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 )ُمَلخَُّص الَبحث(
شككككفلس ةلتككككي  لككككية مح ولة كككك خة   ة يلكككك  لختككككة واككككيه ،  كككك  ل شكككك   ولة كككك خ  يو    خ كككك   
إذ ،ككككككحد وللةككككككحه يولتككككككلذ     ككككككي ول ر كككككك خ ل ككككككذ  ول شكككككك   يول   كككككك خ   تلول كككككك   كككككك   ككككككذو 
ول تكككككرخ  اخلكككككي ول تكككككللمل   ولل د ككككك  ،لكككككا م ككككك ل ولحيلككككك  ولر ل  ككككك   يولكككككحر  ولرككككك ل ح ول تكككككل ح 

 . يلكلتكككككئ و تكككككدل  ذول ككككك  وللكككككح ال خ ككككك  لكككككية مح ةكككككح ا،  لكككككي ولككككا وللككككك ة ول تككككك     ول شكككككلخف
خو   كككككك  ذحرككككككح   ككككككذ ول ل كككككك ة لحخوتكككككك   ككككككذ  ول اخةكككككك    ككككككذ ايووككككككخ وللككككككخ  ول   ككككككح ي الككككككذ 
وللككككخ  ولةكككك لح ة  كككك  رلرلككككا   لليو ككككا يول ككككخو  ولة كككك خه  يولذكككك   ولركككك لة  ةككككي إ ولكككك  ف ةكككك  

   ح  . ولةيوذ   يرا ولليخوس ولذحرح  لك يليذ   يت  ت   يوقل
للككككية وليخ كككك   و ت تكككك   ل ككككذ  ولحخوتكككك  ،لككككا ا  لككككية مح وتككككللخا وللكككك خة  يوتككككل الي مختككككة  

ةلتكككككككي   تكككككككللمل   احس ة كككككككي لذخالكككككككي ي، لكككككككي يلرل  كككككككي حيخو ةكككككككح  كككككككذو ولتكككككككللخول. ي اكككككككس 
 ولحخوت  ول ة يخ ولل ل  :

 وللكية  وليفخه للية مح. .1
 ةلتي  ولل خة . .2
 وللةحه يولتلذ    ي ش   ولة  خ . .7
 و    خ ولة  خ  يولحيل  ولر ل   . .4

 الكلمات المفتاحية: فلسفة التاريخ، الحضارة، التحدي واالستجابة، الدولة العالمية.
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 مقدمة:
وولليكككككس  اكككككخ  ول تككككك   لللككككك خة   ككككك وللح ولر كككككيخ ل كككككلل     لي كككككذ ولة ككككك خه  

يول كككككككوخ   ةككككككك ي  ي ككككككك للايخوس وللل ة ككككككك  يولرل  ككككككك  يوليلتكككككككي  . ة للككككككك خة     كككككككح ول تككككككك    
ميتككككك دلي م ككككك ل  ككككك    اقكككككخئ  ككككك  لككككككي  للة حلككككك  ولل خةو ككككك   يول اكككككخ  ول ككككك د   لللككككك خة   كككككح 
ول اككككككككخ  ولل د كككككككك  ،لككككككككا ولتلل كككككككك ل  يوللةلرككككككككا  يولككككككككخا   يولتككككككككل ل   ي ككككككككي ذوس ول كككككككك    
ولرل كككككح  ةكككككحللس حخوتككككك  وللككككك خة    كككككيل    ركككككحوو ،ل  ككككك  ةكككككح ةلكككككي  ول رخةككككك  ف ةككككك   ياكككككذل  

س وللكككككك خة  ولذيو ككككككئ ولت  تكككككك   إلككككككا  وللكككككك  ذيو ككككككئ ولة كككككك    ة  ككككككةس لذكككككك ي س و ل   كككككك 
ةلتككككككي  وللكككككك خة  م كككككك ل ل ككككككيخ لللكككككك خة  ولركككككك ة ةككككككح  رح ككككككي ول  كككككك  ح يول فكككككك  ح   كككككك  وككككككل  

قكككككككككيو ر  ييذ ككككككككك س تكككككككككرخ ول ذل رككككككككك س ول شكككككككككخة    هلخفركككككككككئ وليقككككككككك دذ ولل خةو ككككككككك  لتكككككككككل   
ي ة يلككككك   –ي  ول لح كككك  وليلتكككك –ة للةلرككككا وليلتككككيح لللكككك خة  رلرلككككا ملشكككككو   ، ككككا ول ككككوخ  

 .-وليلتي  ولل  ل   -وكلش ح  ر ا ولحلل  ةح ول ترخ  ولل خةو  
يللكككككح ة وللككككك خة  ،لكككككا اتككككك ة ا كككككي حخو ككككك  ل ككككك  محو ككككك  ي    ككككك  ةكككككححل   ولر   ككككك  ولل  ككككك  وككككك خ  
إاكككككك خ ول تكككككك    ل  كككككك ذ  وللكككككك خة ال  لكككككك    ككككككذ  ول شككككككرد   يل ،لقكككككك  لل شككككككخ  اي إخوحل ككككككة 

خةوح ة ككككككي ل تككككككرخ   شككككككخة  قكككككك دة ،لككككككا وليةكككككك   يوللةككككككخه  يلةخةككككككخ ة ككككككي. ا كككككك  ول لككككككح وللكككككك 
ولكل  كككككك  ولل خةو كككككك   كككككك  و تككككككايخ  يولوخوةكككككك  يولككككككي ة  ل لككككككيح ذلكككككك  إلككككككا ا  ةخفكككككك  وللكككككك خة  
ل وككككذ اشككككف ل  ولليكككك  يل لتككككرخ موكككك   تككككلل ة لككككي محو كككك  ي    كككك . ةلككككح  اككككخ اخ يلككككح لككككية مح 

 كككك   تكككك خ وللكككك خة  ولة كككك خه  إلككككا وللكككك خة  ول شككككخه  اككككخ  شكككك يل    يةكككك ي  ا   تككككلول 
قكككككيو ر  لةفكككككة  كككككذو ول تككككك خ ي  للككككك لح ولل مكككككو   ل تكككككللما   رل كككككحو    ذككككك  وتلل ككككك د   ،لكككككا 
اتكككككككككك ة ولحخوتكككككككككك  ول ل خ كككككككككك   يي ككككككككككذ  اخةكككككككككك س ةككككككككككي   شككككككككككيل ولة كككككككككك خوس  يو    خ كككككككككك   

 يو ةلل  .
 أسئلة الدراسة:

 لترا  ذ  ولحخوت  لإلذ    ،  و تدل  ولل ل  :
 ح ةفخ اخ يلح لية مح؟    امخ  ول ولخوس ة .1
  ا ف   لليا د  وللح   خت   حيخ ةح لشفلي وليفخه؟  .2
  ا ول اخة س وللح ي ر    اي       قح الخس ةح ةخف  ولحخوت س ولل خةو  ؟ .7
  ا ترا للي ي   يلتيلي ل      للرلا م      ولل خة ؟   .4
  ا آ    يفخ        ولل خة ؟ .5
  ا ر ل ح ولل خة    لحيل  ولر ل   ؟ .6
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،لككككا ا  لككككية مح ةككككح ةلتككككيلي لللكككك خة  فكككك    لكككك لخو  فرضييييية الدراسييييةيا كككك ل ،ل ككككي للككككية     
  ليقكككككك دذ يو ةككككككحوي ولكمككككككخر وللككككككح ،  شكككككك  : ولةخاكككككك   ولر ل رلكككككك    يولةككككككخئ ول كككككك خح   إلككككككا 
ةكككككككح ولل ككككككك ق   و للكككككككا ةفخةككككككك   ككككككك   ل احخهال إلكككككككا  وللةككككككك حال إلكككككككا  ول  ككككككك  ال يولل شكككككككرخ 

ة كككككح    ذ ككككك   منهجيتييييييأميييييا   لحيلككككك  ولر ل  ككككك   يةر ككككك  للذلكككككا  اخلكككككي ولل  ل ككككك  يول ل ل ككككك . 
ول ةككككككككي وللكككككككك خةوح   ل،ل كككككككك ح ،لككككككككا ول  كككككككك حخ و يل كككككككك   ي ر لذكككككككك  ق د كككككككك  ،لككككككككا ول لككككككككح 

 يوللةلرا.
 أهداف الدراسة:

 لترا  ذ  ولحخوت  ولا ولذ    ،  و تدل  ولت  ل  يوللةلا    وليخ   . .1
لتكككل   ول كككيل ،لكككا  اخةككك  لكككية مح ةكككح ليتكككرخ  شكككيل يو   ككك خ ولة ككك خ  وللكككح  ككك   ولكككس  .2

 ا ولرية  ل خو للذح  مر  ول  ةلر  يولحوختر .ةل
ركككككك ،ة ول  ةككككككي و  ولحخوتكككككك  ل اككككككح ذ   كككككك   كككككك  ذيو ككككككئ  اخةكككككك  لككككككية مح  رككككككخ  اككككككخي   .7

لةكككككس  يكككككة ولر كككككيو  يوليكككككخ   ي  للككككك لح للكككككح ة إ ككككك ة  ذحركككككح  ةكككككح ولحخوتككككك س ولرخا ككككك  
 ليو كككككككر  لتككككككك ،ح ول ككككككك ةلر  ةكككككككح   ولة لككككككك  ولرخا ككككككك  ولخو  ككككككك  ةكككككككح اكككككككا ول كككككككاخو  س  

 ول خو  ولحوولح.  ية ل  
 أهمية الدراسة:

لك كككك  ا   كككك   ككككذ  ولحخوتكككك  ةككككح ا  كككك  لكككك لح  ككككذ إ،كككك ح  اتككككدل   الككككذ وللككككخ  ولرشككككخة  ةككككي  
 شكككك   يو   كككك خ ولة كككك خ  يةلتككككي  ذلكككك  فلككككي ةككككح إاكككك خ ول اكككك ة ولركككك ل ح ولذحرككككح  رككككح و   كككك خ 
وللةكككككك ح ولتككككككيةرلح: ة ككككككا لليو ككككككا ولة كككككك خوس اة لل كككككك حة يلل كككككك خ ؟  ككككككا لككككككحر       كككككك  
لللكككككك خة  ةككككككح اي  ول ككككككخو  ولة كككككك خه ي  للكككككك لح ق كككككك ة ولحيلكككككك  ولر ل  كككككك ؟.  ككككككذ  الككككككذ وللككككككخ  
ولةككككككك لح ياةكككككككحوي ولةككككككك حه ،شكككككككخ  ككككككك  تكككككككمل مخ ي كككككككريح وللشكككككككحح يوللاكككككككخح ةكككككككح ولرككككككك لة 
ولتككككككل ح: ولل ،ككككككح  يا  ل كككككك   اخةككككككس  كككككك  ذحرككككككح لةحرككككككح  ي كككككك  ول ككككككخئ يولشككككككخ . مككككككخي  

يول كككككككر  يول  كككككككح يول  كككككككيخ ولتكككككككري    وللكككككككير ولقل ككككككك ح   يولت  تككككككك   ةكككككككح آتككككككك  : ول   ككككككك   
اككككخا آةكككك   ذحرككككح  للرلقكككك س ولحيل كككك   كككك  وككككل    اككككيخ ة كككك خه  لكككك خ . مككككخي  وللةككككحه 
ولمردكككككح ولذحركككككح ةكككككح اكككككا وللكككككيخ  ول ككككك  ،   ولل للككككك  يوتكككككل  وح ف  كككككا ل كككككيوخح و خ   اكككككخا 
اتككككككككدل   تكككككككك ل   تككككككككللما و خ . ةرككككككككيح  ولليو ككككككككا يول ككككككككخو  ولة كككككككك خه  كككككككك خ رلرلككككككككا 

 يل   يت  ت س ول يل ا يول  ل  يولمرد  يولخ  ئ. ل    : ولر
 الدراسات السابقة:

ذكككككككخس آلح  ككككككك  ولحخوتككككككك س ةكككككككي  لكككككككية مح يا،  لكككككككي ية  لكككككككي ةكككككككح ذ  كككككككذ ل ككككككك س ولرككككككك لة  
يول فل ككككك  ولرخا ككككك  ل ككككك    كككككرم    ككككك  ذلككككك  تكككككيول   للخذ ككككك   اي وللككككك لر  وللكككككح   فككككك  خ كككككح 
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 كككككذ  ولحخوتككككك  ةكككككح  ي كككككي،     ذ  كككككئ    ككككك  ةكككككح ق د ككككك  ول  ككككك حخ يول خوذكككككذ  لكككككك  ذحركككككح
 يةخ     ي ر لذل  .

 أوال.التكوين الفكري لتوينبي
 Arnold Joseph"ذكككككي ح لكككككية مح  حيلكككككح ول كككككوخ  يوليرلتكككككيح ولمخةاككككك  ح اخ يلككككك

Toynbee"  ي ككككككككككي ومكككككككككك  ،ككككككككككة ولقل كككككككككك حه ال1 ة 1333/  تكككككككككك   14ةككككككككككح ل ككككككككككح  ةككككككككككح  
.  شككككككك  لكككككككية مح ةكككككككح اتكككككككخ  لرمخول ككككككك   تكككككككللخ  لككككككك رة ال2 لكككككككية مح" حول ذلرككككككك ه ولشككككككك رخ "اخ يلككككككك

  لخةكككك    يل ل ككككح للا لكككك  وليتككككاا ولرل كككك   إذ ف  ككككس  ككككذ  ولا لكككك  لتككككرا إلككككا ل شككككد  ام  د كككك  
ل شكككككككد   ومي ككككككك  ذوس اككككككك  ذ اختكككككككللخواح  يلللكككككككا لرل  كككككككي و يلكككككككح ةكككككككح  حختككككككك  ي شتكككككككلخ 

"Winchester لرللةككككا  رككككح    فل كككك   كككك لري  ةككككح ايفتككككييخح .""Balliol College, 
Oxford"  ةككككككككح لو كككككككك  وللكككككككك خة  وللككككككككح ة"Classic History" 1333-1311 ة

وللككككككح اتكككككك  س  شككككككفا  -ف  ككككككس لة ككككككا حخذكككككك  ول فكككككك ليخةية ةككككككح وللكككككك خة  -ملكككككك لرخ يولحلككككككي
   شككككككخ ةككككككح ليذ  لككككككي و يلككككككا  ةككككككي وللكككككك خة   ة ككككككي  لككككككي : "إ  ككككككح  ككككككوخ     ا ككككككح ف  ككككككس 

 . ال7  وخو  يلة  ةحي ري   ا  شففس ا  ح ت كي   وخو "
اللكككككككك  لككككككككية مح ولل كككككككك  ولري    كككككككك  يولللر  كككككككك  ة ككككككككلو ،لككككككككا ولل كككككككك س ول ر  ككككككككخ  وليخ تكككككككك    
يو ل    ككككك   يول ا ل ككككك   ي ركككككح لوخذكككككي  كككككذ  خل ككككك  ولشكككككخح ،كككككر  اتكككككل ذو لللككككك خة  ولري ككككك  ح 

ذلمكككككخس  كككككيخوه   ةر ككككك   لرلككككك ي  وم ككككك  ولرككككك لة ول ذلرككككك ه ول شككككك يخ ةكككككح ولحخوتككككك س ولكلتككككك ف 
 Gilbert Murrayككككك  ال4 لرمكككككحي يفككككك    تكككككللملي قكككككح لككككك     ككككك   كككككذو ولككككك يو  - ال . ل فد

لكككككككية مح ي  تككككككك ،ح  و  كككككككحق ل ييولحلكككككككي  ككككككك  ليككككككك حه ولوح ككككككك  ولرتكككككككفخة   ةلكككككككح فلمكككككككس لكككككككي 
: "فككككا شككككحل  ككككح   ذتكككك   ول ككككرر   وةللكككك خ  للككككخيا ولر ل كككك    يولحلككككي م ككككذو ولو ككككي 

 يخ لكككة إ،يككك و   كككك  يوللكككي  ولمح  ككك  يفككككا  ككك   كككي  كككك ل  ،ككك  وللكككي  ول  ح كككك ". ياللخةكككخ امكككح  كككك
 .ال5 ولوح   ولرتفخة 

ولر كككككككا و ي  ولكككككككذه   ختكككككككي لكككككككية مح ياكككككككخ  ة كككككككي  كككككككي وللكككككككحخةة ةكككككككح ولكل ككككككك  وللكككككككح لوكككككككخ  
ةال  ، ككككككككككا  رككككككككككح    لتككككككككككة ولتكككككككككلو  خوس وللكككككككككك  ذ لككككككككككي وخ  ولو خذ كككككككككك  1315-1312ةر ككككككككك  

ال Intelligence Department Of the British F.O   ة1315ولمخةا   كك  تكك   
ح  كككككذ  وليلكككككخ   لة تككككك و "للةكككككخئ  ككككك  اذكككككا ولة ككككك خ " ةلكككككح فلكككككئ تككككك     ةركككككي فككككك   ةكككككال6 

: "فكككككك    ي ي كككككك   كككككك لا ذ ا  إاكككككك خ ولر ككككككا   ل تكككككك   لل اكككككك ة ولركككككك ل ح تكككككك في   ككككككي 1314
ذككككككككك لس يذ مكككككككككس  يلكككككككككك    ولة ككككككككك خ  ول خا ككككككككك  "ولة ككككككككك خوس و وكككككككككخر ق  كككككككككس يتكككككككككلاس

يو امكككككحوو ا  ة ككككك خل ة ف  كككككس إل ا   كككككذ  و ةفككككك خ لمكككككححس  يركككككا  ." لر ككككك  ول كككككخاردر  لكككككة  شكككككفد
 لكككك د  ولةككككخئ ةلككككح فلككككئ  رككككح ذلكككك : "ولككككي ة ولككككذه فكككك   لككككحه  كككك   ح ول ككككيوا  ول ل ركككك  ةككككح 
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. ةيلتككككيلي  لكككك   لذ خاككككي يلكككك لرخ ولوكككك خ  ،ل ككككي  ةيككككح فككككا  خةلكككك  ال3 ،كككك لة  تككككللخ قككككح لمككككحح"
 ككككك   خوةكككككا ة  لكككككي  ذكككككح  ر للكككككئ ،لكككككا ذولكككككي ياةفككككك خ   ة ذكككككخر ة  لكككككي ولشو ككككك   يلذخالكككككي 

س حيخو    ككككككك  ةكككككككح لةحركككككككح  يوقيكككككككي. ي كككككككي شكككككككريخ  ككككككك ل  ،ككككككك  وللةكككككككيلس ولكمكككككككخر وللكككككككح اح
ف  كككككس . ةال3 ، شكككككل   مخةا   ككككك   يولكككككذه لكككككل ة  كككككذ ولشكككككريخ  ككككك لللا يولوكككككيح  ككككك  ول تكككككللما

 لكككك د  ولةكككككخئ و يلككككا  كككككح خ   ة راككككة خة قكككككي ةكككككح ولذ  ركككك  ذ مكككككيو  ككككةرل    يلةاكككككة ةلكككككة 
ا  ككككككككح ذخة كككككككك . ي وح شككككككككريخ  ذرككككككككا ف  ككككككككا  يا ككككككككةس ولةككككككككخئ ل لتككككككككلةا ولةلككككككككخوة مكككككككك

 ككككك ل   وة  ككككك  ولةكككككخئ   كككككي لة ركككككا يل كككككخئ  ككككك  ولوح ككككك  ولرتكككككفخة  مللخةكككككخ امكككككح  ككككك يخ  
وللككككح ف  ككككس لككككح،ي   (Bloomsbury)لرلذككككي ولذ  كككك  وقلككككخئ ة ككككي  كككك  ذ  ،كككك   لي  اككككخه 

إلككككككا اتككككككليئ ذحرككككككح خوح فكككككك لحد ةككككككح ولت  تكككككك  مككككككي   حد ةككككككح ولة كككككك    إ كككككك ةحد ةككككككح ولذكككككك ة  
 .ال3   ية  ت  شحرح  لليفخ ولشلخوكح  يولر ل ح ولتل حيتل حد لحخذ   يخا 

  لككككككخوي وللرمخول كككككك  ةككككككح ايووككككككخ وللككككككخ  ولل تككككككذ   ذلر ةككككككلو  لل ةككككككولفكككككك   لككككككية مح  لكككككك   لككككككخوي 
،شككككككخ  ة ككككككي ر ل ككككككح لذرككككككا  كككككك  ول لليككككككر  ول لةككككككخخة   كككككك  ولككككككي ة  يولككككككذه تكككككك اخ ،لككككككا 

ا ول مخوايخةككككككككك    ولكككككككككذر   اكككككككككخيو إلكككككككككولرككككككككك ل رلر  تكككككككككخا ولة ككككككككك   ولر  ككككككككك  مكككككككككر  ولةكككككككككخار  
ولمخةا   ككككككك  ،لكككككككا و،ل  خ ككككككك    للككككككك  لللككككككك ة ولك ذ ككككككك  للر كككككككخ ولي فلكككككككيخه"ول لرذخح". يفككككككك   
 كككككولل رلذ كككككي   ةكككككي مكككككحرا آوكككككخ و ملكككككا  ككككك  وللرمخول ككككك  ولذحركككككح   ياكككككحلو  ككككك  ةفكككككخ  للشكككككح 
يلةلكككككا ول كككككخئ ةلكككككح ولذ كككككيو  ةكككككي ، ل ككككك  لذحركككككح لكككككي ف ذل كككككذ قككككك ة  شكككككلخف   اي  ككككك   الكككككا 

 .ال13 ولل ة "ول  ذ  " يةخ ،ل ي مل   ولل
ي، كككككككيوو  –ة 1313فكككككك   لككككككية مح ، كككككككيوو ةككككككح وليةكككككككح ولمخةاكككككك  ح ل ككككككول خ ولتكككككككلة تكككككك    

ل  ككككك ذ  ككككك  اشكككككح ا  ككككك خ  ال11 -ا  ككككك و ةكككككح  كككككول خ ولتكككككلة  ركككككح ولةكككككخئ ولر ل  ككككك  ولل   ككككك 
ةال ، كككككا اتكككككل ذو ةكككككح ذ  رككككك  ل كككككح  ةكككككح لكككككحخةة 1324-1313، ككككك   و  كككككة.  ككككك  مكككككر   
للتككككي   ول كككك و    ي    كككك   يفكككك     ريلكككك و  كككك  ولةفي كككك  ولمخةا   ككككوللكككك خة  ولمر  اككككح يولل كككك  ولر

ةال ، ككككككككا  ككككككككحرخوو للحخوتكككككككك س ةككككككككح ول ر ككككككككح 1355-1325ولري كككككككك  ح وللخفككككككككح. ي كككككككك  مككككككككر   
يةكككح   (Royal Institute Of International Affairs)ول لككككح للشكككوي  ولحيل ككك 

اشكككككخح ،لكككككا  وليقكككككس  يتكككككي اتكككككل ذو ي  ةلككككك و ةكككككح وللككككك خة  ولكككككحيلح ةكككككح ذ  رككككك  ل كككككح   ةركككككي
. يلخوةككككا ذلكككك   ككككذ ، لككككي ول ككككوة "لكككك خة  ول شككككخة " ةرككككي تكككك ،حلي إ ككككحوخ ولةيل كككك  لل ر ككككح

وللككككح ل يذ كككك   رككككح  (Veronica Boltz) ةككككح ، لككككي  فككككل ول ذكككك لر  ةرخي  فكككك  ميلككككس
اككككككل   يذلككككككي و يلككككككا وللككككككح ول  لككككككي  كككككك لذم   ياو  كككككك  ا  كككككك   لرككككككس ية كككككك  لةم كككككك  و ي  

ةككككح ةككككر  ا د لككككية مح ل ككككخئ  كككك  يوذككككئ ول شكككك خف  ولككككذه خوا  ككككة   ةككككح ولةككككخئ و يلككككا  
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 لكككككككح لكككككككية مح وكككككككل   كككككككذ  وليلكككككككخ  ،لكككككككا ول ككككككك    كككككككذ ولكككككككحيودخ ةكككككككح ولوح ككككككك  ولرتكككككككفخة .  
 . ال12 للر ا ةح ي وخ  ولو خذ   ف حرخ للتة ول ةيي 1347ولت  ت   ةري ، ح ت   

كككك  آوككككخ ةككككح ة كككك   لككككية مح  ةلككككح لتكككك خ  ،س ف  ككككس ولةككككخئ ولر ل  كككك  ولل   كككك  ي لككككح  ل     رايو
 ذخةككككككك س و ةكككككككحوي وكككككككل  ،لكككككككح وللللر ككككككك س  ككككككك  وللكككككككخ  ولرشكككككككخة  ،لكككككككا  تكككككككلير وللككككككك خ  
ولرذكككككي   وللكككككح ل للكككككس  يشكككككا ، ككككك   و  كككككة ةكككككح فككككك ذ ذ ككككك ا  للكككككخ  ي يتكككككلر ح  و  كككككخ 

ة 1376ولككككككذه اةلككككككح لككككككية مح إ    ككككككي م ككككككذ  ول وتتكككككك  للةلرككككككا ولتككككككلة ولركككككك ل ح  ةيككككككح تكككككك   
، ككككح  ي ككككي  لل ككككذ مخ  كككك  و ورككككخ يةككككح لل دككككي  ككككذ  للككككخ ل ككككح  تكككك ،لر  ي  كككك  وككككخ   كككك  

  لتكككككلة. للككككككي  محو ككككك  ولةكككككخئ ةخاككككك  شككككك  ل  ،ل كككككي ي،لكككككا وتكككككللخوخ  ول يتكككككح  وم كككككي "لكككككي ح" 
 ككككككككك   يذلكككككككككي و يلكككككككككا ر لةكككككككككخ  ا كككككككككي ل كككككككككيس  ي يذلكككككككككي لاللكككككككككي ل  ككككككككك ذ اتكككككككككرخ ول ككككككككك ة 

  ال17 يولكلدككككككك ئ  يل ككككككك ذ او ككككككك خ تككككككك ة س ولةكككككككخئ  كككككككح وللكككككككح للكككككككخخ و،لل حولكككككككي ي لر كككككككي
 لة ككككك خ  ي تكككككللمل   رللكككككح إ    كككككي "رذكككككئ ةل ككككك  ا    كككككلح... مكككككخيا ةر كككككح    يلكككككح و  كككككا  

يةحذرخه:"خوةلكككككككي لللككككككك خة  ل تكككككككس   . ي كككككككي ف ككككككك  ركككككككذفخ ال ككككككك ال14 و شكككككككر  يقلكككككككئ  ككككككك حة..."
ولخو ككككك  ول تككككك ة   وللللرح ككككك  إ  ككككك  ول تككككك ة   ول كككككة ة   ف ككككك  اة كككككذ ،  ككككك ... ي كككككي  رمكككككخ 

وللذتكككككرح ولل كككككح... ،ككككك   يتكككككي ةكككككح لةاككككك س  رر ككككك  ف  كككككي  لمكككككا   ل كككككذ ئ ول تككككك ةح ةكككككح 
إ  وككككك لا ول تككككك   قكككككح اا كككككخ قحخلكككككي فةكككككئ  ذكككككح... ولةكككككئ ولكككككذه قككككك ح   إلكككككا ا  رذركككككا 

 .ال15     يتي إ ت   و لكح    ذ  ول  ول ت  ..."
ف  كككككس ولخةلككككك  يتكككككرل  للاكككككل   يول ر ر ككككك   يول شككككك  ح : ولري ككككك    لخف ككككك   ول كككككر   ول  كككككح  

ة ل ذل رككككككك س   خة لكككككككي ةكككككككح وللككككككك خة ييتكككككككرل  لللةلكككككككا  ككككككك   ا  ال16  خيتككككككك      كككككككخ ي رخ ككككككك
ول شككككخة  ل   فكككك  ة   كككك    ركككك   ،كككك  ولمردكككك  وللككككح ، شككككس ةر كككك   ةورككككخ يتككككرل  ل كككك  رخةكككككح 

. ةر ككككككح    وخ ول   كككككك   اكككككككح ،لككككككا ا  ول   كككككك   ال13 ا   رككككككخح  كككككك  ةيلككككككي  كككككك  ولركككككك لة ا او كككككك 
وللككككككككح ، شككككككككس  كلككككككككخ  كككككككك  تكككككككك رر   اي ل كككككككك  ر  ،  كككككككك  ل وككككككككذ و تكككككككك لرئ ول خا كككككككك  ةككككككككح 

حي  ا  ل وكككككذ ولككككك    ول خاكككككح ةكككككح ولة ككككك    ،ككككك حس  ركككككح   ة ل ككككك  ةكككككح ولةكككككخئ وللك يليذ ككككك  
ة ا  ككككة 1356ولر ل  كككك  لل وككككذ    ة ككككي رككككذفخ: "مككككحو لككككح ، ككككح    خس  ككككذ  ولكككك لح ةككككح ،كككك ة 

قككككح و ل ككككيو إلككككا  ككككك  و ل ككككا ول ككككي و لككككخو  ةكككككح ولرشككككخة  س  كككك   ككككذو وللكككككخ   إلككككا ا ككككي إذو لكككككة 
 .ال13  يخ    ول  ،ي ف  ل" ف  مح    ول    اتليئ ولة    ول خاح  ةل 

وللرمخولكككككح  ي   ذ ككككك  لليفكككككخ ولشكككككلخوكح  ي كككككح تككككك     اكككككخه   ذكككككح لكككككية مح   شكككككخو  ككككك ليفخ 
وليفككككككخ وللرمخولككككككح يول ككككككحوةرر  ، ككككككي وككككككل   خةلكككككك  ولةككككككخئ ول كككككك خح   ة ذككككككح  روفككككككح ،لككككككا ا  

  :ال13 ممر ولشري،   قح اةخاس ةح ا حوة     ،ل  خ   ،لرح  ليخة  للمخيلل خة  لت
     ف  ل   فةاد ليخه لل شخة   ي رخيخل    ذخح  خئ    وللي   .   يل   .1
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 ل  لا ولحي  ولشري،    ذ  رخ      ولحي . .2
فكككك   لككككية مح ةككككح ل  يلككككي لللكككك خة   لكككك لحد ول اككككخ   ،كككك ل ح ول  ،كككك   ي ككككذو  كككك  روفككككح  ولككككحيخه: 
 "رلذككككي لككككية مح يذ كككك  للككككخئ  كككك  اتككككليئ ول لكككك لرر  ةككككح وللكككك خة   ي ككككي رككككخر وللكككك خة   تككككرخ
إلكككككا    ككككك  اولق ككككك . يلكككككة  فلككككك  مل ككككك ي  وللككككك خة  فلكككككي مكككككا لذككككك ي   إلكككككا ول تكككككللما. يةككككك ي  
ا   شكككككرخ إلكككككا وةل ككككك لس ولة ككككك خ  ول خا ككككك  ول لملككككك   للكككككح لةكككككي   ككككك  ولذل ككككك   إلكككككا  ككككك  

. ةلكككككح لككككك لخ لكككككية مح   لرحركككككح  ككككك  ول يفكككككخة  يوليلتكككككي  يول كككككوخور   ة كككككي ال23 يخول ولام رككككك "
ل  ككككي "حخوتكككك  وللكككك خة " اتكككك  ل ولككككذر  وتككككلي ح  كككك  ة يلكككك لخ  تككككي  ةككككح ول ذلككككح ولر شككككخ  كككك  ف

 .ال21 م ة: اةلاي   وم  ولحي   شفتمرخ  مرخذتي  ي رخ ة ولكلرخ
لكككككية مح   ةكككككخ ول لككككك    فلكككككئ ةكككككح وللككككك خة   يولة ككككك خ   يولكككككحر   يولت  تككككك   يلركككككا امكككككخ  

  ي كككي  ولككك   ككك  ،شكككخ اذككك ول ""A study of History  ولي لكككي: "حخوتككك  لللككك خة "
ال  يوللككككككح قكككككك ة تكككككك ي خةرا مللو  كككككك   ةككككككح  ذلككككككحر  ةككككككح ولا ركككككك  و يلككككككا  1374-1354 

اةكككككحي ولكلككككك ئ ا كككككحول يوتكككككر   يا كككككةا ولكلككككك ئ  .ال22 ي ذلكككككح يوةكككككح ةكككككح ولا رككككك  ولل   ككككك 
و كلككككخ شككككك خ  مككككر  ايوتككككك  ول ككككوخور   يا ركككككس   ككككي ،شكككككخوس آلح ول تكككك   ي دككككك س و لككككك  

فلمككككككيو ةككككككي  ولكلكككككك ئ ياللرككككككس  كككككك   لوكككككك  تككككككي خةرا  يولرحرككككككح  كككككك  ولكلكككككك ئ  يول كككككك ةلر  
  ي ككككك   لكككككية مح شككككك خ  ، ل  ككككك  وكككككل  ولو تكككككر  س يولتكككككلر  س  ة  كككككخوس ل لة كككككا ةيلكككككي

 ككككك  وللكككككخ  ولرشكككككخة   ، كككككح   فككككك    ة اككككك    لخوتككككك ل  يخوتككككك ل ولكككككي وخوس  يو  كككككخول  ةلكككككح 
  ةلككككح فكككك   ولكلكككك ئ  ةككككا ة  ككككخ ةككككح ا،ككككخ  ولذ  ركككك س ولر ل  كككك  ةككككح  وللكككك  ا ةكككك ل ولركككك لة

. يل  و   ككككككككذو ال27 ي  كككككككك لرلية ول تكككككككك      يولذل  ، كككككككك  ي  ةككككككككخ     للكككككككك   ل ككككككككي    خل  اكككككككك
ولر ككككككا   ككككككحخ إل كككككك ة لل كككككك ةلر  ول ر  ككككككخة   ة  ل لككككككي  ةككككككح فل  ككككككي   ككككككحوة ولة كككككك خوسال 

 .ال24 ا، ح لليوذ    ي ية ولة  خ   يو  و ل  ة ي لية مح ي رخ 
 ثانيا. فلسفة التاريخ:

ول كككككككذ لكككككككية مح و تكككككككليئ ولتلل ككككككك دح ةكككككككح  ةلكككككككي  ي اكككككككخ إلكككككككا وللككككككك خة  مي كككككككيي لككككككك خة  
ول شككككخة   ة ككككي رلر  ككككا  ككككذ وللكككك خة  لكككك ة  ذكككككخح  خوقككككئ مككككا ف  تكككك   شكككك ل ا    تكككك ة ة كككككي. 

 كككككككي اةكككككككح ول يوةكككككككذ وللكككككككح ل لة كككككككا وللكككككككح لاكككككككا ،لكككككككا  - ككككككك  يذ ككككككك   اكككككككخ   –ة للكككككك خة  
  لكككككك خة  ول شككككككخة    ككككككيخ  لذخةم كككككك   يةككككككذفخ ولككككككحيخه:"ة ي   مككككككحد   ا  رككككككحخةال25 ولةل لكككككك  

لرلي كككككا إلكككككا   ككككك حع يقكككككيو ر  ل كككككح  ،لكككككا وللككككك خة  ففكككككا  ي كككككي  شكككككرخ إلكككككا ا  اخةللكككككي 
. ال26 وتككككككككللخود    يا دككككككككي رخةككككككككح ا  رذككككككككخئ ل كككككككك ي  ولشككككككككوي  ول شككككككككخة     تككككككككليئ ولرل ككككككككح..."

ة لة حلكككككك  ولل خةو كككككك  ةككككككح ولمككككككحل ف  ككككككس ةككككككح وتككككككل ل   ولككككككي،ح ، ككككككح ول تكككككك    وللككككككح مككككككحاس 
تكككككيول  ككككك  ولذ ككككك  اة  ككككك  اتكككككلح تككككك  ل   ة لكككككك د  ول شكككككخه  ركككككخ ولكككككيو،ح   تككككك  ملةكككككحخ ول
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ل   رككككككك  مكككككككر  ولوركككككككخ يولشكككككككخ  يو وكككككككل  ا كككككككخس ةكككككككح ول ةككككككك   ولةركككككككيه  ي   كككككككخ   كككككككذ 
ولككككككي،ح  يولككككككي،ح يو وككككككل   ذل رككككككر   في كككككك     اكككككك  لليذككككككيح  ي ذكككككك   إ ف   لككككككي ولولل كككككك  

 .ال23 مر  وللامر  ول  للر  للتلي  ولش ا  ح يوللحوت 
اي ككككذ لككككية مح ا  وللكككك خة  ول شككككخه ل  تككككرخ  اخةلكككك   تككككلل     ة ككككي ة ككككرل  ولة ككككك خوس 
وللككككح ل ح ككككخ يل  ككككي يللةلكككككا   ككككذ  ولةل لكككك  وللككككح م كككككا لككككية مح ل ككككيخولي ي ي    ككككي ،لر ككككك  
لككككة لككككك   كككك  وكلشكككك ةي ة   لكككك  ولرحرككككح   كككك  قكككك ليو م كككك   كككك  ة شككككم ذلخ  يلككككك  لككككية مح  ر لككككي 

. ال23 ح ف  ككككك ذ  لام رككككك  ول ذل رككككك س ول شكككككخة  يتكككككليف  ولكمركككككخ قكككككح م كككككا ذحلكككككي مم ككككك ل لككككك خةو
ة لككككا مككككحا لكككك خة  ول شككككخة   كككك  يذ كككك   اككككخ لككككية مح؟ رككككذفخ ا  ، ككككخ ولذكككك ة ول شككككخه  ككككي 

  لكككككك   كككككذ  ول خةلككككك  ولتكككككة ل  ل ل ككككككلذ ال23 لككككككا و  كككككيو  و وكككككخر  ككككك  ولك د ككككك س ا ركككككذ 
يفكككككذل  ول ذل كككككذ ول شكككككخه مذ ركككككي ل   كككككلذ للحخوتككككك  ولل خةو ككككك      ذلككككك  ركككككوحه  للحخوتككككك  

ة ركككككحو  ولحخوتككككك  ولل مكككككا للي كككككة   ال73 إلكككككا  ككككك    ول ل كككككذ ولة ككككك خة  لل ذل رككككك س ول ولليككككك 
مذولكككككي  كككككي  لر ككككك   ذل كككككذ   كككككة ،كككككححو  ككككك  ولذ  ،ككككك س  ككككك  ول كككككي  ذولكككككي  ةفكككككا ذككككك ل ةر ككككك  

ولتكككككمئ ولرككككك ة  ولكككككذه ركككككولخ ةكككككح لشكككككفلي ،لكككككا يذكككككي ولو كككككي  وللكككككير وللكككككح ل  ركككككي ،ككككك  
 .ال71 وللير ذول  

فككككككك   لكككككككية مح   ككككككك ل ل،ل ككككككك خ  يتكككككككي  وخوككككككك   ي ككككككك ر م يتكككككككي ،ككككككك  وليلتكككككككي  ة لكككككككي ةككككككك   
  لخفككككككيو الككككككخو   ر  ككككككخةي ول ذلركككككك  ولككككككذر  يا  ،مككككككخيو ،كككككك  وليلتككككككي  ولل  ل كككككك   يول رل ةر ةل كككككك

 كككك  ،لككككا ةككككح ةلتككككي  وللكككك خة   ةر لككككي ول ككككوة فكككك    تككككرخ ة ككككي ل ككككخ  ةلتككككيح  ي اخةكككك  ق د
 في كككك س  لرككككحح  يو  ف  ككككس لككككة ل ككككا إلككككا  خةلكككك  ول تككككا وليلتككككيح ول ةفككككة  يو   كككك   رخةكككك  

. ةلكككككح خار لكككككية مح ا  وليوقرككككك  ولل خةو ككككك  فككككك ليخح ةكككككح ذول ككككك   ال72 ل خةو ككككك  ةكككككح إاككككك خ ةلتكككككيح
ةخةككككح  ةككككح ذي خ كككك   ة للكككك خة  ل  ررككككح  يتككككي  ي ككككي ل  لمككككا ول ل خ كككك   كككك   ركككك  ول ككككيوةح  

خر قكككح  فكككي  ، كككيو ةكككح  ككك   ي  فككك    للككك لح ول ل خ ككك   ككك   رككك  إل ا كككي  ككك   كككيوا  اوككك
. ةفككككككا ذ د كككككك   كككككك  ذ ةدكككككك س وللكككككك خة  ل   فكككككك  ا  لووككككككذ   ركككككك   ،كككككك  ذ لكككككك  ال77 و يذككككككي

تككككك    وللككككك خة  فلكككككي  ةككككككل اةكككككح  تكككككلا ذ ا   للاكككككذ شككككككخةة   ككككك  وللككككك خة  ل  كككككر   لةككككككس 
 ككككة   فكككك  ا   ذ ككككخ  يةولمككككخ ذ ةد ل كككك   ي تككككل       و كككك   ةلكككك ة   كككك   لكككك خة  ا كككك   كككك  و 

. ي فكككككككذو   فككككككك  لةحركككككككح ول ل كككككككذ ولر  ككككككك  ال74  ي كككككككة  رركككككككحو ،ككككككك   ذكككككككخر وللككككككك خة  يتككككككك  قي
 : ال75 ل   ذي ولل خةوح     رلح 

 وللةلا    وليق دذ يلتذرل    ي ي و تليئ ولي ح للل خة . .1
وتككككككككلول  قككككككككيو ر  ،  كككككككك  ،كككككككك  اخةككككككككا حخوتكككككككك   ل خ كككككككك  لليقكككككككك دذ ول ةللكككككككك   ي ككككككككح  .2

 و تليئ ولي ح للرلة.
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ل ككككككيةخ وليقكككككك دذ  اخةلكككككك  ة  كككككك  ةككككككح   كككككك   و كككككك لح  ي ككككككح و تككككككليئ ولي ككككككح إ،كككككك ح   .7
 للحخو  .

 ثالثا. التحدي واالستجابة ونشأة الحضارة:
ح ةكككككح ليتكككككرخ  للة ككككك خ   ككككك   مككككحا خدككككك ة ي كككككي ا   ككككك ح  وللككككك خة   كككككح اقتككككك ة مر الككككا لكككككية 

ي   ةلكككككح مكككككحا لكككككية مح  ر لذلكككككال76  يةكككككح   ككككك  ول شكككككخة  ي كككككح ول ركككككحو  ولحخوتكككككح ولل مكككككا للي كككككة
ولل خةو كككككك  للة كككككك خ   ة ككككككخ ،ككككككحح وليةككككككحوس ولة كككككك خة  ولل ملكككككك  للي ككككككة  ياككككككذ  ذ ككككككحو  كككككك  
اذككككككا  كككككك      اخةلككككككي  ةذكككككك ل ، لككككككي ، ل  ككككككك  محخوتكككككك  فككككككا ولة كككككك خوس ولي   كككككك  يولل د ككككككك  

  ي لكككككخخ ا    ككككك   تكككككس ال73    ككككك . ةلكككككية مح روفكككككح ا  ولة ككككك خ  شككككك  ل   يل  شككككك ل    رخ ككككك 
  :ال73  س ولمحود     حة  خوس ا ل   لايخس    شخ  ،  ول ذل ر

. ول      كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك   5 . ول ر   .4 . ول ر يي  .7. ولتي خة .  2. ول  خة . 1
   . ول ح  .6

ي،ككككككك   كككككككذ  ول ذل رككككككك س "ولة ككككككك خوس" ليخ،كككككككس و كككككككة ،شكككككككخ  ة ككككككك خ   ل  ككككككك ذ ولركككككككحح 
إةكككككحر ي،شكككككخة  ة ككككك خ . ي كككككذ  ول ذل رككككك س ل رذ ر ككككك  اككككك  ذ  شكككككلخ  تكككككير ا د ككككك  فل ككككك  

للكككككككحخة  ،لكككككككا و،ل ككككككك خ ا  ول ذل رككككككك س ولمحود ككككككك   يو ككككككك ذ    ككككككك حر   ي ي ككككككك  ول كككككككلة  
ال 653 كككككك لة  للككككككحخة  يلككككككك     حر  كككككك  لوللكككككك     ،ككككككحح   فمرككككككخ   ككككككا إلككككككا ةككككككيولح  

. ي ككككك    كككككك  ال73  ذل رككككك  مكككككحود    ة ككككككلو ،لكككككا قل كككككخ آذ ل كككككك  يقلككككك  ،كككككحح ول  لتككككككمر  إلر ككككك 
   يرككككا رككككخر لككككية مح ا  يةككككح  ولة كككك خ  خاه  خاككككح وكككك اب  يقككككذ ة ككككي ول وخوككككي  ول خارككككي 

يْ كككة  ةكككئ ولكككذوس  ييْ كككة  ولشكككخ  ولخوككككح  ييْ كككة  ولللكككحة  ةخفككك  لللككك ة واككك  : لللككك  اي ككك ة  كككح
. لككككك لخ لكككككية مح   ككككك  محخذككككك  فمركككككخ  مككككك حيوخح  ككككك رخ ةكككككح فل  كككككي لككككك خة  ولر كككككيخ ال43  تكككككلل   

 كككك للي   ككككك  د  وللح  كككك  يل كككك ر  ولة كككك خوس  يفككككك   قككككح تكككك لي ولخيتككككح   لكككككيله حو رليتككككفح
ولة كككككك خ   ككككككح وليةككككككح  ولةل ل كككككك  للحخوتكككككك س ولل خةو كككككك   يا  تككككككليه ولة كككككك خ  ول خا كككككك   ككككككي 

 .ال41 تليه ةل ح ا  ة ولة  خ  ولتلة   ولل ح  
وتككككككككلوحة لككككككككية مح   ككككككككالذ ولة كككككككك خ   خوحةكككككككك  لل ذل ككككككككذ  يلك ككككككككي ل  رككككككككخح  كككككككك   ر كككككككككح 

ة  كككككككي وخلككككككككئ   لة ككككككك خ   ةككككككك ذو ف  كككككككس ولة ككككككك خ   ذل كككككككذ ةكككككككح اكككككككيخ ول  كككككككي ولة ككككككك خه  
   لاككككك  ، كككككح للح  كككككي ول ي كككككية  ككككك ل ي ية  ةلكككككح ،كككككخح ول ي كككككية   ي كككككية لةكككككا يلكككككة  ركككككخح 
ول ي ككككككككية وللةككككككككا حي  لةحرككككككككح  تكككككككك يه ل  اككككككككا ولل كككككككك   ة   ككككككككا ا  رلتكككككككك ير وللرخةكككككككك  
 كككك ل رخح يولرفككككة يل  ة ككككا حوولككككي ل  ق كككك . ةفكككك    لككككا  ككككذو و  ككككخ إشككككف لح يو  كككك  ا  

مككككككككخ ي  كككككككك خ  يلل رككككككككخ و  د ككككككككي مككككككككر   خةلكككككككك  ،ككككككككحح ول ذل ركككككككك س فمرككككككككخ يول ذل ككككككككذ  ف
 .  ال42 ل خةو   ي خةل  اوخر 
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مككككككحا لككككككية مح  اككككككخا تككككككوولي ول تكككككك  :  كككككك ذو لككككككي ا ل كككككك  اتككككككليئ ول ل خ كككككك   ككككككذو ،لككككككا لكككككك خة  
ول ككككخئ؟  كككك ذو تكككك في   ككككذو وللكككك خة  لككككي ق خ كككك    ة كككك خوس  لككككا ول ككككر  ية كككك خوس "ولشككككخ  

. ةكككككك ذو ،ككككككح   ال47 ي لككككككح يخ ؟و يتكككككك " وللككككككح ي ككككككي   وللككككككخوي ولتلشككككككخوقح     كككككك   ليتككككككو  
إلككككككا لةككككككي  ول ذل ركككككك س ولمحود كككككك  إلككككككا ولة كككككك خوس يذككككككح   ا ككككككي لةككككككي   كككككك  ولخفككككككيح إلككككككا 
ولةخفكككك  ولحوةركككك   ةرككككي ل  رككككي ولة كككك خ   يقككككح االككككا ةف كككك ل ول ككككر  ،لككككا  ككككذو ولل كككك يئ 

. ة ككككك  ولكككككذه قككككك ح ولة ككككك   ول شكككككخة  ال44 "ولكككككر " ي كككككي ولخفكككككيح ي"ول ككككك   " ي كككككي ولةخفككككك  ولحوةرككككك 
؟ ل كككككك ذو لة كككككك خ ي  كككككك     اوككككككخر للتككككككوو  ولتكككككك ما: ل كككككك ذو يفركككككك  ل شكككككك  و إلككككككا ولةخفكككككك ؟

. ة اخةككككك  ولذككككك ة ال45 ؟ ل ككككك ذو يفرككككك  ل  ككككك خ  كككككذ  ولة ككككك خ ؟ة ككككك خ يفرككككك  لللكككككحة  كككككذ  ول
 ول كككككي س ول يخيلككككك  ةكككككح ذ  ،ككككك   رر ككككك ال ي اخةككككك  ولمردككككك   و ةكككككيو  ولذ خوة ككككك  يول   و ككككك ال 

   ككككح ولتككككمئ ولككككخد ة ةككككح وللشككككفرا لككككة  لككككح   ولذ  كككك  ،كككك  و تككككدل  ولتكككك  ل   ةل تككككس ولمردكككك
ولة كككك خه يو   ف  ككككس  ككككل خةككككئ ا،اككككة ولريو ككككا لكككك لرخو  يفككككذل   اخةكككك  ولذكككك ة ةككككل   فكككك  

  .ال46 ا   في  ذ ت  ا،لا  ي ولذه تمئ ةخف  ول لل      ولر  إلا ول    
روفكككككح لكككككية مح ا  ولة ككككك خ  ل تكككككس  لككككك   ولمردككككك  يولريو كككككا ولمريليذ ككككك  "ولذككككك ة" فكككككا ةكككككح   

. ة لة كككككك خوس ال43 وللي ،ككككككا ولذ رككككككح  كككككك    اخةكككككك  وللةككككككحه يولتككككككلذ    مككككككا  ككككككح  لكككككك  
وللكككككككككح وتكككككككككلذ مس للةكككككككككحد   ككككككككك   كككككككككح وللكككككككككح وتكككككككككل خس يلاكككككككككيخس. ة تكككككككككلرخو  وتكككككككككلذ   س 
ولة ككككك خوس ولتكككككل  و  كككككل   للةككككككحه ولمردككككك : ول  كككككخة  لةككككككحه ولذيككككك ح  ول كككككر    لةككككككحه 

    كككككك   ةلككككككح فكككككك   ولل كككككك ر  ولكمرككككككخ ةككككككح حخذكككككك س ولةككككككخوخ . ا كككككك  ولة كككككك خل   ول      كككككك  يول ح
وللةكككككحه ول   ككككك  ول حوخةككككك  يول  ككككك   وللككككك خة يوللخاككككك  ولشكككككة ة . ياوركككككخو ول ر ي ككككك  ةلكككككح ف  كككككس 

.  تكككككل ح  ككككك    ول ةكككككي لكككككحر لكككككية مح إلكككككا ال43 وتكككككلذ مل   للةكككككحد   وللككككك   كككككي لةكككككحه ول ةكككككخ
 ركككك  ول ككككحليلس وليفخةكككك  ولر  كككك  اي و قتكككك ة ولخد تكككك   وللككككح ل ككككحخ  لةل كككك  الككككيو  ول رخةكككك   

  يولاككككككككك  خ  و وكككككككككخر  كككككككككح وليخولككككككككك  الAffiliation   ول كككككككككحليلس  كككككككككي ولل ر ككككككككك  ياةكككككككككح  كككككككككذ
،لككككا ول ةككككي ولككككذه  ككككخو  مككككر  ول ذل ككككذ  Apparentation) ول تككككل ح   كككك   ككككذ  ولل ر كككك  

 .ال43 ول خاح يول رلر ح
ةر ل كككك  وللي ،كككككا ولة كككك خه ل تكككككس ، ل كككك   تككككك ا  يل   ر لكككك   ي كككككح ل تككككس يةكككككح  يلك  ككككك  

لكككككككي  ل كككككك ح   مككككككر  ولريو ككككككا. ة لككككككحوةذ اي ول  ،ككككككي  كككككك لح  كككككك  ،لقكككككك  ولللكككككك ل  وللككككككح قككككككح 
ولوكككك خ   ييا يكككك  ولر  ككككا ا  ر رككككب ةككككح ولشككككحل ولككككذه احوككككا ،ل ككككي ةكككك ة و  كككك  ول ككككي  ولككككذه 
 فيكككككا وتكككككلل خ  اقكككككير ولل ركككككخوس ول مح،ككككك   ةكككككل   فككككك  ولكككككلك   م لرذككككك  وللي ،كككككا مكككككر  وللكككككير 

 س  كككككي ولر  كككككا ولكككككذه  رلكككككح . ة للي ،كككككا مكككككر  وللةكككككح  س يولتكككككلذ  ال53 يوللكككككير وللكككككح ل لل ككككك 
 كككككي ةككككككح مككككككحل ولة ككككك خوس  ة لة كككككك خوس ولو ككككككة ،شككككككخ   شككككك س وتككككككلذ    للةككككككح  س ولمردكككككك  
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لمكككككككككحا  -و  كككككككككل   –ول شككككككككخة   يلككككككككك ة للةككككككككح  س ولمردككككككككك  ولذ خوة كككككككك . ة لة ككككككككك خ  ول رللكككككككك  
  لليككككككك خ  ذكككككككخول ،ذككككككك  ةريةل ككككككك  ملةلل ككككككك  إلكككككككا اقل ككككككك   تككككككك اخ  لةفكككككككة ةف ككككككك  وتكككككككلمحوح    

يو خذ كككككك  لتككككككلذرئ ل ككككككذو وللةككككككحه ميتكككككك ا  إحخوك كككككك   كككككك   ل كككككك   يتكككككك  حوول كككككك    ياخيلرل خةكككككك
. ة لتكككككك يل   رككككككخ ول  ليةكككككك  ل لر ككككككح وللركككككك ةح يل ال51 و  كككككك  ةلرلككككككح ولركككككك ة ،لككككككا ولوككككككل 

للكككككيح إلكككككا م ككككك ل ولة ككككك خوس يوتكككككل خوخ    ة كككككذ ووليككككك ل ولكككككحوةذ "ولةخفككككك " لركككككيح إلكككككا ة لككككك  
لككككككككح للتككككككككة   ل شككككككككل   رككككككككخ . ة لة كككككككك خوس لليولككككككككح ةككككككككح ولمردكككككككك س ولال52 ولخفككككككككي  يولللشككككككككح 

ولر ح ككككك  ي ركككككخ ول  ليةككككك   يوتكككككل خوخة  ولليولكككككح  فكككككي   يركككككا ةكككككيوة : ةككككك ة  ولتكككككل ا   ةكككككح 
اخ  ذحرككككككح   ةكككككك ة  ولمردكككككك   ول ككككككح  س ولو خذ كككككك   ول كككككك يه يةكككككك ة  ولكككككك لة ولككككككذه  ر ككككككح 
وتلر  كككككككك  ة تكككككككك   لرذكككككككك  ةلككككككككحو  ة تكككككككك  اوككككككككخر فكككككككك  ، ا ولككككككككذه للككككككككير لح ككككككككي ة تكككككككك  

 .ال57 ولت ذ
 س "ولةككككككيوة " ةككككككح ا،لككككككا حخذ ل كككككك   ة ككككككا لكككككككي  ولتككككككلذ    ةككككككح ا،لككككككا إذو ف  ككككككس وللةككككككح 

حخذ ل ككككك ؟   ككككك  رذركككككئ   ككككك   تككككك  ي "وليتككككك  ولكككككذ مح"  ة  ح ككككك ح شكككككح  وللةكككككحه ةلكككككا ل ككككك ذ 
ةكككككي  ول ليتككككك  ل لر كككككح  ةككككك ح  ةكككككخ   ذككككك ا ولتكككككلذ     ،لكككككا ولرفكككككة ل ككككك   ولتكككككلذ    

ولةكككك ة  ةككككح ا،لككككا    ة  كككك    ليتكككك  للشككككح   فككككي  ، ككككح  ول ل كككك ق يلو ككككذ للكككك  ي  و لككككخ
. ة للةككككككحه ال54 حخذ لككككككي  ي تكككككك ح ذلكككككك    لحخذكككككك  ول للككككككا ،لككككككا و،ل  خ كككككك   ل  كككككك  للل ككككككير 

و  لكككككككا ل  لل كككككككخ ،لكككككككا وتكككككككلل خ  ولاكككككككخح ول لةكككككككحه لر ذككككككك  وتكككككككلذ      ذ ككككككك    يخح ككككككك   
يلك كككككككي  شككككككك ا ،لكككككككا ف  ككككككك  ولةخفككككككك  وللكككككككح لة كككككككا ولاكككككككخح ول لةكككككككحه واكككككككي  ا ركككككككح  ككككككك  

ي ككككك  ة لككككك  ولكككككر  إلكككككا  خةلككككك  ول ككككك   . يلككككككح  وتكككككلذ      ذةككككك  إلكككككا  خةلككككك   كككككخو  ذحركككككح 
للةككككي   ككككذ  ولةخفكككك  إلككككا إ لكككك    لكككككخخ ل مككككح  كككك  لككككيوةخ و اككككل  ةرككككيه  ة ككككا ولاككككخح 
ول لةكككحه  كككك  ، ل كككك  وللككككيو   إلكككا  خةلكككك   ةكككك ح  خذةكككك   ول ركككك و   ي كككذو رككككلة  كككك  وككككل   كككك  

 . ال55  ت  ي "وليل  " وللح لا خ ،لا  رد  للخةخ ول  رخ  اي وللخو   ولذولح
اوكككككذ لكككككية مح  ي ي كككككي "للخةكككككخ ول  كككككرخ"  ككككك  اتكككككلةي ول لككككك لرر  ولمخةاككككك  رر   يولكككككذه فككككك   
 ي ي ككككك  لل ة ككككك  يوذل  ، ككككك  اكلكككككخ   كككككي  ي ي ككككك  ت  تككككك    يولكككككذه فككككك    ر كككككح ا  ة ككككك خ   ككككك  
لةلككككا  ي كككك  ةخةككككح  يو، كككك  مككككذول   لل ي ككككا مككككر  ا، كككك د   ولككككذر    للككككي  مككككحيخ ة شككككريخ ة 

  يو،ككككككككر    لك كككككككك   ولكلككككككككح. ياوككككككككذ  ي ككككككككية وليلككككككككيئ ولك  ككككككككا   ل ي كككككككك  يول ككككككككحح  ف شكككككككك خفر
  إل ا  (Henry Bergeson)ولةرككككككيه  ككككككك  وليرلتككككككيح وليخ تكككككككح   كككككككخه مخذتككككككي  

يلكككككيئ مرخذتكككككي  لكككككة  فككككك  و رف تككككك  و خذ ككككك  لخوح  وللكككككي   يو   ككككك  وتكككككل ا   لككككك  لح حوولكككككح 
 .ال56 لل ية مخةذ وليرا إلا  تلير خية  ح ا،لا
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ر قككككككئ  ةرككككككي رذككككككح ةرككككككا وللةككككككحه يولتككككككلذ    مككككككح ل للتككككككة ق ،ككككككح  ولخللكككككك ل  كككككك لل ررخ ول ل
لر ل  لككككي  يولككككذه ل ر شكككك   كككك  وللةككككحه ولوكككك خذح مككككا  كككك  ولككككحووا  كككك للخو   ولككككذولح  يولككككذه 
االكككككا ،ل كككككي "للخةككككككخ ول  كككككرخ"  ةلككككككح اويكككككا لكككككك خة  وللاكككككيخ وللك يلككككككيذح  يلككككك خة  ولليتككككككذ 

ول للككككككك لح"   ولذ خوةكككككككح ةكككككككح ليتكككككككرخ وللكككككككخو   ولكككككككذولح  يذ كككككككذ ولل كككككككر   رككككككك   كككككككي" ولل تككككككك  
ة لل تككككك   ل   كككككلذ  يل  يكككككح يةكككككك ل  اللككككك  ةكككككح ي ككككك  ول ل رككككككخوس  مكككككا رذكككككئ وتككككككلوحوة 
وللةككككي  و لرككككخه م لككككا ولا قكككك   كككك   ككككي   كككك   ذكككك   وليذككككيح  اي وليرككككا و قككككا إلككككا  كككك   ككككي 

 .ال53 ا،لا   ي
ول ذل كككككككذ ول شكككككككخه  اككككككك ة للرلقككككككك س مكككككككر  ولك د ككككككك س ول شكككككككخة   يل للل كككككككخ للككككككك  ولك د ككككككك س 

و  كككك  فككككا  مككككا في  كككك   يةككككح  ةككككح  اكككك   اخ   شككككلخف   ي ككككذ  و خ  ،لككككا في  كككك  ذكككك   لو
 كككككح  ككككك   كككككح،ي   ككككك ل ذل ذ ولكككككذه  كككككي  ركككككحو  وليركككككا  إل ا    كككككحخ وليركككككا   تكككككخ   خذركككككي 
و ةككككخوح ولككككذر  ر ككككحةري  ةككككح تككككمرا ولللككككحة  ة ككككة ا،اككككة  كككك  فككككي  ة خذكككك ل ،كككك حرر   ميتككككر ة 

ي رلمكككككخ لذلكككككح   ر ا ولةخةكككككح إ ذكككك    ككككك   ا كككككي  ركككككخ ة  رذكككك وس  ي كككككولل  كككككة ولر ككككك قخ   كككك ل
و ةككككخوح   ل  كككك  ولككككا  ككككي  ذحرككككح قيو ككككي ةككككخح ةككككذ   ككككي ولككككذه  ةاككككة ولةللكككك  ول يخ كككك  للة كككك   

.  ككككككذو وليككككككخح ةككككككح  ةتكككككك ة   لككككككحر  ال53 ولذل  ، كككككك  ولمحود كككككك  ةرككككككي رللكككككك  ذ ةرككككككا ولمككككككحو 
  ر كككككا ولل  كككككا و شكككككيخه لللكككككحر   خذكككككا ر ككككك ر م يتكككككي ،ككككك  ،ككككك لة ولر ككككك  يولمخاخةككككك   ر شكككككح 

  ولتككككك  ي   ل يتكككككي يول ذل كككككذ  ي كككككذو وليكككككخح ذككككك ل  ككككك  و قل ككككك  ول مح،ككككك  وللكككككح لللكككككحة و لرخةككككك
لة ككككككا ولذ كككككك  رخ ولر ح كككككك   كككككك  ول شككككككخ  ر ككككككة إلككككككا ولللككككككحة  ةيوذككككككئ ولل دككككككح  ككككككي ا  رذرككككككا 

 .ال53   رلي ل  ر  لي  ،  اخةا ول  يذ   يولق    ل ،  اخةا ولتلا 
،ل و   ككككككي ةككككككح لةلرككككككا ولا قكككككك س رككككككلة ةرككككككا ولمككككككحو    كككككك   تكككككك  ي ول،لكككككك و  يولرككككككيح   ةكككككك ل

ولمحو، كككك  ولحوول كككك   يولرككككيح   ككككح ذككككي خ ولةخفكككك  مخ ل كككك   ف كككك  ا  كككك  ،لل كككك  ول   د كككك  يةلذكككك  
و ةككككككخوح ول مككككككح،ي  إلككككككا فتككككككئ ا لم كككككك  اةككككككخوح ول ذل ككككككذ ولركككككك الر  ،كككككك  ولمككككككحو   إ كككككك  ،كككككك  
اخةكككككا ولتكككككلل خ  اي ،ككككك  اخةكككككا ول ة كككككك    ي فكككككذو  تكككككرخ ول ذل كككككذ ةكككككح اخةكككككا ولخللككككك ل. 

وحه لر قكككككئ وللةكككككح  س وليوةكككككح  ركككككح و وكككككخ إلكككككا ا كككككيخ ل ككككك ر  حووكككككا  اككككك   ول ذل كككككذ  يةككككك
 .ال63 يفل   ا   ا ح ولتلتل   وحس قي   ذو ولل  ر  ي ية 

 رابعا: انهيار الحضارة والدولة العالمية.
 شكككككفل  و   ككككك خ ولة ككككك خ  اشكككككح ي كككككية   ككككك   شكككككفل  وخلل د ككككك   ة لة ككككك خوس ول  ق ككككك   كككككح: 
ة ككككككك خ  ول ذل كككككككذ ول خاكككككككح  ة ككككككك خ  ول ذل كككككككذ ولتكككككككل ح  ة ككككككك خ  ول ذل كككككككذ ول  كككككككحه  
ولة كككككككككك خ  ةككككككككككح ولشككككككككككخ  و ق ككككككككككا  ول ككككككككككر  يول   كككككككككك  ال ية كككككككككك خ  ول ذل ككككككككككذ ول تكككككككككك ةح 

  يولتككككككف  ي يولمككككككحي وللككككككح . لككككككة ولة كككككك خوس ول لرالكككككك  للميلككككككي  ةرال61  -خيتكككككك    -ولشككككككخقح
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 ككككككح ةككككككح تككككككفخ  ول ككككككيس  ا كككككك  ولة كككككك خوس و يلككككككا ة   كككككك  ذ  ركككككك  مككككككحخذ س  ولليكككككك  لةككككككس 
. يلل لكككككا ال رككككك  ولرل ككككك س ال62 ل حركككككح ول ككككك ح  اي ول كككككح    ةكككككح  ذل كككككذ ولة ككككك خ  ول خا ككككك 

ولاككككك  خ  لللةلكككككا ةكككككح ة كككككي  ولة ككككك خ  ول ةل لككككك  ،لكككككا يتكككككرل  لتككككك ا ، ل ككككك  و ةلل ككككك   
،   لليةركككككح ت  تكككككح إذ ككككك خه ةكككككح حيلككككك  ، ل  ككككك   ي كككككذو ركككككيةح  ككككك   يتكككككرل   كككككحوخ   و كككككي 

ولة كككككك خوس  رككككككخ ول خا كككككك  قككككككح ل ككككككح،س حوول كككككك  قمككككككا ا  للةلككككككا  يرككككككا  ذككككككية ولة كككككك خ  
ول خا كككككك  ،لر كككككك . ،لككككككا اتكككككك ة ا  و   كككككك خ ة كككككك خ   كككككك  ولة كككككك خوس  تككككككما ةرككككككل ، ل كككككك  

لرلمكككككخ ول خةلككككك  وقلةككككك ة ة ككككك خ  اوكككككخر ل ككككك   ة لحيلككككك  ولر ل  ككككك  ل لرلمكككككخ ايلكككككا ول خوةكككككا يل 
و ورككككككككخ   إذ رللي كككككككك   كككككككك  و ككككككككالذ ،ل ككككككككي لككككككككية مح "وليككككككككخو "  ي تكككككككك ل    كككككككك  ح،كككككككك    ر ككككككككخ 

 :ال67 ول اخو  س. ةام ر  ول    خ   ف  إرذ    مللي  ل ه
 ق يخ ولا ق  ولمحو،   ةح و قل  . .1
 ، يح و  لم   ،   ة ك   و قل    رح ق يخ ا قل   ولمحو،  . .2
 .ةلحو  وليةح  ولذل  ،   .7

 ركككككح قكككككخول  لكككككية مح لكلككككك ئ شكككككم ذلخ "اةكككككي  ول كككككخئ" ولكككككذه اككككككح ة كككككي ا    كككككرخ ولة ككككك خ  
ول خا كككككك  ة  كككككك  رلرلكككككككا   ل   كككككك خ يوللةلكككككككا  ككككككي  يككككككة ول  كككككككرخ  يا  ولة كككككك خ  ول خا ككككككك  ل 

لتككككككك ل  لكككككككية مح ة  ككككككك  إذو فككككككك    .ال64  لوللككككككك  ةكككككككح  كككككككذو ولذ  كككككككئ ،ككككككك   ككككككك قح ولة ككككككك خوس
لككككي ولكمرككككخ "حخوتكككك  لللكككك خة " للركككك ة ل ف  كككك  شككككم ذلخ قككككح قككككحة فككككا ولذ  كككك س  يلككككذل  ذكككك ل ، 

   .  ةلككككح شككككرخ ةككككح  خةلكككك   رر كككك   كككك  ة  لككككي مكككك ال65 ولة كككك خ  ول خا كككك  ةككككح لكككك خة  ولركككك لة
لة كككككك خ  ول خا كككككك  ةلككككككح فكككككك   لح ككككككي ق  ،كككككك  ق د كككككك  ،لككككككا شككككككريخ "... ا  ولركككككك لة وللككككككح ة  ككككككي ل

ةلكككككح ول كككككة  ."ال66 ول تككككك      يا   ككككك  ذككككك ل  ركككككح  شكككككحل  وتككككك ... اول تكككككف  ولام ركككككح للكككككخي 
. ي ككككككي ال63 ول ككككككخئ    ككككككي ول رلككككككحه و ي   يا ككككككي لككككككة  لككككككحة لل شككككككخ تككككككير ولككككككي لس يولةككككككخيئ

م ككككككككذو روكككككككك ل    ا كككككككك  ول ككككككككوخور  و يخارككككككككر  ولككككككككذر  ،ككككككككحيو ولة كككككككك خ  و يخيا كككككككك   خفكككككككك  
فككككككك   لكككككككية مح ةكككككككح حخوتكككككككلي وللككككككك خة   لككككككك لخو   ككككككك  ق لكككككككي . ال63  ككككككك  ،  و ةكككككككحوي ولل خةو ككككككك  

ح ول ذل ككككذ ف ذل ككككذ قكككك ة  شككككلخف  رككككلذحم   كككك خ ول ككككخئ  شككككم ذلخ  يةكككك ي  ا  رذككككح مككككح ل ل
اي  كككككك  فكككككك    الككككككا ،ل ككككككي مل كككككك  ولل ككككككيةخ "وللكككككك ة ول  ذ كككككك " وللتكككككك  ذ يوللركككككك ا  يول ل كككككك ة 

 .ال63 ول ت  ح يولةلي  وليت  ول رليل  
خةكككككككك  لككككككككية مح ذ  ككككككككذ ول اخةكككككككك س يولليتككككككككرخوس ل   كككككككك خ ولة كككككككك خوس  يو  كككككككك  ليتككككككككرخ 

ة كككككك خوس   يذذكككككك  رلكككككككخخ ،لككككككا  ككككككخوخ حيخ  ولة كككككك   شككككككم ذلخ ولمريلككككككيذح ولككككككذه خار ةككككككح ول
للك د ككككككك س ولة ككككككك   ة كككككككي  ية ككككككك     كككككككحلي  لكككككككيولح ولي كككككككي  و خارككككككك   ةفكككككككا ة ككككككك خ  ل ككككككك  
خا ر ككككككك  ول ل لكككككككا ةكككككككح ، كككككككخ ول ايلككككككك  ول  فكككككككخ: ولة ككككككك    خو، ككككككك  خةي ككككككك  إقا ، ككككككك . يةل كككككككي 
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 كككككك ي  : لا ككككككخ ول ككككككح  يولل اكككككك ة ولت  تككككككح  يةككككككح وليقككككككس  يتككككككي لككككككيخ   ككككككح ول رليليذ كككككك  
 ا كككككخ ة كككككي ذفككككك ل ،ل كككككح  ككككك  ولكككككي،ح. وخةككككك  ولة ككككك خ :  كككككح      ككككك  يلذككككك خ  ي لك ككككك س  ي 

ية ككككي و ةككككل  ولككككحر  يةلككككخ ولة كككك   ولحوول كككك   لككككة ل ةككككحخ ولة كككك خ  إلككككا شككككل ل: ذمككككي  ولمككككحو  
ولي كككككح يول   كككككح ي كككككيس ولكككككحر  يا كككككيخ اشكككككف   ول  ح ككككك  ول يخاككككك . يولكككككحيخ  ولة ككككك خة  لرركككككح 

 .ال33  يت    فا لي  لر  
وتلرخو ككككي ل ككككذ  ول اخةكككك س ولةل  كككك   تككككلة  كككك   ل كككك  ،  ككككا لكككككخوخ ةككككح ةخفكككك  ذ  ككككذ يةككككح 

وللككككير وللككككح لةككككي   تككككر  وللكككك خة  ول شككككخه   رككككخ ا   ككككذو ول فككككي  ولككككذه  تككككرخ إلككككا و  كككك ة 
،مكككككخ  تكككككر  ولككككك    ذ   ككككك  يذردككككك   ةخفككككك   ل كككككل  رمكككككخ  إلكككككا وليذكككككيح وكككككل  ولككككك    لي وككككك  

ككككككك   ةلكككككككيه ،لكككككككا  كككككككيخ  للك  كككككككا يل تكككككككس  ذكككككككخح لككككككككخوخ ل  ككككككك دح لككككككك ية ولككككككك        خفشو
. و   كككك خ ولة كككك خ  لكككك ة  كككك  ال31 ة لةخفكككك  لتككككرخ قككككح   يلككككك  لكككك ة ، ل كككك  إلككككا  كككك  ل     كككك 

ةركككككا ولل ككككك ل يوللككككككحخ  ي،ككككك حوس ، ملككككك  للككككككيو ر  ولام رككككك  اي ةلكككككحو  ولتكككككك اخ  ،لكككككا ولمردكككككك  
ول ككككك  ،    يو   ككككك   كككككي  يلكككككحو  ول  كككككرخ  ئام ر ككككك  ف  كككككس اة  شكككككخة   اي و ةاككككك ه و تككككك لر

و  وللكككككخو   ولكككككذولح" يولكككككذه رمكككككحا ،لكككككا شكككككفا لركككككح لس يو ةخوةككككك س يلكككككيخوس" ي ككككك يه "ةلكككككح
تكككككك    :  كككككك يه ولح  لخوا كككككك    كككككك   ول كككككك  ،  ،لككككككا ولةككككككخئ ي،لككككككا ول لك كككككك  ولو  كككككك  

 . ال32 ي    ولة  خ  ،لا   ،  ول ة ك  
يةككككح  ككككذو  لككككي   رخ كككك  : "فكككك   لككككية مح رككككخر ول كككك ةل  ول   كككك خ قكككك حة... ، ككككح   لةككككا 

كككككك  ول تكككككك     كككككك  خيا ول  ف    ف كككككك   ةككككككا قككككككي  للخةككككككخ ول  ككككككرخ... ول ذل ككككككذ ول كككككك  ،ح   فد
ق كككككخ ولام رككككك   شكككككفا ة تكككككة  ي كككككا  ككككك  لح كككككي  ككككك  لك يليذ ككككك ... يلكككككك  ول تككككك   لكككككة  يركككككا 
شكككككردو  تكككككير ا كككككي وتكككككلمح  تكككككرحو  كككككصوخ... ولل ككككك  ذ شكككككيد  ول لك ككككك  ل  ككككك ذ ل  تككككك يو   شكككككر  

  كككك  وليلككككخ... ف كككك   كككك ذ لك يليذ كككك    كككك  ولككككا ا لككككر  يوةككككح  ،ا  كككك  وللككككخول يو وككككخر ،ا
ول كككككككككككككيس ولذ ككككككككككككك ،ح ولذحركككككككككككككح ... ولكككككككككككككحي   ول ككككككككككككك دل   و ةكككككككككككككا ا ككككككككككككك ةس ح  لخوا ككككككككككككك س 

 .ال37 قي   ..."
، ل ككككك  ول  كككككي ولة ككككك خه لشككككك ي ولليلكككككئ ول ككككك ،ح  وللةكككككحه ركككككوحه إلكككككا وتكككككلذ    ي ذككككك ا  

ول ةكككككل   شككككك ي ليل ككككك  آوكككككخ يلك كككككي  .يولتكككككلذ    يول ذككككك ا مكككككحيخ      كككككر   لةكككككح   ذحركككككحو
  للذككككككككك   ول رككككككككك كة إلكككككككككا و تكككككككككيا  ةركككككككككي ليلكككككككككح ول وتتككككككككك س وللكككككككككحخ  ،لكككككككككا ولتكككككككككلذ    

. ة ككككا وللةلككككا  شككككفل  ذحرككككح  للككككية ال34 لأل  كككك س  ةل  كككك خ يةككككوحه ذلكككك  إلككككا ا  كككك س ذحرككككح 
مكككككككذول  ؟  كككككككا   ف  ككككككك  وللتكككككككل ة ذكككككككحل ،لكككككككا تكككككككمرا وليكككككككخ  ا كككككككي  لرذككككككك  ةل  ككككككك  لام رككككككك  

ا كككككككككك ة وللةككككككككككح  س تكككككككككك     . ة ل ذل ركككككككككك س وللككككككككككح ةشككككككككككلس ةككككككككككح ول كككككككككك يح ال35 ول   كككككككككك خ؟
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قكككككح حولكككككس ةكككككح  خةلككككك   الArrested Civilizations "ولة ككككك خوس ول لةذكككككخ  ول لرالككككك  
 . ال36 وللةذخ ولايةا

  يلا كككككخ ال33 ل كككككا ولة ككككك خ   ركككككح ول   ككككك خ إلكككككا آوكككككخ  خةلككككك   ككككك   خوةل ككككك  ي كككككح وللةلكككككا
 ل كككككذ  كككككذو وللةلدكككككا ةكككككح  ككككك   تككككك  ي "ول شكككككل   يخذرككككك  ول يلكككككح"  ي  ككككك   تكككككلرر    لليتكككككرخ 
ول  خفتككككح لل ككككخو  ولا لككككح ة ككككي  لككككي : "  كككك  ول اككككخ ، كككك   ليلككككي فكككك خ   كككك خفة   ل تكككك   
ل ككككككذ  وليفككككككخ  ة   كككككك  لواكككككك    ةفكككككك ة ولتككككككمرا ولةل لككككككح ولككككككذه ل لكككككك   ولةككككككخئ ولا ل كككككك  إلككككككا 

ل   و ةلكككككككح ةكككككككح  ذل كككككككذ  ككككككك   " ة ل شكككككككل    كككككككي ة كككككككرل  ل شكككككككوتكككككككليفي  اي رلذكككككككي إل كككككككي 
  لل لكككككا و يلكككككا   ة يلككككك  و قل ككككك   ةكككككخفلر  تكككككلمرلر    رلمكككككخ ول ي ككككك   ولشكككككخةخ   كككككحخ  
 لكككككككس ل لتكككككككلةلي  يولل   ككككككك  : ق ككككككك ة  ول تككككككك اخ  ول ة ةاككككككك  ،لكككككككا ول خفككككككك  ول  لككككككك   ولكككككككذه 

 كككككككك  ل يوذ كككككككك  وللككككككككي    ل  يولوككككككككيح  يولكخو تكككككككل و خذ كككككككك  يحوول كككككككك ال مككككككككحوةذ إل  ولمخيلرل خةككككككك
 ككككك للي   ي كككككذو ر ل كككككح   ةرككككك   إرذ م ككككك : ولحيلككككك  ولر ل  ككككك    اككككك ة ولكككككحر  ولرككككك ل ح  ي، ككككك   س 

. ي ككككككذو ول شككككككل     ككككككا إلككككككا ولككككككخيا  ،مككككككخ  كككككك   تكككككك  ي  كككككك للخووح ال33 ولمخومككككككخ  ول ليةشككككككر 
ا ول ة كككككككك   رحمككككككك ككككككك   وللكككككككح  كككككككح  لرذككككككك  لخذرلككككككك  ولذكككككككم   ية كككككككرل  ولشكككككككذ ،   ي  حيولشكككككككخي 

     يولواردككككككك  ي  ككككككك    ل كككككككخيخ  مكككككككحرا ولخللككككككك ل ولةركككككككيه  اه  ولشكككككككريخ يولشكككككككريخ   ل تككككككك
 .ال33   للة ح يولملذو  وللذو      محرا ا  ق  و تليئ
يول شككككككل ق س ،لككككككا ف ةكككككك    يولحيلكككككك  ولر ل  كككككك    ككككككذ ة لكككككك  وللةلككككككا ي شككككككيل ولككككككحر  ولركككككك ل ح

ولقكككككح  و   تكككككليول تكككككلي  س ل ككككك ذ ول و ككككك  ولة ك ككككك  ةكككككح ول    ككككك  ولا لككككك  وللكككككح لذ كككككذ ول
يول  ة ككككك   يول ةكككككخوح ولذ تكككككح  يولل ككككك  للكككككح يخ يل ككككك ذ   م ككككك   يولكككككحر    ككككك ذ  كككككذو ئ  

  ي ككككذو  كككك   تككك  ي ول شككككل    كككك  مككككر  ولتكككلي   وللككككح لةكككك ي  إخذكككك   وللكككك خة  ال33 يتكككةخو تككككخة "
. يةككككح  ككككذ  ول خةلكككك  ال31 وللككككح لتككككرا إلككككا و  كككك ة  اخةككككا ق ككككرخ    يول تككككللمل  إلككككا ولولكككك

ل رككككك ي  ولمكككككحو  إذ  تكككككل خ ا كككككيخ  و وركككككخ  ككككك  ولخللككككك ل إلكككككا ول ةكككككل ال  خةلككككك  ولل ركككككخ 
ولشو ككككك  س ول مح،ككككك  يلليو كككككا  ،  ل ككككك   ي كككككا ا قل ككككك  ولمحو، ككككك    ككككك   تككككك  ي ول ولككككك  
ول مككككككح  يوليرلتككككككيح يول لكككككك  يوللككككككي ول لذتككككككح ةككككككح إ تكككككك    لككككككرول  اورككككككخو إلككككككا وللكككككك  ي  

فتكككككككخ . يةذ كككككككذ  -ول   ككككككك  -ولكتكككككككخ  -ول   ككككككك  -ولكتكككككككخ  -ول   ككككككك  -خ  تكككككككوللككككككك لح: ولك
ول ذل ككككذ ول  ككككحة قيلككككي ةككككح  ة يلكككك  اورككككخ  ،لككككا شككككي  ول   كككك خ يةمككككحي يف  ككككي وتككككلر ح قيلككككي  

  ي فكككككي   ككككككذو ةكككككح ولحيلككككك  ولر ل  كككككك  يةكككككر  ل  ككككك خ  ككككككذ    ذتكككككلة شككككك ح ،كككككيح  وللةككككككحه يول
 .ال32  ولحيل  ل يس ولة  خ 

 ككككككك  ولة ككككككك خ  و،للكككككككح لكككككككية مح ا  ولحيلككككككك  ول  مي ككككككك  ةكككككككح ولر كككككككيخ وليتكككككككاا ل لكككككككا اي  يق
ول خا كككككك    شكككككككفف   ككككككك للير وليخيا ككككككك    لر كككككككيخ ولةحرلكككككك   ةككككككك ل ةل  لككككككك ة ةل  ككككككك  يو   ككككككك  
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 رل كككككح محخذككككك  فمركككككخ  ،لكككككا وللكككككحخ  ،لكككككا لذ كككككئ ول  كككككرخ ول ةلكككككية يل كككككة ذ ول تككككك خ  ككككك  
وكككككككل  ،كككككككيح  ول كككككككخئ ولكككككككا وللككككككك ة ول تككككككك ة    ة لشكككككككري،   لكككككككة لا كككككككخ إل  لككككككك   و ةكككككككخوح 

ا  رلةكككككح  ككككك  ذحركككككح للكككككحة   ،ككككك  ةكككككحيح   ةلكككككح فككككك    ولة ككككك خ  ول خا ككككك   لكككككذو ،لكككككا ول كككككخئ
   ككككككا  كككككك   للم ككككككا ولرحرككككككح  كككككك  شككككككريئ ولركككككك لة قكككككك ة ولة كككككك خ  ول خا كككككك   يللةكككككك ل   ر كككككك  
ل يوذ كككك  ولشكككككري،    يو  كككك  ا كككككي فكككك   رلةكككككحي ةكككككح للكككك  ول خةلككككك  ،كككك  ت  تككككك  ولةكككككلح 

 .  ال37 يوللكللس ولحيل    ذ محو  س ولةخئ ول  خح 
ولخودككككككح  يولل دككككككح  ةككككككح  ككككككيخل   ولر ل  كككككك  للككككككح   يل كككككك خ رلةككككككحي لككككككية مح ،كككككك  ولة كككككك خ  

ذ  ككككككذ ولة كككككك خوس مككككككحوول    يلخلككككككك  ةفي كككككك  ول ذل ككككككذ ولذحرككككككح ،لككككككا وللركككككك ي  ولركككككك ل ح  
لكككككككية مح شكككككككفي   ةلكككككككح فككككككك   لكككككككحر .ال34 ي يلكككككككخ  لايخ ككككككك  لل ككككككك ذ ل خةوككككككك   شكككككككخة  فككككككك  ل

 ي وكككككك يح فمركككككككخ   ككككككك      كككككك  ولة ككككككك خ  ول خا ككككككك  وللكككككككح للالككككككئ ل ل ذ ككككككك  اق كككككككا ولذ كككككككيح
و ولق كككككككك  يولخية كككككككك  يول  ح كككككككك   ة ككككككككي روشككككككككا ا    ككككككككذ ول ككككككككيس رح ككككككككي ول كككككككك خحلر  ،لككككككككا 
ولة كككك خ  ول خا كككك   يلك ككككي روفككككح ،لككككا قكككك ة ولا قكككك  " ول مح،كككك  ولل  كككك  وللككككح  كككك  لكككك و  ة كككك  

ة ككككككي  لككككككي  مككككككحو ول ككككككيل ولي تككككككح ل يقي كككككك  ولةكككككك لح  يلككككككك  ول ولكككككك  ا ككككككخ ةككككككح . "ال35 ةر كككككك 
، ل  كككككك  ةخفكككككك  خية   كككككك  للككككككيلا   كلرخةف ككككككشككككككريئ اوككككككخر  إل ا ككككككي رولكككككك  يخول  تككككككلا  إ

ول لككككا ولرل كككك  ول مخوايخةكككك   ولتككككلة يوليدكككك ة ولركككك ل رر .   رككككئ ولل رركككك  مككككر  ولشككككريئ لةككككس 
تككككك اخل   يولا كككككيا إلكككككا ول لككككك ل يولولكككككيح  يللكككككية ملةخةخ ككككك   شكككككفا ل كككككيلح   كككككذ  ولتكككككلا  

 –حي  ي،كككككح  – ولحوول ككككك  وللكككككح للتكككككخئ  ولر ل  ككككك  لذلكككككذئ يلذ كككككذ ولمخيلرل خةككككك  ولكلرخةف ككككك
  وللكككك ة ولخية كككك   ةلذرككككا    كككك  فللكككك  خية كككك  يوةككككح  ي ككككح وللكككك ة  يتكككك    ة لتككككلا  ولكلرخةف كككك

ولر ل  كككككككك  ل لككككككككا ةر كككككككك  ول ر كككككككك  ولذي خةكككككككك   كككككككك  ولة كككككككك خوس ولرل كككككككك  ولتكككككككك  ل   ة ل تكككككككك ة   
ا كككككككك لس ولر ككككككككيخ ول ال كككككككك  يقكككككككك ة ولتككككككككلة ملة ككككككككرخ ولمككككككككحي ةككككككككح ول ككككككككةخول ولرخا كككككككك . 

ولةكككككككحري للشكككككككريئ لككككككك   فكككككككي  وللك يليذ ككككككك  ول  ح ككككككك   يو   ككككككك    إخي ول كككككككخئ  ي  ل لكككككككا  ةككككككك
 .ال36 ت في  ولخي لل  ول  ،  ول ت     ذوس ولا  ذ ولخيةح

لل ككككك ة ولحيلكككككك  يةكككككح  ولكككككحر  قككككك حخ ،لكككككا ذلكككككئ ولوكككككل   يةكككككح   فكككككي  ول ككككك     يولكي لككككك  
ولر ل  ككك   يلكككك   ككك   كككي  ككككذو ولكككحر  وللككك حخ ،لكككا لةلركككا ذلكككك ؟. و،للكككح لكككية مح قمكككا ولةككككخئ 

 ل  كككك  ولل   كككك  روللكككك  ، كككك   رككككح    ةلككككح ف  ككككس ولك ليل ف كككك   ككككح ولوككككل   يلك ككككي و،للككككح ولر
   كككككذ  و ح ككككك   ال33 لةلككككك  ا  ول تككككك ة    ولتكككككلة  ول  حيتككككك    ولميذ ككككك   كككككح و ح ككككك   ولرل ككككك 

حر كككككك  و  كككككك  م كككككك  وللككككككح ل لشككككككخ ذ خوة كككككك   يرككككككا لاككككككيخ يتكككككك دا ول لككككككا   لولككككككا ولمخيلرل خةكككككك
ف  ككككي  شككككك ح  -ةككككح  كككك  و للككككك   ول كككك ة ةككككح ولحيلككككك  ولر ل  كككك ولةككككحري يلوليككككح وللرككككيح وللكككككح ل

وللاكككككيخ ولةككككك لح ةكككككح اكككككا وللكككككيخوس ولل ةكككككحيح  ةكككككح يتككككك دا ولل ككككك   يولذككككك   ولرككككك لة  ةكككككي 
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 ككككذ  ولةخفكككك  ل ككككرخ مكككك  ل ف  تكككك  ، ل  كككك  ف  ا كككك  ليذككككي  - يو  ولةككككيوذ  مككككر  وللل ةكككك س
ل    لةككككك لس يلككككك اة ولا قككككك س ول شكككككخة   يلككككك ا  ذ ة ككككك  ةكككككح ا لكككككئ ولةككككك لس وتكككككلذ    تككككك

ول ةكككككككل  وللكككككككح ل وكككككككذ شكككككككفا ول لكككككككا و ولق ككككككك  ول رل كككككككح  ،لكككككككا   ككككككك حع ولةكككككككئ و وكككككككيه 
  .ال33 يولل لئ ،لا ول      وليخح  

لولككككككككك خ ولةخفككككككككك س ولذل  ، ككككككككك  و وكككككككككخر ولتكككككككككلذ    ولر  يككككككككك  ،ي ككككككككك  ،ككككككككك  ولتكككككككككلذ    
ولتككككككككل     و  ككككككككخ ولككككككككذه رككككككككوحه ولككككككككا  ككككككككخو  ،تككككككككفخه يل لشككككككككخ خيا ولكككككككككخو   كككككككك  اذككككككككا 
ولتكككككللخوخ ولت  تكككككح  ة لك  تككككك  ة  ككككك   ل لككككك  يلة كككككا وللككككك ة و ت تككككك    ككككك  ة ككككك خ  ولكككككا 
كككك   اوككككخر يلرار كككك  شككككفل آوككككخ ، ككككح   ل ةككككا ولة كككك خ  لةكككك ة  ولك  تكككك  ،لككككا ولمككككذيخ ولل  د
ةكككككح ةلكككككخ    ككككك ئ ولتكككككلا  يولر ككككك    ولواركككككخ  ة ككككك  مكككككر  ةلكككككي  ذككككك ة  شكككككخه  ككككك   يكككككة 

ة  كككككك   كككككك  مككككككر  ولشككككككخ ل  يوليخوشكككككك    ول ككككككي  اي  ككككككي  آوككككككخ  لكككككككي  ولك  تكككككك    ل  كككككك  ولككككككخةة
 .   ال33 ة لة  خ  ة وة   قا لألح    اه يترل     اذا حر  ا،لا

 خالصة:
لكككككية مح فككككك   اككككك  خ   ةكككككح ذولكككككي  ةلكككككح خار ككككك  ول خفككككك  ولكككككذه   لكككككي يول    كككككئ وللكككككح لللكككككح   

ككككحد  كككك  ف كككك خ ول ككككوخور  ةككككح وللككككخ  ولرشككككخة   ولككككذر  تككككريو إلككككا يول وليكككك س ول ككككو     يقككككح ، 
إاكككك خ ،كككك ة لللكككك خة   مختككككة قككككيو ر   ةككككحح   تككككلا ذ لام ل كككك  ،لككككا  ذككككخر و ةككككحوي ي ككككذ 

ولل خةو ككككك   يلركككككا  اخةككككك  وللةكككككحه يولتكككككلذ    ي اخةككككك  و ةكككككل  ولة ككككك خ  ملر قكككككئ  ركككككر   
لرلمككككخ  كككك  ا ككككة ول اخةكككك س ولةحرلكككك  وللككككح الكككك خس ذككككحل يوتككككر   كككك  مككككر  ول ككككوخور . ةلككككح فكككك   

ة   ة ذككككح    شككككخو  كككك ليفخ وللرمخولككككح ول للكككك ة  لكككك ة لككككية مح ذو   د كككك  يو ككككة   كككك  فل  كككك  وللكككك خ 
اولق ككككك  ، ل ككككك   ي حةكككككي و ت تكككككح ،كككككحة ي كككككي  ولة ككككك خ  ول خا ككككك  إلكككككا  ككككك  ي كككككلس إل كككككي 

ككككك      لكككككذو تكككككرذفخ ولة ككككك خوس و وكككككخر  ككككك  و ةكككككل  يو   ككككك خ ول ككككك ة ،لكككككا ولكككككحيوة في كككككي  وخوو
كككك  ،كككك ل ةككككخيئ وللككككخ  ولرشككككخة   يا   اخةلككككي ل  ولككككس ق د كككك  ةككككح ليتككككرخ و ةكككككحوي  ،ا  و

 ولر ل     يولت  ت س ولحيل  .  
 ككككككك  رووكككككككذ ،لكككككككا لكككككككية مح  شككككككك    اخةدلكككككككي ةكككككككح وللككككككك خة  ا   رخةلكككككككي   لة ككككككك خوس ولتكككككككس 

ةلككككككح و،ل ككككككح ،لككككككا   كككككك حخ يوةككككككح   ككككككح   يولرشككككككخة   وللككككككح ل  يل كككككك  ف  ككككككس  رككككككخ  لتكككككك ي  
ةلككككككككية مح  ي ككككككككا مككككككككر  ولك كككككككك   وليككككككككخحه  ياككككككككر  اه شككككككككحل آوككككككككخ    ول  كككككككك حخ ول فلي كككككككك 

 يككككخ  مككككر   كككك  ر اككككيه ،ل ككككي ةككككح ولككككحووا  ياككككر   كككك   ككككي وكككك خ  ، ككككي.  ر ككككا  ي  ككككا حقرككككا 
ذلككككك  ا  ل  كككككل  لكككككخا  مكككككر  حووكككككا ول ذل كككككذ يو خذكككككي  ي كككككذو  كككككي  وليخح ككككك  ولكككككذه   كككككح  
،لككككككا شككككككحل  كككككك حه. للككككككح م ككككككا لككككككية مح ةفخلككككككي ةككككككح وللكككككك خة  وتككككككل  حو إلككككككا ةلتككككككي  ام ر كككككك  

ة ككككك   ،لل ككككك   ،لكككككا   ةلككككك   ر اكككككخ إلكككككا ة ككككك   ول ذل كككككذ ،لكككككا ا  ككككك  ة ككككك   ام ر ككككك  يل تكككككس
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ا  كككك  شككككحل  لككككية ،لككككا اتككككة مريليذ كككك   ةلكككك   يلككككذل  ة للكككك خة  قككككح لةككككي  إلككككا حخوتكككك   كككك  
حخوتككككك س ولككككككي  ول ككككك حه يول   كككككح  مكككككحل ا   رككككك ل ةكككككح ولة  كككككخ ف ككككك   كككككي ولةككككك   ةكككككح 
وللكككك خة    ككككيخ  ،لككككا ا ككككي  كككك   ةككككح ةركككك  ولرككككحة. و،لمككككخ لككككية مح ا  ولككككحر  يةككككح    فكككك  

 ول  ي       لة لخذذ إلا  . إلاا    ةح اخةل   ا  ر لذ ولة  خ  ول خا    ي 
 ركككككك ل ولركككككك لة ة ل كككككك  ةككككككح ولحيلكككككك  ولر ل  كككككك  ي فكككككك ح لكككككككي   ل ككككككذ ولككككككحر  ولركككككك ل ح   ليقككككككس 
ولة  كككككككخ  ختكككككككي   ةكككككككي  ولل كركككككككح ،لكككككككا وللككككككك ة ول تككككككك      يشكككككككر خوس ةلكككككككي  ول تككككككك    

  ئ  يول يلككككك ا يولمردككككك   ي كككككي  ككككك  وتلرخ كككككي لكككككية مح ةكككككح حخوتككككك لي يف  كككككي ل  ككككك  م كككككذو ول تككككك
ولرككككككك ل ح  ركككككككخ ول تكككككككمي . ي ككككككك   و  ا كككككككة ئ ولة ككككككك خ  ولتككككككك دح    لرككككككك لة ركككككككحد،ي  ا  كككككككة 
وللكككك حخة  ،لككككا ولتككككرخ   لركككك لة  ةككككي و ة ككككا  ةككككح اككككا  اكككك ة ،كككك ل ح لتككككيح   كككك    فكككك  ا  
 تككككككك  ي وللككككككك ة و  خةف ككككككك  تكككككككيول قمل ككككككك  ةر ككككككك  اة و،لخ ككككككك   ،لر ككككككك   لركككككككلة ،يل ككككككك  ولخ ككككككك ئ 

 لككككئ  ككككة    ولخ كككك ئ  ككككة  كككك  ول  الكككك  ولرخا كككك   ل ركككك ح ،لر كككك  يوللاككككخح  كككك لخ ة  كككك  ا  ا 
 كككككك  ذحرككككككح تككككككوو  لككككككية مح ةككككككي  لةلككككككا  يو   كككككك خ ولة كككككك خ   ي اكككككك  خ ذلكككككك   ذككككككح  ةككككككح 

 ، ل    ولرخاح  فا ي يا.  
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 ق د   ول   حخ يول خوذذ   لل   ولرخا  :
   كككحوح: ي وخ  و ،كككلة   إتككك  ،را   ةركككح ولكككحر   لكككية مح   ككك    وللككك خة  يةلتكككي  وللككك خة  

 . ال1333
  ول ككذو ئ ولكمككخر ةككح وللكك خة   كك  في يرككيل إلككا لككية مح  لككخ: ذيقكك   ول كك  . . يةككحخذرخه  

 ال. 1332   مرخيس: حوخ ولللة  1قخقيه  ه
 مرككككخيس: حوخ ،يةككككحوس لل شككككخ يوللي ةككككذ  1م فككككي     رلكككك    آةكككك   وليفككككخ ول ر  ككككخ  ه   

 ال.1365
   لية مح  اخ يلح 
 ال.2334يوللي ةذ  ل خة  ول شخة   لخ:  ليل  ة ح    مرخيس: و  ل   لل شخ  -
ال لكخ ةكووح  فخةك    وللك  خ : ولكحوخ وللي  ك  للا  ،ك  1364 ة  خوس الل    ةح   خ ت    -

 ال.1364يول شخ  
    وا ئ   حقح ،مح    اخ يلح لية مح   ذل  ، لة وليفخ  ول ذلكح ولوك  ة  ولركحح و ي

 232. 
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 وليفككككخ  ولكيةككككس   ولككككحيخه  ،مككككح ولر ةكككك   "ةلتككككي  وللكككك خة : ،ككككخ  لكككك خةوح"   ذلكككك  ،كككك لة
 ة.1331ا تاة  

  ورككح   ة ككيح  تككرخ  وليفككخ وللكك خةوح ، ككح لككية مح   ةككيي   خذكك   ول ككوخ  لككية مح: لةخةككخ 
  ال.1333ذيوح ،لح     حوح: حوخ ولةخة   

    لخ: ةووح دمحم شما.  ولل  خ : لذ   ولل لر  لل شخ  2تي خةرا   ول خ حخوت  للل خة   
 ال.1361

 ال.2333وخ يلح لية مح   ولل  خ : حوخ ق  ل   شلمح  و ر    اخوس ةح 
 ال. 1335 ولتف حخة : حوخ ول ر خح ولذ  ر     1  ةح  اة ح  ةح ةلتي  ولل خة   ه 
     لة ولحر    ير  ذ ر   ةلتي  ولل خة  ، ح اخ يلح لية مح.  ولل  خ : ول رد  ول  خة  ولر،

 ال.1331للكل ئ  
  :ولل  خ : لذ   ولل لر  يوللخذ ك  1دمحم  فرخ ولرا  هفيل ذيح  خ. .  ةفخ  ولل خة   لخ   

 ال.1361
 ال 1363 مرخيس: حوخ ولرلة لل لرر    1  ذ ويخه  ولل خة  ولة  خه ، ح لية مح  ه 
 2 و ة  ةتر   ولل خة  يول وخوي : حخوت  ةح ،لة وللك خة  ي كحوا إلكا ةلكي وللك خة   ه  

 ال.2331 ولل  خ : حوخ ولخش ح  
  ةفككككخ  ول كككك ةل  ةككككح وللكككك خة  ول خاككككح  لككككخ: الرككككس ولشكككك رئ  وللكككك  خ :   رخ كككك    آخلككككخ

 ال.2333ول ذلة و ،لا لللل ة   
  ل لي      يةا   حوة ولة  خوس: إ، ح    ذ ول اك ة ولرك ل ح  لكخ: الركس ولشك رئ   
 ال. 1333   وليل  س ول لةح : حوخ تايخ لل شخ يوللي ةذ  2ه

   لل   ول ذلر ة : يول خذذ ق د   ول   حخ
 The new Encyclopedia Britannica, (UK: Encyclopedia Britannica, 
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 Gardiner, Patrice, Theories of History, (Oxford: Oxford University 

Press ،1959).  

 Kumar, Krishan, The Return of Civilization-and F. Arnold 

Toynbee? Comparative Studies in Society and History Volume 56, 

Issue 4 October 2014. 

 Lewicki, Grzegorz, Return of Toynbee: European Union as 

Universal Sate, Muslims as internal proletariat. Warsaw, Sensus 

Historiae, Vol. 28, No. 3,2017. 

 Somervell, A Study of History: Abridgement of Vols I-X in one 

volume, with a new preface by Toynbee and new tables (Oxford: 

Oxford University Press, 1960).  
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- Arnold Toynbee, The world and the West. (London: Oxford 
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From Challenge and Response to the Global State: 

A Reading in the Philosophy of Arnold Toynbee 
 

Abstract: 

 

Toynbee's philosophy of civilization was an attempt to draw general 

lines for the emergence of civilization and its collapse, considering 

challenge and response as the criterion for this emergence and 

collapse. Based on this theory, Toynbee deduced his futuristic theory 

about the global state and the global religion based on common human 

values. The same questions raised by Toynbee emerge in his work 

again. The interest in Toynbee’s theory reemerges from last century 

until know  in the context of the communication and civilizational 

conflict, and the tendency of the world to remove all barriers due to 

the new technological, political and economic revolutions. 

The basic premise of this study is that Toynbee extrapolated history 

and questioned it in the form of a futuristic philosophy in which his 

experience, work and teaching led him to play  a role in this 

extrapolation. The study covers the following topics: 

1. The intellectual formation of Toynbee. 

2. The philosophy of history. 

3. Challenge, response and the emergence of civilization. 

4. Collapse of civilization and the global state. 

 

Keywords: philosophy of history, civilization, challenge and response, 

global state. 

 


