صشكح انثضج انؼهًٍ يف لسى انهغح انؼشتُح وآداتها
يششوع انثضج انؼهًٍ
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ذ
ذ
يمذيح :ذ
موعد ذالبحث ذالعؾؿي ذمرتؽزا ذمفؿا ذلعؿل ذالؼدم ذالذي ذوزخر ذجبؿؾة ذمن ذاألداتذة ذوزود ذسنذ
مخدنيذأدتاذاذمن ذمدارس ذسؾؿقةذمتعددةذسؾى ذمدتوىذالورنذالعربيذمنذمشرقهذإىلذمغربه .ذوقدذ
حرصذالؼدمذأنذوػقدذمـفم،ذووتبـىذمجؾةذمنذاحلواراتذالعؾؿقة ذيفذموضوساتذمتعددة،ذكؿاذدقجدذ
ادلتؾؼي ذذلكذمنذخالل ذمؾخصاتذالبحوث ،ذكؿا ذحرصذأنذوتجه ذمنذبعد ذيف ذاجتاهذجدودذوتؿثلذيفذذ
قراءةذ(ادلشروع)ذسؾىذادلدتوونيذالعربي ذوالورين،ذوهوذبذلكذوعززذفؽرةذادلشروعذمنذناحقة،ذووعؿلذ
سؾىذقراءةذادلشاروعذادلـجزة،ذوتؼوهمفاذمنذناحقةذأخرى،ذمنذمـطؾقذحػزذحركةذالبحثذالعؾؿيذيفذ
الؼدمذودسمذادلشاركاتذادلعرفقةذاجلؿعقة،ذواإلفادةذمنذراقةذكبريةذمنذالعؾؿاءذداخلذالؼدمذهمثؾونذ
ذرائحذفؽروةذتـتؿيذإىلذمدارسذفؽروةذوأدبقةذمتعددةذ.ذوبدأذالؼدمذمبشروعذادلػؽرذوالـاقدذالعربيذ
سبداهللذالغذاميذيفذالدورةذاألوىل،ذوكانذالعؿلذمثارذاهتؿامذوحضورذنؼديذوإسالميذكبري،ذوقدذصدرتذ
األحباث ذبعد ذذلك ذيف ذكتاب ذوـقف ذادلائيت ذصػحة ،ذووضم ذسددا ذمن ذاألحباث ذالعؾؿقةذتتـاول ذزواواذ
مشروعذالدكتورذالغذاميذالػؽريذوالـؼدي .ذ

وجاءت ذفؽرة ذادلشروع ذالثاني ذلقتجه ذالؼدم ذإىل ذخدمة ذاجملتؿع ذمن ذخالل ذتعؿقق ذالؼراءةذ
الـؼدوةذلؾؿشروعذاإلبداسيذدلـطؼةذسدريذالذيذملذحيظذمباذودتحقذمنذدرادة،ذيفذزلذوجودذراقاتذ
سؾؿقةذهمؽنذأنذتػتقذحركةذالؾغةذواألدبذيفذبـقاتذإبداعذادلؽان،ذوكانذالبدءذبالشعرذباجتاهذمؼارباتذ
تالقةذلؾػـونذاألخرىذإلندانذادلؽان .ذ
كؿاذدقجدذالؼارئذأوضاذمؾخصاتذلبعضذاحلؾؼاتذالعؾؿقةذاليتذقدمتذيفذالؼدم،ذإضافةذإىلذ
بعضذاحلراكذالعؾؿيذوادلعريفذلؾؼدمذمنذخاللذمشاركاتهذيفذأنشطةذاجلامعةذالعؾؿقة.
م
د.ذسبدالرمحنذاحملدين ذ
رئقسذقدمذالؾغةذالعربقةذوآدابفا ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
أوال ـ يششوع احلىاس انؼهًٍ األول
(يششوع انذكتىس ػثذ اهلل انغزايٍ انفكشٌ وانُمذٌ)
(لشاءج وسؤَح)

ذ ذ
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لائًح جبهساخ ادلؤمتش ذ
1

اجلؾدةذاألوىلذذ(الغذاميذالـاقدذوإذؽالقةذالـدق) ذ

2

اجلؾدةذالثانقةذ(ذحتوالتذالغذاميذ) ذ

3

اجلؾدةذالثالثةذ(ذضراءةميفمعؽملفزماظطملذاعلماظؽملعملديمواظـعملممليف) ذ
ذ
ذ
ذ
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ذ
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ذ
يهخصاخ حبىث يششوع احلىاس انؼهًٍ األول
ذ

ذ
ذ

( )1
انفضىنح انغزايُح وأشكال جتهُاخ انُسك
أ.د.ػثذ انىاسغ احلًريٌ

ؼؿؼملؿملٓزماظؽملٓمملضدمواٌظملغملّرمسؾدآماظطملذاعلمبمملىرأةميفمادبمملذماٌقاضػووررحماسأدؽػملهملموإامملرةماٌرملغملتاتوم
واظدٓصمملعماٌلؿؼملؿملوملمسـمأصغملمملرهموآرائف؛مدضملؿملّمملمإديمصرضؾملمملمسػملكمزبمملظظملؿملف .م
صعملدم تؾؽملٓكمماظطملذاعلمسددّامعـماٌقاضػماىرؼؽهملومإزاءمسددمعـماظعملسملمملؼمملماٌؾملؼملٓهملميفمحؿملمملتؽملمملماظـٓعملمملصؿملٓهملوم
عـمضؾؿملؾمعقضظملفمعـماظؽملٓعملدماسأدبلٓوموإستاغفمعقتف؛مطلمؼؿلؽملٓكمظفمإحتالماظؽملٓعملدماظـٓعملممليفٓمربػملّف .م
طذظؽمعقضظملفمعـمضسملؿملٓهملم(ايدااهملماظرملٓضملرؼٓهملماظضملربؿملهملم)ماظيتمأسػملـمتعملقؼضمغلعملؾملممل؛محؿكمؼؿلؽملٓكمظفم
إضمملعهملمغلؼم(عمملمبضملدمايدااهمل)-مم(عمملمبضملدماظؾؽملؿملقؼهمل)مبقصظملفماظؽملٓلؼمايمملعؾمظػملؽملعملدماظـعملممليفومماظذيماغزملرفمظفم
عقملخٓرّاوموطرٓسمظفمجؾملده.
وتؾملدفمػذهماظدرادهملمإديماظغملرملػمسؼملٖمملمغلؼملؿملفمبؽمللؼماظظملققظهملماظطملذاعؿملهمل:محعملؿملعملؿفومأذغملممللموػملؿملفم
دورهميفمصؿملمملشهملموسؿملفوموترملغملؿملؾمعؽملؾملففماظؽملعملديم-الدؿملؼملمملم -مميفمطؿمملبفم"اظؽملعملدماظـعملممليفمضراءةميفماسأغلمملقم
اظـعملمملصؿملهملماظضملربؿملهملم" .م
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( )2
تششحيُح انغزايٍ ..ششغ انُظشَح إراتح انتطثُك
د.ػثذ اهلل تٍ أمحذ تٍ صايذ

حيمملولمػذاماظؾقىملمأنمؼعملرأماظؿضملمملرلماظؽملعملديماظذيماتلؼملوملمبفمبضملضماظؿفمملربماظؽملعملدؼهملماظضملربؿملهملم
ععماظؽملص؛معـمختالماغشملتاضؾملمملمعـماٌؽملمملػيملمواٌدارسماظؽملعملدؼهملماظطملربؿملهملوموػلمعلمملئتات متؽملدرجمضؼملـمعمملم
ميغملـمتلؼملؿملؿفم(مغعملدماظؽملعملد)ومإميمملغّمملمبسملرورةماٌراجضملهملمواٌلمملءظهملمظؽملؿمملجؽملمملماظؽملعملديوماظذيمحيؿمملجماٌراجضملهمل؛م
بقصظملف معؽملؿفّممل مبرملرؼًّممل محيؿؼملؾ ماظزملقهملو مبعملدر ماحؿؼملمملظف مظػملعملزملقرو موػل مضراءة مال مترصع مذاتؾملممل مسـ ماظؿقجؿملفم
واالدؿدراك؛مإذمإنٖماظضملؼملؾماإلغلمملغلمعصملؽملهملماظعملزملقرمدائؼملّممل.
ظعملد مأصمملدت ماٌدردهمل ماظؽملعملدؼهمل ماظضملربؿملهمل مايدؼـهمل م -مإن مجمملزت ماظؿلؼملؿملهمل م -معـ ماظرتاث ماظؽملعملديم
اظضملربلومطؼملمملمأغؾملمملمأصممل دتمعـماظؿفمملربمواالومملػمملتماظؽملعملدؼهملماظطملربؿملهملمايدؼـهملوموتظملمملوتوملميفمتشملؾؿملؼمذظؽم
سػملكماظؽملصماظضملربل .م
ودؿملؿففمػذاماظؾقىملمسبقم(ماظؿظملغملؿملغملؿملهملمأوماظؿرملرحيؿملهمل)معـمختالممنقذجمغعملديمسربلمػقمد.مسؾدم
آماظطملذاعلوموعـمختالمضراءةمدبؿػملػمسـماظعملراءاتماظؽملعملدؼهملوماظيتمأاريتمحقلمبضملضمطؿؾفومعؿلمملئػملهملم
سـمموصمملءمدرادؿفماظؿرملرحيؿملهملممبظملؾملقمماظؽملصملرؼهملمأوظًمملومووصمملئفمبمملظقصقلمإديماظؽملؿمملئيملماظيتمأ ٖعػملؾملمملميفمطؿمملبؿفم
اظؽملعملدؼهملماظؿرملرحيؿملهمل .م
ذ
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( )3

فخاط انُسك :صفشَاخ سًُُى َصُح يف خماتهح انُسك
ً
ً
انغزايٍ أمنىرراتىَرتَا
د .ػثذ انشمحٍ انثاسلٍ ذ

ٔهملمأدسمدؿهملمبؽملكمسػملؿملؾملمملماظطملذاعلمعرملروسفماظؽملعملديماظـعملممليفمغصملرؼًّمملموعؽملؾملفؿملًّمملوموظلؽملمملمعضملؽملؿملنيميفم
ػذه مايظملرؼهمل مبمملظؽملصملر ميف معدى متقصؿملؼ ماظطملذاعلو موعممل مأضمملصف معـ مزؼمملدة مسػملك مبضملض ماٌظملؾملقعمملت ماظعملمملرٖةوم
واسأرروحمملتماظػمللمملغؿملهملومظغملؽملؽملمملمدؽملقمملولمربمملؼـهملمغصملرؼؿفوموغؽملشملػملؼمعـمصؾملؼملؽملمملمظظملغملرتفمسـماظؽمللؼمواظظملققظهملم
واظؿؼملرؼرم(ماظـعملممليفم)ومذظغملؿماظؽمللؼماظذيمرمملٌمملمحذٖرمعؽملفماظطملذاعلوموعـمعرواشؿفوموغظملقذهماظلقريوموضدرتفم
سػملكمابؿتاعماظظملردمدونمأنمؼضمللومموعـماؿٖماالغلتالمإديمصغملرتفموظطملؿف .م
وٕمؼغملـمعدػرملّمملمجدًّامأنماظؽمللؼمضدمادؿشملمملعماالغلتالم–معـموحلمعمملمدؿغملرملػمػذهماٌعملمملظهملم–مإديم
(مصقؾم)ماظؿقذؼرمعؽملفومظغملـماٌدػشم– محعملًّمملم -مأنمؼؿفمملوزماظؽمللؼمػذهماٌرحػملهملمم -موظؿمللوملمؼلرية -مإديم
إسمملدةمترملغملؿملؾم(ماظظملقؾم)ماٌؼملمملغعمظؿملغملقنم(مصقػملًمملم)مغلعملؿملًّمملمبمملضؿدارمومواٌدػشم-ممأؼسملّمملم-مأنمؼؾعملكماظظملقؾم
مملغعمغصملرؼمملوممدونمأنمؼظملشملـمإديمأنماظؽمللؼمضدماظؿؾملؼملفوموأسمملدمترملغملؿملػملفموتلقؼؿفوموتشملؾؿملضملفم
ًّ
يفماظعملؼملعملؿماٌؼمل
مممملردؿملًّممل .م
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( )4

انشؼش واألَساق انخمافُح انسائذج.لشاءج يف كتاب"انُمذ انخمايف" نهغزايٍ
د .مجال حمًذ ػطا ذ

همملولمػذهماظقرضهملماإلجمملبهملمسـماسأدؽػملهملماظؿمملظؿملهمل :م
عمملمرؾؿملضملهملماظضملتاضهملمبنيماىؼملمملظلموماسأغلمملقماظلمملئدةمايمملطؼملهملمظؾؽملؿملهملماجملؿؼملع؟مم م
أؼـمؼعملعماإلبداعممعـماظـعملمملصهملماظلمملئدةوماظيتمهغملؿمدػملقطؿملمملتماجملؿؼملعمووسكمأصراده؟م م
ػؾمظإلبداعممدورميفمماظؽملؾملقضمبمملجملؿؼملعم؟موطؿملػمؼؿفملتٖكمظفمذظؽم؟م م
ػؾماإلبداعممميـؾمبؽملؿملهملًمعلؿعملػملهملًمتقملػػملفمظػملؽملفمليمسؼملمملمػقمأؼدؼقظقجلومأمممأغفمبؽملؿملهملمتمملبضملهملًمظػملؾؽملمملءماظؿقيتم؟ .م
ػؾمظإلبداعممسمملتممتؿملزهمسـمشريهممعـماسأغلمملقماظـعملمملصؿملهملم؟مموعمملمػلمػذهماظلؼملمملتم؟م...م م
يف مطؿمملبف مذائع ماظزملؿملومل م"اظؽملعملد ماظـعملممليف م" مذملذملذمل مؼشملرح ماظؽملمملضد مسؾدآ ماظطملذاعل مذبؼملقسهمل معـم
اظؿلمملؤالتومعـؾ:
 مػؾ مجؽملك ماظرملضملر ماظضملربل مسػملك ماظرملكزملؿملهمل ماظضملربؿملهملو موػؾ مػؽملمملك مستاضهمل مبني ماخرتاع م(اظظملقؾماظرملضملري)مو(صؽملمملسهملماظشملمملشؿملهمل)م؟.م م
 مػؾ مػؽملمملك مأغلمملق ماعملمملصؿملهمل متلربومل معـ ماظرملضملرو موبمملظرملضملر مظؿقملدس مظلػملقك مشري مإغلمملغلو موشريمدميقضرارل؟موموػؾمطمملغوملمصغملرةم(اظظملقؾ)موصغملرةم(اظؽمللؼماظرملضملرى)مموراءمتردؿملكؾملمملم...م؟م .م
وعـماَؿٖمطمملغوملماظـعملمملصهملموراءمذضملرغهملماظذاتومموذضملرغهملاظعملؿملؿواغؿؾملىمملظطملذاعكممبضملدمدرادؿفمظؽملؼملمملذجمعـم
اظرملضملرماظضملربلم(اٌؿؽمليبم-مغزارمضؾمملغل-مأدوغؿملس)مإديمغؿؿملفهملمعظملمملدػمملمأنماظؽملؼملمملذجم-مدمملظظملهملماظذطرم-مأدؾملؼملوملم
برملغملؾمطؾريميفماظؿغملرؼسمظػملعملؿملؿماظؿلػملشملؿملهملمواالدؿؾدادؼهملومإنمٕمتغملـمضدمأدلوملمهلممل .م
وٕمؼلػملؿمماظؽملعملدماسأدبلمػقماآلخرمعـماتؾملمملعمملتماظطملذاعل؛مصمملظؽملعملدماسأدبلميفمترطؿملزهمسػملكماىؼملمملظلم
ذملذملمأوضعمغظمللفوموأوضضملؽملمملميفمحمملظهملمعـماظضملؼملكماظـعملممليفماظؿمملممسـماظضملؿملقبماظؽمللعملؿملهملماٌكؿؾؽهملمعـمهوملمسؾمملءةم

اىؼملمملظلوموزػملوملماظضملؿملقبماظؽمللعملؿملهملممتؿؽملمملعكمعؿقدػملهملمبمملىؼملمملظلوماظرملضملريمواظؾتاشلومحؿكمصمملرتممنقذجّمملم
دػملقطؿملّٓمملمؼؿقغملؿمذػؽمل ّؿملمملموسؼملػملؿملّممل؛محؿكمصمملرتممنمملذجؽملمملماظراضؿملهملمبتاشؿملًّمملومػلمعزملمملدرماًػملؾماظؽمللعملل .م
وظضملؾمػذاماًػملؾومػق معمملمدصعماظطملذاعل مسأنمؼضملػملـمسـمعقتم(اظؽملعملدماسأدبل)؛مسأغفمشريمعقملػؾم
ظغملرملػمػذاماًػملؾماظـعملممليفوموإحتالم(اظؽملعملدماظـعملممليف)معغملمملغفوممبضملؽملكممهقؼؾماسأداةماظؽملعملدؼهملمعـمأداءميفمضراءةم
اىؼملمملظلماًمملظصوموتربؼرهموتلقؼعملفمإديمأداةميفمغعملدماًشملمملبموطرملػمأغلمملضف.
أحغملمملمماظطملذاعلماظلمملبعملهملمتظملعملدماظرملضملرمادؿعملتاظؿملؿف؛مإذمإغؾملمملمترىميفماسأغلمملقماظرملضملرؼهملم-مسػملكماسأضؾم
صؿملؼملمملمتشملرقمإظؿملفماظطملذاعلميفمدرادؿفم–متمملبضملّمملمظػملـعملمملصهملماظلػملشملقؼهملماظلمملئدة؛مصؾمللمتغملرسمهلمملموتضملؿملدمإغؿمملجؾملمملوم
واظرملضملرم–مبؾملذام–مدمملبحميفماسأؼدؼقظقجلوموشمملرقمصؿملف .م
صقؿملحْمأنماظؽمللؼماظرملضملريمجزءمعـماظؿغملقؼـماظـعملممليفمظػملؼملفؿؼملعومإالمأغفمذملذملمأؼسملّمملمذملممغلؼمذضملريمظفم
عمملمميؿملزهمسـمشريهمعـماسأغلمملقماظـعملمملصؿملهمل؛مصمملظرملضملرمعـمأػؿماًشملمملبمملتماظيتمميغملـمأنمتؽملمملػضماظـعملمملصهملوموػقم
حني مؼظملضملؾ مذظؽو مؼظملضملػملف مبرملغملؾ مذيمملظل؛ مؼضملؼملد مصؿملف موبف مظؿطملؿملري مذائعملهمل ماٌؿػملعمللو موضؿملؼملف مإعممل مبشملرح مبدائؾم
أخرى مهلذا م ماظـعملممليفو موإعٖممل مبمملإلصزملمملح مسـ ماعملمملصمملت موخربات مرؼمللؿؾملممل ماظـعملمملصهمل ماظلمملئدةو متضملؿملش ميف مأسؼملمملقم
اظؽملظملسماظؾرملرؼهملوموإعٖمملمبظملسملحماظؿؽملمملضسملمملتماظيتمهغملؿماجملؿؼملعموتلؿملشملرمسػملؿملف .م
موتلضملكمػذهماظقرضهملمٌؽملمملضرملهملمأصغملمملرماظطملذاعلوماظيتمجمملءتميفمطؿمملبفم"ماظؽملعملدماظـعملممليفم"ميفمربمملوظهملم
ظشملرحمرؤؼهملمستاضهملماظرملضملرمبمملسأغلمملقماظـعملمملصؿملهملماظلمملئدة.مم م
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ّ
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إشكانُح تثؼُح اذلى انُمذٌ ..نههى احلعاسٌ يف يششوع ػثذ اهلل انغزايٍ ذ
د .طاهش يسؼذ اجلهىب

تؽملشملػملؼ مػذه ماظدرادهمل م معـ مزسؿ مغصملري معظملمملده:أن مايسملمملرات ماظضملؼملتاضهمل مذات ماظؿمملرؼخ ماجملؿملدم
طمملظضملربؿملهملومواهلؽملدؼهملومواظظملمملردؿملهملمأطـرمسرضهملم– ميفمغؿمملجؾملمملماٌضملريفمواإلبداسلم -مظػملقضقعميفمعفملزقماظؿغملرارم
واىؼملقد مواظؿقفر معـ مايسملمملرات ماٌلؿقداهملو مطمملظقالؼمملت ماٌؿقدة ماسأعرؼغملؿملهمل مذملذمل مجملرد ماظؿؼملـؿملؾ مذملذملذملم
اٌضملروصهمل م مبلرسهمل متعملدعؾملمملو موػروظؿؾملممل مايسملمملرؼهمل ماٌؿقررة معـ مسنملء مضقابط ماٌقروث موضقاغؿملؽملفو ماظيت مضدم
تفملخذ مصؿملطملّممل مامملبؿهمل متضملؿملؼ ماٌظملغملرؼـ مواٌؾدسني مسـ مابؿغملمملر معممل مػق مجدؼد؛ مطؼملممل مػق م ماظرملفملن ميف ماظغملـري معـم
ربؿملشملمملتماظضملمملٕماظضملربلماظـعملمملصؿملهمل...مويفمرػملؿملضملؿؾملمملمربؿملطمذؾفماىزؼرةماظضملربؿملهملوماٌقدقممبقالئفماٌظملرطمظزملؿملغم
اٌمملضلوموضقاغؿملؽملفمايؿملقؼهملممبرملغملؾمسمملمومواإلبداسؿملهملمبرملغملؾمخمملص؛موذظؽمعمملمجضملؾمعـماظعملزملؿملدةماظضملؼملقدؼهملم
يفمػذاماٌرملؾملدماظـعملممليفمدؿملدةمالمترملؿملخممرشؿمعقتمختاؼمملػمملمماظداخػملؿملهملومووضملدمغلؿملفؾملمملماظؽملزمللومومسعملؿم
رريؾملمملمسـموالدةمترملغملؾمإؼعملمملسلمأومدبؿملػمللمجدؼدومإالميفمأسؼملممللمماظعملػملؿملؾمعـمعؾدسلمػذاماٌرملؾملدمأعـممللم
اظربدوغلموشريهم.
إنمأيمأعهملمعضملمملصرةمتؿقرطميفمعفملزقمربمملطمملةمعمملضؿملؾملمملماظـعملممليفموتؾضملؿملؿفممالمتعملعمميفمعـؾمػذاماظظملخمإالم
هوملمعربراتمسدةومعؽملؾملمملمومصمملءمػذهماسأعهملم-مممـػملهملممبظملغملرؼؾملمملموعؾدسؿملؾملمملم-مٌمملضؿملؾملمملماجملؿملدوموعمملمأغؿفوملم
عـمضقاغنيمحؿملقؼهملموإبداسؿملهملومأخذتميفموسلماظغملـريمعـمأبؽملمملئؾملمملماٌكػملزملنيمصؿملطملهملماظعملدادهمل؛مإذمطؿملػمالم
ؼغملقنمهلمملمذظؽموضدمحعملعملوملمماجملدماظؿمملرخيلوماظذيممتضملذرمسػملكمإغلمملنمػذاماجملؿؼملعومومأحظملمملدمأوظؽؽم
اسأجدادممبػملقشف؟.
وعمملمتعملدممؼضملينمأنمايسملمملراتماٌضملمملصرةمذاتماظؿمملرؼخماظعملدؼؿماٌضملروفممبفدهميفمأعسمايمملجهملم-م
عمملمبنيماينيمواآلخرم-مإديمإخسملمملعمعقرواؾملمملمايسملمملريومواٌضملريفمواإلبداسلمظػملؼمللمملءظهملماظؽملعملدؼهمل؛ممحؿكمالم
ؼزملمملبمبمملظؿغملرارمواىؼملقدومأعمملممعمملمضدمحيدثمعـمانرارمتؾزغُمأصقاتْمعؿقجضملهملمعـمػذهماظؿؾضملؿملهملماظعملمملتػملهملم
تدسقمإديمأنماظقصمملءمظػملؼملقروثماظعملدؼؿمالمؼغملقنمبؿقؽملؿملشملفمسؽملدمطؿملظملؿملهملمعضملؿملؽملهمل؛مومإمنمملمبؿشملقؼرهومواالغؿعملممللمبفم
عـمعلؿقىمإديمآخرومعـمبنيمػذهماسأصقاتماظـعملمملصؿملهمل:مدضملؿملدماظلرحيلومومسؾدآماظطملذاعل مذملذملمجملردم
اظؿؼملـؿملؾمالمايزملرذملذملمو م َتؼملَقِقَرَماسأولُمميفمعؿملداغفماٌضملريف(اظؽملعملدماسأدبل)ومبؿملؽملؼملمملمحمملولماظـمملغلمأنمؼُؽملَزملِّػَم

جؾملِ َدهُمبنيماهلؼملنيم(ايسملمملريومواظؽملعملدي)؛مومذظؽمعمملمأصسملكمبفمإديمدرسهملماظعملظملزمعـمعؽملؾمليملمغعملديمإديمآخرمم
ُ
حبّـمملمسـماٌؽملؾمليملماسأطـرمدؼؽملمملعؿملغملؿملهملميفماظؿظملمملسؾمععماٌرملؾملدمايسملمملري .م
إنماجملؾملقدماظـعملممليفماظضملمملممظػملطملذاعلمم -ميفمتعملدؼرغمملم -مؼؿشملػملعمإديمإحداثمعمملمأعغملـمعـماظزسزسمملتم
واالرومملجمملت؛مبطملؿملهملمهرؼؽماؾمملتماٌرملؾملدماظؿعملػملؿملديمبرعؿفوممبمملميفمذظؽماظؽملعملديوموعمملماٌؽملمملػيملماٌؿضملددةم
اظيتمتظملمملسؾمعضملؾملمملمػذاماظؽملمملضدمطمملظؿظملغملؿملغملؿملهملومواظؽملعملدماظـعملممليفوموشريػممل مذملذملذملمإالمصقملودّمملمتسملربمبؽملزملمملهلمملماظضملؿؾهملم
اىمملعدةوموتلضمللمإديمتظملؿؿملؿؾملممل؛مرشؾهملمعؽملؾملمملمبٔقَؽخملمعمملمصػملدمووؼملٖدموصقظًمملمإديماٌؽملشملعملهملمايؿملٖهملوماظيتم ُدصٔؽملَوملِمأوم
طمملدتمأنمتُدصـ؛مبؾملدفمتفملدؿملسموسلماعملممليفمسمملممجدؼد.
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ

ذ
ذ
ذ
ذ

( )6
انغزايٍ يٍ األدتُح إىل سىق ادلسكٍ ذ
هًُُح اخلطاب انذٍَُ ولهك ادلششوع ذ

د .ػثذ انشمحٍ تٍ صسٍ احملسٍُ

مماىدظؿملهملماظطملذاعؿملهملممظـمتؽملؿؾمللومصؾملقمؼظملمملجؽؽملمملمبؿققالتمتشملرحمأدؽػملهملمذمملئغملهملمسـمػذاماٌرملروعماظذيمؼظملينم
بضملسملف مبضملسملّممل؛ مصؾضملد مأن مادؿؾرملرغممل مبؽملمملضد مأدبمزبؿػملػومؼؽملري ماظقػيمل ماظؽملعملدي م يف مبؿملؽهمل مٕ متغملـ متضملرف ماظؽملعملدم
اٌقملدس مسػملك مغصملرؼمملت مشربؿملهمل مووبضملد مأن مررح مطؿمملبف ماىدظل ماًشملؿملؽهمل مواظؿغملظملريو موامملر ماىدل مسػملؿملفم
واالغرملعملمملقمخرج ماظطملذاعل معـ مبضملد مظؿملغملؿنمل مغظملؿملف مظألدبل مبمملوممله ماظـعملممليفومبضملد مأن مأعمملت ماسأدبل مواىؼملمملظلوم
وعؽملح مايؿملمملة مظػملؾملمملعش موىؼملمملظؿملمملت ماظعملؾحو موبعملل محقظف مؼدغدنو موحقظف مخػملؼ مؼدغدغقن .ماؿ معممل مظؾىمل مأنم
ومملوز مذظؽ ماٌرملروع؛مظؿملؿفف مبفملخرةٕ مإدي مصراسمملت مأؼدؼقظقجؿملهملوموػق مؼؿؼملدد مبني ماظػملؿملرباظؿملهمل مواإلدتاعؿملهملوم
وطؾ مصرؼؼ مؼؾرملر مبف محؿك مطؿنمل"اظػملؿملرباظؿملهمل ماٌقذقعهمل"؛م"مظؿملظملرح ماٌقملعؽملقنمبؽملزملر مآ"موتلؿسملؿملظملف ماظعملؽملقاتم
اإلدتاعؿملهمل مبمملسؿؾمملره متمملئؾّممل مسـ ماظطمللو موبني مػذه ماٌرملمملرؼع مذؾف ماٌؿؽملمملصؿملهمل منده مؼغملؿنمل ميف مضسملمملؼممل مطمملٌرأةم
واظػملطملهملوواظظملعملؿملفماظظملسملمملئلموشريػمملووطمملنمآخرمعرملمملرؼضملفمعؾمملدرتفماًدعؿملهملم(علغملين).
همملولمػذهماظقرضهملماظؾقـؿملهملمأنمتشملرحم(ضػملؼماٌرملروع)مسؽملدماظدطؿقرمسؾدمآماظطملذاعلوموعلؾؾمملتفم
عـموجؾملهملمغصملرماظؾمملحىملوموتشملرحمسدةمتلمملؤالتمحؿملممللمػذهماظؿؽملعملتاتمبنيماظؿـملظػمواظؿؽملممليف.
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صذث حتىل انغزايٍ يٍ انُمذ األدتٍ إىل انُمذ انخمايف
د .حمًذ انكضالوٌ

م

تدور ماإلذغملمملظؿملٓهمل ماٌرطزؼٓهمل مهلذا ماظؾقىمل مسػملك مرصد ماسأدؾمملب مواظضملقاعؾ ماىقػرؼٓهملو ماظّيت مدصضملوملم
بمملسأدؿمملذماظطملذٓاعلمإديمماظؿققٓلمعـمذبممللماظؽملٓعملدمإديماظرٓػمملنمسػملكماظؽملعملدماظـعملممليفوماظذيمارتـملهمأصعملًمملمأعـؾمظعملراءةم
اظؽملصٓ .م
ظعملد مبدأ ماظطملذٓاعل مبمملحـّممل مغمملضدّا مأدبؿملًّممل معؿفملصٓػملًممل ميف معرجضملؿملؿف ماظظملغملرؼٓهمل مايسملمملرؼٓهملو معقملارّا معـ مختالم
حبـف ميف مذضملر م" مريزة مذقمملتف" م مظػملؼملؽملمملػيمل ماظؽملزملٓؿملهمل ماٌضملمملصرةو موظؿشملؾؿملعملمملت ماظؾؽملؿملقؼٓهمل ماسأظلؽملؿملٓهمل مسػملك ماظؽملصٓم
اسأدبل ماظضملربل ماظعملدؼؿمأومايدؼىملو معضملؿدًّامسػملك ماسأخصٓمبظملغملرةماظٓؿؽملمملص؛ مصمملدؿؽملدمإديمتشملؾؿملعملمملتؾملمملمظدىم"م
بمملرتم"مظؿملؾؿملٓـمطؿملػم"أنٓماظشملّتائضملؿملٓهملمظؿمللوملمدقىمذغملؾمعشملقٓرمظػملؼملمملضل"وموأنٓماظؿملقممعؽملؾـؼمعـماسأعس؛م
صمملٌؿؽملؾٓلمزبؾقءميفم"ذقضل"وموأبقممتّمملمميفم"اظلؿملٓمملب"مومموسؼملرمبـمأبلمربؿملضملهملميفم"غزارمضؾٓمملغل"م؛مإذمأنٖم
اظغملؿمملبهملمالمهدثمبرملغملؾمعضملزولمأومصرديومإٓغؾملمملمغؿمملجمظؿظملمملسؾمممؿدٓمظضملددمالمحيزملكمعـماظؽملزملقصومذظؽم
عمملمولٓدميفمطؿؾف:م"ماًشملؿملؽهملمواظؿٓغملظملري"مو"ترملرؼحماظؽملصٓ"ومو"اظعملزملؿملدةمواظؽملصٓماٌسملمملدٓ"مو"تفملغؿملىملماظعملزملؿملدةم
واظعملمملرئ ماٌكؿػملػ"و مظغملـٓ معع مأواخر ماظعملرن ماٌمملضلو مأضدم ماظطملذٓاعؿملضملػملك مرػمملن م"اظؽملٓعملد ماظـٓعملممليف" ماظّذي مذغملّؾم
عؽملضملرجّمملمإذغملمملظؿملًّمملميفمضراءةماظؽملزملقصماسأدبؿملٓهملموعؿقنماظؿٓراثومارتؾطمبفمجدلموردودموعضملمملرضمملتم -معرملرضًمملم
وعطملربّممل-م تؽملقٓسوملميفمأدلؾملمملماٌضملرصؿملٓهملموععملمملصدػممل...مػؽملمملمغشملرحماتااهملمأدؽػملهملوموػلماظّيتمدؿؼملـٓؾمربمملورمػذام
اظؾقىمل :م
مطؿملػمحدثمهقٓلماظطملذٓاعلمعـماظؽملٓعملدماسأدبلمإديماظؽملٓعملدماظـٓعملممليف؟ .م م ػؾ مميغملـ ماسؿؾمملر مصغملرة ماسؿؼملمملد ماظؽملٓعملد ماظـعملممليف معؽملؾملفّممل مبدؼ ًػملمملو مطمملغومل ميف ماسأصؾ مغلعملًممل معسملؼملرّا ميف معنتماًشملمملبماظؽملٓعملديماسأدبلوماظذيمدمملرمصؿملفماظطملذٓاعلمأوٓلمعرملقاره؟ .م
مػؾمأنٓمرػمملنماظطملذٓاعلمسػملكماظؽملٓعملدماظـعملممليفوممطمملنمدونماظؿزامممبرملغملؾماظٓؿؽملصملريماٌضملريفمظػملؼملؽملؾمليمل؟ .مذ
( )8

لشاءج يف كتاب"صكاَح احلذاحح" نهذكتىس ػثذ اهلل انغزايٍ
د .ػثذ احلًُذ احلسايٍ

ؼقملرخمطؿمملبم"محغملمملؼهملمايدااهملم"مظػملؽملمملضدمسؾدمآماظطملذاعلمظعملزملهملمايدااهملميفماٌؼملػملغملهملماظضملربؿملهملماظلضملقدؼهملومعـم
ختالموربؿفماظرملكزملؿملهملومطؼملمملمؼقملرخمصؿملؾملمملمٌقاضػممخزملقعفمعـماظؿؿملمملرماظلػملظمللموايداالم– مأؼسملّممل -مموعمملم
سمملغمملهمعـمسؽملوملمعـمضؾػملؾملؿومدفػملّفميفمحغملمملؼهملمؼلؿدسلمصؿملؾملمملمتظملمملصؿملؾماظذاطرة.
مممموبؿملؽملؼملمملمندماظطملذاعلمؼقملطدمسػملكمأنمػذاماظغملؿمملبمؼرصدمحعملؾهملماظـؼملمملغؿملؽملؿملمملتوموعمملماسرتاػمملمعـمجدلمبنيم
تؿملمملرؼـمعؿزملمملرسنيماظلػملظمللمواظػملؿملرباظل؛ مؼرىمآخرون:مأنٖماظطملذاعلميفمػذاماظغملؿمملبومؼضملززمغلؼماظظملققظهمل؛م
حؿملىملمإنماظؽمللؼماٌسملؼملرميفمػذاماظغملؿمملبومػقمتفملطؿملدمرؼمملدةماظطملذاعلممظػملقدااهملميفماٌؼملػملغملهملماظضملربؿملهملماظلضملقدؼهملوم
وولؿملدهمظؽمللؼماظظملققظهملمايدااؿملهملومدونمدقاه .م
ممممم وتضملؼملدمػذهماظقرضهملممإديمضراءةمطؿمملبمايدااهملومضراءةمغعملدؼهملمصمملحزملهملومظػملغملرملػمسـمادرتاتؿملفؿملهملماظغملؿمملبم
وعسملمملعؿملؽملفوموعلمملءظهملمععملقالتفماظصملمملػرةمواٌسملؼملرة .م

( )9

لشاءج انغزايٍ يف كتاب "انؼصا" نهزاصظ
أ.أميٍ ػهٍ راسش انمثُسٍ

انُظشَح وانتطثُك

ممممممم تؾملدفمػذهماظقرضهملماظؾقـؿملهملمإديماظقضقفمسػملكمادرتاتؿملفؿملهملممضراءةماظطملذاعلماظـعملمملصؿملهملميفمطؿمملبفم"ماظؽملعملدم
اظـعملممليفممضراءةم..ميفماسأغلمملقماظـعملمملصؿملهملماظضملربؿملهملم".مودريطزماظؾقىملمسػملكممنقذجمعـممنمملذجماإلجراءماظؿشملؾؿملعمللم
اظيت ماخؿمملرػممل ماظطملذاعل .موػق ماظظملزملؾ ماظلمملدس ماظذي ماخؿص مبعملراءة مظألغلمملق ماظـعملمملصؿملهمل م ميف مطؿمملب ماظضملزملمملم
ظػملفمملحظ.
ممممم وضدمخػملصماظؾمملحىملميفمػذهماظقرضهملمإديمسددمعـماظؽملؿمملئيملمماٌؿضملػملعملهملمممبدىماظؿزامماظطملذاعلميفماىزءم
اظؿشملؾؿملعمللمعـماظغملؿمملبمبرملروطماٌؽملؾمليملماظيتمتؾؽملمملػمملميفماىزءماظؽملصملريم؛مصمملظؾقىملمؼؿؼملققرمحقلمدقملالمعرطزيم
ػق:مػؾماظؿزمماظطملذاعلميفمضراءتفمظػملؽمللؼماظـعملممليفمسؽملدماىمملحظممبمملمغصمسػملؿملفميفماٌعملدعهملماظؽملصملرؼهملمظػملغملؿمملبوم
أممإغفمخرجمسـمحدودمذظؽماٌؽملؾمليملم؟م
مممممم وػذهماظقرضهملمذبردمربمملوظهملمظظملؾملؿماٌرملروعماظطملذاعلموعلمملءظهملماٌؽملؾمليملومبضملؿملدّامسـماظؿضملزملنملومأومإصدارم
اسأحغملمملمماظعملؿملؼملؿملهملماظيتمادبذتؾملمملمبضملضماظعملراءاتماظلمملبعملهملميفماٌرملروعماظطملذاعلم .م
م
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أ .ػثذ انشصُى محىض

ػاللح انغزايٍ تانرتاث

متؾمملؼؽملوملمعقاضػماسأدبمملءمواٌظملغملرؼـماظضملربميفماظضملتاضهملمبرتااؾملؿومبنيماظعملؾقلموماظرصضومأوماظؿقدط.

ممم وؼضملدماظدطؿقرمسؾدمآماظطملذاعلمرضؼملّمملمعؾملؼملًّمملميفمػذهماٌقاضػ؛مإذمادؿشملمملعمأنمؼقملدسمظعملؽملمملسهملمالمدبرجمسـم
اًؿملمملراتماآلغظملهمل.
موتلضملكمػذهماظقرضهملمظؾؿملمملنمعقضػماظطملذاعلمعـماظرتاثماظضملربل؛معؽملشملػملعملهملمعـماٌرملروعماظظملغملريماظذيمم
آعـمبفماظطملذاعلومعلؿضملؿملؽملهملمومربؿغملؼملهملمإديمغؿمملجفماظظملغملريماٌغملؿقب؛معؿكذةمعـمطؿمملبفم(ماظؽملعملدماظـعملممليفم)م
جمملمظتادؿدالل .م
منقذ ّ
موضدمضلؿماظطملذاعلمطؿمملبفماظلمملظػمإديمأضلمملمماتااهمل :م
مأ وهلممل:متفملدؿملسمغصملريمعؽملشملػملؼمعـمضقاسدمغعملدؼهملمشربؿملهملمحدؼـهمل؛مترىميفماسأدبمذؿملؽمملمآخرمشريماسأدبؿملهملوماؿم
عؽملؾمليملمجيؼملعمبنيماظؽملصملرؼهملمواظؿشملؾؿملؼوموصؼمرؤؼهملمجدؼدةمتؿغملؿملػمععماظـعملمملصهملماسأخرىماظيتمدؿضملؿملدمضراءتؾملمملوم
وأخريّامتشملؾؿملؼمسؼملػمللمهلذهماٌؽملؾملفؿملهملمسػملكمأبرزماظرملكزملؿملمملتماظرملضملرؼهملماظضملربؿملهملوموضدمادبذتماظدرادهملماظرملضملرم
جممل؛مسأغؾملمملمرأتمصؿملفمزبزغّمملمخشملرّامظغملؾ ماًشملمملبمملت م -مخمملصهملم -مأغفمؼؿكذمعـماىؼملمملظؿملمملتم
خشملمملبّمملممنقذ ّ
دؿمملرّاموموأدؾملؿمعضملفماظؽملعملدماسأدبلميفمذظؽ؛مإذمأوضعماسأعهملميفمسؼملكمتمملممسـماظضملؿملقبماٌكؿؾؽهملمهوملمدؿمملرم
اىؼملمملظل.
موٕمؼرماظؽملعملمملدمػذاماظغملؿمملبم-مصعملطم-مهقظًمملمصغملرؼًّمملمظدىماظطملذاعلومبؾمريؾموؽملؿملًّمملمسػملكماظرتاثوم
وربمملطؼملهملمزمملٌهملمظفموصؼمعؽملشملػملعملمملتمشريمععملؾقظهملمأومعؽمللفؼملهملموعؿؽملمملشؼملهملمعضملف.
مم وضدمخػملزملوملماظقرضهملمإديمأنماظطملذاعلمابـماٌدردهملماظرتااؿملهملمغؾملؾمعـمعضملؿملؽملؾملمملماظـرٖمبمملطرّامومدصضملفم
إميمملغفمبؾملمملوموحرصفمسػملؿملؾملمملمإديمإسمملدةمضراءةماظرتاثوموترملرحيفوموتظملغملؿملغملفمبفملدواتمسزملرؼهملمحدؼـهملمطذمل ٓؿملظملؾملمملم
مبمملمؼؽملمملدنملماعملمملصؿفوموػقمؼلضملكمظػملؾملدم مبؾملدفمإسمملدةماظؾؽملمملءو مبروحماعؿػملغملوملماسأدواتمواظقدمملئؾوموظؿملسم
اظعملزملدمإظطملمملءماٌؽملفزماظؽملعملديماسأدبلوموإمنمملماظعملزملدمهقؼؾمػذهماسأداةمعـمضراءةماىؼملمملظلموتربؼرهم -مبطملضم

اظؽملصملرمسـمسؿملقبفم -مإديمأداةمظؽملعملدماًشملمملبموطرملػمأغلمملضف؛مظػملقصقلمإديمػدفمغؾملمملئلمدمملمٍ؛موػقمغؾملسملهملم
حسملمملرؼهملمذمملعػملهمل .م
ممم ومبؾملذاومؼؿظملققمعرملروعماظطملذاعلمسػملكمعرملروعماظؽملمملضدمإدواردمدضملؿملد؛ماظذيمادبذمعـمزاوؼهملماظؽملصملرماظطملربؿملهملم
منقذجّمملمحيؿذىوموعـماظرواؼهملمعؿملدانمتشملؾؿملؼومدونماظؿظملمملتمإديماظرتاث .م
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إشكانُح ادلُهذ يف انُمذ انخمايف
ً
انغزايٍ منىررا
أ .ػثذاهلل تٍ حمًذ هتاٌ

ممممممممممم ظعملدمارتؾشملوملمذملميفمغصملرمبضملضماٌعملمملربمملتمذملماظدسقةمإديماظؽملعملدماظـعملممليفمبدؼػملًمملمسـماظؽملعملدماسأدبلوموسـم
اٌؽملمملػيمل ماظؽملعملدؼهمل ماسأخرى م( ماظؾؽملؿملقؼهمل مأو ماظلؿملؼملؿملمملئؿملهمل م مأو ماظؿػملعملل م ...م)و م مبمملظؿسملقؿملهمل ممبعملؿسملؿملمملت ماٌؽملؾمليملمم
اظضملػملؼمللومصؾملؽمل مملكمعـمؼرىمبفملنم(ماظؽملعملدماظـعملممليفم)ممالمؼضملؾفملمطـريّامبفملػؼملؿملهملماالدؿؽملمملدمإديمعؾمملدئمسػملؼملؿملهملمدضؿملعملهملوم
ػلميفماسأصؾممبـمملبهملمضقاسدماٌؽملؾمليمل .م
ممممممممم وإذامطمملغوملماٌؽملمملػيملماظؽملعملدؼهملماظلمملبعملهملمظصملؾملقرم(اظؽملعملدماظـعملممليف)متعملقممسػملكمأدسمسػملؼملؿملهملمعؽملؾملفؿملهمل؛مصكملنم
اظؽملعملدماظـعملممليف مذملميفمأصػملف مذملمماقرةمسػملكماٌؽملمملػيمل؛مإذمجمملءممبـمملبهملماٌكػملخملصمظػملؽملعملدمعـمػؿملؼملؽملهملماظضملػملؼملؿملهملمواٌؽملؾملفؿملهملم
اظؽملصملرؼهملو موعـ ماَؿٖ مسُدٓ ت معرملغملػملهمل ماٌؽملؾمليمل ميف ماظؽملعملد ماظـعملممليف م معـ مأػؿ ماظعملسملمملؼممل ماظؽملعملدؼهمل ماظيت مجينمل متؽملمملوهلمملم
بمملظدرادهمل مواظؿقػملؿملؾ؛ مظػملقصقل مإدي مرؤؼهمل مواضقهمل مٌرملغملؾ مستاضهمل ماظؽملعملد ماظـعملممليف مبمملٌؽملؾمليملو مورؾؿملضملهمل ماسأدواتم
اظؽملصملرؼهملومواسأدسماٌضملرصؿملهملماظيتمؼلؿؽملدمإظؿملؾملممل.م م
ممممممم ظعملدمحمملولمماظؽملعملدماظـعملممليفمعؽملذمبداؼؿفميفمبؿملؽؿفماظطملربؿملهملومأنمؼعملقٓضماظؿزملقٓرماظلمملئدمظشملؾؿملضملهملماظضملتاضهملم
اظغملمملئؽملهمل مبني ماظؽملص مواظؾُضملد ماىؼملمملظلو مطؼملممل متزملقٓرتف ماظدرادمملت ماظؽملعملدؼهملو ماظيت مادؿكدعومل متػملؽ ماٌؽملمملػيملوم
اغشملتاضمملًمعـماالذؿطملممللمأدمملدمملًمسػملكمظطملهملماسأارماإلبداسل؛مصؼملقضقعماظؽملعملدماظـعملممليفمربمملوظهملممادؿغملرملمملفماسأغلمملقم
اظـعملمملصؿملهملماٌسملؼملرةميفماسأارم(ماظؽملصٓ)ومودرادؿؾملمملميفمدؿملمملضؾملمملماظـعملممليفومواالجؿؼملمملسلومواظلؿملمملدلومواظؿمملرخيلم
عـمختالماظػملطملهملموأغلمملقمادؿضملؼملمملهلمملوموػقمعمملمأدىمبدورهممإديماغؾملؿملمملرمعضملمملؼريممايغملؿماىؼملمملظلماظؿعملػملؿملديوم
وتدعريماٌرجضملؿملمملتماظظملغملرؼهملوموهشملؿملؿمعرطزؼهملماظظملغملرماظغملتادؿملغمللماظؽملزملل .م

ممممم إنٓمعـؾمػذاماٌلمملرماإلذغملمملظلماظذيمعرٓمبفماظؽملعملدماظـعملممليفوموعمملمزالمصداهمصمملستاًميفمايمملضرمعـمذفملغفمأنم
ؼدصضملؽملمملمإديماظؽملصملرميفمرؾؿملضملهملمأدلفماٌضملرصؿملهملموعغملقغمملتمبؽملمملئفماظؽملصملريومالدؿملؼملمملمعمملظفمستاضهملممبكملذغملمملظؿملهملماٌؽملؾمليملم
اظيتمادؿؽملدمإظؿملفمماظؽملعملدماظـعملممليفوميفمتؽملمملوظفمظػملؽملصماسأدبلوموجملؼملؾماإلغؿمملجماإلبداسلومويفمستاضؿفمبمملٌؽملمملػيملم
اسأخرىومصؾملؾمميغملـمادؿـؼملمملرمعؽملفزاتماظدرادمملتماظـعملمملصؿملهملمسػملكمسبقمؼضملنيمسػملكمبػملقرةمغعملدماعملممليفم؟ممأومغعملدم
أدبلماعملممليفمذيمإجراءاتمضمملبػملهملمظػملؿشملؾؿملؼميفمإرمملرمعؽملؾملفلمربددماٌضملمملٕم؟م .ذ
ظعملدمحمملولماظطملذاعلمأنمؼلريموصؼمعؽملؾمليملمسػملؼمللميفمتفملدؿمللفمٌؽملؾملففميفماظؽملعملدماظـعملممليفوموؼؿسملحمذظؽمعـمختالم
صزملقلمطؿمملبفم(ماظؽملعملدماظـعملممليفم)وماظذيمدمملرمصؿملفمبـتااؿملهملماٌؽملؾمليملم(مذاطرةماٌزملشملػملحمذملماظؿفملدؿملسمذملماظؿشملؾؿملؼم) .ذ
ممممويفمػذهماظدرادهملمغمملضرملوملمإذغملمملظؿملهملماٌؽملؾمليملميفمعرملروعماظطملذاعلميف ماظؽملعملدماظـعملممليفومعؾؿملؽملمملًمأػؿماٌتاحصملمملتم
اىقػرؼهملمسػملكمعؽملؾملففومدقاءميفماظؿفملدؿملسومأوماظؿشملؾؿملؼوحبغملؿمأغٓفممميـؾمواضعماظؽملعملدماظـعملممليفميفماظقرـم
اظضملربلومواظذيمحيمملولمصؿملفماظؿفملدؿملسمٌؽملؾمليملمؼقاطنملماظؿشملقرماظغملؾريميفمذبممللماظدرادمملتماظؽملعملدؼهملماظـعملمملصؿملهملميفم
اظضملمملٕ.مإالمأنمتػملؽماحملمملوظهملماطؿؽملظملؾملمملمضزملقرمعؽملؾملفلومأدىمبدورهمإديمزؾملقرمعتاحصملمملتمجقػرؼهملومضدمدبرجم
اظؽملعملدماظـعملممليفمعـمطقغفمعؽملؾملفمملًمغعملدؼمملًمؼؿزملػمبمملظضملػملؼملؿملهمل مذملمطؼملمملمؼرؼدماظطملذاعلمغظمللف مذملمإديمأنمؼغملقنمعؽملؾملفمملًم
صغملرؼمملومؼعملقممسػملكماظرؤؼهملماًمملصهملمبمملظؽملمملضد .م
ًّ
م
ً
حاَُا :يششوع احلىاس انؼهًٍ انخاٍَ:
ادلىظىع:

(انشؼش يف يُطمح ػسري يماستاخ نغىَح وأدتُح)

إنماٌؿفملعؾمظػملقرطهملماظرملضملرؼهملممبؽملشملعملهملمسلريميفماٌؼملػملغملهملماظضملربؿملهملماظلضملقدؼهملومؼػملقظمأغؾملمملمشدتمعـم
اظقصرة مواظؿؽملقع مواظؿفػملل ماظظملين معممل مؼلؿدسل مأن متؽملؾملض مدرادمملت مسػملؼملؿملهمل مجمملدة مظدرادؿؾملمملو مواظغملرملػ مسـم
خزملمملئزملؾملمملموعسملمملعؿملؽملؾملممل؛مظؿمللؾملؿمػذامايراكماظؽملعملديميفماظقصمملءممبؿشملػملؾمملتمػذهمايرطهملماظرملضملرؼهملوموظؿملغملقنم
إضمملصهمل محعملؿملعملؿملهمل مظػملدرادمملت ماظؽملعملدؼهمل ماظلمملبعملهمل ماظيت مدردومل ماظرملضملر ميف مسدد معـ معؽملمملرؼ ماٌؼملػملغملهمل ماظضملربؿملهملم
اظلضملقدؼهمل.

م م

وسأن مجمملعضملهمل ماٌػملؽ مخمملظد م -مممـػملهمل ميف مضلؿ ماظػملطملهمل ماظضملربؿملهمل موآدابؾملممل -معؾملؿؼملهمل موعضملؽملؿملهمل مبمملالػؿؼملمملمم
مبقؿملشملؾملمملمواظؿقاصؾمععماجملؿؼملعمسربمطمملصهملمأغقاعماظؿقاصؾوموعقملعؽملهملمأنمػذاماظؿقاصؾمدؿملظملسمللمإديمتضملؼملؿملؼم
وتقرؿملدماظضملتاضهملمبنيماىمملعضملهملمواجملؿؼملعو مظػملقصقلمإديمهعملؿملؼمغؿمملئيملمعؾملؼملهملمعـماظؿغملمملعؾ؛ مصكملنمضلؿماظػملطملهملم
اظضملربؿملهملموآدابؾملمملم-معؽملشملػملعملمملمعـمدورهماسأطمملدميلمواظضملػملؼمللم-مؼؾملدفمعـمختالمػذهماٌػملؿعملكمإديمخدعهملمايرطهملم
اظرملضملرؼهملميفمعؽملشملعملهملمسلريموموتعملدؼؿمرؤىمعؿؽملقسهملمعـماظدرسماظؽملعملديمظػملؼملؽملؿيملماظرملضملريومعـمختالماومملػمملتفم
وعسملمملعؿملؽملفموجقاغؾفماظظملؽملؿملهملومودورهميفمتعملدؼؿمجزءمعـمايراكماظرملضملريماٌؿقػيملماظذيمذؾملدتفماٌؼملػملغملهملماظضملربؿملهملم
اظلضملقدؼهملمعؽملذمغرملفملتؾملمملموإديماظؿملقمم .م
أهذاف ادلششوع:

ؼلضملكمإديمهعملؿملؼماسأػدافماآلتؿملهمل:
 -1تضملزؼز ماظضملتاضهمل مبني ماىمملعضملهمل مواجملؿؼملعو موتظملضملؿملؾ مدور مرمملضمملت مضلؿ ماظػملطملهمل ماظضملربؿملهملو موطقادرهم
بمملإلدؾملمملمميفمخدعهملمأدبماٌؽملشملعملهمل.
 -2مضراءةماٌرملؾملدماظرملضملريميفمعؽملشملعملهملمسلريميفمضقءماظرؤىمواٌؽملمملػيملماظؽملعملدؼهملماٌؿؽملقسهملمضدميمملموحدؼـممل.
 -3مإبرازمدورمايرطهملماظرملضملرؼهملميفماٌؽملشملعملهملميفمايرطهملماظرملضملرؼهملميفماٌؼملػملغملهملماظضملربؿملهملماظلضملقدؼهمل.
 -4مصؿحمآصمملقمجدؼدةمعـماحملمملورمواظرؤىمظػملؽملعملمملدمورتابمورمملظؾمملتماظدرادمملتماظضملػملؿملمملميفماىمملعضملمملتم
ميغملـمادؿـؼملمملرػمملميفمدرادمملتمسػملؼملؿملهملمعلؿعملؾػملؿملهمل.
 -5رصد مأبرز معضملمملٕ مظطملهمل ماظرملضملر ميف معؽملشملعملهمل مسلري مواظقضقف مسؽملد مأػؿ ماظصملقاػر ماظزملقتؿملهمل مواظزملرصؿملهملم
واظؽملققؼهملمواظدالظؿملهملماظيتمتؿلؿمبؾملمملمظطملؿف.
 -6متعملدؼؿمجؾملدمسػملؼمللمعؽملؾملفلمؼقاؼموؼقملرخمظػملقرطهملماظرملضملرؼهملميفمعؽملشملعملهملمسلريم.

احملاوس:

تؽملمملوظوملمسددّامعـماحملمملورميرطهملماظرملضملرميفمسلريومأبرزه :م
 تمملرؼخمايرطهملماظرملضملرؼهملميفمسلريمبنيماظؿمملرؼخمواظظملـ. اىقاغنملماٌسملؼملقغؿملهملمواظظملؽملؿملهملمظػملرملضملرميفمعؽملشملعملهملمسلري. ذيمملظؿملهملماٌغملمملنموأارػمملميفماظؽملصماظرملضملري. اظعملسملمملؼمملماظقرؽملؿملهملمواظضملربؿملهملمواإلدتاعؿملهمل. بؽملؿملهملماظػملطملهملماظرملضملرؼهمل. اظؿفدؼدميفماظعملزملؿملدة. تقزؿملػماظرتاثميفماظؽملصماظرملضملريماٌضملمملصر. تؽملمملصماظؽملصماظرملضملريمظدىمذضملراءمسلريمععماظؽملصماظرملضملريماظضملربلمواظضملمملٌل. اظصملقاػرماظزملقتؿملهملمواظزملرصؿملهملمواظؽملققؼهملمواظدالظؿملهملميفمذضملرمذضملراءمعؽملشملعملهملمسلري. ذضملرمذضملراءمعؽملشملعملهملمسلريميفمضقءماظدرسماظػملطملقيمواسأدبلمواظؽملعملديمايدؼىمل .م(ا دلشروع ذمتذتـػقذذحؾؼاتهذالعؾؿقة ذمتزامـةذمع ذاحتػاءذالؼدم ذمبرورذأربعنيذساماذسؾىذتأدقده)،ذ
وتضؿنذأوراقاًذسؾؿقةذوفقذاجلدولذالتالي :ذ
ذ
ذ
ذ
لائًح جبهساخ ادلؤمتش
اجلؾدةذاألوىل :ذ

إدارة:ذد.ذسبدذالرمحنذاحملدين ذ

1ـذد.ذمجالذحمؿدذسطا ذ

تؾؼيذالـؼدذلؾشعرذيفذمـطؼةذسدري .ذ

2ـذد.ذمطؾقذذاوع ذ

منذالؼضاواذاإلدالمقةذسـدذذعراءذسدريذذقضقةذالوحدةذ
اإلدالمقةذ..ذرؤوةذنؼدوة ذ

3ـذد.ذإهمانذإلقاس ذ

رؤوةذنؼدوةذيفذبعضذقصائدذذعراءذمـطؼةذسدري .ذ

4ـذد.ذأمحدذالتقفاني ذ نظراتذيفذإوؼاساتذالؼصقدةذالعدريوةذ .ذ
-5ذأ.د.ذسبداحلؿقدذ

ذعروةذالتفجنيذالؾغويذيفذادلنتذالشعريذادلعاصرذ

احلدامي ذ

لشعراءذسدري .ذ

اجلؾدةذالثانقة ذ

إدارة:د.ذقادمذسدريي ذ

-1ذد.ذأمانيذسثؿان ذ

توزقفذالرتاثذيفذالـصذالشعريذالعدرييذأمحدذ
سدرييذمنوذجا .ذ

ذ
-2أ.د.سبدالؾفحامد ذ

الـصذبنيذالـؼدذاالنطباسيذوادلوضوسيذقراءةذيفذنـائقةذ
"الرحقلذواحلؾم"سـدأمحدذسدريي .ذ

-3أ.ذلقـةذأمحدذحدن

مجالقةذادلؽانذيفذذعرذحمؿدذسبدذالرمحنذاحلػظي .ذ

-4ذد.ذفوزيذصووؾح

التشؽقلذالرمزيذيفذذعرذإبراهقمذرالعذ .ذ

-5ذأذ.قصاودالؼحطاني ذ توزقفذالرتاثذيفذذعرذإبراهقمذرالعذاألدلعيذ..ذ
درادةتـاصقة ذ
ادلداخالت ذ
اجلؾدةذالثالثة ذ

إدارةذد.ذمػؾحذالؼحطاني ذ

-1ذد.ذندرونذدعقدذ

الظواهرذالؾغووةذ(ذالصوتقةذوالصرفقةذوالـحووةذوالداللقةذ

بالل ذ

) يفذذعرذذعراءذمـطؼةذسدري(منذخاللذقصائدذالشاسرذ

ذ

أ.د.ذزافرذبنذسؾيذالؼرنيذ) ذ

2ذ–ذد.سبدالغينذ

التعابريذاإلفصاحقةذوتوزقػفاذالدالليذيفذالشعرذالدعوديذ

األدبعي ذ

ادلعاصرذمناذجذمنذذعرذالدكتور/سبدالرمحنذاحملدين .ذ

ذ
-3ذد.ذسؾيذأمحدذ

االنزواحذالتصووريذودالالتهذيفذذعرذتركيذالزمقؾي.

أبوزود ذ
-4ذأ.د.ذحدونةذ

الؼافقةذيفذبعضذقصائدذأبيذالطقبذالعؿريذوأبيذالطقبذ

ذ

حدبذالردول ذ

ادلتـيب "ذحتؾقلذوموازنة .ذ

-5ذد.ذحـانذأبوذلبدة ذ بـاءذاجلؿؾةذالـحووةذيفذدووانذ(فقـققذاجلراح)ذلؾشاسرذ

ذ

حمؿدذسبدذاهللذالبارقي
اجلؾدةذالرابعة ذ

ذ

إدارة:ذد.ذخالدذأبوذحؽؿة ذ

-1ذد.إبراهقمذأبوذرالب ذ قراءةذدقؿقائقةذيفذذعرذذبابذمـطؼةذسدريذ..ذدووانذ"ذ

ذ

فقـققذاجلراح"ذلؾبارقيذأمنوذجًا .ذ
-2ذد.ذأهمنذحمؿود ذ منذآلقاتذالتؾؼيذيفذذعرذسبدذالرمحنذالبارقيذ

م

دووان"رقومذسؾىذحواذيذالعؿر"ذمنوذجًاذ .ذ

م

-3ذد.ذزوادذحمؿودذ

داللةذادلؽانذمنذادلعـىذإىلذمعـىذادلعـىذقراءةذيفذمناذجذمنذ

م

سؼؾه ذ

ذعرذمحزةذآلذفتحيذ .ذ

م

-4ذد.مواهبذإبراهقمذ ادتؾفامذالطبقعةذلدىذذعراءذسدريذسوضذحييذالعؿريذ
حمؿد ذ

"منوذجا" ذ

م

ادلداخالت ذ

م

الشفاداتذوالتوصقات ذذذذذذذذذذذإدارةذ:ذأ.د.ذسبدذاهللذحامدذ ذ
م
م

م
م
م
م
م
م

-1ذأمحدذسبدذاهللذسدريي ذ

إفاداتذأدبقةذسنذجتربتهذالشخصقة ذ

-2ذإبراهقمذرالعذاألدلعي ذ

إفاداتذأدبقةذسنذجتربتهذالشخصقة ذ

م
م
م
م
م
م
م
يهخصاخ حبىث يششوع احلىاس انؼهًٍ انخاٍَ
"انشؼش يف يُطمح ػسري"
يماستاخ نغىَح وأدتُح
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م
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( )1
تهمٍ انُمذ نهشؼش يف يُطمح ػسري
د .مجال حمًذ ػطا

ظضملؾمعـمأػؿموزمملئػماظؽملعملدومهػملؿملؾماظؽملزملقصماسأدبؿملهملموصؾملؼملؾملمملوموبؿملمملنمضؿملؼملؿؾملمملماظظملؽملؿملهملوم
واظقضقفمسػملكماظلؼملمملتماظظملؽملؿملهملماظيتممتؿملزمعؾدعمسـمعؾدعمآخرومأوممتؿملزمعرحػملهملمأدبؿملهملمسـمأخرى.مم
ومبضملؽملكمآخرمسػملكماظؽملعملدمأنمؼعملدممظؽملممل مإجمملبمملتمتغملرملػمظؽملمملمسـمعقضعمماسأدبمعـمسزملرهم؟وسـمم
ستاضهملماسأدبمبقاضضملفوموبمملظؾؿملؽهملماظيتمأصرزتف.مم م
شري مأن مهعملؼ مػذه ماظقزمملئػ مضد مال متؿفملتك مذيػملهمل مواحدةو مإذ مأن مػؽملمملك مسقاعؾ مطـريةم
تؿقغملؿميفمهعملؿملؼمػذهماظقزمملئػوعؽملؾملمملمسػملكمدؾؿملؾماٌـممللمالمايزملر:اٌدخؾماظؽملعملديمماظذيمؼؿكذهم
اظؽملمملضدمومأؼدؼقظقجؿملهملماظؽملمملضدمواعملمملصؿفوموصؾملؼملفممٌمملػؿملهملماظؽملقعماسأدبلموظقزؿملظملؿفم.م م
تلضمللمػذهماظقرضهملماظؾقـؿملهملماٌقدقعهملمبذملذمل"ممتػملعمللماظؽملعملدمظػملرملضملرميفمعؽملشملعملهملمسلريم"مٌؽملمملضرملهملم
اسأدسماٌؽملؾملفؿملهملومواٌؽملشملػملعملمملتماظظملغملرؼهملممظػملدرادمملتماظؽملعملدؼهملماظيتمتضملرضوملمظدرادهملماظرملضملرميفمعؽملشملعملهملم
سلريو مطؼملممل مهمملول مأن متعملػ مسػملك ماظضملؽملمملصر ماظـمملوؼهمل مخػملػ ماظؽملمملضد مواظيت مجضملػملؿف مؼؿؾؽملك معؽملؾملفمملم
عضملؿملؽملمملومطؼملمملمهمملولمأؼسملّمملماظقضقفمسػملكمماسأغلمملقمماظـعملمملصؿملهملمواظؽملظمللؿملهملماٌسملؼملرةمظػملؽملمملضد .م
جدؼرمبمملظذطرمأنماظدرادمملتماظؽملعملدؼهملماظيتمؼضملؼملؾمسػملؿملؾملمملماظؾمملحىملمتؿؼملـؾميفمسؿملؽملهملمعـمسددم
اظدرادمملتماظؽملعملدؼهملماظيتمتؽملمملوظوملمذضملراءمسلري .م
م
( )2

يٍ انمعاَا اإلساليُح ػُذ شؼشاء ػسري لعُح انىصذج اإلساليُح
سؤَح َمذَح
د .يطهك شاَغ

تؽملمملولم"مذضملراءمعؽملشملعملهملمسلريمختالماظظملرتةمعـم ١٣٨١-١٨٣١مػذمل م -مسددامعـماظعملسملمملؼمملماإلدتاعؿملهملم
اٌضملمملصرةوموتظملمملسػملقامعضملؾملمملمبفملذضملمملرػؿم.موتضملدمضسملؿملهملم"ماظقحدةماإلدتاعؿملهملم"معـمأػؿماظعملسملمملؼمملماإلدتاعؿملهملماظيتم
احؿػملومل معلمملحهمل موادضملهمل معـ مدواوؼـ م" مذضملراء معؽملشملعملهمل مسلري م" مو محؿملىمل متؽملمملوهلممل مسدد معـ ماظرملضملراء متؽملمملوالم
ذمملعتاو موأحمملرقا مبغملـري معـ ماٌصملمملػر ماٌكؿػملظملهمل ماظيت محددت معضملمملٕ مػذه ماظعملسملؿملهملو موأدؾملؼملومل ممنمملذجؾملؿ ميفم
عضملمملىهملمػذهماظعملسملؿملهملمعضملمملىهملمأدبؿملهملمرصؿملضملهملومتدلمسػملكموسلماظرملضملراءمبفملػؼملؿملؿؾملمملمبنيماظعملسملمملؼمملماإلدتاعؿملهملماظيتم
سؽملقامبؾملممل .م
وودرماإلذمملرةمإديمشزارةماظرملضملرماظذيمأبدسفم"ذضملراءممعؽملشملعملهملمسلريم"موموضدممتماغؿعملمملءمسددمعـم
اظؽملؼملمملذجماظرملضملرؼهملمظػملؿدظؿملؾمسػملؿملؾملمملومودؿؿسملؼملـمػذهماظقرضهملماظؾقـؿملهملماظقضقفمسؽملدمسددمعـماٌصملمملػرماظظملؽملؿملهملماظيتم
برزتميفمتػملؽماظؽملؼملمملذجماظرملضملرؼهمل .م
م
ذ
ذ
ذ
ذ

( )3

سؤَح َمذَح يف تؼط لصائذ شؼشاء يُطمح ػسري
د .إمياٌ إنُاط

ذتؿؾقأ معؽملشملعملهمل مسلري ميف ماٌؼملػملغملهمل ماظضملربؿملهمل ماظلضملقدؼهمل معغملمملغهمل معرعقضهمل ميف ماحؿسملمملن ماظشملؾؿملضملهملم
اًتابهملووؼرملغملؾماٌغملمملنمعغملقغمملمإغلمملغؿملمملموحلؿملمملموذضملقرؼمملميفمذكزملؿملهملماإلغلمملنماٌؿقرـمصؿملؾملمملوموخمملصهملماظرملمملسرم
بقصظملفمصؽملمملغمملمعؾدسممل.مصؿزملؾغمذكزملؿملؿفماإلبداسؿملهملمبزملؾطملهملمزبؿػملظملهملمسػملكمعلؿقىماظؿفربهملمواظزملقرةمواظرتطؿملنملم
واظؾؽملمملءمبرملغملؾمسمملمم.
وظضملؾماظؽملمملزرمظػملؿقدؼدماىطملرايفمظػملضملؽملقانمؼلؿرملضملرمترملصملل مومتققرماظرؤؼهمل مهلذاماظرملضملرووظغملـمعـم
ؼعملرأمذضملرمعؾدسلمػذهماٌؽملشملعملهملمؼقضـمذملذملمطفملػػملؾملممل-مأغفمأعمملممذضملراءمؼلغملؽملؾملؿماظقرـمطؼملمملمؼلغملؽملقه.
ودؽملكؿمملرميفمػذهماظدرادهملمضزملمملئدمزبؿػملظملهملماظضملزملقرمواالومملػمملتووسبمملولمعـمختاهلمملماظقظقجمإديم
سمملٕمتػملؽماٌؽملشملعملهملماظرملضملرىو موغشملفملمدؾملقظفموعرتظملضملمملتفوتراافموعلؿقدامملتفو موعمملماغشملؾعميفماظػملطملهملو مواظزملقرةم
واظلؿملمملق مواظقزن مواظؾؽملمملء ماظظملينوواظؿفػملؿملمملت ماٌؿؽملقسهمل مواٌؿسملمملربهمل ماظيت مدضملك ماظرملضملراء مبغملؾ مودمملئػملؾملؿ مظؿزملؾم
إظؿملؽملمملمصؿفدماظزملدىماٌرجقمعؽملؾملممل .ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ

( )4

ّ
ٌ
"َظشاخ يف إَماػاخ انمصُذج انؼسريَح"

ّ
د .أمحذ ػثذاهلل انتُهاٍَ

ّ

ؼؽملعملضُماظؾقىملُمامملبؿنيمصؽملٓؿملؿملٓـوموآخرَمتمملرخيؿملٓمملًومطؼملمملمؼربطمبني:ماظزملٓراسمملتماظظملغملرؼٓهملميفمعشملػملعماظعملرنم
اًمملعسمسرملرماهلفريٓوموعـملالتمإؼعملمملعِماظعملزملؿملدةٔميفمعؽملشملعملهملمسلريوموذظؽمسػملكماظؽملٓققماآلتل:
1ذمل مؼؾؿملٓـ م– معـ مختال مإحزملمملءاتٕ معضملؿؼملدةٕ مسػملك مس ٓؿملؽملهملٕ معُغملقٖغهملٕ معـ مدؿٓهمل مدواوؼـ مظلؿٓهملٕ معـ مذضملراء مسلريوم
ميـٓػملقنماتااهملَمأجؿملممللٍم–موجقدَماخؿتافٕمؼلريٍميفمترتؿملنملمذؿملقعمحبقرماظرملٓضملرماظضملربلٓمسؽملدمػقملالءومسؽملفمسؽملدم
شريػؿمعـماظرملٓضملراءماظضملربوموذضملراءماظؾؿملؽمملتماظلٓضملقدؼٓهملماسأخرى؛مإذموضضملوملِمغؿؿملفهملُماإلحزملمملءٔمحبرَماظرٓعؾم
يفماٌرتؾهملماظٓـمملظـهملومعؿعمل ٓدعمملًمسػملكمحبقرٍمأطـرمذؿملقسمملًوموػقمعمملمٕمجيدماظؾمملحىملُمظفمتضملػملؿملتاًمدقىماسؿؿملمملدٔمآذانِم
ذضملراءٔمسلريمسػملكمتظملضملؿملتاتماظرٓعؾومبقصظملؾملمملماٌظملسملٓػملهملَمسؽملدمذضملراءماسأػمملزؼيملماظرملٓضملؾؿملٓهملم(اظظملػملغملػملقرؼٓهمل)ماظضمللريؼٓهمل.
2ذملمؼؽملعملضم– مبمملظرملٓقاػدم -ماظعملقلَمبزملتاحؿملٓهملمبضملضماسأوزانماظرملٓضملرؼٓهملمٌقضقسمملتٕمدونمأخرىومعضملؿملداًمذؿملقعَم
بضملضماسأوزانمإديمرؾؿملضمل ٔؿؾملمملماٌقدؿملعملؿملٓهملٔميفمذا ٔتؾملمملومالمإديمطـرةٔماٌقضقسمملتٔماظزملٓممليهملمهلممل .م
3ذملمؼغملرملػمسـمربمملوالتٕمعؾغملّرةٕمظؾضملضِمذضملراءمسلريوميفمطؿمملبهملمضزملؿملدةماظٓؿظملضملؿملػملهملومإحداػمملمتلؾؼمصدورَمأوٓلِم
دؼقانٍمتظملضملؿملػمللٓمدضملقيدملمبفملربعمدؽملقاتمأومأطـرومإذمتضملقدمإديمدؽملهملم1333ػذمل .م
4ذملمؼربطم– متمملرخيؿملٓمملًم -مبني:معقضظمللمصؽؿنيمذضملرؼٓؿنيمعؿؾمملؼؽملؿنيمعـمضزملؿملدةماظؿٓظملضملؿملػملهملوموطقنمعدؼؽملهملمأبؾملمملم
عداراً معغملمملغؿملٓمملً ميقاراتٕ موصراسمملتٕ مصغملرؼٓهملٕ مصمملخؾهملٕ محقل ماإلؼعملمملع ماظؿٓظملضملؿملػمللٓ مبقصظملف مبمملبمملً مإدي ماًروج مسػملكم
اظـٓقابوملماظضملعملدؼٓهملومظؿملزملؾَماظؾمملحىملُمإديمأنٓمػذهماظزملٓراسمملتٔمضدمذشملَرتِمذضملراءَمسلريمإديمصرؼعملنيمعؿعملمملبػملني:م
أحدػؼملممل؛ماجؿؽملنملَمذضملراؤهماظؽملٓصملؿَمسػملكماإلؼعملمملعماظؿٓظملضملؿملػمللٓماجؿؽملمملبمملًمجمملصؿملمملًومواآلخر؛ماضرتفمخشملؿملؽهملَماظؽملٓصملْؿمسػملؿملفم
عؽملذماتااهملمسعملقدموغزملػومحؿٓكمبمملتمذضملراؤهمؼغملؿؾقنمضزملؿملدةًمتظملضملؿملػملؿملٓهملًمغمملضفهملًمعقدؿملعملؿملٓمملً.
ذ
ذ
ذ
ذ
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( )5
شؼشَح انتهزني انهغىٌ

يف ادلنت انشؼشٌ ادلؼاصش نشؼشاء ػسري
أ.د .ػثذاحلًُذ احلسايٍ

ذؾملدتمايرطهملماظرملضملرؼهملماظضملربؿملهملميفماٌرحػملهملماٌضملمملصرةمهقالتمجذرؼهملمسػملكمعلؿقؼمملتمزبؿػملظملهمل:ماظػملطملهملوم
واإلؼعملمملعومواظزملقرةم..وادؿعملوملماظعملزملؿملدةماٌضملمملصرةمسددّامعـمخزملمملئصماظظملؽملقنماسأدبؿملهملمواظؾزملرؼهمل .م
وال مذؽ ميف مأن ماظؿؾملفني ماظػملطملقي مؼضملد ممسهمل معـ ممسمملت ماظظملؽملقن ماظلردؼهمل ماظيت متلػملػملومل مإدي مبؽملؿملهمل ماظعملزملؿملدةم
اٌضملمملصرة.
ممم وؼؽملؾملض مػذا ماظؾقىمل مبمملظغملرملػ مسـ موػملؿملمملت ماظؿؾملفني ماظػملطملقي موعدى متلػملؾ ماظػملطملهمل ماظضملمملعؿملهمل مإدي مغلؿمليملم
اظؽملصماظرملضملريماظظملزملؿملحومعـمختال:ماظػملظملصملهملماظضملمملعؿملهملومواٌـؾماظرملضمليبومواسأشؽملؿملهملماظرملضملؾؿملهملوم...إخل .م
وظـمؼعملػماظؾقىملمسؽملدمعلؿقىمتؿؾعمػذهماٌلؿقؼمملتومبؾمؼلضملكمظػملغملرملػمسـمذضملرؼهملمػذاماظؿؾملفنيماظػملطملقيم
وعدىماإلضمملصهملماظيتمحيعملعملؾملمملميفمتضملسملؿملدمتػملؽماظرملضملرؼهمل.
أيمأنماظؾقىملمجيؿملنملمسـمدقملاظنيمػؼملممل :م
عمملموػملؿملمملتماظؿؾملفنيماظػملطملقي؟ م
عمملمذضملرؼهملماظؿؾملفنيماظػملطملقي؟ م
وهلذامدؿملغملقنماظؾقىملميفمربقرؼـمجيؿملؾمملنمسـمػذؼـماظلقملاظني .م

م

( )6
تىظُف انرتاث يف انُص انشؼشٌ انؼسريٌ

أمحذ ػسريٌ منىررا
د .أياٍَ ػخًاٌ

همملول مػذه ماظدٓرادهمل مأن متلؿغملرملػ ماىقاغنمل ماظظملؽملؿملهمل مواظدالظؿملهمل ميف ماظرملضملر ميف معؽملشملعملهمل مسلريومم
وبمملًزملقصمتػملؽماظيتمهلمملمستاضهمل مبصملمملػرةمتقزؿملػماظرتاثماظرملضمليب.مإذمالمؼغملمملدمدؼقانمميفماٌؽملشملعملهملم
خيػملقمعـماإلذمملراتماظظملػملغملػملقرؼهملمواظرعقزماسأدشملقرؼهملومواسأجقاءماظرملضملؾؿملهملماٌضملروصهملمظدىماظضملمملعهملمواًمملصهملوم
أومتسملؼملنيمػؿملمملطؾمأدشملقرؼهملموأذغملممللمذضملؾؿملهملمضدميهملمأومحدؼـهملمظػملؿضملؾريمسـمعسملمملعنيمجدؼدةموومملربم
عضملمملصرة .موعـ ماؿٓ مبمملتومل مػذه ماظصملمملػرة ميف محمملجهمل مإدي محبىمل مؼضملؼملؼ مدالظؿؾملمملو موؼلؿغملرملػ مأصقهلمملم
وعرجضملؿملمملتؾملمملماظظملغملرؼهملموايسملمملرؼهملوموحيددمضؿملؼملؿؾملمملماظظملؽملؿملهمل.م
تؿقجٓفمػذهماظدرادهملمذملميفمضقءمذظؽمذملمإديمربمملوظهملمإزاحهملماظػملـمملممسـمأدؾمملبماػؿؼملمملمماظرملضملراءميفماٌؽملشملعملهملمم
بمملظرتاثماظرملضمليبموررائؼمتقزؿملظملفوموعمملماطؿلؾفماظؽملصماظرملضملريمعـ مختالمادؿضملمملغؿفمبفملذغملممللماظؿضملؾريم
اظرملضمليب.مطؼملمملمتؿقجفميفماظقضوملمذاتفمإديماضرتاحمبضملضماسأدمملظؿملنملماظظملؽملؿملهملميفمادؿكداممػذاماظرتاثماظيتم
عـ مذفملغؾملممل متقضؿملح ماظرؤى مواٌضملمملٕو موبمملظؿمملظل موؽملؿملنمل ماظغملؿمملبهمل ماظرملضملرؼهمل ماظقضقع ميف مايرملد مواظؿغملرارم
وشريػؼملممل معـ ماٌزاظؼ ماظظملؽملؿملهملو مطمملظطملؼملقض ماظؽملمملجؿ مسـ ماظضملفز ميف ممتـٓؾ مػذا ماظرتاثو مأو مرطملؿملمملن مأحدم
اٌػملؼملقنيم(اظرتاالمأوماٌضملمملصر)مسػملكماآلخرومأوماظؿفملوؼؾماًمملرلملمظؾضملضماظرملكزملؿملمملتمواسأحداثومأوم
اظؿعملػملؿملدماظؽملمملتيملمعـماظؿرملمملبفماٌظملرطميفمررائؼماالدؿكداممواظؿقزؿملػ.م م
ٕمؼغملـمهلذهماظدرادهملمأنمتؽملشملػملؼمعـمغؿمملئيملموعلػملؼملمملتمدؾؼماظؿقصؾمإظؿملؾملمملوموإمنمملمطمملنمسػملؿملؾملمملمأنمهقٓلم
ػذهماظؽملؿمملئيملمواٌلػملؼملمملتمإديمصرضؿملمملتموأنمترملؼمررؼعملؾملمملمبؾملمملجلؾملمملمورؼملقحؾملمملومعلؿسملؿملؽهملًمبؽملقرممشقعم
أوضدتؾملممل.موعـماظدرادمملتماظرائدةوموخبمملصهملمتػملؽماظيتمضدٓعؾملمملمطؾمعـ:م م
طؿنمل مذقضل مضؿملػ محقل م(اظرملضملر مورقابضملف ماظرملضملؾؿملهمل مسػملك معرٓ ماظضملزملقر) معـ ماىمملػػملل مإدي ماظضملزملرم
ايدؼىملومربمملوالًمتزملقؿملحماظرأيماًمملرلملماظذيمذاعمسػملكمأظلؽملهملماظضملدؼدمعـماظؽملمملسومواظذيمعظملمملدهمأنم
ذضملراءماظضملربؿملهملمطمملغقاممبضملزلمسـمذضملقبؾملؿومصؾملؿمؼؿطملؽملقنمبفملذضملمملرػؿمظػملشملؾعملمملتماظضملػملؿملمملمدونمدقاػمملمعـمسمملعهملم
اظؽملمملس.م

أعمملمسـماسأدؾمملبمماظعملؿملمملممبؾملذهماظدرادهملممػقمإميمملغلماظعملقيمبفملنمػذهماظؽملمملحؿملهملومإذامعمملمسقىوملمبشملرؼعملهملم
سػملؼملؿملهملموعؽملؾملفؿملهملومدؿظملؿحماظضملدؼدمعـماظعملسملمملؼمملمواآلصمملقماٌؿضملػملعملهملمبمملظؽملصماٌضملمملصرمسمملعهملو موغزملقصمعؽملشملعملهملم
سلريمخمملصهملومدقاءمتػملؽماظيتمتؿضملػملؼمبفمبقصظملفمبؽملؿملهملمظطملقؼهملموذغملتاًمجدؼداًمعـماظغملؿمملبهملماظرملضملرؼهملومأوم
تػملؽماظيتمتربشملفمبمملظعملمملرئمواٌؿػملعمللمسؼملقعمملً.موعـماؿٓمطمملنماهلدفمعـمػذهماظدٓرادهملم
أو الً :ماظقضقف مسؽملد ماظؽملزملقص ماظرملضملرؼهمل ميف معؽملشملعملهمل مسلري ماٌضملمملصرة مواظغملرملػ مسـ معغملقغمملتف ماظظملؽملؿملهملم
وعرجضملؿملمملتفماظظملغملرؼهمل.م م
امملغؿملمملً م :متعملرؼنمل مػذا ماظؽملزملقص م معـ ماظعملمملرئ مبكملزاحهمل مبضملض مشؼملقضؾملممل ماظؽملمملذيهمل مسـ متقزؿملػ ماسأدمملرريم
واظرعقزمذاتماٌؽملمملحلماظظملػملغملػملقرؼهمل.م
وامملظـمملًم:متعملرؼنملماظعملمملرئمعـماظؽملزملقصماظرملضملرؼهملمبؿزوؼدهمبؾضملضماآلظؿملمملتماظيتممت ّغملؽملفمعـماظقظقجمإديم
أسؼملمملقماظعملزملؿملدةموادؿغملرملمملفمأدرارػممل.

( )7
انُص تني انُمذ االَطثاػٍ وادلىظىػٍ
لشاءج يف حُائُح "انشصُم واحلهى" ػُذ أمحذ ػسريٌ
أ.د .ػثذاهلل صايذ

ؼؽملشملػملؼ ماظؾقىمل ميف مجزئف ماسأول مسبق مسرض موعلمملءظهمل ماٌقضػ ماظؽملعملدي معـ مذضملر ماسأدؿمملذ مأريدم
سؾدآ مسلرييو معـ مختال ماالسؿؼملمملد مسػملك مغزملف ماظرملضملري معرجضملؿملهمل مٌلمملءظهمل مػذه ماسأحغملمملم ماظؽملعملدؼهملم
االغشملؾمملسؿملهمل* معلمملءظهملمعقضقسؿملهملومترتؾملـمإديماظؽملصماظرملضملري.موؼضملرضميفمجزئفماظـمملغلمماظـؽملمملئؿملهملماظؾؽملؿملقؼهملم
اٌمملاػملهمل ميف مذضملر ماظرملمملسرو موػؼملممل مستاعؿممل :م"اظرحؿملؾ موايػملؿ" ماظػملؿمملن ممتـتان مبؽملؿملؿني معؾملؼملؿني ميف ماظدؼقانوم
تصملؾملرانموتلؿرتانمظغملؽملؾملؼملمملمؼرملغملتانمبؽملؿملهملمسؼملؿملعملهملميفماظؾؽملمملءماظرملضملريمظػملدؼقانومموععمعمملميفماظضملؽملقانمعـمدالالتم
ضد مترملل مبطملري مذظؽو معـ مختال مإضمملصهمل مظظملصملهمل م"اإلذراق" مإدي م"اظشملني" موعممل مؼؾضملىمل مبف مذظؽ معـ مدالالتم
إجيمملبؿملهملمسبقماظشملنيومبقصظملفماٌؾؿدأمواٌؽملؿؾملكميفمايؿملمملةو ممإالمأنماظدرادهملماظيتمتظملؿملدمعـماظؽملعملدماظؾؽملؿملقيم
تغملرملػ مسـ مذظؽ ميف مشري معممل متغملػملػ مأو متزؼد .محؿملىمل مؼغملرملػ ماظدؼقان مذو م"اظلومل مودؾضملني" مضزملؿملدة مػذهم
اظؾؽملمملئؿملهملماظيتمتظمللرمسػملكمسبقمععملؾقلومػذامايزنماٌلؿملشملرمسػملكماظدؼقانومعـمختالموجقدمػمملتنيماظؾؽملؿملؿنيم
يفمذاتماظرملمملسرماظضملؼملؿملعملهملومظؿملسميفمضزملمملئدهماظرامملئؿملهملمصقلنملومبؾمعـمختالمضزملمملئدماظؿفملعؾمواٌدؼحمواظطملزل .م
* االنطباعية هنا ال تعني االنطباعية المعللة النابعة من وعي وقراءة ودربة ،كما كانت عند بعض النقاد العرب قديما وحديثا  ،بل
تعني اآلراء التي تطلق دون وجود مرجعيات تؤيدها في النص.

م

م

( )8

انتشكُم انشيضٌ يف شؼش إتشاهُى طانغ
د .فىصٌ صىَهش

ؼؿكذماظؾقىملمعـم(مالتشؽقلذالرمزيذيفذذعرذإبراهقمذرـالعذاألدلعـيذذ)معذملدختاًمعضملرصؿملذملمملموغلذملعمل ًمملم
صؽملؿملمملًممظػملقضقفمسػملكمضؿملؿماظرعزماظرملضملريممومآظؿملمملتمتقزؿملظملفمومأمنمملرفميفمعؽملشملعملذملهملمسلذملريماىؽملقبؿملذملهملمعذملـماٌؼملػملغملذملهملم
اظضملربؿملهملماظلضملقدؼهملومبرؤؼهملمتعملؿسمللماٌعملمملربهملماٌؽملؾملفؿملذملهملموماظؿؼملـذملؾماإلبذملدماسلميرطذملهملماظرملذملضملرمميفمػذملذاماٌؽملشملعملذملهملمم
اىؽملقبؿملهملومصؼملمملمميغملـمتزملقرهمعـمشمملؼمملتميفمػذهماٌلمملحهملمومعمملمجيريممتـػملفميفماٌنت؛مؼؿقذملددممبعملؿسملذملكمعذملمملم
ؼؿؾملؿملفملمعـمأدؾمملبمومظقازممعضملرصؿملهملميفمعغملقغؾملمملماىؼملمملظلموماظؽملظمللل؛مإذمادؿعملمملعوملممػذهماظرؤؼهملممومغمملظوملمحصملذمل ًمملم
واصراًمعـماظرٓؤؼمملموماظؿرملغملؿملؾماظرملضملري؛ماغشملتاضمملًمعـمصرضؿملهملوممتطملدوم(ماظزملقرةماظرعزؼهملمأوماظؿرملغملؿملؾماظرعزيمم)م
مبعملؿسملمملػمملم"م رؤوةذإبداسقةذمتجاوزةذيفذذعرذمـطؼـةذسدـريذسؿومـاًذوذذـعرذإبـراهقمذرـالعذسؾـىذوجـهذ
اخلصوصذذ"ومومتفملخذميفماٌضملمملىهملمعلػملغملمملًمجدؼداًميفمعضملمملىهملماٌرملغملػملهملميفمدذملؿملمملقماإلجمملبذملهملمسذملـمماظؿلذملمملؤالتم
اآلتؿملهمل:م م
 -عمملمػلمأغلمملقماظؿرملغملؿملؾماظرعزيمماٌؿفمملوزةميفمذضملرمإبراػؿملؿمرمملظعماسأٌضمللم؟م م

 -عمملماظلؼملمملتماظيتمعؽملقوملماظزملقرةمماظرعزؼهملمخزملقصؿملهملماٌؽملفزماإلبداسلمظدىماظرملمملسرماظضمللريي؟

 عمملمػلمأمنمملطماظؿؼملـؾماإلبداسلممومآظؿملمملتفمظؿقزؿملػماظرعزماظرملضملريمومضؿملؼملفماإلبداسؿملهملماىؼملمملظؿملهملموماظؽملظمللؿملهملميفمذضملرمإبراػؿملؿمرمملظعماسأٌضمللم؟ م
ومظضملؾماخؿؿملمملرمذضملرم(مإبراػؿملؿمرمملظعماسأٌضمللمم)مغذملمملتيملمعذملـمتزملذملقرغمملماإلبذملداسلمظعملؿملؼملذملهملمذذملضملرهممومعؽملزظؿذملفمبذملنيم
أضراغف؛محبـمملًمسـماىدةماظيتمتلؿؼملدمأظعملؾملمملمعـماظؿملؽملذملمملبؿملعماظرملذملضملرؼهملماسأصذملؿملػملهملميفمعؽملشملعملذملهملمسلذملريمومموربمملوظذملهملم
إضمملصهملمخشملقطمسزملرؼهملمتقاطنملماإلبداعميفمماًشملمملبماظرملضملريماٌضملمملصرمميفماٌؼملػملغملهملماظضملربؿملهملماظلذملضملقدؼهملمومضذملؼملـم
تزملقرمغعملديمؼلذملؿؽملدمسػملذملكمعؽملذملؿيملماظرملذملمملسرموممإنذملمملزهماظرملذملضملريميفماظذملدواوؼـماٌؽملرملذملقرةمومماظذمليتمادذملؿعملرتميفم
اٌغملؿؾمملتموماظؽملقاديماسأدبؿملهملموماظـعملمملصؿملهملوم ومتؽملذملقرتمبؾملذملمملمذاطذملرةمماظرملذملمملسرممبفملبضملمملدػذملمملماٌقضذملقسؿملهملموماظظملؽملؿملذملهملموم
اىؼملمملظؿملهملموماظؽملظمللؿملهمل .م
وممبعملؿسملكمعمملمتعملدممٕمندمشريم دؾؿملؾماٌذملؽملؾمليملماسأدذملػملقبلماٌـذملمملظلموماظذملقزؿملظمللمأومعذملمملمؼلذملؼملكمبذملذملم(م
األدؾوبقةذادلثالقةوذالوزقػقةذ)علػملغملمملًمومآظؿملهملمغؿظملقصمبؾملمملماٌمملدةماظرملضملرؼهمل؛مإلميمملغؽملذملمملمبعملؿملؼملؿذملفماإلجرائؿملذملهملميفم

عضملمملىهملمماظؽملصماظرملضملريمومععملمملربهملمأبضملمملدهومبؾمإغفم عذملؽملؾمليملمؼذملـريميفماظذملؽملصماسأدبذمللمظذملدىماٌؿػملعملذمللمتذملداسؿملمملتم
طـريةومتؽملؿؾمللمبفمإديمإدراكمعمملمؼؿفػملكميفمعلمملرماظصملمملػرةماسأدػملقبؿملهملمومادؿؽملشملمملقمعمملمتؾقحمبذملفماظزملذملقرةماظظملؽملؿملذملهملمم
ومعمملمؼؿؼملمملاؾميفمأغلمملضؾملمملمعـمضؿملؿمذيمملظؿملذملهمل:مبتاشؿملذملهملمومأدذملػملقبؿملهملمومغظمللذملؿملهمل؛ممبذملمملمؼقملػذملؾمذذملضملرمعؽملشملعملذملهملمسلذملريمم
ظػملؿلغملنيماظؽملقسلميفمعؽملمملزلمعرعقضهملمعـماظرملضملرماظضملربلماٌضملمملصر .م
وماتلمملضمملًمععمعؽملقكماظؾقىملمموم شمملؼؿذملفومصعملذملدماغذملؿصملؿمماظؾقذملىملميفماتااذملهملمعلذملمملراتمممتـذملؾمعصملذملمملػرم
اظؿرملغملؿملؾماظرعزيميفمذضملرمإبراػؿملؿمرمملظعماسأٌضمللموػل:ماظرعزماسأدبلموماظرعزماسأدشملقريموماظرعزماظؿمملرخيلموم
اظرعزماظرملضمليبوم ومعمملمتػملؿؽؿمسػملؿملفمعذملـمضذملؿملؿماظؿرملذملغملؿملؾماظرعذملزيميفماظرملذملضملرماظضمللذملريماٌضملمملصرؼلذملؾعملؾملؼملمملممتؾملؿملذملدموم
تػملقعملؾملؼملمملمخمملمتهملومؼؽملؾملضماظؿؼملؾملؿملدمبمملدؿؽملشملمملقمذاطرةماٌزملشملػملحمومعظملؾملقم(اظزملذملقرةماظرعزؼذملهملمم)؛مبقصذملظملؾملمملمعرطذملزم
اظـعملؾماظرملضملقريمومآظؿملهملمهدؼدماظلؼملمملتماظدالظؿملهملموماىؼملمملظؿملهملمومماؿمخؿؼملؽملمملماظؾقىملمخبمملمتهملمرصدغمملمصؿملؾملمملمأػذملؿم
اظؽملؿمملئيملموماسأحغملمملمماظيتمأصسملوملمإظؿملؾملمملماٌؾمملحىمل.م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
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تىظُف انرتاث يف شؼش إتشاهُى طانغ األدلؼٍ
دساسح تُاصُح
أ .لصائذ انمضطاٍَ

ؼرملغملؾماظؿؽملمملص معمملمؼرملؾفماظصملمملػرةماٌشملردةمسؽملدمذضملراءمسلريومحؿملىمل ماغظملؿقوملمغزملقصؾملؿمسػملكمرواصدم
عؿؽملقسهملموعزملمملدرمشؽملؿملهملومعلؿظملؿملدؼـمعـمدضملهملماعملمملصؿؾملؿماظيتماغظملؿقوملمسػملكماإلغلمملغلمواظؿمملرخيلمواظدؼينم
واظزملقيف مواظرملضملري مواظعملزملزملل مواسأدشملقريو موػق معممل مأار مسػملك مإبداسؾملؿ ماظرملضملري مصفضملػملف معزملدرا مشؽملؿملمملم
ظػملدرادهملمواظؾقىملمغصملرامظطملؽملمملهماظدالظلمواىؼملمملظل .م
وؼضملد ماظرملمملسر مإبراػؿملؿ مرمملظع ماسأٌضملل معـ ماظذؼـ مسفومل مغزملقصؾملؿ مبؿداخؾ معزملمملدر معضملرصؿملهمل معؿؽملقسهملوم
واغزملؾملرت ميف مبقتعملؿؾملممل معقارد مال محزملر مهلمملو معلؿظملؿملدا معـ ماعملمملصؿف ماٌؽملظملؿقهملو مصزملمملرت مأذضملمملره مبقتعملهملم
تؿعملمملرعمصؿملؾملمملماٌضملمملرفمواظؽملزملقصمظؿضملربمسـماظؿفربهملماظرملضملقرؼهملمواظظملغملرؼهملمواظقاضضملؿملهمل .م
وتؿكذمػذه ماظدرادهملمعـمذضملرمرمملظعممنقذجمملمظػملؾقىملمواظدرادهملمواٌلمملءظهملمواحملمملورةومجمملسػملهملمغزملنملم
سؿملؽملؾؾملممل ماظؾقىمل ميف موػملؿملمملت ماظؿؽملمملص مسػملك ماخؿتاف مأذغملمملظفو مووزؿملظملؿف ميف مإاراء ماىمملغؾني ماظدالظلم
واىؼملمملظلوماؿماظؾقىملمسـمدواسلماظؿقزؿملػموربشملفمبمملظؿفربهملمواظرؤؼهملماظظملؽملؿملهملومواظؿظملرؼؼمبنيماظؿقزؿملػم
اظضملؼملقديماظضملسملقيمواظؿقزؿملػماسأصعمللماظلشملقل.
واغشملػملعملؿؾملذهماظدرادهملموصؼماًشملهملماظؿمملظؿملهمل:م م
-1ماظؿضملرؼػمبصملمملػرةماظؿؽملمملص .م
-2محسملقرماظؿؽملمملصميفماظرملضملرماظضمللرييمسمملعهملومويفمذضملرمإبراػؿملؿمرمملظعمخمملصهمل.
-3موػملؿملمملتماظؿؽملمملصميفمذضملرمرمملظع :م
أ-اظؿؽملمملصماظدؼين .م
ب-اظؿؽملمملصماظؿمملرخيل .م

ج-ماظؿؽملمملصماسأدبل .م
د-ماظؿؽملمملصماسأدشملقري .م
-4تقزؿملػماظؿؽملمملصمبنيماظضملؼملقدؼهملمواسأصعملؿملهمل .م
-5مختاصهملمترطؿملؾؿملهمل .م
م
م
م
م
م
م
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َّ
ِّ
تُُح انسُاق انتشكُثٍ ودالنتها

َّ
ً
لصائذ انشاػش أ.د .ظافش تٍ ػهٍ انمشٍَ أمنىررا
دَ .سشٍَ ػثذ انساوٌ

حؿملؽملؼملمملمغؿؿؾعمحرطهملماظرملضملرميفمعؽملشملعملهملمسلريميفماظضملزملرمايدؼىملومغػملقظمعـمذضملرائؾملمملماٌضملمملصرؼـم
اظرملمملسرم"زمملصرمبـمسػمللماظعملرغلمم"ومواظذيموظدموغرملفملمومترسرعمم"ميفمضرؼهملماظرٓذيهملومإحدىمضرىمآلمسؾؿملدم
عـمضؾؿملػملهملمبػملعملرنماظقاضضملهملميفماىؽملقبماظطملربلمعؽملمملٌؼملػملغملهملماظضملربؿملهملماظلضملقدؼهمل" .م
وضدمأظعملوملمدر دؿؽملمملمبصملتاهلمملمسػملكماظصملقاػرماظػملطملقؼهملم(ماظزملقتؿملهملمواظزملرصؿملهملمواظؽملققؼهملمواظدالظؿملهملم)ميفم
ذضملرمذضملراءمعؽملشملعملهملمسلريمسػملكمغزملقصماظرملمملسرمم"زمملصرمبـمسػمللماظعملرغلمم"و ماظيتماحؿقتمسػملكمذيمملظؿملمملتم
اظػملطملهمل ماظرملضملرؼهمل ماظيت مال مميغملـ مأن متردؾ معـ ماٌؾدع مإدي ماٌؿػملعملل مخمملظؿملهمل معـ متػملؽ ماسأدس مواظعملؿملؿ ماىؼملمملظؿملهملم
ظزملؿملمملشؿؾملممل .م
م
م
م
م
م
م
م
م
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انتؼاتري اإلفصاصُح وتىظُفها انذاليل يف انشؼش انسؼىدٌ ادلؼاصش
منارد يٍ شؼش انذكتىس/ػثذ انشمحٍ تٍ صسٍ احملسٍُ
د.ػثذ انغٍُ األدتؼٍ

إن مأطـر ماظؽملمملس مارتؾمملرممل مبمملظػملطملهمل مػؿ ماظرملضملراء مواسأدبمملء مواظغملؿمملبو مإذ مؼلشملرون مصظملقمملت محؿملمملتؾملؿم
وعرملمملسرػؿمسػملكمصظملقمملتمطؿمملبمملتؾملؿ.واظػملطملهملماظضملربؿملهملمعـمأطـرماظػملطملمملتمادؿؿملضملمملبمملمجملمملالتماإلغلمملنماظضملمملرظملؿملهملم
واظؽملظمللؿملهمل مواالجؿؼملمملسؿملهمل موشريػمملو موػل محبر معـ ماظؿضملمملبري مواسأظظملمملز ماظيت متلؿقسنمل مأوجف محؿملمملة ماإلغلمملنم
اٌكؿػملظملهملموعؿطملرياتؾملمملوموعـمتػملؽماظؿضملمملبريمعمملمؼضملرفمسؽملدماظػملطملقؼنيمبمملظؿضملمملبريماإلصزملمملحؿملهملو مواظيتمؼضملربمبؾملمملم
اإلغلمملنمسـمحمملالتفماالغظملضملمملظؿملهملمواظضملمملرظملؿملهمل .م
طؼملمملمأنمظػملرملضملرمظطملؿفماًمملصهملمبفموتقجدمصؿملفمزقاػرمظؿمللوملميفمدقاهوموالمدؿملؼملمملماظرملضملرماٌضملمملصروم
وظذظؽ مصؾملذا ماظؾقىمل مؼلػملط ماظسملقء مسػملك متػملؽ ماظؿضملمملبري موتقزؿملظملؾملممل مدالظؿملممل ميف ماظرملضملر ماظلضملقدي ماٌضملمملصروم
علؿرملؾملدا مبؽملؼملمملذج معـ مذضملر ماظدطؿقر مسؾداظرريـ م مبـ محلـ ماحمللين .معؿكذا ماٌؽملؾمليمل ماظقصظملل مدؾؿملتام
ظػملدرادهمل موععملؿزملرا مسػملك مبضملض مػذه ماظؿضملمملبري موػل :مأمسمملء ماسأصضملمملل موأمسمملء ماسأصقات موأدػملقب ماظؿضملفنملوم
وؼؾملدفمػذاماظؾقىملمإدي:
-

معضملرصهملمبضملضماظصملقاػرماظػملطملقؼهملماٌلؿضملؼملػملهملميفماظرملضملرماٌضملمملصر.م م

-

ماظغملرملػمسـماظؿقزؿملػماظدالظلمظؾضملضماظؿضملمملبريماإلصزملمملحؿملهملميفماظرملضملرماظلضملقديماٌضملمملصرمعـؾ:م

أمسمملءماسأصضملممللموأمسمملءماسأصقاتموأدػملقبماظؿضملفنمل.
وعـمعـمأػؿماظؽملؿمملئيملماظيتمطرملػمسؽملؾملمملمماظؾقىمل :م
-

ماظرملضملرماظلضملقديماٌضملمملصرمزاخرمبغملـريمعـماظصملقاػرماظػملطملقؼهملماظيتمهؿمملجمإديماظغملرملػمسؽملؾملمملوموعـم

تػملؽماظصملقاػرمادؿضملؼملممللماظؿضملمملبريماإلصزملمملحؿملهملمواظيتمتؿؽملمملدنملمععمجقماظرملضملرماظضملمملرظمللمواظؽملظمللل.
-

موظػملؿضملمملبريماإلصزملمملحؿملهملمحسملقرميفماظرملضملرماظلضملقديماٌضملمملصروموضدممتمتقزؿملػمػذهماظؿضملمملبريمدالظؿملمملم

حبلنمل ماظلؿملمملق موعـ مدالالتؾملممل :ماظؽملداء موإزؾملمملر ماظؿقجع مواظؿضملفنملو مواظطملرض معـ مذظؽ مادؿـمملرة معرملمملسرم

اٌكمملرؾنيمأؼسملمملموذدػمملمظػملكشملمملبمواٌكمملرنملو مظؿضملؿملشمايدثو موترقمظػملؼملؿغملػملؿو موتضملشملػمسػملؿملفو موترملمملرطفم
أحزاغف .م
معـماًقاظػماإلصزملمملحؿملهملماظيتمادؿضملؼملػملوملميفمذضملرماحمللين:م م(آه)موػلمادؿمصقتممبضملؽملك:م)أتقجع)ومو(إؼف)مووػلمادؿمصضملؾمسؽملدماظؽملقمملةممبضملؽملك(زد)وموضدمادؿضملؼملػملوملم
اظػملظملصملؿمملنمإلزؾملمملرماظؿقجعمواسإٔ .م
ممظػملؿغملـؿملػماظزملقتلماظشملؾمملسلمدالظهملمصققمترطؿملؾؿملهملومحؿملىملمادؿضملؼملػملؾملمملماظرملمملسرميفمردؿمادؿماظزملقتم:م(آآآه)مظؿدلمسػملكمبػملقغماظؿقجعمعؽملؿؾملممله.
 مم وضدمتؽملقعمأدػملقبماظؿضملفنملميفمذضملرماحمللينممبمملظشملرقمشريماظعملؿملمملدؿملهملمأطـرمعـماظعملؿملمملدؿملهملوموعـمذظؽماظؿضملفنملمبمملظؽملداءم.
مومضؾمادؿضملؼملممللمادػملقبماظؿضملفنملماظعملؿملمملدلمععملمملرغهملمبطملريماظعملؿملمملدلوموظضملؾمذظؽمؼضملقدمإديمػروبماظرملمملسرمعـمذبممللماظػملطملهملماٌضملؿملمملرؼهملماظسملؿملؼمإديمصسملمملئؾملمملماإلبداسلماظقادع .م

()12
االَضَاس انتصىَشٌ ودالالته يف شؼش تشكٍ انضيُهٍ
ً
انؼذول االستؼاسٌ أمنىررا

د .ػهٍ أمحذ أتىصَذ

إنماظضملدولمأوماالغزؼمملحمأوماالسبرافمعـماٌعملمملؼؿملسماظؽملعملدؼهملمذاتماسأارماظظملمملسؾميفمايغملؿمجبقدةماسأسؼملذملممللم
اسأدبؿملهملوموظعملدم أطلنملمعظملؾملقمماالغزؼمملحماظدرادذملمملتماظؽملعملدؼذملهملماسأدذملػملقبؿملهملمواظػمللذملمملغؿملهملمايدؼـذملهملماذملراءميفماظذملدرسم
واظؿقػملؿملؾوموذيمملظؿملؿفمتغملؼملـميفمخروجفمسـماالدؿضملؼملممللماٌفملظقفومعمملمحدامبفمأنمؼغملقنمأحدمأػذملؿماظرطذملمملئزميفم
اظؿؼملؿملؿملزمبنيماظؿضملمملبريماظظملؽملؿملهملموشريػمملومطؼملمملمأغفمؼزؼدمعذملـمذذملضملرؼهملماظؿزملذملقؼرميفماظذملؽملصوموإحذملداثمحمملمظذملهملمعذملـم
االغدػمملشمواظؿضملفؿملنملمظديماٌؿػملعمللومعمملمؼدصضملفمإديمذذملقذمػؼملؿذملفموإسؼملذملممللمصغملذملرهميفماظؾقذملىملمسذملـماظؿذملفملوؼتاتم
اٌؽملمملدؾهملوموادؿؽملشملمملقماظؽملصمظتادذملؿؼملؿمملعمجبؼملمملظؿملذملمملتماظؿزملذملقؼرومإذماًشملمملبذملمملتماظرملذملضملرؼهملمتضملذملؾريمسذملـماظضملذملقإم
اظداخػملؿملهملمواًمملرجؿملهملمظػملؼملؾدعمبشملرائؼمشريمعؾمملذرة .م
ممممموضدمأدىماالػؿؼملمملمماٌؿزاؼدمبمملظؿزملقؼرماظرملضملريمواغزؼمملحمملتف مذملمعـمضؾؾماظؽملعملمملدمواظداردذملنيماٌضملمملصذملرؼـ مذملمإديم
اظؽملصملرمظػملعملزملؿملدةماٌضملمملصرةمسػملكمأغؾملمملمتظملغملريمبمملظزملقروموظضملؾماظلذملرميفمذظذملؽومأنماظزملذملقرةماٌؾمملذذملرةومواظضملؾذملمملراتم
اظضملمملرظملؿملهملماظؿػملعملمملئؿملهملمأوماظظملمملترةمٕمتضملذملدمتلذملضملػمذذملضملراءغمملماٌضملمملصذملرؼـموميفمغعملذملؾمخذملقاىؾملؿماظؽملظمللذملؿملهملماٌؿكؼملذملمهملم
بؿضملعملؿملداتمايسملمملرةماإلغلمملغؿملهملماىدؼدةومظذامىؽقامإديمابؿغملذملمملرمودذملمملئؾمتقزؿملظملؿملذملهملمجدؼذملدةمومتتائذملؿمسذملقاٌؾملؿم
اظداخػملؿملهملمواًمملرجؿملهملومصكملحلمملسماإلغلمملنمبمملظزملقرةمواظؿضملؾريمسؽملؾملمملمتشملقرمسػملكمعذملدىماسأسذملقاممواسأزعذملمملنوماذملؿم
طمملنمظؿضملعملؿملداتمايؿملمملةماظؾرملرؼهملماىدؼدةموترملمملبغملؾملمملمأارهميفمتضملؿؿملؿماظزملقرةمودالالتؾملمملوموبضملذملدػمملمسذملـماظؾلذملمملرهملم
واظضملظملقؼهمل .م
وؼضملد ماظؿرملغملؿملؾ ماالدؿضملمملرى معـ مأػؿ ماظقدمملئؾ ماظؿزملقؼرؼهملو ماظيت مؼؿقعملؼ معـ مختاهلممل مإجراءاتم
اظضملدولمأوماالغزؼمملحمهعملعملًمملمتمملعًّممل.موضدمهعملؼمػذاماظؿزملقؼرماالغزؼمملحلمسـمررؼؼماالدؿضملمملرةميفمدؼقانماظرملمملسرم
عقضع ماظدرادهملو مإذ ماظعملمملرئ مظدؼقاغف مؼػملقظ مأغف مأعمملم مدردؼمملت مذضملرؼهملو متؿلؿ مبطملزارة ماظؿزملقؼرو موتضملددم
ترملغملتاتف موأمنمملرفو موتؽملقع معزملمملدرهو مصؿمملرة مغراه مؼضملرب مبمملظزملقرة ماٌرملمملػدة ماحمللهمل مسـ ماٌضملين ماظذػين مأوم

ايمملظهملماظؽملظمللؿملهملو ماؿمؼرتعمللمبمملظزملقرةماظيتمؼرمسؾملممل؛ مصؽملراهمؼغمللؾؾملمملمايرطهملموايؿملقؼهملماٌؿفددة؛مصؿملؾملنملم
اٌضملمملغلماظضملعملػملؿملهملمػؿملؽهملمحلؿملهملمعدرطهملو مويفمحنيمآخرمنده مؼؽملشملؼماىؼملمملداتمأوسؽملمملصرماظشملؾؿملضملهملماظزملؼملمملء؛م
صؿملقؿملػملؾملمملمطمملئؽملمملمحؿملّمملمعؿقػؼملّمملومأومؼضملؼملدمإديمترادؾمايقاسوموشريمذظؽمعـمأظقانماظؿزملقؼرماالغزؼمملحلوماظيتم
تضملؼملؾ مسػملك مغعملؾ ماٌؿػملعملل مإدي مسمملٕ مأرحنمل موأصؼ مأودعو موػذا مػق مدأب ماظرملضملر ماىؿملد ماظذي مال مؼضملؼملد مإديم
ايعملمملئؼ ماجملردة مصؿملضملرب مسؽملؾملممل مبؾملؿملؽؿؾملمملو مبؾ مؼلػملؿ مػذه ماٌقاد ماسأوظؿملهمل مإدي ماًؿملمملل ماىمملعح؛ مصؿملقؿملػملؾملمملم
ربلقدمملتمتظملضملؿمبممليؿملمملة؛مصؿـريماالػؿؼملمملمومووذبماالغؿؾمملهوموتؾضملىملمسػملكماإلعؿمملع.
وضدمتغملَقٖنماظؾقذملىملمعـمعشملػملؾؿملذملـومخزملزملوملماسأولمظػملفمملغنملماظؿؽملصملريي؛موجمملءمهوملمعلؼملل:م"ماظضملدولم
االدؿضملمملريم..مأصمملظهملموعضملمملصرةم".وخصماٌشملػملنملماظـمملغلمبمملظؿشملؾؿملؼموموأتلمبضملؽملقانم:مم"مأمنمملطماالغزؼمملحم
االدؿضملمملريمودالالتفميفمذضملرماظزعؿملػمللم" .م

()13
انمافُح يف تؼط لصائذ أتٍ انطُة انؼًشٌ وأتٍ انطُة ادلتُثٍ
" حتهُم ويىاصَح"
د .صسىَح صسة انشسىل

ممممممممؼؾملدفماظؾقىملمإديمدرادهملماظعملمملصؿملهملميفمبضملضمضزملمملئدمأبلماظشملّؿملنملماظ َضملؼملِريموأبلماظشملّؿملنملماٌؿؽمليبم م
مظػملؼملقازغهملمبنيمبضملضمضزملمملئدمػذؼـماظرملمملسرؼـماظػملذؼـمؼظملزملؾمبؿملؽملؾملؼملمملمأطـرمعـمأظػمسمملمومتػملؽماظعملزملمملئد
ماظيتمتؽملمملوالمصؿملؾملمملمأشراضمملًمذضملرؼهملمبضملؿملؽملؾملمملومعـمعدؼحموصكرمورامملء000موذظؽمظػملقضقفمسػملكممأوجف م
ماظرملؾفمواالخؿتافمبنيمضقاصؿملؾملمملمسؽملدمماظرملمملسرؼـ؛معـمحؿملىملمحروصؾملمملموأمسمملؤػمملموأغقاسؾملمملموسؿملقبؾملممل .م

()14
تُاء اجلًهح انُضىَح يف دَىاٌ "فُُُك اجلشاس" نهشاػش حمًذ ػثذ اهلل انثاسلٍ
د .صُاٌ أتى نثذج

ممممم ؼؾملدف مػذا ماظؾقىمل مإدي ماظغملرملػ مسـ ماسأمنمملط مواظزملقر ماظيت مأتومل مسػملؿملؾملممل ماىؼملػملهمل ماظؽملققؼهمل :ماالمسؿملهملم
واظظملضملػملؿملهمل ميف مدؼقان م( مصؿملؽملؿملؼ ماىراح) مظػملرملمملسر مربؼملد مسؾد مآ ماظؾمملرضلو ماظذي مؼضملدٓ مواحدّا معـ ماظرملضملراءم
اظرملؾمملبميفمعؽملشملعملهملمسلريومسؾٓرمسـمصغملرهموعرملمملسرهومبػملطملؿفماظظملزملؿملقهملمذضملرّاومربػملخملعملًمملمجبراحفوميفم(مصؿملؽملؿملؼم
اىراح)مومبزملقرةمعضملؾٓرةوموذظملمملصؿملهملمعظملررهملومتغملرملػمسؼملؼماسإٔموصدقماظؿفربهمل.م م
ممموػقمحبىملمؼلؾملؿمميفمعدٓماىلقرمبنيماظػملطملهملماٌضملمملصرةوموظطملهملماٌؿعملدعني؛مظػملقظملمملزمسػملكمظطملهملماظرتاثمضقؼهملم
يفماالدؿكدامماٌضملمملصرم.م م
مممطؼملمملمأغٓفمؼلؾملؿميفمتضملزؼزماٌؾدسنيمعـماظرملضملراءماظرملؾمملبماظذؼـمؼضملؾٓرونمسـمومملربؾملؿماظرملضملرؼهملومبػملطملؿؾملؿم
اظظملزملقكمبزملقرةمعـػملكوماظضملربممعؽملؾملؿمسػملكموجفماظضملؼملقموموذضملراءمعؽملشملعملهملمسلريمسػملكموجفماًزملقص.م م
م
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لشاءج سًُُائُح يف شؼش شثاب يُطمح ػسري
دَىاٌ "فُُُك اجلشاس" نهثاسلٍ أمنىررا
د .إتشاهُى أتى طانة

دؼقانمصؿملؽملؿملؼماىراحمظػملرملمملسرمربؼملدمسؾدمآماظؾمملرضلمعذملـماظضملتاعذملمملتماظداظذملهملمسػملذملكموربذملهملماظرملِّذملضملرم
اسأحدثميفمعؽملشملعملهملمسلريميفمطؿمملبمملتماظرملؾمملبوماظيتمتلضملكمإديماظؾقىملمسـمصقتؾملمملماًذملمملصمومبذملمملظغملـريمعذملـم
اظؿفملغلومواظعملراءةميفماٌؽملؿيملماظرملضملريمضدميفموحدؼـفوموؼؿسملحمصؿملفماؽملمملئؿملهملمايذملزنمومطقغذملفماحملذملركماإلغلذملمملغلم
اسأبرزمظإلبداعومواالغؾضملمملثماظذيمحيؼملذملؾمدالالتماظؿفذملددومواٌعملمملوعذملهملمظػملظملؽملذملمملءوموايرؼذملهملوموترملذملصمللماظذملذاتم
واٌقضقعميفمآنمعضملممل .م
مطؼملمملمتلضملكمػذهماظؿفربهملماظرملضملرؼهملمإديمعتاعلذملهملماظؿقذملدؼىملمومعتاعلذملهملمخظملؿملظملذملهملمتعملذملػميفمزذملـمػذملذهم
اظعملراءةمسؽملدمحدودماظرملغملؾميفمبؽملؿملهملماظعملزملؿملدةومعـمختالماظقضقفمسػملكمودؼدماٌداخؾمواظضملؿؾمملتمواظؽملزملذملقصم
اٌقازؼهملممبمملمؼرتؾطممبنتماظؽملصماظرملضملريميفمبؽملؿملهملماٌقضقعماظقاحدوموبؽمللؿمليملمصؿملفمضدرمعـماظقسلممبمملمؼعملذملقممبذملفم
اظرملمملسرميفمػذاماٌسملؼملمملرمعـماظؿفدؼدميفمحدودماظرملغملؾماظضملمملموموادؿـؼملمملرمسؿؾمملتماظذملؽملصموصسملذملمملءاتفوموتقزؿملذملػم
رعزماظظملؿملؽملؿملؼماٌلؿـؼملرميفمسؼملقمماظعملزملمملئدومظغملـميفمجمملغنملماٌقضقعماٌلؿـؼملرمظػملرعزومأعمملماظؿفدؼدمصؿملصملؾماظلقملالم
اٌضملريفمامملبؿذملمملموتعملػملؿملذملدؼمملمعفملظقصذملمملممبذملمملمالمؼلذملضملكمإديماٌكمملظظملذملهملمأوماظزملذملداعؿملهملمواٌطملذملمملؼرةوموتصملؾملذملرمبضملذملضمعتاعذملحمم
دؿملؼملؿملمملئؿملهملميفماظؿؽملمملصمععماٌقروثماظدؼينمواسأدبلومويفماعؿزملذملمملصموذملمملربموذواتمعضملمملصذملرةمعذملـماظرملذملضملرؼهملم
اظضملربؿملهملمايدؼـهمل .م
ػذامعمملمتشملؼملحمإظؿملفمػذهماظعملراءةمعـمادذملؿؽملؾمملطماظذملؽملصموادذملؿؽملشملمملضفمعؿػملؼمللذملهملًمسذملربماظعملذملراءةماظلذملؿملؼملؿملمملئؿملهملم
جقاغنملمػذاماسأعرمسأغؾملمملم-مأيماظعملراءةماظلؿملؼملؿملمملئؿملهملوم-مػلماسأضدرمسػملكمصؽمذظملراتماظؽملصمودربمأشقارهمعذملـم
اظُؾؽملَكماظيتمظضملَّػملؾملمملمدرتدذملؿمظػملعملذملراءةمعذملداراتماالطؿرملذملمملفوممبذملمملمظػمللذملؿملؼملؿملمملئؿملهملمظذملدىمداردذملؿملؾملمملمعذملـم"خزملذملمملئصم
اظدرادهملماٌؽملصملؼملهملمواٌؽملؿصملؼملهمل"ومومبمملمهلمملمعـمآصمملقموادضملهملمتظملؿحمذبمملالتمظػملؿفملوؼؾمواظظملؾملذملؿومعذملـمداخذملؾماظذملؽملصم
ذاتفمابؿداءّمبضملؿؾمملتفوموبمملظؽملزملقصماٌقازؼهملومواغؿؾملمملءمبمملظدالالتماٌكؿػملظملهملمداخؾماظؽملصوموسربمزبؿػملػمأذغملممللم
اظؿؽملمملصٓممبضملؽملكمربمملوظهملماظؿدرجمعـماًمملرجماظؽملزمللمإديماظداخؾماظؽملزملل.م م
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()16
يٍ آنُاخ انتهمٍ ػُذ ػثذ انشمحٍ انثاسلٍ(*)

يف دَىاَه ( سلىو ػهً صىاشٍ انؼًش )
انتىاصٌ منىررا
د .أميٍ حمًىد يىسً

همملولمػذهماظقرضهملمتقضؿملحمآظؿملمملتماظؿػملعمللموإسمملدةمإغؿمملجماظدالظهملموصؼماظلؿملمملقماظؿقاصػمللمظػملؽملصمسؽملدم
سؾدماظرريـماظؾمملرضلميفمدؼقاغفم(مرضقممسػملكمحقاذلماظضملؼملرم).مإذمؼغملقِّنمعؽملؿيملماظؽملصمصقرةمذػؽملؿملهملمٌضملرصهملم
ؼرؼد مإؼزملمملهلممل مإدي ماٌؿػملعمللو ماؿ مؼغملقِّن مظؿػملؽ ماظزملقرة ماظذػؽملؿملهمل موسمملءّ مظطملقؼمملو مؼغملقن ممبـمملبهمل معردػملهمل مظطملقؼهمل مإديم
اٌؿػملعمللومسػملؿملفمضراءتؾملمملموصؼمعضملرصؿفمبضملمملٕماظؽملصومإذمؼؽملشملػملؼمععماٌردٔؾمعـمضقاسدمعرملرتطهملمعؿضملمملرفمسػملؿملؾملمملم
صؿملؼملمملمبؿملؽملؾملؼملمملوموتضملنيمتػملؽماظعملقاسدمطتامعـماٌردٔؾمواٌؿػملعمللميفمإجيمملدمغقعمعـماظؿقاصؾماظػملطملقيمبؿملؽملؾملؼملممل؛م
صغملتاػؼملمملميفمدؿملمملقمتقاصػمللمواحدوموإالمؼظملعملدماظؽملصمغزملؿملؿف .م
إنماظؽملصماسأدبلمعظملؿقحمسػملكماظعملراءةومظؿملسمعؽملطملػملعملمملمسػملكمغظمللفوموالمميغملـمهلذاماظؽملص-مطؼملمملمؼرىم
إؼزر-م أنمؼؿؼملؿملزمبغملؿملؽملقغهملماظقجقدمدونمأنم ُؼعملرأ؛مصمملٌؿػملعمللمػقماظذيمؼؾضملىملمايؿملمملةميفمجلدماظؽملصمعـمختالم
صغملف مترطؿملؾؿملممل؛ مإلسمملدة مغلفف مدالظؿملممل .موحني مؼظملؿعملد ماٌؿػملعملل ماظعملدرة مسػملك مإسمملدة مإغؿمملج ماظؽملصو مصؾملق محؿملؽملؽذم
ضمملرئمدػمليب؛ مويفمػذهمايمملظهملمتؽملضملدممجلقرماظؿقاصؾمواظؿظملمملسؾمبني معؽملؿيملماظؽملصموعؿػملعملؿملف.مػذاماظؿظملمملسؾم
اظذيمؼضملدمعـمأػؿمودمملئؾمهعملؼماظؽملزملؿملهمل .م
وحبلنملمآظؿملمملتماظؿػملعمللومهمملولمػذهماظقرضهملمصؽماظؽملصمسػملكمعلؿقىماظؾؽملؿملهملماظلشملقؿملهمل؛مإلسمملدةم
إغؿمملجف مدالظؿملممل معـ مختال مبضملض ماظضملؽملمملصر ماظػملطملقؼهمل ميف مدؼقان م( مرضقم مسػملك محقاذل ماظضملؼملر م) مظضملؾد ماظرريـم
اظؾمملرضلوموتؿؼملـؾمتػملؽماظضملؽملمملصرمصؿملؼملمملمؼفملتل:
 -1اإلستاعؿملهملممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممذملمزعـماظظملضملؾ م
 -2اظلقملالمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممذملماظؿغملرا
()17
دالنح ادلكاٌ يٍ ادلؼىن إىل يؼىن ادلؼىن

لشاءج يف منارد يٍ شؼش محضج آل فتضٍ
د .صَاد حمًىد ػمهه

حيؿؾٓ ماٌغملمملنُ معلمملحهملً مطؾرية معـ مسؽملمملؼهمل ماظرملٓضملراء مسؽملد مغصملؼملؾملؿ مضزملمملئدػؿو مصـؼملهمل مارتؾمملطٌ مواؿملؼْ مبنيم
اظرملمملسرمواٌغملمملنوموؼضملقدماالرتؾمملطميفمطـريمعـماسأحؿملمملنمإديمايؽملنيمبنيماظرملمملسرمواٌغملمملنوموسؽملدمتؿؾعممنمملذجم
زبؿػملظملهملمعـماظرملٓضملرماظضملربلٓمؼؿٓسملحمأنٓمطـريّامعـماظرملٓضملراءمو ّزظملقاماٌغملمملنَمتقزؿمل ًظملمملمخمملصًّممل .م
وتلضملك مػذه ماظدرادهمل مظػملقضقف مسػملك مععملزملدؼهمل ماظرملمملسر ميف متقزؿملظملف ماٌغملمملن ميف ماظؽملٓصٓ ماظرملٓضملريوم
عؿفمملوزةًماٌضملؽملكمظػملقظقجمإديمعضملؽملكماٌضملؽملكومربمملوظهملًمبذظؽماطؿؽملمملهمأدرارماظؽملٓصٓموستاضهملماٌؾدعمبمملٌغملمملن؛مسأنٓم
ايدؼىملمسـمعضملؽملكماٌضملؽملكميفمػذاماىمملغنملمؼغملرملػمظػملؼملؿػملعملّلمأدبؿملهملمادؿكدامماٌغملمملنميفماظؽملٓصٓماظرملضملري .م
ودؿعملػمػذهماظدرادهملمذملمإنمذمملءمآمذملمسػملكممنمملذجمزبؿمملرةمعـمذضملرمريزةمآلمصؿقلوماظذيموزّػم
اٌغملمملنميفمأسؼملمملظفماظرملضملرؼٓهملمتقزؿملظملًمملمذيمملظؿملّمملمدمملسدهمسػملكمهعملؿملؼمجمملغنملمعؾملؿٓمعـماظدالظهملمواظزملٓقرةمذاتماظضملتاضهملم
بمملٌغملمملن .م
ودؿعملقم مػذه ماظدٓرادهمل مبربط ماٌغملمملن مبذاتؿملٓهمل ماظرملمملسرو مربمملوظهملً مادؿعملزملمملء ماظضملقاعؾ مواسأدؾمملب ماظيتم
دسؿفمظؿقزؿملػماٌغملمملنوماؿمدؿغملرملػماظدالالتماٌرادةمعؽملف؛موذظؽمبمملظؿقػملؿملؾماظظملؽملٓلمظػملؽملؼملمملذجماٌكؿمملرةماظيتم
ترتؾطمبضملؽملقانماظدرادهمل .م

()18
استههاو انطثُؼح نذي شؼشاء ػسري  ..ػىض حيًُ انؼًشٌ منىررا
د .يىاهة إتشاهُى حمًذ

اظرملضملر مػق مصؿملغ مطتاعؿملهمل مسمملرعهمل مبرملقؽملمملت ماظرملضملقرووبقارق ماظظملغملروواظؿؼملمملسمملت ماًؿملممللو موػق مصـم
اًروجمسـماظؿغملرارمواظلمملئد.وظغملـمتصملؾماظشملؾؿملضملهملمدائؼملمملمربقرامؼلريمحقظفماظرملمملسرو موبزملظملهملمخمملصهملماظرملمملسرمم
يفمعؽملشملعملهملمسلريومحؿملىملمؼلؿػملؾملؿماظشملؾؿملضملهملميفمذضملرهوموؼضملدػمملمضؽملدؼتاميفمإضمملءةمغؿمملجفوموػلمحػملؿمؼؿكؿملػملفم
اظرملمملسرمظؿملضملؿملشمصؿملفمععمذيؾملقرهمظػملقصملمملتمتؽمللؿملؾملؿمعؿمملسؾؾملؿموذؿملؽمملمعـمآالعؾملؿ .م
م جمملءتمػذهماظدرادهملميفممتؾملؿملدمواتااهملمعؾمملحىمل.موضدمضدعوملمهلمملمحبدؼىملمسـمأػؼملؿملهملماٌقضقعوم
واٌؽملؾمليملماٌؿؾعميفمػذهماظدرادهملمػقماٌؽملؾمليملماظؿقػملؿملػمللماىؼملمملظل.موجمملءت ماظدرادهملميفمأذضملمملرماتااهمل معـمذضملراءم
سلريمػؿمربؼملدمسؾدماظرريـمايظملصمللمووسؾدمآماظرملؾملريوموسقضمحيلماظضملؼملري .م
م
م

