممححل

ً
ل

تححمملريِئنححفذملع ححفمل تئجلحح ملف  ححللت ملبلُ حح ملعحح مل.ملبول تتةححلملري كجمنتحح 
ِ
ملريا حح مل حح ملتإلار يححملرهملدححّتج

ةهحححلملاتِّممهحححل مل مم
َ
مليج ع ححلملاالححح مل  مليحححملاربملنرغةححح مل ححح ملف نركد

ً
ملع ححعمل

ً
ملتلنممحححل َّ ر  وليهححلهملامإلاِ ححح

ملم "مل، مل ملمحححح ملماعفحححح مليححححج عمل   ححححللت مل ححححجملف نركملري ححححلنم ملريب ححححعاملبوححححلمل ححححجملم ححححلني جررححححوي

ململ(.13)"ملريملربملاتّمت ملريملرب

َدنحح حملريةّححثملريححّر  ملعحح مليححج عملريكححل  ملريب ححعاهمل حح مل حح عانتمملريجيج دحح ملرجئف ّحح مل

ملدوَّجملنوملر  جر ملاثةلب
ً
مليئجلتل

ً
ملع متل

ً
يهملرهملدئإلاملاملريالسَ هملمح مل.ملع فملريا  هملا ال

ةححححلملبححححليجيج مليرححححملربهملايااملي«ملريححححّملنملريااتحححح "مليئتنتحححح ملرنعحححح همليجرمحححح مل ححححّدمذملمجرمححححممل

 حححححححححفتئلملمححححححححح مل حححححححححليسملرجل حححححححححفذملارنعل حححححححححعمل"ملا   حححححححححل مل رررحححححححححم مل، مل
َ
ال  ملرنعحححححححححِ ملري حححححححححذملع

مل.ملارج حح مةو
ً
ملاأرتححلنر

ً
ححلهملاريئححل هملنححِوملريئححل هملأههححلنر ملارجكححل ملنجلت 

ً
ماهححلملد حح عملريزمححل ملأبححِّدل

مل
ً
ملعححح مل.مل(14)"ملاأُةلبحححل

ً
ملمئف حححا

ً
ملايحححّرلتل

ً
بةحححملرملرجاقحححصهملف حححر  ملرنعححح ملاريا ححح ملتنححح حملر لبحححل

ىملرنعححح ملُليححح مل.ملريممحححتبذهملاعححح ملف عر حححلبملرينحححزا ملرياّارلتححح ملارياحححلبع ملري فت حححع ِّ يحححملرهملدتةححح

مل
ً
ملع حححححفملتجيتحححححّملأفكحححححلنملمئ روححححح مل  حححححمتل

ً
هملموحححححلملد حححححِ ع ملمحححححل نر

ً
 تحححححملرهمل.ملايّرلتححححح ملمئ إلاححححح ملفتعمحححححل

فلحححممل.ملد  حححسملرنعححح مليحححزم مل مححح ا ملريفتحححعاهملام حححااملأع حححلاملرجل تححح مل   حححللت ملرج ئجعححح 

هملادمل
خ
ححح ملعامححح مل حححةبت هملبححح  ملري فر حححِملا بحححّر ملارنعححح  ملمحححجتملي ححح عملف حححفملومححح ملتحححلنم  ملَنبححح 

م
ف



89 

حّمل
ِ
اريج ح ملريجيحّر حمل(ملري فر حِ) نتةحل ملري حعهحملبح  ملريفاحوملريفتحعامل"مل رل حذ"ُتثملأ 

ّححح ":ملهملفمحححلت(رنعححح )
َ
 حححملرملريج ححح ملدنححح حملعامححح ملم جرولححح مل.مل(15)"ملنححححملت فر حححِهملعرتحححيملأ ملت

ةححوملريا ححح ململ مل،نةححلملعامحح ملتمحححجَ ملع ححفملري فت ححع(رجححعأ ملاريعيحححو)بحح  ملريالسححم  مل
َ
رياوتححح مل حح ملل

ع  حِّمد
َ
ملتةقحذمل   حل ملالملت

ً
م 

َ
ملرا

ً
ع لملعام  هملمولملد ِ د هع د

َ
يهحملرهملتئرحعملريحملربملريالسحم مل.ملاه

هملب عمم ملسهت مل
ً
 مليت ملع حفململعحّ مل( ئرع مل رتول ملي ال )ملعةجبةلهملريملاملمّملد غِ عملنرتل

ححعملعحح ملرل ةحححلنملري ححذمللملتححئِ ملعحح مللرححع ملرفتعر ححِت هملبمححّنمل"ملريئرححع ملريجيّرلتحح ملريعاُتحح مل ِّ مححلملعا

ململململململململململململململململململململململململ(.16)"ملافعا

ملرنخ ححلاملريجيححج اهمل حح ملمعياتحح ملريعاردحح هملع ححفملايححج ملف  ححل حملم ححة ملبليا حح مل تج َّ دحح

مل.ملارنع هملايتئمملايج ملم   ملبلججبملاريفمّر 
ً
ملايج دحل

ً
يهملرهملتن حملريحملاربملريِئ حِت ملر لبحل

هملع حححححفمل محححححوهملا حححححات   
ً
رجحححححجبملان ة حححححمملارج يحححححفذملري حححححذململ ا حححححفهملمجرَمهحححححلملر ت حححححل :ملنلسحححححفل

فهححححل
ِ
ر
ِ
دححححاعحملر ححححلاملريححححملربمل.ملاري للتحححح هملأ لَ ححححهلمل  ححححِملأ ححححةلاملرجححححجبملال ل إلاححححمملرج جحححح .ملدم

ملبمحححححعراملم ئحححححج مل ححححح ملري ححححح عان مل
ً
ملبممحححححلدلملايّرلتححححح هملأاملممتعلحححححل

ً
ملم  حححححا ريِئ حححححت ملعححححح ملرجحححححجبد

ملريجيج دحح مليرححملربملري ححذملتححعر  ملع ححفملريا حح ملججريهحح ملرنخححعراهملارياوححوملع ححفملبئححل ملاريةححلملمحح 

يححح ملأعحححّملأُ وحححومل ححح مل حححملرملرياوحححعملفتحححع ملريفمحححّر ملارجحححجبهملمئحححململأ مل  حححعملرجحححجبملمححح مل":مليّدحححّ

عحملري حذمل ئحاملأع حمهلهملاريت  حعملمح مل محلناملا رحّمل مل ِّ توملأِمححملاأيححملايح ُج  هملامئململُن

ححححممل.ملُليححح ملُمححححجنملأدححححل ملسحححةليحهملبححححعغ مل  عتححححممل ححح ملرنعححححعا[ملرجححححجب]يححح ملدتحححح مل..مل
ِ
  ملأسححححاعملبال

وحححححلملمحححححلبملعزمحححححزملع حححححِ مل.ملِ مل ر حححححع ملُ حححححلن ملرحححححلنبملأ حححححت معمححححح هملامجيحححححج مل ححححح ملُتحححححلعحهملاأ
ِ
انر

ملمِقذ
ً
ململ(.17)"ملاِ عامليز ر

ححححححّملرج يححححححفذملا ل 
ِ
مليإل  ححححححل هملف  جي

ً
ملم ححححححتعنل

ً
.ملدت ححححححِملرنخ ححححححلاملريجيححححححج املم حححححح عر

ح ملع حفملفجريح ملمم رفح هملامزمحّملرجحجبمل ح ملعاوتمهحل ت محلعِمل.مليااشمل   ل ملُتحل ملمف ُج

مل حح 
ً
ململ حمل ملريفجريحح ملُتئوححلملدتت حِمل   ححل هملموحح ا ريحملاربملريِئ ححت هملأ ملرن وتحح ملمّلرححعي

يهحححملرهملفحححلججبملايحححج ملمحححجاملام ححححت عملا ر ححح هملبائوحححلمل   حححل ملمّكحححج ملبليه لسحححح مل.ملبحححلججب

ف ملرجحححجبملري ةتيححح ملدحححّف مليرحححجل ملبليحححملربملارملعحححت ملارنعتحححل هملا  نركمل.ملارنخمحححج ملا فحححجتمل

ملايحححححج املدفضحححححف مل ححححح ملم حححححلند
ً
ملهةتاتحححححل

ً
ملرلمعرهحححححل ّج ذملأ ملري محححححّ ملرياوحححححعاملاريئضحححححنملريفتحححححعاملياححححح
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مل ححةلُ مليرجرححجتملف ححفملرجححجبملي":مليانةححزر ملأمححل ملنححل  مل امحححملر ححومملرجححجب
ِ
..ملا ححاملرنعتححل ملفل

ئحلمل
ِ
ملبلبئلمل  ملريةّرد هملفتمِتحوملفيتئحلملأ مل حملرملريزر حعملريغعمح ملأر حاملريهحّ هملاأل نا ملرججبملدّلج

ملي ححححئلملرجم ححححج د هملالملسححححا مليئححححلملبححححمهملفححححامللفحححح  ململيححححمملريةححححلا
ً
ثحححح ملمحححح ملريجمححححاهمللححححايِمل.ملُ وححححل

مل
ً
عملدجمححححل

ِ
.ملعحححح ملريمححححّا ملاهححححعلملريةححححلاهعملتححححمملُحححح  ملت تححححِعنهملبححححومل  ححححاعملبليضحححح عملُحححح  ملد ححححار

حححححمملرحححححلُ ملرن  ححححح ملايحححححاسملريةاحححححاملفّ ححححح هملفئ ححححح عمللّححححح مل
ِ
ححححح  مللفححححح  مليحححححمهمللتت حححححِملأل ُا

ململململململململ(.18)"ملريمتج ملريغعبل ملع فملأي لمئلهملاريغعبل ملع فملرنعتل 

عااشملنةاملُتل ملمور  ملعائفحجر ملريا ح هملاعاحليشملُتليةحلملم امرح ملرنةتحلنمل   حل  مل

ملُتثملرججبملدن عملريعع هملامزيزتمل تل ملري
ً
ملافتعمل

ً
يهملرهملفارملنل ملرنعح ملدوح مل.ململاربمللف تل

يححملرهمل.ملريححملربملبححليفعاهملفحح  ملرجححجبملدّلرححع لملبححلي وزلملاريمححتل هملثحح مليامةححمملبححلملعجملريمةححلفح

مل   ل ملبمف ملايج د هملنحملدجريمملبةلملثموملرججبملايّعاتحم ّج ف ملفرحلب مل.ملفل،معر ملمّملتو

همل  فتتححيمليره لسحح
ً
ملاثملفتححل

ً
 ملاريمححاِملريححملاملدوِ ححزملريكححل  ملنةححاملبليز ححلدوعملي حح غوهملنمزمححل

فِ ملرجحححححع ملتإلا حححححتّملنمحححححزاملججريهححححح ملرجحححححجبملبلين حححححتل  ملأاملمجريهححححح مل.ملريب حححححعاملأمحححححل ملرجحححححجب

انحححا مل   ححل ملريححملاملعحححل مل.ململعئححِملرجححجبملب لكححلنمليحححمهملموححلملدّححِجتمل  لسححح ملريححملربملف ححفملمححج 

مل
ً
ملماححل ل

ً
ملايج دححل

ً
ملُتلتحمملبلر تلنرتححمملرنخلرحح هملابححلم ا ملفتححعاملاناخحح هملدححعىمل حح ملرجححجبملا ححال

مل(ملرنعححححعا)يحححححملرهملفححححليجيج ملرجحححححِّمعمل.ملياعتححححل 
ً
ملايج دححححل

ً
بوجررحححححفلبمل(ملرجحححححجب)محححححّملدنحححح حملا حححححال

َّ لملَمفم مّ مل  ملرنعتل  عبمل ح ملأِ ملرنعحعاامل":ملف  للت ملمئف ّ ملع فملمِت مللبتر هملمّمللإلا
ِ
افت

مل"ملنةحححححا"ملبةحححححملرملرجاقحححححصهملفوحححححع .مل(19)"ملتحححححزن ملممحححححلبعهملا ححححح ملرجمحححححلبعملرحححححواملا حححححا ملالملأعحححححّر 

حعملعح مل ِّ حح ملبليز حلدوعمليا نفححزملعما ححملججريهح ملُتحل ململ وحح ملع حفملري حّم عملاريحّملنهملامف ُج

ةحححح ملاريا ححححلل مل ع ححححفملارمحححح ملف  ححححل حملموححححزلملبفاححححومل لف ححححلتملريمححححّناملاريجيححححّر حملعحححح ملُ 

ملد حححة ملريِ اِمحححومل ححح ملرجحححجبملُليححح ململ ححح مليحححّىملريئحححل مل ححح ملع حححعملت فِسححح ملفتحححمملريمحححت »ُتحححثمل

ملململ(.21)"

  الوجود والحدود/استطيقا الجسد.3

ملد ّحححححححّلملفت حححححححوملململ
ً
فَ ملريعارفححححححححملَدمحححححححلاَ ملريجرمححححححح مل":مل نرجملعححححححح ملاظتفححححححح ملريعارفححححححححملمحححححححل ا

مل"ملبج ل وملأ بت ملتِّوملمكللممل
ً
ملأ بتحل

ً
َدفضحفذمل حمل ملريمحجتمل.مل(21)"ملد حعَاملأ ح ر ملُمتمتح مل"ملارماحل
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ححِتّملريعاردحح ملارماهححلملريِئنححفذملرملخ رححِملعحح مل
خ

 
َ
رياوتحح ملف ححفملر حح ن لجململثححالملأفكححلنمليج عمحح  ملع

حححححعملا حححححل  مليوليتححححح مل حححححلب  ملريجرمححححح ملرجعييححححح هملاتةقحححححذملريعاردححححح ملم حححححعمل ّم اعتتةلمل بّرعتححححح ملع

مليتتئجلتةحححححححححلمل يئل حححححححححت هملامئفححححححححح  ملريجرمححححححححح ملريِئنحححححححححفذملع حححححححححفملأعاحححححححححل ملا للبململت حححححححححلر ملُحححححححححّا مل

 مل"ملر ححومملريغححعر "ملتةححِ  مل ححمل مل فكححلنملري ةتاحح مل  حح  تمت مليا  ححّمل حح ملناردحح مل.مل"ملرنعمتمحح "

ححح ملرين ححح ملريعمحححزاملامل
م
ف ىملرن  حححّملبجرحححفمملعامححح مللِ حححت ملمةنتححح ملاد ِّ رن وحححل  ملرياحححل ملُتحححثملدتةححح

ملع حححفمل تئجلححح مل
ً
مل  

ً
مللِ حححتل

ً
جكجلحححلبملمعياتححح ملريعاردححح ملاعامليةحححلملرملخ رفححح هملابلع ةحححلن ملتّممحححل

حححح ملع ححححفملأعاححححل ملم ئجعحححح  ححححفملرن  ححححّملريِئنححححفذمل تئجلحححح ملممتعلحححح ملبو حححح جم  مل.ملمف ُج
ِ
يهححححملرهملد إلا 

مل
ً
ملايحج ر

ً
حعوملرج ح جىمل اتمل تئجلح ملف  حللت ملتةقحذملن  حّ ل ّم ملرثئ  همل ح ملتمحّدعللملع حفمل محو ملَد

ِّ  ملتت حححفهلملعامححححلبمل هحححَعملرج ححح جىملري حححل حملترحححيملريتتئجلحححح مل حححو ملُحححّا ملم اححح
م
هملاَمر

ً
رلرحححل

مل.أرعىململ"ملأي ل "ملم ئجع ملم مل

دتعر ىملرن  ّهمل و ملمعيات ملريعارد همل  ملا ات    ملا حات ملريجيحج هملاا حات مل

ححححح ملرجئف ححححوهملفتغحححححّامل.ملرنعححححّا  د إلا ححححفملرن  حححححّمل حححح ملريج حححححات مل ا ححححفمل حححححو مل ححححتللملري ّمج

ملبتتئجلحح مل
ً
فع دحح ملعاححاشملايج  ححلملرنخححلههملات اححليشملمحح ملي ححّ لمل حح ملمعرُححوملعوعمحح ملممتعلححل

امرهحعملرن  ححّمل ح ملريج حات ملري للتح مل ححو ملريئرحل ملرجِ  حو ملفت حح عمل.ملاا حاتلبملمم رفح 

مل  مل تللمل لف لاملاري فلعوهملابئل ملعاملبملمم رف ملم ملااربملأرعىمل
ً
نيل

ّم مل.َم

  نركمل:ملعللهمل ح د اهعملرن  ّملريِئنفذمل  ملا ات ملريجيج ملب الملممحجلبهمل ح ملتمحّد

(.ملر حححتعرتتإلات مل  ححح وعرن)هملا ع ئحححل مل( تل حححلبملرن حححنس)هملا  ححح و ل مل(ري و حححوملاريحححجل )

ىملماحححلي ملرجمجيححح مل ا حححفمل ِّ مل(مل  نرك)تتةححح
ً
فإلا حححّاملعحححل ملمئحححململ":ملُححح  ملتمحححجتملري حححلن  هملأال

رعتعفحححَاملبحححمملات حححلنعاملماحححمملُ حححصملُححح  ملنحححل مل.ملريةّردححح ملهةتا حححمملبل سححح ل ملتحححل ملمححح ملتفت حححعامل

ملدحححح جقذملأُت
ً
ل ححححَاملفيلةححححلملاأُكحححححملماهححححل.ملللححححل

َ
هححححلهملأ

ِ
.ملرُ فتححححاملبورتت ححححمهملاأُةبححححاملتفلرححححترمملنر

مل(22)"ملأسححححكجملفيلةححححلملاع ححححكجملف حححح مِل
ً
ححححّنكملي ححححّ لملعاوحححح مل حححح ملم جِ ححححح مل":ملهملاتمححححجتهملثللتحححححل

َ
رجححححعأ ملت

ت اححححليشملريححححملربملمحححح ملي ححححّ لهملاعيحححح ملأفمححححمملريمححححلب مليتتئجلحححح ملم وححححع  ملع ححححفململ(.23)"ملرياوححححع

  حححّمل حححجملع حححاتّمليراوححح ملريجيحححج امليإل  حححل همليهحححملرهملفحححليجل ملبّحححّا ملرن.ملمحححللج ملريت حححرت 
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حمملت بتحاملية جيح ملي حّملرجحعأ هملالمحزملير و تحومل.ملاتّم عمليامّملريحئميملامحجرل  ملري متتحّ
ِ
فل

مل.ململري ئمتنفذملين  مل لجث 

،لئحلمل ح ملمئ  حِمل"ملُ  ملتمحجتملري حلن  مل(مل   و ل )اترهعملعئلرعملرجمجي ملري للت مل

 حمل مل ي حل ملمحل ن ملع حفملريتحملامل ح مل حملرملرياوعملل  عمللّنكملململتعمّ ملأي حل للهملالملعاحج مل

رياوححعهملبحححومللملت لاعئححلملعرتحححممل،ِنةحححلملت حح عملمحححل ن ملع ححفملنفحححزملمحححلمللملتعمححّ هملممر ححح ملجزريهحححلمل

هملاجحلملع حع مل حال ملعامتةحلملبإلا حّ هملمملنلح مل(24)"ملارر تلنريةحلملارل ملهةحلملارحجيةلملام حلعع ل

مل":ملب حححححححّدمتةلملنةححححححححا
ً
ةمحححححححححملي ححححححححّ لملُِتحححححححل

َ
دنححححححححةزملبلي ححححححححهج ململيحححححححمةاملُ ححححححححعيةلملري ححححححححذملتوِ اهحححححححلملات

ئ هملارجبملعرل ملت عه ملهعهمح مل تكحومل  د
ا   إلات مليرغعر هملان  ّاملنر ّ ملرزرل ملعخ

ححعملفححِ ملرج احح هملدّمحح مل.مل(25)"ملعرمححذملأيححع  ّم ف ملمعرعححل ملم  رةححلبملرن  ححّهملا  حح و ل ملبححمملع

ملع فمل مح ا هملاف وحلتملرن  حّملدفضحفذملبليحملربملف حفملرنخحعرا
ً
ل ملمف ُج

ً
ري ئمحومل.مليرملربملايج ر

ريرمل ملدزمّملرنعتل ملماقصملامتو هملا ة ملنغةلتمملدّفَ ملبليملربملي احاشمل ح ململبلن  ّمل  ملرعر  

مل(.ملململململريعااملارن  ّ) ّد ملعوعاملمجرممملستمجر ملمةتع ملام ئجع مل

مليحامل ح ملفِنةحلمل  مليةح ِ مل":مل ح ملمحجتملري حلن  (مل ع ئحل )ات إلا فملمرل عملرجمجي ملري لي  مل

ححححفملعئحححح
ِ
حححح هملام م  حححح ملدّل د ححححمهملبإلا ححححّ لملاهححححِعتةلهمل، ملرن  ححححّمليالتد ملبرحححح  هملفارملمححححلملعللّتد يد

ححوملي ححّاملالملأ حح   مل":ملايححيمليححاسملغعمةححلملعرلةححل.مل(26)"ملامت ححعكملمححلمليحح ملية ِمححذملبححم د
ِ
ظررححَاملأ ي

فححمملمحح ملُلمرححمهملاف وححلتملرن  ححّمل.مل(27)"ملمحح ملألححجث ذملأاملأم ححوملممةححل
َ
 ع ئححل ملبلن  ححّملَدنحح َحملت ي

ملمححح ملرحححلُةم ملرحححعر ملمف حححجاملع حححفمل ل هملاممتحححع ملبجيحححج ملمةحححت ملامحححلت
ً
حححّملرحححعرعل

ِ
انحححا مل.مل دجي

د حححححممَل
ِ
بةحححححملرملرجاقحححححصهمل.ملريائلدححححح ملرج  حححححفملبلن  حححححّملت   ححححح ملريجيحححححج هملبائوحححححلمل  وحححححلتملرجفحححححع ملدكر

ملع ححححححفمل  ححححح ملرنخ ت حححححح مل
ً
فلُل فحححححل ملبلن  ححححححّملفمحححححتر  ملفامل لجثحححححح ملتفحححححع ملريت ححححححِهمل حححححّر

يملرهملفومجي مل ع ئحل ملبلن  حّمل ل حجاملتفحع مل.ملرجت لف زدمحهملم ّملع اتّمل تئجل مللجعت 

رسححححح مل ححححح ملريتحححححعرلهملموحححححلملدفضحححححفذمليإُل حححححل ملبليحححححملربملاريجيحححححج مللمحححححزملريحححححجل ملريحححححملنجناملريعمل

 تحملرهملد محململرن  حّمل ح ملا ححات ملُ  فحل مل ليح ملريِ وحِع ملاري حجن  ملفتوّحجملري و ححومل.ملا رحع

يححملرهملف ححّيتوملرن  ححّملا   وححل ملبححممل.ملرجمتححع ملبليعادرحح هملامححئمشملرححجن ملم  ححر ملبليفمححتر 
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هملامحححعىمل حححح ملي ححححّ ل
ً
مليفهحححح ململتع حححت ملنخ ححححلاملدوححححئ مليرححححملربمل ل جمحححح ملتفححححع ر

ً
مل"ملتفححححِع "ملمئ رمححححل

مل.ململململململري ل  

 ا حححححفملأ ل حححححهلملتحححححّررومل:ملد ّحححححّ ملرن  حححححّملريِئنحححححفذمل ححححح ملا حححححات مل م حححححّر ملعاام ححححح  

تفضححححفذملرياامحححح مل(.ملمحححح ملريححححزاج)هملاري للتحححح ملمجرمهححححلملتفلعححححومل  ححححعر مل(محححح ملريالسحححح ) لححححّملجمل

ل
ِ
حملأع تححممل":مل ا حفمليات حلتملرنخححا

ِ
حمملدارححململمئحم[مل حل ح]يح ملأسححاعملبحا 

ِ
ململي ححّاهملأاملأل

ً
.ملسححا ل

حححمملياِعفقححذملفيتححمهمل وحححلملأعِعفححمملف حححفملي ححّ 
ِ
تفلعححومل ي حححل ملي ححاِمل ححح ململ(.28)"مل ئححاملأسححاعملبال

 تل حححححح ملرن ححححححنسململ وحححححح ملع ححححححفملريتعر ححححححفذملبحححححح  مل.مل   وححححححلتهملا  ححححححل  مل حححححح ملتةححححححل تملريححححححجل ملبةححححححل

ف ملتةحححل تملريرحححمل هملعّحححعمل.مل هحححعر هملفتتةحححلاىملمئ ححح ملريفّجيححح ملريحححملنجناملاريمحححاِمل ل حححجامل

ف ملرياام ملب  ملرن  حّد ملتفتحيملمحللج مل.ملل ملعام ملف  للِت تفلعومل ي ل هملد ِّم ملبئر

لملي ححّملد فححجلملع ححفمل رححعهمل.ملري ححّم عملاريائححِهملاتةقححذملعج ححمملمححللج ملريت ححاتّملاريئاجمحح 

ملمحح ملتفلعرححمملاتكلمرححمملمحح مل رححعمل
ً
فلححمملري فلعححومل(.ملريالسحح )نححوملي ححّملدةقححذمل تئجل ححمملرل امححل

مل سحححةل هملع ِّ رنعحح ملياقحححذملأ مل"مل ححفملرع ةحححلنملأ ملبحح  مل ي ححل ملع حححفململعححّ ملرنعححح ملرج ةححل تملُحح

تمرحح مليفححع ملآرححعملريفمححل ملريححملاملدوتئححمملفتححمملأ ملدز  ححعهمل حح ملاربملريجمححاملريححملاملدةل يححيملفتححممل

ملململململ(.29)"ملاييهملفتغّاملفسةل ملنوملمئتولمل  ل مل سةل مل رع

عمل ملبايفححح ملمححح مل":ملتمحححجتملنةحححا.ملاتححح  املرياامححح ملري للتححح مليالف حححلتملرجحححِّمد
ً
يححح ملأسحححاعملدجمحححل

مل ح ملرن  ح ملهملامل[ريزاج]ي ّمل رت مل
ِ
حممللملدئم حممل حفذ ملبلين حة ملف حِ ملفل

ِ
ملأل

ً
يح مل..ملأُ  مل امحل

حملألححل ملمحح ملي ححّهملُ ححصملمةححوملأ ملد ححلاملبححليو زملرن ناححفذملمئححململومحح ملهجمححو
ِ
.ملأ حح ملأسححاعملبححا 

مملي  ا عملي ومملم ملنيوملآرحع
ِ
ملبال

ً
مل.مل ئاملأساعملأُتللل

ً
ملعئحمهملمعتةكحل

ً
فمحّملنحل ملدةحّاملغعمةحل

ململبمهمللملدّنكملأُل ا مهملا جملدعمّملر تةا مملباِامل
ً
ملم ح النر

ً
(مل31)"ملهعمم ملململ ر مل جملي حّر

ولملعع ملي ّاملُلي ملرااملمئململوارت ":ملاتمجتمل ال .مل
ِ
أ ع حمملامتع قحذهملدمعرحقذمل.ملأللملمر

ملفتححححم .ملفامعرححححمهمليامححححقذملفححححاعِزملعرتححححمهملد ححححفاقذملفارعي ححححمهملأرّسححححمملاأ حححح  ملنححححِومللفححححسع

يمة مللتةححل تملأناتملري حح ل  هملاأرححفمملبامححملنملري ححفلبملف ححعِ مل حح ملري ححل ملرححلع  هملامِتةوقححذملبححل

ملي ي حل همل.مل(31)"ملاريب لع 
ً
تعر هملدخ ح َعملممّحع  مللملد ا سملع فململعّ ملرنع ملاُ  ملوارجع نوج

ححّمل.ملافمححلً ملنخ ححلمهلملريححّر  ملارححعرعهلملرج حح وع فلححممللمححزمليرححجل ملرجت ححلف زدمحملريححملاملدإلاِ د
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يهححححملرهملت ّححححِجتملرياامحححح ملبحححح  مل ي ححححل همل ررححححومل.ملرياامحححح ملبحححح  مل وارجملع ححححفملمةححححّأملريت ححححل  

ابلي حححححل  هملتنححححح حملعامححححح ملري فلعحححححومل.ملهملف حححححفملتئحححححلفعملاتةلعحححححّ(ريحححححزارجمل ئحححححل) حححححلعحملرين ححححح ملرج  

 مل عر تححححح ملي حححححّمل لحححححلهمل
ً
ملمز ايححححح 

ً
حححححعملريفاحححححوملرن ناحححححفذهمل عر تححححح  ّم رن  حححححّاملبححححح  مل وارجهملع

مليا  حححّمل ححح ملعامححح ملأرحححعىهملان  حححّملآرحححعمل.ملا عر تححح ملي حححّمل رحححع
ً
ف ملريتعر تححح ملتمحححوعملُةحححل

يهححححملرهمل.ملي ححححل مل حححح مل  حححح ملريزايتحححح هملاتت ححححِملعامحححح مل غتححححعراملري ححححذملعاا ححححهلمل مل(ريالسحححح )

ىمل ِّ ابةححححملرمل.مل"رغ  حححلاملبليتعر ححححفذ"ملبحححح  مل ي ححححل ملرج ئحححلفع ملنانةححححلململ"ملرياورتحححح ملرن ن حححت "ملتتةححح

رجاقحصهملت ح عملم   ح ملريحزارجملفمحلً مللغ تحلتملرنعح ملافعحّر ملريا ح هملف ئت ححعمل ناراهمل

دئمرحح مل.ملاتئحّمحملريحملاربمل ح ملارمحح ملمرح  ملرياوحل ملاري حّد هملاع ححتةّتملفتحمملرنعح ملبليتعر تح 

هملا غححححّاملريجيححححج ململ"ملي حححح "ملرن  ححححّملمحححح ملريححححزاجملف ححححفمل
ً
ملنمزمححححل

ً
م م ححححة هملفت حححح عملريجيححححج ملمجتححححل

مل.ململململململرجِتامل جملبااملريزايت 

4. 
 
 بناء الّذات والجسد سرديا

دنةقحححححذملري ححححححع ملع حححححفملرنخ لبححححححلبملرملخ رفحححححح مليرحححححملرب مل ححححححجر ملنللححححححامليهحححححلملرححححححر ملبليعومحححححح مل

ملرمل هحلنملت إلا حفملرجعياتح مل و مل .ملاريفتعهملأ ملبلي  ع ملاري رجكهملأ ملبليفاوملارنعع  

علساملبحّردتةلمل ح ملريعمحِملريرةئحل حهملثح ملرل مرحاملف حفمل(ملنةا)ريِئ ت ملم وع ز ملُجتمل خ ت مل

يحححح ملتحححح وت ملمحححح مل(.مل ححححل ح)ريفمححححل ملرجححححّدقذهملموححححلملمتمةححححلملمحححح ملري اححححع ملع ححححفملع ححححتمهلملريححححّر  مل

أ  حححححاملأ حححححع هملايتمةحححححلملبمتحححححامل.ملريحححححزارجملمئحححححمهملبفاحححححوملف عر حححححلبملرنعحححححعاهملاتزايحححححاملعغ حححححع 

 مل، ملماحححححمملر ت حححححفامل تئجلتةحححححلهملا ححححح ملر ت حححححلفهلملايحححححيملم ارمححححح ملعا
 
 حححححتمهلهملايةحححححت ملبحححححمملُةحححححل

ي ّححححعومل(مل  حححح لا مل ححححال ) وححححلمل رفاححححاملرححححّدمتةلملرنعوتوحححح مل.ملر ت ححححفاملرياححححلي ملمحححح ملُجيهححححل

ي ن ءحححذمل.ملرجاححح  مل ححح ملايج  حححلملرنخحححلهملارنعوحححت همل ححح ملعامتةحححلملبإلا حححّ لملاوايهحححلملارحححّدمليةل

ا ر فحححل مل ححح مل(ملريز حححلدوع)جرمحححمملرجحححع ملف حححفملا ححح ملمفإلاححح ملم(ملنةحححا)ريحححملربملريِئ حححت ملرملعجنمححح مل

مل(.ملُعاملتوجومل)ومئت ملريمتل مل

ملنةامل رنعتلتت هملرجئّمإلاح ملمح مل ح ع ملرحّدمتةلملرنعوتوح مل حال هملع حفململ"مل  عيةل"مل  بام

.ململعحححّ ملريت حححِهملاري حححتلل ملمححح ملريمحححتل هملعاحححّململر ت حححاعبملرُ وحححلتملفمحححّر ملريححححملر ع 

ال هملري حححححذمل حححححرو مملبحححححّان لملي حححححّدمتةلمل حححححمل"ملنعرحححححلبمل ملدللِتححححح "ملتع حححححاملنةحححححاملمحححححلمل  ب حححححممل ححححح مل
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 حح ملدجمهححلملفِنةححلمل[مل ححال ]مليححامل":ملهملري ححذمل ححة مليهححلملأ ملعاعفححاملع ححفملُكلدحح ملنةححا(عرجمحح )يركلتةحح مل

مل حح مل ححجىملمححلملر حح  لعامل مل حح ملنححِومل ححفذ هملايحح ملتححعاد يححل تقذملبححل،انرلملجاعفتةححلملأِ ملنةححامليحح ملتّححيد

مل
ً
ححعاىملبةححمل .ملتححمل ع ملمةححوملأ ملتفمححّملريححملر ع ملنرِتححل

َ
ري عممحح هململاأرّعتقححذملأ ملم ححيملريئححل مللملت

اأِ ملرية ححوملدإلاحح ملأ ملدّكحححملنححوملُكلد ححمهملاأِ ملريكلتحح ملعئححّململدت حح ملعحح ملأب ليححمملدإلاحح ملأ مل

مل.ملياع ملنِومل فذ ملعمة 

مل عبمل.ملأع  قحححححذمل انرلملاا ةحححححام
ِ
وحححححلملتحححححمل 

ِ
يتحححححِ ملري حححححكجكملا  ححححح ر ملتحححححعااملت حححححلن  حملنر

هححعت ملأنةححلملأعرئححاملعحح ملنغةتةححلمل حح ملأ ملأ  حح ملُكلدحح ملنةححاهمليتحح مل.مللرعريةححلملا حح ملعا تقححذملفِدل ححل

ململ  
ً
مل.ململ(32)"ملريجماملارتمملمعأَبمل  ملعتمةلملنغة ملرفِت ملي ملأ    ملأ ملأع لةلملر ول

مححج ملأُحححّرلملناردحح مل
خ
مل:ملهملمحح ملمئرحححجنملري حححع هملع ححفملمّتتححح  "ملر حححومملريغحححعر "ملت رملعكححححد

ع
َ
ملرجحح ه عهملارملعكحححد د

ِ
ع)د إلا ححفملرملعكحححمل اتمل.ملرجحح ه د

ِ
 حح ملُكلدحح مل خ ححت ملريكلتةحح ملري ححذمل(ملرجحح ه

حححّملممةحححلملناردححح هملتو رحححيملُعفححح مل بحححّر هملفل ححح وا
ِ
هحححلملتجي

ِ
ر املامحححعأبملُكلدححح مل خ حححت ملنةحححاملعخ

مل  حححمت ملرل حححا ملي حححعهت مل ملنار تححح ع يتححح ملظحححعا ملرنعحححعاملرج جححح ملمئاتةحححلملمححح ململتّمتححح مل  لبححح ع

رنعحححعامليار قحححذملأ حححملاملامب راقحححذملريمحححتل ملاألحححلملأ  ححح ملالملأعحححج ملأ نكملف مل":مل بحححّر ملرن حححل 

ملأعحححع ملرمحححعأ ملر حححوهلملنةحححاهملاأ  ححح ملُكلدتةحححلهملأ ملألقحححذمل
ً
أتمتحححوملمِ ححح ملرمحححعأ ملنرُحححامل ئحححاملُمحححل

ىملرملعكحملري ل حمل.مل(33)"ملتّامل لمل هملاأ   ةل ِّ ع)امتة
َ
  ملُكلدح ملنةحاهملريحملاملدوتح مل(ملرج ه

ِّ لملرّعحححح ملُكل تححححح هملتمةححححيملرنخ تححححح ملرجايجفحححح مل ححححح ملري ححححع ملري مرتحححححّا يهححححملرهملفلي حححححّررومل.ملعحححح

همل ححححو مل ححححتللملنمححححزاملمجرمححححمملر ت ححححل مل
ً
ملافِئتححححل

ً
مل"ملماقححححصملرنعتححححل "ملرنعكححححلفحملي حححح غوهملنومجمححححل

ملمح ملايحج مل رتمليحملربملف  حللت ملبو حلنمللحجل 
ً
.ملريت لبح ملعح ملرنعتحجربمل ح ملمحلمللةوقحذ":ملرل امل

بةحححححملرملرجاقحححححصهمل.مل(34)"مل حححح ملنلي حححححةلُ مل ححححح ملرنعتحححححل هملبائوححححلملرج حححححل عملتمحححححملفقذملف حححححفملرححححلنجملبّع حححححل

ملريعمححزاملري ححلنم   ححجخ ّم مل   ححلَ مل حح مل.ملت إلاححلاوملُكلدحح ملنةححاملرنعححّملريفححع اهملل
َ

ححِ
ِ

محح مل ئححلهملد ت 

هملا حححححح ملتلنممتحححححح ملت امححححححوملريجمححححححلف مل..رفحححححح همل تئجلحححححح ملانغةحححححح ملافاححححححوملاعامححححححلبرم ّر رتححححححمملرملخ 

ححححححجرتملارج ححححححل عملاري ّححححححجلب يهححححححملرهملفليتع تحححححح ملري ححححححع املأ ملريعاردحححححح ملتفضححححححفذملجاعفحححححح مل.ملاُ 

ابلي حححل  همل.مل   ححل ملارنعتححل همليتحح ملمحح ملمئرححجنملفبحححّرل ملمجرمححممل ب كححلنمل حح ملع ححاتّملرنعكلدحح 

  نر ملمائل ححلهمليتحح ملبوححلملدجرفحح ملريعومحح ململفلي متتححوملريعارفحححملدنحح حملماعفحح ملبلنعتححل هملامفضححفذ
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همل"ملريفتعمحح ملارجئ رحح ملرن وحححل   ملُتححثمل
ً
حح ملتع تةحححل

ِ
ملافلوحححلملَدع 

ً
ملم ححةمل ِّ فِ ملماقحححصملرنعتححل مللملياححح

ملمئلملأ ملدفاومل ملرملب علملس ص ّع ملململ(.35)"ملاأِ ملبومّانملنوملارُ

ململ
ً
ملايوليتححل

ً
ملفتعمححل

ً
تححجخ ملتإلاعبحح مل  لبحح ملُكلدحح مل رححعهمليت ححِملرياححلي ملمحح ملُجيححمهملفاححا

ملمح ملرجل حفذهملافهح ملريجيحج ململدّلاتمل
ً
ملم ملرن حز هملافهح ملرنعل حعملرل امحل

ً
فه ملريكِوملرل امل

ملمحح ملرياححّ 
ً
عملاريةححجامل.ملرل امححل

ِ
هملاري رححل عملبلنعتحححل مل(نةححا)بةححملرملرجاقححصهملتةمححح ملُكلدحح ملري ححمل 

مليإلعحا ملمح ملمحت ملف  حللت ملمّمِمح هملأاملنثحل مل(ريكلتة )تإلال ملرنعكلد ملرجعام مل
ً
مل ةبتل

ً
هملمئ رمل

فلحححمملري حححّب عملرجاع ححح ملير حححع هملموحححلملدنححح حملممحححله مل.ملئححح ملريحححع ر  ملاريمهحححعملاريائحححِغتلبةحححلمل ححح ملأوم

مفلنمحححححح مليرغحححححح ملرنعكححححححح مل،نةححححححلملتّ فحححححححملبل،فكححححححلنملرج اليتحححححح ملع ححححححفملسححححححعهت ملرنعححححححّمل   ححححححل حهمل

ِتححححححح "مليهحححححححملرهملتئفححححححح  ملريعاردحححححح ملع حححححححفملعةحححححححلنربمل.ملا متححححححعر ملبفمحححححححل ملمّحححححححّا  ود
خ
ت  ريححححححح هململ(36)"ملُد

 حححححلععملامحححححت ملف  حححححللت ملرحححححاتملرححححح عانيةلملعشحححححخيملعامحححححلبملام حححححل عملاأفاحححححلتملاأفكحححححلنملام

ل ححاسمللملع ححت هملاأِ ملريعغةحح مللملتتّححعملم ححوملريححعاا":ملريجيج دحح هملمحح ملمةتححو ملهململ"مل37ه/فِ ملُ 

ححّ لمل ئححمملرنعتححل مل" نححاِ ملري ححِعمل ححجملري ححلنم ملرنعمتمحححمليرجرُححّملمِئححلهملا سححتل ملرنخةا حح مل حح ملُا

نحححاِ ملريحححزم مل"ملهمل"مل39مل-38ه/ملا ححح ملمحححلملتإلاارئحححلمللّتحححلهملاعئحححّململدحححعااملريِ حححعملتحححعااملرنعتحححل .ملفتئحححل

حممل
ِ
ملرنعل حعملامحملااهمليتّمحعملرجل حفذملام ح عملنال ملُ  مليةع ملريملر ع هملفتموّوج

 
ياج ملسلبل

ملأرححعمليئاا ححهلمل"ملهمل"مل49-48ه/مل ححجملريححزم ملريححعر  
ً
فلئححلملبمححّنملمححلمللّححِ ملرنعتححل مللمتححع مليهححلملعلجححل

ملف مل متئحح مللملتّححِ ملف ححفمل ححل مةلملفمحح هملبححوملت ححانملاتنحح م مليغتححلبة ملف"ملهمل"مل156ه/ملثللتحح  ِّ  ححفملُحح

ملمعراغحح مليرهححعااملمحح ملفتححع ملرجححجبهملأامل"ملهمل"مل248ه/مل ل ّححلن
ِ
ري اِمححوملبو احح ملرنعتححل مليححاسملفل

مليهل
ً
أِ مل"ملفنةحلملممحله ملل حت ملتةحِ  ملأ وتح ملري متتحومل ح ملبئحل ملرجاعفح هملات  حّمل.مل"مل268ه/ملتايتا

ملململململ(.37)"ملريت لب ملتارملللملف فملرجاعف 

------مل
مل.2111همل3نمل  راهملب عابهمل هملنارد همل راسمه الغرامعرجم ملرة همل-9

مل.8-7:مللف مهمله-2

مل.17:مللف مهمله-3

مل.19:مللف مهمله-4

مل.288:مللف مهمله-5

مل.141:ملهمله2111عهّملع  مل د همل رنملريفعمّهمل م  همل:ملهملتعيو معنى الحياةت عاملفيغر ج همل-6



999 

مل.مل21:ملهملهاسمه الغرامعرجم ملرة همل-7

مل.21:مللف مهمله-8

مل.117:مللف مهمله-9

مل.289:مللف مهمله-11

مل.32:ملهمله2114دمحممل  ل هملففعممتلملري علهملريّرنملريةتمل همل:ملهملتعيو إرادة العرفان: تارّيخ الجنسانيةا لتملفجنجهملم-11

مل.مل37:ملهملهالغرامملاسمهعرجم ملرة همل-12

مل.46:ملهمله2115همل1فِجروملهعربرافذهمل رنمل  راهملب عابهمل :ملهملتعيو ألانسنية والنقد الديموقراطيف ارن مل اتّهمل-13

مل.مل93:ملهملهالغرامملاسمهعرجم ملرة همل-14

ملهملتعيو فلسفة الحب والفن ألاوروبي: الايروس والثقافةفتلع ا ا ملس  لنج همل-15 لزرنملعتج ملري ج همل رنملرجّىهمل.مل :

مل.119:ملهمله2111همل1 م  همل 

مل.236:ملهملهالغرامملاسمهعرجم ملرة همل-16

مل.35:مللف مهمله-17

مل.36-35:مللف مهمله-18

مل.246:مللف مهمله-19

ملومجيكجف -21 ملتتج ان ملتعيو أبعاد الرواية الحديثةكحه مله مل : مليرّنر لبمل. ملرياعبت  ملرج     ملعةل ه ملابتع ملعةل  فُ ل 

مل.273:ملهمله1994همل1ارين عهملب عابهمل 

مل1 رنمل  راهملب عابهمل ملتحوالت الرؤّية في الرواية العربية،: رواية التقدم واغتراب املستقبلفت ومل نرجهمل. -21 همل2111ه

مل.226:مله

مل.87:ملهملهغرامالملاسمهعرجم ملرة همل-22

مل.255:مللف مهمله-23

مل.255:مللف مهمله24

مل.286:مللف مهمله-25

مل.255:مللف مهمله-26

مل.83:مللف مهمله-27

مل.151:مللف مهمله-28

مل.144:ملهملهالحياةملمعنىت عاملفيغر ج همل-29

مل.135:ملهملهالغرامملاسمهعرجم ملرة همل-31

مل.284:مللف مهمله-31

مل.324:مللف مهمله-32

مل.326:مللف مهمله-33

مل.327:مللف مهمله-34

مل.53:ملهملهالحياةملمعنىت عاملفيغر ج همل-35

ملي ضخت ملريهجرمش-36
ً
ذملنم ملرفّ ممل  ملريعارد هملتإلائةل مل. ا  ملأمل ملنومللوجاجمللنفِ

 .325:ملهملهالغرامملاسمهعرجم ملرة همل37

 


