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قبئًخ ثؼنبوَن حهقبد اننقبش وأمسبء األسبرزح
انشقى
1

يقذو احلهقخ

يىظىع حهقخ اننقبش

ابؿؽوراتمتؼـقيمًدعيماظؾغيماظعربقي..متؼـقيم د.مؼودرماظدروؼش
اٌوطرومؼبمبقؽيماٌوؼؽرودقصًموؼرد

2
3
4

ادؿطوعموادطوع..مدراديمؼبماٌؾـكمواٌعـك م د.مصفدماظؼقطوغل م
تلصقؾمسقارضماظذلطقىماظـققي م
اظؿققُّلماظـقسلمؼبماظؽؿوبيماظروائقيماظلعقدؼي..م
عؼوربيمؼبمضقءمعـووؼؾماظؾالشيماىدؼدة م

د.محـػلمأغبدمبدويمسؾل م
د.مربؿدماظؽقالوي م

5

تعرؼىماظعؾقممبنيماٌصوحلماظقرـقيماظعؾقوم

د.مربؿقدمغقاصؾي م

واظقاجؾوتماظدؼـقيمؼبماظعوٕماظعربل م
 6م عبوظقوتماظلردمؼبمرواؼيم"اٌؼؾى"مظلعقدمدوٕ م

د.مأغبدمربؿدمصمادمعصطػك م

 7م خطوبماظؿـقؼرمظدىماظزبرلي م

أ.د.مسؾدمايؿقدمايلوعل م

 8م اظشعرماظعربلماظؼدؼؿمبنيمصراعماظرؤىماٌضؾّؾيم د.مسؾدماظرغبـماحمللين م
وتؼــيماظـصماٌعوصر م
 9م صـماظذلاجؿمبنيماألعسمواظققم م
01

ضراءةمؼبمعؼرراتمعـفوجماظؾغيماظعربقيمؼبمضقءماظـظرؼوتم
اظؾلوغقيمايدؼـي..معؼرراتماٌوجلؿرلمؼبماظؼلؿممنقذجو م

أ.د.مزطرؼومسؾلمأغبدمطقؼـف م
أ.د.مضبقكمبعقطقش م

 11م عػوػقؿمتلدقلقيمؼبمغؼدماظـؼد م

أ.د.مسؾدماظقادعمايؿرلي م

 12م عـوػٍماظـؼدماألدبل..مرؤىموتلوؤالت م

د.معبولمربؿدمسطو م
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( )1
اثزكبساد رقنُخ خلذيخ انهغخ انؼشثُخ
رقنُخ ادلبكشو يف ثُئخ ادلبَكشوسىفذ وَشد
)(Microsoft Word
دَ .بسش انذسوَص

ضقؾ:مايوجيمأمماالخذلاع
وايوجيمػلماظيتمدصعؿينمإظبمػذاماظعؿؾ،مصؿـمؼعؿؾمؼبمذبولماظؾغيماظعربقيموتصققحماألخطوءم
وهؽقؿماألحبوثمواظردوئؾماىوععقيمتؼعمسقـفمسؾكمطـرلمعـمذظؽ،مصؽونمالمبدمعـمتصؿقؿمبرغوعٍمؼعوجلم
ػذه ماٌشؽؾي مدون متضققع موضً ماألدؿوذ مؼب متصققح مأخطوء مإعالئقي ،مأو متصققح معشوطؾ ماظـص ،معـؾم
وجقدمغؼطيمؼبمبداؼيماظلطر،مأومصراشوتمطـرلةمعومبنيماظؽؾؿوت ...م
وايوجيماظيتمدصعؿينمإظبمذظؽمتعقدمإظبمدـقاتمسدةمخؾًمؼبمدعشؼ،مطـًمأسؿؾمصقفومسؾكم
هقؼؾماظؽؿىماظقرضقيمإظبمطؿىمرضؿقيم(إظؽذلوغقي)،موطونمععلمصرؼؼمسؿؾمطؾرل،موضؿـومبؿققؼؾمعؽوتم
اظؽؿىمعـماظصقرةماظقرضقيمإظبماظصقرةماإلظؽذلوغقي،محؿكماجؿؿعًمظديماآلنمعؽؿؾيمرضؿقيمضكؿيمتزؼدم
سؾكمدؿنيمأظػمطؿوب،موألنماٌـضِّدؼـمؼؼعقنمؼبمأخطوءموػؽبـؽبوتموطـًمعشرصوًمسؾقفؿ،مطونمالمبدمظلمعـم
برذبقيمتقصرموضيتموجفدي،مصؽونمػذاماظدلغوعٍماظذيمضؿًمبؿصؿقؿفمووربؿفمسؾكمعدىمدـقاتمسدة .م
وصف انربنبيح:

ػقمبرذبيمبلقطيمتعؿؾمؼبمبقؽيم()Microsoft Wordموصؼمتؼـقيم(اٌوطرو)،محقٌمؼؼقمم
بؿلفقؾماًطقاتماظيتمؼؼقممبفوماٌلؿكدم،موؼعقدػومبشؽؾمآظلمدونمتدخؾ .م
واإلجراءات ماظيت مضؿً مبؿؾؼقـفو مظؾؿوطرو متؼقم مسؾك معؾدأ ماظؾقٌ مواالدؿؾدال ،محقٌ مؼؼقمم
بوظؾقٌمسـماظؽؾؿيماًورؽيموصؼمعؼوؼقللماظيتمظؼـؿفمإؼوػو،موتؼقممسؾكمضقاسدماظؾغيماظعربقي،موضبذفم

اظؽؾؿيماًورؽي،موؼضعمبدالًمعـفوماظؽؾؿيماظصقققي،موصؼمضقابطمربددة،مطلنمتؽقنماظؽؾؿيمعطوبؼيم
ظؾؾقٌ،موتطوبؼمػؿزةماألظػ ...م
وضدمضؿًمبندخولمآالفماظؽؾؿوتماًورؽيماظيتمتؿؽررمؼبماظؽؿوبي،موؼؽـرماًطلمصقفو،محبقٌم
تؼقمماظدلذبيمبؿصققحمآالفماألخطوءماإلعالئقيمتؾؼوئقوًمعفؿومطونمحفؿماٌؾػ .م
وتػوق املدقق اإلمالئي الذي قمت به على مدقق ذركة ماوكرودوفتمعـماظـقاحلماآلتقي :م
برغوعٍ ماٌدضؼ ماإلعالئل ماًوص مبشرطي معوؼؽرودقصً مال مؼصقح ماألخطوء ،مبؾ مؼشرل مإظقفو مصؼط مدونمععوىي .م
أعومبرغوذبلمصقعوجلموؼصقحمعؾوذرة .مبرغوعٍ ماٌدضؼ ماإلعالئل ماًوص مبشرطي معوؼؽرودقصً مرمبو مأذور مإظب مطؾؿوت مسؾك مأغفو مخطل ،موػلمصقققيممتوعوً،موبفذامؼقضعماٌلؿكدممؼبمخطلمٕمؼؽـمظقؼعمصقف .م
أعومبرغوذبلمصالمؼؼعمؼبمػذاماًطلموالمؼقضعماٌلؿكدممصقف .مضوعقس م( )Microsoft Wordمصغرل مجداً ،موظقس مصقف مدقى مغزر مضؾقؾ معـ ماظؽؾؿوت ،موسؾكماٌلؿكدممأنمميألهمبـػلفمععماظقضً،مسدلمخقورم(إضوصي) .م
ضوعقس معدضؼل ماإلعالئلمضبؿقيمسؾكمآالفماظؽؾؿوتماظصقققي،موالمضبؿوجماٌلؿكدممإظبمزؼودتفو،مصفذهمعفؿيتمأغو .م
ػقجبد َنجغٍ رزنُههب:

األخطوء ماظيت مؼؼع مصقفو ماظؽؿّوب معـ مشرل ماٌؿكصصني مؼب ماظؾغي ماظعربقي مطـرلة ،مورمبو موضع مؼبم
بعضفومبعضماٌؿكصصنيمؼبماظعربقي،موالمميؽـمأنمسبصرمطؾماظؽؾؿوتماظيتمطبطهمصقفوماٌلؿكدم،م
وظؽـمميؽـماظؼقوممحبصرمأطدلمسددمعـماظؽؾؿوتماظيتمطبطهمصقفوماظؽؿّوبمواظؾوحـقن،موعـمػـومتلتلم
أػؿقي متقدقع مػذا ماظدلغوعٍ موتطقؼره محبقٌ مؼشؿؾ مأطدل مسدد مممؽـ معـ ماظؽؾؿوت ماظيت مطبطه مصقفوم
اٌلؿكدم.م

طؿومالمغلؿغينمسـماٌؿكصصنيمؼبماظدلذبيماٌؿطقرة،محبقٌمؼؼقعقنمبؿطقؼرهمظقصؾحمبرغوذبوًم
علؿؼالًمسـم(،)Microsoft Wordمحبقٌمميؽـمأنمغدضؼمعـمخاللمواجفؿفمعؾوذرةمأيمغص،م
دقاءمطونمعؽؿقبوًمؼبمبرغوعٍم()Wordمأومعـماظشؾؽيماظعـؽؾقتقيم(اإلغذلغً).
واٌلعقل معـ مجوععي ماٌؾؽ مخوظد مأن متلفؿ مؼب مدسؿ مػذا ماٌشروع ماٌفؿ ،ماظذي مطبدم ماظؾوحـنيم
واظطالبمسؾكمحدمدقاء،موالمتؿقضػمصوئدتفموادؿكداعفمسؾكماٌشؿغؾنيمبوظعربقي،مبؾمتعؿمصوئدتفمعبقعم
اظؿكصصوت،مألغـومعبقعوًمغؽؿىمبوظعربقي،معؿكصصنيموشرلمعؿكصصني،موػذامؼؾبلفَّؾمإنوزاًمؼبمدفؾم
اىوععي مؼب مذبول ممتؽني ماظؾغي ماظعربقي مودسؿفو معـ مخالل معقاطؾي ماظؿؼـقي موتلكرلػو مؼب مخدعي ماظؾغيم
واجملؿؿع.

( )2
اسزطبع و اسطبع  ..دساسخ يف ادلجىن وادلؼىن
د .فهذ انقحطبنٍ

تؿؾّعًمػذهماظقرضي مأحقالماظؾػظيمواظؾغوتماظيتمتػرسًمسـمصقرتقؿبفو:مبؾؼوءماظؿوء،موحذصفو،م
عمصؾي مظؽؾمظغي،معؾقـي معوماسذلاػومعـمتغقرل،موعومدارمحقهلومعـمخالف مبنيماظؾصرؼنيمواظؽقصقنيمؼبم
جذرماٌودة .م
ثؿمتعرجمإظبمبقونممعبقعماألضقالماظيتمتـووظًماظقجفماظدالظلمظؾػعؾم"ادؿطوع"مبصقرتقؿبفمععم
عـوضشيمتؾؽماألضقالموأدظؿفوم،معرجّقيماظصقابموصؼمععطقوتماظؾقٌموأدظؿفموعـوضشوتف .م
صقزنم"مادؿػعؾم"مؼدلمسؾكمػبليمععونٍمشوظؾـبومػل :م
ّؾى:مسبق:مادؿعؿبطَقؿبًؾب،مأي:مرَؾَؾؿبًؾبماظعطقي .م
ؽب
 -1اظط
 -2اإلصوبي:مسبق:مادؽبؿبؿؽْرؽبعؿبؿؾبف،مأي:مأصؾؿبؿؾبفمطَرميـبو .م
 -3اظؿّققّلمعـمحولمإظبمحول،مسبق:مادؿقفرماظطّني،مأي:مهقّلمإظبمرؾعمايفرمصالبي.
 -4أنمؼؽقنممبعـك:متػعّؾ،مسبق:مادؿؽدل،ممبعـك:متؽؾّر.
 -5أنمؼؽقنممبعـكم"صَعؽبؾؽب"مسبق:مادؿؼرّمؼبماٌؽون،ممبعـك:مضرَّمصقف.
اظػعؾ م"ادؿطوع" م– موعع مجرؼوغف مسؾك ماظقزن مذاتف م -مال مؼدل مسؾك مععــبك معـ ماٌعوغل ماًؿليم
اظلوبؼي،مو شوؼيمعومميؽـمضقظفمأنمػذهماظزؼودةمأصودتمضقةماظػعؾمؼبمذاتف،مالمأغفومدظًمسؾكمععـكمزائدٍم
سؾقف.
ثؿمتـؿؼؾمماظقرضيمإظبمبقونماظدالالتماٌعـقؼيميذفماظؿوءم/مادطوعمؼبمدقرةماظؽفػم:م{....مذؽبظِؽَم
ؽبتلْوِؼؾؾب معؽبو مظَؿؿب متؽبلؿبطِع مسَّؾَقؿبفِ مصؽبؾؿبرـبا}[اظؽفػ ]82:م ،موضقظف متعوظب م :م{صَؿؽبو مادؿبطَوسؾبقا مأَن مؼؽبظْفؽبرؾبوهؾبم
[}.....اظؽفػ]97:م،موبعدمادؿؼصوءمآراءماظعؾؿوءمؼبماٌغزىماظدالظلميذفماظؿوءمؼبماٌقضعنيم،ماغؿفًم
اظقرضيمإظبمأنماظؼوسدةماٌؼرّرؽبةم(أنماظزؼودةمؼبماٌؾـكمتلؿؿؾعفومزؼودةمؼبماٌعـك)،مظقلًمعطردةم،مصـػلم
اظؼدرةمبوظػعؾماحملذوفماظؿو ءم"ادطوع"ممأبؾغمعـمغػقفومبوظػعؾماٌشؿؿؾمسؾقفم"مادؿطوعم"موأنمغػلماألولم

ؼؽقن مصقؿو مػق معؿعذر ،مأو مصقؿو مػق مؼب محؽؿف ،مخبالف ماظـوغل ماظذي مؼؽقن مؼب مععـك ماظـػل ماظـليب;م
ظألدؾوبماآلتقي:
أوّالً:مأغّفماألغلىمومتػلرلمآؼوتمدقرةماظؽفػمطؿومدؾؼ .م
ثوغقـبو:مأنّماألدظّيمعـماظؽؿوبمواظلّـيمتعضّده .م
ثوظـو:ماٌقاضعماظيتموردمصقفوماظػعؾم"مادؿطوعم"مؼبماظؼرآنماظؽرؼؿمتدلمسؾكماظؼدرةماظـلؾقيمغػقوموإثؾوتو،م
وأنمتؾؽماظؼدرةمتؿػووتمحبلىمصوسؾفومضقةموضعػو .م
رابعـبو:معـمطالمماظعربماألوائؾمعومؼدلّمسؾكمأنّم"عومادطوع"مأبؾغمؼبمغػلماظؼدرة،موأنّمادؿعؿولمعومحذصًم
توؤهمؼلتلمؼبمعقاضعمغػلمعوالمميؽـمصعؾفمحوالمأومعؾوظغي .م

( )3
رأصُم ػىاسض انرتكُت اننحىٌ
د .حنفٍ أمحذ ثذوٌ ػهٍ

إنمبـوءماىؿؾيماظعربقيمغظوممعؿـودؼمظفمضقاسدهماظيتمهؽؿمتراطقؾفموعؽقغوتف،متؾؽماظذلاطقىم
اظيت متلرل مسؾك مغلؼ معؿعورف مسؾقف مبني مسؾؿوء ماظعربقي ،مػذه ماٌؽقغوت مأو ماظؼقاسد مضد مادؿـؾطً معـم
االدؿؼراءماظدضقؼمظؾؿـطققمواٌلؿقعمواٌؽؿقبمعـمطالمماظعربمغـراًموذعراً ،مؼبمصذلةماالحؿفوجماظؾغقي،م
تؾؽ ماظػذلة ماظزعـقي ماٌمررةبنرور معؽوغل مظقفؿؿع ماظزعون مواٌؽون مؼب متشؽقؾ ماظؼقاسد ماظذلطقؾقي مظؾـققم
اظعربل ،موظؽـ مضد مؼعرض مظؾـوء ماىؿؾي ماظعربقي مسورض مؼب مػذا ماظذلطقى ماظـققي; مصؼد مضبذف معـم
اظذلطقىمعومحؼفماظذطر،مأومهؾمطؾؿيمعؽونمطؾؿيمأخرى،مأومدبؿؾػماظرتؾيماألصؾقيمؼبمبـوءماىؿؾيم
صقؿؼدممعومحؼفماظؿلخرل،موؼؿلخرمعومحؼفماظؿؼدؼؿ،موطذظؽمضدمؼدخؾمؼبمبـوءماىؿؾيمحرفمزائدمسؾكم
ترطقؾفوماألصؾلمظغرضمدالظل .م
ػذهماظعقارضمؼبماظذلطقىماظـققيمالمتلتلماسؿؾورقيًمؼبماىؿؾي;مبؾمتلتلمهلدفمؼؼصدهماٌؿؽؾؿم
بوظؾغي مظقػفؿف ماٌؿؾؼل مسؾك موجف مععني ،مؼلوػؿ مؼب مػذا ماظػفؿ ماألدؾقب مواظذلطقى ماظؾغقي ،مواظؿؾؼل،م
ودقوقماظؽالمماظعوم .م
وظؽلمغػفؿمػذهماظعقارض،موغعرفمعقاضعفومؼبماظذلطقىماظـققيمالبدمعـماظرجقعمإظبماظذلاثماظـققيم
اظعربل.موضدمضومماظؾقٌمسؾكمتلثقؾمسبقيمظؾعضمسقارضماظذلطقى،موػل:م م
ايذفمـماظزؼودةمـماإلحالل .م
حقٌ مضبوول ماظؾقٌ ماظرجقع مإظب ماظذلاث ماظـققي م مظؿلصقؾ متؾؽ ماظعقارض ماظذلطقؾقي مؼب مبـوءم
اىؿؾيماظعربقي .م

( )4

ّ

ّ
ّ
انزحىل اننىػٍ يف انكزبثخ انشوائُخ انسؼىدَخ
يقبسثخ يف ظىء ينبوَم انجالغخ اجلذَذح
د .حمًذ انكحالوٌ
ّ

ئضكبنُخ انىسقخ :م
مم تطرح مورضي مػذا ماظؾقٌ مإعؽوغقّي مدرادي ممنوذج معـ ماظؽؿوبي ماظرّوائقي ماظلعقدؼي ماٌعوصرة ماظّيتم
حؼّؼًمغؼؾيمغقسقي،مودذّـًمعغوعرةمؼبمورؼىمأذؽولمحدؼـيمعـماظلّرد،ماتّضقًمععوٌفومعـذمصفرم
تلعقـوتماظؼرنماظعشرؼـ،محقٌمزفرتمععوٕمعلورمجدؼدمخبصقصمتشؽقؾمععؿورماظـصّماظرّوائلمؼبم
علؿقىمبـوءماًطوبماظلّرديموغلٍمظغيمايؽلموإغشوءمسقإماظؼصّموذعرؼّيماٌؿكقّؾماظلردي.موعـمثؿّم
تشققدمأظقانمجدؼدةمعـمرؤىماظعوٕ،مالمؼـػصؾمإدراطفومسـمضرورةمددلمأشقارمعبوظقّوتماظشؽؾماظرّوائلم
وصرادةماًطوبماظلرديمؼبمعؿقاظقوتفماظـصقّي.موػق معومدوسدمسؾكماالرتؼوء مبوإلغؿوجماظلرديماظلعقديم
اٌعوصرمإظبمعلؿقىمعـماالغؿشورمواالذعوعمسربقّوموسوٌقّو،مصوتّلعًمغلؾيمعؼروئقؿف،موتؽـّػمأذؽولمضراءتفم
وغؼدهموهؾقؾف .م
*-مإذؽوظقّيماٌـفٍ م
مممضؿـمػذاماظلقوقمبدتمأػؿقّيماظرّػونمسؾكممنقذجمعـفٍمربدّدماٌعوٕ،مؼلوسدمسؾكمهؼقؼمأػدفمػذام
اظؾقٌ ،موؼؾبلفؿ مؼب مصفؿ معلور ماظـؼؾي ماظـقسقّي مؼب ماظؽؿوبي ماظروائقي ماظلعقدؼي ،مؼب معلؿقى ماظشؽؾ موبـوءم
اًطوبمواظّؾغيماظلردؼّي.مرشؾيمؼبمددلمأشقارمهقّالتمبـوءماظػـّموإغؿوجماظدّالظي،موتطؾّعومإظبمتػؽقؽمأدرارم
عغوعراتماظؿفرؼىموعومصوحؾفومعـمػقاجسماظؿقدؼٌ.موػقمعومؼعينمإعؽونمهؼقؼموووزمظعؼؿماٌـوػٍم
اظؿؼؾقدؼّي .م
م*-معـقالماظدّرادي م

مممم ظؼدمتؾقّـمظـومأنّمعؼوربيمحداثيماظشؽؾ،موذعرؼّيماًطوبماظلردي،موعبوظقّيمظغيماظؼصّ،مواالشبراطم
ؼبمعغوعرةماظؿفرؼى،متؼؿضلماسؿؿودمعػوػقؿماظؾالشيماىدؼدةمبقصػفومعـووؼؾمؼبمهؾقؾمذعرؼّيماًطوبم
(اظلردؼوت)،موأدواتمتلوسدمسؾكمهؾقؾمدقؿقوئقوتم"اظـصّمواظلقوق"،مطؿومػلمأؼضو،معـفٍمؼبمدراديم
علؿقؼوتمايفوجمواظؿّداول،موادذلاتقفقّيمؼبماظؼراءةمواظؿّلوؼؾ.موػقمعومؼعينمإعؽونماظرّػونمسؾكمأدواتم
"سؾؿماظـصّ"،مبوسؿؾورهمسؾكمحدّمسؾورةمصونمداؼؽ  Van Dickم:ماٌؿـّؾماظعصريمظؾؾالشيمماظؼدميي،م
أومػقم-سؾكمحدّمسؾورةمحوزمماظؼرروجّين -م"اظعؾؿماظؽؾّل"ماىوععمٌػوػقؿمغظرؼّيماألدب موعـوػٍماظـؼدم
وأدواتمهؾقؾمتؼـقوتماظلردمواًطوب،موتػلرلمعلؿقؼوتمايفوجمواظؿّداول،مطذظؽمدرادي مدقؿوئقيم
اظدّالظيمواظؿـوصمموم"ذعرؼّي"م(إغشوئقي)ماظعؿؾماألدبل.م م
مععـكِ مذظؽ مأنّ محداثي ماظشؽؾ مواًطوب موجدّة مظغي ماظؽؿوبي مواظلّرد ،متػرض مبوظضرورة محداثيم
اٌـفٍموتعدّدمزواؼوماٌؼوربي.مبعقدامسـموػؿمصؽرةم"اٌـفٍماظؿؽوعؾل"مأومضؾوبقّيماٌـفٍماظػـّلمأوماظقصػلم
اظؿقؾقؾل ما ظّيت مال متعين مإظّو مضربو معـ ماظؿؾػقؼ ماظؾّوعـففل ،موذبوغؾي معؼؿضقوت ماظؾقٌ ماظعؾؿل :مطدضّيم
االصطالحمووضقحماألداةمومصراعيماٌـفٍمادؿـودامإظبمأرضقّيمععرصقّيموأدسمغظرؼيمواضقيماٌعوٕ.متؾعوم
ظذظؽمدؿؿؿـّؾمعـووؼؾماظدّراديمواظؽؾؿوتماٌػوتقحمهلذاماظؾقٌمؼب :م
*-ماظؾالشيماىدؼدةمؼبمصروسفوماٌكؿؾػي :م
ممممم-اظشعرؼّيLa Poétiqueم/ماألدؾقبقّي/ماظؿكققؾ/ماظصقرةماظؾالشقّي ...م
مممم-اظؿداوظقيم/PrgmatiqueLaماظلقوق/ماألصعولماظؽالعقّي ...م
مممم-ايفوجمL'argumentationم/مآظقوتمإغؿوجماًطوبماإلضـوسل/مبالشيماالدؿعورة...م م
*-معػوػقؿماظلردؼّوتمم La narratologieم
مممماظلردؼوتمأومسؾؿماظلرد:مسؾؿمهؾقؾماًطوبماظلرديمؼبمضقءمأدواتمعـففقّيمربدّدة،معرجعم
أشؾؾفوماظؾققرقؼوم(اظشعرؼّيموظلوغقوتماألدب)،محقٌممتّماظؿـظرلمالصطالحوتمربدّدةمعـؾ:ماًطوبم
اظلردي ،ماظؿكققؾ ،ماظصقرة ماظلردؼّي ،ماظزّعـ ماظرّوائل ،ماظػضوء ماظرّوائل ،ماٌؽون ماظـصّل ،ماالدؿؾوق،م

االدذلجوع ،مبـقي ماظؿضودّ ،ماظشكصقّي ،ماظقزوئػ ،مضصّ ماألصعول ،مضصّ ماألضقال ،ماٌروي مظف ،ماظرّاوي،م
وجفيماظـظر،ماظؿكققؾ...م
م*-ممنوذجمممـّؾيمعـماظـؿوجماظرّوائلماظلعقديماٌعوصر،م م
ممم دقؿؿّماظذلطقز،مؼبمػذاماظؾقٌ،مسؾكمأسؿولمروائقيمجلّؿًمعغوعرةماظؿفرؼىموحداثيمأدؽؾيماظؽؿوبيم
واظلرد.معـمأبرزػو:مشوزيماظؼصقيب،م"ذؼّيمايرّؼي".مسؾدهمخولم"ضوظًمسفقؾي".مرجوءمسوٕ،م"رققم
ايؿوم"،م(صوزتمجبوئزةماظؾقطرم)2011موأسؿولمأخرى .م

( )5
رؼشَت انؼهىو ثني ادلصبحل انىطنُخ انؼهُب وانىاخجبد انذَنُخ يف انؼبمل انؼشثٍ
د .حمًىد نىافهخ

أبرز حماور الورقة0 :ـ حماوالت أعداء الدون واللغة رمس اللغة العربية من مثل:
مأ .ربووالتماالدؿعؿورماظػرغللمعـذمسومم1962-1827ممؼبماىزائرم.
ب .وققشمشبؾيمعـماٌػؽرؼـمواألدبوءماظعربمؼبمعصرموظؾـونمؼبماظؼرنماظعشرؼـمظؼؾىمايروفم
م
اظعربقيمإظبمحروفمالتقـقيموإحاللماظؾففوتماظعوعقيمربؾماظػصقك.
ت .إضـوعماظعؼقلماظعربقيمبلنماظؾغيماظعربقيمالمتصؾحمالدؿقعوبمسؾقمماظعصر.
م
2ـ إبراز مزاعم أنصار التدروس باللغات األجنبية.
3ـ تػنيد هذه املزاعم دونياً وقومياً وبيان خطورة التغروب من حيث:
مأ .األخطورماظدؼـقي.
ب .األخطورماظـؼوصقيمواظػؽرؼي.
م
ت .األخطورماظلقودؼي.
م
4ـ تػرد اللغة العربية عاملياً يف ميزات ال نظري هلا من مثل :
مأ .إغفومظغيماٌــك.
ب .إغفومعـمعقزتماٌذطرمعـماٌمغٌمؼبمضرائـماظؾػظ.
م
ت .احؿقتمعبعماظؿؽلرلماظذيمػقماظقسوءمايوصظمظؾغي.
م
ث .هلومأوزانمؼعرفمبفوماألصقؾمواظدخقؾ.
م
مج .اىذورمصقفومتؿقؽؿمبعؿقؾيماالذؿؼوق.
مح .خؾقػومعـماٌصطؾقوتماالسؿؾورقي.
مخ .وجقدمضقاسدمالدؿكراجماظدخقؾمعفؿومادؿقرـمؼبماظؾغي.
د.اظـدلمواظؿـظقؿمممومؼؼقممبدورماظؿقطقدماظصقتل .م

( )6
مجبنُبد انسشديف سواَخ (ادلقهت) نسؼُذ سبمل
د .أمحـذ حمًذ فـإاد يصطفً

تعؿدلمرو اؼيم(اٌؼؾى)مظؾؽوتىماظؽؾرلمدعقدمدوٕمذدؼدةماالضذلابمعـماظقاضعماجملؿؿعلمؼبمعصرمؼبماظعؼدم
األولمعـماظؼرنمايوديمواظعشرؼـ،مدقودقِّومواضؿصودؼِّومواجؿؿوسقِّوموثؼوصقِّو;موػقمعومميؽـمععفماظؼقلمبلغـوم
ظلـومؼبمحوجيمإظبماظؾقٌمسـمضراءاتمتلوؼؾقيمبعقدةماٌدى،موإمنومسبؿوج مإظبمضراءةمعبوظقيمتؼذلبمعـم
صـقوتماًطوبماظلرديمؼبمػذهماظرواؼي.
وضدمأثؾؿًماظدراديمأنمػذهماظرواؼيمحوزتماظؽـرلمعـمصـقوتماًطوبماظلرديمسؾكمعلؿقىمعقضعم
اظلورد موبـوء مايدث مبزعوغقؿف موعؽوغقؿف موتصقؼر ماظشكصقوت مواظؾغي ماظلردؼي موشرلػو معـ ماٌلؿقؼوتم
اىؿوظقيمظؾؾقـيماظلردؼي،مطؿوماغطقىمسـقاغفومسؾكمرعزؼيمذدؼدةماإلحؽوم،موالمشرابيمؼبمذظؽ،مصفلمعـم
اظرواؼوتماألخرلةمظلعقدمدوٕم–مأحدماٌقاػىماإلبداسقيمايؼقؼقيمؼبماظربعماألخرلمعـماظؼرنماظعشرؼـ.
يذخم:

ؼعدماظؽوتىماظؽؾرلمدعقدمدوٕمأحدمأبرزماظروائقنيمؼبماظربعماألخرلمعـماظؼرنماظعشرؼـ،موأحدم
اٌقاػىماإلبداسقيماٌؿؿقزةمؼبمزعـمأصؾقًمصقفماٌقاػىمايؼقؼقيمسؿؾيمغودرةمؼصعىمايصقلمسؾقفو .م
ظػًمدعقدمدوٕمأغظورماظـؼودمعـذمصدورمرواؼؿفماألوظبم(جالعؾق)مسومم1976م،مثؿمتقاظبمإسفوبفؿم
برواؼوتفمععمتقاظلمصدورػومتؾوسـبو،معـمضؾقؾم(بقابيمعقرو)م1977م،مو(آهليمعـمرني)م1985م،مو(اظشرخ)م
1988م،مو(األزعـي)م1992م،مو(طػمعرؼؿ) 2001م،مو(اٌؼؾى)ماظيتمصدرتمسومم2009م،موشرلػو .م
وظعؾمعبوظقوتماظلردموصـقوتفماٌؿعددةمؼبمػذهماظرواؼوتمؼغريماظؾوحـنيمبؿقؾقؾفومودرادؿفو،موؼبم
ػذاماإلرورمتلتلماظدراديمايوظقيم"عبوظقوتماظلردمؼبمرواؼيم(اٌؼؾى)مظلعقدمدوٕ".م م
وضدمطونماخؿقورمرواؼيمواحدةمصؼطمظؾدراديمرشؾيمؼبمعزؼدمعـماظعؿؼمؼبماظؾقٌمواظؿقؾقؾ،مطؿومطونم
اخؿقورمػذهماظرواؼيمهدؼدـبامظؽقغفومإحدىمرواؼوتمدعقدمدوٕماألخرلة،موعـماظؾدػلمأنمطؿوبوتماٌؾدسنيم
األخرلةم– مؼبماألسؿماألشؾىم–متعدمعـمأغضٍمربووالتفؿماإلبداسقي;مإذ مؼؽقغقنمضدموصؾقامصقفومإظبمضؿيم
غضففؿماظػينموذروةمإبداسفؿماألدبل،مطؿومأنمػذهماظرواؼيمحظقًمبنذودةمطـرلمعـماظـؼودم(،)2مبوإلضوصيم
إظبمحصقهلومسؾكمجوئزةماهودمطؿِّوبمعصرمسومم2010ممألصضؾمرواؼي .م
وتعؿدل مػذه ماظرواؼي مذدؼدة ماالضذلاب معـ ماظقاضع ماجملؿؿعل مؼب معصر مؼب ماظعؼد ماألول معـ ماظؼرنم
ايودي مواظعشرؼـ ،مبؾ متؽود متؽقن معالصؼي معـ محقٌ مأحداثفو موعقاضػفو موذكقصفو مظألحقال ماظيتم

تشفدػومعصرمحوظقِّومدقودقِّومواضؿصودؼِّومواجؿؿوسقِّوموثؼوصقِّو;موعـمثؿمطونمإشراضفومؼبماظقاضعمإظبمػذامايدم
عؼصقدـبا مصـقِّو معـ ماٌمظػ ،موػق معو مميؽـ مععف ماظؼقل مبلغـو مظلـو مؼب محوجي مػـو مإظب ماظؾقٌ مسـ مضراءاتم
تلوؼؾقي مبعقدة ماٌدى مــ معع مادؿقوظي مغػقفو ممتوعـبو; مألن ماظـص معـػؿح مدائؿـبو مسؾك ماظؿلوؼؾ معفؿو مطوغًم
خصوئصفماألدبقيمــموإمنومسبؿوجمإظبمضراءةمعبوظقيمهوولماالضذلابمعـمصـقوتماًطوبماظلرديمؼبمػذهم
اظرواؼيمسؾكمعلؿقىمعقضعماظلوردموسؾكمعلؿقىمبـوءمايدثمبزعوغقؿفموعؽوغقؿف ،موسؾكمعلؿقىمتصقؼرم
اظشكصقوت،موسؾكمعلؿقىماظؾغيماظلردؼيموشرلػو .م
وعـمأجؾمػذامتؿضحمأػؿقيمػذهماظدراديموأػؿقيمتؾـقفومػذاماٌـظقرماظـؼديمدونمشرلهمؼبماظؿقؾقؾم
اظلرديمهلذهماظرواؼي،مععماألخذمؼبماالسؿؾورمصعقبيماظػصؾمبنيمعؽقغوتماًطوبماظلرديمظعالضوتفوم
اٌؿداخؾي،موظؽـمالمعـوصمعـماظؿقؾقؾماإلجرائلمىؿوظقوتمطؾمعؽقِّنمعـفومسؾكمحدة،موعدىماتلوضفم
ععماًطوبماظلرديمطؽؾ .م
وؼلؿعنيماظؾوحٌمؼبمػذهماظدراديمبؽـرلمعـماٌداخؾماظـؼدؼيماًوصيمبوظـؼودماظغربقنيمواظعرب،م
واظيتمميؽـماالدؿػودةمعـفومؼبمدراديمعبوظقوتماًطوبماظلرديمؼبمػذهماظرواؼي،مواظيتمتدخؾمعبقعـبوم
ؼبمإرورماإلجراءاتماٌؿـقسيمؼبمهؾقؾماظلردماظروائل،موإنمطونماظػقصؾمػـومػقماظرواؼيمذاتفوموعـطؼفوم
اًوص .م
وؼعين مذظؽ مأن ماإلجراءات ماظؿقؾقؾقي ماٌؿؾعي مؼب مػذه ماظدرادي مظـ متؾبػرض مسؾك ماظرواؼي ،موظؽـفوم
دؿؽقنمعلؿؿدةمعـفومبعقدـبامسـماٌـففقيماظصورعي;محؿكمالمتؾبـطؼممبومظقسمصقفوم(،)3مطؿومأنماظظقاػرم
اظلردؼيماٌلؿـؾطيمعـمضراءةماظرواؼيمغؼدؼِّومدؿؾبؼدممؼبمإرورمدالالتفوماظػـقيمواإلضبوئقيمإصبوبـبومأومدؾؾـبو،مصالم
ؼؽػلمعـالًمأنمهددماظدراديمزعـماًطوبموزعـماظؼصيمؼبماظرواؼيمدونمهؾقؾ،مطؿومالمؼؽػلمهدؼدم
زلوتمأدؾقبقيمععقـيموهدؼدمطـوصيموجقدػومدونمضراءةمدالظيمذظؽ،مصالمتؽػلمإذنماظدراديماظقصػقيم
وحدػومٌـؾمػذهماظظقاػرموشرلػومدونمضراءةماظدالالتماإلضبوئقيمواىؿوظقيماٌرتؾطيمبفذهماظظوػرةمأومتؾؽ .م
وػؽذامصالمصرضمظظقاػرمدردؼيمعرتؾطيمبـؿقذجمغظريمعومععماظؿعلػمؼبمتطؾقؼفمسؾكماظرواؼي،م
طؿومأغفمالموجقدمظؿعققـوتموهدؼداتمهلذهماظظقاػرموذطرمأعـؾؿفوموصػقِّومدونمضراءةمدالالتفوماٌكؿؾػيمعـم
داخؾماظرواؼيمغػلفو .م
ووصؼًو مظإلذورات ماٌـففقي ماظلوبؼي متلتل مػذه ماظدرادي مؼب مػبلي مربوور ،مؼـوضش مأوهلو مسؿؾوتم
اظرواؼيماٌؿؿـؾيمؼبماظعـقانموإغؿوجقؿفماظدالظقيماٌرتؾطيمبوظرواؼي،موؼـوضشماظـوغلمعقضعماظلوردمؼبماظرواؼيم
ووزوئػفماظدالظقي،موؼـوضشماظـوظٌماظظقاػرماظلردؼيماٌرتؾطيمبويدثمؼبمزعوغقؿفموعؽوغقؿفموودوئؾمتـؿقيم
حؾؽؿف،موؼـوضشماظرابعمطقػقيمتقزقػماًطوبماظلرديمؼبمتصقؼرماظشكصقوت،موؼـوضشماًوعسمعدىم
االتصول مواالغػصول مبني ماظلورد مواٌمظػ مواظؼورئ ،موؼـوضش ماألخرل مخصوئص ماظؾغي ماظلردؼي معـ محقٌم
اٌلؿقىماظؾغقيمواظؾغيماجملوزؼيمواظؾـكماألدؾقبقيماظلوئدة .م

وبعدم..مصؼدمحوولماظؾوحٌمضدرمجفدهمأنمدبرجمػذهماظدراديمإظبماظـقرمؼبمإرورمعقضقسلمجود،م
صؿومطونمعـمتقصقؼمصؿـمآ،موإنمتؽـماألخرىمصقلؾفمػذهماظغوؼيموحلؾفماالجؿفودموربووظيماظلرلمؼبم
ررؼؼماظؾقٌماظعؾؿل،موسؾكمآمدؾقوغفمضصدماظلؾقؾ.

( )7
خطبة انزنىَش نذي انضثريٌ

أ.د ػجذ احلًُذ احلسبيٍ

ؼعدمربؿدمربؿقدماظزبرليمعـماٌػؽرؼـماألدبوءماظذؼـمصـعقامصفرماظؿورؼخماظقؿينماٌعوصر،موضدم
عـؾ ماظزبرلي مسالعي مصورضي مؼب ماظـؼوصي ماظقؿـقي; مألغف مغبؾ مظقاء ماظؿغقرل ماظـؼوؼب مواظلقودل مواإلبداسل مؼبم
اظقؿـ،موإذامطونمتورؼخمصرغلوماٌعوصرمؼرتؾطممبػؽرؼـمأعـولمرودقموصقظؿرلمصننمتورؼخماظقؿـماٌعوصرمؼرتؾطم
مبػؽرؼـمأعـولماظزبرليماظذيممتؽـمعـمتشؽقؾمحوديمجدؼدةمؼبماظقؿـمسبقماظؿغقرلمسدلمخطوبفماظـؼوؼبم
اظذيمغبؾمردوظيماظؿـقؼرمذعراًموغـراًموعقاضػمدقودقي .م
وتؼقممػذهماظدراديمبوظؽشػمسـمعالعحمخطوبماظؿـقؼرمظدىمربؿدمربؿقدماظزبرليماظذيمطونم
اعؿدادـبامظروحماظؿفدؼدمؼبماٌدرديماظػؽرؼيماظقؿـقيماظيتمتلدلًمسؾكمؼدمابـماألعرلماظصـعوغل،مواٌؼؾؾل،م
وابـماظقزؼر،مواظشقطوغل،موأضرابفؿ،مودسًمإظبماالجؿفودموغؾذماظؿؼؾقد،مموأدلًمظػؽرماظؿـقؼرماظـؼوؼبم
سؾك ماٌلؿقى ماظػؼفل مواظػؽري مواإلبداسل ،مطؿو مطوغً ماعؿداداً ميرطوت ماظؿفدؼد ماٌعوصرة مؼب ماظقرـم
اظعربل .م
وضد ماغؿؼؾ ماظزبرلي مبفذا ماًطوب مإظب ماٌلؿقى ماظلقودل ،موسوجل معـ مخالظف مضضوؼو ماظػؽرم
واظلقوديمواإلبداع،موحوولمتؼدؼؿمخطوبمثؼوؼبمتـقؼريممتؽـمصقفمعـمحؾقؾيمدؽقنمعؽوتماظلـني.م م
طونمذظؽمعـمخاللمسددمعـماٌظوػر:مـماظزبرليموحرطيماظؿقدؼٌ .م
 اظزبرليمومغؼدماظـلؼماظـؼوؼبم.مممـماظدسقةمإظبمغؾذماظؿؼؾقد.م
( )8
انطؼش انؼشثٍ انقذَى ثني صشاع انشؤي ادلعههخ ورقننخ اننص ادلؼبصش.
م

د .ػجذ انشمحن احملسنٍ

م

مميـؾمذعرغوماظعربلمذاطرةمحققؼيمالمتػؿلمتلخذمبلؼديماإلغلوغقيموتفدؼفومىقاغىمعـمععطقوتم
أدبفوموتردؿمبوظؿعورلمععمايوضرمصقرةمظؾؿلؿؼؾؾ.موحنيمسبوولمتؼؾقىمصػقوتمعـمتورطبـوماألدبلم
اظؼدؼؿمصؾلـومبدسومؼبمذظؽمسؾكمعلؿقىماإلغلوغقيماٌعوصرةماظيتمتعؿزمبذلاثفو،مالمظؽلمتـؽػهمسؾقفموتؼػم
سـده; موظؽـ مظؽل متػقد معـف موتؾين معـف مخطقة ماغدصوسقي مٌلؿؼؾؾفو .موظعؾـو مغالحظ مسـوؼي مأوربو موأعرؼؽوم
بؿؿؾعمتورطبفوموضراءتف،موعومإسودةمرؾوسيمطؿىمطوًطوبيمواظشعرمألردطقمعـالمواغعطوفمغؼودمايداثيم
وعومبعدمايداثيمسؾقفومإالمعـمػذاماظؾوب .م
م وإنمربووظؿـومالدؿؼراءمأدبـوماظؼدؼؿموعومصقفمعـمربطوتمعفؿيمؼصىمؼبمػذاماالووه..مصوظقرضيماظعؾؿقيم
ػـومترطزمسؾكموؾقيمبعضماٌظوػرموإزاظيماظغؾشمسـمبعضمععوٕماظـظرةمشرلماظصقققيماظيتمضؾؾًم
اظرأيماظـؼديمزعـومبوووهمصقرةمغوصعيمظؾرؤؼيماظػؽرؼيمؼبمسصرمعومضؾقؾماإلدالم ،محقٌمتـوضشماظقرضيم
ضضوؼو مسدة معلفو ماظؿضؾقؾ معـفو :م( متلؿقؿف مبوظعصر ماىوػؾل .موأوظقي مسصر معو مضؾقؾ ماإلدالم م.وصقرةم
اٌرأة،موضضوؼومأخرى)،مطؿومتطؾماظقرضيمسؾكمدورماظؿؼـقيماٌعوصرةموخصقصوماظققتققبمؼبمتقجقفماظرؤؼيم
عـمخاللمتقصقيمظؾؿمدل وتماظـؼوصقيمبلنمتؼدمماظشعرماظعربلماظؼدؼؿمظألجقولمواألعؿماٌؿعطشيمظفمؼبمسؿؾم
عمدللمؼلؿعنيمبعـوصرماٌؾؿقعقدؼوماظؽوعؾي ،معـمصقتمسذبمعؾني ،موصقرةمتؼذلبمبوظـصمعـمعـوبؿفم
األوظب،مإضوصيمإظبماظـصماٌؿكرل .م
م
م
م
( )9
" فن انرتاخى ثني األيس انُىو "

أ.د صكشَب ػهٍ أمحذ كىَنه

متـووظًماظقرضي مبداؼيماظؿطقرماظدالظلمظؽؾؿيمترعبيمسـدماظعربمؼبماظؼرونماألوظب:مصؼدمادؿكدمم
اظعربمطؾؿيمترعبيممبعـكماظظفقرماظقضقحمواظؾقون،مصـؼقل:مترجؿماظؽالممإذامأزفرهموأوضقفموأبوغف،مثؿم
تطقرتمدالظيماظؽؾؿيمؼبماظعصرماألعقيمععمبداؼيمحرطيماظذلعبيمعـماظؾغوتماظققغوغقيمواظػوردقيمواهلـدؼيم
إظبماظعربقيمصؼوظقا:مترجؿماظؽالم:أيمغؼؾفمعـمظغيمإظبمظغيمأخري،موأخرلامؼلتلماظؿطقرماظـوظٌمظؾؽؾؿيم
سؾكمؼدمؼوضقتمايؿقيمؼبمطؿوبفمععفؿماألدبوءمحنيمادؿكدممألولمعرةم(مترجؿماظرجؾم):مإذامذطرم
درلتفموأخالضفموضؾقؾؿفموغلؾف.
الذؽمأنماٌرجعقيماظذلاثقيمهلذاماظػـمؼبمتورؼخماظػؽرماظعربلمتمطدمسؾكمارتؾوطمزفقرمػذاماظػـم
بوظؼقوممسؾكمخدعيماظلـيماظـؾقؼيماٌطفرة،واألحودؼٌماظـؾقؼيماظشرؼػي،موذظؽمعـمخاللماظؿقريماظدضقؼم
سـماظرجولماظذؼـمغبؾقامأعوغيمرواؼيمايدؼٌمسـماظردقلمصؾكمآمسؾقفمودؾؿ،مػذاماظؿقريماظدضقؼمسـم
دؾلؾيماظرواةموعدىمأػؾقؿفؿميؿؾمػذهماألعوغيمأصرزمظـومسؾؿمرؾؼوتماظرجول ،ماظذيمدرسونمعوماغؿشرمؼبم
األودوطماظعؾؿقيمواألدبقيمصقجدغومبعدمذظؽمعؾوذرةمطؿىمرؾؼوتماظـقوةموسؾؿوءماظؾغي،مورؾؼوتمصققلم
اظشعراءم،مورؾؼوتماظؼراءمإخل.
اٌالحظمؼبمطؿىماظطؾؼوتمبصقرتفوماألوظبمأغفومطوغًمسؾورةمسـمحشدمظؾؿعؾقعوتمسـماظشكصقيم
عقضقع ماظدرادي مبغض ماظـظر مسـ ماظـقاحل ماظػـقي مؼب مسرض مػذه ماٌعؾقعوت ،موضد مازدػرت مػذه ماظؽؿىم
ازدػوراًمطؾرلاًمموعـمأػؿفو:ماظطؾؼوتماظؽدلىمالبـمدعد،ماالدؿقعوبمؼبمععرصيماألصقوبمالبـمسؾدماظدل،م
وصقوتماألسقونمالبـمخؾؽونم...مإخل.
بدأتماظذلاجؿمت ـؼلؿمإظبمضلؿنيم:متراجؿمذاتقي،وتراجؿمشرلؼي،مواظغرلؼيمبدورػومتؿـقعمبنيممم
دقودقيموتورطبقيموأدبقي.
و رواج مصـ ماظذلاجؿ مؼب ماظعصر مايدؼٌ موإصودتف معـ ماظـؼوصي ماظغربقي مؼب مررح مػذا ماظػـ مسؾك مؼد ماظعؼود،م
وػقؽؾ،ورفقلني،وخوظدمربؿدمخوظد،موسؾدماظرغبـماظشرضووي،موسوئشيمسؾدماظرغبـموشرلػؿ.

عـماظؾدػلمأنمظؽؾمطوتىمعـمػمالءماظؽؿوبمعـفففمؼبماظؿعوعؾمععمرجوالتماظؿورؼخماإلدالعل،موععم
اظـصقصماظذلاثقي،موظفمأؼضوًمزاوؼيماظرؤؼيماظػـقيماظيتمؼرؼدمأنمؼؾؾقرماظشكصقيمعـمخالهلو.
وعـمػـومغؾؿحمعدىماغؿؼوءمخوظدمربؿدمخوظدموسوئشيمسؾدماظرغبـمظؾعـقاغوتماظرئقليمواىوغؾقيم
ظؾشكصقوتماإلدالعقي،موأػؿقيماظعـقاغوتمتؿطؾىمأنمتػردمهلوماظدرادوتماظيتمتؽشػموهؾؾماظعالضيم
بنيماظعـقانمواظعؿؾماظػين،مسؾكماظرشؿمعـمطقغفؿومررصنيمؼبمععزوصيمدقؿػقغقيمواحدة،موؼؿفؾكمذظؽمؼبم
سؿؾقيماظؿؾؼل;مإذمؼؾدأماظؿؾؼلمعـماظعـقانمعلؿؼالًمسـماظعؿؾمسؾكمسبقمعـماألسبوء،موضبظكماظعـقانمبؼدرم
عؿػردمعـماألعؾماظعؿقؼمظؾقضقفمسؾكمأبعودمعدظقظفمعـمغوحقي،مواٌضلمسؾكمررؼؼماظؿؿوسماظصالتماظيتم
وؿعفمبوظعؿؾمعـمغوحقيمأخرى.
صػلماظعـقانمضبؿوجماٌؾدعمإظبمذػرةمخوصيمتشؽؾمضـوةماتصولمتػؿحمبقـفموبنيماظعوٕماظػينمعـم
جفي،موبقـفموبنيماٌؿؾ ؼلمعـمجفيمأخرى،مػذاماظؾوبماظػوصؾمبنيماظقاضعمواظػـ،موخؾػمػذاماظؾوبم
ؼؿشؽؾ ماظعؿؾ ماظػين معـ متؼورع موتداخؾ موتالضل معلؿقؼوت مبـوئقي معؿعددة م( مأذكوص م /مأحداث م/م
أؼدؼقظقجقوم)،مظؽؾمعـفومسـوصرهماظيتمهؽؿمبـوءه،موهددسالضؿفمبغرلهمعـمعلؿقؼوتمػذاماظعوٕ;مطلم
تؿشؽؾ مصقرة مذػـقي مع ـ ماظؿفربي ماإلغلوغقي مسدل متؽقؼـ مظغقي مخوص مؼضقػ مإظب ماظصقر ماظذػـقي مظدىم
اٌؿؾؼلماٌلؿؼؾؾمهلذهماظصقرمبرشؾيمغبقؿقيموصضقلمالؼـؿفل .م
م
م
م
م
م
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قشاءح يف يقشساد ينهبج انهغخ انؼشثُخ يف ظىء اننظشَبد انهسبنُخ احلذَثخ

يقشساد ادلبخسزري يف انقسى منىرخب
أ .د  :حيًُ ثؼُطُص

احملىس األول :ؼعؿدلمصرذومغظرؼومغؼدممصقفمغظرةمبوغقراعقيمسؾكمعلرلةماظؾلوغقوتمايدؼـي،ماغطالضومعـماظـقراتم
اظؾلوغقيماظؽدلىمواظـظرؼوتماظؾلوغقيماظيتمأصرزتفومعـذمبداؼيماظؼرنماظعشرؼـمإظبمؼقعـومػذام،طوظـظرؼيماظؾـققؼيم
اظيتماغؾـؼًمعـفومعبؾيمعـماظـظرؼوتماظـققؼي،مواظـظرؼيماظؿقظقدؼيماظؿققؼؾقيماظيتمأصرزتمعبؾيمعـماظـؿوذجم
اظـققؼي مطـؿقذج ماظـظرؼي ماٌعقور،واظـظرؼي ماٌعقور ماٌقدعي،ومنقذج ماظدالظي ماظؿقظقدؼي ،موغظرؼي ماظربط ماظعوعؾل،م
وغظرؼيماظدلغوعٍماألدغكم...
واظـظرؼي ماظؿداوظقي ماظيت مرطزت مسؾك ماظؽالم مواٌؿوردي ماظؾغقؼي ماظيت متربط ماظؾغي مبوظقزقػي ماظؿؾؾقغقي،م
وبوظؿوظلمصننمعقضقعماظدراديماظؾغقؼيمػقماٌؾؽيماظؿؾؾقغقيمالماٌؾؽيماظؾغقؼي،طؿومذػىمإظقفمذقعلؽل،موالماظؾغيمطؿوم
ذػى مإظقف مدودقدرل ،موإمنو مػق ماظؽالم مبصػي مسوعي ،مواٌؾؽي ماظؿؾؾقغقي ماظيت مػل مأدوس ماظؾغي موجقػرػو مبصػيم
خوصي .م
ثؿمغظرؼيماظـصمأوماًطوبماظيت مأصؾقًمععروصيمبؾلوغقوتماظـصمأومسؾؿماظـصمأومسبقماظـص،موػلم
تلؿقوت مزبؿؾػي مٌلؿك مواحد معقضقسف ماظـص مأو ماًطوب،حبقٌ مؼؽقن مػذا ماألخرل مػق معقضقع ماظدراديم
اظؾلوغقي،وذبوالمظإلغؿوجمواظػفؿمواظؿلوؼؾ،عـفمتـطؾؼماظدراديموإظقفمتعقدم ..م
احملىس انثبنٍ :غؼدممصقفمضراءةمتؼقميقيمٌؼرراتمعـفوجماظؾغيماظعربقي،اغطالضومعـمأدؽؾيمعقضقسقي،مػل:
1مـمعومػقمعقضعمعؼرراتمعـفوجماظؾغيماظعربقيمعـمعلرلةماظؾلوغقوتمايدؼـيمبصػيمسوعي،موعومعدىمضربفومأوم
بعدػومعـماظـظرؼوتماظؾلوغقيمايدؼـيمبصػيمخوصي؟ م
2مـمعومػلماألدسماظعؾؿقيمواظذلبقؼيماٌعؿؿدةمؼبماخؿقورمػذهماٌؼرراتم؟موعومػقمعردودػوماظعؾؿلمواظؾقداشقجل؟ م
3مـمعومػلماٌكرجوتمواٌالعحماظيتمهؼؼفومػذهماٌؼرراتمسؾكمأرضماظقاضعم؟ م
4م ـمعومعدىمادؿفوبؿفوميوجوتمرالبماٌوجلؿرلمعـمجفي،وحوجوتماظؿـؿقيماظؾغقؼيمواالجؿؿوسقيمواظـؼوصقيمعـم
جفيمأخرىم؟ م

احملىس انثبنث:مشبؾصمصقفمإظبمعبؾيمعـماٌؼذلحوتمتدسؿمإصبوبقوتماٌؼرراتموتؿالصكمدؾؾقوتفو .م
م
م
م
م
م
م
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م
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()11
يفبهُى رأسُسُخ و سإال ادلبهُخ يف نقذ اننقذ
أ.د .ػجذ انىاسغ احلًريٌ

متمؼبمايؾؼيمررحمدمالماٌوػقيماٌؿعؾّؼمبفقؼّيماظػوسؾم(اظـّوضد) مخاللمحرطيمصعؾفماظـّؼديّماظذيمميوردفم
يظيماظؽؿوبيم/ماظؼر اءةماظـّؼدؼّي،موعومميؽـمأنمؼؽقغفمػذاماظػوسؾمخاللمتؾؽمايرطيمبشؽؾمسوم.موػقمعومتطؾّىمعـم
اظؾوحٌ ماالغطالق ،مؼب مسؿؾقّي ماظؽشػ مسـ مػقؼّي مػذا ماظػوسؾ ،معـ مرؾقعي ماظعالضي ماظيت متـشل مبقـف مطػوسؾ م(ضورئ) موعوم

ؼػذلض:مأغّفمصوسؾم(ضورئ)مصقف،موأغّفمصوسؾم(ضورئ)مبف،موأغّفمصوسؾم(ضورئ)مظفمأومألجؾف،مأيمعـمذؾؽيماظعالضوتم
(اظـصقيمواظؿـوصقي)ماٌؿكؼـيمأوماٌؿزاعـيماظيتمؼػذلضمأنمتـشلمبقـفمطػوسؾم(ضورئ)موغصقصفماظؼورئيمواٌؼروءةمواٌؼروءمهلوم
أومألجؾفومؼبماآلنمذاتف .م
وضدممتّمتـوولمضضوؼومايؾؼيمؼبمربقرؼـمرئقلني :م
ؼبماحملقرماألوّلممتّمسرضمبعضماٌػوػقؿماٌمدلي،معـؾ:معػفقمماظـوضد،معػفقمماظـّصمسؿقعو،مثؿمعػفقممغصماظؼورئ/ماظـّوضد،مصؿػفقممغصماظؼراءة/ماظؽؿوبي،مصؿػفقمماظـّصماٌؽؿقب/ماٌؼروء،مواظؿقضػمسـدمذؾؽيم
اظعالضوتماظيتمتـشلمأومؼػذلضمأنمتـشلمبقـفو .م
أعّو مؼب ماحملقر ماظـّوغل مصؼد ممت مادؿعراض موضع ماظـّوضد ماظعربلّ مضدميوً موحدؼـو ،مؼب مضقء متؾؽ ماٌػوػقؿ،مواظؿقضػ،مبشؽؾمخوص،مسـدممنطنيمعـماظـؼود;ممنطمأزلوهماظؾوحٌم"ماظـّوضدماٌمدّلل"موآخرمأزلوهم"م
اظـوضدماظـّصّل".م م
م
م
م
م
م
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م
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ينبهح اننقذ األدثٍ  ..سؤي ورسبؤالد
د .مجبل حمًذ ػطب

رطزتماظقرضيمسؾكمغؼطؿني:م م
األوظب:مررحمذبؿقسيمعـماظؿلوؤالتماظيتمرمبومتلوسدمؼبمحؾمػذهماإلذؽوظقي.م م
اظـوغقي:متؼدؼؿمرؤؼيمحقلماٌـوػٍماظـؼدؼي،مهؿؾمإجوبوتمضؿـقيمسـمبعضمماظؿلوؤالتماٌطروحي .م

موظعؾمعـمأػؿماظؿلوؤالتماظيتمررحفوماظؾوحٌ:م م
مػؾماٌـففقيماظيتمضدعفوماظذلاثماظعربلمضودرةمسؾكمأنممتػلماظـصماألدبلمحؼفمعـماظدراديمأمم
أغفومسوجزةمسـمصعؾمذظؽ؟موإذامطوغًمسوجزةممصفؾماًؾؾمؼبماظذلاثمأممؼبمصفؿـوموعقضػـومعـف؟معوم
اظـؿوئٍماظيتمترتؾًمسؾكمادؿرلادمعـوػٍمغؼدؼيمشربقي؟مػؾمجورتمػذهماٌـوػٍمسؾكمأدبـوموذقػؿف؟مػؾم
ميؽـماظؼقلمأنمػـوكمعلوػؿوتمسربقيمدوػؿًمؼبمتطقؼرمغظرؼيماألدب.مأممأغـومصؼطمزؾؾـومعلؿفؾؽنيم
ظؽؾمعومػقمشربلموحداثل؟مم م
ظؾؾوحٌموربيٌمتـوولمصقفومسددامعـماظظقاػرمبوظدرسمواظؿقؾقؾمعـفوم :م
مم-1متشؽقؾمصقرةماٌقتمؼبمذعرمأعؾمدغؼؾ .م
مم-2ممأدطقرةمماظؾعٌمؼبماظشعرماظعربلمؼبمعصر.م م
-3ماىؿوظلمواألؼدؼقظقجل.موذبؿقسيمحبقثمأخرى.م م
م
خاللمدراديمػذهماظظوػرةم"تشؽقؾمصقرةماٌقتمؼبمذعرمأعؾمدغؼؾ"مظقحظمأنمأشؾىماظدرادوتم
اظيت متـووظً مضضقي ماٌقت مسـده ماسؿؿدت مسؾك ماٌـفٍ ماالجؿؿوسل ماٌورطلل ماظؿؼؾقدي ماظلوئد مآغذاك(م
اظلؿقـقوت)،موػقماظـؼدماظذيمطونمعؿؿوذقـبومععمعرحؾيماٌدماظـوصريمواظؼقعقيماظعربقي،ممبعـكمأنمعداخؾم
اظـؼود مطوغً معداخؾ ماجؿؿوسقي معضؿقغقي ،مترى مأن ماألدب مؼعؽس ماجملؿؿع مبشؽؾ مآظل ،مصؼد ماغؿفكمم
أشؾىمغؼودمأعؾمؼبمتـووهلؿمظؼضقيماٌقتمإظبمغؿقفيمعػودػو:مادؿلالممأعؾمدغؼؾمظؾؿقتمخوصيمؼبمدؼقاغفم
األخرل مغؿقفي ماٌرض مواالحؾوروت ماظيت مواجففو مأعؾ مسؾك ماٌلؿقى ماظػردي مواىؿوسل .مواغطالضًو معـم
درادؿفممظؾؿشؽقؾ(اإلؼؼوعم– متعوعؾفمععماظذلاث -ماظذلاطقى -مماجملوز...مإخل)متقصؾمإظبمغؿوئٍمسؽلقيم
عػودػومصؿقدمأعؾمووهماٌقت،مصوٌقتمايؼقؼلمػقماٌقتمؼبمايقوةم،مدؾىمايقوة.م م

اظـؿقفيماظلوبؼيمسؾؿؿينممأنماٌـفٍماالجؿؿوسلماٌضؿقغلمالمصبىمأنمأسقلمسؾقفممؼبماظدرسم
األدبل  ،موأن ماٌدخؾ مايؼقؼل مظألدب مأو ماظشعر مهدؼدا مػق معدخؾ ماظؿشؽقؾ( ماظشؽؾ) ،مصوظشؽؾ مأوم
اظؿشؽقؾ مػق مايوعؾ مايؼقؼل مظؾؿضؿقن ،مصوظشؽؾ مػق ماٌضؿقن مايؼقؼل مظألدب مطؿو مضول مد.دقدمم
اظؾقراوي.م م
موضودتماظؾقٌمظعؾيمأعؾمدغؼؾمأومبوألحرىمضصقدتفم"مظعؾيماظـفوؼيم"مإظلمغؿقفيمعػودػو:مأنم
اٌ ـفٍمماظـوجحمػقماظذيممؼلؿطقعمأنمؼضعمؼبماسؿؾورهم"مطقػمؼؿشؽؾماظعؿؾماألدبلم"م،ممبعـكمآخرمأنم
اظـصماألدبلمطوظؾعؾيمعؿكمسرصـومطقػمؼؿشؽؾمماظـصماألدبل،موعـمأىمذلءمتشؽؾمسرصـومطقػمغؼرأه.م
صؽونمطؿوبلم"ماىؿوظلمواألؼدؼقظقجلممدراديمؼبمتشؽقؾماٌعـكموآظقوتماظؼراءةم"معدارمـبامظعالضيماظشؽؾم
بوٌعينم،موسالضيماظـصماألدبلممبوألؼدؼقظقجقوماظلوئدة.م م

م
م
م
م
م
م
م
م
م

ساثؼب :يطبسكخ انقسى يف َىو انجحث انؼهًٍ
م
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رقشَش ادلطبسكخ:
ذورك مضلؿ ماظؾغي ماظعربقي مبؽؾقي ماظعؾقم ماإلغلوغقي مجبوععي ماٌؾؽ مخوظد مبـؿوغقي مأحبوث مسؾؿقيم
وعؾصؼني مؼب مصعوظقوت مأؼوم ماظؾقٌ ماظعؾؿل ماظلـقي ماظـقودي مسشر ،مواظذي متـظؿف مسؿودة ماظؾقٌ ماظعؾؿلم
بوىوععيمبعدمأنمأضرتفماظؾفـيماظعؾؿقيمبوظؿعوونمععمعراطزماألحبوثمؼبماظؽؾقوت.م
وأوضح مسؿقد مطؾقي ماظعؾقم ماإلغلوغقي ماظدطؿقر مضبقك مبـ مسؾدآ ماظشرؼػ مأن ماظؾقٌ ماظعؾؿل مؼعدم
عقداغـبو مرحؾـبو موأصؼًو موادعـبو مؼؿلوبؼ مصقف ماظؾوحـقن مؼب مذؿك مصروع ماٌعرصي ،موضول" ماظؾقٌ مؼلفؿ مؼب مرضلم
اجملؿؿعمبؽؾمصؽوتفموؼعدمعـمأػؿماظرطوئزماظيتمتؼقممسؾقفوموبفوماىوععوتمؼبمتلدؼيمردوظؿفو" .م
عـمجفؿفمبنيمرئقسمعرطزماظؾققثمبؽؾقيماظعؾقمماإلغلوغقيماظدطؿقرمدعقدمآلمعقدكمبلنماظؾقٌم
اظعؾؿلمػقماظراصدمايؼقؼلمواظشرؼونماظـوبضمايلمؼبماظعؿؾقيماألطودميقيموؼبمعلرلةماىوععوت ،مطؿومأغفم
أصؾ موجقدػو ،موضول" ماحؿػوء ماىوععي مبققم ماظؾقٌ ماظعؾؿل ماظـقودي مسشر مػق ماحؿػوء مبوظعؾؿ موعـفزاتفم
واحؿػولمبوظؾقٌموررائؼفماٌـففقيماٌؿـقسي" .م

واذؿؿؾ مبرغوعٍ مضلؿ ماظؾغي ماظعربقي مسؾك مجؾلؿني معقزسي مسؾك ماظـقق ماظؿوظل :ماىؾلي ماألوظبم
رأدفو ماظدطؿقر معػؾح ماظؼقطوغل ،موطقؾ ماىقدة مبؽؾقي ماظعؾقم ماإلغلوغقي ،مواىؾلي ماظـوغقي مرأدفو ماظدطؿقرم
سؾداظرغبـماحمللين،مرئقسمضلؿماظؾغيماظعربقيم،موذوركمصقفومٔوغقيمبوحـنيمبوألحبوثماظؿوظقي :م
"اظلمال ماالصذلاضل مسـد مدقؾقؼف" مظؾدطؿقر مأميـ مإبراػقؿ ،م"دالظي ماظظـ مؼب ماظؼرآن" مظؾدطؿقر محـػل مبدوي،م
"االدؿـؿورمؼبماظؾغيماظعربقيمعـمخاللمايودقب"مظؾدطؿقرمسؾداظرغبـماظؾورضل،م"اظؾقٌماظعؾؿلمواظؿـؿقيم
اظقرـقي مؼب مجوععي ماٌؾؽ مخوظد مطؾقي ماظعؾقم ماإلغلوغقي ممنقذجوً" مظؾدطؿقر مسؾداظؽرؼؿ ماظعقؼب ،م"اغؿؼوداتم
اظشوعل مظؾدلدوغل" مظؾدطؿقر محلـ محقدر ،م"آداب ماٌروءة مسـد ماظعرب مطؿو مصقرتفو ماىوػؾقي" مظؾدطؿقرم
دؾقؿون مربؿد ،م"أحقال ماٌؿؾؼل موعلؿقؼوت ماظؿؾؼل مؼب مغؼد ماىرجوغل" مظؾدطؿقر مسؾل مأبق مزؼد ،مو"إذؽوظقيم
اٌـقالماٌعرؼبمؼبمدرادوتمودؼدماظؾالشي"مظؾدطؿقرمربؿدماظؽقالوي .م
أعو ماٌؾصؼون مصؽوغو مظؾدطؿقر مصقزي مسؾل مصقؼؾح معـ مضلؿ ماظؾغي ماظعربقي م–مطؾقي ماظعؾقم ماإلغلوغقي،م
عؾصؼ مبعـقان م" ماٌلؿؾزم ماظؿكوريب مؼب ماٌـؾ ماظعربل ماظؼدؼؿ م" ،مإذ محبٌ مإذؽوظقي ماظصراع مبني ماظؼدؼؿم
واىدؼدموعلمظقيمورؼىمآظقوتماٌـفٍماظؾلوغلماظؿداوظلمايدؼٌ.
وعؾصؼ مآخر مظؾدطؿقر مذبدي مربؿد ماًطقى معـ مضلؿ ماظؾغي ماظعربقي م– مطؾقي ماظعؾقم ماإلغلوغقي مبعـقان م"م
اظؿشؽقؾ ماىؿوظل مؼب مظقحي ماظؾؼرة ماظقحشقي مؼب مععؾؼي مظؾقد"،ضدم مصقف مرؤؼي مطشػً مسـ ماظؿشؽقؾ ماىؿوظلم
ظؾقحي ماظؾؼرة ماظقحشقي معـ مخالل موربي مظؾقد ماظشعرؼي ماٌشققغي مبصراع مغػلل مداخؾل مؼؾػف مروبع ماظؿقترم
واظؼؾؼ .موؼبمخؿومماظػعوظقيمطرّعًماظؾفـيماٌـظؿيماظؾوحـنيماظذؼـمذورطقامؼبماظػعوظقوت .م
م

