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 بسم اهلل الرمحن الرحقم

 تصدير

هذه جمّقظٜ مـ افدراشٚت، أفَل مًيّٓٚ يف ظدد مـ ادٗمترات، وؿد آثرت أن يُقن ظْقاهنٚ 

ُغ، ؾُِل ادًاٚسة وافاساث، وداٚ ـاٚن ألهنٚ تدور يف هذيـ افٍِش دراشٚت يف ادًٚسة وافساث»

افًك افذي ٕحٔٚ ؾٔف هق ظك افًِؿ وافتَٕٜٚ )افتُْقفقجٔٚ(، ـٚن مـ متىٌِٚت هذا افًك أن يُاقن 

ظكه، وفـ تتٖتك فاف هاذه افثَٚؾاٜ إا باٚفتًِؿ، و الء ادرء مزودًا بثَٚؾٜ ظِّٜٔ تتٔح فف مقاـٌٜ روح 

ادًتّر مدى احلٔٚة يف مَدمٜ إٔاطط هاذا افاتًِؿ ماٚدام افًكا افتًِؿ افذايت افذي هق أشٚس فِتًِؿ 

ًٚ يف تىًِٚتف.  متٌرًا يف أشٚفٌٔف، ومتٍجرًا يف ثقراتف، ومتقثٌ

ودٚ ـٕٚٝ افٌِٜ افًربٜٔ وظٚء ادًرؾٜ يف خمتِػ مٔٚديْٓٚ ـٕٚٝ ضًٌٜٔ افًك متع ظذ افٌِاٜ 

رد خلهٚئص افُتٚبٜ افًِّٜٔ بٚفٌِٜ افًربٔاٜ أن تُقن ظِّٜٔ يف اشتًطاهتٚ، وهذا مٚ دؾع إػ أن يٍ

ّٔز خٚص يف هذه افدراشٚت، وؿاد متثِاٝ هاذه اخلهاٚئص يف األمٕٚاٜ افًِّٔاٜ يف ااؿتٌاٚس  ح

وافنقاهد ورد افٍُر ألصحٚهبٚ، ويف افدؿٜ وافقوقح يف اشتًطل األشِقب افًِّل، ويف افًٌاد 

فًٌد ظـ افتَرير واجلزم وافتٖـٔاد، ويف ظـ افتًّٔؿ، ويف احلذر افًِّل يف إضالق األحُٚم، ويف ا

افًٌد ظـ ادٌٚفٌٜ يف إشٌٚغ افهٍٚت ظذ األصخٚص، ويف افًٌاد ظاـ افٌارور ووجاقب افاتحع 

 بٚفتقاوع، ويف احسام افرأي اآلخر.

وإذا ـٚن مـ شطت هذا افًك إٔف ظك ادًِقمٚتٜٔ، وأن ادجتّع افَقي وادتَدم ؾٔف هاق 

تٌرات افنيًٜ، وظك ااجتٔاٚح اداٚدي وإحًاٚر افًقدٜ، وظك اف ًرؾٜ، وإٔف ظكجمتّع اد

افَٔؿ ادًْقيٜ، وظك افتٍُر ادْيقمل، ـٚن ظذ فٌتْٚ افًربٜٔ أن تقاجف افتحديٚت افًٌِٜٔ فتِؽ 

ًٚ فٌِٜ افًربٜٔ يف ادًِقمٚتٜٔ وافتقجاف ٕحاق  افًطت يف إًُٚشٚهتٚ ظِٔٓٚ، تًزيزًا فالٕتطء، وتْنٔى

دًرؾٜ، ودظاًط دًارة افتًرياٛ يف احلٍاٚظ ظاذ صاٍٚء افٌِاٜ وافًّاؾ ظاذ شارورهتٚ جمتّع ا

وإتنٚرهٚ، ويف شرورة افتٍُر افًِّل وافًْٚيٜ بٚفٌحٞ افًِّل، مع افتزامـ بْؼ روائع افثَٚؾٜ 

 وؿّٔٓٚ اإلًٕٕٜٚٔ.افًربٜٔ 
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اشتّراريٜ أن تًّؾ وإن مقاجٜٓ افًك حتتؿ ظذ األمٜ افًربٜٔ ـل يُقن فٌِتٓٚ افٌَٚء وا

ظذ حًؿ مقوقع افتًريٛ وووع ؿقإغ حلطيٜ افٌِٜ افًربٔاٜ واظاتطد مٌادأ افاتًِؿ افاذايت يف 

تقجٓٓٚ ادًتٌَع، واـتًٚب مٓٚرات اشتخدام افتَٕٚٚت احلديثٜ، وافتحع بٚدروٕٜ وتٌَؾ افتٌٔر، 

 ًٚ فإلباداع واابتُاٚر، وإظاداد افٍارد وافًْٚيٜ بٚفهْٚظٜ ادًجّٜٔ، واظتطد افسبٜٔ يف افًّؼ حتََٔ

فِحٔٚة، وافًْٚيٜ بٌِٜ افىٍقفٜ ادٌُرة وافتًِٔؿ األشٚد، وتٍهٔح افًٚمٔاٚت، وإظاداد ادًِّاغ 

األـٍٔٚء، وحريٜ ادًِّغ، وتًٍٔؾ ادجٚمع افٌِقيٜ، وافًْٚيٜ بٚفسمجٜ إػ افًربٜٔ ومْٓٚ إػ افٌِٚت 

 ٜ افًربٜٔ ومحٚيتٓٚ، وااهتطم بتًِؿ افٌِٚت األجٌْٜٔ.األخرى، واإلـثٚر مـ مجًٔٚت افتُّغ فٌِ

تِؽ هل دراشٚت افٌٚب األول. أمٚ دراشٚت افٌٚب افثٚين ؾَد متثِاٝ يف افقؿاقع ظاذ افاساث 

ًٚ وحدودًا ومقاؿػ مْف ثؿ افقؿقع ظذ افساث افًريب شطت ومُٕٜٚ، حٔٞ تٌدت تِؽ افًاطت  مٍٓقم

وظَِْتاف، واظاتطد ادآْٟ افتجريٌال يف افقصاقل إػ احلَاٚئؼ،  وصاّقفٔتف،يف ظراؿٜ افاساث افًاريب، 

 وافتقازن وافتُٚمؾ، واإٍتٚح ظذ افثَٚؾٚت األخرى، وادْٚؿٌٜٔ واإلًٕٕٜٚٔ.

ًٚ، وـل ا يَٚل إٕف متحّٔز فساث أمتف افًربٜٔ، آثرت أن آيت بٌٚؿاٜ  ٚتٛ هذه افًىقر ظربٔ ٚنـ  ودٚـ 

 افساث افًريب، ورحؿ اهلل صٚظرٕٚ افًريب إذ يَقل: مـ أؿقال ظدد مـ األجٕٚٛ يف مُٕٜٚ

 صاآد األٕااٚم بٍوااِف حتااك افًاادى

 

 وافٍوااؾ مااٚ ٕىَااٝ بااف األظااداء 

ًٚ فٌَِٚء يف هذا افًك؟ ـٕٚٝ اإلجٚبٜ   وإذا ـٚن ثّٜ مـ يًٖل: هؾ يًد تراثْٚ افًريب صٚحل

ًٚ فٌَِٚء ـِاف، ألن  ؾٔاف افٌاٞ وافًاّغ، وأن تتجذ يف أن ـؾ مٚ ورد يف تراثْٚ افًريب فٔس صٚحل

ّٜٔ مـ هذا افساث وافتل تًٚظدٕٚ ظذ ؾٓؿ حٚضٕٚ ومًٚجلٜ مناُالتْٚ،  ظِْٔٚ أن َٕدم افْطذج احل

وتًْْٔٚ ظذ تقجْٓٚ ادًتٌَع، وذفؽ ـِف يف وقء ادْٟٓ افًَالين افًٌٔد ظـ األهاقاء وافتًهاٛ 

ٌل افًِّال، واإلشآٚمٚت افٌِقياٜ، وافتزمٝ. ومـ افْطذج احلٜٔ يف ظكٕٜ تراثْٚ ادْٟٓ افتجري

 واإلشٓٚمٚت افسبقيٜ اإلًٕٕٜٚٔ.

وإن هذا افساث احلل أشٚس يف بْٚء احلٚض وتنٔٔد ادًتٌَؾ ألٕف إًٕٚين يف ؿّٔف وؾوٚئِف 

األمٜ افًربٜٔ ظذ افهّقد مٓط دامهٝ أؿىٚرهٚ ومْٚهجف ومقاؿٍف، وؿد أظٚن بروحف وؿّٔف ومثِف 
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ف ؿٚبؾ فِتىقر يف ـؾ زمٚن ومُٚن، ويًّقل ظذ أذع ماٚ يف اإلًٕاٚن افٌزوات وافٌُْٚت، وألٕ

 ظَِف ووّره، ويدظق إػ ـرامٜ اإلًٕٚن واإلخٚء وادًٚواة.

وإذا ـٚن يَٚل: ادٚيض مثؾ، واحلٚض ظّؾ، وادًتٌَؾ أمؾ، ؾْٕ٘ل أرى أن ادًتٌَؾ أماؾ 

ك يُاقن يف ًٕاٟ حٔٚتْاٚ وظّؾ يف افقؿٝ ًٍٕف، وهلذا ـٚن افُنػ ظـ هذا افساث احلال حتا

ادًٚسة وتقجْٓٚ ادًتٌَع حيتٚج إػ خىٜ ظِّٜٔ وإجراءات تٍْٔذيٜ، وهذا مٚ رـز ظِٔف افٍهاؾ 

 افرابع واألخر مـ افٌٚب افثٚين اخلٚص بٚفساث.

وـع أمؾ يف أن يُقن يف هذه افدراشٚت افتل يتوّْٓٚ هذا افُتٚب بًاض ماـ ؾٚئادة يف 

وواجٌْاٚ اٚهٓاٚ، ويف تًارع تراثْاٚ  ،تْٚ وإًُٚشٚهتٚ ظاذ فٌتْاٚتًرع متىٌِٚت ظكٕٚ يف حٔٚ

ًٚ، وواجٌْٚ اٚهف.  افًريب، ومٚ هق جدير مْف بٚفٌَٚء يف حٔٚتْٚ أيو

 واهلل ادقؾؼ

 ادملف     66/2/2162دمنؼ يف 
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 ادحتويات

 الباب األول

 يف ادعارصة

 

 (61) ص    افثَٚؾٜ افًِّٜٔ مـ متىٌِٚت افًك -الػصل األول

 (66ص)      مدخؾ تًريٍل -أولً 

ًٚ وأهداؾًٚ  -ثاكقاً   (62ص)          افثَٚؾٜ افًِّٜٔ تٚرخي

 (67ص)    ضًٌٜٔ افًك وزاد افثَٚؾٜ افًِّٜٔ -ثالثاً 

 (21ص)             افثَٚؾٜ افًِّٜٔ وإٔطط افتًِؿ -رابعاً 

 (26ص)   يف افقضـ افًريب مـ أشٚفٔٛ افْٓقض بقاؿع افثَٚؾٜ افًِّٜٔ -خامساً 

 (22ص)            خهٚئص افُتٚبٜ افًِّٜٔ بٚفٌِٜ افًربٜٔ -الػصل الثاين

 (22ص)      مدخؾ تًريٍل -أولً 

 (26ص)            خهٚئص افُتٚبٜ افًِّٜٔ بٚفٌِٜ افًربٜٔ -ثاكقاً 

 (26)ص           األمٕٜٚ افًِّٜٔ يف ااؿتٌٚس وافنقاهد ورد افٍُر ألصحٚهبٚ -6

 (28) ص      ظدم اإلهاع يف افَْؾ -2

 (28)ص   اشتًطل األشِقب افًِّل يف افدؿٜ وافقوقح -2

 (41)ص               افًٌد ظـ افتًّٔؿ -4

 (42)ص       احلذر افًِّل -5

 (42)ص              افًٌد ظـ افتَرير وافتٖـٔد -6

 (44)ص                              صخٚصافًٌد ظـ ادٌٚفٌٜ يف إشٌٚغ افهٍٚت ظذ األ -7

 (45)ص               افًٌد ظـ افٌرور -8

 (46)ص      احسام افرأي اآلخر -9

 (48)ص            افًْٚيٜ بٚفنُؾ إػ جٕٚٛ ادوّقن. -61
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 (48)ص       تقصٔٚت -ثالثاً 

 (52)ص    افٌِٜ افًربٜٔ وحتديٚت افًك -الػصل الثالث

 (54)ص      وحتديٚتفشطت افًك -أولً 

 (55)ص      ظك افًِؿ وافتَٕٜٚ -6

 (56)ص       ظك افًقدٜ -2

 (57)ص      ظك افتٌرات افنيًٜ -2

 (58)ص      ظك ااجتٔٚح ادٚدي -4

 (58)ص      ظك افًٍْٜٔ وافقطٍٜٔٔ -5

 (59)ص      ظك افتٍُر ادْيقمل -6

 (61)ص    افٌِٜ افًربٜٔ يف وقء حتديٚت افًك -ثاكقاً 

 (62)ص     مـ شٌؾ مقاجٜٓ افتحديٚت -اً ثالث

 (62)ص       تًزيز اإتطء -6

 (62)ص     تْنٔط افٌِٜ افًربٜٔ يف ادًِقمٚتٜٔ -2

 (65)ص      دظؿ مًرة افتًريٛ -2

 (67)ص  احلٍٚظ ظذ صٍٚء افٌِٜ وافًّؾ ظذ شرورهتٚ وإتنٚرهٚ -4

 (68)ص    ٕؼ روائع افثَٚؾٜ افًربٜٔ وؿّٔٓٚ اإلًٕٕٜٚٔ -5

 (68)ص   ُر افًِّل وافًْٚيٜ بٚفٌحٞ افًِّلشرورة افتٍ -6
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 (76)ص   مًتٌَؾ افٌِٜ افًربٜٔ ومتىٌِٚت افًك افَٚدم -الػصل الرابع

 (72)ص     مٚ مًتٌَؾ افٌِٜ افًربٜٔ؟ -أولً 

 (75)ص     مـ خهٚئص افًك افَٚدم -ثاكقاً 

 (77)ص   افٌِٜ افًربٜٔ ومتىٌِٚت مقاجٜٓ افًك افَٚدم -ثالثاً 

 (77)ص      تًريٛحًؿ مقوقع اف -6

 (78)ص     ووع ؿقإغ حلطيٜ افٌِٜ افًربٜٔ -2

 (78)ص      اظتطد مٌدأ افتًِؿ افذايت -2

 (79)ص      اشتخدام افتَٕٚٚت احلديثٜ -4

 (79)ص      ادروٕٜ وتٌَؾ افتٌٔر -5

 (81)ص      افًْٚيٜ بٚفهْٚظٜ ادًجّٜٔ -6

ًٚ فإلبداع واابتُٚر -7  (81)ص   اظتطد افسبٜٔ يف افًّؼ حتََٔ

 (82)ص      ظداد افٍرد فِحٔٚةإ -8

 (84)ص   افًْٚيٜ بٌِٜ افىٍقفٜ ادٌُرة وافتًِٔؿ األشٚد -9

 (85)ص       تٍهٔح افًٚمٔٚت -61

 (85)ص      إظداد ادًِّغ األـٍٔٚء -66

 (86)ص       حريٜ ادًِؿ -62

 (86)ص      تًٍٔؾ ادجٚمع افٌِقيٜ -62

 (87)ص    اإلـثٚر مـ مجًٔٚت افتُّغ فًِربٜٔ ومحٚيتٓٚ -64

 (87)ص   افًْٚيٜ بٚفسمجٜ إػ افًربٜٔ ومْٓٚ إػ افٌِٚت األخرى -65

 (88)ص     ااهتطم بتًِؿ افٌِٚت األجٌْٜٔ -66
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 :الباب الثاين

 يف الرتاث العريب

ًٚ وحدودًا ومقاؿػ -الػصل األول  (92)ص    افساث مٍٓقم

ًٚ وحدوداً  -أولً   (92)ص     افساث مٍٓقم

 ًٚ  (96)ص      ثحدود افسا -ثٕٚٔ

 ًٚ  (97)ص      مقاؿػ مـ افساث -ثٚفث

 (612)ص     افساث افًريب شطت ومُٕٜٚ -الػصل الثاين

 (614)ص      شطت افساث افًريب -أولً 

 (614)ص        افًراؿٜ -6

 (616)ص       افنّقفٜٔ -2

 (618)ص        افًَِْٜ -2

 (619)ص   اظتطد ادْٟٓ افتجريٌل يف افقصقل إػ احلَٚئؼ -4

 (662)ص       فتقازن وافتُٚمؾا -5

 (662)ص     اإٍتٚح ظذ افثَٚؾٚت األخرى -6

 (664)ص      ادْٚؿٌٜٔ واإلًٕٕٜٚٔ -7

 (667)ص     افساث افًريب يف رؤى أجٌْٜٔ -ثاكقاً 

ًٜ  -الػصل الثالث  (627)ص    وٕطذج افساث افًريب ظكٕ

 (628)ص      ظكٕٜ افساث -أولً 

 (624)ص    ٕٜ افساثٕطذج مؼؿٜ مـ ظك -ثاكقاً 

 (624)ص       ادْٟٓ افتجريٌل -6

 (627)ص       يف ادجٚل افٌِقي -2

 (644)ص      يف ادجٚل افسبقي -2

 (656) ص  صقى ظذ درب افْٓقض بٚفساث افًريب وإحٔٚئف -الػصل الرابع
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 دراسات يف ادعارصة والرتاث

 

 الباب األول يف ادعارصة

 

 مـ متىٌِٚت افًك.افثَٚؾٜ افًِّٜٔ  -الػصل األول

 خهٚئص افُتٚبٜ افًِّٜٔ بٚفٌِٜ افًربٜٔ -الػصل الثاين

 افٌِٜ افًربٜٔ وحتديٚت افًك -الػصل الثالث

 مًتٌَؾ افٌِٜ افًربٜٔ ومتىٌِٚت افًك -الػصل الرابع

 

 

 الباب الثاين يف الرتاث

 

ًٚ وحدوداً  -الػصل األول  افساث مٍٓقم

 ومُٕٜٚافساث افًريب شطت  -الػصل الثاين
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 الػصل األول

 الثؼافة العؾؿقة

 من متطؾبات العرص

 

ٕحٚول يف هذا افٌحٞ ادقجز أن ٕتًرع مٍٓقم افثَٚؾٜ افًِّٜٔ، وأن َٕػ ظذ خهاٚئص 

فذي يٌٌْل فِّرء أن يتزود بف مـ افثَٚؾٜ افًِّٜٔ دقاجٜٓ متىٌِاٚت هاذا افًكا، افًك وافزاد ا

وذفؽ بًد أن ٕتٌغ تٚريخ افثَٚؾٜ افًِّٜٔ، واألهداع ادرشقمٜ هلٚ، وإٔاطط تًِاؿ هاذه افثَٚؾاٜ، 

ِّط األوقاء ظذ افقاؿع افًريب، وأشٚفٔٛ اارتَٚء بقاؿع افثَٚؾٜ افًِّٜٔ يف حٔٚتْٚ ادًٚسة.  فًْ

 مدخل تعريػي -أولً 

ؽْل ظـ افٌٔٚن أن افثَٚؾٜ طاٚهرة إًٕإٜٚٔ، أي أهناٚ ؾٚصاؾ ٕاقظل باغ اإلًٕاٚن وشاٚئر 

ادخِقؿٚت، ألهنٚ تًز ظـ إًٕٕٚٔتف، ـط أهنٚ وشِٔتف اداثذ فالفتَاٚء ماع اآلخاريـ، وحتادد ذاتاف 

وظالؿٚتاف هباٚ يف  وظالؿٚتف مع ٕيرائف، ومع افىًٌٜٔ، ومٚ وراء افىًٌٜٔ، مـ خالل تٍٚظِف مًٓاٚ،

، ؾط مـ ظّؾ اجتطظل، أو ؾْل  ًٜ ًٜ وحرـ خمتِػ جمٚات احلٔٚة، وهل ؿقام احلٔٚة ااجتطظٜٔ وطٍٔ

ًٚ خٚرج دائرهتٚ.  مجٚيل، أو ؾُري، يتؿ إًٕٕٚٔ

وافثَٚؾٜ هل افتل تٔن فإلًٕٚن شٌؾ افتٍٚظؾ ماع ئىاف ماٚدًة وبؼاًا ومٗشًاٚت، وهال 

ًٚ أو اٚوزًا ٕحق ادًتٌَؾ، مـ افقطاٚئػ احلٔقياٜ ظِّٜٔ إبداظٜٔ متجددة، ؾٚفتٍٚظ ؾ مع افقاؿع، تٍُٔ

ًٚ، ؾٓل بَدر مٚ تؤػ مـ اجلديد حتٚؾظ ظاذ افاساث  هلٚ، وهل إٕجٚز تراـّل متٍْٚم ومًتّر تٚرخئ

ًٚ ومًاٚرًا  افًٚبؼ، وادد مـ ؿّٔف افروحٜٔ، وافٍُريٜ، وادًْقيٜ، وتقحد مًف هقياٜ اجلدياد روحا

   (1) ق أحد يرـٚت افثَٚؾٜ األشٚشٜٔ، وبًد أشٚد مـ أبًٚدهٚ.ومثاًل، وهذا ه

وافثَٚؾٜ هل ادخزون ادًريف، ومًتقدع ؿأؿ ادجتّاع، وأظراؾاف، وأحُٚماف، ومٍٚهّٔاف 

افًٚئدة افتل يتٖثر هبٚ أؾراد ادجتّع بّختِػ ؾئٚهتؿ: ادتًِؿ واجلٚهاؾ، افُٓاؾ وافىٍاؾ، ادارأة 

ؾؼ اشتًٔٚب ـؾ مْٓؿ، وحًٛ اتًٚع مدارـاف، وماـ ثاؿ وافرجؾ، وذفؽ بدرجٚت متٍٚوتٜ، و

                                                                                              

  .  46ص 6991إدارة افثَٚؾٜ  تقٕس  -اخلىٜ افنٚمِٜ فِثَٚؾٜ افًربٜٔ -ادْيّٜ افًربٜٔ فِسبٜٔ وافثَٚؾٜ وافًِقم (4)
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  (2) يُقن فِثَٚؾٜ افدور األبرز يف حتديد شِقـٔٚت األؾراد، وردود أؾًٚهلؿ، وضرائؼ تٍُرهؿ.

وافثَٚؾٜ افًِّٜٔ هل تزويد األؾراد بًِّقمٚت وطٍٜٔٔ مرتٌىٜ بٚفًِؿ وتىٌَٔٚتف، وتٍُار 

ابتُٚري ٕحق تٌَؾ اجلديد وادًتجدات يف جماٚل ظِّل يف حؾ ؿوٚيٚ افًِؿ ومنُالتف، وتٍُر 

ااـتنٚؾٚت، وااخساظٚت افًِّٜٔ، وادٓاٚرات افٔدوياٜ، وافًَِٔاٜ، وااجتطظٔاٜ، ومٓاٚرات 

 ااتهٚل يف جمٚل افًِؿ وتىٌَٔٚتف.

وهل مٔقل، واهتطمٚت ظِّٜٔ، وتَدير جٓقد افدوفٜ يف ادجٚات افًِّٜٔ، وجٓقد افًِؿ 

فًِقك افٌٔئل افًِٔؿ، وذفؽ ـِف يف إضٚر ؿّٔل، وأخالؿل، يتّنك مع اإلضاٚر وافًِطء، واتٌٚع ا

  (3) افَّٔل فِّجتّع.

وتتٖثر افثَٚؾٜ افًِّٜٔ ادقجٜٓ إػ اجلّٓقر بٚمتداد افًٚحٜ افًِّٜٔ، وافتىاقرات افتَْٔاٜ، 

افزراظل،  فتتٍرع وؾؼ تِؽ األٕطط، وتتِقن بٖفقاهنٚ، وتتخذ شطهتٚ، ؾٚفتقظٜٔ افهحٜٔ، واإلرصٚد

 وافتقظٜٔ افٌذائٜٔ، وافقظل افٌٔئل وافًُٚين...افخ ـِٓٚ ؾروع تْوقي حتٝ افثَٚؾٜ افًِّٜٔ.

ومـ برامٟ وتقجٓٚت افثَٚؾٜ افًِّٜٔ تِؽ افتل هتاتؿ بؼاح ظّاؾ األجٓازة ادختٍِاٜ، 

وتًٌٔط مُقٕٚهتٚ، وأحدث مثٚل ظاذ تْاقع افثَٚؾاٜ افًِّٔاٜ ادًاٚسة طاٚهرة ثَٚؾاٜ افناٚبُٜ 

، افتل اجتذبٝ إفٔٓٚ ؾئٚت متًددة، واشتَىٌٝ اهتطم خمتِاػ افؼاائح ااجتطظٔاٜ، شٕسٕٝاإل»

ٕيرًا دٚ يَدمف هذا افىقؾٚن ادًِقمٚيت مـ خدمٍٚت وحتديٍٚت وآثٚر ظٚرمٜ يف ادًتقيٚت افٍُرياٜ، 

 وادًِقمٚتٜٔ، وااجتطظٜٔ، وااؿتهٚديٜ، وؽرهٚ.

فْقع افذي هيتؿ بتًٌٔط ادٌاٚدئ واألؾُاٚر افًِّٔاٜ، ومـ أهؿ إٔقاع افثَٚؾٜ افًِّٜٔ ذفؽ ا

ومٚ يرتٌط هبٚ مـ مٍاٚهٔؿ، ومهاىِحٚت، وتقؿًاٚت، وٕتاٚئٟ متًاددة األوجاف، تًتّاد ظاذ 

مًتقيٚت ؾُريٜ وظِّٜٔ خمتٍِٜ، وظرض ذفؽ ـِف يف ؿقافٛ جذابٜ، وأضر منقؿٜ. وهذا افْاقع 

                                                                                              

  ادرجع افًٚبؼ. (5)

 26صاحٍٜٔ  -ؿاراءة يف ٕؼا افثَٚؾاٜ افًِّٔاٜ وافتَٕٚٔاٜ -أدب وثَٚؾٜ -افدـتقر يّد ظٌد افٌٚري افَدد (6)

 .6ص 2166تؼيـ األول  6  212افًدد  -شٌتّز بٚفّٔـ
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ماٚم اجلّٓاقر، ويازوده بٍّاٚتٔح احلاس مـ افثَٚؾٜ افًِّٜٔ هق افذي يٍتح آؾٚق افٍُر افًِّل أ

افًِّل، وهئئ ادقاضـ اشتًٔٚب ؿوٚيٚ افًِقم، ومناُالهتٚ، وحِقهلاٚ، وضرائاؼ تقطٍٔٓاٚ يف 

  (4) خدمٜ ادجتّع وافتّْٜٔ.

 الثؼافة العؾؿقة تارخيًا وأهدافاً  -ثاكقاً 

 افتٚريخ يف مل تُـ افثَٚؾٜ افًِّٜٔ وفٔدة افًك احلٚض، ؾَد ٕنٖ أول ظِؿ ضًٌٔل دؿٔؼ يف

ق.م، إٕف ظِؿ افٍِؽ افٌٚبع، ويف افَرن افثٚين ؿٌؾ ادٔالد ٕنٖ تَِٔد ظِّل  511بٚبؾ افًراؿٜٔ ظٚم 

 دؿٔؼ يف ظِؿ افٍِؽ فدى اإلؽريؼ، وإتَؾ بًدهٚ إػ احلوٚرة افًربٜٔ اإلشالمٜٔ.

حواٚرات  وهذا يًْل أن افًِؿ افدؿٔؼ مل يٌدأ يف احلوٚرة األوربٜٔ احلديثاٜ وإٕاط بادأ يف

ذؿل ادتقشط واحلوٚرات افؼؿٜٔ افَديّٜ، وإتَؾ ظز احلوٚرة افًربٜٔ اإلشالمٜٔ إػ أوربٚ يف 

 افَرٕغ افًٚدس ظؼ وافًٚبع ظؼ.

ّٔز يف احلوٚرة افًربٜٔ اإلشاالمٜٔ ذفاؽ أن افتَادم افاذي أحارزه  وـٚن فِثَٚؾٜ افًِّٜٔ ح

افْيري، بؾ تًداه إػ حٔٚة ادجتّع افًاريب،  افًرب إبٚن أفؼ حوٚرهتؿ مل يُـ فَٔتك ظذ افًِؿ

 ًٚ وإػ اجلقإٛ افتىٌَٜٔٔ مـ افًِقم، ؾُٚن فًِِؿ ظْد افًرب وطٍٜٔ اجتطظٜٔ ؾواًل ظـ ـقٕف بحث

ًٚ هلٚ.   (5) ظـ احلََٜٔ ومتُْٔ

ٚب افًارب افاذيـ ـتٌاقا يف إْٕاٚ ٕنآد فُِّتا»وفَد ؿٚل ادٗرخ افٌُر جرمٚن مقٌِٕٔاف: 

خاقان »، وأصاٚر ادِاؽ اإلشاٌٚين شٜٔ بّزيٜ اإليوٚح افتٚم وافىريَٜ افتًِّٜٔٔادقوقظٚت افًِّ

إػ أن احلوٚرة افًربٜٔ اإلشالمٜٔ يف األٕدفس تنُؾ صىرًا مـ تاٚريخ بالدٕاٚ، ذفاؽ ش ـٚرفقس

افتٚريخ ادنسك افذي ؿّدم إػ افًٚمل وخالل ؿرون ثطٕٜٔ ظددًا ـٌرًا مـ افنخهأٚت افالمًاٜ يف 

                                                                                              

مديْٜ ادِؽ ظٌد افًزيز  –جمِٜ افًِقم وافتَْٜٔ  -افثَٚؾٜ افًِّٜٔ مٍتٚح افتَْٜٔ -افدـتقر يّد خي افنٌٔٚين  (7)

 .26ص 55افًدد  -افريٚض-فًِِقم وافتَْٜٔ

ّٔد (8) دار افٔطماٜ فٌِحاٞ  -جمِاٜ افًارب -حلل وافٌاد ادْناقدافساث بغ ادٚيض ا -افدـتقر يّقد أمحد افً

 .552ص 2161آذار ؤًٕٚن  61و 9ج -افريٚض -وافْؼ وافتقزيع
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يٜ بٖبًٚده افقاشًٜ، وإن إشٌٕٚٔٚ افٔقم تناًر بٚفٍخاٚر بطوأٓٚ افاذي تَٚشاّتف ماع تٚريخ افٌؼ

  (6) افنًٛ افًريب افًئؿ، وبًّٚمهٚت رجٚفف يف افتَدم افثَٚيف، وافًِّل فٌِؼيٜ.

واتٌع افًرب يف افًِقم افىًٌٜٔٔ ويف جقإٌٓٚ افتىٌَٜٔٔ ـٚفىٛ وافهٔدفٜ مْٓجٔاٜ ظِّٔاٜ 

  (7) ظٚئؿ، وهل:راؿٜٔ، تَقم ظذ مخس د

 ٍٕل اخلراؾٚت. -6

 شًٜ ااضالع. -2

 افرحالت فٌِحٞ وافتَْٔٛ. -2

 افتجٚرب. -4

 ادقازٕٜ. -5

وادر اإلصٚرة إػ أن افًرب اؿتًٌقا مٚ ـٚن فدى األماؿ األخارى ماـ ظِاقم ومًاٚرع 

خمتٍِٜ يف افًٍٍِٜ وافريٚؤٚت وافٍِؽ وافُّٔٔٚء، وظذ األخاص يف ظِاؿ افىاٛ افاذي يّثاؾ 

ٚجٚت اإلًٕٚن اتهٚفف بهحتف وؿقتف ووجقده، وفُـ افًرب مل يٍَقا ظْد حٚجٜ أشٚشٜٔ مـ ح

حد ااؿتٌٚس افذي تؿ بىريؼ افسمجٜ افتل ٕنىٝ أيط ٕنٚط إٓئذ، بؾ هظٚن مٚ متثِقا مٚ ترمجقه، 

  (8) وإتَِقا إػ مرحِٜ افقوع واابتُٚر.

ق اإليىٚيل ومـ بًده وفَد أثّرت ادحٚوات يف افَرن افًٚبع ظؼ يف افٌرب بٚشؿ ؽٚفِٔ

بٚشؿ ٕٔقتـ اإلٕجِٔزي يف افثَٚؾٜ احلديثٜ وااؿتهٚد احلديٞ. وـٕٚاٝ ثّاٜ ياٚوات مًاتّرة 

 بذفٝ مـ ؿٌُؾ فتًٌٔط ادٍٚهٔؿ واألؾُٚر.

ويف افٌرب ـٕٚٝ ثّٜ يٚوات مًتّرة فتًٌٔط ادٍٚهٔؿ واألؾُٚر، وتقوأح ادًىٔاٚت 

تٌىٜ بٚجلٓقد وافْتٚئٟ افًِّٜٔ، وـاٚن ماـ أبارز ذوي هاذه افتَْٜٔ، وإبراز ادًٚين وافداات ادر

                                                                                              

ّٔد (9)  .26ص 2112دمنؼ  -مىًٌٜ افًجِقين -يف ؿوٚيٚ افثَٚؾٜ -افدـتقر يّقد أمحد افً

 .52ص 6979تقٕس   -فًربٜٔاشساتٔجٜٔ تىقير افسبٜٔ ا -ادْيّٜ افًربٜٔ فِسبٜٔ وافثَٚؾٜ وافًِقم (:)

 .662ص 2162دمنؼ  -اهلٔئٜ افًٚمٜ افًقريٜ فُِتٚب -أوراق ثَٚؾٜٔ -صحٚدة اخلقري (;)
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يف بدايٜ افَرن افتٚشع ظؼ، وؿد أدى اـتناٚؾف ش مٚيُؾ ؾٚراداي»ادحٚوات افٍٔزيٚئل افزيىٚين 

فيٚهرة احلٞ افُٓرومٌْٚضٔز إػ اخساع ادقفد افُٓرباٚئل، ؾٍاتح باذفؽ باٚب اشاتخدامٚت 

ًٚ ظذ إفَٚء ادحاٚضات افًٚماٜ، وتًٌأط أظطفاف  افىٚؿٜ وحتقيالهتٚ ظذ مكاظٔف، وـٚن حريه

ًٚ مْذ ذفؽ افقؿاٝ ألمهٔاٜ  افًِّٜٔ، واصتٓر بّٓٚرتف يف احلقار وافتنقيؼ واإليوٚح، وـٚن مدرـ

تًِٔؿ افًِقم فِجّٔع ظذ أوشع ٕىٚق، وؽدا ادتحدث بٚشؿ احلرـٜ افًِّٜٔ يف ظكاه واداروج 

ذائح متْقظٜ مـ ادجتّاع افزيىاٚين، وظّادت اجلًّٔاٜ هلٚ،  إذ بٚتٝ يٚضاتف افًٚمٜ مِتَك 

متْح األوائؾ افاذيـ يَادمقن إشآٚمٚت باٚرزة يف ش ؾٚراداي»ادُِٜٔ افزيىٕٜٚٔ إػ تٖشٔس جٚئزة 

   (9) جمٚل افتقظٜٔ افًِّٜٔ فِجّٓقر.

واهتؿ ظِطء مرمقؿقن يف افَرن افًؼيـ يف افٌرب بًِّٜٔ افتقاصؾ ماع اجلّٓاقر وظاز 

افُتٛ وافْؼات ادًٌىٜ وإفَٚء ادحٚضات، وادنٚرـٜ يف افْدوات افًٚماٜ، وـاٚن ماـ تٖفٔػ 

دراشٜ ظاـ  6971، حٔٞ إٔجز األخر ظٚم شجقن مِِٔر»، وشتنٚرفز ًٕق»وش إيْنتٚيـ»أبرزهؿ 

٪ ماـ 7ؿٔٚس مًتقى افثَٚؾٜ افًِّٜٔ يف أمريُاٚ، تٌاغ فاف ماـ خالهلاٚ أن ظاددًا ا يزياد ظاذ 

ًٚ، وأؽِٛ افيـ أن افًٌْٜ ؿد زادت بًد ذفؽ األمرئُغ يُّ ـ تهٍْٔٓؿ ظذ أهنؿ مثٍَقن ظِّٔ

ًٚ هل بتِاؽ افواةفٜ يف جمتّاع ظِّال متَادم مثاؾ »افتٚريخ، وفُـ  إذا ـٕٚٝ ًٌٕٜ ادثٍَغ ظِّٔ

افقايٚت ادتحدة األمرئُٜ، ؾُٔػ تُقن ظِٔاف احلاٚل يف افادول افْٚمٔاٜ ذات افهاِٜ احلديثاٜ 

 .(10)شمًىٔٚهتٚ ادختٍِٜ ومْٓٚ دوفْٚ افًربٜٔ؟بٚحلرـٜ افًِّٜٔ و

إن أبْٚء األمٜ افًربٜٔ يف أمس احلٚجاٜ إػ افثَٚؾاٜ افًِّٔاٜ، وإن افتقظٔاٜ افًِّٔاٜ وهال  

ادطرشٜ افٍٚظِٜ يف ٕؼ افثَٚؾٜ افًِّٜٔ تىّح إػ حتَٔؼ أربًٜ أهاداع رئًٔاٜ، وهاذه األهاداع 

 األربًٜ هل:

وـٍٚءات ؿٚدرة ظذ ادطرشٜ افًِّٜٔ، واإلباداع افتَْال، هتٔئٜ تربٜ خهٌٜ إلٕتٚج ظِطء،  -6

                                                                                              

 .65مرجع شٚبؼ ص -افثَٚؾٜ افًِّٜٔ مٍتٚح افتَْٜٔ -افدـتقر خي يّد افنٌٔٚين (>)

 .66ادرجع افًٚبؼ ص (43)
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ؾٚفَٚظدة اجلطهريٜ افًريوٜ ادتٍٚظِٜ مع افٍُر، وادتقاصِٜ ماع احلرـاٜ افًِّٔاٜ هال 

 بىًٌٜٔ احلٚل مٌْٝ ادقاهٛ، ومًتقدع افَدرات.

 تقؾر افنٍٚؾٜٔ افًِّٜٔ افتل تٔن ظذ ادقاضـ ؾٓؿ مٚهٜٔ افٍُار افًِّال، وظّقمٔٚتاف، -2

ومقاـٌٜ تىقره، واشتًٔٚب افتَْٔٚت فًٔتٍٔد مْٓٚ أؿل اشتٍٚدة ممُْٜ، ويتًٚمؾ مًٓاٚ 

 وؾؼ وقابىٓٚ، وذوضٓٚ يف ممٚرشٜ رصٔدة، وإدراك حََٔل دتىٌِٚت احلٔٚة ادًٚسة.

تىااقير افَاادرة فاادى ؿٚظاادة واشااًٜ مااـ افْااٚس ظااذ ؾٓااؿ ادنااُالت ااجتطظٔااٜ،  -2

ٚفًِقم وافتَْٜٔ، وافًًل إػ اإلشآٚم يف ادناٚرـٜ يف وااؿتهٚديٜ، وافٍُريٜ ادرتٌىٜ ب

اختٚذ افَرارات ادرتٌىٜ بٚختٔٚر افتَْٔٚت، ومقاـٌاٜ ادًاتجدات وادتٌارات، وحتدياد 

األبدال، وتْئؿ ادطرشٚت افًِّٜٔ، وهتٔئٜ األٕطط ااجتطظٜٔ وادٗشًٜٔ افَاٚدرة ظاذ 

 فتَٕٜٚٔ افًٚرم.افتٍٚظؾ ب٘ ٚبٜٔ مع ضقؾٚن احلرـٜ افًِّٜٔ وا

هتٔئٜ مْٚخ مـ افرأي افًٚم متًٚضػ مع احلرـٜ افًِّٔاٜ، وداظاؿ دجٚهباٜ اإىٌٚظاٚت  -4

اإًٍٚفٜٔ، وردود افًٍؾ افًٌِٜٔ افتل تِقث مْٚخ افثَٜ افالزم فّْاق احلرـاٜ افًِّٔاٜ، 

  (11) وتٌٌِِٓٚ بهقرة ضًٌٜٔٔ يف ًٕٟٔ افٌٔئٜ ااجتطظٜٔ.

ًٚ أخرى إػ  األهداع األربًٜ افتل شٌؼ ذـرهٚ، ومـ األهداع افتل وثّٜ مـ أوٚع أهداؾ

 أؤٍٝ:

ًٚ مـ مُقٕٚت افثَٚؾٜ اجلطهريٜ افًٚئدة  -6 ًٚ رئًٔ ًٚ ومُقٕ جًؾ افثَٚؾٜ افًِّٜٔ جزءًا ظوقي

 فتحَٔؼ ذوط ادًٚسة، وافٍُٚءة، وافتقازن، تٖصٔاًل فِثَٚؾٜ افتّْقيٜ.

ٜٔ، ويتّثاؾ يف ؿادرة ادجتّاع ظاذ حتَٔؼ األمـ افًِّل، وهق أمر ذو أمهٜٔ اشاساتٔج -2

  (12) اـتًٚب ادًرؾٜ افًِّٜٔ وافتَْٔٚت احلديثٜ، وإٕتٚجٓٚ.

وهُذا يتٌدى فْٚ أن اهلدع األشٚد مـ ٕؼ افثَٚؾٜ افًِّٜٔ وافتَٕٜٚٔ هق مٗازرة ادجتّع 

                                                                                              

 .69ادرجع افًٚبؼ ص (44)

 .6مرجع شٚبؼ ص -أدب وثَٚؾٜ -ددافدـتقر يّد ظٌد افٌٚري افَ (45)
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ًٚ حلاؾ  فِدخقل يف جمتّع ادًرؾٜ، وإن جمتّع ادًرؾٜ هاق افاذي ياٗمـ باٚفتٍُر افًِّال أشاِقب

ادنُالت، وـنػ احلَٚئؼ، واختٚذ افَرارات، واألشِقب افًِّال هاق وشأِٜ ادجتّاع ٕحاق 

افْيرة ادقوقظٜٔ، وافتخع ظـ األثرة، وافذاتٜٔ، وافتحٔز، وافتًهٛ، ذفؽ ألن افتٍُر افًِّل 

يّتٚز ظـ ؽره ماـ إٔاطط افتٍُار بٚفدؿاٜ وادقواقظٜٔ، وافىِاٛ افادائؿ فِادفٔؾ وافزهاٚن، 

  (13) ادْىؼ افًِٔؿ.واشتخدام 

وإذا ـٚن افتٍُر افًِّل هق وشأِتْٚ حلاؾ مناُالت احلاٚض ؾا٘ن افتخىأط افًِّال 

ًٚ آلثٚرهاٚ افًأٌِٜ،  يتوّـ تقؿع منُالت ادًتٌَؾ، وااشتًداد هلٚ يف افقؿاٝ ادْٚشاٛ، اٌْا

ًٚ دَقفٜ صٚظرٕٚ افًريب:  وتالؾٔ

 وا يًرؾقن اخلر إِا إذا مٙ

 

 حتك يهٌٔٓؿ وا يًرؾقن افؼر  
  

 صبقعة العرص وزاد الثؼافة العؾؿقة -ثالثاً 

دٚ ـٕٚٝ افثَٚؾٜ افًِّٜٔ هتدع إػ إـًاٚب اداقاضْغ افَادرة ظاذ اختاٚذ افَارارات ظاذ 

افهًٔديـ افنخيص وااجتطظل، وإػ تقضغ ٕيرة ظِّٜٔ تًٚظد ظذ تًٍر افياقاهر افىًٌٔٔاٜ 

ّال ادًاٚس فتُّاغ أؾاراد ادجتّاع ماـ اشاتًٔٚب وااجتطظٜٔ، وترشٔخ أشس افتٍُر افًِ

األحداث، وادنٚرـٜ يف صْع احلٔٚة، ومقاـٌٜ روح افًكا، ـاٚن ظاذ اجلّٓاقر ادًاتٓدع أن 

 يتّثؾ روح افًك افذي يقاـٌف، ويتٌغ خهٚئهف وشطتف.

ومـ شطت هذا افًك افذي ٕحٔٚ حتٝ طالفف افتٌر ادًتّر، ؾٓق ظكا افتٍجار ادًاريف 

ثَٚيف، وهق ظك افًِؿ وافتَٕٜٚ )افتُْقفقجٔٚ(، وظك ااتهٚات افنيًٜ، ومٚ يستٛ ظِٔف واف

مـ إزافٜ احلقاجز بغ ادجتًّٚت، وافتاٖثر بٚفتٔاٚرات افثَٚؾٔاٜ ادًاٚسة، وبٚفتٔاٚرات افٍُرياٜ 

يع، وافًٔٚشٜٔ، وظك ادزاوجٜ بغ افًِؿ وافًّؾ، وافْيريٜ وافتىٌٔؼ، وافتٌر ااجتطظل افنا

وضٌٔٚن ااجتٔٚح ادٚدي، وإحًٚر افَٔؿ افروحٜٔ وااجتطظٜٔ وادًْقيٜ، وهاق ظكا اابتُاٚر 

 وافتجديد وافتقجٔف ااجتطظل فًِّرؾٜ.

                                                                                              

 .62ص 6992افُقيٝ  -دار افٍالح -ادْٚهٟ ادًٚسة -افدـتقر افدمرداش ظٌد ادجٔد هحٚن (46)
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وإذا ـٕٚٝ تِؽ هل بًض مـ شطت افًك ؾا٘ن هاذه افىًٌٔاٜ تٍارض ظِْٔاٚ ااهاتطم 

، وافْيرياٜ وافتىٌٔاؼ، وحٍاظ بدراشٜ افًِقم مٚدة وضريَٜ، وتٖـٔد افرابىٜ بغ افًِاؿ وافًّاؾ

 افتقازن بغ افَٔؿ ادٚديٜ وافَٔؿ افروحٜٔ، ومراظٚة افًّؼ وافنّقل يف إظداد ادقاضـ فِحٔٚة.

ًٚ فتِؽ افًاطت واخلهاٚئص، وأن  ـط أن ضًٌٜٔ افًك تتىِٛ مـ ادقاضـ أن يُقن واظٔ

خهاٚئص هاذا افًكا،  يُقن مزودًا بثَٚؾٜ ظِّٜٔ، وبٍُٚيٚت تًٚظده ظذ اظتطد اإل اٚيب ماـ

 واشتًٌٚد افًٌِل مْٓٚ. ومـ هذه افٍُٚيٚت ادىِقبٜ:

مروٕٜ افتٍُر وؿٌقل افتٌر: إذ ماٚ داماٝ ضًٌٔاٜ افًكا تتًاؿ باٚفتٌرات افنايًٜ  -6

ادتالحَٜ ـٚن ظذ ادقاضـ أن يتًؿ بٚدروٕٜ يف افتٍُر اٚه افتٌارات يف مْاٖى ظاـ أي 

ُقن ذفؽ ظذ حًٚب افثقابٝ افَقمٜٔ، ومهِحٜ حتجر، أو تزمٝ، أو مجقد، ظذ أا ي

 األمٜ.

اإٍتٚح وشًٜ األؾؼ: وهذه ـٍٚيٜ وثَٜٔ افهِٜ بًٚبَتٓٚ، إذ ا رء يَتؾ اإلًٕٚن مثؾ  -2

ًٚ ورحٚباٜ وإًٕإٜٚٔ مثاؾ  اإٌالق وؤؼ األؾؼ، وا رء يٌْل حٔٚتف، و ًؾ هلٚ مذاؿ

فَد ؿٔؾ: افًِؿ افراـد وادًتَر شًٜ األؾؼ، وبًد افْير، وافتجدد ادًتّر فًِّٚرع، و

 ـٚجلٓؾ ادًتَر، وؿديًط ؿٚل صٚظرٕٚ افًريب:

 ِٛ  إن شٚل ضٚب، وإن مل يِن مل يى

 

 إين رأيٝ وؿقع ادٚء يًٍده 
افتٍُر افْٚؿاد: داٚ ـٕٚاٝ ضًٌٔاٜ افًكا تتًاؿ باٚختالط األوراق، وؽٔاٚب ادًاٚير  -2 

ٜ اإاتطء، وزظزظاٜ افَأؿ، ادقوقظٜٔ، ودس افًؿ بٚفًًؾ، وؽزو افًَقل، وخِخِا

وشرورة ؿٔؿ ااشتٓالك، ـٚن تزويد ادقاضـ بّٓٚرات افتٍُار افًِّال افْٚؿاد افتال 

بقشٚضتٓٚ يًتىٔع أن ئّز بغ افٌٞ وافًّغ، بغ مٚ يالئؿ جمتًّف، ومٚ ا يالئّف، بغ 

ايٚء افذاتٔٚت  اخلزة ادربٜٔ وؽر ادربٜٔ، أمرًا تًتِزمف ضًٌٜٔ افًك يف طؾ ظقدٜ، تروم

 افثَٚؾٜٔ فِنًقب وادجتًّٚت.

وإن افتٍُر افَْدي افًِٔؿ هق افذي ا يْير إػ افيقاهر بًغ افروٚ وحادهٚ، وا يْيار 

إفٔٓٚ بًغ افًخط وحدهٚ، وإٕط يْير إفٔٓٚ بًغ ادقوقظٜٔ يف مْٖى ظـ أي حتٔز، أو تًهٛ، أو 
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 تنْٟ، أو حتٚمؾ.

ًٚ بّْٚهٟ افتٍُر افًِّل، وهق ا يًْل جمرد افرؾض، ويرتٌط افتٍُر افَْدي ارتٌٚ ًٚ ظوقي ض

أو افتٍْٔد، أو ادًٚروٜ دٚ هق ؿٚئؿ، وإٕط يدظق يف دراشٜ أي طٚهرة اجتطظٜٔ إػ ااهتطم بٚفًٔٚؿٚت 

ااؿتهٚديٜ، وااجتطظٜٔ، واألبًٚد افتٚرخئٜ هلٚ، وهق مْٟٓ ا يُتٍل بٚألصُٚل افيٚهرة يف واؿًٓاٚ 

بٚفزمٚن وادُٚن افراهْغ، وإٕط يٌحٞ ظاـ اجلاذور ادجتًّٔاٜ افتال أدت إػ تناُؾ هاذه  ادحدد

افيٚهرة، ويٗـد دور افتجديد وافتٌٔر يف افٌحٞ وادًرؾٜ بٌٔاٜ ـناػ األبًاٚد احلََٔٔاٜ فِقاؿاع، 

 وافًًل إػ اٚوز ظٌَٚتف، وصقاً إػ األمجؾ واألـّؾ.

ـ ترشأخ تَٚفٔاد مًْٔاٜ تتّثاؾ يف احاسام افارأي، ويف ظِّٜٔ بْٚء افتٍُر افَْدي ابد م

وتَدير افرأي اآلخر، وادقوقظٜٔ يف إصدار األحُٚم، ذفؽ ألن افنخهٜٔ ادتُٚمِاٜ هال افتال 

تتٌَؾ افَْد مـ اآلخريـ، وتًًك إػ تًديؾ مًٚرهٚ، وتىقير أدائٓٚ ٕحق األؾوؾ، يف واقء ماٚ 

  (14)ش.امرًأ أهدى إفْٔٚ ظٔقبْٚ رحؿ اهلل»يقجف إفٔٓٚ مـ مالحيٚت، وجٚء يف تراثْٚ 

مقاجٜٓ ادنُالت بٚألشٚفٔٛ افًِّٔاٜ: ذفاؽ ألن افتٍُار اخلارايف واتٌاٚع أشاٚفٔٛ   -4

افًحر وافنًقذة وافسهٚت مـ األشٚفٔٛ افدافٜ ظاذ افتخِاػ، يف حاغ أن مقاجٓاٜ 

ادنُالت بىريؼ إظطل افًَؾ وافتٍُار وإدراك افًالؿاٚت باغ افياقاهر اددروشاٜ، 

 ًٜٔ ـٕٚٝ أو اجتطظٜٔ، مـ األشٚفٔٛ افدافٜ ظذ افتَدم وافرؿل.ضٌٔ

افَدرة ظذ اإلبداع: ؾًكٕٚ احلٚيل مل يًد حيتّؾ ثَٚؾٜ افذاـرة وحدهٚ، ومل يًاد يًتّاد  -5

ظذ احلٍظ وحده يف تّْٜٔ افًَؾ، وإٕط يتىِٛ اشتثٚرة ادٓٚرات افًَِٜٔ افًِٔٚ مـ ؾٓؿ، 

تًٍاار، وَٕااد، وتَااقيؿ، وصااقاً إػ اإلبااداع ومتثااؾ، وربااط، ومقازٕااٜ، وحتِٔااؾ، و

 واابتُٚر.

افتًِؿ افذايت: اٚوز ظكٕٚ احلٚيل تِؽ ادراحؾ افتل يًتّاد ؾٔٓاٚ ادارء ظاذ اآلخاريـ  -6

فِقصقل إػ ادًرؾٜ بًد أن تًددت مهٚدر افتًِؿ، إذ مل يًد ادًِؿ مهادرهٚ افقحٔاد، 

                                                                                              

ّٔد (47)  .492ص 2ج 2114دمنؼ  -وزارة افثَٚؾٜ -مَٚات يف افثَٚؾٜ -افدـتقر يّقد افً
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ٌحٞ واـتنٚع احلَٚئؼ وادًِقمٚت، ؾٌٚت ظذ ادرء أن يًتّد ظذ ًٍٕف يف افتَْٔٛ واف

ؾال رء يًدل فذة اـتنٚع ادرء ادًٚرع مًتّدًا ظذ ذاتف. وادًِقماٚت افتال يتقصاؾ 

إفٔٓٚ ادرء ظـ هذا افىريؼ تٌَك راشخٜ يف ذهْاف، وماـ افهاًقبٜ يقهاٚ، يف حاغ أن 

ٌٔؾ ادًِقمٚت افتل يتقصؾ إفٔٓٚ بىريؼ َِٕٓٚ مـ اآلخريـ دون باذل أي جمٓاقد يف شا

احلهقل ظِٔٓٚ، هل مًِقمٚت مًروٜ فِزوال وافًْٔٚن. ومـ هْٚ بٚتٝ ضًٌٜٔ افًكا 

ِّؿ ًٍٕف ضقال حٔٚتف مـ ادٓد إػ افِحد.   (15) تتىِٛ أن يتُّـ ـؾ ؾرد مـ أن يً

بٔد أن هذه افٍُٚيٚت افتل تًتِزمٓٚ ضًٌٜٔ افًك حتتاٚج بٌٔاٜ تقؾرهاٚ فادى اداقاضْغ إػ 

تٖمغ األجقاء ادالئّٜ افتل حتدث ؾٔٓٚ افًِّٜٔ افتًِّٔٔاٜ افتًِّٔاٜ بٌٔاٜ تدريٛ وتٖهٔؾ وتًِٔؿ، و

اـتًٚب تِؽ افٍُٚيٚت. وهذا يدظقٕٚ إػ افقؿقع ظذ إٔطط افتًِؿ افتل يُتًٛ ادارء بقشاٚضتٓٚ 

 افٍُٚيٚت ادىِقبٜ، وافتل تَتؤٓٚ ضًٌٜٔ افًك يف جمٚل افثَٚؾٜ افًِّٜٔ.

 ط التعؾمالثؼافة العؾؿقة وأكام -رابعاً 

دظٝ ادْيّٜ افدوفٜٔ فِسبٜٔ وافًِقم وافثَٚؾٜ )افٔقًُٕق( إػ أن يُاقن افتْاقر افًِّال 

ًٚ فتَِٔؾ افٍجقة بغ ادجتًّٚت، ومْع حادوث إرباٚك يف  ًٚ ظٚدٔ وافتَٚين أي افثَٚؾٜ افًِّٜٔ متىٌِ

 طؾ افتٌر افنيع وادذهؾ افذي حيدث يف افًٚمل ادًٚس.

افَراءة وافُتٚبٜ واحلًاٚب هال أشٚشأٚت ياق األمٔاٜ فِّاقاضـ ويف وقء ذفؽ مل تًد 

ؾحًٛ، بؾ أصٌح افتْقر افًِّل، وأوحٝ افثَٚؾٜ افًِّٜٔ افتَٕٜٚٔ، جازءًا ا يتجازأ ماـ هاذه 

 األشٚشٔٚت.

وافتْقر افًِّل هق مًرؾٜ ادٍٚهٔؿ وافًِّٔٚت افًِّٜٔ افالزمٜ اختٚذ افَرار ظذ ادًاتقى 

رـٜ يف افناٗون اددٕٔاٜ وافثَٚؾٔاٜ واإلٕتٚجٔاٜ وااؿتهاٚديٜ، واختاٚذ افنخيص، وؾّٓٓٚ، وادنٚ

 ادقاؿػ اٚه افنٗون افًِّٜٔ وافتَٕٜٚٔ.

ـط أن افتْقر افًِّل هق افَدرة ظذ اشتخدام افُتٚبٜ وافَراءة وتىٌٔؼ مٓٚرات ااشاتطع 
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ادًِقماٚت  وافتقاصؾ بقوقح بٌٜٔ اإخراط يف مٓٚرات افتٍُار، وافتحِٔاؾ افْٚؿاد، وتَاقيؿ

  (16) ادتقؾرة، بٚشتخدام أشِقب ااشتَهٚء افًِّل.

وا يَتك افتْقر افًِّل ظذ ؾٓؿ افٍروع ادًرؾٜٔ بهاقرة مٍْهاِٜ، باؾ يتواّـ إ اٚد 

افروابط مٚ بغ افًِؿ وافريٚؤٚت وافتَٕٚاٜ، وـاذفؽ باغ هاذه ادجاٚات وافًِاقم اإلًٕإٜٚٔ 

 واآلداب وادقوقظٚت ادْٜٓٔ.

ٔؼ افتْقر افًِّل ظذ تىقير افتٍُر افًَالين، ويًاٚظد افٍارد ظاذ اـتناٚع ويًّؾ حتَ

ادحٔط افذي حئٚ ؾٔف، ويُّْف مـ ؾٓؿ افَواٚيٚ افٔقمٔاٜ، ؾاٚفتْقر افًِّال مازيٟ باغ ادٍاٚهٔؿ 

 وافتٚريخ وافًٍٍِٜ افتل تًٚظد ظذ ؾٓؿ افَوٚيٚ افًِّٜٔ.

ًٚ خٍِٜٔ ظِّٜٔ ؿقيٜ يف ا حلَٚئؼ وادٍٚهٔؿ وافْيريٚت افًِّٜٔ، وفدى افنخص ادتْقر ظِّٔ

ًٚ ٕحاق افًِاؿ وافتَٕٚاٜ  ًٚ إ ٚبٔ ًٚ فىًٌٜٔ افًِؿ وااٚه وافَدرة ظذ تىٌَٔٓٚ، ـط أن فديف ؾًٓط واوح

ًٚ فَّٜٔ افًِؿ وافتَٕٜٚ يف تىقير ادجتّع، وؿدرة ظذ اشتخدام األشاٚفٔٛ  )افتُْقفقجٔٚ(، وإدراـ

ًٚ فٌِٔئٜ بٍّٓقمٓٚ افنٚمؾ.افًِّٜٔ يف حؾ ادنُالت، وؾًٓط صٚئ ٌ 

وا يُّـ فًِّٜٔ افتْقر افًِّل أن تّْق وتسظرع بًٕٚجٚم وتْٚؽؿ مع مًىٔاٚت افًكا 

ومتىٌِٚتف دون أن تتُّـ مـ اشتًٔٚب مالمح ثَٚؾٜ ظِّٜٔ وثَٚؾٜ متْٚمٜٔ وّـ مُقٕٚهتٚ، وفاـ 

ؿ ادناُالت يتحَؼ ذفؽ يف ؽٔٚب اشساتٔجٜٔ ظٚمٜ وختىٔط ظِّل مادروس هئائ فًِٚماٜ ؾٓا

ااجتطظٔاٜ وااؿتهاٚديٜ ادرتٌىااٜ بَواٚيٚ افًِاؿ وافثَٚؾااٜ ومقاـٌاٜ ادًاتجدات وادتٌاارات، 

 وافتٍٚظؾ ب٘ ٚبٜٔ مع احلرـٜ افًِّٜٔ وافتَٕٜٚٔ افًٚدٜٔ.

وهتدع افْيرة احلديثٜ فِسبٜٔ افًِّٜٔ ادًاتْرة إػ إـًاٚب افىٌِاٜ مٓاٚرات ااشتَهاٚء، 

فًِّل يف حؾ ادنُالت، وفٔس ظذ مجع ادًِقمٚت وحٍيٓٚ، ومـ هْٚ واشتخدام مْحك افتٍُر ا

ـٕٚٝ مْٚهٟ افًِقم تًّؾ ظذ تْقيع مهٚدر ادًرؾٜ، وتًّؾ ظذ ربط ادقوقظٚت افًِّٜٔ بٚفقاؿع 

ادحٔط وثَٚؾٜ ادجتّع، وؿد أدى ذفؽ إػ تٌر يف دور ادًِؿ مـ افادور افتَِٔادي افاذي يتّحاقر 

                                                                                              

(16)  Mackee, j. and Qgle,D. Integrating wstruction literacy and science, Ny: 

Guilford publications. 2005 
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ًٚ، بٚفسـٔز ظذ مٓٚرات ااشتَهٚء، وؾٓاؿ حقل َٕؾ ادًرؾٜ وتِ ًٚ، وتْقظ َْٔٓٚ، إػ دور أـثر اتًٚظ

افًالؿٜ ادتٌٚدفٜ بغ افًِؿ وافتَٕٜٚ وادجتّع، وتنجٔع افىالب ظذ ااـتنٚع، وتًٍر افياقاهر، 

وافتحَؼ مْٓٚ ظْد تَديؿ افتزيرات وافزاهغ، وافٌحٞ ظـ أشٚفٔٛ وإٔطط تًِٔؿ وتًِؿ فًِِاقم، 

ًٜ فِقصاقل إػ ادًرؾاٜ، تًُ س ضًٌٜٔ افًِؿ وادًرؾٜ افًِّٜٔ، مع تٖـٔد ااشتَهٚء افًِّال ضريَا

 وؾٓؿ افًٚمل.

وإن ّٕط افتًِٔؿ مٚ هق إا شِقك حيدد افىريَاٜ افتال يٍوآِٚ اداتًِؿ اـتًاٚب اداٚدة 

ٓؿ ماـ افتًِّٜٔٔ، وااحتٍٚظ هبٚ، وافتٍٚظؾ مًٓٚ، ؾٔتًِؿ ادتًِّقن وؾاؼ إٔاطط تًِّٓاؿ، ؾّاْ

يٍوؾ ّٕط افتًِؿ افتٖمع ظذ افْيري، وآخرون يٍوِقن افّْط افًٍْل، ويٍوؾ ؽارهؿ ّٕاط 

افتًِؿ افْنط، ومـ ثؿ ؾًّرؾٜ ادًِؿ بٖٕطط تًِؿ ادتًِّغ، وإًجٚم تًِّٔف مع إٔطط تًِّٓؿ، 

ؾ ظِّٜٔ تهّٔؿ افادروس، واختٔاٚر األٕناىٜ افتًِّٔٔاٜ افتال حتًاـ افتحهأؾ، وتّْال  ّٓ يً

 اٚهٚت اإل ٚبٜٔ فدهيؿ.اا

وثّٜ جمّقظٜ مـ افتٍؤالت يف إٔطط افتًِؿ فدى ادتًِّغ، ؾٓؿ يٍوِقن افتقاصؾ ؽر 

افٍِيل أـثر مـ افتقاصؾ افٍِيل، وافتًِؿ اجلطظل ظاذ افٍاردي، وافتًٍار ااشاتْتٚجل ظاذ 

اٚل، ادْىَل، ويرـزون ظذ األصاخٚص أـثار ماـ األصأٚء، ـاط حيٌاذون أوواٚع افاتًِؿ  ًّ افٍ

  (17) ويتًِّقن بٚدنٚرـٜ يف خمتِػ افًٍٚفٔٚت افتًِّٜٔٔ.

 إٔطط افتًِؿ يف أربًٜ إٔطط هل: ش Honey and Mumfordدهْل وممٍقر»وؿد صْػ 

ًٚ  حيٛيّتٚز صٚحٛ هذا افّْط بهٍٜ افَٔٚدة، و (:Activist)كؿط التعؾم الـشط  -6 ظِّٔ

اجلطظال وادناٚرـٜ يف اخلازات  حيٛ افًّؾـط ويًتّتع ب٘جراء افْنٚط،  ،أن  رب

ؾٓق يٍوؾ فًٛ األدوار، وادْٚؿناٚت ماع اآلخاريـ، واألٕناىٜ افتال تاتؿ اجلديدة، 

                                                                                              

(17)  Gibbons, B, A «Supporting Elementary science Education for English 

learning: Aconstructivist evaluation instrument» The journal of educational 

research 96 (6) , 2003 p 371-379 
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 خٚرج افٌٔئٜ افتًِّٜٔٔ افتًِّٜٔ.

ويَقم ادتًِؿ وؾؼ هذا افاّْط بتٖماؾ ـاؾ خىاقة  (:Reflectiveكؿط التعؾم ادتلمل ) -2

ع بٚختاٚذ افَارارات، ويٍُار ؿٌاؾ  رهيٚ ؿٌؾ اإتَٚل إػ اخلىقة افالحَاٜ، وا يتنا

اختٚذهٚ، وهق دؿٔؼ يف إظداد افتَٚرير، وادتًِّقن يتًِّقن بهاقرة أؾواؾ بٚشاتخدام 

احلٚشقب، وادْٚؿناٜ، وادناٚهدة، وافَاراءة افذاتٔاٜ، وااشاتطع فًِاروض افْيرياٜ 

 وافًِّٜٔ.

يٚ ادًَادة ووؾؼ هذا افّْط يتٚبع ادتًِّاقن افَواٚ: (Theorist)كؿط التعؾم الـظري  -2

بهقرة مْىَٜٔ، وفدهيؿ احلجاٟ افتال تادظؿ ماقاؿٍٓؿ، وحيتاٚجقن إػ وؿاٝ ـاٚع 

اـتنٚع افًالؿٚت بغ األؾُٚر وادقاؿػ وافربط بْٔٓٚ، ويٍوِقن افًٍٚفٔٚت ادتّثِاٜ 

بٚفتحِٔؾ افْيري وافتدرب ظذ افتطريـ ادحِقفٜ، وافتادرب افٍاردي، وااشاتطع إػ 

 ايت، ومنٚهدة افٍٔديق.ادحٚضات، وافتًِؿ افذ

وئّؾ أصحٚب هذا افّْط إػ افتٍٚظاؾ ادٌاٚذ : (Pragmatist)كؿط التعؾم الـػعي  -4

مع ادقاؿػ واريٌٓٚ، وحيٌقن افتًزيز، ـط يٍوِقن افتًِؿ بٚألٕناىٜ افتال تاربط باغ 

افْيريااٜ وافتىٌٔااؼ. ويٍوااؾ أصااحٚب هااذا افااّْط افااتًِؿ ادٌااٚذ، ومْٚؿنااٜ حااؾ 

ّقظٚت صاٌرة ومْيّاٜ تاقزع ؾٔٓاٚ األدوار، ويٍواِقن ظّاؾ ادنُالت وّـ جم

  (18) ادؼوظٚت.

تّْٔاٜ  وادر اإلصٚرة إػ أن أؾوؾ إٔقاع افتًِؿ هق افتًِؿ افذي يثر افتٍُر، ويًّاؾ ظاذ

افَدرات اابتُٚريٜ، إذ مـ ؽر افتٍُر ؿاد يتحاقل افاتًِؿ إػ حتهأؾ فًِّرؾاٜ بىرياؼ احلٍاظ 

ق تًِؿ خمٍؼ ا يًغ صٚحٌف ظذ مقاجٜٓ ادقاؿاػ اجلديادة، وا حيَاؼ وافتذـر وااشسجٚع، وه

 تًديؾ شِقـف يف اااٚهٚت ادْٚشٌٜ، وا يًٓؿ يف بْٚء افثَٚؾٜ وّٕق افٍرد وادجتّع.

                                                                                              

(18)  Honey, P.and Mumford, A.The learning styles questiomaire, Peter Honey 

publication, maidenhead, Berkshire.U.K, 2000 
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ومـ هْٚ ـٚن ابد مـ تٌٔر جذري يف إٔطط افتًِؿ وافتحقل مـ افُؿ إػ افُٔػ، وَٕاؾ 

ِؿ، ومـ ادًِؿ إػ ادتًِؿ، ومـ احلٍظ وااشتيٓٚر إػ افتٍُر، بٗرة ااهتطم مـ افتًِٔؿ إػ افتً

 وافتٖمؾ، وافتخٔؾ، واابتُٚر.

وفَد اهتّٝ افسبٜٔ احلديثٜ باةراء ادتًِّاغ حاقل افًِاؿ، وادًرؾاٜ افًِّٔاٜ، وافثَٚؾاٜ 

َٟ افًِّٜٔ، مع األخذ بٚحلًٌٚن أن تِؽ افثَٚؾٜ ؿد تًتَك مـ مْٚبع متًددة، أهًة ومًِاًط وم ْاٚه

ًٚ...افخ. واتٍؼ مًِّق افًِاقم ظاذ أن تادريس افًِاقم  اٛ أن يىاّقر ؾٓاؿ ادتًِّاغ  وجمتًّ

فٍِّٚهٔؿ افًِّٜٔ، ويًٌُٓؿ ااٚهٚت إ ٚبٜٔ ٕحق افًِؿ، تًٚظدهؿ ظذ تىقير ؾٓؿ ـٍٚع فىًٌٜٔ 

 افًِؿ، واـتًٚب مًتَدات إ ٚبٜٔ اٚه افًِؿ.

ًِّٜٔ أي ادًتَادات واآلراء حاقل افًِاؿ ووؿٍٝ بًض افٌحقث ظذ ؿٔٚس اااٚهٚت اف

ًٚ مٚ يهّؿ مَٔٚس اااٚهٚت افًِّٜٔ ظذ  متُـ صٚحٌٓٚ مـ اختٚذ مقؿػ بٚفرؾض أو تٖـٔده. وؽٚفٌ

ًٚ مثرًا فِّتًِؿ، يتوّـ ظرض طٚهرة مًْٜٔ، أو حٚدثٜ واؿًٔاٜ  صُؾ ؾَرات تًرض ـؾ مْٓٚ مقؿٍ

ًٚ يدل ظذ أن افىٚفٛ يّتِؽ درجاٜ أو خٔٚفٜٔ، ويع ـؾ ؾَرة ثالثٜ أبدال، يّثؾ أحده ًٚ إ ٚبٔ ٚ مقؿٍ

 إ ٚبٜٔ مـ اااٚه، وؿد ئَس ااختٌٚر األبًٚد افتٚفٜٔ:

 ااشتًٍٚر وااشتىالع. -6

 ادْىَٜٔ وافًَالٕٜٔ وتٖجٔؾ احلُؿ حتك تًتىِع أبًٚد ادقوقع. -2

 اإٍتٚح افًَع. -2

 ادقوقظٜٔ وافْزظٜ افتجرئٌٜ. -4

 ًِّل وافْزاهٜ افًِّٜٔ.األمٕٜٚ افًِّٜٔ وافتقاوع اف -5

وفق حٚوفْٚ رصد مًٚير افثَٚؾٜ افًِّٜٔ افتل ظذ افْيٚم افتًِّٔل افتًِّل إـًٚهبٚ فِّتًِّاغ 

وتًزيزهٚ فدهيؿ بٌٜٔ اإلشٓٚم يف خِؼ جمتّع ادًرؾٜ ومقاـٌٜ روح افًك بازاد ظِّال ـاٚع فٍِٓاؿ، 

 مـ هذه ادًٚير: وافتّثؾ، وااشتًٔٚب، واإلبداع، واابتُٚر، ؾْٕ٘ٚ ٕالحظ أن

 اابتًٚد ظـ أحٚديٜ افرأي. -6

 افتقاوع ادًريف. -2
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 األمٕٜٚ افًِّٜٔ، وااشتَالفٜٔ. -2

 اإوٌٚط ادْٓجل، وافدؿٜ افًِّٜٔ. -4

 أخالؿٔٚت افًّؾ وجقدتف. -5

 بٞ روح ادٌٚدرة، واابتُٚر، وافٌحٞ، وااخساع. -6

 تقفٔد افدواؾع افذاتٜٔ فِّتٚبًٜ ادًرؾٜٔ، وافتزود بٚفًِؿ. -7

يؿ افًِطء وادٌدظغ يف جمٚات افًِقم وافثَٚؾٜ، وإبرازهؿ ظذ أهنؿ ؿادوة، حيتاذى تُر -8

 هبٚ.

 تٖصٔؾ مٍٓقم ادجتّع افدائؿ افتًِؿ. -9

 إذـٚء محٚشٜ ادجتّع فًِِقم وافتَٕٜٚ. -61

حتٍٔز افَدرة ظذ افتًٚؤل، وتّْٜٔ افَدرة ظذ افَْد، وافتحِٔؾ، وادَٚرٕاٜ، وااختٔاٚر،  -66

 ُر افًِّل.وتىقير مٓٚرات افتٍ

   (19) تٖصٔؾ افَٔؿ افديَّراضٜٔ، واإٍتٚح ظذ افثَٚؾٚت األخرى واحسامٓٚ. -62

وإذا مل يُـ ثّٜ تْٚؽؿ وإًجٚم باغ مجٔاع افٌٔئاٚت افتال يتٍٚظاؾ مًٓاٚ ادتًِّاقن ؾا٘ن 

اـتًٚب تِؽ ادٓٚرات ا يُّـ فف أن يتحَؼ، ؾ٘ذا ـٕٚٝ اددرشٜ تًّؾ ظذ بْٚء افٍُار افًِّال 

افذي تًّؾ ؾٔف األهة األمٜٔ ظذ ؽرس افّسهاٚت وافتٍُار اخلارايف يف افًَاقل ؾا٘ن  يف افقؿٝ

افٌْٔٚن يتًرض إػ افتهدع وااهنٔٚر. ومـ هْٚ ـٚن اظتطد اشساتٔجٜٔ واحدة تْىِؼ مْٓٚ اجلٓٚت 

ٕاٜ ادًْٜٔ بسبٜٔ افْشء يًٚظد أيط مًٚظدة ظذ حتَٔؼ األهداع ادرشقمٜ فِسبٔاٜ افًأِّٜ ادتقاز

 وادتُٚمِٜ وادًٚمهٜ يف هنوٜ ادجتّع، وتَدمف، وارتَٚئف.

 من أسالقب الـفوض بواقع الثؼافة العؾؿقة يف الوصن العريب -خامساً 
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أن افادول افًربٔاٜ ماٚتزال  (20)أبٕٚٝ اشساتٔجٜٔ تىقير افًِقم وافتَٕٜٚ يف افاقضـ افًاريب

ـ خالل وشٚئؾ اإلظالم ادختٍِاٜ، وافاذي تٍتَر إػ اإلظالم افًِّل وافتَٚين، اهلٚدع، وادٗثر م

يًُس مدى افتَدم افًِّل وافتَٚين اجلٚري يف افًٚمل، وتٌٔاٚن أثاره يف افتَادم افًِّال وافتَاٚين 

فِّجتّع افًريب، إذ مٚ يزال وظل ادجتّع افًريب بٖمهٜٔ افثَٚؾٜ افًِّٜٔ وافتَٕٜٚٔ يدودًا، ـاط أن 

ًٚ بٚفثَٚؾٜ افًِّ ًٚ ؤًٍ ٜٔ وافتَٕٜٚٔ يف افادول افًربٔاٜ، وٕادرة يف ااهاتطم بٚفتًاٚون هْٚفؽ اهتطم

وافتًْٔؼ بغ اجلٓٚت ذات افًالؿٜ بتٌْل افثَٚؾٜ افًِّٜٔ وافتَٕٜٚٔ يف افادول افًربٔاٜ وخٚصاٜ يف 

 جمٚل افتّْٜٔ افٌؼيٜ، وؿِٜ يف افدراشٚت ادتًَّٜ دًٚجلٜ األمٜٔ اافُسؤٕٜ ادًٚسة.

 األهداع ادرجقة ظذ افْحق افتٚيل:وفَد حددت ااشساتٔجٜٔ 

 تّْٜٔ افَٚظدة افًِّٜٔ وافتَٕٜٚٔ ادتىقرة. -6

تُقيـ افثَٚؾٜ افًِّٜٔ وافتَٕٜٚٔ األشٚشٜٔ، ألن أي تَادم ظِّال يٌَاك ؿاٚسًا، وؽار  -2

مسشخ ظذ أشٚس متغ، وؽر ؿٚبؾ فالشتّرار، مٚدام يف مْٖى ظـ ؿىٚظاٚت افناًٛ 

 وفٌتف وثَٚؾتف، وهذا يَتيض:

 افثَٚؾٜ افًِّٜٔ وافتَٕٜٚٔ ظذ أوشع ٕىٚق بغ اجلطهر.ٕؼ  -أ

 تُقيـ اإلًٕٚن افًريب افًَالين، افَٚدر ظذ اشتخدام ادْىؼ افًِّل يف ممٚرشٚتف افٔقمٜٔ. -ب

حتٍٔز ـؾ افىٚؿٚت ادُّْٜ، وظذ خمتِػ ادًاتقيٚت افرشأّٜ، واألهِٔاٜ، ذات افًالؿاٜ  -ج

 المٜٔ، وافثَٚؾٜٔ، فْؼ افثَٚؾٜ افًِّٜٔ وافتَٕٜٚٔ.بٚألٕنىٜ افتًِّٜٔٔ، وافسبقيٜ، واإلظ

 ووع افًِؿ يف مرـز افهدارة ظذ صًٔدي افٍُر وافًّؾ. -د

 ـن احلقاجز، وتذفٔؾ افًٌَٚت، أمٚم إتنٚر افٍُر افًِّل. -ه

 إ ٚد األشس افًِّٜٔ فتُقيـ ادْٚخ ادالئؿ فإلبداع واابتُٚر. -2

، وتىقيرهٚ، -4 ربٜٔ ٜ اًف زيز دور افٌِ ٌَؾ. ًت ًت َٚين يف احلٚض واد ًِّل وافت دم اف َِت ٛ ف ًتجٔ  فت

                                                                                              

تاقٕس  -َٕٚاٜ يف افاقضـ افًاريباشساتٔجٜٔ تىقير افًِاقم وافت -ادْيّٜ افًربٜٔ فِسبٜٔ وافثَٚؾٜ وافًِقم (53)

6988  .  
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ومٚ دمْٚ يف صدد افٌحٞ يف اارتَٚء بقاؿع افثَٚؾاٜ افًِّٔاٜ يف افاقضـ افًاريب ؾا٘ن هاذا 

 ادًًك يًتّد ظذ افرـٚئز افتٚفٜٔ:

افدراشٜ افًِّٜٔ فِّجتّع، حتدد ؾًٍِتف، وؿّٔف، وآمٚفف، وآامف، ومنُالتف، وتهاقر  -6

ًٚ...افخ. أي يف واؿًف، وااٚ ًٚ، وثَٚؾٔا ًٚ، وتربقيا ًٚ، وصاحٔ هٚت ّٕقه افنٚمؾ، اؿتهاٚدي

 مجٔع ادٔٚديـ وافَىٚظٚت.

افدراشٜ افًِّٜٔ فِْٚصائٜ يف مجٔاع أظطرهاؿ، ومًاتقيٚهتؿ، حتديادًا دىٚفاٛ ّٕاقهؿ،  -2

 واشتًداداهتؿ، ودواؾًٓؿ، وشٚئر إمُٕٚٚهتؿ.

ًٚسة، وروح ا -2 ٜ اد َٚؾ ٜ افث ٜ فىًٌٔ ِّٔ ٜ اًف ـ شطت.افدراش ك م ٚ يتًؿ بف هذا اًف ك، وم  ًف

 اظتطد األشِقب افًِّل يف دراشٜ اخلىط، وتَقيؿ افقاؿع. -4

افتخىٔط افًِّل افدؿٔؼ افذي يٖخذ بٚحلًاٌٚن األهاداع، وافياروع، واإلمُٕٚاٚت،  -5

 ويًتّد ظذ بٕٔٚٚت ظِّٜٔ دؿَٜٔ، ويتًؿ بٚفنّقفٜٔ وافقاؿًٜٔ، وادروٕٜ، وافتقازن.

ٚبًٜ افًِّٜٔ، وافتَقيؿ ادًتّر، متٓٔدًا دزيد مـ افتىاقير، مًاٚيرة خوقع افتىقير فِّت -6

 فرـٛ احلوٚرة وافثَٚؾٜ يف ظك افتٌر ادتالحؼ وادًتّر.

 ويَتيض ااهتطم بٚفتٍُر افًِّل، وافتخىٔط فف يف افًِّٜٔ افتًِّٜٔٔ افتًِّٜٔ:

مٚ يقاجٓقٕاف ماـ  افًْٚيٜ بتدريٛ افْٚصئٜ ظذ اشتخدام األشِقب افًِّل يف حؾ مجٔع -6

 منُالت يف داخؾ اددرشٜ وخٚرجٓٚ.

مًٚظدة افْٚصئٜ ظذ اـتًٚب اااٚهٚت افًِّٔاٜ ادْٚشاٌٜ، ويف مَادمتٓٚ افتحارر ماـ  -2

اخلراؾٚت، واألثرة، وافتحٔز، وافتًهٛ، وشًٜ األؾؼ افًَع، وتٌَؾ افَْاد، وافٌحاٞ 

 ظـ احلََٜٔ فذاهتٚ.

مٚ يتؿ مْف ظذ اددى افَريٛ، أو ظاذ ادادى تدريٛ افْٚصئٜ ظذ افتخىٔط افًِّل، إن  -2

  (21) افًٌٔد.
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افربط بغ افًِؿ وافًّؾ وافْيريٜ وافتىٌٔؼ، ذفؽ ألن افًِؿ افْيري دون تىٌٔاؼ روح  -4

 بال جًد، وافتىٌٔؼ افًّع دون ظِؿ يًتْد إفٔف جًد بال روح.

ه افثَٚؾاٜ ظاذ وُظْل بًض افٌٚحثغ يف مٔدان افثَٚؾٜ افًِّٜٔ بقوع مؼوع فالرتَٚء هباذ

  (22) افهًٔد افًريب، ؾحدد افٌٚيٚت افتٍهِٜٔٔ هلذا ادؼوع ظذ افْحق افتٚيل:

 تٍجر افُقامـ افتًٌريٜ افثرة يف فٌتْٚ افًربٜٔ، فٌٜ افوٚد. -6

إتَٚن ؾـ ااشتًطل ادًز افدؿٔؼ فٌِتْٚ افًربٜٔ، وإزافٜ مٚ ظِاؼ هباٚ ماـ ؽٌاٚر افرـاقد  -2

 د، وافًٌٚت احلوٚري.وافتخِػ افتٚرخيل، وااشتٌدا

ًٚ، أي إبااراز ادْيقمااٚت  -2 ًٚ رؾًٔاا ًٚ اجتطظٔاا إبااراز افًِااؿ بقصااٍف ؾُاارًا، وتَٕٚااٜ، وإٕتٚجاا

ااجتطظٜٔ وافٍُريٜ فًِِؿ، وافٍُٜٔٔ افتل ترـٛ هبٚ افْيريٚت، وادٍٓقمٚت افًِّٔاٜ، 

 وختتز هبٚ األؾُٚر افًِّٜٔ.

ٜٔ فِّطرشاٚت افًِّٔاٜ، وبٔاٚن إبراز افًَالٕٜٔ افًِّٜٔ افتل تناُؾ ادرجًٔاٜ األشٚشا -4

جقهرهٚ ادتّثؾ يف افًالؿٜ اجلدفٜٔ بغ افْيريٜ وافَٔاٚس ادَاداري افادؿٔؼ، وبٔاٚن أن 

ًٚ فف شقى افًَؾ افًِّل.  افًِؿ ا يًتّد أشٚش

إبااراز أدوات ادطرشااٜ افًِّٔااٜ، ومًْٚهااٚ، وذظٔتٓااٚ، مثااؾ ااشااتْتٚج، وااشااتَراء،  -5

ااختٌٚر افًّع، وااختٌٚر ادخٔاٚيل، وافَْاد، وادالحياٜ وااصتَٚق، وافسـٔٛ اجلديل، و

افذـٜٔ. أمٚ افسـٔٛ اجلديل ؾٓق بْٚء ادٍٓقمٚت اجلديدة ظز حاؾ افتْٚؿواٚت افَٚئّاٜ باغ 

ادٍٓقمٚت افَديّٜ، ويًْل ااختٌٚر ادخٔٚيل تهقر حٚات اريديٜ متتٚفٜٔ اختٌٚر األؾُٚر 

ؾُٚر وبٔاٚن حادودهٚ، وتْٚؿواٚهتٚ وبْٚهاٚ افداخِٔاٜ، ومًَقفٔتٓٚ، ويًْل افَْد تٍُٔؽ األ

وظالئَٓٚ. وتًْل ادالحيٜ افذـٜٔ ؿراءة احلَٚئؼ افُزى يف افٍروق ادَداريٜ افهٌرة، مثاؾ 

ؿراءة حََٜٔ ـرويٜ األرض، ومَدار ئىٓٚ مـ مالحيٜ افٍرق افهٌر يف رؤيٜ افياؾ باغ 

                                                                                              

ظاٚم  2449افًادد  -احلاقار ادتّادن -مؼوع افثَٚؾٜ افًِّٜٔ -ثَٚؾٜ افٌحٞ افًِّل -افدـتقر هنٚم ؽهٔٛ (55)
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افدائريٜ هل ٕاقع ماـ افًاَقط احلار.  اإلشُْدريٜ وأشقان يف مك، ومالحيٜ أن احلرـٜ

 ويًْل ااشتَراء ؾـ افتًّٔؿ افًِٔؿ.

إبراز األؾُٚر افًِّٜٔ افثقريٜ وحتديٚهتٚ افٍُريٜ، وأصقهلٚ افٍُرياٜ وافتجرئٌاٜ ـٍُارة  -6

 افتىقر يف ظِؿ احلٔٚة )افٌٔقفقجٔٚ(، وؾُرة افزمٚن يف افًٌْٜٔ.

 إبراز ادْيقمٚت افًٍٍِٜٔ فِّطرشٜ افًِّٜٔ. -7

ًٚ ظذ ماقروثٓؿ افًِّال، وباف إبر -8 از ضًٌٜٔ اإلٕتٚج افًِّل وـٔػ ينتٌؾ افًِطء إبداظٔ

ًٚ فًِاٚمل، مثاؾ إدٚماف  مـ أجؾ تىقيره، وإن ظِّٜٔ اخلِؼ افًِّل تٍسض تٖهٔاًل صاٚرم

افًّٔؼ بّقروثاف افًِّال، وأدواتاف، ومقاـٌاٜ آخار افتىاقرات يف اإلٕتاٚج افًِّال، 

 ٚفًّؾ افًِّل.واافتزام األخالؿل وافقجداين ب

وإذا ـٚن ٕؼ افثَٚؾٜ افًِّٜٔ وافتَٕٜٚٔ يًتِزم خِؼ مْٚخ ظِّل ظٚم فِحاٞ ظاذ ممٚرشاٜ 

افًِقم واإلبداع واابتُٚر افًِّٔغ، ويٚربٜ ظقائؼ إتنٚر افٍُر افًِّل ومْٓاٚ األمٔاٜ، ودظاؿ 

صاع مًاريف، ؾُرة افتخىٔط وافًَِْٜ يف ادجتّع افًريب، وحتقياؾ هاذا ادجتّاع إػ جمتّاع تقا

وإظٚدة افْير يف برامٟ اإلظالم ادَروءة، وادًّقظٜ، وادرئٜٔ، بٌٜٔ تًّٔؼ افٍُار افًِّال فادى 

ادقاضْغ، وردم اهلقة باغ ادجتّاع افًِّال، وافًٚماٜ بٚشاتخدام افثاقرة ادًِقمٚتٔاٜ، ومتُاغ 

ًٛ ذا ضًٌٜٔ تَٕٜٚٔ اجلّٓقر مـ مْٚؿنٜ األبًٚد األخالؿٜٔ وااجتطظٜٔ فًِِؿ، ظذ أن يهٌح افن

ًٚ، وتٖهٔؾ افًِطء يف ادجاٚات احلٔقياٜ خاٚرج ختههاٚهتؿ، واإخاراط يف  ظِّٜٔ ومٗهاًل مْٓٔ

ادٗشًٚت افًِّٜٔ افرشّٜٔ وؽر افرشّٜٔ وادْيطت واجلًّٔٚت وااحتٚدات وافَْٚبٚت، وَٕاؾ 

ٜ، ؾ٘ن تًٌٔط افًِاقم اإلرث افًِّل وادٓٚري ادُتًٛ مـ األجٔٚل افًٚبَٜ إػ األجٔٚل افالحَ

وٕؼهٚ مع األخذ بٚحلًٌٚن افٍئٚت ادًتٓدؾٜ مـ حٔٞ افؼاحيٜ افًّرياٜ، وادًاتقى افثَاٚيف، 

 وادْٓل، يُقن با :

ًٚ يف  -أ ًٚ رئًٔا ااهتطم بْقادي افًِقم وادتٚحػ افَقمٜٔ افًٚمٜ وادتخههٜ، وجًِٓاٚ مُقٕا

 األٕنىٜ افتًِّٜٔٔ افالصٍٜٔ.

 بغ خمتِػ افٍئٚت، وووع حقاؾز جمزيٜ فِّتّٔزيـ. تنجٔع ادًٚبَٚت افًِّٜٔ-ب
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 افتقشع يف ظرض شرة افًِطء افًرب افٌٚرزيـ افَدمٚء وادًٚسيـ يف خمتِػ ادجٚات. -ج

  (23) تقؾر افُتٛ افًِّٜٔ ادًٌىٜ بٖشًٚر يف متْٚول اجلّٔع. -د

مٌُرة مـ حٔٚهتؿ افسـٔز ظذ األضٍٚل، وافنٌٚب، فتنُٔؾ رؤى ظِّٜٔ فدهيؿ يف شْقات  -ه

 فتًّٔؼ ادٌٚدئ، واددارك افًِّٜٔ.

 اإلـثٚر مـ افرحالت افًِّٜٔ، وادحٚضات، وافْدوات افًٚمٜ. -و

إصٚظٜ ثَٚؾٜ افنٚبُٜ )اإلٕسٕٝ( ٕيرًا ألمهٜٔ هذه افقشِٜٔ افًٍٚفٜ يف إتٚحٜ تٍٚظؾ افٍرد مع  -ز

ااضالع افقاشًٜ، وهاذا  ادًِقمٜ، وتًدد مهٚدرهٚ، وشٓقفٜ احلهقل ظِٔٓٚ، وؾتح آؾٚق

األمر يًتِزم إٕنٚء ادقاؿع افًربٜٔ ذات افىرح اجلذاب وادٓتّاٜ بٚفتقظٔاٜ افًِّٔاٜ افتال 

  (24) تًتٓدع خمتِػ افٍئٚت وافؼائح يف ادجتّع.

مع األخذ بٚحلًٌٚن أن ظذ مـ يتًٚمؾ مع افنٚبُٜ أن يُقن ؿٚدرًا ظذ افتّٔٔز بغ اإل ٚيب 

 دقاد ادٌثقثٜ ظزهٚ.وافًٌِل يف موّقن ا

وٕخِص مـ افًرض افًٚبؼ إػ أن افثَٚؾٜ افًِّٜٔ هل ماـ ضورات افًكا ومتىٌِٚتاف، 

وهل صٖن جمتًّل، وظذ مجٔع ؿىٚظٚت ادجتّع افًٚمٜ واخلٚصاٜ أن تواىِع بادورهٚ يف ترشأخ 

ٚم هباذه هذه افثَٚؾٜ يف مجٔع مْٚحل احلٔٚة، وا يُّـ بٖي حٚل مـ األحاقال أن يَِاك ظاٛء افَٔا

ادّٜٓ ظذ ـٚهؾ جٜٓ واحدة، ذفؽ ألن مٚ يٌْك مـ ضرع يف جمٚات افتقظٜٔ افًِّٔاٜ يتًارض إػ 

اهلدم مـ ضرع آخر إذا مل يُـ ثّٜ تًْٔؼ بغ مجٔع اجلٓٚت واألضراع واهلٔٚـاؾ ااجتطظٔاٜ افتال 

 يتٍٚظؾ مًٓٚ ادقاضْقن.

                                                                                              

 .66مرجع شٚبؼ ص - ٕؼ افثَٚؾٜ افًِّٜٔ وافتَٕٜٚٔؿراءة يف -افدـتقر يّد ظٌد افٌٚري افَدد (56)

 .27مرجع شٚبؼ ص -افثَٚؾٜ افًِّٜٔ مٍتٚح افتَْٜٔ -افدـتقر خي يّد افنٌٔٚين (57)
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 الػصل الثاين

 خصائص الؽتابة العؾؿقة بالؾغة العربقة

 

إن سح افًِؿ ا يًِق إا بٚضالع األواخر ظذ ظِاؿ »إذا ـٚن أبق حٔٚن افتقحٔدي يَقل 

وظْقإاف  6991ظاٚم  ؾ٘ن ثّٜ مٗمترًا ظََد ماـ ؿٌاؾ يف بٌْاٚزيش األوائؾ وإدراـٓؿ مٚ ؾٚهتؿ مْف

ًٚ ماـ أن شافُتٚبٜ افًِّٜٔ بٚفٌِٜ افًربٜٔ» ، إا أن مًيؿ بحقثف رـزت ظاذ ادهاىِحٚت إىالؿا

تًريػ ادهىِحٚت افًِّٜٔ هق افقء افقحٔاد افاذي  اٛ أن يًْاك باٚهتطم خاٚص، وذفاؽ 

ٚبتٓاٚ بتحديد افُِطت افتل تًز ظـ ادٍٓقم افًِّل فُؾ مهىِح ظِّل جديد بٖفٍٚظ يُّـ ـت

وٕىَٓٚ بٚفٌِٜ افًربٜٔ، ومـ ثؿ افًّؾ ظذ إصٚظٜ ادهىِح وإتنٚره يف أوشٚضف اخلٚصٜ وتداوفف 

يف ادٚدة ادىٌقظٜ وؿٚظٚت افتدريس، ألن ذفؽ يًد حجر افزاويٜ يف ظِّٜٔ افتًريٛ ظذ مًاتقى 

 افقضـ افًريب ويف مًرة افتَدم احلََٔل.

ًٍٕف ؾِـ يتْٚول مقوقع ادهىِح بًّؼ ظذ افْحق أمٚ مٗمترٕٚ احلٚيل افذي حيّؾ افًْقان 

افذي تؿ تْٚوفف يف مٗمتر بٌْٚزي، وإٕط تْٚول افًٌد احلوٚري فُِتٚباٜ افًِّٔاٜ وأمهٔتاف وافُتٚباٜ 

ًٚ وخهٚئص افُتٚبٜ افًِّٜٔ بٚفٌِٜ افًربٜٔ ومنُالهتٚ...افخ.  افًِّٜٔ ؿديًط وحديث

فْٔوقي حتٝ أحد يٚور اداٗمتر، ش افًربٜٔخهٚئص افُتٚبٜ افًِّٜٔ بٚفٌِٜ »و لء بحثْٚ 

وؿد اصتّؾ افٌحٞ ظذ مدخؾ تًريٍل بٚدهىِحٚت، ثؿ رـز ظاذ خهاٚئص افُتٚباٜ افًِّٔاٜ 

 بٚفٌِٜ افًربٜٔ.

 مدخل تعريػي -أولً 

يٍرق افٌٚحثقن بغ األشِقبغ األديب وافًِّل، مـ حٔٞ إن األشاِقب األديب يهاقر ؾٔاف 

ؾٔف مناٚظره وظقاضٍاف وأحٚشًٔاف، ويِجاٖ إػ افهاقر واألخِٔاٜ افُٚتٛ أؾُٚره ظذ ٕحق تيٓر 

فٌِٔػ ؾٔٓٚ ؾُره، ويًتًغ بٚفتِقيـ افهقيت واجلرس ادقشَٔل يف بًض أفٍٚطف ادقحٜٔ، يف حاغ 

أن األشِقب افًِّل يْٖى ظـ افًٚضٍٜ واإًٍٚل واخلٔٚل ادجْح وافُِطت ذات افتِقيـ افهاقيت 

ًٚ افٌِٜ افًِّٜٔ، وهل افٌِاٜ ادُقٕاٜ واجلرس ادقشَٔل، ؾًٔرض ألؾُٚ ره بُؾ مقوقظٜٔ مًتخدم
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مـ أفٍٚظ وتراـٔٛ ومٌٚن، وادتًّٜ بٚفقوقح وافدؿٜ واإل ٚز، وادقطٍٜ ادهاىِحٚت ادقحادة، 

وهل افتل ترـز ظذ صدة افقوقح يف ادًْاك بتجْاٛ افاسادع، وتقطاػ ادهاىِحٚت ادقحادة 

افرمقز افٌٕٜٔٚٔ افتقؤحٜٔ واجلداول وادًٚدات  ، وتًتخدممًتّدة ظذ ادْىؼ، وتَتهد يف افتًٌر

 .(1)افريٚؤٜ إذا اؿتٙ األمر ذفؽ

 ويٗـد بًض افٌٚحثغ تقؤح فٌٜ افًِؿ ظذ افْحق افتٚيل:

افقوقح افذي ا حيّؾ افٌِس، ؾٚفٌرض األشٚد فٌِٜ افًِاؿ هاق تًٍار طاٚهرة أو  -6

ٜ وواوحٜ أو بُِطت مٌّٜٓ ؽار ذح ضريَٜ، وا يُّـ حتَٔؼ ذفؽ بٌِٜ ؽر سحي

 يددة ادًْك.

 شالمٜ افٌْٔٚن افٌِقي واإل ٚز، وفتحَٔؼ اإل ٚز يتؿ افِجقء إػ: -2

افرمقز وهل ظٚدة مـ حروع اهلجٚء تًتخدم فِتًٌر ظـ أصٔٚء متًٚرع ظِٔٓٚ ـرماقز  -أ

 افًْٚس افُٔطويٜ ووحدات افَٔٚس ومٚ إػ ذفؽ.

 زيٜ فِتًٌر ظـ ظالمٜ مًْٜٔ أو ؿٕٚقنادًٚدات افريٚؤٜ: وهل صٔغ رم -ب

افرشقم: وهل رشقم ختىٔىٔاٜ تقواح بْٔاٜ مًْٔاٜ ـٚفادوائر افُٓربٚئٔاٜ أو اإلٕناٚءات  -ج

ًٚ فتقوأح  ادًطريٜ، أو افتهّٔطت اهلْدشٜٔ، أو ااحتٚدات افُٔطويٜ، ـاط تًاتخدم أيوا

 ظِّٔٚت مًْٜٔ.

تٍاٚق ظاذ ختهٔهآٚ فتًْال ادهىِحٚت: وادهىِح افًِّل ـِّٜ أو أـثار ياتؿ اا -2

ًٚ يدداً   .(2) مٍٓقم

ٕٗـد إمُٕٚٚت افًربٜٔ »وادر اإلصٚرة إػ إٔف ظْدمٚ ٕتحدث ظـ ظِّٜٔ افٌِٜ افًربٜٔ ؾْٕ٘ٚ 

يف افتًٌر ظـ ادٍٚهٔؿ افدؿَٜٔ يف خمتِػ افتخههٚت، وٕرـز ظذ ووع ادهاىِحٚت افًِّٔاٜ، 

                                                                                              

افًادد افثاٚمـ  -افًاْٜ افتٚشاًٜ -ِاٜ افتًرياٛجم -افٌِٜ افًربٜٔ وافتًريٛ افًِّل -افدـتقر صٚفح بًِٔد (4)

 .21ص 6999دمنؼ  -ظؼ

 .626-621ص 47اجلزء  -6986جمِٜ جمّع افٌِٜ افًربٜٔ بٚفَٚهرة  -فٌٜ افًِؿ -رموٚن هدارة (5)
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ٜ، وظذ وٌط افهٔغ وافًِّٔاٚت افريٚوأٜ يف وضريَٜ أداء افرمقز وادختكات يف افٌِٜ افًربٔ

ظِؿ احلًٚب وظِقم اهلْدشٜ وافتَٕٜٚ، وافتًٚمؾ مع احلٚشقب وافرشقم وادخىىٚت واألصُٚل 

اإليوٚحٜٔ، وإحُٚم ـتٚبٜ األرؿٚم ووحدات افَٔٚس ومًّٔٚت األظداد افٌُرة وافُّٔٚت ؾٚئَٜ 

 .(3)شافدؿٜ

ٚفف يف ادًرؾٜ اإلًٕٕٜٚٔ، ؾٚفًِؿ جمٚفف افقاؿاع ويرى افٌٚحثقن أن فُؾ مـ األدب وافًِؿ جم

يَْٛ ؾٔف ظـ ؿقإْٔف وأدفتف، واألدب جمٚفف ظالؿتْٚ بٚفقاؿع وإحًٚشاْٚ باف، ؾٚفًاٚمل ا يهادر يف 

ظِّف ظـ ًٍٕف، وإٕط يهدر ظـ افقاؿع اخلٚرجل فٔثٌٝ مٚ يريد إثٌٚتاف ماـ افَاقإغ يف افىًٌٔاٜ 

 وأدفتف وبراهْٔف وتٍٚصِٔف افًِّٜٔ ومَدمٚتف افًديدة واٚربف. وؽر افىًٌٜٔ مَٔدًا بٚدْىؼ افًَع

أمٚ األدب ؾال يًٌٖ بذفؽ ـِف، إذ إن األدب ذايت وافًِؿ مقوقظل، ؾٚفًِؿ يتْٚول حَٚئؼ افقاؿع 

يٚواً أن يهٍٓٚ ـط هل ؽر مؤػ إفٔٓٚ أي رء مـ داخِف أو ماـ مناٚظره وتهاقراتف. أماٚ 

 حَٚئَف وؿقإْٔف، وإٕط هتّف ًٍٕاف وحَٚئَٓاٚ افقجدإٔاٜ ودخٚئِٓاٚ األديٛ ؾال هيّف افقاؿع وا

 .(4)افنًقريٜ

بٔد أن ثّٜ ؿقاشؿ منسـٜ بغ األدب وافًِؿ تتجذ يف أن ـالً مْٓط هيادع إػ حتَٔاؼ ؽٚياٚت 

إًٕٕٜٚٔ، إذ إن افًٍِٔقع وادنتٌؾ بٚفًِقم ااجتطظٜٔ وافٍْٚن وافُٚتٛ ورجاؾ افًِاؿ، ـاؾ هاٗاء 

يف ؿرارة ٍٕقشٓؿ، وشقاء أـٕٚٝ ضريَتٓؿ يف ـنػ افَْٚب ظـ افتجٚرب اإلًٕٕٜٚٔ وحتِِٔٓٚ أم أصَٚء 

يف تْئؿ افيقاهر افَٚبِٜ فَِٔٚس وصقاً إػ صقغ ادٌٚدئ ؾ٘ن بقاظثٓؿ وٕقع اٚرهبؿ وؿْٚظاٚهتؿ إٕاط 

 .(5)تتٖصؾ يف إًٕٕٜٚٔ واشًٜ افتًريػ

                                                                                              

ٕدوة تًريٛ افتًِٔؿ وافتّْٔاٜ  -ظِّٜٔ افٌِٜ افًربٜٔ وـٍٚيتٓٚ فَْؾ افًِقم وٕؼهٚ -افدـتقر دؾع اهلل افسايب (6)

 .2161أـتقبر  62-66اجلزائر  -ٌؼيٜاف

 .69ص 6962افَٚهرة  -دار ادًٚرع بّك -يف افَْد األديب -افدـتقر صقؿل ؤػ (7)

 -ترمجٜ أمحد بْقٕٜ ومراجًٜ افدـتقر ـٚمؾ مْهقر -افًِؿ مًْك وضريَٜ -صّقئٔؾ رايقرت وهِٔغ راتٛ (8)

 .54ص 6968افَٚهرة  -مُتٌٜ األٕجِق ادكيٜ
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إػ احلؼ واخلر واجلطل ؾ٘ن افروح افًِّٔاٜ وإذا ـٚن األدب يّجد افَٔؿ اإلًٕٕٜٚٔ ويدظق 

ورجاٚات تدؾع اإلًٕٚن إػ أن يتحرك بحريٜ ٕحق احلََٜٔ مٓط يُـ افىريؼ افذي يٗدي إفٔٓاٚ. 

افًِؿ مجًٔٓؿ يتحدثقن بٌِٜ ظئّٜ واحدة هال فٌاٜ األؾُاٚر، وافُناقع اإلًٕإٜٚٔ يف افٍٔزياٚء 

ل مِؽ فإلًٕٕٜٚٔ، وا يُّاـ فًِِاؿ أن يُاقن وافريٚؤٚت وؽرهٚ وافتل يتقصؾ إفٔٓٚ افًِطء ه

متحٔزًا مٓط يُـ فقن جِد اإلًٕٚن ومٓط تُـ شٔٚشتف أو ضٌَتف ااجتطظٜٔ، ؾًٚمل األحٔٚء افارود 

ًٚ مثّرًا مع زمالئف األمرئُغ افاذيـ يًِّاقن يف ادجاٚل ًٍٕاف، وافًِاؿ حيُاؿ ظاذ  يتًٚون تًٚوٕ

ر يف رـٚب هذه األؾُٚر، ؾٓق ا يًرع حدودًا حزبٔاٜ وا األؾُٚر يف حد ذاهتٚ، وا يًٖل ظّـ يً

ًٚ يف هادم  ضقائػ وا تَٚفٔد، واإحراؾٚت األشٚشٜٔ ظـ ادثؾ افًِٔٚ وادًتَدات افتل ـٕٚاٝ شاٌٌ

افروابط بغ افٌؼ ظذ مر افتٚريخ فٔس هلٚ مـ مًْك يف ٕير افًِؿ، إذ إن افًٔٚدة افتل يّْحْٚ افًِاؿ 

ألصٔٚء ادٚديٜ ؿد تدؾع بجًْْٚ افٌؼي إػ حتٍف ماٚ مل تتًاؿ بٚحلُّاٜ وافتًَاؾ إيٚهٚ ظذ افىٚؿٜ وا

 .(6)فتًٔىر ظذ افًٌٔؾ افذي تًر ؾٔف

ومٚدامٝ افٌٚيٚت افتل يرمل إفٔٓاٚ ـاؾ ماـ األدب وافًِاؿ واحادة يف إًٕإٚٔتٓٚ وٌٕاؾ 

ٔدان األدب وافًِاؿ، مرامٔٓٚ اإلًٕٕٜٚٔ ـٕٚٝ افُتٚبٜ افًِّٜٔ بٚشتخدام افٌِٜ افًِّٜٔ واحدة يف م

وفٔس ثّٜ مـ ؾروق يف افٌِٜ افًِّٜٔ إن يف جمٚل األدب أو يف جمٚل افًِؿ، ؾط خهاٚئص افُتٚباٜ 

 افًِّٜٔ؟

 خصائص الؽتابة العؾؿقة بالؾغة العربقة -ثاكقاً 

إن افُٚتٛ يف مٔدان افًِقم اإلًٕٕٜٚٔ وااجتطظٜٔ أو يف مٔدان افًِقم افٌحتاٜ وافتىٌَٔٔاٜ 

يتًؿ بًطت مًْٜٔ تتّثؾ يف األمٕٜٚ افًِّٜٔ وافتقاوع يف مْٖى ظـ اادظٚء وافٌرور  يٌٌْل فف أن

وتٌَؾ افَْد وااظساع بٚحلََٜٔ إذا اِٝ أمٚمف يف مْٖى ظاـ ادُاٚبرة، وادقواقظٜٔ يف إصادار 

 افرأي واحلُؿ يف مْٖى ظـ افتحٔز وافتًهٛ.

 ألصحاهبا:األماكة العؾؿقة يف القتباس والشواهد ورد الػؽر  -6

                                                                                              

 افًٚبؼ.ادرجع  (9)
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 ًٚ تًد األمٕٜٚ افًِّٜٔ بًِّٜ افُتٚبٜ افًِّٜٔ، وظذ ـؾ ـٚتٛ أن يتًؿ هبٚ وأن يُقن صٚدؿ

ًٚ، ذفؽ ألن اخلٚئـ ا يٗمتـ، ومـ ا  مع ًٍٕف ومع اآلخريـ، إذ إن افًٚمل احلؼ ا يُقن إا صٚدؿ

 .(7)ٚبر بـ حٔٚنيٗمتـ ا يٗخذ ظْف ظِؿ ـط جٚء يف ادَٚفٜ األوػ مـ ـتٚب اخلقاص افٌُر جل

ًٚ اادظٚء بٖن رئأس األضٍاٚئٔغ مهاٚب  واهتٚم ـٚتٛ ظِّل بٚفٌش يطثؾ يف اخلىر تَريٌ

هبقس احلريؼ، أو أن اهلالل األمحر أو افهِٔٛ األمحر مقئؾ دهٚيص افدمٚء. وافٌش افًِّل يثر 

شاريؾ »اشتُْٚر ـؾ مـ يًّع بف، واحلٚدث األـثر صآرة يف هاذا ادجاٚل هاق تكاع افًار 

رائد اختٌٚرات افذـٚء، إذ إٕف اـتنػ بًد مقتف إٔف زياػ ؿًاًط ماـ مًىٔٚتاف افتجرئٌاٜ ش بقرت

وهاق بٚحاٞ منآقر يف مًٓاد ش شقمر فـ»فٔجًِٓٚ مالئّٜ فٍرؤٚتف، ومٚ هق أؿرب إفْٔٚ ؽش 

إٔاف يُّاـ ش روبرؽاقد»ـسٕغ يف ٕٔقيقرك، وؿد أراد أن يزهـ فرئٔس ؾريَاف افادـتقر  -شِقان

ًٚ ـٌارًا يف تىًٔ ؿ أجزاء مـ جِد افٍئران افًقد ظذ طٓر افٍئران افٌٔض، وهذا يًْل أن ثّٜ تَدم

ظذ ؾئران بٔض مًٌَٜ بناًر ش ؽقد»رئًٔف ش شقمر فـ»زراظٜ األًٕجٜ. وبًد بوًٜ أصٓر أضِع 

ادًتًجؾ وادنٌقل دائًط بذفؽ دون أن يدؿؼ يف ؾحص افٍئران، وفُاـ ش ؽقد»أشقد، وؿد آمـ 

ًٚ، ؾَاد دهاـ ش شقمر فـ» زمالء يف افًّؾ وؿد صُقا يف افْتٔجٜ، اـتنٍقا افٌاش، وـاٚن ؾٚحنا

رئٔس افٍريؼ أن يٍَد وطٍٔتاف وتارك ش ؽقد»افٍئران افٌٔض بقشٚضٜ ؿِؿ فٌٚد، وـٚد ش شقمر فـ»

ًٚ ش شقمر فـ»ادًٓد بًد ذفؽ. أمٚ  ؾِؿ يَتك األمر ظذ إجٌٚره ظذ ااشتَٚفٜ، بؾ حير ظِٔف هنٚئٔ

 .(8)ٞ افًِّلافٌح

وإذا ـٕٚٝ بًِّٜ األمٕٜٚ افًِّٜٔ حتتؿ ظذ افُٚتٛ أن يرد افٍوؾ إػ ذويف، وأن يًْٛ افَاقل 

إػ أصحٚبف، ؾ٘ن افذروة يف األمٕٜٚ افًِّٜٔ تتجذ يف افُتٚباٜ افًِّٔاٜ ظْادمٚ ياذـر افُٚتاٛ ؾُارة أو 

ًٚ ـٚن ؿد فٍَف مـ حديٞ ظٚرض بْٔف وبغ ـٚتٛ آخر، ؾًِْتّع إػ أشاتٚذٕٚ افادـتقر صاُري  مَسح

أحٛ أن أؿقل فُؿ إن افٍوؾ يف صؼ هذا افىريؼ ش: »افهحٚؾٜ األدبٜٔ»ؾٔهؾ رمحف اهلل يَقل يف ـتٚبف 

                                                                                              

 .51افٍجٚفٜ ص افَٚهرة -مُتٌٜ مك -جٚبر بـ حٔٚن -زـل ٕجٔٛ يّقد (:)

 .642ص 6998-وزارة افثَٚؾٜ افًقريٜ -ترمجٜ ادْٓدس مٔنٔؾ خقري -افًِؿ واحلٔٚة -ؾرٕٕٚد شٍـ (;)
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ويًْل بف متثؾ األدب افًريب ادًٚس وتُاقيـ ؾُارة ـِٔاٜ ظْاف يف –اجلديد بغ يدي افدراشٜ األدبٜٔ 

ؼ احلًأْل ؾٓاق افاذي اؿاسح ظاع هاذا يًقد إػ األشتٚذ افدـتقر اشح -وقء مٚ يْؼ يف ادجالت

ادقوقع يف ذات يقم يف افًٚم ادٚيض يف حديٞ ظٚرض، وؿد فٍَٝ هذا ااؿساح ألٕف ـاٚن يف ذهْال 

 .(9)رء مـ هذا ادقوقع

ؾَِد أرجع افٍُرة إػ صٚحٌٓٚ، ومل تُـ تِؽ افٍُرة مدوٕٜ يف ـتاٚب أو يف مَاٚل، وإٕاط 

 ـٕٚٝ ؿد وردت يف حديٞ ظٚرض.

مـ ادتًٚرع ظِٔف يف أصقل افُتٚبٜ افًِّٜٔ أن ااشتنٓٚد باٖؿقال افٌاٚحثغ  :م اإلرساف يف الـؼلطد -2

هاػ افهاٍحٜ، ؾا٘ذا ااٚوز ذفاؽ  اآلخريـ  ٛ أا يتجٚوز األشىر افَِِٜٔ، وا يُّـ أن يتجاٚوزٕ 

ٍ ًٓٚ يًاتىٔع ؾٔجٛ أن يقوع يف مالحؼ مًتَِٜ يف هنٚيٜ ادَٚفٜ أو افٌحٞ. وبداً مـ إيراد افْهقصٕ 

 .(10)افٌٚحٞ أن يِخهٓٚ ويذـر افَْٚط ذات افًالؿٜ بٚفٌحٞ

ًٚ يف  :استعامل األسؾوب العؾؿي يف الدقة والوضوح -2 ويتىِٛ ذفؽ أن يُقن افُٚتاٛ واواح

ًٚ دٚ ؾٔٓٚ مـ ؽّاقض ؿٌاؾ اشاتًطهلٚ، وأن تتًاؿ ادهاىِحٚت افتال يًاتخدمٓٚ  ظٌٚرتف، مدرـ

افٍُرة افًِّٜٔ أو افٍْٜٔ، واإل ٚز وااختهٚر مٚ أمُاـ ظاذ بٚفًٌٚضٜ وافقوقح يف افدافٜ ظذ 

ًٚ يف دافتف، وأا يتًدد  أؿؾ ظدد مـ افُِطت واحلروع، وأن يُقن ادهىِح ادًتخدم مقوقظٔ

فٍِّٓقم افًِّل افقاحد ذي ادوّقن افقاحد يف احلَؾ افًِّل افقاحد، وأن يًّح بٚاصاتَٚق 

 .(11)بط ا يي بُٔٚن افٌِٜ

 ـٕٚٝ افٍُرة واوحٜ ودؿَٜٔ يف ذهـ افُٚتٛ وبًٔدة ظـ افتْٚؿض ومْىَٜٔ أمُْاف وـِط

افتًٌر ظْٓٚ بقوقح. ومـ هْٚ ـٚن ابد مـ تالزم افْتٚئٟ ماع ادَادمٚت وافسـٔاز ظاذ حتدياد 

                                                                                              

 .9ص 6961افَٚهرة  -مًٓد افدراشٚت افًربٜٔ -افهحٚؾٜ األدبٜٔ -افدـتقر صُري ؾٔهؾ (>)

صاٌُٜ  -اخلِؾ ادْٓجل يف ـتٚبٚت افدـتقر رموٚن ظٌد افتقاب افًِٕٜٚٔ -محزة بـ ؿٌالن ادزيْلافدـتقر  (43)

 .2صقت افًربٜٔ ص

 .2صٌُٜ صقت افًربٜٔ ص -افٌِٜ افًربٜٔ وااصىالح افًِّل -وفٔد هاج افديـ (44)
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افًٌٛ وافْتٔجٜ وااشتَراء وااشتْتٚج وادَٚرٕٜ واحلرص ظذ افتتٚبع وؿاقة افزهاٚن واألدفاٜ، 

غ احلَٚئؼ وادًِقمٚت واادظٚءات وتًارع ادٌٚفىاٚت. وااشاتْتٚج افهاحٔح هاق وافتّٔٔز ب

ًٚ مـ ادَدمٚت، ؾ٘ذا ـٕٚٝ ادَدمٚت صحٔحٜ ؾ٘ن افْتٔجٜ  ااشتْتٚج افذي تِزم افْتٔجٜ ؾٔف مْىَٔ

ًٚ ـٌرًا.  ابد أن تُقن صحٔحٜ، وافَٔغ افذي يَدمف ادْىؼ يُّـ أن يًٓؿ يف ادًرؾٜ إشٓٚم

صٚرة إػ أن اشتًطل اجلّؾ افقاوحٜ يف افتًٌر ظـ األؾُٚر افقاوحٜ يٗدي إػ وادر اإل

افٍٓؿ، إذ إن اشتًٔٚب ادًتّع فِجّؾ افًٌٔىٜ وافَهرة أشآؾ بُثار ماـ اشاتًٔٚبف فِجّاؾ 

ادًَدة، ـط أن ؾٓؿ اجلّؾ األشٚشٜٔ افتل ا تتوّـ مجاًل ؾرظٜٔ أشآؾ ظاذ افٍٓاؿ ماـ مجِتاغ 

 .(12)األخرى ؾرظٜٔ، وـِط زاد ظدد اجلّؾ افٍرظٜٔ زادت صًقبٜ ؾٓؿ افُالمإحدامهٚ أشٚشٜٔ و

ًٚ إػ أن افدؿٜ وافقوقح يف افُتٚبٜ افًِّٜٔ بٚفٌِٜ افًربٔاٜ ا تَتكا  ـط ادر اإلصٚرة أيو

ظذ ادٔٚديـ افًِّٜٔ وحدهٚ، وإٕط تنّؾ األدب وافًِقم اإلًٕٕٜٚٔ األخرى، ؾّاـ األمثِاٜ ظاذ 

ؾٍل شٔٚحٜ هيًٜ يف محٚشٜ أيب متٚم مل أـاد »فًِّٜٔ يف مٔدان األدب ادثٚل افتٚيل: األشٚفٔٛ ؽر ا

أظثر ظذ بٔٝ صًر ؾٔف تنٌٔف وّْل، وؿد وؿٍٝ ظذ تنٌٔٓٚت متثِٜٔٔ ـثرة. ويف صًر افناًراء 

افًٚبَغ فًِٓد افًٌٚد وجدت أن هذا افتنٌٔف ـٚن ٕٚدرًا إػ حاد يٍِاٝ اإتٌاٚه، ؾَِاد ؿٌِاٝ 

ًٚ يف هذا افٍْال ادىِاؼ صٍحٚت  ديقان جرير ؾط ظثرت ظذ تنٌٔف وّْل واحد، وؿد أـقن خمىئ

هلذا األمر، ؾٖٕٚ مل أؿِٛ ـؾ دواويـ صًراء افًربٜٔ ؿٌؾ افًك افًٌٚد، وفُْف إحًاٚس ظاٚم ا 

 .(13)شيًٓؾ ـتطٕف

ذا مل أـد أظثر، وؿٍٝ ظاذ تنأٌٓٚت متثِٔٔاٜ ـثارة، وجادت أن ها»إن اشتًطل افتًٚبر 

افتنٌٔف ـٚن ٕٚدرًا، ؾط ظثرت ظذ تنٌٔف وّْل واحد، إٔٚ مل أؿِٛ ـاؾ دواوياـ صاًراء افًربٔاٜ، 

هق اشتًطل ؽر ظِّل، ؾٚألشِقب افًِّل حيادد بٚألرؿاٚم ش وفُْف إحًٚس ظٚم ا يًٓؾ ـتطٕف

                                                                                              

 .44ص 2118مْنقرات جٚمًٜ دمنؼ  -يف ضرائؼ تدريس افٌِٜ افًربٜٔ -افدـتقر يّقد أمحد افًٔد (45)

 -جمِٜ جمّاع افٌِاٜ افًربٔاٜ بدمناؼ -افتنٌٔف افوّْل يف صًر افًك افًٌٚد -افدـتقر ظّر افًٚريز (46)

 .721ص 2119اجلزء افثٚفٞ متقز  84ادجِد 
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ـاط وافًْٛ اإلحهٚئٜٔ افٌٕٔٚٚت وادًىٔٚت وا يسـٓٚ فالٕىٌٚظٚت افذاتٜٔ واألحٚشٔس افًٚمٜ 

 ورد يف ـتٚبٜ افٌٚحٞ.

ًٍف  يذـر بًض افٌٚحثغ، ويارى بًاض افٌاٚحثغ، »ومـ األشٚفٔٛ ؽر افًِّٜٔ ؿقل افٌٚحٕٞ 

ٚن صٚحٛ ادرجاع هاق هاذا افاا ش ويَقل أحد افٌٚحثغ دري مٚ إذاـ  وينر يف اهلٚمش إػ مرجع، وإ 

 . (14)صٚحٌفأم أن افٌٚحٞ ادَهقد ورد يف ادرجع وفٔس هق ش أحد»أو افا ش بًض»

ذفؽ ألن األشِقب افًِّل   (15)شوافٌريٛ يف هذا األمر»ومـ األشٚفٔٛ ؽر افًِّٜٔ ؿقفف 

 يْٖى ظـ افٌرابٜ وافدهنٜ.

 :ًٚ أحًاٛ  وهذا ماٚ ا»، ـط يَقل:  (16)شوثّٜ مَقفٜ ؽٚب ظْل مرجًٓٚ اآلن»ويَقل أيو

 .(17)شأن أحدًا مـ صًراء افًك افًٌٚد يَسب مْف

ؽار  أشاٚفٔٛ هالش ا أحًٛ أن أحدًا يَسب مْف، وافٌريٛ يف هذا األمرمٚ »ؾٚفتًٚبر: 

ظِّٜٔ، ذفؽ ألن األشِقب افًِّل يتهػ بدؿٜ افتًٌر، وترتٔٛ األؾُٚر، وهظٜ افقصاقل إػ 

ظَؾ افَٚرئ، واابتًٚد ظـ اخلٔٚل، إذ إن ؽٚيتف خمٚضٌٜ افًَؾ وذح احلَٚئؼ وتًٍار افٌاقامض 

 واوحٜ وفُْٓٚ دؿَٜٔ. بُِطت بًٔىٜ وؾهٔحٜ ومجؾ

تْٖى افُتٚبٜ افًِّٜٔ ظـ افتًّٔؿ، ومـ ادالحظ إْٔٚ ًّٕاؿ أحُٚمْاٚ دون  :البعد طن التعؿقم -4

تثٌٝ أو اربٜ، وٕهدر األحُٚم ظذ أهنٚ حَٚئؼ مىَِٜ، وهذا ادْحك ضٚدٚ يرد يف ـتٚبٚت بًاض 

سح يراظل مٔقل افتالمٔاذ وؿادراهتؿ أن ادْٟٓ ادَ»افٌٚحثغ، إذ ورد يف رشٚفٜ دـتقراه يف افسبٜٔ 

واشتًداداهتؿ يف ـؾ مٚ يَدمف إفٔٓؿ مـ مًاٚرع خمتٍِاٜ وإٔناىٜ تًِّٔٔاٜ متًاددة، ـاط يناٌع 

حٚجٚت افتالمٔذ شقاء أـٕٚٝ بٔقفقجٜٔ أم اجتطظٜٔ أم ًٍٕٜٔ، ويتٔح دراشٜ ادنُالت اجلديادة 

                                                                                              

 .722ادرجع افًٚبؼ ص (47)

 .725ادرجع افًٚبؼ ص (48)

 .724ادرجع افًٚبؼ ص (49)

 .727ادرجع افًٚبؼ ص (:4)
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يُاقن هلاٚ ظالؿاٜ بحٔاٚة األؾاراد افتل تٖيت ٕتٔجٜ افتٌار افنايع يف حٔاٚة ادجتًّاٚت، وافتال 

 .(18)شواجلطظٚت

وا يهح بحٚل ماـ األحاقال ااشاتّرار يف تراجاع افتحهأؾ »وجٚء يف رشٚفٜ أخرى 

افٌِقي يف مدارشْٚ، وهذا مٚ رشخ ؿْٚظٜ افٌٚحثغ بٖمهٜٔ افىريَٜ افقطٍٜٔٔ ادَسحاٜ افتال تاربط 

اهتطماٚت افتالمٔاذ ادًرؾٔاٜ وافَّٔٔاٜ،  افتًِٔؿ بٚحلٔٚة، وترشخ افتًِؿ افذايت، ومتْح األوفقياٜ

وإصٌٚع حٚجٚهتؿ مْٓط بط حيَؼ هلؿ افتقازن وافتُٔػ يف بٔئتٓؿ داخاؾ اددرشاٜ وادجتّاع، إهناٚ 

ًٚ فذاتف ؿٌؾ مدرشف، وإهنٚ األـثر ؾٚظِٔاٜ باغ افتِّٔاذ  افىريَٜ افتل اًؾ مـ افتِّٔذ مًًِط ومَقم

. وأن ادقواقظٚت (19)شظذ اشتًٔٚب خمتِاػ افىرائاؼومدرشف وزمالئف، وهل افىريَٜ افَٚدرة 

 .(20)افتل تؿ اختٔٚرهٚ هلذا افُتٚب مقوقظٚت جٔدة ومجِٜٔ وهتؿ افتالمٔذ وتٌِل حٚجٚهتؿ

ؾٓذه األحُٚم افًٚمٜ افتل أضَِٓٚ افٌٚحٞ يف رشٚفتف مـ حٔاٞ إن ادآْٟ افاذي اؿسحاف 

ادناُالت  هتؿ، ويتأح دراشاٜيراظل مٔقل افتالمٔاذ وؿادراهتؿ واشاتًداداهتؿ ويناٌع حٚجاٚ

 اجلديدة، حتتٚج إػ اٚرب فِتثٌٝ مـ صحتٓٚ.

ـط أن األحُٚم افتل وردت يف ـتٚبٜ افٌٚحثٜ مـ حٔٞ إن ضريَتٓٚ ادَسحٜ تاربط افتًِأؿ 

بٚحلٔٚة، وترشخ افتًِؿ افذايت، وتنٌع حٚجٚت افتالمٔذ ادًرؾٜٔ وافَّٜٔٔ، حتتٚج هل األخرى إػ 

ٌٝ مـ صحتٓٚ، واألمر ًٍٕف يْىٌؼ ظذ أحُٚمٓٚ ظذ ادقواقظٚت افتال تاؿ اٚرب ظِّٜٔ فِتث

 اختٌٚرهٚ.

وإذا ـٕٚٝ افُتٚبٜ افًِّٜٔ ا تًرع افتًّٔؿ وتْٖى ظْف ؾ٘ن احلذر افًِّل تٗـاده وترـاز 

                                                                                              

رشٚفٜ دـتقراه ؽار  -ادْٟٓ افتُٚمع وتَقيؿ أثره يف تدريس افٌِٜ افًربٜٔ - حًقن افًعافدـتقر ظٌد اهلل(;4)

 .621ص 2161ٜ افسبٜٔ بجٚمًٜ دمنؼ مْنقرة ـِٔ

ؾٚظِٜٔ برٕاٚمٟ تدريزا مًاد وؾاؼ افىريَاٜ افقطٍٔٔاٜ يف تادريس األدب  -افدـتقرة وؾٚء أمحد افًًٔك (>4)

 .5ص 2117ِٜٔ افسبٜٔ بجٚمًٜ دمنؼ ظٚم ـ -رشٚفٜ دـتقراه ؽر مْنقرة -وافْهقص

 .658ادرجع افًٚبؼ ص (53)
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 ظِٔف.

ضٚدٚ ٕالحظ أن ثّٜ بٚحثغ يردون افًٌٛ يف مناُالهتؿ افتال يًٚجلقهناٚ إػ  :احلذر العؾؿي -5

د أو ظٚمؾ واحد، وهذا ا تًرؾف افُتٚبٜ افًِّٜٔ افدؿَٜٔ افتل حتتٚط وتتًاؿ بٚحلاذر يف مٗثر واح

 افتًٍر وافتًِٔؾ ؾتًتخدم أشٚفٔٛ مـ مثؾ:

 ؿد يرجع افًٌٛ إػ ـذا -

 وأؽِٛ افيـ أن هذه يرجع إػ ـذا -

 وا يُّـ إؽٍٚل ظقامؾ أخرى ؿد يُقن هلٚ تٖثر يف ادقوقع. -

 ِّٜٔ افتل تْٖى ظـ احلذر افًِّل:ومـ األشٚفٔٛ ؽر افً

ويُّـ إرجاٚع افْتاٚئٟ إػ أن افتالمٔاذ افاذـقر يف ادجّقظاٜ األوػ درشاقا األدب » -

 .(21)شوافْهقص وؾؼ افىريَٜ افقطٍٜٔٔ

 .(22)شوافًٌٛ يف ذفؽ يًقد إػ أن اإلٕٚث أـثر مٔاًل إػ احلٍظ، وأـثر ؿدرة ظذ افتذـر» -

ًٚ ظذ تىٌٔؼ افدروس وااختٌٚرويُّـ تًٍر ذفؽ بّيض مخًغ» -   (23)ش يقم

ويُّـ إرجٚع افْتاٚئٟ إػ أن تالمٔاذ ادجّقظاٜ افتجرئٌاٜ ؿاد درشاقا األدب وؾاؼ » -

 .(24)شافىريَٜ افقطٍٜٔٔ افُٚمِٜ

ويًقد ذفؽ إػ أن مًِّل افسبٜٔ اإلشالمٜٔ ومًِطهتٚ يف األردن يًدون دْٓاتٓؿ وؾاؼ » -

طرشقن ظِّٓاؿ يف بٔئاٜ واحادة، ويتًرواقن فاذات اخلازات خىط تربقيٜ متنٚهبٜ، ثؿ إهنؿ ي

                                                                                              

 .252ادرجع افًٚبؼ ص (54)

 .257ادرجع افًٚبؼ ص (55)

 .255ادرجع افًٚبؼ ص (56)

 .288ادرجع افًٚبؼ ص (57)
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 .(25)شافتًِّٜٔٔ وافتدرئٌٜ

مارّده إػ  – فًّاري –وهاذا »وؿد يٌِػ األشِقب بنحْٚت إًٍٚفٜٔ ـَقل افٌٚحاٞ  -

 مـ صحْٜ إًٍٚفٜٔ.ش فًّري»وـؿ حتّؾ ـِّٜ ش ـذا

 :البعد طن التؼرير والتلكقد -6

فتَرير يف أشاِقهبٚ وافتٖـٔاد يف أدواهتاٚ، وضٚداٚ ٕجاد يف تتًؿ افُتٚبٜ افًِّٜٔ بٚفًٌد ظـ ا

ومماٚ اصاؽ ؾٔاف أن افَاراءة اجلٓرياٜ »ـَقل افٌٚحثاٜ: ش وممٚ اصؽ ؾٔف»ـتٚبٚت افٌٚحثغ ظٌٚرة 

 .(26)شتًتخدم ادٓٚرات افتل تنتّؾ ظِٔٓٚ افهٚمتٜ

ثَٚؾاٜ واصؽ أن احلرـٜ افتٚرخئٜ فالحتجٚج تتقجف إٔيٚرهاٚ باٚدْٟٓ افًِّال وتىاقر »

 .(27)شرجٚفف

يدل ظذ افتٖـٔد وافتَرير، إا أن بًض افٌٚحثغ يُثارون ش إن»ومـ افقاوح أن اشتًطل 

مـ اشتًطهلٚ، وينؾقن يف هذا ااشتًطل، وهاذا ماٚ  ًاؾ ـتاٚبتٓؿ تْاٖى ظاـ افًِّٔاٜ، إذ إن 

 األشِقب افًِّل ا يًرع افتَرير وأشِقب افتٖـٔد.

أثرياٚء افًارب يًزفاقن  إن»حلواٚري يَاقل افٌٚحاٞ ؾٍل بحٞ ظـ أخىٚر ااشتًطر ا

مًيؿ افٌُٚر مـ أثريٚء افقضـ افًريب مٌرر هبؿ بىريَاٜ  إنإًٍٔٓؿ يف خٕٜٚ افهٍر ظذ افنطل، و

ؽٚرؿقن يف اصىٔٚد افقـٚات وادْٚؿهٚت وتٍْٔذ منٚريع ـٌرة تاٖيت ظِأٓؿ  إهنؿظجٌٜٔ ؽريٌٜ، 

مهاٚفح أثريٚئْاٚ مرتٌىاٜ  إنٗاء اهاقن ظاـ اجلاد. ـثريـ مـ أثريٚئْاٚ ها إنبٚفربح افقؾر، و

                                                                                              

هٟ وضرق افتادريس (58) ٟ وضارق افتادريس -اجلًّٜٔ ادكيٜ فِّْٚ ٜ دراشاٚت يف ادْاٚه ماٚرس  616افًادد  -جمِا

 .22ص 2115

 -رشٚفٜ مٚجًاتر ؽار مْناقرة -صًقبٚت تًِؿ افٌِٜ افًربٜٔ فدى ؽر افْٚضَغ هبٚ -مٓٚ ؾٓد أبق محرة (59)

 .27ص 2117ـِٜٔ افسبٜٔ بجٚمًٜ دمنؼ 

جمِاٜ جمّاع افٌِاٜ افًربٔاٜ  -تقطٔػ احلديٞ افؼايػ يف افٌحاٞ افْحاقي -افدـتقر ؾخر افديـ ؿٌٚوة (:5)

 .868ص 4ج 82بدمنؼ ادجِد 
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األثرياٚء افًاٚدٔغ  يرماقن بًهاٚ افىٚظاٜ إػ مًيؿ أثريٚئْاٚ إنبّهٚفح ضٌَٜ األثريٚء افًٚدٔغ. 

طٓقرهؿ مع أصاحٚب  إنأصحٚب افَرار ادًُّغ بزمٚم افتَدم افًِّل وافهْٚظل وافٍُري. 

 .(28)إٔدادًا هلؿ افَرار يف جمٚفس ااؿتهٚد افًٚدل ا  ًِٓؿ

ؾٍل ظدة أشىر اشتخدم افٌٚحٞ أشِقب افتٖـٔد شٌع مرات، ويتٚبع بحثف ظذ هذا افْحق 

 شٌع مرات وثطين مرات يف ظدة أشىر.ش إن»يف افهٍحٚت األخرى، إذ تتقاتر 

تتًؿ افُتٚبٜ افًِّٜٔ بٚفقاؿًٔاٜ وافًٌاد  البعد طن ادبالغة يف إسباغ الصػات طذ األشخاص: -7

اجلِٔؾ، افٍٚوؾ، »ٌٚفٌٜ يف إشٌٚغ افهٍٚت ظذ األصخٚص، وضٚدٚ ٕالحظ صٍٚت مـ مثؾ ظـ اد

تًاٚؤل افارئٔس فَاد ـاٚن »يف بحقث مْنقرة مـ مثاؾ ش افًاّلمٜ، ادقشقظل، افًٚمل افٍذ،..افخ

 .(29)شواردًا بٌِٜ أهؾ افَٕٚقن اجلِٔؾ

ًْٛ افقهؿ رّد ظذ هذا ااظتَٚد بٚآليت: ا يٍُل يف مً افرئٔس اجلِٔؾوإن  ٚجلٜ افَؤٜ ادثٚرة أنٕ 

ًٌٝ األبٔٚت  إػ اإلمٚم افًٔقضل اراٚاً دون دفٔؾ مَْع، واشٔط أن ادحَؼ ؿد ذـر أن ثّٜ خمىقضٜ ؿدٕ 

 . (30)شإػ ابـ مٚفؽ، ؾٚفًٔقضل مل يٍْرد بًٌْٜ األبٔٚت إػ ابـ مٚفؽ

د باذا جٓاقدًا ـٌارة ؿا -اصاؽ–، ؾ٘هنط ادحََٚن افٍٚوالنوابد مـ افتْقيف بط صْع 

 .(31)وظٕٚٔٚ مًٕٚٚة صديدة

ادخىقضاٜ واشاتٍٚدا ماـ  ادحََاٚن افٍٚواالنوصػ »ويف افٌحٞ ًٍٕف يَقل افٌٚحٞ 

وصػ مـ ظٚيْٓٚ ؿٌِٓط، وشجؾ مالحيٚتف ظْٓٚ، وشاَط ماـ آخرهاٚ ورؿاٚت ؿِِٔاٜ يف تَريار 

                                                                                              

 .68ص 2161متقز  -ًٜٔ أصدؿٚء دمنؼمج -أخىٚر ااشتًطر احلوٚري -فدـتقر شٚمل ظهٚصٜا (;5)

ادجِاد افراباع  -اجلازء افثٚفاٞ -جمِاٜ جمّاع افٌِاٜ افًربٔاٜ بدمناؼ -افَهٔدة ادتداخِٜ -هالل ٕٚجل (>5)

 .764ص 2119متقز  -ٕقنوافثط

 .762ادرجع افًٚبؼ ص (63)

 .686ادرجع افًٚبؼ ص -ب أظالم مٚفَٜـتٚ -افدـتقر يّد روقان افدايٜ (64)
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 .(32)شادحََغ افٍٚوِغ

مل تًاٌغ صاٍٜ افٍواؾ ظِأٓط. واادر وؿد ورد يف افٌحٞ ًٍٕف أشطء يََاغ آخاريـ 

اإلصٚرة إػ أن األفَٚب طٓرت بهقرة شخٜٔ يف حٔٚتْٚ ادًٚسة، وبًد أن ـٚن افًِطء إباٚن أفاؼ 

راجال افٌٍاران،  بٚفٍَر هلل أو احلوٚرة افًربٜٔ اإلشالمٜٔ يتًّقن بٚفتقاوع، ويذيِقن ـالمٓؿ

يف ظكا اإحادار، ظكا ادطفاؽ  أصٌحْٚ ٕالحظ ـتٚبٚت تْٖى ظـ األشِقب افًِّل وـْٖٕاٚ

ٚمٜ افٌحرو افًٚمل افًاّلمٜ»ادتتٚبًٜ، ومـ هذه افُتٚبٜ ؽر افًِّٜٔ  ّٓ افًاٚمل و افنأخ افٍَٔاف، أو افٍ

افَاٚضع ، وافًٔػ ادًِقل ظذ ادٌتادظغ، مٍتل األٕٚم، ظِؿ األظالم، صٔخ اإلشالمهق ش »افٌْٔف

 ش.افٌتٚر ألفًْٜ ادٚرؿغ ادِحديـ

تٚذٕٚ افدـتقر حٚمد ظطر أن هذا افتزيد يف األفَٚب يّثؾ هدرًا يف افاقرق واحلاز ويرى أش

ًٚ ظـ ادقوقظٜٔ، وبًدًا ظـ احلََٜٔ»وافقؿٝ، وأؤػ إػ ذفؽ:   .(33)شـط يّثؾ ٕٖي

يتًؿ افُٚتٛ افًِّل األصٔؾ بٚفتقاوع افًِّل وافًٌد ظـ افٌرور، ذفؽ  :البعد طن الغرور -8

ًٚ بهٚحٌٓٚ ؾتْٖى بف ظـ افىريؼ افًِّال افًاقي، وؿاديًط ؿٔاؾ: ألن افٌرور مـ أـثر ا آلؾٚت ؾتُ

 ش.يؤع افًِؿ بغ اثْغ احلٔٚء وافٌرور»

مٚ افذي أشتىٔع أن أمتْٚه فناٌٚب »ؿٌٔؾ وؾٚتف: ش بٚؾِقع»وفَد ـتٛ ظٚمل افٍْس افرود 

 أمتل افذيـ يٍَقن إًٍٔٓؿ فًِِؿ؟

تٌدأ خىقة تٚفٜٔ دون أن تُقن ؿد متُْاٝ ماـ افتدرج، افتدرج، افتدرج: وإيٚك أن  -أواً 

اخلىقة افًٚبَٜ، وفُـ ا يٍُل جمرد أداة فتًجٔؾ افقؿٚئع باؾ حاٚول أن تٍْاذ إػ ه حادوثٓٚ 

ًٚ بٚشتّرار ظـ افَقإغ افتل تتحُؿ ؾٔٓٚ.  بٚحث

 ًٚ افتقاوع، ؾ٘يٚك أن تدع افٌىرشٜ تًتحقذ ظِٔؽ ؾ٘هناٚ اًِاؽ ظْٔادًا حاغ تِازم  -ثٕٚٔ

 ومتًْؽ ظـ ؿٌقل ادًٚظدة افْٚؾًٜ افهٚدؿٜ، وتٍَد افروح ادقوقظٜٔ. ادقاؾَٜ،

                                                                                              

 .682ادرجع افًٚبؼ ص (65)

 .282ص 2114دمنؼ  -وزارة افثَٚؾٜ افًقريٜ -2مَٚات يف افثَٚؾٜ ج -افدـتقر يّقد أمحد افًٔد (66)
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 ًٚ افنٌػ: وتذـر أن افًِؿ يتىِٛ مـ اإلًٕٚن ـؾ حٔٚتف، وفق ـٕٚٝ فديؽ حٔٚتاٚن  -ثٚفث

ًٚ بًِّؽ وبحثؽ  .(34)شدٚ ـٕٚتٚ ـٚؾٔتغ فؽ، ؾُـ صٌقؾ

أبادو يف ٕيار  إْٕل ا أظرع ـٔاػ»إٔف ؿٚل ؿٌٔؾ وؾٚتف بقؿٝ ؿهر: ش ٕٔقتـ»وروي ظـ 

افًٚمل. أمٚ يف ٕيري ؾْٕ٘ل أبدو ـط فق ـْٝ جمرد صٌل يِٓق ظذ صٚضئ افٌحر، ؾٖشاع ٍٕزا ماـ 

افقؿاٝ افاذي يّتاد يأط  حغ إػ آخر بٚفًثقر ظذ حهٚة إًٔؿ، أو صدؾٜ أمجؾ مـ ادًتاٚد، يف

 .(35)شاحلََٜٔ أمٚمل جمٓقاً متٚمًٚ 

تٚباٜ افًِّٔاٜ ؾا٘ن افٌارور بٚدَٚباؾ يَتاؾ وإذا ـٚن افتقاوع افًِّل مـ أهاؿ شاطت افُ

ًٚ، وبَدر ؿِٜ ادًرؾٜ يُاقن  صٚحٌف، ويٍْل ظْف شّٜ افًٚمل، وبَدر شًٜ ادًرؾٜ يزداد ادرء تقاوً

 اادظٚء وافٌرور!!

ويف ـتٚبٚت بًض افٌٚحثغ يف حٔٚتْٚ ادًٚسة ٕالحظ أن ثّاٜ ادظاٚء ياتجذ يف ـتاٚبتٓؿ، 

ؾتٍَِف افَراء ادتخههاقن يف  6972يف ضًٌتف األوػ شْٜ  صدر ـتٚيب»ومـ ذفؽ ؿقل أحدهؿ: 

صتك إٔحٚء افقضـ افًريب بٔد افروٚ وافٌَقل. ومل يادؾًْل إػ هاذا افًّاؾ إا حارص افازمالء 

واألصدؿٚء مـ افٌٚحثغ وافىالب ظذ أن أمجع هاذه افٌحاقث يف ـتاٚب، وبًوآٚ مماٚ هتٚؾاٝ 

 .(36)شافٌٚحثقن ظذ تهقير ًٕختل اخلٚصٜ مْف

أمٚ ٕحـ ؾَد ين فْٚ اهلل ظز وجاؾ أن ٕادؾع افٌاٚب وٕازيح افٍاريَغ وَٕاتحؿ »ويَقل آخر: 

                                                                                              

ّٔد (67)  2112دمناؼ  -مىًٌاٜ افًجِاقين -يف افٌحٞ افسباقي وافسبٔاٜ افناٚمِٜ -افدـتقر يّقد أمحد افً

 .22ص

 .221ص 6982دار إؿرأ فٌْٚن  -ترمجٜ زـريٚ ؾّٓل -ؾـ افٌحٞ افًِّل -بٌردج و. أ. (68)

ت افدـتقر رموٚن ظٌاد افتاقاب افًِإٜٚٔ -افدـتقر محزة بـ ؿٌالن ادزيْل (69) ٚب ٚت  مرجاع شاٚبؼ -اخلِؾ ادْٓجل يفـ 

 .2ص
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 .(37)شادٔدان ادِتٓٛ فْىٍئ صًِٜ اخلالع وافنَٚق، وْٕازع ؾتٚئؾ اخلهٚم وااهتٚم

ودٚ ين اهلل ظز وجؾ فْٚ جمٚات ادتٚبًٜ فٌِحٞ اجلٚد ادًاريف، »ـط يَقل يف مقوع آخر: 

فنٌٓٚت بٚفٍحص وافتَقيؿ، إُنػ ظْٚ افٌىٚء، ؾ٘ذا بكٕٚ يقمئذ جديد، يٌادد وتتًٌْٚ جذور ا

 .(38)شاألراجٔػ وادتٚريس وادثٌىٚت

وضٚدٚ احيْٚ أن ظددًا مـ افٌٚحثغ يذـرون يف مَادمٚت بحاقثٓؿ أن بحاثٓؿ يًاد أول 

 ، وأن افٌٚحثغ اآلخريـ ؿكوا ظـ إدراك مٚ تقصِْٚ إفٔف.(39)بحٞ يف جمٚفف

تتًؿ افُتٚبٜ افًِّٜٔ بٚحسام افرأي اآلخر وظدم تًٍٔٓف، وإٕط تْاٚؿش  ام الرأي اآلخر:احرت -9

احلجٜ بٚحلجٜ وافدفٔؾ بٚفدفٔؾ وافزهٚن بٚفزهٚن يف مْٖى ظـ افتحٔز وافتًهاٛ. أماٚ أن يِجاٖ 

ٓاذا أهنٚ افهقاب، ؾ وإبراز آرائف ظذ افٌٚحٞ إػ ادٓٚترات وتًٍٔف آراء اآلخريـ ظذ أهنٚ اخلىٖ،

 مٚ تْٖى ظْف افُتٚبٜ افًِّٜٔ.

 وإذا مٚ ٕيرٕٚ إػ مٚ ورد يف أحد افٌحقث ظذ افْحق افتٚيل:

وؾُرة افًَِٜٔ أو مٚ شطه ابـ خِدون بٚدُِٜ مل تُـ واوحٜ ظْد مجٔع افدارشغ افًرب »

ادحدثغ، ؾٓذا يّد ـٚمؾ حًغ يَقل: ومـ أظجٛ افَقاظد افتل ا يُّاـ أن تُاقن شأَِٜ 

، ثؿ حتدد إظراب مٚ بًد شإا»ؾًِٔؽ أن تٌّر اجلِّٜ يف ذهْؽ، وأن توع بداً مْٓٚ ش ؽر» إظراب

 ش.بًد تٍُر ضقيؾش ؽر»، وبذفؽ يتؿ فؽ إظراب شإا»

ويًَٛ افُٚتٛ ظذ هذا افَقل ؿٚئاًل: فقا أن هذا افُالم ؿد ـتٛ يف ـتٚب يَرؤه افْٚس 

                                                                                              

ٜ ٌاٜ افًربٔاجمِاٜ جمّاع افِ -تقطٔػ احلديٞ افؼايػ يف افٌحاٞ افْحاقي -افدـتقر ؾخر افديـ ؿٌٚوة (:6)

 .841ص 4ج 82ادجِد  2118بدمنؼ 

 .826ادرجع افًٚبؼ  (;6)

 .64مرجع شٚبؼ ص -صًقبٚت تًِؿ افٌِٜ افًربٜٔ فدى ؽر افْٚضَغ هبٚ -مٓٚ ؾٓد أبق محرة (>6)
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 .(40)شدًا جداً دٚ جنّْٚ إًٍْٔٚ ظْٚء افرد ظِٔف فتٓٚؾتف ج

ؾْٕ٘ٚ ٕالحظ بًد ؿراءة هذا ادَىع أن ـتٚبٜ افُٚتٛ ا تتًؿ بٚفًِّٔاٜ وادقواقظٜٔ، وإٕاط 

 بٚفتحٚمؾ وافتًٍٔف، وهذا ا تًرؾف افُتٚبٜ افًِّٜٔ.

ًٚ ظاـ »وهٚ هق ذا بٚحٞ آخر يَقل:  ًٕؿ إذا ـٚن مٚ دًْٚه يف صْٔع ؿدمٚء افْحاٚة إظراوا

دثٌىقن ادرجٍقن وؿد ثٌٝ هتٚؾتاف وتالصأف، ؾاط أجِٓٓاؿ بحََٔاٜ األحٚديٞ افٌْقيٜ، دٚ ذـره ا

األمر! ومٚ أؿك ٕيرهؿ وأتًًٓؿ! ومٚ أوًػ ٕتٚج افتًَٔد وافتٖصأؾ وافتٍرياع وااحتجاٚج 

  (41) شوافتًٍر وافتًِٔؾ وافٌٔٚن يف أؿقاهلؿ!.

ًٚ ظِٔف ظٌٚرات بًٔدة ظـ افُتٚبٜ افًِّٜٔ، إذ يش شٌٔقيف»وهيٚجؿ افٌٚحٞ  فَاد »َاقل: صٚب

ّٔع هذا اُدرجػ  أجٔٚاً مـ افْحٚة، وسؾٓؿ ظـ جٚدة افهقاب بط أثاٚر ماـ ش يَهد شٌٔقيف»و

افًجٚج واألوٚفٔؾ، ؾّْٓؿ مـ ٕجٚ بجِده يقاجف احلَٚئؼ بجد واؿتدار، ومآْؿ ماـ فٌاٞ  اس 

 .(42)شمَقات بٚضؾ األبٚضٔؾ

وٚفٔؾ واألراجٔػ، ومل أمٚ مـ اشتًِؿ فِوٌٚب وافًحٛ واأل»ويَقل يف افٌحٞ ًٍٕف: 

ؾ ًٍٕف أظٌٚء افدرس وافتّحٔص، ؾَد فٌٞ يف األخٚديد ياردد ّّ أصاداء افنآٌٚت، ويًرؿاؾ  حي

مًرة افتَقيؿ وافتًديد، ويًْك ظِْٔٚ وظذ ـؾ ٕٚبف مٚ ٌْٕل بف ااشتدال افْحقي ماـ حجاٟ 

فٍهاٚحٜ افرائَاٜ وصقاهد وأمثِٜ ٌٕقيٜ مُرمٜ تقشع األؾؼ، ومتد األؾٓٚم واألؿاالم واألفًاْٜ بٚ

وافٌٔٚن افقاؿًل اآلين بًٔدًا ظـ ضائر افنًر وتوع افْحاٚة فتًاٚبر ؽثٔثاٜ يف افتاٚريخ افْحاقي 

                                                                                              

ٌرٚس (73) ًربٔاٜ جمِٜ جمّع افٌِٜ اف -مٍٓقم افٍهٚحٜ ظْد افْحٚة افًرب افَدمٚء وادحدثغ -افدـتقر يّد احل

 .6122ص 4ج 84ادجِد بدمنؼ 

جمِاٜ جمّاع افٌِاٜ افًربٔاٜ  -تقطٔػ احلديٞ افؼايػ يف افٌحاٞ افْحاقي -افدـتقر ؾخر افديـ ؿٌٚوة (74)

 .826ص 4ج 82ادجِد  2118بدمنؼ 

 .822ادرجع افًٚبؼ ص (75)
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 .(43)ادديد

إذا ـٕٚٝ افُتٚبٜ افًِّٔاٜ تتًاؿ بٚفدؿاٜ يف ااؿتٌاٚس  العـاية بالشؽل إغ جاكب ادضؿون: -61

ًٚ و ًٚ فِجّاؾ وافنقاهد ورد افٍُر ألصحٚهبٚ، وبٚفقواقح يف افٌِاٜ أفٍٚطا أشاٚفٔٛ واشاتخدام

افَهرة وافُِطت ادٌٚذة مع اْٛ اشتخدام افُِطت افزائدة، وبٚفًٌاد ظاـ افتًّأؿ واحلاذر 

افًِّل وافًٌد ظـ افتَرير وافتٖـٔد وادٌٚفٌٜ يف إشٌٚغ افهٍٚت ظاذ األصاخٚص، وبٚفًٌاد ظاـ 

تاتجذ يف إخاراج يًْاك افٌرور، واحسام افرأي اآلخر، ؾ٘ن هذه اخلهٚئص ـٚؾٜ يٌٌْال هلاٚ أن 

بًالمٚت افسؿٔؿ بحٔٞ تًتخدم يف مقاوًٓٚ بهقرة دؿَٜٔ، ـط تاتجذ بٚشاتخدام اجلاداول إذا 

ـٕٚٝ ضًٌٜٔ افٌحٞ تًتِزم اشتًطل هذه اجلداول واألصُٚل واشاتًطل ادالحاؼ يف مقاوآًٚ 

ًٚ إذا ـٚن ثّٜ ضورة فقوع ادالحؼ.  أيو

 توصقات -ثالثاً 

ًِّٜٔ بٚفٌِٜ افًربٜٔ بهقرة ظٍقيٜ تَِٚئٜٔ ظذ ؿِؿ صٚحٌٓٚ، وإٕط حتتٚج ا تتٖتك افُتٚبٜ اف

إػ مران وممٚرشٜ حتك يتُّـ صٚحٌٓٚ مـ امتالك ادٓٚرة، وادٓٚرة ا تُتًٛ إا بىرياؼ اداران 

وافتقجٔف وافتًزيز وتقاؾر افَدوة احلًْٜ. وؾٔط ياع ظادد ماـ افتقصأٚت افرامٔاٜ إػ افْٓاقض 

 ٜٔ واارتَٚء هبٚ، ومـ هذه افتقصٔٚت:بٚفُتٚبٜ افًِّ

افتدريٛ ظذ اشتًطل افٌِٜ افًِّٜٔ مْذ وؿٝ مٌُر، وذفاؽ باٖن تُاقن افُِاطت دافاٜ ظاذ  -6

ادًٚين بُؾ دؿٜ وووقح، وأن يُاقن ثّاٜ ابتًاٚد ظاـ افناحْٚت اإًٍٚفٔاٜ، وترـٔاز ظاذ 

 فِرأي اآلخر.اشتخدام ادْىؼ يف ااشتْتٚج، ومْٚؿنٜ اآلراء بُؾ مقوقظٜٔ واحسام 

تزويد افْٚصئٜ مـ خالل مٚ يتٍٚظِقن مًف مـ مْٚصط ؾُرياٜ بٖشاٚفٔٛ افتٍُار افًِّال  -2

 افْٚؿد ادقوقظل افذي ئّز بغ افزيػ واحلََٜٔ واخلزة ادربٜٔ وؽر ادربٜٔ.

ًٚ وإتنٚرًا، إذ إهنٚ تٍوؾ ظاذ ؽرهاٚ، واشاتخدام  -2 اشتخدام ادهىِحٚت األـثر صٔقظ

 ح بٚاصتَٚق ظذ افُِطت افتل ا تًّح بف.افُِطت افتل تًّ

                                                                                              

 .826ادرجع افًٚبؼ ص  (76)
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تًزيز مٚ يَقم بف ادرـز افًريب فِتًريٛ وافسمجٜ وافتٖفٔػ وافْؼ يف جمٚل ترمجٜ أمٓٚت  -4

افُتٛ، وافًّؾ ظذ شرورة افُتٛ ادسمجٜ ذات األشاٚفٔٛ افًِّٔاٜ وتًّّٔٓاٚ ظاذ 

ىٌِٜ ظذ افهٔٚؽٜ افًِّٜٔ اجلٚمًٚت وادًٚهد فإلؾٚدة مْٓٚ يف ظِّٜٔ افتٖفٔػ وتدريٛ اف

 بٚفٌِٜ افًربٜٔ يف وقئٓٚ.

اإلؾٚدة مـ افساث افًِّل افًريب وادهىِحٚت افًِّٜٔ ادًتخدمٜ يف ادٔٚديـ افًِّٔاٜ  -5

ًٚ دٚيض األمٜ وتراثٓٚ بحٚضهٚ ومًتٌَِٓٚ.  يف افساث ربى

 .ختهٔص جقائز ألحًـ افُتٛ ادٗفٍٜ بٚفٌِٜ افًربٜٔ افًِّٜٔ، وتُريؿ مٗفٍٔٓٚ -6

افًّؾ ظذ ووع مٌٚدئ وتقجٓٚت ومًٚير فُِتٚبٜ افًِّٜٔ بٚفٌِاٜ افًربٔاٜ وتًّّٔٓاٚ  -7

ًٚ فُِٚتٌغ مـ اشتخدام هاذه افٌِاٜ، وافًّاؾ ظاذ ٕؼا افثَٚؾاٜ  ظذ أوشع ٕىٚق متُْٔ

 افًِّٜٔ يف مجٔع جمٚات احلٔٚة.

ًٚ فألشٚفٔٛ افًِّ -8 ٔاٜ يف صاقغ افتندد يف مْح افدرجٚت افًِّٜٔ يف افدراشٚت افًِٔٚ تنجًٔ

رشٚئؾ ادٚجًتر وافدـتقراه، وافتنادد يف ترؿٔاٜ أظواٚء اهلٔئاٜ افتدريًأٜ بحٔاٞ يٗخاذ 

 بٚحلًٌٚن مدى افتُّـ مـ مٓٚرات اشتخدام افُتٚبٜ افًِّٜٔ بٚفٌِٜ افًربٜٔ.

إجراء مًٚبَٚت يف اددارس فتنجٔع افىٌِٜ ظذ افُتٚبٜ افًِّٔاٜ بٚفٌِاٜ افًربٔاٜ وظاذ  -9

 هٔص جقائز فٍِٚئزيـ ؾٔٓٚ.افتًٌر افقطٍٔل، وخت

إؽْٚء ادُتٌٚت اددرشٜٔ بٚفُتٛ ذات افُتٚبٜ افًِّٜٔ، واشاتًٌٚد افُتاٛ افداظٔاٜ إػ  -61

 افنًقذة وافسهٚت وافًحر واخلراؾٚت.

ًٚ وحاٚضًا ماـ حٔاٞ ٕتاٚجٓؿ  -66 افتًريػ بٖظالم افُتٚبٜ افًِّٜٔ بٚفٌِٜ افًربٜٔ مٚوأ

 مـ ـتٚبٚهتؿ.افٍُري واآلثٚر افتل خٍِقهٚ، وتَديؿ ٕطذج 

 تًٍٔؾ حرـٜ افسمجٜ وخٚصٜ ترمجٜ ادهىِحٚت افًِّٜٔ وافًّؾ ظذ تقحٔدهٚ. -62

اظتطد تًريٛ مًّٔٚت وحدات افتَٔٔس فألبًٚد وافُٔؾ وادٔازان، واظاتطد افرماقز  -62

افًِّٜٔ، وووع مقاصٍٚت صٚمِٜ هلٚ مع تًريٍٚهتٚ، ؾذفؽ ـِف ضوري يف جمٚل افُتٚبٜ 

 افًِّٜٔ بٚفٌِٜ افًربٜٔ.
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()  2007بحث ألقي يف املؤمتر املايس ملجمع اللغة العربية بالقاهرة عام. 
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 الػصل الثالث

 الؾغة العربقة وحتديات العرص

 

 أن أؿدم صُرًا وهتْئٜ ومًذرة.دايٜ ابد يل مـ  افٌيف

أن أؿدم صُرًا فًٔٚدة رئٔس جمّع افٌِٜ افًربٜٔ بٚفَٚهرة ظذ دظقتف افُريّٜ حلواقر ااحتٍاٚل  -

 بٚفًٔد ادٚد دجّع افٌِٜ افًربٜٔ وأظطل افدورة افثٚفثٜ وافًًٌغ ألظطل ادجّع.

ًٚ هلذا ادجّع وأن أؿدم هتْئٜ دجّع افٌِٜ افًربٜٔ بٚفَٚ - هرة بّْٚشٌٜ ااحتٍٚل بٚفًٔد ادٚد متّْٔ

 ادقؿر اشتّراريٜ افْجٚح واألفؼ يف تٍْٔذ ادٓٚم ادقـقفٜ إفٔف.

تَٔد بط ورد يف افٌحٞ، ؾَد أختك، وؿد أؤػ يف وقء ماٚ يتىٌِاف إْٔل فـ وأؿدم مًذرة أل -

 ادَٚم مـ إوٚؾٜ أو حذع.

 سقدايت ساديت:

 د ؿٚل يف حٌٌٔتف ظِقة احلٌِٜٔ:إذا ـٚن افٌحسي ؿ

 وفق ظارع افْاٚس افتالؿال وحًاْف

 

ُق   َٛ ماـ أجاؾ افتالؿال افتٍار  ٌِّ  حلُ

ٌِٜ افًربٜٔ افٍهٔحٜ وؿاد تتًاٚءفقن: مل هاذا حٌٌٔتْٚ افٌٚفٜٔ افؾْٕ٘ل أردد هذا افٌٔٝ أمٚم  

 احلٛ؟ وهذا افتًِؼ؟ وهذا اهلُٔٚم؟

 وأجقب:

 إين أحٌااؽ ـاال أبَااك ظااذ صااِٜ

 

 ٚألرض، بٚفتااٚريخ، بااٚفزمـبااٚهلل، باا 

 إٔااٝ افااٌالد افتاال تًىاال ُهقيتٓااٚ 

 

ـِ    ماااـ ا حيٌاااؽ يٌَاااك دوٕاااط وضااا

حٔاٚ حتاٝ طالفاف،   ًٚ مـ حتاديٚت افًكا افاذيٕ  تًرع بًو ٕحٚول يف هذا افٌحٞ ادقجز أنٕ 

ًُٚشٚت هذه افتحديٚت ظذ فٌتْٚ افًربٜٔ، فَْػ أخرًا ظذ شٌؾ مقاجٜٓ هذه افتحديٚت.  وٕا

 ت العرص وحتدياتهسام -أولً 

إن افًك افذي ٕحٔٚ حتٝ طالفف يتًؿ بًطت متًاددة مْٓاٚ إٔاف ظكا افًقداٜ وهّْٔاٜ 

األؿقيٚء ظذ افوًٍٚء، وهق ظك افًِؿ وافتَٕٜٚ وادًِقمٚتٜٔ، وظك افتٌارات افنايًٜ، وهاق 
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قمل ظكاا افقطٍٔٔااٜ وافًٍْٔااٜ وااجتٔااٚح ادااٚدي وإحًااٚر افَاأؿ ادًْقيااٜ، وافتٍُاار ادْياا

 افنٚمؾ...افخ. وشْحٚول ؾٔط يٖيت تٌٔٚن هذه افًطت وحتديٚهتٚ ظذ واؿًْٚ افٌِقي.

 اري يف ظكإٚ احلاٚيل ؽازو افٍواٚء واؿتحاٚم طرص العؾم والتؼاكة وادعؾوماتقـة:  -4

واشتخدام اإلفُسؤٕاٚت وهظاٜ ااتهاٚل واإتَاٚل، ادحٔىٚت وشز أؽقارهٚ، 

جتطظٜٔ وافًٔٚشأٜ وافثَٚؾٔاٜ. ومٍتاٚح احلواٚرة وطٓقر إٔطط جديدة مـ احلٔٚة اا

احلديثٜ يف ظك ادًِقمٚتٜٔ افتًدد وافتْقع وادروٕٜ وافَدرة ظاذ افسـٔاٛ، وافًَاؾ 

افٌؼي هق افًْك احلٚـؿ يف ثقرة اإلفُسون وادًِقمٚتٜٔ واإلٕسٕاٝ بًاد أن ـاٚن 

ـٕٚٝ افىٚؿاٜ واإلدارة افٌخٚر ورأس ادٚل حٚـّغ فِثقرة افهْٚظٜٔ األوػ، وبًد أن 

 احلديثٜ حٚـّغ فِثقرة افهْٚظٜٔ افثٕٜٚٔ.

/ مِٔقن ًّٕٜ )ماٚ يًاٚدل 211وظذ افرؽؿ مـ أن ظدد افْٚضَغ بٚفًربٜٔ يَدر بحقايل /

ماـ افًارب ا تزياد ظاذ ش اإلٕسٕاٝ»٪ مـ شُٚن افًٚمل( إا أن ًٌٕٜ مًتخدمل افنٚبُٜ 4.7

ِنٚبُٜ يتًاٚمِقن ماع مقاؿاع ؽار ظربٔاٜ وخٚصاٜ ٪. ومًيؿ هٗاء ادًتخدمغ افًرب ف6.4

  (1) إٕجِٔزيٜ وؾرًٕٜٔ.

يف مٗشًٚت افَىٚظغ افًاٚم ش اإلٕسٕٝ»وادر اإلصٚرة إػ أن وًػ افٍْٚذ إػ افنٚبُٜ 

واخلٚص وفدى األؾراد ؿد تًٌٛ يف افتٖخر فدخقل ظك ادًِقمٚت. يوٚع إػ ذفؽ ادنُالت 

دين مًاتقى افتًِاأؿ وواّقر افثَٚؾٔااٜ افًِّٔاٜ وافتَٕٚٔااٜ ااجتطظٔاٜ مثاؾ افٍَاار واألمٔاٜ وتاا

 ، وظدم وجقد محٚيٜ ؾُريٜ فِْؼ اإلفُسوين وافتجٚرة اإلفُسؤٕٜ.شافتُْقفقجٜٔ»

ًٚ بًٌٛ وًػ افىِٛ ظِٔٓٚ، وتًٚين  وا تًتخدم افٌِٜ افًربٜٔ يف افزجمٔٚت ادىقرة ئِ

ًٚ ظاذ احلِاقل صْٚظٜ افزجمٔٚت افًربٜٔ مـ َٕص مَّقمٚت ااشاتّرا ر بًاٌٛ ااظاتطد ظّقما

٪ مـ ادقاؿع افًٚدٜٔ، ويًقد ذفاؽ إػ ظادم 6افًربٜٔ ش افقيٛ»اجلٚهزة، وا تتجٚوز ًٌٕٜ مقاؿع 

                                                                                              

جمّاع افٌِاٜ افًربٔاٜ  -افٍجقة افرؿّٜٔ يف ادجتّع افًريب وأثرهٚ ظذ افٌِاٜ افًربٔاٜ -افدـتقر مْهقر ؾرح (4)

 .2ص 2116دمنؼ ش ظك ادًِقمٚتٜٔ افٌِٜ افًربٜٔ يف»ادٗمتر افًْقي اخلٚمس  -بدمنؼ
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إمُٚن تىقير افزجمٔٚت بٖدوات تدظؿ افٌِٜ افًربٜٔ، وإػ َٕص األضر افٌؼايٜ ادٗهِاٜ افَاٚدرة 

ّح تىقير ادحتقى افرؿّل افًريب بٚإتَٚل ماـ ظذ افتًٚمؾ مع افٌِٜ اإلٕجِٔزيٜ وافًربٜٔ. ويً

  (2) جمتّع ظريب مًتِٓؽ فِتَٕٜٚ األجٌْٜٔ إػ جمتّع ؾٚظؾ مْتٟ هلٚ، ويٚؾظ ظذ هقيتف وإتطئف.

إذا ـٚن فًِقدٜ جٕٚٛ ميضء يتّثؾ يف إٍتٚح ادجتًّٚت ظذ بًوآٚ، طرص العودة:  -5

ًٚ ميًِط يتّثؾ يف هّْٜٔ  وافتٌٚدل افثَٚيف وحتقل افًٚمل إػ ؿريٜ ـقٕٜٔ واحدة ؾ٘ن هلٚ جٌٕٚ

األؿقيٚء ظذ افوًٍٚء هّْٜٔ اؿتهٚديٜ وثَٚؾٜٔ وشٔٚشٜٔ، إذ ا مُٚن يف هذا افًِؿ إا 

فألؿقيٚء يف مًرؾتٓؿ واؿتهٚدهؿ حتك بٚت األؽْٔٚء يزدادون ؽْاك يف افقؿاٝ افاذي 

تاٚح افًاٚمل وتاٗثر يف أوحك ؾٔف افٍَراء يزدادون ؾَرًا، ؾثَٚؾٜ األؿقياٚء هال افتال ا

ثَٚؾٚت افنًقب األخرى ويف فٌٚهتٚ، وتٗثر يف افذاتٜٔ افثَٚؾٜٔ هلذه افنًقب، ؾتًّؾ 

افٌٚزيٜ، ظذ خِخِٜ اإتطء، وتهٚب هذه ادجتًّٚت بٚإٌٓٚر أمٚم افثَٚؾٚت افَقيٜ 

وهذا مٚ يًٚظد ظذ تَقيض أرـٚن افتطشؽ ااجتطظال وتّْٔاٜ افٍردياٜ، وواًػ 

ّجتّع، وإوًٚع اإتطء فِاساث احلواٚري وتقشاع ؿٚظادة ااؽاساب. افقاء فِ

وبٌٜٔ اشتّراريٜ اهلّْٜٔ حتٚول افًقدٜ ابتًاٚث ـاؾ افَأؿ افًأٌِٜ افتال تٍتاٝ بْٔاٜ 

ادجتّع، وتًّؾ يف افقؿٝ ًٍٕاف ظاذ وأد افَأؿ اإل ٚبٔاٜ افتال تًّاؾ ظاذ تَادم 

  (3) ادجتّع، وارتَٚئف.

ووشٚئؾ ااتهاٚل افرؿّٔاٜ ادختٍِاٜ أخاذت افًقداٜ أبًاٚدًا ومع تقشع صٌُٜ اإلٕسٕٝ 

جديدة جًِٝ افدول افٌْٜٔ حتُؿ شٔىرهتٚ ظذ افدول افْٚمٜٔ مـ خالل مٚ بٚت يًرع بٚاؿتهٚد 

ادٌْل ظذ ادًرؾٜ، إذ أصٌحٝ ادًرؾٜ هل افثروة احلََٜٔٔ، ومل تًد افثروات ادٚديٜ افىًٌٜٔٔ ؾَاط 

 هل مًٔٚر افٌْك وافتَدم.

                                                                                              

جمّاع افٌِاٜ افًربٔاٜ  -ٔاٜمٗذات ؿٔٚس افٍجقة افرؿّٔاٜ يف ادجتًّاٚت افًرب -افدـتقر يّد ٕقار افًقا (5)

 .9ص 2116دمنؼ ش افٌِٜ افًربٜٔ يف ظك ادًِقمٚتٜٔ»ادٗمتر افًْقي اخلٚمس  -بدمنؼ

 .65ص 2115وزارة افثَٚؾٜ افًقريٜ دمنؼ  -يف األداء افٌِقي -افدـتقر يّقد أمحد افًٔد (6)
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وبٚت ااختالع يف طالل افًقدٜ ـٌرًا بغ افدول افتل تًاتىٔع تَاديؿ افتَٕٚاٚت وتِاؽ 

وبغ افؼـٚت وادًتُِٓغ افَٚدريـ ظاذ افتّتاع بّزاياٚ ظكا ادًِقماٚت، افتل ا تًتىًٔف، 

ًٚ باغ األصاخٚص األؽْٔاٚء  وهٗاء األصخٚص افذيـ يْتيرون اشتخدامٓٚ، ومتثؾ افٍارق أيوا

دًِقمٚت وؽرهؿ مـ افٍَراء ؽر افْٚضَغ بٚإلٕجِٔزياٜ وافاذيـ ا يًاتىًٔقن افذيـ يُِّقن ا

٪ مـ صٍحٚت ادقؿاع ادتاقؾرة ظاذ صاٌُٜ 81افٍْٚذ إػ تِؽ ادًِقمٚت. وادر اإلصٚرة إػ أن 

ؽار افْاٚضَغ مُتقبٜ بٚفٌِٜ اإلٕجِٔزيٜ، وهذا ماٗذ ماـ صاٖٕف أن ئًاؼ ٍٕاٚد شwebافقيٛ »

  (4) بٚإلٕجِٔزيٜ إفٔٓٚ.

مـ شطت هذا افًك هظٜ افتٌرات ادتالحَٜ ؾٔف، وهاذه طرص التغرات الرسيعة:  -6

افتٌرات صِّٝ خمتِػ جقإٛ احلٔٚة، وإذا ـٕٚٝ افتٌارات ماـ ؿٌاؾ تتًاؿ بٖهناٚ 

بىٔئٜ ؾ٘هنٚ يف ظكٕٚ احلٚيل تتًؿ بٚفتٌدل ادٍٚجئ، وادًٚرع تتٍجار يف هاذا افًكا 

دًرؾٜ تتوٚظػ يف حدود ظدة أصٓر بًد أن ـٕٚٝ حتتٚج بهقرة ا مثٔؾ هلٚ، حتك إن ا

وافٌِٜ مٚ دامٝ مراؾَٜ فألحٔٚء »تتوٚظػ وتتٍجر. إػ مئٚت افًْقات مـ ؿٌؾ حتك 

ختوع هلذه افتٌدات وافتٌرات وشالمٜ افٌِٜ يف تىقرهٚ ومقاـٌتٓٚ افذيـ يتُِّقهنٚ 

ماـ تاقايل افادثقر فروح افًك، ؾٓل ـٚئـ خيوع فْٚمقس اارتَٚء وافّْاق واباد 

وافتقفٔد ؾٔٓٚ أراد أصحٚهبٚ ذفؽ أم مل يريدوا، وأن أي فٌٜ يف تٌر مًتّر يف أصقاهتٚ 

وتراـٌٔٓٚ وظْٚسهٚ وصٌٔٓٚ ومًٕٚٔٓٚ وإن اختٍِٝ هظٜ افتٌر ؾٔٓٚ مـ ؾسة زمْٜٔ 

  (5)ش.إػ أخرى ؾٓل مقجقدة ظذ ـؾ حٚل

حرـٜ دائٌٜ، إذ إهناٚ مل تًارع افرـاقد يف افًربٜٔ صٖهنٚ صٖن شٚئر افٌِٚت ـٕٚٝ يف وفٌتْٚ 

إا يف ظك اإحدار، ؾٚشتىٚظٝ يف اجلٚهِٜٔ أن تًز ظاـ ااٚرب أصاحٚهبٚ، وظْادمٚ مًرهتٚ 

أن تتّثؾ هذه ادٍٚهٔؿ، وأن تًز ظْٓٚ أيط تًٌر. ؾٓل طٓر اإلشالم بٍّٚهّٔف اجلديدة اشتىٚظٝ 

                                                                                              

 .2ادرجع افثٚين ص (7)

 .227ص 2114جٚمًٜ دمنؼ  -ٌٜ افًربٜٔيف ضرائؼ تدريس افِ -افدـتقر يّقد أمحد افًٔد (8)
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مٍرداهتٚ ؽْك ديد ة وااٚهٚتف، ؾٚزدادت فٌٜ أصِٜٔ مرٕٜ مىقاظٜ، ظزت ظـ حٚجٚت افًك اجل

ؾيٓارت وتْقظاٝ أشاٚفٌٔٓٚ وؾاؼ مَتوأٚت افًكا، بٚفقوع تٚرة وبٚاصتَٚق تٚرة أخارى، 

مهىِحٚت جديدة اؿتوتٓٚ ضًٌٜٔ افًك يف مٔاٚديـ ادًرؾاٜ ـِٓاٚ ماـ ؾًِاٍٜ وضاٛ وظِاقم 

 وريٚؤٚت...افخ.

ادهٚفح حتاك باٚت يْىٌاؼ  وفَد شٚدت يف طالل افًقدٜ فٌٜطرص الجتقاح ادادي:  -7

 ظذ ظكٕٚ ؿقل صٚظرٕٚ افًريب:

ٔرااٚك مااـ مل تُااـ ترجااق حتٔتااف  ح

 

ّٔااٚك إًٕااٚنُ    فااقا ادهااٚفح مااٚ ح

وإحنت افَٔؿ ادًْقيٜ فهٚفح افَٔؿ ادٚديٜ، واّدت افًقاضاػ، وحتجارت ادناٚظر.  

ؽاقار ادحٔىاٚت، وظذ افرؽؿ مـ افتَدم افذي أحرزه اإلًٕٚن يف اـتنٚع ـٌاد افًاطء وشاز أ

وإيَٚد ثقرات افتَٕٜٚ افٌٔقفقجٜٔ وافتَٕٜٚٔ وادًِقمٚتٜٔ وافًٔىرة ظذ افٌٔئاٜ إا إٔاف مل يًاتىع أن 

ًٚ بُؾ مٚ حتّؾ ـِّٜ إًٕٚن مـ مًْك وؿٔؿ، ؾٓٚ هل ذي حَقق اإلًٕٚن  ئًش ظذ األرض إًٕٕٚ

ًٚ تْتٓؽ، وهٚ هل ذي ذيًٜ افٌٚب تًٔىر ظذ افهًٔد افًٚدل، وآاع األ ضٍٚل يّقتاقن يقمٔا

بًٌٛ اجلقع وادرض إوٚؾٜ إػ جحٚؾؾ األمٔغ مـ افهٌٚر وافٌُٚر، وإػ جحٚؾؾ افًٚضِغ ظـ 

أمراض اإليدز وادخدرات وافًْاػ واشاتٌالل األضٍاٚل وتنأئٜ اإلًٕاٚن افًّؾ، وإػ إتنٚر 

 وتًًِٔف وشرورة ؿٔؿ ااشتٓالك.

ًٚ تِؽ هل حٚفاف حيتاٚج إػ تًزياز اف َأؿ اإلًٕإٜٚٔ ؾٔاف وافًّاؾ ظاذ شارورهتٚ إن ظٚد

وإتنٚرهٚ ودظّٓٚ ظذ خمتِػ افهًد. وتراثْٚ افًريب ؽْل وزاخر هبذه افَٔؿ افتل تًز ظْٓٚ فٌتْٚ 

افًربٜٔ، ؾخر افْٚس إًٍٔٓؿ فِْٚس، وادًِؿ مـ شِؿ افْٚس مـ فًٕٚف ويده ـط جٚء يف احلاديٞ 

 افؼيػ.

ه افًّٜ يف أن ـؾ مٚ يتًِّاف ادارء يٌٌْال فاف أن وتتّثؾ هذطرص الـػعقة والوضقػقة:  -8

يٗدي وطٍٜٔ فهٚحٌف يف احلٔٚة افتل يتٍٚظؾ مًٓٚ، ويٌِل فف حٚجٚتف ومتىٌِٚتف، وماـ 

هْٚ ـٚن ثّٜ ربط بغ اجلٌٕٚغ افْيري وافًّع وـٚن ثّٜ اهاتطم بٚجلقإاٛ افتىٌَٔٔاٜ 

ًٚدل، ؾتخِهٝ ادْٚهٟ وافًِقـٜٔ يف احلٔٚة. وهذا ادْحك صؼ ضريَف ظذ افهًٔد اف
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افسبقيٜ يف األظؿ األؽِٛ مـ احلنق وافتُرار وماـ األماقر افتال ا تٍٔاد يف واؿاع 

احلٔٚة، وأمتْٚ افًربٜٔ ـٕٚٝ شٌٚؿٜ يف تىٌٔؼ ادْٟٓ افقطٍٔل وافًٍْٜٔ ااجتطظٜٔ، ؾٍل 

ربف: ، وافًِؿ ـط يَقل ابـ ظٌد شافِٓؿ ظِّْل مٚ يًٍْْل، وإًٍْل بط ظِّتْل»افدظٚء 

ظِؿ محؾ وظِؿ اشتًّؾ. وفُل يُقن افًِؿ جديرًا بٚشّف ـاٚن اباد أن يْتَاؾ ماـ 

مرحِٜ افتحهٔؾ إػ مرحِٜ افتىٌٔؼ افًّع ذفؽ ألن افًٍؾ وديْٚمٔتف ا افًِؿ ادجرد 

وؿاد يف ثٌٚتف وشُقٕف هق حجر افزاويٜ يف افٌْٚء اإلًٕٚين مـ وجٓاٜ افْيار افًربٔاٜ. 

ٜ افًربٜٔ وضرائؼ بْٚئٓٚ، ؾٓل تٌدأ اجلِّٜ بٚفًٍؾ وتًَاٛ إًُس هذا ادْحك يف افٌِ

ظِٔف بٚفٍٚظؾ. ظذ خالع افٌِٚت األوروبٜٔ افتل تٌادأ مجِتٓاٚ بٚفٍٚظاؾ ثاؿ تِحَاف 

  (6) بٚفًٍؾ.

إذ فٔس ادٓاؿ مًرؾاٜ افَقاظاد بٚفْٚحٜٔ افتىٌَٜٔٔ يف اـتًٚب افًِؿ، ش ابـ خِدون»واهتؿ 

ًٚ، وافَقإغ وادهىِحٚت يف حد ذاهتٚ،  وإٕط ادٓؿ افَدرة ظذ اشتخدامٓٚ وااشتٍٚدة مْٓٚ ظِّٔا

ق بغ صْٚظٜ افٌِٜ افتل تُقن ؿقاظدهٚ وؿقإْٔٓٚ واصىالحٚهتٚ وبغ مُِٜ افٌِٜ إذ يَقل: ؾَد  ؾرر

ًٚ يُاقن مثاؾ » وافنخص افذي يًتقظٛ هاذه افَقاظاد وادهاىِحٚت دون أن يىٌَٓاٚ ظِّٔا

ًٚ افنخص افذي يتَـ صْٚظٜ مـ افهْٚظٚت ظ   (7)ش.ًِط، وا يُقن فف درايٜ هبذه افهْٚظٚت ظِّٔ

ويَقم افتٍُر ادْيقمل ظذ أشاٚس أن افْياٚم أو ادْيقماٜ  طرص التػؽر ادـظومي: -9

«Systemش  ًٚ يتُقن مـ جمّقظٜ مـ األجزاء أو ادُقٕٚت افتل ترتٌط ؾٔط بْٔٓٚ ارتٌٚضا

ًٚ، بحٔٞ يٗثر ـؾ مْٓٚ يف ؽره ويتٖثر بف ًٚ وثَٔ . ويف دراشٜ أي ٕياٚم اباد ماـ ظوقي

 افسـٔز ظذ:

 مُقٕٚت افْيٚم. -أ

 افًالؿٜ افقضٔدة افتل تربط بغ هذه ادُقٕٚت.-ب

                                                                                              

 .65ص 6992دمنؼ  -دار افْدوة -يف ؿوٚيٚ افسبٜٔ ادًٚسة -افدـتقر يّقد أمحد افًٔد (9)

 .1ص -ادَدمٜ -ابـ خِدون (:)
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ه مـ افْيؿ األخرى يف إضٚر ٕيٚم افًقامؾ اخلٚرجٜٔ افتل تٗثر يف هذا افْيٚم، وترتٌط بٌر -ج

ًٚ.أ   (8) ـثر صّقاً واتًٚظ

ا تناتّؾ ظاذ افٌِاٜ ادْىاقق هباٚ ش ٕيٚم»ٚ ويف وقء هذا ادٍٓقم يْير إػ افٌِٜ ظذ أهن

وحدهٚ، وا ظذ افٌِٜ ادُتقبٜ وحدهٚ، وإٕاط تناّؾ بٚإلواٚؾٜ إفأٓط اإلصاٚرات واإلياطءات 

 وأشٚرير افقجف افتل تهٚحٛ ظٚدة شِقك افُالم ومجٔع صقر افتًٌر.

وافٌْٔاٜ  ويْير إػ افَقاظد افْحقيٜ ظذ أهنٚ ٕيٚم ؾال تَتك ظذ واٌط أواخار افُِاطت

افداخِٜٔ فُِِّٜ ومٚ ضرأ ظِٔٓٚ مـ تٌرات يف أحقاهلٚ ادختٍِٜ، وإٕط ااٚوزت هاذا ادٍٓاقم إػ 

ات، ذفاؽ ألن تٌٔار احلرـاٚت افساـٔٛ وبْل اجلّاؾ افٍرظٔاٜ واألشٚشأٜ وادًاٚين واألصاق

 قٕٚت ـٚؾٜ.ظرابٜٔ وافهٔغ واألبْٜٔ يٗدي إػ تٌٔر يف ادًْك. وادًْك هق تتقيٟ هلذه ادُاإل

 الؾغة العربقة يف ضوء حتديات العرص -ثاكقاً 

إن افيروع افًٔٚشٜٔ وااجتطظٜٔ وااؿتهٚديٜ افتل يّار هباٚ افاقضـ افًاريب ماـ جٓاٜ 

وهظٜ افتٌرات يف ظك ادًِقمٚتٜٔ وافًقدٜ مـ جٜٓ ثٕٜٚٔ، تيٓران افٌِٜ افًربٜٔ وـٖهنٚ ظٚجزة 

ادنُِٜ ا ترجع إػ افٌِٜ افًربٜٔ وإٕط إػ اجلّقد ؾٔف أن ظـ مقاـٌٜ افتىقر، يف افقؿٝ افذي ٕرى 

افٍُري فًٌض ادْيريـ افذيـ يتًُّقن بٚفنُؾ ظذ حًٚب ادوّقن ماـ جٓاٜ وإػ واًػ 

اإتطء افَقمل مـ جٜٓ ثٕٜٚٔ. وافٌِٜ هل رمز فُِٔٚن افَقمل وظْاقان فِنخهأٜ ومًازة ظاـ 

دارة فادؾع أبْاٚء األماٜ ظاذ تقفٔاد ادًرؾاٜ بٌِاتٓؿ األم اهلقيٜ، وفق ـٚن هذا اإتطء متقاؾرًا بج

 وتقشٔع ادحتقى افرؿّل ـط حيدث يف افٌِٚت األخرى.

ًٚ مع افزمـ فهٚفح  إن اخلىر ادٗثر يف افٌِٜ افًربٜٔ يف طالل افًقدٜ يٖيت مـ هتّٔنٓٚ تدر ٔ

ٚفْؼ افًِّال وتٌاٚدل بدءًا باإلٕجِٔزيٜ ظذ أن األخرة هل فٌٜ ظّؾ وتقاصؾ ظذ مجٔع افهًد 

مرورًا بٚفتًِٔؿ افًٚيل وافتجٚرة وافهْٚظٜ وؽرهاٚ، وصاقاً إػ ش افتُْقفقجٜٔ»اخلزات افتَٕٜٚٔ 

                                                                                              

ادٗمتر اخلاٚمس  -جمّع افٌِٜ افًربٜٔ بدمنؼ -افٌِٜ مرـز افدراشٚت اإلًٕٕٜٚٔ -افدـتقر يّقد أمحد افًٔد (;)

 .21ص 2116دمنؼ ش فًربٜٔ يف ظك ادًِقمٚتٜٔافٌِٜ ا»
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افتًِٔؿ األشٚد، وهذا يًْل وّقر افٌِٜ افًربٜٔ واشتخدامٓٚ يف جمٚات تَِٔديٜ ياددة، وؿاد 

مًتَِٜ ظـ بًوٓٚ، وؿد تْوؿ  يزداد دور افِٓجٚت افًٚمٜٔ يف تٖثرهٚ ظذ افٍهٔحٜ ؾتٌدو فٌٚت

افًربٜٔ إػ افٌِٚت األخرى ادّٓنٜ ظذ افرؽؿ مـ أهنٚ فٌٜ افًَٔدة واحلوٚرة وافًراؿٜ واألصٚفٜ 

.ًٚ  إذا مل ُٕـ جمٚهديـ حَ

ومـ ادالحظ أن األجٔٚل افًربٜٔ افهٚظدة ترى يف إتَاٚن افًربٔاٜ صاًقبٜ، ـاط تارى أن 

ٜٔ يف ٕيؿ ادًِقمٚت ؽر ـاٚع ويَتكا ظاذ ااشاتًٔٚب افًرباجلٓد افتىقيري يف إدخٚل افٌِٜ 

ًٚ يف يتقاهٚ افرؿّل، وظدم تقؾر األدوات  ادًِقمٚتٜٔ ادالئّاٜ فٌِحاٞ افًىحل، إذ إن ثّٜ صح

ًٚ ظربٔاٜ وافتَْٔٛ ؾٔٓٚ، وؽر ذفؽ مـ افًقائؼ افتل تزداد  ًٚ بًد يقم. وٕحـ ٕرى افٔاقم بِادإ يقم

فتًِاأؿ افًااٚيل وخٚصااٜ يف افٍااروع افًِّٔااٜ وافتَٕٚٔااٜ تتقجااف ٕحااق افٌِااٚت األجٌْٔااٜ يف ا

، بًد أن ـٚن مـ تقصٔٚت وزراء افهحٜ وزراء افتًِأؿ افًاٚيل يف افثطْٕٔٔاٚت أن شافتُْقفقجٜٔ»

 هق ظٚم اإتٓٚء مـ افتًريٛ يف اجلٚمًٚت افًربٜٔ. 2111يُقن ظٚم 

ّاؾ ظاذ تَادم جمتًّْاٚ افًاريب ومٚ دام أربٚب افًقدٜ يرومقن وأد ـؾ افَٔؿ اإل ٚبٜٔ افتل تً

وإيَٚظ ـؾ افَٔؿ افًٌِٜٔ افتل تٍتٝ بْٔتف، ومٚ دامٝ افٌِٜ افًربٜٔ تقحد بغ أبْٚء األماٜ افًربٔاٜ، ويف 

وحدة افًرب ؿقة هلؿ، ـٕٚٝ هذه افٌِٜ هدع شٓٚمٓؿ ؾًِّقا ظذ تٍتٔٝ هذا افارابط بىارق إحٔاٚء 

حغ أن افٍهٔحٜ ظٚمؾ تقحٔد، ؾ٘ذا افًٚمٜٔ تناي افًٚمٜٔ مـ جٜٓ، ظذ أن افًٚمٜٔ ظٚمؾ تٍريؼ، يف 

 ظذ األفًْٜ واألؿالم يف ادًًِالت افتٍِزيقٕٜٔ وافَْقات افٍوٚئٜٔ.

ومـ جٜٓ أخرى ظّدوا إػ وصؿ فٌتْٚ افٍهٔحٜ بٚفتخِػ وظادم مقاـٌاٜ روح افًكا 

يقاـٌاقا روح افًكا  وبٖهنٚ فٌٜ افٌداوة وفًٔٝ فٌٜ افًِؿ وافتَٕٜٚ، وإٔف إذا أراد أبْٚء افًروبٜ أن

ؾط ظِٔٓؿ إا أن يًتخدمقا افٌِٜ اإلٕجِٔزيٜ وهذا مٚ جْحٝ إفٔف أؽِٛ جٚمًٚت وضْْٚ افًاريب 

ومٚ ٕراه مٚثاًل ظذ أفًْٜ ادْدوبغ افًرب يف ادحٚؾؾ افدوفٜٔ ظذ افٌؿ مـ أن افًربٜٔ مًتّدة فٌٜ 

ًٚ ظذ واجٓ ٚت ادحاٚل افتجٚرياٜ ويف افالؾتاٚت رشّٜٔ يف هذه ادحٚؾؾ، وهذا مٚ ٕراه طٚهرًا أيو

ـط ٕرى األؿقام األخرى وظذ األرض افًربٜٔ تتحادث بٌِتٓاٚ وبٚإلٕجِٔزياٜ وا واإلظالٕٚت. 

يًِّقن ظذ تًِؿ فٌتْٚ مٚ دامقا يَوقن حٚجٚهتؿ ومتىٌِٚهتؿ يف مْٖى ظْٓٚ، حتاك باٚت افًاريب 
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دريس بٚإلٕجِٔزياٜ يف بًاض ؽريٛ افًِٚن ظذ أروف يف بًض أرجٚء وضْْٚ افًاريب وؽادا افتا

جٚمًٚت وضْْٚ افًريب يف افقؿٝ افذي ـٚن ؾٔف األمريُاٚن يدرشاقن بٚفٌِاٜ افًربٔاٜ يف اجلٚمًاٜ 

 األمرئُٜ يف بروت إبٚن اؾتتٚحٓٚ!.

وادر اإلصٚرة إػ أن فٌتْٚ افًربٜٔ تًٚين افَْص يف افدراشٚت افًِّٜٔ افتل تتْٚول تًٔار 

افَْص يف حك افرصٔد افٌِقي بٚألشاٚفٔٛ افًِّٔاٜ، وافاَْص يف تًِّٓٚ وتًِّٔٓٚ، ـط تًٚين 

مٓٚراهتاٚ، وافاَْص يف اشاتخدام افُنػ ظـ افًٍٚفٜٔ افًٌْٜٔ فىرائؼ تًِّٔٓٚ وأشٚفٔٛ تَاقيؿ 

افتَْٔٚت افسبقيٜ يف ظِّٔتل تًِّٔٓٚ وتًِّٓٚ، وافَْص يف افزامٟ اخلٚصاٜ بٚألضٍاٚل وادْجازة 

 بٚفًربٜٔ ادٔنة وادالئّٜ.

ًٚ إػ أن ثّٜ ٍٕرًا ماـ افٌِاقيغ و افًارب ييْاقن أهناؿ يف تناددهؿ ابد مـ اإلصٚرة أيو

افٌِقي ؾال يٌَِقن إا مٚ ورد يف ادًٚجؿ افَديّٜ إٕط حيٚؾيقن ظذ شالمٜ افٌِٜ وتىقرهٚ، وفُـ 

ٕط يف ؾٚهتؿ أن يَروا بٖن افٌِٜ افًربٜٔ أوشع مـ مًٚمجٓٚ، وأن شالمٜ افٌِٜ ا تُقن يف اجلّقد، وإ

افًك ومتىٌِٚتف، ورحؿ ااحتٍٚظ بٖصقل افٌِٜ وؿقاظدهٚ وٕيٚمٓٚ ثؿ يف تًٌرهٚ ظـ حٚجٚت 

وافاذيـ »اهلل األشتٚذ افدـتقر يّد ـٚمؾ حًغ ظوق جمّع افٌِٜ افًربٜٔ يف افَاٚهرة إذ يَاقل: 

ل يريدون ادحٚؾيٜ ظذ افٌِٜ ؾرؾوقن ـؾ جديد مثِٓؿ ـّثؾ افاذي يرياد أن حياٚؾظ ظاذ مجاٚ

وادحٚؾياٜ األزهٚر وضٔٛ رائحتٓٚ بقوًٓٚ يف خزائـ حديديٜ، ؾتٗدي تِؽ ادحٚؾيٜ إػ ذبقهلٚ. 

  (9)ش.افهحٔحٜ ظذ افُٚئْٚت احلٜٔ ا تُقن إا بتىقيرهٚ وجًِٓٚ مىٚبَٜ فٌِٔئٜ افتل تًٔش ؾٔٓٚ

 من سبل مواجفة التحديات -ثالثاً 

 فًربٜٔ بٌٜٔ مقاجٜٓ افتحديٚت:مـ افًٌؾ افتل ظِْٔٚ أن ًُِٕٓٚ يف جمٚات فٌتْٚ ا

إن احلٍٚظ ظذ اهلقيٜ وافذاتٜٔ افثَٚؾٜٔ فألمٜ واجاٛ مَادس يف ظكا افًقداٜ. تعزيز الكتامء:  -4

وفٌتْٚ هل رمز ـْٕٔٚٚ وظْقان صخهٔتْٚ افًربٜٔ وهقيتْٚ افثَٚؾٔاٜ، إا أن ذفاؽ ـِاف ا يٍْال أمهٔاٜ 

وذفؽ ألن احلٍٚظ ظذ اهلقيٜ ا يًْال اجلّاقد  افًَِْٜ،اإٍتٚح ظذ افثَٚؾٚت األخرى يف جق مـ 
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 63 

بؾ هق ظِّٜٔ تتٔح فِّجتّع أن يتىقر ويتٌر دون أن يٍَد هقيتف األصِٜٔ، وأن يٌَؾ افتٌٔر دون 

إٕف افتٍٚظؾ بغ األصٚفٜ وادًٚسة، وبغ اإل ٚيب افٌّْٚء يف تراثْٚ وافٌْاٚء اإل اٚيب أن يٌسب ؾٔف: 

ؼ ومْٚخْٚ وأروْٚ يف جق مـ افْديٜ، ويف مْٖى ظـ افدؤٕٜ واإٌٓٚر مـ افثَٚؾٚت األخرى بط يتٍ

بٌِتْاٚ افًربٔاٜ يف وااشتالب، مَتديـ بٖجدادٕٚ إبٚن األفؼ احلوٚري ألمتْٚ. إن ؽرس ااظتزاز 

ًٚ فف مـ ظَدة افتهٚؽر اٚه افٌِٚت األجٌْٜٔ وثَٚؾتٓٚ وؿّٔٓٚ ابد ماـ أخاذه  ٍٕقس اجلٔؾ ختِٔه

ْٚ، وهذا ا يًْل أن َٕتك ظذ اـتًٚب مٓٚرات فٌتْاٚ ؾَاط، وإٕاط اباد ماـ بٚحلًٌٚن يف هنوت

اـتًٚب افٌِٚت األجٌْٜٔ وإتَٚهنٚ إػ جٕٚٛ افٌِٜ األم وهذا مٚ ورد يف تراثْٚ مـ حض ظذ تًِؿ 

 افٌِٚت األجٌْٜٔ:

اااف ًُ  بَااادر فٌاااٚت ادااارء يُثااار ٍٕ

 

 وتِؽ فف ظْد افندائد أظقانُ  

 رظًٚ ؾٌااٚدر إػ حٍااظ افٌِااٚت مًااٚ

 

 ؾُاااؾ فًاااٚن بٚحلََٔاااٜ إًٕاااٚنُ  

وائٔالً، إذ ا  شاإلٕسٕاٝ»افًريب ظذ افنٚبُٜ دٚ ـٚن ادحتقى تـشقط الؾغة العربقة يف ادعؾوماتقة:  -5 

مـ ادقاؿع افًٚدٜٔ ـط شٌَٝ اإلصٚرة إفٔف مـ ؿٌؾ، وـٚن ثّاٜ واًػ يف ٪ 6ش افقيٛ»تتجٚوز مقاؿع 

ادتقاؾرة ظذ صٌُٜ ٪ مـ صٍحٚت ادقؿع 81د افقضـ افًريب، إذ إن اإلدٚم بٚفٌِٜ اإلٕجِٔزيٜ ظذ صًٔ

افقيٛ مُتقبٜ بٚفٌِٜ اإلٕجِٔزيٜ، وهذا مٚ ئًؼ ٍٕٚذ ؽر افْٚضَغ بٚإلٕجِٔزياٜ إفٔٓاٚ، ـاٚن اباد ماـ 

مثؾ ادقاؿاع افتًِّٔٔاٜ واإلظالمٔاٜ ش اإلٕسٕٝ»افًّؾ ظذ زيٚدة ادحتقى افًريب افرؿّل ظذ افنٚبُٜ 

 ٜٔ وادُتٌٚت اإلفُسؤٕٜ بٚفًربٜٔ...افخ.وافثَٚؾ

ش يرـاٚت افٌحاٞ»ويتىِٛ ذفؽ تىقير أدوات افٌحٞ ظاـ ادًِقماٚت بٚفٌِاٜ افًربٔاٜ  

ًٚ ظذ افنٚبُٜ ودظؿ ادهاىِح افًاريب، ودظاؿ مؼاوظٚت  وووع ذخرة ادًرؾٜ افًربٜٔ إفُسؤٕ

ٜ وتٖـٔد اشاتخدام افٌِاٜ افًربٔاٜ يف افتحِٔؾ افكيف اإلظرايب وافدايل، وتًريٛ افزجمٔٚت افًٚدٔ

دوات ادْٚشاٌٜ فتىاقير ادحتاقى، وتناجٔع افٌحاقث وإ اٚد األافزجمٔٚت احلُقمٔاٜ واإلدارياٜ 

أو افسمجٜ اآلفٔاٜ ومًٚجلاٜ افٌِاٜ افًربٔاٜ ش ترـٔٛ افُالم تًرع افُتٚبٜ»ادتخههٜ بٚفٌِٜ افًربٜٔ 

ن تىقير يرـٚت افٌحٞ بٚفٌِٜ افًربٜٔ يًاّح ذفؽ ألافىًٌٜٔٔ وتىقير األشطء افًربٜٔ فِْىٚؿٚت، 

تٍٚظِٜٔ بٚفٌِٜ افًربٜٔ إػ زيٚدة ش ويٛ»بتًٓٔؾ افقصقل إػ مهٚدر ادًِقمٚت، ـط يتٔح بْٚء مقاؿع 
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ورؾع ًٌٕٜ اإتنٚر وزيٚدة ظدد ادًتخدمغ، ويُّـ بٚاظتطد ظاذ ش اإلٕسٕٝ»ااهتطم بٚفنٚبُٜ 

احلُقمٜٔ اإلفُسؤٕاٜ وتًآٔؾ افتقاصاؾ باغ األؾاراد وا يُّاـ افًربٜٔ تىقير برجمٔٚت اخلدمٜ 

 افتل تًّح فِىالب افتقاصؾ بٌِتٓؿ األم.إؽٍٚل دور افٌِٜ افًربٜٔ يف مْهٚت افتًِٔؿ اإلفُسوين 

ويتىِٛ ذفؽ دظؿ مؼوظٚت تقحٔد ادهىِحٚت افًربٔاٜ ادًِقمٚتٔاٜ داٚ هلاٚ ماـ أثار يف 

ًٚمِغ يف هذا ادٔادان، ـاط يتىِاٛ اظاتطد ماٗذات خٚصاٜ تًٓٔؾ تقاصؾ األؾراد وافٌٚحثغ اف

 بٚشتخدام افٌِٜ افًربٜٔ يف تَٕٜٚ ادًِقمٚت وااتهٚات وإٕنٚء مرصد دتٚبًتٓٚ مثؾ:

 ظدد ادهىِحٚت افًربٜٔ اجلديدة ادًتّدة -أ

 شترمجٜ وتٖفًٍٔٚ »ظدد افُتٛ افًربٜٔ افتَْٜٔ  -ب

 ظدد ادقاؿع بٚفٌِٜ افًربٜٔ -ج

   (10)ث اخلٚصٜ بٚفٌِٜ افًربٜٔظدد افٌحق -د

ـط يتىِٛ تٖهٔؾ األضر افٌؼيٜ بٚدًِقمٚتٜٔ إواٚؾٜ إػ افتٖهٔاؾ افٌِاقي يف افقؿاٝ ًٍٕاف، 

 ذفؽ ألن ردم افٍجقة افرؿّٜٔ يتىِٛ:

 تىقير افٌِٜ افًربٜٔ. -أ

 تىقير افتًِٔؿ وافتًِؿ بٚفٌِٜ افًربٜٔ. -ب

 بْٚء صْٚظٜ ادحتقى افرؿّل افًريب. -ج

 بٚفًربٜٔ.ش ٕسٕٝاإل»م افنٚبُٜ متُغ اشتخدا -د

  (11) ااظتطد ظذ ادنٚرـٜ ادٍتقحٜ فتىقير افًربٜٔ وٕؼهٚ. -ه

ؽْل ظـ افٌٔٚن إٔف ا يتؿ ؾُر مـ ؽر فٌٜ ذاتٜٔ فف وا ظِؿ دون فٌٜ تًٌر دطم مسرة التعريب:  -6

 ًٚ ًٚ إذا مل يَرأ ويُتٛ ويٍُر ؾٔذاتٜٔ فف، ويٌَك افٍُر افًريب ٕٚؿه ف بٚفًربٜٔ. وماـ هْاٚ ـٕٚاٝ وؽريٌ
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 .8ادرجع افًٚبؼ ص (44)
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  (12) ؿؤٜ افتًريٛ تٌْع مـ مًتقيٚت متًددة.

 ؾٚفتًريٛ مـ اجلٕٚٛ افَقمل ضورة ؿقمٜٔ ألن افٌِٜ مَقم أشٚد مـ مَقمٚت افقحدة. -

ن ادرء يٍٓؿ بٌِتف األم أـثر ممٚ يٍٓؿ بٖي ٛ افسبقي ضورة حٔٚتٜٔ وظِّٜٔ ألوافتًريٛ مـ اجلٕٚ -

 فٌٜ أخرى.

جٌْٔاٜ افاقظل باٚفٌزو افٍُاري وافتًٌٔاٜ األريٛ مـ زاويٜ األمـ افثَٚيف ضورة إليَاٚظ وافتً -

 ادتزايدة.

وافتًريٛ مـ ٕٚحٜٔ اإلبداع واابتُٚر ضورة فالٕتَٚل مـ اشتٓالك األصٔٚء إػ صًْٓٚ ومـ ثؿ  -

 مْحٓٚ ااشؿ افًريب.

ًٚ وافٌِٜ افًربٜٔ أواً وأخرًا فٌٜ افًَٔدة، فٌٜ افَرآن افُ - ريؿ، وا يُّـ ؾٓؿ افديـ ؾٓاًط صاحٔح

ا فٌس ؾٔف وا ؽّقض مـ ؽر إتَٚن افٌِٜ افًربٜٔ، افًِٚن افًريب ادٌغ افذي ٕزل بف افروح األمغ 

 ظذ ؿِٛ افرشقل افًريب افُريؿ صذ اهلل ظِٔف وشِؿ آيٜ فٌْقتف وتٖئدًا فدظقتف ودشتقرًا ألمتف.

ااصتَٚق وادجٚز وافتًريٛ مٖٓٔة دقاـٌٜ روح افًكا  وفٌتْٚ افًربٜٔ بط تتًؿ بف مـ شطت

إذ إن مٚ متتٚز بف ماـ ؽازارة ااصاتَٚق وؾأض افتكايػ يف أؾًٚهلاٚ وأشاطئٓٚ جًِٓاٚ تًاتقظٛ 

مهىِحٚت جديدة مـ ؽر أن تْزل ظـ أصقهلٚ وؿقاظدهٚ وٕيٚمٓٚ ثاؿ يف تًٌرهاٚ ظاـ حٚجاٚت 

 افًك ومتىٌِٚتف.

مهٔاٜ بُّاٚن ذفاؽ ان ماٚ ؽِٔٓٚ مـ افٌِٚت األخرى ماـ األٜ ووتْنٔط افسمجٜ مـ افًربٔ

مقن حتك يقمْٚ هذا ا ذ إن مٚ ترجؿ مـ ـتٛ مْذ ظٓد ادٖترجؿ إػ افٌِٜ افًربٜٔ ًٌٕتف وئِٜٔ جدًا إ

  (13) إشٌٕٚٔٚ يف ظٚم واحد.ـتٚب، ويَٚرب هذا افرؿؿ مٚ تسمجف  611.111يزيد ظذ 

ٚمًٚت افًربٜٔ ومٗشًٚت افسمجٜ ومراـزهاٚ يف افاقضـ وظذ احتٚد جمٚمع افٌِٜ افًربٜٔ واجل

جٌْٔاٜ افًٚدٔاٜ وادقشاقظٚت فٌاتٓؿ األم وَٕاؾ أمٓاٚت افُتاٛ األ افًريب مًٗوفٔٚت جًٚم اٚه

                                                                                              

 .5ص 2112دمنؼ  -مىًٌٜ افًجِقين -يف ؿوٚيٚ افتًريٛ -افدـتقر يّقد أمحد افًٔد (45)

 .7درجع األول صا (46)
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إذ إن مـ مًاتِزمٚت دظاؿ مًارة افتًرياٛ اإٍتاٚح ظاذ افٌِاٚت ودوائر ادًٚرع إػ افًربٜٔ، 

افٌِاٜ افًربٔاٜ يًآؿ أياط جٌْٜٔ إػ جٕٚٛ إتَاٚن األك ٕٚصٔتٓٚ، ألن إتَٚن افٌِٚت األخرى وامتال

 إشٓٚم يف دؾع مًرة افتًريٛ خىقات إػ األمٚم.

وادر اإلصٚرة إػ أن افتُِٗ يف تىٌٔؼ افتًريٛ مـ جٜٓ وافتًقيػ يف هذا افٌٍْٚذ مـ جٜٓ 

ًٚ هلاذا افس ياٞ وذفاؽ ثٕٜٚٔ أمر حيتٚج إػ حًؿ وإصدار افَرار افًٔٚد افالزم، وا مًّقغ إضالؿا

 افتًقيػ!

وهٚ هل ذي شقريٜ افًربٜٔ ؿد اختذت افَرار مْذ ظؼئْٚت افَرن ادٚيض، واظتّدت افٌِٜ 

مدير ادًاٚرع افًاٚم يف ادٍقوأٜ ش بقٕقر»افًربٜٔ افٍهٔحٜ فٌٜ افتًِٔؿ وفٌٜ احلٔٚة حتك إن افًّٔد 

قريٜ خيٚضٛ أشاٚتذة اجلٚمًاٜ افًِٔٚ يف افًؼئْٚت مـ افَرن ادٚيض إبٚن اإتداب افٍرٕز ظذ ش

فَد أردتؿ أن تُقن أداة هذا افتجدد وهاذه افثَٚؾاٜ افٌِاٜ افًربٔاٜ، وفًاتؿ »افًقريٜ إٓذاك ؿٚئاًل: 

ًٚ بٕٚتَٚئٓاٚ، ؾا٘ن ماـ يزظّاقن أن افٌِاٜ  خمىئغ يف اختٔٚرـؿ هلٚ مقٕقا واثَغ إُٔؿ أحًاْتؿ صاًْ

ؿ ظذ خىٖ مٌغ ؾٚفتٚريخ يثٌٝ أن فٌاٜ ِحٚت افًِؿ احلٚض هىظـ مهافًربٜٔ ؽر صٚحلٜ فِتًٌر 

ـٌٔٓٚ فِتًٌر ظاـ األؾُاٚر اجلديادة افٌِٚت األخرى ؽْٜٔ بٚصتَٚؿٚهتٚ وـٚؾٜٔ بُثرة ترا افوٚد ـًٚئر

واارتٌٚضٚت احلديثٜ افتل تربط تِؽ األؾُٚر، ؾ٘ن ؾالشٍٜ افًرب حْٔط َِٕقا يف افَارن افتٚشاع إػ 

ؾاط ؾ افًِقم ـط يف ظٓد ابـ شْٔٚ وافٌزايل واباـ رصاد، فٌتٓؿ رشٚئؾ أرشىق ضٚفٔس متُْقا مـ َٕ

مـ يُْر واحلٚفٜ هذه أن افٌِٜ افًربٜٔ صٚحلٜ دطصٚة افٌِٚت األخرى وفِتًٌر ظـ األؾُٚر افًِّٔاٜ 

اظِّقا أن إدؾٚظُؿ إػ إ ٚد مٗشًٜ ظِّٜٔ ـٌرة ظربٜٔ افًِٚن هق ظذ مٚ رأى أـز دفٔؾ احلديثٜ. 

أبدًا يٚؾيغ ظذ هذه األداة افٌديًٜ افتل ٕحـ مديْقن هلٚ بُثر ماـ األظاطل  ظذ حذاؿتُؿ، ؾيِقا

إْٕل أهْئ افًارب، »افٌٚهرة وبًدد مـ األصُٚل اجلِّٜٔ افتل اذ هبٚ افٍُر افٌؼي. ويتٚبع ؿٚئاًل: 

 وأمتْك أا يؤًقا هذا ااحسام ادَدس فٌِتٓؿ ألن مـ يداؾع ظـ فٌتف يداؾع ظـ أصِف وظـ حَاف

 وإُٕؿ تٍّٓتؿ هذا األمر جٔدًا.ادٌَؾ وظـ ـٕٔٚف وظـ حلّف ودمف، 

يف ش افًربٔاٜ افٍهأحٜ»وإذا ـٕٚٝ شقريٜ مْذ مٚ يَرب مـ ؿرن ؿد اظتّدت فٌتٓٚ افَقمٔاٜ 

افُِٔٚت افًِّٜٔ مـ ضٛ وهْدشٜ افتًِٔؿ، ؾٓٚ هل ذي خمرجٚت افتًِٔؿ يف اجلٚمًٚت افًقريٜ ويف 
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وتٍقؿٓٚ ظذ خمتِػ افهًد افًٚدٔاٜ بًاٌٛ دراشاتٓٚ بٚفٌِاٜ األم يف  وظِقم.....افخ تثٌٝ جدارهتٚ

افقؿٝ افذي مٚ ٕزال ًّٕع ؾٔف صٔحٚت تتًٚػ مـ هْٚ وهْاٚك يف بًاض جٚمًاٚت وضْْاٚ افًاريب 

ظاذ تتًٚءل: هؾ افٌِٜ افًربٜٔ صٚحلٜ ألن تدرس هبٚ افًِقم افىٌٜٔ واهلْدشٜٔ وافٍٔزيٚئٔاٜ....افخ. 

 ِٜٔ وواوحٜ أمٚمٓٚ فًِٔٚن.افرؽؿ مـ أن احلَٚئؼ ج

ش هقصٜ مْٜٔ»إذا ـٚن افَٚئد افٍٔتْٚمل واكتشارها:  احلػاظ طذ صػاء الؾغة والعؿل طذ سرورهتا-4

ظُِٔؿ احلٍٚظ ظذ صٍٚء فٌتُؿ حٍٚطُؿ ظذ صٍٚء ظٔقُٕؿ، حذار ماـ »خيٚضٛ أبْٚء أمتف ؿٚئاًل : 

ؾ٘ن أبْٚء األمٜ افًربٜٔ أجدر ش ـِّٜ ؾٔتْٚمٜٔأن توًقا ـِّٜ أجٌْٜٔ يف مُٚن ب٘مُُٕٚؿ أن توًقا ؾٔف 

بْل افٌؼ يف احلٍٚظ ظذ صٍٚء فٌتٓؿ األم، ألهنٚ فٌٜ افَرآن افُريؿ وافرابىٜ افتل تقحد بْٔٓؿ ؾُرًا 

 وؿًٔط ومنٚظر.

وشرورة افٌِٜ افًربٜٔ يف مجٔع مْٚحل احلٔٚة واجٛ ديْل وؿقمل، واحلٗول دون اشاتخدام 

فثَٚؾٜٔ ـٚؾٜ مىِٛ وضْل وؿقمل، وتًٔر اشتخدام افٌِٜ افًربٜٔ يف ظِّٔٚت افًٚمٔٚت يف افزامٟ ا

 افتقاصؾ افٌِقي أمر ظذ درجٜ ـٌرة مـ األمهٜٔ.

ًٚ ظاذ  وظذ افدول افًربٜٔ واجٛ ؿقمل ٕحاق أبْٚئٓاٚ يف ادٓاٚجر وأجٔٚهلاٚ افْٚصائٜ حٍٚطا

ن تذوب يف ادحأط افٌرياٛ. إتطئٓؿ افًريب وؿّٔٓؿ افًربٜٔ األصِٜٔ وصخهٔتٓؿ احلوٚريٜ مـ أ

وظذ افْيؿ افسبقيٜ افًربٜٔ أن تًّؾ جٚهدة ظذ ؽرس افنٌػ بٚدىٚفًاٜ يف ٍٕاقس افْٚصائٜ مْاذ 

 ًٕقمٜ أطٍٚرهؿ حتك يٌدو افُتٚب افهديؼ افهدوق وخر جِٔس.

ضٍٚل وختهٔص جقائز فٌِّدظغ، وافًّؾ ظاذ إ اٚد بارامٟ وابد مـ تنجٔع افُتٚبٜ فأل

تتًؿ بٚفىٚبع افًريب وتزخر بٚفَٔؿ افًربٜٔ وبٌِاٜ صاٚئَٜ ومٔناة. وا  امٟ األجٌْٜٔبديِٜ ظـ افز

ـر ظـ افٌٚل أن تًِٔؿ فٌتْٚ حيتٚج إػ وؿٍٜ مًتٖٕٜٔ إذ ابد مـ افسـٔز ظذ اجلقإٛ افقطٍٔٔاٜ يف  ئٌٌ

دْٚهٟ مْٚهٟ تًِٔؿ افٌِٜ وافًٌد ظـ ادطحُٚت وافتٖويالت وافنذوذات وااشتثْٚءات وختِٔص ا

 مـ احلنق وافتُرار واشتخدام افتَْٔٚت ادًٚسة يف افًِّٜٔ افتًِّٜٔٔ افتًِّٜٔ.

دٚ ـٚن افًك افذي ٕحٔٚ حتاٝ طالفاف هاق ظكا كػ روائع الثؼافة العربقة وققؿفا اإلكساكقة:  -8

ؾقا افًاٚمل ااجتٔٚح ادٚدي وإحًٚر افَٔؿ ادًْقيٜ ـٚن ظذ ادًْٔغ يف أمتْٚ وـِْٚ مًْٔقن، أن يًر
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ًٚ ألٕف إًٕٚين يف أؽِٛ مقاؿٍف وؿّٔف، وهق مقجف إػ اإلًٕإٜٚٔ  ًٚ حٔ بساثْٚ افٌْل افذي يّثؾ مٚؤ

ًٚ مقصقاً مـ جٔؾ إػ جٔاؾ وماتٌٌِاًل يف افٍْاقس، وؿاد  مجًٚء، وهق تراث حل ألٕف طؾ شٚري

تّٔز باف اإلًٕاٚن أظٚن األمٜ ظذ افهّقد، وهق ؿٚبؾ فِتىقر وصٚفح فٌَِٚء يَقم ظذ أذع مٚ ي

 ظَِف ووّره، ويدظق إػ اإلخٚء وافًدافٜ وادًٚواة يف اإلًٕٕٜٚٔ وادحٌٜ وافًالم.

ودٚ ـٚن ثّٜ تًتٔؿ ظذ ؿٔؿ حوٚرتْٚ افًربٜٔ اإلشاالمٜٔ ؾْٕ٘اٚ مىاٚفٌقن يف ظكا افتَٕٚاٜ 

ب وادًِقمٚتٜٔ بْؼ ثَٚؾتْٚ بّختِػ افقشاٚئؾ وافًاٌؾ وتًرياػ اآلخاريـ هباٚ وإزافاٜ افواٌٚ

 وافتًتٔؿ ظـ ؿّْٔٚ األصِٜٔ.

إن افتثَٔػ افًِّل ظِّٔاٜ هٚماٜ يف بْاٚء سرورة التػؽر العؾؿي والعـاية بالبحث العؾؿي:  -9

ًٚ وؾًٚاً يف تّْٔاٜ جمتًّاف وتَدماف وارتَٚئاف.  وافرـٔازة افقضـ افًريب بًْٚء شًِٔط ـل يُقن إ ٚبٔ

وتًقيده ظاذ افتٍُار افًِّال وتزوياده  األشٚشٜٔ فِتثَٔػ افًِّل هل يف تربٜٔ اجلٔؾ افهٚظد

بّٓٚرات افتٍُر افْٚؿد افذي بقشٚضتف يًتىٔع أن ئّز بغ افزيػ واحلََٜٔ وافٌاٞ وافًاّغ، 

 وافْٚؾع وافوٚر، وبٚدْٟٓ افًَالين افذي يًّح فف بًّٚجلٜ صٗون حٔٚتف مًٚجلٜ شِّٜٔ.

فتَٕٚٔاٜ وتقوأح دورمهاٚ وابد مـ تًّٔؼ افٍٓؿ افنًٌل فَِوٚيٚ افًِّٔاٜ وافًِّٔاٜ وا

اإل ٚيب يف افتّْٜٔ، وٕؼ ادْٟٓ افًِّل يف تْٚول صٗوهنط مـ خالل برامٟ يق األمٜٔ يف وشاٚئؾ 

 ااتهٚل اجلطهري واإلظالم.

و ٛ حترير افٍُر افًريب ادًٚس مـ إرهٚب افٍُر اخلرايف وافتزمٝ وافتًهٛ ووأؼ 

 د افذايت واحسام افرأي.واألثرة وتٖصٔؾ احسام افًَؾ وافَْاألؾؼ 

وافًْٚيٜ بٚفٌحٞ افًِّل هل افًٌٔؾ دًٚجلٜ ؿوٚيٕٚٚ افٌِقيٜ وؽرهٚ مًٚجلاٜ مقواقظٜٔ، 

ؾٍُٕٚٚ اظتطدًا ظذ ااجتٓٚدات افذاتٜٔ واخلازات افنخهأٜ يف تْاٚول ؿواٚيٕٚٚ افٌِقياٜ، إذ إن 

إٔاٜ، واظاتطد افتٍُار افًٌٔؾ إػ مًٚجلٜ ادنُالت افٌِقياٜ ادآْٟ افتجريٌال وافٌحاقث ادٔد

ادْيقمل يف مًٚجلٜ صٗون افٌِٜ يًٓؿ أياط إشآٚم يف رصاد افًقاماؾ اداٗثرة ووواع احلِاقل 

 وادَسحٚت بٌٜٔ اٚوز ادنُالت وشد افثٌرات.

شْيؾ متٍٚئِغ بًّتٌَؾ هذه األمٜ وفٌتٓٚ افؼيٍٜ، إا أن هذا افتٍاٚؤل حيتاٚج إػ ظّاؾ 



 69 

اؿ ًٌَٚت، وتذفٔؾ ادًقؿٚت، حثٔٞ وجٓقد متقاصِٜ فتجٚوز اف ُُ َِ وؿِؾ اظِّقا ؾًرى اهللُ ظّ

 صدق اهلل افًئؿ. ورشقُفُف وادٗمْقنَ 
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 .6992دمنؼ 

ّٔداف -7 رياٛ -دـتقر يّقد أمحاد افًا ادرـاز افًاريب فِتًرياٛ وافسمجاٜ  -يف ؿواٚٚي افًت

 .2161دمنؼ  -وافتٖفٔػ وافْؼ

اٜ -افدـتقر مْهقر ؾرح -8 رٔب ٌاٜ اًف ريب وأثرهٚ ظاذ اِف جمّاع  -افٍجقة افرؿّٜٔ يف ادجتّع اًف

 -مٚتٔاٜ(ادٗمتر افًْقي اخلٚمس )افٌِاٜ افًربٔاٜ يف ظكا ادًِق -افٌِٜ افًربٜٔ بدمنؼ

 .2116دمنؼ 
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()  2012بحث ألقي يف املؤمتر السنوي ملجمع اللغة العربية بالقاهرة عام. 
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 الػصل الرابع

 مستؼبل الؾغة العربقة ومتطؾبات العرص الؼادم 

 

ٕحٚول يف هذا افٌحٞ ادقجز أن ٕتًرع مًتٌَؾ افٌِٜ افًربٜٔ يف افًك افَٚدم، وأن َٕػ 

وحتديٚتف، ومـ ثؿر ٌٕغ مٚ افذي تٍروف ظِْٔٚ ضًٌٜٔ افًكا ظذ بًض مـ خهٚئص هذا افًك 

 اٚه فٌتْٚ دقاجٜٓ افتحديٚت واٚوز افًٌِٔٚت؟

 ما مستؼبل الؾغة العربقة؟ -أولً 

ضرح هذا افًٗال يف افًَد افثٚفٞ مـ افَرن ادٚيض، وأجٚبٝ ظْف ـقـٌاٜ ماـ رجاٚات 

ًٚ يف أيٚمْٚ يف  ًٚ افٍُر، ومٚ يزال هذا افًٗال مىروح أجقاء تنر إػ أن ثّٜ فٌاٚت تَْارض شاْقي

حتاذر ادجتّاع ش افٔقًٕاُق»ظذ افهًٔد افًٚدل، وأن ادْيّٜ افدوفٜٔ فِسبٜٔ وافثَٚؾاٜ وافًِاقم 

افدويل مـ خىقرة إَراض ظدد مـ افٌِٚت األم، األمر افذي دظٚهٚ إػ ختهٔص افٔاقم افًاٚدل 

ماـ ـاؾ ظاٚم، ـال تَاقم ش ؾزايار»صٓر صاٌٚط فالحتٍٚل بٚفٌِٜ األم يف احلٚدي وافًؼيـ مـ 

ًٚ فنخهٔٚهتٚ، ورمزًا فذاتٔٚهتٚ افثَٚؾٜٔ، يف وقء ماٚ اظتّدتاف  ادجتًّٚت بٚحلٍٚظ ظذ فٌٚهتٚ ظْقإ

 ادْيّٜ افدوفٜٔ مـ األخذ بٚفتًدد افثَٚيف وافتْقع افٌِقي.

ٚهنٚ، وفـ تًرع ويرى ٍٕر مـ ادٍُريـ أن افٌِٜ افًربٜٔ شتٌَك يف ادًتٌَؾ يٚؾيٜ ظذ ـٔ

ًٚ ظِٔٓٚ، ؾٓٚ هق ذا جقل ؾرن، افُٚتٛ  ًٚ هلٚ، ويٚؾي األؾقل واإَراض مٚدام افَرآن افُريؿ حٚرش

ًٚ اخسؿاقا باٚضـ افُارة »افَٚص افٍرٕز، ذو اخلٔٚل افًِّل، يَقل يف إحدى ؿههاف:  إن ؿقما

ْٚفؽ حجرًا َٕناٝ األرؤٜ، وخىر هلؿ أن يسـقا هْٚفؽ أثرًا يدل ظذ مٌِغ وصقهلؿ، ؾسـقا ه

ظِٔف ظٌٚرة بٚفٌِٜ افًربٜٔ، ودٚ شٖفقا جقل ؾرن: دٚذا اخست افٌِٜ افًربٜٔ مـ بغ افٌِٚت افًٚدٜٔ 

أجٚب: ألهنٚ فٌٜ ادًتٌَؾ، واصؽ إٔف شّٔقت ؽرهٚ يف حغ تٌَك هل حٜٔ حتاك ُيرؾاع ـٚؾٜ؟ 

 .(1)شافَرآن ًٍٕف

                                                                                              

ادىًٌاٜ  -مُتٌاٜ دار افٍاتح -افْٚذ ادُتٛ اإلشالمل -دراشٚت يف افًربٜٔ وتٚرخيٓٚ -يّد اخلي حًغ (4)

 .64ص 6961دمنؼ   -افتًٚؤٕٜ يف دمنؼ
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إن افٌِاٜ »األمر ًٍٕف ظْادمٚ يَاقل: وفَد أصٚر األديٛ مهىٍك صٚدق افراؾًل إػ هذا 

افًربٜٔ متتٚز ظذ افٌِٚت ـٚؾٜ بٚرتٌٚضٓٚ بٚألصِغ افًئّغ اخلٚفديـ افَرآن واحلاديٞ، وفأس 

خيٍك أن افُٔٚن اإلًٕٚين ؿٚئؿ ظذ افَقى األدبٜٔ، وأصؾ هاذه افَاقى يف افًاٚمل اإلشاالمل هاق 

 .(2)شافَرآن، وهق ـذفؽ أصٌح مـ وجقه ـثرة ـٖٕف أصؾ افٌِٜ

وٕحٚ جز وقمط ظوق ادجّع افًِّل افًريب بدمنؼ واألشاتٚذ يف اجلٚمًاٜ األمرئُاٜ يف 

بروت ادْحك ًٍٕف يف اإلصٚرة إػ افسابط بغ افٌِٜ افًربٜٔ وافَرآن واحلاديٞ افٌْاقي، إذ يَاقل: 

ّاغ، وهال يف ـؾ افٌِٚت افراؿٜٔ هلجٚت ظٚمٜٔ خمتٍِٜ، وفُـ افٌِٜ افٍهحك فٌٜ ادًِّغ وادتًِ»

ؾٌِٜ افَرآن افُريؿ واحلاديٞ افٌْاقي  ،فٌٜ اددارس واجلرائد وافُتٛ، وإذا بَل اإلشالم وشٌَٔك

وشٚئر اآلداب افًربٜٔ مْذ ظٓد افرشقل إػ افٔقم أؿاقى ماـ شاٚئر افٌِاٚت األوربٔاٜ ظاذ هواؿ 

وادتًِّاغ وفذفؽ ؾًتٌَك هذه افٌِٜ افؼايٍٜ ـاط ـٕٚاٝ فٌاٜ افًِاؿ افِٓجٚت افًٚمٜٔ ادختٍِٜ. 

 .(3)شواألدبٚء وادتٖدبغ، وفٌٜ افهحٚؾٜ وادٗفٍغ إػ مٚ صٚء اهلل

وـٚن افنٚظر خِٔؾ مىران أديٛ افَىريـ افًقري وادكاي ؿاد أـاد هاذا افاسابط يف 

أن ااشاتّرار  ا تَْس »اشتّراريٜ افٌِٜ افًربٜٔ افٍهحك فًالؿتٓٚ بٚفَرآن افُريؿ ظْدمٚ يَقل: 

ِّٔٓٚ وااهتطم بتًِٓٔٓٚ وتَريٌٓٚ وتًّّٔٓٚ هق أهنٚ فٌٜ افَرآن افؼايػ، يف تًِؿ افٍهحك وتً

ًٚ فَقم مٌكيـ!  .(4) شوـٍك هبذا بٕٔٚ

ومل تَتك اإلصٚدة بًّتٌَؾ افًربٜٔ ظذ أبْٚء افًربٜٔ وحدهؿ، وإٕط أؿّر بذفؽ ادًتٌَؾ هلٚ 

 األشاتٚذ يفش ـقهتٔاؾرتؼاد »ظدد مـ ادًتؼؿغ األجٕٚٛ، ؾٓٚ هاق ذا ادًتؼاق األمريُال 

ويًِؾ ش. ـٚن فًِربٜٔ مٚض جمٔد، ويف مذهٌل إٔف شُٔقن هلٚ مًتٌَؾ بٚهر»جٚمًٜ ـقدٌٔٚ يَقل: 

                                                                                              

 -ٌَؾ افٌِٜ افًربٜٔ وهنوٜ افؼق افًاريب ومقؿٍاف إزاء اددٕٔاٜ افٌربٔاٜؾتٚوى ـٌٚر افُتٚب واألدبٚء يف مًت (5)

 .29ص 2112دمنؼ  -مْنقرات وزارة افثَٚؾٜ افًقريٜ

 .24ادرجع افًٚبؼ ص (6)

 .69ادرجع افًٚبؼ ص (7)
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ًٚ فف آداب ؽْٜٔ متْقظٜ ـٚآلداب افًربٜٔ، وفٌٜ فْٜٔ مرٕٜ ذات ماٚدة، تُاٚد ا »ذفؽ ؿٚئاًل:  إن صًٌ

ًٚ، اتهؾ إفٔف بًد ؿرون ضق  .(5)شيِٜ ظـ آبٚئف وأجدادهتٍْك، ا خيقن مٚؤف، وا يٌْذ إرث

مدير مدرشاٜ ادٌٚحاٞ افؼاؿٜٔ األمرئُاٜ يف ش وفٔؿ ورل»وذهٛ ادًتؼق األمريُل 

ًٚ ادذهٛ ًٍٕف يف اإلجٚبٜ ظـ شٗال مًتٌَؾ افٌِٜ افًربٜٔ، إذ يَقل:  أماٚ شاٗافُؿ »افَدس شٚبَ

ٙ أمٚم أي فٌٜ أخارى ظـ مًتٌَؾ افٌِٜ افًربٜٔ ؾٚجلقاب ظِٔف أن هذه افٌِٜ مل تتََٓر ؿط ؾٔط م

مـ افٌِٚت افتل احتُٝ هبٚ، ويْتير أن حتٚؾظ ظاذ ـٔٚهناٚ يف ادًاتٌَؾ، ـاط حٚؾياٝ ظِٔاف يف 

 .(6)شادٚيض

ًٚ دَتؤٚت هذا افًك،  ًٚ ومروٕٜ يُّْٚهنٚ مـ افتُٔػ وؾَ ِّؾ رأيف بٖن فٌِٜ افًربٜٔ فْٔ ويً

تٌِغ درجٜ ماـ افدؿاٜ وافرؿال،  وفٔس مـ صؽ يف إٔف متك شْحٝ هلٚ افيروع ؾ٘هنٚ تًتىٔع أن

 متُْٓٚ مـ افتًٌر ظـ أشّك األؽراض افًِّٜٔ.

وإذا ـٕٚٝ اآلراء افًٚبَٜ تتجف إػ تٖـٔد اشتّراريٜ افٌِٜ افًربٜٔ يف ادًتٌَؾ ؾ٘ن ثّٜ شاْٜ 

ظْدمٚ يَقل: ش اإلحُٚم»يف ـتٚب ش ابـ حزم»مـ شْـ افُقن يف شَقط افٌِٜ، ـٚن ؿد أصٚر إفٔٓٚ 

ًَط أـثرهٚ ويٌىؾ، بًَقط دوفٜ أهِٓاٚ ودخاقل ؽارهؿ ظِأٓؿ يف مًاٚـْٓؿ، أو إن افٌِٜ ي»

تَِْٓؿ ظـ ديٚرهؿ، واختالضٓؿ بٌرهؿ، ؾٕ٘ط ئَد فٌٜ األمٜ وظِقمٓٚ وأخٌٚرهاٚ ؿاقُة دوفتٓاٚ، 

وأمٚ مـ تٍِٝ دوفتٓؿ، وؽِاٛ ظِأٓؿ ظادّوهؿ، واصاتٌِقا باٚخلقع  وٕنُٚط أهِٓٚ وؾراُؽٓؿ.

ًٚ فاذهٚب واحلٚجٜ وافذل وخدمٜ أظ دائٓؿ، ؾّوّقن مْٓؿ مقت اخلٚضر، وربط ـٚن ذفاؽ شاٌٌ

مقجاقد بٚدناٚهدة، ومًِاقم بٚفًَاؾ  فٌتٓؿ، ؤًٕٚن إًٔٚهبؿ وأخٌٚرهؿ، وبٔقد ظِقمٓؿ: هاذا

 .(7)شوافيورة

ًٚ هلٚ يف افًِّٜٔ  وافقاؿع أن مٚ هق مقجقد بٚدنٚهدة يدل ظذ أن ثّٜ اشتًٌٚدًا فًِربٜٔ وهتّٔن

                                                                                              

 .9ادرجع افًٚبؼ ص (8)

 .65ادرجع افًٚبؼ ص (9)

 .26شٚبؼ ص مرجع -دراشٚت يف افًربٜٔ وتٚرخيٓٚ -يّد اخلي حًغ (:)
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ِّٜٔ يف مًيؿ جٚمًٚت افقضـ افًريب، إذ إن افٌِٜ افٍرًٕٜٔ هل ادّْٓٔاٜ يف جٚمًاٚت افتًِّٜٔٔ افتً

 ادٌرب افًريب، وافٌِٜ اإلٕجِٔزيٜ هل ادّْٜٓٔ يف جٚمًٚت اخلِٟٔ افًريب.

ـط أن إتَٚن األجٌْٜٔ ذط فِتًٔغ يف افَىٚع اخلٚص، ويف ادٗشًٚت اخلدمٜٔ وافًٔٚحٜٔ  

 ومل تنتّؾ ذوط افتًٔغ ظذ إتَٚن افٌِٜ افًربٜٔ. يف أؽِٛ بَٚع افقضـ افًريب،

ًٚ فًِربٜٔ ظذ أفًْٜ مًيؿ ممثع افدول افًربٔاٜ  ًٚ أن ثّٜ ؽٔٚب ومٚ هق مقجقد بٚدنٚهدة أيو

 يف ادحٚؾؾ افدوفٜٔ، ظذ افرؽؿ مـ أن افًربٜٔ مًتّدة فٌٜ رشّٜٔ يف هذه ادحٚؾؾ.

ٕٚت وافتًّٔٚت ظذ واجٓٚت ادحٚل افتجٚريٜ ومِلَ ٕذهٛ بًٔدًا ؾٓٚ هل ذي افالؾتٚت واإلظال

تْىؼ بٚألجٌْٜٔ، وهٚ هؿ أواء افًٚمِقن ظاذ األرض افًربٔاٜ، يتحادثقن بٌِاٚهتؿ وبٚألجٌْٔاٜ، وا 

 يًِّقن ظذ تًِؿ فٌتْٚ، مٚدامقا يَوقن حٚجٚهتؿ ومتىٌِٚهتؿ يف مْٖى ظْٓٚ!.

يف خىر، وا يٍُل أن تُقن  وإذا طِٝ األمقر تًر ظذ هذا ادْقال ؾ٘ن مًتٌَؾ افًربٜٔ

فٌٜ ظٌٚدة، بؾ ٕريدهٚ فٌٜ احلٔٚة يف مجٔع جقإٌٓٚ ومٔٚديْٓٚ مٚدامٝ افٌِٜ األم وافاقضـ افروحال 

دة، ومٚ دامٝ شطهتٚ وخهٚئهٓٚ تٗهِٓٚ فالشاتّراريٜ،  دة وادقحر فألمٜ ومًتقدع تراثٓٚ وادقحِّ

شّٜ مـ شطتف افٌٚرزة، ؾٓؾ تًاتجٔٛ  إا أن مـ شطت افًك افَٚدم افتٌر ادًتّر، وتِؽ هل

ًٚ مـ تِؽ اخلهٚئص  افًربٜٔ خلهٚئص افًك افَٚدم وتقاجف حتديٚتف؟ وهْٚ ابد أن ٕتًرع بًو

ًٚ ظاذ  وافًطت وافتحديٚت، فْتٌغ مـ ثؿر ـٔػ يُّـ فًِربٜٔ أن تقاجف تِؽ افتحديٚت حٍٚطا

 بَٚئٓٚ واشتّراريتٓٚ.

 من خصائص العرص الؼادم -ثاكقاً 

افًك افَٚدم يتًؿ بًطت متًددة مْٓٚ إٔف ظك افتٍجر ادًريف وافتىاقر افنايع، وإذا إن 

خاالل  ـٕٚٝ ادًٚرع مـ ؿٌُؾ حتتٚج إػ مئٚت افًاْغ حتاك تتواٚظػ ؾ٘هناٚ تتواٚظػ يف أيٚمْاٚ

 ،ًٚ صٓقر، وشتًتّر ظِّٜٔ افتٍجر ادًريف يف افًك افَٚدم، وشتزداد وتارة تٍجرهاٚ ازدياٚدًا ظٚفٔا

إػ أن ادًاٚرع ش افٔقًٕاُق»أصٚرت إحهٚءات ادْيّاٜ افدوفٔاٜ فِسبٔاٜ وافًِاقم وافثَٚؾاٜ  ؾَِد

 6811و 6511، وتوٚظٍٝ بغ 6511و 6111، ثؿ توٚظٍٝ بغ 6111توٚظٍٝ بغ ادٔالد و

 6961و 6945ثاؿ باغ  6945و 6911، ـاط تواٚظٍٝ باغ 6911و 6811وتوٚظٍٝ باغ 
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ًٚ إػ ظدة صٓقر.إػ أن وص 6968و 6961وبًدهٚ بغ   ِٝ حٚفٔ

وهُذا يتٌغ أن اددة افتل ـٚن يًتٌرؿٓٚ افتٍجر مـ ؿٌُؾ ـٕٚٝ تزيد ظذ مئٚت افًْغ ثاؿ 

 بدأت تتْٚؿص إػ أن وصِٝ إػ أؿؾ مـ ظؼ شْقات، ومـ ثؿ إػ ظدة صٓقر.

ومـ شطت افًك افَٚدم إٔف ظك افًِؿ وافتَٕٜٚ )افتُْقفقجٔاٚ(، وينآد افًكا افَاٚدم 

ًٚ يف جمٚل افتَٕٜٚ، ومـ ذفؽ أن واجٜٓ ادًتخدم احلٚيل يف افتَٕٚاٜ ؿاد بادأ يف تٌر ًا مًتّرًا ومتًٚرظ

افتٌر، وشتحؾ يف ادًتٌَؾ افَريٛ واجٓٚت جديدة مهّّٜ فِتًٚمؾ مع األجٓزة افَْٚفاٜ خٚصاٜ 

تحؾ يؾ افقاجٓٚت احلٚفٜٔ افتل تتوّـ افْقاؾذ، واأليَقٕٚت، وافَاقائؿ، واداٗذات، حٔاٞ شا

افقاجٓٚت اجلديدة بٚفِّس، وحرـٚت افٔد، وافهقت، وافٍٔديق، وشقع تتحاقل افتىٌَٔاٚت إػ 

تىٌَٔٚت أـثر ترـٔزًا وبًٚضٜ، ويُّـ أًّٓٚ يف حِقل أـثر تًَٔدًا. وهذه افتٌٔرات شقع تدؾع 

 إػ احلٚجٜ إػ مٓٚرات جديدة فدى تهّٔؿ واجٜٓ ادًتخدم.

تحِٔؾ فتقؿع ادًتٌَؾ، وأن وخٚمٜ افٌٕٔٚٚت يف ادًتٌَؾ وثّٜ أجٔٚل جديدة مـ إٔيّٜ اف

فـ تًّح فًِّتخدمغ بقوع مجٔع ادًِقمٚت ادٍٔدة يف مًتقدع بٕٔٚٚت واحد. وشْٔنٖ ّٕقذج 

جديد هق مًتقدظٚت افٌٕٔٚٚت ادْىَٜٔ افتل شتًتَل بٕٔٚٚهتٚ ماـ مهاٚدر خمتٍِاٜ فًِِّقماٚت. 

رًا ـٌرًا، إن ظذ مًتقى األؾُٚر اإلبداظٜٔ، أو ؾًٍِٜ وشتنٓد تَٕٜٚ ادًِقمٚت وااتهٚات تىق

 .(8)افًّؾ، أو افْطذج افتَٕٜٚٔ ادختٍِٜ

ًٚ إٔف ظك ادزاوجٜ بغ افًِؿ وافًّؾ، وافْيريٜ وافتىٌٔؼ،  ومـ شطت افًك افَٚدم أيو

 وذفؽ يف خمتِػ مٔٚديـ ادًرؾٜ، ـط إٔف ظكا ااتهاٚل افنايع، وماٚ يستاٛ ظِٔاف ماـ إزافاٜ

احلقاجز بغ ادجتًّٚت وافتٖثر بٚفتٔاٚرات افثَٚؾٔاٜ ادًاٚسة وبٚفتٔاٚرات افٍُرياٜ وافًٔٚشأٜ 

 اجلٚريٜ، وأن ثّٜ تْٚؽًط بغ إٔيّتف افًٔٚشٜٔ، وااؿتهٚديٜ، وااجتطظٜٔ، وافثَٚؾٜٔ...افخ.

ًٚ إٔف ظك افدظٚيٜ واإلظالن واإلظالم، وأن افدول ادتَدمٜ تٍْاؼ  ومـ شطت افًك أيو

                                                                                              

جمِاٜ ادًِقمٚتٔاٜ افهاٚدرة ظاـ اجلًّٔاٜ افًِّٔاٜ  -أهؿ ظؼ تَٕٚٚت اشساتٔجٜٔ -ادْٓدس ظٌد اهلل ظًٔك (;)

 .69دمنؼ ص -76افًدد -2162افًْٜ افًٚبًٜ ـٕٚقن افثٚين  -افًقريٜ فًِِّقمٚتٜٔ
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ظذ إظالمٓٚ مٌٚفغ ضٚئِٜ، واْد خلدمٜ أؽراوٓٚ وأهداؾٓٚ ومؼوظٚهتٚ أشٚفٔٛ وضرائؼ مل تُاـ 

تًرؾٓٚ ادجتًّٚت مـ ؿٌُؾ، وأهنٚ تتخذ افديَّراضٜٔ وحَقق اإلًٕٚن صًٚرًا هلٚ يف تٍْٔذ مرامٔٓاٚ 

 وأؽراوٓٚ يف اهلّْٜٔ ظذ افنًقب ادًتوًٍٜ وابتزازهٚ، وهل ـِّٜ حؼ أريد هبٚ بٚضؾ!

ًٚ بٖٕف ظكا افتٌار ااجتطظال افنايع يف افًاٚدات وافتَٚفٔاد  ويتًؿ افًك افَٚدم أيو

 ًٚ ًٚ فِطدة ؾٔف ظذ افَٔؿ افروحٜٔ، وضٌٕٔٚا واااٚهٚت وافَٔؿ ااجتطظٜٔ وادًْقيٜ، وأن ثّٜ ضٌٕٔٚ

 فَٔؿ ااشتٓالك ظذ افَٔؿ ادًْقيٜ.

فَٚدم اابتُٚر وافتجديد، وإذا ـْاٚ ؿاد وابد مـ اإلصٚرة أخرًا إػ أن مـ شطت افًك ا

صٚهدٕٚ يف هنٚيٜ افًَد األخر مـ افَارن اداٚيض ويف افًَاد األول ماـ ؿرْٕاٚ احلاٚيل ثاقرات يف 

جمٚات متًددة واـتنٚؾٚت ظِّٜٔ، إن يف افًاطء أو يف أؽاقار ادحٔىاٚت، ؾا٘ن افًكا افَاٚدم 

 ـ افًِّٜٔ.شٔحّؾ مٍٚجةت متًددة يف مجٔع جمٚات احلٔٚة وادٔٚدي

 الؾغة العربقة ومتطؾبات مواجفة العرص الؼادم -ثالثاً 

دٚ ـٚن افًك افَٚدم متٌرًا بٚشتّرار، ومتٍجرًا بًّٚرؾف وتَْٔٚتف وا بَٚء ؾٔف إا فألؿقيٚء 

ًٚ بًّٚيره وؿّٔف، ـاٚن ظاذ األماٜ  بٌِٚهتؿ ومًٚرؾٓؿ، وادّْٓٔغ بثَٚؾتٓؿ وإظالمٓؿ، وموىرب

 فٌِتٓٚ افٌَٚء وااشتّراريٜ، ومقاجٜٓ حتديٚت هذا افًك، أن تًّؾ ظذ: افًربٜٔ، ـل يُقن

 حسم موضوع التعريب:  -4

فٌاٜ  إن افتًقيػ يف تىٌٔؼ افتًريٛ ظذ ٕىٚق افًٚحٜ افًربٜٔ، وافتُِٗ يف اظتطد افًربٔاٜ

تدريس يف افُِٔٚت افًِّٜٔ يف جٚمًٚت افقضـ افًريب، أمر حيتاٚج إػ إصادار افَارار افًأٚد 

ًٚ إذا ا ًٚ وؽريٌ ًٚ هلذا افسيٞ وذفؽ افتًقيػ. وشٌَٔك افٍُر افًريب ٕٚؿه فالزم، إذ ا مًّقغ إضالؿ

فف، وا ظِؿ دون فٌٜ  مل يَرأ، ويُتٛ، ويٍُر ؾٔف بٚفًربٜٔ، ذفؽ ألٕف ا يتؿ ؾُر مـ ؽر فٌٜ ذاتٜٔ

فْحٝ وافتًريٛ، مٖٓٔة تًٌر ذاتٜٔ فف. وفٌتْٚ افًربٜٔ، بط تتًؿ بف مـ شطت ااصتَٚق وادجٚز وا

دقاـٌٜ روح افًك، وتًِٔؿ ظِقمف ـٚؾٜ هبٚ، إذ إن ماٚ متتاٚز باف ماـ ؽازارة ااصاتَٚق، وؾأض 

افتكيػ يف أؾًٚهلٚ وأشطئٓٚ، جًِٓٚ تًتقظٛ مهىِحٚت جديدة مـ ؽر أن تْزل ظـ أصقهلٚ 
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 .(9)وؿقاظدهٚ وٕيٚمٓٚ، ومـ ثؿ يف تًٌرهٚ ظـ حٚجٚت افًك ومتىٌِٚتف

ًٚ، وا ي ًٜ وتٍُرًا وأشِقب َتك األمر ظذ دراشٜ افًِقم مقاد، وإٕط ابد مـ دراشتٓٚ ضريَ

 مٚدام افًك هق ظك افًِؿ، ومٚدامٝ افٌِٜ هل وظٚء افٍُر.

 وضع قواكع حلامية الؾغة العربقة:  -5

إذا أردٕٚ فٌِٜ افًربٜٔ أن يُقن هلٚ مًتٌَؾ بٚهر ومُٕٜٚ يف افًك افَاٚدم ؾاط ظاذ افادول 

فًربٜٔ ـٚؾٜ إا أن تهدر افَقإغ حلطيٜ افٌِٜ افًربٜٔ، إذ إن فٌِٜ حادودًا، ـاط فِاقضـ حادود، ا

ابد مـ محٚيتٓٚ مـ ظٌٞ افًٚبثغ، واٚوزات ادًتديـ. ؾ٘ذا مل يُـ اإلحًٚس بٚإتطء وافاقظل 

ًٚ اٚهٓٚ، ؾ٘ن افَقإغ افرادظاٜ هال  افٌِقي متقؾريـ فدى افٍرد، واشتٓٚن بٌِتف األم، وـٚن ظٚؿ

افتل توع حدًا هلذه افؼحيٜ مـ أبْٚء األمٜ، ظذ أن تىٌاؼ هاذه افَاقإغ ظاذ األرض افًربٔاٜ، 

 وظذ ممثع افدول افًربٜٔ يف ادحٚؾؾ افدوفٜٔ.

  اطتامد مبدأ التعؾم الذايت: -6

دٚ ؽْل ظـ افٌٔٚن أن ضًٌٜٔ افًك افَٚدم افتٍجر ادًريف وافتىقر افنيع يف جمٚل افتَٕٜٚ. و

ظِأٓؿ ـال  ـٕٚٝ اددارس واجلٚمًٚت تزود افدارشغ بٖشٚشٔٚت ادًرؾٜ ومٍٚتٔحٓٚ ؾَط، ـاٚن

ييِقا مقاـٌغ روح افًك يف تٍجره ادًاريف، أن يًتّادوا ظاذ إًٍٔآؿ يف تِاؽ ادقاـٌاٜ، وا 

يُّْٓؿ ااظتطد ظذ إًٍٔٓؿ إا إذا ـٕٚقا مزوديـ بّٓٚرات افاتًِؿ افاذايت، افاذي هاق أشاٚس 

 ِتًِؿ ادًتّر مدى احلٔٚة.ف

ويتجذ هذا افتًِؿ افذايت يف افٌحٞ ظـ مهٚدر ادًرؾٜ يف ادقشاقظٚت ودوائار ادًاٚرع 

وأمٓٚت افُتٛ وادًٚجؿ، إن يف جمٚل افتخهص، أو يف جمٚل افثَٚؾٜ افًٚمٜ. وتًد ادىٚفًٜ احلارة 

تَْٔٚت افسبقيٜ تًٚظد افٌاٚحثغ شٌٔاًل فزيٚدة ادًرؾٜ، وشًٜ ااضالع، وزيٚدة اخلزات، ـط أن اف

يف بحثٓؿ، وتقؾر هلؿ افٌٕٔٚٚت وادًِقمٚت إن هؿ أحًْقا اشاتخدامٓٚ، ووّطٍاقا مًِقماٚهتؿ يف 
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 تّْٜٔ جمتًّٓؿ.

 استخدام التؼاكات احلديثة:  -7

ًٚ يف مقاجٓاٜ افًربٔاٜ دتىٌِاٚت افًكا، واباد ماـ  تٗدي افتَٕٚٚت احلديثٜ دورًا أشٚشٔ

مٜ افٌِٜ افًربٜٔ ويف جمٚات تًِّٔٓٚ وتًِّٓاٚ، إذ إن هاذه افتَٕٚاٜ ؿاّدمٝ تقطٔػ افتَٕٜٚ يف خد

اآلات افتًِّٜٔٔ وأشٚفٔٛ افتًِؿ افذايت بٚشتخدام مًٚمؾ افٌِٚت وادًٚماؾ ادهاٌرة وافهاقر 

واألؾالم وأجٓزة افًرض احلديثٜ وافتٍِزياقن افتًِّٔال واحلقاشأٛ وافناٚبُٜ )اإلٕسٕاٝ(، 

اتٜٔ يف ادجٚل افتًِّٔل فتٍريد افتًِٔؿ، بحٔٞ يتًِؿ ـؾ متًِؿ وؾؼ وبذفؽ أصٌحٝ افٍرصٜ مق

ًٚ ألهداع افتًِؿ افذايت، وافتًِؿ ادًتّر،  اشتًداداتف، وهظتف اخلٚصٜ، ومٔقفف واهتطمٚتف، حتََٔ

 وافتًِؿ مـ أجؾ اإلتَٚن.

ويف ظك افًِؿ وافتَٕٜٚ وادًِقمٚتٜٔ أواحٝ افٌِاٜ هال افقجاقد ذاتاف، وأصاٌح هاذا 

ًٚ بثَؾ افقجقد افٌِقي ظذ افنٚبُٜ )اإلٕسٕاٝ(. وؿاديًط ؿاٚل شاَراط جلًِٔاف: اف قجقد مرتٌى

أمٚ افٔقم ؾٚفنًٚر هق حتٚور ظـ بًد حتك يراك اآلخرون وتراهؿ، وماـ ثاؿ ش. تُِؿ حتك أراك»

ترى ذاتؽ إٔٝ، وهل بًٔدة ظْؽ، وفهَٜٔ افَرب مْؽ، يف ظك بٚت ؾٔف شٗال اهلقيٜ: مـ إٔٚ؟ 

ًٚ بندة ظذ أوشع ٕىٚق ومـ ٕحـ؟  .(10)مىروح

وؽْل ظـ افٌٔٚن أن ًٌٕٜ مٚ هق متقؾر ظذ افنٚبُٜ بٚفًربٔاٜ إٕاط هال ًٕاٌٜ وائِٜٔ، وأن 

متىٌِٚت افًك افَٚدم تَتيض رؾع هذه افًٌْٜ إذا أراد أصحٚب هذه افٌِاٜ اشاتّراريٜ فٌاتٓؿ، 

 واحلٍٚظ ظِٔٓٚ، وافتُّغ هلٚ يف ظك افتَٕٜٚ.

 تغقر:ادروكة وتؼبل ال -8

وهذا مىِٛ أشٚد مـ متىٌِٚت افًك افَٚدم، إذ مٚدامٝ ضًٌٜٔ افًكا افَاٚدم تتًاؿ 

ًٚ ظذ افٌِقيغ أن يتًّقا بٚدروٕٜ يف تٌَؾ افتٌر، ؾٚفتنادد افٌِاقي ماـ  بٚفتٌر افنيع ـٚن فزام

ار ٍّ  جٜٓ، وافتّحؾ يف اشتخدام افٌِٜ، وافتًَر يف ذفؽ ااشتخدام مـ جٜٓ أخرى، ذفؽ ـِاف يْ
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مـ افٌِٜ، ـط أن افتندد يف ووع األبدال وادَٚبالت فًٌض ادهىِحٚت األجٌْٜٔ افتل أصٌحٝ 

 ظٚدٜٔ، وصٚظٝ ظذ األفًْٜ واألؿالم، أوحك ا خيدم افٌِٜ يف تقشًٓٚ وإتنٚرهٚ وصٔقظٓٚ.

وا يَتك األمر ظذ افتندد يف ااشتًطل افٌِقي وووع ادهىِحٚت، وإٕط جاٚوزه إػ 

يف إفزام ادًِّغ اظتطد ضريَٜ واحدة يف أداء ظِّٓاؿ افتدريزا، وهاذا ماٚ يًّاؾ ظاذ افتندد 

تَٔٔدهؿ وصّؾ اابتُٚر فدهيؿ. ومـ هْٚ ـٚن اظتطد أشِقب اإتَٚئٜٔ يف افىرائاؼ بحٔاٞ تٗخاذ 

ًٚ يتىٌِف افًك افَٚدم.  إ ٚبٔٚهتٚ وتتالىف شٌِٔٚهتٚ، هنج

 العـاية بالصـاطة ادعجؿقة: -9

ه افًْٚيٜ يف افًك افَٚدم بقوع مًجطت ظٚمٜ اّع باغ األصاٚفٜ واحلداثاٜ، وتتجذ هذ

وووع مًجطت ٕقظٜٔ يف خمتِػ مٔٚديـ ادًرؾاٜ ظاذ ؽارار ادًجاؿ افىٌال ادقحاد، وادًجاؿ 

افًٍٍِل، وادًجؿ افسبقي وافٍْز، ومًجؿ ادًِقمٚتٔاٜ...افخ. ظاذ أن اادد مواٚمغ هاذه 

اـٛ افتٍجر ادًريف يف ـؾ اختهٚص، وظذ أن تْؼا تِاؽ ادواٚمغ ادًٚجؿ بٚشتّرار، وأن تق

ظذ مقاؿع افنٚبُٜ )اإلٕسٕٝ(، وأن تقطػ افتَٕٜٚ )افتُْقفقجٔٚ( يف صْٚظٜ تِاؽ ادًاٚجؿ ويف 

 ٕؼهٚ وافسويٟ هلٚ.

 اطتامد الرتبقة يف العؿق حتؼقؼًا لإلبداع والبتؽار:  -:

بٖشاٚفٔٛ  تُٚر ـٚن ظذ أبْٚء األمٜ أن يتازودوادٚ ـٚن افًك افَٚدم هق ظك افًِؿ وااب

افتٍُر افًِّل دقاجٜٓ مَتؤٚت افًك، وبٚدًتقيٚت ادًرؾٜٔ ـٚؾٜ، حتك يتُّْقا مـ تقطٔػ 

 ادًرؾٜ يف واؿع احلٔٚة.

ًٚ وتاذـرًا  وإذا ـٕٚٝ افسبٜٔ افتَِٔديٜ تًْك بٚدًتقى األول ماـ مًاتقيٚت ادًرؾاٜ حٍيا

ًٚ، ؾ٘ن افسب ٜٔ ادًٚسة تْتَؾ بٚدتًِؿ مـ هذا ادًتقى افذي يًد مـ أدٕاك ادًاتقيٚت واشسجٚظ

ادًرؾٜٔ إػ مًتقى افٍٓؿ، ومـ ثؿ إػ مًتقى افتىٌٔؼ، بحٔٞ يُقن ادتًِؿ ؿٚدرًا ظذ تىٌٔؼ ماٚ 

 تًِّف يف جمٚات جديدة ممٚ  ري يف بٔئتف وحٔٚتف افٔقمٜٔ، ومٚ يًرض فف مـ مقاؿػ.

دًتقى، وإٕط جٚوزتف إػ مًتقى افتحِٔؾ وافسـٔٛ بحٔاٞ يُاقن ومل تتقؿػ ظْد هذا ا

افدارس ؿٚدرًا ظذ حتِٔؾ ادقاؿػ افتل تًرض فاف داخاؾ اددرشاٜ وخٚرجٓاٚ فارى إػ أي حاد 
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تراظك ؾٔٓٚ األؾُٚر وادٌٚدئ افتل تًِّٓٚ، ماع افَادرة ظاذ ابتُاٚر أشاٚفٔٛ جديادة، تتواّـ 

مًتقى احلُؿ افذي يًد مـ أرؾع ادًتقيٚت. ويف وقئف  اشتخدام هذه ادًِقمٚت، وأخرًا  لء

 ،ًٚ ًٚ ظذ ادقاؿػ افتل تًرض فف بَّتٙ مٚ تًِّف َٕدًا، واؿساح يًتىٔع افدارس أن يهدر أحُٚم

 .(11) واديداً 

وافسبٜٔ افًٍٚفٜ هل افتل حتَؼ ادًتقيٚت افًاٚبَٜ ـِٓاٚ يف افًِّٔاٜ افتًِّٔٔاٜ افتًِّٔاٜ، 

فْٚؿادة افتال متٔاز باغ افٌاٞ وافًاّغ، يف ظكا اختِىاٝ ؾٔاف األوراق، وترـز ظذ افسبٔاٜ ا

واوىربٝ ؾٔف ادًٚير، وامتزج افًؿ بٚفًًؾ، وافزيػ بٚحلََٜٔ. ـط أهنٚ تًّؾ يف افقؿاٝ ًٍٕاف 

ظذ تٍجر افىٚؿٚت اإلبداظٜٔ فدى افْٚصئٜ حتك يتٍُٔقا مع األووٚع اجلديدة ادتٌرة يف ظكا، 

 ت وهظتٓٚ ادذهِٜ.يتّٔز بُثرة افتٌرا

وفَد وجد أن اإلًٕٚن حيَؼ ذاتف يف اإلبداع، ومـ خالل اإلبداع، ـط فاقحظ أن افْناٚط 

افْنٚط  اإلبداظل يزود افْٚصئٜ بداؾع داخع يٍقق يف ٕقظٔتف وؾًٚفٔتف مجٔع افدواؾع اخلٚرجٜٔ، ومٚ

.ًٚ  اإلبداظل إا ظِّٜٔ حتِِٜٔٔ أواً، ؾسـٌٜٔٔ ثٕٚٔ

ػ أن مـ األمقر افتل تاٗدي إػ اإلباداع تربٔاٜ اإلرادة افَقياٜ، وافاتًِؿ وادر اإلصٚرة إ

 ااـتنٚيف، وافتًِؿ افذايت، وافنؽ، وافتًزيز، وافتٍٚؤل، وافتٍُر ادْيقمل.

وفَد أصٚر جزان خِٔؾ جزان إػ أن مًتٌَؾ افٌِٜ افًربٜٔ يتقؿػ ظاذ مًاتٌَؾ افٍُار 

مًتٌَؾ افٌِٜ ظئًط ـطوأٓٚ، وإن ـاٚن ؽار مقجاقد  ادٌدع، ؾ٘ن ـٚن ذفؽ افٍُر مقجقدًا ـٚن

 .(12)ؾًّتٌَِٓٚ شُٔقن ـحٚض صََٔتٔٓٚ افنيٕٜٚٔ وافًزإٜٔ

هال يف األماٜ ظازم داؾاع إػ »ويًٖل: مٚ هذه افَقة افتل ٕدظقهٚ ؿقة اابتُٚر؟ ؾٔجٔٛ: 

                                                                                              

 6992دمناؼ  -دار افْدوة فِدراشاٚت وافْؼا -يف ؿوٚيٚ افسبٜٔ ادًٚسة -افدـتقر يّقد أمحد افًٔد (44)

 .28ص

 -ٚء يف مًتٌَؾ افٌِٜ افًربٜٔ وهنوٜ افؼق افًريب ومقؿٍف إزاء اددٕٔاٜ افٌربٔاٜؾتٚوى ـٌٚر افُتٚب واألدب (45)

 .27مرجع شٚبؼ ص
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م تًًك أحالاألمٚم، هل يف ؿٌِٓٚ جقع وظىش وصقق إػ ؽر ادًروع، وهل يف روحٓٚ شًِِٜ 

إػ حتََٔٓٚ فٔاًل هنٚرًا، وفُْٓٚ ا حتَؼ حَِٜ مـ أحد ضرؾٔٓٚ إا أوٚؾٝ حَِٜ جديدة يف افىرع 

 اآلخر.

وهل يف األؾراد افٌْقغ، ويف اجلطظٜ احلطشٜ، ومٚ افٌْقغ يف األؾراد شقى افَدرة ظذ ووع 

 .(13)مٔقل اجلطظٜ اخلٍٜٔ يف أصُٚل طٚهرة يًقشٜ

قشٚئؾ، بؾ افقشِٜٔ افقحٔدة إلحٔٚء افٌِٜ، هال يف ؿِاٛ افناٚظر ويرى جزان أن خر اف

وظذ صٍتٔف وبغ أصٚبًف، ؾٚفنٚظر هق افقشٔط بغ ؿقة اابتُٚر وافٌؼ، وهق افًِؽ افذي يَْؾ 

مٚ حيدثف ظٚمل افٍْس إػ ظٚمل افٌحٞ، ومٚ يَرره ظٚمل افٍُر إػ ظٚمل احلٍظ وافتدويـ. افناٚظر أباق 

ٔثط يًر، وتربض أيْط يربض، وإذا مٚ ؿٙ، جًِٝ ظذ ؿزه بٚـٜٔ مْتحٌاٜ افٌِٜ وأمٓٚ، تًر ح

 حتك يّر هبٚ صٚظر آخر، ويٖخذ بٔدهٚ.

وحٍاٚر ؿزهاٚ.  ،إذا ـٚن افنٚظر أبٚ افٌِٜ وأمٓٚ ؾٚدَِد ٕٚشٟ ـٍْٓاٚ»ويتٚبع جزان ؿٚئاًل: 

ًٚ ـٚن أ ًٚ،وأظْل بٚفنٚظر ـؾ خمسع ـٌرًا ـٚن أو صٌرًا، وـؾ مُتنػ ؿقي وـاؾ ماـ مل  و وأًٍ

ًٚ ـٚن، أو ٕٚضقرًا فُِروم. أمٚ ادَِد ؾٓق افذي ا يُتناػ  ًٚ أمٚم األيٚم وافِٔٚيل ؾًِٔقؾ يَػ متٌٓٔ

ًٚ، وا خيتِؼ أمرًا، بؾ يًتّد حٔٚتف افًٍْٜٔ مـ مًٚسيف، ويواع أثقاباف ادًْقياٜ ماـ رؿاع،  صٔئ

 .(14)ش زهٚ مـ أثقاب مـ تَدمف

 افَٚدم حتتؿ ظذ افًربٜٔ: ومـ هْٚ ـٕٚٝ ضًٌٜٔ افًك

 ااهتطم بٚفَراءة افْٚؿدة. -أ

جمِاٜ اددرشاٜ، جمِاٜ احلاٚئط، اإلذاظاٜ اددرشأٜ، »ااهتطم بٚدْٚصط افٌِقياٜ افالصأٍٜ -ب

ْااٚطرات، احلااقارات وافَِااٚءات، ظَااد افْاادوات، إفَااٚء ادحااٚضات، إجااراء اد

 ش.ادًٚبَٚت...افخ

                                                                                              

 .28ادرجع افًٚبؼ ص (46)

 .45ادرجع افًٚبؼ ص (47)
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 افُنػ ظـ ادقاهٛ. -ج

 ٜٔ ادقهقبغ وادٌدظغ وتربٜٔ اإلبداع.افًّؾ ظذ تّْ -د

 تُريؿ افٍٚئزيـ وادقهقبغ وادٌدظغ يف مجٔع ادجٚات وافٍْقن األدبٜٔ. -ه

 إطداد الػرد لؾحقاة: -;

ثّٜ مـ يرى أن أؾوؾ إظداد فٍِرد إٕط هق اإلظداد فِحٔاٚة؟ ؾاط ادَهاقد ب٘ظاداد افٍارد 

أن يُقن ؿٚدرًا ظذ ؾٓاؿ بٔئتاف افتال يتٍٚظاؾ  فِحٔٚة؟ إن خهٚئص افًك افَٚدم حتتؿ ظذ افٍرد

ًٚ اشتّرار ّٕق افٍرد، وادجتّع،  مًٓٚ، وافًٔىرة ظِٔٓٚ، واإتٍٚع هبٚ إػ أؿل حد ممُـ، حتََٔ

 وازدهٚر افٌٔئٜ.

إا أن إظداد افٍرد ا يَتك ظذ إظداده فِّجتّع ؾَط، ذفؽ ألن ادجتّع يٍٓؿ ظٚدة ظذ 

قس، وظالؿٚت مٚديٜ يًقشٜ، وؿٔؿ مٚديٜ يًقشٜ، أو ٕٚبًاٜ ماـ إٔف جًؿ ذو ـٔٚن مٚدي يً

ادٚدة. أمٚ إظداد افٍرد فِحٔٚة ؾذفؽ ألن احلٔٚة هل افُْٔقٕٜ ـِٓٚ بط ؾٔٓٚ مـ جًد وروح، وماٚدة 

وؾُر، ومـ أظوٚء ووطٚئػ. وادجتّع يٍٓؿ ظٚدة ظذ إٔف جمتّع بًْٔف، يدود بحادود افزماٚن 

واحلاٚض وادًاتٌَؾ،  بٌر حدود، وهل تٔٚر مًتّر يدخؾ ؾٔاف اداٚيضوادُٚن. أمٚ احلٔٚة ؾٓل 

وهل تنّؾ هذا ادجتّع، وذاك ادجتّع، وـاؾ جمتّاع، أي تناّؾ ادجتّاع افَاقمل خٚصاٜ، 

 .(15)وادجتّع اإلًٕٚين بقجف ظٚم

ًٚ، ودظقة مٚديٜ وروحٜٔ، ودظقة  وهبذا تُقن افدظقة فِحٔٚة دظقة ؿقمٜٔ ودظقة إًٕٕٜٚٔ مً

ٜٔ وؾرديٜ. وتًِٔؿ افٌِٜ وتًِّٓٚ يٌٌْل هلط أن حيََٚ تِؽ افدظقات فدى افٍرد وذفؽ ماـ اجتطظ

خالل افْهقص افتل يتٍٚظؾ مًٓٚ افدارشقن، ظذ أن يتؿ اختٔٚر هذه افْهقص يف وقء ًَٕغ 

زمٚين ومُٚين، إذ حيرص يف افًْؼ ادُٚين ظذ اامتداد مـ افدائرة ادحِٔاٜ إػ افادائرة افَقمٔاٜ، 

مـ ثؿ إػ افدائرة اإلًٕٕٜٚٔ، بحٔٞ تُتًٛ ادْاٚهٟ افتًِّٔاٜ مالماح افقاؿاع ادحاع، دون أن و

تًْزل ظـ افقاؿع افَقمل، ثؿ تْىِؼ مـ ذفؽ ـِف إػ األؾؼ اإلًٕٚين افقاشاع فِٔاتحؿ بٚفتجرباٜ 

                                                                                              

 .8ص 6962بروت  -دار اآلداب -ااصساـٜٔ واألدب -افدـتقر فقيس ظقض (48)
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 .(16)اإلًٕٕٜٚٔ يف ؿّٔٓٚ اجلطفٜٔ افًِٔٚ، وإٕجٚزاهتٚ احلوٚريٜ ادنسـٜ

ٚ افًربٜٔ أن تًتجٔٛ دتىٌِٚت افًك افَٚدم ؾا٘ن ظاذ واواًل ادْاٚهٟ وإذا أردٕٚ فٌِتْ

افتًِّٜٔٔ أن يْتَِقا مـ افدائرة افَىريٜ افؤَٜ إػ افدائرة افَقمٜٔ ظذ افهًٔد افًريب، ومْٓاٚ إػ 

افدائرة افقاشًٜ، أا وهل افدائرة افًٚدٜٔ، وأن يىِع ادتًِّقن ظاذ اآلداب افًٚدٔاٜ، يف افقؿاٝ 

يىًِقن ؾٔف ظذ آداب أمتٓؿ ادٚؤٜ، واحلاٚضة، وتقجٓٚهتاٚ ادًاتٌَِٜٔ، وذفاؽ بًاد أن  افذي

 أصٌح افًٚمل ؿريٜ ـقٕٜٔ.

 العـاية بؾغة الطػولة ادبؽرة والتعؾقم األساد:  ->

، وضٚدٚ أمهِْٚ افىٍقفاٜ ادٌُارة يف شافًِؿ يف افهٌر ـٚفَْش يف احلجر»ضٚدٚ رددٕٚ افَقل: 

فدراشٚت وافٌحقث افًِّٜٔ أثٌتٝ أن افًك افذهٌل اـتًٚب افٌِاٜ، ا باؾ حٔٚة أمتْٚ مع أن ا

أـثر مـ فٌٜ، إٕط هق يف هذه ادرحِٜ ادٌُرة مـ حٔٚة افىٍؾ. ؾ٘ذا أردٕٚ فًِربٜٔ يف افًك افَٚدم أن 

ـِ بريٚض األضٍٚل وافتًِأؿ األشاٚد، بحٔاٞ تُاقن مربٔاٚت افرياٚض  تنٔع وتُتًٛ ؾًِْت

األشٚد ومًِّقهٚ ظذ درجٜ ـٚؾٜٔ وظٚفٜٔ ماـ افتٖهٔاؾ وافَادوة احلًاْٜ يف ومًِطت افتًِٔؿ 

 ممٚرشٜ افٌِٜ.

وادر اإلصٚرة إػ أن فٌٜ افىٍؾ هل األشٚس يف تًِؿ افٌِٜ، إذ تتخذ َٕىٜ إىالق، وؿاد 

يَقل ؿٚئؾ: ـٔػ ْٕىِؼ مْٓٚ وهل افًٚمٜٔ؟ إن اإىالق يُقن بتهحٔح مٚ ؾٔٓٚ مـ حترياػ مماٚ 

ظٚمٜٔ إػ ظربٜٔ، بحٔٞ يٌذل اجلٓد فتٓذيٛ هذه افِٓجٜ افًٚمٜٔ، ويازود افىٍاؾ باغ  حيقهلٚ مـ

احلغ واآلخر بُِطت ظربٜٔ صحٔحٜ، ترادع مٚ يًتًِّف مـ األفٍٚظ افًٚمٜٔ، ماع مالحياٜ أن 

 تُقن ؿريٌٜ يف صُِٓٚ مـ ظٚمٜٔ افىٍؾ.

ء ظاذ افًربٔاٜ ويٌدو مـ افقهِٜ األوػ أن هذا افْٟٓ يتًٚرض مع وجاقب ضٌاع افاْش»

افًِّٜٔ مْذ افٌدايٜ، وفٔس هْٚك يف افقاؿع أي تًٚرض، إذ إن ادَهقد هق جًاؾ فٌاٜ األضٍاٚل 

                                                                                              

افٌِٜ افًربٜٔ وافتًِٔؿ رؤيٜ  -تًِٔؿ افٌِٜ افًربٜٔ اشتًراض اربتل ظطن وافّٔـ يف -افدـتقر هنٚد مقشك (49)
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ًٚ فتًِٔؿ افًربٜٔ بتهحٔح مٚ ؾٔٓٚ مـ حترياػ، وهباذا يتجّاع فِىٍاؾ رصأد فٍيال ماـ  مْىَِ

بًاد افٍهٔحٜ بٖين افًٌؾ، ظذ أن يزداد هذا افرصٔد بط يدرشف افتالمٔذ مـ ؿهاص وإٔٚصأد 

 .(17)شذفؽ بٚفًربٜٔ افٍهٔحٜ

 تػصقح العامقات: -43

مٚدامٝ افًٚمٔٚت يف افقضـ افًريب مًتًِّٜ يف افتًٌر ظـ احلٚجٚت وتٍْٔاذ ادتىٌِاٚت، 

ّٔز مـ افٍهٔح، ـط أن بًض ادٍردات افًٚمٜٔ حتتٚج إػ تًديؾ ضٍٔػ  ومٚدام يف هذه افًٚمٔٚت ح

األمر يتىِٛ تٍهٔح هذه افًٚمٔٚت واارتَاٚء يف بًض حروؾٓٚ حتك تًقد إفٔٓٚ افٍهٔحٜ، ـٚن 

ًٚ ظذ  هبٚ إػ مهٚع افٍهٔحٜ، ويف ذفؽ خدمٜ فًِربٜٔ يف مًتٌَِٓٚ، ويًُْس هذا افتٍهٔح إ ٚبٔ

 مًرة افٍهٔحٜ.

 إطداد ادعؾؿع األكػقاء: -44

د مْاٚهٟ  إن ضًٌٜٔ افًك افَٚدم تًتِزم إظدادًا رؾٔع ادًتقى فًِِّّاغ ـٚؾاٜ، ظاذ أن تازوِّ

ًٚ اف تٖهٔؾ واإلظداد ادًِّغ بٚفتُّـ مـ ادٚدة ومٓٚرات افتقاصؾ بٚفٌِتغ افًربٜٔ واألجٌْٔاٜ إًاجٚم

د افٌٔئاٜ افتًِّٔٔاٜ افتًِّٔاٜ بّختِاػ مهاٚدر افاتًِؿ، وأن تُاقن ثّاٜ  مع ضًٌٜٔ افًك، وأن ُتازور

افتًِّٜٔٔ افتًِّٔاٜ، وظاذ مٌٚدرات يَقم هبٚ ادًِّقن إلؽْٚء افٌٔئٜ واشتخدام افتَٕٜٚ يف تًٔر افًِّٜٔ 

ز ادًِّقن ظذ ربط ادًٚرع افْيريٜ بٚفًِّٜٔ، وظذ اجلقإٛ افتىٌَٜٔٔ، وتًِٔؿ اداتًِؿ ـٔاػ  ِـّ أن ير

ًٚ ماع أؿرإاف  يتًِؿ؟ وـٔػ يًتّد ظذ ذاتف يف اـتًٚب ادًِقمٚت واـتنٚؾٓٚ؟ وـٔاػ ياتًِؿ تًٚؤٕا

   (18) ت؟وّـ ؾريؼ ظّؾ، يَقم بٕ٘جٚز ادؼوظٚت وحؾ ادنُال

وابد أن خيوع ادًِّقن إػ دورات تدرئٌٜ مًتّرة اديدًا دًِقمٚهتؿ وأشٚفٔٛ تًِّٔٓؿ، 

                                                                                              

 2118دمناؼ  -مىٌقظٚت جٚمًٜ دمناؼ -يف ضرائؼ تدريس افٌِٜ افًربٜٔ -افدـتقر يّقد أمحد افًٔد (:4)

 .278ص

 2161دمناؼ  -وزارة افثَٚؾاٜ -اهلٔئٜ افًٚمٜ افًاقريٜ فُِتاٚب -ت تربقيٜدراشٚ -افدـتقر يّقد أمحد افًّٔد (;4)

 .84ص
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ظذ أن تًتخدم افًربٜٔ يف تِؽ افدورات، وأن يًتًِّٓٚ ادًِّقن ـٚؾٜ، وفٔس األمر مَتكًا ظاذ 

يف مجٔاع  مًِّل افًربٜٔ وحدهؿ وإٕط ينّؾ مًِّال اداقاد ـٚؾاٜ، مٚداماٝ افٌِاٜ وظاٚء ادًرؾاٜ

 مٔٚديْٓٚ.

 حرية ادعؾم: -45

 ،ًٚ إذا ـٕٚٝ افسبٜٔ افتَِٔديٜ حتد مـ حريٜ ادًِّغ، وازهؿ ظاذ افتَٔاد بٚدْاٚهٟ مواّقٕ

وضرائؼ تدرئًٜ، وأشٚفٔٛ تَقيؿ، ؾ٘ن افسبٜٔ احلديثٜ وادًتٌَِٜٔ تدظقان إػ حريٜ ادًِؿ، ؾٓق حر 

حَٔؼ أهداع درشف، ـط إٔف حر يف اختٔٚر افْهقص يف اختٔٚر ضريَٜ افتدريس افتل يراهٚ مالئّٜ فت

األدبٜٔ افتل يراهٚ مْٚشٌٜ دًتقيٚت افْٚصئٜ افاذيـ يتٍٚظاؾ مًٓاؿ، وهاق حار يف اختٔاٚر أشاٚفٔٛ 

افتَقيؿ ادالئّٜ، ظذ أن تُقن هذه احلريٜ مْيّٜ ومًاٗوفٜ يف إضاٚر األهاداع افًٚماٜ فِسبٔاٜ يف 

 ٚ، وتقجٓٚهتٚ.افدوفٜ، ومًْجّٜ مع ؿٔؿ األمٜ وأصٚفتٓ

 تػعقل ادجامع الؾغوية: -46

دٚ ـٕٚٝ ادجٚمع افٌِقيٜ هل ادرجًٜٔ افًِٔٚ يف صٗون افٌِٜ افًربٜٔ ـٚن ظِٔٓٚ واجٛ متٚبًٜ 

مناُالهتٚ،  افَوٚيٚ افٌِقيٜ، وافًّؾ ظذ ـؾ مٚ مـ صٖٕف محٚيٜ افٌِٜ افًربٜٔ، وافًْٚيٜ هبٚ، ومًٚجلٜ

 وااهتطم ب٘تَٚهنٚ، واارتَٚء هبٚ.

إذا ـٚن افتٍجر ادًريف شّٜ مـ شطت افًك، وحيّؾ هذا افتٍجر مهىِحٚت جديادة يف و

خمتِػ مٔٚديـ ادًرؾٜ ـٚن ظذ جمٚمع افٌِٜ أن تتٚبع رصد هذه ادهىِحٚت، وووع افٌديؾ افًاريب 

واشاتًطل  هلٚ ؿٌؾ صٔقظٓٚ وإتنٚرهٚ ظذ األفًْٜ واألؿالم، ويهٌح مـ افهاًقبٜ بُّاٚن يقهاٚ

افًريب ادَٚبؾ هلٚ. ومـ هْٚ ـٚن ابد مـ تًٍٔؾ ظّؾ جلٚن جماٚمع افٌِاٜ افًربٔاٜ افَٚئّاٜ يف افٌديؾ 

افقضـ افًريب، وتًٍٔؾ ظّؾ احتٚد ادجٚمع افٌِقياٜ افًِّٔاٜ افًربٔاٜ يف هظاٜ افٌاٝ، وافتًْأؼ، 

 مقاـٌٜ دتىٌِٚت افًك.

ـ افًريب، بحٔاٞ يًّاؾ ومـ متىٌِٚت افًك افَٚدم تقشٔع دائرة ادجٚمع افٌِقيٜ يف افقض

ظذ إٕنٚء جمّع فٌقي يف ـؾ دوفاٜ ظربٔاٜ يواىِع بادوره يف احلٍاٚظ ظاذ افٍهأحٜ واارتَاٚء 

 بقاؿًٓٚ.
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 اإلكثار من مجعقات التؿؽع لؾعربقة ومحايتفا: -47

ضٚدٚ مّحِْٚ يف ـثر مـ ٕدواتْٚ ومٗمتراتْٚ ادجٚمع افٌِقيٜ، أو وزارات افسبٜٔ، مًٗوفٜٔ تادين 

ٌِقي، وضٚدٚ ؿذؾْٚ افُرة مـ ضرع إػ آخر، ظًِط باٖن مًاٗوفٜٔ افْٓاقض بٚفٌِاٜ هال ادًتقى اف

مًٗوفٜٔ مجٚظٜٔ، وظذ مجٔع األضراع أن توىِع بدورهٚ يف جمٚل اارتَاٚء باٚفقاؿع افٌِاقي، وأن 

 يُقن ثّٜ تًْٔؼ بْٔٓٚ يف وقء اشساتٔجٜٔ واحدة متٍؼ ظِٔٓٚ.

ًٚ يف وتٗدي مجًٔٚت افتُّغ فٌِٜ ومحٚيتٓٚ،  ومجًٔٚت أصدؿٚء افٌِاٜ افًربٔاٜ، دورًا أشٚشأ

افًْٚيٜ بٚفٌِٜ، وااهتطم بَوٚيٚهٚ، وافًّؾ ظذ شرورهتٚ وإتنٚرهٚ، واحلٗول دون افتًادي ظاذ 

شالمتٓٚ. ـط يٗدي افًّؾ افتىقظل دورًا هق اآلخر يف احلٍٚظ ظذ افٌِٜ افًِّٜٔ يف مراؾؼ ادجتّع 

 وؿىٚظٚتف.

ٜ تَهرًا يف هاذه اجلقإاٛ يف حٔٚتْاٚ ادًاٚسة، إا أن افًكا افَاٚدم ومـ ادالحظ أن ثّ

يتىِٛ مْٚ بٌٜٔ احلٍٚظ ظذ مقؿع افٌِٜ افٍهٔحٜ ومُٕٚتٓاٚ، اإلـثاٚر ماـ مجًٔاٚت محٚياٜ افًربٔاٜ 

 وأصدؿٚئٓٚ وجلٚن افتُّغ هلٚ، وتًٍٔؾ افًّؾ افتىقظل خلدمتٓٚ.

وافتخٍٔػ  ، تًّؾ ظذ احلد مـ تِقث افٌٔئٜ،وإذا ـْٚ ٕرى مجًٔٚت حلطيٜ افٌٔئٜ وأصدؿٚء هلٚ

مـ حدتف، ؾ٘ن افتِقث افٌِقي يف افٌٔئٜ جدير، هق اآلخر، بٖن تُقن فف مجًٔٚت، تًّؾ ظاذ تَْٔاٜ 

افٌٔئٜ ااجتطظٜٔ مـ افتِقث افٍُري، وافتِقث افٌِقي، بًد أن اشتؼى هذا افتِاقث يف جماٚات 

جٓٚت ادحٚل افتجٚرياٜ، واخلدمٔاٜ، وافًأٚحٜٔ، ويف متًددة، واشٔط ادجٚل اإلظالمل، وظذ وا

 افالؾتٚت، واإلظالٕٚت.

ًٚ بٚفتقظٜٔ افٌِقيٜ، وتًزيز اإتطء إػ جٕٚاٛ ظِّٓاٚ يف احلٍاٚظ  وتَقم هذه اجلًّٔٚت أيو

 ظذ شالمٜ افٌٔئٜ ااجتطظٜٔ مـ افتِقث افٌِقي.

 العـاية بالرتمجة إغ العربقة ومـفا إغ الؾغات األخرى: -48

مـ متىٌِٚت افًك افَٚدم افًْٚيٜ بٚفسمجٜ ألن ثّٜ ؿهقرًا ـٌرًا يف جمٚاهتٚ إن ظذ مًتقى إن 

تُقيـ ادسمجغ وتدريٌٓؿ، أو ظذ مًتقى مٚ يسجؿ إػ افًربٜٔ مـ افٌِٚت األخرى، أو مٚ يَْؾ ماـ 

 افًربٜٔ إػ تِؽ افٌِٚت، أو ظذ مًتقى محٚيٜ حَقق ادسمجغ.
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ًٚ هلذه افث ٌرات ـٚن ابد دقاـٌٜ افًك افَٚدم مـ ووع خىط فِسمجٜ ظاذ افهأًديـ وتالؾٔ

ادحع افَىري وافَقمل، وافًّؾ ظذ ترمجٜ األظطل افتل هتٔئ فتًريٛ افتًِٔؿ يف اجلٚمًٚت وادًٚهد 

افًِّٜٔ، وتقؾر مٚ حيتٚج إفٔاف اددرشاقن وافىاالب يف خمتِاػ ادجاٚات وافتخههاٚت، وترمجاٜ 

ًٚ مع تدريس افًِاقم افدوريٚت افه حٜٔ، واألـٚدئّٜ، وافتَٕٜٚٔ، وافٌحقث، وافرشٚئؾ اجلٚمًٜٔ، متنٔ

 وافتَٕٜٚ بٚفٌِٜ افًربٜٔ.

ًٚ مـ ترمجٜ ادزيد مـ افزامٟ افتٍِزيٜ افتل تًّؾ ظاذ زياٚدة ثَٚؾاٜ ادجتّاع  بارامٟ »وابد أيو

قٕٔااٜ، وأهوأه ،وأظااطل إًٕاإٜٚٔ ،وتًااٚون اجتطظاال ،وتقجٔااف أهي ،وصااحٜٔ ،ضٌٔااٜ ار ارـ 

وترمجٜ األؾالم وادًًِالت افتٍِزيٜ ادْٚشٌٜ، وادزيد مـ برامٟ ادًِقمٚتٜٔ وإٔيّتٓاٚ، ش. افهْٚظٜ...افخ

 .(19) وافْؼات، وافُراشٚت ادِحَٜ بٚألجٓزة، واألدوات، وادقاد ادًتقردة

اآلخريـ  ًٚ تًريػوإذا ـٚن افًك افَٚدم يتىِٛ افسمجٜ إػ افٌِٜ افًربٜٔ ؾٕ٘ف يتىِٛ أيو

مـ أبْٚء افٌِٚت األخرى بٚحلوٚرة افًربٜٔ، ومٚ أشٓؿ بف افًرب يف مًارة احلواٚرة اإلًٕإٜٚٔ، 

وابد مـ ٕؼ روائع افَٔؿ اإلًٕٕٜٚٔ يف افثَٚؾٜ افًربٜٔ، وإضالع اآلخريـ ظِٔٓٚ دقاجٜٓ شارورة 

ِؽ هل مًٗوفٜٔ أبْٚء األمٜ افًربٜٔ، افَٔؿ ادٚديٜ وإحًٚر افَٔؿ ادًْقيٜ واإلًٕٕٜٚٔ مـ افًٚمل. وت

وفُؿ هؿ مَكون يف هذا ادجٚل إػ جٕٚاٛ تَهارهؿ يف ترمجاٜ ثّارات افًَاقل افًٚدٔاٜ إػ 

 افًربٜٔ!

 الهتامم بتعؾقم الؾغات األجـبقة: -49

إن افًْٚيٜ بٚفسمجٜ إػ افًربٜٔ، ومْٓٚ إػ افٌِٚت األخرى، تًتِزم ااهتطم بتًِٔؿ افٌِٚت 

ألن إتَٚن افٌِٚت األجٌْٜٔ إػ جٕٚٛ إتَٚن افٌِٜ افًربٜٔ يًٓؿ أيط إشٓٚم يف إؽْٚء افٌِٜ األجٌْٜٔ، 

افًربٜٔ، ويًْجؿ ومَتوأٚت افًكا افَاٚدم، وحيَاؼ افاربط افقثٔاؼ باغ األهاداع افَقمٔاٜ 

ًٚ، إذ مـ األمهٜٔ بُّٚن تًِؿ افٌِٚت احلٜٔ فتًرع مْجزات افتَدم اإلًٕاٚين، دون  واإلًٕٕٜٚٔ مً

                                                                                              

ّٔد (>4) ًٚ وارتَٚء -افدـتقر يّقد أمحد افً وزارة افثَٚؾاٜ  -اهلٔئٜ افًٚمٜ افًاقريٜ فُِتاٚب -افٌِٜ افًربٜٔ واؿً

 .614ص 2161دمنؼ  -افًقريٜ
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 يًْل هذا إمهٚل فٌتْٚ افَقمٜٔ، أو يُقن مدظٚة فِنًقر بٚفدؤٕٜ اٚه اآلخريـ.أن 

وإن افدظقة إػ متُغ افًربٜٔ يف ادًتٌَؾ فًٔٝ ود متُغ افٌِاٜ األجٌْٔاٜ، ؾٚحلٚجاٜ إػ 

إتَٚن فٌٜ أجٌْٜٔ ظٚدٜٔ أو أـثر مـ فٌٜ هل ضورة ثَٚؾٜٔ ومىِٛ حوٚري أشٚد فُاؾ مثَاػ 

ًٚ، فٌَٔاك ظاذ اتهاٚل  ًٚ، أو صاْٚظٔ ًٚ، أو خٌارًا زراظٔا ًٚ ـٚن، أو ضٌٌٔا ظريب أو ؽر ظريب، مْٓدش

ْجزات افرـٛ افًِّل يف جمٚل اختهٚصف، وافقؿقع ظذ آخر مٚ تقصؾ إفٔف ٕيراؤه يف افًاٚمل بّ

 .(20)مـ حقفف

تِؽ هل بًض اإلجراءات دقاجٜٓ حتديٚت افًك افَٚدم، وفًْٚ يف جمٚل احلكا، وإٕاط 

 هل بْقد ؿِِٜٔ مـ اإلجراءات، وؽٔض مـ ؾٔض، ممٚ يٌٌْل فْٚ ظِّف ااٚه اارتَاٚء بقاؿاع فٌتْاٚ

ِ ف ا ياسك  افًربٜٔ يف افًك افَٚدم. ومٚ مـ ريٛ يف أن مٚ  ٛ ظِّف ـثر وـثر، ومٚا يدرك ـ

ِ ف، وـِْٚ أمؾ يف أن تتٌقأ فٌتْٚ األم  مًاتٌَؾ األياٚم،  ادُٕٜٚ اجلديرة هباٚ يفش افًربٜٔ افٍهٔحٜ»ج

ظاذ حاّد تًٌار أشاتٚذٕٚ وأن يتقؾر خلدمتٓٚ أبْٚء بررة، ألهنٚ افقء افقحٔد افذي بَال يف أياديْٚ 

 افدـتقر ظٌد افُريؿ افٔٚيف رمحف اهلل:

 مل يٌااَؼ رء بٖيااديْٚ شااقى فٌااٜ

 

 ٕهااقهنٚ بًااقاد افَِااٛ واهلاادب 

 

                                                                                              

 .615ادرجع افًٚبؼ ص (53)
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 مراجع البحث

 

جمِاٜ ادًِقمٚتٔاٜ افهاٚدرة ظاـ اجلًّٔاٜ  -أهؿ ظؼ تَٕٚٚت اشاساتٔجٜٔ -ظٌد اهلل ظًٔك -6

 .76افًدد  2162ـٕٚقن افثٚين  -ٜافًْٜ افًٚبً -افًِّٜٔ افًقريٜ فًِِّقمٚتٜٔ بدمنؼ

ؾتٚوى ـٌٚر افُتٚب واألدبٚء يف مًتٌَؾ افٌِٜ افًربٜٔ وهنواٜ افؼاق افًاريب ومقؿٍاف إزاء  -2

 .2112دمنؼ  -مْنقرات وزارة افثَٚؾٜ افًقريٜ -اددٕٜٔ افٌربٜٔ

 .6962بروت  -دار اآلداب -ااصساـٜٔ واألدب -افدـتقر فقيس ظقض -2

 -مْناقرات ادُتاٛ اإلشاالمل -يف افًربٔاٜ وتٚرخيٓاٚ دراشٚت -يّد اخلي حًغ -4

 .6961دمنؼ  -ادىًٌٜ افتًٚؤٕٜ يف دمنؼ -مُتٌٜ دار افٍتح

ّٔد -5  -دار افْدوة فِدراشٚت وافْؼا -يف ؿوٚيٚ افسبٜٔ ادًٚسة -افدـتقر يّقد أمحد افً

 .6992دمنؼ 

ّٔد -6 ٜ افًٚماٜ افًاقريٜ اهلٔئا -افٌِاٜ افًربٔاٜ وحتاديٚت افًكا -افدـتقر يّقد أمحد افً

 .2118دمنؼ  -وزارة افثَٚؾٜ افًقريٜ -فُِتٚب

ّٔد -7  -مىٌقظٚت جٚمًٜ دمنؼ -يف ضرائؼ تدريس افٌِٜ افًربٜٔ -افدـتقر يّقد أمحد افً

 .2118دمنؼ 

ّٔد -8 وزارة  -اهلٔئٜ افًٚماٜ افًاقريٜ فُِتاٚب -دراشٚت تربقيٜ -افدـتقر يّقد أمحد افً

 .2161دمنؼ  -افثَٚؾٜ افًقريٜ

ّٔدافد -9 ًٚ وارتَٚء -ـتقر يّقد أمحد افً  -اهلٔئٜ افًٚمٜ افًقريٜ فُِتٚب -افٌِٜ افًربٜٔ واؿً

 .2161دمنؼ  -وزارة افثَٚؾٜ افًقريٜ

افٌِٜ افًربٜٔ  -اشتًراض اربتل ظطن وافّٔـ يف تًِٔؿ افٌِٜ افًربٜٔ -افدـتقر هنٚد مقشك -61

طٌال  أباق -ااشاساتٔجٜٔمرـز افٌحقث وافدراشٚت  -وافتًِٔؿ رؤيٜ مًتٌَِٜٔ فِتىقير

2118. 
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 ولالػصل األ

 

  الرتاث مػفومًا وحدودًا ومواقف

                                                                                              

() 2009لسنوي الثامن ملجمع اللغة العربية بدمشق عام قسم من بحث ألقي يف املؤمتر ا. 
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 الػصل األول

 الرتاث مػفوماً وحدوداً 

ًٚ وحدودًا، وأن ٌٕاغ مقؿاػ ـقـٌاٜ ماـ  ٕحٚول يف هذا افٍهؾ أن ٕتًرع افساث مٍٓقم

 ادٍُريـ افًرب مـ حٔٞ ٕيرهتؿ إػ افساث افًريب ومقاؿٍٓؿ مْف.

 الرتاث مػفومًا وحدوداً  -أولً 

ًٜ مهدر  ًٚ أي إتَاؾ إفٔاف ماٚل ؾاالن بًاد افساث فٌ مـ افًٍؾ َوِرث، إذ يَٚل: وِرَث ؾالٕ

  (1) وؾٚتف، ويَٚل: َوِرث ادٚل وادجد ظـ ؾالن: إذا صٚر مٚل ؾالن وجمده إفٔف.

ويف وقء هذا ادًْك افٌِقي ينّؾ افساث األمقر ادٚديٜ وادًْقيٜ، ؾٓاق يناّؾ ـاؾ ماٚ 

متّثاًل يف األرض افتال »دٔٚديـ افٍُريٜ واألثريٜ وادًطريٜ خٍِتف فْٚ األجٔٚل افًٚبَٜ يف خمتِػ ا

ٕحٔٚ ظِٔٓٚ، ومٚ إٔنئ ظذ هذه األرض مـ مًٚمل وآثٚر، ومٚ حٍظ يف داخِٓٚ ماـ خارات، وماٚ 

ومٚ شاّجِف ماـ رشاقم، وماٚ خىراف ماـ ابتدظف ظَؾ األمٜ مـ مٌتُرات، ومٚ صٍْف مـ تةفٔػ، 

ؽ وضرق، وآثٚر ذفؽ ـِف يف أخالق األماٜ وظٚداهتاٚ مْٚهٟ، ورشّف مـ شٌؾ، وٕيّف مـ مًٚف

  (2)ش.وإٔطط ظٔنٓٚ وشِقـٓٚ وتَٚفٔدهٚ

ؾساثْٚ افًريب هق جمّقظٜ مـ افَٔؿ وادثؾ واألظطل وادوٚمغ واألصاُٚل افتال وصاِٝ 

إفْٔٚ ظز افَرون فتُقن خٍِٔتْٚ وحٚفْٚ وـثرًا مـ مًاتٌَِْٚ، ؾٓاق ذاـارة األماٜ افًربٔاٜ ورؤياٜ 

  (3) ٚن افًريب فِقاؿع وادجتّع وافُقن وادًتٌَؾ.اإلًٕ

                                                                                              

 2116باروت  -ٕاٚذون -مُتٌاٜ فٌْاٚن -مًجؿ افًربٜٔ افُالشُٜٔٔ وادًاٚسة -افدـتقر يقشػ يّد روٚ (4)

 .6767ص

افساث ودوره يف افٌْٚء احلوٚري  -دراشٚت مَِك حئك بـ يًّر -ٕحـ وافساث -افدـتقر يّد افًقيز (5)

 .626ص 6976 -زارة افنٗون افثَٚؾٜٔ بتقٕسو -ادًٚس

ـ اددين (6) ٜ افساث واشتًطفف يف األدب افتقٕز احلدٞي -ظز افدي ـ يًّر -مًٚجل ادرجع افًٚبؼ  -دراشٚت مَِك حئك ب

 .264ص
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وثّٜ مـ افٌٚحثغ مـ يرى أن مٍٓقم افساث حيّؾ مًْٔاغ مسابىاغ يتقفاد ثإٚٔٓط ظاـ 

أوهلط، وأول هذيـ ادًْٔغ أن افساث هاق ادْجاز افتاٚرخيل اجاتطع إًٕاٚين يف ادًرؾاٜ وافَأؿ 

  (4)راثْٚ يف ؿىٚظٚت رئًٜٔ أربًٜ وهل: وافتْئؿ وافهْع، ويتجًد هذا ادٍٓقم يف ت

ظِاقم افٌِاٜ، افًِاقم افًَِٔاٜ، افًِاقم »وؾٔف خمتِػ افًِقم وادًاٚرع الؼطاع ادعريف:  -6

األشٚشاأٜ وافىًٌٔٔااٜ، افًِااقم افدئْااٜ، ظِااقم افَاارآن، ظِااقم احلااديٞ، افٍَااف 

 ش.ومذاهٌف...افخ

األخالؿٔاٜ وااجتطظٔاٜ وؾٔف إٔطط افتٍُر وافًاِقك وافًاٚدات وافَأؿ  قطاع الؼقم: -2

 واجلطفٜٔ ادقجٜٓ فٍُِر واإلبداع وافًِقك واحلٔٚة.

ومْف ادٗشًٚت وافْيؿ افتل تًاتْد إفٔٓاٚ افناٗون افًِّٔاٜ قطاع الـظم وادمسسات:  -2

ادًاجد، األهة، اددرشٜ، »وااجتطظٜٔ وافَٕٚقٕٜٔ واإلداريٜ وااؿتهٚديٜ وافًًُريٜ 

ِّاف يف باٚب افديقان، افَوٚء، افقايٜ، اخل الؾٜ، افقزارة، اجلٔش، اخلراج، مماٚ يادخؾ ج

 ش.األحُٚم افًِىٕٜٚٔ

وؾٔف ـؾ اإلبداظٚت األدبٜٔ وافٍْٔاٜ افهاٚدرة ظاـ احلٚشاٜ اجلطفٔاٜ، قطاع اإلبداع والصـع:  -4

، ويادخؾ يف شباٚفٍُر»ادَاقدة ش افٔاد»وـؾ ادْتجٚت افهًْٜٔ أو افتَْٜٔ ادتقفدة ظاـ ؾًاؾ 

ب بٖصُٚفف ادختٍِٜ وافٌْٚء وادقشَٔٚ وادقروث افناًٌل افناٍقي، ويف اإلبداظٜٔ مْٓٚ األد

 افهًْٜٔ مْٓٚ: افٍْقن ادًطريٜ وافزخرؾٜٔ وافتهقيريٜ واألدوات ادٚديٜ.

وهبذا ادًْك يٌدو افساث ـٖٕف هق احلوٚرة ًٍٕٓٚ، أو أن افساث هق ادٚدة واحلواٚرة هال 

ن مٍٓقم احلوٚرة يٌدو ذا إحيٚء مًْقي وٕيرة صٚمِٜ إػ افهقرة، وافٍرق افيٚهر بْٔٓط يُّـ يف أ

افًٚمل، يف افقؿٝ افذي يٌدو ؾٔف مٍٓقم افساث ذا إحيٚء تنخٔيصا حئاؾ إػ مجِاٜ ماـ ادْجازات 

 افًٕٜٔٚٔ افقؤًٜ.

أمٚ ادًْك افثٚين افذي حيِّف مٍٓقم افساث ؾٔتّثؾ يف أن افساث هق ـؾ مٚ هاق حاٚض يف 

                                                                                              

 .62ص 66/4/6994تٚريخ  5522افًدد  -افؼق األوشط -افساث افًريب -افدـتقر ؾّٓل جدظٚن (7)
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نخٔهْٚ احلٚض ممٚ يْحادر إفْٔاٚ ماـ افتجاٚرب ادٚوأٜ يف ادًرؾاٜ وافَأؿ وظْٔٚ افنٚمؾ ويف ت

 وافْيؿ وادهْقظٚت...افخ.

ا ظذ إٔف بَٚيٚ ثَٚؾٜ اداٚيض، باؾ ظاذ إٔاف متاٚم هاذه افثَٚؾاٜ »ومـ هْٚ يْير إػ افساث 

وبًٌاٚرة  إٕف افًَٔدة وافؼيًٜ وافٌِٜ واألدب، وافًَؾ وافذهْٜٔ، واحلْغ وافتىًِٚت،وـِٔتٓٚ: 

أخرى إٕف يف آن واحد ادًريف واإليديقفقجل وأشٚشٓط افًَاؾ وبىإٚتٓط افقجدإٔاٜ يف افثَٚؾاٜ 

  (5)ش.افًربٜٔ اإلشالمٜٔ

ويف وقء ذفؽ يُقن افساث هق ـؾ مٚ هق حٚض ؾْٔٚ أو مًْٚ مـ ادٚيض، شاقاء مٚوأْٚ 

ؾٓق ينّؾ افاساث ادًْاقي »، أو مٚيض ؽرٕٚ افَريٛ مْف أو افًٌٔد، وهذا افتًريػ فِساث ظٚم

مٚ هق حٚض ؾْٔٚ مـ »مـ شِقك وؾُر، وافساث ادٚدي ـٚآلثٚر وؽرهٚ، وينّؾ افساث افَقمل 

، ـط يربط تراث ادٚيض بٚحلٚض شمٚ هق حٚض ؾْٔٚ مـ مٚيض ؽرٕٚ»وافساث اإلًٕٚين ، شمٚؤْٚ

ًٚ ماٚ يْتّال إػ اداٚيض مٌٚذة، ؾِٔس افساث مٚ يْتّل إػ ادٚيض افًٌٔد وحًٛ، بؾ  هاق أيوا

ّٔؼ ؾٓاق َٕىاٜ اتهاٚل اداٚيض  افَريٛ، وادٚيض افَريٛ متهؾ بٚحلاٚض، واحلاٚض جمٚفاف وا

.ًٚ   (6) بٚدًتٌَؾ، ومٚ ؾْٔٚ أو مًْٚ مـ حٚضٕٚ مـ جٜٓ اتهٚفف بٚدٚيض هق تراث أيو

ًْاك ويذهٛ بًوٓؿ إػ أن افساث ؿد اـتًك يف اخلىاٚب افًاريب احلاديٞ وادًاٚس م

ًٚ دًْك مرادؾف  ًٚ إن مل يُـ مْٚؿو ًٚ مٌٚيْ يف ااصىالح افًريب افَديؿ، ذفؽ إٔاف داٚ ش ادراث»خمتٍِ

ئٍد افسـٜ افتل تقزع ظذ افقرثٜ أو ٕهأٛ ـاؾ مآْؿ مْٓاٚ، أصاٌح فٍاظ ش ادراث»ـٚن فٍظ 

حٜٔ افتال اّاع افٔقم إػ مٚ هق منسك بغ افًرب، أي إػ افسـٜ افٍُريٜ وافروينر ش افساث»

ًٚ فًِػ، ؾ٘ذا ـٚن  ًٚ خٍِ هق ظْاقان اختٍاٚء األب، ش ادراث»أو ش اإلرث»بْٔٓؿ فتجًؾ مْٓؿ مجً

ًٚ ظذ حواقر األب ش افساث»وحِقل اابـ يِف ؾ٘ن  أصٌح بٚفًٌْٜ فِقظل افًريب ادًٚس ظْقإ

                                                                                              

 .24ص 6996بروت  -مرـز دراشٚت افقحدة افًربٜٔ -افساث واحلداثٜ -ظٚبد اجلٚبري افدـتقر يّد (8)

 .45ادرجع افًٚبؼ ص (9)
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  (7) يف اابـ، حوقر افًِػ يف اخلِػ، حوقر ادٚيض يف احلٚض.

 ود الرتاثحد -ثاكقاً 

مٚ يزال مٍٓقم افساث ؿٚسًا فدى بًوٓؿ يف حٔٚتْٚ ادًٚسة، إذ إٕاف حاغ ياذـر يتجاف 

ّٔؼ يدود حيكه يف ؿديؿ ادخىقضٚت مـ ظِقم افًربٜٔ واإلشاالم،  ًٚ إػ ٕىٚق و افَهد مْف ؽٚفٌ

ًٚ، واإل شالم: ظَٔادة ؾ٘ذا ـؾ مٚ يْؼ مـ افساث أو أـثر ا يًدو ذخٚئر افًربٜٔ: فٌٜ وبالؽٜ وأدب

ًٚ، وإذا مجٓرة ادنتٌِغ مـ افًرب بتحَٔؼ افساث هؿ مـ ظِاطء افًربٔاٜ  وذيًٜ وؾًٍِٜ وتٚرخي

 ادتخههغ يف درس ؾًٍِتف وتٚرخيف.وؾَٓٚء اإلشالم و

وثّٜ خىر يف أن يّسشخ هذا افٍٓؿ افَٚس ادحدود فساثْٚ ؾٌٔٔٛ ظْاٚ أول ماٚ ئٌاٛ أن 

ـِف مٚ ترك أشالؾْٚ ماـ ثاطر ظَاقهلؿ يف خمتِاػ ؾاروع ادًرؾاٜ تراثْٚ يًتقظٛ إػ جٕٚٛ ذفؽ 

 ومٔٚديـ افًِؿ مـ ضٛ وظَٚؿر وـّٔٔٚء وٌٕٚت وؾِؽ وريٚؤٚت...افخ.

ًٚ أن ثّٜ مـ يرى أن حدود تراث أمتْٚ افًربٔاٜ يَاػ ظْاد بداياٜ  ومـ افٍٓؿ افَٚس أيو

أظطق افزمـ، ؾطيض ـؾ افنًقب افتٚريخ اإلشالمل، وافقاؿع إٔف يّتد مع مٚيض األمٜ مقؽالً يف 

افتل أشِّٝ وتًربٝ هق مـ مٚيض هذه األمٜ، وـؾ احلوٚرات افٍُريٜ وادٚديٜ افتل ازدهارت 

.ًٚ  يف أروْٚ افًربٜٔ هل يف افقاؿع افتٚرخيل مراثْٚ مجًٔ

وهذا اإلدراك افقاظل يهحح مٚ صٚع ؾْٔٚ مـ أن مُْٕٚٚ يف افتٚريخ احلوٚري مل يٖخذ دورًا 

إا يف افًك افقشٔط حغ ـٚن افؼق اإلشالمل مْٚرًا فًِِاؿ وادًرؾاٜ وافتّادن وأورباٚ  ؿٔٚديًٚ 

ؽٚرؿٜ يف طِطت ظهقرهٚ افقشىك، وهذا افَقل افنٚئع ٕناٖ ظاـ جٓاؾ أو ؽٍِاٜ ظاـ افقاؿاع 

إدجمٝ ؾٔٓٚ ـاؾ افناًقب افتال افتٚرخيل افذي ينٓد بٖن األمٜ افًربٜٔ يف افًك اإلشالمل ؿد 

  (8) ٚؤٓٚ ـِف مـ مٚيض هذه األمٜ.تًربٝ، ؾهٚر م

يف ٕهاقص ومـ هْٚ ا  قز أن َٕػ بٚفساث افًريب ظْد حاد زماٚين أو مُاٚين حيكاه 

                                                                                              

 .8ص 6971دار ادًٚرع  -تراثْٚ بغ مٚض وحٚض -افدـتقرة ظٚئنٜ ظٌد افرمحـ )بْٝ افنٚضئ( (:)

 ادرجع افًٚبؼ. (;)
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، باؾ متتاد أبًاٚده ؾتًاتقظٛ افاساث األدب اجلٚهع وذخٚئر ظِقم افًربٜٔ وافتٚريخ اإلشاالمل

 افًهقر إػ اآلن.افَديؿ فُؾ أؿىٚر وضْْٚ افًريب ظذ امتداد افزمٚن وادُٚن مْذ أؿدم 

 مواقف من الرتاث -ثالثاً 

ًٚ يداؾع ظْاف، ويارى  إذا أفَْٔٚ ٕيرة ظذ مقؿػ افْٚس مـ افساث ؾْٕ٘ٚ ٕالحظ أن ثّٜ ؾريَ

أن هنقض األمٜ فـ يتٖتك إا بٚاشتْٚد إفٔف وافًقدة إػ ـْقزه، ورحؿ اهلل أشاتٚذٕٚ افادـتقر ظٌاد 

 افُريؿ افٔٚيف إذ يَقل:

 اجلااذور اخليااؿْااٚ وفااقا امْااف إذ

 

 مااااٚ هاااازت افهااااٌٚ أؽهاااإٚٚ 

 ورحؿ اهلل صٚظرٕٚ بدوي اجلٌؾ إذ يَقل: 

ااا  ٝ افٌهاااقن اخيااااراً وإذا رؾر

 

 ؾٚفااذي أباادع افٌهااقن اجلااذور 

ًٚ آخر يرى أن افساث مًٗول ظـ هزائؿ األمٜ، وإٔف   ويف افقؿٝ ًٍٕف ٕالحظ أن ثّٜ ؾريَ

جلّع بغ األصٚفٜ يف تراث األمٜ واحلداثٜ يف ظٛء ظذ األمٜ يف هنوتٓٚ، ويذهٛ ؾريؼ ثٚفٞ إػ ا

ألن تراثْٚ افًريب ينتّؾ ظذ ـؾ مٚ يُّـ أن  حٔٚتْٚ ادًٚسة أي اجلّع بغ األصٚفٜ وادًٚسة.

ينتّؾ ظِٔف تراث أمٜ، ؾٍٔف اجلٕٚٛ افًَالين، واجلٕٚٛ اخلرايف، ؾ٘ذا ـْٝ تريد أن حتتٟ بٚفساث 

ٕٝ واؿع ؾٔف ظذ مٚ تريد، وإن ـْٝ تريد تٖئد مذهٛ يدظق وتًتيضء بف ظذ ااٚهؽ افًَالين ؾٖ

إػ احلٔٚة وااشتّتٚع هبٚ ؾٓق يّدك بّئٚت افنقاهد، وإن ـْٝ تريد تٖئد مذهٛ زهادي ؾٖٕاٝ 

واؿع ؾٔف ظذ جمِدات وؿهص وأخٌٚر ا هنٚيٜ هلٚ، وإن ـْٝ مماـ ياٗمـ بٚفٌرائٌٔاٚت وؿهاص 

ًٚ أو ؾُارة تتناح ادخِقؿٚت اخلٍٜٔ ؾٕ٘ف يَدم فؽ زادًا صٓ ًٚ يٍقق مٚ تريد، وإن ـْٝ تٗيد ماذهٌ ٔ

ظْاد أماؿ  بٚفٌّقض ؾٕ٘ف يّدك بٌّقض افٌّقض يف ٕهقص ؿد ا اد هلٚ مثٔاًل إا بًاد ألٍي 

  (9) أخرى، وؿؾ مثؾ ذفؽ ظـ ااٚهٚت افتنٚؤم أو افتٍٚؤل وافُرم وافٌخؾ وافًَؾ...افخ.

ساث افدـتقر يّد ظطرة، إذ إٕف أصٚر إػ ومـ افٌٚحثغ افذيـ رصدوا مقاؿػ افْير إػ اف

                                                                                              

ادٗمتر افًْقي افثٚمـ دجّاع افٌِاٜ  -ومقاؿػ ادٍُريـافساث افًريب: مٍٓقمف  -افدـتقر ظٌد اإلفف ٌٕٓٚن (>)

 .4ص 2119دمنؼ  -افًربٜٔ
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  (10) مقاؿػ ثالثٜ هل:

 .مقؿػ افثقرة ظذ ـؾ ادقاريٞ -6

 مقؿػ اجلّقد ظْد فقن واحد مـ افساث. -2

 مقؿػ افًٍِٔغ افًَالٕٔغ. -2

إٕف ادقؿػ احلؼ بغ مقؿٍغ باٚضِغ فًجاز أصاحٚهبط ظاـ ويتٌْك ادقؿػ افثٚفٞ ؿٚئاًل: 

 ِٜ فِجقإٛ ادتًددة وادختٍِٜ فِيقاهر افتل يدرشقن.افروايٜ افنّقفٜٔ وافنٚم

ويف افادٕٔٚ واحلواٚرة وظِاقمٓط  ،ؾٍل افديـ ظِْٔٚ أن ُٕقن شٍِٔغ ظَالٕٔغ مًاتْريـ

وٕقاـٛ افرـاٛ افًاٚظل فتٌِٔاٜ مهاٚفح  ،ٕحتُؿ إػ افًَؾ وافتجربٜظِْٔٚ أن ُٕقن مًتٌَِغ 

افساثٜٔ ادٌدظٜ واخلالؿٜ وافتل مٚ تزال افًَطت  َٔؿ واألمٜ وحٚجٚهتٚ، مْىَِغ مـ ادَقات واف

 صٚحلٜ فًِىٚء وااشتِٓٚم وافًٍؾ يف هذه ادٔٚديـ.

وذهٛ افدـتقر ؽٚيل صُري إػ إٔف ا شٌٔؾ فثقرة ثَٚؾٔاٜ ظَّٔاٜ دون أن تناّؾ ؿوأٜ 

ٚ ـٚؾٜ افتل ظٕٚك افٍُر افًاريب ماـ اٚهِٓاش ادحرمٚت»افساث وذفؽ ب٘ظٚدة ٕير جذريٜ تتْٚول 

أمدًا ضقياًل. ورأى أن ادًٚسة ترتٌط بٖوربٚ وأن األصٚفٜ هل افقاؿع بُؾ مٚ يناتّؾ ظِٔاف ماـ 

ظْٚس ومـ بْٔٓٚ افساث، وأن تُقن ادًٚسة هل اشتخدام ادْٟٓ افًِّال يف افتٍُار وحْٔئاذ 

فِاساث، ختتٍل ادًٚسة ظذ أهنٚ مرادع فالشتراد مـ أوربٚ ـط ختتٍل األصٚفٜ ظذ أهنٚ مرادع 

ًٚ بّقؿٍْٚ مـ واؿًْٚ.   (11) ومتز أصٚفتْٚ ومًٚستْٚ رهْ

، وؿاد خيىار ظاذ ورأى افدـتقر زـل ٕجٔٛ يّقد أن يف تراثْٚ ادًَقل وؾٔف افالمًَقل 

ـّ ادًَقل وفٌْْذ افال مًَقل، وفُْف يرى أن  بٚفْٚ إْٔٚ إذا أردٕٚ اجلّع بغ األصٚفٜ وادًٚسة ؾِْتٌ

ًٚ واحادًا ق إا اجسار يف اجسار، وأن األفقع ماـ ادتراثْٚ افًريب مٚ ه جِادات ا توأػ حرؾا

وأن افساث افًريب مٚ ظادا  فِؼوح، وتًِٔؼ، وتًِٔؼ ظذ افتًِٔؼ،  جديدًا ؾٓل ذوح وذوح

                                                                                              

 .66ص 6981 -بروت -دار افقحدة -افساث يف وقء افًَؾ -افدـتقر يّد ظطرة (43)

 .27ص 6984 -بروت -دار افىًِٜٔ -افساث وافثقرة -افدـتقر ؽٚيل صُري (44)
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أصقاً ؿِِٜٔ جدًا ؾٔٓٚ أصٚفٜ وابتُٚر، إا أن هذا افساث ـِف ؾَد مُٕٚتاف يف ظكإٚ ألٕاف يادور 

ًٚ ظذ يق ر افًالؿٜ بغ اإلًٕٚن واهلل، ظذ حغ أن مٚ ِٕتًّف افٔقم يف هلٍٜ مٗرؿٜ هاق ياقر أشٚش

  (12) تدور ظِٔف افًالؿٜ بغ اإلًٕٚن واإلًٕٚن.

افدـتقر يّد ظٚبد اجلٚبري ؾَد رأى مدرشتغ يف تراثْاٚ افًاريب، مدرشاٜ ؾًِأٍٜ يف أمٚ 

شٜ األوػ افروح افًأْقيٜ ًٕاٌٜ إػ ادؼق، ومدرشٜ ؾًٍِٜٔ يف ادٌرب واألٕدفس، ومتثؾ اددر

ابـ شْٔٚ ومتثؾ اددرشٜ افثٕٜٚٔ افروح افرصديٜ ًٌٕٜ إػ ابـ رصد، وثّٜ ؿىًٔاٜ باغ اددرشاتغ يف 

  (13) ادْٟٓ وادٍٚهٔؿ واإلصُٚفٜٔ.

وصٍٓٚ اشتّرارًا ظذ صًٔد افٍُر ادجارد إلياديقفقجٔٚ وفَد اِٝ اددرشٜ افًْٔقيٜ يف 

ًٚ مل يًد ؿٚدرًا ظذ شٚبَٜ اشتٍْدت ـؾ  ًٚ متخٍِ ضٚؿتٓٚ افثقريٜ وأصٌحٝ إضٚرًا حيّؾ يتقى مًرؾٔ

تَديؿ أي حؾ ألي منُِٜ شاقى اهلاروب ماـ ظاٚمل ادناُالت، ظاٚمل افقاؿاع احلال ادتّاقج 

وؿد اشتقحٝ اددرشٜ افًْٔقيٜ آراء افًٍٍِٜ افدئْٜ افتل شٚدت يف بًض اددارس وادوىرب. 

ان، وهل متٖثرة افنيٕٜٚٔ افَديّٜ ـّدر  إػ حد بًٔد بٚألؾالضقٕٜٔ ادحدثٜ.شٜ حرر

أمٚ اددرشٜ افرصديٜ ؾَد تٖثرت بٚحلرـٜ اإلصالحٜٔ افتل ؿٚدهٚ ابـ تقمرت مٗشس دوفٜ 

 ادقحديـ وصًٚرهٚ ترك افتَِٔد وافًقدة إػ األصقل.

أشٚس افًَؾ  دمٟ افديـ يف افًٍٍِٜ فٌْٚء دوفٜ اخلالؾٜ ظذوإذا ـٚن ادنٚرؿٜ يًِّقن ظذ 

افُقين افٔقٕٚين ا افًَؾ افتجريٌل ادًتزيل واألصًري ؾ٘ن ؾالشٍٜ ادٌرب حترروا ماـ افًقاماؾ 

افًٔٚشٜٔ وااجتطظٜٔ وافثَٚؾٜٔ افتل جثّٝ ظذ ادؼؿٔغ، ومل يُـ فدهيؿ ادًّقغ فدمٟ افديـ يف 

  (14) فِديـ وافًٍٍِٜ.افًٍٍِٜ بًد أن ظّؾ ابـ رصد ظذ افٍهؾ بغ افديـ وافًٍٍِٜ إَٕٚذًا 

                                                                                              

 .661ص 6976 -بروت -دار افؼوق -افًريب اديد افٍُر -افدـتقر زـل ٕجٔٛ يّقد (45)

 .222ص 6981بروت  -دار افىًِٜٔ -ٕحـ وافساث -افدـتقر يّد ظٚبد اجلٚبري (46)

 .262ادرجع افًٚبؼ ص (47)
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وهُذا خيِص اجلٚبري إػ أن اددرشتغ ادؼؿٜٔ وادٌربٜٔ األٕدفًٜٔ متثالن ااٚهغ ظَِٔاغ 

ؾٚدٌرب ظَاالين متْٚؿيض اااٚه، ؾٚفرصديٜ ظَالٕٜٔ واؿًٜٔ، وافًْٔقيٜ وافٍٚرابٜٔ ظَالٕٜٔ صقؾٜٔ. 

ر ادؼق فٌِّرب افًريب ادنُ الت افتل يًٚين مْٓٚ ويف ضًِٔتٓٚ افال وادؼق ا ظَالين، وؿد صدر

ٚر افاال ظَالٕٔاٜ ظَالٕٜٔ. وأن افتجربٜ األٕدفًٜٔ ادٌربٜٔ افًَالٕٜٔ بَٔاٝ ثالثاٜ ؿارون تٌٚفاٛ تٔا

ـ ادؼق. أمٚ افًَالٕٜٔ افرصديٜ يف األٕدفس ؾَد إتَِٝ إػ أوربٚ حٔاٞ تاقهٟ م وافيالمٜٔ اآليت

 دٌربٜٔ.افًِؿ وٕنٖت حوٚرة جديدة مـ تِؽ افٌذور ا

ومـ افٌٚحثغ افذيـ ظْقا بٚفساث افادـتقر ضٔاٛ تٔزيْال، وؿاد حددمقؿٍاف مْاف بًادم 

افقؿقع أمٚم افساث مقؿػ ادًتًِؿ افذي يٌَؾ ـؾ رء وا مقؿػ افرؾض افذي يرؾض ـاؾ 

رء ويَىع صِتف بٚفساث، إذ إٕف يرى أن تًدد جقإٛ افساث افًريب هق واؿاع مقواقظل ذو 

داخؾ يف مًىٔاٚت افتاٚريخ بٌاض حديد افًِّل افساثل، ٕيرًا إػ أن هذا افقاؿع شطت ؿٚبِٜ فِت

ًٚ وظذ ٕحق تراثل يف بْٜٔ احلٚض وهذا ا يوًػ مـ مقوقظٔتف.   (15) افْير ظـ إٔف يدخؾ أيو

ويرى أن ااختٔٚر مـ افساث يتجذ يف ااشتِٓٚم افساثال وافتٌْال افتاٚرخيل ويادظق إػ 

ًٚ فًْاٚس تٚرخئاٜ يَاقم ظاذ تْٚوهلاٚ »بةؾٚؿف افتَدمٜٔ إذ يَقل: ااشتِٓٚم افساثل  ًٚ تٚرخئا إن تٌْٔ

ًٚ مـ أهنٚ تْىقي ظذ شٔٚق تٚرخيل ظِّل مًريف  ًؾ مْٓٚ مٖٓٔة فالشاتّرار واّـ هاذا  إىالؿ

ًٚ ينار إػ أن افًٔٚق،  ًٚ مىَِ ًٚ متثؾ وّـ ذفؽ ادٍٓقم مقؿٍ وظذ ذفؽ ؾ٘ن افًْٚس ادتٌْٚة تٚرخئ

ّٜٔ تِؽ افًْٚس ذات مهدر ذايت، هق ادرحِٜ افتٚرخئٜ افتل ٕنٖت وتٌِقرت ؾٔٓٚ، ـاط ينار ؿ

مـ جٜٓ أخرى إػ أن تٌْْٔٚ ٕحـ هلٚ مـ مقؿع مرحِتْٚ افَقمٔاٜ افْٚهواٜ ا يًْال إْٔاٚ ًُٕآٌٚ 

ًٚ فْٚ يف ظِّٜٔ ـٍٚحْٚ مـ أجؾ افتَدم افذي ٕهٌق  ؿّٔتٓٚ تِؽ، بَدر مٚ يًْل إْٔٚ ٕجًؾ مْٓٚ رديٍ

  (16)ش.إفٔف

ًٚ، ؾتدظق إػ اشتًٌٚده وظدم  ًٚ أحٕٔٚ وهُذا ٕجد أن ادقاؿػ مـ افساث تْحق مْحك متىرؾ

                                                                                              

 .722ص 6979 -دار دمنؼ -مـ افساث إػ افثقرة -افدـتقر افىٔٛ افتٔزيْل (48)

 .746ادرجع افًٚبؼ ص (49)
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ااشتْٚد إفٔف يف افْٓوٜ افًربٜٔ ادًٚسة، يف حغ أن ثّٜ ذحيٜ ترى إٔف هق األشٚس وادرجع يف 

اث افًاريب أماقرًا ؿٚبِاٜ هذه افْٓوٜ. وأمٚ ادقؿػ افًَالين مـ افساث ؾٓق افذي يرى أن يف افس

فِحٔٚة، وأمقرًا ؽر جديرة بٚفٌَٚء، وأن ٕيرة افَداشٜ إػ افساث فًٔٝ مٌَقفٜ. ويف تَديري هذا 

حٔٚتْاٚ هق ادْحك ادقوقظل، ؾٍل تراثْٚ ـْقز ثّْٜٔ يُّـ أن ٍٕتخر هبٚ، وأن ٕقطٍٓٚ يف مًارة 

 احلٚضة ويف تقجْٓٚ ادًتٌَع.
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 .6984 -دار افىًِٜٔ بروت -افساث وافثقرة -افدـتقر ؽٚيل صُري -6

تاٚريخ  5522افًادد  -افؼاق األوشاط -افاساث افًاريب -افدـتقر ؾّٓل جادظٚن -7

66/4/6994. 
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 الػصل الثاين

 ومؽاكة الرتاث العريب سامت

ٕحٚول يف هذا افٍهؾ أن ٕتًرع أواً مٚ يتًؿ بف تراثْٚ افًريب مـ ظراؿٜ وصّقفٜٔ واظتطد 

فًَِِْٜ يف افتٍُر وافٌحٞ، واظاتطد فِّآْٟ افتجريٌال يف افقصاقل إػ احلَاٚئؼ واألحُاٚم، 

األخرى، وادْٚؿٌٜٔ واإلًٕٕٜٚٔ، وأن ٌٕغ مُٕٚاٜ هاذا وافتقازن وافتُٚمؾ واإٍتٚح ظذ افثَٚؾٚت 

ا ماـ وجٓاٜ افساث ظذ افهًٔد افًٚدل مـ وجٜٓ ٕير مٍُريـ أجٕٚٛ اتًّقا بٚدقواقظٜٔ، 

 ٕيرٕٚ حتك ا يَٚل إْٕٚ متحٔزون فف.

 سامت الرتاث العريب -أولً 

 ٌٕغ ؾٔط يع شطت تراثْٚ افًريب متّثِٜ يف:

متْٚ افًربٜٔ بٚفًراؿٜ، إذ إٕف ٕنٖ ؿٌاؾ أفاقع افًاْغ ظاذ األرض يتًؿ تراث أ: العراقة -6

ًٚ ظز افزمٚن وادُٚن، مًزًا ظـ ذاتف يف ظدد ـٌر ماـ احلواٚرات افًربٜٔ، وامتد  متْٚمٔ

ؿٌؾ أن يتحد يف افْٓٚيٜ يف حوٚرة ظربٜٔ إشاالمٜٔ واحادة ذات ثَٚؾاٜ واحادة صاِّٝ 

 األرض افًربٜٔ ـِٓٚ.

إػ ابتاداع حواٚرات إًٕإٜٚٔ متٔازت ش افٔقٕٚن»أن يًٌؼ افٌرب  فَد ؿدر فِؼق افَديؿ

بٚفْوٟ، وـٕٚٝ تَقم ظذ صْٚظٚت وظِقم ظِّٜٔ، وتًتْد إػ ٕير ديْال جمارد. وماـ داات 

قا أول ماـ ابتادع افريٚوأٚت افًِقم افتل تقصؾ إفٔٓٚ افؼق افَديؿ أن ؿادمٚء ادكايغ ـإٚ

َدمٚء ظِؿ افىٛ، وـٚن افٌاٚبِٔقن وافُِادإٔقن أول ماـ ع ادُُٕٔٚٔٚ، وإٔنٖ ادكيقن افواخس

درس أجرام افًطء، ؾًَّقا افٔقم إػ أربع وظؼيـ شٚظٜ، وتٌْٗوا بًُقع افنّس وخًقع 

افَّر، وـٕٚٝ مدرشٜ افرواؿٔغ افُزى مـ مدارس افًٍٍِٜ افٔقٕٕٜٚٔ ذؿٜٔ يف أصاقل مٌٚدئٓاٚ 

مـ أصؾ ؾَْٔٔل، وـٚن باغ أؿىٚهباٚ ماـ وفاد يف ش زيْقن»وتٍُرهٚ ويف أشٚتذهتٚ، وـٚن رأشٓٚ 

صٔدا ومـ وفد ظذ وٍٚع هنر افًٚيص أو هنر دجِٜ، ومًروع مٚ ـٚن هلذه اددرشٜ مـ مُٕٜٚ يف 

افثَٚؾٜ افٔقٕٕٜٚٔ، ومٚ هلٚ مـ تٖثر يف مدرشٜ اإلشُْدريٜ، ومـ ثؿ يف ظكا افْٓواٜ األوروبٔاٜ. 

ًٚ أن افٔقٕٚن ٕياٚم األوزان وشاؽ افَْاقد ماـ افٌاٚبِٔغ، اؿتًٌقا  ومـ ذفؽ ظذ شٌٔؾ ادثٚل أيو
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وبىقن أخرى يف شْٔٚء وؾًِىغ، ؾُٕٚقا يْؼون مٚ اؿتًٌاقه  ،وـٚن فمرامٔغ بىقن يف افًراق

مـ وادي افْٓريـ ووادي افْٔؾ ومـ ؾًِىغ إػ افٔقٕٚن وؽرهاٚ ماـ صاًقب افٌحار األبأض 

الحٜ، فُْٓؿ اتًٌقا يف ذفؽ افٍَْٔٔٔغ افذيـ ـإٚقا ادتقشط، ـط برع افٔقٕٚن يف بْٚء افًٍـ ويف اد

  (1) شٚبَغ يف ؾْقن افٌحٚر وؾْقن افتجٚرة، وظِّقا ظذ افتٌٚدل احلوٚري أوشع مٚ يُقن.

أمٚ ظـ افتٍُر افْيري افديْل ؾَد شٌَقا افٔقٕٚن إػ افٌحٞ يف األفقهٜٔ وافًٌٞ واخلر وافؼا، 

ًٚ تقصؾ ومْذ أـثر  ٔاٜ اإلفاف، واهتادت افزرادصاتٜٔ ش خْٚتقنأ»مـ ثالثغ ؿرٕ يف مك افَديّٜ إػ وحدٕا

   (2)افٍٚرشٜٔ إػ ثْٚئٜٔ إهلل اخلر وافؼ، وظرع اهلْقد حِقل اهلل يف خمِقؿٚتف.

وادر اإلصٚرة إػ أن افًرب افًقريغ افَدمٚء هؿ افذيـ اخسظاقا األبجدياٜ وظِّقهاٚ 

ٕقتاٜ صاقاضئ افالذؿٔاٜ يف أوؽٚرياٝ، وـٕٚاٝ أول  افًٚمل، إذ ٕنٖت أول أبجديٜ يف افتٚريخ ظذ

ًٚ، وأن أول أفًاٚب أودٌٔاٜ يف افًاٚمل ظرؾتٓاٚ ظّرياٝ ظاذ  مقشَٜٔٔ يف افًٚمل يف أوؽٚرياٝ أيوا

.ًٚ  افنٚضئ افًقري أيو

ويًد وضْْٚ افًريب مٓدًا فِحوٚرات اإلًٕٕٜٚٔ األوػ وفِديٕٚٚت افًطويٜ وافَٔؿ افروحٜٔ 

ًٚ مْاف فرشاٚفتف اإلًٕإٜٚٔ افُازى، ؾٓاق طٓرت ؾٔف، ؾداؾع ظْٓٚ، و حٚؾظ ظذ اشتّرارهٚ، إدراـ

ظريؼ يف احلوٚرة متٓٔئ فتَِل ادًٚين افروحٜٔ، اًّٝ فف يف تٚرخيف ؾوٚئؾ اإلًٕٕٜٚٔ يف اإلٕنٚء 

 وافتًّر وؾوٚئِٓٚ يف افقصؾ بغ األرض وافًطء.

قضـ دون شاقاه، وفَد تْزفٝ افديٕٚٚت افًطويٜ افُزى ألهاؾ افُتاٚب يف هاذا افا

وجقهر افديـ واحد يف هذه افديٕٚٚت، ؾَد دظٚ مقشك إػ افتقحٔد وٌٕذ األصْٚم، ووصاػ 

مقشك اإلفف بٚفرمحٜ، وفُـ بْل إهائٔؾ طِقا ظذ وصػ اإلفف بٚفٌرة وافٌىش وافاتًىش 

 فِدمٚء.

 ويف افديٕٜٚ ادًٔحٜٔ افىٓر ـؾ افىٓر يف َٕٚء افوّر، وـٕٚاٝ افرشاٚفٜ ادًأحٜٔ يف

                                                                                              

 .29ص 6979تقٕس  -اشساتٔجٜٔ تىقير افسبٜٔ افًربٜٔ -ادْيّٜ افًربٜٔ فِسبٜٔ وافثَٚؾٜ وافًِقم (4)

 .6ص 6977افَٚهرة  -دار افْٓوٜ افًربٜٔ -5ط -أشس افًٍٍِٜ -تقؾٔؼ افىقيؾ (5)
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جقهرهٚ تٌنرًا بٚفرمحٜ وادحٌٜ، وجٚء اإلشالم ديـ رمحٜ وظدافٜ ومًاٚواة، وا ؾواؾ ؾٔاف 

فًريب ظذ أظجّل وا ألظجّل ظذ ظريب إا بٚفتَقى، وأن اجلّٔع شقاشٜٔ ـٖشْٚن ادنط، 

وأن مثؾ ادٗمْغ يف تقادهؿ وترامحٓؿ وتًٚضٍٓؿ ـّثؾ اجلًد افقاحد إذا اصتُك مْف ظوق 

 ئر األظوٚء بٚفًٓر واحلّك.تداظك فف شٚ

وتراثْٚ افًريب يف ظراؿتف أؽْك مـ أن حيد بّرحِٜ حوٚريٜ واحدة، ؾّـ بٚبؾ وآصقر، 

ومـ افٍراظْٜ وافٌٚبِٔغ وؽرهؿ مـ بْٚة احلوٚرات افَديّٜ، ومـ افديٕٚٚت افًطويٜ يْحدر 

ُٚن، وأـثرهٚ ؽْك إفْٔٚ تراث وخؿ يًد مـ أظرق افثَٚؾٚت يف افزمـ، وأوشًٓٚ امتدادًا يف اد

  يف افًىٚء افَقمل واإلًٕٚين ظذ افًقاء.

وهل ثَٚؾٜ مـ ثَٚؾٚت ؿِِٜٔ أخذت افهٍٜ افًٚدٜٔ ؿٌؾ افًك احلديٞ شقاء يف مجًٓٚ 

ثّرات احلوٚرات افتل شٌَتٓٚ ومتثِتٓٚ أو يف إتنٚرهٚ واٚوب ؿّٔٓٚ ومٍٚهّٔٓٚ فدى أـثر 

 افنًقب ادتحية يف ظٓدهٚ.

د ـٕٚٝ احلوٚرات افَديّٜ أمٔاؾ إػ افتخهاص، ؾًرؾاٝ احلواٚرة فَ: الشؿولقة -2

افٔقٕٕٜٚٔ بٚفًٍٍِٜ، وظرؾٝ ؾٚرس بٚآلداب ومراشؿ احلُؿ، وظرؾٝ اهلْد بٚحلُّٜ، 

وظرع افرومٚن بٚفتؼيع واإلدارة. أمٚ احلوٚرة افًربٜٔ ؾًرؾٝ بٚفناّقل، إذ إهناٚ 

افتْااٚؽؿ وافتقاؾااؼ أشاآّٝ يف مٔااٚديـ ادًرؾااٜ ادختٍِااٜ وادتْقظااٜ يف جااق مااـ 

واإًجٚم. ومتثؾ إشٓٚم احلواٚرة افًربٔاٜ يف ادجاٚل افًِّال يف مٔاٚديـ افىاٛ 

وافهٔدفٜ وافُّٔٔٚء وافريٚؤٚت وافٍِؽ وافٌْٚت واهلْدشٜ وظِؿ افتًّٜٔ...افخ. 

ـط متثؾ إشٓٚمٓٚ يف ادجٚل ااجتطظل وافٍُري يف مٔٚديـ احلُؿ واإلدارة وواياٜ 

افقؿاػ ويف مٔاٚديـ افًٍِاٍٜ وظِاؿ افًّاران ويف مٔاٚديـ افٌِاٜ اديٚمل واحلًٌٜ و

 وظِقمٓٚ...افخ.

ومـ يْير يف افساث افًريب  د إٔاف يناتّؾ ظاذ ـثار ماـ اااٚهاٚت ويف مٔاٚديـ 

متًددة، ؾْٓٚك اجلٕٚٛ اخلرايف، وهْٚك اجلٕٚٛ افًَالين، وهْٚك اجلٕٚٛ افوٚحؽ واجلٕٚاٛ 

 د، وهْٚك اااٚه افًٚبٞ افالمٌٚيل...افخ.افًٚبس، وهْٚك جٕٚٛ افٍرق وافًَٚئ
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ؾ٘ذا ـْٝ تريد أن حتتٟ بٚفساث وتًتيضء بف ظذ ااٚهؽ افًَالين ؾٖٕٝ واؿع ؾٔف ظذ 

مٚ تريد، وإن ـْٝ تريد تٖئد مذهٛ يدظق إػ احلٔاٚة وااشاتّتٚع هباٚ ؾٓاق يّادك بّئاٚت 

ظذ جمِدات وؿهاص  قاهد، وإن ـْٝ تريد تٖئد مذهٛ زهدي تَنٍل ؾٖٕٝ واؿع ؾٔفافن

وأخٌٚر ا هنٚيٜ هلٚ..وإن ـْٝ ممـ يٗمـ بٚفٌرائٌٔٚت وؿهص ادخِقؿٚت اخلٍٜٔ ؾٕ٘اف يَادم 

ًٚ أو ؾُرة تتناح باٚفٌّقض ؾٕ٘اف يّادك  ًٚ يٍقق مٚ تريد، وإن ـْٝ تٗيد مذهٌ فؽ زادًا صٓٔ

بٌّقض افٌّقض يف ٕهقص ؿد ا اد هلٚ مثٔالً إا بًد ألٍي ظْد أمؿ أخارى، وؿاؾ مثاؾ 

  (3) ذفؽ ظـ ااٚهٚت افتنٚؤم أو افتٍٚؤل وافُرم وافٌخؾ وافًَؾ واحلّؼ..افخ.

ًٚ إذًا إٔف ظْدمٚ اااف ادٍُارون افًارب إػ يٚوفاٜ ااشاتْٚد إػ افاساث يف  ـٚن ضًٌٔٔ

مذاهٌٓؿ احلديثٜ ودظقاهتؿ ااجتطظٜٔ أن يِحيقا صّقفٜٔ هذا افساث وشًتف وامتالءه بُؾ 

ـاؾ اااٚه ماـ هاذه يد ؽره مـ افَْأض إػ افَْأض. فاذفؽ شاًك مٚ يريد أحدهؿ أو ير

اااٚهٚت إػ حتديد مقؿػ فف مـ افساث يتٍؼ مع دظقتف ومذهٌف، ؾٚفٌحٞ مل  ر مـ افساث 

إػ احلداثٜ، وإٕط ـٚن ثّٜ مذهٛ حديٞ مًٚس يٌحٞ فاف ظاـ أصاقل يف افاساث أو ظاـ 

ػ افساث فتٖئد احلداثٜ ممثِٜ بٚدذاهٛ ادٚرـًٜٔ مٗيدات فف، ؾُٚن اااٚه حََٜٔ مـ احلداثٜ إ

وافَقمٜٔ وافثقريٜ واإلًٕٕٜٚٔ ادًتدفٜ وادتىرؾٜ وافهقؾٜٔ، وبُؾ مٚ هق حٚض ظاذ شاٚحٜ 

  (4) احلٔٚة.

ًٚ ومـ ميٚهر هذه افنّقفٜٔ أن اإلشالم جٚوز افىقر افذي ـٚن ؾٔف افديـ تًٌرًا  ؾرديا

ًٚ ظـ ظالؿاٜ اإلًٕاٚن بٚفًاطء وظالؿتاف ظـ اإلًٕٚن يف ظالؿتف بٚفًطء فٔ هٌح تًٌرًا صّقفٔ

باؾ برباف ؾحًاٛ، بٚألرض ومـ ظِٔٓٚ ومٚ ظِٔٓٚ، إذ إٕف ا يُتٍل بتْئؿ ظالؿاٜ اإلًٕاٚن 

 ًٚ يًًك إػ تْئؿ حٔٚة األؾراد اخلٚصٜ ويربىٓٚ بحٔٚة ادجتّع افًٚماٜ، وياربط احلٔاٚتغ مًا

                                                                                              

ادٗمتر افًْقي افثاٚمـ دجّاع افٌِاٜ  -اث افًريب مٍٓقمف ومقاؿػ ادٍُريـافس -افدـتقر ظٌد اإلفف ٌٕٓٚن (6)

 .4ص 2119دمنؼ  –افًربٜٔ 

 ادرجع افًٚبؼ. (7)
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ٌؼيٜ مجًٚء، وباذفؽ تتاداخؾ ـاؾ هاذه افًالؿاٚت بٚدثؾ اإلًٕٕٜٚٔ افًِٔٚ افتل هل تراث اف

وتتنٚبؽ بحٔٞ يهٌح افقاؿع صقرة فِّةل وادثٚل تًٌرًا ظـ افقاؿاع، وأواحٝ احلواٚرة 

 افًربٜٔ اإلشالمٜٔ صٚمِٜ اّع ـؾ تراث افٌؼيٜ افروحل، وتقجٓف احلٔٚة فتٌْل افٍرد ادٗمـ

ر مقاضْٔف وجمتًّف وخر اإلًٕٕٜٚٔ خٔف اإلًٕٚن، افًٚمؾ خلر ًٍٕف وخبربف، ادتًٚضػ مع أ

  (5) مجًٚء.

وادر اإلصٚرة إػ أن هذه افًّٜ، شّٜ افنّقفٜٔ، مل تُـ فتنّؾ احلرـٜ افٍُرياٜ ؾَاط، 

ًٚ يًتٖثر بٚفٍُر وافقجدان، وينٓد ظذ هذا  وإٕط اٚوزت ذفؽ إػ ؽْك تِؽ احلرـٜ وظَّٓٚ ظَّ

صاٚبف ماـ افتٌادد وافوأٚع وافْٓاٛ وافناؿٜ افٌْك وخٚمٜ مٚ بَل مـ تراثٓٚ ظذ افرؽؿ مماٚ أ

 واإلبًٚد وافتًتٔؿ...

جٚء افديـ اإلشالمل مًزًا ظـ افَِْٜ احلواٚريٜ افٌُارة افَٚئّاٜ ظاذ شأٚدة : العؼؾـة -6

ومل يًاتْد يف إؿْاٚع افْاٚس إػ افًَؾ افٌؼي وحتُّٔف يف ـؾ مٚ يتًِؼ بحٔاٚة افْاٚس، 

ًٚ.مًجزة أو خٚرؿٜ، وإٕط اشتْد إػ افدفٔؾ   وافزهٚن افًَع، وـٚن حتديف فِْٚس ظَِٔ

وفًؾ روح احلوٚرة اإلشالمٜٔ يُّاـ إػ جٕٚاٛ إيطهناٚ افَاقي باٚهلل يف إيطهناٚ افًيأؿ 

بٚإلًٕٚن وبًَؾ اإلًٕٚن وؿدرتف ؽر ادحدودة ظذ افتٍُر وافتٍُر، ومـ هْٚ ـثرت اإلصاٚرات 

 يًتَٔؿ مًف افتَِٔد ادىِؼ وؿٍؾ بٚب ااجتٓٚد إػ افتٍُر وافتٍُر يف افَرآن افُريؿ، وافتٍُر ا

وإػ األمٕٜٚ افًِّٔاٜ يف وفُـ يًتَٔؿ مًف إظطل افًَؾ وافتٍُر وافتدبر يف ٕيٚم هذا افُقن، ، (6)

ًٚ مـ ؿقفف تًٚػ  إن افًّع وافٌكا وافٍاٗاد ـاؾ ، وا تَػ مٚ فٔس فؽ بف ظِؿ»ادالحيٜ إىالؿ

 ش.أوفئؽ ـٚن ظْف مًٗواً 

بتًٚد ظـ افُٕٜٓٚ وافقهؿ واإلهيٚم واخلقارق، وحٚل دون مْع افًَؾ ماـ شالم إػ ااودظٚ اإل

ًٚ فف، واـز هذه ادقإع افًارع افاذي يقصاػ بًٌاٚدة افًاِػ وااؿتاداء األظّاك  اإىالق احسام
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بٚفًِىٜ افدئْٜ، واخلقع ادٓغ مـ أصحٚب افًِىٜ افدٕٔقيٜ، إذ ا يٌَؾ مـ ادًاِؿ أن يٌِال ظَِاف 

ًٚ دـ يًخره بٚشؿ افديـ يف ؽار ماٚ فٔ جري ظذ شْٜ آبٚئف وأجدده، وا يٌَؾ مْف أن يٌِل ظَِف خْقظ

 يريض افًَؾ وافديـ، وا يٌَؾ مْف أن يٌِل ظَِف رهٌٜ مـ بىش األؿقيٚء.

تّاد هاذا افَْاد يف احلُاؿ ظاذ آراء ومـ ميٚهر افًَِْٜ افَْد ادقواقظل فامراء، إذ اظ

افذي يًد مـ أظياؿ ذ يد ابـ شْٔٚ وافٌزايل وافُْدي وافٍٚرايب وابـ رصد افٍالشٍٜ افٔقٕٕٚٔغ ظ

ؾالشٍٜ اإلشالم، إذ إٕف ذح ؾًٍِٜ أرشىق حتك وصٍف األوربٔقن بٚفناٚرح، وتًادى افؼاح 

وافتًٍر إػ افتًديؾ وافتهحٔح، واؿتٌس افٌرب ؾًٍِٜ ابـ رصد، ومـ حًاْٚهتٚ أهناٚ أضَِاٝ 

 وحريٜ افرأي وافتٍُر.بْٔٓؿ جمٚل افٌحٞ وادْٚؿنٜ 

وإذا ـٕٚٝ افًٍٍِٜ اإلشالمٜٔ ؿد اتهِٝ بٚفًٍٍِٜ افٔقٕٕٚٔاٜ خٚصاٜ ؾ٘هناٚ وؿٍاٝ مْٓاٚ 

ًٚ، ؾواًل ظـ اٚوزهٚ ذفؽ إػ اإلبداع واابتُاٚر،  وهاٚ هاق ذا مقؿػ افْٚؿد ومقؿػ افنٚرح مً

أن ٕواع ـاؾ ماٚ  إن ظِْٔٚ أا ٕٖخذ مٚ ٕجده ظْد اآلخريـ ظذ إٔف حَٚئؼ، ظِْٔاٚ»افرازي يَقل: 

 ش.َٕرأه ظذ يؽ افًَؾ، وافًَؾ هق افذي يٌَِف أو ا يٌَِف

وادر اإلصٚرة إػ أن افتًّٔؿ ا  قز ؾٔط يتًِؼ بًاّٜ افًَِْاٜ يف افاساث افًاريب، ؾَاد 

ـٕٚٝ هْٚك حٚات يف حْٚيٚ احلرـٜ افٍُريٜ ذاهتٚ شٚدت ؾٔٓاٚ افالظَالٕٔاٜ، وتٌٌِاٝ األهاقاء، 

ًٚ يف احلواٚرة األوربٔاٜ افتال تقصاػ بٚفًِّٔاٜ، ووِٝ افًَقل ظذ اف ْحق افذي ٕالحيف حٚفٔ

وفُـ ؾٔٓٚ ٕطذج صٚرخٜ تْٖى ظـ افًِّٜٔ، وتًتًِؿ فألهقاء، ومـ بْٔٓٚ افْزظٚت افال إًٕإٜٚٔ 

 ـٚفًْكيٜ وااشتًالء..

اتٌاع افًارب يف افًِاقم افىًٌٔٔاٜ ويف : اطتامد ادـفج التجريبي يف الوصول إغ احلؼـائق -4

  (7) افتىٌَٜٔٔ ـٚفىٛ وافهٔدفٜ مْٓجٜٔ ظِّٜٔ راؿٜٔ تَقم ظذ مخس دظٚئؿ: ٌٕٓٚجقا

 ٍٕل اخلراؾٚت. -أ

 شًٜ ااضالع. -ب
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 افرحالت فٌِحٞ وافتَْٔٛ. -ج

 افتجٚرب. -د

 ادقازٕٜ. -ه

ؾَد ظْقا بٚفُّٔٔٚء، وـٚن مـ أبرز مـ ٕحٚ هذا ادْحك جٚبر بـ حٔٚن، ومـ أؿقافف ادٖثقرة 

، شا يٍرحقن بٌزارة ادٚدة، وفُْٓؿ يٌتٓجاقن بّٓاٚرة ضارائَٓؿ يف افتجاٚربإن ظِطء افىًٌٜٔ »

وفٌِروين ؾوؾ افًٌؼ إػ دراشٜ افًقائؾ يف ظٔقن األرض ومرتًٍٚت اجلٌٚل، واباـ افٌٔىاٚر يف 

افٌْٚت، وحْغ ابـ اشحٚق يف افتؼيح، وابـ اهلٔثؿ يف اـتنٚع ادجٓر ويف افٌكيٚت، وهق أول 

ًغ ودراشٜ أجزائٓٚ، وفف ؾٔٓٚ رشٚئؾ مًروؾٜ يف أوربٚ، ـط أن فف ٕيريٜ يف افْقر مـ ؿٚم بتؼيح اف

 واإلوٚءة.

وفَد صّدد ابـ اهلٔثؿ ظذ ٕزاهٜ افٌٚحٞ افًِّل وضورة ختِهف مـ شِىٜ اآلراء ادقروثٜ 

واابتًٚد ظـ افتًهٛ وافتزام ادقوقظٜٔ افًِّٜٔ، وأن تُقن احلََٜٔ هل هدؾف افقحٔد فًِّؾ، 

فذاتف، وـؾ مىِاقب فذاتاف احلؼ مىِقب »ش: افنُقك ظذ بىِّٔقس»ذ يَقل يف مَدمٜ ـتٚب إ

ؾِٔس يًْل ضٚفٌف ؽر وجقده، ووجقد احلؼ صًٛ وافىريؼ إفٔاف وظار، واحلَاٚئؼ مًٌّْاٜ يف 

افنٌٓٚت، وحًـ افيـ بٚفًِطء يف ضٌٚع مجٔع افْٚس، واظتّد افناؽ ادْٓجال يف افقصاقل إػ 

ًٚ يف ظَٚئد افْٚس ادختٍِٜ ومتًؽ ـؾ ؾرؿٜ مْٓؿ إ»احلََٜٔ ؾَٔقل:  ين مل أزل مْذ ظٓد افهٌٚ مرتٚب

ًٚ يف مجًٔف   (8)ش.بط تًتَده مـ افرأي، ؾُْٝ متنُُ

وهذه افهٍٚت ـٚؾٜ هل افتل جًِتف يتٌع ادْٟٓ افًِّل يف بحقثف خٚصٜ يف ظِؿ افواقء، 

أين ا أصؾ إػ احلؼ إا مـ آراء  رأيٝ»ؾًٌد أن ؿٚم بٚفتنُٔؽ وافٌحٞ ظـ احلَٚئؼ ـتٛ يَقل: 

ؾْاراه هْاٚ حيادد أن ضرياؼ افهاقاب ، شيُقن ظْكهٚ األمقر احلًٜٔ وصقرهتٚ األمقر افًَِٔاٜ
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ومـ افًاطت يًتدل ظِٔف مـ افتجربٜ وافٌحقث اددظقمٜ بٚفنقاهد افًٕٜٔٚٔ وادحٚـّٜ افًَِٜٔ. 

  (9)افتل رـز ظِٔٓٚ يف بحقثف وـتٌف: 

ِٔف إػ افٌحٞ وااشتَهٚء مـ أجؾ افُنػ ظـ افُثر مـ أهار افىًٌٜٔ م: الػضول العؾؿي -أ

 وٕقامًٔٓٚ ألجؾ احلََٜٔ ذاهتٚ.

احلََٜٔ واحدة ظْده وااختالع حقهلٚ هق ٕتٔجٜ تًدد افىرق ادتًٌٜ اإليامن بوحدة احلؼقؼة:  -ب

 فِقصقل إفٔٓٚ.

هٚ، وافٌٚياٜ هال افتثٌاٝ ماـ افنؽ ظْده هق وشِٜٔ فٌِقغ احلََٜٔ ا إُٕٚرالشك ادـفجي:  -ج

افقء ؿٌؾ افتًِٔؿ بف، ؾٓق ا يًِؿ برأي ؿٌؾ ااؿتْٚع بهقابف بٚفتجرباٜ وادناٚهدة حتاك فاق 

ـٚن هْٚك إمجٚع ظِٔف مـ افًِطء وافْٚس، ؾِؿ متًْف صٓرة بىِّٔقس يف افٌكيٚت ماـ رؾاض 

 ٕيريٚتف يف افرؤيٜ واإلبهٚر.

ًٚ تًديؾ الواقعقة:  -د ًٚ ؿٚضً افيقاهر افىًٌٜٔٔ بٖشٌٚب ؽٌٜٔٔ وخٔٚفٔاٜ، ؾٓاق يارؾض يرؾض رؾو

 تًٍره فٍُٜٔٔ افرؤيٜ واألخىٚء واألوهٚم افٌكيٜ.

 ؾٓق يىِٛ احلؼ فذاتف بًّزل ظـ اهلقى وافًَٚئد ادقروثٜ.التجرد وادوضوطقة:  -ه

فُِناػ ظاـ  ؾٓق يراؿٛ افيقاهر افىًٌٜٔٔاطتامده طذ ادراقبة احلسقة يف تعؾقل الظواهر الطبقعقة:  -و

 أهارهٚ واإلحٚضٜ بَقإْٔٓٚ ـّراؿٌتف فِوقء ؿٌؾ افتحدث ظـ اإًُٚس واإًىٚع.

ظْدمٚ ا  د افيٚهرة افىًٌٜٔٔ افتل يقد دراشتٓٚ ـٚن يِجٖ إػ الؾجوء إغ التجربة والختبار:  -ز

ِّاٜ إحداث طٚهرة اصىْٚظٜٔ منٚهبٜ هلٚ، مثٚل اٚربف ظذ افوقء مـ خالل ثَٛ يف ؽرؾٜ مي

تْىِؼ بخىقط مًتَّٜٔ وفٌٔٚن أثار وأؼ  صًٜأو خٚفٜٔ مْف، فِدافٜ ظذ أن األمألى بٚفٌٌٚر 

 افثَٛ واتًٚظف يف إتنٚر األصًٜ.

ًٚ اصتطل احلُؿ افًٚم ظِٔف، ؾْراه يتدرج الؼقاس العؼظ:  -ح ؾْٔىِؼ مـ حُؿ خٚص يهٌح ئَْ

ًٚ ضريؼ افَٔٚ  س افًَع يف افربط بْٔٓط.يف بحقثف مـ ادَدمٚت إػ افْتٚئٟ متًٌ

                                                                                              

 .2ادرجع افًٚبؼ ص (>)



 112 

ؾْٔىِؼ مـ أحُٚم خٚصٜ ظذ وؿٚئع جزئٜٔ متطثِٜ واشتخراج األحُاٚم افًٚماٜ الستؼراء:  -ط

 افتل تنِّٓٚ، ومًٔٚر افهقاب ؾٔف هق مىٚبَٜ افْتٚئٟ فِقاؿع.

 ؾَٚس افْير بٚفْير مـ أجؾ اشتخالص ادطثِٜ افُِٜٔ أو اجلزئٜٔ وإدراكادؼابؾة والتؿثقل:  -ي

 بدهٔٚت افًِقم هبذا ادقوقع مـ افَٔٚس.

ؾٖثٌٝ مثاًل ؿٕٚقن  ،تٍريع األحقال ادٍردة ظـ افَٚظدة افًٚمٜؾِجٖ إػ الستـتاج والستـباط:  -ك

 و ادٌكات بٚإًُٚس. ثؿ اختذه أصاًل فؼح إدراك افهقر ،اإًُٚس افًٚم

ٓٚ، وأصٚر ابـ افىٍٔؾ وظْل افًرب بٚجلراحٜ وافتؼيح، ووصٍقا بًض اآلات ألؽراو

يف رشٚفٜ حل بـ يَيٚن إػ اٚرب يف تؼيح احلٔقإٚت تدل ظذ ؾٓؿ وممٚرشٜ، واصتٓر آل زهر 

ًٚ ظـ أب، وبرع افًرب يف افهٔدفٜ، وراظقا افتْٚشٛ بغ اداقاد  يف األٕدفس بٚفىٛ وتقارثقه ابْ

 يف ترـٔٛ األدويٜ.

افًِّٔاٜ يف ضرائاؼ افتًِأؿ افىٌال وفَد إًًُٝ تَٚفٔاد افًارب يف افىاٛ يف افْٚحٔاٜ 

افنيري افَٚئّٜ ظذ منٚهدة ادرى وااشتطع بدؿٜ إػ صُقاهؿ، واشتَهٚء أحقاهلؿ، وزيٚرة 

مْٚزهلؿ، ومـ وشٚئؾ ذفؽ ادرور ظذ أهة ادرى يف افٌٔطرشتٕٚٚت حٔٞ ـٚن صأقخ األضٌاٚء 

ٓؿ باٚفًالج، وهال وشأِٜ يهىحٌقن تالمٔذهؿ، ويٍنون هلؿ أحقال ادرى، وينرون ظِٔ

افتًِاأؿ افىٌاال افًاأِؿ افَااٚئؿ ظااذ ادنااٚهدة وادًٚيْااٜ وافتجربااٜ، وفاأس َٕاااًل ظااـ افُتااٛ 

 ًٚ ًٚ إػ أن اجلٚحظ يف تراثْٚ افًاريب اإلشاالمل ـاٚن مقفًا وادخىقضٚت، وابد مـ اإلصٚرة أيو

 ـ ؿدر احلٍٚظ.ب٘جراء افتجٚرب ظذ احلٔقإٚت مع إٔف ظٚش يف بٔئٜ تًْك بٚحلٍظ وتًع م

واذ ذفؽ بغ افٍُر وافًّؾ واإلرادة وادًٗوفٜٔ وافدٕٔٚ واآلخارة : التوازن والتؽامل -8

ًٚ وادٚدة وافروح، وافْير وافًّؾ، وبغ  مجٔع جقإٛ افنخهٜٔ اإلًٕٕٜٚٔ ؾُرًا  وٕزوظا

 وا بًىٓٚ ـؾ افًٌط. ،وأداًء، ؾال إؾراط وا تٍريط، وا جًؾ افٔد مٌِقفٜ إػ افًْؼ

إذا ـٚن اإلشالم خٚمتٜ رشٚات افًطء ؾٕ٘ف ظَٔدة صاٚمِٜ متُٚمِاٜ بٌِاٝ أظاذ مْزفاٜ يف و

افتقحٔد وافتْزيف فإلفف، ومٔزت اإلًٕٚن بٚفتٍؤؾ مًّقفاٜ ظاذ ظَِاف وواّره وشأًف إػ 
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ضِٛ افُطل، وأؿٚمٝ ادجتّع ظذ أشٚس مـ افًادل واحلاؼ، ـاط أؿٚماٝ اإلًٕإٜٚٔ ظاذ 

 خٚء.أشٚس مـ ادًٚواة واإل

وهق إٍتٚح مًتّد مـ ظراؿٜ احلوٚرة يف افقضـ افًريب الكػتاح طذ الثؼافات األخرى:  -9

ًٚ مـ أصاقل افًَٔادة اإلشاالمٜٔ  ًٚ بغ احلوٚرات افَديّٜ، ومًتّد أيو ومقؿًف وشى

ودظقهتٚ اإلًٕٕٜٚٔ يف مْاٖى ظاـ افًْكايٜ، ؾقشاع ادًاِّقن ظاز تاٚرخيٓؿ األدياٚن 

هؿ ماع ادًأحٜٔ وافٔٓقدياٜ وافهاٚبئٜ الم وماقدة وتٍاٚى، وظٚصقا بٖمٚن وشااألخر

وشقاهٚ مـ افًَٚئد افتل مل حيٚرهبٚ أحد يف افدوفٜ اإلشالمٜٔ ظذ مر افًهقر، ألن صًٚر 

فُاؿ »وألن خىٚبف حتاك فُِاٚؾريـ ش. 656ا إـراه يف افديـ: شقرة افٌَرة »اإلشالم 

 ش.6ديُْؿ ويل ديـ: شقرة افُٚؾرون 

ؾٚت األخارى، ؾسمجاقا ظاـ افٍٚرشأٜ واهلْدياٜ وافٔقٕٕٚٔاٜ ..افاخ، واحسم افًرب افثَٚ

ّٕك وجادهٚ ؾٓاق أحاؼ هباٚ»وـٕٚٝ افُِطت افٌْقيٜ افَٚئِٜ  هال اهلاٚدي ش احلُّٜ وٚفٜ ادٗمـ أ

ادًِّغ افٍٚحتغ، ؾٓؿ مل يدمروا حوٚرات افٌالد افتل ؾتحقهٚ، ومل يٍَاقا مْٓاٚ مقؿاػ فًِرب 

ّذوا ظِٔٓٚ، واحسمقا ظِطءهٚ ومٍُرهيٚ، واشتِّٓقا مٚ هق صٚفح افرؾض أو افًداء، بؾ فَد تتِ

مـ ؿّٔٓٚ وأصقهلٚ وؿًطهتٚ ممٚ ا يتًٚرض مع افروح افًربٜٔ اإلشالمٜٔ، ثؿ صًْقا مع صاًقب 

هذه افٌِدان ذفؽ ادزيٟ احلوٚري اجلديد افذي يتُقن مـ ؾُر اإلشالم افنٚب وافَْال، وروح 

احلوٚريٜ افهٚحلٜ يف افٌالد افتل ؾتحقهٚ، وهق ادزيٟ افذي تٌِاقر يف افًروبٜ ادتقثٌٜ، وادقاريٞ 

  (10) احلوٚرة افًربٜٔ اإلشالمٜٔ.

حرـٜ افسمجٜ افتل هنض هبٚ افًرب ظـ افٍٚرشٜٔ واهلْديٜ وافٔقٕٕٜٚٔ وؽرهٚ، ؾُٕٚاٝ أمٚ 

  (11) ثّٜ بقاظٞ جديدة وراءهٚ. ومـ هذه افٌقاظٞ:

                                                                                              

 . 667ص 6984وت بر -دار افقحدة فِىٌٚظٜ وافْؼ -افساث يف وقء افًَؾ -افدـتقر يّد ظطرة (43)

 . 49مرجع شٚبؼ ص -اشساتٔجٜٔ تىقير افسبٜٔ افًربٜٔ -ادْيّٜ افًربٜٔ فِسبٜٔ وافثَٚؾٜ وافًِقم (44)
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تل اظتّدهٚ اإلشالم ماـ حٔاٞ خالصاف ماـ ادقاؿػ اإلًٕٕٜٚٔ وافًَالٕٜٔ اف -أ

 افْزظٚت افًْكيٜ، واظتطده ظذ افًَؾ وافتٍُر.

حٚجٜ افًرب إػ ظِقم فًٔٝ ظْدهؿ، خيهقن مْٓٚ مٚ ـٚن ذا ٍٕاع يف حٔاٚهتؿ  -ب

 افقاؿًٜٔ ـٚفىٛ واحلًٚب وافٍِؽ...افخ.

تىقر ادجتّع افًريب واتًٚع اتهٚفف بٚفنًقب األخرى شقاء ماـ دخِاٝ يف  -ج

شالم أو بَٔٝ ظذ ظَٚئدهٚ، واشتَرت يف األمهٚر، وماٚ تقفاد ظاـ هاذا اإل

 ااتهٚل مـ تٌٚدل افثَٚؾٚت ظذ إٔف ميٓر مـ ميٚهر احلوٚرة.

 اهتطم بًض اخلٍِٚء برظٚيٜ افًِؿ وافًِطء وحًـ مُٚؾٖهتؿ هلؿ. -د

ماـ أروآٚ إن جقهر أمتْٚ يَقم ظذ اإٍتٚح احلوٚري اإلًٕٚين، ادـاقبقة واإلكساكقة:   -7

ؿٚمٝ افٍتقحٚت، وظزهٚ مرت، ـط أهنٚ تًروٝ دحـ واجتٔٚحٚت، وماع ذفاؽ ـِاف 

ًٚ يٗـد إٍتٚح اإلًٕاٚن ظاذ أخٔاف اإلًٕاٚن،  ًٚ إًٕٕٚٔ ًٚ اجتطظٔ بَٔٝ تَدم فًِٚمل إّٔقذج

وطِٝ حتّؾ رايٜ احلٔٚة ادًىٚء، رايٜ األخقة اإلًٕإٜٚٔ، ؾًٌاد أن اخسظاٝ األبجدياٜ 

وبًد أن صَٝ افٌحاٚر ٕاٚذة افثَٚؾاٜ، وبًاد أن ٕناٖت يف ربٚهاٚ أول وؿدمتٓٚ فًِٚمل، 

افؼائع بدءًا بؼيًٜ محقرايب وإتًٓٚء بؼائع افًطء، ا ًٕتٌرب ماٚ ؿٔاؾ ماـ أن فُاؾ 

 إًٕٚن يف افًٚمل وضْغ: أحدمهٚ مًَط رأشف، وثٕٚٔٓط مًَط روحف وجاقهره اإلًٕاٚين

 وهق بٔئٜ أمتْٚ.

ًٚ أن تُقن افرشا ٚات افًاطويٜ افتال أشآّٝ يف افًاّق بٚإلًٕاٚن إػ ذرا وفٔس ظجٌٔ

اإلًٕٕٜٚٔ افًّحٜ ؿد وجدت يف هذه افٌٔئٜ األرض اخلهٌٜ فّْقهٚ وإتنٚرهٚ يف افًٚمل، ألهناٚ يف 

تقؿٓٚ اإلًٕٚين افتقحٔدي امًٝ روح هذه األمٜ، روح هذا افقجاقد احلواٚري، ؾقجاد ؾٔٓاٚ 

  (12) ٕٜٔ، ؾحِّٓٚ وبؼ هبٚ افًٚمل.تًٌرًا ظـ أصقاؿف ومثِف وٕزظتف اإلًٕٚ

                                                                                              

ّٔد (45)  6992دمناؼ  -دار افْدوة فِدراشاٚت وافْؼا -يف ؿوٚيٚ افسبٜٔ ادًٚسة -افدـتقر يّقد أمحد افً
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وإذا ـٚن مـ شطت احلوٚرة افًربٜٔ اإلشالمٜٔ حتَٔؼ افًدافاٜ وادًاٚواة واجلٓار باٚفرأي 

وافتًّؽ بٚحلؼ وإصٚظٜ األمـ وافًالم وااشتَرار وافْزظٜ اإلًٕٕٜٚٔ يف ذفؽ ـِف ؾا٘ن ذفاؽ مل 

ُـ افقطٚئػ تًىك إا فًِّتحؼ يُـ فًِِّّغ ؾَط، بؾ فٌرهؿ مـ افديٕٚٚت األخرى، إذ مل ت

يف وصػ اإلمزاضقرياٜ افًربٔاٜ ش مٚرك شٚيس»افٍُل بَىع افْير ظـ ظَٔدتف ومذهٌف، ويَقل 

وـٚن ادًٔحٔقن وافٔٓقد وافقثْٔقن وادًِّقن ظذ افًقاء يًِّقن »اإلشالمٜٔ يف ظٓد افرصٔد: 

  (13)ش.يف خدمٜ احلُقمٜ

نًٌٜٔ، ؾَد ـٚن افًِطء ؾٔٓٚ ظاذ ؿادم ادًاٚواة وظذ هذا افْحق ـٕٚٝ احلَِٚت افًِّٜٔ اف

فَاد صآدٕٚ ظؼاة يف افٌكاة »ؿاٚل خِاػ باـ ادثْاك: بكع افْير ظـ مذاهٌٓؿ وديٕٚٚهتؿ، 

اخلِٔؾ بـ أمحاد صاٚحٛ افْحاق  تًّقن يف جمِس ا يًرع مثِٓؿ يف افدٕٔٚ ظًِط وٌٕٚهٜ، وهؿ: 

(، يظٌد افَدوس )وهق زٕديؼ صًقفح بـ واحلّري افنٚظر )وهق صًٔل(، وصٚ)وهق شْل(، 

ومحاٚد ظجارد )وهاق زٕاديؼ صًقيب(، وشٍٔٚن بـ جمٚصع )وهق خٚرجل(، وبنٚر بـ برد )وهق 

صًقيب(، وابـ رأس اجلٚفقت افنٚظر )وهق هيقدي(، وابـ ٕير ادتُِؿ )وهق ٕكااين(، وظّار 

اين افنٚظر )وهق صٚبئل(، وـٕٚق ا  تًّقن ؾٔتْٚصدون بـ ادٗيد )وهق جمقد(، وابـ شْٚن احلرر

األصًٚر، ويتْٚؿِقن األخٌٚر، ويتحدثقن يف جق مـ افاقد ا تُاٚد تًارع مآْؿ أن بٔآْؿ هاذا 

  (14)ش.ااختالع افنديد يف ديٕٚٚهتؿ ومذاهٌٓؿ

ألصحٚبف  ٌٚيٚت وشّق األهداع اإلًٕٕٜٚٔ افتل اختىٓٚ يّد ويُّْْٚ أن ٕتهقر ٌٕؾ اف

أوصُٔؿ بتَقى اهلل ومـ مًُؿ مـ ادًِّغ خارًا، »ؿٚل:  مـ خالل وصٜٔ هلؿ يف ؽزوة مٗتٜ إذ

، ا تٌدروا وا تٌِقا )افٌِاقل: افناؿٜ(، وا اؽزوا بٚشؿ اهلل ويف شٌٔؾ اهلل، ؿٚتِقا مـ ـٍر بٚهلل

                                                                                              

 . 92ص 6977دمنؼ  -ادُتٛ اإلظالمل -ٚمـ روائع حوٚرتْ -افدـتقر مهىٍك افًٌٚظل (46)

  ادرجع افًٚبؼ . (47)
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ًٚ، وا مًْازاً يف صاقمًٜ، وا تَرباقا ٕخااًل، وا تَىًاقا  تَتِقا وفٔدًا وا امرأة، وا ـٌرًا ؾٕٚٔ

  (15) مقا بًْٚء.صجرًا، وا هتد

وفَد اٚوزت افسبٜٔ افًربٜٔ اإلشالمٜٔ يف إًٕٕٚٔتٓٚ حدود اإلًٕاٚن إػ احلٔاقان، إذ إهناٚ 

  (16) ميب ادثؾ يف افرؾؼ بٚحلٔقان وافرمحٜ بف.

ومل يُـ ازدهٚر افثَٚؾٜ افًربٜٔ بجٌٕٚٔٓٚ يف افدراشٚت اإلًٕٕٜٚٔ وافًِّٜٔ إا ٕتٔجٜ افتازام 

 ظـ مهدريـ أوهلط ادهدر افًَالين بٚفتًقيؾ ظذ افًَؾ وافتٍُار، مْٓجٜٔ شِّٜٔ تهدر أصالً 

وثٕٚٔٓط ادهدر األخالؿل اإلًٕٚين بتٖـٔد مًاٗوفٜٔ اإلًٕاٚن وتًقيِاف ظاذ واّره وأخالؿاف 

 وإًٕٕٚٔتف يف ظِّف وأدائف.

ٓاٚ يف وادر اإلصٚرة إػ أن فُؾ ؿٚظدة اشتثْٚء، إذ مل تُـ تِؽ افًطت افتل شٌَٝ اإلصٚرة إفٔ

مًرض احلديٞ ظـ خهٚئص تراثْٚ افًريب إا يف األظؿ األؽِٛ، وؿد تُقن ثّٜ اشاتثْٚءات هْاٚ أو 

 وٕيرة مًٚسة ورؤيٜ جديدة فساثْٚ. هْٚك، وهذا مٚ يدؾع بْٚ إػ وؿٍٜ مًتٖٕٜٔ

وؿٌؾ أن َٕػ هذه افقؿٍٜ ادًتٖٕٜٔ حيًـ بْٚ أن ٕٖخذ ؾُرة وفق مقجزة ظـ ووع تراثْٚ يف 

 مٚ شْتْٚوفف يف افهٍحٚت افتٚفٜٔ.جٕٚٛ، وهذا ظٔقن األ

                                                                                              

 . 8767شْـ افًْٚئل  (48)

رزة فِسبٜٔ افًربٜٔ اإلشاالمٜٔ -افدـتقر يّقد أمحد افًّٔد (49) ٜ افًجِاقين -بًض افًطت افٌٚ  2116دمناؼ  -مىًٌا

   .51ص
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 الرتاث العريب يف رؤى أجـبقة -ثاكقاً 

ثّٜ مـ رأى مـ األوربٔاغ أن احلواٚرة افًربٔاٜ اإلشاالمٜٔ اؿتكات ظاذ افَْاؾ دون 

األصٚفٜ، وظذ افتَِٔد وادحٚـٚة دون اابتُٚر واإلبداع، وهذه دظقة ظْكيٜ مردودة، وحًاٛ 

ن تراث احلوٚرات افَديّٜ مل يَْىاع ظاذ يادهيٚ، إذ إهناٚ حٍياٝ فإلًٕإٜٚٔ احلوٚرة افًربٜٔ أ

 تراثٓٚ، وزادت ظِٔف، وَِٕتف إػ مـ تالهٚ.

واٚهؾ مًيؿ مٗرخل افَرٕغ افتٚشع ظؼ وافًؼيـ صٓٚدات ظِطء اإلؽرياؼ وأضٌاٚئٓؿ 

وأن األدوياٜ ٕاٚن، بٖهنؿ تًِّقا افُثر مـ مك افَديّٜ، وطِقا ظذ زظّٓؿ بٖن افىٛ بادأ يف افٔق

، وظاذ شإن مك مًغ فألدويٜ ا يْوٛ» أيدهيؿ، ظذ افرؽؿ ممٚ ؿٚفف اإلؽريؼ إًٍٔٓؿجٚءت ظذ 

 افرؽؿ مـ أن ديقشَقريدوس مجع مًِقمٚتف ظـ األدويٜ مـ افؼق.

وإُٔر أصحٚب هذا افزظؿ أن يُقن ظك افْٓوٜ اشتّرارًا فًِِؿ افًريب، وإٕاط رأوا إٔاف 

ًٚ ؼ، متجٚهِغ أن ظك افيالم ظْدهؿ ظذ مدى اشتّرار فإلؽري افًك افقشٔط ـِف ـٚن مقازيا

اإلشالمل، وأن هذا افًك اشاتّر ماـ افَارن افتٚشاع ادأالدي إػ فًك افْقر يف افًٚمل افًريب 

واألٕدفس وجْقب إيىٚفٔٚ يف هذه افَرون ـٕٚاٝ تاتًِؿ افَرن افثٚين ظؼ ادٔالدي، وأن صَِٜٔ 

 مل، تَْؾ ظْف، وتسجؿ مٗفٍٚتف.مـ افًٚمل اإلشال

ظـ احلََٜٔ، ؾتٌغ هلؿ أن هذه األحُاٚم وصٓد افَرن افًؼون ٕنٚط ظدد مـ افًِطء بحثقا 

ظـ اإلٕهٚع وجمٌٕٜٚ فِهقاب، ؾَاٚفقا إن ماٚ افتل أصدرهٚ مٗرخق افىٛ األوربٔقن ـٕٚٝ بًٔدة 

اإلشاالمل يف أورباٚ، وأن  إٕاط هاق اشاتّرار فًِكاش ظك افْٓوٜ»ئًّف ادٗرخقن األوربٔقن 

افذي ظرؾتف أوربٚ إٕط هق افساث اإلؽريَل ادُتقب بٚفًربٜٔ، بٍوؾ جٓقد ظِطء افساث اإلؽريَل 

مـ افًٚمل اإلشالمل حٍيقا هذا افساث اإلؽريَل، وأوٚؾقا إفٔف، وأؽْقه، وأظٚدوا تٌقيٌف، وصٍْقه 

ًٚ، وَِٕقه إػ أوربٚ، وأن تراث اإلؽريؼ ظْد افًرب ـٚن ي ًٚ أو مِخها ًٚ أو مؼاوح ًٚ إمٚ مسمجا ٍقط

وَٕؾ افًرب تراثٓؿ وتراث اإلؽريؼ فٔس إػ أوربٚ ؾَط، بؾ إػ األمؿ ادجٚورة، إػ إؾرئَٚ واهلْاد 

وأواشط آشٔٚ حتك حدود افهغ وإػ أرمْٔٔٚ وافَقؿٚس وافٌَِٚن وادحٔط اهلْادي، وأن اإلؽرياؼ 
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ذي يٌدأ ؿآٌِؿ بُثار، وهال حَِاٜ يف وشاط افًًِاِٜ ينُِقن حَِٜ متقشىٜ يف تٚريخ افًِؿ اف

  (17) وفٔس يف أوهلٚ.

ومٚ أـثر افُِطت افتل ـٚن ييْٓٚ بًوٓؿ يقتٕٜٚٔ ؾ٘ذا ٕحاـ َٕاع ظاذ جاذرهٚ األصأؾ يف 

ٕٔاغ صاالت ٕٜٚٚٔ، وـاٚن فًُِْال، أو يف ؽر ذفؽ مـ افِٓجٚت افًُْ األوؽٚريتًُْٚينافساث اف

وؿزص، وهل َٕٚط اتهٚل واحتُاٚك ماع افًاٚمل افٔقٕاٚين ؿٌاؾ بةشٔٚ افهٌرى وجزر بحر إ ٜ 

  (18) حرب ضروادة.

ًٚ شًّْٚ بًوٓؿ يَقل إن افتخىٔط افنىرٕجل يف بْٚء ادادن هاق إباداع  وـؿ مـ مرة أيو

، وؽاٚب شيقٕٚين، ومٚ زال بًوٓؿ يَرره يف جٚمًٚتْٚ افًربٜٔ )ـِٔٚت هْدشٜ افًطرة وظِؿ اآلثٚر

  (19) افْٔؾ وبالد افراؾديـ ؿٌؾ هٌٔقدامقس بَرون وؿرون. يف واديظـ بٚهلؿ ختىٔط اددن 

وؿٌؾ افًٍٍِٜ افٔقٕٕٜٚٔ ـٚن تراث افؼق مـ احلُّٜ ادكيٜ افَديّٜ ومِحّٜ جِجٚمش 

 وه افقجقد وادقت وافًٌٞ واخلِقد وؾًٍِٚت اهلْد وافهغ...افخ.

إصاٚرهتؿ إػ أن أن يىّاس تاٚريخ افًارب احلواٚري يف وفَد حٚول بًض ادًتؼؿغ 

افًرب ـٕٚقا َِٕٜ ومسمجغ ظـ جٚفْٔقس وأبَراط، وأن افىٛ افًريب ضٛ مَْقل ظاـ افٔقٕاٚن 

واهلْد وافٍرس، وفٔس ؾٔف جٓد إبداظل أي بًّْك أن افًرب ـإٚقا وشاىٚء، ومل يُاـ ظْادهؿ 

جٚء ؾٔٓٚ  افرازي ومٚروح اإلٕتٚج اجلديد وافتٖفٔػ، وهذا اؾساء تُذبف يف افىٛ مثاًل خمىقضٚت 

فٌكيٚت، وؿد طِٝ يف اابـ اهلٔثؿ مـ تهقيٌٚت ـثرة ألبَراط وجٚفْٔقس، ـط تُذبف إبداظٚت 

أوربٚ حتك أوائؾ افَرن افتٚشع ظؼ ا تًتّد يف ضٌٓاٚ إا ظاذ خمىقضاٚت اباـ شأْٚ وافارازي 

                                                                                              

 -فثٚين دجّع افٌِٜ افًربٜٔ بدمنؼادٗمتر افًْقي ا -مُٕٜٚ افًرب يف تىقر افىٛ -افدـتقر ٕنٖت محٚرٕٜ (:4)

 . 2ص 2119تؼيـ افثٚين 

اداٗمتر افًاْقي  -دور احلوٚرات افَديّٜ يف افساث افًريب ؿٌاؾ اإلشاالم وبًاده -افدـتقر يّد يٍؾ (;4)

 . 7ص 2119تؼيـ افثٚين  -افثٚمـ دجّع افٌِٜ افًربٜٔ بدمنؼ

 .8ادرجع افًٚبؼ ص (>4)
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ًربٔاٜ وافزهراوي وابـ افٍْٔس، ومٚ زافٝ أوربٚ تًّل بًاض ادرـٌاٚت افُّٔٔٚئٔاٜ بٖشاطئٓٚ اف

ـاٚفُحقل وافؼاااب وؽرهاٚ مااـ جمااٚات متْقظاٜ ـٚفًااّٝ وافْيار واجلااز واخلااقارزمل 

 وافهٍر...افخ.

فَد بْك افًرب هٔٚـؾ ظِقمٓؿ افىٌٜٔ ظـ افىٛ اإلؽريَل، ؾٖخذوا ـثرًا ظـ جاٚفْٔقس 

وأدقا بًٌض افىٛ افٍٚرد واهلْدي، وفُْٓؿ ـٍٔقا افىٛ حًٛ حٚجٚهتؿ، وجًِقه أشتٚذهؿ، 

قا إفٔف ـثرًا ؾٖؽْقه وتقشًقا بف، واتًٌقا ضارؿٓؿ اخلٚصاٜ وأشاٚفٌٔٓؿ افًِّٔاٜ افرصأْٜ، وأوٚؾ

ًٚ مـ أمٕٚتٓؿ افًِّٜٔ ًٌٕقا إػ اإلؽريؼ ـؾ ماٚ ترمجاقه ظآْؿ  وؿٚمقا بٚفٌحقث افًِّٜٔ. وإىالؿ

وأخذوه مْٓؿ، وهؿ افذيـ أؽْقا افساث اإلؽريَل وخِدوه، وٕؼوا ظِاقمٓؿ وثَٚؾاٚهتؿ افتال 

ٝ هل األشٚس افَقي فِْٓوٜ افًِّٜٔ يف أوربٚ، إا أن ٍٕرًا مـ ظِطء افٌرب مل يُقٕقا مثِٓؿ ـٕٚ

مِتزمغ بٚألمٕٜٚ افًِّٜٔ، ؾُٖٕر ـثر مْٓؿ ظذ افًرب ؾتقحٓؿ افىٌٔاٜ، باؾ حاٚول ـثار مآْؿ 

افتًتٔؿ ظذ احلوٚرة افًربٜٔ اإلشالمٜٔ بًد أن هنِقا مـ مًْٔٓٚ، حٔاٞ وجاد ـثار ماـ افُتاٛ 

اهلٚمٜ افتل ترمجٝ إػ افالتْٜٔٔ وافٌِٚت األخرى ا حتّؾ اشؿ ادٗفػ األصع، وـٚن حيذع هذا 

ااشؿ مـ ؽر ذـر جلًْٔتف أو ديْف، ؾُتٛ اجلراح أيب افَٚشؿ افزهراوي وأيب بُر افرازي ادسمجٜ 

ألوربٔاغ اـٕٚٝ حتّؾ أشطء ؽر أشطء مٗفٍٔٓٚ األصِٔغ، وفُـ األمْٚء ادْهٍغ ماـ افُتاٚب 

افٌربٔغ ـٕٚقا يتحرون احلََٜٔ، ويذـرون األثر افٌُر واديضء افذي ترـف افًرب يف تَدم افىٛ 

يٗرخ فًِِقم ؾًّٔل ـؾ ظك مـ افًهقر افتل ش جقرج شٚرتقن»وافًِقم األخرى، ؾٓٚ هق ذا 

الضاقن، ق.م هل ظك أؾ 411إػ  451اختٚرهٚ بٚشؿ ادٌدظغ ؾٔف، ؾرى أن احلٌَٜ ادّتدة مـ 

فِّٔالد ؾٓل ظك  711و 611أمٚ احلٌَٜ ادّتدة بغ ثؿ ئِف ظك أرشىق ؾٖؿِٔدس ؾٖرمخٔدس. 

فِّٔالد وهل ظك افًِطء افًرب افاذيـ تًاٚؿٌقا يف  6611و 751افهْٔٔغ، واددة افقاؿًٜ بغ 

ـ شًِِٜ مقصقفٜ، وـٚن مْٓؿ جٚبر بـ حٔٚن واخلقارزمل وافرازي وادًًقدي وافٌاروين وابا

ًٚ أي بًد  251شْٔٚ وابـ اهلٔثؿ. وبًد هذه احلٌَٜ افٌٚفٌٜ  م تزز أشطء ماـ األوربٔاغ 6611ظٚم

ًٚ. واد يف هذه احلٌَٜ مـ األشطء افًربٔاٜ  251يتَٚشؿ مًٓؿ افًرب افَٔٚدة افًِّٜٔ يف مدى  ظٚم
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افهِٜ ظذ ومل تَتك ابـ رصد وافىقد وابـ افٍْٔس، إػ جٕٚٛ جرار وـريّقٕٚ ورود بُٔقن. 

  (20) افًِقم وحدهٚ بؾ صِّٝ جمٚات افٍُر واألدب ـِٓٚ.

وفَد أصٚد افًِطء بًٌَريٜ ابـ اهلٔثؿ يف افساث افًِّل افًريب، وشاٚدت آراؤه باغ ظِاطء 

افاذي وواع رشاٚفٜ  م 6271افٌرب وافؼق ظذ افًقاء، ؾيٓرت أؾُٚره يف أبحاٚث واتِٔاق 

افذي  م6294رت آراؤه جِٜٔ ظْد روجر بُٔقن افتجريٌل اظتّد ؾٔٓٚ ظذ ـتٛ ابـ اهلٔثؿ، وطٓ

ـٚن يًجٛ مـ افذيـ يريدون افٌحٞ يف افًٍِاٍٜ دون مًرؾاٜ افًربٔاٜ، واشاتّد افًاٚمل ـٌِٔار 

اباـ »مًِقمٚتف مـ ـتٚب ادْٚطر ابـ اهلٔثؿ، وهذا مٚ دؾع جاقرج شاٚرتقن إػ اظتٌاٚر  م6621

وإٌٔغ مـ أظيؿ ظِطء ظكه ش ٌتٚيناف»رون، واظتٌٚر اهلٔثؿ أظيؿ ظِطء افىًٌٜٔ وافٌكيٚت فًدة ؿ

ا بؾ مـ ظٌٚؿرة ظِؿ افٍِؽ يف افًٚمل وماـ ظٌاٚؿرة ظِّال  ،ظِطء افًرب يف افٍِؽ وافريٚؤٚت

فريٚؤٜ ظاز افتاٚريخ ومـ افذيـ أشدوا خدمٚت جِِٜٔ فتىقر افًِقم ااجلز وحًٚب ادثِثٚت، 

جرام افًطويٜ ظذ افرؽؿ ماـ بدائٔاٜ اآلات افتال ٕف اصتٓر برصده فُِقاـٛ واألافٌؼي، إذ إ

وبَٔٝ جداوفف اشتخدمٓٚ، ؾَد تقصؾ إػ ٕتٚئٟ مذهِٜ مٚ زافٝ يط إظجٚب افًِطء ودهنتٓؿ، 

افريٚؤٜ وبراهْٔف اهلْدشٜٔ مـ أهؿ ادراجع حتك بداياٜ افَارن افثاٚمـ ظؼا ؾاٚظتزه ـاؾ ماـ 

، وؿاٚل شبىِّٔقس افًرب»بًض افٌٚحثغ  مـ أظيؿ ظِطء افرصد، وشطهش هٚفٔف»وش ـٚجقري»

ًٚ ادنآقريـ يف اافٌت إنش: اإد»افًٚمل افٍرٕز افنٓر  فًاٚمل ـِاف. ويٗـاد ٚين مـ افًؼيـ ؾُِٔ

ٚين مـ افذيـ أشّٓقا يف ووع أشس ظِؿ ادثِثٚت احلديثٜ، وظِّاقا ظاذ تقشأع افتٚريخ أن افٌت

وؾّٓاف افقاشاع فٌحاقث  ظذ خهاقبٜ ؿرحيتاف رائؼ جزيٜ تزهـؾّٓٓٚ، وأوجد ؿٔؿ افزوايٚ بى

  (21) اهلْدشٜ واجلز وادثِثٚت.

                                                                                              

ب -ؿوٚٚي افثَٚؾٜ افًربٜٔ ادًٚسة -افدـتقر يل افديـ صٚبر (53)  . 672ص 6982تقٕس  -افدار افًربٜٔ فُِٚت

ًٚ  -افدـتقر شٚمل صِٓقب (54) مًٓاد افاساث افًِّال افًاريب بجٚمًاٜ  -افساث افًِّل افًريب ؿديًط وحديث

 .2ص 2117آذار  -حِٛ
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فَد تٖثر صًر افسوبٚدور وافزوؾًٕٚٔغ بٚبـ ؿزمٚن، ـاط تاٖثر ؿهٚصاقن أداٚن ـثارون 

بٚفًرب، وـٚن فَهص أفػ فِٜٔ وفِٜٔ وـِِٜٔ ودمْٜ وؿهٜ افًْدبٚد أثرهاٚ وشاحرهٚ يف خمِٔاٜ 

ؿهٜ ش روبًْقن ـروزو»يف ؿهٜ Daniel Defoأفٍقًٕق، واشتِٓؿ األدبٚء األشٌٚن أمثٚل بدرو 

افتل يروي ؾٔٓٚ رحِتاف ش دإتل»حل بـ يَيٚن ابـ افىٍٔؾ. أمٚ افُقمٔديٚ اإلهلٜٔ فِنٚظر افٌُر 

إػ افًطء واجلحٔؿ ؾ٘ن ؾٔٓٚ أثرًا مـ ؿهٜ اإلهاء وادًراج، أو أثرًا مـ رشٚفٜ افٌٍران فًِّاري، 

 نٓقر ابـ ظريب ـط ؿٚل آخرون.أو مـ ادتهقع اد

ومٚذا َٕقل ظـ دور ابـ مٚجد يف افُنقؾٚت اجلٌراؾٜٔ بٚفتًٚون مع أبْاٚء افٌارب، ودور 

افؼيػ اإلدريز افذي اشتٖثر ب٘ظجٚب ادٗرخغ افًرب واألوربٔغ، وافذي ٕحٝ ظذ فقحاٜ 

 مـ افٍوٜ خريىٜ افًٚمل دِؽ صَِٜٔ افْقرمٕٚدي؟

إا ويَرٕاف بٚفًٍِٔاقع افًاريب ش تقمٚ األـاقيْل»ٔحٜٔ افٌُر وفٔس مـ يذـر مٍُر ادً

ادًِؿ ابـ رصد، وهذا إػ جٕٚٛ اإلٕتٚج افًريب يف جمٚات افسبٜٔ وااجتطع مثؾ افَٚبزا واباـ 

يف ه 596ادتاقىف ظاٚم  شافزرٕقخل»ٚفٝ وطٓقر ـتٚب بغ ٕيريٜ اجلنتوثّٜ مـ يربط خِدون. 

  (22)افسبٜٔ إػ افٌِٜ األدٕٜٚٔ. 

وظْدمٚ أؾٚق افٌربٔقن مـ شٌٚهتؿ، وأرادوا أن حيذوا حاذو افًارب ويَِادوهؿ ويَِْاقا 

ظِقمٓؿ ومًٚرؾٓؿ وجدوا إًٍٔٓؿ دٚ ضٍَقا يْٓوقن ظٚجزيـ ظـ يٚـٚة افًرب وبِقغ صٖوهؿ 

ي يف افَرن افرابع ظؼ ادٔالدش بٔسارك»يف افًِقم وافُتٚبٜ وافٌٔٚن، ؾٓٚ هقذا صٚظر إيىٚفٔٚ افٌُر 

يْدد بٌْل ؿقمف، ويًتْٓض مهّٓؿ، وهئٛ هبؿ، ويٌٞ يف إًٍٔٓؿ افًزيّٜ وافثَاٜ ؿاٚئاًل: ماٚذا؟ 

ًٚ بًد ديّقشتغ، واشتىٚع ش صٔؼون»فَد اشتىٚع  أن يُاقن صاٚظرًا ش ٔاؾجؾر»أن يُقن خىٌٔ

ًٚ، واٚوزٕٚهؿشهقمروس»بًد   ، وبًد افًرب ا يًّح ألحد بٚفُتٚبٜ ! فَد جٚريْٚ افٔقٕٚن ؽٚفٌ

                                                                                              

 .674صمرجع شٚبؼ  -ؿوٚيٚ افثَٚؾٜ افًربٜٔ ادًٚسة -افدـتقر يل افديـ صٚبر (55)
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ًٚ، وبذفؽ جٚريْٚ واٚوزٕٚ ؽٚفٌٜٔ األمؿ، وتَقفقن: إْٕٚ ا ًٕتىٔع افقصقل إػ صٖو افًرب،  أحٕٔٚ

  (23) يٚ فِجْقن! ويٚ فُِخٌٚل! بؾ يٚ فًٌَريٜ إيىٚفٔٚ افٌٚؾٜٔ أو ادْىٍئٜ.

 يف افَرن افتٚشع ادٔالدي:شAlvaroأفٍٚرو »ويَقل افُٚتٛ اإلشٌٚين افَديؿ 

ذوق شحرهؿ رٕغ األدب افًاريب، ؾاٚحتَروا افالتْٔٔاٜ، وجًِاقا إن أربٚب افٍىْٜ وافت»

إن إخاقاين »يُتٌقن بٌِٜ ؿٚهرهيؿ دون ؽرهاٚ، وفَاد شاٚء ذفاؽ بًاض ـٌاٚر األشاٌٚن ؾَاٚل: 

هآؿ، ويدرشاقن افتهإٚٔػ افتال ـتٌٓاٚ افٍالشاٍٜ ادًٔحٔغ يًجٌقن بنًر افًارب وأؿٚصٔ

باؾ اؿتٌاٚس األشاِقب افًاريب ظِٔٓاٚ،  وافٍَٓٚء ادًِّقن، وا يًٍِقن ذفؽ فدحوٓٚ وافارد

افديـ مـ يَرأ افتٍٚشر افدئْٜ فِتقراة واإلٕجٔؾ؟ وأيـ افٔقم مـ ؾٖيـ افٔقم مـ رجٚل ش افٍهٔح

 يَرأ األٕٚجٔؾ وصحػ افرشؾ واألٌٕٔٚء، واأشٍٚه!

ًٚ أو فٌاٜ ؽار األدب افًاريب،  إن اجلٔؾ افْٚصئ ماـ ادًأحٔغ األذـٔاٚء ا حيًاْقن أدبا

مْف ادُتٌٚت افٌُرة بٖؽذ األثطن، ويسّٕقن يف ـؾ مُٚن بٚفثْٚء ظذ افذخٚئر افًربٜٔ، و ًّقن 

يف حغ هؿ حْٔط يًًّقن بٚفُتٛ ادًٔحٜٔ ياٍٖٕقن ماـ اإلصاٌٚء إفٔٓاٚ يتجاغ بٖهناٚ رء ا 

 يًتحؼ مْٓؿ مٗوٕٜ اافتٍٚت، ؾٔٚ فألشك! إن ادًٔحٔغ ؿد ًٕقا فٌتٓؿ ؾال تُٚد اد مْٓؿ افٔقم

ًٚ إػ صديؼ!  أمٚ فٌٜ افًرب ؾط أـثر افذيـ حيًْقن افتًٌر ؾٔٓاٚ واحدًا يف ـؾ أفػ يُتًٌٓٚ خىٚب

  (24) ش.ظذ أحًـ أشِقب! 

وـٕٚٝ ضريَٜ افًريب أن يْند احلََٜٔ بُاؾ اشاتَٚمٜ »ظـ حوٚرة افًرب: ش ويِز»وؿٚل 

ًٚ يف طؾ اإل هبٚم، ؾٓذه اخلٚصٜ افتل وبًٚضٜ، وأن  ِقهٚ بُؾ ووقح وتدؿٔؼ ؽر تٚرك مْٓٚ صٔئ

 ش.جٚءتْٚ بىريؼ افًرب، ومل هتٌط ظذ أهؾ افًك احلٚض بىريؼ افالتغ

ُظرؾقا ؾٔف بٌُٕٚٚهبؿ ظاذ افادرس، وشأًٓؿ يف ـٚن فًِرب ظك جمٔد ش: ؾِقريٚن»وؿٚل 

ترؿٜٔ افًِؿ وافٍـ، وا ٌٕٚفغ إذا ؿِْٚ إن أوربٚ مديْٜ هلؿ بخادمتٓؿ افًِّٔاٜ، تِاؽ اخلدماٜ افتال 

                                                                                              

 .85ص 6984تقٕس  -دور افتًريٛ يف تٖصٔؾ افثَٚؾٜ افذاتٜٔ افًربٜٔ -افدـتقر ظٌد افُريؿ افٔٚيف (56)

 .87ادرجع افًٚبؼ ص (57)
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 ـٕٚٝ افًٚمؾ األول واألـز يف هنوٜ افَرٕغ افثٚفٞ ظؼ وافرابع ظؼ ادٔالديغ.

إن إٕتٚج أؾُٚر افًرب افٌزيرة وخمسظاٚهتؿ افًٍْٔاٜ ش: شٔديق»وؿٚل افًٚمل افٍرٕز افٌُر 

 تنٓد أهنؿ أشٚتذة أهؾ أوربٚ.

جلٌارايف تاٚريخ األدب ا»يف مدخؾ ـتٚبف ش ـراتنُقؾًُل»ويَقل ادًتؼق افًقؾٔٔتل 

إن ادُٕٜٚ ادرمقؿٜ افتل تنٌِٓٚ احلوٚرة افًربٜٔ يف تٚريخ افٌؼيٜ ألمار مًاِؿ باف ماـ ش : افًريب

اجلّٔع يف ظكٕٚ، هذا وؿد ووح بجالء يف اخلًّغ شْٜ األخرة ؾوؾ افًرب يف تىقير مجٔاع 

 ًٚ حٜٔ إػ  ومًٚفؽ جديدة يف افًهقر افقشىك، ومٚ زافٝتِؽ افًِقم افتل اصتَٝ ألًٍٕٓٚ ضرؿ

أمٚ ؾٔط يتًِاؼ أيٚمْٚ هذه، أظْل ظِقم افٍٔزيٚء وافريٚؤٚت وافُّٔٔٚء وافٌٔقفقجٔٚ واجلٔقفقجٔٚ. 

ًٚ ماـ افاساث افًاٚم  بٚألدب افًٚدل ؾ٘ن افًرب ؿد أشّٓقا ؾٔف بْهٔٛ واؾر يّثؾ جازءًا أشٚشأ

ل ٕنٖت يف بٔئٚت ؽر فٌِؼيٜ، ـط امتد تٖثرهؿ ـذفؽ إػ ظدد مـ ادهٍْٚت وافٍْقن األدبٜٔ افت

  (25)ش. ظربٜٔ

: دب يف  شصّس افًرب تًاىع ظاذ افٌارب»يف ـتٚهبٚ افٍْٔس ش يٌريد هقُٕٜز»َقل وت

افىٛ افٌريب ؾجٖة يف افَرن افًٚدس ظؼ صًقر ؽريٛ بٚخلجؾ مـ تَِٔده فِىٛ افًريب، وبَل 

ًٚ ضقيِٜ مـ افزمـ ًٕخٜ ممًقخٜ ظْف، وـٕٚٝ مًيؿ ادخىقضاٚت األوربٔاٜ افىٌٔاٜ يف أول  ؿروٕ

ظاٚم ـاٚن فُِٔاٜ  611ظك افسمجٜ وحتك افَرن افًٚبع ظؼ تَِٔدًا فًِرب وَٕاًل ظْٓؿ، وؿٌؾ 

افىٛ افٌٚرئًٜ أصٌر مُتٌٜ يف افًٚمل ا حتتقي إا ظذ مٗفػ واحد، وهذا ادٗفػ ـٚن فًريب هق 

  (26)ش.أبق بُر يّد بـ زـريٚ افرازي

ٕنآد فُِّتاٚب افًارب افاذيـ ـتٌاقا يف إْٔاٚ »ش: جرماٚن مقٌِٕٔاٜ»وذـر ادٗرخ افٌُار 

 ش.ادقوقظٚت افًِّٜٔ بّزيٜ اإليوٚح افتٚم وافىريَٜ افتًِّٜٔٔ

                                                                                              

 .92ادرجع افًٚبؼ ص (58)

 .25ص 2112دمنؼ  -مىًٌٜ افًجِقين -يف ؿوٚيٚ افثَٚؾٜ -افدـتقر يّقد أمحد افًٔد (59)
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افذي دع اشّف يف بدايٜ افَرن افًؼيـ ا يف ؾرًٕٚ ؾحًٛ، باؾ ش ؾقرغ»ـط ؿٚل األشتٚذ 

إن إشإٌٚٔٚ »ٜ: يف افًٚمل افًريب ـِف، وذفؽ يف خىٚب تذـٚري أفَٚه يف إحدى اجلٚمًٚت األشإٌٚٔ

أرض ؿٚئّٜ بًٍْٓٚ، يتحذ أهِٓٚ بنظٜ افٍُر وااشتًداد فِْوٚل، األمر افذي  ًؾ هذه األمٜ 

ًٚ ؾريدة يف بٚهبٚ، ويرجع ذفؽ إػ وجقد افًرب يف إشٌٕٚٔٚ، واختالضٓؿ بنًٌ ًٚ أدى ٓٚ اختالض دمقي

ذع افًرب مـ افتٚريخ يتاٖخر اح»إػ افَقل: ش فٔزي»إػ افًر بٖوربٚ يف موطر افتَدم، ممٚ دظٚ 

  (27)ش.ظك افتجدد يف أوربٚ ظدة ؿرون

إن »اؾتتاٚح ادرـاز اإلشاالمل بّدرياد: يف حٍاؾ ش خقان ـٚرفقس»وؿٚل ادِؽ اإلشٌٚين 

ذفاؽ افتاٚريخ ادناسك ىرًا مـ تٚريخ بالدٕاٚ، ٕدفس تنُؾ صاحلوٚرة افًربٜٔ اإلشالمٜٔ يف األ

ٕٜٔ ظددًا ـٌرًا مـ افنخهأٚت افالمًاٜ يف تاٚريخ افٌؼايٜ افذي ؿدم إػ افًٚمل وخالل ؿرون ثط

إن إشٌٕٚٔٚ تناًر افٔاقم بٚفٍخاٚر بطوأٓٚ افاذي تَٚشاّتف ماع »، ويتٚبع ؿٚئاًل: شبٖبًٚده افقاشًٜ

  (28)ش.افنًٛ افًريب افًئؿ وبًّٚمهٚت رجٚفف يف افتَدم افثَٚيف وافًِّل فٌِؼيٜ

الثاٜ ااٚهاٚت تازز ااٚه افْيارة إػ افاساث وٕخِص مـ هذه األؿقال ـٚؾٜ إػ أن ثّٜ ث

متجٔدي يرى ؾٔف األشٚس وافدظٚمٜ افِذيـ فقامهٚ دٚ ـٕٚٝ احلواٚرة ااٚه  اأوهلافًِّل افًريب، 

ًٚ مـ ادهٚدر األظجّٜٔ ادسمجٜ إبٚن  اثاكقفافًِّٜٔ افٌربٜٔ احلديثٜ، و يرى ؾٔف مٚدة ؿد مجًٝ أًّ

يف ؿرون اإلشالم األوػ، ويْزع أصحٚب هذا اااٚه ظاـ افًارب حرـٜ اإلٕنٚء افًِّٜٔ افًربٜٔ 

ا يًْال أصاحٚبف ماـ صاٖن افاساث  ثالثفـاؾوؾ افًٌؼ واإلوٚؾٜ يف ـثر مـ جمٚات افًِؿ، و

ًٚ مـ أحٚديٞ اداٚيض  افًِّل افًريب متجٔدًا أو ؽر متجٔد ألٕف ا يًدو يف ٕيرهؿ أن يُقن حديث

 افذي إىقت صٍحٚتف.

صحٚب هذه اااٚهٚت افثالثٜ ؿد رـْقا إػ افنىط ومل يْجقا مـ آثٚر اهلاقى، واحلؼ أن أ

                                                                                              

جريادة تؼايـ  -األضٌٚء افًارب ظاذ أورباٚ يف افَارون افقشاىك ؾوؾ -افدـتقر ظٌد افِىٔػ يٚشغ (:5)

 .6ص 22/6/6994تٚريخ  5844افًدد  -افًقريٜ

 .26مرجع شٚبؼ ص -يف ؿوٚيٚ افثَٚؾٜ -افدـتقر يّقد أمحد افًٔد (;5)
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ؾال صؽ أن ادٌٚاة يف افتّجٔد هل مـ بٚب ادقاؿػ افًٚضٍٜٔ افتل ؿد تٗدي يف بًض ميٚهرهاٚ 

إػ ضب مـ افتقؾٔؼ افًِّل افذي يي بٚدٚيض وبٚحلٚض وبٚدًتٌَؾ ظذ افًقاء، ـط أن افَقل 

افًِّل افًريب مـ ظْٚس اجلديٜ واابتُٚر مقؿاػ طاٚمل ماتجـ ؿاٚئؿ ظاذ جٓاؾ بخِق افساث 

سيح بهالت افتٖثر وافتٖثر بغ افثَٚؾٜ افًِّٜٔ افًربٜٔ وافثَٚؾٚت األخارى، ـاط أن افْيار إػ 

افساث افًِّل افًريب ظذ إٔف جمرد صٍحٜ مـ ادٚيض ؾٔف مـ افتجْل ظذ احلٌَٜ افًِّٜٔ افًربٔاٜ 

  (29)ٌرؿٝ مـ تٚريخ افٌؼيٜ يف مدار تىقرهٚ شتٜ ؿرون ظذ األؿؾ. افتل اشت

وإذا ـْٚ ٕنر إػ رؤيٜ ٍٕر مـ األجٕٚٛ يف تراثْٚ افًريب ؾ٘ن ذفؽ ا يًْل أن ٕجس اداٚيض 

ًٚ دًٚجلٜ حٚضٕٚ وتقجْٓٚ ادًاتٌَع، وإٕاط يًْال أن يُاقن ذفاؽ  وَٕػ ظْده دون أن َٕدم صٔئ

ًٚ فْٚ إػ دروب اإلبداع واابتُٚر فْحذو حٚؾزًا فْٚ إػ األمٚم،  وأن يُقن ادجد افًِّل فمبٚء داؾً

 حذوهؿ وًْٕٟ ظذ مْقاهلؿ، وهلل در افنٚظر افرصٚيف إذ يَقل:

 ؾ٘ن أمٚمؽ افًٔش افرؽٔدا

 

 تَدم أهيٚ افًريب صقضًٚ  

 ضريػ واترك ادجد افتِٔدا 

 

 وأشس مـ بْٚئؽ ـؾ جمد 

 إذا ؾٚخرهتؿ ذـروا اجلدودا 

 

 ؾؼ  افًٚدغ ذوو مخقل 

ًٚ جديدا   أؿٚم فًٍْف حًٌ

 

 وخُر افْٚس ذو حًٛ ؿديؿ 

تِؽ هل بٚؿٜ مـ األؿقال بًوٓٚ شٌِل، وبًوآٚ إ اٚيب، ّسح هباٚ ٍٕار ماـ األجٕٚاٛ  

أن ًٕٔد افْير ؾٔف وؾؼ ٕيرة  -أبْٚء هذا افساث–بخهقص تراثْٚ افًريب اإلشالمل، وظِْٔٚ ٕحـ 

 هذا مٚ شْتْٚوفف يف افٍهؾ افتٚيل.مًٚسة جديدة. و

                                                                                              

ًٚ  -افدـتقر شٚمل صِٓقب (>5) مًٓاد افاساث افًِّال افًاريب بجٚمًاٜ  -افساث افًِّل افًريب ؿديًط وحديث

 . 2ص 2117آذار  -حِٛ
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 الػصل الثالث
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حٚول يف هذا افٍهؾ أن َٕػ ظذ مٍٓقم ظكٕٜ افساث أواً، ثؿ َٕدم ٕطذج ماـ هاذه ٕ

افًكٕٜ متّثِٜ يف ادْٟٓ افًِّل افتجريٌل ويف ادجٚات افٌِقيٜ وافسبقيٜ، مٚدمْٚ فًْٚ يف جمٚل 

 احلك، وإٕط هل إضالفٜ ظذ بًض مـ هذه افْطذج.

 طرصكة الرتاث -أولً 

ٕناٖت يف ٜ مـ األظطل وادوٚمغ واألصُٚل وافَٔؿ وادثاؾ افتال إذا ـٚن افساث جمّقظ

فتُّقن خٍِٔتْٚ وحٚفْٚ وـثرًا مـ مًتٌَِْٚ ؾ٘ن ادٚيض افَديؿ، وصَٝ ضريَٓٚ إػ ادٚيض احلديٞ 

ًٚ وحرـٜ ا مجقدًا، وظكٕٜ افساث تًْل اختٔاٚر ماٚ يف  افْير افدؿٔؼ يرى يف افساث حٔٚة ا مقت

وافتهْٔػ وافتٌقيٛ وافتَقيؿ وافتّٔٔز وافٍرز  وأصقل اختٔٚرًا ؿٚئًط ظذ افٍٓؿافساث مـ ٕطذج 

افتحِٔع األمغ افًٌٔد ظـ األهقاء افًٚروٜ، ومـ ثؿ ترصٔح أـثار ظْاٚس افاساث ؿادرة ظاذ 

 اإلشٓٚم يف تٌٔر واؿًْٚ بٚشتخدام ادْٟٓ افًِّل يف افتٍُر.

ـؾ مٚ ورد فدى أشالؾْٚ يف حٔٚتْٚ ادًٚسة، وا إن ظكٕٜ افساث ا تًْل تَِٔده واظتطد 

أن ًٕقد بحٚضٕٚ ومًتٌَِْٚ ؾْهٌٓط يف ؿقافٛ األمس افًٌٔد، وفُـ تًْل أن ٌٕك جذور ؽدٕٚ 

ًٚ يف افهٍحٚت ادؼؿٜ مـ افساث، وأن ٕجًؾ افًدل ااجتطظل افاذي ْٕٚواؾ  افذي ٕراه مؼؿ

دة افًادل يف حٔاٚة اإلًٕاٚن، وأن ٕجًاؾ ؿًاطت مـ أجِف اامتداد ادتىقر حلِؿ أشاالؾْٚ بًأٚ

ًٚ ثقريٜ تًٍؾ ؾًِٓٚ يف يقمْٚ وؽادٕٚ، وباذفؽ يهاٌح  ًٚ وروح افًَالٕٜٔ وافَقمٜٔ يف تراثْٚ زادًا ضٌٔ

ًٚ شٚريٜ يف وّر األمٜ وظَِٓٚ، تهؾ مراحؾ تٚرخيٓٚ، وتدؾع مًرة تىقرهٚ خىقات  تراثْٚ روح

ًٚ وأـٍٚن مقتك وخىقات إػ األمٚم، وبذفؽ وحده يهٌح افس اث ضٚؿٜ ؾٚظِٜ وؾًٚفٜ وفٔس رـٚم

  (1) ـط حيًٌف ويريده افُثرون ظذ حد تًٌر افٌٚحٞ يّد ظطرة.
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ومـ هْٚ تُقن ظكٕٜ افساث متّثِٜ يف إظىٚئف ؿّٜٔ وطٍٜٔٔ حٚضة بتحقيِف إػ مٗثرات 

 ؾٚظِٜ يف حٔٚتْٚ ادًٚسة ويف بْٚء ادًتٌَؾ افذي ْٕند.

 األمٜ تٖثر يف حٚضهٚ ومًتٌَِٓٚ ـٚن ابد مـ ؾٓؿ هاذا اداٚيض ودراشاتف وإذا ـٚن دٚيض

جٚء يف أشٚضر األوفغ أن اإلفف )جٕٚقس( مِؽ )اشٔقم( أجٚر »ألخذ افدروس وافًز مْف، وفَد 

مرة اإلفف )شٚرتقٕس( ادىرود مـ افًطء، ؾُٚؾٖه )شٚرتقٕس( ظاذ صأًْف بّْحاف بهارة وؿاٚدة 

ٔط بٚدٚيض وادًتٌَؾ، ويّثؾ )جإٚقس( يف األشاٚضر افرومٕٚٔاٜ بارأس ذي تدرك ـؾ رء، وحت

وجٓغ، أحدمهٚ يْير إػ ادٚيض بًْٔغ تِقح ؾٔٓط اخلنٜٔ وافًزة وادثؾ، واآلخر يْير إػ ادًتٌَؾ 

بًْٔغ يتألأل ؾٔٓط افنقق وافتقؿٚن واألمؾ، وإذا ووع هذا افارأس ظاذ أباقاب ادْاٚزل وافَاالع 

حاٚرس جًؾ أحد وجٓٔف ٕٚطرًا إػ داخاؾ افٌاٚب، واآلخار إػ خٚرجاف، ألٕاف يف ٕيارهؿ  واددن

 ش.األبقاب وادداخؾ، وإفف افدخقل واخلروج

إن هذه األشىقرة افرومٕٜٚٔ تقحل إػ افًٍِٔقع بُثر ماـ ادًاٚين ـاط يارى ادجًّال 

ة اًاؾ اإلًٕاٚن ؿاٚدرًا ظاذ ادرحقم افدـتقر مجٔؾ صٌِٔٚ، ؾٓل تنر أواً إػ أن افٌهرة افقؿٚد

ًٚ إػ أن إدراك ادًتٌَؾ متهؾ ب٘دراك ادٚيض ومٌْال  ًٚ، وهل تنر ثٕٚٔ إدراك ادٚيض وادًتٌَؾ مً

ًٚ إػ أن مًرؾٜ اداٚيض ضورياٜ دًرؾاٜ احلاٚض اآلن احلاٚض ـاط يَاقل  ،ظِٔف. وهل تنر ثٚفث

ـط يَقفقن مثاؾ، واحلاٚض ظّاؾ، افٍالشٍٜ حد متحرك ؾٚصؾ بغ ادٚيض وادًتٌَؾ، ؾٚدٚيض 

  (2)ش.وادًتٌَؾ أمؾ

ًٚ ظاذ جنا ماـ اداٚيض، وإن افٍارق باغ  إن بْٚء احلٚض يف شٌٔؾ ادًتٌَؾ يُقن ؽٚفٌا

ادجتًّٚت احلٜٔ وادجتًّٚت افراـدة يف جمٚل افْيار إػ اداٚيض فأس يف درجاٜ افتناٌٞ هباذا 

ف ؾارق يف افْاقع، إذ هتتادي افناًقب ادٚيض، ؾُالمهٚ حريص أصد احلرص ظذ مٚؤف، وفُْا

ادتىقرة بروح ادٚيض وجقهره يف حغ تتًّؽ افنًقب ادتخٍِاٜ بٖصاُٚفف وؿقافٌاف ادحْىاٜ، 

وافٍرق بغ افْيرتغ ؾرق بًٔد يُٚد يٌِغ مٌِغ افٍرق بغ ادقت واحلٔٚة، ذفاؽ ألن افقصاقل إػ 
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ٚع بف إػ مْزفٜ افْير افروحل ادجرد هق اريد ادٚيض مـ حًٔتف ادٌٚذة وأصُٚفف ادٚديٜ واارتٍ

  (3) بدايٜ افًر يف ضريؼ افتىقر احلوٚري.

ؾٚفتَدم احلََٔل يُقن بًٌٞ ادٚيض واديده، وبٞ احلٔقيٜ ؾٔف، ثؿ وصِف بٖشٌٚب احلٔٚة، 

ًٚ دون تٌٔار صاٚمؾ يف جقإٌاف ألن صخهٜٔ األمٜ مٌْٜٔ ظذ أشٚشف،  وا يُّـ بًٞ ادٚيض حٔا

اؾد احلٚض وصؼ ؿْقاتف وإزافٜ رواشٛ افزمـ ظـ جمٚرياف حتاك يُتًاٛ اخلهاٛ، بتٌذيتف برو

 ف احلٔٚة مـ جديد.توتَقم ظذ ترب

أمٚ افذيـ يريدون أن ئًدوا تراث ادٚيض بجرة ؿِاؿ دون ظْاٚء وـاد ذهاـ ؾِاـ يُاقن 

ٕهٌٔٓؿ مـ افْجٚح أـثر مـ حًـ افْٜٔ، وا يُّـ إظٍٚؤهؿ مـ هتّٜ تًىٔاؾ افتَادم، وإؾًاٚد 

افساث افذي  ٛ أن ٍّٕٓف ؾًٓط جديدًا، يًٌٞ روحف افٍٚظِٜ يف حٔٚتْٚ ادًٚسة، ويٍجار ؿّٔاف 

ًٚ وٕطء.   (4) افُٚمْٜ يف ظّؼ أظطؿْٚ فتؼق ظذ وجقدٕٚ حرـٜ وتَدم

 وافًٗال افرئٔس افذي ضٚدٚ وؿػ أمٚمف ادٍُرون هق : مٚذا ظًإٚٚ أن ٕٖخاذ ماـ تاراث

 األؿدمغ؟

 يب افدـتقر زـل ٕجٔٛ يّقد ظـ هذا افًٗال ؿٚئاًل:أجٚب ادٍُر افًر

ًٚ، ؾ٘ذا ـاٚن » ًٚ ظِّٔ فادى أشاالؾْٚ ٕٖخذ مـ تراث األؿدمغ مٚ ًٕتىٔع تىٌَٔف افٔقم تىٌَٔ

ضريَٜ تٍٔدٕٚ يف حٔٚتْٚ افراهْٜ أخذٕٚهٚ، وـٚن ذفؽ هق اجلٕٚٛ افذي ٕحٔٔف مـ افساث، وأمٚ ماٚ 

ًٚ ؾٓق افذي ٕس ًٚ تىٌَٔٔ ـف، وـذفؽ َٕػ افقؿٍٜ ًٍٕٓٚ مـ ثَٚؾٜ مًٚسيْٚ ماـ أبْاٚء ا يٍْع ظِّٔ

 أوربٚ وأمريُٚ.

ؾ٘ذًا اددار افًّؾ، وافتىٌٔؼ هق مٚ يًتىٚع شُِف يف جًؿ احلٔٚة ـط حئٚهٚ افْٚس، أو ـط يٌٌْل 

صػ افىارق، أو يف زل، أو يف رػ ضريَٜ تًٍْْل افٔقم يف بْٚء ادْٚهلؿ أن حئقهٚ، ؾ٘ذا أفٍٔٝ ظْد افًِ

إؿٚمٜ احلٔٚة ااؿتهٚديٜ مـ زراظٜ وصْٚظٜ واٚرة، أو يف ضرائؼ افتًٌار باٚفٍِظ ظاط يرياد افْاٚس أن 
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   (5)ش.يًزوا ظْف ممٚ تًتّؾ بف ٍٕقشٓؿ افٔقم ـٚن ذفؽ هق افساث افذي ٕحٔٔف

فْٖخذ مـ افساث جزءه افًٚؿؾ ادٌدع اخلالق، وٌْٕذ جزءه اآلخر اخلٚمؾ افٌِٔد، »ويتٚبع ؿٚئالً: 

ٕٖخذ جزءه افًٚؿؾ ادٌدع اخلالّق ا فَْػ ظْد موّقٕف وؾحقاه ٌٕادي ؤًٕاد، باؾ فًْاتخِص مْاف 

   (6)ش.افنُؾ ـل ّٕأل موّقن هذا افنُؾ مـ ظكٕٚ ومـ حٔٚتْٚ ومـ خزاتْٚ

ومـ هْٚ ـٚن إحٔٚء افساث أو ظكٕتف يًْل تقطٍٔف وّـ مٍٚهّْٔٚ ادًاٚسة، وإذا ـاٚن 

افٌدهل أا ينّؾ اإلحٔٚء افساث بجّٔع مراحِاف وتْٚؿواٚتف مجِاٜ  هذا هق مٍٓقم اإلحٔٚء ؾّـ

وتٍهٔاًل، ومـ افٌدهل إْٔٚ أحرار يف أن ٕختٚر مـ افساث يف وقء مًىٔٚت واؿًْاٚ ومالبًاٚت 

ظكٕٚ ومتىٌِٚت مىٚيْٚ يف افتَدم واازدهٚر، إذ إن مٚ يٌٌْال إحٔاٚؤه وبًثاف اباد أن يُاقن 

افٌدهل إْٔٚ ٕجد يف تراثْٚ مٚ فٔس جديرًا بٚفٌَٚء وا بٚحلٔٚة، وأن ٕجد  جديرًا بحٔٚتْٚ احلٚفٜٔ، ومـ

يف واؿًْٚ مـ رواشٌف مٚ يٌٌْل أن يًتٖصؾ ويزال، وؿد ا تَؾ أمهٜٔ اهلدم يف هذه احلٚل ظـ أمهٜٔ 

  (7) افٌْٚء.

، وهُذا يتوح مـ افْٚحٜٔ ادٌدئٜٔ إٔف ا يُّـ تٌْل افساث ـٚماًل ألٕف يْتّال إػ اداٚيض

ألن افًْٚس ادَقمٜ فِطيض ا تقجد ـِٓٚ يف احلٚض، وفٔس مـ افيوري أن يُقن حواقرهٚ 

ًٚ فًٌِٛ ًٍٕاف، يف ادًتٌَؾ هق حوقرهٚ ًٍٕف يف احلٚض، وبٚدَٚبؾ ا يُّـ رؾض  افساث ـِٔ

ؾٓق صئْٚ أم ـرهْٚ مَقم أشٚد مـ مَقمٚت احلٚض، وتٌٔر احلٚض ا يًْل افٌدايٜ مـ افهاٍر 

 يف أي جمٚل مـ ادجٚات.

ًٚ فِقاؿع  ًٚ إيديقفقجٔ إن افساث افًريب اإلشالمل افذي بغ أيديْٚ افٔقم مل يُـ ؾَط إًُٚش

ااجتطظل وااؿتهٚدي يف احلوٚرة افًربٜٔ اإلشالمٜٔ، إٕف يوؿ إػ جٕٚٛ ذفؽ رؤى ومٍاٚهٔؿ 

افَديّاٜ، مماٚ  ًاؾ  وتهقرات دئْٜ وؾًٍِٜٔ وأخالؿٜٔ وظِّٜٔ إتَِاٝ إفٔاف ماـ احلواٚرات
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 اجلٕٚٛ اإلًٕٚين ؾٔف، جٕٚٛ ااشتّراريٜ، حيتؾ مُٕٜٚ بٚرزة.

ومع ذفؽ ابد مـ ٕيرة َٕديٜ واظٜٔ فِساث حتسم ظٚدٔتف يف آن وخهقصٔتف افتٚرخئاٜ يف 

ؾال  قز مثاًل َٕؾ ساظٚت ادٚيض إػ احلٚض، ؾٍل هذا ادجّقع افساثل ظْاٚس افقؿٝ ًٍٕف، 

ة وافتىقير، وأخرى إتٓك أمرهٚ بٕٚتٓٚء حليتٓٚ يف شًِاِٜ افتىاقر، ؾاٚفساث خازان ؿٚبِٜ فِحٔٚ

فألؾُٚر وافرؤى وافتهقرات تٖخذ مْف األمٜ مٚ ئٍدهٚ يف حٚضهٚ، أو مٚ هق ؿٚباؾ ألن ئًْٓاٚ 

  (8) ظذ احلرـٜ وافتَدم.

ت ادًاتٌَِٜٔ، ابد إذًا مـ ااختٔٚر، ومًٔٚر ااختٔٚر دائاًط اهتطماٚت احلاٚض وافتىًِاٚ

وظْدمٚ ٕتحدث ظـ ادٚيض أو احلٚض أو ادًتٌَؾ  ٛ أن ْٕىِؼ مـ رؤيٜ واواحٜ واظٔاٜ ماـ 

هل صرورة وحرـاٜ وٕتٔجاٜ حٔٞ إن ادٚيض وادًتٌَؾ مهٚ ـٚحلٚض فًٔٚ واؿٍغ جٚمديـ، بؾ 

 صرورة وحرـٜ، وأن ـؾ اختٔٚر واصىٍٚء ومًٚسة تنُؾ ؿراءة جديدة.

ريب يتٚجقن إػ افًَالٕٜٔ فٍٓؿ حٚضٕٚ وبْٚء مًاتٌَِْٚ، وفٍٓاؿ مٚوأْٚ إْٕٚ يف وضْْٚ افً

ًٚ، ؾٚفساث افًريب مل يدرس دراشٜ ظَالٕٜٔ واؾٜٔ بًد، وظِّٜٔ افَْاد ادْٓجال فساثْاٚ مل تاتؿ  أيو

ًٚ يف بًد، وإن افرؤيٜ افًَالٕٜٔ يف اديدٕٚ  ًٚ وشاِقـ ًٚ ومْٓجا فساثْٚ حتتؿ ظِْٔٚ اظتطد احلقار مْىَِ

 ْٖى ظـ افتًهٛ وافتزمٝ وااشتٌداد بٚفرأي.م

ادْٟٓ افًَالين ٕختٚر مـ افساث مٚ حيرك يف افنًٛ افذاـرة وافًّؾ، ويًّاؾ ويف وقء 

وافقشِٜٔ ادثذ إلحٔٚء افرؽٌٜ يف إحٔٚء افساث افًريب هق مزجف بٚحلٔٚة »ظذ إيَٚطف ا ظذ ختديره 

ًٚ ؿديًط فمثاٚر ادحٍقطاٜ، باؾ ادًٚسة ودجمف يف داخِٓٚ،ة ؾال ينٚرؾف اإل ًٕٚن ـط ينٚرع متحٍ

ينٚرؾف ـط يدخؾ يف مًسك احلٔٚة، ويٌّْس يف تٔٚر افًٚضٍٜ وافنًقر، وفأس ذفاؽ بًًار إذا 

  (9)ش.حًْٝ ادىٚفًٜ، وحًـ ااجتٓٚد، وحًـ افتٌْٔف وااختٔٚر

وتدؿٔؼ ؿٌؾ افارؾض إن تراثْٚ افًريب مل يِؼ مٚ هق جدير بف، ومٚ هق جدير بْٚ مـ متحٔص 
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وهذا يدظقٕٚ إػ إظٚدة ٕير واظٜٔ إػ تراثْاٚ فتٖـٔاد خار ماٚ ؾٔاف، أو افٌَقل إبٚن يَيتْٚ افَقمٜٔ، 

ًٚ فِحٔٚة، وربط ذفؽ ـِف بيروع احلٚض، ؾُٔاقن بْاٚء ادًاتٌَؾ متهااًل  وضرح مٚ مل يًد صٚحل

تٖـٔد افذات بٚفرجقع إػ بطيض األمٜ، وبذفؽ ا حيدث إٍهٚم يف افنخهٜٔ احلوٚريٜ فألمٜ. و

افساث يًْل مقاجٜٓ احلٔٚة احلديثٜ بًّدة تتْٚول ـؾ صٚفح وتٖـِاف وهتواّف وحتِٔاف إػ ؽاذاء 

يني يف اجلًد. وهذا افرجقع افٌْٚء إػ افساث هق افًٌٔؾ افقحٔد فإلبداع واألصاٚفٜ، وبّثاؾ 

  (10) صِٜٔ.هذه افروح تىقرت افهغ وافٔٚبٚن، وؿٚمٝ ظذ ذفؽ ـؾ احلوٚرات األ

وفٔس مًْك ذفؽ أن ٍَٕؾ افٌٚب أمٚم افٍُر اإلًٕٚين بدظقى أن مٚ فديْٚ مـ تراثْٚ ئٍُْٚ، 

ؾٓذا ظغ اجلٓؾ، إذ ادٍروض بًد أن ٕٗـد ذاتٔتْٚ وإٕتْٔٚ وأصٚفتْٚ وفٔدة تراثْٚ احلال ا ٕرياد أن 

ًٚ مـ م ٍُريْاٚ ادًاٚسيـ ماٚ ٌَٕك حٔٞ ـْٚ أهى دٚؤْٚ مٓط يُؽ مجٚل هذا ادٚيض، إذ إن بًو

ًٚ بف إػ درجٜ افتَديس ألصحٚبف، وإٕط ٕريد أن ْٕتَؾ مـ هذا ادٚيض  يزال مٖخقذًا بٚدٚيض ومًجٌ

ٕٖخذ مْٓٚ مٚ ئٍدٕٚ ويَّقي صخهٔتْٚ، ويًٓؿ يف إػ ادًتٌَؾ بٚإٍتٚح ظذ ـؾ ثرات احلوٚرة، 

مًْك ااشاتَالل احلواٚري  إبداظْٚ دون أن ُٕقن مَِديـ ألحد أو خٚوًغ فوٌط، وهذا هق

ٕختٚر وٕرؾض حغ ٕريد دون وٌط أو إـراه، وابد أن يُقن إدؾٚظْٚ افَاقي فِتازود فإلبداع، 

ًٚ بٕٚادؾٚع ا يَاؾ ظْاف ؿاقة  مـ افًِقم ادًٚسة وافٍْقن افتل تتٔحٓٚ فْٚ احلوٚرة احلديثٜ مربقض

 .اـتنٚع ذواتْٚ بدراشٜ تراثْٚ يف ـؾ أبًٚده افَريٌٜ وافًٌٔدة

وإذا ـْٚ ْٕند يف تقجْٓٚ ادًتٌَع احلٍٚظ ظذ افذاتٜٔ افثَٚؾٜٔ افًربٜٔ ؾ٘ن احلٍٚظ ظِٔٓٚ ا يًْل 

اجلّقد يف إضٚر مـ ادقروث افَديؿ، بؾ هق ظِّٜٔ تتٔح دجتًّْٚ أن يتٌر ويتىقر دون أن يٍَد 

وادًٚسة، ٚفٜ هقيتف األصِٜٔ، وأن يتٌَؾ افتٌٔر دون أن يٌسب ؾٔف، إٕف افتٍٚظؾ بغ األص

بًّْٚه افًٚم، وظكٕٜ افساث ؾ ظـ افَٔؿ ادرتٌىٜ بٚفساث ا يٍْهوتٖـٔد افذاتٜٔ افثَٚؾٜٔ 

وإحٔٚؤه ظّؾ مرتٌط بٚفًٍؾ اإلبداظل ومْىِؼ فِثَٚؾٜ احلٜٔ ومٌْع فتجديد مًتّر إلبداظٜٔ 

 تتٌذى مـ ـؾ أصُٚل افثَٚؾٜ افذاتٜٔ ادقروثٜ.
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ِسبٜٔ وافثَٚؾٜ وافًِقم يف ااشساتٔجٔٚت افتل ووًتٓٚ ظذ وفَد تٌْٝ ادْيّٜ افًربٜٔ ف

افهًٔد افًريب مٍٓقم ادٚيض احلّل، ورأت أن األصٚفٜ تًز ظـ هذا ادٍٓقم، إذ إهنٚ تًْل اختٔٚر مٚ 

يف افساث مـ ٕطذج وأصقل اختٔٚرًا ؿٚئًط ظذ افٍٓؿ وافتّٔٔز، وظذ مٚ تْىقي ظِٔف مـ اإلبداع 

 مٚ تدل ظِٔف مـ ذاتٜٔ ثَٚؾٜ األمٜ، وذاتٜٔ افًٌَريٚت افتل أشّٓٝ يف تىقر هذا واابتُٚر، وظذ

افساث يف جمٚات افَٔؿ وافٍُر وافثَٚؾٜ، أو يف جمٚات افًِؿ وافًٍٍِٜ، أو يف جمٚات افًٔٚشٜ 

واإلدارة، وجقهرهٚ تٖـٔد خهٚئص اإلبداع واابتُٚر، وظذ ذاتٜٔ افثَٚؾٜ ومتٔزهٚ، وظذ اتهٚهلٚ 

 بًراؿٜ األمٜ يف مٚؤٓٚ احلل، وظذ اشتّرارهٚ يف افتًٌر ظـ صخهٔتٓٚ يف مًتٌَِٓٚ.

ـط أن افتجديد مل يًد جمرد احتذاء افثَٚؾٜ افٌربٜٔ واإلؿٌٚل ظِٔٓٚ وااؿتٌٚس مْٓٚ، وإٕط حًـ 

وظدم افقؿقع ظْدهٚ، بؾ جًِٓٚ  وافًٔئٍٚوِٜ بغ ظْٚسهٚ، وافتّٔٔز بغ احلًـ ااختٔٚر واد

ًٚ إػ اإلبداع واابتُٚر بْطذج ؾٔٓٚ تًٌر    (11)ظـ ذاتٜٔ األمٜ وتٖصٔؾ فثَٚؾتٓٚ.مْىَِ

 كامذج مػقة من طرصكة الرتاث -ثاكقاً 

فق رحْٚ ًٕتًرض افْطذج افتل يُّـ أن تُقن يف ًٕٟ حٔٚتْٚ ادًٚسة مـ تراثْٚ ألظٕٔٚٚ 

حٔٚتْٚ ادًٚسة، وؿد ييـ بًوْٚ  احلك وافتًداد، ذفؽ ألن ثّٜ مٍٚهٔؿ وااٚهٚت ًٕتّدهٚ يف

أهنٚ مـ إٕتٚج افٌرب، هل مقجقدة يف تراثْٚ، وفـ أمتُـ يف هذا ادجٚل مـ حكهٚ، وحًٌل أن 

أصر إػ بًوٓٚ متّثالً يف افقطٍٜٔٔ وادْٟٓ افتجريٌل، واحلقار، واحسام افرأي، وحَقق 

وافسبقيٜ وااجتطظٜٔ...افخ. وؾٔط يع ؾُرة  اإلًٕٚن، وافسبٜٔ افٌٔئٜٔ، ـط اّذ يف ادٔٚديـ افٌِقيٜ

 مقجزة ظـ بًض مـ هذه افْطذج ادؼؿٜ يف تراثْٚ:

شٌَٝ اإلصٚرة إػ ذفؽ مـ ؿٌُؾ ظذ إٔف مـ شطت تراثْٚ افًريب، : ادـفج التجريبي -6

و لء يف مَدمٜ ظكٕٜ افساث هذا ادْٟٓ افتجريٌل وادًٚيْٜ، وهق ادْٟٓ افذي 

ًٚ يف افقصقل إػ حَٚئؼ احلٔٚة وإدراك ـْٓٓٚ، إذ إن فًدد اظتّده افًِط ء افًرب أشِقب

ؽر ؿِٔؾ مـ رجٚل احلوٚرة افًربٜٔ ؾوالً يف احلٞ ظذ حتهٔؾ ادًٚرع بىريؼ ادًٚيْٜ 
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وااختٌٚر وافتجربٜ، وافًٌد ظـ حتهِٔٓٚ بىريؼ افَْؾ وافَٔٚس األرشىل، وشٌِٔٓط يف 

 افٌٚفٛ هق احلٍظ وااشتيٓٚر.

وتًد دظقة اجلٚحظ إػ ادًٚيْٜ وافتجربٜ أول صٔحٜ يف افٍُر افًريب اإلشالمل تًٌؼ 

م وافذي ٕٚدى يف مثٚبرة وإسار بيورة ٌٕذ 6552افٍرٕز ادتقىف شْٜ ش ؾرإًقا رابِٜٔ»دظقة 

ادذهٛ اجلديل يف افتًِٔؿ وافسبٜٔ، وأن يًتٌدل بف مذهٛ افتجربٜ وااختٌٚر يف حتهٔؾ ادًرؾٜ. 

م وافذي دظٚ يف محٚشٜ صديدة إػ 6626ادتقىف شْٜ ش ؾرإًٔس بُٔقن»ط شٌؼ افًٚمل افزيىٚين ـ

 مذهٛ ادالحيٜ وافتجربٜ يف افتًِٔؿ.

تِؽ هل دظقة اجلٚحظ ومْٓجف مع إٔف ظٚش يف وشط ظٚـػ ظذ احلٍظ، وهيتؿ 

ًٚ إػ بٚدحٍقظ، ويًع مـ ؿدر احلٍٚظ افذيـ ـٕٚقا يتٌٚهقن بْقادر احلٍظ وؽراب تف، و ًِقٕف شٌٌ

ًٚ متًّؼ يف  افنٓرة، وافقفقج إػ أبقاب اخلٍِٚء واألمراء وذوي اجلٚه، ومع أن اجلٚحظ أيو

األدب ومًٚئؾ افٍُر مل يُـ فٔٗمـ بٚحلٍظ ؿدر إيطٕف بٚفتجربٜ وادًٚيْٜ يف ـًٛ ادًرؾٜ إذ 

  رهيٚ ظذ احلؼات. ، واذ ذفؽ يف افتجٚرب افتل ـٚنشفٔس ينٍْٔل إا ادًٚيْٜ»يَقل: 

وفَد أذٕٚ مـ ؿٌُؾ إػ أن ادْٟٓ افتجريٌل ؿد صؼ ضريَف يف افىٛ وـٚن ذفؽ ظذ يد 

تؼيح افَردة  يقحْٚ بـ مٚشقيف ٕٚبٌٜ افىٛ افًريب يف ظٓد افرصٔد، حٔٞ ـٚن يًّؾ ظذ

جلثٞ افٌؼيٜ يف مك إػ بالط اخلٍِٜٔ افًٌٚد، فًدم متُْف مـ تؼيح اافْقبٜ ادجِقبٜ مـ بالد 

دٚ يف ذفؽ مـ جمٚؾٚة فروح اإلشالم افذي يًع مـ ـرامٜ اإلًٕٚن. وفَد أذٕٚ مـ ؿٌُؾ إػ جٓقد 

 ابـ اهلٔثؿ يف تؼيح افًغ.

وفَد إًًُٝ تَٚفٔد افًرب يف افىٛ يف افْٚحٜٔ افًِّٜٔ يف ضرائؼ افتًِٔؿ افىٌل 

 صُقاهؿ واشتَهٚء أحقاهلؿ وزيٚرة افنيري افَٚئّٜ ظذ منٚهدة ادرى وااشتطع بدؿٜ إػ

مْٚزهلؿ. ومـ وشٚئؾ ذفؽ ادرور ظذ أّهة ادرى يف افٌٔطرشتٕٚٚت حٔٞ ـٚن صٔقخ األضٌٚء 

يهىحٌقن تالمٔذهؿ، ويٍنون هلؿ أحقال ادرى، وينرون ظِٔٓؿ بٚفًالج، وهل وشِٜٔ 

 ظـ افُتٛ وادخىقضٚت. افتًِٔؿ افىٌل افًِٔؿ افَٚئؿ ظذ ادنٚهدة وافتجربٜ، وفٔس َٕالً 

ويف أؽِٛ ادجٚات افًِّٜٔ ـٚن ثّٜ ظِطء ظرب أدهنقا اآلخريـ بًِّٓؿ، ومحِقهؿ 
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ظذ اإليطن بَقة افًَؾ افًريب وإبداظف، ومـ هٗاء افًِطء )ابـ شْٔٚ( افذي يًد مـ أصٓر 

ٔغ، و)افٌروين( وفف منٚهر افًِطء افًٚدٔغ، و)جٚبر بـ حٔٚن( وهق مـ أدع ظِطء افُّٔٔٚء افًٚد

أظيؿ ظَِٜٔ بحقث ٕٚدرة يف افريٚؤٚت وافٍِؽ إوٚؾٜ إػ افتٚريخ واجلٌراؾٜٔ حتك ؿٔؾ ظْف إٕف 

ٚين( وفف إشٓٚمٚت ـٌرة يف ظِؿ افٍِؽ وافريٚؤٚت، و)ابـ اهلٔثؿ( واوع تٌظرؾٓٚ افتٚريخ، و)اف

ع افْيٚرات ـط تنر إػ ذفؽ أشس افىريَٜ افًِّٜٔ احلديثٜ ؾُتٚبٚتف يف افوقء أدت إػ اخسا

  (12) دائرة ادًٚرع افزيىٕٜٚٔ.

وفَد أشٓؿ افًرب أيط إشٓٚم يف ظِؿ افتًّٜٔ وافريٚؤٚت، وـٚن فِخقارزمل ؾوؾ ـٌر 

يف اإلوٚؾٚت افتل ووًٓٚ يف ظِؿ احلًٚب واجلز، وهق أول مـ ووع اجلز مًتَاًل ظـ 

ٚئِٜ، واشتًِّقا ادطرشٚت وافَقاضع يف ؿٔٚس احلًٚب، وووع افًرب ظِؿ ادثِثٚت افُرويٜ اد

وهّذبقا األرؿٚم اهلْديٜ، وأوجدوا ضريَٜ جديدة هلٚ هل ضريَٜ اإلحهٚء »افزوايٚ وادثِثٚت، 

افًؼي، واشتًِّقا افهٍر فٌِٚيٜ افتل ًٕتًِّٓٚ اآلن، وووًقا ظالمٜ افٍٚصِٜ فُِن 

 ت وافًِقم.افًؼي، ومٚ ـٚن فذفؽ ـِف مـ أثر يف تَدم افريٚؤٚ

وأبدع افًرب يف افُّٔٔٚء وشٌَقا افٌربٔغ يف اافتجٚء إػ افتجربٜ فٔتحََقا مـ صحٜ 

بًض افْيريٚت، وإفٔٓؿ يرجع افٍوؾ يف اشتحوٚر ادرـٌٚت واحلقامض افتل تَقم ظِٔٓٚ 

  (13)ش.افهْٚظٜ احلديثٜ

يَتؤف افًك،  ويف مٔدان افريٚؤٚت ـٚن ثّٜ اهتطم بٚدًٚئؾ افًِّٜٔ افتل تتْٚول مٚ

ويدور حقل ادًٚمالت افتجٚريٜ وافهدؿٚت وإجراء افٌْٚئؿ وافرواتٛ ظذ اجلٔقش، ـط  تتىرق 

إػ افزيد وضرق افٌٔع وافؼاء وهذه مٔزة امتٚزت هبٚ ادٗفٍٚت افًربٜٔ افَديّٜ، ؾَِد ـٚن 

وادتهِٜ بحٔٚة ريٚؤق افًرب يٍوِقن ادًٚئؾ افًِّٜٔ افتل تتًِؼ بحٚجٚت افًك ومَتؤٚتف 
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 اإلًٕٚن ادٚديٜ.

يًد افساث افٌِقي افًريب مهدرًا فِتجديد افٌِقي يف احلٚض : يف ادجال الؾغوي -2

وادًتٌَؾ، إذ إن أؽِٛ ادحٚوات افتل ؿٚم هبٚ افًِطء افًرب يف ادجٚل افٌِقي يتًؿ 

ؤيل يف بٚفروح افًِّٜٔ وافٍُر ادقوقظل، ـط هل ظِٔف احلٚل ظْد أيب األشقد افد

 اشتَرائف افَرآن افُريؿ وأصًٚر افًرب يف اجلٚهِٜٔ بٌٜٔ اشتٌْٚط ؿقإغ فًِربٜٔ.

إن مٚ إٔجزه افًِطء افًرب يف جمٚل افدراشٚت افهقتٜٔ بدءًا مـ افَرن افًٚبع ادٔالدي مـ 

ًٚ ظذ يد  تًَٔؿ فألصقات وتهٍْٔٓٚ وووًٓٚ بحًٛ خهٚئهٓٚ وشطهتٚ ادّٔزة وخهقص

، وشٌٔقيف يف ـتٚبف، وابـ جْل يف اخلهٚئص شافًغ»د افٍراهٔدي يف مَدمٜ ـتٚب اخلِٔؾ بـ أمح

ش ؾرديْٚن دوشقشر»وه صْٚظٜ اإلظراب، ؿد هٖٔ افًٌؾ فٌِقرة افهقتٔٚت احلديثٜ ـط صٚؽٓٚ 

  (14)ش.بِقمٍِٔد»وش تروبتًُٚوي»و

بدؿٜ متْٚهٜٔ وهٚ هق ذا )شٌٔقيف( ومـ بًده )ابـ جْل( يقّصٍٚن افًطت ادّٔزة فِحروع 

 ومْٓجٜٔ ظِّٜٔ ا ٕجد مثٔاًل هلٚ إا يف افدراشٚت افهقتٜٔ احلديثٜ.

وـٚن افًِطء افًرب شٌٚؿغ يف افهقتٔٚت، ؾَد تٌْٓقا إػ أحُٚم تٌدل خهٚئص 

األصقات بحًٛ افًٔٚق افهقيت افذي ترد ؾٔف، وـٕٚٝ هلؿ بهّتٓؿ يف افدراشٚت 

وافَِٛ واإلبدال واإلدؽٚم، وـِٓٚ هلٚ مٚ يَٚبِٓٚ افٔقم  ادقرؾقفقجٜٔ، ؾدرشقا اإلخٍٚء واإلطٓٚر

  (15) يف افدراشٚت افًِٕٜٚٔ احلديثٜ.

وووع افٌِقيقن افًرب افُِطت يف أبقاب، وهُذا ؾًِٝ مدرشٜ افَقاظد افتقفٔديٜ افتل 

جلٖت إػ مْٟٓ أـثر اريدًا يف افتٌقيٛ وافتهْٔػ، تًَؿ ؾٔف األبقاب افْحقيٜ بحًٛ 

هتٚ افتْئّٜٔ، ثؿ إتَؾ افتٌقيٛ إػ مرحِٜ أـثر اريديٜ ينتّؾ افًْٚس خهٚئهٓٚ وشط

                                                                                              

ادٗمتر افًْقي افثٚمـ دجّع افٌِٜ  -ظِقم افٌِٜ افًربٜٔ يف وقء افًِٕٚٔٚت احلديثٜ -افدـتقرة فٌٕٜٚ منقح (47)

 .2ص 2119 -شٕحق رؤيٜ مًٚسة فِساث»افًربٜٔ بدمنؼ وظْقإف 

 .4ادرجع افًٚبؼ ص  (48)
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ادًجّٜٔ وافًْٚس افقطٍٜٔٔ، ؾِؿ يًد يُتٍل بتٌقيٛ ااشؿ وافًٍؾ واحلرع وافًْٝ وافيرع، 

بؾ تًداه إػ افتهْٔػ يف وحدات ترـٌٜٔٔ وطٍٜٔٔ ختتص بًٌض افًطت افْحقيٜ وافكؾٜٔ 

ٚفقحدة افقطٍٜٔٔ افًٚئدة فِزمـ، ووحدة صٌٜٔ افًٍؾ، وافٍْل، ـّٜٔ وافدافٜٔ فًِْٚس ادًج

ؾ افُالم بتّثؾ ًتُّٔغ وطٍٜٔٔ يوافتًدي، واابتداء، وافتقـٔد، إػ مٚ هْٚفؽ مـ ص

  (16) خهٚئهٓٚ.

وتْٚول افْحٚة افًرب ب٘شٓٚب مقوقع اإلظراب واإلبٕٜٚ، ومٔزوا بغ افقطٍٜٔ افْحقيٜ 

ؿ بغ افقطٍٜٔ افْحقيٜ افنُِٜٔ وافقطٍٜٔ افدافٜٔ، يَقل ابـ وحٚات اإلظراب، ومٔز بًوٓ

يَقل افْحقيقن إن افٍٚظؾ رؾع، وادًٍقل بف ٕهٛ، وؿد ترى األمر بود ذفؽ أا ترإٚ »جْل: 

ؾْْهٌف، وإن ـٚن ؾٚظاًل، ش إن زيدًا ؿٚم»ؾْرؾًف وإن ـٚن مًٍقاً بف، وَٕقل: ش ُضب زيدٌ »َٕقل: 

ُٝ مـ ؿٔٚم ز»وَٕقل:    (17)ؾْجره وإن ـٚن ؾٚظاًل. ش يدظجٌ

ّٔز افًرب افَدمٚء ادقوقع مـ ادحّقل يف اجلّؾ اخلزيٜ، وادًْد مـ ادًْد إفٔف،  وم

افتل اشتقحٝ مْٓٚ افَقاظد افتحقئِٜ افتقفٔديٜ  Port Royalوبْٚء ظذ ذفؽ تٖشًٝ ؿقاظد 

ًٚ يف أحدث صٌٜٔ هلٚ، أا وهل  افُثر، ؾجٚء مٍٓقم ادقوقع وادحّقل وافًالؿٜ بْٔٓط جقهري

ٕيريٜ احلد األدٕك افتقفٔديٜ. ـط أن ٕيريٜ )افًٚمؾ( يف افْحق افًريب أشس ظِٔٓٚ )تنقمًُل( 

افتقفٔديٜ. ومـ ادٍٚهٔؿ األشٚشٜٔ افتل ٕجدهٚ يف افساث افْحقي افًريب مٍٓقمٚ احلذع  تفٕيري

قئِٜ افتل ٕحٝ أـثر إػ افتجريد يف وااشتتٚر، ومهٚ مٍٓقمٚن اشتًٚدهتط افَقاظد افتقفٔديٜ افتح

ااشتتٚر. ـط ٕجد يف افساث افْحقي افًريب افتًٚمؾ مع مُقٕٚت اجلِّٜ، ؾىقرت مٍٓقم 

مٍٓقمل افتَديؿ وافتٖخر، وهق مٚ ينُؾ أحد اجلقإٛ األشٚشٜٔ مـ ٕيريٜ )تنقمًُل( 

بًض افساـٔٛ افْحقيٜ افتحقئِٜ افتل تًقد إػ شًٌْٔٔٚت افَرن ادٚيض وافتل تَقم ظذ أن 

وافهٔغ افكؾٜٔ تْنٖ ٕتٔجٜ تَديؿ أو تٖخر بًض ظْٚس اجلِّٜ بط يتٍؼ وبًض افؼوط 

                                                                                              

 .6ادرجع افًٚبؼ ص  (49)

 .7ادرجع افًٚبؼ ص  (:4)
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  (18)وافَقاظد افًٚمٜ وؿقاظد افٌِٜ ذات افهِٜ.

وـٚن افٌِقيقن افًرب أول مـ أصٚر إػ وجقد بْٔتغ فٌِٜ بْٜٔ شىحٜٔ طٚهرة هل أِٚهتٚ 

افٜٔ وبْٜٔ ظَّٜٔ متوّْٜ، وذفؽ ظْدمٚ أصٚروا إػ أن هْٚفؽ افهقتٜٔ وافْحقيٜ وافكؾٜٔ وافد

ًٚ( ومتٖخرًا )مًْك(.  متٖخرًا )فٍي

وادر اإلصٚرة إػ أن ثّٜ مٍٚهٔؿ فٌقيٜ ظربٜٔ ـثرة ا تًرؾٓٚ افًِٕٚٔٚت افٌربٜٔ مثؾ 

ٔرؼ مٍٓقمف ادتٖخرون ؾحكوه يف ـقٕ ف افًٚمؾ، وهق يٍن افُثر مـ افيقاهر افٌِقيٜ، وؿد و

شٌٛ اإلظراب، وهق يتجٚوز ذفؽ يف احلََٜٔ، إذ إٕف يقر افٌْٜٔ فُؾ مجِٜ يف أي فٌٜ هْديٜ أوربٜٔ 

ًٚ فِهٍر، وهق مٍٓقم اابتداء يف افًربٜٔ، وهذا ؽر مًروع  وحٚمٜٔ شٚمٜٔ، وؿد يُقن مًٚوي

بتدظف ظْد افٌربٔغ، ومثؾ ذفؽ يف األمهٜٔ مٍٓقم افٌْٚء فُِِّٜ أي افقزن ؾٓق مـ أظيؿ مٚ ا

  (19) افًِطء افًرب ظذ حّد تًٌر افدـتقر ظٌد افرمحـ احلٚج صٚفح.

أداة تٌِٔغ أو تقاصؾ ؾ٘ن اجلٚحظ يف تراثْٚ  أن افًِٚن وإذا ـٚن افًِٕٚٔقن ادًٚسون يرون

افًريب أصٚر إػ أن اخلىٚب افٌِقي هق ظٌٚرة ظـ ظِّٜٔ تقاصؾ يًتقجٛ ؿٔٚمٓٚ ثالثٜ أرـٚن 

 هل :

 ادتُِؿ -6

 ع افًٚم -2

 افُالم -2

وؿْٚة افتقاصؾ بغ ادتُِؿ وافًٚمع هل يف األؽِٛ ادنٚؾٜٓ. وداؾع اجلٚحظ ظـ افُتٚبٜ 

وافُتٚب ممٚ يُّـ أن يًد ذفؽ حتقاً يف افْيرة إػ افُتٚبٜ، ويرى أن افذي يربط بغ أرـٚن 

 افتقاصؾ إٕط هل افقطٚئػ، وهل ظْده ثالث:

                                                                                              

 .8ادرجع افًٚبؼ ص  (;4)

اداٗمتر افًاْقي  -ًاريبأصقل افٌحٞ يف افساث افٌِاقي افًِّال اف -افدـتقر ظٌد افرمحـ احلٚج صٚفح (>4)

 .9ص 2119ش ٕحق رؤيٜ مًٚسة فِساث»افثٚمـ دجّع افٌِٜ افًربٜٔ بدمنؼ، وظْقإف 



 141 

 ٌٔٚن وافتٌٔغ(.افقطٍٜٔ اإلؾٓٚمٜٔ أو افٍٓؿ واإلؾٓٚم )اف -6

 افقطٍٜٔ اخلىٚبٜٔ. -2

 افقطٍٜٔ افنًريٜ. -2

ًٚ ا يُقن افٍٓؿ أو اإلؾٓٚم  ًٚ فٌقي وافقطٍٜٔ اإلؾٓٚمٜٔ هل األصؾ، وا يتهقر اجلٚحظ خىٚب

ؿٚظدتف وهنٚيتف يف افقؿٝ ًٍٕف، وؽٚيٜ هذه افقطٚئػ هل افًٚمع، إا أن افقطٍٜٔ اإلؾٓٚمٜٔ تقوح 

  (20)ٕف مٌدع افَقل ومْجزه يف افقؿٝ ًٍٕف.مُٕٜٚ ادتُِؿ يف ٕيريٜ اجلٚحظ أل

 Systemوتْير افًِٕٚٔٚت ادًٚسة إػ افٌِٜ ٕيرة صّقفٜٔ متُٚمِٜ ظذ أشٚس أهنٚ ٕيٚم

وـٚن افٌِقيقن افًرب افَدمٚت مـ أمثٚل اجلٚحظ وأيب ٕك افٍٚرايب، وابـ خِدون، 

إػ افٌِٜ، ؾا )أبق ٕك افٍٚرايب(  واجلرجٚين، يْحقن ادْحك ادْيقمل افنّقيل ادتُٚمؾ يف ٕيرهتؿ

 يرى أن ظِؿ افًِٚن ظْد ـؾ أمٜ يًَْؿ إػ شًٌٜ أجزاء ظيّك هل:

 ظِؿ األفٍٚظ ادٍردة -6

 ظِؿ األفٍٚظ ادرـٌٜ -2

 ظِؿ ؿقإغ األفٍٚظ ادٍردة -2

 ظِؿ ؿقإغ األفٍٚظ ادرـٌٜ -4

 ظِؿ ؿقإغ تهحٔح افُتٚبٜ -5

 ظِؿ ؿقإغ تهحٔح افَراءة -6

  (21)صًٚر ظِؿ ؿقإغ تهحٔح األ -7

 ـط يرى )ابـ خِدون( أن ظِقم افًِٚن أربًٜ وهل: افٌِٜ وافْحق وافٌٔٚن واألدب.

وإذا ـٕٚٝ افًِٕٚٔٚت ادًٚسة ترى أن ا أؾؤِٜ بغ افٌِٚت، إذ ا أؾؤِٜ فٌِٜ ظذ 

يْحق هذا ادْحك إذ ش اإلحُٚم يف أصقل األحُٚم»أخرى ؾ٘ن )ابـ حزم( يف تراثْٚ افًريب يف ـتٚبف 

                                                                                              

ّٔد (53)  .64ص 2112دمنؼ  -مىًٌٜ افًجِقين -يف تراثْٚ افًريب -افدـتقر يّقد أمحد افً

 .6926افَٚهرة  -مىًٌٜ افًًٚدة بّك -إحهٚء افًِقم -أبق ٕك افٍٚرايب (54)
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وؿد تقهؿ ؿقم يف فٌتٓؿ أهنٚ أؾوؾ افٌِٚت، وهذا مًْك ا وجقد فف، ألن وجقه افٍوؾ »يَقل: 

جٚء يف ٕص تٍؤؾ فٌٜ ظذ أخرى،  ا، وا ظّؾ فٌِٜ ومًروؾٜ، وإٕط هل بًّؾ أو اختهٚص

ؾٕ٘ط ينٕٚه »، وؿٚل تًٚػ: شومٚ أرشِْٚ مـ رشقل إا بًِٚن ؿقمف فٌٔغ هلؿ»وؿد ؿٚل تًٚػ: 

ؾٖخز تًٚػ إٔف مل يْزل افَرآن بٌِٜ افًرب إا فٍٔٓؿ ذفؽ ؿقمف ظِٔف ش ٕؽ فًِٓؿ يتذـرونبًِٚ

افًالم ا فٌر ذفؽ، وؿد ؽِط يف ذفؽ )جٚفْٔقس( ؾَٚل: إن فٌٜ افٔقٕٕٚٔغ أؾوؾ افٌِٚت ألن 

شٚئر افٌِٚت إٕط هل تنٌف إمٚ ٌٕٚح افُالب أو َٕٔؼ افوٍٚدع، وهذا جٓؾ صديد، ألن ـؾ شٚمع 

  (22)ش.ٜ فًٔٝ فٌتف ا يٍّٓٓٚ ؾٓل ظْده يف افْهٚب افذي ذـر جٚفْٔقس وا ؾرقفٌ

وإذا ـٕٚٝ اااٚهٚت افسبقيٜ ادًٚسة تتٌْك ادطرشٜ وافتُرار وافتًزيز أشٚفٔٛ يف 

تُقيـ ادٓٚرات افٌِقيٜ ؾ٘ن )ابـ خِدون( يف تراثْٚ افًريب ـٚن ؿد أصٚر إػ ذفؽ يف مَدمتف، إذ 

أن افٌِٚت ـِٓٚ مُِٚت صٌٜٔٓ »ٜ افتُرار يف تُقيـ ادُِٚت ظذ حد تًٌره، ويرى إٕف أبٚن أمهٔ

بٚفهٍٚت، إذ هل مُِٚت يف افًِٚن فًٌِٚرة ظـ ادًٚين وجقدهتٚ وؿهقرهٚ بحًٛ إمتٚم ادُِٜ أو 

َٕهٚهنٚ، وفٔس ذفؽ بٚفْير إػ ادٍردات، وإٕط هق بٚفْير إػ افساـٔٛ، ؾ٘ذا حهِٝ ادُِٜ 

 ترـٔٛ األفٍٚظ ادٍردة فِتًٌر هبٚ ظـ ادًٚين ادَهقدة ومراظٚة افتةفػ افتل يىٌؼ افُالم افتٚمٜ يف

ظذ مَتٙ احلٚل، بِغ ادتُِؿ حْٔئذ افٌٚيٜ مـ إؾٚدة مَهقده فًِٚمع، وهذا هق مًْك افٌالؽٜ، 

تتُرر  وادُِٚت ا حتهؾ إا بتُرار األؾًٚل، ألن افًٍؾ يَع أواً وتًقد مْف فِذات صٍٜ، ثؿ

ؾتُقن حٚاً، ومًْك احلٚل أهنٚ صٍٜ ؽر راشخٜ، ثؿ يزيد افتُرار ؾتُقن مُِٜ أي صٍٜ 

  (23)ش.راشخٜ

وإذا وؿٍْٚ ظذ اجلٕٚٛ افقطٍٔل يف ادًرؾٜ، اجلٕٚٛ افذي يٗدي فِدارس وطٍٜٔ يف تٍٚظِف 

شٌؼ ـاًل مـ  مع ادجتّع ؾْٕ٘ٚ ٕالحظ أن اجلٚحظ ـٚن مـ أبرز افدظٚة فف يف تراثْٚ افًريب، وؿد

يف دظقتف إػ وطٍٜٔٔ ادًرؾٜ افٌِقيٜ واختٔٚرهٚ ظذ أشس ظِّٜٔ مـ ش فٔقٕٚرد ووارد  وآيُـ»

                                                                                              

 .ھ6245افَٚهرة  -مىًٌٜ افًًٚدة بّك -األحُٚم يف أصقل األحُٚم -زمابـ ح (55)

 بروت. د.ت. -دار إحٔٚء افساث افًريب -ادَدمٜ -ابـ خِدون (56)
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 واؿع احلٔٚة.

 –ؾٚجلٚحظ يرى أن اإلـثٚر مـ افْحق وتدريًف فذاتف مؤًٜ فِقؿٝ ومنٌِٜ ظط هق أوػ 

بَدر مٚ يٗديف إػ افًالمٜ  إا -أي افهٌل -وأمٚ افْحق ؾال تنٌؾ ؿٌِف»بف، ؾَٔقل:  -يًْل ادتًِؿ

ف، صٍـتٌف، وصًر إن إٔنده، ورء إن ومـ ؾٚحش افِحـ، ومـ مَدار جٓؾ افًقام يف ـتٚب إن 

ومٚ زاد ظذ ذفؽ ؾٓق منٌِٜ ظط هق أوػ بف مـ روايٜ ادثؾ افنٚهد، واخلز افهٚدق، وافتًٌر 

حيتٚج إػ تًرع جًٔطت األمقر،  افٌٚرع، وإٕط يرؽٛ يف بِقغ ؽٚيتف وجمٚوزة ااؿتهٚد ؾٔف مـ ا

ومـ فٔس فف حظ ؽره وا مًٚش شقاه، وظقيص افْحق ا  دي يف ادًٚمالت، وا يوىر إفٔف 

 ش.يف رء

واجلٚحظ يرى أن ثّٜ مقوقظٚت يف افْحق ا يوىر إفٔٓٚ ادتًِؿ يف تٍٚظِف مع احلٔٚة 

ًٚ ااجتطظٜٔ، وأن ظقيص افْحق ا  دي يف ادًٚمالت، وؿد تٌْ ك مًٔٚر ااشتًطل افٌِقي مْٓج

 فف يف واؿع احلٔٚة.

إػ اظتطد مٌدأ افنٔقع وافتقاتر يف مقاؿػ احلٔٚة ش افٌٔٚن وافتٌٔغ»وؿد دظٚ يف ـتٚبف 

 افقطٍٜٔٔ يف أثْٚء اختٔٚر ادٚدة افٌِقيٜ ألن احلٚجٜ إفٔٓٚ أصد ظذ حد تًٌر اجلٚحظ إذ يَقل:

 إٔندين أبق يّد افٔزيدي:

 ٍِظ يف افالمٚت واألفػـخِٜ اف
 

 وخِٜ افٍِظ يف افٔٚءات إن ؾَدت 
 ؾٚظرع مقاؿًٓٚ يف افَقل وافهحػ 

 
 وخهِٜ افراء ؾٔٓٚ ؽر خٚؾٜٔ 

وهق يزظؿ أن هذه احلروع أـثر تقاترًا وتردادًا مـ ؽرهٚ، واحلٚجٜ إفٔٓٚ أصد، واظتز ذفؽ  

ؾٕ٘ؽ متك حهِٝ مجٔع  شٚئؾ وظدة خىٛ مـ مجِٜ خىٛ افْٚس ورشٚئِٓؿربٖن تٖخذ ظدة 

  (24)ش. حروؾٓٚ، وظددت ـؾ صُؾ ظذ حدة ظِّٝ أن هذه احلروع احلٚجٜ إفٔٓٚ أصد

وهذا ادْحك افذي أصٚر إفٔف اجلٚحظ هق افذي تًتّده افدراشٚت افًِٕٜٚٔ ادًٚسة يف اختٔٚر 

اؿػ احلٔٚة، ؾط ـثر ادٍردات وافَقافٛ افٌِقيٜ ادًتخدمٜ يف افٌِٜ ادْىقق هبٚ وافٌِٜ ادُتقبٜ يف مق
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ًٚ، ومٚ ؿؾ اشتخدامف جٚء يف مرحِٜ تٚفٜٔ.  اشتخدامف ظد أشٚشٔ

أن افىٚفٛ يف بريىٕٚٔٚ ؿٌؾ أن يًّح فف بٚفتخهص ؾٔط اختٚره مـ »وثّٜ مـ أصٚر إػ 

ًٚ ظًرًا يف ادقاد افًِّٜٔ حتك إن ـٚن شَْٔىع إػ  ؾروع افدراشٜ يىِٛ إفٔف أن يٗدي امتحٕٚ

ًٚ مـ افىًٌٜٔ أو افدراشٚت األدب ٜٔ أو افٍْٜٔ افكع فٔتٖـد أوفق األمر إٔف أتَـ ؿدرًا صٚحل

افُّٔٔٚء وؿقإغ افًُقن وافريٚؤٚت افتىٌَٜٔٔ وافريٚؤٚت افٌحتٜ وافَقإغ اهلْدشٜٔ واآلفٜٔ 

وظِؿ افٌْٚت وظِؿ احلٔقان وافدراشٚت افًِّٜٔ واإلًٕٕٜٚٔ مـ اجتطظٜٔ ؤًٍٕٜ وظَٔديٜ إػ 

افدراشٚت افتل تٌحٞ يف افُقن وٕقامًٔف وادٚدة وصٍٚهتٚ واحلٔٚة ومٔزاهتٚ وأجْٚشٓٚ آخر تِؽ 

ادتًددة واإلًٕٚن ومقاهٌف اخلٚصٜ، إذ ذاك ا ؿٌِف يًّح فف بٖن يتخهص إن صٚء يف افنًر أو 

  (25)ش. افْحٝ أو افرشؿ أو ادقشَٔٚ أو افٌِٚت افؼؿٜٔ

حقل ثَٚؾٜ مٚ يٌٌْل ش ثَٚؾٜ افْٚؿد األديب»يف ـتٚبف  وافقاؿع أن مٚ ينر إفٔف افدـتقر افْقهيل

ًٚ ابـ ؿتٌٜٔ يف تراثْٚ  دـ يتخهص يف افنًر أو ؽره أن يتزود هبٚ ؿٌؾ ختههف ـٚن ؿد ضٌَف ظِّٔ

أدب »دظٚ يف ـتٚبف  ه276افًريب، إذ إن أبٚ يّد ظٌد اهلل بـ مًِؿ بـ ؿتٌٜٔ افديْقري ادتقىف ظٚم 

ًٚ، ؾٓٚ إػ أن يُقن افُش افُٚتٛ ًٚ حَ ٚتٛ مزودًا بًِقم متًددة وثَٚؾٜ مقشقظٜٔ حتك يُقن ـٚتٌ

ًٚ مـ اإلظراب،»هق ذا يَقل:  ؾًرع افهدر وادهدر، واحلٚل  إن ـتٌْٚ هذه دـ صدا صٔئ

ًٚ مـ افتهٚريػ واألبْٜٔ، وإَالب افٔٚء، ظـ افقاو واألفػ ظـ افٔٚء وأصٌٚه يواف رع، وصٔئ

 ، األصُٚل دًٚحٜ األرايض حتك يًرع ادثِٞ افَٚئؿ افزاويٜذفؽ، وابد فُِٚتٛ مـ افْير يف

وافَز واددورات  ،وادربًٚت ادختٍِٜ ،ومًٚؿط األحجٚر ،وادثِٞ ادٍْرج ،وادثِٞ احلٚد

وافًّقديـ، ويّتحـ مًرؾتف بٚفًّؾ يف األرايض ا يف افدؾٚتر، ؾ٘ن ادخز فٔس ـٚدًٚيـ، وـٕٚٝ 

وجمٚري  األيٚم  ،وردم ادٓٚوي ،ًٚ ب٘جراء ادٔٚه وحٍر ؾرض ادنٚربافًجؿ تَقل: مـ مل يُـ ظٚد

 ،وحٚل افَّر يف اشتٓالفف وأؾًٚفف ،ومىٚفع افْجقم ،ودوران افنّس ،يف افزيٚدة وافَْهٚن

وٕهٛ افَْٚضر واجلًقر وافدوايل  ،وذرع ادثِٞ وادربع وادختِػ افزوايٚ ،ودوران ادقازي
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ًٚ يف حٚل ـتٚبتف ،ودؿٚئؼ احلًٚب ،ل أدوات افهْٚعوافْقاظر ظذ ادٔٚه، وحٚ  ش.ـٚن ٕٚؿه

ًٚ مـ افْير يف مجوا   ؾ افٍَف ومًرؾٜ أصقفف مـ حديٞ رشقل اهللبد فُِٚتٛ أيو

ّْٜٔ ظذ مـ ادرظك وافّٔغ ظذ اددر »وصحٚبتف ـَقفف:   افخ.ش...ظك ظِٔف، وا وصٜٔ فقارثافٌ

ًٚ مـ دراشٜ أخٌٚر افْٚصئ وحٍظ ظٔقن احلديٞ فٔدخِٓٚ يف توٚظٔػ  وابد فف أيو

  (26) شىقره متّثالً إذا ـتٛ، ويهؾ هبٚ ـالمف إذا حٚور.

ويتوح فْٚ مـ ـالم ابـ ؿتٌٜٔ أن مٚ أصٚر إفٔف افدـتقر افْقهيل ظـ حٚل مـ يًد فتدريس 

، وفَد وجدٕٚ أن شأدب افُٚتٛ»األدب يف بريىٕٚٔٚ ـٚن ؿد رشخ دظٚئّف ابـ ؿتٌٜٔ يف ـتٚبف 

دب يف تراثْٚ افًريب ـٚن األخذ مـ ـؾ ظِؿ بىرع، ؾٚجلٚحظ األديٛ ـٚن ذا ثَٚؾٜ واشًٜ يف األ

إن ـتٌف تًِؿ »افتٚريخ وظِقم افٌِٜ وافًٍٍِٜ، وـٚن رائدًا مـ رواد افًِؿ افتجريٌل حتك ؿٔؾ: 

 ًٚ  ش.افًَؾ أواً واألدب ثٕٚٔ

هدرًا مـ مهٚدر ظكٕٜ : ويًد افساث افًريب يف ادجٚل افسبقي ميف ادجال الرتبوي -2

افساث واديد افسبٜٔ يف احلٚض وادًتٌَؾ دٚ ؾٔف مـ مٌٚدئ ومٍٚهٔؿ وخزات واٚرب 

يُّـ فٍُِر احلديٞ اظتطدهٚ وتٖصِٔٓٚ، ذفؽ ألٕف تراث يَرر مُٕٜٚ اإلًٕٚن وحَف يف 

ذا ااظتطد ظذ ظَِف ووّره وجٓقده افذاتٜٔ يف افتًِؿ، ومـ األمقر اإل ٚبٜٔ يف ه

افساث افْير إػ افسبٜٔ افال مدرشٜٔ ظذ أهنٚ جزء مـ حٔٚة ادرء، وافْير إػ تًِٔؿ 

افٌُٚر ظذ إٔف شٌٔؾ فِتٌٔر وافتىقر ااجتطظل، وافْير إػ احلريٜ افٍُريٜ ظذ أهنٚ 

أشٚس فتىقير افنخهٜٔ اإلًٕٕٜٚٔ وٕحقهٚ وّٕق افًِؿ وادًرؾٜ، وظذ أن افتًِؿ 

 قق اإلًٕٚن يف ـؾ زمٚن ومُٚن.ادًتّر حؼ مـ حَ

وثّٜ مراظٚة فِّتًِؿ يف تٖـٔد حريتف يف افًًل إػ افتًِؿ ب٘شَٚط احلقاجز وافَٔقد ادٚديٜ 

وااجتطظٜٔ، ويف تًرع اشتًداداتف وضٌٚئًف ظذ افْحق افذي يراه )افٍٚرايب(، وإػ افتٌُر يف 

ًٚ ـط يرى )اب ـ شْٔٚ(، وإػ مراظٚة ؿدراتف افًَِٜٔ وافتدرج تربٔتف وتًِّٔف بغ أؿرإف وتقجٔٓف مْٓٔ
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يف تًِّٔف مـ افًٓؾ إػ افهًٛ، واإكاع إػ افًِقم واحدًا بًد اآلخر، واْٛ ؾهؾ 

افدروس بًوٓٚ ظـ بًض، ومراظٚة افتتٚبع وافتُرار خنٜٔ افًْٔٚن، واْٛ افندة ظذ ادتًِّغ 

، وتٍؤؾ افًِقم ادَهقدة فذاهتٚ ظذ افًِقم ألهنٚ تًٍد مًٚين اإلًٕٕٜٚٔ، وتي بنخهٜٔ ادتًِؿ

افتل هل أدوات فٌرهٚ، وهل ادٌٚدئ افتل حددهٚ )ابـ خِدون( يف مَدمتف، ويٗيدهٚ افٍُر 

ًٚ ظذ  افسبقي احلديٞ، ـط أن افساث افسبقي افًريب ظْل أيط ظْٚيٜ بٚفسبٜٔ افٌٔئٜٔ حٍٚط

  (27)سهٚ ومُقٕٚهتٚ يف أثْٚء احلروب. مهٚدرهٚ افىًٌٜٔٔ ورأؾٜ بٖحٔٚئٓٚ ومحٚيٜ فًْٚ

 ًٚ ومـ يِؼ ٕيرة ظذ تراثْٚ افًريب  د إٔف زاخر بْطذج مـ افسبٜٔ ظذ حَقق اإلًٕٚن حٍٚط

ًٚ، و لء يف مَدمتٓٚ حِػ افٍوقل، إذ اظتٚد اٚر ؿريش أـؾ أمقال  ًٚ واحسام افْٚس وصقٕ

بْل شٓؿ مـ ؿريش، ؾطضؾ يف دؾع بٚفٌٚضؾ، وؿد حدث فرجؾ يّْل أن بٚع شًِٜ إػ واحد مـ 

ًٚ وؿريش يف جمٚفًٓٚ حقل افًٌُٜ، ورؾع صقتف ينُق  ًٚ مرتًٍ افثّـ حتك يئس افّْٔل، ؾٚظتذ مُٕٚ

طالمتف، ؾّنٝ ؿريش بًوٓٚ إػ بًض حيرـٓٚ بْق هٚصؿ، واجتًّٝ ظدة بىقن يف دار افْدوة، 

هلل بـ جدظٚن، وحتٚفٍقا هْٚك ظذ إبٚء واتٍَقا ظذ إٕهٚع اديِقم مـ افيٚمل، وشٚروا إػ دار ظٌد ا

 ش.حِػ افٍوقل»افؤؿ وهجر افًٚر وأداء احلؼ، ؾًّل 

صٓد حِػ افٍوقل يف دار ظٌد اهلل بـ جدظٚن ؿٌؾ ٕزول افقحل  وروي أن افرشقل 

ًٚ يًْل حِػ افٍوقل، أمٚ »ظِٔف، وؿٚل بًد ذفؽ  وافذي ٍٕز بٔده فَد صٓدت يف اجلٚهِٜٔ حٍِ

 ش.ٔقم ألجٌٝفق دظٔٝ إفٔف اف

ومـ ادًروع أن افًرب يف جٚهِٔتٓؿ ـٕٚٝ تًتٌد هبؿ أهقاؤهؿ، وأن حَقق اإلًٕٚن مل 

تُـ مهقٕٜ، ويُّْْٚ أن ٕتهقر حٚهلؿ ؿٌؾ افدظقة اإلشالمٜٔ مـ ؿقل جًٍر بـ أيب ضٚفٛ 

 ًٚ فِْجٚر مِؽ احلٌنٜ يقم أن هٚجر إفٔٓٚ مع ٍٕر مـ رؾٚؿف، إذ ؿٚل جًٍر ظِٔف افًالم خمٚضٌ

ًٚ أهؾ جٚهِٜٔ، ًٌٕد األصْٚم، »ْجٚر افذي اشتٍن مْف ظـ افديـ اجلديد: اف أهيٚ ادِؽ ـْٚ ؿقم
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وٕٖـؾ ادٔتٜ، وٕٖيت افٍقاحش، وَٕىع األرحٚم، وٕزء إػ اجلقار، ويٖـؾ افَقي مْٚ افؤًػ، 

إػ اهلل ؾُْٚ ظذ ذفؽ حتك بًٞ اهلل إفْٔٚ رشقاً مْٚ، ًٕرع ًٌٕف وصدؿف وأمٕٚتف وظٍٚؾف، ؾدظٕٚٚ 

فًٌْده وٕقحده، وٕخِع مٚ ـْٚ ًٌٕد ٕحـ وآبٚؤٕٚ مـ دوٕف مـ احلجٚرة واألوثٚن، وأمرٕٚ بهدق 

احلديٞ وأداء األمٕٜٚ، وصِٜ افرحؿ وحًـ اجلقار، وافُػ ظـ ادحٚرم وافدمٚء، وهنٕٚٚ ظـ 

ؼك بف افٍقاحش وؿقل افزور وأـؾ مٚل افٔتٔؿ وؿذع ادحهْٚت، وأمرٕٚ أن ًٌٕد اهلل وحده ا ٕ

ًٚ، وأمرٕٚ بٚفهالة وافزـٚة وافهقم، ؾهدؿْٚه وآمْٚ بف واتًٌْٚه ظذ مٚ جٚء بف مـ اهلل، ؾًٌدٕٚ اهلل  صٔئ

ًٚ، وحرمْٚ مٚ حرم اهلل ظِْٔٚ، وأحِِْٚ مٚ أحِف اهلل فْٚ، ؾًدا ظِْٔٚ ؿقمْٚ،  وحده ؾِؿ ٕؼك بف صٔئ

ٚدة اهلل، وأن ًٕتحؾ مٚ ـْٚ ًٕتحؾ مـ ؾًذبقٕٚ وؾتْقٕٚ ظـ ديْْٚ فردوٕٚ إػ ظٌٚدة األوثٚن ظـ ظٌ

  (28)ش.اخلٌٚئٞ

ويُّْْٚ أن ٕتهقر ظيّٜ افسبٜٔ ادحّديٜ يف تٌٔر افًٚدات، وتُقيـ اااٚهٚت، حتك 

متُْٝ مـ بْٚء حوٚرة ظِّٝ ظذ حترير افًٌد، وحترير ادرأة، وافَوٚء ظذ ااشتٌالل، وحََٝ 

ًٚ يف احلَقق وافقا جٌٚت، وأوحٝ ادًٚجد مدارس يٗمٓٚ مجٔع افْٚس مـ ادًٚواة بغ افٌؼ مجًٔ

خمتِػ األفقان واألجْٚس، وبًض افذيـ حيٚضون مل يُقٕقا مـ افًرب وا مـ افِقن األبٔض، 

وافذيـ أؿٚمقا سح احلوٚرة افًربٜٔ مل يُقٕقا مـ جْس واحد، ومع ذفؽ طٓر ٕتٚج ؽر افًرب 

إضٚر افًروبٜ وؿّٔٓٚ افٌْٚءة، وـٕٚٝ افسبٜٔ اإلشالمٜٔ يف ادثّر ٓؿ بٚفٌِٜ افًربٜٔ، وـٚن ظىٚؤهؿ مْ

ًٚ، ؾٚفًِؿ ؾرض ظذ ـؾ مًِؿ ومًِّٜ، وفٔس ثّٜ  أول مـ ضٌؼ مٌدأ جمٕٜٚٔ افتًِٔؿ وإفزامٔتف مً

 اشتثْٚء بغ ؾرد وآخر يف ٕٔؾ هذا احلؼ.

ط تتجذ ومجٔؾ جدًا أن ٕتًرع بٚؿٜ مـ مقاؿػ افسبٜٔ اإلًٕٕٜٚٔ اخلٚفدة يف تراثْٚ افًريب ـ

 ؾٔط يع:

  يف ؽزوة افىٚئػ شْٜ ثطن فِٓجرة، حٚس ادًِقن حهـ افىٚئػ ظدة أيٚم، وٕٚدى

ومٚ إن شّع افًٌٔد ش أيط ظٌد ٕزل مـ احلهـ وخرج إفْٔٚ ؾٓق حر» مْٚدي رشقل اهلل 
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أجراس اخلالص تٖذن بّجلء احلريٜ حتك شٚرع افًديد مْٓؿ إػ اخلروج مـ شجـ 

 ذوا بنّس احلريٜ وادًٚواة.ادجتّع افىٌَل وا

ٕزفقا مـ أشقار افىٚئػ، وهٌىقا إػ مًًُر افُٚدحغ، ؾٖظتَٓؿ رشقل اهلل ودؾع ـاًل 

ًٚ ألٕف حَؼ أمْٔتف، ؾٓق مل يٍتح افىٚئػ،  مـ مْٓؿ إػ رجؾ ادًِّغ يّقٕف، وارحتؾ افرشقل ؾرح

وٕك ظٌده، وهزم األحزاب وفُْف حرر افًٌٔد، وذع يَقل: ا إفف إا اهلل وحده، صدق وظده، 

 ش.وحده

وإذا ـٕٚٝ افثقرة ؿد إوؿ إفٔٓٚ إٔٚس مـ ؾئٚت خمتٍِٜ، بًوٓؿ مقهون يّتُِقن ظٌٔدًا 

حٞ ادٗمْغ مـ إٔهٚر افثقرة ظذ ظتؼ افًٌٔد بنتك افىرق، وأمر ب٘ضًٚم افًٌد  ؾ٘ن افرشقل 

ًٚ حلٚفٜ مٚفُف، وأوجٛ حًـ مًٚمِتف، وحير ضبف ومْع إذافف فًٌقديتف، وؿٚل:  وـًقتف ضٌَ

، ثؿ ضب ادثؾ بًٍْف، ؾٖظتؼ مذ ـٚن بُّٜ ظٌده زيد بـ حٚرثٜ وتٌْٚه، وحذا شافًٌٔد إخقإُؿ»

 اآلخرون حذوه، ؾًقفٟ افرق مـ مًٌْف: افٍَر وافديـ.

ثؿ افتٍٝ إػ إفَٚء راؾد افًٌقديٜ ٕتٔجٜ احلرب واأله، واشتىٚظٝ افثقرة أن حتَؼ أحد 

ٚء ظذ إًَٚم ادجتّع إػ أحرار وظٌٔد داخؾ افنًٛ افقاحد ؿٌؾ أن تْدفع أهداؾٓٚ يف افَو

.ًٚ   (29) ٕران احلرب األهِٜٔ األمرئُٜ بط يزيد ظذ اثْل ظؼ ؿرٕ

وحٞ اإلشالم ظذ حًـ تربٜٔ األمٜ )افًٌدة( وظتَٓٚ وافزواج مْٓٚ، ؾَد ـٚن فًٌد اهلل 

ع، ؾٖتك افٌْل ؾٖخزه بخزهٚ، ؾَٚل فف افٌْل: بـ رواح، أمٜ شقداء، ؽوٛ ظِٔٓٚ ؾِىّٓٚ، ثؿ ؾز

مٚ هل يٚ ظٌد اهلل؟ ؿٚل: يٚ رشقل اهلل هل تهقم وتهع وحتًـ افقوقء، وتنٓد أن ا إفف إا اهلل 

ؾقافذي بًثؽ بٚحلؼ ألظتَْٓٚ »؟ ؾَٚل ظٌد اهلل: شهذه مٗمْٜ»وإٔؽ رشقل اهلل ؾَٚل: 

 ؾًٍؾ.ش وألتزوجْٓٚ

افتّٔٔز بًٌٛ افِقن أو افًْك، ـٚن مـ زظطء افثقرة وؿوٝ افرشٚفٜ اإلشالمٜٔ ظذ 

بالل احلٌق وشِطن افٍٚرد وصٓٔٛ افرومل وظطر افًريب ؾال متٔٔز بًٌٛ اإتطء افَقمل أو 
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افًْكي، وأصٌح شِطن افٍٚرد أمرًا ظذ اددائـ، وظطر بـ يٚه أمرًا ظذ افُقؾٜ بًد أن 

 دخِٝ افثقرة إػ أرض افًراق.

ًٚ متحدون، ا ؾرق يف ذفؽ بغ ـؾ  ادًِّغ متُٚؾئقن، وـؾ افثقار متًٚوون، وهؿ مجًٔ

افرومل وافًريب واحلٌق وافٍٚرد، وا ؾرق بغ احلر وافًٌد وافؼيػ وافقؤع، ـِٓؿ أبْٚء 

ًٚ وؿٌٚئؾ »آدم يْهٓرون يف بقتَٜ واحدة  يٚ أهيٚ افْٚس إٕٚ خَِْٚـؿ مـ ذـر وإٔثك وجًِْٚـؿ صًقب

  (30)ش.ؾقا إن أـرمُؿ ظْد اهلل أتَٚـؿفتًٚر

أهيٚ افْٚس إن ربُؿ واحد، وإن أبٚـؿ »وصٚيٚه يف خىٌٜ افقداع ؿٚئاًل  وختؿ افرشقل 

واحد، ـُِؿ آلدم، وآدم مـ تراب، إن أـرمُؿ ظْد اهلل أتَٚـؿ، فٔس فًريب ظذ أظجّل ؾوؾ 

 ش.إا بٚفتَقى

  يف ؽزوة مٗتٜ أوص افرشقل  :صُٔؿ بتَقى اهلل ومـ مًُؿ مـ أو»أصحٚبف ؿٚئاًل

 -ادًِّغ خرًا، اؽزوا بٚشؿ اهلل ويف شٌٔؾ اهلل مـ ـٍر بٚهلل، ا تٌدروا وا تٌِقا

ًٚ، وا مًْزاً بهقمًتف، وا  -افٌِقل افنؿٜ وا تَتِقا وفٔدًا وا امرأة وا ـٌرًا ؾٕٚٔ

 ش.تَربقا ٕخاًل، وا تَىًقا صجرًا، وا هتدمقا بْٚء

ًٚ ـٚن وصقن  وفُؿ ًٕتَل ًٚ وظزًا يف احلٍٚظ ظذ حَقق اإلًٕٚن أي مـ هذه افقصٜٔ دروش

ا تْتُٓقا »افٌٔئٜ ومحٚيتٓٚ. ويف خالؾٜ ظع ظِٔف افًالم أمر رجٚفف يف احلرب أن يِتزمقا بط يع: 

ذ ، وـٚن مـ شرة ظع أا يَتؾ مدبرًا وا  ٓز ظششسًا، وا تدخِقا دارًا، وا هتٔجقا امرأة بٖذى

 جريح، وا يُنػ شسًا، وا يٖخذ مٚاً.

  إن مًٔٚر افتطيز بغ احلوٚرات يَقم ظذ مدى احسام إًٕٕٜٚٔ اإلًٕٚن واحلٍٚظ ظذ

حَقؿف وـرامتف، وافّْقذج افتٚيل يقوح ـٔػ أن افسبٜٔ اإلشالمٜٔ شّٝ بٚإلًٕٚن 

ؾ مـ بالل احلٌق ؾَِد ؽوٛ أبق ذر افهحٚيب اجلِٔوبّقأتف ادُٕٜٚ افتل هق جدير هبٚ، 

افًٌد األشقد، وتىقر افْزاع بْٔٓط إػ أن أخذت أبٚ ذر احلدة، ؾَٚل فٌالل: يٚ بـ 
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افًقداء، ؾنُٚه بالل إػ افٌْل، ؾَٚل أليب ذر: أظرتف بٖمف، إٕؽ امرؤ ؾٔؽ جٚهِٜٔ، 

ؾَٚل أبق ذر: ظذ شٚظتل هذه مـ ـز افًـ، ؾَٚل فف افرشقل: ًٕؿ هؿ إخقإُؿ، ؾْدم 

يىٖ ظذ وجٓف مٌٚفٌٜ يف افْدم وافتقبٜ. وـِْٚ يًِؿ ر وتٚب حتك إٕف أمر بالاً أن أبق ذ

مٚ أؿِٝ افٌزاء وا أطِٝ اخلياء أصدق »مُٕٜٚ أيب ذر ظْد رشقل اهلل وظْف يَقل: 

 ، ومع ذفؽ مل  ٚمِف، إذ ا متٚيز بغ افْٚس بًٌٛ افِقن أو افًْك.شهلجٜ مْؽ يٚ أبٚ ذر

إػ ش قٕاٜترؾ»فًٚدل ظّر بـ ظٌد افًزيز صاُٝ جٚرياٜ شاقداء تًاّك ويف ظٓد اخلٍِٜٔ ا

ًٚ ؿهرًا يَتحؿ مْف ظِٔٓٚ ؾٔنق دجٚجٓٚ، ؾٖرشؾ ظّر ؾقرًا إفٔٓٚ خيزهٚ إٔاف  اخلٍِٜٔ أن هلٚ حٚئى

ؾِط وصِف افُتٚب رـٛ أرشؾ إػ وايل مك يىِٛ إفٔف أن يهِح هلٚ حٚئىٓٚ، وحيهـ هلٚ بٔتٓٚ. 

قٕٜ حتك ظثر ظذ يِٓٚ، ؾ٘ذا هل شقداء مًُْٜٔ، ؾٖظِّٓٚ بط ـتٛ ترل ظـ ؾاجلٔزة يًٖبًٍْف إػ 

ـ هلٚ بٔتٓٚ. بف اخلٍِٜٔ، وحهر
 (31)  

  أن ّٕقذج آخر يدل ظذ شّق افسبٜٔ افًربٜٔ اإلشالمٜٔ ومتٔزهٚ ظـ ؽرهٚ، ؾَِد روي

َٚفقا:  ًٚ أمهٓؿ صٖن ادرأة ادخزومٜٔ افتل هؿٝ، ؾ ِؿ رشقل اهلل ؾٔٓؿرين ـ مـ ُي َٚفقا: م ٚ؟ ؾ

إٕط أهِؽ » سئ ظِٔف إا أشٚمٜ بـ زيد حٛ رشقل اهلل؟ ؾُِّف أشٚمٜ، ؾَٚل فف افرشقل: 

ؿ افؤًػ أؿٚمقا ظِٔف  ؿ افؼيػ ترـقه، وإذا هق ؾٓٔ ٕٚقا إذا هق ؾٓٔ افذـي مـ ؿٌُِؿ أهنؿـ 

ٝ فَىًٝ يدهٚ ٝ يّد هؿ  .شاحلد، وايؿ اهلل فق أن ؾٚضّٜ ْب

 ظِٔف افًالم اخلٍِٜٔ افٍٚروق ظذ تُريّف فف يقم أن ؿدم وافٔٓقدي وفَد ظٚتٛ اإلمٚم ظع

اجِس يٚ أبٚ »إػ ادحٚـّٜ، وأراد اخلٍِٜٔ افٍٚروق ريض اهلل ظْف أن يرحٛ بف ويُرمف ؿٚئاًل: 

مٚفؽ يٚ أبٚ احلًـ »ؾٚـٍٓر وجف ظع، وظْدمٚ إتٓٝ ادحٚـّٜ ؿٚل فف اخلٍِٜٔ افٍٚروق: ش احلًـ

َ تْٚديْل بٖيب احلًـ، هالّ ؿِٝ: أؿٌؾ يٚ ظع، ؾٖٕٚ ش؟أراك مٍُٓر افقجف ، ؾٖجٚب ظع: ومِل

وافٔٓقدي ظذ ؿدم ادًٚواة أمٚم افَٕٚقن، ؾَٚل فف ظّر: بٖيب إٔتؿ أهؾ افٌٔٝ، بُؿ أخرجْٚ اهلل مـ 

 افيِطت إػ افْقر.
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ؿ متك اشتًٌدتؿ افْٚس وؿد وفدهتؿ أمٓٚهت»وا يُّْْٚ أن ًْٕك ؿقفٜ ظّر ادنٓقرة: 

، وذفؽ ظْدمٚ وؿػ إػ جٕٚٛ ادكي افذي ضبف ابـ ظّرو بـ افًٚص ألٕف شٌَف يف شأحراراً 

 افذي اشتٌؾ ٍٕقذ وافده.ش ابـ األـرمغ»ؾٖمره ظّر أن ييب  ،شٌٚق

د بّقؿٍف مـ جٌِٜ بـ األهيؿ افذروة يف حَقق اإلًٕٚن، إذ بًد أن أظِـ ابـ  ًر وفَد ج

 ،افٍٚروقم إشالمف ؿدم إػ احلجٚز ؾرّحٛ بف اخلٍِٜٔ األهيؿ وهق مِؽ افًٌٚشْٜ يف افنٚ

 ،واصىحٌف مًف إػ احلٟ. ويف أثْٚء افىقاع حقل افًٌُٜ يدوس رجؾ مـ بْل ؾزارة إزاره

وهنؿ فف إٍٔف، ؾنُٚه افٍزاري إػ ظّر، ؾىِٛ إفٔف أن يريض افرجؾ أو  ،ورؾع يده ،ؾٌوٛ

ق بٌره. وحيتٟ جٌِٜ مًتُْرًا هذه ادًٚمِٜ يٖمر هبنؿ إٍٔف ـط ؾًؾ هئَده ؾٔف، وـٔػ ئَده؟ 

ؿٚئاًل: وـٔػ ذاك يٚ أمر ادٗمْغ وهق شقؿٜ وإٔٚ مِؽ؟ ؾٔجٌٔف ظّر هبدوء: دع ظْؽ هذا، إن 

اإلشالم ؿد مجًؽ وإيٚه ؾِٔس تٍوِف إا بٚفتَقى وافًٚؾٜٔ. ويدور بغ افرجِغ حقار ؿهر 

ْف مِٜٓ إػ افٌد يْير يف أمره فِٔتف تِؽ، وحٚد، ويرى جٌِٜ افهدق وافتهّٔؿ مـ ظّر ؾٔىِٛ م

ِف إػ ويقاؾؼ ظّر خنٜٔ افٍتْٜ، ومٚ إن يْٚم افْٚس وهيدؤوا حتك يتحّؾ جٌِٜ بخِٔف ورواح

يًٚين  كإػ هرؿؾ، يْند فًٍْف وفًرصف افثٌٚت وافٌَٚء، وفُْف هْٚ، ٜافنٚم ومْٓٚ إػ افًَىْىْٔٔ

 افٌربٜ وافْدم واحلْغ.

ٓٚ أـ رامٜ، شقرة ثر مـ ؾُرة ومـ حٚدثٜ: ظٍْقان اجلٚهِٜٔ، مٍٓقم افٌدوي ظارٜب ظٍْٜٔ ؾٔ ـ اُف

ًٚل افتل حت دد ادقاؿػ، مًيؿ ادقاؿػ، اارمتٚء يف أحوٚن األجٌْل، بؾ حتٝ أؿدامف حٍٚطًٚ ظذ تٚج اإٍ

َٚتِٜ، افْدم ادر، احلْغ إػ اجلذور افَقمٜٔ...افخ. رٜب اف ّٜ، اٌف  وجٚه وًٕ

 افًربٜٔ اإلشالمٜٔ يف جمٚل حَقق اإلًٕٚن ادٗاخٚة بغ ادٓٚجريـ ومـ ٕتٚجٚت افسب ٜٔ

واألٕهٚر، ؾٚدٓٚجرون ؿقم ترـقا يف شٌٔؾ اهلل أمقاهلؿ وأراؤٓؿ، ؾَدمقا إػ ادديْٜ وهؿ ا 

ًٚ، واألٕهٚر مًتَرون يف بٔقهتؿ وأمقاهلؿ بغ أيدهيؿ، ؾِِٔتٍٝ  يُِّقن مـ حىٚم افدٕٔٚ صٔئ

ـ ادٓٚجريـ، وفٍٔتح فف بٔتف، وفًَٔؿ مًف هاء احلٔٚة وضاءهٚ. مل ـؾ مْٓؿ إػ أخٔف م

يًٍؾ ذفؽ أحد مـ األٕهٚر وهق مًتٚء، بؾ ـٚن ينًر بٚفنور واارتٔٚح، وهق يْند روٚ 

ا يٗمـ » اهلل، وـٚن ـؾ مْٓؿ يتًٚبؼ إػ تَديؿ افًقن إػ أخٔف بُؾ محٚشٜ وإدؾٚع وإيطن
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 ش.فًٍْفأحدـؿ حتك حيٛ ألخٔف مٚ حيٌف 

  ومـ ادقاؿػ افرائٍٜ فِسبٜٔ ظذ حَقق اإلًٕٚن يف تربٔتْٚ افًربٜٔ أن يتًؿ اإلًٕٚن

وهْٚ يتجذ اإلًٕٚن  بٚدقوقظٜٔ واحسام حَقق اآلخر وهق يف ذروة مقاؿػ افٌوٛ،

يَػ مـ ادؼـغ افذيـ آذوه وصتّقه بًد ؾتح مُٜ  اإلًٕٚن، ؾٓٚ هق ذا افرشقل 

ًٚ ا مثٔؾ فف، ؾَد ؿٚل هلؿ: وأخرجقه مـ ديٚره مقؿ يٚ مًؼ ؿريش مٚ تيْقن أين ؾٚظؾ »ٍ

بُؿ؟ ؿٚفقا: خرًا، أخ ـريؿ وابـ أخ ـريؿ، ؾَٚل رشقل اهلل: أؿقل فُؿ مٚ ؿٚل أخل 

يقشػ مـ ؿٌُؾ ا تثريٛ ظُِٔؿ، افٔقم يٌٍر اهلل فُؿ وهق أرحؿ افرامحغ، اذهٌقا ؾٖٕتؿ 

 ش.افىَِٚء

ًٚ ظٚمؾ شُٚهنٚ بّْتٓك افتًدخؾ اخلٍِٜٔ افٍٚروق وظْدمٚ  مح وافًٍق، ٚإػ افَدس ؾٚحت

وا يُّْْٚ أن ًْٕك مقؿػ صالح افديـ األيقيب مـ أظدائف ظْدمٚ ؾتح بٔٝ ادَدس، ؾَد ذبح 

ًٚ مـ األئّٜ وافًٌٚد وافًْٚء واألضٍٚل، وبًد دخقل  هٗاء يف داخؾ ادًجد األؿل شًٌغ أفٍ

ًٚ بًد تِؽ ادجزرة ظ حٔٞ بذل هلؿ األمٚن ظذ ٚمؾ مرتٌُٔٓٚ مًٚمِٜ إًٕٕٜٚٔ صالح افديـ ؾٚحت

إًٍٔٓؿ وأمقاهلؿ، وشّح هلؿ بٚخلروج فَٚء مٌِغ ؿِٔؾ يدؾًف ادَتدرون مْٓؿ، وأظىٚهؿ مِٜٓ 

ًٚ فِخروج.  أربًغ يقم

ويذـر افٌربٔقن إًٍٔٓؿ ظـ صالح افديـ إٔف ظْدمٚ بٌِف مرض ريتنٚرد ؿِٛ األشد 

وأصجًٓؿ، أرشؾ إفٔف صالح افديـ ضٌٌٔف اخلٚص حيّؾ إفٔف أـز ؿقاد احلّالت افهٌِٜٔٔ 

 افًالج وافٍقاـف، هذا واحلرب بْٔٓط مًتًرة وجٔنٚمهٚ يف ساع.

  ْٜٓومـ افَٔؿ افتل ظززهتٚ افسبٜٔ ظذ حَقق اإلًٕٚن يف تراثْٚ افًريب يف أثْٚء ممٚرشٜ م

ًٚ يف احلٍٚظ ظذ األرواح، وأا يهػ  دواء ؿٚتاًل وأا افىٛ أن يُقن افىٌٔٛ أمْٔ

 يًِّف، وأن يًٚفٟ ظدوه ـط يًٚفٟ حٌٌٔف بْٜٔ صٚدؿٜ.

  ٚؾَٚل: أمٚ تًّع ي ،ًٚ ًٚ ؾرآه موىجً ًٚ وثٚفث ًٚ ؾِؿ  ٌف، ؾدظٚه ثٕٚٔ ًٚ دظٚ ؽالم وروي أن ظِٔ

ؽالم؟ ؿٚل: ًٕؿ، ؾَٚل ظع: ؾط محِؽ ظذ ترك جقايب؟ ؿٚل: أمْٝ ظَقبتؽ ؾتُٚشِٝ، 

 ف اهلل تًٚػ.ؾَٚل فف: اذهٛ ؾٖٕٝ حر فقج
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وؿٔؾ فألحْػ بـ ؿٔس: ممـ تًِّٝ حًـ اخلِؼ؟ ؿٚل: مـ ؿٔس بـ ظٚصؿ، بْٔط هق ذات ياقم 

يّاف يف  جٚفس يف داره إذ جٚءتف خٚدمٜ فف بًٍقد )وهل حديدة ينقى هبٚ افِحؿ: وتًٍٔد افِحاؿ، أيٕ 

بـ فف ؾَتِف فقؿتف، ظِٔٓٚ صقاء حٚر، ؾْزظٝ افًٍقد مـ افِحؿ، وأفَتف خِػ طٓرهٚ ؾقؿع ظذ اش افًٍقد

  (32)ؾدهنٝ اجلٚريٜ، ؾَٚل: ا روع ظِٔؽ، إٔٝ حرة فقجف اهلل تًٚػ.

وؿٚل أبق ذر فٌالمف: مِلَ أرشِٝ افنٚة ظذ ظِػ افٍرس؟ ؿٚل: أردت أن أؽٔيؽ، ؾَٚل فف 

ـر مع افٌٔظ أجرًا، إٔٝ حر فقجف اهلل تًٚػ.  : ألمجً

 ورحؿ اهلل صٚظرٕٚ إذ يَقل:

 ٚل افٌوٛإٕط األحالم يف ح
 

 فًٔٝ األحالم يف حٚل افروٚ 
   مـ ادقاؿػ افتل ًٕتز هبٚ يف تراثْٚ افًريب أن افسبٜٔ ظذ حَقق اإلًٕٚن أرشاٝ دظاٚئؿ

افًالم، وحََٝ األمـ وااشتَرار ا فًِِّّغ ؾحًٛ، بؾ فٌارهؿ ماـ افاديٕٚٚت 

ٔدتاف األخرى، إذ مل تُـ افقطٚئػ تًىك إا فًِّاتحؼ افٍُال بَىاع افْيار ظاـ ظَ

ابـ »ؾُٚن افىٛ يف افًكيـ األمقي وافًٌٚد يتقاه ؽر ادًِّغ مـ أمثٚل ومذهٌف، 

 ش.ٔنقع، وابـ بْٚن...افخمٚشقيف، وبخت

وـٚن »ويَقل )مٚرك شٚيس( يف وصػ اامزاضقريٜ افًربٜٔ اإلشالمٜٔ يف ظٓد افرصٔد: 

 ش.خدمٜ احلُقمٜادًٔحٔقن وافٔٓقد وافقثْٔقن وادًِّقن ظذ افًقاء يًِّقن يف 

وظذ هذا افْحق ـٕٚٝ احلَِٚت افًِّٜٔ افنًٌٜٔ، إذ ـٚن افًِطء ؾٔٓاٚ ظاذ ؿادم ادًاٚواة 

 . ظذ افْحق افذي أذٕٚ إفٔف مـ ؿٌُؾ  بكع افْير ظـ مذاهٌٓؿ وديٕٚٚهتؿ

  ٚومـ اجلقإٛ افتل ًٕتز هبٚ يف تراثْٚ افًريب يف ادجٚل افسبقي افسبٜٔ افٌٔئٜٔ، وؿاد رأيْا

ألصحٚبف يف ؽزوة مٗتٜ حقل دظقهتؿ إػ ظادم ؿتاؾ وفٔاد  ؿٌؾ وصٜٔ رشقل اهلل مـ 

وا امرأة وا ـٌر ؾٍٚن وا مًْزل يف صقمًٜ، واحلٍٚظ ظذ افْخؾ وظدم ؿىع صجرة أو 

                                                                                              

دار  -ادُتٛ افًاٚدل فٌِحاقث -ىرع يف ـؾ ؾـ مًتيرعًتاد -صٓٚب افديـ يّد بـ أمحد األبنٔٓل (65)

 .6994بروت  -احلٔٚة فِىٌٚظٜ وافْؼمُتٌٜ 



 153 

 هدم بْٚء.

وفَد ااٚوزت افْزظاٜ اإلًٕإٜٚٔ يف افاساث إػ افرؾاؼ باٚحلٔقان وإًٔاْتف، ؾًاززت افسبٔاٜ 

ْحك يف افرؾؼ بٚحلٔقان وافرمحٜ بف، ؾَد تدخؾ هذه افرمحٜ صٚحٌٓٚ اجلْٜ، ؿٚل رشقل اإلشالمٜٔ هذا اد

إذ اصتد ظِٔف افًىش، ؾقجد بئرًا ؾْزل ؾٔٓٚ، ؾؼب، ثؿ خارج، ؾا٘ذا  : بْٔط رجؾ يّق بىريؼ اهلل 

ـِٛ يِٓٞ، يٖـؾ افثرى مـ افًىش، ؾَٚل افرجؾ: فَد بِغ هذا افُِٛ مـ افًىش مثؾ افاذي ـاٚن 

مْل، ؾْزل افٌئر ؾّأل خٍف مٚء ثؿ أمًُف بٍٔف حتك رؿل ؾًَك افُِٛ، ؾنُر اهلل تًٚػ فاف، ؾٌٍار بِغ 

ـاط أن افًَاقة  ش.فف، ؿٚفقا: يٚ رشقل اهلل: وإن فْٚ يف افٌٓٚئؿ ألجرًا؟ ؾَٚل: يف ـؾ ذات ـٌد رضٌٜ أجر

ومل تادظٓٚ  ،ؾِؿ تىًّٓٚ بىتٓٚردخِٝ امرأة افْٚر يف هرة »ظذ احلٔقان تدخؾ افْٚر، إذ يَقل افرشقل: 

 ش.تٖـؾ مـ خنٚش األرض

وإذا ـٕٚٝ احلوٚرة افًربٜٔ اإلشالمٜٔ ؿد إًْٔٝ احلٔقان )افٍرس ظْد ظْاسة، واحلطماٜ  

خؾ يف خىٚبف فنجرة افْخاؾ، )ظْد ظٌد افرمحـ افدا وافًْٔؿ ظْد أيب ؾراس احلّداين(، وافٌْٚت

اجلٌؾ فدى ابـ خٍٚجٜ األٕدفز ظاذ إٔاف  يف خىٚبف فًْٔؿ افهٌٚ(، واجلطد )وصػيدون وابـ ز

، ؾ٘ن اآليٜ ؿد إٌَِٝ يف ظٚدْٚ ادًٚس ؾتحقفٝ إًْٜٔ األصأٚء إػ تنأئٜ اإلًٕاٚن، صٔخ وؿقر( 

وإن دل هذا ظذ رء ؾٕ٘ط يدل ظذ إحًٚر افَٔؿ اإلًٕٕٜٚٔ يف طؾ ااجتٔٚح ادٚدي، ومٚ أمارر أن 

 ػ رء ا حيس بف أخقه اإلًٕٚن!يتحقل اإلًٕٚن خٍِٜٔ اهلل ظذ األرض إ
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 الػصل الرابع

 صوى طذ درب الـفوض بالرتاث العريب وإحقائه

 

إن خهٚئص افساث افًريب، مـ ظراؿٜ، وصّقل، وترابط، واتهٚل بٚحلوٚرات األخرى، 

افتٍُر، واظتطد  وؿدرة ظذ األخذ وافًىٚء وااؿتٌٚس وافتٍٚظؾ، واحسام افًَؾ، وافتًقيؾ ظذ

ًٚ ذا رؤياٜ  حريٜ افٍُر، وااجتٓٚد، وافتًّؽ بٚفَٔؿ األخالؿٜٔ واإلًٕٕٜٚٔ، يٗـد ذفؽ ـِف تقجٓ

افًربٔاٜ اإلشاالمٜٔ خهٚئهآٚ متُٚمِٜ، وبرامٟ متىقرة، وأشٚفٔٛ متجددة، حتٍظ فِحواٚرة 

 ٜ، ومتُْٓٚ مـ افتٍٚظؾ اخلالق مع خهٚئص افًك يف احلٚض وادًتٌَؾ.األصِٔ

ومـ افؼوط افيوريٜ فْٓوتْٚ حتاديٞ ؾُرٕاٚ، وادياد أدوات تٍُرٕاٚ، وصاقاً إػ 

ًٚ. واديد افٍُر ا يُّـ أن يتؿ إا مـ داخؾ افثَٚؾٜ افتل  تنٔٔد ثَٚؾٜ ظربٜٔ مًٚسة وأصِٜٔ مً

 يْتّل إفٔٓٚ إذا هق أراد اارتٌٚط هبذه افثَٚؾٜ وافًّؾ ظذ خدمتٓٚ.

تْٚ ؾ٘ن ظِّٜٔ افتجديد يف ثَٚؾتْٚ ا يُّاـ أن تاتؿ إا باٚحلٍر وظْدمٚ يتًِؼ األمر بٍُر أم

بّطرشاٜ داخؾ ثَٚؾٜ هذه األمٜ، وإا بٚفتًٚمؾ افًَالين افَْادي ماع مٚوأٓٚ وحٚضهاٚ، إٕاف 

افًَالٕٜٔ افَْديٜ يف تراثْٚ وبٚدهىِحٚت ادْٓجٜٔ فًكٕٚ، وهبذه ادطرشٜ وحدهٚ يُّـ أن ٕزرع 

  (1) َٕديٜ جديدة وظَالٕٜٔ مىٚبَٜ، ومهٚ افؼضٚن افيوريٚن فُؾ هنوٜ. يف ثَٚؾتْٚ افراهْٜ روحًٚ 

إن تراثْٚ افٍُري ـٚئـ يّْق ويساـؿ ويتْٚؿض ويتهٚرع يف احلٔٚة، وفق إٔف مٚض، ؾُٔاػ 

ٕدرس هذا افُٚئـ احلل ادٔٝ يف افقؿٝ ًٍٕف؟ ؾٓق مٔٝ أي مٚض بٚفًٌْٜ فْٚ، وفُْف حل ؾْٔاٚ، 

ًٚ مًٚؾٚت زمْٜٔ، فُْف حل، ؾحغ َٕرأ وهق مٚض تٍهِْٚ ظْف أحٔ األدب اجلٚهع ٕنًر أن بْْٔٚ ٕٚ

يًز ظاـ رؤإاٚ وماٚ  اقل يف ٍٕقشاْٚ، وشاتٌَك وبْٔف حٔٚة، وظْدمٚ َٕرأ صًر ادتٌْل ٕنًر إٔف 

  األجٔٚل تردده ألٕف إًٕٚين يف أبًٚده ومرامٔف.

ٔٚء مٚ إادثر مْاف، أو ماٚ إحومـ افٌدهل واحلتّل أن ٕحتٍظ بًّٚمل تراثْٚ، وأن ًًٕك إػ 

حىٚم اداٚيض ماٚ ماـ صاٖٕف أن تراـؿ ظِٔف مـ ؽٌٚر افًْٔٚن، ؾُؿ يف افزوايٚ مـ خٌٚيٚ! وـؿ بغ 

                                                                                              

   .22ص 6996بروت  -مرـز دراشٚت افقحدة افًربٜٔ -افساث واحلداثٜ -افدـتقر يّد ظٚبد اجلٚبري (4)
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  (2) يف افٍُرة وا يف افنُؾ. ٌٕق يًغ ظذ بْٚء احلٚض وتنٔٔد ادًتٌَؾ دون

ًٚ وحٚضًا فًْٚئِف وٕحٚوره هبدع جًِاف يًآؿ يف   تًأِط وإْٕٚ ٕتقجف إػ افساث مٚؤ

األوقاء ظذ منُالتْٚ افراهْٜ، دون أن يِزمْٚ ذفؽ بٚإهٔٚع دقؿاػ أو رأي يف ذفاؽ افاساث 

ًٚ أو ظذ أشٚس مـ افتَديس وااحسام ادًٌؼ فف. ًٚ ظنقائٔ   (3) إهٔٚظ

إن ـؾ مٚ مـ صٖٕف افًقن ظذ بْٚء احلٚض وتنٔٔد ادًتٌَؾ هق ادٚيض احلل افذي ابد مـ 

وا يًع أمٜ ادد ذاهتٚ أن تَىع صِتٓٚ بطؤٓٚ، وؿد ثٌتٝ فألمٜ افًربٜٔ ظَٔادهتٚ،  افسـٔز ظِٔف،

ًٚ يَاٚوم افٍْاٚء، ؾاط مًاّقؽٚت وبَٔٝ هلٚ ذاتٔتٓٚ،  ًٚ حٔا يُنػ ظْٓط تاراث ؽْال يّثاؾ مٚوأ

 اشتّراريٜ هذا ادٚيض احلل؟

ره ماـ هق تراث حل ألٕف إًٕٚين يف ؿّٔف وؾوٚئِف ويف مْٚهجاف ومقاؿٍاف، اشاتّد مهاد -

أصقل افًَٔدة، وأشّٓٝ ؾٔف حوٚرات وظٌَريٚت مـ شاٚئر األماؿ وافناًقب، وهاق 

 مقجف إػ اإلًٕٕٜٚٔ مجًٚء.

ًٚ يف حْٚيٚهاٚ، مقصاقاً ماـ جٔاؾ إػ  - ًٚ بغ اجلطظٚت، ـٚمْ وهق تراث حل ألٕف طؾ شٚري

م جٔؾ، متٌٌِاًل بغ افٍْقس، مل ختّد جذوتف بغ األؾراد ظٚمٜ، وؿد  دده بًاض األظاال

هْٚ وهْٚك ظذ حَٛ، وؿد أظٚن بروحف وؿّٔف ومثِف األماٜ ظاذ افهاّقد مٓاط دامهاٝ 

 أؿىٚرهٚ افٌزوات وافٌُْٚت.

وهق تراث حل ألٕف ؿٚبؾ فِتىقر، وصٚفح فٌَِٚء يف ـؾ زمٚن ومُٚن، يًّقل ظاذ أذع  -

مٚ يف اإلًٕاٚن ظَِاف وواّره، ويادظق إػ ديَّراضٔاٜ ادجتّاع واإلخاٚء وادًاٚواة يف 

                                                                                              

دراشٚت مَِك حئك بـ يًّر: افساث ودوره يف افٌْٚء احلواٚري  -ٕحـ وافساث -افدـتقر يّد افًقيز (5)

 .629ص 6976 -تقٕسوزارة افنٗون افثَٚؾٜٔ ب -ادًٚس

 .722ص 6979 -دار دمنؼ -مـ افساث إػ افثقرة -افدـتقر افىٔٛ افتٔزيْل (6)
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  (4) إلًٕٕٜٚٔ، وهل مًٚير صٚحلٜ يف هذا افًك ويف شٚئر افًهقر.ا

 ويف وقء هذه ادًّقؽٚت ـٚؾٜ أرى أن ظِْٔٚ يف تقجْٓٚ ادًتٌَع افًّؾ ظذ:

 افهًٔد افًريب، ومٚ هاق مْاف اشتُنٚع افساث احلل افذي مل حيَؼ بًد، مٚ هق مْف ظذ -6

ح افًَاؾ افْٚؿاد ومْاٚهٟ افًِاؿ افهًٔد افًٚدل يف مُتٌاٚت افًاٚمل، وذفاؽ باروظذ 

ادقوقظٜٔ، وثّٜ مـ يرى إٔف ابد مـ حتَٔؼ خىاقات ثاالث ماـ أجاؾ حتَٔاؼ احلاد 

  (5) األدٕك مـ ادقوقظٜٔ يف دراشٜ افساث، وهذه اخلىقات متداخِٜ وهل:

ؿقامٓٚ ادًٚجلٜ افٌْٔقيٜ، وتًْل اإىالق ماـ افْهاقص يف دراشاٜ افاساث، : اخلطوة األوغ -أ

 خالص مًْك افْص مـ ذات افْص، أي مـ خالل افًالؿٚت افَٚئّٜ بغ أجزائف.واشت

ٚفف افتٚرخيل بُؾ ّجهل افتحِٔؾ افتٚرخيل، وتًْل ربط ؾُر صٚحٛ افْص باخلطوة الثاكقة:  -ب

 أبًٚده افثَٚؾٜٔ وافًٔٚشٜٔ وااجتطظٜٔ.

ٜ اإليديقفقجٔاٜ هل افىرح األيديقفقجل، ويَهد بف افُناػ ظاـ افقطٍٔااخلطوة الثالثة:  -ج

 ااجتطظٜٔ افًٔٚشٜٔ افتل أداهٚ افٍُر ادًْل.

اشتِٓٚم افساث وحتقيِف إػ مٗثرات ؾٚظِٜ يف حٔٚتْٚ ادًٚسة، ويف بْٚء ادًتٌَؾ افاذي  -2

 ٌٕتٌٔف بٚاظتطد ظذ وشٚئؾ متًددة مْٓٚ:

 ٕؼ افساث ادتخّر إحٔٚؤه وافتًريػ بف. -أ

 خرى.ترمجتف إػ افٌِٚت احلٜٔ األ -ب

 إدراجف وّـ افثَٚؾٜ افنٚئًٜ يف ادجتّع ووّـ افزامٟ افتًِّٜٔٔ. -ج

اإىالق مْف يف أظطل إبداظٜٔ جديدة ـٚفَهٜ وادنح وافروايٜ وافًْٔط وؽاره ماـ  -د

افْنٚضٚت افٍُريٜ ويف افًطرة، وتَديّٓٚ برؤيٜ جديدة وؿراءة مًٚسة تًتىٔع افتٖثر يف 

                                                                                              

 6979تاقٕس  -إدارة افسبٔاٜ -اشساتٔجٜٔ تىقير افسبٜٔ افًربٔاٜ -ادْيّٜ افًربٜٔ فِسبٜٔ وافثَٚؾٜ وافًِقم (7)

  .72ص

 .22ص مرجع شٚبؼ -افساث واحلداثٜ -افدـتقر يّد ظٚبد اجلٚبري (8)
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 األؾوؾ.ادًتٌَؾ، وتٌٔره ٕحق 

 اظتطده يف وٌط ؿٔؿ ومْٚهٟ حٚضة. -ه

ااشتْٚد إفٔف يف تىقير ؾًٍِٜ ظربٜٔ متّٔزة تًز ظاـ ذاتٔاٜ األماٜ افًربٔاٜ وصخهأتٓٚ  -و

 افَقمٜٔ يف ظك متٌر ومتىقر بٚشتّرار.

ؾوٚئِف بًاد جالئٓاٚ اظتطد افًٍٍِٜ افًربٜٔ ادتّٔزة وادًتْدة إػ اشتِٓٚم ؿٔؿ افساث و -2

ومتحٔهٓٚ دقاجٜٓ منُالت احلٔٚة ادًٚسة وافتطس حِقهلاٚ، وجًاؾ ذفاؽ  ومتٔٔزهٚ

رشٚفٜ متجددة حيِّٓٚ افًرب إػ افًٚمل اإلشالمل، وإػ افًٚمل افثٚفٞ، ويًّٓقن هباٚ يف 

  (6) خدمٜ اإلًٕٕٜٚٔ مجًٚء.

افسـٔز ظذ ـؾ مٚ يقحد يف ظِّٜٔ اإلحٔٚء وافْؼ، وٌٕذ ـاؾ ماٚ يٍارق وإبًاٚده، إذ إن  -4

قاجٛ يَيض بٖن ًٌٕد مـ حٔٚتْٚ ادًٚسة مٚ ؿد ٕختِػ حقفف، وأن يرـز اجلٓد ظاذ اف

ًٚ ممٚ  افساث افًِّل افًريب افذي ئًد فًَِؾ افًريب ثَتف بًٍْف، ويَدم فألجٔٚل ّٕقذج

يٌٌْل أن  ًِقه رشٚفٜ ثَٚؾٜٔ هلؿ، وادٗشػ أن يْكع بًض افُتٚب واإلظالمٔغ إػ 

ٚت ادٔتٜ، وهؿ بًِّٓاؿ هاذا يًّادون إػ ؿتاؾ افًَاؾ افًاريب إيَٚظ افٍتـ وااختالؾ

 وإظٚدتف إػ جدفٔٚت ضقاهٚ افزمـ.

ومٚ أزظٟ بًض افْدوات افتل تٌثٓٚ بًض افٍوٚئٔٚت افًربٜٔ حقل ؿوٚيٚ ووؿاٚئع حادثٝ 

ؿٌؾ أفػ وأربًّئٜ ظٚم، وضٚدٚ شًّْٚ متحٚوريـ يتحادثقن بًهأٌٜ وإًٍاٚل حاقل هاذا 

مًٚس، وهذا إن دل ظذ رء ؾٕ٘ط يدل ظاذ تٍُاؽ افاقظل افٍُاري افتٚريخ ـٖٕف راهـ و

 ألصحٚهبٚ !

افسـٔز ظذ افهٍحٚت ادؼؿٜ مـ افساث يف ظِّٜٔ اإلحٔٚء وافْؼ، وتًرياػ أجٔٚفْاٚ  -5

 وافًٚمل هبٚ بىريؼ ترمجتٓٚ إػ افٌِٚت احلٜٔ.

ضـ إحداث مَرر ووع ادهاىِحٚت افًِّٔاٜ يف افُِٔاٚت افًِّٔاٜ يف جٚمًاٚت افاق -6

                                                                                              

 .72مرجع شٚبؼ ص -اشساتٔجٜٔ تىقير افسبٜٔ افًربٜٔ -ادْيّٜ افًربٜٔ فِسبٜٔ وافثَٚؾٜ وافًِقم (9)
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ًٚ بط ورد مْف يف تراثْٚ حٚل وجقده.  افًريب اشتئْٚش

تنجٔع ضٌِٜ افدراشٚت افًِٔٚ فٌِحٞ يف مٔٚديـ افًِقم ادختٍِٜ يف تراثْٚ، وتَديؿ ـاؾ  -7

افدظؿ ادٚدي وادًْقي هلؿ، ودظؿ اجلٓٚت ادًْٜٔ هبذا اجلٕٚٛ ـًّٓد افاساث افًِّال 

 افًريب يف جٚمًٜ حِٛ.

)اإلٕسٕٝ( فرصد األٕنىٜ وافًٍٚفٔٚت افساثٜٔ يف ـؾ ظِاؿ إحداث مقؿع ظذ افنٚبُٜ  -8

ًٚ فُؾ جديد يف مٔدإف ظذ افهًٔديـ  ًٚ وٕؼًا، وتٌٕٔٚ ًٚ بٚدخىقضٚت يف بٚبف، وحتََٔ تًريٍ

 افًريب وافًٚدل.

اظتطد أشٚفٔٛ جديدة وضرائؼ حديثٜ ورؤى مًٚسة يف ؿراءة تراثْٚ يف خمتِػ مٔٚديْف،  -9

ًٚ ظـ األصٚفٜ ؾٔف ًٚ فألصٚفٜ بٚدًٚسة.بحث ًٚ فألجٔٚل اجلديدة هبٚ ربى  ، وتًريٍ

ًٚ وٕؼًا، وبٚفَِك  -61 افًًل إػ إؿٚمٜ مًٚرض دوفٜٔ شْقيٜ تًْك بٚدخىقضٚت افًربٜٔ حتََٔ

 وادُتنٍٚت يف مٔدان اآلثٚر يف افقضـ افًريب.

ختهٔص جقائز ؿّٜٔ ألؾوؾ ـتٚب ظِّل حَؼ يف افًٚم ًٍٕاف، وألؾواؾ مقؿاع ظاذ  -66

 ٜ )اإلٕسٕٝ( يرصد افًٍٚفٔٚت يف جمٚل افتخهص.افنٚبُ

تنجٔع ااتٍٚؿٔٚت افثَٚؾٜٔ بغ افدول افًربٜٔ وافدول األجٌْٔاٜ واشأط افادول افتال  -62

توؿ مُتٌٚهتٚ خمىقضٚت ظربٜٔ بٌٜٔ افتٌٚدل افثَٚيف وافتًٚون يف هذه ادجٚات وؽرهٚ مـ 

 افنٗون افثَٚؾٜٔ.

يف افقضـ افًريب إػ ضٌٚظٜ أمٓٚت افُتٛ ادحََٜ  دظقة ادًٗوفغ ظـ افنٗون افثَٚؾٜٔ -62

ضًٌٚت مٔنة وبٖشًٚر مْٚشٌٜ بٌٜٔ إيهٚهلٚ إػ أوشع ذحيٜ مـ اجلطهر، وووًٓٚ ظاذ 

 افنٚبُٜ تًًّٔط فٍِٚئدة.

اإلـثٚر مـ افْدوات وادحٚضات وادٗمترات يف جمٚل افتقظٜٔ بٚفساث تًزيزًا فالٕاتطء،  -64

 افًَؾ افًريب يف خمتِػ مٔٚديـ ادًرؾٜ.وإظٚدة فِثَٜ ب٘بداظٚت 

تُقيـ األضر افًربٜٔ ظاذ ادًاتقى اجلاٚمًل وافدراشاٚت افًِٔاٚ يف جماٚات افٌِاٚت  -65

افَديّٜ وافٌحٞ وافتَْٔٛ ظـ اآلثٚر يف افاقضـ افًاريب فتحاؾ ياؾ افًٌثاٚت األجٌْٔاٜ 
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رًا ماـ األجٕٚاٛ ا األثريٜ افتل تَْٛ ظـ هذه اآلثٚر يف بالدٕٚ افًربٜٔ، بًد أن تٌغ أن ٍٕ

 يتًؿ بٚدقوقظٜٔ يف افُنػ ظـ آثٚرٕٚ.

تْنٔط افًٔٚحٜ افثَٚؾٜٔ يف خمتِػ جمٚاهتٚ فتًريػ اآلخريـ بساث أمتْٚ بقجٓٔف اداٚدي  -66

وادًِقمٚت افدؿَٜٔ افتل حيتٚجقن إفٔٓاٚ يف  ٜوادًْقي، وتزويد األداء افًٔٚحٔغ بٚدًرؾ

 مٔٚديـ ظِّٓؿ.

يف مْٚهجْٚ افتًِّٔٔاٜ، ويف خمتِاػ ادراحاؾ، بٌٔاٜ تزوياد افْٚصائٜ  إيالء افًْٚيٜ بٚآلثٚر -67

بٚدًِقمٚت ظْٓٚ، وؾًح يف ادجٚل فِزيٚرات ادٔدإٜٔ هلاٚ، تّْٔاٜ فالظتازاز بةثاٚر أماتٓؿ، 

ًٚ مْٓؿ يف احلٍٚظ ظِٔٓٚ.  وإشٓٚم

68-  ًٚ ظاذ  إيالء افًْٚيٜ بٚفساث افال مٚدي يف حٔٚتْٚ افثَٚؾٜٔ إػ جٕٚٛ افساث ادٚدي، حٍٚطا

هاذا افااساث افاال مااٚدي ادتّثااؾ يف األؽاٚين وادقشاأَٚ واألمثاٚل واحلُااؿ واألشااٚضر 

 وافَهص واحلُٚيٚت وافتَٚفٔد وافًٚدات...افخ.

ًٚ ماع افُناػ ظاـ  -69 تًزيز تدريس افٌِٚت افَديّٜ يف جٚمًٚت افقضـ افًاريب إًاجٚم

 فَديّٜ.ظراؿٜ تراثْٚ افًريب وآثٚره افتل مٚ تزال بٚؿٜٔ مـ تِؽ احلَٛ ا

اارتَٚء بٚفذائَٜ اجلطفٜٔ ظْد افْٚصئٜ ب٘ضالظٓؿ ظذ خمتٚرات صًريٜ وٕثرياٜ ماـ تراثْاٚ  -21

ًٚ، ودظاقة احتاٚد ادجاٚمع افٌِقياٜ افًربٔاٜ إػ  األديب افٍْل، تتًؿ بٚجلطل صُاًل وموّقٕ

 افَٔٚم بتٍْٔذ هذا ادؼوع إػ جٕٚٛ مؼوع )ادًجؿ افتٚرخيل فٌِٜ افًربٜٔ(.

ٌِٜ األم )افًربٜٔ افٍهٔحٜ( يف مجٔع مْاٚحل ادْيقماٜ افثَٚؾٔاٜ، وإن تاراث اداٚيض اظتطد اف -26

احلل وؾُر احلٚض وٕندان ادًتٌَؾ، ذفؽ ـِف يٗـد احلٚجٜ ادٚشٜ إػ اشاتًطل افٌِاٜ األم يف 

بْٚء هنوتْٚ وؽدٕٚ ادْنقد، وأن ضوب افثَٚؾٜ افتل ْٕندهٚ يف تقجْٓٚ ادًتٌَع ابد أن تُقن 

مـ يْٚبًٔٓٚ، وتًتّد ؿقهتٚ مـ حٔٚهتٚ ألهناٚ هقيتْاٚ، وا وضاـ ماـ بٚفٌِٜ افَقمٜٔ تتدؾؼ  ـٚؾٜ

ؽر هقيٜ، ؾٓل وضْْٚ افروحل، وـط فِقضـ حدود يٌٌْل فْٚ ادحٚؾياٜ ظِٔٓاٚ، ؾُاذفؽ فٌِاٜ 

 حدود ابد مـ ادحٚؾيٜ ظِٔٓٚ يف مجٔع صٗون حٔٚتْٚ.

فٌتف األم األدٕٜٚٔ يف هنوٜ أمتف، إذ يَاقل: إن يف دظقتف إػ اظتطد ش ؾٔختٜ»ومٚ أمجؾ مَقفٜ 



 163 

افسبٜٔ افتل ْٕندهٚ يٌٌْل هلٚ أن تُقن وضْٜٔ بُؾ مًْك افُِّٜ، يٌٌْل أن تُقن بٚفٌِٜ األدٕٚٔاٜ، 

وادًِّقن يٌٌْل هلؿ أن يًِّقا بٚألدٕٜٚٔ، وافُتاٛ افدراشأٜ تُاقن بٚألدٕٚٔاٜ، ذفاؽ ألْٕال ا 

إْٕل ا أتهقر أن يًِؿ ادًِّقن، وتٗفػ افُتٛ افدراشأٜ  أتهقر ـٔػ يُقن األمر ؽر ذفؽ،

ًٚ ـٕٚٝ هذه افٌِٜ، وافدوفٜ افتل تٍارض ظاذ افناًٛ افتجْٔاد  بٌِٜ أخرى ؽر افٌِٜ األدٕٜٚٔ، أي

اإلجٌٚري فرد افٌزو ادٚدي مع احسام حَقق افٍرد وحريتف يف افيروع افًٚديٜ ا حيؼ هلٚ ؾَاط، 

ًٚ افسبٜٔ افهحٔحٜ فتحهْٔف مـ افٌزو افروحل، وتوّـ فاف بؾ  ٛ ظِٔٓٚ أن تٍرض ظِٔف  أيو

ااشتّرار واخلِقد. وـؾ تربٜٔ صحٔحٜ شِّٜٔ ا يُّـ أن تَقم إا ظذ أشٚس افٌِاٜ افَقمٔاٜ 

 األصِٜٔ افتل هل افَقة افىًٌٜٔٔ األوػ فألمٜ!

فًاريب أن يتّثِاقا ومٚ أجدر بٚفًٔٚشٔغ وادًٗوفغ ظـ افنٗون افتًِّٜٔٔ وافثَٚؾٜٔ يف وضْْٚ ا

 هذه افدظقة يف اظتطد افًربٜٔ يف اددارس اخلٚصٜ واجلٚمًٚت اخلٚصٜ يف وضْْٚ افًريب!

أؿؾ ااظتٌاٚر مْٓاٚ يف مٚ األمؿ احلٜٔ ! و هنوٜ ومٚ أـثر افًَز افتل يُّـ ااشتئْٚس هبٚ يف

 واؿًْٚ افًريب ويٚ فألشػ !
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